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ל־צ ָּׁב ָּׁ ָֽאם׃
יְכלּ֛ ּו ַה ָּׁש ַ ַ֥מיִ ם וְ ָּׁה ָּׁ ָ֖א ֶרץ וְ ָּׁכ ְ
וַ ֻ
שר ָּׁע ָּׁ ָׂ֑שה
אכ ָ֖תֹו ֲא ֶ ּ֣
יעי ְמ ַל ְ
ֹלהים ַביּ֣ ֹום ַה ְש ִב ִ֔ ִ
וַ ַיְכַ֤ל ֱא ִ
אכ ָ֖תֹו ֲא ֶ ַ֥שר ָּׁע ָּׁ ָֽשה׃
ל־מ ַל ְ
יעי ִמ ָּׁכ ְ
וַ יִ ְשבֹּת ַביּ֣ ֹום ַה ְש ִב ִ֔ ִ
יעי
ֹלהים ֶאת־יּ֣ ֹום ַה ְש ִב ִ֔ ִ
יְב ֶרְך ֱא ִ
וַ ָּׁ ַ֤
וַ יְ ַק ָ֖דש א ָֹּׂ֑תֹו
אכ ִ֔תֹו
ל־מ ַל ְ
ִ ּ֣כי ַ֤בֹו ָּׁש ַבת ִמ ָּׁכ ְ
ֹלהים ַל ֲע ָֽשֹות׃ פ
ר־ב ָּׁ ַ֥רא ֱא ִ ָ֖
ֲא ֶש ָּׁ
תֹול ֧דֹות ַה ָּׁש ַ ּ֛מיִ ם וְ ָּׁה ָּׁ ָ֖א ֶרץ ְב ִה ָּׁ ָֽב ְר ָּׁ ָׂ֑אם
ּ֣א ֶלה ְ
ֹלהים ֶ ַ֥א ֶרץ וְ ָּׁש ָּׁ ָֽמיִם׃
הוַ֥ה ֱא ִ ָ֖
ְבי֗ ֹום ֲע ּ֛שֹות יְ ָּׁ
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וְ ּ֣כֹּל ׀ ִ ּ֣ש ַיח ַה ָּׁש ֶ ֗דה ֶ ֶ֚ט ֶרם יִ ְָֽה ֶי ּ֣ה ָּׁב ִָּׁ֔א ֶרץ
ל־ע ֶשב ַה ָּׁש ֶ ָ֖דה ֶ ּ֣ט ֶרם יִ ְצ ָּׁ ָׂ֑מח
וְ ָּׁכ ַ֥
ל־ה ִָּׁ֔א ֶרץ
ֹלהים ַע ָּׁ
הוַ֤ה ֱא ִ
ִכי ֹ֨ל ֹּא ִה ְמ ִִ֜טיר יְ ָּׁ
ת־ה ֲא ָּׁד ָּׁ ָֽמה׃
וְ ָּׁא ָּׁ ּ֣דם ִַ֔איִ ן ַ ָֽל ֲע ָ֖בֹּד ֶא ָּׁ ָֽ
ן־ה ָּׁ ָׂ֑א ֶרץ
וְ ָ֖אד ַי ֲָֽע ֶלּ֣ה ִמ ָּׁ
ָֽי־ה ֲא ָּׁד ָּׁ ָֽמה׃
ל־פנ ָּׁ ָֽ
ת־כ ְ
וְ ִה ְש ָּׁ ְָׁ֖קה ֶ ָֽא ָּׁ
ן־ה ֲא ָּׁד ִָּׁ֔מה
ת־ה ָּׁא ָּׁ ֗דם ָּׁע ָּׁפר ִמ ָּׁ ּ֣
ֹלהים ֶא ָּׁ ָֽ
הוה ֱא ִִ֜
יצר יְ ָֹּׁ֨
וַ יִ ֶ
וַ יִ ַ ַ֥פח ְב ַא ָּׁ ָ֖פיו נִ ְש ַ ּ֣מת ַח ִיָׂ֑ים
ַוַָֽֽיְ ִ ַ֥הי ָּׁ ָֽה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם ְל ֶנ ֶַ֥פש ַח ָּׁיָֽה׃
ן־ב ָ֖ע ֶדן ִמ ֶ ָׂ֑ק ֶדם
ֹלהים גַ ְ
הו֧ה ֱא ִ ּ֛
וַ יִ ַַּ֞טע יְ ָּׁ
ת־ה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם ֲא ֶ ַ֥שר יָּׁ ָּׁ ָֽצר׃
וַ ָּׁי ֶּ֣שם ִָּׁ֔שם ֶא ָּׁ ָֽ
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ן־ה ֲא ָּׁד ִָּׁ֔מה
ֹלהים ִמ ָּׁ ּ֣
הוַ֤ה ֱא ִ
וַ יַ ְצ ַַּ֞מח יְ ָּׁ
ָּׁכל־עּ֛ץ
נֶ ְח ָּׁ ַ֥מד ְל ַמ ְר ֶ ָ֖אה
וְ ּ֣טֹוב ְל ַמ ֲא ָּׁכָׂ֑ל
וְ עַ֤ץ ַ ָֽה ַחיִ ים ְב ּ֣תֹוְך ַה ִ֔ ָּׁגן
וְ ֵ֕עץ ַה ַ ָ֖ד ַעת ַ֥טֹוב וָּׁ ָּׁ ָֽרע׃
ת־ה ָּׁ ָׂ֑גַֽן
וְ נָּׁ ָּׁהר י ֹּצּ֣א מ ִ֔ע ֶדן ְל ַה ְש ָ֖קֹות ֶא ַ
יִפ ִ֔רד
ּומ ָּׁשם ָּׁ
ִ
אשים׃
וְ ָּׁה ָּׁיָ֖ה ְל ַא ְר ָּׁב ָּׁ ַ֥עה ָּׁר ִ ָֽ
ישֹון
ַ֥שם ָּׁ ָֽה ֶא ָּׁ ָ֖חד ִפ ָׂ֑
ל־א ֶרץ ַ ָֽה ֲחוִ ִ֔ ָּׁילה
ּ֣הּוא ַהס ֹּ֗בב ֶ֚את ָּׁכ ֶ ּ֣
ר־שם ַהזָּׁ ָּׁ ָֽהב׃
ֲא ֶש ָּׁ ָ֖
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ּוָֽ זֲ ַ ּ֛הב ָּׁה ָּׁ ַ֥א ֶרץ ַה ִ ָ֖הוא ָׂ֑טֹוב
ָּׁ ַ֥שם ַה ְב ָ֖ד ֹּ ַלח וְ ֶ ַ֥א ֶבן ַה ָֽש ֹּ ַהם׃
יחֹון
ם־הנָּׁ ָּׁ ַ֥הר ַהש ִנָ֖י גִ ָׂ֑
וְ ָֽש ַ
ל־א ֶרץ ָֽכּוש׃
סֹובב ָ֖את ָּׁכ ֶ ַ֥
ּ֣הּוא ַה ִ֔
ישי ִח ֶ ִ֔ד ֶקל
וְ ֹ֨שם ַהנָּׁ ָּׁ ַ֤הר ַה ְש ִל ִ
ַ֥הּוא ַ ָֽההֹּלְָ֖ך ִק ְד ַ ּ֣מת ַא ָׂ֑שּור
יעי ַ֥הּוא ְפ ָּׁ ָֽרת׃
וְ ַהנָּׁ ָּׁ ַ֥הר ָּׁ ָֽה ְר ִב ִ ָ֖
ת־ה ָּׁא ָּׁ ָׂ֑דם
ֹלהים ֶא ָּׁ ָֽ
הוַ֥ה ֱא ִ ָ֖
וַ יִ ַ ּ֛קח יְ ָּׁ
ּול ָּׁש ְמ ָּׁ ָֽרּה׃
ן־ע ֶדן ְל ָּׁע ְב ָּׁ ָ֖דּה ְ
וַ יַ נִ ּ֣חהּו ְבגַ ִ֔
מר
ל־ה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם לא ָׂ֑ ֹּ
ֹלהים ַע ָּׁ ָֽ
הוּ֣ה ֱא ִִ֔
וַ יְ ַצו יְ ָּׁ
אכל׃
ץ־ה ָּׁגַָֽ֖ן ָּׁא ַ֥כֹּל ת ֹּ ָֽ
ִמ ַ֥כֹּל ָֽע ַ
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ּומ ֗עץ ַה ַד ַעת ּ֣טֹוב וָּׁ ָּׁ ִ֔רע
אכָ֖ל ִמ ֶ ָׂ֑מנּו
ַ֥ל ֹּא ת ֹּ ַ
ִ֗כי ְביּ֛ ֹום ֲא ָּׁכ ְלךַ֥ ִמ ֶ ָ֖מנּו
ַ֥מֹות ָּׁת ָֽמּות׃
ֹלהים
הוּ֣ה ֱא ִִ֔
אמר יְ ָּׁ
וַ י ֹּ ֶ
א־טֹוב ֱהיַ֥ ֹות ָּׁ ָֽה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם ְל ַב ָׂ֑דֹו
ל ֹּ ּ֛
ָֽ ֶא ֱע ֶשּה־לַ֥ ֹו ָ֖עזֶ ר ְכנֶ גְ ָֽדֹו׃
ן־ה ֲא ָּׁד ָּׁ֗מה
ֹלהים ִמ ָּׁ ָֽ
הוה ֱא ִִ֜
וַ יִ ֶצר יְ ָֹּׁ֨
ל־עֹוף ַה ָּׁש ִַ֔מיִ ם
ל־ח ַיַ֤ת ַה ָּׁש ֶדה וְ את ָּׁכ ּ֣
ָּׁכ ַ
ל־ה ָּׁא ָּׁ ִ֔דם ִל ְר ָ֖אֹות ַמה־יִ ְק ָּׁרא־לָׂ֑ ֹו
וַ יָּׁבא ֶא ָּׁ ּ֣
וְ כֹּל ֲא ֶֹ֨שר יִ ְק ָּׁרא־ל֧ ֹו ָֽ ָּׁה ָּׁא ָּׁ ּ֛דם ֶנ ֶַ֥פש ַח ָּׁיָ֖ה ַ֥הּוא ְש ָֽמֹו׃
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וַ יִ ְק ָּׁ ֹ֨רא ָּׁ ָֽה ָּׁא ָּׁ ִ֜דם ש ֗מֹות
ל־ה ְבה ָּׁמה
ְל ָּׁכ ַ
ּול ּ֣עֹוף ַה ָּׁש ִַ֔מיִם
ְ
ּול ָ֖כֹּל ַחיַ ּ֣ת ַה ָּׁש ֶ ָׂ֑דה
ְ
א־מ ָּׁ ַ֥צא ָ֖עזֶ ר ְכנֶ גְ ָֽדֹו׃
ּול ָּׁא ָּׁ ֵ֕דם ָֽל ֹּ ָּׁ
ְ
ל־ה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם
ֹלהים ׀ ַת ְרד ָּׁ ּ֛מה ַע ָּׁ
הוה ֱא ִ ֧
וַ יַ פל יְ ָֹּׁ֨
ישן
וַ יִ ָּׁ ָׂ֑
וַ יִ ַ ֗קח ַא ַחת ִמ ַצ ְלע ִָֹּּׁ֔תיו
וַ יִ ְס ַֹּ֥גר ָּׁב ָּׁ ָ֖שר ַת ְח ֶ ָֽתנָּׁ ה׃
ת־הצ ָּׁלּ֛ע
ֹלהים ׀ ֶ ָֽא ַ
הוה ֱא ִ ֧
וַ ֶיִבן יְ ָֹּׁ֨
ן־ה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם
ר־ל ַ ְַׁ֥קח ִמ ָּׁ ָֽ
ֲא ֶש ָּׁ
ְל ִא ָּׁ ָׂ֑שה
ל־ה ָּׁא ָּׁ ָֽדם׃
וַ ִיְב ֶ ָ֖א ָּׁה ֶא ָֽ ָּׁ
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אמר ָֽ ָּׁה ָּׁא ָּׁדם
וַ י ֹּ ֶ
ּ֣ז ֹּאת ַה ַ֗פ ַעם
ּוב ָּׁ ָ֖שר ִמ ְב ָּׁש ִ ָׂ֑רי
ֶ ֶ֚ע ֶצם ָֽמ ֲע ָּׁצ ִַ֔מי ָּׁ
ְלזֹּאת יִ ָּׁק ּ֣רא ִא ִָּׁ֔שה
ה־ז ֹּאת׃
ִ ַ֥כי מ ִ ָ֖איש ֻל ֳָֽק ָּׁח ָֽ
ת־א ָׂ֑מֹו
ת־א ִ ָ֖ביו וְ ֶא ִ
ב־איש ֶא ָּׁ
ַעל־כן ָֽי ֲַעזָּׁ ִִ֔
וְ ָּׁד ַבּ֣ק ְב ִא ְש ִ֔תֹו
וְ ָּׁהיָ֖ ּו ְל ָּׁב ָּׁ ַ֥שר ֶא ָּׁ ָֽחד׃
רּומים ָּׁ ָֽה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם וְ ִא ְש ָׂ֑תֹו
יהם ֲע ִִ֔
וַ ִי ְָֽהיַ֤ ּו ְשנ ֶ
וְ ָ֖ל ֹּא יִ ְתב ָּׁ ָֹּֽששּו׃

