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ח וַּיֹ֥אמֶר ַק֖יִן אֶל־הֶ֣בֶל אָחִ֑יו
וַֽיְהִי֙ ּבִֽהְיֹותָ֣ם ּבַּׂשֶָד֔ה
וַּיָָ֥קם ַק֛יִן אֶל־הֶ֥בֶל אָחִ֖יו וַּיַֽהְַרגֵֽהּו׃
ט וַּיֹ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ַק֔יִן
אֵ֖י הֶ֣בֶל אָחִ֑יָך
וַּיֹ֨אמֶר֙ ֹל֣א יַָד֔עְּתִי
הֲׁשֹמֵ֥ר אָחִ֖י אָנֹֽכִי׃
י וַּיֹ֖אמֶר מֶ֣ה עָׂשִ֑יתָ
קֹ֚ול ּדְמֵ֣י אָחִ֔יָך
צֹֽעֲִק֥ים אֵלַ֖י מִן־הָֽאֲָדמָֽה׃
יא וְעַּתָ֖ה אָרּ֣ור אָּ֑תָה
מִן־הָֽאֲָדמָה֙ אֲׁשֶ֣ר ּפָֽצְתָ֣ה אֶת־ּפִ֔יהָ
לַָק֛חַת אֶת־ּדְמֵ֥י אָחִ֖יָך מִּיֶָדָֽך׃
יב ּכִ֤י תַֽעֲבֹד֙ אֶת־הָ֣אֲָדמָ֔ה
ֹלֽא־תֹסֵ֥ף ּתֵת־ּכֹחָּ֖ה לְָ֑ך
נָ֥ע וָנָ֖ד ּתִֽהְיֶ֥ה בָאֶָֽרץ׃
(1
(2
(3
(4
(5

מה עשה ) (doקין להבל מחמת ) (because ofקנאתו )? (his jealousy
איפה ) (whereהרג ) (killקין את הבל ?
תרגם “בהיותם”
תרגם “ויקם"
תרגם “ויהרגהו”
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(6

מדוע לא הגיד ) (tellהתורה מה אמר קין אל הבל?

(7

מה אמר ה' לקין אחרי ) (afterשהרג ) (killedקין את הבל ?

(8

תרגם “אי”

(9

האם ) (didבתחלה ) (initiallyדבר ה' לקין כאילו אינו יודע שקין הרג את הבל ?

 (10למה ) (whyבתחלה ) (initiallyדבר ה' לקין כאילו אינו יודע שקין הרג את הבל ?
 (11מה ענה ) (answerקין לה' כששאלו )" (when he asked himאי הבל אחיך "?
 (12מי אמר למי "השומר אחי אנכי" ?
 (13תרגם “צעקים"
 (14מה אמר ה' לקין אחרי ) (afterשקין אמר "השומר אחי אנכי" ?
 (15כיצד ) (how didרמז ) (hintה' לקין שיודע איך ) (howואיפה הרג קין את הבל ?
 (16מה היה ענשו ) (punishmentשל קין על שהרג ) (killingאת הבל ?
 (17לאיזה ) (to whichאדם נאמר "ארור אתה" ?
 (18מאיפה ) (from whereציוה ) (commandה' שיבא הקללה ) (the curseלקין ?
 (19למה ראוי ) (fittingשהקללה של קין על הריגת ) (killingהבל יבא מן האדמה ?
 (20תרגם “פצתה"
 (21כיצד השתתפה ) (participatedהאדמה בהריגת ) (with the killing ofהבל ?
 (22איפה ) (whereנספג ) (absorbedדמו ) (bloodשל הבל כשהרגו קין ?
 (23באר “תת כחה”
 (24במה ) (in what wayנתקלל ) (cursedקין על מה שהרג את הבל ?
 (25במה שונה קללת האדמה של קין לזו שנתקללה האדמה בגלל חטא אדם ?
 (26על מה ) (about whatנאמר )" (was it saidלא תסף תת כחה לך" ?
 (27תרגם “נע"
 (28תרגם “נד"
 (29למה ) (whyנזגר ) (decreedעל קין שיהא "נע ונד" ?

