
Genesis / בראשית - According to 1Q1 Genesis (1QGen) - In Verse Order 

Chapter 1 
 ׃]טוב[הים כי ]אל] [וירא] [החשך] [ובין] [האור] [בין] [ולהבדיל] [ובלילה] [ביום] [ולמשל[ 18
] רקיע] [פני] [על] [הארץ] [על] [יעופף] [ועוף] [חיה] [נפש] [ץ[רוצו המים שר]יש] [אלהים] [ויאמר[ 20
 ׃]השמים[

] שרצו] [אשר] [הרמשת] [החיה] [נפש] [כל] [ואת] [הגדלים] [התנינם] [את] [הים[ל]א] [ויברא[ 21
 ׃]טוב] [כי] [אלהים] [וירא] [למינהו] [כנף] [עוף] [כל] [ואת] [למינהם] [המים[

Chapter 3 
] ממנו] [אכל] [לבלתי] [צויתיך] [אשר] [העץ] [המן[ אתה ]ום[ער ]כי] [לך] [הגיד] [מי] [ויאמר[ 11
 ׃]אכלת[

 ׃]ואכל] [העץ] [מן] [לי] [נתנה] [וא[אשר נתתה עמדי ה ]האשה] [האדם] [ויאמר[ 12
 ׃]ואכל] [השיאני] [הנחש] [ה[ת עשית ותאמר האש]זא] [מה] [לאשה] [אלהים] [יהוה] [ויאמר[ 13
] חית] [כלומ] [הבהמה] [מכל] [תה[ארור אית זאת ]עש] [כי] [הנחש] [אל] [אלהים] [יהוה] [ויאמר[ 14
 ׃]חייך] [י[כול ימ ]תאכל] [ועפר] [תלך] [גחנך] [על] [השדה[

Chapter 22 
רהם ]אב] [וילך] [בקרניו] [בסבך] [נאחז] [אחר] [איל] [והנה] [וירא] [עיניו] [את] [אברהם] [וישא[ 13

 ׃]בנו] [תחת] [לעלה] [ויעלהו] [האיל] [את] [ח[ויק



] יהוה] [בהר] [היום] [יאמר] [אשר] [יראה] [יהוה] [ההוא] [ום[הם את שם המק]אבר] [ויקרא[ 14
 ׃]יראה[

 ׃]השמים] [מן] [שנית] [אברהם] [ל[קרא מלאך יהוה א]וי[ 15
Chapter 23 

] וכל] [בו] [אשר] [רה[שדה והמע]ה] [ממרא] [לפני] [אשר] [במכפלה] [אשר] [עפרון[ ם שדה]ויק[ 17
 ׃ביב]ס גבלו] [בכל] [אשר] [בשדה] [אשר] [העץ[

 ׃]עירו] [שער] [באי] [בכל] [חת] [בני] [לעיני] [למקנה[ לאברהם 18
 רא]ממ[על פני  ]המכפלה] [שדה] [מערת] [אל] [אשתו] [שרה] [את] [רהם[קבר אב ]כן] [ואחרי[ 19
 ׃]כנען] [בארץ] [חברון] [הוא[

Chapter 24 
] ושני] [משקלו] [בקע] [זהב] [נזם] [האיש] [ויקח] [לשתות[ ם]י[ל]הגמ] [כלו] [כאשר] [ויהי[ 22
 ׃]משקלם] [זהב[ שרהעה ]ידי] [על] [צמידים[

 ׃]לנחור] [ילדה] [אשר] [מלכה] [בן] [אנכי] [בתואל] [בת] [יו[ר אל]מ[א]ות[ 24
  



Genesis / בראשית - According to 1Q1 Genesis (1QGen) - Direct Transcription 

Fragment 1  

 1 ]ויאמר20 בקר יום רביעי ערב ויהי ויהי19 טוב[הים כי ]אל ובין החשך וירא1:18[

 2 ]השמים רקיע פני על הארץ נפש חיה ועוף יעופף על ץ[רוצו המים שר]יש אלהים[

 3 ]נפש החיה הרמשת אשר שרצו התנינם הגדלים ואת כל אתהים [ל]א ויברא21[
 

Fragment 2  

 1 ]ממנו העץ אשר צויתיך לבלתי אכל המן[ אתה ]ום[ער ]ויאמר מי הגיד לך כי3:11[

 2 ]ויאמר13 העץ ואכל לי מן נתנה וא[אשר נתתה עמדי ה ]ויאמר האדם האשה12 אכלת[

 3 ]ויאמר14 הנחש השיאני ואכל ה[ת עשית ותאמר האש]זא אלהים לאשה מה יהוה[

 4 ]כל חית השדה עלהבהמה ומ מכל תה[אית זאת ארור ]עשהנחש כי  אל אלהים יהוה[

 5 ]ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך15 חייךי [כול ימ ]גחנך תלך ועפר תאכל[
 

Fragment 3  

 1 ]לעלה האיל ויעלהו את ח[רהם ויק]אב נאחז בסבך בקרניו וילך22:13[

 2 ]יראה אשר יאמר ההוא יהוה ום[הם את שם המק]אבר ויקרא14 תחת בנו[

 3 ]השמים אברהם שנית מןל [קרא מלאך יהוה א]וי15 היום בהר יהוה יראה[



 

Fragment 4  

 1 ]לפני ממרא עפרון אשר במכפלה אשר[ ם שדה]ויק23:17[

 2 ]גבלו העץ אשר בשדה אשר בכל בו וכל אשר רה[שדה והמע]ה[

 3 ]עירו חת בכל באי שער למקנה לעיני בני[ לאברהם18ביב ]ס[

 4 ]מערת שדה שרה אשתו אל את רהם[קבר אב ]כן ואחרי19[

 5 ]ויקם20 הוא חברון בארץ כנען[ רא]ממ[על פני  ]המכפלה[
 

Fragment 5  

 1 ]לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני[ ם]י[ל]הגמ כאשר כלו24:22[

 2 ]אביך בית מי את הגידי נא לי היש ויאמר בת23 זהב משקלם[ שרהעה ]ידי צמידים על[

 3 ]מלכה אשר ילדה לנחור בתואל אנכי בן בתיו [ר אל]מ[א]ות24 מקום לנו ללין[
  



Hebrew Comparison of the Text of Genesis – Masoretic against 1Q1 Genesis (1QGen) 

Chapter 1 

18 

ין  ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ים ִּכי־ֽטֹובְוִלְמֹׁש֙ל ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ֶׁש� ַוַּי֥ ְרא ֱא�ִה֖  Masoretic ַהֹח֑

 1Q1 Genesis (1QGen) ]טוב[הים כי ]אל ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא[

None Extant Highlighted Diff. 

20 

ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף  ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱא�ִה֔ ֹ֣ יעַ ַוּי ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖י ְרִק֥ ף ַעל־ָהָא֔  ְיעֹוֵפ֣
ִים  ַהָּׁשָמֽ

Masoretic 

 ]רקיע פני על הארץ נפש חיה ועוף יעופף על ץ[רוצו המים שר]יש אלהים ויאמר[
 ]השמים[

1Q1 Genesis (1QGen) 

 רקיע פני על הארץ נפש חיה ועוף יעופף על צו המים שרץ+ו+ישר אלהים ויאמר
 השמים

Highlighted Diff. 

  



21 

ִים  ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֨צּו ַהַּמ֜ ֹרֶמ֡ ַחָּי֣ה ָהֽ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ֽהַ ים ְוֵא֣ ם ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ א ֱא�ִה֔ ַוִּיְבָר֣
ים ִּכי־ֽטֹוב הּו ַוַּי֥ ְרא ֱא�ִה֖ ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ם ְוֵא֨ יֵנֶה֗  ְלִמֽ

Masoretic 

 ]המים נפש החיה הרמשת אשר שרצו הגדלים ואת כלהתנינם  אתהים [ל]א ויברא[
 ]טוב עוף כנף למינהו וירא אלהים כי למינהם ואת כל[

1Q1 Genesis (1QGen) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 3 

11 

 Masoretic ֲאָכל־ִמֶּמּנּו ָאָכְלּתָ ַוּיֹאֶמר ִמי ִהִּגיד ְל� ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה ֲהִמן־ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי� ְלִבְלִּתי 

 1Q1 Genesis (1QGen) ]אכלת ממנו העץ אשר צויתיך לבלתי אכל המן[ אתה ]ום[ער ]ויאמר מי הגיד לך כי[

 .Highlighted Diff אכלת ממנו העץ אשר צויתיך לבלתי אכל המן ום אתה*ר*ע ויאמר מי הגיד לך כי

12 

 Masoretic ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי ִהוא ָנְתָנה־ִּלי ִמן־ָהֵעץ ָוֹאֵכלַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאָּׁשה 

 1Q1 Genesis (1QGen) ]העץ ואכל לי מן נתנה וא[אשר נתתה עמדי ה ]ויאמר האדם האשה[

None Extant Highlighted Diff. 
  



13 

 Masoretic ָהִאָּׁשה ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני ָוֹאֵכלַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱא�ִהים ָלִאָּׁשה ַמה־ּזֹאת ָעִׂשית ַוּתֹאֶמר 

 1Q1 Genesis (1QGen) ]הנחש השיאני ואכל ה[ת עשית ותאמר האש]זא אלהים לאשה מה יהוה ויאמר[

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ֹּכל ַחַּית ָּכל־ַהְּבֵהָמה ּומִ מִ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֱא�ִהים ֶאל־ַהָּנָחׁש ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת ָארּור ַאָּתה 
 ַעל־ְּגֹחְנ� ֵתֵל� ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל־ְיֵמי ַחֶּיי� ַהָּׂשֶדה

Masoretic 

 ]כל חיתהבהמה ומ מכל תה[ית זאת ארור א]עשהנחש כי  אל אלהים יהוה ויאמר[
 ]חייךי [כול ימ ]גחנך תלך ועפר תאכל השדה על[

1Q1 Genesis (1QGen) 

כל חית הבהמה ומ מכל עשית זאת ארור אתההנחש כי  יהוה אלהים אל ויאמר
 חייךל ימי +ו+כ גחנך תלך ועפר תאכל על השדה

Highlighted Diff. 

Chapter 22 

13 

� ְּבַקְרָנ֑יו ַוֵּיֶ֤ל�  ז ַּבְּסַב֖ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ יו ַוַּיְר֙א ְוִהֵּנה־ַא֔ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ ח ַוִּיָּׂש֨ ַאְבָרָה֙ם ַוִּיַּק֣
ַחת ְּבֽנֹו ה ַּת֥ הּו ְלֹעָל֖ ִיל ַוַּיֲעֵל֥  ֶאת־ָהַא֔

Masoretic 

 ]ח[רהם ויק]אב בסבך בקרניו וילך איל אחר נאחז עיניו וירא והנה וישא אברהם את[
 ]תחת בנו לעלה האיל ויעלהו את[

1Q1 Genesis (1QGen) 

None Extant Highlighted Diff. 



14 

א ה ַוִּיְקָר֧ ר ְיהָו֖ה ֵיָרֶאֽ ר ַהּ֔יֹום ְּבַה֥ ה ֲאֶׁש֙ר ֵיָאֵמ֣ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ְיהָו֣ה ִיְרֶא֑ ם ֵׁשֽ  Masoretic ַאְבָרָה֛

 1Q1 Genesis (1QGen) ]היום בהר יהוה יראה יראה אשר יאמר ההוא יהוה ום[הם את שם המק]אבר ויקרא[

 .Highlighted Diff היום בהר יהוה יראה יאמריראה אשר  ההוא יהוה שם המקום +את+אברהם  ויקרא

15 

ִים ית ִמן־ַהָּׁשָמֽ ם ֵׁשִנ֖ � ְיהָו֖ה ֶאל־ַאְבָרָה֑ א ַמְלַא֥  Masoretic ַוִּיְקָר֛

 1Q1 Genesis (1QGen) ]השמים אברהם שנית מןל [קרא מלאך יהוה א]וי[

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 23 

17 

ה  ה ֲאֶׁשר־ּ֔בֹו ַוָּי֣ ָקם ְׂשֵד֣ א ַהָּׂשֶד֙ה ְוַהְּמָעָר֣ ר ִלְפֵנ֣י ַמְמֵר֑ ה ֲאֶׁש֖ ֶעְפ֗רֹון ֲאֶׁש֙ר ַּבַּמְכֵּפָל֔
יב ְוָכל־ָהֵעץ֙  ר ְּבָכל־ְּגֻב֖לֹו ָסִבֽ ה ֲאֶׁש֥ ר ַּבָּׂשֶד֔  ֲאֶׁש֣

Masoretic 

 ]בו אשר רה[שדה והמע]ה לפני ממרא עפרון אשר במכפלה אשר[ ם שדה]ויק[
 ביב]ס גבלו בשדה אשר בכלהעץ אשר  וכל[

1Q1 Genesis (1QGen) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



18 

ַער־ִעיֽרֹו י ַׁשֽ ל ָּבֵא֥ ת ְּבֹכ֖ ם ְלִמְקָנ֖ה ְלֵעיֵנ֣י ְבֵני־ֵח֑  Masoretic ְלַאְבָרָה֥

 1Q1 Genesis (1QGen) ]עירו חת בכל באי שער למקנה לעיני בני[ לאברהם

None Extant Highlighted Diff. 

19 

א  ה ַעל־ְּפֵנ֥י ַמְמֵר֖ ה ַהַּמְכֵּפָל֛ ת ְׂשֵד֧ ה ִאְׁשּ֗תֹו ֶאל־ְמָעַר֞ ם ֶאת־ָׂשָר֣ ר ַאְבָרָה֜ ְוַאֲחֵרי־ֵכ֩ן ָקַב֨
וא ַען ִה֣ ֶרץ ְּכָנֽ  ֶחְב֑רֹון ְּבֶא֖

Masoretic 

 רא]ממ[על פני  ]המכפלה מערת שדה שרה אשתו אל את רהם[קבר אב ]כן ואחרי[
 ]חברון בארץ כנעןהוא [

1Q1 Genesis (1QGen) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 24 

22 

ַקע ִמְׁשָק֑לֹו ּוְׁשֵנ֤י ְצִמידִ  ב ֶּב֖ ח ָהִאיׁ֙ש ֶנ֣ ֶזם ָזָה֔ ר ִּכּ֤לּו ַהְּגַמִּלי֙ם ִלְׁשּ֔תֹות ַוִּיַּק֤ י ַּכֲאֶׁש֨ י֙ם ַוְיִה֗
יָה  םעֲ ַעל־ָיֶד֔ ב ִמְׁשָקָלֽ ה ָזָה֖  ָׂשָר֥

Masoretic 

 ]צמידים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני[ ם]י[ל]הגמ כלו ויהי כאשר[
 ]זהב משקלם[ שרהעה ]ידי על[

1Q1 Genesis (1QGen) 

None Extant Highlighted Diff. 



24 

אֶמר ֹ֣ ה ְלָנֽחֹור ַוּת ר ָיְלָד֖ ה ֲאֶׁש֥ ִכי ֶּבן־ִמְלָּכ֕ ל ָאֹנ֑ יו ַּבת־ְּבתּוֵא֖  Masoretic ֵאָל֔

 1Q1 Genesis (1QGen) ]מלכה אשר ילדה לנחור בתואל אנכי בן בתיו [ר אל]מ[א]ות[

None Extant Highlighted Diff. 
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