Bereishis Ch. 7, 17 -24

Lesson #33 - Surging of Waters

יז וַיְהִ֧י הַּמַּבּ֛ול אְַרּבָעִ֥ים יֹ֖ום עַל־הָאֶָ֑רץ
וַּיְִרּבּ֣ו הַּמַ֗יִם וַּיִׂשְאּו֙ אֶת־הַּתֵבָ֔ה
וַּתָָ֖רם מֵעַ֥ל הָאֶָֽרץ׃
יח וַּיִגְּבְרּ֥ו הַּמַ֛יִם וַּיְִרּבּ֥ו מְאֹ֖ד עַל־הָאֶָ֑רץ
וַּתֵ֥לְֶ הַּתֵבָ֖ה עַל־ּפְנֵ֥י הַּמָֽיִם׃
יט וְהַּמַ֗יִם ּגָ֥בְרּ֛ו מְאֹ֥ד מְאֹ֖ד עַל־הָאֶָ֑רץ
וַיְכֻּסּ֗ו ּכָל־הֶֽהִָרים֙ הַּגְבֹהִ֔ים
אֲׁשֶר־ּתַ֖חַת ּכָל־הַּׁשָמָֽיִם׃
כ חֲמֵׁ֨ש עֶׂשְֵר֤ה אַּמָה֙ מִלְמַ֔עְלָה ּגָֽבְרּ֖ו הַּמָ֑יִם
וַיְכֻּסּ֖ו הֶֽהִָרֽים׃
כא וַּיִגְוַ֞ע ּכָל־ּבָׂשָ֣ר ׀ הָֹֽרמֵׂ֣ש עַל־הָאֶָ֗רץ
ּבָעֹ֤וף ּובַּבְהֵמָה֙ ּובַ֣חַּיָ֔ה
ּובְכָל־הַּׁשֶֶ֖רץ הַּׁשֵֹר֣ץ עַל־הָאֶָ֑רץ וְכֹ֖ל הָֽאָָדֽם׃
כב ּכֹ֡ל אֲׁשֶר֩ נִׁשְמַת־רּ֨וחַ חַּיִ֜ים ּבְאַּפָ֗יו
מִּכֹ֛ל אֲׁשֶ֥ר ּבֶחָָֽרבָ֖ה מֵֽתּו׃
כג וַּיִ֜מַח אֶֽת־ּכָל־הַיְקּ֣ום ׀ אֲׁשֶ֣ר ׀ עַל־ּפְנֵ֣י הָֽאֲָדמָ֗ה
מֵֽאָָד֤ם עַד־ּבְהֵמָה֙ עַד־ֶר֨מֶׂש֙ וְעַד־עֹ֣וף הַּׁשָמַ֔יִם
וַּיִּמָחּ֖ו מִן־הָאֶָ֑רץ
וַּיִּׁשָ֧אֶר אְַך־נֹ֛חַ וַֽאֲׁשֶ֥ר אִּתֹ֖ו ּבַּתֵבָֽה׃
כד וַּיִגְּבְרּ֥ו הַּמַ֖יִם עַל־הָאֶָ֑רץ
חֲמִּׁשִ֥ים ּומְאַ֖ת יֹֽום׃
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(1

תרגם "וישאו".

(2

האם ) (didהתבה נשאר ) (remainבמקומו ) (in its placeלמשך ) (duringזמן המבול או
שהיה נע ) (moveבמים ?

(3

תרגם "ותרם".

(4

האם ) (wasכמות ) (amountהגשם שירד במבול לבדו ) (aloneהיה מספיק )(sufficient
לגרום ) (to causeלתבה לצוף ) (to floatבמים מעל פני הארץ ?

(5

חוץ ) (besidesמירידת ) (fallingהגשם מן השמים ,מה גרם ) (causedלמי המבול ל"הגביר" ?

(6

האם התבה נשאר ) (remainedבמקומו למשך זמן המבול או שהיה זז ) (moveמעל למים ?

(7

תרגם "ויכסו".

(8

תרגם "הרים".

(9

האם מי המבול כסה ) (coveredכל ההרים שעל פני הארץ ?

 (10עד איזה גובה ) (heightעלו ) (roseמי המבול על הארץ ?
 (11תרגם "ויגוע", .
 (12תרגם “שרץ".
 (13מה היה הסדר ) (orderשל גוית כל מיני ) (speciesבעלי חיים ?
 (14מה היה הסדר ) (orderשל מחית ) (obliterationכל מיני ) (speciesבעלי חיים ?
 (15תרגם “בחרבה”.
 (16האם ה' צוה לנח להכניס ) (to bring inדגים לתבה ?
 (17האם לפי ) (according toמשמעות ) (understandingהפסוקים מתו הדגים בזמן המבול ?
 (18תרגם “היקום".
 (19תרגם "וישאר".
 (20תרגם "אך".
 (21בסך הכל ) , (in totalלכמה זמן ) (how longהגביר ) (surgedהמים מלמטה )?(from below
 (22כמה ) (how manyחדשים ) (monthsישנם ) (are thereב  150ימים ?

