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פרק ג
וְ ַהנָּ ָּחש ָּה ָּיָ֣ה ָּע ֔רּום ִמכֹּל ַחיַ ָ֣ת ַה ָּש ֔דה
ֹלהים
הוָ֣ה ֱא ִ ִ֑
ֲא ֶׁ֥שר ָּע ָּ ָׂ֖שה יְ ָּ
ל־ה ִא ָּ֔שה
וַ י ֹּאמר א ָּ ָ֣
אכ ֔לּו ִמ ָׂ֖כֹּל ֶׁ֥עץ ַה ָּגִָּּֽֽן׃
ֹלהים ָ֣ל ֹּא ִּֽת ֹּ ְ
י־א ַ ָ֣מר ֱא ִ֔
ַ ַ֚אף ִ ִּֽכ ָּ
ל־הנָּ ָּ ִ֑חש
וַ ֶׁ֥ת ֹּאמר ָּ ִּֽה ִא ָּ ָׂ֖שה א ַ
אכל׃
ץ־ה ָּ ָׂ֖גָּֽן נ ֹּ ִּֽ
ִמ ְפ ִ ֶׁ֥רי ִּֽע ַ
ֹלהים
תֹוְך־הגָּ ן֒ ָּא ַ ָ֣מר ֱא ִִ֗
ַ
שר ְב
ּומ ְפ ִ ָ֣רי ָּהעץ ֲא ָ֣
ִ
אכלּו ִמ ֔מנּו וְ ֶׁ֥ל ֹּא ִתגְ ָׂ֖עּו ִ֑בֹו
ֹ֤ל ֹּא ִּֽת ֹּ ְ
ן־ת ֻמ ִּֽתּון׃
פ ְ
ל־ה ִא ָּ ִ֑שה
וַ ֶׁ֥י ֹּאמר ַהנָּ ָּ ָׂ֖חש א ָּ ִּֽ
א־מֹות ְת ֻמ ִּֽתּון׃
ִּֽל ֹּ ָׂ֖
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ֹלהים
ִ ַ֚כי י ָֹּ֣ד ַע ֱא ִ֔
ִִ֗כי ְביֹום ֲא ָּכ ְלכָ֣ם ִמ ֔מנּו
וְ נִ ְפ ְק ָׂ֖חּו ִּֽעיניכִ֑ם
אֹלהים י ְֹּד ָׂ֖עי ֶׁ֥טֹוב וָּ ָּ ִּֽרע׃
וִ ְהיִ יתם ִּֽכ ִ֔
וַ ָ֣תרא ָּ ִּֽה ִא ָָּּׁ֡שה ִ ָ֣כי טֹוב ָּה ֵ֨עץ ְל ַמ ֲא ָָּ֜כל
ה־הּוא ָּלע ִַ֗יניִ ם וְ נ ְח ָּ ֹ֤מד ָּהעץ ְל ַה ְש ִ֔כיל
וְ ִ ִ֧כי ַ ִּֽת ֲאוָּ ָ֣
וַ ִת ַ ֶׁ֥קח ִמ ִפ ְריָׂ֖ ֹו
אכִ֑ל
וַ ת ֹּ ַ
ישּה ִע ָּ ָׂ֖מּה
ם־ל ִא ָּ ָׁ֛
וַ ִת ִ֧תן גַ ְ
אכל׃
וַ י ֹּ ַ ִּֽ
יהם
וַ ִת ָּפ ַק ְחנָּ ה עינָ֣י ְשנ ֔
וַ י ָ֣ ְָּֽד ֔עּו ִ ֶׁ֥כי ִּֽע ֻיר ִ ָׂ֖מם ִ֑הם
ַוִָּּֽֽיִ ְת ְפרּו ֲעלָ֣ה ְתא ָּ֔נה
וַ יַ ֲע ֶׁ֥שּו ָּל ָׂ֖הם ֲח ֹּג ִּֽר ֹּת׃
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ֹלהים ִמ ְת ַה ֶׁ֥לְך
הוִ֧ה ֱא ִ ָׁ֛
ת־קֹול יְ ָּ
ַוִָּּֽֽיִ ְש ְמ ֞עּו א ֵ֨
ַב ָּ ָׂ֖גָּֽן ְל ָ֣ר ַּוח ַהיִ֑ ֹום
ֹלהים
הוָ֣ה ֱא ִ֔
וַ יִ ְת ַח ֵ֨בא ָּ ִּֽה ָּא ָּ ָ֜דם וְ ִא ְש ִ֗תֹו ִמ ְפני יְ ָּ
ְב ָׂ֖תֹוְך ֶׁ֥עץ ַה ָּגִָּּֽֽן׃
ל־ה ָּא ָּ ִ֑דם
ֹלהים א ָּ ִּֽ
הוֶׁ֥ה ֱא ִ ָׂ֖
וַ יִ ְק ָּ ָׁ֛רא יְ ָּ
וַ ֶׁ֥י ֹּאמר לָׂ֖ ֹו
ַאי ִָּּֽכה׃
וַ ֹּ֕י ֹּאמר
את־ק ְֹּלךֶׁ֥ ָּש ַ ָׂ֖מ ְע ִתי ַב ָּ ִ֑גָּֽן
ירא ִ ִּֽכי־עי ֶׁ֥ר ֹּם ָּא ָֹּׂ֖נ ִכי
וָּ ִא ָּ ָׁ֛
וָּ א ָּח ִּֽבא׃
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וַ ֹּ֕י ֹּאמר
ִ ַ֚מי ִה ִגָ֣יד ְל ֔ך ִ ֶׁ֥כי עי ָׂ֖ר ֹּם ָּ ִ֑א ָּתה
ל־מ ָׂ֖מנּו ָּא ָּ ִּֽכ ְל ָּת׃
יתיך ְל ִב ְל ִ ֶׁ֥תי ֲא ָּכ ִ
ן־ה ִ֗עץ ֲא ִ֧שר ִצּוִ ִ ָׁ֛
ֲה ִמ ָּ
וַ ָׂ֖י ֹּאמר ָּ ִּֽה ָּא ָּ ִ֑דם
שר נָּ ַ ָ֣ת ָּתה ִע ָּמ ִ ֔די
ָּ ִּֽה ִא ָּשה ֲא ָ֣
ן־ה ָׂ֖עץ
ה־לי ִמ ָּ
ִ ָׁ֛הוא ָּנ ְִּֽתנָּ ִ ֶׁ֥
וָּ א ִֹּּֽכל׃
ֹלהים ָּל ִא ָּ ָׂ֖שה
הוִ֧ה ֱא ִ ָׁ֛
וַ ֵ֨י ֹּאמר יְ ָּ
ה־ז ֹּאת ָּע ִ ִ֑שית
ַמ ָ֣
וַ ת ֹּאמר ָּ ִּֽה ִא ָּ֔שה
יאנִ י
ַהנָּ ָּ ֶׁ֥חש ִה ִש ַ ָׂ֖
וָּ א ִֹּּֽכל׃
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ל־הנָּ ָּחש
ֹלהים ׀ ִּֽא ַ
וַ יֹּאמר יְ הֹוָּ ֵ֨ה ֱא ִ ֶׁ֥
ת
ית זֹּא ֒
ִ ָ֣כי ָּע ִ ָ֣ש ָּ
ּומ ָׂ֖כֹּל ַחיַ ָ֣ת ַה ָּש ִ֑דה
ל־ה ְבה ָּ֔מה ִ
ָּא ֹ֤רּור ַא ָּתה ִמ ָּכ ַ
ל־יְמי ַחיִּֽיך׃
אכָׂ֖ל ָּכ ֶׁ֥
ַעל־גְ חֹּנְ ךָ֣ ת ֔לְך וְ ָּע ָּ ֶׁ֥פר ת ֹּ ַ
יבה ׀ ָּא ִִ֗שית ִּֽבינְ ך ּובָ֣ין ָּ ִּֽה ִא ָּ֔שה
וְ א ָּ ָ֣
ּובין זַ ְר ֲעךָׂ֖ ּובָ֣ין זַ ְר ָּ ִ֑עּה
ֶׁ֥
שּופךָ֣ ֔ר ֹּאש
ַ֚הּוא יְ ְ
שּופנּו ָּע ִָּֽקב׃ ס
וְ ַא ָּ ָׂ֖תה ְת ֶׁ֥
ל־ה ִא ָּ ָ֣שה ָּא ִַ֗מר
ִּֽא ָּ
בֹונְָּֽך וְ ִּֽהר ֹּ֔נְך
ַה ְר ָּ ֹ֤בה ַא ְרבה ִע ְצ ָ֣
ְב ָׂ֖עצב ִּֽת ְל ִ ָ֣די ָּב ִנִ֑ים
ל־אישְך ְת ָ֣ש ָּּוק ֔תְך
וְ א ִ
ל־בְך׃ ס
יִמ ָּש ָּ ִּֽ
וְ ָׂ֖הּוא ְ
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ּול ָּא ָּ ָ֣דם ָּא ִַ֗מר
ְ
י־ש ַמ ְע ָּת ְל ָ֣קֹול ִא ְשתך֒
ִ ִּֽכ ָּ
אכָׂ֖ל ִמ ִ֑מנּו
מר ֶׁ֥ל ֹּא ת ֹּ ַ
יתיך לא ֔ ֹּ
ן־ה ֔עץ ֲא ֹ֤שר ִצּוִ ִ
אכל ִמ ָּ
וַ ת ֹּ ַ
בּורך
רּורה ָּ ִּֽה ֲא ָּד ָּמה ַ ִּֽב ֲע ֔
ֲא ָּ ֹ֤
אכ ֔לנָּ ה ָׂ֖כֹּל יְ ֶׁ֥מי ַחיִּֽיך׃
ְב ִע ָּצבֹון ִּֽת ֹּ ֲ
יח ָּלְִ֑ך
וְ ֶׁ֥קֹוץ וְ ַד ְר ַ ָׂ֖דר ַת ְצ ִ ָ֣מ ַ ִּֽ
ת־עשב ַה ָּש ִּֽדה׃
וְ ָּא ַכ ְל ָּ ָׂ֖ת א ֶׁ֥
אכל ֔לחם
ְבז ַ ֹ֤עת ַאפיך ָ֣ת ֹּ ַ
ל־ה ֲא ָּד ָּ֔מה
ּובך א ָּ ָ֣
ַ ֹ֤עד ִּֽש ְ
ִ ֶׁ֥כי ִמ ָׂ֖מנָּ ה ֻל ָּ ִ֑ק ְח ָּת
ל־ע ָּ ָׂ֖פר ָּת ִּֽשּוב׃
י־ע ָּ ָ֣פר ַ֔א ָּתה וְ א ָּ
ִ ִּֽכ ָּ
וַ יִ ְק ָּ ִ֧רא ָּ ִּֽה ָּא ָּ ָׁ֛דם ֶׁ֥שם ִא ְש ָׂ֖תֹו ַחָּּוִ֑ה
ל־חי׃
יְתה ֶׁ֥אם ָּכ ָּ ִּֽ
ִ ָׁ֛כי ִ ֶׁ֥הוא ָּ ִּֽה ָּ ָׂ֖
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ּול ִא ְש ָׁ֛תֹו ָּכ ְתנֶׁ֥ ֹות ָׂ֖עֹור
ֹלהים ְל ָּא ָּ ִ֧דם ְ
הוה ֱא ִָ֜
וַ יַ ַעש יְ ֵָּ֨
וַ יַ ְל ִב ִּֽשם׃ פ
ֹלהים
הוָ֣ה ֱא ִִ֗
וַ ָ֣י ֹּאמר ׀ יְ ָּ
ֹ֤הן ָּ ִּֽה ָּא ָּדם ָּהיָּ ה ְכ ַא ַ ָ֣חד ִמ ֔מנּו ָּל ַ ָׂ֖ד ַעת ָ֣טֹוב וָּ ָּ ִ֑רע
וְ ַע ָּ ָ֣תה ׀ פן־יִ ְש ַלָ֣ח יָּ ִ֗דֹו וְ ָּל ַקח ַ ַ֚גם מעָ֣ץ ַ ִּֽה ַח ִ֔יים וְ ָּא ַכָׂ֖ל וָּ ַ ֶׁ֥חי ְלע ָּ ִֹּּֽלם׃
ֹלהים ִמגַ ן־עִ֑דן
הוֶׁ֥ה ֱא ִ ָׂ֖
ַוִָּּֽֽיְ ַש ְל ָׁ֛חהּו יְ ָּ
ת־ה ֲא ָּד ָּ֔מה ֲא ֶׁ֥שר ֻל ַ ָׂ֖קח ִמ ָּ ִּֽשם׃
ַ ִּֽל ֲעבֹּד א ָּ ָ֣
ת־ה ָּא ָּ ִ֑דם
וַ יְ ָּ ָׂ֖גָּֽרש א ָּ ִּֽ
ן־עדן
וַ יַ ְשכן ִמ ֵ֨קדם ְלגַ ָ֜
ת־ה ְכ ֻר ִִ֗בים
א ַ
וְ ֵ֨את ַל ַֹ֤הט ַהחרב ַה ִמ ְת ַה ֔פכת
ת־דרְך ֶׁ֥עץ ַ ִּֽה ַח ִיִּֽים׃ ס
מר א ָׂ֖
ִל ְש ֹּ֕ ֹּ

