
Bereishis - Topic 3 - Kayin & Hevel Lesson #20 -Death of Kayin Bereishis Ch. 4,23 - 26

 כג וַּיֹ֨אמֶר לֶ֜מְֶך לְנָׁשָ֗יו
 עָָד֤ה וְצִּלָה֙ ׁשְמַ֣עַן קֹולִ֔י

 נְׁשֵ֣י לֶ֔מְֶך הַאְזֵּ֖נָה אִמְָרתִ֑י
ּכִ֣י אִ֤יׁש הַָר֨גְּתִי֙ לְפִצְעִ֔י

וְיֶ֖לֶד לְחַּבָֻֽרתִֽי׃ 

 כד ּכִ֥י ׁשִבְעָתַ֖יִם יֻּקַם־ָק֑יִן 
וְלֶ֖מְֶך ׁשִבְעִ֥ים וְׁשִבְעָֽה׃

כה וַּיֵַ֨דע אָָד֥ם עֹוד֙ אֶת־אִׁשְּתֹ֔ו 
וַּתֵ֣לֶד ּבֵ֔ן 

וַּתְִקָר֥א אֶת־ׁשְמֹ֖ו ׁשֵ֑ת 
ּכִ֣י ׁשָֽת־לִ֤י אֱֹלהִים֙ זֶַ֣רע אַחֵ֔ר 

 ּתַ֣חַת הֶ֔בֶל 
 ּכִ֥י הֲָרגֹ֖ו ָקֽיִן׃

כו ּולְׁשֵ֤ת ּגַם־הּוא֙ יֻּלַד־ּבֵ֔ן
וַּיְִקָר֥א אֶת־ׁשְמֹ֖ו אֱנֹ֑וׁש 

 אָ֣ז הּוחַ֔ל 
 לְִקֹר֖א ּבְׁשֵ֥ם יְהוָֽה׃

(1 ? (to his wives) למך לנשיו (tell over) מה סיפר

מי אמר למי "שמען קולי" ? 2)

תרגם "האזנה". 3)

מי אמר למי "האזנה אמרתי" ? 4)

לפי (according to) דברי (the words of)  למך כמה (how many) אנשים הרג ? 5)
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כיצד (how) הרג (kill) למך את "האיש" ? 6)

תרגם "לפצעי". 7)

תרגם "לחברתי". 8)

מהו ההבדל (difference) בין (between) פצע לחבורה ? 9)

כיצד (how) הרג למך את הילד ? 10)

לפי (according to) למך האם חטאו (was his sin) שהרג היה חמור יותר 11)
(much worse) או פחות מחטאו של קין שהרג את הבל ? 

למה (why) לפי למך היה חטאו שהרג פחות חמור מחטאו של קין שהרג הבל ?12)

(13 ? (should get) שהוא יקבל (punishment)מה אמר למך על העונש

מי אמר ועל מה אמר "ולמך שבעים ושבעה" ? 14)

(15 ? (in sum total) היו לאדם וחוה בסך הכל (sons) בנים (how many) כמה

מה היה שמו (name of) של בנו השלישי (third) של אדם וחוה ?16)

מי (who) היה אביו (father) של שת ?17)

מי היתה אמו (mother) של שת ? 18)

תרגם "שת". 19)

מי קרא (called) ל"שת" בשמו, אדם או חוה ? 20)

למה (why) קראה (called) חוה לבנה (son) השלישי (third)  בשם "שת" ? 21)

מי (who) היה בנו(son of) של שת ? 22)

תרגם "יולד". 23)

מי היה אביו של אנוש ?24)

מה קרה(happened) בדורו (in the generation of) של אנוש ? 25)

תרגם "הוחל" ?26)

מתי (when) התחילו (began) בני אדם לפרסם (publicize) שה' הוא האלקים ?27)

למה (why) בדורו (generation) של אנוש היה צורך לפרסם שה' הוא האלקים ? 28)


