
יתב ְּ  ֵראשִׁ

יתב ְּ ִׁ֖ ים ֵראשִׁ ִ֑ אְֱּאֹלהִׁ ם  ָבָרָ֣ יִׁ תְַּהָשַמִׁ֖ ֶרץ׃  ֵאֵ֥ תְָּהָאָֽ ֵאֵ֥ ֶרץ  ו  ָהָאָ֗ ה  ו  ָתֵ֥ הו ָהי  ְָּוב ֹ֔ הוֹ֙ ֶשְך  ת ֹ֙ ח ִׁ֖ ֹום  ו  הִ֑ ֵנָ֣יְּת  ְּ ַעל־פ 

וַחְּ רָ֣ יםו  ֶפתְּ  ֱאֹלהִֹׁ֔ ַרֶחִׁ֖ ם׃מ  יִׁ יְַּהָמָֽ ֵנֵ֥ ים  ַעל־פ  ִׁ֖ אֶמרְֱּאֹלהִׁ ֹורְְּּ ַוי ֵ֥ יְּאִ֑ ָ֣ הִׁ י־אְָּֽ י  הִׁ ַֽי  יםְּ  ֹור׃ַוָֽ ִ֛ אְֱּאֹלהִׁ ֹור ַוַי ַֽר  ֹובְֶּאת־ָהאִׁ֖ י־טִ֑ ְּ כִׁ

ים לְֱּאֹלהִֹׁ֔ ֵדָ֣ ֹורְְּּ ַוַיב  יןְָּהאִׁ֖ ֶשְך׃ ֵבֵ֥ יןְַּהח ָֽ ֹוםְְּּ וֵבֵ֥ ְּיֹ֔ יםְּ׀ְָּלאֹורֹ֙ ִ֤ אְֱּאֹלהִׁ ָרָ֨ ק  ֶשְך ַויִׁ ַלח ִׁ֖ ָלהְּ  ו  י  ָראְָּלִ֑ ְְָּּקָ֣

ֶרב י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽי  ֶקרְּ ַוָֽ י־ב ִׁ֖ הִׁ ַֽי  ד׃ְְַּּוָֽ ֹוםְֶּאָחָֽ ְּיֵ֥

ים אֶמרְֱּאֹלהִֹׁ֔ ְְְֵַּּּ֥וי ָ֣ הִׁ יַעְּי  ִׁ֖ םְּיְָּרָקִׁ יִׁ ֹוְךְַּהָמִ֑ תָ֣ ילְְּּב  ֹ֔ דִׁ יְַּמב  ָ֣ יהִׁ ם׃ְְְּּּוִׁ יִׁ םְָּלָמָֽ יִׁ יןְַּמִׁ֖ ים ְְֵּּבֵ֥ יַעְְְַַּּּ֒וַיַָ֣עׂשְֱּאֹלהִׁ ְְֶּּאת־ָהָרקִׁ

לְּ ֵדָ֗ םְְַֹּּ֙וַיב  יִׁ יןְַּהַמֹ֙ יַעְְְֵּּּבִ֤ ַחתְָּלָרקִֹׁ֔ ַתָ֣ ְּמִׁ םְְֲּּאֶשרֹ֙ יִׁ יןְַּהַמֹ֔ יַעְְְּּּוֵבָ֣ ִ֑ לְָּלָרָקִׁ רְֵּמַעָ֣ ן׃ְְֲּּאֶשִׁ֖ י־ֵכָֽ הִׁ י  ַ אְְְּּּוָֽ ָר  ק  יםְַּויִׁ ִ֛ םְֱּאֹלהִׁ יִׁ יַעְָּשָמִ֑ ִׁ֖ ָרָקִׁ ְָּלָֽ

ֶרבְּ י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽי  ֶקרְַּוָֽ י־ב ִׁ֖ הִׁ ַֽי  י׃ְְַּּוָֽ ָֽ ֹוםְֵּשנִׁ ְּיֵ֥

יםְּ אֶמרְֱּאֹלהִָׁ֗ םְְַּּוי ָ֣ יִׁ וְַּהַמַּ֜ ָקוָ֨ םְְֹּּ֙יִׁ יִׁ ַחתְַּהָשַמֹ֙ ַתִ֤ דְְְּּּמִׁ ֹוםְֶּאָחֹ֔ הְֶּאל־ָמקָ֣ הְַּהַיָבָשִ֑ ֵתָרֶאִׁ֖ ן׃ְְּּו  י־ֵכָֽ הִׁ ַֽי  ְּ ְַּוָֽ

ֶרְּ ְֶּאֹ֔ יםְּ׀ְַּלַיָבָשהֹ֙ ִ֤ אְֱּאֹלהִׁ ָרָ֨ ק  םְְּּץְַּויִׁ יִׁ הְַּהַמִׁ֖ ֵוֵ֥ ק  מִׁ יםְְּּול  ִ֑ אְַּימִׁ יםְָּקָרָ֣ ִׁ֖ אְֱּאֹלהִׁ ֹוב׃ְְַּּוַיֵַֽ֥ר  י־טָֽ  ְְּּכִׁ

ים אֶמרְֱּאֹלהִָׁ֗ ֶשאְּ ְַּוי ָ֣ ְֶּדֹ֔ ֶרץֹ֙ אְָּהָאֹ֙ ֵשִ֤ ד  ַרעְְַּּתָֽ יַעְֶּזֹ֔ ָ֣ רִׁ ֶׂשבְַּמז  יְְֵּּעֵ֚ ִ֞ רִׁ ץְּפ  ֹוְְֵּּעָ֣ ינֹ֔ מִׁ ְּל  יֹ֙ רִׁ ֶׂשהְּפ  ֹוְּע ִ֤ עֹו־בִׁ֖ רְַּזר  ֶרץְּ ֲאֶשֵ֥ ן׃ ְַּעל־ָהָאִ֑ י־ֵכָֽ הִׁ ַֽי  ְַּוָֽ

ֶרץַותֹו אְָּהָאַּ֜ ֶשאְְֵּּצָ֨ ְְֶּּדֶּ֠ ַרעֹ֙ יַעְֶּזֹ֙ ִ֤ רִׁ ֶׂשבְַּמז  הוְֵּעָ֣ יֵנֹ֔ מִׁ יְְּּל  ִ֛ רִׁ ֶׂשה־פ  ץְּע ָֽ ֵע  יֵנִ֑הוְְּּו  מִׁ ֹוְּל  עֹו־בִׁ֖ רְַּזר  יםְְֲּּאֶשֵ֥ ִׁ֖ אְֱּאֹלהִׁ ֹוב׃ְַּוַיֵַֽ֥ר  י־טָֽ ְּכִׁ

ֶרב י־ֶעֵ֥ הִׁ י  ַ ֶקרְְּּוָֽ י־ב ִׁ֖ הִׁ י  ַ י׃ְְּּוָֽ ָֽ ישִׁ לִׁ ֹוםְּש  ְּיֵ֥

יםְּ אֶמרְֱּאֹלהִָׁ֗ ְְַּּוי ָ֣ א ר תֹ֙ יְּמ  ִ֤ הִׁ ְְָּּ֣י  ָקִׁ ר  םְּבִׁ יִׁ ילְּיַעְַּהָשַמֹ֔ ִּ֕ דִׁ ַהב  ֹוםְְּּל  יןְַּהיִׁ֖ ָלהְְֵּּבֵ֥ י  יןְַּהָלִ֑ יםְְּּוֵבָ֣ ֹ֔ ֹוֲעדִׁ מָ֣ ְּול  א ת תֹ֙ וְּל  ָהיִ֤ ים׃ְּו  ָֽ ָשנִׁ יםְּו  ִׁ֖ ָימִׁ ְּול 

ְּ אֹור תֹ֙ מ  וְּלִׁ ָהיִ֤ םְְּּו  יִׁ יַעְַּהָשַמֹ֔ ָ֣ ָקִׁ ר  ֶרץְְּּבִׁ ירְַּעל־ָהָאִ֑ ִׁ֖ ָהאִׁ ן׃ְּל  י־ֵכָֽ הִׁ י  ַ יםְְּּוָֽ יְַּהמ ְְְַּּּוַיַָ֣עׂשְֱּאֹלהִֹׁ֔ ֵנֵ֥ יםְֶּאת־ש  ִ֑ ד לִׁ תְַּהג  ְְּּא ר ִׁ֖

ְּ ֹורְַּהָגד לֹ֙ ֹוםְְֶּּאת־ַהָמאִ֤ ֶלתְַּהיֹ֔ ֶשָ֣ ֶממ  ְְּּל  ֹורְַּהָקט ןֹ֙ ֶאת־ַהָמאִ֤ ָלהְְּּו  י  ֶלתְַּהַלֹ֔ ֶשָ֣ ֶממ  ים׃ְְּּל  ָֽ תְַּהכֹוָכבִׁ ֵאִׁ֖  ְּו 

ים ִׁ֖ םְֱּאֹלהִׁ ןְּא ָתִ֛ ֵתֵ֥ ם  ַויִׁ יִׁ יַעְַּהָשָמִ֑ ָ֣ ָקִׁ ר  ֶרץ׃ְְּּבִׁ ירְַּעל־ָהָאָֽ ִׁ֖ ָהאִׁ ְְְּּּל  ש לֹ֙ מ  לִׁ ֹוםְּובְַּו  ָלהְַּביָ֣ י  ילְְַּּלֹ֔ ֹ֔ דִׁ ֲלַהב  ֹורְּוָֽ יןְָּהאִׁ֖ ֶשְךְְֵּּבֵ֥ יןְַּהח ִ֑  ְּוֵבָ֣

יםְּ ִׁ֖ אְֱּאֹלהִׁ ֹוב׃ְְַּּוַיֵַֽ֥ר  י־טָֽ ְְּּכִׁ

ֶרב י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽי  ֶקרְּ ַוָֽ י־ב ִׁ֖ הִׁ ַֽי  י׃ְּ ַוָֽ ָֽ יעִׁ בִׁ ֹוםְּר  ְּיֵ֥

ים אֶמרְֱּאֹלהִֹׁ֔ םְְְַּּּוי ָ֣ יִׁ וְַּהַמֹ֔ צָ֣ ר  ש  ֶרץְּיִׁ עֹוףְְְֶֹּּּ֙נֶָ֣פשְַּחָיִ֑הְֶּשִׁ֖ ֶרץְּו  ףְַּעל־ָהָאֹ֔ עֹוֵפָ֣ ם׃ַעל־ְְּּי  יִׁ יַעְַּהָשָמָֽ ֵ֥ ָקִׁ ֵנִׁ֖יְּר   ְְּּפ 

ים אְֱּאֹלהִֹׁ֔ ָרָ֣ ב  יםְְְַּּּויִׁ ִ֑ ד לִׁ םְַּהג  ִׁ֖ ינִׁ ַחָיָ֣הְֶּאת־ַהַתנִׁ ַ תְָּכל־ֶנֶָ֣פשְּהָֽ ֵאָ֣ ֶׂשתְּ׀ְּו  ר ֶמֶ֡ םְְָּּהָֽ יִׁ וְַּהַמַּ֜ צָ֨ םְְֲּּאֶש֩רְָּשר  יֵנֶהָ֗ ָֽ מִׁ ְְּּל  ֹוףְָּכָנףֹ֙ תְָּכל־עִ֤ ֵאָ֨ הוו  יֵנֹ֔ מִׁ ְּל 

ים ִׁ֖ אְֱּאֹלהִׁ ֹוב׃ְְַּּוַיֵַֽ֥ר  י־טָֽ ָב ְְּּכִׁ יםְַּוי  ִׁ֖ םְֱּאֹלהִׁ רְְֶּּרְךְּא ָתִ֛ וְְֵּּלאמ ִ֑ בָ֗ וְּור  רָ֣ יםְּפ  ְַּבַימִֹׁ֔ םֹ֙ יִׁ וְֶּאת־ַהַמֹ֙ אִ֤ ל  ֹוףְְּּומִׁ ָהעִׁ֖ ֶרץ׃ְְְּּּו  ֶַֽרבְָּבָאָֽ ֵ֥ ְְּּיִׁ

ֶרב י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽי  ֶקרְְּּ ַוָֽ י־ב ִׁ֖ הִׁ ַֽי  י׃ ַוָֽ ָֽ ישִׁ ֹוםְֲּחמִׁ ְּיֵ֥

יםְּ אֶמרְֱּאֹלהִָׁ֗ ֶרץְְַּּוי ָ֣ אְָּהָאַּ֜ ְְּּתֹוֵצָ֨ ּהְֶּנִֶ֤פשְַּחָיהֹ֙ יָנֹ֔ מִׁ הְָּוֶרְְִּּ֛ל  ֵהָמֵ֥ ֶרץב  תֹו־ֶאִׁ֖ י  ַחָֽ יָנִּ֑הְְֶּּמׂשְּו  מִׁ ן׃ְְּּל  י־ֵכָֽ הִׁ ַֽי  ְְַּּוָֽ

י֩םְּ ֶרץְְַּּוַיַָ֣עׂשְֱּאֹלהִׁ תְָּהָאַּ֜ ּהְֶּאת־ַחַיָ֨ יָנָ֗ מִׁ ְְּּל  ֵהָמהֹ֙ ֶאת־ַהב  ּהְּו  יָנֹ֔ מִׁ הְְּּל  ֲאָדָמִׁ֖ ֶמׂשְָּהָֽ תְָּכל־ֶרֵ֥ ֵאִ֛ יֵנִ֑הוְּו  מִׁ יםְְּּל  ִׁ֖ אְֱּאֹלהִׁ ֹוב׃ְְַּּוַיֵַֽ֥ר  י־טָֽ ְּכִׁ

יםְּ אֶמרְֱּאֹלהִֹׁ֔ הְָּאְְַּּוי ָ֣ ֲעֶׂשֵ֥ נוְַּנָֽ ֵמִׁ֖ ַצל  םְּב  נוְְָּּדִ֛ מוֵתִ֑ ד  ְְּּכִׁ

םְּ תְַּהָיַּ֜ ַגָ֨ ד  ד֩וְּבִׁ ר  יִׁ םְְּּו  יִׁ ֹוףְַּהָשַמָ֗ עָ֣ ְְּּוב  ֵהָמהֹ֙ ֶרץוַבב  ָכל־ָהָאֹ֔ ֶמׂשְּ ְּוב  ָכל־ָהֶרִׁ֖ ֶרץ׃ְּוב  ׂשְַּעל־ָהָאָֽ ר ֵמֵ֥ ָ ְְְּּּהָֽ

ֹו מֹ֔ ַצל  ְּב  ָאָדםֹ֙ ָ יםְּ׀ְֶּאת־הָֽ ִ֤ אְֱּאֹלהִׁ ָרָ֨ ב  יםְְַּּויִׁ ִׁ֖ ֶלםְֱּאֹלהִׁ ֶצֵ֥ ֹוְְּּב  אְּא תִ֑ הְְָּּבָרָ֣ ֵקָבִׁ֖ רְּונ  ם׃ְְְָּּּזָכֵ֥ אְּא ָתָֽ ְְָּּבָרֵ֥

יםְַּ֒ ְֱּאֹלהִׁ ֶרְךְּא ָתם  ָבָ֣ יםְְַּּוי  םְֱּאֹלהִָׁ֗ אֶמרְָּלֶהַּ֜ וְְַּּוי ָ֨ בִ֛ וְּור  רֵ֥ ֶרץְּפ  וְֶּאת־ָהָאִׁ֖ אֵ֥ ל  ָהְְּּומִׁ ִ֑ ש  ב  כִׁ ְְּּו 

ַגִ֤תְַּהָיםְֹּ֙ ד  וְּבִׁ דִ֞ םְְְּּּור  יִׁ ֹוףְַּהָשַמֹ֔ עָ֣ ָכל־ַחָיִׁ֖הְְּּוב  ֶרץ׃ְְּּוב  ֶׂשתְַּעל־ָהָאָֽ ר ֶמֵ֥ ָ ְְּּהָֽ

א יםְַּוי ָ֣ םְְֶּּמרְֱּאֹלהִָׁ֗ יְָּלֶכַּ֜ תִׁ ֵנ֩הְָּנַתָ֨ ַרעְְּּהִׁ ַעְֶּזָ֗ ֶׂשבְּ׀ְּז ֵרָ֣ ֶרץְְֶּּאת־ָכל־ֵעָ֣ ֵנָ֣יְָּכל־ָהָאֹ֔ ְַּעל־פ  ְְֲּּאֶשרֹ֙

ץְּ ֶאת־ָכל־ָהֵעִ֛ ֹוְְּּו  ץְֲּאֶשר־בֵ֥ י־ֵעִׁ֖ רִׁ ַעְָּזִַַֽ֑רעְְְּּּפ  ה׃ְְּּז ֵרָ֣ ָלָֽ ָאכ  ֶיִׁ֖הְּל  ה  ָֽ םְּיִׁ ְְָּּלֶכֵ֥

ָאֶרץְּ ָכל־ַחַיָ֣תְָּהֶּ֠ ל  םְְּּוָֽ יִׁ ֹוףְַּהָשַמַּ֜ ָכל־עָ֨ ֶרץְְּּול  ׂשְַּעל־ָהָאָ֗ לְּ׀ְּרֹוֵמָ֣ כ ָ֣ ְְּּול  הְְֲּּאֶשר־בֹוֹ֙ ֶׂשבְֶּנֶָ֣פשְַּחָיֹ֔ הְְֶּּאת־ָכל־ֶיֵֶַֽ֥רקְֵּעִׁ֖ ָלִ֑ ָאכ  ן׃ְְּּל  י־ֵכָֽ הִׁ ַֽי  ְַּוָֽ

יםְֹּ֙ אְֱּאֹלהִׁ הְְְַּּּוַיִַֽ֤ר  רְָּעָׂשֹ֔ דְְֶּּאת־ָכל־ֲאֶשָ֣ א ִ֑ ֹובְּמ  ֵנה־טִׁ֖ הִׁ ְְּּו 

י׃ ָֽ שִׁ ֹוםְַּהשִׁ ֶקרְּיֵ֥ י־ב ִׁ֖ הִׁ י  ַ ֶרבְּוָֽ י־ֶעֵ֥ הִׁ י  ַ ְּוָֽ

וְּ לִ֛ כ  ֶרץַהְְַּּוי  ָהָאִׁ֖ םְּו  יִׁ ם׃ְְָּּשַמֵ֥ ָבָאָֽ ָכל־צ  יםְְְֹּּּ֙ו  לְֱּאֹלהִׁ ַכִ֤ יְְְַּּּוי  יעִֹׁ֔ בִׁ ֹוםְַּהש  הְְַּּביָ֣ רְָּעָׂשִ֑ ֹוְֲּאֶשָ֣ תִׁ֖ ַלאכ  ְְּּמ 

י יעִֹׁ֔ בִׁ ֹוםְַּהש  ְַּביָ֣ ב תֹ֙ ש  ה׃ְְַּּויִׁ רְָּעָׂשָֽ ֹוְֲּאֶשֵ֥ תִׁ֖ ַלאכ  ָכל־מ  יםְְְֹּּּ֙מִׁ ֶרְךְֱּאֹלהִׁ ָבִ֤ יְְְַּּּוי  יעִֹׁ֔ בִׁ ֹוםְַּהש  ְְֶּּאת־יָ֣

ֹו שְּא תִ֑ ַקֵדִׁ֖ ְְְַּּּוי  ֹוְָּשַבתֹ֙ יְּבִ֤ ָ֣ ֹוְְּּכִׁ תֹ֔ ַלאכ  ָכל־מ  אְּמִׁ ֹות׃ְְֲּּאֶשר־ָבָרֵ֥ יםְַּלֲעׂשָֽ ִׁ֖ ְְְֱּּּאֹלהִׁ

ֹות ד  ֶלהְּתֹול  ֶרץְְֵּּאָ֣ ָהָאִׁ֖ םְּו  יִׁ םְְַּּהָשַמִ֛ ָאִ֑ ר  ָבָֽ הִׁ  ב 


