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 בראשית א

 

ֶרץ׃  ת ָהָאָֽ ֵאֵ֥ ִים וְּ ת ַהָשַמִׁ֖ ים ֵאֵ֥ ית ָבָרָ֣א ֱאֹלִהִ֑ ֵראִשִׁ֖  בְּ

 

 Suffix Parse 
POS Trans BDB Root Art Prp Cnj Word 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

ית                   ֵראִשִׁ֖ בְּ

ָבָרָ֣א                  

ים                   ֱאֹלִהִ֑

ת                   ֵאֵ֥

ִים                   ַהָשַמִׁ֖

ת                   ֵאֵ֥ וְּ

ֶרץ׃                   ָהָאָֽ
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ִים׃ב ֵנֵ֥י ַהָמָֽ ֶפת ַעל־פְּ ַרֶחִׁ֖ ים מְּ וַח ֱאֹלִהֹ֔ רָ֣ ֹום וְּ הִ֑ ָ֣י תְּ ֵנ ֶשְך ַעל־פְּ ִֹׁ֖ ח הו וְּ ּ֙ ָוֹבֹ֔ הו ה ֹתֹ֨ ָתֵ֥ יְּ ֶרץ ָהָֽ ָהָאָ֗  וְּ
 Suffix Parse 

POS Trans BDB Root Art Prp Cnj Word 
Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

ֶרץ                   ָהָאָ֗ וְּ
ה                   ָתֵ֥ יְּ ָהָֽ
הוּ֙                   ֹתֹ֨
הו                   ָוֹבֹ֔
ֶשְך                   ִֹׁ֖ ח וְּ
ַעל־                  
ָ֣י                   ֵנ פְּ
ֹום                   הִ֑ תְּ

וַח                 רָ֣ וְּ
ים                   ֱאֹלִהֹ֔
ֶפת                   ַרֶחִׁ֖ מְּ
ַעל־                  
ֵנֵ֥י                   פְּ
ִים׃                   ַהָמָֽ
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יםג ֵֹ֥אֶמר ֱאֹלִהִׁ֖ ֹור׃ ַוי ִהי־אָֽ ַֽיְּ ֹור ַוָֽ י אִ֑ ִהָ֣  יְּ
 Suffix Parse 

POS Trans BDB Root Art Prp Cnj Word 
Note No. Gen Per State No. Gen Per  Form Stem 

ֵֹ֥אֶמר                   ַוי
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
י                   ִהָ֣ יְּ
ֹור                   אִ֑
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ֹור׃                   אָֽ

 
 

 



 4 

 

 

ֶשְך׃ד  ָֹֽ ין ַהח ֹור וֵבֵ֥ ין ָהאִׁ֖ ים ֵבֵ֥ ֵדָ֣ל ֱאֹלִהֹ֔ ֹוב ַוַיבְּ ֹור ִכי־טִ֑ ים ֶאת־ָהאִׁ֖ א ֱאֹלִהִ֛  ַוַי ַֽרְּ

Note 
Suffix Parse 

POS Trans BDB Root Art Prp Cnj Word 
No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

א                   ַוַי ַֽרְּ
ים                   ֱאֹלִהִ֛
ֶאת־                  
ֹור                   ָהאִׁ֖
ִכי־                  

373b!                  ֹוב טִ֑
ֵדָ֣ל                   ַוַיבְּ
ים                   ֱאֹלִהֹ֔
ין                   ֵבֵ֥
ֹור                   ָהאִׁ֖
ין                   וֵבֵ֥
ֶשְך׃                   ָֹֽ ַהח
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ים ה א ֱאֹלִהִ֤ ָרֹ֨ ד׃ ַוִיקְּ ֶקר יֵֹ֥ום ֶאָחָֽ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ָלה ַוָֽ ָרא ָלִ֑יְּ ֶשְך ָקָ֣ ִֹׁ֖ ַלח ֹום וְּ  {פ}׀ ָלאֹורּ֙ יֹ֔
 Suffix Parse 

PO
S 

Trans BDB Root Art Prp Cnj Word Not
e 

No
. 

Ge
n 

Pe
r 

Stat
e 

No
. 

Ge
n 

Pe
r 

Form 
Ste
m 

א                   ָרֹ֨ ַוִיקְּ
ים                   ׀ ֱאֹלִהִ֤
ָלאֹורּ֙                  
ֹום                   יֹ֔
ֶשְך                   ִֹׁ֖ ַלח וְּ
ָרא                   ָקָ֣
ָלה                   ָלִ֑יְּ
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ֶעֵֶ֥רב                  
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ֶקר                   ֹבִׁ֖
יֵֹ֥ום                  

ד׃                  ֶאָחָֽ
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ִים׃ו ִים ָלָמָֽ ין ַמִׁ֖ יל ֵבֵ֥ ִדֹ֔ י ַמבְּ ֹוְך ַהָמִִ֑ים ִויִהָ֣ תָ֣ יַע בְּ י ָרִקִׁ֖ ִהֵ֥ ים יְּ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔  ַוי
 Suffix Parse 

POS Trans BDB Root Art Prp Cnj Word 
Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

ָֹ֣אֶמר                   ַוי
ים                   ֱאֹלִהֹ֔
י                   ִהֵ֥ יְּ
יַע                   ָרִקִׁ֖
ֹוְך                   תָ֣ בְּ
ַהָמִִ֑ים                  

י               ִויִהָ֣
יל                   ִדֹ֔ ַמבְּ
ין                   ֵבֵ֥
ִים                   ַמִׁ֖
ִים׃                   ָלָמָֽ
  



 7 

 

יַע וֵבָ֣יןז ָרִקֹ֔ ִיםּ֙ ֲאֶשרּ֙ ִמַתַָ֣חת ָלָֽ ל ֵבִ֤ין ַהַמֹ֨ ֵדָ֗ ָרִקיַעַ֒ ַוַיבְּ ַָ֣עׂש ֱאֹלִהים֮ ֶאת־ָהָֽ ן׃ ַוַי ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ יַע ַוָֽ ָרִקִ֑ ָ֣ל ָלָֽ ר ֵמַע ִים ֲאֶשִׁ֖  ַהַמֹ֔

 Suffix Parse 
POS Trans BDB Root Art Prp Cnj Word 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

ַָ֣עׂש                   ַוַי
ֱאֹלִהים֮                  
ֶאת־                  
ָרִקיַעַ֒                   ָהָֽ
ל                   ֵדָ֗ ַוַיבְּ
ֵבִ֤ין                  
ִיםּ֙                   ַהַמֹ֨
ֲאֶשרּ֙                  

 
ִמַתַָ֣חת              
יַע               ָרִקֹ֔ ָלָֽ

וֵבָ֣ין                  
ִים                   ַהַמֹ֔
ר                   ֲאֶשִׁ֖
ָ֣ל                   ֵמַע
יַע                   ָרִקִ֑ ָלָֽ
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ן׃                   ֵכָֽ
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י׃ ח ֶקר יֵֹ֥ום ֵשִנָֽ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ יַע ָשָמִִ֑ים ַוָֽ ָרִקִׁ֖ ים ָלָֽ א ֱאֹלִהִ֛ ָר   {פ}ַוִיקְּ

 SUFFIX PARSE 
POS Trans BDB Root Art Prp Cnj Word 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

א                   ָר  ַוִיקְּ
ים                   ֱאֹלִהִ֛
יַע                   ָרִקִׁ֖ ָלָֽ
ָשָמִִ֑ים                  
ִהי                   ַֽיְּ ַוָֽ
־ֶעֵֶ֥רב                  
ִהי                   ַֽיְּ ַוָֽ
ֶקר                   ־ֹבִׁ֖
יֵֹ֥ום                  
י׃                   ֵשִנָֽ
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ן׃ט ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ה ַהַיָבָשִ֑ה ַוָֽ ָרֶאִׁ֖ ֵתָֽ ד וְּ ֹום ֶאָחֹ֔ ִיםּ֙ ֶאל־ָמקָ֣ ִים ִמַתִַ֤חת ַהָשַמֹ֨ ו ַהַמַּ֜ ים ִיָקוֹ֨ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗  ַוי

 Suffix Parse 
POS Trans BDB Root Art Prep Cnj. Word 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

ָֹ֣אֶמר                   ַוי
ים                   ֱאֹלִהָ֗
ו                   ִיָקוֹ֨
ִים                   ַהַמַּ֜

ִמַתִַ֤חת               
ִיםּ֙                   ַהָשַמֹ֨
ֶאל־                  
ֹום                   ָמקָ֣
ד                   ֶאָחֹ֔
ה                   ָרֶאִׁ֖ ֵתָֽ וְּ
ַהַיָבָשִ֑ה                  
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ

ן׃                   ֵכָֽ
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ים  י א ֱאֹלִהִ֤ ָרֹ֨ ִים קָ ַוִיקְּ ֵוֵ֥ה ַהַמִׁ֖ ִמקְּ ֶרץ ולְּ ֹוב׃׀ ַלַיָבָשהּ֙ ֶאֹ֔ ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ים ַוַי  ָרָ֣א ַיִמִ֑

 Suffix Parse 
POS Trans BDB Root Art Prep Cnj. Word 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

א                   ָרֹ֨ ַוִיקְּ
ים                   ׀ ֱאֹלִהִ֤
ַלַיָבָשהּ֙                  
ֶרץ                   ֶאֹ֔
ֵוֵ֥ה                   ִמקְּ ולְּ
ִים                   ַהַמִׁ֖
ָקָרָ֣א                  
ים                   ַיִמִ֑
א                   ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
ִכי־                  
ֹוב׃                   טָֽ
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ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗  יא ֶרץּ֙ ֶד ֹ֔ ַוי ֵשִ֤א ָהָאֹ֨ דְּ ֹו ַעל־ָהָאִֶ֑רץ ים ַתָֽ עֹו־בִׁ֖ ר ַזרְּ ֹו ֲאֶשֵ֥ ִמינֹ֔ ִריּ֙ לְּ ֶׂשה פְּ ִֹ֤ י ע ִרִ֞ ָ֣ץ פְּ ַרע ֵע יַע ֶזֹ֔ ִרָ֣ ֶשא ֵע ֶׂשב ַמזְּ
ן׃ ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ  ַוָֽ

 Suffix Parse 
POS Trans BDB Root Art Prep Cnj. Word 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem 

ָֹ֣אֶמר                   ַוי
ים                   ֱאֹלִהָ֗
ֵשִ֤א                   דְּ ַתָֽ
ֶרץּ֙                   ָהָאֹ֨
ֶשא ֶדֹ֔                  
ֵע ֶׂשב                  
יַע                   ִרָ֣ ַמזְּ
ַרע                   ֶזֹ֔
ָ֣ץ                   ֵע
י                   ִרִ֞ פְּ
ֶׂשה                   ִֹ֤ ע
ִריּ֙                   פְּ

ֹו                   ִמינֹ֔ לְּ

ר                   ֲאֶשֵ֥

עֹו־                   ַזרְּ

ֹו                   בִׁ֖

ַעל־                  

ָהָאִֶ֑רץ                  

ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ

ן׃                   ֵכָֽ
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ִ֑הו וַ  יב ִמיֵנ ֹו לְּ עֹו־בִׁ֖ ר ַזרְּ י ֲאֶשֵ֥ ִרִ֛ ֶׂשה־פְּ ָֹֽ ֵע ץ ע הו וְּ ִמיֵנֹ֔ ַרעּ֙ לְּ יַע ֶזֹ֨ ִרִ֤ ֶָׂ֣שב ַמזְּ ֶשא ֵע ֶרץ ֶד  א ָהָאַּ֜ ֹוב׃ַותֹוֵצֹ֨ ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ  ַי
Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prep cnj Word 

א                   ַותֹוֵצֹ֨
ֶרץ                   ָהָאַּ֜
ֶשא                   ֶד 
ֶָׂ֣שב                   ֵע
יַע                   ִרִ֤ ַמזְּ
ַרעּ֙                   ֶזֹ֨
הו                   ִמיֵנֹ֔ לְּ
ֵע ץ                   וְּ
ׂשֶ                   ָֹֽ ה־ ע
י                   ִרִ֛ פְּ
ר                   ֲאֶשֵ֥
עֹו־                   ַזרְּ
ֹו                   בִׁ֖
ִ֑הו                   ִמיֵנ לְּ
א                   ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
ִכי־                  
ֹוב׃                   טָֽ
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י׃ ִליִשָֽ ֶקר יֵֹ֥ום שְּ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ  יג ַוָֽ
 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ֶעֵֶ֥רב                  
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ֶקר                   ֹבִׁ֖
יֵֹ֥ום                  
י׃                   ִליִשָֽ שְּ
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ֹאתֹ  יד ָהיִ֤ו לְּ ָלה וְּ ין ַהיִֹׁ֖ום וֵבָ֣ין ַהָ ִ֑יְּ יל ֵבֵ֥ ִד  ַהבְּ ִים לְּ יַע ַהָשַמֹ֔ ִקָ֣ ֹאֹרתּ֙ ִברְּ י מְּ ִהִ֤ ים יְּ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ים ַוי ָיִמִׁ֖ ים ולְּ ֹוֲעִדֹ֔ מָ֣ תּ֙ ולְּ
ים׃ ָשִנָֽ  וְּ

 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB Root Prp Cnj Art Word 

ָֹ֣אֶמר                   ַוי
ים                   ֱאֹלִהָ֗
י                   ִהִ֤ יְּ
ֹאֹרתּ֙                   מְּ
יַע                   ִקָ֣ ִברְּ
ִים                   ַהָשַמֹ֔
ִד                    ַהבְּ יל לְּ
ין                   ֵבֵ֥
ַהיִֹׁ֖ום                  
וֵבָ֣ין                  
ָלה                   ַהָ ִ֑יְּ
ָהיִ֤ו                   וְּ
ֹאֹתתּ֙                   לְּ
ים                   ֹוֲעִדֹ֔ מָ֣ ולְּ
ים                   ָיִמִׁ֖ ולְּ
ָשִנָֽ                   ים׃ וְּ
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ן׃ טו ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ יר ַעל־ָהָאִֶ֑רץ ַוָֽ ָהִאִׁ֖ ִים לְּ יַע ַהָשַמֹ֔ ִקָ֣ אֹוֹרתּ֙ ִברְּ ָהיִ֤ו ִלמְּ  וְּ

 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ָהיִ֤ו                   וְּ
אֹוֹרתּ֙                   ִלמְּ
יַע בִ                   ִקָ֣ רְּ
ִים                   ַהָשַמֹ֔
יר                   ָהִאִׁ֖ לְּ
ַעל־                  
ָהָאִֶ֑רץ                  
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ן                  ׃ ֵכָֽ
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ים  טז ֹדִלִ֑ ת ַהגְּ ֹאֹרִׁ֖ ֵנֵ֥י ַהמְּ ים ֶאת־שְּ ַָ֣עׂש ֱאֹלִהֹ֔  ַוַי
ֹור הַ  ים׃ֶאת־ַהָמאִ֤ ֹוָכִבָֽ ת ַהכָֽ ֵאִׁ֖ ָלה וְּ יְּ ֶשֶָ֣לת ַהַ ֹ֔ ֶממְּ ֹור ַהָקֹטןּ֙ לְּ ֶאת־ַהָמאִ֤ ֹום וְּ ֶשֶָ֣לת ַהיֹ֔ ֶממְּ ּ֙ לְּ  ָגֹדל

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ַָ֣עׂש                   ַוַי
ים                   ֱאֹלִהֹ֔
ֶאת־                  
ֵנֵ֥י                   שְּ

ת                  ֹאֹרִׁ֖ ַהמְּ
ים                   ֹדִלִ֑ ַהגְּ
ֶאת־                  
ֹור                   ַהָמאִ֤
                  ּ֙ ַהָגֹדל
ֶשֶָ֣לת                   ֶממְּ לְּ
ֹום                   ַהיֹ֔
ֶאת־                   וְּ
ֹור                   ַהָמאִ֤
ַהָקֹטןּ֙                  
ֶשֶָ֣לת                   ֶממְּ לְּ
ָלה                   יְּ ַהַ ֹ֔
ת                   ֵאִׁ֖ וְּ
ים׃                   ֹוָכִבָֽ ַהכָֽ
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י יז ָהִאִׁ֖ יַע ַהָשָמִִ֑ים לְּ ִקָ֣ ים ִברְּ ן ֹאָתִ֛ם ֱאֹלִהִׁ֖ ֶרץ׃ַוִיֵתֵ֥  ר ַעל־ָהָאָֽ
 

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ן                   ַוִיֵתֵ֥
ֹאָתִ֛ם                  
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
יַע                   ִקָ֣ ִברְּ
ַהָשָמִִ֑ים                  
יר                   ָהִאִׁ֖ לְּ
ַעל־                  
ֶרץ׃                   ָהָאָֽ
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ֹוב׃ יח ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ֶשְך ַוַי ִֹ֑ ֹור וֵבָ֣ין ַהח ין ָהאִׁ֖ יל ֵבֵ֥ ִדֹ֔ ַהבְּ לְּ ָלה וָֽ יְּ ּ֙ ַביָֹ֣ום וַבַ ֹ֔ ֹשל ִלמְּ  וְּ
Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

                  ּ֙ ֹשל ִלמְּ וְּ
ַביָֹ֣ום                  
ָלה                   יְּ וַבַ ֹ֔
יל                   ִדֹ֔ ַהבְּ לְּ וָֽ
ין                   ֵבֵ֥
ֹור                   ָהאִׁ֖
וֵבָ֣ין                  
ֶשְך                   ִֹ֑ ַהח
א                   ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
ִכי־                  
ֹוב׃                   טָֽ
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י׃ יט ִביִעָֽ ֶקר יֵֹ֥ום רְּ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ  ַוָֽ
Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ִהי־ ַוָֽ                   יְּ
ֶעֵֶ֥רב                  
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ֶקר                   ֹבִׁ֖
יֵֹ֥ום                  
י׃                   ִביִעָֽ רְּ

  



 20 

 

 

 

 

ֵנִׁ֖  כ ֶרץ ַעל־פְּ עֹוֵפָֹ֣ו ַעל־ָהָאֹ֔ עֹוֹוּ֙ יְּ ִ֑ה וְּ ֶָ֣פש ַחָי ֶרץ ֶנ ִים ֶשִׁ֖ ו ַהַמֹ֔ צָ֣ רְּ ים ִישְּ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ִים׃ַוי יַע ַהָשָמָֽ ִקֵ֥ י רְּ  

 Suffix  Parse         

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ָֹ֣אֶמר                   ַוי
ים                   ֱאֹלִהֹ֔
ו                   צָ֣ רְּ ִישְּ
ִים                   ַהַמֹ֔
ֶרץ                   ֶשִׁ֖
ֶָ֣פש                   ֶנ
ִ֑ה                   ַחָי
עֹוֹוּ֙                   וְּ

עֹוֵפָֹ֣ו                 יְּ
ַעל־                  
ֶרץ                   ָהָאֹ֔
ַעל־                  
ֵנִׁ֖י                   פְּ
יַע                   ִקֵ֥ רְּ
ִים׃                   ַהָשָמָֽ
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ים  כא ֹדִלִ֑ ים ֶאת־ַהַתִניִנִׁ֖ם ַהגְּ ָרָ֣א ֱאֹלִהֹ֔  ַוִיבְּ
ָ֣ה  ַחָי ֶָ֣פש ַהָֽ ֵאָ֣ת ָכל־ֶנ הווְּ ִמיֵנֹ֔ ֹוֹו ָכָנֹוּ֙ לְּ ת ָכל־עִ֤ ֵאֹ֨ ם וְּ יֵנֶהָ֗ ִמָֽ ִים לְּ ו ַהַמַּ֜ צֹ֨ רְּ ֶׂשת ֲאֶשר֩ ָשָֽ ֹרֶמֶ֡  ׀ ָהָֽ

ֹוב׃  ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ  ַוַי
Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ָרָ֣א                   ַוִיבְּ
ים                   ֱאֹלִהֹ֔
ֶאת־                  
ַהַתִניִנִׁ֖ם                  
ים                   ֹדִלִ֑ ַהגְּ
ֵאָ֣ת                   וְּ
ָכל־                  
ֶָ֣פש                   ֶנ
ָ֣ה                   ַחָי ׀ ַהָֽ
ֶׂשת                   ֹרֶמֶ֡ ָהָֽ
ֲאֶשר֩                  
ו                   צֹ֨ רְּ ָשָֽ
ִים                   ַהַמַּ֜
ם                   יֵנֶהָ֗ ִמָֽ לְּ
ת                   ֵאֹ֨ וְּ
ל־ כָ                  
ֹוֹו                   עִ֤
ָכָנֹוּ֙                  
הו                   ִמיֵנֹ֔ לְּ
א                   ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
  ִכי־                 
ֹוב׃                   טָֽ
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ו ו כב בָ֗ ו ורְּ רָ֣ ר פְּ ים ֵלאֹמִ֑ ָב ֶרְך ֹאָתִ֛ם ֱאֹלִהִׁ֖ ֶרץ׃ַויְּ ֶַֽרב ָבָאָֽ ֹוֹו ִיֵ֥ ָהעִׁ֖ ים וְּ ִיםּ֙ ַבַיִמֹ֔ ו ֶאת־ַהַמֹ֨ אִ֤  ִמלְּ

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ָב ֶרְך                   ַויְּ
ֹאָתִ֛ם                  
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
ר                   ֵלאֹמִ֑
ו                   רָ֣ פְּ
ו                   בָ֗ ורְּ
ו                   אִ֤ וִמלְּ
ֶאת־                  
ִיםּ֙                   ַהַמֹ֨
ים                   ַבַיִמֹ֔
ֹוֹו                   ָהעִׁ֖ וְּ
ֶַֽרב                   ִיֵ֥
ֶרץ׃                   ָבָאָֽ
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י׃ כג ֶקר יֵֹ֥ום ֲחִמיִשָֽ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ  ַוָֽ

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ִהי                   ַֽיְּ ַוָֽ

־ֶעֵֶ֥רב                  

ִהי                   ַֽיְּ ַוָֽ

ֶקר                   ־ֹבִׁ֖

יֵֹ֥ום                  

י׃                   ֲחִמיִשָֽ
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ה  כד ִמיָנֹ֔ ִֶ֤פש ַחָיהּ֙ לְּ ֶרץ ֶנ א ָהָאַּ֜ ים תֹוֵצֹ֨ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗  ַוי
ן ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ִ֑ה ַוָֽ ִמיָנ ֶרץ לְּ תֹו־ֶאִׁ֖ יְּ ַחָֽ ֶמׂש וְּ ה ָוֶרִ֛ ֵהָמֵ֥  בְּ

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ָֹ֣אֶמר                   ַוי
ים                   ֱאֹלִהָ֗
א                   תֹוֵצֹ֨
ֶרץ                   ָהָאַּ֜
ִֶ֤פש                   ֶנ
ַחָיהּ֙                  
ה                   ִמיָנֹ֔ לְּ
ה                   ֵהָמֵ֥ בְּ

ֶמׂש                  ָוֶרִ֛
תֹו־                  יְּ ַחָֽ וְּ

ֶרץ                   ֶאִׁ֖
ִ֑ה                   ִמיָנ לְּ
ִהי־                   ַֽיְּ ַוָֽ
ן׃                   ֵכָֽ
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ִ֑  כה ִמיֵנ ה לְּ ֲאָדָמִׁ֖ ֶמׂש ָהָֽ ֵאִ֛ת ָכל־ֶרֵ֥ ה וְּ ִמיָנֹ֔ ֵהָמהּ֙ לְּ ֶאת־ַהבְּ ה וְּ ִמיָנָ֗ ֶרץ לְּ ת ָהָאַּ֜ ַָ֣עׂש ֱאֹלִהים֩ ֶאת־ַחַיֹ֨  הו ַוַי
ֹוב׃ ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ  ַוַי

Note No. Gen Per State No. Gen Per Form Stem POS Trans BDB root art prp cnj Word 

ַָ֣עׂש                   ַוַי
ֱאֹלִהים֩                  
ֶאת־                  
ת                   ַחַיֹ֨
ֶרץ                   ָהָאַּ֜
ה                   ִמיָנָ֗ לְּ
ֶאת־                   וְּ
ֵהָמהּ֙                   ַהבְּ
ה                   ִמיָנֹ֔ לְּ
ֵאִ֛ת                   וְּ
ָכל־                  
ֶמׂש                   ֶרֵ֥
ה                   ֲאָדָמִׁ֖ ָהָֽ
ִ֑הו                   ִמיֵנ לְּ
א                   ֵַֽ֥רְּ ַוַי
ים                   ֱאֹלִהִׁ֖
ִכי־                  
ֹוב׃                   טָֽ
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מוֵתִ֑נו  כו נו ִכדְּ ֵמִׁ֖ ַצלְּ ם בְּ ה ָאָדִ֛ ים ַנֲָֽעֶׂשֵ֥ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔  ַוי
ֶרץ ָכל־ָהָאֹ֔ ֵהָמהּ֙ ובְּ ִים וַבבְּ ֹוֹו ַהָשַמָ֗ עָ֣ ם ובְּ ת ַהָיַּ֜ ַגֹ֨ דו֩ ִבדְּ ִירְּ ֶרץ׃ וְּ ׂש ַעל־ָהָאָֽ ֹרֵמֵ֥ ֶמׂש ָהָֽ ָכל־ָהֶרִׁ֖  ובְּ

word cnj prep art root bdb trans pos 
ste
m 

form per gen no st per gen no note 

ָֹ֣אֶמר  ַוי                  

ים  ֱאֹלִהֹ֔                  

ה  ַנֲָֽעֶׂשֵ֥                  

ם  ָאָדִ֛                  

נו  ֵמִׁ֖ ַצלְּ בְּ                  

מוֵתִ֑נו  ִכדְּ                  

דו֩  ִירְּ וְּ                  

ת  ַגֹ֨ ִבדְּ                  

ם  ַהָיַּ֜                  

ֹוֹו  עָ֣ ובְּ                  

ִים  ַהָשַמָ֗                  

ֵהָמהּ֙  וַבבְּ                  

ָכל־  ובְּ                  

ֶרץ  ָהָאֹ֔                  

ָכל־  ובְּ                  

ֶמׂש  ָהֶרִׁ֖                  

ׂש  ֹרֵמֵ֥ ָהָֽ                  

ַעל־                   

ֶרץ  ָהָאָֽ                  
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ים  כז א ֱאֹלִהִ֤ ָרֹ֨ קֵ ַוִיבְּ ֹו ָזָכֵ֥ר ונְּ ים ָבָרָ֣א ֹאתִ֑ ֶלם ֱאֹלִהִׁ֖ ֶצֵ֥ ֹו בְּ מֹ֔ ַצלְּ ָאָדםּ֙ בְּ ם׃׀ ֶאת־ָהָֽ א ֹאָתָֽ ה ָבָרֵ֥  ָבִׁ֖

word cnj 
pre
p 

art root bdb trans pos 
ste
m 

for
m 

per gen no st per gen no note 

א  ָרֹ֨ ַוִיבְּ                  

ים  ׀ ֱאֹלִהִ֤                  

ֶאת־                   

ָאָדםּ֙  ָהָֽ                  

ֹו  מֹ֔ ַצלְּ בְּ                  

ֶלם  ֶצֵ֥ בְּ                  

ים  ֱאֹלִהִׁ֖                  

ָבָרָ֣א                   

ֹו  ֹאתִ֑                  

ָזָכֵ֥ר                   

ה  ֵקָבִׁ֖ ונְּ                  

א  ָבָרֵ֥                  

ם׃  ֹאָתָֽ                  
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אֶמר ָלֶהַּ֜  כח ֹֹ֨ ָבֶָ֣רְך ֹאָתם֮ ֱאֹלִהיםַ֒ ַוי ִים ַויְּ ֹוֹו ַהָשַמֹ֔ עָ֣ ִ֤ת ַהָיםּ֙ ובְּ ַג ו ִבדְּ דִ֞ ִָ֑ה ורְּ ש  ִכבְּ ֶרץ וְּ ו ֶאת־ָהָאִׁ֖ אֵ֥ ו וִמלְּ בִ֛ ו ורְּ רֵ֥ ים פְּ ם ֱאֹלִהָ֗
ֶרץ  ֶׂשת ַעל־ָהָאָֽ ֹרֶמֵ֥ ִׁ֖ה ָהָֽ ָכל־ַחָי  ובְּ

 

word cnj 
pre
p 

art root bdb trans pos 
ste
m 

for
m 

per gen no st per gen no note 

ָבֶָ֣רְך  ַויְּ                  

ֹאָתם֮                   

ֱאֹלִהיםַ֒                   

אֶמר  ֹֹ֨ ַוי                  

ם  ָלֶהַּ֜                  

ים  ֱאֹלִהָ֗                  

ו  רֵ֥ פְּ                  

ו  בִ֛ ורְּ                  

ו  אֵ֥ וִמלְּ                  

ֶאת־                   

ֶרץ ָהָאִׁ֖                   

ִָ֑ה  ש  ִכבְּ וְּ                  

ו  דִ֞ ורְּ                  

ִ֤ת  ַג ִבדְּ                  

ַהָיםּ֙                   

ֹוֹו  עָ֣ ובְּ                 

ִים  ַהָשַמֹ֔                  

ָכל־  ובְּ                  

ִׁ֖ה  ַחָי                  

ׂשֶ  ֹרֶמֵ֥ ת ָהָֽ                  

ַעל־                   

ֶרץ׃  ָהָאָֽ                  
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ֶָׂ֣שב  כט ם ֶאת־ָכל־ֵע ִתי ָלֶכַּ֜ ים ִהֵנה֩ ָנַתֹ֨ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ֹו ַוי ֶאת־ָכל־ָהֵעִ֛ץ ֲאֶשר־בֵ֥ ֶרץ וְּ ָ֣י ָכל־ָהָאֹ֔ ֵנ ַרע ֲאֶשרּ֙ ַעל־פְּ ַע ֶזָ֗ ׀ ֹזֵרָ֣
ִַַֽ֑רע ָלֶכֵ֥  ַע ָז ִרי־ֵעִׁ֖ץ ֹזֵרָ֣ ה׃פְּ ָלָֽ ָאכְּ ֶיִׁ֖ה לְּ הְּ  ם ִיָֽ

word cnj 
pre
p 

art root bdb trans pos 
ste
m 

for
m 

per gen no st per gen no note 

ָֹ֣אֶמר  ַוי                  

ים  ֱאֹלִהָ֗                  

ִהֵנה֩                  

ִתי  ָנַתֹ֨                  

ם  ָלֶכַּ֜                 

ֶאת־                   

ָכל־׀                   

ֶָׂ֣שב   ֵע                  

ַע  ֹזֵרָ֣                 

ַרע  ֶזָ֗                  

ֲאֶשרּ֙                  

ַעל־                  

ָ֣י  ֵנ פְּ                  

ָכל־                   

ֶרץ  ָהָאֹ֔                  

ֶאת־  וְּ                  

ָכל־                   

ָהֵעִ֛ץ                   

ֲאֶשר־                  

ֹו  בֵ֥                 

ִרי־  פְּ                  

ֵעִׁ֖ץ                   

ַע  ֹזֵרָ֣                  

ִַַֽ֑רע  ָז                  

ָלֶכֵ֥ם                   

ֶיִׁ֖ה  הְּ ִיָֽ                  

ָלָֽ  ָאכְּ ה׃ לְּ                  
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ל  ל ֹכָ֣ ִים ולְּ ֹוֹו ַהָשַמַּ֜ ָכל־עֹ֨ ָאֶרץ ולְּ ָ֣ת ָה  ָכל־ַחַי לְּ ָלִ֑ה וָֽ ָאכְּ ֵֶַֽ֥רק ֵעִֶׁׂ֖שב לְּ ה ֶאת־ָכל־ֶי ֶָ֣פש ַחָיֹ֔ ּ֙ ֶנ ֶרץ ֲאֶשר־בֹו ׀ רֹוֵמָׂ֣ש ַעל־ָהָאָ֗
ן׃ ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ  ַוָֽ

word cnj 
pre
p 

art root bdb trans pos 
ste
m 

for
m 

per gen no st per gen no note 

ָכל־  לְּ וָֽ                  

ָ֣ת  ַחַי                  

ָאֶרץ  ָה                   

ָכל־  ולְּ                  

ֹוֹו  עֹ֨                  

ִים  ַהָשַמַּ֜                  

ל  ֹכָ֣ ׀ ולְּ                  

רֹוֵמָׂ֣ש                  

ַעל־                  

ֶרץ  ָהָאָ֗                  

ֲאֶשר־                  

בֹוּ֙                  

ֶָ֣פש  ֶנ                  

ה  ַחָיֹ֔                  

ֶאת־                   

ָכל־                   

ֵֶַֽ֥רק  ֶי                  

ֵעִֶׁׂ֖שב                   

ָלִ֑ה  ָאכְּ לְּ                  

ִהי־  ַֽיְּ ַוָֽ                  

ן׃  ֵכָֽ                 
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י׃  לא ֶקר יֵֹ֥ום ַהִשִשָֽ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ד ַוָֽ ֹאִ֑ ֹוב מְּ ִהֵנה־טִׁ֖ ה וְּ א ֱאֹלִהיםּ֙ ֶאת־ָכל־ֲאֶשָ֣ר ָעָׂשֹ֔ ִַֽ֤רְּ  {פ}ַוַי

word cnj 
pre
p 

art root bdb trans pos 
ste
m 

for
m 

per gen no st per gen no note 

א  ִַֽ֤רְּ ַוַי                  

ֱאֹלִהיםּ֙                   

ֶאת־                   

ָכל־                   

ֲאֶשָ֣ר                  

ה  ָעָׂשֹ֔                  

ִהֵנה־  וְּ                 

ֹוב  טִׁ֖                  

ד  ֹאִ֑ מְּ                  

ִהי־  ַֽיְּ ַוָֽ                  

ֶעֵֶ֥רב                   

ִהי־  ַֽיְּ ַוָֽ                  

ֶקר  ֹבִׁ֖                  

יֵֹ֥ום                   

י׃  ַהִשִשָֽ                  

  



 32 

הו  ּ֙ ָוֹבֹ֔ הו ה ֹתֹ֨ ָתֵ֥ יְּ ֶרץ ָהָֽ ָהָאָ֗ ֶרץ׃ ב וְּ ת ָהָאָֽ ֵאֵ֥ ִים וְּ ת ַהָשַמִׁ֖ ים ֵאֵ֥ ית ָבָרָ֣א ֱאֹלִהִ֑ ֵראִשִׁ֖ ֶשְך א בְּ ִֹׁ֖ ח וְּ
ֹור  י אִ֑ ִהָ֣ ים יְּ ֵֹ֥אֶמר ֱאֹלִהִׁ֖ ִים׃ ג ַוי ֵנֵ֥י ַהָמָֽ ֶפת ַעל־פְּ ַרֶחִׁ֖ ים מְּ וַח ֱאֹלִהֹ֔ רָ֣ ֹום וְּ הִ֑ ָ֣י תְּ ֵנ ַעל־פְּ

ֶשְך׃ ה  ָֹֽ ין ַהח ֹור וֵבֵ֥ ין ָהאִׁ֖ ים ֵבֵ֥ ֵדָ֣ל ֱאֹלִהֹ֔ ֹוב ַוַיבְּ ֹור ִכי־טִ֑ ים ֶאת־ָהאִׁ֖ א ֱאֹלִהִ֛ ֹור׃ ד ַוַי ַֽרְּ ִהי־אָֽ ַֽיְּ ַוָֽ
א ֱאלֹ  ָרֹ֨ ים ַוִיקְּ ד׃ ִהִ֤ ֶקר יֵֹ֥ום ֶאָחָֽ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ָלה ַוָֽ ָרא ָלִ֑יְּ ֶשְך ָקָ֣ ִֹׁ֖ ַלח ֹום וְּ { פ}׀ ָלאֹורּ֙ יֹ֔

ַָ֣עׂש ֱאֹלִהים֮  ִים׃ ז ַוַי ִים ָלָמָֽ ין ַמִׁ֖ יל ֵבֵ֥ ִדֹ֔ י ַמבְּ ֹוְך ַהָמִִ֑ים ִויִהָ֣ תָ֣ יַע בְּ י ָרִקִׁ֖ ִהֵ֥ ים יְּ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ו ַוי
ל  ֵדָ֗ ָרִקיַעַ֒ ַוַיבְּ יַע ֶאת־ָהָֽ ָרִקִ֑ ָ֣ל ָלָֽ ר ֵמַע ִים ֲאֶשִׁ֖ יַע וֵבָ֣ין ַהַמֹ֔ ָרִקֹ֔ ִיםּ֙ ֲאֶשרּ֙ ִמַתַָ֣חת ָלָֽ ֵבִ֤ין ַהַמֹ֨

י׃  ֶקר יֵֹ֥ום ֵשִנָֽ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ יַע ָשָמִִ֑ים ַוָֽ ָרִקִׁ֖ ים ָלָֽ א ֱאֹלִהִ֛ ָר  ן׃ ח ַוִיקְּ ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ { פ}ַוָֽ
ִים ִמַתִ֤חַ  ו ַהַמַּ֜ ים ִיָקוֹ֨ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ן׃ י ט ַוי ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ה ַהַיָבָשִ֑ה ַוָֽ ָרֶאִׁ֖ ֵתָֽ ד וְּ ֹום ֶאָחֹ֔ ִיםּ֙ ֶאל־ָמקָ֣ ת ַהָשַמֹ֨

ים  א ֱאֹלִהִ֤ ָרֹ֨ ֹוב׃ יא ַוִיקְּ ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ים ַוַי ִים ָקָרָ֣א ַיִמִ֑ ֵוֵ֥ה ַהַמִׁ֖ ִמקְּ ֶרץ ולְּ ׀ ַלַיָבָשהּ֙ ֶאֹ֔
ֶשא ֵע ֶׂשב ֶרץּ֙ ֶדָ֗ ֵשִ֤א ָהָאֹ֨ דְּ ים ַתָֽ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ר  ַוי ֹו ֲאֶשֵ֥ ִמינֹ֔ ִריּ֙ לְּ ֶׂשה פְּ ִֹ֤ י ע ִרִ֞ ָ֣ץ פְּ ַרע ֵע יַע ֶזֹ֔ ִרָ֣ ַמזְּ

ֵע ץ  הו וְּ ִמיֵנֹ֔ ַרעּ֙ לְּ יַע ֶזֹ֨ ִרִ֤ ֶָׂ֣שב ַמזְּ ֶשא ֵע ֶרץ ֶד  א ָהָאַּ֜ ן׃ יב ַותֹוֵצֹ֨ ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ֹו ַעל־ָהָאִֶ֑רץ ַוָֽ עֹו־בִׁ֖ ַזרְּ
ים כִ  א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ִ֑הו ַוַי ִמיֵנ ֹו לְּ עֹו־בִׁ֖ ר ַזרְּ י ֲאֶשֵ֥ ִרִ֛ ֶׂשה־פְּ ָֹֽ ֶקר יֵֹ֥ום ע ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ֹוב׃ יג ַוָֽ י־טָֽ

י׃  ִליִשָֽ { פ}שְּ
ָהיִ֤ו  ָלה וְּ ין ַהיִֹׁ֖ום וֵבָ֣ין ַהָ ִ֑יְּ יל ֵבֵ֥ ִד  ַהבְּ ִים לְּ יַע ַהָשַמֹ֔ ִקָ֣ ֹאֹרתּ֙ ִברְּ י מְּ ִהִ֤ ים יְּ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ יד ַוי

ָהיִ֤ו ִלמְּ  ים׃ טו וְּ ָשִנָֽ ים וְּ ָיִמִׁ֖ ים ולְּ ֹוֲעִדֹ֔ מָ֣ ֹאֹתתּ֙ ולְּ יר ַעל־ָהָאִֶ֑רץ לְּ ָהִאִׁ֖ ִים לְּ יַע ַהָשַמֹ֔ ִקָ֣ אֹוֹרתּ֙ ִברְּ
ֹום  ֶשֶָ֣לת ַהיֹ֔ ֶממְּ ּ֙ לְּ ֹור ַהָגֹדל ים ֶאת־ַהָמאִ֤ ֹדִלִ֑ ת ַהגְּ ֹאֹרִׁ֖ ֵנֵ֥י ַהמְּ ים ֶאת־שְּ ַָ֣עׂש ֱאֹלִהֹ֔ ן׃ טז ַוַי ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ַוָֽ

ים׃  ֹוָכִבָֽ ת ַהכָֽ ֵאִׁ֖ ָלה וְּ יְּ ֶשֶָ֣לת ַהַ ֹ֔ ֶממְּ ֹור ַהָקֹטןּ֙ לְּ ֶאת־ַהָמאִ֤ יַע וְּ ִקָ֣ ים ִברְּ ן ֹאָתִ֛ם ֱאֹלִהִׁ֖ יז ַוִיֵתֵ֥
ֶשְך ִֹ֑ ֹור וֵבָ֣ין ַהח ין ָהאִׁ֖ יל ֵבֵ֥ ִדֹ֔ ַהבְּ לְּ ָלה וָֽ יְּ ּ֙ ַביָֹ֣ום וַבַ ֹ֔ ֹשל ִלמְּ ֶרץ׃ יח וְּ יר ַעל־ָהָאָֽ ָהִאִׁ֖  ַהָשָמִִ֑ים לְּ

י׃  ִביִעָֽ ֶקר יֵֹ֥ום רְּ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ֹוב׃ יט ַוָֽ ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ { פ}ַוַי
יַע  ִקֵ֥ ֵנִׁ֖י רְּ ֶרץ ַעל־פְּ עֹוֵפָֹ֣ו ַעל־ָהָאֹ֔ עֹוֹוּ֙ יְּ ִ֑ה וְּ ֶָ֣פש ַחָי ֶרץ ֶנ ִים ֶשִׁ֖ ו ַהַמֹ֔ צָ֣ רְּ ים ִישְּ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ כ ַוי

ָ֣ה  ַחָי ֶָ֣פש ַהָֽ ֵאָ֣ת ָכל־ֶנ ים וְּ ֹדִלִ֑ ים ֶאת־ַהַתִניִנִׁ֖ם ַהגְּ ָרָ֣א ֱאֹלִהֹ֔ ִים׃ כא ַוִיבְּ ֶׂשת ֲאֶשר֩ ַהָשָמָֽ ֹרֶמֶ֡ ׀ ָהָֽ
ו צֹ֨ רְּ ָב ֶרְך  ָשָֽ ֹוב׃ כב ַויְּ ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ הו ַוַי ִמיֵנֹ֔ ֹוֹו ָכָנֹוּ֙ לְּ ת ָכל־עִ֤ ֵאֹ֨ ם וְּ יֵנֶהָ֗ ִמָֽ ִים לְּ ַהַמַּ֜

ֶרץ׃ כג  ֶַֽרב ָבָאָֽ ֹוֹו ִיֵ֥ ָהעִׁ֖ ים וְּ ִיםּ֙ ַבַיִמֹ֔ ו ֶאת־ַהַמֹ֨ אִ֤ ו וִמלְּ בָ֗ ו ורְּ רָ֣ ר פְּ ים ֵלאֹמִ֑ ֹאָתִ֛ם ֱאֹלִהִׁ֖
ֶקר יֵֹ֥ו ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ י׃ ַוָֽ { פ}ם ֲחִמיִשָֽ

ִ֑ה  ִמיָנ ֶרץ לְּ תֹו־ֶאִׁ֖ יְּ ַחָֽ ֶמׂש וְּ ה ָוֶרִ֛ ֵהָמֵ֥ ה בְּ ִמיָנֹ֔ ִֶ֤פש ַחָיהּ֙ לְּ ֶרץ ֶנ א ָהָאַּ֜ ים תֹוֵצֹ֨ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ כד ַוי
ֶמׂש ֵאִ֛ת ָכל־ֶרֵ֥ ה וְּ ִמיָנֹ֔ ֵהָמהּ֙ לְּ ֶאת־ַהבְּ ה וְּ ִמיָנָ֗ ֶרץ לְּ ת ָהָאַּ֜ ַָ֣עׂש ֱאֹלִהים֩ ֶאת־ַחַיֹ֨ ן׃ כה ַוַי ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ  ַוָֽ

נו  ֵמִׁ֖ ַצלְּ ם בְּ ה ָאָדִ֛ ים ַנֲָֽעֶׂשֵ֥ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ֹוב׃ כו ַוי ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ִ֑הו ַוַי ִמיֵנ ה לְּ ֲאָדָמִׁ֖ ָהָֽ
ׂש ֹרֵמֵ֥ ֶמׂש ָהָֽ ָכל־ָהֶרִׁ֖ ֶרץ ובְּ ָכל־ָהָאֹ֔ ֵהָמהּ֙ ובְּ ִים וַבבְּ ֹוֹו ַהָשַמָ֗ עָ֣ ם ובְּ ת ַהָיַּ֜ ַגֹ֨ דו֩ ִבדְּ ִירְּ מוֵתִ֑נו וְּ  ִכדְּ

ֶרץ׃ כז ים  ַעל־ָהָאָֽ א ֱאֹלִהִ֤ ָרֹ֨ ֹו ָזָכֵ֥ר ַוִיבְּ ים ָבָרָ֣א ֹאתִ֑ ֶלם ֱאֹלִהִׁ֖ ֶצֵ֥ ֹו בְּ מֹ֔ ַצלְּ ָאָדםּ֙ בְּ ׀ ֶאת־ָהָֽ
ו  אֵ֥ ו וִמלְּ בִ֛ ו ורְּ רֵ֥ ים פְּ ם ֱאֹלִהָ֗ אֶמר ָלֶהַּ֜ ֹֹ֨ ָבֶָ֣רְך ֹאָתם֮ ֱאֹלִהיםַ֒ ַוי ם׃ כח ַויְּ א ֹאָתָֽ ה ָבָרֵ֥ ֵקָבִׁ֖ ונְּ

ִ֤ת ַהיָ  ַג ו ִבדְּ דִ֞ ִָ֑ה ורְּ ש  ִכבְּ ֶרץ וְּ ֶרץ׃ ֶאת־ָהָאִׁ֖ ֶׂשת ַעל־ָהָאָֽ ֹרֶמֵ֥ ִׁ֖ה ָהָֽ ָכל־ַחָי ִים ובְּ ֹוֹו ַהָשַמֹ֔ עָ֣ םּ֙ ובְּ
ֶָׂ֣שב  ם ֶאת־ָכל־ֵע ִתי ָלֶכַּ֜ ים ִהֵנה֩ ָנַתֹ֨ ָֹ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ֶרץ כט ַוי ָ֣י ָכל־ָהָאֹ֔ ֵנ ַרע ֲאֶשרּ֙ ַעל־פְּ ַע ֶזָ֗ ׀ ֹזֵרָ֣
הְּ  ִַַֽ֑רע ָלֶכֵ֥ם ִיָֽ ַע ָז ִרי־ֵעִׁ֖ץ ֹזֵרָ֣ ֹו פְּ ֶאת־ָכל־ָהֵעִ֛ץ ֲאֶשר־בֵ֥ ָאֶרץ וְּ ָ֣ת ָה  ָכל־ַחַי לְּ ה׃ ל וָֽ ָלָֽ ָאכְּ ֶיִׁ֖ה לְּ

ל  ֹכָ֣ ִים ולְּ ֹוֹו ַהָשַמַּ֜ ָכל־עֹ֨ ֵֶַֽ֥רק ֵעִֶׁׂ֖שב ולְּ ה ֶאת־ָכל־ֶי ֶָ֣פש ַחָיֹ֔ ּ֙ ֶנ ֶרץ ֲאֶשר־בֹו ׀ רֹוֵמָׂ֣ש ַעל־ָהָאָ֗
ד ַוָֽ  ֹאִ֑ ֹוב מְּ ִהֵנה־טִׁ֖ ה וְּ א ֱאֹלִהיםּ֙ ֶאת־ָכל־ֲאֶשָ֣ר ָעָׂשֹ֔ ִַֽ֤רְּ ן׃ לא ַוַי ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ָלִ֑ה ַוָֽ ָאכְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב לְּ יְּ

י׃  ֶקר יֵֹ֥ום ַהִשִשָֽ ִהי־ֹבִׁ֖ ַֽיְּ  {פ}ַוָֽ


