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ֹלהים ֵ ֵ֥את ַה ָּש ַ ִׁ֖מים וְּ ֵ ֵ֥את ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
אשית ָּב ָּ ָ֣רא ֱא ִ֑
ְּב ֵר ִׁ֖
הו וָּ ֹ֔בהו
וְּ ָּה ָָּ֗א ֶרץ ָּהיְּ ָּ ֵ֥תה ֹ֙ת ֹ֙
ל־פ ֵנָ֣י ְּת ִ֑הֹום
וְּ ִׁ֖ח ֶשְך ַע ְּ
ל־פ ֵנֵ֥י ַה ָּ ָֽמים׃
ֹלהים ְּמ ַר ֶ ִׁ֖ח ֶפת ַע ְּ
וְּ ָ֣ר ַוח ֱא ֹ֔
ֹלהים
אמר ֱא ִׁ֖
וַ ֵ֥י ֶ
יְּ ָ֣הי ִ֑אֹור
י־אֹור׃
ַוַָֽֽיְּ ה ָֽ
י־טֹוב
ת־ה ִׁ֖אֹור כ ִ֑
ֹלהים ֶא ָּ
וַ ַי ְַּֽרא ֱא ִ֛
ובין ַה ָֽח ֶשְך׃
ֹלהים ֵ ֵ֥בין ָּה ִׁ֖אֹור ֵ ֵ֥
וַ ְּיַב ֵ ָ֣דל ֱא ֹ֔
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אֹור יֹ֔ ֹום
ֹלהים ׀ ָּל ֹ֙
וַ י ְּק ָּ ָ֨רא ֱא ִ֤
וְּ ַל ִׁ֖ח ֶשְך ָּ ָ֣ק ָּרא ָּלִ֑יְּ ָּלה
י־ב ֶקר
י־ע ֶרב ַוַָֽֽיְּ ה ִׁ֖
ַוַָֽֽיְּ ה ֶ ֵ֥
יֵ֥ ֹום ֶא ָּ ָֽחד׃ פ
ֹלהים
אמר ֱא ֹ֔
וַ ָ֣י ֶ
יְּ ֵ֥הי ָּר ִָׁ֖ק ַיע ְּב ָ֣תֹוְך ַה ָּ ִ֑מים
יהי ַמ ְּב ֹ֔דיל ֵ ֵ֥בין ַ ִׁ֖מים ָּל ָּ ָֽמים׃
ו ָ֣
ת־ה ָּרק ַיע
וַ ַי ַָ֣עׂש ֱאֹלהים ֶא ָּ
וַ ְּיַב ֵ ָ֗דל
ֵבִ֤ין ַה ַֹ֙מי ֹ֙ם ֲא ֶש ֹ֙ר מ ַ ָ֣ת ַחת ָּל ָּר ֹ֔ק ַיע
ֵובָ֣ין ַה ַֹ֔מים ֲא ֶ ִׁ֖שר ֵמ ַעָ֣ל ָּל ָּר ִָ֑ק ַיע
י־כן׃
ָֽוַיְּ ה ֵ ָֽ
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ֹלהים ָּ ָֽל ָּר ִָׁ֖ק ַיע ָּש ָּ ִ֑מים
וַ י ְּק ָּרא ֱא ִ֛
י־ב ֶקר
י־ע ֶרב ַוַָֽֽיְּ ה ִׁ֖
ַוַָֽֽיְּ ה ֶ ֵ֥
יֵ֥ ֹום ֵשנָֽי׃ פ
ֹלהים
אמר ֱא ָ֗
וַ ָ֣י ֶ
ל־מ ָ֣קֹום ֶא ָֹּ֔חד
י ָּקוָ֨ ו ַה ַַּ֜מים מ ַ ִ֤ת ַחת ַה ָּש ַֹ֙מי ֹ֙ם ֶא ָּ
וְּ ֵת ָּר ֶ ִׁ֖אה ַה ָּיַב ָּ ִ֑שה
י־כן׃
ַוַָֽֽיְּ ה ֵ ָֽ
ֹלהים ׀ ַל ָּיַב ָּש ֹ֙ה ֶֹ֔א ֶרץ
וַ י ְּק ָּ ָ֨רא ֱא ִ֤
ולמ ְּקֵוֵ֥ה ַה ַ ִׁ֖מים ָּק ָּ ָ֣רא יַ ִ֑מים
ְּ
י־טֹוב׃
ֹלהים כ ָֽ
וַ ַ ֵ֥י ְַּֽרא ֱא ִׁ֖
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ֹלהים
אמר ֱא ָ֗
וַ ָ֣י ֶ
ַ ָֽת ְּד ֵ ִ֤שא ָּה ָֹּ֙א ֶר ֹ֙ץ ֶ ֹ֔ד ֶשא
ֵ ֵ֚ע ֶׂשב ַמזְּ ָ֣ר ַיע ֶֹ֔ז ַרע
עֹו־בֹו
ֵעָ֣ץ ְּפ ִ֞רי ִ֤ע ֶׂשה ְּפ ֹ֙רי ְּלמינֹ֔ ֹו ֲא ֶ ֵ֥שר זַ ְּר ִׁ֖
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ
ַע ָּ
י־כן׃
ַוַָֽֽיְּ ה ֵ ָֽ
תֹוצא ָּה ַָּּ֜א ֶרץ ֶד ֶשא
וַ ֵָ֨
ֵע ֶָׂ֣שב ַמזְּ ִ֤ר ַיע ֹ֙ ֶז ַר ֹ֙ע ְּלמ ֵֹ֔ינהו
עֹו־בֹו ְּלמ ֵינִ֑הו
ה־פ ִ֛רי ֲא ֶ ֵ֥שר זַ ְּר ִׁ֖
וְּ ֵעץ ָֽע ֶׂש ְּ
י־טֹוב׃
ֹלהים כ ָֽ
וַ ַ ֵ֥י ְַּֽרא ֱא ִׁ֖
י־ב ֶקר
י־ע ֶרב ָֽוַיְּ ה ִׁ֖
ָֽוַיְּ ה ֶ ֵ֥
ישי׃ פ
יֵ֥ ֹום ְּשל ָֽ
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ֹלהים
אמר ֱא ָ֗
וַ ָ֣י ֶ
יְּ ִ֤הי ְּמאר ֹ֙ת ב ְּר ָָ֣ק ַיע ַה ָּש ַֹ֔מים
ְּל ַה ְּב ִּ֕דיל ֵ ֵ֥בין ַהיִׁ֖ ֹום ֵובָ֣ין ַה ָּלִ֑יְּ ָּלה
יָּמים וְּ ָּשנָֽים׃
ול ִׁ֖
ֹוע ֹ֔דים ְּ
ול ָ֣מ ֲ
וְּ ָּהיִ֤ ו ְּלאת ֹ֙ת ְּ
וְּ ָּהיִ֤ ו ל ְּמאֹור ֹ֙ת ב ְּר ָָ֣ק ַיע ַה ָּש ַֹ֔מים
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ
ְּל ָּה ִׁ֖איר ַע ָּ
י־כן׃
ָֽוַיְּ ה ֵ ָֽ
ת־ש ֵנֵ֥י ַה ְּמא ִׁ֖רת ַהגְּ ד ִ֑לים
ֹלהים ֶא ְּ
וַ ַי ַָ֣עׂש ֱא ֹ֔
ש ֶלת ַהיֹ֔ ֹום
ת־ה ָּמ ִ֤אֹור ַהגָּ דלֹ֙ ְּל ֶמ ְּמ ֶ ָ֣
ֶא ַ
ש ֶלת ַה ֹ֔ ַליְּ ָּלה
טן ְּל ֶמ ְּמ ֶ ָ֣
ת־ה ָּמ ִ֤אֹור ַה ָּק ֹ֙
וְּ ֶא ַ
כֹוכ ָֽבים׃
וְּ ֵ ִׁ֖את ַה ָּ
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ֹלהים ב ְּר ָָ֣ק ַיע ַה ָּש ָּ ִ֑מים
וַ י ֵ ֵ֥תן א ָּ ִ֛תם ֱא ִׁ֖
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ְּל ָּה ִׁ֖איר ַע ָּ
וב ֹ֔ ַליְּ ָּלה
וְּ ל ְּמשלֹ֙ ַביָ֣ ֹום ַ
וָֽ לֲ ַה ְּב ֹ֔דיל ֵ ֵ֥בין ָּה ִׁ֖אֹור ֵובָ֣ין ַה ִ֑ח ֶשְך
י־טֹוב׃
ֹלהים כ ָֽ
וַ ַ ֵ֥י ְַּֽרא ֱא ִׁ֖
י־ב ֶקר
י־ע ֶרב ַוַָֽֽיְּ ה ִׁ֖
ַוַָֽֽיְּ ה ֶ ֵ֥
יעי׃ פ
יֵ֥ ֹום ְּרב ָֽ
ֹלהים
אמר ֱא ֹ֔
וַ ָ֣י ֶ
י ְּש ְּר ָ֣צו ַה ַֹ֔מים ֶ ִׁ֖ש ֶרץ ֶנ ֶָ֣פש ַח ָּיִ֑ה
ל־פ ֵנִׁ֖י ְּר ֵָ֥ק ַיע ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
ל־ה ָֹּ֔א ֶרץ ַע ְּ
עֹופָ֣ף ַע ָּ
עֹוף יְּ ֵ
וְּ ֹ֙
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ֹלהים
וַ י ְּב ָּ ָ֣רא ֱא ֹ֔
ת־ה ַתנינִׁ֖ם ַהגְּ ד ִ֑לים
ֶא ַ
ל־נ ֶָ֣פש ָֽ ַה ַחיָּ ָ֣ה ׀ ָּ ָֽהר ֶֶ֡מ ֶׂשת ֲא ֶשר ָּש ְּר ָ֨צו ַה ַַּ֜מים ְּל ָֽמינֵ ֶָ֗הם
וְּ ֵ ָ֣את ָּכ ֶ
ל־עֹוף ָּכנָּ ֹ֙ף ְּלמ ֵֹ֔ינהו
וְּ ֵָ֨את ָּכ ִ֤
י־טֹוב׃
ֹלהים כ ָֽ
וַ ַ ֵ֥י ְַּֽרא ֱא ִׁ֖
אמר
ֹלהים ֵל ִ֑
וַ ָּיְּב ֶרְך א ָּ ִ֛תם ֱא ִׁ֖
ת־ה ַֹ֙מי ֹ֙ם ַביַ ֹ֔מים
ְּפ ָ֣רו ְּור ָ֗בו ומ ְּל ִ֤או ֶא ַ
וְּ ָּה ִׁ֖עֹוף י ֵֶַֽ֥רב ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
י־ב ֶקר
י־ע ֶרב ַוַָֽֽיְּ ה ִׁ֖
ַוַָֽֽיְּ ה ֶ ֵ֥
ישי׃ פ
יֵ֥ ֹום ֲחמ ָֽ
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ֹלהים
אמר ֱא ָ֗
וַ ָ֣י ֶ
תֹוצא ָּה ַָּּ֜א ֶרץ ֶנ ִֶ֤פש ַחיָּ ֹ֙ה ְּלמ ָֹּ֔ינּה
ֵָ֨
יְּתֹו־א ֶרץ ְּלמ ָּינִּ֑ה
ֶ ִׁ֖
ְּב ֵה ָּ ֵ֥מה וָּ ֶ ִ֛ר ֶמׂש וְּ ַ ָֽח
י־כן׃
ַוַָֽֽיְּ ה ֵ ָֽ
וַ ַי ַָ֣עׂש ֱאֹלהים
ת־ח ַָ֨ית ָּה ַָּּ֜א ֶרץ ְּלמ ָָּ֗ינּה
ֶא ַ
ת־ה ְּב ֵה ָּמ ֹ֙ה ְּלמ ָֹּ֔ינּה
וְּ ֶא ַ
ל־ר ֶמׂש ָּ ָֽה ֲא ָּד ָּ ִׁ֖מה ְּלמ ֵינִ֑הו
וְּ ֵ ִ֛את ָּכ ֶ ֵ֥
י־טֹוב׃
ֹלהים כ ָֽ
וַ ַ ֵ֥י ְַּֽרא ֱא ִׁ֖
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ֹלהים
אמר ֱא ֹ֔
וַ ָ֣י ֶ
מותנו
ַנ ֲָֽע ֶ ֵׂ֥שה ָּא ָּ ִ֛דם ְּב ַצ ְּל ֵ ִׁ֖מנו כ ְּד ֵ ִ֑
וְּ י ְּרדו
ב ְּד ָ֨ ַגת ַה ַָּּ֜ים

וב ָ֣עֹוף ַה ָּש ַָ֗מים
ְּ

וב ְּב ֵה ָּמ ֹ֙ה
ַ

ל־ה ָֹּ֔א ֶרץ
וב ָּכ ָּ
ְּ

ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ה ֶ ִׁ֖ר ֶמׂש ָֽ ָּהר ֵ ֵ֥מׂש ַע ָּ
וב ָּכ ָּ
ְּ
ת־ה ָּא ָּד ֹ֙ם ְּב ַצ ְּל ֹ֔מֹו
ֹלהים ׀ ֶא ָֽ ָּ
וַ י ְּב ָּ ָ֨רא ֱא ִ֤
ֹלהים ָּב ָּ ָ֣רא א ִ֑תֹו
ְּב ֶ ֵ֥צ ֶלם ֱא ִׁ֖
זָּ ָּ ֵ֥כר ונְּ ֵק ָּ ִׁ֖בה ָּב ָּ ֵ֥רא א ָּ ָֽתם׃
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יְּב ֶרְך א ָּתם ֱאֹלהים
וַ ָּ ָ֣
ֹלהים
אמר ָּל ֶַּ֜הם ֱא ָ֗
וַ ָ֨י ֶ
ש ָּה
ת־ה ָּ ִׁ֖א ֶרץ וְּ כ ְּב ִ֑
ְּפ ֵ֥רו ְּור ִ֛בו ומ ְּל ֵ֥או ֶא ָּ
ְּור ִ֞דו
ב ְּד ַגִ֤ת ַהיָּ ֹ֙ם

וב ָ֣עֹוף ַה ָּש ַֹ֔מים
ְּ

ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ח ָּיִׁ֖ה ָֽ ָּהר ֶ ֵ֥מ ֶׂשת ַע ָּ
וב ָּכ ַ
ְּ
ֹלהים
אמר ֱא ָ֗
וַ ָ֣י ֶ
ל־ע ֶָׂ֣שב ׀ ז ֵ ָ֣ר ַע ֶָ֗ז ַרע
ת־כ ֵ
הנֵ ה נָּ ַָ֨תתי ָּל ֶַּ֜כם ֶא ָּ
ל־ה ָֹּ֔א ֶרץ
ל־פ ֵנָ֣י ָּכ ָּ
ֲא ֶש ֹ֙ר ַע ְּ
י־עץ ז ֵ ָ֣ר ַע ָּ ִ֑ז ַַֽרע
ר־בֹו ְּפר ֵ ִׁ֖
ל־ה ֵעִ֛ץ ֲא ֶש ֵ֥
ת־כ ָּ
וְּ ֶא ָּ
ָּל ֶ ֵ֥כם י ְָּֽה ֶיִׁ֖ה ְּל ָּא ְּכ ָּ ָֽלה׃
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ל־חיַ ָ֣ת ָּה ָּא ֶרץ
וָֽ ְּל ָּכ ַ
ל־עֹוף ַה ָּש ַַּ֜מים
ול ָּכ ָ֨
ְּ
ל־ה ָָּ֗א ֶרץ
רֹומׂש ַע ָּ
ול ָ֣כל ׀ ֵ ָ֣
ְּ
ר־בֹו ֶנ ֶָ֣פש ַח ָֹּ֔יה
ֲא ֶש ֹ֙
ל־י ֶַֽרק ֵ ִׁ֖ע ֶׂשב ְּל ָּא ְּכ ָּלִ֑ה
ת־כ ֶ ֵ֥
ֶא ָּ
י־כן׃
ַוַָֽֽיְּ ה ֵ ָֽ
שר ָּע ָֹּׂ֔שה
ל־א ֶ ָ֣
ת־כ ֲ
וַ ַיִ֤ ְַּֽרא ֱאֹלה ֹ֙ים ֶא ָּ
ה־טֹוב ְּמ ִ֑אד
וְּ הנֵ ִׁ֖
י־ב ֶקר
י־ע ֶרב ָֽוַיְּ ה ִׁ֖
ָֽוַיְּ ה ֶ ֵ֥
יֵ֥ ֹום ַהש ָֽשי׃ פ

