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ב ּומֹוַרֽאֲכֶ֤ם וְחִּתְכֶם֙ יִֽהְיֶ֔ה
עַ֚ל ּכָל־חַּיַ֣ת הָאֶָ֔רץ
וְעַ֖ל ּכָל־עֹ֣וף הַּׁשָמָ֑יִם
ּבְכֹל֩ אֲׁשֶ֨ר ּתְִרמֹׂ֧ש הָֽאֲָדמָ֛ה
ּוֽבְכָל־ּדְגֵ֥י הַּיָ֖ם ּבְיְֶדכֶ֥ם נִּתָֽנּו׃
ג ּכָל־ֶר֨מֶׂש֙ אֲׁשֶ֣ר הּוא־חַ֔י
לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה לְאָכְלָ֑ה
ּכְיֶֶ֣רק עֵׂ֔שֶב נָתַּ֥תִי לָכֶ֖ם אֶת־ּכֹֽל׃
ד אְַך־ּבָׂשָ֕ר ּבְנַפְׁשֹ֥ו ָדמֹ֖ו
ֹל֥א תֹאכֵֽלּו׃
ה וְאְַ֨ך אֶת־ּדִמְכֶ֤ם לְנַפְׁשֹֽתֵיכֶם֙ אְֶדֹרׁ֔ש
מִּיַ֥ד ּכָל־חַּיָ֖ה אְֶדְרׁשֶּ֑נּו
ּומִּיַ֣ד הָֽאָָד֗ם מִּיַד֙ אִ֣יׁש אָחִ֔יו
אְֶדֹרׁ֖ש אֶת־נֶ֥פֶׁש הָֽאָָדֽם׃
ו ׁשֹפְֵ֙ך ּדַ֣ם הָֽאָָד֔ם
ּבָֽאָָד֖ם ּדָמֹ֣ו יִּׁשָפְֵ֑ך
ּכִ֚י ּבְצֶ֣לֶם אֱֹלהִ֔ים עָׂשָ֖ה אֶת־הָֽאָָדֽם׃
ז וְאַּתֶ֖ם ּפְרּ֣ו ּוְרבּ֑ו
ׁשְִרצּ֥ו בָאֶָ֖רץ ּוְרבּו־בָּֽה׃
(1

תרגם"ומוראכם".
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(2

תרגם "וחתכם".

(3

מה שונה ) (changedממה שהיה מותר ) (permittedלאדם לאכול עד ) (untilהמבול למה
שהתיר ) (permittedה' לנח אחרי ) (afterהמבול ?

(4

לפני המבול ,האם היה מותר ) (permittedלבני אדם לאכול שאר ) (otherבעלי החיים ?

(5

אחרי) (afterהמבול ,האם היה מותר לבני אדם לאכול שאר בעלי החיים ? מדוע ?

(6

לסיכום ) ,(in conclusionאלו מיני ) (typesבעלי חיים התיר ה' לנח לאכול אחרי המבול ?

(7

תרגם “אך".

(8

האם ) ( is itמותר לבני אדם לאכול כל בעל חי בכל ) (in allמצב )? (circumstances

(9

באיזה מצב ) (circumstanceאסור ) (prohibitedלבני אדם לאכול בעל חי )? (creature

 (10האם מותר לבני אדם לאכול בעלי חיים בעודם ) (when they are stillחיים )? (living
 (11באר "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו”.
 (12האם מותר לבני אדם ) (humansלהרוג בעלי חיים אחרים ) (otherלאכול אותם ?
 (13האם מותר לבן אדם ) (a humanלהרוג את עצמו )? (himself
 (14האם מותר לבני אדם להרוג ) (to killבן אדם ) (human beingאחר )? (other
 (15תרגם "אדרוש".
 (16האם מותר לשאר ) (for otherבעלי חיים להרוג בני אדם ?
 (17מה אמר ה' לנח על ) (aboutשאר ) (otherבעלי חיים שיהרגו בני אדם ?
 (18תרגם "שופך".
 (19מהו העונש ) (punishmentלמי ) (to someoneשיהרוג בן אדם  -בלי עדים )? (witnesses
 (20מהו העונש ) (punishmentלמי ) (to someoneשיהרוג בן אדם -לפני ) (beforeעדים ?
 (21באר "שופך דם האדם ,באדם דמו ישפך".
 (22למה ) (whyאסור להרוג בני אדם אחרי ) (afterשמותר להרוג שאר בעלי חיים ?
 (23מדוע צוה ה’ עכשיו ) (nowעוד ) (anotherפעם ) (timeעל ״פרו ורבו״ ?

