
GENESIS      בראשית

ֶרץ׃    ָהָאֽ ת  ְוֵא� ִים  ַהָּׁשַמ� ת  ֵא� ים  ֱאֹלִה� ָּבָר�א  ית  ְּבֵראִׁש�  1  1111 1

ּוַח   ְור� !ם  ְתה� �י  ַעל־ְּפֵנ ֶׁשְך  ְוֹח� הּו  ָוֹב( הּו*   ֹת+ ה  ָהְיָת� ֶרץ  ְוָהָא,  2 2

י  ְיִה� ים  ֱאֹלִה� ֹ�אֶמר  ַוּי  3 ִים׃    ַהָּמֽ ַעל־ְּפֵנ�י  ֶפת  ְמַרֶח� ים  ֱאֹלִה( 3

!ב ַוַּיְבֵּד�ל  !ר ִּכי־ט� ים ֶאת־ָהא� 7 ְרא ֱאֹלִה5  ְיִהי־ֽא!ר׃   4 ַוַּי !ר ַוֽ א� 4

ָלא!ר*   ים  ֱאֹלִה: א  ַוִּיְקָר+  5 ֶׁשְך׃    ַהֹחֽ ין  ּוֵב� !ר  ָהא� ין  ֵּב� ים  ֱאֹלִה( 5

ד׃   ף    ֶקר י�!ם ֶאָחֽ  ְיִהי־ֹב�  ְיִהי־ֶע�ֶרב ַוֽ ָרא ָל�ְיָלה ַוֽ ֶׁשְך ָק� !ם ְוַלֹח� י(
ין  יל ֵּב� י ַמְבִּד( !ְך ַהָּמ�ִים ִויִה� יעַ  ְּבת� י ָרִק� ים ְיִה� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה( 6 ַוּי 6

ֵּב:ין  ל  ַוַּיְבֵּד,   Aֶאת־ָהָרִקיַע   B ֱאֹלִהים �ַעׂש  ַוַּי  7 ִיםa׃    ָלָמֽ ִים  ַמ� 7

יעַ   �ל ָלָרִק� ר ֵמַע ִים ֲאֶׁש� יעַ  ּוֵב�ין ַהַּמ( ַהַּמ*ִים*  ֲאֶׁשר*  ִמַּת�ַחת ָלָרִק(
 ְיִהי־ֶע�ֶרב  ַוֽ ָׁשָמ�ִים  יעַ   ָרִק� ָלֽ ים  ֱאֹלִה5 א  ַוִּיְקָר7  8 ןa׃     ְיִהי־ֵכֽ aַוֽ 8

ִים ִמַּת:ַחת  Jּו ַהַּמ ים ִיָּקו+ ֹ�אֶמר ֱאֹלִה, י׃   ף   9 ַוּי ֶקר י�!ם ֵׁשִנֽ  ְיִהי־ֹב� ַוֽ 9

ןb׃     ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ַהַּיָּבָׁש�ה  ה  ְוֵתָרֶא� ד  ֶאָח(  aם! ֶאל־ָמק� ַהָּׁשַמ*ִים*  
ים  ִים ָקָר�א ַיִּמ� ֶרץ ּוְלִמְקֵו�ה ַהַּמ� ים ַלַּיָּבָׁשה*  ֶא( א ֱאֹלִה: 10 ַוִּיְקָר+ 10

ָהָא*ֶרץ*   ְדֵׁש:א  ַּתֽ ים  ֱאֹלִה, ֹ�אֶמר  ַוּי  11 ִּכי־ֽט!ב׃    ים  ֱאֹלִה� � ְרא  ַוַּי 11

ר  !c ֲאֶׁש� ֶׂשה ְּפִרי*  ְלִמינ( י ֹע: Pְּפִר bץ� ַרע ֵע יעַ  ֶז( Rֶׂשבa ַמְזִר� ֶׁשא ֵע aֶּד(

Cap. 1, 1 Orig Βρησιθ vel Βαρησηθ (-σεθ), Samar bā̀rā́šit ||  6 a huc tr 

7a-a cf G et 9.111.15.20.24.30 || 7 a – a cf 6a; ins ױרא אלהים כי־תוב cf 

4.10.12.18.21.31 et 8 (G) ||  9 a G συναγωγήν = ִמְקְוה cf  מקוה המים
10 ||  b G + καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς 

συναγωγὰς αὐτῶν καὶ ὤφθη ἡ ξηρά =  ַוּיָּקװ ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים
|| ֶאל־ִמְקֵוֶהם ַוֵּתָרא ַהַּיָּבָׁשה  11 a – a GV cj עׁשב c דׁשא ||  b l c pc Mss 

samGSTjV ְועץ cf 12 || c prb dl cf 12



2 בראשית

�ֶׂשב  ֶׁשא ֵע Uֶרץ ֶּד Jא ָהָא ן׃   12 ַוּת!ֵצ+  ְיִהי־ֵכֽ ! ַעל־ָהָא�ֶרץ ַוֽ 12ַזְרע!־ב�

 ! ַזְרע!־ב� ר  ֲאֶׁש� י  ֶׂשה־ְּפִר5 ֹעֽ ְוֵע7ץ  הּו  ְלִמיֵנ( *ַרע*   ֶז יעַ   ַמְזִר:
ֶקר   ְיִהי־ֹב� ַוֽ  ְיִהי־ֶע�ֶרב  ַוֽ  13 ִּכי־ֽט!ב׃    ים  ֱאֹלִה� � ְרא  ַוַּי �הּו  13ְלִמיֵנ

יעַ   ִּבְרִק� ְמֹאֹרת*   י  ְיִה: ים  ֱאֹלִה, ֹ�אֶמר  ַוּי  14 ף    י׃    ְׁשִליִׁשֽ 14י�!ם 

ְלֹאֹתת*   ְוָהי:ּו  ַהָּל�ְיָלה  ּוֵב�ין  ַהּי�!ם  ין  ֵּב� יל  Xְלַהְבִּד ִים  ַהָּׁשַמ(
יעַ   ִּבְרִק� ִלְמא!ֹרת*   ְוָהי:ּו   15 ים׃    ְוָׁשִנֽ ים  ּוְלָיִמ� ים  !ֲעִד( 15ּוְלמ�

ים  ֱאֹלִה( �ַעׂש  ַוַּי  16 ן׃     ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ַעל־ָהָא�ֶרץ  יר  ְלָהִא� ִים  16ַהָּׁשַמ(

ְלֶמְמֶׁש�ֶלת    * ַהָּגֹדל !ר  ֶאת־ַהָּמא: ַהְּגֹדִל�ים  ת  ַהְּמֹאֹר� ֶאת־ְׁשֵנ�י 
ת  ְוֵא� ְיָלה  ַהַּל( ְלֶמְמֶׁש�ֶלת  ַהָּקֹטן*   !ר  ְוֶאת־ַהָּמא: !ם  ַהּי(
יר  יעַ  ַהָּׁשָמ�ִים ְלָהִא� ִּבְרִק� ים  ן ֹאָת5ם ֱאֹלִה� ַוִּיֵּת� ים׃   17  17ַהּכ!ָכִבֽ

!ר  ין ָהא� יל ֵּב� ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד( *  ַּבּי�!ם ּוַבַּל( ֶרץ׃   18 ְוִלְמֹׁשל 18ַעל־ָהָאֽ

 ְיִהי־ֶע�ֶרב  ַוֽ  19 ִּכי־ֽט!ב׃    ים  ֱאֹלִה� � ְרא  ַוַּי ֶׁשְך  ַהֹח� 19ּוֵב�ין 

ִים  ּו ַהַּמ( ים ִיְׁשְרצ� ֹ�אֶמר ֱאֹלִה( י׃   ף   20 ַוּי ֶקר י�!ם ְרִביִעֽ  ְיִהי־ֹב� 20ַוֽ

יעַ   ְרִק� ַעל־ְּפֵנ�י  ֶרץ  ַעל־ָהָא( ְיע!ֵפ�ף  ְוע!ף*   �ה  ַחָּי �ֶפׁש  ֶנ ֶרץ  ֶׁש�
ְוֵא�ת  ַהְּגֹדִל�ים  ֶאת־ַהַּתִּניִנ�ם  ים  ֱאֹלִה( ַוִּיְבָר�א   21 ִיםa׃    21ַהָּׁשָמֽ

ת  םa ְוֵא+ יֵנֶה, ִים ְלִמֽ Jּו ַהַּמ ֶׂשת ֲאֶׁשר]  ָׁשְרצ+ ֹרֶמ\ �ה ָהֽ ַחָּי �ֶפׁש ַהֽ ָּכל־ֶנ
ַוְיָב7ֶרְך   22 ִּכי־ֽט!ב׃    ים  ֱאֹלִה� � ְרא  ַוַּי הּו  ְלִמיֵנ( ָּכָנף*   !ף  22ָּכל־ע:

ים  ַּבַּיִּמ( ֶאת־ַהַּמ*ִים*   ּו  ּוִמְלא: ּו  ּוְרב, ּו  ְּפר� ר  ֵלאֹמ� ים  ֱאֹלִה� ֹאָת5ם 
י׃    ֶקר י�!ם ֲחִמיִׁשֽ  ְיִהי־ֹב� ַוֽ  ְיִהי־ֶע�ֶרב  ַוֽ ֶרץ׃   23  ֶרב ָּבָאֽ ִי� !ף  23ְוָהע�

ה  ּה ְּבֵהָמ� :ֶפׁש ַחָּיה*  ְלִמיָנ( ֶרץ ֶנ Jא ָהָא ים ּת!ֵצ+ ֹ�אֶמר ֱאֹלִה, 24ף   24 ַוּי

ֱאֹלִהים]   �ַעׂש  ַוַּי  25 ן׃     ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ �ּה  ְלִמיָנ ֶרץ  ְית!־ֶא� ְוַחֽ ֶמׂש  25ָוֶר5

20 a G + καὶ ἐγένετο οὕτως, ins ױהי־כן cf 6a || 21 a sam ניהם– cf GV; 

frt l ֶנהם– cf 4,4a
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ְוֵא5ת  ּה  ְלִמיָנ( ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה*   ּה  ְלִמיָנ, ֶרץ  Jָהָא ת  ֶאת־ַחַּי+
ִּכי־ֽט!ב׃    ים  ֱאֹלִה� � ְרא  ַוַּי �הּו  ְלִמיֵנ ה  ֲאָדָמ� ָהֽ ֶמׂש  ָּכל־ֶר�
  [ ְוִיְרּדּו  aִּכְדמּוֵת�נּו נּו  ְּבַצְלֵמ� ם  ָאָד5 ה  ַנֲֽעֶׂש� ים  ֱאֹלִה( ֹ�אֶמר  ַוּי  26 26

ֶרץ  ּוְבָכלb־ָהָא( ּוַבְּבֵהָמה*   ִים  ַהָּׁשַמ, !ף  ּוְבע� ם  Jַהָּי ת  ִבְדַג+
ים  ֱאֹלִה: א  ַוִּיְבָר+  27 ֶרץ׃    ַעל־ָהָאֽ ׂש  ֹרֵמ� ָהֽ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר� 27

ה  ! ָזָכ�ר ּוְנֵקָב� ים ָּבָר�א ֹאת� ֶלם ֱאֹלִה� !a ְּבֶצ� ָאָדם*  ְּבַצְלמ( ֶאת־ָהֽ
ים  ם ֱאֹלִה, Jאֶמר ָלֶה +ֹ B  ֱאֹלִהיםA  ַוּי ם׃   28 ַוְיָב�ֶרְך ֹאָתם א ֹאָתֽ ָּבָר� 28

ַהָּים*   :ת  ִּבְדַג ּו  Pּוְרד ְוִכְבֻׁש�הָ   ֶרץ  ֶאת־ָהָא� ּו  ּוִמְלא� ּו  ּוְרב5 ּו  ְּפר�
ֶרץ׃    ַעל־ָהָאֽ ֶׂשת  ֹרֶמ� ָהֽ  bה� ּוְבָכל־ַחָּי  aִים ַהָּׁשַמ( !ף  ּוְבע�
ַרע  �ֶׂשב ֹזֵר�עַ  ֶז, ם ֶאת־ָּכל־ֵע Jִּתי ָלֶכ ים ִהֵּנה]  ָנַת+ ֹ�אֶמר ֱאֹלִה, 29 ַוּי 29

! ְפִרי־ֵע�ץ  ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע5ץ ֲאֶׁשר־ּב� �י ָכל־ָהָא( ֲאֶׁשר*  ַעל־ְּפֵנ
ָאֶרץ  Uָה �ת  ּֽוְלָכל־ַחַּי  30 ה׃    ְלָאְכָלֽ ְהֶי�ה  ִיֽ ָלֶכ�ם  � ַרע  ָז ֹזֵר�עַ   30

�ֶפׁש  ֶרץ ֲאֶׁשר־ּב!*  ֶנ ל ר!ֵמ�ׂש ַעל־ָהָא, ִים ּוְלֹכ� Jף ַהָּׁשַמ! ּוְלָכל־ע+
: ְרא  ַוַּי  31 ן׃     ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ְלָאְכָל�ה  ֵע�ֶׂשב  � ֶרק  ֶאתa־ָּכל־ֶי ה  ַחָּי( 31

 ְיִהי־ֶע�ֶרב  ַוֽ ד  ְמֹא� !ב  ְוִהֵּנה־ט� ה  ָעָׂש( ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש�ר  ֱאֹלִהים*  
י׃   ף ֶקר י�!ם ַהִּׁשִּׁשֽ  ְיִהי־ֹב� ַוֽ

26 a sam וכ׳ cf GV ||  b S + ḥjwt’, ins ַחַּית ||  27 a > G*, frt dl ||  28 a G 

+ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς ; S + wbb‘jr’, ins 

|| cf 26 ובבהמה  b sam החיה ||  30 a nonn Mss G ְואת; prb pr ָנַתִּתי cf 

9,3


