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 יג וַּיֹ֨אמֶר אֱֹלהִ֜ים לְנֹ֗חַ
ֵק֤ץ ּכָל־ּבָׂשָר֙ ּבָ֣א לְפָנַ֔י

ּכִֽי־מָלְאָ֥ה הָאֶָ֛רץ חָמָ֖ס מִּפְנֵיהֶ֑ם 
 וְהִנְנִ֥י מַׁשְחִיתָ֖ם אֶת־הָאֶָֽרץ׃ 

יד עֲׂשֵ֤ה לְָ֙ך ּתֵבַ֣ת עֲצֵי־גֹ֔פֶר
ִקּנִ֖ים ּתַֽעֲׂשֶ֣ה אֶת־הַּתֵבָ֑ה 

וְכָֽפְַרּתָ֥ אֹתָּ֛ה מִּבַ֥יִת ּומִחּ֖וץ ּבַּכֹֽפֶר׃ 

טו וְזֶ֕ה אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶ֖ה אֹתָּ֑ה 
ׁשְֹלׁ֧ש מֵאֹ֣ות אַּמָ֗ה אֶֹ֚רְך הַּתֵבָ֔ה 

 חֲמִּׁשִ֤ים אַּמָה֙ ָרחְּבָּ֔ה 
 ּוׁשְֹלׁשִ֥ים אַּמָ֖ה קֹֽומָתָּֽה׃

 טז צֹ֣הַר ׀ ּתַֽעֲׂשֶ֣ה לַּתֵבָ֗ה
וְאֶל־אַּמָה֙ ּתְכַּלֶּ֣נָה מִלְמַ֔עְלָה
ּופֶ֥תַח הַּתֵבָ֖ה ּבְצִּדָּ֣ה ּתָׂשִ֑ים 

ּתַחְּתִּיִ֛ם ׁשְנִּיִ֥ם ּוׁשְלִׁשִ֖ים ּתַֽעֲׂשֶֽהָ׃ 

יז וַֽאֲנִ֗י הִנְנִי֩ מֵבִ֨יא אֶת־הַּמַּבּ֥ול מַ֨יִם֙ עַל־הָאֶָ֔רץ 
לְׁשַחֵ֣ת ּכָל־ּבָׂשָ֗ר 

אֲׁשֶר־ּבֹו֙ רּ֣וחַ חַּיִ֔ים מִּתַ֖חַת הַּׁשָמָ֑יִם 
 ּכֹ֥ל אֲׁשֶר־ּבָאֶָ֖רץ יִגְוָֽע׃ 

מה אמר ה' לנח לגבי (regarding) כל (all) יושבי (inhabitants of) הארץ ? 1)

תרגם “קץ".2)
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על אלו עבירה (sin) החליט (decided) ה' להשחית (to destroy) כל בשר ולא רק 3)

בני האלהים ? 

תרגם "והנני". 4)

האם ה' החליט להשחית רק (only) בעלי החיים (living) או גם הארץ עצמה ? 5)

באר (explain) "והנני משחיתם את הארץ". 6)

תרגם “תיבה".7)

(8 ? (his family) משפחתו (to save) ה' לנח לעשות להציל (command) מה צוה

ממה (from what material) צוה ה' את נח שיעשה (to make) תבה ? 9)

מהו "גופר". 10)

מאלו (from which) סוג (types of) עצים (trees) צוה ה' לנח שיעשה תבה ? 11)

למה (why) צוה ה' לנח שיעשה (to make) תבה מעצי גופר ? 12)

תרגם “קינים".13)

(14 ? (rooms) חדרים (many) אחד או הרבה (room) האם התבה היתה חדר

מנין (how do we know) שהתבה היתה הרבה חדרים ולא רק חדר אחד ? 15)

מדוע (why) היו הרבה חדרים?16)

תרגם "וכפרת". 17)

איזה חומר (material) מירחו (smeared) על התבה ? 18)

מהו "כופר" ? 19)

על איזה (which) צד (side) של התיבה מירחו "כופר" ? 20)

תרגם "מבית". 21)

תרגם "ומחוץ". 22)

האם (did) צוה ה' לנח שימרח (smear) כופר גם בפנים וגם בחוץ של התבה ? 23)
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למה צוה ה' לנח שימרח כופר גם בפנים וגם בחוץ של התבה ?24)

האם ה' נתן מידות (measurements) לנח לבנות את התבה ? 25)

מהו (what is) "אורך" ? 26)

כמה (how much) אורך צוה ה' לנח שיעשה התבה ? 27)

מהו "רחבה" ? 28)

כמה רחב צוה ה' לנח שיעשה התבה ? 29)

מהו "קומתה" ? 30)

כמה גבוה (height) צוה (commanded) ה' לנח שיעשה (to make) התבה ? 31)

לסיכום (in conclusion), באלו (with which) מדות צוה ה' לנח לבנות בתבה ? 32)

האם (was) כל (entire) התבה היתה קומה (floor) אחת ? 33)

כמה קומות (floors) היו בתבה ? 34)

(35 ? (what was it spoken about) באר "תחתיים" ועל מה נאמר

באר "שניים" ועל מה נאמר ? 36)

באר "שלישיים" ועל מה נאמר ?37)

מה היתה (was) בכל (in each of) קומות (the floors) התבה ? 38)

למה (why) היה לנח לבנות (to build) תבה ? 39)

מהו (what is) "מבול" ? 40)

מה יהיה (will be) התוצאה (result) של המבול ? 41)

האם (will) מי (waters of) המבול יהרוג (kill) רק בני אדם אם כל בעלי חיים ? 42)

תרגם "יגוע". 43)


