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ש ַבע ְפ ָע ִִּ֔מים
וַ ֵּ֗י ֶרד וַ יִּ ְט ֹּ֤בל ַביַ ְר ֙דן ֶ ֶׁ֣
ֹלהים
ִּכ ְד ַ ַ֖בר ִּ ֶׁ֣איש ָה ֱא ִּ
וַ ָי ֶָׁ֣שב ְב ָש ֵּ֗רֹו ִּכ ְב ַ ַׂ֛שר ַנ ַַ֥ער ָק ַ֖טן
וַ יִּ ְט ָ ָֽהר׃
A.

Q.

יֹורד ַביַ ְר ֵדן?
ִמי ֵ

יֹורד ַביַ ְר ֵדן.
נַ ֲע ָמן ֵ

ר־היַ ְר ֵדן?
ֵאיפֹה נְ ַה ַ

ר־היַ ְר ֵדן ְביִ ְש ָר ֵאל.
נְ ַה ַ
ר־היַ ְר ֵדן ְב ֶא ֵֶרץ יִ ְש ָר ֵאל.
נְ ַה ַ

ַהיַ ְר ֵדן ַב ֲא ַרם?

לֹאַ ,היַ ְר ֵדן ְביִ ְש ָר ֵאל.

ָמה נַ ֲע ָמן ע ֶֹשה ַביַ ְר ֵדן?

הּוא ט ֵֹבל ַביַ ְר ֵדן.

ד־כ ֶמה ְפ ָע ִמים נַ ֲע ָמן ט ֵֹבל ַביַ ְר ֵדן?
ַע ַ

הּוא ט ֵֹבל ֶש ַבע ְפ ָע ִמים ַביַ ְר ֵדן.

אמר א ָל ֙יו ַה ִֶ֔מ ֶלְך ַעד־ ַכ ֶ ַ֥מה ְפ ָע ִּ ַ֖מים א ִּנֶׁ֣י
ֶ  וַ ֹּ֤י1 Kings 22:16
ק־א ֶ ַ֖מת ְב ַ֥שם יְ הָ ָֽוה׃
ֱ א־ת ַד ַ֥בר א ַ ַׂ֛לי ַר
ְ ַמ ְש ִּב ֶעָך ֲ֠א ֶשר ָֽל
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1 Kings 22:16 But the king said to him, "How many times shall I make
you swear that you speak to me nothing but the truth in the name of the
LORD?"

2 Kings 5:14

ש ַבע ְפ ָע ִִּ֔מים
וַ ֵּ֗י ֶרד וַ יִּ ְט ֹּ֤בל ַביַ ְר ֙דן ֶ ֶׁ֣
ֹלהים
ִּכ ְד ַ ַ֖בר ִּ ֶׁ֣איש ָה ֱא ִּ
וַ ָי ֶָׁ֣שב ְב ָש ֵּ֗רֹו ִּכ ְב ַ ַׂ֛שר ַנ ַַ֥ער ָק ַ֖טן
וַ יִּ ְט ָ ָֽהר׃
A.

Q.

ִמי ִצּוָ ה ְלנַ ֲע ָמן " ָהלֹוְך וְ ָר ַח ְצ ָת ַביַ ְר ֵדן"?

ישע ִצּוָ ה ְלנַ ֲע ָמן.
ֱא ִל ָ

ישע?
ִמי ֱא ִל ָ

ֹלהים.
ישע ,הּוא ִאיש ָה ֱא ִ
ֱא ִל ָ

ָב ִראש ֹנָ הְ ,ב ָשר־נַ ֲע ָמן טֹוב?
אֹו־רע?
ַ
ַא ַחרְ ,ב ָשר־נַ ֲע ָמן טֹוב
ֵאיְך ְב ָשר־נַ ֲע ָמן ַא ֲח ֵרי הּוא ָט ָבל ַביַ ְר ֵדן
ֶש ַבע ְפ ָע ִמים?

הּוא ָט ֵהר.
הּוא לֹא ָט ֵמא.

אמר ִּ ִ֚מי ִּה ִּגֶׁ֣יד ְל ִָ֔ך ִּ ַ֥כי ע ַ֖ירם ָא ָתה
ֶ  וַ ֹּ֕יGenesis 3:11
ל־מ ֶ ַ֖מ ּו ָא ָ ָֽכ ְל ָת׃
ִּ יתיָך ְל ִּב ְל ִּ ַ֥תי א ָכ
ַׂ֛ ִּ ִּן־ה ֵּ֗עץ א ֶ ֶׁ֧שר ִּצו
ָ ה ִּמ
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Genesis 3:11 He said, "Who told you that you were naked? Have you
eaten of the tree of which I commanded you not to eat?"

ישע ַמ ְל ָ ֶׁ֣אְך לאמר ָה ֵּ֗לֹוְך
ַ֖ ָ  וַ יִּ ְש ַ ַ֥לח א ָלַׂ֛יו ֱא ִּל2 Kings 5:10
וט ָ ָֽהר׃
ְ ַ֖ע־פ ָע ִּמ ֙ים ַביַ ְר ִ֔דן וְ יָ ֶׁ֧שב ְב ָש ְרָךַׂ֛ ְלָך
ְ וְ ָר ַח ְצ ָ ֹּ֤ת ֶ ָֽש ַב
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2 Kings 5:10 And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and
wash in the Jordan seven times, and your flesh shall be restored, and you
shall be clean."

־ע ָשה ָ ַ֖שם
ַ֥ ָ קֹום ַה ִּמזְ ִ֔ב ַח א ֶשר
֙ ל־מ
ְ  ֶאGenesis 13:4
הוה׃
ָֽ ָ ְָב ִּראש ָנה וַ יִּ ְק ָ ַ֥רא ָ ַׂ֛שם ַא ְב ָ ַ֖רם ְב ַ֥שם י
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Genesis 13:4 to the place where he had made an altar at the first. And
there Abram called upon the name of the LORD.

