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בראשית
א א ְב ֵראִ֖שית ָב ָ֣רא ֱאל ִ֑הים ֵ֥את ַהָש ַ֖מ ִים ְו ֵ֥את ָהָֽא ֶרץ׃ ס
ב ְוָהָ֗א ֶרץ ָֽה ְי ָ֥תה ֹ֨תה֙ו ָוֹ֔בהו ְוֹ֖חֶשך ַעל־ְפ ֵ֣ני ְת֑הום
ג ְו ֣רוַח ֱאלִ֔הים ְמ ַר ֶ֖חֶפת ַעל־ְפ ֵ֥ני ַה ָֽמ ִים׃ ַוֹ֥יאֶמר
ד ֱאל ִ֖הים ְי ִ֣הי ֑אור ַ ֽוֽ ְיִהי־ֽאור׃ ַוַ֧יְֽרא ֱאל ִ֛הים ֶאת־
ָה֖אור ִכי־֑טוב ַו ַיְב ֵ֣דל ֱאלִ֔הים ֵ֥בין ָה֖אור ו ֵ֥בין
ה ַהֹֽחֶשך׃ ַו ִיְק ָ֨רא ֱאל ִ֤הים ָלאו֙ר ֔יום ְו ַלֹ֖חֶשך ָ֣ק ָרא
ָ֑ל ְי ָלה ַ ֽוֽ ְיִהי־ֶ֥ע ֶרב ַ ֽוֽ ְיִהי־ֹ֖ב ֶקר ֥יום ֶא ָֽחד׃
ו
ז
ח

ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֔הים ְי ִ֥הי ָרָ ִ֖קיַע ְב֣תוך ַה ָ֑מ ִים ִוי ִ֣הי
ַמְב ִ֔דיל ֵ֥בין ַ֖מ ִים ָל ָֽמ ִים׃ ַו ַ֣יַעש ֱאלִהי֮ם ֶאת־
ָֽה ָרִקיַע ַו ַיְב ֵ֗דל ֵ֤בין ַה ַ֨מ ִי֙ם ֲאֶש֙ר ִמ ַ֣תַחת ָֽל ָרִ֔קיַע
ו ֵ֣בין ַהַ֔מ ִים ֲאֶ֖שר ֵמ ַ֣על ָֽל ָרָ ִ֑קיַע ַ ֽוֽ ְיִהי־ ֵֽכן׃ ַו ִיְק ָ֧רא
ֱאל ִ֛הים ָֽל ָרָ ִ֖קיַע ָש ָ֑מ ִים ַ ֽוֽ ְיִהי־ֶ֥ע ֶרב ַ ֽוֽ ְיִהי־ֹ֖ב ֶקר ֥יום
ֵש ִֽני׃

ט ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ִי ָק ֨וו ַהַ֜מ ִים ִמ ַ֤תַחת ַהָש ַ֨מ ִי֙ם ֶאל־
י ָמ֣קום ֶא ָ֔חד ְוֵֽת ָר ֶ֖אה ַה ַיָבָ֑שה ַ ֽוֽ ְיִהי־ ֵֽכן׃ ַו ִיְק ָ֨רא
ֱאל ִ֤הים ַל ַיָבָש֙ה ֶ֔א ֶרץ ו ְלִמְק ֵ֥וה ַה ַ֖מ ִים ָק ָ֣רא ַי ִ֑מים
יא ַוַ֥יְֽרא ֱאל ִ֖הים ִכי־ֽטוב׃ ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ַֽת ְדֵ֤שא
ָה ָ֨א ֶר֙ץ ֶ֗דֶשא ֵ֚עֶשב ַמ ְז ִ֣ריַע ֶ֔ז ַרע ֵ֣עץ ְפ ִ֞רי ֹ֤עֶשה
ְפ ִר֙י ְלִמי ֔נו ֲאֶ֥שר ַז ְרעו־֖בו ַעל־ָהָ֑א ֶרץ ַ ֽוֽ ְיִהי־ ֵֽכן׃
יב ַותוֵ֨צא ָהָ֜א ֶרץ ֠ ֶדֶשא ֵ֣עֶשב ַמ ְז ִ֤ריַע ֶ֨ז ַר֙ע ְלִמי ֵ֔נהו
ְו ֵ֧עץ ֹֽעֶשה־ְפ ִ֛רי ֲאֶ֥שר ַז ְרעו־֖בו ְלִמי ֵ֑נהו ַוַ֥יְֽרא
יג ֱאל ִ֖הים ִכי־ֽטוב׃ ַ ֽוֽ ְיִהי־ֶ֥ע ֶרב ַ ֽוֽ ְיִהי־ֹ֖ב ֶקר ֥יום
ְש ִלי ִ ֽשי׃
יד ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ְי ִ֤הי ְמֹאֹר֙ת ִב ְרָ ִ֣קיַע ַהָשַ֔מ ִים
ְלַהְב ִ֕דיל ֵ֥בין ַה ֖יום ו ֵ֣בין ַה ָ֑ל ְי ָלה ְוָה ֤יו ְלֹאֹת֙ת
טו ו ְל֣מוֲע ִ֔דים ו ְל ָי ִ֖מים ְוָש ִֽנים׃ ְוָה ֤יו ִלְמאוֹר֙ת ִב ְרָ ִ֣קיַע
טז ַהָשַ֔מ ִים ְלָה ִ֖איר ַעל־ָהָ֑א ֶרץ ַ ֽוֽ ְיִהי־ ֵֽכן׃ ַו ַ֣יַעש
ֱאלִ֔הים ֶאת־ְש ֵ֥ני ַהְמֹאֹ֖רת ַה ְגֹד ִ֑לים ֶאת־ַהָמ֤אור
ַה ָגֹד֙ל ְלֶמְמ ֶ ֣ש ֶלת ַה ֔יום ְוֶאת־ַהָמ֤אור ַה ָקֹט ֙ן
יז ְלֶמְמ ֶ ֣ש ֶלת ַהַ֔ל ְי ָלה ְו ֵ֖את ַהֽכוָכ ִֽבים׃ ַו ִי ֵ֥תן ֹא ָ֛תם
ֱאל ִ֖הים ִב ְרָ ִ֣קיַע ַהָש ָ֑מ ִים ְלָה ִ֖איר ַעל־ָהָֽא ֶרץ׃
יח ְו ִלְמֹש֙ל ַב ֣יום וַבַ֔ל ְי ָלה ֽו ְלַהְב ִ֔דיל ֵ֥בין ָה֖אור ו ֵ֣בין
יט ַהֹ֑חֶשך ַוַ֥יְֽרא ֱאל ִ֖הים ִכי־ֽטוב׃ ַ ֽוֽ ְיִהי־ֶ֥ע ֶרב ַֽ ֽוֽ ְיִהי־

ֹ֖ב ֶקר ֥יום ְרִבי ִֽעי׃
כ ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֔הים ִיְש ְר֣צו ַהַ֔מ ִים ֶ֖ש ֶרץ ֶ֣נֶפש ַח ָ֑יה
ְועו֙ף ְיעו ֵ֣פף ַעל־ָהָ֔א ֶרץ ַעל־ְפ ֵ֖ני ְרָ ִ֥קיַע ַהָש ָֽמ ִים׃
כא ַו ִיְב ָ֣רא ֱאלִ֔הים ֶאת־ַה ַת ִני ִ֖נם ַה ְגֹד ִ֑לים ְו ֵ֣את ָכל־
ֶ֣נֶפש ַֽהַח ָ֣יה ָֽהֹרֶ֡מֶשת ֲאֶש֩ר ָֽש ְר֨צו ַהַ֜מ ִים
ְל ִֽמי ֵנֶ֗הם ְו ֵ֨את ָכל־֤עוף ָכ ָנ֙ף ְלִמי ֵ֔נהו ַוַ֥יְֽרא ֱאל ִ֖הים
כב ִכי־ֽטוב׃ ַו ְיָ֧ב ֶרך ֹא ָ֛תם ֱאל ִ֖הים ֵלאֹ֑מר ְפ ֣רו ו ְר֗בו
כג וִמ ְל֤או ֶאת־ַה ַ֨מ ִי֙ם ַב ַיִ֔מים ְוָה֖עוף ִ֥יֶֽרב ָבָֽא ֶרץ׃
ַ ֽוֽ ְיִהי־ֶ֥ע ֶרב ַ ֽוֽ ְיִהי־ֹ֖ב ֶקר ֥יום ֲחִמי ִ ֽשי׃
כד ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים תוֵ֨צא ָהָ֜א ֶרץ ֶ֤נֶפש ַח ָי֙ה ְלִמי ָ֔נה
כה ְבֵה ָ֥מה ָו ֶ֛רֶמש ְו ַֽח ְיתו־ֶ֖א ֶרץ ְלִמי ָ֑נה ַ ֽוֽ ְיִהי־ ֵֽכן׃ ַו ַ֣יַעש
ֱאלִהי֩ם ֶאת־ַח ַ֨ית ָהָ֜א ֶרץ ְלִמי ָ֗נה ְוֶאת־ַהְבֵהָמ֙ה
ְלִמי ָ֔נה ְו ֵ֛את ָכל־ ֶ֥רֶמש ָֽהֲא ָד ָ֖מה ְלִמי ֵ֑נהו ַוַ֥יְֽרא
כו ֱאל ִ֖הים ִכי־ֽטוב׃ ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֔הים ַֽנֲעֶ֥שה ָא ָ֛דם
ְבַצ ְל ֵ֖מנו ִכ ְדמו ֵ֑תנו ְוִי ְרד֩ו ִב ְד ַ֨גת ַה ֜ ָים וְב֣עוף
ַהָשַ֗מ ִים וַבְבֵהָמ֙ה וְבָכל־ָהָ֔א ֶרץ וְבָכל־ָה ֶ֖רֶמש
כז ָֽהֹר ֵ֥מש ַעל־ָהָֽא ֶרץ׃ ַו ִיְב ָ֨רא ֱאל ִ֤הים ֶאת־ ָֽהָא ָד֙ם
ְבַצ ְל֔מו ְב ֶ֥צ ֶלם ֱאל ִ֖הים ָב ָ֣רא ֹא֑תו ָז ָ֥כר ו ְנ ֵק ָ֖בה
כח ָב ָ֥רא ֹא ָֽתם׃ ַו ְיָ֣ב ֶרך ֹאָת֮ם ֱאלִהי֒ם ַוֹ֨יאֶמר ָלֶ֜הם
ֱאלִ֗הים ְפ ֥רו ו ְר֛בו וִמ ְל֥או ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ְוִכְב ֻ ֑שָה
ו ְר ֞דו ִב ְד ַ֤גת ַה ָי֙ם וְב֣עוף ַהָשַ֔מ ִים וְבָכל־ַח ָ֖יה
כט ָֽהֹר ֶ֥מֶשת ַעל־ָהָֽא ֶרץ׃ ַוֹ֣יאֶמר ֱאלִ֗הים ִה ֵנ֩ה ָנ ַ֨ת ִתי
ָלֶ֜כם ֶאת־ָכל־ ֵ֣עֶשבֽ׀ ֹז ֵ֣רַע ֶ֗ז ַרע ֲאֶש֙ר ַעל־ְפ ֵ֣ני ָכל־
ָהָ֔א ֶרץ ְוֶאת־ָכל־ָה ֵ֛עץ ֲאֶשר־֥בו ְפ ִרי־ ֵ֖עץ ֹז ֵ֣רַע ָ֑זַֽרע
ל ָל ֶ֥כם ִֽיְה ֶ֖יה ְלָאְכ ָֽלה׃ ֽו ְלָכל־ַח ַ֣ית ָ֠הָא ֶרץ ו ְלָכל־
֨עוף ַהָשַ֜מ ִים ו ְל ֹ֣כל ֽרו ֵ֣מש ַעל־ָהָ֗א ֶרץ ֲאֶשר־ב֙ו
ֶ֣נֶפש ַח ָ֔יה ֶאת־ָכל־ֶ֥יֶֽרק ֵ֖עֶשב ְלָאְכ ָ֑לה ַ ֽוֽ ְיִהי־ ֵֽכן׃
לא ַוַ֤יְֽרא ֱאלִהי֙ם ֶאת־ָכל־ֲא ֶ ֣שר ָעָ֔שה ְוִה ֵנה־֖טוב
ְמֹ֑אד ַ ֽוֽ ְיִהי־ֶ֥ע ֶרב ַ ֽוֽ ְיִהי־ֹ֖ב ֶקר ֥יום ַהִש ִ ֽשי׃
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