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א וְהָ֣אָָד֔ם יַָד֖ע אֶת־חַּוָ֣ה אִׁשְּתֹ֑ו
 וַּתַ֨הַר֙ וַּתֵ֣לֶד אֶת־ַק֔יִן

וַּתֹ֕אמֶר ָקנִ֥יתִי אִ֖יׁש אֶת־יְהוָֽה׃

ב וַּתֹ֣סֶף לָלֶֶ֔דת אֶת־אָחִ֖יו אֶת־הָ֑בֶל 

וַֽיְהִי־הֶ֨בֶל֙ ֹר֣עֵה צֹ֔אן 
וְַק֕יִן הָיָ֖ה עֹבֵ֥ד אֲָדמָֽה׃ 

ג וַֽיְהִ֖י מִּקֵ֣ץ יָמִ֑ים 

וַּיָבֵ֨א ַק֜יִן מִּפְִר֧י הָֽאֲָדמָ֛ה מִנְחָ֖ה לַֽיהוָֽה׃ 

ד וְהֶ֨בֶל הֵבִ֥יא גַם־הּ֛וא 

מִּבְכֹרֹ֥ות צֹאנֹ֖ו ּומֵֽחֶלְבֵהֶ֑ן 
וַּיִׁ֣שַע יְהוָ֔ה אֶל־הֶ֖בֶל וְאֶל־מִנְחָתֹֽו׃ 

ה וְאֶל־ַק֥יִן וְאֶל־מִנְחָתֹ֖ו ֹל֣א ׁשָעָ֑ה 

וַּיִ֤חַר לְַק֨יִן֙ מְאֹ֔ד וַּֽיִּפְלּ֖ו ּפָנָֽיו׃ 

 ו וַּיֹ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־ָק֑יִן 

לָּ֚מָה חָָ֣רה לְָ֔ך וְלָּ֖מָה נָֽפְלּ֥ו פָנֶֽיָך׃

 ז הֲלֹ֤וא אִם־ּתֵיטִיב֙ ׂשְאֵ֔ת 

וְאִם֙ ֹל֣א תֵיטִ֔יב לַּפֶ֖תַח חַּטָ֣את ֹרבֵ֑ץ
 וְאֵלֶ֨יָ֙ך ּתְׁשּ֣וָקתֹ֔ו וְאַּתָ֖ה ּתִמְׁשָל־ּבֹֽו׃ 

באר (explain) ״והאדם ידע את חוה אשתו״ 1)
תרגם ״ותהר״2)
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תרגם ״ותלד״3)
מה היה שמו של בן הראשון (first) של אדם ואשתו?4)
(5? (with his name) קין בשמו (was called) נקרא (why) למה
תרגם ״קניתי״6)
תרגם ״ותוסף״7)
מה היה שמו של בן השני (second) של אדם ואשתו?8)
(9? (with his name) הבל בשמו (was called) נקרא (why) למה

מה היה מלאכתו (work) של הבל?10)
מהו (what is) ״רעה צאן״?11)
מה היה מלאכתו (work) של קין?12)
מהו ״עבד אדמה״?13)
איזה (which) בן (son) היה ״רעה אדמה״?14)
איזה בן היה ״עבד אדמה״?15)
תרגם ״מקץ הימים״16)
מהי ״מנחה״?17)
מתי (when) הביא (bring) קין מנחה לה׳?18)
ממה (from what) הביא (bring) קין מנחה לה׳?19)
תרגם ״ מבכורות״20)
תרגם ״מחלביהן״21)
ממה (from what) הביא (bring) הבל מנחה לה׳?22)
מי היה הראשון (the first) להביא מנחה לה׳?23)
(24? (better) מנחה היה יותר טוב (which) איזה
תרגם ״וישע״25)
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לאיזה (to which) מנחה פנה ה׳?26)
למה (why) פנה (turned) ה׳ אל המנחה של הבל?27)
תרגם ״ויחר״28)
תרגם ״ויפלו פניו״29)
מה הם שני התגובות (reactions) של קין לזה שה׳ לא פנה אל מנחתו?30)
מה שאל (ask) ה׳ מקין?31)
באר ״הלא אם תטיב שאת״32)
באר ״לפתח חטאת רובץ״33)
על מי (upon whom) נאמר (was said) ״ואליך תשוקתו״?34)
האם (was) יכול (capable) קין למשול (to rule) על יצרו הרע?35)
על מה (upon what) נאמר (was said) ״ואתה תמשול בו״?36)


