
Genesis / בראשית - According to 4Q4 Genesis 

d (4QGen 

d) - In Verse Order 

Chapter 1 
 ׃טוב ]י[ן החושך וירא אלהים כ]י[האור וב] בין] [ולהבדיל] [ובלילה] [ביום] [ולמשל[ 18
 ׃]רביעי] [יום] [בקר] [י[רב ויה]ע[ויהי  19
 ׃ל הארץ על פני רקיע השמים]ע] [יעופף] [ועוף] [חיה] [נפש[ צו המים שרץ]שר[ויאמר אלהים י 20
] ם[חיה הרמשת אשר שרצו המי]ה] [נפש] [כל] [ואת] [הגדלים[ להים את התנינים]א] [א[בר]וי[ 21
 ׃]טוב[י ]כ] [ים[לה]א] [וירא] [למינהו] [כנף] [עוף[ יניהם ואת כל]למ[

 ׃ארץ]ב] [ירב] [והעוף] [בימים] [המים] [את] [ומלאו[ הים לאמר פרו ורבו]אל[תם ו]א[ויברך  22
 ׃בקר יום חמישי ]י[יה]ו[ויהי ערב  23
] ויהי] [למינה] [ארץ] [וחיתו[ בהמה ורמש ]ה[נ]י[למ ]חיה[הארץ נפש  ]א[וצ]ת] [אלהים] [ויאמר[ 24
 ׃]כן[

] למינהו] [האדמה] [רמש] [כל] [ואת] [למינה[ רץ למינה ואת הבהמה]א[חית ה] את] [אלהים] [ויעש[ 25
 ׃ם כי טוב]אלהי] [וירא[

] ובבהמה[ רדו בדגת הים ובעוף השמים]וי] [כדמותנו] [בצלמנו] [אדם] [נעשה] [אלהים] [ויאמר[ 26
 ׃רץ]א[ל ה]ע] [הרמש] [הרמש] [ובכל] [הארץ] [ובכל[

 ׃]אתם] [ברא] [ונקבה] [זכר] [אתו] [ברא] [אלהים] [בצלם] [בצלמו[ ויברא אלהים את האדם 27
  



Genesis / בראשית - According to 4Q4 Genesis 

d (4QGen 

d) - Direct Transcription 

Fragment 1  

 1 ]י[רב ויה]ע[ויהי 19טוב  ]י[ן החושך וירא אלהים כ]י[האור וב ]הבדיל ביןול ובלילה1:18[

 2 צו המים שרץ]שר[ויאמר אלהים י20                 ]         בקר יום רביעי[

 3 להים את התנינים]א א[בר]וי21[פני רקיע השמיםל הארץ על ]ע נפש חיה ועוף יעופף[

 4 יניהם ואת כל]ם למ[חיה הרמשת אשר שרצו המי]ה נפש הגדלים ואת כל[

 5 הים לאמר פרו ורבו]אל[תם ו]א[ויברך 22 ]טוב[י ]ים כ[לה]א עוף כנף למינהו וירא[

 6 בקר יום חמישי ]י[יה]ו[ויהי ערב 23ארץ ]ב המים בימים והעוף ירב ומלאו את[

 7 בהמה ורמש ]ה[נ]י[למ ]חיה[הארץ נפש  ]א[וצ]ת ויאמר אלהים24                           [

 8 רץ למינה ואת הבהמה]א[חית ה ]ויעש אלהים את25 כן ארץ למינה ויהי וחיתו[

 9 טוב  כי   ם ]אלהי רמש האדמה למינהו וירא למינה ואת כל[

 10 הים ובעוף השמים  בדגת רדו ]וי ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו26[

 11 ויברא אלהים את האדם27רץ ]א[ל ה]ע הרמש הרמש הארץ ובכל ובבהמה ובכל[
  



Hebrew Comparison of the Text of Genesis – Masoretic against 4Q4 Genesis 

d (4QGen 

d) 

Chapter 1 

18 

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

d( טוב ]י[ן החושך וירא אלהים כ]י[האור וב ]ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין[
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

 .Highlighted Diff טוב שך וירא אלהים כי+ו+האור ובין הח ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין

19 

י ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ  ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥  Masoretic ַוֽ

d( ]בקר יום רביעי י[רב ויה]ע[ויהי 
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

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

Masoretic 

ל הארץ על פני רקיע ]ע נפש חיה ועוף יעופף[ צו המים שרץ]שר[ויאמר אלהים י
 השמים

)d
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

None Extant Highlighted Diff. 
  



21 

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

Masoretic 

חיה הרמשת אשר שרצו ]ה נפש הגדלים ואת כל[ להים את התנינים]א א[בר]וי[
 ]טוב[י ]ים כ[לה]א עוף כנף למינהו וירא[ יניהם ואת כל]ם למ[המי

)d
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

החיה הרמשת אשר שרצו המים  נפש הגדלים ואת כל ם+י+ויברא אלהים את התנינ
 אלהים כי טוב עוף כנף למינהו וירא הם ואת כל+י+למינ

Highlighted Diff. 

22 

ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱא�ִה֖ ֶר� ֹאָת֛ ֶרץַוְיָב֧ ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔  Masoretic ֶאת־ַהַּמ֙

d( ארץ]ב המים בימים והעוף ירב ומלאו את[ הים לאמר פרו ורבו]אל[תם ו]א[ויברך 
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

 .Highlighted Diff בארץ המים בימים והעוף ירב ומלאו את תם אלהים לאמר פרו ורבו+ו+ויברך א

23 

י ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ  ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥  Masoretic ַוֽ

d( בקר יום חמישי ]י[יה]ו[ויהי ערב 
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

None Extant Highlighted Diff. 
  



24 

ֶרץ ְיֹתו־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֨ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣  ַוּי
ן  ְיִהי־ֵכֽ  ְלִמיָנּ֑ה ַוֽ

Masoretic 

 ]ארץ וחיתו[ בהמה ורמש ]ה[נ]י[למ ]חיה[הארץ נפש  ]א[וצ]ת ויאמר אלהים[
 ]כן למינה ויהי[

)d
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ה ַוַּיַ֣עׂש ֱא�ִהי֩ם ֶאת־ַחַּי֨ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ְלִמיָנ֔
ים ִּכי־ֽטֹוב ְלִמיֵנ֑הּו  ַוַּי֥ ְרא ֱא�ִה֖

Masoretic 

 ]רמש האדמה למינה ואת כל[ רץ למינה ואת הבהמה]א[חית ה ]ויעש אלהים את[
 ם כי טוב]אלהי למינהו וירא[

)d
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

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
ֶרץ ּוַבְּבֵהָמה֙  ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ֽהָ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖  ּוְבָכל־ָהָא֔

Masoretic 

 ובעוף השמים רדו בדגת הים]וי ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו[
 רץ]א[ל ה]ע הרמש הרמש הארץ ובכל ובבהמה ובכל[

)d
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

None Extant Highlighted Diff. 



27 

ם א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱא�ִה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים ֶאת־ֽהָ א ֱא�ִה֤  Masoretic ַוִּיְבָר֨

d( ]בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם[ את האדםויברא אלהים 
 (4QGen d

 4Q4 Genesis 

None Extant Highlighted Diff. 
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