
Kaïn et Abel 

, ַוֹּתאֶמר, ַקִין-ַוֵּתֶלד ֶאת, ַוַּתַהר; ַחָּוה ִאְׁשּתוֹ -ָיַדע ֶאת, ְוָהָאָדם א,ד

-ַוְיִהי; ָהֶבל-ָאִחיו ֶאת- ֶאת, ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ב,ד  .ְיהָוה-ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת

ַוָּיֵבא ; ִמֵּקץ ָיִמים, ַוְיִהי ג,ד   .ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה, ְוַקִין, ֹרֵעה ֹצאן, ֶהֶבל

הּוא - ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם ד,ד  .ַליהָוה-- ִמְנָחה, ן ִמְּפִרי ָהֲאָדָמהַקיִ 

 ה,ד  .ִמְנָחתוֹ -ֶהֶבל ְוֶאל- ֶאל, ַוִּיַׁשע ְיהָוה; ּוֵמֶחְלֵבֶהן, ִמְּבֹכרֹות ֹצאנוֹ 

 ו,ד   .ַוִּיְּפלּו ָּפָניו, ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד; א ָׁשָעה, ִמְנָחתוֹ -ַקִין ְוֶאל- ְוֶאל

ֲהלֹוא  ז,ד  .ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶני, ָלָּמה ָחָרה ָל  :ָקִין-ֶאל, הָוהַוֹּיאֶמר יְ 

, ְוֵאֶלי; ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ, ְוִאם א ֵתיִטיב, ְׂשֵאת, ֵּתיִטיב- ִאם

ַוְיִהי ; ֶהֶבל ָאִחיו-ֶאל, ַוֹּיאֶמר ַקִין ח,ד  .ּבוֹ -ִּתְמָׁשל, ְוַאָּתה, ְּתׁשּוָקתוֹ 

ַוֹּיאֶמר  ט,ד  .ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו- ַוָּיָקם ַקִין ֶאל, ֶדהִּבְהיֹוָתם ַּבּׂשָ 

ֲהֹׁשֵמר ָאִחי , ַוֹּיאֶמר א ָיַדְעִּתי; ֵאי ֶהֶבל ָאִחי, ַקִין- ְיהָוה ֶאל

-ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן, קֹול ְּדֵמי ָאִחי; ֶמה ָעִׂשיתָ , ַוֹּיאֶמר י,ד  .ָאֹנִכי

-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת-ִמן, רּור ָאָּתהָא, ְוַעָּתה יא,ד  .ָהֲאָדָמה

-א, ָהֲאָדָמה-ִּכי ַתֲעֹבד ֶאת יב,ד  .ְּדֵמי ָאִחי ִמָּיֶד- ָלַקַחת ֶאת, ִּפיהָ 

-ֶאל, ַוֹּיאֶמר ַקִין יג,ד  .ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ, ָנע ָוָנד; ֹּכָחּה ָל-ֹתֵסף ֵּתת

ֵמַעל ְּפֵני , ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום יד,ד  .ִמְּנׂשֹא, ִֹני ָּגדֹול ֲעו  :ְיהָוה

, ֹמְצִאי-ְוָהָיה ָכל, ָּבָאֶרץ, ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד; ֶאָּסֵתר, ּוִמָּפֶני, ָהֲאָדָמה



; יָֻּקם, ִׁשְבָעַתִים, ֹהֵרג ַקִין-ָלֵכן ָּכל, ַוֹּיאֶמר לֹו ְיהָוה טו,ד   .ַיַהְרֵגִני

ַוֵּיֵצא  טז,ד  .ֹמְצאוֹ -ֹאתֹו ָּכל-ִּתי ַהּכֹותְלִבלְ , ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ְלַקִין אֹות

-ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת יז,ד  .ֵעֶדן-ִקְדַמת, נֹוד-ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ; ִמִּלְפֵני ְיהָוה, ַקִין

, ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר, ֹּבֶנה ִעיר, ַוְיִהי; ֲחנֹו- ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת, ִאְׁשּתוֹ 

חי,ד  .ְּכֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹו ָיַלד ֶאת, ְוִעיָרד, ִעיָרד- ֶאת, ַוִּיָּוֵלד ַלֲחנֹו-

  .ָלֶמ- ָיַלד ֶאת, ּוְמתּוָׁשֵאל, ְמתּוָׁשֵאל-ָיַלד ֶאת, ּוְמִחָּייֵאל; ְמחּוָיֵאל

ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית , ֵׁשם ָהַאַחת ָעָדה  :ְׁשֵּתי ָנִׁשים, לֹו ֶלֶמ- ַוִּיַּקח יט,ד

   .ֹיֵׁשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה, ֲאִבי-- הּוא ָהָיה   :ָיָבל-ֶאת, ַוֵּתֶלד ָעָדה כ,ד   .ִצָּלה

 כב,ד  .ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב-ָּכל, ֲאִבי-- הּוא ָהָיה  :יּוָבל, ְוֵׁשם ָאִחיו כא,ד

; ֹחֵרׁש ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל-ָּכל, ֵטׁש-- ּתּוַבל ַקִין- ָיְלָדה ֶאת, ִהוא-ְוִצָּלה ַגם

ָעָדה ְוִצָּלה ְׁשַמַען , ַוֹּיאֶמר ֶלֶמ ְלָנָׁשיו כג,ד   .ַנֲעָמה, ַקִין- ַוֲאחֹות ּתּוַבל

ְוֶיֶלד , ִּכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי  :ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי, ְנֵׁשי ֶלֶמ-- קֹוִלי

 כה,ד  .ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה, ְוֶלֶמ; ָקִין-יַֻּקם, ִּכי ִׁשְבָעַתִים כד,ד  .ְלַחֻּבָרִתי

ִּכי   :ְׁשמֹו ֵׁשת-ַוִּתְקָרא ֶאת, ַוֵּתֶלד ֵּבן, ִאְׁשּתוֹ -ֶאת, דַוֵּיַדע ָאָדם עוֹ 

- ּוְלֵׁשת ַּגם כו,ד  .ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין, ַּתַחת ֶהֶבל--ֶזַרע ַאֵחר, ִלי ֱאִהים- ָׁשת

   .ִלְקֹרא ְּבֵׁשם ְיהָוה, ָאז הּוַחל; ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש-ַוִּיְקָרא ֶאת, ֵּבן-הּוא יַֻּלד

  }ס{


