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    פרשת בראשית–' פרק ד

ַּחָוה ִאְשתֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת- ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת.א ּ ּ ׁ ַׁקִין ַוֹתאֶמר ָקִניִתי ִאיש ֶאת-ּ     .ְיהָוה- ּ
    .ֶהֶבל ֹרֵעה ֹצאן ְוַקִין ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה-ָהֶבל ַוְיִהי-ָאִחיו ֶאת-ּ ַוֹתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת.ב
ְים ַוָיֵבא ַקִין ִמפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליהָוהּ ַוְיִהי ִמֵקץ ָיִמ.ג ּ ּ.          

ֹכרֹות ֹצאנֹו וֵמֶחְלֵבֶהן ַוִיַשע ְיהָוה ֶאל- ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם.ד ׁהוא ִמּבְ ּ ּ     .ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-ּ
ִָמְנָחתֹו לֹא ָשָעה ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוִיפלו פָניו-ַקִין ְוֶאל- ְוֶאל.ה ְּ ּּ ּ ּ ׁ.   

ָ ָלָמה ָחָרה ָלך ְוָלָמה ָנפלו פֶניך ָקִין- אֶמר ְיהָוה ֶאלּ ַויֹ.ו ְָ ְּ ּ ּ.          
ֵׁתיִטיב ְשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ ְוֵאֶליך ְתשוָקתֹו ְוַאָתה ִתְמָשל-  ֲהלֹוא ִאם.ז ׁ ּׂ ּ ּ ּּ ָ ּ ֶ     .ּבֹו-ּ

ֶד-ּ ַויֹאֶמר ַקִין ֶאל.ח ּשָ ְהיֹוָתם ּבַ ֶּהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהו-ּה ַוָיָקם ַקִין ֶאלֶׂהֶבל ָאִחיו ַוְיִהי ּבִ ּ.    
ַׁקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך ַויֹאֶמר לֹא ָיַדְעִתי ֲהשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי-ּ ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל.ט ּ ּ ָ.          

ָ ַויֹאֶמר ֶמה ָעִשיָת קֹול ְדֵמי ָאִחיך ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן.י ּ ׂ           .ָהֲאָדָמה-ּ
ּ ְוַעָתה ָארור ָאָתה.יא ָָהֲאָדָמה ֲאֶשר פְצָתה ֶאת-  ִמןּּ ּ ְָדֵמי ָאִחיך ִמָיֶדך-ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת-ׁ ָּ ּ.          
ּכָֹחה ָלך ָנע ָוָנד ִתְהֶיה ָבָאֶרץ-ֹּתֵסף ֵתת-ָהֲאָדָמה לֹא- ּ ִכי ַתֲעֹבד ֶאת.יב ְּ ּ.    
שֹא ֹּ ָגדֹול ֲעו ְיהָוה-ּ ַויֹאֶמר ַקִין ֶאל.יג     .ִׂני ִמּנְ

ּ ֵהן ֵגַרְשָת ֹאִת.יד ׁ ָאֶרץ ְוָהָיה ָכלּ ֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ָי ַהיֹום ֵמַעל פֵני ָהֲאָדָמה וִמפֶניך ֶאּסָ ָ ְּ ּּ     .ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני- ּ
ּ ַויֹאֶמר לֹו ְיהָוה ָלֵכן ָכל.טו ֹּהֵרג ַקִין ִשְבָעַתִים ֻיָקם ַוָיֶשם ְיהָוה ְלַקִין אֹות ְלִבְלִתי ַהכֹות-ּ ּּ ּׂ           .ֹמְצאֹו-ֹּאתֹו ָכל-ׁ
ֶאֶרץ.טז ׁ ַוֵיֵצא ַקִין ִמִלפֵני ְיהָוה ַוֵיֶשב ּבְ ּ ְּ     .ֵעֶדן-נֹוד ִקְדַמת-ּ

ִּאְשתֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת- ּ  ַוֵיַדע ַקִין ֶאת.יז ּ ּ נֹו ֲחנֹוך-ׁ ְֲחנֹוך ַוְיִהי ּבֶֹנה ִעיר ַוִיְקָרא ֵשם ָהִעיר ְכֵשם ּבְ ְׁ ּׁ ּ.    
ְ ַוִיָוֵלד ַלֲחנֹוך ֶאת.יח ּ ְּמחוָיֵאל וְמִחָייֵאל ָיַלד ֶאת-יָרד ָיַלד ֶאתִעיָרד ְוִע-ּ ּ ְׁמתוָשֵאל וְמתוָשֵאל ָיַלד -ּ ּׁ ּ ּ  
    .ְָלֶמך-  ֶאת    

ּ ַוִיַקח.יט ׁלֹו ֶלֶמך ְשֵתי ָנִשים- ּ ּׁ ִנית ִצָלה ְ ּ ֵשם ָהַאַחת ָעָדה ְוֵשם ַהּשֵ ׁ ׁ ׁ.    
ּ הוא ָהָיה ֲאִבי יֵֹשב ֹאֶהל וִמְקֶנה ָיָבל-ַּוֵתֶלד ָעָדה ֶאת   .כ ּׁ.    

ּ ְוֵשם ָאִחיו יוָבל.כא ּ הוא ָהָיה ֲאִבי ָכל ׁ ֹּתפש ִכּנֹור ְועוָגב-ּ ּ ׂ ֵ ּ.          
ּתוַבל ַקִין לֵֹטש ָכל-ִהוא ָיְלָדה ֶאת-ּ ְוִצָלה ַגם.כב ׁ ּ ֹּחֵרש ְנֹחֶשת וַבְרֶזל ַוֲאחֹות תוַבל- ּ ּּ ׁ     .ֲעָמהַקִין ַנ-ׁ
ה ִאְמָרִתי ּ ַויֹאֶמר.כג ְֶלֶמך ְלָנָשיו ָעָדה ְוִצָלה ְשַמַען קֹוִלי ְנֵשי ֶלֶמך ַהְאֵזּנָ ְׁ ׁ ִ ִכי ִאיש ָהַרְגִתי ְלפְצִעי ְוֶיֶלד  ּׁ ּ ׁ ּ  

ָרִתי          .ְלַחּבֻ
ּ ִכי ִשְבָעַתִים ֻיַקם.כד ָׁקִין ְוֶלֶמך ִשְבִעים ְוִשְבָעה-ּׁ ׁ ְ.    

ן ַוִתְקָרא ֶאת- עֹוד ֶאתּ ַוֵיַדע ָאָדם.כה ִּאְשתֹו ַוֵתֶלד ּבֵ ּ ּ ְׁשמֹו ֵשת- ׁ ׁ ִכי ָשת ׁ   ִלי ֱאלִֹהים ֶזַרע ַאֵחר - ּ
ּ     ַתַחת ֶהֶבל ִכי ֲהָרגֹו ָקִין ּ.          

ּ וְלֵשת ַגם.כו ׁ ּהוא ֻיַלד-ּ ן ַוִיְקָרא ֶאת-ּ ֵשם ְיהָוה-ּּבֵ ְׁשמֹו ֱאנֹוש ָאז הוַחל ִלְקֹרא ּבְ ׁ  } ס { .ּׁ
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  .רבי שלמה יצחקי: י "                                           רש

 ה יָדֵּלַהן ְויֹוָרֵהן ַהֵכְו: ןֶדן ֵעַּגד ִמָרְטִנא ְוָטָחם ׁשֶֶדה ת קֹוָלְעל ַמן ׁשֶָיְנִעם ָהֶדר קֹוָבְּכ .ְוָה�ָד� ָיַדע) א(
 :יםִנ ּבָ לֹויּוד ָהָרְטּנִר ׁשֶַחַאְּלע ׁשֶָמְשׁם ִנָדע ָאַדֵּיב ַוַתָּם כִא  ׁשֶ

 : ייִתִנם ָקל ׁשֵ ַע."ִיַק    
 :ֹוּמ ִעּונם ָאיִפָּתה ֻשֶזל ּבָָב ֲאאנּוָר ּבְֹוּדַבי ְליׁשִת ִאֶאי ְוִתא אֹוָרּבָׁשְֶּכ' ם ה ִעמֹוְּ כ.'ת הֶא    
 ל ֶבם ֵהִען ְוִים ַקה ִעָדְלה נֹוָמאֹוְתד ׁשֵֶמַּלם ְמים ֵהִיּוּבים ִרִת ֶאׁשלֹׁשָ. ָהֶבל$�ִחיו ֶאת$ֶאת "ִית ַקֶא  

 :)הָ�ית ַראִ�ֵרְ�(ף ֵסֹוּת ַוא רַמֱא ֶנְךָכם ְלִיַנ ׁשְדּוְלנֹו   
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ֵה פָמָדֲאה ָהָלְּלַקְתּנִי ׁשִֶפְל .רֵֹעה צֹא" )ב(     :ּהָתָדבֹוֲע ֵמ לֹוׁשֵרּ
ִע פַרת ֶזֶרֶמאֹוה ׁשֶָדָּג ַאׁשֵי ב ְוַערּוָּגן ַהִמ .ִמְ*ִרי ָהֲאָדָמה  )ג(   דֹוָיא ְלּבָה ׁשֶיֶזֵאי ֵמִרְּפא ִמ"ד(ן היה ָּתְשּׁ

 ):רָחְבא מּולֹב ְוא טֹולֹ   
 )ד(
 


