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By ten sayings the world was created.   .ם עֹולָׂ א הָׂ רֹות ִנְברָׂ ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ  בַּ
 

And why (does Scripture) read thus? For could 
it not have been created (by) one saying? 
 

ד יָׂכֹול   ר ֶאחָׂ ֲאמָׂ ר, וֲַּהלֹא ְבמַּ ְלמּוד לֹומַּ ה תַּ ּומַּ
ְראֹות,   ְלִהבָׂ

But this was (in order} to exact punishment 
from the wicked, for they destroy the world 
created by ten sayings, 
 

ֶאת   ְבִדין  ֶשְמאַּ ִעים  ְרשָׂ הָׂ ִמן  ע  רַּ ְלִהפָׂ א  ֶאלָׂ
רֹות,  ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ א בַּ ם ֶשִנְברָׂ עֹולָׂ  הָׂ

and to give good recompense to the 
righteous, for they uphold the world which 
was created by ten sayings. 

ְיִמין   ִדיִקים ֶשְמקַּ צַּ כָׂר טֹוב לַּ ן שָׂ ם  ְוִלתֵּ עֹולָׂ ֶאת הָׂ
רֹות:  ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ א בַּ  ֶשִנְברָׂ

 
 

שָׂ  ת הַּ א ֱאֹלִהים, אֵּ רָׂ אִשית, בָׂ לא ְברֵּ ה ֹתהּו וָֹׂבהּו, ְוֹחֶשְך, עַּ ְיתָׂ ֶרץ, הָׂ אָׂ ֶרץ.  ב ְוהָׂ אָׂ ת הָׂ ִים, ְואֵּ ל-מַּ ֶחֶפת עַּ ִים.  ג  -ְפנֵּי ְתהֹום; ְורּוחַּ ֱאֹלִהים, ְמרַּ מָׂ ְפנֵּי הַּ

אֹור, ִכי-אֹור.  ד וַּיְַּרא ֱאֹלִהים ֶאת-, ְיִהי אֹור; וְַּיִהייֹאֶמר ֱאֹלִהיםוַּ  ל ֱאֹלִהים,  -הָׂ ְבדֵּ ֹחֶשְך  טֹוב; וַּיַּ אֹור יֹום, ְולַּ א ֱאֹלִהים לָׂ ֹחֶשְך.  ה וִַּיְקרָׂ ין הַּ אֹור ּובֵּ ין הָׂ בֵּ

ה; וְַּיִהי ְילָׂ א לָׂ רָׂ ד.  }פ{-ֶעֶרב וְַּיִהי-קָׂ ש ֱאֹלִהים,וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהיםו   ֹבֶקר, יֹום ֶאחָׂ ִים.  ז וַּיַּעַּ מָׂ ִים לָׂ ין מַּ ְבִדיל, בֵּ ִים, ִויִהי מַּ מָׂ ִקיעַּ ְבתֹוְך הַּ , -ֶאת  , ְיִהי רָׂ ִקיעַּ רָׂ הָׂ

; וְַּיִהי ִקיעַּ רָׂ ל לָׂ עַּ ִים ֲאֶשר מֵּ מַּ ין הַּ , ּובֵּ ִקיעַּ רָׂ ת לָׂ חַּ ִים ֲאֶשר ִמתַּ מַּ ין הַּ ל בֵּ ְבדֵּ ִים; וְַּיִהי-וַּיַּ מָׂ , שָׂ ִקיעַּ רָׂ א ֱאֹלִהים לָׂ ן.  ח וִַּיְקרָׂ ִני.  }פ{-ֶעֶרב וְַּיִהי-כֵּ ט  ֹבֶקר, יֹום שֵּ

ִים מִ וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים מַּ וּו הַּ ִים ֶאל, ִיקָׂ מַּ שָׂ ת הַּ חַּ ה; וְַּיִהי-תַּ שָׂ יַּבָׂ ֶאה, הַּ רָׂ ד, ְותֵּ קֹום ֶאחָׂ א יִַּמים; וַּיְַּרא  -מָׂ רָׂ ִים קָׂ מַּ ה ֶאֶרץ, ּוְלִמְקוֵּה הַּ שָׂ יַּבָׂ א ֱאֹלִהים לַּ ן.  י וִַּיְקרָׂ כֵּ

ע וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהיםטֹוב.  יא  -ֱאֹלִהים, ִכי ְזִריעַּ ֶזרַּ ֶשב מַּ ֶרץ ֶדֶשא עֵּ אָׂ א הָׂ ְדשֵּ ְרעֹו, תַּ ץ ְפִרי ֹעֶשה ְפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶשר זַּ ל-, עֵּ ֶרץ; וְַּיִהי-בֹו עַּ אָׂ א -הָׂ ן.  יב וַּתֹוצֵּ כֵּ

ץ ֹעֶשה ע, ְלִמינֵּהּו, ְועֵּ ְזִריעַּ ֶזרַּ ֶשב מַּ ֶרץ ֶדֶשא עֵּ אָׂ ְרא ֱאֹלִהים, ִכי-ְפִרי ֲאֶשר זְַּרעֹו-הָׂ יד  ֹבֶקר, יֹום ְשִליִשי.  }פ{-ֶעֶרב וְַּיִהי-טֹוב.  יג וְַּיִהי-בֹו, ְלִמינֵּהּו; וַּיַּ

יּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים, ּוְליָׂמִ וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ה; ְוהָׂ ְילָׂ לָׂ ין הַּ יֹום ּובֵּ ין הַּ ְבִדיל, בֵּ ִים, ְלהַּ מַּ שָׂ ִים,  , ְיִהי ְמֹאֹרת ִבְרִקיעַּ הַּ מַּ שָׂ יּו ִלְמאֹוֹרת ִבְרִקיעַּ הַּ ִנים.  טו ְוהָׂ ים ְושָׂ

ל ִאיר עַּ ֶרץ-ְלהָׂ אָׂ ש ֱאֹלִהים, ֶאת-; וְַּיִהיהָׂ ן.  טז וַּיַּעַּ ְגֹדִלים:  ֶאת-כֵּ ְמֹאֹרת הַּ יֹום, ְוֶאת-ְשנֵּי הַּ ֹדל, ְלֶמְמֶשֶלת הַּ גָׂ אֹור הַּ מָׂ ה, -הַּ ְילָׂ לַּ ֹטן ְלֶמְמֶשֶלת הַּ קָׂ אֹור הַּ מָׂ הַּ

ִאיר, עַּ  ִים, ְלהָׂ מָׂ שָׂ ם ֱאֹלִהים, ִבְרִקיעַּ הַּ ן ֹאתָׂ ִבים.  יז וִַּיתֵּ כֹוכָׂ ת הַּ ֹחֶשְך; וַּיְַּרא ֱאֹלִהים, -לְואֵּ ין הַּ אֹור ּובֵּ ין הָׂ ְבִדיל, בֵּ ה, ּוְלהַּ ְילָׂ לַּ יֹום ּובַּ ֶרץ.  יח ְוִלְמֹשל, בַּ אָׂ הָׂ

יָׂה; ְועֹוף ְיעֹו--וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהיםכ   ֹבֶקר, יֹום ְרִביִעי.  }פ{-ֶעֶרב וְַּיִהי-טֹוב.  יט וְַּיִהי-ִכי ִים, ֶשֶרץ ֶנֶפש חַּ מַּ לִיְשְרצּו הַּ ף עַּ ל-פֵּ ֶרץ, עַּ אָׂ ִים.  כא -הָׂ מָׂ שָׂ ְפנֵּי ְרִקיעַּ הַּ

א ֱאֹלִהים, ֶאת ל-וִַּיְברָׂ ת כָׂ ְגֹדִלים; ְואֵּ ִניִנם הַּ תַּ ל-הַּ ת כָׂ ִים ְלִמינֵֶּהם, ְואֵּ מַּ ְרצּו הַּ ֹרֶמֶשת ֲאֶשר שָׂ יָׂה הָׂ חַּ נָׂף ְלִמינֵּהּו, וַּיְַּרא ֱאֹלִהים, ִכי-ֶנֶפש הַּ טֹוב.  -עֹוף כָׂ

רֶ  אֹמר:  ְפרּו ּוְרבּו, ּוִמְלאּו ֶאתכב וְַּיבָׂ ם ֱאֹלִהים, לֵּ ֶרץ.  כג וְַּיִהי-ְך ֹאתָׂ אָׂ עֹוף, ִיֶרב בָׂ ִמים, ְוהָׂ יַּ ִים בַּ מַּ , וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהיםכד    ֹבֶקר, יֹום ֲחִמיִשי.  }פ{-ֶעֶרב וְַּיִהי-הַּ

ְיתֹו ה וֶָׂרֶמש ְוחַּ מָׂ ה ְלִמינָּׂה, ְבהֵּ יָׂ ֶרץ ֶנֶפש חַּ אָׂ א הָׂ ש ֱאֹלִהים ֶאת-ץ, ְלִמינָּׂה; וְַּיִהיֶארֶ -תֹוצֵּ ן.  כה וַּיַּעַּ ֶרץ ְלִמינָּׂה, ְוֶאת-כֵּ אָׂ יַּת הָׂ ל-חַּ ת כָׂ ה ְלִמינָּׂה, ְואֵּ מָׂ ְבהֵּ -הַּ

ה, ְלִמינֵּהּו; וַּיְַּרא ֱאֹלִהים, ִכי מָׂ ֲאדָׂ נּו; ְוִיְרדּו יֹאֶמר ֱאֹלִהיםטֹוב.  כו וַּ -ֶרֶמש הָׂ נּו ִכְדמּותֵּ ְלמֵּ ם ְבצַּ דָׂ ל, נֲַּעֶשה אָׂ ה ּוְבכָׂ מָׂ ְבהֵּ ִים, ּובַּ מַּ שָׂ יָׂם ּוְבעֹוף הַּ - ִבְדגַּת הַּ

ל ֶרץ, ּוְבכָׂ אָׂ ל-הָׂ ש עַּ ֹרמֵּ ֶרֶמש, הָׂ א ֱאֹלִהים ֶאת-הָׂ ֶרץ.  כז וִַּיְברָׂ אָׂ ם, -הָׂ ֶרְך ֹאתָׂ ם.  כח וְַּיבָׂ א ֹאתָׂ רָׂ ה, בָׂ בָׂ ר ּוְנקֵּ א ֹאתֹו:  זָׂכָׂ רָׂ ְלמֹו, ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים בָׂ ם ְבצַּ דָׂ אָׂ הָׂ

 ֹ ֶהם ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאתֱאֹלִהים, וַּי ל-אֶמר לָׂ ִים, ּוְבכָׂ מַּ שָׂ יָׂם, ּוְבעֹוף הַּ ; ּוְרדּו ִבְדגַּת הַּ הָׂ ֶרץ, ְוִכְבשֻׁ אָׂ ל-הָׂ ֹרֶמֶשת עַּ יָׂה, הָׂ ֶרץ.  כט  -חַּ אָׂ וַּיֹאֶמר הָׂ

ֶכם ֶאתֱאֹלִהים ִתי לָׂ ל-, ִהנֵּה נָׂתַּ ל-כָׂ ע ֲאֶשר עַּ עַּ ֶזרַּ ֶשב ֹזרֵּ ל-עֵּ ֶרץ, ְוֶאת-ְפנֵּי כָׂ אָׂ ל-הָׂ ץ ֲאֶשר-כָׂ עֵּ ה.  ל ּוְלכָׂל-בֹו ְפִרי-הָׂ ְכלָׂ ֶכם ִיְהֶיה, ְלאָׂ ע:  לָׂ עַּ זָׂרַּ ץ, ֹזרֵּ -עֵּ

ל ֶרץ ּוְלכָׂ אָׂ יַּת הָׂ ל-חַּ ש עַּ ִים ּוְלֹכל רֹומֵּ מַּ שָׂ ֶרץ, ֲאֶשר-עֹוף הַּ אָׂ יָׂה, ֶאת-הָׂ ל-בֹו ֶנֶפש חַּ ה; וְַּיִהי-כָׂ ְכלָׂ ֶשב, ְלאָׂ ְר -ֶיֶרק עֵּ ן.  לא וַּיַּ ל-א ֱאֹלִהים ֶאתכֵּ ה,  -כָׂ שָׂ ֲאֶשר עָׂ

ִשִשי.  }פ{ -ֶעֶרב וְַּיִהי-טֹוב ְמֹאד; וְַּיִהי-ְוִהנֵּה  ֹבֶקר, יֹום הַּ



 

Genesis Rabbah 17:1  מדרש רבה בראשית פרשה יז פסקה א 

1. AND THE LORD GOD SAID: IT IS NOT GOOD 

THAT THE MAN SHOULD BE ALONE (II, 8). We 

learnt: By ten commands was the world created,1 and 

these are they: In the beginning God created (Gen. I, 

1); And the spirit (ruah) of God hovered (ib. 2); And 

God said: Let there be light (ib. 3); And God said: Let 

there be a firmament (ib. 6); And God said: Let the 

waters be gathered together (ib. 9); And God said: Let 

the earth put forth grass (ib.11); And God said: Let 

there be lights (ib.14) And God said: Let the waters 

swarm (ib. 20); And God said: Let the earth bring forth  

(ib. 24); And God said: Let us make man (ib. 26). 

Menahem b. R. Jose excluded, ’And the spirit of God 

hovered over the face of the waters,’ and included, 

AND THE LORD GOD SAID: IT IS NOT GOOD THAT 

THE MAN SHOULD BE ALONE. R. Jacob b. R. Kirshai 

said: A separate command was devoted to the wind. 

היות   טוב  לא  אלהים  ה'  ויאמר  )א( 
העולם   נברא  מאמרות  בעשרה  תנינן 
ואלו הן בראשית ורוח אלהים מרחפת  
ויאמר אלהים יהי אור ויאמר אלהים יהי 
ויאמר  המים  יקוו  אלהים  ויאמר  רקיע 

מר אלהים יהי  אלהים תדשא הארץ ויא 
המים   ישרצו  אלהים  ויאמר  מאורות 
ויאמר   הארץ  תוצא  אלהים  ויאמר 
יוסי   בר  מנחם  אדם  נעשה  אלהים 
ומביא  מרחפת  אלהים  ורוח  מוציא 
ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם  
אמר רבי יעקב בן קורשאי מאמר ניתן 

 לרוח בפני עצמה: 

 

 

B. Talmud Rosh HaShana 32b (Also Megillah 16b)  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לב/א 

To what do these ten kingship verses correspond? R. 

Levi said, To the ten praises that David uttered in the 

book of Psalms. But there are a large number of 

praises there? — It means, those among which occurs, 

Praise him with the blowing of the shofar. R. Joseph 

said: To the ten commandments that were spoken to 

Moses on Sinai. R. Johanan said: To the ten 

Utterances by means of which the world was created. 

Which are they? The phrase ‘and he said’ occurs in the 

account of the creation only nine times? — The words 

‘in the beginning’ are also an utterance, as it is written, 

By the word of the Lord the heavens were made. 

הני עשרה מלכיות כנגד מי אמר )רבי( 
שאמר   הלולים  עשרה  כנגד  לוי[  ]רבי 
הוו   טובא  הלולים  תהלים  בספר  דוד 
הנך דכתיב בהו הללוהו בתקע שופר  

אמר   יוסף  הדברות  רב  עשרת  כנגד 
שנאמרו לו למשה בסיני רבי יוחנן אמר  
נברא  שבהן  מאמרות  עשרה  כנגד 
)ויאמר(  ויאמר  נינהו  הי  העולם 
נמי   בראשית  הוו  תשעה  דבראשית 
שמים   ה'  בדבר  דכתיב  הוא  מאמר 

 נעשו: 

 

  



 

 

ת    )א:א(  אֵּ ֱאֹלִהים  א  רָׂ בָׂ אִשית  ְברֵּ
ֶרץ: אָׂ ת הָׂ ִים ְואֵּ מַּ שָׂ  הַּ

 

(1:1) In the beginning God created the heaven and the earth.  1 

ְוחֶשְך   )א:ב( וָֹׂבהּו  ֹתהּו  ה  ְיתָׂ הָׂ ֶרץ  אָׂ ְוהָׂ
ל   ֶחֶפת עַּ י ְתהֹום ְורּוחַּ ֱאֹלִהים ְמרַּ ל ְפנֵּ עַּ

ִים: מָׂ  *  ְפנֵּי הַּ
 

(1:2) Now the earth was unformed and void, and darkness was 
upon the face of the deep; and the spirit of God hovered over the 
face of the waters. * 

2 

 וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור וְַּיִהי אֹור:  )א:ג(
 

(1:3) And God said: 'Let there be light.' And there was light.  3 

ְבתֹוְך   ִקיעַּ  רָׂ ְיִהי  ֱאֹלִהים  וַּיֹאֶמר  )א:ו( 
ִים:  מָׂ ִים לָׂ ין מַּ ְבִדיל בֵּ ִים ִויִהי מַּ מָׂ  הַּ

 

(1:6) And God said: 'Let there be a firmament in the midst of the 
waters, and let it divide the waters from the waters.'  
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ת   )א:ט( חַּ ִים ִמתַּ מַּ וּו הַּ וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיקָׂ
ה   שָׂ יַּבָׂ ֶאה הַּ רָׂ ד ְותֵּ קֹום ֶאחָׂ ִים ֶאל מָׂ מַּ שָׂ הַּ

ן:   וְַּיִהי כֵּ
 

(1:9) And God said: 'Let the waters under the heaven be gathered 
together unto one place, and let the dry land appear.' And it was 
so.  
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ֶרץ    א()א:י אָׂ הָׂ א  ְדשֵּ תַּ ֱאֹלִהים  וַּיֹאֶמר 
ֹעֶשה   ְפִרי  ץ  עֵּ ע  ֶזרַּ ְזִריעַּ  מַּ ֶשב  עֵּ ֶדֶשא 
ֶרץ וְַּיִהי   אָׂ ל הָׂ ְרעֹו בֹו עַּ ְפִרי ְלִמינֹו ֲאֶשר זַּ

ן:  כֵּ
 

(1:11) And God said: 'Let the earth put forth grass, herb yielding 
seed, and fruit-tree bearing fruit after its kind, wherein is the seed 
thereof, upon the earth.' And it was so. 
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וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִבְרִקיעַּ    )א:יד(
ין  בֵּ ְבִדיל  ְלהַּ ִים  מַּ שָׂ ה   הַּ ְילָׂ לָׂ הַּ ין  ּובֵּ יֹום  הַּ

ִנים:  יּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָׂמים ְושָׂ  ְוהָׂ
 

(1:14) And God said: 'Let there be lights in the firmament of the 
heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, 
and for seasons, and for days and years;  
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ִים ֶשֶרץ   )א:כ( מַּ וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיְשְרצּו הַּ
י   ל ְפנֵּ ֶרץ עַּ אָׂ ל הָׂ ף עַּ יָׂה ְועֹוף ְיעֹופֵּ ֶנֶפש חַּ

ִים:  מָׂ שָׂ  ְרִקיעַּ הַּ
 

(1:20) And God said: 'Let the waters swarm with swarms of living 
creatures, and let fowl fly above the earth in the open firmament 
of heaven.'  
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ֶרץ ֶנֶפש   )א:כד( אָׂ א הָׂ וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים תֹוצֵּ
ֶאֶרץ   ְיתֹו  ְוחַּ וֶָׂרֶמש  ה  מָׂ ְבהֵּ ְלִמינָּׂה  יָׂה  חַּ

ן:   ְלִמינָּׂה וְַּיִהי כֵּ
 

(1:24) And God said: 'Let the earth bring forth the living creature 
after its kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth 
after its kind.' And it was so.  
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ם    :כו(א) דָׂ אָׂ נֲַּעֶשה  ֱאֹלִהים  וַּיֹאֶמר 
יָׂם   הַּ ִבְדגַּת  ְוִיְרדּו  נּו  ִכְדמּותֵּ נּו  ְלמֵּ ְבצַּ
ֶרץ   אָׂ הָׂ ּוְבכָׂל  ה  מָׂ ְבהֵּ ּובַּ ִים  מַּ שָׂ הַּ ּוְבעֹוף 

ֶרץ: אָׂ ל הָׂ ש עַּ ֹרמֵּ ֶרֶמש הָׂ  ּוְבכָׂל הָׂ
 

(1:26) And God said: 'Let us make man in our image, after our 
likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and 
over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, 
and over every creeping thing that creepeth upon the earth.'  
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  ֱהיֹות   טֹוב  לֹא  ֱאֹלִהים  ְיֹדוָׂד   וַּיֹאֶמר  (ב:יח)
ם דָׂ אָׂ דֹו הָׂ ֶזר לֹו ֶאֱעֶשה ְלבַּ  :ְכֶנְגדֹו  עֵּ

 

(2:18) And the LORD God said: 'It is not good that the man should 
be alone; I will make him a help meet for him.' 

+ 

 

 

 


