
יתב   א,א ים, ֵראשִׁ ם, ָבָרא ֱאלֹהִׁ ֵאת ָהָאֶרץ, ֵאת ַהָשַמיִׁ ָהָאֶרץ ב,א  .ו  , ו 
ָתה תֹהו ָובֹהו חֶֹשך  , ָהי  הֹום-ַעל, ו  ֵני ת  ים; פ  רוַח ֱאלֹהִׁ ַרֶחֶפת , ו  מ 

ם-ַעל ֵני ַהָםיִׁ ים ג,א  .פ  י אֹור, ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ הִׁ י; י  הִׁ א  ד,א  .אֹור-ַוי  ַוַיר 
ים ֶאת י, ָהאֹור-ֱאלֹהִׁ ים; טֹוב-כִׁ ֵדל ֱאלֹהִׁ ֵבין ָהאֹור וֵבין , ַוַיב 

ים ָלאֹור יֹום ה,א  .ַהחֶֹשך   ָרא ֱאלֹהִׁ ק  ָלה, ַויִׁ ַלחֶֹשך  ָקָרא ָלי  י; ו  הִׁ -ַוי 
י הִׁ  {פ}  .יֹום ֶאָחד, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוי 

ים ו,א תֹוך  ַהָם , ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ יַע ב  י ָרקִׁ הִׁ םי  יל, יִׁ דִׁ י ַמב  יהִׁ ם , וִׁ ֵבין ַמיִׁ
ם ים ז,א  .ָלָמיִׁ יעַ -ֶאת, ַוַיַעׂש ֱאלֹהִׁ ם ֲאֶשר , ָהָרקִׁ ֵדל ֵבין ַהַםיִׁ ַוַיב 

יעַ  ַתַחת ָלָרקִׁ יעַ , מִׁ ם ֲאֶשר ֵמַעל ָלָרקִׁ י; וֵבין ַהַםיִׁ הִׁ ָרא  ח,א  .ֵכן-ַוי  ק  ַויִׁ
יעַ  ים ָלָרקִׁ ם, ֱאלֹהִׁ י; ָשָמיִׁ הִׁ יֶעֶרב ַוי  -ַוי  י, בֶֹקר-הִׁ  {פ}  .יֹום ֵשנִׁ

ים ט,א ם ֶאל, ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ ַתַחת ַהָשַמיִׁ ם מִׁ ָקוו ַהַםיִׁ , ָמקֹום ֶאָחד-יִׁ
ֵתָרֶאה י; ַהַיָבָשה, ו  הִׁ ים ַלַיָבָשה ֶאֶרץ י,א  .ֵכן-ַוי  ָרא ֱאלֹהִׁ ק  , ַויִׁ

ים ם ָקָרא ַיםִׁ ֵוה ַהַםיִׁ ק  מִׁ ים; ול  א ֱאלֹהִׁ י, ַוַיר  ַויֹאֶמר  יא,א  .בטֹו-כִׁ
ים יַע ֶזַרע, ֱאלֹהִׁ רִׁ ֵשא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמז  י , ַתד  רִׁ י עֶֹׂשה פ  רִׁ ֵעץ פ 

ינֹו מִׁ עֹו, ל  י; ָהָאֶרץ-בֹו ַעל-ֲאֶשר ַזר  הִׁ א ַותֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדֶש  יב,א  .ֵכן-ַוי 
יַע ֶזַרע רִׁ יֵנהו, ֵעֶׂשב ַמז  מִׁ ֵעץ עֶֹׂשה, ל  י ֲאֶשר זַ -ו  רִׁ עֹופ  יֵנהו, בֹו-ר  מִׁ ; ל 

ים א ֱאלֹהִׁ י, ַוַיר  י יג,א  .טֹוב-כִׁ הִׁ י-ַוי  הִׁ י, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוי  ישִׁ לִׁ  {פ}  .יֹום ש 

ים יד,א ם, ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ יַע ַהָשַמיִׁ קִׁ ר  אֹרֹת בִׁ י מ  הִׁ יל, י  דִׁ ַהב  ֵבין , ל 
ָלה ים; ַהיֹום וֵבין ַהָלי  מֹוֲעדִׁ אֹתֹת ול  ָהיו ל  יָ , ו  יםול  ָשנִׁ ים ו   טו,א  .מִׁ

ם יַע ַהָשַמיִׁ קִׁ ר  אֹורֹת בִׁ מ  ָהיו לִׁ יר ַעל, ו  ָהאִׁ י; ָהָאֶרץ-ל  הִׁ  טז,א  .ֵכן-ַוי 
ים ים-ֶאת, ַוַיַעׂש ֱאלֹהִׁ דֹלִׁ אֹרֹת ַהג  ֵני ַהם  , ַהָםאֹור ַהָגדֹל-ֶאת  :ש 

ֶשֶלת ַהיֹום ֶממ  ֶאת, ל  לָ -ו  ֶשֶלת ַהַלי  ֶממ  ֵאת , הַהָםאֹור ַהָקטֹן ל  ו 
ים ים יז,א  .ַהכֹוָכבִׁ ֵתן אָֹתם ֱאלֹהִׁ ם, ַויִׁ יַע ַהָשָמיִׁ קִׁ ר  יר, בִׁ ָהאִׁ -ַעל, ל 

שֹל יח,א  .ָהָאֶרץ מ  לִׁ ָלה, ו  יל, ַביֹום וַבַלי  דִׁ ַהב  ֵבין ָהאֹור וֵבין , ול 
ים; ַהחֶֹשך   א ֱאלֹהִׁ י, ַוַיר  י יט,א  .טֹוב-כִׁ הִׁ י-ַוי  הִׁ ם יֹו, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוי 

י יעִׁ בִׁ  {פ}  .ר 

ים כ,א ם--ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ צו ַהַםיִׁ ר  ש  עֹוֵפף ַעל; ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחָיה, יִׁ עֹוף י  -ו 
ם-ַעל, ָהָאֶרץ יַע ַהָשָמיִׁ קִׁ ֵני ר  ים כא,א  .פ  ָרא ֱאלֹהִׁ ב  ם -ֶאת, ַויִׁ ינִׁ ַהַתמִׁ

ים דֹלִׁ ֵאת ָכל; ַהג  צו-ו  יֵנֶהם ֶנֶפש ַהַחָיה ָהרֶֹמֶׂשת ֲאֶשר ָשר  מִׁ ם ל  , ַהַםיִׁ
ֵאת ָכל יֵנהו-ו  מִׁ ים, עֹוף ָכָנף ל  א ֱאלֹהִׁ י, ַוַיר  ָבֶרך  אָֹתם  כב,א  .טֹוב-כִׁ ַוי 
ים בו  :ֵלאמֹר, ֱאלֹהִׁ רו ור  או ֶאת, פ  ל  ים-ומִׁ ם ַבַיםִׁ ָהעֹוף, ַהַםיִׁ ֶרב , ו  יִׁ

י כג,א  .ָבָאֶרץ הִׁ י-ַוי  הִׁ י, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוי  ישִׁ  {פ}  .יֹום ֲחמִׁ



ים כד,א יָנה, ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ מִׁ ֵהָמה ָוֶרֶמׂש , תֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש ַחָיה ל  ב 
תֹו ַחי  יָנה, ֶאֶרץ-ו  מִׁ י; ל  הִׁ ים ֶאת כה,א  .ֵכן-ַוי  ַחַית ָהָאֶרץ -ַוַיַעׂש ֱאלֹהִׁ

יָנה מִׁ ֶאת, ל  יָנה-ו  מִׁ ֵהָמה ל  ֵאת ָכל, ַהב  יֵנהו, ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה-ו  מִׁ ; ל 
ים א ֱאלֹהִׁ י, ַוַיר  ים כו,א  .טֹוב-כִׁ ֵמנו, ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ ַצל   ַנֲעֶׂשה ָאָדם ב 

מוֵתנו ד  עֹוף ַהָש ; כִׁ ַגת ַהָים וב  ד  דו בִׁ ר  יִׁ םו  ָכל, ַמיִׁ ֵהָמה וב  , ָהָאֶרץ-וַבב 
ָכל ים ֶאת כז,א  .ָהָאֶרץ-ָהרֵֹמׂש ַעל, ָהֶרֶמׂש-וב  ָרא ֱאלֹהִׁ ב  ָהָאָדם -ַויִׁ

מֹו ַצל  ים ָבָרא אֹתֹו, ב  ֶצֶלם ֱאלֹהִׁ ֵקָבה  :ב   כח,א  .ָבָרא אָֹתם, ָזָכר ונ 
ָבֶרך  אָֹתם ים, ַוי  ים פ  , ֱאלֹהִׁ או ֶאתַויֹאֶמר ָלֶהם ֱאלֹהִׁ ל  בו ומִׁ -רו ור 

ֺשהָ , ָהָאֶרץ ב  כִׁ ַגת ַהָים; ו  ד  דו בִׁ ם, ור  עֹוף ַהָשַמיִׁ ָכל, וב  , ַחָיה-וב 
ים כט,א  .ָהָאֶרץ-ָהרֶֹמֶׂשת ַעל י ָלֶכם ֶאת, ַויֹאֶמר ֱאלֹהִׁ ֵמה ָנַתתִׁ -ָכל-הִׁ

ֵני ָכל-ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל ֶאת, ָהָאֶרץ-פ  י-ֵעץ ֲאֶשרהָ -ָכל-ו  רִׁ -בֹו פ 
ֶיה  :זֵֹרַע ָזַרע, ֵעץ ה  ָלה, ָלֶכם יִׁ ָאכ  ָכל ל,א  .ל  ָכל-ול  עֹוף -ַחַית ָהָאֶרץ ול 

כֹל רֹוֵמׂש ַעל ם ול  ֶיֶרק -ָכל-ֶאת, בֹו ֶנֶפש ַחָיה-ֲאֶשר, ָהָאֶרץ-ַהָשַמיִׁ
ָלה, ֵעֶׂשב ָאכ  י; ל  הִׁ ים ֶאת לא,א  .ֵכן-ַוי  א ֱאלֹהִׁ , ֲאֶשר ָעָׂשה-ָכל-ַוַיר 

ֵמה הִׁ אֹד-ו  י; טֹוב מ  הִׁ י-ַוי  הִׁ י, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוי  שִׁ  {פ}  .יֹום ַהשִׁ

ָהָאֶרץ א,ב ם ו  ֺכלו ַהָשַמיִׁ ָכל, ַוי  ָבָאם-ו  ים ַביֹום  ב,ב  .צ  ַכל ֱאלֹהִׁ ַוי 
י יעִׁ בִׁ תֹו ֲאֶשר ָעָׂשה, ַהש  ַלאכ  י; מ  יעִׁ בִׁ בֹת ַביֹום ַהש  ש  ָכל, ַויִׁ -מִׁ

תֹו ֲאֶשר ָעָׂשה ַלאכ  ים ֶאת ג,ב  .מ  ָבֶרך  ֱאלֹהִׁ י-ַוי  יעִׁ בִׁ ַקֵדש , יֹום ַהש  ַוי 
ָכל  :אֹתֹו י בֹו ָשַבת מִׁ תֹו-כִׁ ַלאכ  ים ַלֲעׂשֹות-ֲאֶשר, מ   {פ}  .ָבָרא ֱאלֹהִׁ


