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בס"ד

"קין ושת שושלות היחוסין המשפחות והדקויות ביניהם"
"הַ גִּ ב ִֹּּרים אֲ ֶׁשר מֵ ע ֹולָםַ ,אנ ְֵשי הַ ֵשם"
פרשת בראשית פרקים ד ה ו3

מאת:זילברמן ראובן
reuven49@walla.co.il
בקריאת פרשת בראשית כאשר קוראים על שושלת קין ושושלת שת.ישנה נטיה לקרוא את הקטעים האמורים מבלי להתעכב ולא לשים לב
לדגשים ולדקויות שמוזכרים שפרשה.
נשאלות השאלות:
מדוע בשושלת משפחות שת תוחלת החיים כל כך ארוכה?(תשובה במאמר נפרד)

מדוע בשושלת משפחות קין ומשפחות שת,מופיעים שמות שווים או שמות עם צליל דומה?
מדוע אלוהים לא המית את קין?
מדוע בפרשה מוזכרים בני אלוהים" .וְ יָלְ דּו לָהֶׁ ם:הֵ מָ ה הַ גִּ ב ִֹּּרים אֲ ֶׁשר מֵ ע ֹולָםַ ,אנ ְֵשי הַ ֵשם"?
התשובה הברורה היא שאלוהים רומז לקורא התורה והתנך.
תמשיך לעקוב ולחקור את הקשר בשושלות.לחפש הגדרת אבי לאורך התורה והתנך ושם תקבל תשובות.
להלן התשובות שאני גיליתי!!!!!!!.
בהשוואה בין קין ושת ישנם פרמטרים רבים להשוואה.ההתמקדות העקרית קשורה לעם ישראל ודוד המלך המשיח.

שושלת קין
-

שושלת קין אין בה שום התיחסות לזמן אורך חייהן של השושלת.
מספר הנולדים זהה קין,חנוך ,מחויאל,מתושאל,למך,יבל,יובל,
תובל-קין,נעמה .ס"ה  9ילדים.
שמות זהים חנוך.למך .
שמות עם צליל דומה מתושאל,מחויאל .
במשפחות קין מוזכרים אומנים ובעלי מקצוע.
חנוך-בונה עיר ( .בנאי.ארכיטקט).

שושלת שת
 שושלת שת ישנו תוחלת חיים וזמנים מדוייקים. מספר ילדים זהה שת,אנוש ,קינן,מהללאל,ירד,חנוך,מתושלח,למך,נח ס"ה  9ילדים.
 שמות זהים חנוך למך. שמות עם צליל דומה מתושלח,מהללאל. במשפחת שת מוזכר רק שם אחד יוצא דופן.ֹלהים(.מופיע פעמיים)
וַ יִּ ְתהַ לְֵך חֲ נוְֹּך אֶׁ ת-הָ אֱ ִּ

יבל -אבי יושב אוהל ומקנה( .חייט ורועה צאן).
יובל-אבי כל תופס כינור ועוגב(.נגר ומוזיקאי).
תובל-קין-לוטש.כל חורש נחושת וברזל(נפח.חקלאי).
למך-שמען קולי האזינה אמרתי(.מלחין,משורר,זמר).
התשובות הברורות בהשוואות בין המשפחות היא.
 אלוהים משאיר את קין בחיים על מנת שכל העולם יראו וייראו ממעשיו של קין.ויראו את העונש שקיבל.
התוצאה השניה שקין נשאר חי .כל יוצאי חלציו יש בהם תכונות מולדות .הם אנשים גשמיים וחומריים.ישבהם תכונה אחת או יותר
מכל  5החושים בעבודתם או בחייהם:מגע,ראיה,שמיעה,ריח,טעם.
ֹלהים(.מופיע פעמיים).
 לעומת בני שת שיש בתוכם הרבה חוכמה רוחניות ועבודת השם ".וַ יִּ ְתהַ לְֵך חֲ נוְֹּך אֶׁ ת-הָ אֱ ִּ
 הסבר למילה אבי-המופיע בפרשה.לפי המילון "אבי" :הוא ראשוני.יוזם,ממציא,מייסד.
לפי בדיקה שערכתי לאורך כל התורה המילה אבי מופיעה בהקשר הראשוני.קשור לדוד המלך בעיקר לעם ישראל.

"וַתֵּ לֶד עָ ָדה אֶ ת יָבָ ל הּוא הָ יָה אֲבִ י יֹשֵּ ב אֹ הֶ ל ִּומ ְקנֶה".
ָאחיו יּובָ ל הּוא הָ יָה אֲבִ י כָל תֹ פֵּ ׂש כִ ּנוֹר וְ עּוגָב".
"וְ שֵּ ם ִ
"וַיִ הְ יּו בְ נֵּי נֹ חַ הַ יֹצְ אִ ים ִמן הַ תֵּ בָ ה שֵּ ם וְ חָ ם ָויָפֶ ת וְ חָ ם הּוא אֲבִ י כְ נָעַ ן ".
"ּולְ שֵּ ם יֻלַד גַם הּוא אֲבִ י כָל בְ נֵּי עֵּ בֶ ר א ֲִחי יֶפֶ ת הַ גָדוֹל "
"וַתֵּ לֶד הַ בְ כִ ָירה בֵּ ן וַתִ ְק ָרא ְשמ ֹו מ ֹוָאב הּוא אֲבִ י מוָֹאב עַ ד הַ יוֹם ".
"וְ הַ צְ עִ ָירה גַם הִ וא יָלְ ָדה בֵּ ן וַתִ ְק ָרא ְשמ ֹו בֶ ן עַ מִ י הּוא אֲבִ י בְ נֵּי עַ מוֹן עַ ד הַ יוֹם ".
ָאחיו וְ אֶ ת ְקמּואֵּ ל אֲבִ י א ֲָרם ".
"אֶ ת עּוץ בְ כֹ ר ֹו וְ אֶ ת בּוז ִ
"וְ אֵּ לֶה תֹ לְ דוֹת עֵּ ׂשָ ו אֲבִ י אֱדוֹם בְ הַ ר ׂשֵּ עִ יר ".
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" וְ יָלְ דּו לָהֶׁ ם:הֵ מָ ה הַ גִּ ב ִֹּּרים אֲ שֶׁ ר מֵ ע ֹולָםַ ,אנ ְֵשי הַ ֵשם" הגיבורים הם תוצאה של חיבור גנטי של בני אלוהים עם בנות האדם.
הגיבורים הם אנשים יוצאי דופן בעלי חוכמה יתרה,ברמה שונה מבני אנוש רגילים.יש להם קירבה גנטים לבני אלוהים.
החיבורים הגנטים שלהם.גורמים להתפתחות מדעית והתפתחות היסטורית של האנושות.
מתקופת האדם הראשון עד נח עברו לערך  6156שנים(.ראה טבלה מצורפת)בתהליך האבולוציוני היו ערבוביות גנטיות של בני קין ובני שת3
ַאנְשי הַ ֵשם .התכונות הגנטיות הדומיננטיות המוזכרות בפרשה הן הבולטות לכל יילוד .הועברו עם בני נח.
ֵ
הַ גִּ ב ִֹּּרים אֲ ֶׁשר מֵ עוֹּלָם,
בחיבורים הגנטים ובערבוב שלושת השושלות קין 3שת 3גיבורים נקבל  7תכונות אפשרותיות של אנשים בחייהם ועבודתם.
.6אנשים העובדים בעבודה הומניסטית רוחני(בני שת) מורים,הנ"ח,כימאי,פקיד,עו"ד.
.2אנשים העובדים בעבודה גשמית חומרית באחד או יותר מ 5-החושים שלנו(.בני קין).בעלי מקצוע חומריים.
.3אנשים שיש בתוכם הן רוחניות הומניזם וכן יש בתוכם גשמיות וחומריות(.בני קין ובני שת)
.4אנשים העובדים בעבודה גשמית עם תכונות של חכמה יתרה(בני קין וגיבורים).אפשר להצביע על.מצביאים ,ממציאים ,מנהלים ,רופאים.
.5אנשים רוחניים,חוכמה יתרה ועם מודעות לאלוהים(.בני שת וגיבורים)אפשר להצביע על הכוהנים חז"ל.מדענים ,פילוסופים.
.1אנשים חכמים ביותר ברמות רוחניות גבוהות במיוחד (.גיבורים).אפשר להצביע על נביאים.
.7איש אחד בלבד חיבור של גיבורים בני קין ובני שת (מלך המשיח) יש בו הכל.

סיכום :כל מה שכתוב בפרשה או לכל אורך התורה.הכוונה העיקרית להצביע על כך באופן מפורש.
דוד המלך המשיח תוכנן כבר מבראשית.להלן משפטים שבהם מופיע פעם ראשונה מילים הקשורות
לתכנון .בהקשר לדוד המלך המשיח.
ּומ ְקנֶׁה(רועה צאן) .3.אֲ בִּ י כָ ל תֹפֵ ׂש כִּ ּנוֹר וְ עּוגָב (.יודע נגן.מוזיקאי).
.6גיבור(מופיעה בפרשה).2 .אֲ בִּ י י ֵֹשב אֹהֶׁ ל ִּ
כמו כן ישנו תכנון של בני אברהם ובני ישראל מבראשית (.אֲ בִּ י כָל בְ נֵי עֵ בֶׁ ר)
מקורות לבני עבר

ּולְ שֵּ ם יֻלַד גַם הּוא אֲבִ י כָל בְ נֵּי עֵּ בֶ ר א ֲִחי יֶפֶ ת הַ גָדוֹל "
מתוך ויקיפדיה" עִ ב ְִרים הוא כינוי מקראי לבני ישראל או לקבוצות אתניות הקרובות אליהם .במקורו במקרא הוא מהווה שמה של קבוצה אתנית
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מצאצאי עֵ בֶר בן שלח ,שפעלה באזור ארץ כנען וסביבותיה.
תאוריות רבות הוצעו בניסיון לזהות ולקשור את העברים עם ישויות המוכרות לנו מכתובות של אותה העת ,כמו העפירו ואחרים ,אולם אף אחת מהתאוריות
הללו לא התקבלה עדיין על ידי החוקרים .ראו על כך בהרחבה בערך :קבוצות שהוצעו לזיהוי כעם ישראל המקראי.

מקורות לדוד המלך עם מילים הקשורות ל"-אבי"
דוד מלך המשיח הוא חיבור תכונות גנטיות של בני קין .בני אלוהים מהם יצאו הגיבורים אנשי השם וממשפחות
שת שמהם יצא שת והמשך הדורות נח ושם.יש להוסיף על כך את סיפור תמר(בת אדולמי) ויהודה שמהם יצא
פרץ.
"וַ יֹאמֶׁ ר יְ הוָ ה קּום ְמ ָשחֵ הּו ,כִּ י-זֶׁ ה הּוא .יג וַ יִּ ַקח ְשמּואֵ ל אֶׁ תֶׁ -ק ֶׁרן הַ ֶׁשמֶׁ ן ,וַ יִּ ְמ ַשח אֹת ֹו בְ ֶׁק ֶׁרב אֶׁ חָ יו ,ו ִַּתצְ לַח רּוחַ -יְ הוָה אֶׁ לָ -דוִּ דֵ ,מהַ יוֹם הַ הּוא וָ מָ עְ לָה"
" וַ יֹאמֶׁ ר ְשמּואֵ ל אֶׁ ל-יִּ ַשי ,הֲ תַ מּו הַ ּנְעָ ִּרים ,וַ יֹאמֶׁ ר עוֹד ָשַאר הַ ָקטָ ן ,וְ ִּהּנֵה רֹּעֶׁ ה בַ צֹּאן"
יתי בֵ ן לְ יִּ ַשי בֵ ית הַ ל ְַח ִּמי ,י ֵֹּדעַ ַנגֵן וְ גִּ בוֹּר חַ יִּ ל וְ ִּאיש ִּמלְ חָ מָ ה ּונְבוֹן ָדבָ ר ,וְ ִּאיש תַֹאר; וַיהוָהִּ ,עּמוֹּ"
" ִּהּנֵה ָר ִּא ִּ
ּושבַ עֵ -מאוֹת פָ ָר ִּשים ,וְ עֶׁ ְׂש ִּרים אֶׁ לֶׁףִּ ,איש ַרגְ לִּ י; וַ יְעַ ֵקר ָדוִּ ד אֶׁ ת-כָל-הָ ֶׁרכֶׁב ,וַ יוֹתֵ ר ִּממֶׁ ּנּו ֵמָאה ָרכֶׁב .וַ ָתבֹא ,אֲ ַרם " ַדמֶׁ ֶׁׂשק ,לַעְ זֹר,
"וַ יִּ לְ כֹד ָדוִּ ד ִּממֶׁ ּנּו ,אֶׁ לֶׁף ְ
ּושנַיִּ ם אֶׁ לֶׁף ִּאיש"
לַהֲ ַד ְדעֶׁ זֶׁ ר מֶׁ לְֶׁך צוֹבָ ה; וַיַ ְך ָדוִּ ד בַ אֲ ָרם ,עֶׁ ְׂש ִּריםְ -
ּומ ְשלַל הֲ ַד ְדעֶׁ זֶׁ ר בֶׁ ןְ -רחֹב ,מֶׁ לְֶׁך צוֹבָ ה .וַ יַעַ ׂש ָדוִּ דֵ ,שם ,בְ שֻׁ ב ֹו ,מֵ הַ כוֹת ֹו אֶׁ ת-אֲ ָרם בְ גֵיא-מֶׁ לַח"-
ּומפְ לִּ ְש ִּתים ּומֵ עֲמָ לֵקִּ ,
ּומבְ נֵי עַ ּמוֹּןִּ ,
ּומּמוָֹּאב ִּ
" מֵ אֲ ָרם ִּ
בראשית פרק יט סיפור לוט3
ירה בֵ ן ,וַ ִּת ְק ָרא ְשמ ֹו מוָֹּאב :הּוא אֲ בִּ י-מוָֹּאב,
ירה וַ ִּת ְשכַב עִּ מ ֹו,וְ ֹלא-י ַָדע בְ ִּשכְ בָ ּה ּובְ קֻׁ מָ ּה .לו וַ ַתהֲ ֶׁריןָ ְש ֵתי בְ נוֹת-לוֹט ,מֵ אֲ בִּ יהֶׁ ן.לז וַ ֵתלֶׁד הַ בְ כִּ ָ
וַ ָת ָקם הַ ְצעִּ ָ
ירה גַםִּ -הוא יָלְ ָדה בֵ ן ,וַ ִּת ְק ָרא ְשמ ֹו בֶׁ ן-עַ ִּמי :הּוא אֲ בִּ י בְ נֵי-עַ ּמוֹּן ,עַ ד-הַ יוֹם
עַ ד-הַ יוֹם .לח וְ הַ צְ עִּ ָ
בראשית פרק לח סיפור תמר3
ירה ֵרעֵ הּו
הּודה ,וַ יַעַ ל עַ ל-גֹזְ זֵ י צֹאנ ֹו הּוא וְ ִּח ָ
הּודה; וַ יִּ ּנָחֶׁ ם יְ ָ
וַתמָ ת ,בַ ת-שּועַ אֵ ֶׁשת-יְ ָ
 ;...............וַ ֵתלְֶׁך ָתמָ ר ,וַ ֵת ֶׁשב בֵ ית ָאבִּ יהָ .יב וַ יִּ ְרבּו ,הַ י ִָּמיםָ ,
הָ עֲדֻ ל ִָּמיִּ --ת ְמנָתָ ה .יג וַ יֻׁגַד לְתָ מָ ר ,לֵאמֹרִּ :הּנֵה חָ ִּמיְך ֹעלֶׁה ִּת ְמנָתָ הָ ,לגֹז צֹאנ ֹו ........................................................................................
שנָה .כט וַ יְ ִּהי כְ מֵ ִּשיב
וַ יְ ִּהי ,בְ עֵ ת לִּ ְד ָתּה; וְ ִּהּנֵה ְתאו ִֹּמים ,בְ בִּ ְטנָּה .כח וַ יְ ִּהי בְ לִּ ְד ָתּה ,וַ י ִֶּׁתן-יָד; וַ ִּת ַקח הַ ְמ ַיל ֶֶׁׁדת ,וַ ִּת ְקשֹר עַ ל-יָד ֹו ָשנִּי לֵאמֹר ,זֶׁ ה ,יָצָ א ִּרא ֹ
ָאחיו ,אֲ ֶׁשר עַ ל-יָד ֹו הַ ָשנִּי; וַ יִּ ְק ָרא ְשמ ֹו ,זָ ַרח
ָאחיו ,וַ תֹאמֶׁ רַ ,מה-פָ ַר ְצ ָת עָ לֶׁיָך פָ ֶׁרץ; וַיִּ ְק ָרא ְשמוֹּ ,פָ ֶׁרץ .ל וְ ַאחַ ר יָצָ א ִּ
יָד ֹו ,וְ ִּהּנֵה יָצָ א ִּ
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ּושנֵי בָ נָיו .ב וְ ֵשם הָ ִּאיש אֱ לִּ ימֶׁ לְֶׁך וְ שֵ ם
יְהּודה ,לָגּור בִּ ְׂש ֵדי מוָֹּאב--הּוא וְ ִּא ְשת ֹוְ ,
ָ
ָארץ; וַ ֵילְֶׁך ִּאיש ִּמבֵ ית לֶׁחֶׁ ם
א וַ יְ ִּהי ,בִּ ימֵ י ְשפֹט הַ שֹפְ ִּטים ,וַ י ְִּהי ָרעָ ב ,בָ ֶׁ
הּודה; וַ ָיבֹאּו ְׂש ֵדי-מוָֹּאב ,וַ יִּ ְהיּוָ -שם .ג וַ יָמָ ת אֱ לִּ ימֶׁ לְֶׁךִּ ,איש ָנע ֳִּמי; וַ ִּת ָשאֵ ר ִּהיא,
ִּא ְשת ֹו ָנע ֳִּמי וְ ֵשם ְשנֵי-בָ נָיו מַ ְחלוֹן וְ כִּ לְ יוֹן ,אֶׁ פְ ָר ִּתיםִּ --מבֵ ית לֶׁחֶׁ ם ,יְ ָ
ּושנֵי בָ נֶׁיהָ .ד וַיִּ ְשאּו לָהֶׁ ם ,נ ִָּשים מֹּאֲ בִּ יוֹּתֵ --שם הָ ַאחַ ת עָ ְרפָ ה ,וְ ֵשם הַ ֵשנִּית רּות;.................................................................................
ְ
יקּה ,וַ ְת ִּהי-ל ֹו לְ אֹמֶׁ נֶׁת .יז ו ִַּת ְק ֶׁראנָה ל ֹו הַ ְשכֵנוֹת ֵשם לֵאמֹר ,יֻׁלַד-בֵ ן לְ ָנע ֳִּמי; וַ ִּת ְק ֶׁראנָה ְשמ ֹו עוֹבֵ ד ,הּוא אֲ בִּ י-יִּ ַשי
"וַ ִּת ַקח ָנע ֳִּמי אֶׁ ת-הַ ֶׁילֶׁד וַ ְת ִּשתֵ הּו בְ חֵ ָ
אֲ בִּ י ָדוִּ ד .יח וְ אֵ לֶׁה תוֹלְ דוֹת פָ ֶׁרץ ,פֶׁ ֶׁרץ הוֹלִּ יד אֶׁ ת-חֶׁ ְצרוֹן .יט וְ חֶׁ ְצרוֹן הוֹלִּ יד אֶׁ תָ -רם ,וְ ָרם הוֹלִּ יד אֶׁ ת-עַ ִּמינ ָָדב .כ וְ עַ ִּמינ ָָדב הוֹלִּ יד אֶׁ ת-נ ְַחשוֹן ,וְ נ ְַחשוֹן
הוֹלִּ יד אֶׁ תַׂ -שלְ מָ ה .כא וְ ַׂשלְ מוֹן הוֹלִּ יד אֶׁ ת-בֹעַ זּ ,ובֹעַ ז הוֹלִּ יד אֶׁ ת-עוֹבֵ ד .כבוְ עֹבֵ ד הוֹלִּ יד אֶׁ ת-יִּ ָשי ,וְ יִּ ַשי הוֹּלִּ יד אֶׁ תָ -דוִּ ד
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ָאחיו ֶׁאת-הָ בֶׁ ל; וַ יְ ִּהי-הֶׁ בֶׁ ל,
ִּיתי ִּאיש אֶׁ ת-יְ הוָ ה .ב וַ תֹסֶׁ ף ָלל ֶֶׁׁדת ,אֶׁ תִּ -
ָאדם ,י ַָדע אֶׁ ת-חַ ּוָ ה ִּא ְשת ֹו; וַ ַתהַ ר ,וַ ֵתלֶׁד אֶׁ תַ -קיִּ ן ,וַ תֹאמֶׁ רָ ,קנ ִּ
א וְ הָ ָ
רֹעֵ ה צֹאן ,וְ ַקיִּ ן ,הָ יָה עֹבֵ ד אֲ ָדמָ ה .ג וַ יְ ִּהיִּ ,מ ֵקץ י ִָּמים; וַ יָבֵ א ַקיִּ ן ִּמפְ ִּרי הָ אֲ ָדמָ הִּ ,מנְחָ ה--לַיהוָ ה .ד וְ הֶׁ בֶׁ ל הֵ ִּביא גַם-הּוא ִּמבְ כֹרוֹת צֹאנ ֹו,
ֹאמר יְ הוָ ה ,אֶׁ לָ -קיִּ ן:
ּומֵ חֶׁ לְ בֵ הֶׁ ן; וַ יִּ שַ ע יְ הוָ ה ,אֶׁ ל-הֶׁ בֶׁ ל וְ אֶׁ לִּ -מנְחָ ת ֹו .ה וְ אֶׁ לַ -קיִּ ן וְ אֶׁ לִּ -מנְחָ ת ֹוֹ ,לא שָ עָ ה; וַ יִּ חַ ר לְ ַקיִּ ן ְמאֹד ,וַ יִּ פְ לּו פָ נָיו .ו וַ י ֶׁ
שּוקת ֹו ,וְ ַא ָתהִּ ,ת ְמ ָשל-
יטיב ,לַפֶׁ תַ ח חַ טָ את רֹבֵ ץ; וְ אֵ לֶׁיָךְ ,ת ָ
יטיבְׂ ,שאֵ ת ,וְ ִּאם ֹלא תֵ ִּ
לָמָ ה חָ ָרה לְָך ,וְ לָמָ ה נָפְ לּו פָ נֶׁיָך .ז הֲ לוֹא ִּאםֵ -ת ִּ
ָאחיָך;
ָאחיו וַ יַהַ ְרגֵהּו .ט וַ יֹאמֶׁ ר יְ הוָ ה אֶׁ לַ -קיִּ ן ,אֵ י הֶׁ בֶׁ ל ִּ
ָאחיו; וַ יְ ִּהי בִּ ְהיוֹתָ ם בַ שָ ֶׁדה ,וַ י ָָקם ַקיִּ ן אֶׁ ל-הֶׁ בֶׁ ל ִּ
ב ֹו .ח וַ יֹאמֶׁ ר ַקיִּ ן ,אֶׁ ל-הֶׁ בֶׁ ל ִּ
ָאחיָךֹ ,צע ֲִּקים ֵאלַי ִּמן-הָ אֲ ָדמָ ה .יא וְ עַ ָתהָ ,ארּור אָ ָתהִּ ,מן-הָ אֲ ָדמָ ה
ָאחי ָאנֹכִּ י .י וַ יֹאמֶׁ ר ,מֶׁ ה עָ ִּׂשיתָ ; קוֹל ְדמֵ י ִּ
וַ יֹאמֶׁ ר ֹלא י ַָדעְ ִּתי ,הֲ שֹמֵ ר ִּ
ָארץ .יג וַ יֹאמֶׁ ר
ָאחיָך ִּמי ֶָׁדָך .יב כִּ י תַ ֲעבֹד אֶׁ ת-הָ אֲ ָדמָ הֹ ,לא-תֹסֵ ף ֵתת-כֹחָ ּה לְָך; נָע וָ נָדִּ ,ת ְהיֶׁה בָ ֶׁ
אֲ שֶׁ ר פָ ְצתָ ה אֶׁ ת-פִּ יהָ  ,ל ַָקחַ ת אֶׁ תְ -דמֵ י ִּ
ָארץ ,וְ הָ יָה כָ ל-מ ְֹצ ִּאי,
יתי נָע וָ נָד ,בָ ֶׁ
ּומפָ נֶׁיָך ,אֶׁ ָסתֵ ר; וְ הָ יִּ ִּ
ַקיִּ ן ,אֶׁ ל-יְ הוָ ה :גָדוֹל עֲוֹנִּ יִּ ,מּנְ ׂשֹא .יד הֵ ן ג ֵַר ְש ָת א ִֹּתי הַ יוֹם ,מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ הִּ ,
יַהַ ְרגֵנִּ י .טו וַ יֹאמֶׁ ר ל ֹו יְ הוָ הָ ,לכֵן ָכל-ה ֵֹרג ַקיִּ ןִּ ,שבְ עָ תַ יִּ ם ,י ָֻׁקם; וַ יָׂשֶׁ ם יְ הוָ ה לְ ַקיִּ ן אוֹת ,לְ ִּבלְ ִּתי הַ כוֹת-אֹת ֹו ָכל-מ ְֹצא ֹו .טז וַ יֵצֵ א ַקיִּ ןִּ ,מלִּ פְ נֵי
בנֶׁה עִּ יר ,וַ יִּ ְק ָרא ֵשם הָ עִּ יר ,כְ ֵשם בְ נ ֹו
יְ הוָ ה; וַ יֵשֶׁ ב בְ אֶׁ ֶׁרץ-נוֹדִּ ,ק ְדמַ ת-עֵ ֶׁדן .יז וַ י ֵַדע ַקיִּ ן אֶׁ תִּ -א ְשת ֹו ,וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶׁד אֶׁ ת-חֲ נוְֹּך; וַ יְ ִּהיֹּ ,
תּושאֵ לָ ,ילַד אֶׁ ת-לָמֶׁ ְך .יט וַ יִּ ַקח-ל ֹו
ּומ ָ
תּושאֵ לְ ,
ּומ ִּחיָיאֵ לָ ,ילַד אֶׁ תְ -מ ָ
ירדָ ,ילַד אֶׁ תְ -מחּויָאֵ ל; ְ
ירד ,וְ עִּ ָ
חֲ נוְֹך .יח וַ יִּ ּוָ לֵד לַחֲ נוְֹך ,אֶׁ ת-עִּ ָ
ָאחיו,
ּומ ְקנֶׁה .כא וְ ֵשם ִּ
לֶׁמֶׁ ְךְ ,ש ֵתי נ ִָּשים :שֵ ם הָ ַאחַ ת עָ ָדה ,וְ שֵ ם הַ ֵשנִּית ִּצלָה .כ וַ ֵתלֶׁד עָ ָדה ,אֶׁ ת-יָבָ ל :הּוא הָ יָה--אֲ בִּ י ,י ֵֹּשב אֹּהֶׁ ל ִּ
ֹּשת ּובַ ְרזֶׁל; וַ אֲ חוֹת
ֹלטש ,כָ ל-ח ֵֹּרש נְ ח ֶׁ
יּובָ ל :הּוא הָ יָה--אֲ בִּ י ,כָל-תֹּפֵ ש כִּ ּנוֹּר וְ עּוגָב .כב וְ ִּצלָה גַםִּ -הוא ,יָלְ ָדה אֶׁ ת-תּובַ ל ַקיִּ ןֵ --
תּובַ לַ -קיִּ ןַ ,נעֲמָ ה .כג וַ יֹאמֶׁ ר לֶׁמֶׁ ְך לְ נ ָָשיו ,עָ ָדה וְ ִּצלָה ְשמַ עַ ן קוֹּלִּ י--נְשֵ י לֶׁמֶׁ ְך ,הַ ְאזֵ ּנָה ִּא ְמ ָר ִּתי :כִּ י ִּאיש הָ ַרגְ ִּתי לְ פִּ ְצעִּ י ,וְ ֶׁילֶׁד
ָאדם עוֹדֶׁ ,אתִּ -א ְשת ֹו ,וַ ֵתלֶׁד בֵ ן ,וַ ִּת ְק ָרא אֶׁ תְ -שמ ֹו ֵשת :כִּ י שָ ת-לִּ י
לְ חַ ב ָֻׁר ִּתי .כד כִּ י ִּשבְ עָ תַ יִּ ם ,י ַֻׁקםָ -קיִּ ן; וְ לֶׁמֶׁ ְךִּ ,שבְ עִּ ים וְ ִּשבְ עָ ה .כה וַ י ֵַדע ָ
ֹלהים ,זֶׁ ַרע ַאחֵ רַ --תחַ ת הֶׁ בֶׁ ל ,כִּ י הֲ ָרג ֹו ָקיִּ ן .כו ּולְ שֵ ת גַם-הּוא יֻׁלַד-בֵ ן ,וַ יִּ ְק ָרא אֶׁ תְ -שמ ֹו אֱ נוֹש; ָאז הּוחַ ל ,לִּ ְקרֹא בְ ֵשם יְ הוָ ה.
אֱ ִּ
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ֹלהים ,עָ ָׂשה אֹת ֹו .ב זָ כָר ּונְ ֵקבָ ה ,בְ ָרָאם; וַ יְ בָ ֶׁרְך אֹתָ ם ,וַ יִּ ְק ָרא אֶׁ תְ -שמָ ם
ָאדם ,בִּ ְדמּות אֱ ִּ
ֹלהים ָ
ָאדם :בְ יוֹם ,בְ רֹא אֱ ִּ
א זֶׁ ה סֵ פֶׁ ר ,תוֹלְ דֹת ָ
ָאדםַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו
שת .ד וַ יִּ ְהיּו יְ ֵמיָ -
ּומַאת ָשנָה ,וַ י ֹולֶׁד בִּ ְדמּות ֹו ,כְ צַ לְ מ ֹו; וַ יִּ ְק ָרא אֶׁ תְ -שמ ֹוֵ ,
ֹלשים ְ
ָאדםְ ,ש ִּ
ָאדם ,בְ יוֹםִּ ,הבָ ְרָאם .ג וַ יְ ִּחי ָ
ָ
ֹלשים ָשנָה; וַ ָימֹת .ו וַ יְ ִּחי-שֵ ת,
ּוש ִּ
ָאדם ,אֲ שֶׁ ר-חַ יְ ,ת ַשע ֵמאוֹת ָשנָהְ ,
מנֶׁה מֵ אֹת ,שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּיםּ ,ובָ נוֹת .ה וַ יִּ ְהיּו כָ ל-יְ מֵ י ָ
אֶׁ ת-שֵ תְ ,ש ֹ
מנֶׁה מֵ אוֹת ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּים,
ּוש ֹ
ּומַאת שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד ,אֶׁ ת-אֱ נוֹש .ז וַ יְ ִּחי-שֵ תַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ ת-אֱ נוֹשֶׁ ,שבַ ע ָש ִּניםְ ,
חָ מֵ ש שָ נִּים ְ
ּותשַ ע מֵ אוֹת שָ נָה; וַ ָימֹת .ט וַ יְ ִּחי אֱ נוֹשִּ ,ת ְשעִּ ים ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד ,אֶׁ תֵ -קינָן .י וַ יְ ִּחי אֱ נוֹש,
ּובָ נוֹת .ח וַ יִּ ְהיּוָ ,כל-יְ מֵ י-שֵ תְ ,ש ֵתים עֶׁ ְׂש ֵרה שָ נָהְ ,
ּות ַשע מֵ אוֹת
מנֶׁה מֵ אוֹת ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּ יםּ ,ובָ נוֹת .יא וַ יִּ ְהיּו ,כָ ל-יְ מֵ י אֱ נוֹש ,חָ מֵ ש ָשנִּ יםְ ,
ּוש ֹ
ַאחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ תֵ -קינָן ,חֲ מֵ ש עֶׁ ְׂש ֵרה שָ נָהְ ,
ּוש ֹמנֶׁה מֵ אוֹת
ַארבָ עִּ ים ָשנָהְ ,
שָ נָה; וַ ָימֹת .יב וַ יְ ִּחי ֵקינָןִּ ,שבְ עִּ ים שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד ,אֶׁ ת-מַ הֲ לַלְ אֵ ל .יג וַ יְ ִּחי ֵקינָןַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ ת-מַ הֲ לַלְ אֵ לְ ,
ּותשַ ע מֵ אוֹת שָ נָה; וַ ָימֹת .טו וַ יְ ִּחי ַמהֲ לַלְ ֵאל ,חָ מֵ ש ָשנִּים וְ ִּש ִּשים שָ נָה;
שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּיםּ ,ובָ נוֹת .יד וַ יִּ ְהיּוָ ,כל-יְ מֵ י ֵקינָן ,עֶׁ ׂשֶׁ ר ָש ִּניםְ ,
מנֶׁה מֵ אוֹת ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּיםּ ,ובָ נוֹת .יז וַ יִּ ְהיּו ,כָ ל-יְ מֵ י
ּוש ֹ
ֹלשים שָ נָהְ ,
וַ י ֹולֶׁד ,אֶׁ ת-י ֶָׁרד .טז וַ יְ ִּחי מַ הֲ לַלְ אֵ לַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ ת-י ֶֶׁׁרדְ ,ש ִּ
ּומַאת ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד ,אֶׁ ת-חֲ נוְֹּך .יט וַ יְ ִּחי-י ֶֶׁׁרד,
מנֶׁה מֵ אוֹת ָשנָה; וַ ָימֹת .יח וַ יְ ִּחי-י ֶֶׁׁרדְ ,ש ַתיִּ ם וְ ִּש ִּשים ָשנָה ְ
ּוש ֹ
מַ הֲ לַלְ אֵ ל ,חָ מֵ ש וְ ִּת ְשעִּ ים שָ נָהְ ,
ּות ַשע ֵמאוֹת ָשנָה;
מנֶׁה מֵ אוֹתָ ,שנָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּיםּ ,ובָ נוֹת .כ וַ יִּ ְהיּוָ ,כל-יְ מֵ י-י ֶֶׁׁרדְ ,ש ַתיִּ ם וְ ִּש ִּשים ָשנָהְ ,
ַאחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ ת-חֲ נוְֹךְ ,ש ֹ
תּושלַחְ ,שֹלש
ֹלהיםַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ תְ -מ ֶׁ
תּושלַח .כב וַ יִּ ְתהַ לְֵך חֲ נוְֹך ֶׁאת-הָ אֱ ִּ
וַ ָימֹת.כא וַ יְ ִּחי חֲ נוְֹך ,חָ מֵ ש וְ ִּש ִּשים שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד ,אֶׁ תְ -מ ָ
ֹלהים; וְ אֵ ינֶּׁנּו,
ּושֹלש מֵ אוֹת ָשנָה .כד וַ יִּ ְתהַ לְֵך חֲ נוְֹךֶׁ ,את-הָ אֱ ִּ
מֵ אוֹת ,שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּ יםּ ,ובָ נוֹת .כג וַ יְ ִּהיָ ,כל-יְ מֵ י חֲ נוְֹך ,חָ מֵ ש וְ ִּש ִּשים שָ נָהְ ,
תּושלַחַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ ת-לֶׁמֶׁ ְך,
ּומַאת ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד ,אֶׁ ת-לָמֶׁ ְך .כו וַ יְ ִּחי ְמ ֶׁ
ּושמֹנִּ ים שָ נָה ְ
ֹלהים .כה וַ יְ ִּחי ְמתּושֶׁ לַח ,שֶׁ בַ ע ְ
כִּ י-ל ַָקח אֹת ֹו אֱ ִּ
ּות ַשע מֵ אוֹת ָש ָנה; וַ ָימֹת.
תּושלַחֵ ,ת ַשע וְ ִּש ִּשים ָשנָהְ ,
ּושבַ ע מֵ אוֹת שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּ יםּ ,ובָ נוֹת .כז וַ יִּ ְהיּו ,כָ ל-יְ מֵ י ְמ ֶׁ
ּושמוֹנִּים שָ נָהְ ,
ְש ַתיִּ ם ְ
ּומעִּ ְצבוֹן י ֵָדינּוִּ ,מן-
ּומַאת שָ נָה; וַ י ֹולֶׁד ,בֵ ן .כט וַ יִּ ְק ָרא אֶׁ תְ -שמ ֹו נֹחַ  ,לֵאמֹר :זֶׁ ה יְ נַחֲ מֵ נּו ִּממַ ע ֲֵׂשנּוֵ ,
ּוש ֹמנִּים שָ נָה ְ
כח וַ יְ ִּחי-לֶׁמֶׁ ְךְ ,ש ַתיִּ ם ְ
הָ אֲ ָדמָ ה ,אֲ שֶׁ ר אֵ ְר ָרּה יְ הוָ ה .ל וַ יְ ִּחי-לֶׁמֶׁ ְךַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִּ יד ֹו אֶׁ ת-נֹחַ  ,חָ מֵ ש וְ ִּת ְשעִּ ים ָשנָה ,וַ חֲ מֵ ש מֵ אֹת ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד בָ נִּ יםּ ,ובָ נוֹת .לא וַ יְ ִּהי ,כָ ל-
ּושבַ ע מֵ אוֹת שָ נָה; וַ ָימֹת .לב וַ יְ ִּהי-נֹחַ  ,בֶׁ ן-חֲ מֵ ש מֵ אוֹת ָשנָה; וַ י ֹולֶׁד ֹנחַ ֶׁ ,אתֵ -שם אֶׁ ת-חָ ם וְ אֶׁ ת-יָפֶׁ ת.
יְ מֵ י-לֶׁמֶׁ ְך ,שֶׁ בַ ע וְ ִּשבְ עִּ ים שָ נָהְ ,
בראשית פרק ו
טבֹת הֵ ּנָה; וַ יִּ ְקחּו לָהֶׁ ם
ָאדם ,כִּ י ֹ
ֹלהים אֶׁ ת-בְ נוֹת הָ ָ
ָאדםָ ,לרֹב עַ ל-פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה; ּובָ נוֹת ,יֻׁלְ דּו לָהֶׁ ם .ב וַ יִּ ְראּו בְ נֵי-הָ אֱ ִּ
א וַ יְ ִּהי כִּ י-הֵ חֵ ל הָ ָ
ָאדם לְ ֹעלָם ,בְ שַ גַם ,הּוא בָ ָׂשר; וְ הָ יּו י ָָמיו ,מֵ ָאה וְ עֶׁ ְׂש ִּרים ָשנָה .ד הַ ּנְפִּ לִּ ים הָ יּו
רּוחי בָ ָ
נ ִָּשיםִּ ,מכֹל אֲ שֶׁ ר בָ חָ רּו .ג וַ יֹאמֶׁ ר יְ הוָ הֹ ,לא-יָדוֹן ִּ
שם.
ָאדם,וְ יָלְ דּו לָהֶׁ ם:הֵ ּמָ ה הַ גִּ ב ִֹּּרים אֲ ֶׁשר מֵ עוֹּלָםַ ,אנְ ֵשי הַ ֵ
ֹלהים אֶׁ ל-בְ נוֹת הָ ָ
ָארץ ,בַ י ִָּמים הָ הֵ ם,וְ גַם ַאחֲ ֵרי-כֵן אֲ שֶׁ ר ָיבֹאּו בְ נֵי הָ אֱ ִּ
בָ ֶׁ

סכימהשלעשריםושניםהדורותהראשוניםבמקרא,כאשרנקודהצהובהמסמלתלידה,ונקודהכחולהמסמלתמוות

צדיקים.
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לוח כרונולוגי מאדם עד יעקב
הוליד בגיל

משך חייו

נפטר

נולד

האישיות

130

930

930

0

אדם

105

912

1042

130

שת

90

905

1140

235

אנוש

70

910

1235

325

קינן

65

895

1290

395

מהללאל

162

962

1422

460

ירד

65

365

987

622

חנוך

187

969

1656

687

מתושלח

182

777

1651

874

למך

502

950

2008

1056

נח

100

600

2158

1558

שם

35

438

2096

1658

ארפכשד

30

433

2126

1693

שלח

34

464

2187

1723

עבר

30

239

1996

1757

פלג

32

239

2026

1787

רעו

30

230

2049

1819

שרוג

29

148

1997

1849

נחור

70

205

2083

1878

תרח

100

175

2123

1948

אברהם

60

180

2228

2048

יצחק

80

147

2255

2108

יעקב

