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ּו ִים ַוְיֻכלּ֛ ַמַ֥ ֶרץ ַהשָּׁ ָ֖ אָּׁ ם׃ ְוהָּׁ ָֽ אָּׁ ל־ְצבָּׁ  ְוכָּׁ

 

ל ֹום ֱאֹלִהים   ַוְיַכַ֤ י ַביּ֣ ֹו ַהְשִביִעִ֔ ר ְמַלאְכתָ֖ ה ֲאֶשּ֣ ָׂ֑ שָּׁ  עָּׁ

ֹום ַוִיְשבֹּת   י ַביּ֣ ֹו ַהְשִביִעִ֔ ל־ְמַלאְכתָ֖ ר ִמכָּׁ ה׃ ֲאֶשַ֥ ָֽ שָּׁ  עָּׁ

 

ֶרְך ַ֤ ֹום ֱאֹלִהים   ַוְיבָּׁ י ֶאת־יּ֣  ַהְשִביִעִ֔

ש ָ֖ ֹו ַוְיַקד   אֹּתָׂ֑

י  ֹו ִכּ֣ ַבת   בַ֤ ֹו שָּׁ ל־ְמַלאְכתִ֔  ִמכָּׁ

א   ַ֥ רָּׁ ים ֲאֶשר־בָּׁ ֹות׃ ֱאֹלִהָ֖  פ ַלֲעשָֽ

 

ֶלה  ּ֣ ִים תֹוְל֧דֹות א  ַמּ֛ ֶרץ ַהשָּׁ ָ֖ אָּׁ ם ְוהָּׁ ָׂ֑ ְראָּׁ ָֽ  ְבִהבָּׁ

ֹות ְב֗יֹום  ה ֲעשּ֛ ַ֥ ים ְיהוָּׁ ֶרץ ֱאֹלִהָ֖ ִים׃ ֶאַ֥ ָֽ מָּׁ  ְושָּׁ
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ל  יַח  ׀ ְוכֹּּ֣ ה ִשּ֣ ֶד֗ ֶרם ַהשָּׁ ְהֶיּ֣ה ֶטֶ֚ ֶרץ ִיָֽ אִָּׁ֔  בָּׁ

ֶשב  ַ֥ ל־ע  ה ְוכָּׁ ֶדָ֖ ֶרם ַהשָּׁ ח ֶטּ֣ ָׂ֑  ִיְצמָּׁ

א ִכי     ֹֹּ֨ יר ל ַ֤ה ִהְמִטִ֜ ֶרץ ֱאֹלִהים   ְיהוָּׁ אִָּׁ֔  ַעל־הָּׁ

ם   ּ֣ דָּׁ ִין ְואָּׁ ד ַאִ֔ ֲעבָֹּ֖ ה׃ ַלָֽ ָֽ מָּׁ ֲאדָּׁ ָֽ  ֶאת־הָּׁ

 

ד  ָ֖ ֲעֶלּ֣ה ְוא  ֶרץ ַיָֽ ָׂ֑ אָּׁ  ִמן־הָּׁ

ה  ָ֖ ה׃ ְוִהְשְׁקָּׁ ָֽ מָּׁ ֲאדָּׁ ָֽ ָֽי־הָּׁ ל־ְפנ  ת־כָּׁ  ֶאָֽ

 

ה ַוִייֶצר   ֹ֨ ים ְיהוָּׁ ם ֱאֹלִהִ֜ ֗ דָּׁ אָּׁ ָֽ ר   ֶאת־הָּׁ פָּׁ ה עָּׁ מִָּׁ֔ ֲאדָּׁ ּ֣  ִמן־הָּׁ

ח יו ַוִיַפַ֥ ָ֖ ת ְבַאפָּׁ  ַחִיָׂ֑ים ִנְשַמּ֣

י ְַֽיִהַ֥ ם ַוָֽ ָ֖ דָּׁ אָּׁ ָֽ ָֽה׃ ְלֶנֶַ֥פש הָּׁ  ַחיָּׁ

 

ע ֧ה ַוִיַטַּ֞ ים ְיהוָּׁ ֶדן ֱאֹלִהּ֛ ָ֖ ֶדם ַגן־ְבע   ִמֶקָׂ֑

ֶּ֣שם ם ַויָּׁ ם שִָּׁ֔ ָ֖ דָּׁ אָּׁ ָֽ ר ֶאת־הָּׁ ר׃ ֲאֶשַ֥ ָֽ צָּׁ  יָּׁ
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ח ַ֤ה ַוַיְצַמַּ֞ ה ים  ֱאֹלִה  ְיהוָּׁ מִָּׁ֔ ֲאדָּׁ ּ֣  ִמן־הָּׁ

ץ  ּ֛ ל־ע   כָּׁ

ד   ַ֥ ה ֶנְחמָּׁ  ְלַמְרֶאָ֖

ֹוב   ל ְוטּ֣ ָׂ֑  ְלַמֲאכָּׁ

ץ  ַ֤ ַחִיים   ְוע  ֹוְך ַהָֽ ן ְבתּ֣  ַהגִָּׁ֔

ץ  ַעת ְוע ֵ֕ ֹוב ַהַדָ֖ ע׃ טַ֥ ָֽ רָּׁ  וָּׁ

 

ר    הָּׁ א ְונָּׁ ּ֣ ֶדן יֹּצ  ע ִ֔ ֹות מ  ַֽן ְלַהְשקָ֖ ָׂ֑  ֶאת־ַהגָּׁ

ם    ד ּוִמשָּׁ ִ֔ ר   ִיפָּׁ

ָ֖ה  יָּׁ ה ְוהָּׁ ַ֥ עָּׁ ים׃ ְלַאְרבָּׁ אִשָֽ  רָּׁ

 

ם  ַ֥ ד ש  ָ֖ ֶאחָּׁ ָֽ ֹון הָּׁ  ִפישָׂ֑

ּוא   ב הּ֣ ת ַהסֹּב ֗ ֶ֚ ֶרץ א  ל־ֶאּ֣ ה כָּׁ ֲחִוילִָּׁ֔  ַהָֽ

ם    ָ֖ ב׃ ֲאֶשר־שָּׁ ָֽ הָּׁ  ַהזָּׁ
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ב   ֲזַהּ֛ ֶרץ ּוָֽ ַ֥ אָּׁ וא הָּׁ ֹוב ַהִהָ֖  טָׂ֑

ם   ַ֥ ַלח שָּׁ ֶבן ַהְבדָֹּ֖ ַהם׃ ְוֶאַ֥  ַהשָֹּֽ

 

ר  ַ֥ הָּׁ ם־ַהנָּׁ ָֽ י ְוש  ִנָ֖ ֹון ַהש   ִגיחָׂ֑

ּוא   ב הּ֣ ת ַהסֹוב ִ֔ ָ֖ ֶרץ א  ל־ֶאַ֥ ּוש׃ כָּׁ  כָֽ

 

ם  ר ְוש ֹ֨ ַ֤ הָּׁ ֶקל ַהְשִליִשי   ַהנָּׁ  ִחֶדִ֔

ּוא   ְך הַ֥ ָ֖ הֹּל  ת ַהָֽ ּור ִקְדַמּ֣  ַאשָׂ֑

ר  ַ֥ הָּׁ י ְוַהנָּׁ ְרִביִעָ֖ ָֽ ּוא הָּׁ ת׃ הַ֥ ָֽ  ְפרָּׁ

 

ח ה ַוִיַקּ֛ ַ֥ ים ְיהוָּׁ ם ֱאֹלִהָ֖ ָׂ֑ דָּׁ אָּׁ ָֽ  ֶאת־הָּׁ

הּו ּ֣ ֶדן ַוַיִנח  ּה ְבַגן־ע ִ֔ ָ֖ ְבדָּׁ ּה׃ ְלעָּׁ ָֽ ְמרָּׁ  ּוְלשָּׁ

 

ּ֣ה ַוְיַצו   ים ְיהוָּׁ ם ֱאֹלִהִ֔ ָ֖ דָּׁ אָּׁ ָֽ ר ַעל־הָּׁ אמָֹּׂ֑  ל 

ל  ַֽן ִמכַֹּ֥ ָ֖ ץ־ַהגָּׁ ָֽ ל ע  כַֹּ֥ ל׃ אָּׁ ָֽ ֹּאכ   ת
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ץ  ע ֗ ַעת   ּומ  ֹוב ַהַד  ע טּ֣ ִ֔ רָּׁ  וָּׁ

א   ַֹּ֥ ל ל ֹּאַכָ֖ נּו ת  ִמֶמָׂ֑

י  ֹום ִכ֗ ְלךַ֥  ְביּ֛ נּו ֲאכָּׁ  ִמֶמָ֖

ֹות   ּות׃ מַ֥ מָֽ  תָּׁ

 

אֶמר    ֹּ ּ֣ה ַוי ים ְיהוָּׁ  ֱאֹלִהִ֔

ֹוב  ֹּא־טּ֛ ֹות ל ם ֱהיַ֥ ָ֖ דָּׁ אָּׁ ָֽ ֹו הָּׁ  ְלַבדָׂ֑

ֹו  ֱעֶשּה־לַ֥ ֶ ֶזר אָֽ ָ֖ ֹו׃ ע   ְכֶנְגדָֽ

 

ה ַוִיֶצר   ֹ֨ ים ְיהוָּׁ ה ֱאֹלִהִ֜ מָּׁ֗ ֲאדָּׁ ָֽ  ִמן־הָּׁ

ל־ַחַיַ֤ת  ֶדה   כָּׁ ת   ַהשָּׁ ֹוף ְוא  ל־עּ֣ ִים כָּׁ ַמִ֔  ַהשָּׁ

א   ב  ם ַויָּׁ ִ֔ דָּׁ אָּׁ ּ֣ ֹות ֶאל־הָּׁ ֹו ִלְראָ֖ א־לָׂ֑  ַמה־ִיְקרָּׁ

ר ְוכֹּל    א־֧לֹו ֲאֶשֹ֨ ם ִיְקרָּׁ ּ֛ דָּׁ אָּׁ ָּׁ ָ֖ה ֶנֶַ֥פש הָֽ ּוא ַחיָּׁ ֹו׃ הַ֥  ְשמָֽ
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א ֹ֨ ם ַוִיְקרָּׁ ִ֜ דָּׁ אָּׁ ָֽ ֗מֹות הָּׁ  ש 

ה     מָּׁ ל־ַהְבה   ְלכָּׁ

ֹוף   ִים ּוְלעּ֣ ַמִ֔  ַהשָּׁ

ל   ה ַחַיּ֣ת ּוְלכָֹּ֖ ֶדָׂ֑  ַהשָּׁ

ם  ֵ֕ דָּׁ א ּוְלאָּׁ ַ֥ צָּׁ א־מָּׁ ָֹּֽ ֶזר ל ָ֖ ֹו׃ ע   ְכֶנְגדָֽ

 

ל   ה ַוַיפ  ים ְיהוָֹּׁ֨ ה ׀ ֱאֹלִה֧ ּ֛ מָּׁ ם ַתְרד  ָ֖ דָּׁ אָּׁ  ַעל־הָּׁ

ן ָׂ֑  ַוִיישָּׁ

ח יוִמַצלְ  ַאַחת   ַוִיַק֗  עֹּתִָּׁ֔

ר ר ַוִיְסגַֹּ֥ ָ֖ שָּׁ ה׃ בָּׁ נָּׁ  ַתְחֶתָֽ

 

ה ַוִיֶבן   ֹ֨ ים ְיהוָּׁ ע ׀ ֱאֹלִה֧ ּ֛ לָּׁ ת־ַהצ   ֶאָֽ

ח   ְַׁקַ֥ ם ֲאֶשר־לָּׁ ָ֖ דָּׁ אָּׁ ָֽ  ִמן־הָּׁ

ה  ָׂ֑  ְלִאשָּׁ

הָּׁ  ם׃ ַוְיִבֶאָ֖ ָֽ דָּׁ אָּׁ ָּׁ  ֶאל־הָֽ
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ֹּאֶמר   ם   ַוי דָּׁ אָּׁ ָּׁ  הָֽ

את  ֹּּ֣ ַעם ז  ַהַפ֗

ֶצם   י ֶעֶ֚ ַמִ֔ ֲעצָּׁ ָֽ ר מ  ָ֖ שָּׁ י ּובָּׁ ִרָׂ֑  ִמְבשָּׁ

ֹּאת    א ְלז ּ֣ ר  ה ִיקָּׁ  ִאשִָּׁ֔

י   יש ִכַ֥ ִאָ֖ את׃ מ  ָֹּֽ ה־ז ֳקחָּׁ  ֻלָֽ

 

ן    יש ַעל־כ  ב־ִאִ֔ ֲעזָּׁ ַ יו יָֽ ִבָ֖ ֹו ֶאת־אָּׁ  ְוֶאת־ִאמָׂ֑

ק  ַבּ֣ ֹו ְודָּׁ  ְבִאְשתִ֔

ּו  יָ֖ ר ְוהָּׁ ַ֥ שָּׁ ד׃ ְלבָּׁ ָֽ  ֶאחָּׁ

 

ּו ְהיַ֤ יֶהם   ַוִיָֽ ים ְשנ  ם ֲערּוִמִ֔ ָ֖ דָּׁ אָּׁ ָֽ ֹו הָּׁ  ְוִאְשתָׂ֑

א  ָֹּ֖ שּו׃ ְול ָֽ  ִיְתבֹּשָּׁ


