
Structure of the Creation Story 

  :להים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ-ְּבֵראִׁשית ָּבָרא א) א(בראשית פרקך א 
  :להים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים-ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח א) ב(
 

Intro 

ַוְיִהי  אֹור ְיִהי להים-ַוּיֹאֶמר א) ג(
  :אֹור

 להים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב- אאַוַּיְר) ד(
להים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין -ַוַּיְבֵּדל א
  :ַהחֶׁשְך

 יֹום ָלאֹורלהים -ַוִּיְקָרא א) ה(
 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְוַלחֶׁשְך

 :בֶֹקר יֹום ֶאָחד

 ַהָּלְיָלה ּוֵבין ַהּיֹוםַמִים ְלַהְבִּדיל ֵּבין  ִּבְרִקיַע ַהָּׁשְמאֹרֹת ְיִהי להים-ַוּיֹאֶמר א) יד(
  :ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים

  :ַוְיִהי ֵכן ר ַעל ָהָאֶרץיְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלָהִא) טו(
דֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת להים ֶאת ְׁשֵני ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּג-ַוַּיַעׂש א) טז(

  : ְוֵאת ַהּכֹוָכִביםַהַּלְיָלה ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום
  :יר ַעל ָהָאֶרץִאלהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ְלָה-ַוִּיֵּתן אָֹתם א) יז(
להים ִּכי - א אַוַּיְרּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁשְך ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ) יח(

  :טֹוב
 :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעי) יט(

Light (1) 
& 

Luminaries 
(4) 

 ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך להים-ַוּיֹאֶמר א) ו(
  :ין ַמִים ָלָמִיםֵּבַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל 

להים ֶאת ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל -ַוַּיַעׂש א) ז(
 ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר

  :ַוְיִהי ֵכןַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע 
 ָׁשָמִיםלהים ָלָרִקיַע -ַוִּיְקָרא א) ח(

 :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֵׁשִני

ל ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני ַע ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַהַּמִים ִיְׁשְרצּו  להים-ַוּיֹאֶמר א) כ(
  :ַהָּׁשָמִיםְרִקיַע 

להים ֶאת ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר -ַוִּיְבָרא א) כא(
  :להים ִּכי טֹוב-ַוַּיְרא אָׁשְרצּו ַהַּמִים ְלִמיֵנֶהם ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו 

ּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמִים ַּבַּיִּמים ְוָהעֹוף ִיֶרב להים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְרב-א ַוְיָבֶרְך אָֹתם) כב(
  :ָּבָאֶרץ

  : ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשי)כג(
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ִיָּקוּו ַהַּמִים  להים-ֶמר אאַוּיֹ) ט(
ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד 

  :ַוְיִהי ֵכןֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה ְו
 ֶאֶרץלהים ַלַּיָּבָׁשה -ַוִּיְקָרא א) י(

  ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים 
  :להים ִּכי טֹוב-ַוַּיְרא א

  
ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ  להים-ַוּיֹאֶמר א) יא(
ֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי ֶּד

עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ַעל 
  :ַוְיִהי ֵכן ָהָאֶרץ

ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ) יב(
ְוֵעץ עֶֹׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר  ְלִמיֵנהּו ֶזַרע

להים ִּכי -ַוַּיְרא א ְלִמיֵנהּו ַזְרעֹו בֹו
  :טֹוב

ְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַו )יג(
  :ְׁשִליִׁשי

 

 ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ָהָאֶרץּתֹוֵצא  להים-ַוּיֹאֶמר א) כד(
  :ֵכן ַוְיִהי ְלִמיָנּה

ׂש להים ֶאת ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָּכל ֶרֶמ-ַוַּיַעׂש א) כה(
  :להים ִּכי טֹוב-ַוַּיְרא אָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו 

  
  
 ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף להים-ַוּיֹאֶמר א) כו(
  :ָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץַה
להים ָּבָרא אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה -ת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם אלהים ֶא-ַוִּיְבָרא א) כז(

  :ָּבָרא אָֹתם
 ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ּולהים ְּפרּו ּוְרב-להים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם א-ַוְיָבֶרְך אָֹתם א) כח(

  : ָהָאֶרץְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל ַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַעל
 ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרעלהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל -ַוּיֹאֶמר א) כט(

  : זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלהִרי ֵעץָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפָהָאֶרץ ְוֶאת 
 ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלכֹל רֹוֵמׂש) ל(

  :ַוְיִהי ֵכןַחָּיה ֶאת ָּכל ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה 
 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום  ְמאֹדבלהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹו-ַוַּיְרא א) לא(

 :ַהִּׁשִּׁשי
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  :ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם) א(רק ב  פ
  :ּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשהֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכלהים ַּבּי-ַוְיַכל א) ב(
 :להים ַלֲעׂשֹות-ַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא אלהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְי-ְיָבֶרְך אַו) ג(

Conclusion 

 


