
 

 

 

 

 חמשה חומשי תורה
 והפטרות עם תרגום תעתיק ופרושים

 

 

TORA 
ȘI HAFTAROT  

 

TRADUCERE, TRANSLITERARE ȘI  
ADNOTĂRI DUPĂ SURSE IUDAICE  
DE RABIN ȘLOMO SORIN ROSEN 

 

 
  
 

 

 
 
 

 
 



בתשפ" / 2022 ©  – Sorin Rosen 
 

 

TOATE DREPTURILE REZERVATE. Toate elementele lucrării (inclusiv introduceri, 
traducere, transliterare, adnotări, stiluri, formatare, design interior și copertă) sunt 
protejate de legile care garantează dreptul de autor. Coperta și caseta de dedicație conțin 
elemente grafice preluate de pe site-ul Freepik.com. Nicio parte a lucrării nu poate fi repro-
dusă – inclusiv prin fotocopiere, scanare, stocare sau distribuire electronică – fără 
permisiunea scrisă a autorului. Realizarea volumului a implicat resurse materiale, umane și 
de timp importante, iar protejarea acestor drepturi va fi urmărită cu toate mijloacele legale 
disponibile. Nerespectarea acestor drepturi constituie atât o încălcare a legislației în 
vigoare, cât și o violare a principiilor de drept iudaic (halaħa) și a legilor Torei. 

 

Această carte conține texte sfinte și vă rugăm să o tratați cu respect. 

 

Informații prin email: info@jewishbooks.ro 
Comenzi online: www.jewishbooks.ro 

 

ISBN 978-1-7782397-0-0 

 

 



   

 
 

CUPRINS 

 

Tora – cuvântul lui Dumnezeu XI 

Notă asupra ediției XIII 

Mulțumiri XVII 

Notă introductivă XIX 

Note de cantilație XXI 

Binecuvântări la citirea Torei XXII 

Haftarot și binecuvântările lor 871 

Bibliografie 1115 

Surse iudaice și abrevieri 1116 

Index biblic 1120 
 

Cartea Genezei ◦ ראשיתספר ב  

PERICOPA TORA HAFTARA 

Berēșit ◦ 875 5 בראשית 

Noaħ ◦ 878 25 נח 

Leħ Leħa ◦ 881 44 לך לך 

Vaiēra ◦ 883 62 וירא 

Ħaiēi Sara ◦ 887 82 חיי שרה 

Toldot ◦ 890 96 תולדות 

Vaiēțē ◦ 893 111 ויצא 

Vaișlaħ ◦ 898 131 וישלח 

Vaiēșev ◦ 900 150 וישב 

Mikēț ◦ 902 165 מקץ 

Vaigaș ◦ 904 184 ויגש 

Vaieħi ◦ 906 198 ויחי 
 

Cartea Exodului ◦ ספר שמות 

Șemot ◦ 908 215 שמות 

Vaēra ◦ 913 233 וארא 

Bo ◦ 916 251 בא 

Beșalaħ ◦ 918 269 בשלח 

Itro ◦ 924 287 יתרו 

Mișpatim ◦ 927 299 משפטים 

Teruma ◦ 929 315 תרומה 

Tețave ◦ 932 328 תצוה 

Ki Tisa ◦ 934 342 כי תשה 

Vaiakhēl ◦ 939 361 ויקהל 

Pekudēi ◦ 943 376 פקודי 

Cartea Leviticului ◦ ספר ויקרא 

PERICOPA TORA HAFTARA 

Vaikra ◦ 945 391 ויקרא 

Țav ◦ 949 408 צו 

Șemini ◦ 952 422 שמיני 

Tazria ◦ 957 436 תזריע 

Mețora ◦ 960 447 מצורע 

Aħarēi Mot ◦ 963 461 אחרי מות 

Kedoșim ◦ 964 474 קדושים 

Emor ◦ 968 485 אמור 

Behar ◦ 970 503 בהר 

Beħukotai ◦ 973 512 בחקתי 
 

Cartea Numeri ◦ ספר במדבר 

Bamidbar ◦ 975 529 במדבר 

Naso ◦ 978 548 נשא 

Behaalotħa ◦ 981 572 בהעלותך 

Șelaħ ◦ 983 591 שלח 

Koraħ ◦ 986 607 קרח 

Ħukat ◦ 990 622 חקת 

Balak ◦ 994 635 בלק 

Pinħas ◦ 996 650 פנחס 

Matot ◦ 999 671 מטות 

Masēi ◦ 1001 686 מסעי 
 

Cartea Deuteronomului ◦ ספר דברים 

Devarim ◦ 1005 705 דברים 

Vaetħanan ◦ 1007 721 ואתחנן 

Ēkev ◦ 1010 741 עקב 

Reē ◦ 1013 759 ראה 

Șoftim ◦ 1015 782 שופטים 

Ki Tēțē ◦ 1018 799 כי תצא 

Ki Tavo ◦ 1019 819 כי תבוא 

Nițavim ◦ 1022 838 נצבים 

Vaiēleħ ◦ 1024 845 וילך 

Haazinu ◦ 1028 851 האזינו 

Vezot Haberaħa ◦ 1109 861 וזאת הברכה 
 



   

 

 

CITIRI LA SĂRBĂTORI ȘI OCAZII SPECIALE 

 

OCAZIE TORA PAG. MAFTIR PAG. HAFTARA 

Roș Hodeș Num. 28:1-15 661    

Șabat Erev Roș Hodeș Pericopa obișnuită  Maftir obișnuit  1031 

Șabat Roș Hodeș Pericopa obișnuită  Num. 28:9-15 662 1034 

Roș Hașana – ziua 1 Gen. 21:1-34 74 Num. 29:1-6 665 1084 

Roș Hașana – ziua 2 Gen. 22:1-24 78 Num. 29:1-6 665 1088 

Postul lui GhedaliaA Ex. 32:11-14 ◦ 34:1-10 349 ◦ 355   1082 

Iom Kipur – dimineață Lev. 16:1-34 461 Num. 29:7-11 666 1091 

Iom Kipur – după-amiază Lev. 18:1-30 469   1093 

Sucot – ziua 1 Lev. 22:26-23:44 492 Num. 29:12-16 666 1099 

Sucot – ziua 2 Lev. 22:26-23:44 492 Num. 29:12-16 666 1102 

Sucot – Hol Hamoed ziua 1 Num. 29:17-25 667    

Sucot – Hol Hamoed ziua 2 Num. 29:20-28 667    

Sucot – Hol Hamoed ziua 3 Num. 29:23-31 668    

Sucot – Hol Hamoed ziua 4 Num. 29:26-34 668    

Sucot – Șabat Hol Hamoed Ex. 33:12-34:26 354 A se vedea nota B  1104 

Hoșana Raba Num. 29:26-34 668    

Șemini Ațeret Deut. 14:22-16:17 772 Num. 29:35-30:1 669 1107 

Simhat Tora Deut. 33:1-34:12 ◦ Gen. 1:1-2:3 861 ◦ 5 Num. 29:35-30:1 669 1109 

Hanuca – ziua 1 Num. 7:1-17 561    

Hanuca – ziua 2 Num. 7:18-29 564    

Hanuca – ziua 3 Num. 7:24-35 565    

Hanuca – ziua 4 Num. 7:30-41 565    

Hanuca – ziua 5 Num. 7:36-47 566    

Hanuca – ziua 6 (Roș Hodeș) Num. 28:1-15 ◦ 7:42-47 661 ◦ 566    

Hanuca – ziua 7 Num. 7:48-59 567    

Hanuca – ziua 7 (Roș Hodeș) Num. 28:1-15 ◦ 7:48-53 661 ◦ 567    

Hanuca – ziua 8 Num. 7:54-8:4 567    

Șabat Hanuca (I) Pericopa obișnuită  A se vedea nota C  1037 

Șabat Hanuca (II) E Pericopa obișnuită  Num. 7:54-8:4 567 1040 

Postul de 10 Tevet A Ex. 32:11-14 ◦ 34:1-10 349 ◦ 355   1082 

Parașat Șekalim Pericopa obișnuită D  Ex. 30:11-16 342 1042 

Parașat Zahor Pericopa obișnuită  Deut. 25:17-19 818 1045 

Postul EstereiA Ex. 32:11-14 ◦ 34:1-10 349 ◦ 355   1082 

Purim Ex. 17:8-16 285    
 



   

 
 

OCAZIE TORA PAG. MAFTIR PAG. HAFTARA 

Parașat Para Pericopa obișnuită  Num. 19:1-22 622 1049 

Parașat Hahodeș Pericopa obișnuită D  Ex. 12:1-20 257 1052 

Șabat Hagadol Pericopa obișnuită  Maftir obișnuit  1056 

Pesah – ziua 1 Ex. 12:21-51 261 Num. 28:16-25 663 1059 

Pesah – ziua 2 Lev. 22:26-23:44 492 Num. 28:16-25 663 1062 

Pesah – Hol Hamoed ziua 1 Ex. 13:1-16 ◦ Num. 28:19-25 266 ◦ 664    

Pesah – Hol Hamoed ziua 2 Ex. 22:24-23:19 ◦ Num. 28:19-25 307 ◦ 664    

Pesah – Hol Hamoed ziua 3 Ex. 34:1-26 ◦ Num. 28:19-25 355 ◦ 664    

Pesah – Hol Hamoed ziua 4 Num. 9:1-14 ◦ Num. 28:19-25 575 ◦ 664    

Pesah – Șabat Hol Hamoed Ex. 33:12-34:26 354 Num. 28:19-25 664 1064 

Pesah – ziua 7 Ex. 13:17-15:26 269 Num. 28:19-25 664 1066 

Pesah – ziua 8 (zi de lucru) Deut. 15:19-16:17 777 Num. 28:19-25 664 1069 

Pesah – ziua 8 (de Șabat) Deut. 14:22-16:17 772 Num. 28:19-25 664 1069 

Șavuot – ziua 1 Ex. 19:1-20:23 291 Num. 28:26-31 664 1072 

Șavuot – ziua 2 (zi de lucru) Deut. 15:19-16:17 777 Num. 28:26-31 664 1075 

Șavuot – ziua 2 (de Șabat) Deut. 14:22-16:17 772 Num. 28:26-31 664 1075 

Postul de 17 TamuzA Ex. 32:11-14 ◦ 34:1-10 349 ◦ 355   1082 

Tișa Be’Av – dimineață Deut. 4:25-40 726   1078 

Tișa Be’Av – după amiază Ex. 32:11-14 ◦ 34:1-10 349 ◦ 355   1082 
 

 
A În zilele de post, Tora este citită atât la rugăciunea de dimineață (șaħarit), cât și la rugăciunea de 

după-amiază (minħa). Haftara este citită doar după-amiaza. 
B De Hol Hamoed, citirea de maftir este după cum urmează:  

• ziua 1: Num.  29:17-22 – pagina 667 
• ziua 2:  Num. 29:20-25 – pagina 667 
• ziua 4: Num. 29:26-31 – pagina 668

C De Șabat Hanuca, citirea de maftir este după cum urmează:  
• ziua 1: Num.  7:1-17 – pagina 561  ziua 5:  Num. 7:36-41 – pagina 566 
• ziua 2: Num.  7:18-23 – pagina 564  ziua 6: Num. 7:42-47 – pagina 566 *
• ziua 3:  Num. 7:24-29 – pagina 565  ziua 7: Num. 7:48-53 – pagina 567
• ziua 4: Num. 7:30-35 – pagina 565 

   * Pentru citirea Torei în Șabat Hanuca (ziua 6) care coincide cu Roș Hodeș Tevet, pericopa săptă-
mânii este  împărțită în șase aliyot, apoi se citește a șaptea aliya din Num. 28:9-15 – pagina 662. 

D Dacă Parașat Șekalim sau Parașat Hahodeș coincid cu o zi de Roș Hodeș, pericopa săptămânii este  
împărțită în șase aliyot, apoi se citește a șaptea aliya din Num. 28:9-15 – pagina 662. 

E Se citește doar în anii în care sărbătoarea de Hanuca conține două Șabaturi. 
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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI 
 

ceastă lucrare nu este un simplu Pentateuh. Ea este un ֻחָמׁש ⟨ħumaș⟩ 
(de la cuvântul ebraic ָחֵמׁש ⟨ħamēș⟩ – „cinci”), care conține Tora, adică 

primele cinci cărți ale Bibliei Ebraice și ַהְפָטרֹות ⟨haftarot⟩, porțiunile din 
cărțile profeților pe care tradiția iudaică le-a asociat pericopelor Torei. 

În tradiția iudaică, Tora este împărțită în cincizeci și patru de pericope care 
sunt citite în sinagogi de Șabat. În cadrul acestor lecturi publice săptămânale, 
pericopa săptămânii este împărțită la rândul ei în șapte aliyot – chemări la 
Tora (lit: „înălțări”), pentru lectura cărora sunt chemați pe amvon, pe rând, 
șapte enoriași. Un al optulea enoriaș este chemat la Tora pentru maftir, el 
citind apoi și haftara. De sărbători sau ocazii speciale din calendarul iudaic 
(cum ar fi zilele de post colectiv sau Șabaturile particulare), citirile din Tora și 
haftara sunt și ele speciale, în conformitate cu tema și specificul zilei.  

Concepută atât pentru uzul personal, cât și pentru uzul sinagogal, lucrarea de 
față marchează în text momentul de debut al fiecăreia dintre aceste aliyot. 

Am indicat totodată și marcajele consacrate de tradiție pentru a delimita 
textul din punct de vedere semantic și logic, funcționând aidoma tabulației și 
alineatului din documentele moderne. Spre deosebire de sulurile de Tora, 
unde aceste marcaje sunt indicate doar prin spații, în această lucrare am notat 
cu {פ}  – petuħa (spațiu deschis) alineatul, și respectiv cu {ס}  – setuma (spațiu 
închis) tabulația de o jumătate de coloană. 
 

 * * *  
 

Textul ebraic a fost preluat în format digital și verificat pentru conformitate. 
El este vocalizat și conține marcajele de cantilație specifice, pe care tradiția 
iudaică le-a consacrat pentru citirea publică a Torei, în ritualul sinagogal (ebr: 
  .v. pagina XXI – (⟨taamēi hamikra⟩ ַטֲעֵמי ַהִמְקָרא

De asemenea, am indicat și particularitățile de format, cum ar fi literele care 
apar cu un corp mai mare sau mai mic în sulurile de Tora, oferind și explicațiile 
tradiționale ale acestora, atunci când ele există. Acolo unde este cazul, am 
precizat și corespondența k’ri (citire) vs. k’tav (scriere), respectiv cuvinte unde 
tradiția iudaică a impus o citire diferită de textul scris. 

Pentru a veni în sprijinul cititorului modern, am notat, pe lângă pericope, și 
capitolele în care a fost împărțit ulterior textul biblic. Cotația versetelor este 
cea tradițional iudaică, deși ea diferă ocazional de Septuaginta sau Vulgata.  
 

* * * 
 

A 



 XIV   
 

Traducerea în română reprezintă „miezul” acestui proiect și este bazată pe 
originalul ebraic, oferind totodată o interpretare în spiritul tradiției mozaice. 
Ea păstrează distanța față de Septuaginta, Vulgata și traducerile creștine ale 
Bibliei, deși am consultat – cu titlu informativ și de referință – și câteva 
versiuni în limba română, atunci când a fost cazul – v. lista de la pagina 1115. 

Traducerea își propune să atingă un echilibru între fidelitate față de original, 
consecvență și cursivitate în ochii cititorului modern. Astfel, am evitat pe cât 
posibil neologismele și arhaismele exagerate, am dat atenție topicii frazei 
ebraice, redundanței ei ocazionale, diatezei și timpurilor verbale, și folosirii 
singularului sau pluralului într-un context anume. Am păstrat metaforele, 
antropomorfismele și ambiguitatea versetelor acolo unde se impunea, fără a 
forța o interpretare sau alta. Variante de traducere sunt oferite în adnotări. 

De notat că, în ciuda eforturilor depuse, lucrarea rămâne sclavă principiului 
că o traducere este, în esență, o interpretare. De aceea, ea nu se pretinde a fi 
Traducerea (cu majusculă) a Torei, ci doar o variantă iudaică de traducere, 
pe cât de corectă și de completă am reușit să o facem. Orice erori de interpre-
tare, ortografie sau formatare aparțin autorului, originalul fiind perfect și 
absolut. De altfel, considerăm că o traducere perfectă nici nu este posibilă, 
datorită multiplelor nuanțe ale textului biblic, și a faptului că Autorul este 
Dumnezeu, iar noi suntem doar simpli oameni. 
 

* * * 

Transliterarea textului ebraic a fost o întreprindere dificilă, mai ales că nu 
toate sunetele limbii ebraice au corespondent perfect în limba română. În 
plus, regulile de pronunție ebraică sunt complexe, diferențe de vocalizare sau 
accentuare putând uneori influența sensul unui cuvânt sau chiar verset.  

În final, am optat pentru o variantă intermediară între pronunția așkenază și 
cea sefardă, și între fidelitate și simplitate, conform următoarelor convenții: 

 

LITERA EBRAICĂ REDATĂ OBSERVAȚII 

  k ⟨kuf⟩ ק și ⟨kaf⟩ ּכ

 ”h pronunțată aspirat, ca în cuvântul „hei ⟨hei⟩ ה

 ”ħ pronunțată gutural, ca în cuvântul „hrean ⟨ħaf⟩ כ și ⟨ħet⟩ ח

vocala ֶ ⟨segol⟩ e pronunțată e deschis 

vocala ֵ ⟨țeire⟩ ē pronunțată ei (cu i scurt) de către așkenazi  
și pronunțată e de către sefarzi 

vocala ְ ⟨șva⟩ 
(șva na sau șva naħ) 

e sau  
mută 

după caz, pronunțată e scurt, similar cu ă;  
(redarea nu este perfect conformă tradiției) 

consoana י ⟨iod⟩ 
nevocalizată 

mută  excepție: redată ca ēi dacă urmează unei 
consoane vocalizate cu ֵ ⟨țeire⟩  
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Venind în sprijinul cititorilor, am căutat să sincronizăm ebraica, traducerea și 
transliterarea pe fiecare pagină unde acest lucru a fost posibil și am marcat în 
transliterare, cu cratime de unire, cuvintele citite legat, conform tradiției. 

În ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a asigura o redare cât mai fidelă, nu 
pretindem că rezultatul final este perfect sau pe deplin consecvent, și nici că 
urmează regulile fonetice științifice. Astfel, în funcție de tradiția locală și de 
pronunția sau accentul fiecăruia, sonoritatea poate diferi ușor în ritual față de 
cum este ea redată aici. Scopul transliterării este să ofere cititorilor o imagine 
orientativă asupra pronunției și să ajute enoriașii să urmărească mai ușor 
citirea Torei la sinagogă. Ea poate fi și o unealtă pentru studierea limbii 
ebraice și, totodată, pentru pregătirea lecturii publice a Torei, la sinagogă, dar 
cei care doresc să-și însușească o pronunție perfectă sunt încurajați să 
citească textul ebraic în original, alături de un baal korē profesionist.  
 

* * * 

Conform iudaismului, textul scris al Torei (ebr: ִּבְכָתב  (⟨Tora șebiħtav⟩ ּתֹוָרה ׁשֶׁ
nu poate fi înțeles corect și complet fără explicațiile și subtilitățile oferite de 
Învățătura Orală (ebr: ה ְּבַעל פֶׁ  predată și ea evreilor ,(⟨Tora șebeal pe⟩ ּתֹוָרה ׁשֶׁ
de către Dumnezeu, în cadrul Revelației de la Sinai. Cele două componente ale 
Torei, împreună cu interpretările și dezbaterile rabinice ulterioare și cu 
tradiția iudaică, stau la baza legii mozaice (ebr: ֲהָלָכה ⟨halaħa⟩). Aceasta din 
urmă, codificată și decisă de către autorități rabinice abilitate și acreditate, 
este o întreprindere complexă, care nu face obiectul lucrării de față.  

Aici, oferim doar o traducere a textului biblic, cu explicații ajutătoare. După 
cum afirmă metaforic tradiția iudaică, există „șaptezeci de fațete ale Torei” A, 
adică moduri potențiale de a înțelege esența cuvântului divin. De aceea, am 
inclus în lucrare peste patru mii de scurte adnotări bazate pe surse iudaice. 
Alegerea lor, ghidată chiar de către text, nu se dorește a fi exhaustivă, ci pur 
funcțională, oferind informații suplimentare asupra versetelor și ajutând la 
elucidarea acestora. Adnotările lipsesc din secțiunea specială de haftarot –  
v. pagina 871, traducerea acelor texte urmând de regulă comentariul lui Rași. 

Urmând modul iudaic de studiu de text, în care explicațiile însoțesc îndea-
proape originalul, am inclus aceste adnotări în subsolul fiecărei pagini și nu la 
final de carte sau capitol. În traducere, am indicat prezența adnotărilor cu 
litere și nu cu cifre, pentru a evita orice confuzie între ele și cotația versetelor. 
Cititorii sunt încurajați să facă uz de adnotări ori de câte ori ele apar.  

Sperăm ca aceste decizii editoriale să fie bine primite de către cititori și să-și 
atingă scopul de a facilita studiul Torei în cadru personal și comunitar.  

                                                           
A Midraș Bamidbar Raba 13:16 



XVI 

Numele divine au în tradiția iudaică o simbolistică aparte, ele fiind asociate 
uneori cu diverse atribute divine, spre exemplu atributul milei sau atributul 
justiției. Totodată, numele divine indică adesea și modul în care Dumnezeu 
este perceput de către oameni sau reflectă relația Sa cu aceștia într-un anume 
context – spre exemplu, Dumnezeu în postura Sa de Creator, de Suveran, de 
Ascultător de rugăciune, de Forță călăuzitoare a naturii, de Sursă a iertării, de 
Înfăptuitor de miracole etc. 

În această lucrare, numele divine sunt redate astfel: 

NUME DIVIN TRADUCERE TRANSLITERARE / PRONUNȚIE 

 DOMNUL ADONAI – în cadrul ritualului ְיהָוה
Hașem (lit: „Numele”) – în rest 

 Domnul (meu) ֲאֹדָני
Stăpânul (meu) 

Adonai 

 Dumnezeu Elohim ֱאלִֹהים

 Stăpânul meu, Domnul ֲאֹדָני ְיהִוה
DUMNEZEU 

Adonai ELOHIM 

 Atotputernicul Șadai ַׁשָּדי

 DOMNUL Oștirilor ADONAI Țevaot ְיהָוה ְצָבאֹות

 Dumnezeu Ēl ֵאל

Alte nume divine mai puțin comune sunt explicate în adnotări, după caz. 

* * *

Numele personajelor biblice sunt redate simplu, neștiințific. Pentru redarea 
numelor proprii consacrate am folosit varianta sub care au fost ele preluate în 
limba română (ex: Eva și nu Ħava, Abel și nu Hevel, Enoh și nu Hanoħ, Noe și 
nu Noaħ, Matusalem și nu Metușelaħ, Isaac și nu Ițħak, Moise și nu Moșe, Ieru-
salim și nu Ierușalaim).  

La prima apariție a unui nume în textul biblic, am indicat în adnotări și 
originalul ebraic, atunci când el diferă semnificativ de varianta românească. 
Totuși, anumite nume proprii a căror preluare clasică în limba română am 
considerat-o nejustificat de îndepărtată de originalul ebraic au fost redate în 
variantă transliterată sau într-o formă intermediară ceva mai apropiată de 
original (ex: Malhițedek și nu Melhisedec, Zevulun și nu Zabulon, Ioșua și nu 
Iosua, Korah și nu Core). 

În fine, am precizat adesea în adnotări și semnificația sau originea anumitor 
nume proprii, așa cum se desprind ele din textul biblic sau din explicațiile 
oferite de către comentatori.



  ◦ Sēfer Berēșit ספר בראשית
Cartea Genezei 
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Geneza 1:1-6:8  ◦   ח:ו-א:בראשית א  
 

 

Începutul. 

Prima zi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doua zi 

 

 

 

1 1 La începutA, când a creat Dumnezeu 
cerurileB și pământul, 2 iar pământul era 
haos și pustiuC și întunericD era peste 
fața adâncului și duhul lui Dumnezeu 
plutea peste fața apelor, 3 Dumnezeu a 
spus: „Să fie lumină!”. Și a fost lumină.  
4 Și Dumnezeu a văzut că luminaE este 
bună și a despărțit Dumnezeu lumina 
de întuneric. 5 Și Dumnezeu a numit 
lumina „zi”, iar întunericul l-a numit 
„noapte”. Și a fost seară și a fost dimi-
neață: o ziF.  
6 Și Dumnezeu a spus: „Să fie un firma-
ment în mijloculG apelor și să fie des-
părțitor între ape și ape!” 7 Și a făcut 
Dumnezeu firmamentul și a despărțit 

יתבְּ  א א  ִ֖ א ֵראשִׁ ים ָבָרָ֣ ִ֑ ת ֱאלֹהִׁ  ֵאֵ֥

ֶרץ: ַהָּׁשַמִ֖  ת ָהָאָֽ ֵאֵ֥ ם וְּ ֶר  ביִׁ ָהָאָ֗ ץ וְּ

ֹחִ֖  הּו וְּ הּ֙ו ָוֹבֹ֔ ה ֹתֹ֨ ָתֵ֥ יְּ ֵנָ֣י ָהָֽ ֶשְך ַעל־ּפְּ

ֵנֵ֥י  ֶפת ַעל־ּפְּ ַרֶחִ֖ ים מְּ ּוַח ֱאלֹהִֹׁ֔ רָ֣ ֹום וְּ הִ֑ תְּ

ם:  יִׁ אֶמר גַהָּמָֽ ֵֹ֥ ים ַוּי ִ֖ ֹור ֱאלֹהִׁ י־אִ֑ הִׁ  יְּ

ֹור י־אָֽ הִׁ ַֽיְּ א ד: ַוָֽ ַֽרְּ ים ַוַּי  ִ֛ ֶאת־ ֱאלֹהִׁ

ֹור ֹוב ָהאִ֖ י־טִ֑ ל ּכִׁ ֵּדָ֣ ים ַוַּיבְּ ין ֱאלֹהִֹׁ֔  ֵבֵ֥

ֶשְך: ָהאִ֖  ין ַהֹחָֽ ָרֹ֨  הֹור ּוֵבֵ֥ קְּ ים ַוּיִׁ ִ֤ א ֱאלֹהִׁ

ֹום ׀  ָלהָלאֹו֙ר יֹ֔ יְּ ָרא ָלִ֑ ֶשְך ָקָ֣ ַלֹחִ֖  וְּ

ד: ֹום ֶאָחָֽ ֶקר יֵ֥ י־ֹבִ֖ הִׁ ַֽיְּ ֶרב ַוָֽ י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽיְּ  }פ{ ַוָֽ

אֶמר ו ָֹ֣ ים ַוּי י ֱאלֹהִֹׁ֔ ֵ֥ הִׁ יַע  יְּ ִ֖ ֹוךְ  ָרקִׁ תָ֣  בְּ

ם יִׁ י ַהָּמִ֑ ָ֣ יהִׁ יל וִׁ ֹ֔ ּדִׁ ין ַמבְּ ם ֵבֵ֥ יִׁ ם ַמִ֖ יִׁ : ָלָמָֽ
ים   ַוַּיַָ֣עש ז ל ֶא  ֱאלֹהִׁ ֵּדָ֗ יַעַ֒ ַוַּיבְּ ָרקִׁ ת־ָהָֽ

 
1 

1 1 Berēșit bara Elohim ēt hașamaim veēt haareț 2 vehaareț haita tohu vavohu veħoșeħ al-penēi 
tehom veruaħ Elohim meraħefet al-penēi hamaim 3 vaiomer Elohim iehi-or vaiehi-or. 4 Vaiar 
Elohim et-haor ki-tov vaiavdēl Elohim bēin haor uvēin haħoșeħ. 5 Vaikra Elohim laor iom 
velaħoșeħ kara laila vaiehi-erev vaiehi-voker iom eħad. 6 Vaiomer Elohim iehi rakia betoħ 
hamaim vihi mavdil bēin maim lamaim. 7 Vaiaas Elohim et-harakia vaiavdēl 
 

A Termenul בראשית ⟨berēșit⟩ este în ebraică o construcție compusă, însemnând „la începutul [creării 
de către Dumnezeu]” și nu doar „la început”. Această particularitate determină combinarea primelor 
trei versete într-unul singur (Rași, Ibn Ezra). Variantă de traducere: „la începutul absolut, [Dumnezeu 
a creat]” (Ramban). În tradiția iudaică, Creația este un moment unic, în care conceptele de timp și 
spațiu nu sunt definite, înainte existând doar o stare pur metafizică de continuitate eternă (Sforno).  
B Termenul ebraic, la plural și cu articol hotărât, se referă la partea de cer vizibilă oamenilor (Ibn Ezra). 
C Termenii ebraici תהו ובהו ⟨tohu vavohu⟩ nu au corespondent în limba română, ei indicând absența 
totală a formei și ordinii. Prin actul creator ex nihilo, Dumnezeu a creat, ordonat și dat formă lumii. 
D Întunericul nu este aici simpla absență a luminii, ci o creație aparte a lui Dumnezeu – v. Isaia 45:7. 
E Versetul nu se referă la lumina astrelor create în ziua a patra, ci la o lumină specială a începuturilor, 
ascunsă ulterior de Dumnezeu și „rezervată” celor drepți în Lumea Viitoare (Sforno, cf. TB Șabat 30b). 
F Textul folosește numeralul cardinal și nu pe cel ordinal, pentru a sublinia că prima zi este specială. 
În ea, Dumnezeu a fost absolut singur, chiar și îngerii fiind creați abia în ziua a doua, sensul expresiei 
fiind și acela de  .”ziua Celui Unic„ – ⟨iom șel Eħad⟩  יום של אחד
G Nu în punctul de mijloc, ci undeva între apele de deasupra și apele de dedesubt (Ramban). Simbolic, 
acest „firmament” este asimilat și cu orizontul, linia imaginară dintre cer și pământ (Hizkuni). 
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A treia zi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A patra zi 

 

 

 

 

 

apele care sunt sub firmament de apele 
care sunt deasupraA firmamentului. Și a 
fost așa. 8 Și Dumnezeu a numit firma-
mentul „ceruri”. Și a fost seară și a fost 
dimineață: a doua zi.  

9 Și Dumnezeu a spus: „Să se adune 
apele de dedesubtul cerurilor într-un 
singur loc și să se arateB uscatul!” Și a 
fost așa. 10 Și Dumnezeu a numit uscatul 
„pământ”, iar adunarea de ape a nu-
mit-o „mări”. Și Dumnezeu a văzut că 
este bine. 11 Și Dumnezeu a spus: „Să 
rodească pământul vegetație: iarbă care 
rodește sămânță, pom roditor care 
rodește rod, după soiul său, cu sămânța 
sa în el pe pământ!” Și a fost așa. 12 Și 
pământul a produs vegetație: iarbă ro-
ditoare de sămânță, după soiul său, și 
pom care rodește fruct, cu sămânța sa în 
el, după soiul său. Și Dumnezeu a văzut 
că este bineC. 13 Și a fost seară și a fost 
dimineață: a treia zi. 

14 Și Dumnezeu a spus: „Să fie luminători 
pe firmamentul cerurilor ca să despartă 
ziua de noapte și să fie ca semne pentru 
soroace și pentru zile și ani. 15 Și să fie  
ca luminători pe firmamentul cerurilor  
pentru a lumina asupra pământului!”  

ַחת  ַּתָ֣ ֙ם ֲאֶש֙ר מִׁ יִׁ ין ַהַּמֹ֨ ין ֵבִ֤ יַע ּוֵבָ֣ ֹ֔ ָרקִׁ ָלָֽ

ן: י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ יַע ַוָֽ ִ֑ ָרקִׁ ל ָלָֽ ר ֵמַעָ֣ ם ֲאֶשִ֖ יִׁ  ַהַּמֹ֔

א ח ָר  ק ְּ ים ַוּיִׁ ִ֛ יַע  ֱאלֹהִׁ ִ֖ ָרקִׁ ם ָלָֽ יִׁ  ָשָמִ֑

ֶרב י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽיְּ ֶקר ַוָֽ י־ֹבִ֖ הִׁ ַֽיְּ ָֽ ֹום וַ י יֵ֥ ָֽ  }פ{  :ֵשנִׁ

אֶמר ט ָֹ֣ ים ַוּי ּו ֱאלֹהִָׁ֗ ָּקוֹ֨ ַחתַהַּמ   יִׁ ַּתִ֤ ם מִׁ  יִׁ

ה  ָרֶאִ֖ ֵתָֽ ד וְּ ֹום ֶאָחֹ֔ ֙ם ֶאל־ָמקָ֣ יִׁ ַהָּׁשַמֹ֨

ן:  י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ ה ַוָֽ א יַהַּיָבָשִ֑ ָרֹ֨ קְּ ים ַוּיִׁ ִ֤  ׀ ֱאלֹהִׁ

ֶרץ ַלַּיָבָשה֙  ה ֶאֹ֔ ֵוֵ֥ ק ְּ מִׁ ם ּולְּ יִׁ א ַהַּמִ֖ ָרָ֣  ק ָ

ים ִ֑ א ַיּמִׁ ַֽרְּ ים ַוַּיֵ֥ ִ֖ ֹוב ֱאלֹהִׁ י־טָֽ : ּכִׁ
אֶמר יא ָֹ֣ ים ַוּי א ֱאלֹהִָׁ֗ ֵשִ֤ דְּ ֶרץ֙  ַּתָֽ  ָהָאֹ֨

ֶשא ֶשב ֶּדָ֗ יַע  ֵעֵ֚ ָ֣ רִׁ ץ  ַמזְּ ַרע ֵעָ֣ י ֶזֹ֔ ִ֞ רִׁ ּפְּ

ֹו עֹו־בִ֖ ר ַזרְּ ֹו ֲאֶשֵ֥ ינֹ֔ מִׁ י֙ לְּ רִׁ ֶשה ּפְּ ַעל־ ֹעִ֤

ן:  י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ ֶרץ ַוָֽ א יבָהָאִ֑ ֶרץ ַוּתֹוֵצֹ֨  ָהָא 

ֶשא ֶשב ֶּדֶ֠ יַע  ֵעָ֣ ִ֤ רִׁ ַרע֙  ַמזְּ הּו ֶזֹ֨ יֵנֹ֔ מִׁ ץ לְּ ֵע   וְּ

י ִ֛ רִׁ ֶשה־ּפְּ ר ֹעָֽ ֹו ֲאֶשֵ֥ עֹו־בִ֖ הּו ַזרְּ יֵנִ֑ מִׁ  לְּ

א ַֽרְּ ים ַוַּיֵ֥ ִ֖ ֹוב ֱאלֹהִׁ י־טָֽ ֶרב יג: ּכִׁ י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽיְּ  ַוָֽ

ַֽיְּ  ֶקר ַוָֽ י־ֹבִ֖ י:הִׁ ָֽ ישִׁ לִׁ ֹום שְּ  }פ{  יֵ֥

אֶמר יד ָֹ֣ ים ַוּי י ֱאלֹהִָׁ֗ ִ֤ הִׁ ֹאֹרת֙  יְּ יַע  מְּ ָ֣ קִׁ רְּ  בִׁ

ם יִׁ יל ַהָּׁשַמֹ֔ ִ֕ ּדִׁ ַהבְּ ין לְּ ֹום ֵבֵ֥ ין ַהּיִ֖  ּוֵבָ֣

ָלה יְּ ּו ַהָּלִ֑ ָהיִ֤ ֹאֹתת֙  וְּ ים לְּ ֹ֔ ֹוֲעדִׁ מָ֣  ּולְּ

ים ִ֖ ָימִׁ ים ּולְּ ָֽ ָשנִׁ ּו טו: וְּ ָהיִ֤ אֹוֹרת֙  וְּ מְּ  לִׁ

יַע  ָ֣ קִׁ רְּ ם בִׁ יִׁ יר ַהָּׁשַמֹ֔ ִ֖ ָהאִׁ ֶר  לְּ  ץַעל־ָהָאִ֑

 
 

bēin hamaim așer mitaħat larakia uvēin hamaim așer mēal larakia vaiehi-ħēn. 8 Vaikra Elohim 
larakia șamaim vaiehi-erev vaiehi-voker iom șēni. 9 Vaiomer Elohim ikavu hamaim mitaħat 
hașamaim el-makom eħad vetērae haiabașa vaiehi-ħēn. 10 Vaikra Elohim laiabașa ereț ulemikvē 
hamaim kara iamim vaiar Elohim ki-tov. 11 Vaiomer Elohim tadșē haareț deșe ēsev mazria zera 
ēț peri ose peri lemino așer zaro-vo al-haareț vaiehi-ħēn. 12 Vatoțē haareț deșe ēsev mazria zera 
leminēhu veēț ose-peri așer zaro-vo leminēhu vaiar Elohim ki-tov. 13 Vaiehi-erev vaiehi-voker 
iom șeliși. 14 Vaiomer Elohim iehi meorot birkia hașamaim lehavdil bēin haiom uvēin halaila 
vehaiu leotot ulemoadim uliamim veșanim. 15 Vehaiu limorot birkia hașamaim lehair al-haareț 
 

A Prepoziția sugerează că apele „de deasupra” erau suspendate în spațiu peste firmament (Rași). 
B Deși pământul fusese creat în prima zi, el nu era nici vizibil și nici uscat până în ziua a doua când 
Dumnezeu a făcut ca apele să se retragă și să se adune în mări și oceane (Rașbam).  
C În a treia zi a Creației, sintagma „este bine” apare de două ori în textul biblic, această zi fiind specială 
în ochii lui Dumnezeu, deoarece este și ziua în care a fost creată Grădina Edenului (Hizkuni). 
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A cincea zi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și a fost așa. 16 Și Dumnezeu a făcut cei 
doi luminători mariA: luminătorul cel 
mare pentru a stăpâni ziua și lumină-
torul cel micB pentru a stăpâni noaptea, 
și stelele. 17 Și Dumnezeu i-a pus pe 
firmamentul cerurilor pentru a lumina 
asupra pământului, 18 pentru a stăpâni 
ziua și noaptea și pentru a despărți lu-
mina de întuneric. Și Dumnezeu a văzut 
că este bine. 19 Și a fost seară și a fost 
dimineață: a patra zi. 

20 Și Dumnezeu a spus: „Să mișune 
apele de sumedenie de vietăți însu-
flețite; și zburătoare să zboare deasupra 
pământului peste fața firmamentului 
cerurilor!” 21 Și Dumnezeu a creat mon-
ștriiC marini cei mari și toate vietățile de 
care mișună apele, după soiurile lor; și 
orice zburătoare înaripată după soiul ei. 
Și Dumnezeu a văzut că este bine. 22 Și 
le-a binecuvântat Dumnezeu, spunând: 
„Fiți roditoare și înmulțiți-vă și umpleți 
apele în mări; iar zburătoarele să se 
înmulțească pe pământ!” 23 Și a fost 
seară și a fost dimineață: a cincea zi. 

ן:  י־ֵכָֽ הִׁ ַֽיְּ ֵנֵ֥י ֱאלֹ  ַוַּיַָ֣עש טזַוָֽ ים ֶאת־שְּ הִֹׁ֔

ֹור  ים ֶאת־ַהָּמאִ֤ ִ֑ ֹדלִׁ ת ַהּגְּ ֹאֹרִ֖ ַהּמְּ

ֶאת־ ֹום וְּ ֶלת ַהּיֹ֔ ֶשָ֣ ֶממְּ ַהָּגֹדל֙ לְּ

ָלה  יְּ ֶלת ַהַּלֹ֔ ֶשָ֣ ֶממְּ ֹור ַהָּקֹט֙ן לְּ ַהָּמאִ֤

ים:  ָֽ ֹוָכבִׁ ת ַהּכָֽ ֵאִ֖ ן יזוְּ ֵּתֵ֥ ם ַוּיִׁ  ֹאָתִ֛

ים ִ֖ יַע  ֱאלֹהִׁ ָ֣ קִׁ רְּ ם בִׁ יִׁ יר ַהָּׁשָמִ֑ ִ֖ ָהאִׁ  לְּ

ֶר  ֹשל֙  יחץ: ַעל־ָהָאָֽ מְּ לִׁ ֹום וְּ יְּ  ַבּיָ֣ ָלה ּוַבַּלֹ֔

ֶשְך  ין ַהחִ֑ ֹור ּוֵבָ֣ ין ָהאִ֖ יל ֵבֵ֥ ֹ֔ ּדִׁ ַהבְּ לְּ ּוָֽ

ֹוב:  י־טָֽ ים ּכִׁ ִ֖ א ֱאלֹהִׁ ַֽרְּ ֶרב יטַוַּיֵ֥ י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽיְּ  ַוָֽ

ֶקר י־ֹבִ֖ הִׁ ַֽיְּ ֹום ַוָֽ י יֵ֥ ָֽ יעִׁ בִׁ  }פ{  :רְּ

אֶמר כ ָֹ֣ ים ַוּי ּו ֱאלֹהִֹׁ֔ צָ֣ רְּ שְּ ם יִׁ יִׁ ֶרץ ַהַּמֹ֔  ֶשִ֖

עֹוף֙  ַחָּיִ֑ה ֶנֶָ֣פש ף וְּ עֹוֵפָ֣ ֶרץ יְּ  ַעל־ָהָאֹ֔

ם:  יִׁ יַע ַהָּׁשָמָֽ ֵ֥ קִׁ ֵנִ֖י רְּ א כאַעל־ּפְּ ָרָ֣ בְּ  ַוּיִׁ

ים ִ֖ם ֱאלֹהִֹׁ֔ ינִׁ ים ֶאת־ַהַּתּנִׁ ִ֑ ֹדלִׁ ת ַהּגְּ ֵאָ֣  וְּ

ַחָּיָ֣ה ָּכל־ֶנֶָ֣פש ֶשת ׀ ַהָֽ ֹרֶמֶ֡  ֲאֶשר   ָהָֽ

ּו צֹ֨ רְּ ם ָשָֽ יִׁ ם ַהַּמ  יֵנֶהָ֗ ָֽ מִׁ ת לְּ ֵאֹ֨ ֹוף וְּ  ָּכל־עִ֤

הּו ָּכָנף֙  יֵנֹ֔ מִׁ א לְּ ַֽרְּ ים ַוַּיֵ֥ ִ֖ ֹוב ֱאלֹהִׁ י־טָֽ : ּכִׁ

ֶרךְ  כב ָב  ם ַויְּ ִ֖  ֹאָתִ֛ ּו ֱאלֹהִׁ רָ֣ ר ּפְּ ים ֵלאֹמִ֑

ים  ֙ם ַבַּיּמִֹׁ֔ יִׁ ּו ֶאת־ַהַּמֹ֨ אִ֤ לְּ ּו ּומִׁ בָ֗ ּורְּ

ֶרץ:  ֶַֽרב ָבָאָֽ ֵ֥ ֹוף יִׁ ָהעִ֖ ֶרב כגוְּ י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽיְּ  ַוָֽ

ֶקר י־ֹבִ֖ הִׁ ַֽיְּ ֹום ַוָֽ י יֵ֥ ָֽ ישִׁ  }פ{  :ֲחמִׁ
 

 

vaiehi-ħēn. 16 Vaiaas Elohim et-șenēi hameorot haghedolim et-hamaor hagadol lememșelet 
haiom veet-hamaor hakaton lememșelet halaila veēt hakoħavim. 17 Vaitēn otam Elohim birkia 
hașamaim lehair al-haareț 18 velimșol baiom uvalaila ulehavdil bēin haor uvēin haħoșeħ vaiar 
Elohim ki-tov. 19 Vaiehi-erev vaiehi-voker iom revii. 20 Vaiomer Elohim ișrețu hamaim șereț 
nefeș ħaia veof ieofēf al-haareț al-penēi rekia hașamaim. 21 Vaivra Elohim et-hataninim 
haghedolim veēt kol-nefeș haħaia haromeset așer șarețu hamaim leminēhem veēt kol-of kanaf 
leminēhu vaiar Elohim ki-tov. 22 Vaievareħ otam Elohim lēmor peru urevu umilu et-hamaim 
baiamim vehaof irev baareț. 23 Vaiehi-erev vaiehi-voker iom ħamiși.  
 

A În comparație cu stelele, Soarele și Luna sunt numiți „luminători mari” datorită magnitudinii lor 
aparente, văzuți de pe Pământ.  
B O tradiție iudaică notează că Soarele și Luna au fost inițial creați cu aceeași dimensiune. Deoarece 
Luna I s-a plâns lui Dumnezeu că are aceeași dimensiune cu Soarele și că „doi regi nu pot purta aceeași 
coroană”, Dumnezeu a forțat-o să se micșoreze și să își piardă lumina proprie (Rași, cf. TB Hulin 60b). 
C Conform tradiției, versetul se referă la două creaturi marine uriașe, leviatanul și partenera sa, pe 
care Dumnezeu a omorât-o ulterior ca să prevină înmulțirea speciei (Rași). Termenul „monștri” 
folosit în traducere se referă la mărimea acelor creaturi și nu la aspectul lor, care este necunoscut.  
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29 Și Dumnezeu a spus: „Iată, v-am dat 
toată sămânța roditoare de vegetație 
care este pe fața întregului pământ și 
orice pom în care este rod dătător de 
sămânță – să vă fie vouă drept hranăA.  
30 Iar pentru toate vietățile pământului, 
pentru toate păsările cerurilor și pentru 
toate târâtoarele de pe pământ, în care 
există suflet viu – toată vegetația verde 
este drept hranăB.” Și a fost așa.  

31 Și a văzut Dumnezeu tot ce făcuse și, 
iată, era foarte bine. Și a fost seară și a 
fost dimineață: cea de-a șasea ziC. 

אֶמר כט ָֹ֣ ים ַוּי ֵּנה   ֱאלֹהִָׁ֗ י הִׁ ּתִׁ ם ָנַתֹ֨  ָלֶכ 

ֶשב ַע  ׀ ֶאת־ָּכל־ֵעָ֣ ַרע ֹזֵרָ֣ ַעל־ ֲאֶשר֙  ֶזָ֗

ֵנָ֣י ֶרץ ּפְּ ץ ָכל־ָהָאֹ֔ ֶאת־ָּכל־ָהֵעִ֛  וְּ

ם ֲאֶשר־בֵ֥  ַַֽרע ָלֶכֵ֥ ַע ָזִ֑ ץ ֹזֵרָ֣ י־ֵעִ֖ רִׁ ֹו פְּ

ה:  ָלָֽ ָאכְּ ֶיִ֖ה לְּ הְּ ָֽ ָכל־ַחַּיָ֣ת ליִׁ לְּ ֶרץ ּוָֽ ָאָ֠  ָהֶ֠

ֹוף ָכל־עֹ֨ ם ּולְּ יִׁ ל ַהָּׁשַמ  ֹכָ֣ ש ׀ ּולְּ  רֹוֵמָ֣

ֶרץ ה ֶנֶָ֣פש ֲאֶשר־בֹו֙  ַעל־ָהָאָ֗  ַחָּיֹ֔

ֶַֽרק ֶשב ֶאת־ָּכל־ֶיֵ֥ ה ֵעִ֖ ָלִ֑ ָאכְּ י־ לְּ הִׁ ַֽיְּ ַוָֽ

ן א לא: ֵכָֽ ַֽרְּ ים֙  ַוַּיִ֤ ר ֱאלֹהִׁ  ֶאת־ָּכל־ֲאֶשָ֣

ה ֶרבוְּ  ָעָשֹ֔ י־ֶעֵ֥ הִׁ ַֽיְּ ד ַוָֽ ֹאִ֑ ֹוב מְּ ֵּנה־טִ֖  הִׁ

י: ָֽ ּׁשִׁ ֹום ַהּׁשִׁ ֶקר יֵ֥ י־ֹבִ֖ הִׁ ַֽיְּ  }פ{ ַוָֽ
 

A șaptea zi: 

Șabatul 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Și [astfel] au fost isprăviteD cerurile  
și pământul și toată oștirea lor. 2 Și 
Dumnezeu a isprăvit înE ziua a șaptea 
munca Sa pe care o făcuse și S-a abținut 
în ziua a șaptea de la toată munca Sa  
pe care o făcuse. 3 Și a binecuvântat 
Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o, 
căci în ea S-a abținut de la toată munca 
Sa pe care a creat-o Dumnezeu spre a fi 
făcutăF. 

ּו א ב ּלִ֛ כ  ם ַויְּ יִׁ ֶרץ ַהָּׁשַמֵ֥ ָהָאִ֖ ָכל־ וְּ וְּ

ם ָבָאָֽ ל ב: צְּ ַכִ֤ ים֙  ַויְּ ֹום ֱאלֹהִׁ  ַבּיָ֣

י יעִֹׁ֔ בִׁ ֹו ַהּׁשְּ ּתִ֖ ַלאכְּ ר מְּ ה ֲאֶשָ֣  ָעָשִ֑

ֹבת֙  שְּ ֹום ַוּיִׁ יעִֹׁ֔  ַבּיָ֣ בִׁ ָּכל־ַהּׁשְּ י מִׁ

ה:  ר ָעָשָֽ ֹו ֲאֶשֵ֥ ּתִ֖ ַלאכְּ ֶרךְ  גמְּ ָבִ֤  ַויְּ

ים֙  ֹום ֱאלֹהִׁ י ֶאת־יָ֣ יעִֹׁ֔ בִׁ ש ַהּׁשְּ ַקֵּדִ֖  ַויְּ

ֹו י ֹאתִ֑ ָ֣ ֹו ּכִׁ ֹו ָשַבת֙  בִ֤ ּתֹ֔ ַלאכְּ ָּכל־מְּ  מִׁ

א ים ֲאֶשר־ָבָרֵ֥ ִ֖ ֹות ֱאלֹהִׁ ֲעשָֽ  }פ{: ַלָֽ
 

 

29 Vaiomer Elohim hinē natati laħem et-kol-ēsev zorēa zera așer al-penē ħol-haareț veet-kol-
haēț așer-bo feri-ēț zorēa zara laħem ihie leoħla. 30 Uleħol-ħaiat haareț uleħol-of hașamaim 
uleħol romēs al-haareț așer-bo nefeș ħaia et-kol-ierek ēsev leoħla vaiehi-ħēn. 31 Vaiar Elohim 
et-kol-așer asa vehinē-tov meod vaiehi-erev vaiehi-voker iom hașiși. 
2 1 Vaieħulu hașamaim vehaareț veħol-țevaam. 2 Vaieħal Elohim baiom hașevii melaħto așer 
asa vaișbot baiom hașevii mikol-melaħto așer asa. 3 Vaievareħ Elohim et-iom hașevii 
vaiekadēș oto ki vo șavat mikol-melaħto așer-bara Elohim laasot. 
 

A Înainte de potop, atât oamenii cât și animalele erau vegetarieni / ierbivori – v. Geneza 9:3. 
B Planul divin includea și lanțul trofic, în care animalele și omul folosesc ca hrană plantele (Radak). 
C A șasea zi are articol hotărât, deoarece în ea Dumnezeu Și-a încheiat activitatea creatoare. Traduce-
rea marchează nuanța prin pronume demonstrativ: „cea de-a șasea zi” și nu „a șasea zi” (Hizkuni). 
D Termenul implică atât încheierea creației actului creator, cât și faptul că rezultatul său a fost perfect 
în frumusețea și armonia sa, urmând întocmai planul lui Dumnezeu (Onkelos, Haamek Davar).  
E Actul creator s-a încheiat de fapt chiar înainte de ziua a șaptea în care Dumnezeu „S-a odihnit” (Rași). 
F Traducerea reflectă ideea că plantele, animalele și omul continuă creația divină prin reproducere, în 
timp ce omul, înzestrat cu inteligență și creativitate, trebuie să-și folosească atributele date de 
Dumnezeu pentru a-I deveni Acestuia „partener” în Creație (Radak). 
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