
Exodus / ואלה שמות - According to 2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) - Verse Order 

Chapter 1 
 ]את[ ]לפרעה[ ]נות[כ]ס[מ ערי ]ויבנו[ ]בסבלתם[ ]ענתו[ ]למען[ ]מסים[ ]שרי[ ]עליו[ ]וישימו[ 11
 ׃]רעמסס[ ]ואת[ ]פתום[

 ׃ישראל ני]ב[ ]מפני[ ]מצרים[ ]צוויקו[ ]מאד[ ]במאד[ ישרצו וכן בו]ר[י כן תםוא ענו]י[ ]וכאשר[ 12
 ׃]בפרך[ ]ישראל[ ]בני[ את מצרים ויעבדו 13
 בודתם]ע[ ]כל[ ]את[ ]בשדה[ ]עבדה[ ]ובכל[ ובלבנים בחמר קשה בעבדה ]חייהם[ ]את[ ]וימררו[ 14

 ׃]ל[ישרא בני מפני מצרים ויקוצו ]מאד[ ]במאד[ ]ישרצו[ ]וכן[ ]ירבו[ ]כן[ בפרך בהם עבדו אשר
Chapter 7 

 ׃]נביאך[ ]יהיה[ ]אחיך[ ]אהרון[ו פרעה]ל[ ]אלוהים[ ]נתתיך[ ]ראה[ ]מושה[ ]אל[ ]יהוה[ ]ויואמר[ 1
 ]בני[ ]את[ ]ושלח[ ]פרעה[ ]אל[ ]ידבר[ ]אחיך[ ואהרון ]אצוך[ ]אשר[ ]כול[ ]את[ ]תדבר[ ]אתה[ 2
 ׃]מארצו[ ]ישראל[
 ׃מצרים ץ]באר[ ]מופתי[ ]ואת[ ]אותותי[ ]את[ ]והרביתי[ ]פרעה[ ]לב[ ]את[ ]ה[אקש ואני 3
 ]בני[ ]עמי[ ]את[ ]צבאתי[ ]את[ ]והוצאתי[ ]במצרים[ ]ידי[ ]את[ ]ונתתי[ ]פרעה[ ]אלכם[ ]ישמע[ ולוא 4
 ׃]גדלים[ ]בשפטים[ ]מצרים[ ]מארץ[ ]ישראל[



Chapter 9 
 ואני דיק]הצ[ ]יהוה[ ]הפעם[ ]חטאתי[ ]אלהם[ ]ויאמר[ ]ולאהרן[ ]למשה[ ]ויקרא[ ]פרעה[ ]וישלח[ 27

 ׃]עים[ש]הר[ ועמי
 ׃]לעמוד[ ]תוספון[ ]ולוא[ ]אתכם[ ]ואשלחה[ ואש וברד הים]אלו[ ]קולות[ ]מהיות[ ]ורב[ ]העתירו[ 28
 ]דלון[יח הקולות  ]יהוה[ ]אל[ ]כפי[ ]את[ ]אפרוש[ ]העיר[ ]את[ ]כצאתי[ ]אליו[ מושה ויואמר 29
 ׃]ץ[האר הוה]י[ל ]כי[ ]תדע[ ]למען[ ]עוד[ ]יהיה[ ]לוא[ ]והברד[

Chapter 11 
 ארץ ך]בתו[ ]מאד[ ]גדול[ ]משה[ ]האיש[ ]גם[ ]מצרים[ ]בעיני[ ]העם[ ]חן[ ]את[ ]יהוה[ ]ויתן[ 3
 ׃]העם[ ]ובעיני[ ]פרעה[ ]עבדי[ ]בעיני[ ]מצרים[
 ׃צרים]מ[ ]בתוך[ ]יוצא[ ]אני[ ]הלילה[ ]כחצות[ ]יהוה[ ]אמר[ ]כה[ ]ה[פרע אל מושה ר]ויואמ[ 4
 ]אחר[ ]אשר[ השפחה בכור עד ו]כסא[ ]על[ ]היושב[ ]פרעה[ ]מבכור[ ]מצרים[ ]בארץ[ בכור כל ומת 5
 ׃]בהמה[ ]בכור[ ]וכל[ ]הרחים[
 ׃]תוסף[ ]לוא[ ]וכמוהו[ ]נהיתה[ ]לוא[ ]כמוהו[ ]אשר[ ]מצרים[ ]ארץ[ בכל גדולה ה]צעק[ ]והיתה[ 6
 ]יפלה[ ]אשר[ ]תדעון[ ]מען[ל ]בהמה[ ]ועד[ ]למאיש[ ]לשונו[ ]כלב[ ]יחרץ[ ]לוא[ ]ישראל[ בני ולכל 7
 ׃]ישרעל[ ]ובין[ ]מצרים[ ]בין[ ]יהוה[

Chapter 12 
 ׃]אותי[ ]גם[ ]וברכתם[ ]ולכו[ ]דברתם[ ]כאשר[ ]קחו[ ]ם[רכ]בק[ ]גם[ ]ם[אנכ]צ[ ]גם[ 32
 ׃]יםמת[ ]כלנו[ ]אמרו[ ]כי[ ]הארץ[ ]מן[ ]לחם[לש למהר עם]ה[ ]על[ ים]מצר[ ]ותחזק[ 33



 ׃]שכמם[ ]על[ ]בשמלותם[ ]רות[צרו משארותם יחמץ ם]טר[ ]בצקו[ ]את[ ]העם[ ]וישא[ 34
 ׃]ושמלות[ ]זהב[ ]וכלי[ ]סף[כ כלי מצרים]מ[ וישאלו שה]מו[ ]כדבר[ ]עשו[ ]ישראל[ ]ובני[ 35
 ׃מצרים ת]א[ ]לו[ינצ]ו[ לום]וישא[ ]מצרים[ ]בעיני[ ]העם[ ]חן[ ]את[ ]נתן[ ]ויהוה[ 36
 ׃]מטף[ ]לבד[ ]הגברים[ ]רגלי[ ]אלף[ ]מאות[ ]שש[כ סכתה מרעמסס ישרעל בני ]ויסעו[ 37
 ׃]אד[מ כבד מקנה ובקר צאן]ו[ אתם עלה ]רב[ ]ערב[ ]וגם[ 38
 ]לא[ו ם]י[מצר םגרשו כי חמץ לא כי מצות ]עוגות[ ]ממצרים[ ]הוציאו[ ]אשר[ ]הבצק[ ]את[ ]ויאפו[ 39
 ׃]להם[ ]עשו[ ]לא[ ]צדה[ ]וגם[ ]להתמהמה[ ]יכלו[

 ׃]שנה[ ]מאות[ ]וארבע[ ]שנה[ ]שלשים[ ]במצרים[ ]ו[ב]ש[י שר]א[ ישראל בני ]ומושב[ 40
 ]צבאות[ ]כל[ ]יצאו[ ]הזה[ ]היום[ ]בעצם[ ]ויהי[ ]שנה[ ]מאות[ ]וארבע[ שנה ]שלשים[ ]מקץ[ ]ויהי[ 41
 ׃]מצרים[ ]מארץ[ ]יהוה[

Chapter 21 
 ]ונפל[ ]ימות[ ]ולא[ ]באגרף[ ]או[ ]באבן[ ]רעהו[ ]את[ ]איש[ ]הכהו[ ]אנשים[ ]יריבן[ ]וכי[ 18
 ׃ב]למשכ[

 ׃רפא]י[ ]ורפוא[ ]יתן[ ]שבתו[ ]רק[ ]המכה[ ]ונקה[ ]משענתו[ ]על[ ]בחוץ[ ]הלך[ת]וה[ יקום אם 19
 ׃]ינקם[ ]נקם[ ]ידו[ ]תחת[ ]ומת[ ]בשבט[ ]אמתו[ ]את[ ]או[ ]עבדו[ ]את[ ]איש[ ]ה[אכי וכי 20

Chapter 26 
 ]האוהל[ את וחברתה אות]בלל[ ]הקרסים[ ]את[ ]והבאתה[ ]חמשים[ ]נחושת[ סי]ר[ק ]ועשיתה[ 11
 ׃]אחד[ ]והיה[



 ׃]המשכן[ ]אחורי[ ]על[ ]תסרח[ ]העודפת[ היריעה חצי הלו]הא[ ]ביריעות[ ]העודף[ ]וסרח[ 12
 ]צדי[ ]על[ ]ס֜רוח[ ]יהיה[ ]האהל[ ]יריעות[ ]באורך[ ]בעודף[ ]מזה[ ]והאמה[ ה]מז[ ]והאמה[ 13
 ׃]לכסתו[ ]ומזה[ ]מזה[ ]המשכן[

Chapter 30 
 ׃]ורותם[לד עו]ולזר[ ]לו[ ]עולם[ ]חוק[ ]להם[ ]והיתה[ ]ימותו[ ]ולא[ ]ורגליהם[ יהם]יד[ ]ורחצו[ 21
 ]חמשים[ ]חציתו[מ ם]בש[ ]וקנמון[ ]מאות[ ]חמש[ ]דרור[ ]מור[ ]רואש[ ]בשמים[ ]לך[ ]קח[ ]ואתה[ 23
 ׃]ומאתים[ ]חמשים[ ]בושם[ ]וקנה[ ]תיםומא[

 ׃]הין[ ]זית[ ]ושמן[ ]הקודש[ ]שקל[ב מאות ]חמש[ ]וקדה[ 24
 ]דשוק[ ]משחת[ ]שמן[ ]רוקח[ ]מעשה[ ]מרקחת[ ]קח[רו קודש ]משחת[ ]שמן[ ]אותו[ ]ועשיתה[ 25
 ׃]יכם[לדורות ]לי[ ]זה[ ]יהיה[

Chapter 32 
 ׃]כתבתה[ ]אשר[ ]מספרך[ ]נא[ ]מחני[ ]אין[ ]ואם[ ]אתם[חט ]תשא[ ]אם[ ]ועתה[ 32
 ׃]מספרי[ ]אמחנו[ ]לי[ ]חטא[ ]אשר[ ]מי[ ]מושה[ ]אל[ יהוה ר]ויואמ[ 33
 ]וביום[ ]לפניך[ ]ילך[ ]מלאכי[ ]הנה[ ]לך[ ]דברתי[ ]אשר[ ]אל[ ]העם[ ]ת[א ה]נח[ ]לך[ ]ועתה[ 34
 ׃]חטאתם[ ]עליהם[ ]ופקדתי[ ]פקדי[

  



Exodus / ואלה שמות - According to 2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) - Direct Transcription 

Fragment 1 

 1 ]                 נות לפרעה את פתום ואת רעמסס[כ]ס[ערי מ ]ויבנו1:11[

 2 ]מצרים ויקוצו מאד במאד[ ישרצו וכן בו]ר[י כן תםוענו א]וכאשר י12[

 3 ]וימררו את14בני ישראל בפרך [ויעבדו מצרים את 13ני ישראל ]מפני ב[

 4 ]ובכל עבדה בשדה את[בעבדה קשה בחמר ובלבנים  ]ייהםח[

 5 ]כן ירבו וכן ישרצו במאד[בודתם אשר עבדו בהם בפרך ]כל ע[

 6 ]                                ל[ויקוצו מצרים מפני בני ישרא ]מאד[

]     [                                       ]                                   [  7 
 

Fragment 2 

 1 ]        [           ]   הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה6:30[

 2 ]אהרון[פרעה ו]ויואמר יהוה אל מושה ראה נתתיך אלוהים ל7:1[

 3 ואהרון ]אתה תדבר את כול אשר אצוך2אחיך יהיה נביאך [

 4 ]ה את[ני אקשוא3 ]אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו[

 5 ולוא4ץ מצרים ]לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי באר[

 6 ]ה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי אתישמע אלכם פרע[
 



Fragment 3 

 1 ]ורב יהוה אל העתירו28עים [ש]הר[דיק ואני ועמי ]יהוה הצ9:27[

 2 ]פוןלחה אתכם ולוא תוס[הים וברד ואש]מהיות קולות אלו[

 3 ]אליו כצאתי את העיר אפרוש את כפי[ויואמר מושה 29 ]לעמוד[

 4 ]דלון והברד לוא יהיה עוד למען[הקולות יח  ]אל יהוה[

 5 ]ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם30ץ [הוה האר]י[ל ]תדע כי[
 

Fragment 4 

 1 ]מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם[ ך ארץ]ל מאד בתוגדו11:3[

 2 ]ה כה אמר יהוה כחצות הלילה אני[ר מושה אל פרע]ויואמ4    [

 3 ]בארץ מצרים מבכור פרעה[ומת כל בכור 5צרים ]יוצא בתוך מ[

 4 ]אשר אחר הרחים וכל בכור[ו עד בכור השפחה ]היושב על כסא[

 5 ]ארץ מצרים אשר כמוהו לוא[ה גדולה בכל ]והיתה צעק6בהמה [

 6 ]ישראל לוא יחרץ[ל בני ולכ7 ]נהיתה וכמוהו לוא תוסף[

 7 ]מען תדעון אשר יפלה יהוה[ל ]כלב לשונו למאיש ועד בהמה[

 8 ]וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי8 בין מצרים ובין ישרעל[
 

  



Fragment 5 

 1 ]ם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אותי[רכ]ם גם בק[אנכ]גם צ12:32[

 2 ]וישא העם34לחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים [לשעם למהר ]על ה[ים ]ותחזק מצר33[

 3 ]ובני ישראל עשו35רות בשמלותם על שכמם [ם יחמץ משארותם צרו]את בצקו טר[

 4 ]ויהוה נתן את חן העם בעיני36סף וכלי זהב ושמלות [מצרים כלי כ]מ[שה וישאלו ]כדבר מו[

 5 ]                                                                [ ת מצרים]לו א[ינצ]ו[לום ]מצרים וישא[

 6 ]וגם ערב רב38שש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף [בני ישרעל מרעמסס סכתה כ ]ויסעו37[

 7 ]ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות39אד [צאן ובקר מקנה כבד מ]ו[עלה אתם 

 8 ]ומושב40ו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם לא יכל[ם ו]י[מצר םמצות כי לא חמץ כי גרשו

 9 ]ויהי מקץ41ו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה [ב]ש[שר י]א[בני ישראל 

 10 ]וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים[שנה  ]שלשים[
 

Fragment 6 

 1 ]נקה המכה רק שבתו יתןהלך בחוץ על משענתו ו[ת]וה[אם יקום 19ב ]למשכ21:18[

 2 ]ה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם[אכוכי י20 רפא]ורפוא י[
 

  



Fragment 7 

 1 ]נחושת חמשים והבאתה[סי ]ר[ק ]ועשיתה11 השנית10:26[

 2 ]וסרח12האוהל והיה אחד [אות וחברתה את ]את הקרסים בלל[

 3 ]על תסרח העודפת[ היריעה חצי הלו]העודף ביריעות הא[

 4 ]והאמה מזה בעודף באורך[ה ]והאמה מז13אחורי המשכן [

 5 ]האהל יהיה ס֜רוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתועות ירי[
 

Fragment 8 

 1 ]ורגליהם[יהם ]ורחצו יד21 לשרת להקטיר אשה ליהוה20:30[

 2 ]ורותם[עו לד]ולא ימותו והיתה להם חוק עולם לו ולזר[
 

Fragment 9 

 1 ]ואתה קח לך בשמים רואש מור דרור23 וידבר יהוה אל משה לאמר22:30[

 2 ]חציתו חמשים ומאתים וקנה בושם חמשים[ם מ]חמש מאות וקנמון בש[

 3 ]ועשיתה25שקל הקודש ושמן זית הין [מאות ב ]וקדה חמש24ומאתים [

 4 ]משחת שמןקח מרקחת מעשה רוקח [קודש רו ]אותו שמן משחת[

 5 ]אהל מועד ואת ארון ומשחת בו את26 יכם[לדורות ]יהיה זה לי דשוק[
 



Fragment 10 

 1 ]אתם ואם אין מחני נא מספרך[חט ]ועתה אם תשא32 זהב31:32[

 2 ]אל מושה מי אשר חטא לי אמחנו[ר יהוה ]ויואמ33אשר כתבתה [

 3 ]ת העם אל אשר דברתי לך[ה א]ועתה לך נח34מספרי [

 
  



Hebrew Comparison of the Text of Exodus - Masoretic against 2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

Chapter 1 

11 

ה  י ִמְסְּכנֹו֙ת ְלַפְרֹע֔ ֶבן ָעֵר֤ ם ַוִּי֜ ַען ַעֹּנ֖תֹו ְּבִסְב�ָת֑ ים ְלַמ֥ י ִמִּס֔ ימּו ָעָלי֙ו ָׂשֵר֣ ַוָּיִׂש֤
ם ס ֶאת־ִּפֹת֖  ְוֶאת־ַרַעְמֵסֽ

Masoretic 

 ]נות לפרעה[כ]ס[ערי מ ]ויבנוו בסבלתם וישימו עליו שרי מסים למען ענת[
 ]פתום ואת רעמסס את[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

צּו ִמְּפֵנ֖י ץ ַוָּיֻק֕ ן ִיְפֹר֑ ה ְוֵכ֣ ן ִיְרֶּב֖  ְוַכֲאֶׁש֙ר ְיַעּ֣נּו ֹא֔תֹו ֵּכ֥
ל ְּבֵנ֥י  ִיְׂשָרֵאֽ

Masoretic 

 ]מפני מצרים ויקוצו מאד במאד[ ישרצו וכן וב]ר[י כן תםוענו א]וכאשר י[
 ישראל ני]ב[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

מפני  +מצרים+ צו+ו+ויק +מאד+ *במאד* +ישרצו+ וכן *ו*ברי כן *ם*ת+ו+וכאשר יענו א
 בני ישראל

Highlighted Diff. 

 

  



13 

ֶר� ל ְּבָפֽ ִים ֶאת־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ דּו ִמְצַר֛  Masoretic ַוַּיֲעִב֧

 2Q2 Exodus ]בני ישראל בפרך[ויעבדו מצרים את 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ת  ה ֵא֚ ה ַּבָּׂשֶד֑ ים ּוְבָכל־ֲעֹבָד֖ ֶמ֙ר ּוִבְלֵבִנ֔ ה ְּבֹח֨ ה ָקָׁש֗ ם ַּבֲעֹבָד֣ ַוְיָמְר֨רּו ֶאת־ַחֵּייֶה֜
ם ָדָת֔ ֶר� ָּכל־ֲעֹב֣ ם ְּבָפֽ  ֲאֶׁשר־ָעְב֥דּו ָבֶה֖

Masoretic 

] ובכל עבדה בשדה את[בעבדה קשה בחמר ובלבנים  ]חייהם וימררו את[
ויקוצו מצרים  ]מאד כן ירבו וכן ישרצו במאד[בודתם אשר עבדו בהם בפרך ]ע כל[

 ]ל[מפני בני ישרא
2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את  וימררו את
 +מאד ויקוצו מצרים כן ירבו וכן ישרצו במאד+ר עבדו בהם בפרך אש דתם+ו+עב כל

 +מפני בני ישראל+

Highlighted Diff. 

Chapter 7 

1 

� י� ִיְהֶי֥ה ְנִביֶאֽ ן ָאִח֖ ה ְוַאֲהֹר֥ ים ְלַפְרֹע֑ י� ֱא�ִה֖ ה ְנַתִּת֥ ה ְרֵא֛ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֹ֤  Masoretic ַוּי

 2Q2 Exodus ]אחיך יהיה נביאך אהרון[פרעה ו]יך אלוהים לויואמר יהוה אל מושה ראה נתת[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



2 

ח  ה ְוִׁשַּל֥ ר ֶאל־ַּפְרֹע֔ י֙� ְיַדֵּב֣ ן ָאִח֙  ָּך ְוַאֲהֹר֤ ר ֲאַצֶּו֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ר ֵא֖ ה ְתַדֵּב֔ ַאָּת֣
ל י־ִיְׂשָרֵא֖  ֵמַאְרֽצֹו ֶאת־ְּבֵנֽ

Masoretic 

 ]אחיך ידבר אל פרעה ושלח[ ואהרון ]דבר את כול אשר אצוךאתה ת[
 ]ישראל מארצו בני את[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

אחיך ידבר אל פרעה ושלח  ן+ו+ל אשר אצוך ואהר+ו+אתה תדבר את כ
 ישראל מארצו בני את

Highlighted Diff. 

3 

י ֶאת־אֹ  ה ְוִהְרֵּביִת֧ ב ַּפְרֹע֑ ה ֶאת־ֵל֣ י ַאְקֶׁש֖ ִיםַוֲאִנ֥ ֶרץ ִמְצָרֽ י ְּבֶא֥ י ְוֶאת־מֹוְפַת֖  Masoretic ֹתַת֛

 2Q2 Exodus ץ מצרים]לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי באר ה את[ואני אקש

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

י  י ֶאת־ַעִּמ֤ י ֶאת־ִצְבֹאַת֜ ִים ְוהֹוֵצאִת֨ י ְּבִמְצָר֑ י ֶאת־ָיִד֖ ה ְוָנַתִּת֥ ע ֲאֵלֶכ֙ם ַּפְרֹע֔ א־ִיְׁשַמ֤ ֹֽ ְול
ים ים ְּגֹדִלֽ ִים ִּבְׁשָפִט֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ֵמֶא֣  ְבֵנֽ

Masoretic 

 ]עמי צבאתי אתה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את ישמע אלכם פרע[ ולוא
 ]ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים ניב[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

עמי  ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את א+ו+ול
 ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים בני

Highlighted Diff. 



Chapter 9 

27 

 ֹ֥ ן ַוּי ה ּֽוְלַאֲהֹר֔ ה ַוִּיְקָר֙א ְלֹמֶׁש֣ ח ַּפְרֹע֗ י ַוִּיְׁשַל֣ יק ַוֲאִנ֥ ַעם ְיהָו֙ה ַהַּצִּד֔ אִתי ַהָּפ֑ ם ָחָט֣ אֶמר ֲאֵלֶה֖
ים י ָהְרָׁשִעֽ  ְוַעִּמ֖

Masoretic 

דיק ואני ]הצ יהוהוישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם [
 ]עים[ש]הר[ועמי 

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

28 

ירּ֙ו אֶ  א ֹתִס֖פּוןַהְעִּת֙ ֹ֥ ם ְול ה ֶאְתֶכ֔ ד ַוֲאַׁשְּלָח֣ ים ּוָבָר֑ ת ֹק֥�ת ֱא�ִה֖ ְהֹי֛ ב ִמֽ ה ְוַר֕  ל־ְיהָו֔
ד  ַלֲעֹמֽ

Masoretic 

 ]לחה אתכם ולוא תוספון[הים וברד ואש]קולות אלו מהיות ורב יהוה אל העתירו[
 ]לעמוד[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



29 

י ֶאל־ְיהָו֑ה ַהֹּק֣לֹות  ׂש ֶאת־ַּכַּפ֖ יר ֶאְפֹר֥ ה ְּכֵצאִת֙י ֶאת־ָהִע֔ אֶמר ֵאָלי֙ו ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ַוּי
א ְוַהָּבָרד֙  ֶיְחָּד֗לּון ֹ֣ ֶרץ ל י ַליהָו֖ה ָהָאֽ ע ִּכ֥ ַען ֵּתַד֔ ְהֶיה־֔עֹוד ְלַמ֣  ִיֽ

Masoretic 

הקולות   ]אל יהוה אליו כצאתי את העיר אפרוש את כפי[ויואמר מושה 
 ]ץ[הוה האר]י[ל ]תדע כי והברד לוא יהיה עוד למען דלון[חי

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

לות +ו+אל יהוה  הק ש את כפי+ו+כצאתי את העיר אפר ^אליוˇ ˇשה+ו+מ^אמר +ו+וי
 תדע כי ליהוה הארץ א יהיה עוד למען+ו+יחדלון והברד ל

Highlighted Diff. 

Chapter 11 

3 

ן ְיהָו֛ה ֶאת ִים ַוִּיֵּת֧ ֶרץ ִמְצַר֔ ה ָּג֤דֹול ְמֹא֙ד ְּבֶא֣ יׁש ֹמֶׁש֗ ִים ַּג֣ם ָהִא֣ ם ְּבֵעיֵנ֣י ִמְצָר֑ ן ָהָע֖ ־ֵח֥
ם ְּבֵעיֵנ֥י ה ּוְבֵעיֵנ֥י ָהָעֽ י־ַפְרֹע֖  ַעְבֵדֽ

Masoretic 

 ]מצרים[ מאד בתוך ארץ ]גדולויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה [
 ]בעיני עבדי פרעה ובעיני העם[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

ארץ מצרים  +תוך+גדול מאד בויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה 
 בעיני עבדי פרעה ובעיני העם

Highlighted Diff. 

  



4 

ִים א ְּב֥תֹו� ִמְצָרֽ י יֹוֵצ֖ ְיָלה ֲאִנ֥ ת ַהַּל֔ ר ְיהָו֑ה ַּכֲחֹצ֣ ה ָאַמ֣ ה ֹּכ֖ אֶמר ֹמֶׁש֔ ֹ֣  Masoretic ַוּי

 2Q2 Exodus צרים]יוצא בתוך מ ה כה אמר יהוה כחצות הלילה אני[ר מושה אל פרע]ואמוי[

a (2QExod 

a) 

 .Highlighted Diff יוצא בתוך מצרים ת הלילה אני+ו+כה אמר יהוה כחצ +אל פרעה+שה +ו+אמר מ+ו+וי

5 

ב ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ִמְּב֤כֹור ַּפְרֹע֙ה ַהֹּיֵׁש֣ ת ָּכל־ְּבכֹו֮ר ְּבֶא֣ ה  ּוֵמ֣ ד ְּב֣כֹור ַהִּׁשְפָח֔ ַעל־ִּכְס֔אֹו ַע֚
ר ה ֲאֶׁש֖ ל ְּב֥כֹור ְּבֵהָמֽ ִים ְוֹכ֖ ר ָהֵרָח֑  ַאַח֣

Masoretic 

ו עד בכור השפחה ]היושב על כסא בארץ מצרים מבכור פרעה[ומת כל בכור 
 ]בהמה אחר הרחים וכל בכור אשר[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

א ֹ֥ הּו ל ָתה ְוָכֹמ֖ א ִנְהָי֔ ֹ֣ הּ֙ו ל ר ָּכֹמ֨ ִים ֲאֶׁש֤ ֶרץ ִמְצָר֑ ה ְּבָכל־ֶא֣ ה ְגֹדָל֖ ה ְצָעָק֥ ְיָת֛  ְוָהֽ
ף  ֹתִסֽ

Masoretic 

 ]נהיתה וכמוהו לוא ארץ מצרים אשר כמוהו לוא[ה גדולה בכל ]והיתה צעק[
 ]תוסף[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

א +ו+הו ל+ו+נהיתה וכמ א+ו+הו ל+ו+אשר כמלה בכל ארץ מצרים +ו+והיתה צעקה גד
 סף+ו+ת

Highlighted Diff. 



7 

ְד֔עּון ֲאֶׁש֙ר  ַע֙ן ֵּתֽ ה ְלַמ֙ יׁש ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ ֶל֙ב ְלֹׁש֔נֹו ְלֵמִא֖ ֱחַרץ־ֶּכ֙ א ֶיֽ ֹ֤ ל ל ל ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ּוְלֹכ֣
ה ל ַיְפֶל֣ ין ִיְׂשָרֵאֽ ִים ּוֵב֥ ין ִמְצַר֖ ה ֵּב֥  ְיהָו֔

Masoretic 

 ]מען תדעון אשר[ל ]כלב לשונו למאיש ועד בהמה ישראל לוא יחרץ[בני  ולכל
 ]בין מצרים ובין ישרעל יפלה יהוה[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 12 

32 

ם ּגַ  ַרְכֶּת֖ כּו ּוֵבֽ ם ָוֵל֑ ר ִּדַּבְרֶּת֖ ם ַּגם־ְּבַקְרֶכ֥ם ְק֛חּו ַּכֲאֶׁש֥ יַּגם־צֹאְנֶכ֨  Masoretic ם־ֹאִתֽ

 2Q2 Exodus ]ם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אותי[רכ]ם גם בק[אנכ]גם צ[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

33 

ים נּו ֵמִתֽ י ָאְמ֖רּו ֻּכָּל֥ ֶרץ ִּכ֥ ם ִמן־ָהָא֑ ר ְלַׁשְּלָח֣ ם ְלַמֵה֖ ִי֙ם ַעל־ָהָע֔  Masoretic ַוֶּתֱחַז֤ק ִמְצַר֙

 2Q2 Exodus ]לחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים[עם למהר לש]על ה[ים ]ותחזק מצר[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
 

  



34 

ם ם ַעל־ִׁשְכָמֽ ת ְּבִׂשְמ�ָת֖ ם ְצֻרֹר֥ ץ ִמְׁשֲאֹרָת֛ ֶרם ֶיְחָמ֑ ם ֶאת־ְּבֵצ֖קֹו ֶט֣ א ָהָע֛  Masoretic ַוִּיָּׂש֥

 2Q2 Exodus ]רות בשמלותם על שכמם[ם יחמץ משארותם צרו]את בצקו טר וישא העם[

a (2QExod 

a) 

 .Highlighted Diff תם על שכמם+ו+ת בשמל+ו+ר+ו+תם צר+ו+את בצקו טרם יחמץ משאר וישא העם

35 

י ָזהָ֖  ֶסף ּוְכֵל֥ ִים ְּכֵלי־ֶכ֛  ִּיְׁשֲאלּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ה ַוֽ ר ֹמֶׁש֑ ל ָעׂ֖שּו ִּכְדַב֣  Masoretic ב ּוְׂשָמֽ�תּוְבֵני־ִיְׂשָרֵא֥

 2Q2 Exodus ]סף וכלי זהב ושמלות[מצרים כלי כ]מ[שה וישאלו ]כדבר מו ובני ישראל עשו[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

36 

ִים  ְיַנְּצ֖לּו ֶאת־ִמְצָרֽ ִים ַוַּיְׁשִא֑לּום ַוֽ ם ְּבֵעיֵנ֥י ִמְצַר֖ ן ָהָע֛ ן ֶאת־ֵח֥ ה ָנַת֨ יהָו֞  Masoretic ַוֽ

 2Q2 Exodus ת מצרים]לו א[ינצ]ו[לום ]מצרים וישא ויהוה נתן את חן העם בעיני[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

37 

ף ד ִמָּטֽ ים ְלַב֥ י ַהְּגָבִר֖ ֶלף ַרְגִל֛ ָתה ְּכֵׁשׁש־ֵמ֨אֹות ֶא֧ ס ֻסֹּכ֑ ל ֵמַרְעְמֵס֖ י־ִיְׂשָרֵא֛  Masoretic ַוִּיְס֧עּו ְבֵנֽ

 2Q2 Exodus ]שש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף[בני ישרעל מרעמסס סכתה כ ]ויסעו[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
 

  



38 

ד ד ְמֹאֽ ר ִמְקֶנ֖ה ָּכֵב֥ אן ּוָבָק֔ ֹ֣ ם ְוצ ה ִאָּת֑ ב ָעָל֣ ֶרב ַר֖  Masoretic ְוַגם־ֵע֥

 2Q2 Exodus ]אד[צאן ובקר מקנה כבד מ]ו[עלה אתם  ]וגם ערב רב[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

39 

י־ֹגְרׁ֣שּו  ץ ִּכֽ א ָחֵמ֑ ֹ֣ י ל ת ַמּ֖צֹות ִּכ֣ ִים ֻעֹג֥ יאּו ִמִּמְצַר֛ ר הֹוִצ֧ ק ֲאֶׁש֨ ַוּיֹא֨פּו ֶאת־ַהָּבֵצ֜
ִים א ִמִּמְצַר֗ ֹ֤ ם ְול ה לֹא־ָעׂ֥שּו ָלֶהֽ ַּה ְוַגם־ֵצָד֖ ְכלּ֙ו ְלִהְתַמְהֵמ֔  ָיֽ

Masoretic 

מצות כי לא חמץ כי גרשו   ]ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות[
 ]לא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם[ם ו]י[ממצר

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

מצות כי לא חמץ כי גרשו   ]ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות[
 ]לא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם[ם ו]י[ממצר

Highlighted Diff. 

40 

ה ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽ ה ְוַאְרַּב֥ ים ָׁשָנ֔ ִים ְׁש�ִׁש֣ ר ָיְׁש֖בּו ְּבִמְצָר֑ ל ֲאֶׁש֥  Masoretic ּומֹוַׁש֙ב ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔

 2Q2 Exodus ]ו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה[ב]ש[שר י]א[בני ישראל  ]ומושב[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
 

  



41 

ְצ֛אּו ָּכל־ִצְב֥אֹו ה ָיֽ ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ י ְּבֶע֙ ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוְיִה֗ ה ְוַאְרַּב֥ ים ָׁשָנ֔ י ִמֵּק֙ץ ְׁש�ִׁש֣ ת ְיהָו֖ה ַוְיִה֗
ִים ֶרץ ִמְצָרֽ  ֵמֶא֥

Masoretic 

 ]וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות[שנה  ]שלשים ויהי מקץ[
 ]ארץ מצריםיהוה מ[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 21 

18 

ב ל ְלִמְׁשָּכֽ א ָי֖מּות ְוָנַפ֥ ֹ֥ ף ְול ֶבן ֣אֹו ְבֶאְגֹר֑ הּו ְּבֶא֖ ים ְוִהָּכה־ִאיׁ֙ש ֶאת־ֵרֵע֔ ן ֲאָנִׁש֔ י־ְיִריֻב֣  Masoretic ְוִכֽ

 2Q2 Exodus ב]למשכגרף ולא ימות ונפל וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או בא[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

א א ְיַרֵּפֽ ֹ֥ ן ְוַרּפ ק ִׁשְבּ֛תֹו ִיֵּת֖ ה ַר֥ ה ַהַּמֶּכ֑ � ַּב֛חּוץ ַעל־ִמְׁשַעְנּ֖תֹו ְוִנָּק֣  Masoretic ִאם־ָי֞קּום ְוִהְתַהֵּל֥

 2Q2 Exodus רפא]ורפוא י ה רק שבתו יתןהלך בחוץ על משענתו ונקה המכ[ת]וה[אם יקום 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
 

  



20 

ם ם ִיָּנֵקֽ ַחת ָי֑דֹו ָנֹק֖ ת ַּת֣ ֶבט ּוֵמ֖ יׁש ֶאת־ַעְבּ֜דֹו ֤אֹו ֶאת־ֲאָמתֹ֙ו ַּבֵּׁש֔ י־ַיֶּכ֩ה ִא֨  Masoretic ְוִכֽ

 2Q2 Exodus ]ינקם םה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נק[אכוכי י

a (2QExod 

a) 

 .Highlighted Diff ה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם+א+כוכי י

Chapter 26 

11 

ת ְוִחַּבְרָּת֥  ים ְוֵהֵבאָת֤ ֶאת־ַהְּקָרִסי֙ם ַּבֻּלָ֣לֹא֔ ֶׁשת ֲחִמִּׁש֑ י ְנֹח֖ יָת ַקְרֵס֥  ְוָעִׂש֛
ד ֶהל ְוָהָי֥ה ֶאָחֽ  ֶאת־ָהֹא֖

Masoretic 

אות וחברתה ]את הקרסים בלל נחושת חמשים והבאתה[סי ]ר[ק ]ועשיתה[
 ]האוהל והיה אחד[ את

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

 +ה+ת וחברת+ו+את הקרסים בללא +ה+שת חמשים והבאת+ו+קרסי נח +ה+ועשית
 הל והיה אחד+ו+הא את

Highlighted Diff. 

12 

ת ָהֹא֑  ף ִּביִריֹע֖ ַר֙ח ָהֹעֵד֔ ןְוֶס֙ י ַהִּמְׁשָּכֽ ל ֲאֹחֵר֥ ח ַע֖ ֶפת ִּתְסַר֕ י ַהְיִריָע֙ה ָהֹעֶד֔  Masoretic ֶהל ֲחִצ֤

 2Q2 Exodus ]אחורי המשכן על תסרח העודפת[ היריעה חצי הלו]העודף ביריעות הא וסרח[

a (2QExod 

a) 

 .Highlighted Diff רי המשכן+ו+אח על תסרח דפת+ו+הע היריעה חצי הל+ו+ת הא+ו+דף ביריע+ו+הע וסרח



13 

ן  י ַהִּמְׁשָּכ֛ ה ָס֜רּוַח ַעל־ִצֵּד֧ ֶהל ִיְהֶי֨ ת ָהֹא֑ ֶר� ְיִריֹע֣ ף ְּבֹא֖ ה ִמֶּז֙ה ָּבֹעֵד֔ ה ְוָהַאָּמ֤ ה ִמֶּז֜ ְוָהַאָּמ֨
 ּוִמֶּז֖ה ְלַכֹּסֽתֹו ִמֶּז֥ה

Masoretic 

 ]האהל יהיה ס֜רוח על צדי המשכןעות ירי והאמה מזה בעודף באורך[ה ]והאמה מז[
 ]ה ומזה לכסתומז[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 30 

21 

ם ם ֥לֹו ּוְלַזְר֖עֹו ְלֹדֹרָתֽ ם ָחק־עֹוָל֛ ה ָלֶה֧ תּו ְוָהְיָת֨ א ָיֻמ֑ ֹ֣ ם ְול ם ְוַרְגֵליֶה֖  Masoretic ְוָרֲח֛צּו ְיֵדיֶה֥

 2Q2 Exodus ]ורותם[עו לד]לו ולזר ולא ימותו והיתה להם חוק עולם ורגליהם[יהם ]ורחצו יד[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

23 

ים  ֶׂשם ַמֲחִצי֖תֹו ֲחִמִּׁש֣ ׁש ֵמ֔אֹות ְוִקְּנָמן־ֶּב֥ ים רֹאׁ֒ש ָמר־ְּדרֹו֙ר ֲחֵמ֣ ה ַקח־ְל֮� ְּבָׂשִמ֣ ְוַאָּת֣
ִים ים ּוָמאָתֽ ֶׂשם ֲחִמִּׁש֥ ִים ּוְקֵנה־ֹב֖  ּוָמאָת֑

Masoretic 

 ]חציתו חמשים[ם מ]חמש מאות וקנמון בש ואתה קח לך בשמים רואש מור דרור[
 ]ומאתים ומאתים וקנה בושם חמשים[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



24 

ין ֶמן ַז֖ ִית ִהֽ ֶדׁש ְוֶׁש֥ ֶקל ַהֹּק֑ ׁש ֵמ֖אֹות ְּבֶׁש֣ ה ֲחֵמ֥  Masoretic ְוִקָּד֕

 2Q2 Exodus ]שקל הקודש ושמן זית הין[ב מאות ]וקדה חמש[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

ֶמן ַח ֶׁש֥ ה ֹרֵק֑ ַחת ַמֲעֵׂש֣ ַקח ִמְרַק֖ ֶדׁש ֹר֥ ֶמן ִמְׁשַחת־ֹק֔ יָת ֹא֗תֹו ֶׁש֚  ְוָעִׂש֣
ֶדׁש  ִיְהֶיֽה ִמְׁשַחת־ֹק֖

Masoretic 

 ]שמן רוקח קח מרקחת מעשה[קודש רו ]אותו שמן משחת ועשיתה[
 ]יכם[לדורות ]לי זה יהיה דשוק משחת[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

 שמן קח+ו+ר קח מרקחת מעשה+ו+דש ר+ו+תו שמן משחת ק+ו+א +ה+ועשית
 +יכםלדורות לי זה+ יהיה דש+ו+ק משחת

Highlighted Diff. 

Chapter 32 

32 

ְבּתָ  ר ָּכָתֽ ִּסְפְר֖� ֲאֶׁש֥ א ִמֽ ִני ָנ֔ ִין ְמֵח֣ ם ְוִאם־ַא֕ א ַחָּטאָת֑ ה ִאם־ִּתָּׂש֣  Masoretic ְוַעָּת֖

 2Q2 Exodus ]אשר כתבתה אתם ואם אין מחני נא מספרך[חט ]ועתה אם תשא[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
 

  



33 

י ּנּו ִמִּסְפִרֽ י ֶאְמֶח֖ ָטא־ִל֔ ר ָחֽ י ֲאֶׁש֣ ה ִמ֚ אֶמר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֑ ֹ֥  Masoretic ַוּי

 2Q2 Exodus ]מספרי מחנואל מושה מי אשר חטא לי א[ר יהוה ]ויואמ[

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

34 

י  � ְלָפֶנ֑י� ּוְב֣יֹום ָּפְקִד֔ י ֵיֵל֣ � ִהֵּנ֥ה ַמְלָאִכ֖ ְרִּת֙י ָל֔ ל ֲאֶׁשר־ִּדַּב֙ ם ֶא֤ ה ֶאת־ָהָע֗ � ְנֵח֣ ה ֵל֣ ְוַעָּת֞
ם ם ַחָּטאָתֽ י ֲעֵליֶה֖  ּוָפַקְדִּת֥

Masoretic 

 ]הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ברתי לךת העם אל אשר ד[אה ]ועתה לך נח[
 ]ופקדתי עליהם חטאתם[

2Q2 Exodus 

a (2QExod 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
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