
אותיות
שנבראו בהם שמים וארץ





שבעת ימי בראשית:

 ויאמר אלהים:  

בראשית נמי מאמר הוא:  

ויברא אלהים:  

ויעש אלהים:

היתה

וירא אלהים

מפעלות אלהים

וי

השמים

אור

רקיע

פסוקים

ויהי ערב ויהי בקר

עשרה מאמרות

הוא אמר ויהי

הוא צוה ונבראו

ונפשו אותה ויעש

 ויהי

ויקרא אלהים

ויקרא ויתן ויברך

מלאכתו אשר עשה

הארץ

מים

אור מים רקיע ברכה

ווים

האותיות בלי פירוש

שלשים ושתים נתיבות חכמה





ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ים ֶאת־ָה֖אֹור  �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ִים: ַוּי ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔
�ְיִהי־ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣

ִים:  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ד: ַוּי ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ֶע֥
יַע  ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ַוַּי֣
ִים  ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ י: ַוּי ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ
ה  ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ן: ַוִּיְקָר֙ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִמַּת֤
ץ  ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוּי �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ַהַּמ֖
ֶזַ֙ר֙ע  יַע  ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ְּפִר֞
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ ְלִמיֵנ֔
ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ י: ַוּי ְׁשִליִׁשֽ
ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ יר  ְלָהִא֖ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ִלְמאֹוֹר֙ת  ְוָה֤יּו  ים:  ְוָׁשִנֽ ים  ּוְלָיִמ֖ ים  ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ַהָּקֹט֙ן  ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ ת  ַהְּמֹאֹר֖ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔
ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔
ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ י: ַוּי ְרִביִעֽ
ם  יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ַוִּיְבָר֣
ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ַוְיָב֧ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ הּו  ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ְוֵא֙
א  ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי י:  ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ֶרץ:  �ֶרב ָּבָאֽ ִי֥ ְוָה֖עֹוף  ים  ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ֶאת־ַהַּמ֙
ֶרץ  ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ ָהָא֜
אֶמר  ֹ֣ ַוּי ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֑ ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  ָּכל־ֶר֥ ת  ְוֵא֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ּה  ְלִמיָנ֗
ֶרץ  ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ ֱאלִֹה֔
ר  א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ּוְבָכל־ָהֶר֖
ָה  ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ּוְנֵקָב֖
ם  ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ֶרץ: ַוּי ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤
ם  �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ֶאת־ָּכל־ֵע֣
ה  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ִיֽ
�ְיִהי־ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ֶאת־ָּכל־ ֶי֥

י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ל  ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַמ֥ ַהּשָׁ ַוְיֻכּ֛לּו  י:  ֽ ּשִׁ ַהּשִׁ ֥יֹום  ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ֶע֥
ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום  ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ר ָעָׂש֑ ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣
ַלֲעֽׂשֹות:  ים  ֱאלִֹה֖ א  ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו  ָׁשַב֙ת  ֤בֹו  י  ִּכ֣ ֹא֑תֹו  ׁש  ַוְיַקֵּד֖ י  ִביִע֔ ַהּשְׁ



הּו  הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ים  אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי ִים:  ַהָּמֽ ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י  ְמַרֶח֖ ים  ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום  ְוֹח֖
ין  ֵּב֥ ים  ֱאלִֹה֔ ל  ַוַּיְבֵּד֣ ִּכי־֑טֹוב  ֶאת־ָה֖אֹור  ים  ֱאלִֹה֛ �ְרא  ַוַּי֧ �ְיִהי־ֽאֹור:  ַוֽ ֑אֹור  י  ְיִה֣
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

ַעׂש  ַוַּי֣ ִים:  ָלָמֽ ִים  ַמ֖ ין  ֵּב֥ יל  ַמְבִּד֔ י  ִויִה֣ ִים  ַהָּמ֑ ְּב֣תֹוְך  יַע  ָרִק֖ י  ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ר  ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ֵמַע֣

י: ֵׁשִנֽ

ה  ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
�ְרא  ַוַּי֥ ים  ַיִּמ֑ א  ָק�ָר֣ ִים  ַהַּמ֖ ה  ּוְלִמְק�ֵו֥ ֶרץ  ֶא֔ ַלַּיָּבָׁש֙ה  ים׀  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְקָר֙ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ
י  ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוּי ֱאלִֹה֖
ֶׂשב  ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ֹע֤
ים ִּכי־ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ַמְזִר֤

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֽטֹוב: ַוֽ

ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ין ַהּ֖יֹום  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ִּבְרִק֣ י ְמֹאֹר֙ת  ְיִה֤ ים  אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
יר  ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ ת  ַהְּמֹאֹר֖ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔ ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑
ים:  ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣
ְיָלה  ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ַוִּיֵּת֥
ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ּֽוֲלַהְבִּד֔

י:  ֥יֹום ְרִביִעֽ

ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖י  ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣ ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ ְרִק֥
ים  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ָהֽ
ים  ַּבַּיִּמ֔ ִי֙ם  ֶאת־ַהַּמ֙ ּוִמְל֤אּו  ּוְר֗בּו  ְּפ֣רּו  ר  ֵלאֹמ֑ ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ֶרְך  ַוְיָב֧ ִּכי־ֽטֹוב: 

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ְוָה֖עֹוף ִי֥

ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֙ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ּה  ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ְלִמיָנ֑
ה  ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוּי �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ְוֵא֛
ּוְבָכל־ ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛

ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו  ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְבָר֙ ֶרץ:  ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ָהָא֔
אֶמר  ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ְּבֶצ֥
ּוְב֣עֹוף  ַהָּי֙ם  ת  ִּבְדַג֤ ּוְר֞דּו  ָה  ְוִכְבֻׁש֑ ֶרץ  ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ּוְר֛בּו  ְּפ֥רּו  ים  ֱאלִֹה֗ ם  ָלֶה֜
ם  ָלֶכ֜ ִּתי  ָנַת֙ ִהֵּנ֩ה  ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ֶׂשת  ָהֹרֶמ֥ ה  ּוְבָכל־ַחָּי֖ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ
ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו  ץ  ָהֵע֛ ְוֶאת־ָּכל־  ֶרץ  ָכל־ָהָא֔ ַעל־ְּפֵנ֣י  ֲאֶׁש֙ר  ַרע  ֶז֗ ַע  ֹזֵר֣ ֶׂשב׀  ֶאת־ָּכל־ֵע֣
ִים  ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ָז֑ ַע  ץ ֹזֵר֣ ְפִרי־ֵע֖
ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ֶאת־ָּכל־  ה  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ׂש  רֹוֵמ֣ ל׀  ּוְלֹכ֣
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ ֹב֖

ר  י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ָעָׂש֑

ים  ֱאלִֹה֖ א  ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו  ָׁשַב֙ת  ֤בֹו  י  ִּכ֣ ֹא֑תֹו  ׁש  ַוְיַקֵּד֖ י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ֣יֹום 
ַלֲעֽׂשֹות: 



ֶׁשְך  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
�ְיִהי־ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ִים: ַוּי ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

א  ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ ֽאֹור: ַוַּי֧
ד:  ְיִהי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ֶאחָֽ ְיִהי־ֶעֶרב וַֽ ְיָלה וַֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ ֱאלִֹה֤

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם  ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
יַע  ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

ִני: ְיִהי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ׁשֵ ְיִהי־ֶעֶרב וַֽ ִים וַֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

�ְיִהי־ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ן: ַוִּיְקָר֙ ֵכֽ
ר  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ץ  ְוֵע֧ הּו  ְלִמיֵנ֔ ֶזַ֙ר֙ע  יַע  ַמְזִר֤ ֶׂשב  ֵע֣ ֶׁשא  ֶּד֠ ֶרץ  ָהָא֜ א  ַוּתֹוֵצ֙ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ ַזְרעֹו־֖בֹו 
ְיִהי־ וַֽ ְיִהי־ֶעֶרב  וַֽ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֑ ַזְרעֹו־֖בֹו  ר  ֲאֶׁש֥ י  ֶׂשה־ְּפִר֛ ֹע֥

י:  ִליׁשִ בֶֹ֖קר יֹ֥ום ׁשְ
ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶרץ  יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ ת  ַהְּמֹאֹר֖ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔ ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

ים ִּבְר ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ־ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣
ין  ּוֵב֣ ָה֖אֹור  ין  ֵּב֥ יל  ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְיָלה  ּוַבַּל֔ ַּבּ֣יֹום  ְוִלְמֹׁשל֙  ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ יר  ְלָהִא֖ ִים  ָמ֑ ַהּשָׁ יַע  ִק֣

ְיִהי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ְרִביִעי:  ְיִהי־ֶעֶרב וַֽ ים ִּכי־ֽטֹוב: וַֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ַהֹח֑

יַע  י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר  ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ִים: ַוִּיְבָר֣ ָמֽ ַהּשָׁ
ם  ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜
ְיִהי־ֶעֶרב  ֶרץ: וַֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ֱאלִֹה֖

י: ְיִהי־בֶֹ֖קר יֹ֥ום ֲחִמיׁשִ וַֽ
ּה  ְלִמיָנ֑ ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ים ּתֹוֵצ֙ ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶמׂש  ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

נּו ִּכְדמּו ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוּי �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ־ָהֽ
ׂש  ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ ֵת֑
ה  ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ַעל־ָהָאֽ
ֶרץ  ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ָּבָר֥
אֶמר  ֹ֣ ַוּי ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ֶׂשת  ָהֹרֶמ֥ ּוְבָכל־ַחָּי֖ה  ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ַהָּי֙ם  ת  ִּבְדַג֤ ּוְר֞דּו  ָה  ְוִכְבֻׁש֑
ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־  ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ ֱאלִֹה֗
ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף  ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָהֵע֛
ה  ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ֶי֥ ה ֶאת־ָּכל־  ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ
ְיִהי־ ְיִהי־ֶעֶרב וַֽ ד וַֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

י:  ִ ּשׁ ִ ּשׁ בֶֹ֖קר יֹ֥ום הַֽ

ר  ִביִעי ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ְ ּשׁ ּיֹ֥ום הַֽ ל ֱאלִֹהי֙ם ּבַֽ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ ִביִעי ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ְ ּשׁ ּיֹ֥ום הַֽ ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ּבַֽ ָעָׂש֑
ים ַלֲע־ א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ִביִע ַוְיַקֵּד֖ ְ ּשׁ ייֹ֥ום הַֽ

ֽׂשֹות: 



ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ים  ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֣ ּי וַֽ
ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֵּב֥

ד:  ֥יֹום ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֥ ּי וַֽ
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ָלָרִק֑ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָלָרִק֔ ַחת  ִמַּת֣ ֲאֶׁש֙ר  ִי֙ם  ַהַּמ֙ ין  ֵּב֤ ל  ַוַּיְבֵּד֗ ָהָרִקיַע֒ 

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ַוִּיְק�ָר֧

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ ּי וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ַּתֽ ּי וַֽ
י  ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ ֲאֶׁש֥

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֤ ּי וַֽ
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ ֶׁשְך  ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ ֵּב֥ יל  ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְיָלה  ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ְוִלְמֹׁשל֙ 

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

יַע  ְרִק֥ י  ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו  ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ִים: ַוִּיְבָר֣ ָמֽ ַהּשָׁ
ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ֶרְך  ַוְיָב֧ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֔ ָּכָנ֙ף  ָּכל־֤עֹוף  ת  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ ִים  ַהַּמ֜
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ֶרץ:  �ֶרב ָּבָאֽ ִי֥ ְוָה֖עֹוף  ים  ַּבַּיִּמ֔ ִי֙ם  ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ֵלאֹמ֑

י: ֲחִמיִׁשֽ

ּה  ְלִמיָנ֑ ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֙ ֱאלִֹ֖הים  ֹ֖אֶמר  ּי וַֽ
ֶמׂש  ָּכל־ֶר֥ ת  ְוֵא֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ּה  ְלִמיָנ֗ ֶרץ  ָהָא֜ ת  ֶאת־ַחַּי֙ ֱאלִֹהי֩ם  ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ָהֽ

ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ֱאלִֹ֖הים  ֹ֖אֶמר  ּי וַֽ
ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו  ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔
ים  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ְּבֶצ֥
ֶׂשת  ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ

ֶרץ  ָכל־ָהָא֔ ַעל־ְּפֵנ֣י  ֲאֶׁש֙ר  ַרע  ֶז֗ ַע  ֹזֵר֣ ֶׂשב׀  ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ם  ָלֶכ֜ ִּתי  ָנַת֙ ִהֵּנ֩ה  ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף  ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ְוֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ַוַּי֤

ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֣ ּי וַֽ
֥יֹום  ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ֶׁשְך  ְוַלֹח֖ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  ים׀  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְקָר֙ ֶׁשְך:  ַהֹחֽ ין  ּוֵב֥ ָה֖אֹור 

ד:  ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֥ ּי וַֽ
א  ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ַהַּיָּבָׁש֑ ה  ְוֵתָרֶא֖ ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום  ִי֙ם  ַמ֙ ַהּשָׁ ַחת  ִמַּת֤ ִים  ַהַּמ֜ ִיָּק֙וּו  ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ַּתֽ ּי וַֽ
ר  ֲאֶׁש֥ י  ֶׂשה־ְּפִר֛ ֹע֥ ץ  ְוֵע֧ הּו  ְלִמיֵנ֔ ֶזַ֙ר֙ע  יַע  ַמְזִר֤ ֶׂשב  ֵע֣ ֶׁשא  ֶּד֠ ֶרץ  ָהָא֜ א  ַוּתֹוֵצ֙ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ ֖בֹו 

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֤ ּי וַֽ
ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ יר  ְלָהִא֖ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ִלְמאֹוֹר֙ת  ְוָה֤יּו  ים:  ְוָׁשִנֽ ים  ּוְלָיִמ֖ ים  ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ַהָּקֹט֙ן  ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ ת  ַהְּמֹאֹר֖ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔
ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

י:  ְרִביִעֽ

ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ ּי וַֽ
ם  יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ַוִּיְבָר֣
ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ְוֵא֙

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ֶאת־ַהַּמ֙

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ּתֹוֵצ֙ ּי וַֽ
הּו  ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ַנֽ ּי וַֽ
ים  ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוְבָכל־ָהָא֔

ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם  ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ָּבָר֣

ִים  ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ֶהם ֱאלִֹ֖הים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֹ֖אֶמר לָֽ ּי וַֽ
ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥

ֶרץ ְוֶאת־ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ ּי וַֽ
ִים  ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָּכל־ ָהֵע֛
�ְרא ֱאלִֹהי֙ם  ן: ַוַּי֤ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ַוִּיְׁשֹּב֙ת  ה  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ַוְיַכ֤ ם:  ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ְוָהָא֖ ִים  ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ֤בֹו  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



הּו  הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ אָֽ ִים ְוֵאת הָֽ מַֽ ָֽ ּשׁ א ֱאלִֹ֖הים ֵאת הַֽ רָֽ ית ּבָֽ ֵראׁשִ ּבְ
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ ְוֹח֖

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֣ ּי וַֽ
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֥ ּי וַֽ
א  ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ ּי וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ַּתֽ ּי וַֽ
י  ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ ֲאֶׁש֥

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֤ ּי וַֽ
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ַוִּיֵּת֥ ים:  ת ַהּכֹוָכִבֽ ְוֵא֖ ְיָלה  ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ ֶׁשְך  ַהֹח֑ ין  ּוֵב֣ ָה֖אֹור  ין  ֵּב֥ יל  ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְיָלה  ּוַבַּל֔ ַּבּ֣יֹום  ְוִלְמֹׁשל֙ 

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

יַע  ְרִק֥ י  ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו  ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ִים: ַוִּיְבָר֣ ָמֽ ַהּשָׁ
ר  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ַהַּמ֜

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙

�ְיִהי־ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ּתֹוֵצ֙ ּי וַֽ
ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  ָּכל־ֶר֥ ת  ְוֵא֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ּה  ְלִמיָנ֗ ֶרץ  ָהָא֜ ת  ֶאת־ַחַּי֙ ֱאלִֹהי֩ם  ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  ֵכֽ

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ְלִמיֵנ֑

ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ֱאלִֹ֖הים  ֹ֖אֶמר  ּי וַֽ
ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו  ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔
ים  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ְּבֶצ֥
ֶׂשת  ה ָהֹרֶמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ

ֶרץ  ָכל־ָהָא֔ ַעל־ְּפֵנ֣י  ֲאֶׁש֙ר  ַרע  ֶז֗ ַע  ֹזֵר֣ ֶׂשב׀  ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ם  ָלֶכ֜ ִּתי  ָנַת֙ ִהֵּנ֩ה  ֱאלִֹ֖הים  ֹ֖אֶמר  ּי וַֽ
ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף  ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ְוֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ַוַּי֤

ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



ַעל־ְּפֵנ֣י  ֶׁשְך  ְוֹח֖ הּו  ָוֹב֔ הּ֙ו  ֹת֙ ה  ָהְיָת֥ ֶרץ  ְוָהָא֗ ֶרץ:  ָהָאֽ ת  ְוֵא֥ ִים  ַמ֖ ַהּשָׁ ת  ֵא֥ ים  ֱאלִֹה֑ א  ָּבָר֣ ית  ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ ְיִהי־אֹ֥ור: ַוַּי֧ י ֑אֹור וַֽ ים ְיִה֣ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹה֖ ּי וַֽ
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ֶאת־ ֱאלִֹהי֘ם  ַעׂש  ַוַּי֣ ִים:  ָלָמֽ ִים  ַמ֖ ין  ֵּב֥ יל  ַמְבִּד֔ י  ִויִה֣ ִים  ַהָּמ֑ ְּב֣תֹוְך  יַע  ָרִק֖ י  ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔ ֹ֖אֶמר  ּי וַֽ
ְיִהי־ֵכן:  וַֽ יַע  ָלָרִק֑ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָלָרִק֔ ַחת  ִמַּת֣ ֲאֶׁש֙ר  ִי֙ם  ַהַּמ֙ ין  ֵּב֤ ל  ַוַּיְבֵּד֗ ָהָרִקיַע֒ 

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ַוִּיְק�ָר֧

ְיִהי־ֵכן:  ה וַֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹה֗ ּי וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹה֗ ּי וַֽ
ר  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ְיִהי־ֵכן: ַוּתֹוֵצ֙ ֶרץ וַֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ ֹ֖אֶמר  ּי וַֽ
ַעׂש  ְיִהי־ֵכן: ַוַּי֣ ֶרץ וַֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ֶלת ַהּ֔יֹום  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהְּגֹדִל֑ ת  ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ יר  ְלָהִא֖ ִים  ָמ֑ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ַוִּיֵּת֥ ים:  ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ ֹב֖

ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹה֔ ּי וַֽ
ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו  ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ים  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣
ְּפ֣רּו  ר  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ַוְיָב֧ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֔ ָּכָנ֙ף  ת ָּכל־֤עֹוף  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙

ְיִהי־ֵכן:  ֶרץ ְלִמיָנּ֑ה וַֽ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹה֗ ּי וַֽ
הּו  ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹה֔ ּי וַֽ
ֶלם  ְּבֶצ֥ ְּבַצְל֔מֹו  ָאָד֙ם  ֶאת־ָהֽ ים׀  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְבָר֙ ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔
ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־  ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹה֗ ּי וַֽ
ִים  ַמ֜ ַהּשָׁ ּוְלָכל־֙עֹוף  ָאֶרץ  ָה֠ ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת  ה:  ְלָאְכָלֽ ה  ְהֶי֖ ִיֽ ם  ָלֶכ֥ �ַרע  ָז֑ ַע  ֹזֵר֣ ץ  ְפִרי־ֵע֖ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו  ץ  ָהֵע֛
�ְרא  ַוַּי֤ ְיִהי־ֵכן:  ה וַֽ ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ה ֶאת־ָּכל־  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ַעל־ָהָא֗ ׂש  ל׀ רֹוֵמ֣ ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ֤בֹו  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



ֶׁשְך  ְוֹח֖ הּו  ָוֹב֔ הּ֙ו  ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ְוָהָא֗ ֶרץ:  ת ָהָאֽ ְוֵא֥ ִים  ַמ֖ ת ַהּשָׁ א ֱאלִֹ֖הים ֵא֥ רָֽ ית ּבָֽ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֥יֹום ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ַוִּיְק�ָר֧

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ ים  אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר  ֲאֶׁש֥ ְלִמי֔נֹו  ְּפִר֙י  ֶׂשה  ֹע֤ י  ְּפִר֞ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔ יַע  ַמְזִר֣ ֶׂשב  ֵע֚ ֶׁשא  ֶּד֗ ֶר֙ץ  ָהָא֙ א  ְדֵׁש֤ ַּתֽ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶׂשה־ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּפִר֛

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  יר ַעל־ָהָא֑ ְלָהִא֖ ִים  ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ִּבְרִק֣ ִלְמאֹוֹר֙ת  ְוָה֤יּו  ים:  ְוָׁשִנֽ ים  ּוְלָיִמ֖ ים  ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ְוֶאת־ ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ ת  ַהְּמֹאֹר֖ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔ ַעׂש  ַוַּי֣

ִים  ָמ֑ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ַוִּיֵּת֥ ים:  ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּקֹט֙ן  ַהָּמ֤אֹור 
ים  �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ְלָהִא֖

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ

יַע  ְרִק֥ י  ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר  ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ א ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ ְברָֽ ּיִ ִים: וַֽ ָמֽ ַהּשָׁ
ם  ֹאָת֛ ֶרְך  ַוְיָב֧ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֔ ָּכָנ֙ף  ָּכל־֤עֹוף  ת  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו 
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ֱאלִֹה֖

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ ֹב֖

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  ָּכל־ֶר֥ ת  ְוֵא֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ּה  ְלִמיָנ֗ ֶרץ  ָהָא֜ ת  ֶאת־ַחַּי֙ ֱאלִֹהי֩ם  ַעׂש  ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ְלִמיֵנ֑

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו  א ֱאלִֹ֖הים׀ ֶאת־ָהֽ ְברָֽ ּיִ ֶרץ: וַֽ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוְבָכל־ָהָא֔
ם  אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ רָֽ ה ּבָֽ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ רָֽ ים ּבָֽ ֶלם ֱאלִֹה֖ ְּבֶצ֥
ה  ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֱאלִֹה֗

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ָהֹרֶמ֥

ֶרץ ְוֶאת־ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף  ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָּכל־ ָהֵע֛
�ְיִהי־ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ ֵכֽ

ה  ָעָׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ל  ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַמ֥ ַהּשָׁ ַוְיֻכּ֛לּו 
י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ֶאת־֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ֶרְך  ַוְיָב֤ ה:  ָעָׂשֽ ר  ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ַוִּיְׁשֹּב֙ת 

א ֱאלִֹ֖הים ַלֲעֽׂשֹות:  רָֽ ר־ּבָֽ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאׁשֶ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ַוְיַקֵּד֖



ֶׁשְך ַעל־ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ א ֱאלִֹ֖הים ֵא֥ רָֽ ית ּבָֽ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ֵּב֥ ים  ל ֱאלִֹה֔ ַוַּיְבֵּד֣ ִּכי־֑טֹוב  ים ֶאת־ָה֖אֹור  �ְרא ֱאלִֹה֛ ַוַּי֧ �ְיִהי־ֽאֹור:  ַוֽ י ֑אֹור  ְיִה֣ ים  אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָר ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ־ַוּי
א  ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛

ן: ַוִּיְק �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ־ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ָר֙

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ ֶׁשְך  ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ ֵּב֥ יל  ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְיָלה  ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ְוִלְמֹׁשל֙ 

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

יַע  ְרִק֥ י  ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר  ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ א ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ ְברָֽ ּיִ ִים: וַֽ ָמֽ ַהּשָׁ
ים  ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ֶרץ:  �ֶרב ָּבָאֽ ִי֥ ְוָה֖עֹוף  ים  ַּבַּיִּמ֔ ִי֙ם  ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ֵלאֹמ֑

י: ֲחִמיִׁשֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה ְלִמי ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ־ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ֵנ֑

ִים ּו־ ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ַהָּי֜ ת  ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו  נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ַנֽ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הי  ּי םוַֽ
ָאָד֙ם  ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹ֖הים׀  ְברָֽ ּיִ וַֽ ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔ ַבְּבֵהָמ֙ה 
אֶמר  ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ רָֽ ה ּבָֽ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ רָֽ ים ּבָֽ ֶלם ֱאלִֹה֖ ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥
ִים ּוְבָכל־ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱאלִֹה֗ ָלֶה֜

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥

ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־  ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָהֵע֛
�ְרא  ַוַּי֤ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ה ֶאת־ָּכל־  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ה ַוִּיְׁש ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ־ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
ׁש ֹא֑תֹו  י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ רָֽ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ּבָֽ ִּכ֣



ֶׁשְך ַעל־ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֥יֹום ֶאָחֽ

ׂש ֱאלִֹ֖הים֥  עַֽ ּיַֽ ִים: וַֽ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
�ְיִהי־ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ן: ַוִּיְק�ָר֧ ֵכֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ְּפִר֞ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔ יַע  ֶׂשב ַמְזִר֣ ֵע֚ ֶׁשא  ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ֶׂשה־ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑
י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּפִר֛

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ׂש ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ עַֽ ּיַֽ וַֽ

ִים  ָמ֑ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ַוִּיֵּת֥ ים:  ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּקֹט֙ן  ַהָּמ֤אֹור 
ים  �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ְלָהִא֖

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ

יַע  ְרִק֥ י  ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ים  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣ ִים:  ָמֽ ַהּשָׁ
ם  ֹאָת֛ ֶרְך  ַוְיָב֧ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֔ ָּכָנ֙ף  ָּכל־֤עֹוף  ת  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו 
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ֱאלִֹה֖

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ ֹב֖

�ְיִהי־ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ֶמׂש  ָּכל־ֶר֥ ת  ְוֵא֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ּה  ְלִמיָנ֗ ֶרץ  ָהָא֜ ת  ֶאת־ַחַּי֙ ֱאלִֹ֖הים֥  ׂש  עַֽ ּיַֽ וַֽ ן:  ֵכֽ

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ָהֽ

ּו־ ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעׂשֶ י נַֽ ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ םַוּי
ָאָד֙ם ְּבַצ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ־ַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔

ם  אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ְל֔מֹו ְּבֶצ֥
ה  ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֱאלִֹה֗

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ָהֹרֶמ֥

ֶרץ ְוֶאת־ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף  ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָּכל־ ָהֵע֛
�ְיִהי־ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ ֵכֽ

ה  ׂשָֽ ר עָֽ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאׁשֶ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ַוְיַק ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ־ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ֲעׂשֹ֥ות:  ים לַֽ א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ֵּד֖



ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ׂש ֱאלִֹ֖הים֥  עַֽ ּיַֽ ִים: וַֽ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֥ ּי וַֽ
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ַוִּיְק�ָר֧

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ַהַּיָּבָׁש֑ ה  ְוֵתָרֶא֖ ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום  ִי֙ם  ַמ֙ ַהּשָׁ ַחת  ִמַּת֤ ִים  ַהַּמ֜ ִיָּק֙וּו  ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ֱאלִֹ֖הים  ֹ֖אֶמר  ּי וַֽ
ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ יר  ְלָהִא֖ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ִלְמאֹוֹר֙ת  ְוָה֤יּו  ים:  ְוָׁשִנֽ ים  ּוְלָיִמ֖ ים  ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ְלֹאֹת֙ת 
ֶלת  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ׂש ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ עַֽ ּיַֽ ְיִהי־ֵכן: וַֽ וַֽ
יַע  ִּבְרִק֣ ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ַוִּיֵּת֥ ים:  ת ַהּכֹוָכִבֽ ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּקֹט֙ן  ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום 
�ְרא  ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ ַהּשָׁ

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ ֱאלִֹה֖

ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ִים  ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ַוִּיְבָר֣
ר ְּפ֣רּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ְלִמֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙

ּה  ְלִמיָנ֑ ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֙ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ת ָּכל־ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ׂש ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־ַחַּי֙ עַֽ ּיַֽ ְיִהי־ֵכן: וַֽ וַֽ

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ֶר֥

ִים  ַמ֗ ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ה ָאָד֛ ֲעׂשֶ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים נַֽ ּי וַֽ
ָאָד֙ם ְּבַצְל ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ־ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔

ם  ָלֶה֜ אֶמר  ֹ֙ ַוּי ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם  ַוְיָב֣ ם:  א ֹאָתֽ ָּבָר֥ ה  ּוְנֵקָב֖ ר  ָזָכ֥ א ֹא֑תֹו  ָּבָר֣ ים  ֶלם ֱאלִֹה֖ ְּבֶצ֥ ֔מֹו 
ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה  ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֱאלִֹה֗

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ָהֹרֶמ֥

ֶרץ ְוֶאת־ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ּוְלָכל־֙עֹוף  ָאֶרץ  ָה֠ ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת  ה:  ְלָאְכָלֽ ה  ְהֶי֖ ִיֽ ם  ָלֶכ֥ �ַרע  ָז֑ ַע  ֹזֵר֣ ץ  ְפִרי־ֵע֖ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו  ץ  ָהֵע֛ ָּכל־ 
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ַוַּי֤

ה  ׂשָֽ ר עָֽ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאׁשֶ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ַוְיַק ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ־ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ֲעׂשֹ֥ות:  ים לַֽ א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ֵּד֖



ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ְיתָֽ ֶרץ הָֽ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין ָה֖אֹור  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ ים ְיִהי ֑אֹור וַֽ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב וַֽ ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה וַֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ּוֵב֥

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָר־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ ִים ִויִהי ַמְבִּד֔ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ְיִהי ָרִק֖ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ םַוּי
א  ַוִּיְק�ָר֧ ן:  ְיִהי־ֵכֽ יַע וַֽ ָלָרִק֑ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָלָרִק֔ ַחת  ִמַּת֣ ֲאֶׁש֙ר  ִי֙ם  ַהַּמ֙ ין  ֵּב֤ ל  ַוַּיְבֵּד֗ ִקיַע֒ 

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב וַֽ ְיִהי־ֶע֥ ִים וַֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛

א  ן: ַוִּיְקָר֙ ְיִהי־ֵכֽ ה וַֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ ֱאלִֹה֤

ר ַזְרעֹו־֖בֹו  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר ַזְרעֹו־ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ וַֽ ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב וַֽ ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: וַֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְלֹאֹת֙ת  יּ֥ו  ְוהָֽ ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  ְיִהי  ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ וַֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ יּ֥ו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים: ְוהָֽ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ַהָּקֹט֙ן  ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ ת  ַהְּמֹאֹר֖ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔
ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ֶרב וַֽ ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: וַֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

י:  ֥יֹום ְרִביִעֽ

ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ ְרִק֥ י  ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ים  אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ם  יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ַוִּיְבָר֣
ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ְוֵא֙

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב וַֽ ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: וַֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ֶאת־ַהַּמ֙

ן:  ְיִהי־ֵכֽ וַֽ ּה  ְלִמיָנ֑ ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ים ּתֹוֵצ֙ ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
הּו  ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
א  ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ָהָא֔
ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ ֹא֑תֹו ָזָכ֥

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ָהָא֖

ְוֶאת־ָּכל־  ֶרץ  ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ֶז֗ ַע  ֹזֵר֣ ֶׂשב׀  ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ָלֶכ֜ ִּתי  ָנַת֙ ִהֵּנ֩ה  ים  אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ָה֠ ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת  ה:  ם ִיְהֶיה ְלָאְכָלֽ �ַרע ָלֶכ֥ ָז֑ ַע  ֹזֵר֣ ץ  ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָהֵע֛
�ְרא  ַוַּי֤ ן:  ְיִהי־ֵכֽ וַֽ ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ֶאת־ָּכל־  ה  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ׂש  רֹוֵמ֣ ל׀  ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב וַֽ ְיִהי־ֶע֥ ד וַֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ַוִּיְׁשֹּב֙ת  ה  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ֤בֹו  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥





ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ְרא ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ּיַֽ �ְיִהי־ֽאֹור: וַֽ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָר ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ־ַוּי
א  ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛

ן: ַוִּיְק �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ־ַוּי
ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב:  ּיַֽ ים וַֽ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ָר֙

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ ּיַֽ הּו וַֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ ּיַֽ ֶׁשְך וַֽ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו  ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣
ר  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ ּיַֽ הּו וַֽ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ְלִמֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה ְלִמי ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ־ַוַּי֣

ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב:  ּיַֽ הּו וַֽ ֵנ֑

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ֶלם  ְּבֶצ֥ ְּבַצְל֔מֹו  ָאָד֙ם  ים׀ ֶאת־ָהֽ ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְבָר֙ ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔
ים ְּפ֥רּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶׂשת ַעל־ ה ָהֹרֶמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ:  ָהָאֽ

ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־  ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָהֵע֛
ְרא  ּיַֽ ן: וַֽ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣
ה ַוִּיְׁש ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ־ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ

ׁש ֹא֑תֹו  י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ
ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ִּכ֣



ֶׁשְך ַעל־ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ֶׁשְך  ְוַלֹח֖ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  ֱאלִֹ֖הים׀  א  ְקרָֽ ּיִ וַֽ ֶׁשְך:  ַהֹחֽ ין  ּוֵב֥ ָה֖אֹור 

ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ א ֱאלִֹ֖הים ָלֽ ְקרָֽ ּיִ וַֽ
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ א ֱאלִֹ֖הים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ ְקרָֽ ּיִ וַֽ
ר  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ֶׂשה־ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑
י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּפִר֛

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ ְלֶמְמֶׁש֣ ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙  ַהְּגֹדִל֑ ת  ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ַעׂש ֱאלִֹה֔ ַוַּי֣

ִים  ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣
ים  �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ְלָהִא֖

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ

יַע  ְרִק֥ י  ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר  ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ִים: ַוִּיְבָר֣ ָמֽ ַהּשָׁ
ם  ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ֱאלִֹה֖

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ ֹב֖

�ְיִהי־ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ֲאָד ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ן: ַוַּי֣ ־ֵכֽ

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ָמ֖

ּו ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ־ַוּי
ָאָד֙ם  ֶאת־ָהֽ ים׀  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְבָר֙ ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔ ַבְּבֵהָמ֙ה 
אֶמר  ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥
ִים  ַמ֔ ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ַהָּי֙ם  ת  ִּבְדַג֤ ּוְר֞דּו  ָה  ְוִכְבֻׁש֑ ֶרץ  ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ּוְר֛בּו  ְּפ֥רּו  ים  ֱאלִֹה֗ ם  ָלֶה֜

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥

ֶרץ  ָכל־ָהָא֔ ַעל־ְּפֵנ֣י  ֲאֶׁש֙ר  ַרע  ֶז֗ ַע  ֹזֵר֣ ֶׂשב׀  ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ם  ָלֶכ֜ ִּתי  ָנַת֙ ִהֵּנ֩ה  ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ָאֶרץ  ָה֠ ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת  ה:  ְלָאְכָלֽ ה  ְהֶי֖ ִיֽ ם  ָלֶכ֥ �ַרע  ָז֑ ַע  ֹזֵר֣ ץ  ְפִרי־ֵע֖ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו  ץ  ָהֵע֛ ְוֶאת־ָּכל־ 
ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ה ֶאת־ָּכל־  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ּוְלֹכ֣ ִים  ַמ֜ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ְלָאְכָל֑

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ ֹב֖

ה  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום  ֶרְך  ַוְיָב֤ ה:  ָעָׂשֽ ר  ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ַוִּיְׁשֹּב֙ת 

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ַוְיַקֵּד֖



ים  ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ְמַרֶח֖

ין ָה֖אֹור  ֵּב֥ ל ֱאלִֹ֖הים  ְבּדֵ ּיַֽ ְרא ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב וַֽ ּיַֽ �ְיִהי־ֽאֹור: וַֽ ַוֽ י ֑אֹור  ְיִה֣ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ א ֱאלִֹ֖הים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ ְקרָֽ ּיִ ֶׁשְך: וַֽ ין ַהֹחֽ ּוֵב֥

ין  ל ֵּב֤ ְבּדֵ ּיַֽ ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ וַֽ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֥ ּי וַֽ
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ א ֱאלִֹ֖הים ָלֽ ְקרָֽ ּיִ ן: וַֽ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ַהַּמ֙

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

א ֱאלִֹ֖הים׀  ְקרָֽ ּיִ ן: וַֽ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ ּי וַֽ
ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב:  ּיַֽ ים וַֽ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔

ֶרץ  ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ַּתֽ ּי וַֽ
ְרא ֱאלִֹ֖הים  ּיַֽ הּו וַֽ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ

ים  ים ּוְלָיִמ֖ ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֤ ּי וַֽ
ים  ת ַהְּגֹדִל֑ ׂש ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ עַֽ ּיַֽ ן: וַֽ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ְוָׁשִנֽ
ם  אֹ֖תָֽ ן  ּתֵ ּיִ וַֽ ים:  ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּקֹט֙ן  ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור 
ְרא  ּיַֽ ֶׁשְך וַֽ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ֱאלִֹ֖הים ִּבְרִק֣

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ

א  ְברָֽ ּיִ וַֽ ִים:  ָמֽ ַהּשָׁ יַע  ְרִק֥ י  ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף  ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑
ים ְוָה֖עֹוף  ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ם ֱאלִֹ֖הים ֵלאֹמ֑ ֶרְך אֹ֖תָֽ ְיבָֽ ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב: וַֽ ּיַֽ הּו וַֽ ְלִמיֵנ֔

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ִי֥

ׂש ֱאלִֹ֖הים֥  עַֽ ּיַֽ ן: וַֽ �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ּתֹוֵצ֙ ּי וַֽ
ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב:  ּיַֽ הּו וַֽ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ֶאת־ַחַּי֙

ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔ ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים  ּי וַֽ
ה  ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ א ֱאלִֹ֖הים׀ ֶאת־ָהֽ ְברָֽ ּיִ ֶרץ: וַֽ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ּוְבָכל־ָהֶר֖
ָה ּוְר֞דּו  ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ֶהם ֱאלִֹ֖הים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֹ֖אֶמר לָֽ ּי ם֥ ֱאלִֹ֖הים֥ וַֽ ֶרְך אֹ֖תָֽ ְיבָֽ ם: וַֽ א ֹאָתֽ ָּבָר֥

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ִּבְדַג֤

ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו  ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ֹ֖אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ ּי וַֽ
ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ִיֽ ם  �ַרע ָלֶכ֥ ָז֑ ַע  ֹזֵר֣ ץ  ְפִרי־ֵע֖
�ְיִהי־ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ְרא ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ּיַֽ ן: וַֽ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ ֶע֥

ִבי־ ּבֹ֖ת֥ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ׁשְ ּיִ ה וַֽ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹ֖הים֥ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ְיכַֽ ם וַֽ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ :ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ְיבָֽ ה: וַֽ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִע֔

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



ַעל־ְּפֵנ֣י  ֶׁשְך  ְוֹח֖ הּו  ָוֹב֔ הּ֙ו  ֹת֙ ה  ָהְיָת֥ ֶרץ  ְוָהָא֗ ֶרץ:  ָהָאֽ ת  ְוֵא֥ ִים  ַמ֖ ַהּשָׁ ת  ֵא֥ ים  ֱאלִֹה֑ א  ָּבָר֣ ית  ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין ָה֖אֹור  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
֥יֹום  ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ֶׁשְך  ְוַלֹח֖ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  א ֱאלִֹ֖הים׀  ְקרָֽ ּיִ וַֽ ֶׁשְך:  ַהֹחֽ ין  ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒  ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
א  ְקרָֽ ּיִ וַֽ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ָלָרִק֑ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָלָרִק֔ ַחת  ִמַּת֣ ֲאֶׁש֙ר  ִי֙ם  ַהַּמ֙ ין  ֵּב֤ ל  ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ֱאלִֹ֖הים ָלֽ

א  ְקרָֽ ּיִ ן: וַֽ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ֱאלִֹ֖הים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔

ר ַזְרעֹו־֖בֹו  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר ַזְרעֹו־ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ֶלת ַהּ֔יֹום  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהְּגֹדִל֑ ת  ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ַעל־ יר  ְלָהִא֖ ִים  ָמ֑ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ֱאלִֹ֖הים  ם  אֹ֖תָֽ ן  ּתֵ ּיִ וַֽ ים:  ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣
�ְיִהי־ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ָהָאֽ

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ ֶע֥

ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו  ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ים  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣
ר  ם ֱאלִֹ֖הים ֵלאֹמ֑ ֶרְך אֹ֖תָֽ ְיבָֽ ים ִּכי־ֽטֹוב: וַֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ְלִמֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ּה  ְלִמיָנ֑ ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֙ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
הּו  ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥

ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶלם  ְּבֶצ֥ ְּבַצְל֔מֹו  ָאָד֙ם  ֶאת־ָהֽ ים׀  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְבָר֙ ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔
ים  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ַוּי ם֥ ֱאלִֹ֖הים֥  ֶרְך אֹ֖תָֽ ְיבָֽ ם: וַֽ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶׂשת ַעל־ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ:  ָהָאֽ

ֶרץ ְוֶאת־ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ֶכם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ י לָֽ ּתִ תַֽ ה֥ נָֽ ים ִהּנֵ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָּכל־ ָהֵע֛
�ְרא  ַוַּי֤ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ֶאת־ָּכל־  ה  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ׂש  רֹוֵמ֣ ל׀  ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ֤בֹו  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



אֶמר ֹ֥ ַוּי

�ְרא ַוַּי֧

ל ַוַּיְבֵּד֣

א ַוִּיְקָר֙

ַעׂש ַוַּי֣

ן ַוִּיֵּת֥

א ַוִּיְבָר֣

ֶרְך ַוְיָב֧

ל ַוְיַכ֤

ַוִּיְׁשֹּב֙ת



אֶמר ֹ֥ ַוּי

�ְרא ַוַּי֧

ל ַוַּיְבֵּד֣

ד יֹ֥ום ֶאחָֽ א   ַוִּיְקָר֙

אֶמר ֹ֣ ַוּי

ל ַוַּיְבֵּד֗

ִני יֹ֥ום ׁשֵ א   ַוִּיְק�ָר֧

אֶמר ֹ֣ ַוּי

א ַוִּיְקָר֙

�ְרא ַוַּי֥

אֶמר ֹ֣ ַוּי

י ִליׁשִ יֹ֥ום ׁשְ �ְרא  ַוַּי֥

אֶמר ֹ֣ ַוּי

ַעׂש ַוַּי֣

ן ַוִּיֵּת֥

יֹ֥ום ְרִביִעי �ְרא  ַוַּי֥

אֶמר ֹ֣ ַוּי

א ַוִּיְבָר֣

�ְרא ַוַּי֥

י יֹ֥ום ֲחִמיׁשִ ֶרְך   ַוְיָב֧

אֶמר ֹ֣ ַוּי

ַעׂש ַוַּי֣

�ְרא ַוַּי֥

אֶמר ֹ֣ ַוּי

א ַוִּיְבָר֙

ֶרְך ַוְיָב֣

אֶמר ֹ֣ ַוּי

י ִ ּשׁ ִ ּשׁ יֹ֥ום הַֽ �ְרא   ַוַּי֤

ל ַוְיַכ֤

ַוִּיְׁשֹּב֙ת

ִביִעי ְ ּשׁ ֶאת־יֹ֥ום הַֽ ֶרְך   ַוְיָב֤



ֶׁשְך ַעל־ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ מַֽ ָֽ ּשׁ ים ֵאת הַֽ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ֵּב֥ ים  ֱאלִֹה֔ ל  ַוַּיְבֵּד֣ ִּכי־֑טֹוב  ים ֶאת־ָה֖אֹור  ֱאלִֹה֛ �ְרא  ַוַּי֧ �ְיִהי־ֽאֹור:  ַוֽ ֑אֹור  י  ְיִה֣ ים  ֱאלִֹה֖ אֶמר  ֹ֥ ַוּי
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָר ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ־ַוּי
א  ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ מָֽ יַע ׁשָֽ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִים֥ ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ מַֽ ָֽ ּשׁ ַחת הַֽ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ מַֽ ָֽ ּשׁ יַע הַֽ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ מָֽ ָֽ ּשׁ יַע הַֽ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ ֶׁשְך  ין ַהֹח֑ ּוֵב֣ ין ָה֖אֹור  ֵּב֥ יל  ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְיָלה  ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ְוִלְמֹׁשל֙ 

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

ִים:  מָֽ ָֽ ּשׁ יַע הַֽ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו  ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣
ר ְּפ֣רּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוְיָב֧ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ְלִמֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה ְלִמי ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ־ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ֵנ֑

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  מַֽ ָֽ ּשׁ ם ּוְב֣עֹוף הַֽ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ֶלם  ְּבֶצ֥ ְּבַצְל֔מֹו  ָאָד֙ם  ים׀ ֶאת־ָהֽ ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְבָר֙ ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔
ים ְּפ֥רּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶׂשת ַעל־ ה ָהֹרֶמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ:  ָהָאֽ

ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־  ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ִים  מַֽ ָֽ ּשׁ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף הַֽ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָהֵע֛
�ְרא  ַוַּי֤ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ה ֶאת־ָּכל־  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ַעל־ָהָא֗ ׂש  ל׀ רֹוֵמ֣ ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ה  ָעָׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ל  ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  מַֽ ָֽ ּשׁ הַֽ ַוְיֻכּ֛לּו 
ׁש  י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ֹא֑תֹו ִּכ֣



ֶׁשְך ַעל־ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ אָֽ ֶרץ: ְוהָֽ אָֽ ִים ְוֵאת הָֽ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין ָה֖אֹור  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ּוֵב֥

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒  ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ים  א ֱאלִֹה֛ ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ָלֽ

א  ן: ַוִּיְקָר֙ �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶאֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ֱאלִֹה֤

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶרץ֥ ֶּד֗ אָֽ א הָֽ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ אָֽ א הָֽ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ְלֶמְמֶׁש֣ ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙  ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  אָֽ יר ַעל־הָֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ ֹב֖

ִים:  ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו  ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ים  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣
ר ְּפ֣רּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ַוְיָב֧ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ הּו  ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ְלִמֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ אָֽ �ֶרב ּבָֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ אָֽ א הָֽ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה ְלִמי־ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ אָֽ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ הָֽ תַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ֵנ֑

ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶלם  ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ אָֽ ׂש ַעל־הָֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ אָֽ ּוְבָכל־הָֽ
ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ אָֽ ּוִמְל֥אּו ֶאת־הָֽ

ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־  אָֽ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־הָֽ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַמ֜ ֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ אָֽ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת הָֽ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָהֵע֛
�ְרא  ַוַּי֤ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ֶאת־ָּכל־  ה  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ׂש  רֹוֵמ֣ ל׀  ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ה ַוִּיְׁש־ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ אָֽ ְוהָֽ ִים ַמ֥  ַוְיֻכּ֛לּו ַהּׁשָ
ׁש ֹא֑תֹו  י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ִּכ֣



ֶׁשְך ַעל־ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ים  ל ֱאלִֹה֔ אֹ֥ור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ים ֶאת־הָֽ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־אֹ֥ור: ַוַּי֧ י אֹ֥ור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ֶׁשְך  ְוַלֹח֖ ֔יֹום  אֹור֥  לָֽ ים׀  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְקָר֙ ֶׁשְך:  ַהֹחֽ ין  ּוֵב֥ אֹ֥ור  הָֽ ין  ֵּב֥

ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ַוִּיְק�ָר֧

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ְּפִר֞ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔ יַע  ֶׂשב ַמְזִר֣ ֵע֚ ֶׁשא  ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ֶׂשה־ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑
י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּפִר֛

ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמאֹ֖רֹ֖ת֥  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶרץ  יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹורֹ֖ת֥ ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ אֹ֖רֹ֖ת  ּמְ הַֽ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔ ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ
יַע  ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣
ֶׁשְך  ין ַהֹח֑ אֹ֥ור ּוֵב֣ ין הָֽ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ִאיר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלהָֽ ָמ֑ ַהּשָׁ

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥

יַע  ְרִק֥ י  ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ים  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣ ִים:  ָמֽ ַהּשָׁ
ם  ֹאָת֛ ֶרְך  ַוְיָב֧ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֔ ָּכָנ֙ף  ָּכל־֤עֹוף  ת  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו 
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ֱאלִֹה֖

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ ֹב֖

�ְיִהי־ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה  ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ן: ַוַּי֣ ֵכֽ

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ְלִמיֵנ֑

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ֶלם  ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוְבָכל־ָהָא֔
ים ְּפ֥רּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶׂשת  ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ

ֶרץ ְוֶאת־ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף  ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָּכל־ ָהֵע֛
�ְיִהי־ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ ֵכֽ

ה  ָעָׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ל  ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַמ֥ ַהּשָׁ ַוְיֻכּ֛לּו 
י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ֶאת־֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ֶרְך  ַוְיָב֤ ה:  ָעָׂשֽ ר  ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ַוִּיְׁשֹּב֙ת 

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ַוְיַקֵּד֖



ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ּמָֽ ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י הַֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ֵּב֥ ים  ֱאלִֹה֔ ל  ַוַּיְבֵּד֣ ִּכי־֑טֹוב  ים ֶאת־ָה֖אֹור  ֱאלִֹה֛ �ְרא  ַוַּי֧ �ְיִהי־ֽאֹור:  ַוֽ ֑אֹור  י  ְיִה֣ ים  ֱאלִֹה֖ אֶמר  ֹ֥ ַוּי
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֶאָחֽ

ֱאלִֹהי֘ם  ַעׂש  ַוַּי֣ ִים:  מָֽ ִים לָֽ מַֽ ין  ֵּב֥ יל  ַמְבִּד֔ י  ִויִה֣ ִים  ּמָֽ הַֽ ְּב֣תֹוְך  יַע  ָרִק֖ י  ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
�ְיִהי־ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ּמַֽ ין הַֽ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִים֥ ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ּמַֽ ין הַֽ ל ֵּב֤ ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ן: ַוִּיְק�ָר֧ ֵכֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ַהַּיָּבָׁש֑ ה  ְוֵתָרֶא֖ ד  ֶאָח֔ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום  ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ּמַֽ ִיָּק֙וּו הַֽ ים  אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ּמַֽ ה הַֽ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ר  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑

ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ן: ַוַּי֣ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ְלֶמְמֶׁש֣
ֶרב  �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ ֶׁשְך  ין ַהֹח֑ ּוֵב֣ ין ָה֖אֹור  ֵּב֥ יל  ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְיָלה  ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ְוִלְמֹׁשל֙ 

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ

יַע  ְרִק֥ י  ַעל־ְּפֵנ֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ּמַֽ הַֽ ִיְׁשְר֣צּו  ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו  ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ִים: ַוִּיְבָר֣ ָמֽ ַהּשָׁ
ים  ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ַוְיָב֧ ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥ הּו  ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ת ָּכל־֤עֹוף  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ ִים  ּמַֽ הַֽ
ֶקר ֥יֹום  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִים֥ ַּבַּיִּמ֔ ּמַֽ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־הַֽ ֵלאֹמ֑

י: ֲחִמיִׁשֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה ְלִמי ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ־ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ֵנ֑

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ֶלם  ְּבֶצ֥ ְּבַצְל֔מֹו  ָאָד֙ם  ים׀ ֶאת־ָהֽ ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְבָר֙ ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔
ים ְּפ֥רּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶׂשת ַעל־ ה ָהֹרֶמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ:  ָהָאֽ

ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־  ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ִים  ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָהֵע֛
�ְרא  ַוַּי֤ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ה ֶאת־ָּכל־  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו  ַעל־ָהָא֗ ׂש  ל׀ רֹוֵמ֣ ּוְלֹכ֣

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ה ַוִּיְׁש ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ־ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
ׁש ֹא֑תֹו  י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ִּכ֣



ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ין  ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־ֽאֹור: ַוַּי֧ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ָה֖אֹור ּוֵב֥

ד:  ֥יֹום ֶאָחֽ

ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: ַוַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ ִקיעַֽ ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י רָֽ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ִקיעַֽ  רָֽ לָֽ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣ ִקיעַֽ  רָֽ לָֽ ַחת  ִמַּת֣ ֲאֶׁש֙ר  ִי֙ם  ַהַּמ֙ ין  ֵּב֤ ל  ַוַּיְבֵּד֗ ִקיעַֽ  רָֽ הָֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ ִקיעַֽ ָׁשָמ֑ רָֽ ים לָֽ א ֱאלִֹה֛ ן: ַוִּיְק�ָר֧ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ה ַהַּיָּבָׁש֑ ְוֵתָרֶא֖ ד  ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ ים  אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ַוִּיְקָר֙

ר  ֲאֶׁש֥ ְלִמי֔נֹו  ְּפִר֙י  ֶׂשה  ֹע֤ י  ְּפִר֞ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔ יַע  ַמְזִר֣ ֶׂשב  ֵע֚ ֶׁשא  ֶּד֗ ֶר֙ץ  ָהָא֙ א  ְדֵׁש֤ ַּתֽ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶׂשה־ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּפִר֛

ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ ְרִקיעַֽ ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ּבִ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ ְרִקיעַֽ ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ּבִ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ְוֶאת־ ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ ת  ַהְּמֹאֹר֖ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔ ַעׂש  ַוַּי֣

ִים  ָמ֑ ְרִקיעַֽ ַהּשָׁ ים ּבִ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ים: ַוִּיֵּת֥ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣
ים  �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ְלָהִא֖

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ

ְרִקיעַֽ  ַעל־ְּפֵנ֖י  ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ף  ְיעֹוֵפ֣ ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ִיְׁשְר֣צּו  ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ים  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣ ִים:  ָמֽ ַהּשָׁ
ם  ֹאָת֛ ֶרְך  ַוְיָב֧ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ַוַּי֥ הּו  ְלִמיֵנ֔ ָּכָנ֙ף  ָּכל־֤עֹוף  ת  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ ִים  ַהַּמ֜ ָׁשְר֙צּו 
�ְיִהי־ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ֱאלִֹה֖

י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ ֹב֖

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  ָּכל־ֶר֥ ת  ְוֵא֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ּה  ְלִמיָנ֗ ֶרץ  ָהָא֜ ת  ֶאת־ַחַּי֙ ֱאלִֹהי֩ם  ַעׂש  ַוַּי֣

ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ְלִמיֵנ֑

ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ֶלם  ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוְבָכל־ָהָא֔
ים ְּפ֥רּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֱאלִֹה֖
ֶׂשת  ָהֹרֶמ֥ ה  ּוְבָכל־ַחָּי֖ ִים  ַמ֔ ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ַהָּי֙ם  ת  ִּבְדַג֤ ּוְר֞דּו  ָה  ְוִכְבֻׁש֑ ֶרץ  ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ּוְר֛בּו 

ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ

ֶרץ ְוֶאת־ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף  ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ָּכל־ ָהֵע֛
�ְיִהי־ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ַהּשָׁ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ ֵכֽ

ה  ָעָׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ל  ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַמ֥ ַהּשָׁ ַוְיֻכּ֛לּו 
י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ֶאת־֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ֶרְך  ַוְיָב֤ ה:  ָעָׂשֽ ר  ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו  י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ַּבּ֣יֹום  ַוִּיְׁשֹּב֙ת 

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ַוְיַקֵּד֖



ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום  ְוֹח֖ הּו  ָוֹב֔ הּ֙ו  ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

אֹ֥ור  ין הָֽ ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ אֹ֥ור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ים ֶאת־הָֽ �ְרא ֱאלִֹה֛ �ְיִהי־אֹ֥ור: ַוַּי֧ י אֹ֥ור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ַוּי
ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ אֹור֥ ֔יֹום ְוַלֹח֖ ים׀ לָֽ א ֱאלִֹה֤ ֶׁשְך: ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ּוֵב֥

ֶאת־ ֱאלִֹהי֘ם  ַעׂש  ַוַּי֣ ִים:  מָֽ ִים לָֽ מַֽ ין  ֵּב֥ יל  ַמְבִּד֔ י  ִויִה֣ ִים  ּמָֽ הַֽ ְּב֣תֹוְך  ִקיעַֽ  רָֽ י  ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ִקיעַֽ ַוֽ רָֽ ל לָֽ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ּמַֽ ין הַֽ ִקיעַֽ ּוֵב֣ רָֽ ַחת לָֽ ִים֥ ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ּמַֽ ין הַֽ ל ֵּב֤ ִקיעַֽ ַוַּיְבֵּד֗ רָֽ הָֽ

י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ ִקיעַֽ ָׁשָמ֑ רָֽ ים לָֽ א ֱאלִֹה֛ ַוִּיְק�ָר֧

א  ַוִּיְקָר֙ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ַהַּיָּבָׁש֑ ה  ְוֵתָרֶא֖ ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום  ִי֙ם  ַמ֙ ַהּשָׁ ַחת  ִמַּת֤ ִים  ּמַֽ הַֽ ִיָּק֙וּו  ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ּמַֽ ה הַֽ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ ֱאלִֹה֤

ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
הּו  ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥

ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ ְרִקיעַֽ  ּבִ ְמאֹ֖רֹ֖ת֥  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ִאיר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלהָֽ ַמ֔ ְרִקיעַֽ ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ּבִ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ַהָּקֹט֙ן  ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּגֹדל֙  ֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ים  ַהְּגֹדִל֑ אֹ֖רֹ֖ת  ּמְ הַֽ ֶאת־ְׁשֵנ֥י  ים  ֱאלִֹה֔
ֶרץ:  ַעל־ָהָאֽ ִאיר  ְלהָֽ ִים  ָמ֑ ַהּשָׁ ְרִקיעַֽ  ּבִ ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ַוִּיֵּת֥ ים:  ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣
ֶקר  �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ אֹ֥ור ּוֵב֣ ין הָֽ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

י:  ֥יֹום ְרִביִעֽ

א  ִים: ַוִּיְבָר֣ ָמֽ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖י ְרִקיעַֽ ַהּשָׁ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
ת ָּכל־ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ ֱאלִֹה֔

ִי֙ם  ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ְיבָֽ ים ִּכי־ֽטֹוב: וַֽ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔
י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ: ַוֽ �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ַּבַּיִּמ֔

ַעׂש  ַוַּי֣ ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ּה  ְלִמיָנ֑ ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ים ּתֹוֵצ֙ ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ים  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙

ִּכי־ֽטֹוב: 

ּוְבָכל־ ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ִים  ַמ֗ ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ים  אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ַוּי
א ֹא֑תֹו  ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ָהָא֔
ֶרץ  ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ְיבָֽ ם: וַֽ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ ָזָכ֥

ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ְוִכְבֻׁש֑

ץ  ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ׂש  ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖
ר  �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ן: ַוַּי֤ �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ֶי֥ ה ֶאת־ָּכל־  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ַעל־ָהָא֗

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ָעָׂש֔

ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ם: ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ
י ֤בֹו ָׁשַב֙ת  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ְיבָֽ ה: וַֽ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ַהּשְׁ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



ֶרץ:  ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ֵראִׁש֖ ּבְ
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ְוָהָא֗

�ְיִהי־ֽאֹור:  י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ּי וַֽ
ֶׁשְך:  ין ַהֹחֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ �ְרא ֱאלִֹה֛ ַּי֧ וַֽ

ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ א ֱאלִֹה֤ ִּיְקָר֙ וַֽ
ִים:  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ּי וַֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ַּי֣ וַֽ
י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ִּיְק�ָר֧ וַֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ּי וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ ים׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאלִֹה֤ ִּיְקָר֙ וַֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ּי וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ּתֹוֵצ֙ וַֽ

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ וַֽ
ים:  ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ּי וַֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣
ים:  ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣ ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ַעׂש ֱאלִֹה֔ ַּי֣ וַֽ

ֶרץ:  יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ים ִּבְרִק֣ ם ֱאלִֹה֖ ן ֹאָת֛ ִּיֵּת֥ וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ וַֽ
ִים: ָמֽ יַע ַהּשָׁ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖י ְרִק֥ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ּי וַֽ

ים  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים ְוֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ א ֱאלִֹה֔ ִּיְבָר֣ וַֽ
ִּכי־ֽטֹוב: 

ֶרץ:  �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ְיָב֧ וַֽ
י: ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ וַֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ּי וַֽ
ים ִּכי־ֽטֹוב:  �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו ַוַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ַּי֣ וַֽ

ֶרץ:  ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ּי וַֽ
ם:  א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ִּיְבָר֙ וַֽ

ֶׂשת ַעל־ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּי ְיָב֣ וַֽ
ֶרץ: ָהָאֽ

ה  ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ּי וַֽ
ה:  ְלָאְכָלֽ

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ּו֥
י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ַּי֤ וַֽ

ם:  ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ וַֽ
ה:  ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ִביִע֔ ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ְיַכ֤ וַֽ

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ְיָב֤ וַֽ



ֶׁשְך  הּו וְֹח֖ ֹב֔ הּ֙ו וָֽ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖
ְיִהי־ י ֑אֹור וַֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ ּי ִים: וַֽ ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

א  ִּיְקָר֙ ֶׁשְך: וַֽ ין ַהֹחֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱאלִֹה֔ ַּיְבֵּד֣ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב וַֽ �ְרא ֱאלִֹה֛ ַּי֧ ֽאֹור: וַֽ
אֶמר  ֹ֣ וַּי ד:  ֶאָחֽ ֥יֹום  ֶקר  וְַֽיִהי־ֹב֖ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ וַֽ ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ֶׁשְך  ְוַלֹח֖ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  ים׀  ֱאלִֹה֤
ַעׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ ִים: וַַּי֣ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ ֵּב֥ יל  י ַמְבִּד֔ ִים וִיִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔
יַע וְַֽיִהי־ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע וֵּב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי י:  ֵׁשִנֽ ֥יֹום  ֶקר  ֶרב וְַֽיִהי־ֹב֖ ִים וְַֽיִהי־ֶע֥ ָׁשָמ֑ יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאלִֹה֛ א  ַוִּיְק�ָר֧ ן:  ֵכֽ
א  ַוִּיְקָר֙ ן:  וְַֽיִהי־ֵכֽ ה  ַהַּיָּבָׁש֑ ה  ְוֵתָרֶא֖ ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום  ִי֙ם  ַמ֙ ַהּשָׁ ַחת  ִמַּת֤ ִים  ַהַּמ֜ ִיָּק֙וּו 
אֶמר  ֹ֣ ִּכי־ֽטֹוב: וַּי ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  ים וַַּי֥ ַיִּמ֑ א  ָק�ָר֣ ִים  ַהַּמ֖ ה  ּוְלִמְק�ֵו֥ ֶרץ  ֶא֔ ַלַּיָּבָׁש֙ה  ים׀  ֱאלִֹה֤
ר ַזְרעֹו־ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ ֱאלִֹה֗
ֶׂשה־ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ ֶרץ וְַֽיִהי־ֵכֽ ֖בֹו ַעל־ָהָא֑
י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ ֶרב וְַֽיִהי־ֹב֖ ים ִּכי־ֽטֹוב: וְַֽיִהי־ֶע֥ �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו וַַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּפִר֛
ְיָלה ְוָה֤יּו  ַהָּל֑ ין  ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ ֵּב֥ יל  ִים ְלַהְבִּד֕ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ִּבְרִק֣ י ְמֹאֹר֙ת  ְיִה֤ ים  אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ַוּי
ֶרץ  יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ ַמ֔ יַע ַהּשָׁ ים: ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔
ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙  ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ַעׂש ֱאלִֹה֔ ן: ַוַּי֣ וְַֽיִהי־ֵכֽ
ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ַוִּיֵּת֥ ים:  ַהּכֹוָכִבֽ ת  וְֵא֖ ְיָלה  ַהַּל֔ ֶלת  ְלֶמְמֶׁש֣ ַהָּקֹט֙ן  וְֶאת־ַהָּמ֤אֹור  ַהּ֔יֹום 
ין  ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּוֲֽלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום וַּבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ִּבְרִק֣
ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי י:  ְרִביִעֽ ֥יֹום  ֶקר  וְַֽיִהי־ֹב֖ ֶרב  וְַֽיִהי־ֶע֥ ִּכי־ֽטֹוב:  ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  וַַּי֥ ֶׁשְך  ַהֹח֑
א  ִים: ַוִּיְבָר֣ ָמֽ יַע ַהּשָׁ י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה וְעֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔
ִים  ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ה׀ ָהֽ ַחָּי֣ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ים וְֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ ֱאלִֹה֔
ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛ ֶרְך  ִּכי־ֽטֹוב: וְַיָב֧ ים  ֱאלִֹה֖ �ְרא  הּו וַַּי֥ ְלִמיֵנ֔ ָּכָנ֙ף  ָּכל־֤עֹוף  ת  ְוֵא֙ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ
ֶקר  ֶרב וְַֽיִהי־ֹב֖ ֶרץ: וְַֽיִהי־ֶע֥ �ֶרב ָּבָאֽ ים וְָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו וְּר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ֵלאֹמ֑
ְיתֹו־ ֶמׂש וְַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶפׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ י: ַוּי ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ
ּה  ּה וְֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙ ן: וַַּי֣ ֶרץ ְלִמיָנּ֑ה וְַֽיִהי־ֵכֽ ֶא֖
ם  ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאלִֹה֔ ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב: ַוּי �ְרא ֱאלִֹה֖ הּו וַַּי֥ ה ְלִמיֵנ֑ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ְוֵא֛
ֶרץ ּוְבָכל־ ִים וַּבְּבֵהָמ֙ה וְּבָכל־ָהָא֔ ַמ֗ ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ְּבַצְלֵמ֖

א  ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאלִֹה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ֶרץ: ַוִּיְבָר֙ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ָהֶר֖
ים ְּפ֥רּו וְּר֛בּו  ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאלִֹהי֒ם וַּי ם: ַוְיָב֣ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ ֹא֑תֹו ָזָכ֥
ֶׂשת  ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖
ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י  ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ ֹזֵר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאלִֹה֗ ֹ֣ ֶרץ: ַוּי ַעל־ָהָאֽ
ה: ּוְֽלָכל־ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ וְֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛ ָכל־ָהָא֔
ה ֶאת־ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים וְּלֹכ֣ ַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהּשָׁ ַחַּי֣ת ָה֠

ְוִהֵּנה־֖טֹוב  ה  ָעָׂש֔ ר  ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ֱאלִֹהי֙ם  �ְרא  ַוַּי֤ ן:  וְַֽיִהי־ֵכֽ ה  ְלָאְכָל֑ ֶׂשב  ֵע֖ �ֶרק  ֶי֥ ָּכל־ 
ל  ם: וְַיַכ֤ ֶרץ וְָכל־ְצָבָאֽ ִים וְָהָא֖ ַמ֥ ַהּשָׁ י: וְַיֻכּ֛לּו  ֽ ּשִׁ ַהּשִׁ ֥יֹום  ֶקר  ַוְֽיִהי־ֹב֖ ֶרב  ד וְַֽיִהי־ֶע֥ ְמֹא֑
י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו  ִביִע֔ ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ
ִמָּכל־ ָׁשַב֙ת  ֤בֹו  י  ִּכ֣ ֹא֑תֹו  ׁש  וְַיַקֵּד֖ י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ֶאת־֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ֶרְך  וְַיָב֤ ה:  ָעָׂשֽ ר  ֲאֶׁש֥

ים ַלֲעֽׂשֹות:  א ֱאלִֹה֖ ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



ֶרץ:  ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ת ַהּשָׁ א ֱאלִֹ֖הים ֵא֥ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖

ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹ֖הים ְמַרֶח֖ הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ְוָהָא֗

�ְיִהי־ֽאֹור:  י ֑אֹור ַוֽ אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֣ ֹ֥ ַוּי

�ְרא ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב  ַוַּי֧

ֶׁשְך:  ין ַהֹחֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ל ֱאלִֹ֖הים ֵּב֥ ַוַּיְבֵּד֣

ד:  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ א ֱאלִֹ֖הים֥ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלֹח֖ ַוִּיְקָר֙

ִים:  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ אֶמר ֱאלִֹ֖הים ְיִה֥ ֹ֣ ַוּי

ר  ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ַעׂש ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ַוַּי֣
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ל ָלָרִק֑ ֵמַע֣

י:  ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ א ֱאלִֹ֖הים ָלֽ ַוִּיְק�ָר֧

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמַּת֤ אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִיָּק֙וּו ַהַּמ֜ ֹ֣ ַוּי

�ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב:  ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָק�ָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְק�ֵו֥ א ֱאלִֹ֖הים֥ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ ַוִּיְקָר֙

ר  ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֗ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ אֶמר ֱאלִֹ֖הים ַּתֽ ֹ֣ ַוּי
ֶׂשה־ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן: ַוּתֹוֵצ֙ �ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑

י:  ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ �ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ הּו ַוַּי֥ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּפִר֛

ְוָה֤יּו  ְיָלה  ַהָּל֑ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֵּב֥ יל  ְלַהְבִּד֕ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ְמֹאֹר֙ת  י  ְיִה֤ ֱאלִֹ֖הים  אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ יר  ְלָהִא֖ ִים  ַמ֔ ַהּשָׁ יַע  ִּבְרִק֣ ִלְמאֹוֹר֙ת  ְוָה֤יּו  ים:  ְוָׁשִנֽ ים  ּוְלָיִמ֖ ים  ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ְלֹאֹת֙ת 

ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ַעׂש ֱאלִֹ֖הים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ַוַּי֣
ים:  ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ַהָּמ֤אֹור ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣

יל  ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ: ְוִלְמֹׁשל֙ ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ יַע ַהּשָׁ ם ֱאלִֹ֖הים ִּבְרִק֣ ן ֹאָת֛ ַוִּיֵּת֥
י:  ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ �ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב: ַוֽ ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ ֵּב֥

יַע  י ְרִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ אֶמר ֱאלִֹ֖הים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ ֹ֣ ַוּי



ִים:  ָמֽ ַהּשָׁ

ָׁשְר֙צּו  ֲאֶׁש֩ר  ֶׂשת  ֹרֶמ֡ ָהֽ ה׀  ַחָּי֣ ַהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש  ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגֹדִל֑ ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם  ֱאלִֹ֖הים  א  ַוִּיְבָר֣
�ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב:  הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ַהַּמ֜

ֶרץ:  �ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ם ֱאלִֹ֖הים ֵלאֹמ֑ ֶרְך ֹאָת֛ ַוְיָב֧
י:  ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ

ּה  ְלִמיָנ֑ ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ְּבֵהָמ֥ ּה  ְלִמיָנ֔ ַחָּי֙ה  ֶפׁש  ֶנ֤ ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֙ ֱאלִֹ֖הים  אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

ה  ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־ַחַּי֙
�ְרא ֱאלִֹ֖הים ִּכי־ֽטֹוב:  הּו ַוַּי֥ ְלִמיֵנ֑

ִים  ַמ֗ ַהּשָׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֙ ְוִיְרּדּ֩ו  נּו  ִּכְדמּוֵת֑ נּו  ְּבַצְלֵמ֖ ם  ָאָד֛ ה  ֲעֶׂש֥ ַנֽ ֱאלִֹ֖הים  אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ֶרץ:  ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔

א  ָּבָר֥ ה  ּוְנֵקָב֖ ר  ָזָכ֥ ֹא֑תֹו  א  ָּבָר֣ ֱאלִֹ֖הים  ֶלם  ְּבֶצ֥ ְּבַצְל֔מֹו  ָאָד֙ם  ֶאת־ָהֽ ֱאלִֹ֖הים֥  א  ַוִּיְבָר֙
ם:  ֹאָתֽ

ָה  ְוִכְבֻׁש֑ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֖ ּוִמְל֥אּו  ּוְר֛בּו  ְּפ֥רּו  ֱאלִֹ֖הים  ם  ָלֶה֜ אֶמר  ֹ֙ ַוּי ֱאלִֹ֖הים֥  ֹאָת֘ם  ֶרְך  ַוְיָב֣
ֶרץ:  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָהֹרֶמ֥ ַמ֔ ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשָׁ ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤

ֶרץ  ָכל־ָהָא֔ ַעל־ְּפֵנ֣י  ֲאֶׁש֙ר  ַרע  ֶז֗ ַע  ֹזֵר֣ ֶׂשב׀  ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ם  ָלֶכ֜ ִּתי  ָנַת֙ ִהֵּנ֩ה  ֱאלִֹ֖הים  אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ָאֶרץ ּוְלָכל־ ה: ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ה ְלָאְכָלֽ ְהֶי֖ ם ִיֽ �ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ְוֶאת־ָּכל־ ָהֵע֛

ה  ֶׂשב ְלָאְכָל֑ �ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ָּכל־ ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ֙עֹוף ַהּשָׁ
ן:  �ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

י:  ֽ ּשִׁ ֶקר ֥יֹום ַהּשִׁ �ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ �ְיִהי־ֶע֥ ד ַוֽ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ �ְרא ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ַוַּי֤
ם:  ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו ַהּשָׁ

י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו  ִביִע֔ ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ִביִע֔ ל ֱאלִֹ֖הים֥ ַּבּ֣יֹום ַהּשְׁ ַוְיַכ֤
ה:  ר ָעָׂשֽ ֲאֶׁש֥

א  י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ִביִע֔ ֶרְך ֱאלִֹ֖הים֥ ֶאת־֣יֹום ַהּשְׁ ַוְיָב֤
ֱאלִֹ֖הים ַלֲעֽׂשֹות:


