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The First Creation Story 

Genesis 1:1 – 2:4a  

   
 

ֶרץ׃ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖  1  ת ָהָאֽ

ִים׃  יֶפת ַעל־ְּפנֵ֥ ים ְמַרֶח֖ ּוַח ֱאֹלִה֔ ֹום ְו֣ר י ְת֑ה ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣הּו ְוחֹ֖ ָובֹ֔  הּו֙ ה ֹת֨ ֶרץ ָהְיָת֥ ְוָהָא֗  2  ַהָּמֽ

3  ֹ֥  ְיִהי־ֽאֹור׃ ֹור י ֑א ים ְיִה֣ אֶמר ֱאֹלִה֖ ַוּי  ַוֽ

ֶׁשְך׃ ֹור ּוֵב֥ ין ָה֖א ים ֵּב֥ ל ֱאֹלִה֔ ֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ֹור ִּכי־֑ט ים ֶאת־ָה֖א ְרא ֱאֹלִה֛ ַוַּי֧  4  ין ַהחֹֽ

 ְיִהי־ֶע֥ ָרא ָל֑ ֶׁשְך ָק֣ ֹום ְוַלחֹ֖ י֔  ים ׀ ָלאֹור֙ א ֱאֹלִה֤ ַוִּיְקָר֨  5  יְ ְיָלה ַוֽ ד׃ ֶקר י֥ ִהי־בֹ֖ ֶרב ַוֽ   פ  ֹום ֶאָחֽ

 

6  ֹ֣ ִים׃ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ ֹוְך ַהָּמ֑ יַע ְּב֣ת י ָר ִק֖ ים ְיִה֥ ֱאֹלִה֔ אֶמר  ַוּי  ִים ָלָמֽ

7  ֣            ִים ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִמַּת֣   ֲאֶׁשר֙  ִי֙ם ין ַהַּמ֨ ל ֵּב֤ ַוַּיְבֵּד֗  ֶאת־ָהָרִקיַע֒  ַעׂש ֱאֹלִהים֮ ַוַּי

ן׃ יַע ל ָלָר ִק֑ ַע֣ ר מֵ ֲאֶׁש֖   ְיִהי־ֵכֽ  ַוֽ

ָר ִק֖ א ֱאֹלִה֛ ַוִּיְקָר֧  8  ְיִהי־ֶע֥ יַע ָׁשָמ֑ ים ָלֽ  ְיִהי־בֹ֖ ִים ַוֽ י׃ ֶקר י֥ ֶרב ַוֽ   פ  ֹום ֵׁשִנֽ

 

9  ֹ֣ ן׃ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ֹום ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣ק  ִי֙ם ַחת ַהָּׁשַמ֨ ִים ִמַּת֤ ּו ַהַּמ֜ ים ִיָּקו֨ אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוּי  ְיִהי־ֵכֽ  ה ַוֽ

 ים ִּכי־ֽטֹוב׃ְרא ֱאֹלִה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָקָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְקוֵ֥ ֶא֔  ים ׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה א ֱאֹלִה֤ ַוִּיְקָר֨  10

11  ֹ֣ ְדֵׁש֤ אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוּי       ֹו ְלִמינ֔   ֶׂשה ְּפִרי֙ י עֹ֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע זֶ֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא עֵ֚ ֶּד֔  ֶרץ֙ א ָהָא֨ ים ַּתֽ

ן׃ַעל־ָהָא֑ ֹו ַזְרעֹו־ב֖ ר ֲאֶׁש֥   ְיִהי־ֵכֽ  ֶרץ ַוֽ

ֶׂשה־ְּפִר֛ הּו ְוֵע֧ ְלִמינֵ֔  ַרע֙ יַע זֶ֨ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ַוּתֹוצֵ֨  12 הּו ֹו ְלִמינֵ֑ ר ַזְרעֹו־ב֖ י ֲאֶׁש֥ ץ עֹֽ

 ים ִּכי־ֽטֹוב׃ ְרא ֱאֹלִה֖ ַוַּי֥ 

 ְיִהי־ֶע֥  13  ְיִהי־בֹ֖ ַוֽ י׃ ֶקר י֥ ֶרב ַוֽ   פ  ֹום ְׁשִליִׁשֽ
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14  ֹ֣  ּו ְלֹאֹת֙ת ְיָלה ְוָהי֤ ין ַהָּל֑ ֹום ּוֵב֣ ין ַהּי֖ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ יַע ַהָּׁשַמ֔ ִּבְר ִק֣  י ְמֹארֹ֙ת ים ְיִה֤ ֱאֹלִה֗   אֶמרַוּי

ים׃ ים ּוְלָיִמ֖ ֹוֲעִד֔ ּוְל֣מ   ים ְוָׁשִנֽ

ן׃ ָא֑ יר ַעל־ָה ִים ְלָהִא֖ יַע ַהָּׁשַמ֔ ִּבְר ִק֣  ּו ִלְמאֹורֹ֙ת ְוָהי֤  15  ְיִהי־ֵכֽ  ֶרץ ַוֽ

16  ֣                ֹום ֶלת ַהּי֔ ְלֶמְמֶׁש֣  ֹור ַהָּגדֹל֙ ים ֶאת־ַהָּמ֤א ת ַהְּגדִֹל֑ י ַהְּמֹארֹ֖ ים ֶאת־ְׁשנֵ֥ ׂש ֱאֹלִה֔ עַ ַוַּי

ים׃ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהּלַ֔ ְלֶמְמֶׁש֣  ֹור ַהָּקטֹן֙ ְוֶאת־ַהָּמ֤א   ת ַהּכֹוָכִבֽ

ֶרץ׃ ִים ְלָהִא֖ יַע ַהָּׁשָמ֑ ִּבְר ִק֣ ים ם ֱאֹלִה֖ ן ֹאָת֛ ַוִּיֵּת֥  17  יר ַעל־ָהָאֽ

 ין ַהחֹ֑ ֹור ּוֵב֣ ין ָה֖א יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֹום ּוַבּלַ֔ ַּבּי֣  ְוִלְמׁשֹל֙  18  ים ִּכי־ֽטֹוב׃ְרא ֱאֹלִה֖ ֶׁשְך ַוַּי֥

 ְיִהי־ֶע֥  19  ְיִהי־בֹ֖ ַוֽ י׃ ֶקר י֥ ֶרב ַוֽ   פ   ֹום ְרִביִעֽ

 

20  ֹ֣ יַע  י ְר ִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפנֵ֖ ף ַעל־ָהָא֔ ֵפ֣ ְיעֹו ה ְועֹו֙ף ֶפׁש ַחָּיֶ֑רץ ֶנ֣ ִים ֶׁש֖ ּו ַהַּמ֔ ִיְׁשְרצ֣ ים אֶמר ֱאֹלִה֔ ַוּי

ִים׃   ַהָּׁשָמֽ

֣ ת ָּכל־ֶנ֣ ים ְוֵא֣ ם ַהְּגדִֹל֑ ים ֶאת־ַהַּתִּנינִ֖ א ֱאֹלִה֔ ַוִּיְבָר֣  21 ַחָּי רֶֹמ֡ ֶפׁש ַהֽ ּו  ָׁשְרצ֨  ֶׂשת ֲאֶׁשר֩ ה ׀ ָהֽ

יֵנֶה֗ ִים ַהַּמ֜   ְלִמינֵ֔  ֹוף ָּכָנ֙ף ת ָּכל־ע֤ ם ְוֵא֨ ְלִמֽ  י־ֽטֹוב׃ ים ּכִ ְרא ֱאֹלִה֖ הּו ַוַּי֥

 ים ְוָהע֖ ַּבַּיִּמ֔  ִי֙ם ּו ֶאת־ַהַּמ֨ ּו ּוִמְל֤א ּו ּוְרב֗ ר ְּפ֣ר ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאֹלִה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ַוְיָב֧  22 ֶרץ׃ ֹוף ִי֥  ֶרב ָּבָאֽ

 ְיִהי־ֶע֥  23  ְיִהי־בֹ֖ ַוֽ   פ  י׃ ֹום ֲחִמיִׁשֽ ֶקר י֥ ֶרב ַוֽ

 

24  ֹ֣ ְיתֹו־ֶא֖ ה ָוֶר֛  ְּבֵהָמ֥ ּהְלִמינָ֔   ֶפׁש ַחָּי֙ה ֶרץ נֶ֤ א ָהָא֜ ים ּתֹוצֵ֨ אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוּי      ּהֶרץ ְלִמינָ֑ ֶמׂש ְוַחֽ

ן׃   ְיִהי־ֵכֽ  ַוֽ

25  ֣ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ְלִמינָ֔  ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ֶרץ ְלִמינָ֗ ת ָהָא֜ ֶאת־ַחּיַ֨  ַעׂש ֱאֹלִהים֩ ַוַּי ה ָהֽ

 ְלִמינֵ֑   ים ִּכי־ֽטֹוב׃ ְרא ֱאֹלִה֖ הּו ַוַּי֥

26  ֹ֣ עֲ אֶמר ֱאֹלִה֔ ַוּי ִים  ֹוף ַהָּׁשַמ֗ ם ּוְבע֣ ת ַהּיָ֜ ִבְדגַ֨  נּו ְוִיְרּדּו֩ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֶׂש֥ ים ַנֽ

רֵֹמ֥ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ּוְבָכל־ָהָא֔  ּוַבְּבֵהָמ֙ה  ֶרץ׃ ׂש ֶמׂש ָהֽ  ַעל־ָהָאֽ
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ָאָד֙ם א ֱאֹלִה֤ ַוִּיְבָר֨  27 ם׃ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ ָזָכ֥ ֹו  א ֹא֑ת ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאֹלִה֖ ֹו ְּבֶצ֥ ְּבַצְל֔מ   ים ׀ ֶאת־ָהֽ  א ֹאָתֽ

ֹ֨  ֱאֹלִהים֒   ֶרְך ֹאָתם֮ ַוְיָב֣  28         ָה ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ּו ֶאת־ָהָא֖ ּו ּוִמְל֥א ּו ּוְרב֛ ים ְּפ֥ר ם ֱאֹלִה֗ אֶמר ָלֶה֜ ַוּי

רֶֹמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחּיָ֖ ֹוף ַהָּׁשַמ֔ ּוְבע֣  ת ַהָּי֙ם ּו ִּבְדגַ֤ ּוְרד֞  ֶרץ׃ ה ָהֽ  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ

29  ֹ֣  ֶרץ  י ָכל־ָהָא֔ ַעל־ְּפֵנ֣ ַרע ֲאֶׁשר֙ ַע זֶ֗ ֶׂשב ׀ זֵֹר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלכֶ֜ ָנַת֨  ים ִהֵּנה֩ ֹלִה֗ אֶמר ֱא ַוּי

ְהֶיַ֖רע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ זֵֹר֣ ֹו ְפִרי־ֵע֖ ץ ֲאֶׁשר־ּב֥ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛  ה׃ ם ִיֽ  ה ְלָאְכָלֽ

  ה ֶפׁש ַחּיָ֔ ֶנ֣ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹו֙ ׂש ַעל־ָהָא֗ ֹוֵמ֣ ל ׀ רִים ּוְלכֹ֣ ֹוף ַהָּׁשַמ֜ ָאֶרץ ּוְלָכל־ע֨ ת ָה֠ ּֽוְלָכל־ַחַּי֣  30

  ן׃ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ ֶרק ֵע֖ ֶאת־ָּכל־ֶי֥  ְיִהי־ֵכֽ  ה ַוֽ

 ְיִהי־ֶע֥ ֹוב ְמֹא֑ ה ְוִהֵּנה־֖ט ר ָעָׂש֔ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣  ְרא ֱאֹלִהי֙ם ַוַּי֤  31  ְיִהי־בֹ֖ ד ַוֽ י׃ ֶקר י֥ ֶרב ַוֽ   פ   ֹום ַהִּׁשִּׁשֽ

 
Genesis 2 

 

ם׃ ָהָא֖ ִים וְ ּו ַהָּׁשַמ֥ ַוְיֻכּל֛  1  ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ

ֹו י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖ת ֹום ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּי֣  ַוִּיְׁשּבֹ֙ת ה ר ָעָׂש֑ ֹו ֲאֶׁש֣ י ְמַלאְכּ֖ת ֹום ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּי֣  ל ֱאֹלִהי֙ם ַוְיַכ֤  2

ה׃ֲאֶׁש֥   ר ָעָׂשֽ

א ֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔ת   ַב֙ת ֹו ָׁש י ב֤ ֹו ִּכ֣ ׁש ֹא֑ת י ַוְיַקֵּד֖ ֹום ַהְּׁשִביִע֔ ֶאת־י֣  ֶרְך ֱאֹלִהי֙ם ַוְיָב֤  3

  פ   ים ַלֲעֽׂשֹות׃ ֱאֹלִה֖ 

 

ְרָא֑ ִים ְוָהָא֖ ַהָּׁשַמ֛ ֹות ֶּלה תֹוְל֧ד ֵא֣  4 ִים׃ ים ֶא֥ ה ֱאֹלִה֖ ֹות ְיהוָ֥ ֹום ֲעׂ֛ש ם ְּבי֗ ֶרץ ְּבִהָּבֽ  ֶרץ ְוָׁשָמֽ


