
Isaiah / עיהויש  - According to 4Q65 Isaiah 

l (4QIsa 

l) - Verse Order 

Chapter 7 
 ׃]עמנואל[ ]שמו[ ]וקראת[ ]בן[ ]וילדת[ ]הרה[ ]העלמה[ הנה ]אות[ ]לכם[ ]הוא[ ]אדני[ ]יתן[ ]לכן[ 14
 ׃]בטוב[ ]ובחור[ ]ברע[ ]מאוס[ ]לדעתו[ ]יאכל[ ]ודבש[חמאה  15

Chapter 8 
 ׃]ר[הזה לאמ ]העם[ ]בדרך[ ]מלכת[ ]ויסרני[ ]היד[ ]כחזקת[ ]אלי[ ]יהוה[ ]אמר[ ]כה[ יכ 11
 ]א[ולואת מוראו לוא תיראו ו ]קשר[ ]הזה[ ]העם[ ]יאמר[ ]אשר[ ]לכל[ ]קשר[ ]תאמרון[ לוא 12
 ׃]תעריצו[

 ׃רצכםמראכם והוא מע ]והוא[ ]ישו[תקד ]אתו[ ]צבאות[ ]יהוה[ ]את[ 13
 ]ליושב[ ]ולמוקש[ ]לפח[ ]ישראל[ ]בתי[ ]לשני[ ]מכשול[ ]ולצור[ ]נגף[ ]ולאבן[ ]למקדש[ והיה 14
 ׃]ירושלם[

  



Isaiah / עיהויש  - According to 4Q65 Isaiah 

l (4QIsa 

l) - Direct Transcription 

Fragment 1  

 43 הנה  ]לכן יתן אדני הוא לכם אות14 אלוהי תלאו גם את7:13[

 35 חמאה 15 ]שמו עמנואלהעלמה הרה וילדת בן וקראת [
 

Fragment 2  
 23  ]כה אמר יהוה אלי כחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם[ יכ8:11

 33  ]יאמר העם הזה קשר תאמרון קשר לכל אשר[ לוא12 ]ר[הזה לאמ

 43  ]יהוה צבאות אתו את13 תעריצו א[ולואת מוראו לוא תיראו ו

 53  ]למקדש ולאבן נגף[ והיה14 מערצכם מראכם והוא ]ישו והוא[תקד
  



Hebrew Comparison of the Text of Isaiah – Masoretic against 4Q65 Isaiah 

l (4QIsa 

l) 

Chapter 7 

14 

ל נּו ֵאֽ את ְׁש֖מֹו ִעָּמ֥ ן ְוָקָר֥ ֶדת ֵּב֔ ה ָהָר֙ה ְוֹיֶל֣ ן ֲאֹדָנ֥י ֛הּוא ָלֶכ֖ם ֑אֹות ִהֵּנ֣ה ָהַעְלָמ֗ ֵכן ִיֵּת֨  Masoretic ָל֠

 4Q65 Isaiah ]העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנואל[ הנה ]לכן יתן אדני הוא לכם אות[

l (4QIsa 

l) 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ע ּוָב֥חֹור ַּבּֽטֹוב ל ְלַדְעּ֛תֹו ָמ֥אֹוס ָּבָר֖ ׁש יֹאֵכ֑ ה ּוְדַב֖  Masoretic ֶחְמָא֥

 4Q65 Isaiah ]ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב[חמאה 

l (4QIsa 

l) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 8 

11 

ר ָעם־ַהֶּז֖ה ֵלאֹמֽ ֶר� ָהֽ ֶכת ְּבֶד֥ ִני ִמֶּל֛ ת ַהָּי֑ד ְוִיְּסֵר֕ י ְּכֶחְזַק֣ ר ְיהָו֛ה ֵאַל֖ ה ָאַמ֧  Masoretic ִּכ֩י ֹכ֨

 4Q65 Isaiah ]ר[הזה לאמ ]כה אמר יהוה אלי כחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם[ יכ

l (4QIsa 

l) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



12 

א ֹ֥ יְר֖אּו ְול א־ִתֽ ֹֽ ֶׁשר ְוֶאת־מֹוָר֥אֹו ל ם ַהֶּז֖ה ָק֑ ר ָהָע֥ ל ֲאֶׁשר־יֹאַמ֛ ֶׁשר ְלֹכ֧  לֹא־תֹאְמ֣רּון ֶק֔
יצּו  ַתֲעִרֽ

Masoretic 

 ]א[ולואת מוראו לוא תיראו ו ]יאמר העם הזה קשר תאמרון קשר לכל אשר[ לוא
 ]תעריצו[

4Q65 Isaiah 

l (4QIsa 

l) 

 א+ו+לא תיראו ו+ו+ואת מוראו ל יאמר העם הזה קשר תאמרון קשר לכל אשר א+ו+ל
 תעריצו

Highlighted Diff. 

13 

ם ְצֶכֽ ֲעִרֽ ם ְו֥הּוא ֽמַ יׁשּו ְו֥הּוא מֹוַרֲאֶכ֖  Masoretic ֶאת־ְיהָו֥ה ְצָב֖אֹות ֹא֣תֹו ַתְקִּד֑

 4Q65 Isaiah מראכם והוא מערצכם ]ישו והוא[תקד ]יהוה צבאות אתו את[

l (4QIsa 

l) 

 .Highlighted Diff ראכם והוא מערצכם-ו-מ תקדישו והוא יהוה צבאות אתו את

14 

ב ׁש ְליֹוֵׁש֖ ח ּוְלמֹוֵק֔ י ִיְׂשָרֵא֙ל ְלַפ֣ י ָבֵּת֤ ֶגף ּוְל֨צּור ִמְכׁ֜שֹול ִלְׁשֵנ֨ ֶבן ֶנ֠ ׁש ּוְלֶא֣  ְוָהָי֖ה ְלִמְקָּד֑
ִם  ְירּוָׁשָלֽ

Masoretic 

 ]ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב למקדש ולאבן נגף[ והיה
 ]ירושלם[

4Q65 Isaiah 

l (4QIsa 

l) 

None Extant Highlighted Diff. 
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