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ד אֵּ֣לֶה תֹֽולְדֹ֧ות הַּׁשָמַ֛יִם וְהָאֶָ֖רץ ּבְהִּבְָֽראָ֑ם
ּבְיֹ֗ום עֲׂשֹ֛ות יְהוָ֥ה אֱֹלהִ֖ים אֶֶ֥רץ וְׁשָמָֽיִם׃
ה וְכֹ֣ל ׀ ׂשִ֣יחַ הַּׂשֶָד֗ה טֶֶ֚רם יִֽהְיֶ֣ה בָאֶָ֔רץ
וְכָל־עֵׂ֥שֶב הַּׂשֶָד֖ה טֶֶ֣רם יִצְמָ֑ח
ּכִי֩ ֹל֨א הִמְטִ֜יר יְהוָ֤ה אֱֹלהִים֙ עַל־הָאֶָ֔רץ
וְאָָד֣ם אַ֔יִן לַֽעֲבֹ֖ד אֶת־הָֽאֲָדמָֽה׃
ו וְאֵ֖ד יַֽעֲלֶ֣ה מִן־הָאֶָ֑רץ
וְהִׁשְָק֖ה אֶֽת־ּכָל־ּפְנֵ֥י הָֽאֲָדמָֽה׃
ז וַּיִיצֶר֩ יְהוָ֨ה אֱֹלהִ֜ים אֶת־הָֽאָָד֗ם
עָפָר֙ מִן־הָ֣אֲָדמָ֔ה
וַּיִּפַ֥ח ּבְאַּפָ֖יו נִׁשְמַ֣ת חַּיִ֑ים
וַיְהִ֥י הָֽאָָד֖ם לְנֶ֥פֶׁש חַּיָֽה׃
ח וַּיִּטַ֞ע יְהוָ֧ה אֱֹלהִ֛ים ּגַן־ּבְעֵֶ֖דן מִּקֶֶ֑דם
וַּיָׂ֣שֶם ׁשָ֔ם אֶת־הָֽאָָד֖ם אֲׁשֶ֥ר יָצָֽר׃
ט וַּיַצְמַ֞ח יְהוָ֤ה אֱֹלהִים֙ מִן־הָ֣אֲָדמָ֔ה
ּכָל־עֵ֛ץ נֶחְמָ֥ד לְמְַראֶ֖ה
וְטֹ֣וב לְמַֽאֲכָ֑ל
וְעֵ֤ץ הַֽחַּיִים֙ ּבְתֹ֣וְך הַּגָ֔ן
וְעֵ֕ץ הַּדַ֖עַת טֹ֥וב וָָרֽע׃
(1

תרגם ) (translate״בהבראם״

(2

מה הם ) (what are the״תולדות השמים וארץ״?

(3

באר ) (explainשם ) (the name״י-ה-ו-ה״ של ) (ofהקב״ה )(Hakodosh Baruch Hu

(4

על ) (regardingאיזה ) (whichיום נאמר ) (is it speaking about״ביום עשות ה׳ אלוקים ארץ ושמים״?

(5

מהו ) (what is״שיח השדה״?
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(6

תרגם ״טרם״

(7

תרגם ״יצמח״

(8

באיזה ) (on whichיום ניתן ) (was givenצווי ) (the commandלצמחים ) (the plantsלצמוח )?(to grow

(9

האם ) (didn’tכבר ) (alreadyגדלו ) (growהצמחים ) (the plantsביום שלישי של בריאת העולם?

(10

למה ) (whyלא ) (notגדלו ) (growהצמחים ) (the plantsעדיין ) (yetביום שלישי?

(11

מה הם ) (what areשתי ) (twoהאופנים ) (waysשבהם יכולים ) (are ableצמחים ) (the plantsלצמוח )?(to grow

(12

מהו ) (what is״מטר״?

(13

תרגם ״המטיר״

(14

באר ) (explain״ואדם אין לעבוד את האדמה״

(15

למה ) (whyזה ) (is thisסיבה ) (a reasonשלא ) (that did notצמחו ) (growהצמחים ) (the plantsעדיין )?(yet

(16

מהו ) (what is״אד״?

(17

תרגם ״יעלה״

(18

תרגם והשקה״

(19

כיצד ) (howצמחו ) (growהצמחים ) (the plantsלראשונה ) (in the beginningבששת ימי בראשית? באר !

(20

באר ) (explainלשון ) (the expression״וייצר״

(21

באיזה ) (on whichיום ) (dayנוצר ) (was formedהאדם?

(22

מאיזה ) (from whichחומר ) (matterנוצר ) (was formedהאדם?

(23

תרגם ״עפר״

(24

תרגם ״ויפח״

(25

כיצד) (howנהיה ) (can he becomeהאדם ,שנוצר ) (who was formedמעפר ) (from dustהאדמה ,לנפש חיה?

(26

איך היה האדם בריאה ) (creatureיחידאי ? )(unique

(27

תרגם ״ויטע״

(28

תרגם ״גן״

(29

איפה ) (whereנטע ) (plantה׳ אלוקים גן ?

(30

איפה ) (whereשם ) (putה׳ אלוקים את האדם אשר יצר )?(he formed

(31

תרגם ״ויצמח״

(32

מה צמח ) (grewבגן שבעדן?

(33

תרגם ״נחמד למראה״

(34

אלו ) (whichשני ) (twoעצים ) (treesמיוחדים ) (specialהיו ) (wereבגן שבעדן?

(35

מהו ״עץ החיים״?

(36

איפה ) (whereהיה ) (wasעץ החיים?

(37

מהו ) (what is״עץ הדעת טוב ורע״?

(38

איפה ) (whereהיה ) (wasעץ הדעת טוב ורע?

