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Genesis - בראשית
from the electronic version of the Leningrad Codex maintained by the J. Alan Groves

Center for Advanced Biblical Research. Documentary Hypothesis (DH) source

markings from Richard E. Friedman's "Who wrote the Bible, Second Edition", pages

246-253, 1997, have been added.

 

Citation:         Syntax

Genesis   Chapter 1         בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

ֶרץ׃ 1:1 ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱא�ִה֑ ית ָּבָר֣ ֶרץ1:2ְּבֵראִׁש֖ ְוָהָא֗

ֶפת ים ְמַרֶח֖ ֶׁש* ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱא�ִה֔ הּו ְוחֹ֖ הּ֙ו ָובֹ֔ ה תֹ֙ ָהְיָת֥

ִים׃  י ַהָּמֽ  ְיִהי־ֽאֹור׃ 1:3ַעל־ְּפֵנ֥ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱא�ִה֖ ֹ֥ ַוַּי֧ ְרא1:4ַוּי

ֶׁש*׃ ין ַהחֹֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱא�ִה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ֱא�ִה֛

ֶרב1:5  ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ֶׁש* ָק֣ ים ׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלחֹ֖ א ֱא�ִה֤ ַוִּיְקָר֨

ד׃  ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ  ְיִהי־ֹב֖ פ ַוֽ

ִים1:6 ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹו* ַהָּמ֑ י ָר ִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱא�ִה֔ ֹ֣ ַוּי

ִים׃  ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר1:7ָלָמֽ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ַוַּיַ֣עׂש ֱא�ִהי֮ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗

ן׃  ְיִהי־ֵכֽ יַע ֽוַ ל ָלָר ִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ א1:8ִמַּת֣ ַוִּיְקָר֧

י׃  ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ  ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָר ִק֖ ים ָלֽ פ ֱא�ִה֛

ד1:9 ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַחת ַהָּׁשַמ֙ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֨וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣ ַוּי

ן׃   ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ֶרץ1:10ְוֵתָרֶא֖ ים ׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱא�ִה֤ ַוִּיְקָר֨
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ים ִּכי־ֽטֹוב׃   ְרא ֱא�ִה֖ ים ַוַּי֥ א ַיִּמ֑ ִים ָקָר֣ ה ַהַּמ֖ אֶמר1:11ּוְלִמְקֵו֥ ֹ֣ ַוּי

ֶׂשה ְּפִר י עֹ֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע ֶז֔ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֔ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ יֱ֙א�ִה֗

ן׃   ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֶׁשא1:12ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ַוּתֹוֵצ֨

י ֶׂשה־ְּפִר֛ ץ עֹֽ הּו ְוֵע֧ ַר֙ע ְלִמיֵנ֔ יַע ֶז֙ ֶׂשב ַמְזִר֤ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑הּוc,pֵע֣  ֲאֶׁש֥

ים ִּכי־ֽטֹוב׃   ְרא ֱא�ִה֖ י׃ 1:13ַוַּי֥ ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ֽוַ ְיִהי־ֶע֥ פ ֽוַ

ין ַהּ֖יֹום1:14 יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ יַע ַהָּׁשַמ֔ י ְמֹארֹ֙ת ִּבְר ִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣ ַוּי

ים׃  ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְיָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ין ַהָּל֑ ְוָה֤יּו1:15ּוֵב֣

ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ֽוַ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ יַע ַהָּׁשַמ֔ ַוַּיַ֣עׂש1:16ִלְמאֹורֹ֙ת ִּבְר ִק֣

ֶלת ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגדֹ֙ל ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגדִֹל֑ י ַהְּמֹארֹ֖ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥ ֱא�ִה֔

ים׃ ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔ ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקטֹן֙ ְלֶמְמֶׁש֣

ֶרץ׃1:17 יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ יַע ַהָּׁשָמ֑ ים ִּבְר ִק֣ ם ֱא�ִה֖ ן ֹאָת֛ ַוִּיֵּת֥

 ְרא1:18 ֶׁש* ַוַּי֥ ין ַהחֹ֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ְוִלְמׁשֹ֙ל ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔

ים ִּכי־ֽטֹוב׃  י׃ 1:19ֱא�ִה֖ ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ  ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ פ ַוֽ

ף1:20 ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱא�ִה֔ ֹ֣ ַוּי

ִים׃  יַע ַהָּׁשָמֽ י ְר ִק֥ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖ ם1:21ַעל־ָהָא֔ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ א ֱא�ִה֔ ַוִּיְבָר֣

ִים ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֨צּו ַהַּמ֜ רֶֹמ֡ ַחָּי֣ה ׀ ָהֽ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ֽהַ ים ְוֵא֣ ַהְּגדִֹל֑

ים ִּכי־ֽטֹוב׃  ְרא ֱא�ִה֖ הּו ַוַּי֥ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֨ יֵנֶה֗ ְלִמֽ

ִי֙ם1:22 ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ים ֵלאֹמ֑ ם ֱא�ִה֖ ֶר* ֹאָת֛ ַוְיָב֧
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ֶרץ׃   ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ י׃1:23ַּבַּיִּמ֔ ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ  ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ

פ 

ֶמׂש1:24 ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֨ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣ ַוּי

ן׃   ְיִהי־ֵכֽ ּה ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנ֑ ְיתֹו־ֶא֖ ֶרץ1:25ְוַחֽ ת ָהָא֜ ַוַּיַ֣עׂש ֱא�ִהי֩ם ֶאת־ַחַּי֨

ה ְלִמיֵנ֑הּו ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ ְלִמיָנ֗

ים ִּכי־ֽטֹוב׃   ְרא ֱא�ִה֖ נּו1:26ַוַּי֥ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱא�ִה֔ ֹ֣ ַוּי

ֶרץ ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֗ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֨ ִּכְדמּוֵת֑

ֶרץ׃  ׂש ַעל־ָהָאֽ רֵֹמ֥ ֶמׂש ֽהָ ָאָד֙ם1:27ּוְבָכל־ָהֶר֖ ים ׀ ֶאת־ֽהָ א ֱא�ִה֤ ַוִּיְבָר֨

ם׃ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱא�ִה֖ ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥

ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו1:28 ם ֱא�ִה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֨ ֶר* ֹאָת֮ם ֱא�ִהי֒ם ַוּי ַוְיָב֣

ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ׃  ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ רֶֹמ֥ ם1:29ֽהָ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֨ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣ ַוּי

ץ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔ ַע ֶז֗ ֶׂשב ׀ זֵֹר֣ ֶאת־ָּכל־ֵע֣

ה׃  ְהֶי֖ה ְלָאְכָלֽ ם ִיֽ  ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ זֵֹר֣ ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת1:30ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖

ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ׂש ַעל־ָהָא֗ ל ׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלכֹ֣ ָאֶרץ ּוְלָכל־֨עֹוף ַהָּׁשַמ֜ ָה֠

ן׃   ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ ה ֶאת־ָּכל־ֶי֥ ֶרק ֵע֖ ַוַּי֤ ְרא ֱא�ִהי֙ם1:31ַחָּי֔

ֶקר ֥יֹום ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ֽוַ ְיִהי־ֶע֥ ד ֽוַ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

י׃  פ ַהִּׁשִּׁשֽ
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