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ָ>ָר6ַת ְ*ֵרא6ִית

ֶ?ֶרק א
Lִהי@ ֵאת ַהKַָמִי@  Mֵרא6ִית ָ*ָרא א*ְ א. 

 :Oְוֵאת ָהָאֶר
ְוֹח06ֶ  ָובֹה!  ֹתה!  ָהְיָתה   Oְוָהָאֶר ב. 
Lִהי@  Mא ְור!ַח  ְתה5@  ַ/ל־ְ>ֵני 

ְמַרֶחֶפת ַ/ל־ְ>ֵני ַהDִָי@:

Lִהי@ ְיִהי־א5ר ַוְיִהי־א5ר:  Mֹאֶמר אRַו ג. 

ִ=י־ט5ב  ֶאת־ָהא5ר  Lִהי@  Mא ַוRְַרא  ד. 
!ֵבי4  ָהא5ר  ֵ*י4  Lִהי@  Mא ַוRְַבUֵל 

ַהֹח06ֶ: 
ְוַלֹח06ֶ  י5@  ָלא5ר  Lִהי@  Mא ַוRְִקָרא  ה. 
ַוְיִהי־בֶֹקר  ַוְיִהי־ֶ/ֶרב  ָלְיָלה  ָקָרא 

י5@ ֶאָחד: 

ְ*ת05  ָרִקיַ/  ְיִהי  Lִהי@  Mא ַוRֹאֶמר  ו. 
ַהDִָי@ ִויִהי ַמְבUִיל ֵ*י4 ַמִי@ ָלָמִי@: 
ַוRְַבUֵל  ֶאת־ָהָרִקיַ/  Lִהי@  Mא  V/ַRַַו ז. 
6ֶר ִמ2ַַחת ָלָרִקיַ/ !ֵבי4  Aִי@ אDַי4 ַה*ֵ
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6ֶר ֵמַ/ל ָלָרִקיַ/ ַוְיִהי־ֵכ4:  Aִי@ אDַַה
Lִהי@ ָלָרִקיַ/ 6ָָמִי@  Mְקָרא אRִַו ח. 
ַוְיִהי־ֶ/ֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר י5@ 6ִֵני: 

ַהDִַי@ ִמ2ַַחת  ִיYָו!  Lִהי@  Mֹאֶמר אRַו ט. 
ְוֵתָרֶאה  ֶאָחד  ֶאל־ָמק5@  ַהKַָמִי@ 

ַהRַָ*6ָה ַוְיִהי־ֵכ4: 
 Oֶאֶר ַלRַָ*6ָה  Lִהי@  Mא ַוRְִקָרא  י. 
ַוRְַרא  ַיDִי@  ָקָרא  ַהDִַי@  !ְלִמְקֵוה 

Lִהי@ ִ=י־ט5ב:  Mא
Lִהי@ 2ְַד6ֵא ָהָאֶר6ֶUֶ Oא  Mֹאֶמר אRַו יא. 

ֵ/Vֶב ַמְזִריַ/ ֶזַרע ֵ/O ְ>ִרי עVֶֹה ְ>ִרי 
 Oל־ָהָאֶר/ַ ַזְרע5־ב5  6ֶר  Aא ְלִמינ5 

ַוְיִהי־ֵכ4: 
ַמְזִריַ/  ֵ/Vֶב  6ֶUֶא   Oָהָאֶר ַו52ֵצא  יב. 

6ֶר  Aא עVֶֹה־ְ>ִרי   O/ְֵו ְלִמיֵנה!  ֶזַרע 
Lִהי@ ִ=י־ Mְרא אRַַזְרע5־ב5 ְלִמיֵנה! ַו

ט5ב: 
ַוְיִהי־ֶ/ֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר י5@ 6ְִלי6ִי:  יג. 

ְיִהי ְמֹארֹת ִ*ְרִקיַ/  Lִהי@  Mֹאֶמר אRַו יד. 

!ֵבי4   @5Rַה ֵ*י4  ְלַהְבUִיל  ַהKַָמִי@ 
ִדי@  A/5ְלמ! ְלֹאֹתת  ְוָהי!  ַהָ?ְיָלה 

!ְלָיִמי@ ְו6ִָני@: 
ַהKַָמִי@  ִ*ְרִקיַ/  ִלְמא5רֹת  ְוָהי!  טו. 

ְלָהִאיר ַ/ל־ָהָאֶרO ַוְיִהי־ֵכ4: 

ַהDְֹארֹת  ֶאת־6ְֵני  Lִהי@  Mא  V/ַRַַו טז. 
ַה8ָדֹל  ֶאת־ַהDָא5ר  ַה8ְדִֹלי@ 
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ְוֶאת־ַהDָא5ר   @5Rַה ְלֶמְמ6ֶֶלת 
ְוֵאת  ַהַ?ְיָלה  ְלֶמְמ6ֶֶלת  ַהYָט4ֹ 

ַה=5ָכִבי@: 
Lִהי@ ִ*ְרִקיַ/ ַהKָָמִי@  M42ֵ ֹאָת@ אRִַו יז. 

 :Oְלָהִאיר ַ/ל־ָהָאֶר
!ְלַהְבUִיל  !ַבַ?ְיָלה   @5R*ַ ְוִלְמ6ֹל  יח. 

Lִהי@  Mְרא אRַי4 ָהא5ר !ֵבי4 ַהֹח06ֶ ַו*ֵ
ִ=י־ט5ב: 

ַוְיִהי־ֶ/ֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר י5@ ְרִביִ/י: יט. 

 Oִי@ 6ֶֶרDִַהי@ ִי6ְְרצ! ַהL Mֹאֶמר אRַו כ. 
 Oל־ָהָאֶר/ַ ְיע5ֵפ\  ְוע5\  ַחRָה  ֶנֶפ6 

ַ/ל־ְ>ֵני ְרִקיַ/ ַהKָָמִי@: 

ֶאת־ַה2ִַ[יִנ@  Lִהי@  Mא ַוRְִבָרא  כא. 

ַה8ְדִֹלי@
ָהרֶֹמVֶת  ַהַחRָה  ָ=ל־ֶנֶפ6  ְוֵאת 
ְוֵאת  ְלִמיֵנֶה@  ַהDִַי@  6ְָרצ!  6ֶר  Aא
Lִהי@  Mְרא אRַל־ע5\ ָ=ָנ\ ְלִמיֵנה! ַו=ָ

ִ=י־ט5ב: 
ְ>ר!  ֵלאמֹר  Lִהי@  Mא ֹאָת@  ַוְיָבֶר0  כב. 

ַ*DִRַי@  ֶאת־ַהDִַי@  !ִמְלא!  !ְרב! 
 :Oְוָהע5\ ִיֶרב ָ*ָאֶר

ִמי6ִי:  Aַוְיִהי־ֶ/ֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר י5@ ח כג. 

ֶנֶפ6   Oָהָאֶר Lִהי@ 52ֵצא  Mֹאֶמר אRַו כד. 

ְוַחְית5־  Vָוֶרֶמ ְ*ֵהָמה  ְלִמיָנ^  ַחRָה 
ֶאֶרO ְלִמיָנ^ ַוְיִהי־ֵכ4: 
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 Oָהָאֶר ֶאת־ַחRַת  Lִהי@  Mא  V/ַRַַו כה. 

ְוֵאת  ְלִמיָנ^  ְוֶאת־ַהְ*ֵהָמה  ְלִמיָנ^ 
ַוRְַרא  ְלִמיֵנה!  ָדָמה  Aָהא  Vל־ֶרֶמ=ָ

Lִהי@ ִ=י־ט5ב:  Mא
Vֶה ָאָד@ ְ*ַצְלֵמנ!  A/ִהי@ ַנL Mֹאֶמר אRַו כו. 
ְוִיְרU! ִבְדַגת ַהRָ@ !ְבע5\  ִ=ְדמ!ֵתנ! 
 Oְבָכל־ָהָאֶר! !ַבְ*ֵהָמה  ַהKַָמִי@ 

 :Oל־ָהָאֶר/ַ Vָהרֵֹמ Vְבָכל־ָהֶרֶמ!

Lִהי@ ֶאת־ָהָאָד@ ְ*ַצְלמ5  Mְבָרא אRִַו כז. 
ָזָכר  ֹאת5  ָ*ָרא  Lִהי@  Mא ְ*ֶצֶל@ 

!ְנֵקָבה ָ*ָרא ֹאָת@: 
ָלֶה@  ַוRֹאֶמר  Lִהי@  Mא ֹאָת@  ַוְיָבֶר0  כח. 

ֶאת־ !ִמְלא!  !ְרב!  ְ>ר!  Lִהי@  Mא
 @Rַָה ִ*ְדַגת  !ְרד!  ְוִכְב6ָֻה   Oָהָאֶר
!ְבע5\ ַהKַָמִי@ !ְבָכל־ַחRָה ָהרֶֹמVֶת 

:Oל־ָהָאֶר/ַ
ָלֶכ@  ָנַת2ִי  ִהֵ[ה  Lִהי@  Mא ַוRֹאֶמר  כט. 

6ֶר  Aא ֶזַרע  זֵֹרַ/  ֶאת־ָ=ל־ֵ/Vֶב 
 O/ְֵוֶאת־ָ=ל־ָה  Oָכל־ָהָאֶר ַ/ל־ְ>ֵני 
ָלֶכ@  ָזַרע  זֵֹרַ/   O/ְֵפִרי־ 6ֶר־*5  Aא

ִיְהֶיה ְלָאְכָלה: 
!ְלָכל־ע5\   Oָהָאֶר !ְלָכל־ַחRַת  ל. 
 Oל־ָהָאֶר/ַ  Vר5ֵמ !ְלכֹל  ַהKַָמִי@ 
ֶאת־ָ=ל־ֶיֶרק  ַחRָה  ֶנֶפ6  6ֶר־*5  Aא

ֵ/Vֶב ְלָאְכָלה ַוְיִהי־ֵכ4: 
ָ/Vָה  6ֶר  Aִהי@ ֶאת־ָ=ל־אL Mְרא אRַַו לא. 

ְוִהֵ[ה־ט5ב ְמֹאד
ַוְיִהי־ֶ/ֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר י5@ ַהKִKִי:


