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Lesson #30 - Hashem Commands

Noach - Topic 1 - The Mabul

א וַּיֹ֤אמֶר יְהוָה֙ לְנֹ֔חַ
ּבֹֽא־אַּתָ֥ה וְכָל־ּבֵֽיתְָ֖ך אֶל־הַּתֵבָ֑ה
ּכִֽי־אֹתְָ֥ך ָראִ֛יתִי צַּדִ֥יק לְפָנַ֖י
ּבַּדֹ֥ור הַּזֶֽה׃
ב מִּכֹ֣ל ׀ הַּבְהֵמָ֣ה הַּטְהֹוָר֗ה
ּתִּֽקַח־לְָ֛ך ׁשִבְעָ֥ה ׁשִבְעָ֖ה אִ֣יׁש וְאִׁשְּתֹ֑ו
ּומִן־הַּבְהֵמָ֡ה אֲׁ֠שֶר ֹל֣א טְהָֹר֥ה הִ֛וא
ׁשְנַ֖יִם אִ֥יׁש וְאִׁשְּתֹֽו׃
ג ּגַ֣ם מֵעֹ֧וף הַּׁשָמַ֛יִם
ׁשִבְעָ֥ה ׁשִבְעָ֖ה זָכָ֣ר ּונְֵקבָ֑ה
לְחַּיֹ֥ות זֶַ֖רע עַל־ּפְנֵ֥י כָל־הָאֶָֽרץ׃
ד ּכִי֩ לְיָמִ֨ים עֹ֜וד ׁשִבְעָ֗ה
אָֽנֹכִי֙ מַמְטִ֣יר עַל־הָאֶָ֔רץ
אְַרּבָעִ֣ים יֹ֔ום וְאְַרּבָעִ֖ים לָ֑יְלָה
ּומָחִ֗יתִי אֶֽת־ּכָל־הַיְקּום֙ אֲׁשֶ֣ר עָׂשִ֔יתִי
מֵעַ֖ל ּפְנֵ֥י הָֽאֲָדמָֽה׃
(1

כמה זמן ) (how longלפני ) (beforeהמבול דבר ) (spokeה' לנח בתחלת פרק ז' ?

(2

באר )" (explainביתך" של נח ?

(3

בפרק ז' את מה ציוה ) (commandה' לנח שיכניס ) (that should enterלתבה ?

(4

האם ) (didשונה ) (changeציווי להכניס בהמות לתבה בפרק ז' מזו שבפרק ו' ?

(5

בפרק ז' כמה מכל סוגי ) (speciesבהמה ציוה ה' לנח להכניס לתבה ? דייק !

(6

מהי ) (what isבהמה "טהורה" ?
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(7

כמה ) (how manyמכל מין בהמה טהורה צוה ה' לנח להכניס לתבה ? דייק !

(8

האם היה ) (was supposed toלנח להכניס ) (to bring inלתבה שבעה בסך הכל (in
) totalמבהמה הטהורה או  7זכרים וגם  7נקבות ?

(9

מנין ) (how do you knowשהיה לנח להכניס לתבה  7זכרים וגם  7נקבות מבהמה
הטהורה ,ולא שבעה ) (7בסך הכל ? )(in total

 (10מהי בהמה אשר " איננה טהורה”?
 (11כמה ) (how manyמכל ) (from allמין בהמה לא טהורה צוה ה' לנח להכניס לתבה ?
 (12האם היה ) (was supposed toלנח להכניס לתבה שנים בסך הכל ) (in totalמבהמה
אשר איננה טהורה או  2זכרים וגם  2נקבות ?
 (13מאיפה) (from whereלקח ) (takeנח את כל הבהמות ועופות האלו )? (these
 (14האם ) (wasשונה ) (differentציווי להכניס עופות לתבה בפרק ז' מזו שבפרק ו' ?
 (15בפרק ז' כמה מכל סוגי עוף ציוה ה' לנח להכניס לתבה ? דייק !
 (16האם גם בעופות היה הבדל ) (differeceבין מינים טהורים לטמאים בצוי להכניסם
לתבה ?
 (17כמה ) (how manyמכל ) (from allמין עוף טהור צוה ה' לנח להכניס לתבה ? דייק !
 (18כמה מכל מין עוף טמא צוה ה' לנח להכניס לתבה ? דייק !
 (19לשם מה ) (for what purposeצוה ה' להציל ) (to saveבהמות ועופות בתוך התבה ?
 (20באר "לחיות זרע על פני כל הארץ".
 (21לפי ) (according toדברי ) (words ofה' בפרק ז' בעוד כמה זמן יבא מי המבול ?
 (22תרגם "ממטיר".
 (23לכמה ) (for how muchזמן ) (timeהבטיח ) (promiseה' שירד ) (fallמי המבול ?
 (24תרגם “ארבעים".
 (25תרגם "ומחיתי".
 (26תרגם "היקום".

