
Genesis / בראשית - According to 4Q10 Genesis 

k (4QGen 

k) - In Verse Order 

Chapter 1 
 ׃]שה[ותרא היב] אחד] [מקום] [אל] [השמים] [מתחת] [המים] [יקוו] [אלהים] [ויאמר[ 9

 ׃י]שליש] [יום] [בקר] [ויהי] [ערב] [ויהי[ 13
ין הלילה והיו לאתות ולמעדים ]וב] [היום] [בין[ ים יהי מארות ברקיע השמים להבדיל]אלה] [ויאמר[ 14

 ׃]נים[ולימים ולש
 ׃שמים להאיר על הארצ ויהי כן]ה[מארות ברקיע ]ל] [והיו[ 15
] ואת] [היום] [לממשלת] [הגדל] [המאור] [את] [הגדלים] [המארת] [שני] [את] [אלהים] [עש[וי 16
 ׃]הכוכבים] [ואת] [הלילה] [לממשלת] [הקטן] [המאור[

] השמים] [ובעוף] [הים] [בדגת] [וירדו] [כדמותנו] [בצלמנו] [אדם] [נעשה] [אלהים] [ויאמר[ 26
 ׃]הארץ] [על] [הרמש] [הרמש] [ובכל[ ץ]האר] [ובכל] [ובבהמה[

 ׃]תם[קבה ברא א]ונ] [זכר] [אתו] [ברא] [אלהים] [בצלם] [בצלמו[האדם  ]את] [אלהים] [ויברא[ 27
] ורדו] [וכבשה] [הארץ] [את] [או[ומל ]ורבו] [פרו] [אלהים] [להם] [ויאמר] [אלהים] [אתם] [ויברך[ 28
 ׃]השמים] [ובעוף] [הים] [בדגת[

Chapter 2 
 ׃]צבאם] [וכל] [והארץ[ השמים] ויכלו[ 1



] מלאכתו] [כלמ] [השביעי] [ביום] [וישבת] [עשה[ ו אשר]מלאכת] [השביעי] [ביום] [א�הים] [ויכל[ 2
 ׃]עשה] [אשר[
] ברא] [אשר[ ל מלאכתו]מכ] [שבת] [בו] [כי] [אתו] [ויקדש] [השביעי] [יום] [את] [הים[ברך אל]וי[ 3
 ׃]לעשות] [אלהים[

Chapter 3 
] כי[ ר אל האשה האף]ויאמ] [אלהים] [יהוה] [עשה] [אשר] [השדה] [חית] [מכל[ ערום ]היה] [והנחש[ 1
 ׃הגן] עץ] [מכל] [תאכלו] [לא] [אלהים] [אמר[
 ׃]נאכל] [הגן] [עץ] [מפרי] [ש[ותאמר האשה אל הנח 2

  



Genesis / בראשית - According to 4Q10 Genesis 

k (4QGen 

k) - Direct Transcription 

Fragment 1  
 1  ]ארץ ולמקוה המיםויקרא אלהים ליבשה 10 שה[ותרא היב1:9

 

Fragment 2  

 1 ]                          [                          י]שליש[ ]יום13[

 2 ]בין[ ים יהי מארות ברקיע השמים להבדיל]ויאמר אלה14[

 3 ]נים[ין הלילה והיו לאתות ולמעדים ולימים ולש]היום וב[

 4 ]עש[וי16שמים להאיר על הארצ ויהי כן ]ה[מארות ברקיע ]והיו ל15[
 

Fragment 3  

 1 ]ויברא אלהים27 הארץ הרמש הרמש על ובכל[ ץ]האר26[

 2 ]בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר[ האדםהאדם  ]את[

 3 ]ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו28תם [קבה ברא א]ונ[

 4 ]ובעוף השמיםהארץ וכבשה ורדו בדגת הים  את או[ומל ]ורבו[
  



 

Fragment 4  

 1 ]ויכל א�הים ביום השביעי2 צבאם והארץ וכל[ השמים ]ויכלו2:1[

 2 ]מלאכתו אשר כלעשה וישבת ביום השביעי מ[ ו אשר]מלאכת[

 3 ]יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת את הים[ברך אל]וי3 עשה[

 4 ]השמיםאלה תולדות 4 ברא אלהים לעשות אשר[ ל מלאכתו]מכ[
 

Fragment 5  

 1 ]מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים[ ערום ]היה והנחש3:1[

 2 ]אמר אלהים לא תאכלו מכל כי[ ר אל האשה האף]ויאמ[

 3 ]הגן נאכל מפרי עץ ש[ותאמר האשה אל הנח2הגן  ]עץ[
  



Hebrew Comparison of the Text of Genesis – Masoretic against 4Q10 Genesis 

k (4QGen 

k) 

Chapter 1 

9 

ן  ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַחת ַהָּׁשַמ֙ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֨וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣  Masoretic ַוּי

k( ]ויהי כן שה[ותרא היב ]מקום אחד ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל[
 (4QGen k

 Genesis 10Q4 

 .Highlighted Diff כן  היבשה ויהי -ה-ותרא מקום אחד ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל

13 

יְ  ַ ֶרב וֽ ְיִהי־ֶע֥ ַ יוֽ ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ  Masoretic ִהי־ֹב֖

k( י]יום שליש בקר ערב ויהי ויהי[
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ְיָלה ְוָה֤יּו  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ יַע ַהָּׁשַמ֔ י ְמֹאֹר֙ת ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣ ַוּי
ים ְלֹאֹתת֙  ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖  ּוְל֣מֹוֲעִד֔

Masoretic 

ין הלילה והיו ]היום וב בין[ ים יהי מארות ברקיע השמים להבדיל]ויאמר אלה[
 ]נים[לאתות ולמעדים ולימים ולש

)k
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

היום ובין הלילה והיו  בין ת ברקיע השמים להבדיל+ו+ויאמר אלהים יהי מאר
 שנים+ל+עדים ולימים ו-ו-ת ולמ+ו+לאת

Highlighted Diff. 



15 

ן ְיִהי־ֵכֽ ַ ֶרץ וֽ יר ַעל־ָהָא֑ ִים ְלָהִא֖ יַע ַהָּׁשַמ֔  Masoretic ְוָה֤יּו ִלְמאֹוֹר֙ת ִּבְרִק֣

k( שמים להאיר על הארצ ויהי כן]ה[מארות ברקיע ]והיו ל[
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

 .Highlighted Diff ת ברקיע השמים להאיר על הארצ ויהי כן+ו+ר-ו-והיו למא

16 

ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַוַּיַ֣עׂש  ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגֹד֙ל ְלֶמְמֶׁש֣ ת ַהְּגֹדִל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖ ֱא�ִה֔
ים ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַּל֔  ַהָּקֹט֙ן ְלֶמְמֶׁש֣

Masoretic 

 ]המאור המאור הגדל לממשלת היום ואת שני המארת הגדלים את אלהים את עש[וי
 ]לממשלת הלילה ואת הכוכביםהקטן [

)k
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 

26 

ִים  ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֗ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֨ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱא�ִה֔ ֹ֣ ַוּי
ֶמׂש  ּוַבְּבֵהָמה֙  ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץּוְבָכל־ָהָא֔ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥  ֽהָ

Masoretic 

 ]ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים[
 ]הארץ הרמש הרמש על ובכל[ ץ]האר ובבהמה ובכל[

)k
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 
  



27 

ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו  ים ֶאת־ֽהָ א ֱא�ִה֤ םַוִּיְבָר֨ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ר ּוְנֵקָב֖ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱא�ִה֖  Masoretic ְּבֶצ֥

k( ]תם[קבה ברא א]ונ בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר[האדם  ]את ויברא אלהים[
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 

28 

ם  אֶמר ָלֶה֜ ֹ֨ ֶר� ֹאָת֮ם ֱא�ִהי֒ם ַוּי ָה ּוְר֞דּו ַוְיָב֣ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֱא�ִה֗
ֶרץ ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ֹרֶמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ֽהָ  ִּבְדַג֤ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔

Masoretic 

 ]הארץ וכבשה ורדו את או[ומל ]ורבו ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו[
 ]השמיםבדגת הים ובעוף [

)k
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 2 

1 

 Masoretic ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם

k( ]צבאם והארץ וכל[ השמים ]ויכלו[
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 
  



2 

ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַכל ֱא�ִהים ַּבּיֹום 
 ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּכל־ְמַלאְכּתֹומִ 

Masoretic 

 ]עשה וישבת ביום השביעי[ ו אשר]מלאכת ויכל א�הים ביום השביעי[
 ]עשה מלאכתו אשר כל[מ

)k
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

ָּכל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר־ָּבָרא ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת מִ 
 ֱא�ִהים ַלֲעׂשֹות

Masoretic 

 ]ברא אשר[ ל מלאכתו]מכ יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת את הים[ברך אל]וי[
 ]אלהים לעשות[

)k
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 3 

1 

ֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱא�ִהים ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאָּׁשה ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום מִ 
 ֹּכל ֵעץ ַהָּגןִּכי־ָאַמר ֱא�ִהים לֹא תֹאְכלּו מִ  ַאף

Masoretic 

ר אל האשה ]ויאמ יהוה אלהים מכל חית השדה אשר עשה[ ערום ]היה והנחש[
 הגן ]עץ אמר אלהים לא תאכלו מכל כי[ האף

)k
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

ויאמר אל האשה  מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ערום היה והנחש
 הגן עץ אמר אלהים לא תאכלו מכל כי אף+ה+

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic ֵעץ־ַהָּגן נֹאֵכל ְּפִריַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל־ַהָּנָחׁש מִ 

k( ]הגן נאכל מפרי עץ ש[ותאמר האשה אל הנח
 (4QGen k

 Genesis 104Q 

None Extant Highlighted Diff. 
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