
Isaiah / עיהויש  - According to 4Q62 Isaiah 

h (4QIsa 

h) - Verse Order 

Chapter 42 
 ׃פט ולתרתו איים יחילו]מש] [בארץ] [ישים] [עד] [ירוץ] [ולא] [יכהה] [לא[ 4
] לעם] [נשמה] [נתן] [וצאצאיה] [הארץ] [ע[א השמים ונטיהם רק]בר] [יהוה] [האל] [אמר] [כה[ 5
 ׃להלכים בהח ]ורו] [עליה[
 ׃]גוים] [לאור[ אצורך ואתנך לברית עולם]ו] [בידך] [ואחזק] [בצדק] [קראתיך[ אני יהוה 6
 ׃]חשך] [ישבי] [כלא] [בית[להוציא ממסגר אסיר מ ]עורות] [עינים] [לפקח[ 7
 ׃]לפסילים] [תהלתי[ו אתן לאא שמי וכבדי לאחר ]הו] [יהוה] [אני[ 8
 ׃תכם]א] [אשמיע] [תצמחנה] [טרם[אני מגיד בת הנה באו וחדשות ]הראשנו[ 9

 ׃שביהם]וי] [איים] [ומלאו] [הים] [ירדי] [הארץ] [ה[יהוה שיר חדש תהלתו מקצ]ל] [שירו[ 10
 ׃]יצוחו] [הרים] [מראש] [סלע] [בייש] [ירנו] [קדר] [תשב] [חצרים] [ועריו[ דברבישא מ 11

  



Isaiah / עיהויש  - According to 4Q62 Isaiah 

h (4QIsa 

h) - Direct Transcription 

Fragments 1-2  

 1  ]         [ פט ולתרתו איים יחילו]מש ישים בארץ ולא ירוץ עד42:4[

 2  ]ע הארץ[א השמים ונטיהם רק]כה אמר האל יהוה בר5              [

 3  ]    [ אני יהוה6ח להלכים בה ]ורו וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה[

 4  ]לאור[ אצורך ואתנך לברית עולם]ו בצדק ואחזק בידךקראתיך [

 5  ]בית כלא[להוציא ממסגר אסיר מ ]לפקח עינים עורות7 גוים[

 6  ]תהלתי[ו אתן לאא שמי וכבדי לאחר ]הו אני יהוה8 ישבי חשך[

 7  ]טרם תצמחנה[ת הנה באו וחדשות אני מגיד ב]הראשנו9לפסילים [

 8  ]                               [                                  תכם]אשמיע א[

 9  ]ה הארץ ירדי הים ומלאו[יהוה שיר חדש תהלתו מקצ]שירו ל10[

 10  ]ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי[ 1דברבישא מ11שביהם ]איים וי[

1 The scribe indicated an amendment from מבדבר to מדבר by placing dots above and below the letter ב. 

                                                            



Hebrew Comparison of the Text of Isaiah – Masoretic against 4Q62 Isaiah 

h (4QIsa 

h) 

Chapter 42 

4 

ילּו ים ְיַיֵחֽ ט ּוְלתֹוָר֖תֹו ִאִּי֥ ֶרץ ִמְׁשָּפ֑ ים ָּבָא֖ א ָי֔רּוץ ַעד־ָיִׂש֥ ֹ֣ א ִיְכֶה֙ה ְול ֹ֤  Masoretic ל

 4Q62 Isaiah יחילופט ולתרתו איים ]מש ישים בארץ עד לא יכהה ולא ירוץ[

h (4QIsa 

h) 

 .Highlighted Diff יחילו-י-רתו איים -ו-משפט ולת ישים בארץ לא יכהה ולא ירוץ עד

5 

ם  ן ְנָׁשָמ֙ה ָלָע֣ יָה ֹנֵת֤ ֶרץ ְוֶצֱאָצֶא֑ ע ָהָא֖ ם ֹרַק֥ ִי֙ם ְו֣נֹוֵטיֶה֔ א ַהָּׁשַמ֙ ה ּבֹוֵר֤ ל ְיהָו֗ ר ָהֵא֣ ה־ָאַמ֞ ֹּכֽ
יהָ  ּהְו֖רּוַח  ָעֶל֔ ים ָּבֽ  ַלֹהְלִכ֥

Masoretic 

 ]וצאצאיה נתן נשמה לעם ע הארץ[א השמים ונטיהם רק]כה אמר האל יהוה בר[
 ח להלכים בה]ורו עליה[

4Q62 Isaiah 

h (4QIsa 

h) 

וצאצאיה נתן נשמה לעם  טיהם רקע הארץ-ו-רא השמים ונ-ו-כה אמר האל יהוה ב
 ורוח להלכים בה עליה

Highlighted Diff. 

  



6 

ם ם ְל֥אֹור ּגֹוִיֽ ית ָע֖ � ְוֶאָּצְר֗� ְוֶאֶּתְנ֛� ִלְבִר֥ ֶדק ְוַאְחֵז֣ק ְּבָיֶד֑ יֽ� ְבֶצ֖ י ְיהָו֛ה ְקָראִת֥  Masoretic ֲאִנ֧

 4Q62 Isaiah ]גוים לאור[ אצורך ואתנך לברית עולם]ו קראתיך בצדק ואחזק בידך[ אני יהוה

h (4QIsa 

h) 

 .Highlighted Diff גוים לאור ם+ול+רך ואתנך לברית ע+ו+ואצ קראתיך בצדק ואחזק בידך אני יהוה

7 

ֶׁש� ְׁשֵבי ֹחֽ ֶלא ֹי֥ ית ֶּכ֖ יר ִמֵּב֥ יא ִמַּמְסֵּג֙ר ַאִּס֔ ַח ֵעיַנ֣ ִים ִעְו֑רֹות ְלהֹוִצ֤  Masoretic ִלְפֹק֖

 4Q62 Isaiah ]ישבי חשך בית כלא[להוציא ממסגר אסיר מ ]לפקח עינים עורות[

h (4QIsa 

h) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ים י ַלְּפִסיִלֽ ן ּוְתִהָּלִת֖ א־ֶאֵּת֔ ֹֽ ר ל י ּוְכבֹוִד֙י ְלַאֵח֣ י ְיהָו֖ה ֣הּוא ְׁשִמ֑  Masoretic ֲאִנ֥

 4Q62 Isaiah ]לפסילים תהלתי[ו אתן לאא שמי וכבדי לאחר ]הו אני יהוה[

h (4QIsa 

h) 

 .Highlighted Diff לפסילים תהלתיו אתן לאדי לאחר -ו-הוא שמי וכב אני יהוה

9 

ם יע ֶאְתֶכֽ ְחָנה ַאְׁשִמ֥ ֶרם ִּתְצַמ֖ יד ְּבֶט֥ י ַמִּג֔ ֲחָדׁשֹו֙ת ֲאִנ֣ אּו ַוֽ אֹׁש֖נֹות ִהֵּנה־ָב֑  Masoretic ָהִרֽ

 4Q62 Isaiah תכם]אשמיע א טרם תצמחנה[ת הנה באו וחדשות אני מגיד ב]הראשנו[

h (4QIsa 

h) 

None Extant Highlighted Diff. 



10 

ם ים ְוֹיְׁשֵביֶהֽ י ַהָּי֙ם ּוְמלֹ֔אֹו ִאִּי֖ ֶרץ יֹוְרֵד֤ ה ָהָא֑ ׁש ְּתִהָּל֖תֹו ִמְקֵצ֣ יר ָחָד֔ יהָו֙ה ִׁש֣ ירּו ַלֽ  Masoretic ִׁש֤

 4Q62 Isaiah שביהם]איים וי ה הארץ ירדי הים ומלאו[יהוה שיר חדש תהלתו מקצ]שירו ל[

h (4QIsa 

h) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

חּו ים ִיְצָוֽ אׁש ָהִר֖ ֹ֥ ַלע ֵמר ְׁשֵבי ֶס֔ ּנּ֙ו ֹי֣ ר ָיֹר֨ ב ֵקָד֑ ים ֵּתֵׁש֣ יו ֲחֵצִר֖  Masoretic ִיְׂש֤אּו ִמְדָּב֙ר ְוָעָר֔

 4Q62 Isaiah ]סלע מראש הרים יצוחו ביועריו חצרים תשב קדר ירנו יש[ ישא מדבר

h (4QIsa 

h) 

 .Highlighted Diff סלע מראש הרים יצוחו ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי מדבר -ו-ישא
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