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א

בראשית א
ֶרץ  ָהָא֗ ו ֶרץ׃  ָהָאֽ ת  ֵא֥ ו ִים  ַמ֖ ָ ַהׁשּ ת  ֵא֥ ים  ֱאלִֹה֑ א  ָר֣ ּבָ ית  ֖ ֵראׁשִ ּב
ֶפת  ַרֶח֖ מ ים  ֱאלִֹה֔  ֣רּוח ו ֑הֹום  ת ֵנ֣י  ַעל־ּפ  ך ֖חֹׁשֶ ו ָו֔בֹהּו   ֙תֹהּו ה  ָת֥ י ָהֽ
ים  א ֱאלִֹה֛ ר ִהי־ֽאֹור׃ ַוַּי֧ ִהי־֑אֹור ַוֽי ים י ִים׃ ַוּ֥יֹאֶמר ֱאלִֹה֖ ֽ ֵנ֥י ַהּמָ ַעל־ּפ
א  ָר֨ ׃ ַוִּיק ך ין ַהֽחֹׁשֶ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ים ּבֵ ל ֱאלִֹה֔ ֣ ּדֵ י־֑טֹוב ַוַּיב ֶאת־ָה֖אֹור ּכִ
ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום  ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ ָלה ַוֽי י ָרא ָל֑ ך ָק֣ ַל֖חֹׁשֶ ֔יֹום ו ים ׀ ָלאֹור ֱאלִֹה֤

ד׃ ֶאָחֽ
ִים  ַמ֖ ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ּדִ ַמב י  ִויִה֣ ִים  ֑ ַהּמָ  ֣תֹוך ּב  יע ָרִק֖ י  ִה֥ י ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 
 ר ֲאׁשֶ  ִים ַהּמַ֙ ֤ין  ּבֵ ל  ֗ ּדֵ ַוַּיב  ֒ יע ָרִק֒ ֶאתָהֽ ֱאלִֹהי֮ם  ַוַּיַ֣עׂש  ִים׃  ָלָמֽ
א  ָר֧ ַוִּיק ִהי־ֵכֽן׃  ַוֽי  יע ָרִק֑ ָלֽ ֵמַע֣ל  ר  ֖ ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ין  ּוֵב֣  יע ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ֣ ִמּתַ

ִנֽי׃ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁשֵ ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ ִים ַוֽי ָמ֑ יע ׁשָ ָרִק֖ ים ָלֽ ֱאלִֹה֛
ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום   ִים ַמ֙ ָ ַהׁשּ ַחת  ֤ ִמּתַ ִים  ַהּמַ֜ ֨וּו  ִיּקָ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 
ֵו֥ה  ִמק ֶרץ ּול ה ֶא֔ ׁשָ ים ׀ ַלַּיּבָ א ֱאלִֹה֤ ָר֨ ִהי־ֵכֽן׃ ַוִּיק ה ַוֽי ֑ ׁשָ ה ַהַּיּבָ ָרֶא֖ ֵתֽ ו
֤א  ׁשֵ ד ֽ ים ּתַ יֽטֹוב׃ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗ ים ּכִ א ֱאלִֹה֖ ר ים ַוַּי֥ ֑ א ַיּמִ ִים ָקָר֣ ֖ ַהּמַ
ר  ֥ ֲאׁשֶ ִמי֔נֹו  ל  ִרי ּפ ה  ֤עֹׂשֶ י  ִר֞ ּפ ֵע֣ץ  ַרע  ֶז֔  יע ִר֣ ַמז ב  ׂשֶ ֵע֚ א  ׁשֶ ֗ ּדֶ  ֶרץ ָהָא֙
 יע ִר֤ ב ַמז א ֵעׂ֣שֶ ׁשֶ ֶֶרץ ּד א ָהָא֜ ִהי־ֵכֽן׃ ַוּתֹוֵצ֨ ֶרץ ַוֽי עֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ַזר
ים  א ֱאלִֹה֖ ר ִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥ ֖בֹו לעֹו ר ַזר ֥ י ֲאׁשֶ ִר֛ ּפה ֵע֧ץ ֽעֹׂשֶ הּו ו ִמיֵנ֔ ל ַרע ֶז֙

י׃ ֽ ִליׁשִ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁש ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ י־ֽטֹוב׃ ַוֽי ּכִ
ַהּ֖יֹום  ין  ֥ ּבֵ יל  ֕ ּדִ ַהב ל ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ  יע ִק֣ ר ּבִ  אֹרֹת מ י  ִה֤ י ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 
ָה֤יּו  ו ִנֽים׃  ׁשָ ו ים  ָיִמ֖ ּול ים  ֣מֹוֲעִד֔ ּול  אֹֹתת ל ָה֤יּו  ו ָלה  י ֑ ַהּלָ ין  ּוֵב֣
ַוַּיַ֣עׂש  ִהי־ֵכֽן׃  ַוֽי ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ יר  ָהִא֖ ל ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ  יע ִק֣ ר ּבִ  אֹורֹת ִלמ
ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממ ל דֹל ֤אֹור ַהּגָ ים ֶאת־ַהּמָ דִֹל֑ אֹ֖רֹת ַהּג ֵנ֥י ַהּמ ים ֶאת־ׁש ֱאלִֹה֔
ים׃  ֹוָכִבֽ ַהּכֽ ת  ֵא֖ ו ָלה  י ַהּלַ֔ ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממ ל  טֹן ַהּקָ ֤אֹור  ֶאת־ַהּמָ ו ַהּ֔יֹום 
 ׁשֹל ִלמ ֶרץ׃ ו יר ַעל־ָהָאֽ ָהִא֖ ִים ל ָמ֑ ָ יע ַהׁשּ ִק֣ ר ים ּבִ ם ֱאלִֹה֖ ן אָֹת֛ ֥ ַוִּיּתֵ
ים  ֱאלִֹה֖ א  ר ַוַּי֥  ך ַה֑חֹׁשֶ ין  ּוֵב֣ ָה֖אֹור  ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ּדִ ֲלַהב ּוֽ ָלה  י ּוַבּלַ֔ ּ֣יֹום  ּבַ

י׃  ִביִעֽ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ר ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ י־ֽטֹוב׃ ַוֽי ּכִ
ַעל־ עֹוֵפ֣ף  י  עֹוף ו ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֖ ׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ֣צּו  ר ִיׁש ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 
יִנ֖ם  ּנִ ֶאתַהּתַ ים  ֱאלִֹה֔ א  ָר֣ ַוִּיב ִים׃  ָמֽ ָ ַהׁשּ  יע ִק֥ ר ֵנ֖י  ּפַעל ֶרץ  ָהָא֔
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ב

אבראשית
ִים  ַהּמַ֜ ֨צּו  ר ֽ ׁשָ  ר ֲאׁשֶ ת  ׂשֶ רֶֹמ֡ ָהֽ ׀  ַחָּי֣ה  ַהֽ לֶנֶ֣פ֔שׁ  ּכ ת  ֵא֣ ו ים  דִֹל֑ ַהּג
יֽטֹוב׃  ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ א  ר ַוַּי֥ הּו  ִמיֵנ֔ ל  ָנף ּכָ ל֤עֹוף  ּכ ת  ֵא֨ ו ם  יֵנֶה֗ ִמֽ ל
ים  ַּיּמִ֔ ִים ּבַ ֤אּו ֶאת־ַהּמַ֙ ֗בּו ּוִמל ֣רּו ּור ים ֵלא֑מֹר ּפ ם ֱאִֹה֖ ֶרך אָֹת֛ ָב֧ ַוי

י׃  ֽ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ֲחִמיׁשִ ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ ֶרץ׃ ַוֽי ָאֽ ֶרב ּבָ ָה֖עֹוף ִי֥ ו
ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ֵהָמ֥ ּב ּה  ִמיָנ֔ ל  ַחָּיה ֶנֶ֤פׁש  ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֨ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 
ּה  ִמיָנ֗ ֶרץ ל ת ָהָא֜ ִהיֵכֽן׃ ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹהים ֶאתַחַּי֨ ִמיָנּ֑ה ַוֽי ֶרץ ל תֹוֶא֖ י ַחֽ ו
א  ר ַוַּי֥ ִמיֵנ֑הּו  ל ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  לֶר֥ ּכ ת  ֵא֛ ו ּה  ִמיָנ֔ ל  ֵהָמה ַהּבֶאת ו
נּו  מּוֵת֑ ד נּו ּכִ ֵמ֖ ַצל ם ּב ה ָאָד֛ ֥ ים ַנֲֽעׂשֶ יֽטֹוב׃ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֔ ים ּכִ ֱאלִֹה֖
ל־ כ ֶרץ ּוב ל־ָהָא֔ כ ּוב ֵהָמה ִים ּוַבּב ַמ֗ ָ ֣עֹוף ַהׁשּ ם ּוב ת ַהָּי֜ ַג֨ ִבד ּדּו ִיר ו

֔מֹו  ַצל ּב ָאָדם ים ׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ָר֨ ֶרץ׃ ַוִּיב ׂש ַעל־ָהָאֽ רֵֹמ֥ ֶמׂש ָהֽ ָהֶר֖
 ֶרך ָב֣ ַוי ם׃  אָֹתֽ א  ָר֥ ּבָ ֵקָב֖ה  ּונ ָזָכ֥ר  אֹ֑תֹו  א  ָר֣ ּבָ ים  ֱאלִֹה֖ ֶצֶ֥לם  ּב
ֶרץ  ֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֛בּו ּוִמל ֥רּו ּור ים ּפ ם ֱאלִֹה֗ אָֹת֮ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּ֨יֹאֶמר ָלֶה֜
ת  ׂשֶ רֶֹמ֥ ָהֽ ל־ַחָּי֖ה  כ ּוב ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ ֣עֹוף  ּוב  ַהָּים ַג֤ת  ד ּבִ ֞דּו  ּור ָה  ֑ ׁשֻ ִכב ו
 ע ב ׀ זֵֹר֣ ל־ֵעׂ֣שֶ ם ֶאת־ּכ י ָלֶכ֜ ּתִ ה ָנַת֨ ים ִהּנֵ ֶרץ׃ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗ ַעל־ָהָאֽ
ִרי־ֵע֖ץ  ֹו פ ר־ּב֥ ל־ָהֵע֛ץ ֲאׁשֶ ֶאת־ּכ ֶרץ ו ל־ָהָא֔ ֵנ֣י כ ַעל־ּפ ר ַרע ֲאׁשֶ ֶז֗
ל֨עֹוף  כ ּול ֶרץ  ָא֠ ָה לַחַּי֣ת  כ ל ּוֽ ָלֽה׃  כ א ל ֶי֖ה  ִיֽה ָלֶכ֥ם  ָזַ֑רע   ע זֵֹר֣
ל־ ֶאת־ּכ ה  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש   ר־ּבֹו ֲאׁשֶ ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ׂש  רֹוֵמ֣ ׀  ֣כֹל  ּול ִים  ַמ֜ ָ ַהׁשּ
ה  ָעׂשָ֔ ר  ֣ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכ  ֱאלִֹהים א  ר ַוַּי֤ ִהי־ֵכֽן׃  ַוֽי ָל֑ה  כ א ל ב  ֵעׂ֖שֶ ֶרק  ֶי֥

י׃ ֽ ִ ׁשּ ִ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ַהׁשּ ֶרב ַוֽי ִהי־ֶע֥ ֑אֹד ַוֽי ה־֖טֹוב מ ִהּנֵ ו
י  ִביִע֔  ּ֣יֹום ַהׁשּ ַכ֤ל ֱאלִֹהים ּבַ ם׃ ַוי ָבָאֽ צל כ ֶרץ ו ָהָא֖ ִים ו ַמ֥ ָ ּו ַהׁשּ ֻכּל֛ ַוי
ֹו  ּת֖ ַלאכ ל־מ ִמּכ י  ִביִע֔  ַהׁשּ ּ֣יֹום  ּבַ  ּבֹת ַוִּיׁש ה  ֑ ָעׂשָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֹו  ּת֖ ַלאכ מ
י  ֣ ּכִ אֹ֑תֹו  ׁש  ֖ ַקּדֵ ַוי י  ִביִע֔  ַהׁשּ ֶאת־֣יֹום   ֱאלִֹהים  ֶרך ָב֤ ַוי ה׃  ֽ ָעׂשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ֹות׃ ֲעׂשֽ ים ַלֽ א ֱאלִֹה֖ ָר֥ ר־ּבָ ֹו ֲאׁשֶ ּת֔ ַלאכ ל־מ ִמּכ ַבת ֤בֹו ׁשָ
יה֥וה  ֹות  ֲעׂש֛ ֗יֹום  ּב ם  ָא֑ ר ֽ ִהּבָ ּב ֶרץ  ָהָא֖ ו ִים  ַמ֛ ָ ַהׁשּ ֧דֹות  ֽתֹול ה  ּלֶ ֵא֣
ל־ כ ֶרץ ו ֶי֣ה ָבָא֔ ֶרם ִיה ה ֶט֚ ֶד֗ ָ יח ַהׂשּ ֣ ֣כֹל ׀ ׂשִ ִים׃ ו ָמֽ ׁשָ ֶרץ ו ים ֶא֥ ֱאלִֹה֖

ֶרץ  יר יה֤וה ֱאלִֹהים ַעל־ָהָא֔ ִט֜ ֨לֹא ִהמ י ָמ֑ח ּכִ ֶרם ִיצ ה ֶט֣ ֶד֖ ָ ב ַהׂשּ ֵעׂ֥שֶ
ה  ָק֖ ִהׁש ֶרץ ו ד ַיֲֽעֶל֣ה ִמן־ָהָא֑ ֵא֖ ה׃ ו ֲאָדָמֽ ֲע֖בֹד ֶאת־ָהֽ ִין ַלֽ ם ַא֔ ָאָד֣ ו
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ג

בראשית ב
 ָעָפר ם  ָאָד֗ ֶאתָהֽ ים  ֱאלִֹה֜ יה֨וה   יֶצר ַוִּי֩ ה׃  ֲאָדָמֽ ָהֽ ֵנ֥י  ּפל ּכֶאת
ֶנֶ֥פׁש ַחָּיֽה׃  ם ל ָאָד֖ י ָהֽ ִה֥ ת ַחִּי֑ים ַוי ַמ֣ ֖יו ִנׁש ַאּפָ ֥ח ּב ה ַוִּיּפַ ֲאָדָמ֔ ִמןָה֣

ר  ֥ ם ֲאׁשֶ ָאָד֖ ם ֶאת־ָהֽ ם ׁשָ֔ ֶדם ַוָּיׂ֣שֶ ֑ ֶדן ִמּקֶ ֵע֖ ֥ן ּב ים ּגַ ע יה֧וה ֱאלִֹה֛ ַוִּיּטַ֞
ה  ֶא֖ ַמר ד ל ָמ֥ ל־ֵע֛ץ ֶנח ה ּכ ֲאָדָמ֔ ח יה֤וה ֱאלִֹהים ִמן־ָה֣ ַמ֞ ָיָצֽר׃ ַוַּיצ
 ָנָהר ע׃ ו ַעת ֥טֹוב ָוָרֽ ֖ ץ ַהּדַ ֵע֕ ן ו ֣תֹוך ַהּגָ֔ ּב ַחִּיים ֵע֤ץ ַהֽ ֲאָכ֑ל ו ַמֽ ֣טֹוב ל ו
ָע֥ה  ּבָ ַאר ל ָהָי֖ה  ו ד  ֵר֔ ִיּפָ  ם ָ ּוִמׁשּ ֑ן  ֶאתַהּגָ ֖קֹות  ַהׁש ל ֶדן  ֵמֵע֔ יֵֹצ֣א 
ה  ֲחִויָל֔ ֶרץ ַהֽ ל־ֶא֣ ת ּכ ב ֵא֚ ֹון ֣הּוא ַהּסֵֹב֗ יׁש֑ ד ּפִ ֶאָח֖ ם ָהֽ ֥ ים׃ ׁשֵ ֽ ָראׁשִ
ֶבן  ֶא֥ ו ֖דַֹלח  ַהּב ם  ֥ ׁשָ ֑טֹוב  וא  ַהִה֖ ֶרץ  ָהָא֥ ב  ֲזַה֛ ּוֽ ב׃  ַהָּזָהֽ ם  ֖ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ
ֶרץ  ל־ֶא֥ ּכ ת  ֵא֖ ב  ַהּסֹוֵב֔ ֣הּוא  י֑חֹון  ּגִ ִנ֖י  ֵ ַהׁשּ ר  ָה֥ ם־ַהּנָ ׁשֵ ו ַֹהם׃  ֽ ַהׁשּ
ּור  ֑ ַאׁשּ ת  ַמ֣ ִקד  ך הֵֹל֖ ַהֽ ֥הּוא  ֶקל  ֔ ִחּדֶ  י ִליׁשִ  ַהׁשּ ָה֤ר  ַהּנָ ם  ׁשֵ֨ ו ּוׁש׃  ּכֽ
ם  ָאָד֑ ֶאתָהֽ ים  ֱאלִֹה֖ יה֥וה  ח  ֛ ַוִּיּקַ ת׃  ָרֽ פ ֥הּוא  י  ִביִע֖ ר ָהֽ ר  ָה֥ ַהּנָ ו
ם  ָאָד֖ ים ַעלָהֽ ַצו יה֣וה ֱאלִֹה֔ ּה׃ ַוי ָרֽ מ ׁש ּה ּול ָד֖ ב ע ֶדן ל ַגןֵע֔ הּו ב ֵח֣ ַוַּיּנִ
֥לֹא  ע  ָוָר֔ ֣טֹוב   ַעת ֙ ַהּדַ ץ  ּוֵמֵע֗ ּתֹאֵכֽל׃  ָא֥כֹל  ֖ן  ֵעץ־ַהּגָ ֹל  ִמּכ֥ ֵלא֑מֹר 
יה֣וה   ַוּ֙יֹאֶמר ֽמּות׃  ּתָ ֥מֹות  ּנּו  ֖ ִמּמֶ ָך֥  ל ֲאכ ֛יֹום  ּב י  ּכִ֗ ּנּו  ֑ ִמּמֶ ֹתאַכ֖ל 
 ֶצר ֹו׃ ַוִּי֩ ּדֽ ֶנג ֶזר ּכ ֹו ֵע֖ ה־ּל֥ ֱעׂשֶ ֹו ֶאֽ ַבּד֑ ם ל ָאָד֖ ים לֹא־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ ֱאלִֹה֔
ִים  ַמ֔ ָ ל֣עֹוף ַהׁשּ ּכ ֵאת ו ֶדה ָ לַחַּי֤ת ַהׂשּ ה ּכ ֲאָדָמ֗ ים ִמןָהֽ יה֨וה ֱאלִֹה֜
ָרא ִיק ר  ֲאׁשֶ֨   ֹכ ו ָרא֑לֹו  ִּיקַמה ֖אֹות  ִלר ם  ָאָד֔ ֶאלָה֣  ַוָּיֵבא
ל כ ל ֗מֹות  ׁשֵ ם  ָאָד֜ ָהֽ א  ָר֨ ַוִּיק ֽמֹו׃  ׁש ֥הּוא  ַחָּי֖ה  ֶנֶ֥פׁש  ם  ָאָד֛ ָהֽ ֧לֹו 
ֽלֹא־ָמָצ֥א  ם  ָאָד֕ ּול ה  ֶד֑ ָ ַהׂשּ ַחַּי֣ת  ֖כֹל  ּול ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ ֣עֹוף  ּול  ֵהָמה ַהּב
ן  ֑ ַוִּייׁשָ ם  ָאָד֖ ַעלָהֽ ה  ָמ֛ ּדֵ ר ּתַ ׀  ים  ֱאלִֹה֧ יה֨וה   ל ַוַּיּפֵ ֹו׃  ּדֽ ֶנג ּכ ֶזר  ֵע֖
ים ׀  ֶבן יה֨וה ֱאלִֹה֧ ה׃ ַוִּי֩ ּנָ ֽ ּתֶ ח ר ּתַ ֖ ׂשָ ֹר ּבָ ּג֥ יו ַוִּיס עָֹת֔ ל ח ַאַחת ִמּצַ ֗ ַוִּיּקַ
ם׃  ָאָדֽ ֶאל־ָהֽ ָה  ִבֶא֖ ַוי ה  ֑ ָ ִאׁשּ ל ם  ָאָד֖ ִמן־ָהֽ ח  ר־ָלַק֥ ֲאׁשֶ ָל֛ע  ֶאת־ַהּצֵ
 זֹאת ל י  ִר֑ ׂשָ ִמּב ר  ֖ ּוָבׂשָ י  ֲעָצַמ֔ ֵמֽ ֶצם  ֶע֚ ַעם  ַהּפַ֗ ֣זֹאת  ָאָד֒ם  ָהֽ ַוּ֘יֹאֶמ֮ר 
ֶאת־ יׁש  ב־ִא֔ ַיֲֽעז  ן ַעל־ּכֵ ָחה־ּֽזֹאת׃  ק ֻלֽ יׁש  ֵמִא֖ י  ֥ ּכִ ה  ָ֔ ִאׁשּ א  ֵר֣ ִיּקָ
 ֵניֶהם ֤יּו ׁש ד׃ ַוִּיֽה ר ֶאָחֽ ֥ ָבׂשָ ָה֖יּו ל ֹו ו ּת֔ ִאׁש ָדַב֣ק ּב ֹו ו ֶאת־ִאּמ֑ יו ו ָאִב֖
 ָהָי֣ה ָע֔רּום ִמּכֹל ָחׁש ַהּנָ ׁשּו׃ ו ֽ ּבֹׁשָ ֖לֹא ִית ֹו ו ּת֑ ִאׁש ם ו ָאָד֖ ים ָהֽ ֲערּוּמִ֔
ף  ַא֚ ה  ָ֔ ִאׁשּ ֶאל־ָה֣  ַוּ֙יֹאֶמר ים  ֱאלִֹה֑ יה֣וה  ה  ֖ ָעׂשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֶד֔ ָ ַהׂשּ ַחַּי֣ת 
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ד

גבראשית
ה  ֖ ָ ִאׁשּ ָהֽ ֹאֶמר  ַוּת֥ ֽן׃  ַהּגָ ֵע֥ץ  ֹל  ִמּכ֖ ֔לּו  ֽתֹאכ ֣לֹא  ים  ֱאלִֹה֔ ר  י־ָאַמ֣ ֽ ּכִ
֒ן  ־ַהּגָ תֹוך ר ּב ֣ י ָהֵע֮ץ ֲאׁשֶ ִר֣ ֖ן ֹנאֵכֽל׃ ּוִמּפ י ֵעץ־ַהּגָ ִר֥ ׁש ִמּפ ָח֑ ֶאל־ַהּנָ
ֻמֽתּון׃  ּת ֖ן  ּפֶ ֹו  ּב֑ ֖עּו  ִתּג ֹ֥א  ו ּנּו  ִמּמֶ֔  לּו ֽתֹאכ ֤לֹא  ים  ֱאלִֹה֗ ר  ָאַמ֣
י  ים ּכִ֗ ע ֱאלִֹה֔ י יֵֹד֣ ֻמֽתּון׃ ּכִ֚ ה לֹא־֖מֹות ּת ֑ ָ ִאׁשּ ׁש ֶאל־ָהֽ ָח֖ ַוּ֥יֹאֶמר ַהּנָ
ֵע֖י ֥טֹוב  ים ֽיֹד ֽאלִֹה֔ ִייֶתם ּכֵ ה יֵניֶכ֑ם ִוֽ ֖חּו ֵעֽ ק ִנפ ּנּו ו ֶכ֣ם ִמּמֶ֔ ל ֲאכ יֹום ּב
ֲאָוה־֣הּוא  ַתֽ י  ִכ֧ ו ל  ֲאָכ֜ ַמֽ ל ץ  ָהֵע֨  טֹוב י  ֣ ּכִ ה  ָ֡ ִאׁשּ ָהֽ ֶרא  ֣ ַוּתֵ ע׃  ָוָרֽ
ם־ ן ּגַ ֧ ּתֵ ֖יֹו ַוּתֹאַכ֑ל ַוּתִ ר ח ִמּפִ ֥ ּקַ יל ַוּתִ ּכִ֔ ַהׂש ל ָמ֤ד ָהֵעץ ֶנח ִים ו ֵעיַנ֗ ָלֽ

ם  ֖ יֻרּמִ י ֵעֽ ֥ ֔עּו ּכִ ם ַוֵּי֣ד ֵניֶה֔ ֵעיֵנ֣י ׁש ָנה ח ַק֙ ּפָ ּה ַוּיֹאַכֽל׃ ַוּתִ ֖ ּה ִעּמָ ֛ ִאיׁשָ ל
ֶאת־֨קֹול  ֞עּו  מ ַוִּֽיׁש ֲחֹגֽרֹת׃  ָלֶה֖ם  ּו  ַוַּיֲֽעׂש֥ ה  ֵאָנ֔ ת ֲעֵל֣ה   רּו ּפ ַוִּֽית ֵה֑ם 
ֹו  ּת֗ ִאׁש ם ו ָאָד֜ א ָהֽ ַחּבֵ֨ ַהּ֑יֹום ַוִּית ֣רּוח ֖ן ל ּגָ ך ּבַ ֥ ַהּלֵ ים ִמת יה֧וה ֱאלִֹה֛
ֶאל־ ים  ֱאלִֹה֖ יה֥וה  א  ָר֛ ַוִּיק ֽן׃  ַהּגָ ֵע֥ץ   ֖תֹוך ּב ים  ֱאלִֹה֔ יה֣וה   ֵני ִמּפ
א  ָוִֽאיָר֛ ֑ן  ּגָ ּבַ י  ּתִ ע ַמ֖ ׁשָ ָך֥  ֶאת־ֽקֹל ַוּ֕יֹאֶמר  ה׃  ַאֶּיּֽכָ ֖לֹו  ַוּ֥יֹאֶמר  ם  ָאָד֑ ָהֽ
ה  ּתָ ָא֑ ֵעי֖רֹם  י  ֥ ּכִ ָך֔  ל ֣יד  ִהּגִ י  ִמ֚ ַוּ֕יֹאֶמר  א׃  ָחֵבֽ ָוֵאֽ ִכי  ָא֖נֹ י־ֵעי֥רֹם  ֽ ּכִ
ַוּ֖יֹאֶמר  ׃  ּתָ ָאָכֽל ּנּו  ֖ ל־ִמּמֶ ֲאכ י  ֥ ּתִ ִבל ל יָך  יִת֛ ִצּוִ ֧ר  ֲאׁשֶ ץ  ֲהִמן־ָהֵע֗
ִמןָהֵע֖ץ  י  ֥ ָנהּלִ ָנֽת וא  ִה֛ י  ִד֔ ִעּמָ ה  ּתָ ָנַת֣ ר  ֣ ֲאׁשֶ  ה ָ ִאׁשּ ָהֽ ם  ָאָד֑ ָהֽ
 ֹאֶמר ַוּת֙ ית  ֑ ָעׂשִ ַמה־ּ֣זֹאת  ה  ֖ ָ ָלִֽאׁשּ ים  ֱאלִֹה֛ יה֧וה  ַוּ֨יֹאֶמר  ָוֽאֵֹכֽל׃ 
ָחׁש֮  ים ׀ ֶאל־ַהּנָ ִני ָוֽאֵֹכֽל׃ ַוּ֩יֹאֶמר יה֨וה ֱאלִֹה֥ יַא֖ ִ ׁש ִהׁשּ ָח֥ ה ַהּנָ ָ֔ ִאׁשּ ָהֽ
ה  ֶד֑ ָ ַהׂשּ ַחַּי֣ת  ֹל  ּוִמּכ֖ ה  ֵהָמ֔ ל־ַהּב ִמּכ  ה ַאּתָ ָא֤רּור  ֹּזא֒ת  יָת  ֣ ָעׂשִ י  ֣ ּכִ
 ָך ינ ֽ ית ּבֵ ֵאיָב֣ה ׀ ָאׁשִ֗ י ַחֶּיֽיָך׃ ו ֵמ֥ י ָעָפ֥ר ּתֹאַכ֖ל ּכ ו ך ָך֣ ֵתֵל֔ ֽחֹנ ַעל־ּג
ה  ֖ ַאּתָ ו ֔רֹאׁש  ָך֣  ּופ ׁשֽ י ֚הּוא  ָעּ֑ה  ַזר ין  ּוֵב֣ ֲעָך֖  ר ז ין  ּוֵב֥ ה  ָ֔ ִאׁשּ ָהֽ ין  ּוֵב֣
 ה ּבֶ ַאר ֤ה  ּבָ ַהר ר  ָאַמ֗ ה  ֣ ָ ִאׁשּ ב׃      ֶאל־ָהֽ ָעק ּנּו  ׁשּוֶפ֥ ּת
֖הּוא  ו ך ּוָקֵת֔ ׁש֣ ּת  ך ֶאל־ִאיׁשֵ י ָבִנ֑ים ו ִד֣ ל ֽ ֶעֶ֖צב ּתֵ ּב ך רֵֹנ֔ ֵהֽ ו בֹוֵנ֣ך ִעּצ
ָך֒  ּתֶ֒ ִאׁש ֣קֹול  ל ּתָ֮  ע ַמ֘ ׁשָ י  ֣ ּכִ ר  ָאַמ֗ ם  ָאָד֣ ׃    ּול ך ֽ ל־ּבָ ׁש ִימ
ה  ּנּו ֲארּוָר֤ ֑ יָך ֵלא֔מֹר ֥לֹא ֹתאַכ֖ל ִמּמֶ יִת֙ ֤ר ִצּוִ ץ ֲאׁשֶ ֹאַכל ִמן־ָהֵע֔ ַוּת֙
֥קֹוץ  ו ַחֶּיֽיָך׃  י  ֵמ֥ י ֹל  ּכ֖ ה  ּנָ ֹאֲכֶל֔ ּתֽ  בֹון ִעּצָ ּב ָך  ֲעבּוֶר֔ ֽ ּבַ  ֲאָדָמה ָהֽ
 יָך ַאּפֶ֙ ֵזַע֤ת  ּב ה׃  ֶדֽ ָ ַהׂשּ ב  ׂשֶ ֶאתֵע֥  ֖ ּתָ ַכל ָאֽ ו  ך ָל֑  יח ִמ֣ צ ּתַ ר  ֖ ּדַ ַדר ו
י ֽ ּכִ ּתָ  ח ֑ ֻלּקָ ה  ּנָ ֖ ִמּמֶ י  ֥ ּכִ ה  ֲאָדָמ֔ ֶאלָה֣  ָך ּוב ׁשֽ ַע֤ד  ֶחם  ֶל֔ ֹאַכל  ּת֣
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