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 ב פרק בראשית

ַמיִם וַיְֻכּלּו א ָאֶרץ ַהשָּׁ ה ֲאֶשר ְמלַאְכּתֹו ,ַהְשִביִעי ַבּיֹום ֱאלִֹהים וַיְַכל ב. ְצבָָּׁאם-וְכָּׁל ,וְהָּׁ שָּׁ  וַּיְִשבֹת ;עָּׁ

ה ֲאֶשר ְמלַאְכּתֹו-ִמכָּׁל ,ַהְשִביִעי ַבּיֹום שָּׁ ש ,ַהְשִביִעי יֹום-ֶאת ֱאלִֹהים וַיְבֶָּׁרךְ  ג. עָּׁ  בֹו ִכי  :אֹתֹו וַיְַקדֵּ

ַבת א-ֲאֶשר ,ְמלַאְכּתֹו-ִמכָּׁל שָּׁ  . לֲַעשֹות ֱאלִֹהים בָּׁרָּׁ

ּלֶה ד ַמיִם תֹולְדֹות אֵּ יִם ֶאֶרץ--ֱאלִֹהים 'ה ֲעשֹות ,ְביֹום  :בְָּׁרָאםה  בְ  ,וְהָָּׁאֶרץ ַהשָּׁ מָּׁ  ִשיחַ  וְכֹל ה. וְשָּׁ

ֶדה ֶשב-וְכָּׁל ,בָָּׁאֶרץ יְִהיֶה ֶטֶרם ,ַהשָּׁ ֶדה עֵּ ח ֶטֶרם ,ַהשָּׁ ָאֶרץ-ַעל ,ֱאלִֹהים 'ה ִהְמִטיר לֹא ִכי  :יְִצמָּׁ  ,הָּׁ

ם ה-ֶאת לֲַעבֹד ,ַאיִן וְָאדָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ָאֶרץ-ִמן יֲַעלֶה ,וְאֵּד ו. הָּׁ ה ,הָּׁ ה ְפנֵּי-כָּׁל-ֶאת ,וְִהְשקָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ  'ה וַּיִיֶצר ז. הָּׁ

ם-ֶאת ֱאלִֹהים ָאדָּׁ פָּׁר ,הָּׁ ה-ִמן עָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ם וַיְִהי ;ַחּיִים נְִשַמת ,ְבַאפָּׁיו וַּיִַפח ,הָּׁ ָאדָּׁ  וַּיִַטע ח. ַחּיָּׁה לְנֶֶפש ,הָּׁ

ֶדן-גַן ,ֱאלִֹהים 'ה ם וַּיֶָּׁשם ;ִמֶקֶדם--ְבעֵּ ם-ֶאת ,שָּׁ ָאדָּׁ מָּׁה-ִמן ,ֱאלִֹהים 'ה וַּיְַצַמח ט. יָּׁצָּׁר ֲאֶשר הָּׁ ֲאדָּׁ  ,הָּׁ

ד עֵּץ-כָּׁל ץ ,ַהגָּׁן ְבתֹוךְ  ,ַהַחּיִים וְעֵּץ--כָּׁללְַמאֲ  וְטֹוב ,לְַמְרֶאה נְֶחמָּׁ ע טֹוב ַהַדַעת ,וְעֵּ ר י. וָּׁרָּׁ  יֹצֵּא וְנָּׁהָּׁ

ֶדן עֵּ ם ;ַהגָּׁן-ֶאת לְַהְשקֹות ,מֵּ ד ,ּוִמשָּׁ יָּׁה ,יִפָּׁרֵּ אִשים לְַאְרבָּׁעָּׁה ,וְהָּׁ ם יא. רָּׁ ד שֵּ ֶאחָּׁ  הּוא--ִפישֹון ,הָּׁ

ם-ֲאֶשר ,ַהֲחוִילָּׁה ֶאֶרץ-כָּׁל אֵּת ,ַהסֹבֵּב ב ,שָּׁ ָאֶרץ ּוְזַהב יב. ַהזָּׁהָּׁ ם ;טֹוב ,ַהִהוא הָּׁ  וְֶאֶבן ,ַהְבדֹלַח שָּׁ

ם יג. ַהשַֹהם נִי ַהנָּׁהָּׁר-וְשֵּ ם יד. כּוש ֶאֶרץ-כָּׁל אֵּת ,ַהסֹובֵּב הּוא--גִיחֹון ,ַהשֵּ ר וְשֵּ  ַהְשלִיִשי ַהנָּׁהָּׁ

ר ;ַאשּור ִקְדַמת ַההֹלֵּךְ  הּוא ,ִחֶדֶקל ְרִביִעי וְַהנָּׁהָּׁ ת הּוא ,הָּׁ ם-ֶאת ,ֱאלִֹהים 'ה וַּיִַקח טו. ְפרָּׁ ָאדָּׁ  ;הָּׁ

הּו ֶדן-ְבגַן וַּיַנִחֵּ ּה ,עֵּ ְבדָּׁ ּה לְעָּׁ ְמרָּׁ ם-ַעל ,ֱאלִֹהים 'ה וַיְַצו טז. ּולְשָּׁ ָאדָּׁ ץ ִמכֹל  :לֵּאמֹר הָּׁ  ָאכֹל ,ַהגָּׁן-עֵּ

ץ יז. ּתֹאכֵּל עֵּ ע טֹוב ַהַדַעת ,ּומֵּ מּות מֹות--ִמֶמנּו ֲאכָּׁלְךָּׁ  ְביֹום ,ִכי  :ִמֶמנּו ,תֹאַכל לֹא--וָּׁרָּׁ  יח. ּתָּׁ

ם ֱהיֹות טֹוב-לֹא ,ֱאלִֹהים 'ה וַּיֹאֶמר ָאדָּׁ ֶזר ּלֹו-ֶאֱעֶשה ;לְַבדֹו הָּׁ -ִמן ֱאלִֹהים 'ה וַּיִֶצר יט. ְכנֶגְדֹו ,עֵּ

ה מָּׁ ֲאדָּׁ ֶדה ַחּיַת-כָּׁל ,הָּׁ ַמיִם עֹוף-כָּׁל וְאֵּת ַהשָּׁ ם-ֶאל וַּיָּׁבֵּא ,ַהשָּׁ ָאדָּׁ א-ַמה לְִראֹות ,הָּׁ  ֲאֶשר וְכֹל ;לֹו-ּיְִקרָּׁ

א ם לֹו-יְִקרָּׁ ָאדָּׁ א כ. ְשמֹו הּוא ,ַחּיָּׁה נֶֶפש הָּׁ ם וַּיְִקרָּׁ ָאדָּׁ מֹות הָּׁ ה-לְכָּׁל ,שֵּ מָּׁ ַמיִם ּולְעֹוף ַהְבהֵּ  ,ּולְכֹל ,ַהשָּׁ

ֶדה ַחּיַת ם ;ַהשָּׁ צָּׁא-לֹא ,ּולְָאדָּׁ ֶזר מָּׁ ה ֱאלִֹהים 'ה וַּיַפֵּל כא. ְכנֶגְדֹו עֵּ מָּׁ ם-ַעל ַּתְרדֵּ ָאדָּׁ ן ,הָּׁ  ,וַּיִַקח ;וַּיִישָּׁ

יו ַאַחת ר וַּיְִסגֹר ,ִמַצלְעֹתָּׁ ם-ִמן לַָּׁקח-ֲאֶשר ַהצֵּלָּׁע-ֶאת ֱאלִֹהים 'ה וַּיִֶבן כב. ַּתְחֶּתנָּׁה ,בָּׁשָּׁ ָאדָּׁ ה ,הָּׁ  ;לְִאשָּׁ

ם-ֶאל ,וַיְִבֶאהָּׁ  ָאדָּׁ ם ,וַּיֹאֶמר כג. הָּׁ ָאדָּׁ ֲעצַָּׁמי ֶעֶצם ַהַפַעם זֹאת ,הָּׁ ר ,מֵּ ִרי ּובָּׁשָּׁ א לְזֹאת ;ִמְבשָּׁ רֵּ ה יִקָּׁ  ,ִאשָּׁ

ִאיש ִכי ה מֵּ ַבק ;ִאמֹו-וְֶאת ,ָאִביו-ֶאת ,ִאיש-יֲַעזָּׁב ,כֵּן-ַעל כד. זֹאת-לְֻקחָּׁ יּו ,ְבִאְשּתֹו וְדָּׁ ר וְהָּׁ  לְבָּׁשָּׁ

ד ם ,ֲערּוִמים ְשנֵּיֶהם וַּיְִהיּו כה. ֶאחָּׁ ָאדָּׁ ֹ  ,וְלֹא ;וְִאְשּתֹו הָּׁ שּויְִתב  .שָּׁ
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יָּׁה ,וְַהנָּׁחָּׁש א רּום הָּׁ ֶדה ַחּיַת ִמכֹל ,עָּׁ ה ֲאֶשר ,ַהשָּׁ שָּׁ ה-ֶאל ,וַּיֹאֶמר ;ֱאלִֹהים 'ה עָּׁ ִאשָּׁ  ָאַמר-ִכי ַאף ,הָּׁ

ץ ִמכֹל תֹאְכלּו לֹא ,ֱאלִֹהים ה וַּתֹאֶמר ב. ַהגָּׁן עֵּ ִאשָּׁ ץ ִמְפִרי  :ַהנָּׁחָּׁש-ֶאל ,הָּׁ  ּוִמְפִרי ג. נֹאכֵּל ,ַהגָּׁן-עֵּ

ץ עֵּ  ,ַהנָּׁחָּׁש וַּיֹאֶמר ד. ְּתֻמתּון-ֶפן  :בֹו ִתגְעּו וְלֹא ,ִמֶמנּו תֹאְכלּו לֹא ֱאלִֹהים ָאַמר--ַהגָּׁן-ְבתֹוךְ  ֲאֶשר ,הָּׁ

ה-ֶאל ִאשָּׁ עַ  ,ִכי ה. ְּתֻמתּון ,מֹות-לֹא  :הָּׁ ינֵּיֶכם וְנְִפְקחּו ,ִמֶמנּו ֲאכָּׁלְֶכם ְביֹום ִכי ,ֱאלִֹהים יֹדֵּ  ;עֵּ

י ,כֵּאלִֹהים ,וְִהיִיֶתם ע טֹוב ,יְֹדעֵּ ֶרא ו. וָּׁרָּׁ ה וַּתֵּ ִאשָּׁ עֵּץ טֹוב ִכי הָּׁ ינַיִם הּוא-ַתֲאוָּׁה וְִכי לְַמֲאכָּׁל הָּׁ  ,לָּׁעֵּ

ד ץ וְנְֶחמָּׁ עֵּ ן ;וַּתֹאַכל ,ִמִפְריֹו וִַּתַקח ,לְַהְשִכיל הָּׁ ּה-גַם וִַּתּתֵּ ּה לְִאישָּׁ ינֵּי ,וִַּתפַָּׁקְחנָּׁה ז. וַּיֹאַכל ,ִעמָּׁ  עֵּ

יֻרִמם ִכי ,וַּיְֵּדעּו ,ְשנֵּיֶהם ם עֵּ נָּׁה ֲעלֵּה וַּיְִתְפרּו ;הֵּ  'ה קֹול-ֶאת וַּיְִשְמעּו ח. ֲחגֹרֹת לֶָּׁהם וַּיֲַעשּו ,ְתאֵּ

ם וַּיְִתַחבֵּא ;ַהּיֹום לְרּוחַ --ַבגָּׁן ִמְתַהּלֵּךְ  ,ֱאלִֹהים ָאדָּׁ ץ ,ְבתֹוךְ  ,ֱאלִֹהים 'ה ִמְפנֵּי ,וְִאְשּתֹו הָּׁ  ט. ַהגָּׁן עֵּ

א ם-ֶאל ,ֱאלִֹהים 'ה וַּיְִקרָּׁ ָאדָּׁ ַמְעִּתי קֹלְךָּׁ -ֶאת ,וַּיֹאֶמרי. ַאּיֶכָּׁה ,לֹו וַּיֹאֶמר ;הָּׁ א ;ַבגָּׁן שָּׁ ירֹם-ִכי וִָּׁאירָּׁ  עֵּ

בֵּא ,ָאנִֹכי ירֹם ִכי ,לְךָּׁ  ִהגִיד ִמי--וַּיֹאֶמר יא. וָּׁאֵּחָּׁ ה עֵּ עֵּץ-ֲהִמן ;ָאּתָּׁ -ֲאכָּׁל לְִבלְִּתי ִצּוִיִתיךָּׁ  ֲאֶשר ,הָּׁ

ם ,וַּיֹאֶמר יב. ָאכָּׁלְּתָּׁ --ִמֶמנּו ה  :הָָּׁאדָּׁ ִאשָּׁ ה ֲאֶשר הָּׁ ִדי נַָּׁתּתָּׁ עֵּץ-ִמן ּלִי-נְָּׁתנָּׁה ִהוא ,ִעמָּׁ  יג. וָּׁאֹכֵּל הָּׁ

ה ֱאלִֹהים 'ה וַּיֹאֶמר ִשית זֹאת-ַמה ,לִָּׁאשָּׁ ה ,וַּתֹאֶמר ;עָּׁ ִאשָּׁ  'ה וַּיֹאֶמר יד. וָּׁאֹכֵּל ,ִהִשיַאנִי ַהנָּׁחָּׁש ,הָּׁ

ִשיתָּׁ  ִכי ,ַהנָּׁחָּׁש-ֶאל ֱאלִֹהים ה ָארּור ,זֹאת עָּׁ ה-ִמכָּׁל ַאּתָּׁ מָּׁ ֶדה ַחּיַת ּוִמכֹל ,ַהְבהֵּ לֵּךְ  גְחֹנְךָּׁ -ַעל ;ַהשָּׁ  ,תֵּ

פָּׁר י-כָּׁל ּתֹאַכל וְעָּׁ יבָּׁה טו. ַחּיֶיךָּׁ  יְמֵּ ה ּובֵּין בֵּינְךָּׁ  ,ָאִשית וְאֵּ ִאשָּׁ ּה ּובֵּין ,ַזְרֲעךָּׁ  ּובֵּין ,הָּׁ  הּוא  :ַזְרעָּׁ

ה ,רֹאש יְשּוְפךָּׁ  ב ְּתשּוֶפנּו וְַאּתָּׁ קֵּ ה-ֶאל טז. עָּׁ ִאשָּׁ רֹנֵּךְ  ִעְצבֹונֵּךְ  ַאְרֶבה ַהְרבָּׁה ,ָאַמר הָּׁ  ,ְבֶעֶצב--וְהֵּ

לְִדי ךְ -וְֶאל ;בָּׁנִים ּתֵּ ךְ  ,ִאישֵּ תֵּ ל ,וְהּוא ,ְּתשּוקָּׁ ם יז. בָּׁךְ -יְִמשָּׁ ַמְעּתָּׁ -ִכי ,ָאַמר ּולְָאדָּׁ  ,ִאְשֶּתךָּׁ  לְקֹול שָּׁ

עֵּץ-ִמן וַּתֹאַכל ה--ִמֶמנּו תֹאַכל לֹא לֵּאמֹר ִצּוִיִתיךָּׁ  ֲאֶשר ,הָּׁ ה ֲארּורָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ  ְבִעצָּׁבֹון ,ַבֲעבּוֶרךָּׁ  ,הָּׁ

י כֹל ,ּתֹאְכלֶנָּׁה ֶשב-ֶאת ,וְָאַכלְּתָּׁ  ;לָּׁךְ  ַּתְצִמיחַ  ,וְַדְרַדר וְקֹוץ יח. ַחּיֶיךָּׁ  יְמֵּ ֶדה עֵּ ַעת יט. ַהשָּׁ  ,ַאֶפיךָּׁ  ְבזֵּ

ה-ֶאל שּוְבךָּׁ  ַעד ,לֶֶחם ּתֹאַכל מָּׁ ֲאדָּׁ ְחּתָּׁ  ִמֶמנָּׁה ִכי ,הָּׁ פָּׁר-ִכי  :לֻקָּׁ ה עָּׁ פָּׁר-וְֶאל ,ַאּתָּׁ שּוב עָּׁ א כ. ּתָּׁ  וַּיְִקרָּׁ

ם ָאדָּׁ ם הָּׁ ה ִהוא ִכי  :ַחּוָּׁה ,ִאְשּתֹו שֵּ יְתָּׁ ם ,הָּׁ י-כָּׁל אֵּ ם ֱאלִֹהים 'ה וַּיַַעש כא. חָּׁ  כְָּׁתנֹות ,ּולְִאְשּתֹו לְָאדָּׁ

ם--עֹור  . וַּיַלְִבשֵּ

ן ,ֱאלִֹהים 'ה וַּיֹאֶמר כב ם הֵּ יָּׁה הָָּׁאדָּׁ ע טֹוב ,לַָּׁדַעת ,ִמֶמנּו ְכַאַחד הָּׁ ה ;וָּׁרָּׁ  גַם וְלַָּׁקח ,יָּׁדֹו יְִשלַח-ֶפן וְַעּתָּׁ

ץ עֵּ הּו כג. לְעֹלָּׁם וַָּׁחי ,וְָאַכל ,ַהַחּיִים מֵּ ֶדן-ִמגַן ,ֱאלִֹהים 'ה וַיְַשּלְחֵּ ה-ֶאת ,לֲַעבֹד--עֵּ מָּׁ ֲאדָּׁ  ֲאֶשר ,הָּׁ

ם ,לַֻקח ם-ֶאת ,וַיְגֶָּׁרש כד. ִמשָּׁ ָאדָּׁ ֶדן-לְגַן ִמֶקֶדם וַּיְַשכֵּן ;הָּׁ  ַהֶחֶרב לַַהט וְאֵּת ,ַהְכֻרִבים-ֶאת עֵּ

ץ ֶדֶרךְ -ֶאת ,לְִשמֹר ,ַהִמְתַהֶפֶכת  . ַהַחּיִים עֵּ
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