Bereishis Ch. 3,14-19

Lesson #14-Punishments for Sin

יד וַּיֹאמֶר֩ יְהוָ֨ה אֱֹלהִ֥ים ׀ אֶֽל־הַּנָחָׁש֮
ּכִ֣י עָׂשִ֣יתָ ּזֹאת֒
אָרּ֤ור אַּתָה֙ מִּכָל־הַּבְהֵמָ֔ה ּומִּכֹ֖ל חַּיַ֣ת הַּׂשֶָד֑ה
עַל־ּגְחֹֽנְָ֣ך תֵלְֵ֔ך
וְעָפָ֥ר ּתֹאכַ֖ל ּכָל־יְמֵ֥י חַּיֶֽיָך׃
טו וְאֵיבָ֣ה ׀ אָׁשִ֗ית ּבֵֽינְָ֙ך ּובֵ֣ין הָֽאִּׁשָ֔ה
ּובֵ֥ין זְַרעֲָ֖ך ּובֵ֣ין זְַרעָּ֑ה
הּ֚וא יְׁשּֽופְָ֣ך ֹר֔אׁש
וְאַּתָ֖ה ּתְׁשּופֶּ֥נּו עֵָקֽב׃
טז אֶֽל־הָאִּׁשָ֣ה אָמַ֗ר הְַרּבָ֤ה אְַרּבֶה֙ עִּצְבֹונְֵ֣ך וְהֵֹֽרנְֵ֔ך
ּבְעֶ֖צֶב ּתֵֽלְִד֣י בָנִ֑ים
וְאֶל־אִיׁשְֵ֙ך ּתְׁשּ֣וָקתְֵ֔ך
וְהּ֖וא יִמְׁשָל־ּבְָֽך׃
יז ּולְאָָד֣ם אָמַ֗ר ּכִֽי־ׁשָמַעְּתָ֮ לְקֹ֣ול אִׁשְּתֶָ֒ך
וַּתֹ֨אכַל֙ מִן־הָעֵ֔ץ אֲׁשֶ֤ר צִּוִיתִ֨יָ֙ך לֵאמֹ֔ר ֹל֥א תֹאכַ֖ל מִּמֶּ֑נּו
אֲרּוָר֤ה הָֽאֲָדמָה֙ ּבַֽעֲבּוֶרָ֔ך
ּבְעִּצָבֹון֙ ּתֹֽאכְלֶּ֔נָה ּכֹ֖ל יְמֵ֥י חַּיֶֽיָך׃
יח וְקֹ֥וץ וְַדְרּדַ֖ר ּתַצְמִ֣יחַֽ לְָ֑ך
וְאָֽכַלְּתָ֖ אֶת־עֵׂ֥שֶב הַּׂשֶָדֽה׃
יט ּבְזֵעַ֤ת אַּפֶ֨יָ֙ך ּתֹ֣אכַל לֶ֔חֶם
עַ֤ד ׁשּֽובְָ֙ך אֶל־הָ֣אֲָדמָ֔ה
ּכִ֥י מִּמֶּ֖נָה לֻּקָ֑חְּתָ
ּכִֽי־עָפָ֣ר אַּ֔תָה וְאֶל־עָפָ֖ר ּתָׁשּֽוב׃
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(1

תרגם "ארור״

(2

תרגם ״גחונך״

(3

תרגם ״ועפר״

(4

מי ) (whoארור ) (is cursedמכל הבהמה ומכל חית השדה?

(5

מי ילך ) (will travelעל הגחון שלו?

(6

מה יאכל ) (eatהנחש?

(7

מה הם שתי העונשים ) (punishmentsשענש ) (punishedה׳ בגופו של הנחש?

(8

כיצד ) (howהולך ) (travelהנחש לפני ) (beforeשהשיא ) (persuadedהאישה?

(9

כיצד הולך הנחש אחרי ) (afterשהשיא האישה?

 (10תרגם ״איבה״
 (11תרגם ״אשית״
 (12תרגם ״ישופך״  ,״ תשופנו״
 (13מהו היחס ) (relationshipבין ) (betweenאדם לנחש בגלל עונש ה׳ לנחש?
 (14כיצד ) (howינסו ) (attemptאדם להרוג ) (to killאת הנחש?
 (15כיצד ינסה הנחש להרוג בני אדם?
 (16תרגם ״הריונך״
 (17תרגם ״עצבונך״  ,״בעצב״  ,״בעצבון״
 (18תרגם ״תשוקתך״
 (19כמה ) (how manyעונשים ) (punishmentsקבל האשה בגופה  ,ומה הם?
 (20מהו היחס ) (relationshipבין האדם ואשתו בגלל ) (due toשאכלו מן עץ הדעת?
 (21באר ) (explain״ואל אישך תשוקתך״
 (22תרגם ״ארורה״
 (23מהו ) (what is״קוץ ודרדר״?
 (24מה הם שתי ) (twoהקללות ) (cursesשנתקללה ) (cursedהאדמה?
 (25מדוע ) (whyנענש ) (punishedהאדמה בגלל ) (due toחטא ) (sinשל האדם?
 (26באר ) (explain״בזעת אפיך תאכל לחם״
 (27איזה ) (whatעונש ) (punishmentקבל ) (receivedהאיש?
 (28לאיפה ) (where toשב ) (will returnהאדם במיתתו )? (when he dies

