
א|בראשית   בראשית

   
  
 ְבֵראִ֖שית ָבָ֣רא ֱאלִ֑הים ֵ֥את ַהָשַ֖מִים ְוֵ֥את ָהָֽאֶרץ׃א
 ְוָהָ֗אֶרץ ָֽהְיָ֥תה ֹ֨תה֙ו ָוֹ֔בהו ְוֹ֖חֶשך ַעל־ְפֵ֣ני ְת֑הוםב 
 ַוֹ֥יאֶמר ֱאלִ֔הים ְמַרֶ֖חֶפת ַעל־ְפֵ֥ני ַהָֽמִים׃ ְו֣רוַחג
ַֽֽוְיִהי־ֽאור׃ ד ַֽ֧יְרא ֱאלִ֖הים ְיִ֣הי ֑אור  ֱאלִ֛הים ֶאת־ַו

 ָה֖אור ִכי־֑טוב ַוַיְבֵ֣דל ֱאלִ֔הים ֵ֥בין ָה֖אור וֵ֥בין
ַהֹֽחֶשך׃ ַוִיְקָ֨רא ֱאלִ֤הים ָלאו֙ר ֔יום ְוַלֹ֖חֶשך ָ֣קָרא ה

ַֽֽוְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יום ֶאָֽחד׃ ַֽֽוְיִהי־ֶ֥עֶרב  ָ֑לְיָלה 
 
ָָרִ֖קיַע ְב֣תוך ַהָ֑מִים ִויִ֣היו  ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֔הים ְיִ֥הי 
ַ֣יַעש ֱאלִהי֮ם ֶאת־ז ַמְבִ֔דיל ֵ֥בין ַ֖מִים ָלָֽמִים׃ ַו

 ָֽהָרִקיַע ַוַיְבֵ֗דל ֵ֤בין ַהַ֨מִי֙ם ֲאֶש֙ר ִמַ֣תַחת ָֽלָרִ֔קיַע
ַֽֽוְיִהי־ֵֽכן׃ ַוִיְקָ֧רא ח ָָרִ֑קיַע  וֵ֣בין ַהַ֔מִים ֲאֶ֖שר ֵמַ֣על ָֽל

ַֽֽוְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יום  ַֽֽוְיִהי־ֶ֥עֶרב  ָָרִ֖קיַע ָשָ֑מִים  ֱאלִ֛הים ָֽל
ֵשִֽני׃

  
 ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ִיָק֨וו ַהַ֜מִים ִמַ֤תַחת ַהָשַ֨מִי֙ם ֶאל־ט
ַֽֽוְיִהי־ֵֽכן׃ ַוִיְקָ֨רא י ָמ֣קום ֶאָ֔חד ְוֵֽתָרֶ֖אה ַהַיָבָ֑שה 

ֵ֥וה ַהַ֖מִים ָקָ֣רא ַיִ֑מים  ֱאלִ֤הים ַלַיָבָש֙ה ֶ֔אֶרץ וְלִמְק
ַֽ֥יְרא ֱאלִ֖הים ִכי־ֽטוב׃ ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ַֽתְדֵ֤שא יא ַו

ָהָ֨אֶר֙ץ ֶ֗דֶשא ֵ֚עֶשב ַמְזִ֣ריַע ֶ֔זַרע ֵ֣עץ ְפִ֞רי ֹ֤עֶשה 
ַֽֽוְיִהי־ֵֽכן׃  ְפִר֙י ְלִמי֔נו ֲאֶ֥שר ַזְרעו־֖בו ַעל־ָהָ֑אֶרץ 

ַותוֵ֨צא ָהָ֜אֶרץ֠ ֶדֶשא ֵ֣עֶשב ַמְזִ֤ריַע ֶ֨זַר֙ע ְלִמיֵ֔נהו יב
ַֽ֥יְרא  ְוֵ֧עץ ֹֽעֶשה־ְפִ֛רי ֲאֶ֥שר ַזְרעו־֖בו ְלִמיֵ֑נהו ַו

ַֽֽוְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יום  ֱאלִ֖הים ִכי־ֽטוב׃יג ַֽֽוְיִהי־ֶ֥עֶרב 
ְשִליִֽשי׃

  
ְָרִ֣קיַע ַהָשַ֔מִים יד ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ְיִ֤הי ְמֹאֹר֙ת ִב

 ְלַהְבִ֕דיל ֵ֥בין ַה֖יום וֵ֣בין ַהָ֑לְיָלה ְוָה֤יו ְלֹאֹת֙ת
ְָרִ֣קיַעטו  וְל֣מוֲעִ֔דים וְלָיִ֖מים ְוָשִֽנים׃ ְוָה֤יו ִלְמאוֹר֙ת ִב
ַ֣יַעש טז ַֽֽוְיִהי־ֵֽכן׃ ַו ַהָשַ֔מִים ְלָהִ֖איר ַעל־ָהָ֑אֶרץ 

ֱאלִ֔הים ֶאת־ְשֵ֥ני ַהְמֹאֹ֖רת ַהְגֹדִ֑לים ֶאת־ַהָמ֤אור 
 ַהָגֹד֙ל ְלֶמְמֶ֣שֶלת ַה֔יום ְוֶאת־ַהָמ֤אור ַהָקֹט֙ן

ְלֶמְמֶ֣שֶלת ַהַ֔לְיָלה ְוֵ֖את ַהֽכוָכִֽבים׃ ַוִיֵ֥תן ֹאָ֛תם יז
ְָרִ֣קיַע ַהָשָ֑מִים ְלָהִ֖איר ַעל־ָהָֽאֶרץ׃  ֱאלִ֖הים ִב

 ְוִלְמֹש֙ל ַב֣יום וַבַ֔לְיָלה ֽוְלַהְבִ֔דיל ֵ֥בין ָה֖אור וֵ֣ביןיח 
ַֽ֥יְרא ֱאלִ֖הים ִכי־ֽטוב׃יט ַֽֽוְיִהי־ַהֹ֑חֶשך ַו ַֽֽוְיִהי־ֶ֥עֶרב ֽ  

  
ֹ֖בֶקר ֥יום ְרִביִֽעי׃

 
ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֔הים ִיְשְר֣צו ַהַ֔מִים ֶ֖שֶרץ ֶ֣נֶפש ַחָ֑יה כ

ְָרִ֥קיַע ַהָשָֽמִים׃ְועו֙ף  ְיעוֵ֣פף ַעל־ָהָ֔אֶרץ ַעל־ְפֵ֖ני 
ַוִיְבָ֣רא ֱאלִ֔הים ֶאת־ַהַתִניִ֖נם ַהְגֹדִ֑לים ְוֵ֣את ָכל־כא

ָ֣יה ָֽהֹרֶ֡מֶשת ֲאֶש֩ר ָֽשְר֨צו ַהַ֜מִים  ֶ֣נֶפש ַֽהַח
ַֽ֥יְרא ֱאלִ֖הים ְלִֽמיֵנֶ֗הם ְוֵ֨את ָכל־֤עוף  ָכָנ֙ף ְלִמיֵ֔נהו ַו

 ֱאלִ֖הים ֵלאֹ֑מר ְפ֣רו וְר֗בו ַוְיָ֧בֶרך ֹאָ֛תם ִכי־ֽטוב׃כב
ִֽ֥יֶרב ָבָֽאֶרץ׃כג  וִמְל֤או ֶאת־ַהַ֨מִי֙ם ַבַיִ֔מים ְוָה֖עוף 

ַֽֽוְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יום ֲחִמיִֽשי׃ ַֽֽוְיִהי־ֶ֥עֶרב 
 

 ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים תוֵ֨צא ָהָ֜אֶרץ ֶ֤נֶפש ַחָי֙ה ְלִמיָ֔נהכד
ַ֣יַעשכה ַֽֽוְיִהי־ֵֽכן׃ ַו  ְבֵהָ֥מה ָוֶ֛רֶמש ְוַֽחְיתו־ֶ֖אֶרץ ְלִמיָ֑נה 

ֱאלִהי֩ם ֶאת־ַחַ֨ית ָהָ֜אֶרץ ְלִמיָ֗נה ְוֶאת־ַהְבֵהָמ֙ה 
ַֽ֥יְרא  ְלִמיָ֔נה ְוֵ֛את ָכל־ֶ֥רֶמש ָֽהֲאָדָ֖מה ְלִמיֵ֑נהו ַו

ֱאלִ֖הים ִכי־ֽטוב׃ ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֔הים ַֽנֲעֶ֥שה ָאָ֛דם כו
ְבַצְלֵ֖מנו ִכְדמוֵ֑תנו ְוִיְרד֩ו ִבְדַ֨גת ַהָ֜ים וְב֣עוף 

 ַהָשַ֗מִים וַבְבֵהָמ֙ה וְבָכל־ָהָ֔אֶרץ וְבָכל־ָהֶ֖רֶמש
ָֽהֹרֵ֥מש ַעל־ָהָֽאֶרץ׃ ַוִיְבָ֨רא ֱאלִ֤הים ֶאת־ָֽהָאָד֙ם כז

 ְבַצְל֔מו ְבֶ֥צֶלם ֱאלִ֖הים ָבָ֣רא ֹא֑תו ָזָ֥כר וְנֵקָ֖בה
ָבָ֥רא ֹאָֽתם׃ ַוְיָ֣בֶרך ֹאָת֮ם ֱאלִהי֒ם ַוֹ֨יאֶמר ָלֶ֜הם כח

ֱאלִ֗הים ְפ֥רו וְר֛בו וִמְל֥או ֶאת־ָהָ֖אֶרץ ְוִכְבֻ֑שָה 
 וְר֞דו ִבְדַ֤גת ַהָי֙ם וְב֣עוף ַהָשַ֔מִים וְבָכל־ַחָ֖יה

 ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ִהֵנ֩ה ָנַ֨תִתי ָֽהֹרֶ֥מֶשת ַעל־ָהָֽאֶרץ׃כט
ָלֶ֜כם ֶאת־ָכל־ֵ֣עֶשבֽ׀ ֹזֵ֣רַע ֶ֗זַרע ֲאֶש֙ר ַעל־ְפֵ֣ני ָכל־
ָֽ֑זַרע  ָהָ֔אֶרץ ְוֶאת־ָכל־ָהֵ֛עץ ֲאֶשר־֥בו ְפִרי־ֵ֖עץ ֹזֵ֣רַע 

ַ֣ית ָ֠הָאֶרץ וְלָכל־ל ָלֶ֥כם ִֽיְהֶ֖יה ְלָאְכָֽלה׃ ֽוְלָכל־ַח
וְלֹ֣כל ֽרוֵ֣מש ַעל־ָהָ֗אֶרץ ֲאֶשר־ב֙ו ֨עוף ַהָשַ֜מִים 

ַֽֽוְיִהי־ֵֽכן׃ ֶֽ֥יֶרק ֵ֖עֶשב ְלָאְכָ֑לה   ֶ֣נֶפש ַחָ֔יה ֶאת־ָכל־
ַֽ֤יְרא ֱאלִהי֙ם ֶאת־ָכל־ֲאֶ֣שר ָעָ֔שה ְוִהֵנה־֖טוב לא  ַו

ַֽֽוְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יום ַהִשִֽשי׃ ַֽֽוְיִהי־ֶ֥עֶרב  ְמֹ֑אד 
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