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ֲעׂשֹות ְיהָוה , ְביֹום  :ָבְרָאםה ְִב , ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ד,ב

, ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, ְוכֹל ִׂשיַח ַהָשֶדה ה,ב  .ֶאֶרץ ְוָשָמִים--ֱאלִֹהים

-ַעל, ִכי לֹא ִהְמִטיר ְיהָוה ֱאלִֹהים  :ֶטֶרם ִיְצָמח, ֵעֶׂשב ַהָשֶדה-ְוָכל

, ָהָאֶרץ-ַיֲעֶלה ִמן, ְוֵאד ו,ב  .ָהֲאָדָמה-ַלֲעבֹד ֶאת, ְוָאָדם ַאִין, ָהָאֶרץ

, ָהָאָדם-יֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאתַוטִ  ז,ב  .ְנֵני ָהֲאָדָמה-ָכל-ֶאת, ְוִהְשָקה

ְלֶנֶפש , ַוְיִהי ָהָאָדם; ִנְשַמת ַחִטים, ַוִטַנח ְבַאָניו, ָהֲאָדָמה-ָעָפר ִמן

-ֶאת, ַוָטֶׂשם ָשם; ִמֶעֶדם--ְבֵעֶדן-ַגן, ַוִטַחע ְיהָוה ֱאלִֹהים ח,ב  .ַחָטה

ֵעץ -ָכל, ָהֲאָדָמה-ִמן, יםַוַטְצַמח ְיהָוה ֱאלִֹה  ט,ב  .ָהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר

ַהַדַעת , ְוֵעץ, ְבתֹוְך ַהָגן, ְוֵעץ ַהַחִטים--ְוטֹוב ְלַמֲאָכל, ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה

, ִיָנֵרד, וִמָשם; ַהָגן-ְלַהְשקֹות ֶאת, ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן י,ב  .טֹוב ָוָרע

ֵאת , הוא ַהןֵֹבב--ישֹוןנִ , ֵשם ָהֶאָחד יא,ב  .ְלַאְרָבָעה ָראִשים, ְוָהָיה

; טֹוב, וְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא יב,ב  .ַהָזָהב, ָשם-ֲאֶשר, ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה-ָכל

הוא --ִגיחֹון, ַהָמָהר ַהֵשִני-ְוֵשם יג,ב  .ְוֶאֶבן ַהשַֹהם, ָשם ַהְבדַֹלח

הוא , יִשי ִחֶדֶקלְוֵשם ַהָמָהר ַהְשלִ  יד,ב  .ֶאֶרץ כוש-ֵאת ָכל, ַהןֹוֵבב

ַוִטַעח ְיהָוה  טו,ב  .הוא ְפָרת, ְוַהָמָהר ָהְרִביִעי; ַההֵֹלְך ִקְדַמת ַאשור

ַוְיַצו  טז,ב  .ְלָעְבָדה וְלָשְמָרה, ֵעֶדן-ַוַטִמֵחהו ְבַגן; ָהָאָדם-ֶאת, ֱאלִֹהים

 יז,ב  .כֹל תֹאֵכלָא, ַהָגן-ִמכֹל ֵעץ  :ָהָאָדם ֵלאמֹר-ַעל, ְיהָוה ֱאלִֹהים



--ְביֹום ֲאָכְלָך ִמֶםמו, ִכי  :ִמֶםמו, לֹא תֹאַכל--ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, וֵמֵעץ

טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם -לֹא, ַוטֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים יח,ב  .מֹות ָתמות

, ָהֲאָדָמה-ַוִטֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן יט,ב  .ְכֶנְגדֹו, לֹו ֵעֶזר-ֶאֱעֶׂשה; ְלַבדֹו

ִלְראֹות , ָהָאָדם-ַוָטֵבא ֶאל, עֹוף ַהָשַמִים-ַחַטת ַהָשֶדה ְוֵאת ָכל-ָכל

 כ,ב  .הוא ְשמֹו, לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָטה-ְוכֹל ֲאֶשר ִיְקָרא; לֹו-ִטְקָרא-ַמה

ַטת חַ , וְלכֹל, ַהְבֵהָמה וְלעֹוף ַהָשַמִים-ְלָכל, ַוִטְקָרא ָהָאָדם ֵשמֹות

ַוַטֵנל ְיהָוה ֱאלִֹהים  כא,ב  .ָמָצא ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו-לֹא, וְלָאָדם; ַהָשֶדה

, ַוִטְסגֹר ָבָׂשר, ַאַחת ִמַסְלעָֹתיו, ַוִטַעח; ַוִטיָשן, ָהָאָדם-ַתְרֵדָמה ַעל

, ָדםָהָא-ָלַקח ִמן-ַהֵסָלע ֲאֶשר-ַוִטֶבן ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת כב,ב  .ַתְחֶתָמה

זֹאת ַהַנַעם ֶעֶצם , ָהָאָדם, ַוטֹאֶמר כג,ב  .ָהָאָדם-ֶאל, ַוְיִבֶאהָ ; ְלִאָשה

  .זֹאת-ִכי ֵמִאיש ֺלְקָחה, ְלזֹאת ִיָעֵרא ִאָשה; וָבָׂשר ִמְבָׂשִרי, ֵמֲעָצַמי

יו ְוהָ , ְוָדַבק ְבִאְשתֹו; ִאםֹו-ְוֶאת, ָאִביו-ֶאת, ִאיש-ַיֲעָזב, ֵכן-ַעל כד,ב

, ְולֹא; ָהָאָדם ְוִאְשתֹו, ַוִטְהיו ְשֵניֶהם ֲערוִםים כה,ב  .ְלָבָׂשר ֶאָחד

ֲאֶשר ָעָׂשה , ִמכֹל ַחַטת ַהָשֶדה, ָהָיה ָערום, ְוַהָמָחש א,ג  .ִיְתבָֹששו

לֹא , ָאַמר ֱאלִֹהים-ַאף ִכי, ָהִאָשה-ֶאל, ַוטֹאֶמר; ְיהָוה ֱאלִֹהים

-ִמְנִרי ֵעץ  :ַהָמָחש-ֶאל, ַותֹאֶמר ָהִאָשה ב,ג  .ִמכֹל ֵעץ ַהָגןתֹאְכלו 

ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא --ַהָגן-ֲאֶשר ְבתֹוְך , וִמְנִרי ָהֵעץ ג,ג  .נֹאֵכל, ַהָגן

-ֶאל, ַוטֹאֶמר ַהָמָחש ד,ג  .ְתֺמתון-ֶנן  :ְולֹא ִתְגעו בֹו, תֹאְכלו ִמֶםמו



ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם , יֵֹדַע ֱאלִֹהים, ִכי ה,ג  .ְתֺמתון, מֹות-לֹא  :ָהִאָשה

 ו,ג  .טֹוב ָוָרע, יְֹדֵעי, ֵכאלִֹהים, ִוְהִייֶתם; ְוִנְפְקחו ֵעיֵניֶכם, ִמֶםמו

ְוֶנְחָמד , הוא ָלֵעיַנִים-ַוֵתֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה

, ְלִאיָשה ִעָםה-ַוִתֵתן ַגם; ַותֹאַכל, ַוִתַעח ִמִנְריֹו, ֵעץ ְלַהְׂשִכילהָ 

ַוִטְתְנרו ; ִכי ֵעיֺרִםם ֵהם, ַוֵטְדעו, ֵעיֵני ְשֵניֶהם, ַוִתָנַקְחָנה ז,ג  .ַוטֹאַכל

, ָוה ֱאלִֹהיםקֹול ְיה-ַוִטְשְמעו ֶאת ח,ג  .ַוַטֲעׂשו ָלֶהם ֲחגֹרֹת, ֲעֵלה ְתֵאָנה

ִמְנֵני ְיהָוה , ַוִטְתַחֵבא ָהָאָדם ְוִאְשתֹו; ְלרוַח ַהטֹום--ִמְתַהֵלְך ַבָגן

; ָהָאָדם-ֶאל, ַוִטְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים ט,ג  .ֵעץ ַהָגן, ְבתֹוְך , ֱאלִֹהים

-ִאיָרא ִכיוָ ; קְֹלָך ָשַמְעִתי ַבָגן-ֶאת, ַוטֹאֶמר י,ג  .ַאֶטָכה, ַוטֹאֶמר לֹו

; ִכי ֵעירֹם ָאָתה, ִמי ִהִגיד ְלךָ --ַוטֹאֶמר יא,ג  .ָוֵאָחֵבא, ֵעירֹם ָאנִֹכי

, ַוטֹאֶמר יב,ג  .ָאָכְלָת --ִמֶםמו-ֲאֶשר ִצִויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל, ָהֵעץ-ֲהִמן

  .ָואֵֹכל ָהֵעץ-ִלי ִמן-ִהוא ָנְתָנה, ָהִאָשה ֲאֶשר ָנַתָתה ִעָםִדי  :ָהָאָדם

, ָהִאָשה, ַותֹאֶמר; זֹאת ָעִׂשית-ַמה, ַוטֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ָלִאָשה יג,ג

ִכי , ַהָמָחש-ַוטֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל יד,ג  .ָואֵֹכל, ַהָמָחש ִהִשיַאִני

-לעַ ; וִמכֹל ַחַטת ַהָשֶדה, ַהְבֵהָמה-ָארור ַאָתה ִמָכל, ָעִׂשיָת זֹאת

ֵביְנָך וֵבין , ְוֵאיָבה ָאִשית טו,ג  .ְיֵמי ַחֶטיךָ -ְוָעָפר תֹאַכל ָכל, ְגחְֹנָך ֵתֵלְך 

 ְוַאָתה ְתשוֶפמו, הוא ְישוְפָך רֹאש  :וֵבין ַזְרָעה, וֵבין ַזְרֲעךָ , ָהִאָשה

 {ס}  .ָעֵקב



ֵתְלִדי , ְבֶעֶצב--ְך ְוֵהרֵֹנְך ַהְרָבה ַאְרֶבה ִעְסבֹונֵ , ָהִאָשה ָאַמר-ֶאל טז,ג

 {ס}  .ָבְך -ִיְמָשל, ְוהוא, ְתשוָקֵתְך , ִאיֵשְך -ְוֶאל; ָבִנים

ֲאֶשר , ָהֵעץ-ַותֹאַכל ִמן, ָשַמְעָת ְלקֹול ִאְשֶתךָ -ִכי, וְלָאָדם ָאַמר יז,ג

ְבִעָסבֹון , ֶרךָ ַבֲעבו, ֲארוָרה ָהֲאָדָמה--ִצִויִתיָך ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ִמֶםמו

, ְוָאַכְלתָ ; ַתְצִמיַח ָלְך , ְוקֹוץ ְוַדְרַדר יח,ג  .כֹל ְיֵמי ַחֶטיךָ , תֹאְכֶלָמה

-ַעד שוְבָך ֶאל, תֹאַכל ֶלֶחם, ְבֵזַעת ַאֶניךָ  יט,ג  .ֵעֶׂשב ַהָשֶדה-ֶאת

 כ,ג  .ר ָתשובָעפָ -ְוֶאל, ָעָפר ַאָתה-ִכי  :ִכי ִמֶםָמה ֺלָעְחָת , ָהֲאָדָמה

 כא,ג  .ָחי-ֵאם ָכל, ִכי ִהוא ָהְיָתה  :ַחָוה, ַוִטְקָרא ָהָאָדם ֵשם ִאְשתֹו

 {פ}  .ַוַטְלִבֵשם--ָכְתנֹות עֹור, ַוַטַעׂש ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלָאָדם וְלִאְשתֹו

טֹוב , ָלַדַעת, ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאַחד ִמֶםמו, ַוטֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים כב,ג

  .ָוַחי ְלעָֹלם, ְוָאַכל, ְוָלַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחִטים, ִיְשַלח ָידֹו-ְוַעָתה ֶנן; ָוָרע

ֲאֶשר , ָהֲאָדָמה-ֶאת, ַלֲעבֹד--ֵעֶדן-ִמַגן, ַוְיַשְלֵחהו ְיהָוה ֱאלִֹהים כג,ג

-ֵעֶדן ֶאת-ם ְלַגןַוַטְשֵכן ִמֶעדֶ ; ָהָאָדם-ֶאת, ַוְיָגֶרש כד,ג  .ִמָשם, ֺלַעח

ֶדֶרְך ֵעץ -ֶאת, ִלְשמֹר, ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִםְתַהֶנֶכת, ַהְכֺרִבים

 {ס}  .ַהַחִטים

 


