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Bereishis - Topic 2 - Gan Eden

י וְנָהָר֙ יֹצֵ֣א מֵעֵֶ֔דן
לְהַׁשְקֹ֖ות אֶת־הַּגָ֑ן
ּומִּׁשָם֙ יִּפֵָר֔ד
וְהָיָ֖ה לְאְַרּבָעָ֥ה ָראׁשִֽים׃
יא ׁשֵ֥ם הָֽאֶחָ֖ד ּפִיׁשֹ֑ון
הּ֣וא הַּסֹבֵ֗ב אֵ֚ת ּכָל־אֶֶ֣רץ הַֽחֲוִילָ֔ה
אֲׁשֶר־ׁשָ֖ם הַּזָהָֽב׃
יב ּוֽזְהַ֛ב הָאֶָ֥רץ הַהִ֖וא טֹ֑וב
ׁשָ֥ם הַּבְֹד֖לַח וְאֶ֥בֶן הַּׁשֹֽהַם׃
יג וְׁשֵֽם־הַּנָהָ֥ר הַּׁשֵנִ֖י ּגִיחֹ֑ון
הּ֣וא הַּסֹובֵ֔ב אֵ֖ת ּכָל־אֶֶ֥רץ ּכּֽוׁש׃
יד וְׁשֵ֨ם הַּנָהָ֤ר הַּׁשְלִיׁשִי֙ חִּדֶֶ֔קל
הּ֥וא הַֽהֹלְֵ֖ך ִקְדמַ֣ת אַּׁשּ֑ור
וְהַּנָהָ֥ר הְָֽרבִיעִ֖י הּ֥וא פְָרֽת׃
(1

תרגם ״נהר״

(2

תרגם ״להשקות״

(3

תרגם ״יפרד״

(4

מה השקה ) (wateredאת כל הצמחים ) (the plantsוהעצים ) (and tressשבגן עדן?

(5

על מה ) (regarding whatנאמר ) (was saidשהיה ״יוצא מעדן״?

(6

לשם מה ) (for what purposeיצא ) (went outנהר ) (the riverמעדן?

(7

על מה ) (regarding whatנאמר ) (was said״ומשם יפרד״?
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(8

אחרי ) (afterשיצא ) (went outהנהר מעדן ,כמה נהרות התפרד )? (separated

(9

על מה) (regarding whatנאמר ) (was said״לארבעה ראשים״?

 (10תרגם ״הסבב״?
 (11תרגם ״זהב״
 (12לאיפה ) (where toהולך) (goנהר פישון?
 (13מהו ) (what isארץ החבילה?
 (14איזה ) (whichנהר סובב ) (surroundsארץ החבילה?
 (15מה ) (what isמיוחד ) (uniqueבארץ החבילה?
 (16מה ) (what isמיוחד ) (uniqueבזהב שבארץ החבילה?
 (17חוץ )(besidesמזהב ,מה עוד ) (what elseנמצא ) (is foundבארץ החבילה?
 (18מהו ״בדולח״?
 (19איפה ) (whereנמצא ) (is found״בדולח״?
 (20מהו ) (what isאבן השוהם ?
 (21איפה ) (whereנמצא ) (is foundאבן השוהם?
 (22מה ) (whatשם ) (is the nameהנהר השני ) (the secondשהתפרד מנהר שיצא מעדן?
 (23לאיפה ) (where toהולך ) (goנהר גיחון?
 (24איזה ) (whichנהר סובב ) (surroundsארץ כוש?
 (25מה שם ) (is the nameהנהר השלישי ) (thirdשהתפרד מנהר שיצא מעדן?
 (26לאיפה ) (where toהולך ) (goנהר חידקל?
 (27איזה ) (whichנהר הולך ) (goes״קדמת אשור״?
 (28מה שם ) (is the nameהנהר הרביעי ) (fourthשהתפרד מנהר שיצא מעדן?

