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Lesson #48 - Construction of Tower

Noach - Topic 4 - Tower of Bavel

א וַיְהִ֥י כָל־הָאֶָ֖רץ ׂשָפָ֣ה אֶחָ֑ת
ּוְדבִָר֖ים אֲחִָדֽים׃
ב וַיְהִ֖י ּבְנָסְעָ֣ם מִּקֶֶ֑דם
וַּֽיִמְצְאּ֥ו בְִקעָ֛ה ּבְאֶֶ֥רץ ׁשִנְעָ֖ר
וַּיֵׁ֥שְבּו ׁשָֽם׃
ג וַּיֹֽאמְרּ֞ו אִ֣יׁש אֶל־ֵרעֵ֗הּו
הָ֚בָה נִלְּבְנָ֣ה לְבֵנִ֔ים
וְנִׂשְְרפָ֖ה לִׂשְֵרפָ֑ה
וַּתְהִ֨י לָהֶ֤ם הַּלְבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן
וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃
ד וַּיֹֽאמְרּ֞ו הָ֣בָה ׀
נִבְנֶה־ּלָ֣נּו עִ֗יר ּומִגְּדָל֙
וְֹראׁשֹ֣ו בַּׁשָמַ֔יִם
וְנַֽעֲׂשֶה־ּלָ֖נּו ׁשֵ֑ם
ּפֶן־נָפּ֖וץ
עַל־ּפְנֵ֥י כָל־הָאֶָֽרץ׃
(1

האם מיד ) (immediatelyנתפזרו ) (disperseכל האומות למקומות ) (placesנפרדים ?

(2

לפני ) (beforeשנתפזרו ) (dispersedהאומות ,האם כולם דברו ) (speakבאותו לשון ?

(3

באר "שפה אחת".

(4

מה הם "דברים אחדים"(3) .

(5

לפני שנתפזרו האומות ,האם כל יושבי העולם הבינו זה את זה בקלות )? (easily

(6

איפה ) (whereהיו יושבי הארץ אחרי ) (afterהמבול ?

(7

תרגם "בנסעם".
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(8

מאיפה נסעו ) (travelledהאומות כשהתחילו להתפזר מהררי אררט אחר המבול ?

(9

באר "בנסעם מקדם".

 (10תרגם “בקעה".
 (11איפה ישבו הנוסעים ) (travellersהראשונים ) (the firstשנסעו מ"קדם" אחרי המבול ?
 (12תרגם "רעהו".
 (13תרגם "הבה".
 (14תרגם "נלבנה".
 (15תרגם "לבנים".
 (16האם היו אבנים בבקעה ) (in the valleyבארץ שנער כדי ) (in orderלבנות בהם ?
 (17במה רצו ) (wantאנשים הבקעה בארץ שנער להשתמש כדי לבנות בהם ?
 (18איך ) (howעושים ) (do you makeלבנים )? (bricks
 (19מהי "שריפה" ?
 (20תרגם "חמר".
 (21תרגם "חומר".
 (22במה השתמשו בני הבקע לחבר בין הלבנים כדי לבנות בהם ?
 (23מה רצו אנשי הבקעה לבנות ?
 (24מה רצו אנשי הבקעה לבנות בתוך ) (inside ofהעיר ?
 (25תרגם "מגדל".
 (26איזה גובה ) (heightרצו אנשי הבקעה לבנות את המגדל שבתוך העיר ?
 (27על מה ) (on whatנאמר )" (is it mentionedוראשו בשמים" ?
 (28לאיזה תכלית ) (purposeרצו בני הבקעה לבנות מגדל שמגיע עד לשמים ? )(2
 (29באר "ונעשה לנו שם" ומי אמר כך ועל מה ?
 (30האם רצו אנשי הבקעה להתפזר לכל המקומות על פני הארץ ?
 (31למה לא רצו אנשי הבקעה להתפזר לכל המקומות על פני הארץ ?
 (32תרגם "פן נפוץ".
 (33האם ה' צוה לבני אדם לכבוש ) (to conquerאת כל שטח ) (areaהארץ ולהתישב בה ?
 (34איפה ) (whereצוה ה' לבני אדם לכבוש את כל שטח הארץ ולהתישב ) (to settleבה ?

