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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 2         בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

ם׃ 2:1 ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ל ֱא$ִהי֙ם ַּבּ֣יֹום2:2ַוְיֻכּ֛לּו ַהָּׁשַמ֥ ַוְיַכ֤

י ה ַוִּיְׁשּבֹ֙ת ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ַהְּׁשִביִע֔

ה׃  ר ָעָׂשֽ י2:3ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ֶר0 ֱא$ִהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ַוְיָב֤

ים א ֱא$ִה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ ַוְיַקֵּד֖

פ ַלֲעֽׂשֹות׃ 

ה2:4 ם ְּב֗יֹום ֲעׂ֛שֹות ְיהָו֥ ְרָא֑ ֶרץ ְּבִהָּבֽ ִים ְוָהָא֖ ֶּלה תֹוְל֧דֹות ַהָּׁשַמ֛ ֵא֣

ִים׃  ֶרץ ְוָׁשָמֽ ים ֶא֥ ֶרץ2:5ֱא$ִה֖ ְהֶי֣ה ָבָא֔ ֶרם ִיֽ ה ֶט֚ יַח ַהָּׂשֶד֗ ל ׀ ִׂש֣ ְוכֹ֣

ה ֱא$ִהי֙ם יר ְיהָו֤ א ִהְמִט֜ ֹ֨ ח ִּכ֩י ל ֶרם ִיְצָמ֑ ה ֶט֣ ֶׂשב ַהָּׂשֶד֖ ְוָכל־ֵע֥

ה׃  ֲאָדָמֽ ד ֶאת־ָהֽ ֲעֹב֖ ִין ַלֽ ם ַא֔ ֶרץ ְוָאָד֣ ֲעֶל֣ה2:6ַעל־ָהָא֔ ד ַיֽ ְוֵא֖

ה׃  ֲאָדָמֽ י־ָהֽ ת־ָּכל־ְּפֵנֽ ה ֶאֽ ֶרץ ְוִהְׁש ָק֖ ים2:7ִמן־ָהָא֑ ה ֱא$ִה֜ ַוִּייֶצ֩ר ְיהָו֨

י  ְיִה֥ ת ַחִּי֑ים ַוֽ יו ִנְׁשַמ֣ ח ְּבַאָּפ֖ ה ַוִּיַּפ֥ ֲאָדָמ֔ ם ָעָפ֙ר ִמן־ָה֣ ָאָד֗ ֶאת־ָהֽ

ה׃  ֶפׁש ַחָּיֽ ם ְלֶנ֥ ָאָד֖ ֶדם ַוָּיֶׂ֣שם2:8ָהֽ ֶדן ִמֶּק֑ ים ַּגן־ְבֵע֖ ה ֱא$ִה֛ ע ְיהָו֧ ַוִּיַּט֞
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ר׃  ר ָיָצֽ ם ֲאֶׁש֥ ָאָד֖ ם ֶאת־ָהֽ ה2:9ָׁש֔ ֲאָדָמ֔ ה ֱא$ִהי֙ם ִמן־ָה֣ ח ְיהָו֤ ַוַּיְצַמ֞

ן ְוֵע֕ ַחִּיי֙ם ְּב֣תֹו0 ַהָּג֔ ץ ַהֽ ל ְוֵע֤ ה ְו֣טֹוב ְלַמֲאָכ֑ ד ְלַמְרֶא֖ ץ ֶנְחָמ֥ ץָּכל־ֵע֛

ע׃  ַעת ֥טֹוב ָוָרֽ  ן ּוִמָּׁש֙םpְוָנָהּ֙ר2:10ַהַּד֖ ֶדן ְלַהְׁש֖קֹות ֶאת־ַהָּג֑ א ֵמֵע֔  יֵֹצ֣

ים׃  ה ָראִׁשֽ ד ְוָהָי֖ה ְלַאְרָּבָע֥ ב2:11ִיָּפֵר֔ ד ִּפיׁ֑שֹון ֣הּוא ַהּסֵֹב֗ ֶאָח֖ ם ָהֽ ֵׁש֥

ב׃  ם ַהָּזָהֽ ה ֲאֶׁשר־ָׁש֖ ֲחִויָל֔ ֶרץ ַהֽ ת ָּכל־ֶא֣ וא2:12ֵא֚ ֶרץ ַהִה֖ ב ָהָא֥ ּֽוֲזַה֛

ַהם׃  ֶבן ַהּׁשֹֽ ַלח ְוֶא֥ ם ַהְּבדֹ֖ י ִּגי֑חֹון ֣הּוא2:13֑טֹוב ָׁש֥ ר ַהֵּׁשִנ֖ ם־ַהָּנָה֥ ְוֵׁשֽ

ֶרץ ּֽכּוׁש׃  ת ָּכל־ֶא֥ ב ֵא֖ ֶקל ֥הּוא2:14ַהּסֹוֵב֔ ר ַהְּׁשִליִׁשי֙ ִחֶּד֔ ם ַהָּנָה֤ ְוֵׁש֨

ת׃  י ֥הּוא ְפָרֽ ְרִביִע֖ ר ָהֽ ת ַאּׁ֑שּור ְוַהָּנָה֥ 0 ִקְדַמ֣ הֵֹל֖ ה2:15ַהֽ ח ְיהָו֥ ַוִּיַּק֛

ּה׃  ּה ּוְלָׁשְמָרֽ ֶדן ְלָעְבָד֖ הּו ְבַגן־ֵע֔ ם ַוַּיִּנֵח֣ ָאָד֑ ים ֶאת־ָהֽ ַוְיַצ֙ו2:16ֱא$ִה֖

ל׃ ל ּתֹאֵכֽ  ן ָאכֹ֥ ץ־ַהָּג֖ ל ֵעֽ ר ִמּכֹ֥ ם ֵלאֹמ֑ ָאָד֖ ים ַעל־ָהֽ ְיהָו֣ה ֱא$ִה֔

ּנּו2:17 י ְּב֛יֹום ֲאָכְלU֥ ִמֶּמ֖ ּנּו ִּכ֗ ל ִמֶּמ֑ א תֹאַכ֖ ֹ֥ ע ל ַע֙ת ֣טֹוב ָוָר֔ ץ ַהַּד֙ ּוֵמֵע֗

ם ְלַבּ֑דֹו2:18֥מֹות ָּתֽמּות׃  ָאָד֖ ים לֹא־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ אֶמ֙ר ְיהָו֣ה ֱא$ִה֔ ֹ֙ ַוּי

ֱעֶׂשּה־ּ֥לֹו ֶזר ְּכֶנְגּֽדֹו׃ 1ֶאֽ ה2:19 ֵע֖ ֲאָדָמ֗ ים ִמן־ָהֽ ה ֱא$ִה֜ ַוִּיֶצ֩ר ְיהָו֨

ם ִלְר֖אֹות ָאָד֔ ִים ַוָּיֵב֙א ֶאל־ָה֣ ָּכל־ַחַּי֤ת ַהָּׂשֶד֙ה ְוֵא֙ת ָּכל־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔

ֶפׁש ַחָּי֖ה ֥הּוא ְׁשֽמֹו׃ ם ֶנ֥ ָאָד֛ ר ִיְקָרא־֧לֹו ֽהָ ַמה־ִּיְקָרא־֑לֹו ְוכֹ֩ל ֲאֶׁש֨

ל ַחַּי֣ת2:20 ִים ּוְלכֹ֖ ם ֵׁש֗מֹות ְלָכל־ַהְּבֵהָמ֙ה ּוְל֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ָאָד֜ א ָהֽ ַוִּיְקָר֨

ֶזר ְּכֶנְגּֽדֹו׃  א ֵע֖ א־ָמָצ֥ ֹֽ ם ל ה ּוְלָאָד֕ ים ׀2:21ַהָּׂשֶד֑ ה ֱא$ִה֧ ַוַּיֵּפ֩ל ְיהָו֨

ר ר ָּבָׂש֖ יו ַוִּיְסֹּג֥ ח ַאַח֙ת ִמַּצְלעָֹת֔ ן ַוִּיַּק֗ ם ַוִּייָׁש֑ ה ַעל־ָהָאָד֖ ַּתְרֵּדָמ֛
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ָּנה׃  ח2:22ַּתְחֶּתֽ ע ֲאֶׁשר־ָל ַק֥ ת־ַהֵּצָל֛ ים ׀ ֶאֽ ה ֱא$ִה֧ ַוִּיֶב֩ן ְיהָו֨

ם׃  ָאָדֽ ָה ֶאל־ֽהָ ה ַוְיִבֶא֖ ם ְלִאָּׁש֑ ָאָד֖ את2:23ִמן־ָהֽ ֹ֣ ָאָד֒ם ז ַוּיֹאֶמ֮ר ֽהָ

יׁש י ֵמִא֖ ה ִּכ֥ א ִאָּׁש֔ י ְלזֹא֙ת ִיָּקֵר֣ ר ִמְּבָׂשִר֑ י ּוָבָׂש֖ ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמֽ ַעם ֶע֚ ַהַּפ֗

את׃  ֹֽ ֳקָחה־ּז ק2:24ֻלֽ יו ְוֶאת־ִאּ֑מֹו ְוָדַב֣ יׁש ֶאת־ָאִב֖ ֲעָזב־ִא֔ ַ ַעל־ֵּכן֙ יֽ

ד׃  ר ֶאָחֽ ם2:25ְּבִאְׁשּ֔תֹו ְוָה֖יּו ְלָבָׂש֥ ָאָד֖ ים ָהֽ ְה֤יּו ְׁשֵניֶה֙ם ֲערּוִּמ֔ ַוִּיֽ

ׁשּו׃ א ִיְתּבָֹׁשֽ ֹ֖ ְוִאְׁשּ֑תֹו ְול

  
   21.5      
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