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 א וַֽיְהִי֙ ּכִֽי־הֵחֵ֣ל הָֽאָָד֔ם לָֹר֖ב
עַל־ּפְנֵ֣י הָֽאֲָדמָ֑ה

ּובָנֹ֖ות יֻּלְדּ֥ו לָהֶֽם׃ 

ב וַּיְִראּ֤ו בְנֵי־הָֽאֱֹלהִים֙ אֶת־ּבְנֹ֣ות הָֽאָָד֔ם 
ּכִ֥י טֹבֹ֖ת הֵּ֑נָה 

וַּיְִקחּ֤ו לָהֶם֙ נָׁשִ֔ים 
מִּכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר ּבָחָֽרּו׃ 

ג וַּיֹ֣אמֶר יְהוָ֗ה ֹלֽא־יָדֹ֨ון רּוחִ֤י בָֽאָָדם֙ לְעֹלָ֔ם 
ּבְׁשַּגַ֖ם הּ֣וא בָׂשָ֑ר 

וְהָיּ֣ו יָמָ֔יו מֵאָ֥ה וְעֶׂשְִר֖ים ׁשָנָֽה׃ 

ד הַּנְפִלִ֞ים הָיּ֣ו בָאֶָרץ֮ ּבַּיָמִ֣ים הָהֵם֒ 
 וְגַ֣ם אַֽחֲֵרי־כֵ֗ן 

אֲׁשֶ֨ר יָבֹ֜אּו ּבְנֵ֤י הָֽאֱֹלהִים֙ אֶל־ּבְנֹ֣ות הָֽאָָד֔ם
וְיָֽלְדּ֖ו לָהֶ֑ם 

הֵּ֧מָה הַּגִּבִֹר֛ים 
 אֲׁשֶ֥ר מֵֽעֹולָ֖ם אַנְׁשֵ֥י הַּׁשֵֽם׃ 

תרגם "החל". 1)

תרגם "לרב". 2)

מי הם "בני האלהים" ? 3)

מה עשו (do) בני האלהים ?4)

תרגם “ויקחו”.5)
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האם (did) בני האלהים לקחו (take) נשים ברשות (with permission) או שלא 6)
ברשות ? 

תרגם "בחרו". 7)

על מי (about whom) ועל מה (about what) נאמר (said) "מכל אשר בחרו?”8)

מה אמר ה' על מעשיהם (actions of) של בני האלהים ?9)

תרגם "ידון רוחי". 10)

תרגם "בשגם". 11)

האם ה' החליט (decide) לרחם לעולם (forever) על מעשיהם של בני האלהים ? 12)

למה (why) לא החליט לרחם לעולם (forever) על מעשיהם של בני האלהים ? 13)

לכמה זמן (how long) החליט לרחם לעולם (on the world) על מעשיהם של בני 14)
האלהים ?

למה החליט ה' לרחם לעולם (on the world) על מעשיהם של בני האלהים לזמן 15)
מה ? 

מי (who) אמר ולמה (why) אמר "והיו ימיו מאה ועשרים שנה" ? 16)

תרגם "הנפילים" ? 17)

מי הם "הנפילים" ? 18)

מתי (when) היו (were) נפילים בארץ ?19)

ממה (from what union) נולדו (were born) הנפילים ? 20)

מה נהיה ( will become) ממה  ש"יבואו בני האלהים אל בנות האדם" ?21)

 תרגם "גבורים" ? 22)

מי הם "הגיבורים" ? 23)

מה הם "אנשי שם" ? 24)

מי היו "אנשי שם" ? 25)

ממתי (from when) היו "אנשי שם" בעולם ?26)

מתי (when) נאבדו (destroyed)  תולדות (descendants) קין ? 27)



Bereishis - Topic 5 - Prelude to Flood Lesson #25 - The ‘sons of rulers’ Bereishis Ch. 6,1 - 4


