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יא וַּתָבֹ֨א אֵלָ֤יו הַּיֹונָה֙ לְעֵ֣ת עֶֶ֔רב
וְהִּנֵ֥ה עֲלֵה־זַ֖יִת טָָר֣ף ּבְפִ֑יהָ 

וַּיֵַ֣דע נֹ֔חַ 
ּכִי־ַקּ֥לּו הַּמַ֖יִם מֵעַ֥ל הָאֶָֽרץ׃ 

 יב וַּיִּיָ֣חֶל עֹ֔וד ׁשִבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחִֵר֑ים 
וַיְׁשַּלַח֙ אֶת־הַּיֹונָ֔ה

וְֹלֽא־יָסְפָ֥ה ׁשּוב־אֵלָ֖יו עֹֽוד׃ 

 יג וַ֠יְהִי ּבְאַחַ֨ת וְׁשֵׁש־מֵאֹ֜ות ׁשָנָ֗ה 
ּבִָֽראׁשֹון֙ ּבְאֶחָ֣ד לַחֶֹ֔דׁש

חְָֽרבּ֥ו הַּמַ֖יִם מֵעַ֣ל הָאֶָ֑רץ 
וַּיָ֤סַר נֹ֨חַ֙ אֶת־מִכְסֵ֣ה הַּתֵבָ֔ה 

 וַּיְַ֕רא וְהִּנֵ֥ה חְָֽרבּ֖ו ּפְנֵ֥י הָֽאֲָדמָֽה׃ 

יד ּובַחֶֹ֨דׁש֙ הַּׁשֵנִ֔י ּבְׁשִבְעָ֧ה וְעֶׂשְִר֛ים יֹ֖ום לַחֶֹ֑דׁש
 יָֽבְׁשָ֖ה הָאֶָֽרץ׃ 

תרגם “לעת".1)

מתי (when) חזר (returned) היונה לתבה כששלחה נח מן התבה בפעם שניה ? 2)

על מה (concerning what) נאמר (was said) "לעת ערב". 3)

עם מה (with what) חזרה היונה לתבה כששלחה נח מן התבה בפעם שניה ?4)

תרגם "עלה". 5)

תרגם "זית". 6)

תרגם "טרף". 7)
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איפה(where) היתה עלה הזית שבה חזרה יונה לתבה כששלחה נח מן התבה בפעם שניה ? 8)

מה ידע (know) נח אחרי שחזרה (returned) היונה אליו בפעם השניה עם עלה זית בפיה ?9)

על (concerning) איזה (which) זמן (time) נאמר "וידע נח כי קלו המים מעל הארץ" ?10)

תרגם “וייחל".11)

כמה זמן (how long) המתין (waited) נח אחרי ששלח את היונה מן התבה בפעם השניה ? 12)

שבע ימים אחרי ששלח נח את היונה מן התבה בפעם השניה, מה עשה ? 13)

כשנח שלח את היונה מן התבה בפעם השלישי, מה קרה ? 14)

תרגם "יספה". 15)

על מה ועל מתי (when) נאמר "ולא יספה שוב אליו עוד". 16)

בן כמה (how old) היה נח כשפתח את מכסה התבה ? 17)

באיזה יום לאיזה חדש פתח נח את מכסה התבה ? 18)

כשנח פתח את מכסה התבה, מה ראה ? 19)

(20 (open) כשלא חזרה היונה אחרי ששלחה נח בפעם השלישית פתח (immediately) האם מיד
נח את מכסה (cover) התבה ? 

לערך כמה זמן (how long) אחרי שלא חזרה היונה אחרי ששלחה נח בפעם השלישית פתח 21)
נח את מכסה התבה ? 

באיזה יום לאיזה לחדש יבשו שטח (area) העליון (upper) של הארץ אחר המבול ?22)

כשנח פתח (opened) את מכסה התבה, האם היה כבר ניתן (able) לצאת מן התבה ? 23)

כשנח פתח את מכסה התבה, למה עדיין (still) לא היה ניתן (capable) לצאת מן התבה ? 24)

האם באחד לחדש הראשון כבר (already) יבשה(dried up) הארץ לגמרי (totally)מן המבול ? 25)

באיזה יום לאיזה חדש יבשה כל (entire) עומק (depths) הארץ אחרי (after) המבול ? 26)

(27 (falling) ירידת (from the beginning of) כמה זמן היה מתחלת ,(in conclusion) לסיכום
גשמי (rains of) המבול עד (until) שיבשה (dried up) הארץ ?
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TIMELINE OF THE MABUL:

DATE: TIME EVENT:
ELAPSED:

17th of Cheshvan (2) 0 Flood Begins from with skies opening & springs splitting

27th of Kislev (3) 40 days Heavy rains stop, surge continues , the water level is 15 Amos higher 

than the mountain tops - but water level begins to go down

17th of Nisan (7) 110 days Teiva rests on Mount Arrarat - water level still 10 Amos higher than 

mountain tops

1st of Tamuz (10)  73 days Mountain tops are visible (water level drops 10 Amos)

10th of Av (11)  40 days Noach opens window - sends out raven, who circles around

17 of Av (11)    7 days Noach sends out dove the first time, which returns

24 of Av  (11)    7 days Noach sends out dove the second time - returns with olive branch

1st of Elul (12)    7 days Noach sends out dove the third time - does not return

1st of Tishrei (1)   30 days Noach takes off cover of Teiva - earth is muddy
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27th of Cheshvan (2)   57 days       Earth is totally dry


