מלכיםב א ופרק יד
מלכים

1 Kings 14

2 Kings 6
Questions

2 Kings 6:1

ישע
ל־א ִל ָׁ֑
יאים ֶא ֱ
ֵֽי־הנְ ִב ִ ִ֖
אמ ֥רּו ְבנ ַ
וַ י ֹּ ְ
ִהנֵֽה־נָ֣א ַהמ ֗קֹום ֲא ֶֶׁ֙שר ֲא ַ֜ ַנ ְחנּו י ְֹּש ִ ֥בים שם ְלָ ֶנִ֖י ָ ַ ַ֥֥ר ִמ ֶ ֵֽמנּו׃
A.

Q.

ִמי ְמ ַד ְב ִרים?
ִמי ְמ ַדבר ִעם ֱא ִלישע?

יאים ְמ ַד ְב ִרים.
ֵֽי־הנְ ִב ִ ִ֖
ְבנ ַ

ֶאל ִמי הם ְמ ַד ְב ִרים?

ל־א ִלישע.
הם ְמ ַד ְב ִרים ֶא ֱ

מה השם ֶשל ַהנ ִביא ַבפסּוק ה ִראשֹון?

שם ַהנ ִביא ַבפסּוק ה ִראשֹון הּוא ֱא ִלישע.

מה לֹּא טֹוב ַבמקֹום ֶש ַלהם?
גדֹול המקֹום הזֶ ה?

לֹּא המקֹום הזֶ ה ַַ֥ר.

ל־א ִלישע?
יאים ֶא ֱ
מה א ְמרּו ַהנְ ִב ִ

א ְמרּו

" ִהנֵֽה־נָ֣א ַהמ ֗קֹום ֲא ֶֶׁ֙שר ֲא ַ֜ ַנ ְחנּו י ְֹּש ִ ֥בים שם

ְלָ ֶנִ֖י ָ ַ ַ֥֥ר ִמ ֶ ֵֽמנּו"

2 Kings 6:2

ד־היַ ְר ֗דן
נ ְֵֽלכה־נָ֣א ַע ַ
קֹורה ֶא ָ֔חת
וְ נִ ְק ָ֤חה ִמש ֶׁ֙ם ִ ִ֚איש ָ֣
ש ֶבת ָׁ֑שם
ה־לנּו שם מ ִ֖קֹום ל ֶ ָ֣
וְ נַ ֲע ֶש ֥
A.

Q.

רֹוַ֥ים ל ֶל ֶכת?
יאים ִ
ֵֽי־הנְ ִב ִ ִ֖
אנה ְבנ ַ

ד־היַ ְרדן.
רֹוַ֥ים ל ֶל ֶכת ַע ַ
הם ִ

רֹוַ֥ים ל ַק ַחת ִמשם?
ַמה הם ִ

רֹוַ֥ים ל ַק ַחת ִמשם קֹורֹות.
הם ִ

רֹוַ֥ים ִל ְבנֹות מקֹום
יאים ִ
איָֹּה ַהנְ ִב ִ
חדש ל ֶש ֶבת?

רֹוַ֥ים ִל ְבנֹות מקֹום חדש
יאים ִ
ַהנְ ִב ִ
ל ֶש ֶבת ְליַ ד ַהיַ ְרדן?

רֹוַ֥ים ִל ְבנֹות?
יאים ִ
ִעם מה ַהנְ ִב ִ

רֹוַ֥ים ִל ְבנֹות מעץ.
יאים ִ
ַהנְ ִב ִ

י־מ ֶז֥ה ִ֖באת
ִ אמר ה ָ֞גר ִש ְָ ַ ֥חת ש ַרי ֵֽא
ַ֗ ֹּ  וַ יGenesis 16:8
אמר ִמ ְפ ֶׁ֙ני ש ַ ָ֣רי גְ ִב ְר ִָ֔תי אנ ִ ִֹּ֖כי ב ַ ֵֹּֽר ַחת׃
ֶ ֹּ וְ ָ֣אנה תל ִָׁ֑כי וַ ֹּ֕ת
WTT

ESV

Genesis 16:8 And he said, "Hagar, servant of Sarai, where have you
come from and where are you going?" She said, "I am fleeing from my
mistress Sarai."

 ִל ְבנ֥ ֹות ֶׁ֙ל ֶׁ֙נּו ִמזְ ָ֔ב ַח ל ִ֖שּוב מ ַא ֲח ָ֣רי יְ הוָׁ֑הJoshua 22:23
ם־ל ֲע ָ֤שֹות על ֶׁ֙יו זִ ְב ָ֣חי
ַ ּומנְ ֗חה וְ ִא
ִ ם־ל ַה ֲעלֶׁ֙ ֹות ע ַ֜ליו עֹולָ֣ה
ְ וְ ִא
ְשל ִָ֔מים יְ הוִ֖ה ֥הּוא ַיְב ֵֽקש׃
WTT
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Joshua 22:23 for building an altar to turn away from following the LORD. Or
if we did so to offer burnt offerings or grain offerings or peace offerings on it, may
the LORD himself take vengeance.

