
Amos / עמוס - According to 4Q82g (4QXIIg) - In Verse Order 

Chapter 1 
] דושם] [על] [אשיבנו] [לא[ארבעה  ]ועל] [דמשק] [פשעי] [שלשה] [על] [יהוה] [אמר] [כה[ 3
 :הגלעד ]ת[ל א]הברז] [בחרצות[
 :הדד ]בן] [ארמנות] [ואכלה] [חזאל] [בבית] [אש] [חתי[ושל 4
] ארם] [עם] [גלו[ו ]עדן] [ת[שבט מבי און ותומך ]מבקעת] [יושב] [והכרתי] [דמשק[ ]ח[שברתי ברי]ו[ 5
 :ה]יהו] [אמר] [קירה[
תם ]הגלו] [על] [אשיבנו] [לוא] [ארבעה] [ל[וע ]עזה] [פשעי] [שלשה] [על] [יהוה] [אמר] [כה[ 6
 :]ם[ולאד ]להסגיר] [למה[ש ]ות[ל]ג[
 :]ארמנתיה[] ואכלה] [עזה] [בחומת[ שלחתי אש]ו[ 7
] גלות] [הסגירם] [על] [אשיבנו] [לא] [ארבעה] [ועל] [צר] [פשעי] [שלשה] [על] [יהוה] [אמר] [כה[ 9
 :ם]י[אח ]ברית] [זכרו] [ולא] [לאדום] [שלמה[

 :]ארמנתיה] [ואכלה] [צר] [בחומת] [אש] [י[שלחת]ו[ 10
] אחיו] [רב[בנו על רדפו בח]י[אש עה לוא]ארב] [ועל] [אדום] [פשעי] [שלשה] [על[כה אמר יהוה  11
 :]נצח[ברתו שמרה ]וע] [אפו[ לעד ]ויטרף] [רחמיו] [ושחת[

 :בוצרה ]רמנות[לה א]ואכ] [בתימן] [אש] [ושלחתי[ 12
] בקעם] [על] [אשיבנו] [לוא] [ארבעה] [ועל] [ן[שעי בני עמו]פי] [שלושה] [על] [יהוה] [אמר] [כה[ 13
 :]גבולם] [את[ ]חיב[ד למען הר]הגלע] [הרות[



] ביום] [בסער[ המלחמה ]ביום] [בתרועה] [ארמנותיה] [ואכלה] [רבה] [בחומת] [אש] [והצתי[ 14
 :]סופה[

 :]יהוה] [אמר] [יחדו] [שריו[הוא ו ]בגולה] [מלכם] [והלך[ 15
Chapter 2 

] שרפו[ ]על] [אשיבנו] [לא] [ארבעה] [ועל] [מואב] [פשעי] [שלשה] [על] [יהוה] [אמר] [ה[כ  1
 :]לשיד] [אדום] [מלך] [עצמות[
] אל] [ילכו] [יו[ואב ]ואיש] [יטו] [ענוים] [ודרך] [דלים] [בראש] [ארץ] [עפר] [על] [השאפים[ 7
 :]קדשי] [שם] [את] [חלל] [למען] [הנערה[
 :הם]אלהי] [בית] [ישתו] [ענושים] [ויין] [מזבח] [כל] [אצל] [יטו[ לים ב ח ]בגדים] [ועל[ 8
] הוא] [וחסן] [גבהו[ ים]ארז] [כגבה] [אשר] [מפניהם] [האמרי] [את] [השמדתי] [ואנכי] [ואנכי[ 9
 :]מתחת] [ושרשיו] [ממעל] [פריו] [ואשמיד] [כאלונים[

 :]נפשו] [ימלט] [לוא] [הסוס[ וכב]ור[ מלט]י] [לוא] [ברגליו] [וקל] [יעמד] [לא] [הקשת] [ותפש[ 15
 :]יהוה[ ם]נא] [ההוא] [ום[ום ינוס בי]ער[ ]בגבורים] [לבו] [ואמיץ[ 16

Chapter 3 
 אשר ]המשפחה] [כל[ אל על]ישר] [בני] [עליכם] [יהוה] [דבר] [שר[ה א]הז] [הדבר] [את] [מעו[ש  1
 :]לאמר] [מצרים] [מארץ] [העליתי[
 :תיכם]נעוו] [כל] [את] [עליכם] [אפקד] [כן] [על] [האדמה] [משפחות[מכול  ]ידעתי] [אתכם] [רק[ 2



Chapter 4 
] ימים] [לשלשת] [יכם[ח]ב[ז ]לבקר] [והביאו] [לפשע] [הרבו] [הגלגל] [ופשעו] [אל] [בית] [באו[ 4
 :]מעשרתיכם[
] אדני] [נאם] [ישראל] [בני] [אהבתם] [כן] [כי] [השמיעו] [ות[נדב ו]רא[וק ]תודה] [מחמץ] [וקטר[ 5
 :]יהוה[
 קומתיכם ולא]מ] [בכול] [לחם] [וחסר] [עריכם] [בכול] [שנים[ ]נקיון] [לכם] [נתתי[אנוכי  ]וגם[ 6

 :]יהוה] [נאם] [עדי] [תם[שב
] עיר] [על] [והמטרתי] [לקציר] [דשים[שלושה ח עוד]ב] [הגשם] [את] [מכם] [מנעתי] [אנכי] [וגם[ 7
] עליה[] תמטיר] [לא] [אשר] [וחלקה] [תמטר] [אחת] [קה[אמטיר חל לא ]אחת] [עיר] [ועל] [אחת[
 :]תיבש[
] י[עד ]ם[לא שבת]ו] [ישבעו] [ולא] [מים] [לשתות] [אחת] [עיר] [אל] [ערים] [ש[ונעו שתים של 8
 :]יהוה] [נאם[
] יאכל] [וזיתיכם] [ותאניכם[ רמיכם]וכ] [גנותיכם] [הרבות] [ובירקון] [בשדפון] [אתכם] [הכיתי[ 9
 :]יהוה] [נאם] [עדי] [שבתם] [ולא] [הגזם[

Chapter 5 
 :]ישראל] [בית] [קינה] [עליכם] [נשא] [אנכי] [אשר] [הזה] [הדבר] [את[ מעו]ש[ 1
 :]מקימה] [אין] [אדמתה] [על] [נטשה] [ישראל] [בתולת] [קום] [תוסיף] [לא[נפלה  2
 :]יבוא] [מבצר] [על] [ד[ז וש]ע[שד על  ]המבליג[ 9



] בם] [תשבו] [ולוא] [ניתם[ב ממנו בתי גזית ]תקחו] [בר] [ומשאת] [דל] [על] [בושסכם] [יען] [לכן[ 11
 :יינם את ]תשתו] [ולוא] [נטעתם] [חמד] [כרמי[

] בשער] [יונים[אב]ו[ לקחי כפר ]צדיק] [צררי] [חטאתיכם] [ועצמים] [פשעיכם] [רבים[ כי ידעתי 12
 :]הטו[

 :היא ]רעה] [עת] [כי] [ידם] [ההיא] [בעת] [המשכיל] [לכן[ 13
 :כאשר אמרתם ]אתכם] [צבאות] [אלהי] [יהוה] [כן] [ויהי] [תחיו] [למען] [רע] [ל[ב וא]ו[ט ]ו[דרש 14
 :]יוסף] [רית[יחננו יהוה אלוהי צבאות שא ]אולי] [משפט] [בשער] [והציגו] [ֹטוב] [אהבו[שנאנו רע ו 15
הו  ]ו[אמרו היו ]חוצות] [ובכל] [מספד] [רחבות] [בכל] [אדני] [ות[אלוהי צבא ]ה[לכן כה אמר יהו 16
 :]נהי] [יודעי] [אל] [ומספד] [אבל[ או אכר אל]וקר[

 :]יהוה[ בקרבך אמר ]אעבר[ מספד כי ]כרמים] [ובכל[ 17
 :]אור] [ולוא] [חשך] [הוא] [יהוה[ ם יום]לכ] [זה] [למה] [יהוה] [יום] [את] [המתאוים] [הוי[ 18

Chapter 6 
] בית] [להם[וים ובאו ]הג] [ראשית] [נקבי] [שמרון[] בהר] [והבטחים] [בציון] [השאננים] [הוי[ 1
 :]ישראל[
 ]לכות[מ]המ] [מן] [הטובים] [פלשתים] [גת] [רדו[חמת רבה ו ]םמש[ ]ו[ולכ ]וראו[ ]כלנה] [עברו[ 2

 :]מגבלכם[ האלה אם רב גבולם
 :]מס[ת ח]שב[ ותגישון ]רע] [ליום] [המנדים[ 3
] מתוך] [ועגלים] [מצאן] [כרים] [ואכלים] [תם[ערשו ]לע] [וסרחים] [שן] [מטות[ ל]ע] [השכבים[ 4
 :]מרבק[



 :]יוסף] [שבר] [על] [נחלו] [ולא] [ימשחו] [שמנים] [וראשית] [יין] [קי[זר]במ[ שתים]ה[ 6
ן יעקוב ]ו[גא ]ת[א ]י[תאיב אנוכ]מ] [צבאות] [אלהי] [יהוה] [נאם[ בנפשו ה]יהו] [י[נשבע אדונ 8
 :]ומלאה] [יר[י עשנאתי והסגרת ]וארמנתיו[
 :]ו[שים בבית אחד ומת]אנ] [עשרה] [יותרו] [אם] [והיה[ 9

] עמך] [עוד[ה ]הבית] [בירכתי[ בית ואמר לאשר]ה] [מן] [עצמים] [להוציא] [ומסרפי] [דודו] [ונשאו[ 10
 :ה]יהו] [בשם] [יר[לא להזכ ]כי] [הס] [ואמר] [אפס] [ואמר[

 :]בקעים] [הקטן] [ית[ם והב]י[גדול רסיס]ה] [הבית[ ]והכה] [מצוה] [יהוה] [הנה] [כי[ 11
 :]ה[ללענ צדקה משפט ופרי ]לראש] [הפכתם] [כי] [בבקרים[ סלע סוסים אם יחרוש]ב] [הירצון[ 12
 :]קרנים] [לנו] [לקחנו] [נו[הלוא בחזק ]האמרים] [דבר] [ללא] [חים[שמ]ה[ 13
] אתכם[ ת גוי ולחצו]הצבאו] [אלהי] [והיה] [םנא] [ישראל] [תבי] [ם[יכ]על[קים ]מ] [הנני] [כי[ 14
 :]הערבה] [נחל] [עד] [חמת] [מלבוא[

Chapter 7 
] גזי] [אחר] [לקש] [נה[ש וה]הלק] [עלות] [בתחלת] [גבי] [יוצר] [והנה] [יהוה] [וני[אד ]ני[הרא ]כה[ 1
 :]המלך[
 :ו אנך]ד[מת אנך ובי]חו] [ל[צב ע]נ] [אדוני] [והנה] [הראני] [כה[ 7
נך ויאמר יהוה הנני שם אנך ]א] [ר[ואמ ]עמוס] [רואה] [אתה] [מה] [אלי] [וה[וני יה]אד] [מר[ויא 8

 :ר לו]עבו] [עוד] [אוסיף] [לוא] [ישראל] [עמי] [ב[בקר
 :]בחרב] [ירבעם] [בית] [על] [וקמתי] [יחרבו] [שראל[קדשי י]ומ[שחק ]י[ ונשמו במות 9



] בקרב] [עמוס] [עליך] [קשר] [לאמר[ ל]ישרא] [מלך] [ם[אל ירבעאל  ]בית] [כהן] [אמציה] [וישלח[ 10
 :]דבריו] [כל] [את] [להכיל] [רץ[לוא תוכל הא ]ישראל] [בית[

 :]אדמתו] [מעל] [יגלה] [גלה[ ישראל]ו] [ירבעם] [ימות] [בחרב] [עמוס] [אמר] [כה] [כי[ 11
] לחם] [שם] [ואכל] [יהודה] [ארץ] [אל[ לכה ]ברח] [לך] [חזה] [עמוס] [אל] [אמציה] [ויאמר[ 12
 :]תנבא] [ושם[

] אנכי] [וקר[נביא אנוכי כי ב ]בן] [ולוא] [אנוכי] [נביא] [לא] [אמציה] [אל] [ויאמר] [עמוס] [ויען[ 14
 :]שקמים] [ובולס[

 :]ישראל] [עמי[ יה אל]הנב] [לך] [וה[יההצאן ויאמר  ]מאחרי] [יהוה] [ויקחני[ 15
 :]ישחק] [בית] [על] [תטיף] [ולא] [ישראל[ לא תנבא על ]אמר] [אתה] [יהוה] [דבר] [שמע] [ועתה[ 16
ואדמתכה  ]יפלו] [בחרב] [ובנתיך] [ובניך] [תזנה] [בעיר] [שתכה[אדני יהוה א ]אמר] [כה] [לכן[ 17

 :יגלה מעל אדמתו ]גלה] [וישראל] [תמות] [טמאה] [אדמה] [על] [ואתה[ תחלק בחבל
Chapter 8 

 :וה והנה כלוב קיץ]יה] [אדוני] [הראני] [כה [ 1
] עמי] [אל[ אלי בא הקץ ]יהוה[ אמר]וי] [קיץ] [כלוב] [ואמר] [עמוס] [ראה] [אתה] [מה] [ר[ויאמ 2
 :]לו] [עבור] [עוד] [אוסיף] [לא] [ישראל[
 :]הס] [יך[ל]ש[ר בכול מקום ה]הפג] [רב] [יהוה] [אדני] [נאם] [וא[ם הה]ביו[ ת היכלשירו ]והילילו[ 3
 :]ארץ] [ענוי] [ולשבית] [יון[שאפים אב]ה] [זאת] [שמעו[ 4
] ולהגדיל] [איפה] [להקטין] [בר] [ונפתחה] [והשבת] [שבר[ נשבים]ו] [החדש] [יעבר] [מתי] [לאמר[ 5
 :]מרמה] [מאזני] [ולעות] [שקל[



] ולא] [ללחם] [רעב] [לא] [בארץ] [רעב] [והשלחתי] [יהוה] [אדני] [נאם] [באים] [ימים] [הנה[ 11
 :]יהוה] [דברי] [את[ ם לשמוע]א] [כי[למים  ]צמא[

 :]ימצאו] [ולוא] [יהוה] [דבר] [את] [לבקש] [טו[מזרח ישוט צפון ועד]ומ] [ים] [עד] [מים] [ונעו[ 12
 :]בצמא] [והבחורים] [היפות] [הבתולת] [פנה[וא תתעלה]ה[ ביום 13
] ולוא] [ונפלו[ר שבע ]בא] [דרך] [וחי] [דן] [אלהיך] [חי] [רוואמ] [שמרון] [אשמת[עים ב]הנשב[ 14
 :]עוד] [יקומו[

Chapter 9 
] ובצעם] [הספים] [עשו[ר]י[תר ו]הכפ[ אמר הך]וי] [המזבח] [על] [נצב] [אדוני] [את] [ראיתי[ 1
 :]פליט] [להם] [ימלט] [ולא] [נס] [להם] [ינוס] [לא] [אהרג] [חרב[יתם ב]ואחר] [כלם] [בראש[
] כלה] [אר[ה כי]ועלת] [בה] [יושבי] [כל] [ואבלו] [ותמוג] [בארץ] [הנוגע] [הצבאות] [יהוה] [ואדני[ 5
 :]מצרים] [כיאר] [ושקעה[
פני  ]על] [וישפכם] [הים] [למי] [הקרא] [יסדה] [ארץ] [על] [גדתו[ותיו וא]מעל] [בשמים] [הבונה[ 6

 :]שמו] [יהוה[ הארץ
] את] [ושתו] [ים[כרמ ו]ע[בו ונט]ויש] [נשמות] [ים[ו ער]ובנ] [ישראל] [עמי[ ]שבות] [את] [ושבתי[ 14
 :]ריהם[ואכלו את פ ]גנות] [ועשו] [יינם[

שר נתתי להם אמר יהוה ]א] [אדמתם] [מעל] [עוד] [ינתשו] [וא[על אדמתם ול ]ים[ת]ונטע[ 15
 :]ה[אלוהיכ

  



Amos / עמוס - According to 4Q82g (4QXIIg) - Direct Transcription 

Fragments 30c, 40b-43b, 44 

 1 ]לא[ארבעה  ]כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל1:3[

 2 ]חתי[ושל4הגלעד  ]ת[ל א]הברזדושם בחרצות  אשיבנו על[

 3 ]ח[שברתי ברי]ו5[הדד  ]בן אש בבית חזאל ואכלה ארמנות[

 4 ]ת עדן[און ותומך שבט מבי ]דמשק והכרתי יושב מבקעת[

 5 ]שלשה פשעי עזה כה אמר יהוה על6[     ה]גלו עם ארם קירה אמר יהו[ו

 6 ]למה להסגיר[ש ]ות[ל]ג[תם ]ל ארבעה לוא אשיבנו על הגלו[וע

 7 ]ואכלה עזה בחומת[ שלחתי אש]ו7                    ם[ולאד

 8 ]שבט ותומך מאשדוד והכרתי יושב8                 ארמנתיה[

 9 ]פלשתים שארית ואבדו עקרון על ידי ותיבוהשי מאשקלון[

 10  ]                                          יהוה אדני אמר[

 11 ]ארבעה ועל צר פשעי שלשה על יהוה אמר כה9[

 12 ]זכרו ולא לאדום שלמה גלות הסגירם על אשיבנו לא[

 13 ]בחומת צר ואכלה י אש[שלחת]ו10[ ם]י[אח ]ברית[

 14 ]ועל אדום פשעי שלשה על[כה אמר יהוה 11 ]         רמנתיהא[

 15 ]רחמיו ושחת אחיו רב[בנו על רדפו בח]י[עה לוא אש]ארב[

 16 ]בתימן אש ושלחתי12 נצח[ברתו שמרה ]אפו וע[ לעד ]ויטרף[



 17 ]כה אמר13             [       בוצרה  ]רמנות[לה א]ואכ[

 18 ]ן ועל ארבעה לוא אשיבנו על[עמו שעי בני]יהוה על שלושה פי[

 19 ]והצתי14 גבולם אתחיב [ד למען הר]בקעם הרות הגלע[

 20 ]ביום בתרועה ארמנותיה ואכלה רבה בחומת אש[
 21 ]והלך מלכם בגולה15 בסער ביום סופה[מלחמה ה

 22 ]                             שריו יחדו אמר יהוה[הוא ו
 23 ]ארבעה שלשה פשעי מואב ועל עלה אמר יהוה [כ 2:1

 

Fragment 43a 

 5 ]יו ילכו אל[ואב ]ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש2:7[

 6 ]יטו[לים בח ]ועל בגדים8 הנערה למען חלל את שם קדשי[

 7 ]ואנכי9[ הם]אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהי[

 8 ]גבהו[ים ]רזא ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה[
 

Fragments 45 - 46 

 1 ]ואמיץ16 הסוס לוא ימלט נפשו[וכב ]ור[מלט ]וקל ברגליו לוא י2:15[

 2 ]                והיה[ם ]ום ההוא נא[ום ינוס בי]לבו בגבורים ער[

 3 ]שר דבר יהוה[ה א]מעו את הדבר הז[ש3:1    ]                     [



 4 ]העליתי[שר א ]כל המשפחה[אל על ]עליכם בני ישר[

 5 ]משפחות[מכול  ]רק אתכם ידעתי2 מארץ מצרים לאמר[

 6 ]הילכו3[ תיכם]עוונ כן אפקד עליכם את כל האדמה על[
 

Fragments 47a Column 1, 48 
 1 ו]רא[וק ]וקטר מחמץ תודה5 יכם לשלשת ימים מעשרתיכם[ח]ב[ז4:4

 2 ]וגם6 השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה ות[נדב

 3 קומתיכם]נתתי לכם נקיון שנים בכול עריכם וחסר לחם בכול מ[אנוכי 

 4 עוד]ב הגשם וגם אנכי מנעתי מכם את7 יהוה עדי נאם תם[שב ולא

 5 לא ]עיר אחת עיר אחת ועל לקציר והמטרתי עלדשים [שלושה ח

 6 ונעו8] קה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש[אמטיר חל

 7 לא]ש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ו[של שתים

 8 ]הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם9 י נאם יהוה[עד ]ם[שבת

 9 ]יהוה שבתם עדי נאם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא[ רמיכם]וכ[

  



Fragment 49 

 1 ]ישראל הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית את[ מעו]ש5:1[

 2 ]אדמתה אין נטשה עלתוסיף קום בתולת ישראל  לא[נפלה 2 ]   [
 

Fragments 47a Column 2, 50 
 8 ]שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו10 ד על מבצר יבוא[ז וש]ע[שד על 5:9

 9 ]לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו11                [                   

 10 ]תשתו ניתם ולוא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולוא[ב ממנו בתי גזית

 11 ]רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק[ כי ידעתי12 יינם את

 12 ]לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה13 בשער הטויונים [אב]ו[ לקחי כפר

 13 ]צבאות אתכם כן יהוה אלהי רע למען תחיו ויהיל [ב וא]ו[ט ]ו[דרש14 היא

 14 ]בשער משפט אוליֹטוב והציגו אהבו [שנאנו רע ו15 כאשר אמרתם

 15 ]                                  רית יוסף[יחננו יהוה אלוהי צבאות שא
 16 ]חוצות רחבות מספד ובכל אדני בכלות [אלוהי צבא ]ה[לכן כה אמר יהו16

 17 ]כרמים ובכל17 יודעי נהי אבל ומספד אל[ או אכר אל]וקר[הו  ]ו[יואמרו ה

 18 ]הוי המתאוים את18                         יהוה[ אמרבקרבך  ]אעבר[ מספד כי

 19 ]כאשר ינוס איש19 יהוה הוא חשך ולוא אור[ ם יום]יום יהוה למה זה לכ[
 



Fragments 47b, 51-52a, 53a-54a, 55-56a, 57-58 

 1 ]עברו2 להם בית ישראל[וים ובאו ]הג בהר שמרון נקבי ראשית6:1[

 2 ]הטובים מן פלשתים גתרדו [חמת רבה ו ]םמש ו[ולכ ]וראו כלנה[

 3 ]המנדים3               מגבלכם[ האלה אם רב גבולם ]לכות[מ]המ[

 4 ]                                            מס[ת ח]שב[ ותגישון ]ליום רע[

 5 ]מצאן ואכלים כריםתם [ערשו ]מטות שן וסרחים על[ ל]ע השכבים4[

 6 ]שיר להם כלי הנבל כדויד חשבו פי הפרטים על5 ועגלים מתוך מרבק[

 7 ]שבר ולא נחלו על יין וראשית שמנים ימשחו קי[זר]במ[ יםשת]ה6[

 8 ]לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח7                              יוסף[

 9 ]נאם יהוה אלהי[ בנפשו ה]י יהו[נשבע אדונ8 ]סרוחים[

 10 ]                [ ן יעקוב]ו[גא ]ת[א ]י[תאיב אנוכ]צבאות מ[

 11 ]והיה9 יר ומלאה[שנאתי והסגרתי ע ]וארמנתיו              [

 12 ]ונשאו דודו ומסרפי10 ו[שים בבית אחד ומת]ה אנאם יותרו עשר[

 13 ]עוד[ה ]בירכתי הבית[ בית ואמר לאשר]להוציא עצמים מן ה[

 14 ה]יר בשם יהו[לא להזכ ]עמך ואמר אפס ואמר הס כי[

 15 ]ית[ם והב]י[גדול רסיס]כי הנה יהוה מצוה והכה הבית ה11[

 16 ]בבקרים[ שסלע סוסים אם יחרו]הירצון ב12 הקטן בקעים[

 17 ]חים[שמ]ה13 ה[ללענ צדקה משפט ופרי ]כי הפכתם לראש[

 18 ]        לקחנו לנו קרניםנו [הלוא בחזק ]ללא דבר האמרים[



 19 ]תבים [יכ]על[קים ]כי הנני מ14                              [

 20 ]אתכם[ ת גוי ולחצו]הצבאו אלהי והיה םנא שראלי[

 21 ]וני יהוה[אד ]ני[הרא ]כה7:1 נחל הערבה מלבוא חמת עד[

 22 ]אחר גזי נה לקש[ש וה]הלק בתחלת עלות והנה יוצר גבי[
 

Fragments 52b, 53b, 54b, 56b, 59-60 front, 61 front - 64 

 1 ]וה[וני יה]אד מר[ויא8 ו אנך]ד[מת אנך ובי]ל חו[צב ע]כה הראני והנה אדוני נ7:7[

 2 ]ב[אנך בקר נך ויאמר יהוה הנני שם]ר א[ואמ ]אלי מה אתה רואה עמוס[

 3 ]שראל[קדשי י]ומ[שחק ]י[ ונשמו במות9 ר לו]עמי ישראל לוא אוסיף עוד עבו[

 4 ]וישלח אמציה כהן10                    בית ירבעם בחרב על יחרבו וקמתי[

 5 ]לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית[ ל]ם מלך ישרא[אל אל ירבע ]בית[

 6 ]עמוס בחרב כי כה אמר11 רץ להכיל את כל דבריו[לוא תוכל הא ]ישראל[

 7 ]ויאמר אמציה אל עמוס12 גלה יגלה מעל אדמתו[ ישראל]ימות ירבעם ו[

 8 ]          שם לחם ושם תנבא ארץ יהודה ואכל אל[ לכה ]חזה לך ברח[

 9 ]מלך הוא ובית ממלכה הוא תוסיף עוד להנבא כי מקדש אל לא ובית13[

 10 ]נביא אמציה לא ויען עמוס ויאמר אל14                                        [

 11 ]ויקחני15      אנכי ובולס שקמיםוקר [נביא אנוכי כי ב ]ןאנוכי ולוא ב[

 12 ]         עמי ישראל[ יה אל]וה לך הנב[הצאן ויאמר יה ]מאחרי יהוה[

 13 ]ישראל ולא תטיף[ לא תנבא על ]ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר16[



 14 ]בעיר תזנה ובניךשתכה [אדני יהוה א ]אמר לכן כה17 בית ישחק על[

 15 ]ואתה על אדמה טמאה[ תחלק ואדמתכה בחבל ]וובנתיך בחרב יפל[

 16 ]                             [          יגלה מעל אדמתו ]תמות וישראל גלה[

 17 ]ר מה אתה ראה עמוס[ויאמ2 וה והנה כלוב קיץ]כה הראני אדוני יה8:1[

 18 ]אוסיף עמי ישראל לא אל[אלי בא הקץ  ]יהוה[ אמר]ואמר כלוב קיץ וי[

 19 ]                   וא נאם[ם הה]ביו[ ת היכלשירו ]והילילו3 עוד עבור לו[

 20 ]                           יך הס[ל]ש[ר בכול מקום ה]יהוה רב הפגאדני     [

 21 ]               יון ולשבית ענוי ארץ[שאפים אב]שמעו זאת ה4              [

 22 ]בר להקטין חהשבר והשבת ונפת[ נשבים]לאמר מתי יעבר החדש ו5[
 

Fragments 65-68 

 1 ם לשמוע]כי א[למים  ]בארץ לא רעב ללחם ולא צמא8:11[

 2 ]טו[צפון ועד מזרח ישוט]נעו מים עד ים ומו12את דברי יהוה [

 3 ]פנה[הוא תתעל]ה[ביום 13 ]לבקש את דבר יהוה ולוא ימצאו[

 4 ]אשמת שמרון[עים ב]הנשב14 הבתולת היפות והבחורים בצמא[

 5 ]ונפלו ולוא יקומו[ר שבע ]בא ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך[

 6 ]ראיתי את אדוני9:1  [           ]                                     עוד[

 7 ]עשו הספים ובצעם[ר]י[תר ו]הכפ[אמר הך ]נצב על המזבח וי[

 8 ]אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלטחרב [יתם ב]בראש כלם ואחר[



  

Fragment 69 

 1 ]כלה ושקעהאר [כי ה]ועלת ותמוג ואבלו כל יושבי בה9:5[

 2 ]על ארץגדתו [ותיו וא]הבונה בשמים מעל6 מצרים כיאר[

 3 ]יהוה שמו[ ץפני האר ]יסדה הקרא למי הים וישפכם על[
 

Fragments 70-75 

 1 ]ים[ו ער]ובנ שבות עמי ישראל ושבתי את14 הגבעות תתמוגגנה עסיס וכל9:13[

 2 ]ריהם[ואכלו את פ ]ים ושתו את יינם ועשו גנות[כרמ ו]ע[בו ונט]נשמות ויש[

 3 שר נתתי להם]א ינתשו עוד מעל אדמתם וא[על אדמתם ול ]ים[ת]ונטע15[

 4 ]          [            ]                                                ה[אמר יהוה אלוהיכ

                     ]                                                                           [ 5 
  



Hebrew Comparison of the Text of Amos / עמוס - Masoretic against 4Q82g (4QXIIg) 

Chapter 1 

3 

ּנּו ַעל־ א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ֶׂשק ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י ַדֶּמ֔ ה ַעל־ְׁש�ָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ות ֹּכ֚ ם ַּבֲחֻרֹצ֥ ּדּוָׁש֛
ד  ַהַּבְרֶז֖ל ֶאת־ַהִּגְלָעֽ

Masoretic 

 ]דושם בחרצות לא אשיבנו על[ארבעה  ]כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל[
 הגלעד ]ת[ל א]הברז[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

ה ַאְרמְ  ל ְוָאְכָל֖ ית ֲחָזֵא֑ ׁש ְּבֵב֣ ְחִּתי ֵא֖ דְוִׁשַּל֥ ות ֶּבן־ֲהָדֽ  Masoretic ֹנ֥

 4Q82g (4QXIIg) הדד ]בן אש בבית חזאל ואכלה ארמנות חתי[ושל

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ֶדן ְוָג֧לּו ית ֶע֑ ֶבט ִמֵּב֣ � ֵׁש֖ ֶון ְוֹתוֵמ֥ י ֹיוֵׁש֙ב ִמִּבְקַעת־ָא֔ ֶׂשק ְוִהְכַרִּת֤ יַח ַּדֶּמ֔ ַבְרִּת֙י ְּבִר֣  ְוָׁשֽ
ם  הַעם־ֲאָר֛ ר ְיהָוֽ יָרה ָאַמ֥  ִק֖

Masoretic 

 ]גלו[ו ]ת עדן[שבט מבי און ותומך ]דמשק והכרתי יושב מבקעת ח[שברתי ברי]ו[
 ה]עם ארם קירה אמר יהו[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 



6 

א אֲ  ֹ֣ ה ל ה ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י ַעָּז֔ ה ַעל־ְׁש�ָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ם ָּג֥לּותֹּכ֚ ּנּו ַעל־ַהְג�וָת֛  ִׁשיֶב֑
ום יר ֶלֱאֹדֽ ה ְלַהְסִּג֥  ְׁשֵלָמ֖

Masoretic 

 ]ות[ל]ג[תם ]ל ארבעה לוא אשיבנו על הגלו[וע ]שלשה פשעי עזה כה אמר יהוה על[
 ]ם[ולאד ]למה להסגיר[ש

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

ׁש ְּבֹחומַ֣  ְחִּתי ֵא֖ יהָ ְוִׁשַּל֥ ה ַאְרְמֹנֶתֽ  Masoretic ת ַעָּז֑ה ְוָאְכָל֖

 4Q82g (4QXIIg) ]בחומת עזה ואכלה ארמנתיה[ שלחתי אש]ו[

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ם ָּג֤לּות ְׁשלֵ  ל־ַהְסִּגיָר֞ ּנּו ַעֽ א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ר ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ ה ַעל־ְׁש�ָׁש֙ה ִּפְׁשֵעי־ֹצ֔ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ָמ֙ה ֹּכ֚
ים ית ַאִחֽ א ָזְכ֖רּו ְּבִר֥ ֹ֥ ום ְול  ֶלֱאֹד֔

Masoretic 

 ]הסגירם גלות שלמה ארבעה לא אשיבנו על צר ועל שלשה פשעי כה אמר יהוה על[
 ם]י[אח ]ברית לאדום ולא זכרו[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



10 

ר ְוָאְכלָ֖  וַמת ֹצ֑ ׁש ְּבֹח֣ ְחִּתי ֵא֖ יהָ ְוִׁשַּל֥  Masoretic ה ַאְרְמֹנֶתֽ

 4Q82g (4QXIIg) ]בחומת צר ואכלה ארמנתיה י אש[שלחת]ו[

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ֶרב ו ַבֶח֤ ּנּו ַעל־ָרְדֹפ֨ א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ום ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י ֱאֹד֔ ה ַעל־ְׁש�ָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣  ֹּכ֚
יו ת ַרֲחָמ֔ ַצח ָאִחי֙ו ְוִׁשֵח֣ ָרה ֶנֽ ו ְׁשָמ֥ ו ְוֶעְבָרֹת֖ ף ָלַע֙ד ַאֹּפ֔  ַוִּיְטֹר֤

Masoretic 

 ]רב[בנו על רדפו בח]י[עה לוא אש]ארב שלשה פשעי אדום ועל על[כה אמר יהוה 
 ]נצח[ברתו שמרה ]אפו וע[ לעד ]ויטרףאחיו ושחת רחמיו [

4Q82g (4QXIIg) 

 בנו על רדפו בחרבא אשי+ו+ארבעה ל שלשה פשעי אדום ועל עלכה אמר יהוה 
 נצחאפו ועברתו שמרה  לעד ויטרףאחיו ושחת רחמיו 

Highlighted Diff. 

12 

ה ות ָּבְצָרֽ ה ַאְרְמֹנ֥ ן ְוָאְכָל֖ ׁש ְּבֵתיָמ֑ ְחִּתי ֵא֖  Masoretic ְוִׁשַּל֥

 4Q82g (4QXIIg) בוצרה ]רמנות[לה א]ואכ ושלחתי אש בתימן[

 .Highlighted Diff צרה+ו+ואכלה ארמנות ב ושלחתי אש בתימן

  



13 

ּנּו ַעל־ִּבְקָעם֙  א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ון ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י־ַעֹּמ֔ י ְבֵנֽ ה ַעל־ְׁש�ָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣  ֹּכ֚
ם יב ֶאת־ְּגבּוָלֽ ַען ַהְרִח֥ ד ְלַמ֖ ות ַהִּגְלָע֔  ָהֹר֣

Masoretic 

 ]בקעם נו עלן ועל ארבעה לוא אשיב[שעי בני עמו]יהוה על שלושה פי כה אמר[
 ]גבולם אתחיב [ד למען הר]הרות הגלע[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

יָה ִּבְתר ה ַאְרְמֹנוֶת֑ ה ְוָאְכָל֖ ת ַרָּב֔ ִּתי ֵאׁ֙ש ְּבֹחוַמ֣ וםְוִהַּצ֤ ַער ְּבֹי֥ ה ְּבַס֖ ום ִמְלָחָמ֔  ּוָע֙ה ְּבֹי֣
ה  סּוָפֽ

Masoretic 

 ]בסער ביום[ המלחמה ]והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום[
 ]סופה[

4Q82g (4QXIIg) 

 מלחמה בסער ביום+ה+ והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום
 סופה

Highlighted Diff. 

15 

ה ְוָהַל֥� ר ְיהָוֽ ו ָאַמ֥ יו ַיְחָּד֖ ה ֧הּוא ְוָׂשָר֛  Masoretic ַמְלָּכ֖ם ַּבֹּגוָל֑

 4Q82g (4QXIIg) ]שריו יחדו אמר יהוה[הוא ו ]והלך מלכם בגולה[

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 2 

1 

א ֹ֣ ה ל ב ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י ֹמוָא֔ ה ַעל־ְׁש�ָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ות  ֹּכ֚ ו ַעְצֹמ֥ ּנּו ַעל־ָׂשְרֹפ֛ ֲאִׁשיֶב֑
יד ום ַלִּׂשֽ ֶל�־ֱאֹד֖  ֶמֽ

Masoretic 

 ]שרפו עצמות ארבעה לא אשיבנו על שלשה פשעי מואב ועל עלה אמר יהוה [כ
 ]אדום לשידמלך [

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

אׁש ַּדּלִ֔  ֹ֣ ֶר֙ץ ְּבר ים ַעל־ֲעַפר־ֶא֙ ה ַהֹּׁשֲאִפ֤ ַּנֲעָר֔ ְלכּ֙ו ֶאל־ַהֽ יו ֵיֽ יׁש ְוָאִב֗ ים ַיּ֑טּו ְוִא֣ ֶר� ֲעָנִו֖ ים ְוֶד֥
י ם ָקְדִׁשֽ ל ֶאת־ֵׁש֥ ַען ַחֵּל֖  ְלַמ֥

Masoretic 

 ]הנערה יו ילכו אל[ואב ]ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש עפר השאפים על[
 ]למען חלל את שם קדשי[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ם ית ֱא�ֵהיֶהֽ ַח ְוֵי֤ין ֲענּוִׁשי֙ם ִיְׁשּ֔תּו ֵּב֖ ֶצל ָּכל־ִמְזֵּב֑ ים ֲחֻבִלי֙ם ַיּ֔טּו ֵא֖  Masoretic ְוַעל־ְּבָגִד֤

 4Q82g (4QXIIg) הם]אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהי יטו[ חבלים ]ועל בגדים[

None Extant Highlighted Diff. 



9 

י  ֹנִכ֜ ן ֖הּואְוָא֨ ו ְוָחֹס֥ ַבּה ֲאָרִזי֙ם ָּגְבֹה֔ ר ְּכֹג֤ ם ֲאֶׁש֨ ֱאֹמִר֙י ִמְּפֵניֶה֔ ְדִּתי ֶאת־ָהֽ  ִהְׁשַמ֤
ַחת יו ִמָּתֽ ַעל ְוָׁשָרָׁש֖ יד ִּפְרֹי֙ו ִמַּמ֔ ים ָוַאְׁשִמ֤ ַא�וִנ֑  ָּכֽ

Masoretic 

 ]גבהו וחסן הוא[ ים]ארז האמרי מפניהם אשר כגבה ואנכי השמדתי את ואנכי[
 ]ים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחתכאלונ[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ו ט ַנְפֹׁשֽ א ְיַמֵּל֖ ֹ֥ ב ַהּ֔סּוס ל ט ְוֹרֵכ֣ א ְיַמֵּל֑ ֹ֣ יו ל ל ְּבַרְגָל֖ ד ְוַק֥ א ַיֲעֹמ֔ ֹ֣ ֶׁש֙ת ל ׂש ַהֶּק֙  Masoretic ְוֹתֵפ֤

 4Q82g (4QXIIg) ]הסוס לוא ימלט נפשו[ וכב]ור[ מלט]וקל ברגליו לוא י ותפש הקשת לא יעמד[

 .Highlighted Diff א ימלט נפשו+ו+כב הסוס ל+ו+א ימלט ור+ו+וקל ברגליו ל ותפש הקשת לא יעמד

16 

ה ום ָי֥נּוס ַּבֹּיום־ַה֖הּוא ְנֻאם־ְיהָוֽ ים ָעֹר֛ ו ַּבִּגֹּבוִר֑ יץ ִלֹּב֖  Masoretic ְוַאִּמ֥

 4Q82g (4QXIIg) ]יהוה[ ם]ום ההוא נא[ום ינוס בי]לבו בגבורים ער ואמיץ[

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 3 

1 

ר  ה ֲאֶׁש֧ ל ָּכל־ַהִּמְׁשָּפָח֔ ל ַע֚ ר ְיהָו֛ה ֲעֵליֶכ֖ם ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ר ִּדֶּב֧ ה ֲאֶׁש֨ ר ַהֶּז֗ ִׁשְמ֞עּו ֶאת־ַהָּדָב֣
ר ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר֖ יִתי ֵמֶא֥  ֶהֱעֵל֛

Masoretic 

 אשר ]כל המשפחה[ אל על]עליכם בני ישר שר דבר יהוה[ה א]את הדבר הז מעו[ש
 ]העליתי מארץ מצרים לאמר[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ם ֵתיֶכֽ ת ָּכל־ֲעֹוֹנֽ ם ֵא֖ ד ֲעֵליֶכ֔ ה ַעל־ֵּכ֙ן ֶאְפֹק֣ ות ָהֲאָדָמ֑ ל ִמְׁשְּפֹח֣ ְעִּתי ִמֹּכ֖ ם ָיַד֔ ק ֶאְתֶכ֣  Masoretic ַר֚

 4Q82g (4QXIIg) תיכם]עוונ כן אפקד עליכם את כל משפחות האדמה על[מכול  ]רק אתכם ידעתי[

 .Highlighted Diff עוונתיכם כן אפקד עליכם את כל משפחות האדמה עלל +ו+מכ רק אתכם ידעתי

Chapter 4 

4 

ַע ְוהָ  ית־ֵא֙ל ּוִפְׁש֔עּו ַהִּגְלָּג֖ל ַהְרּ֣בּו ִלְפֹׁש֑ אּו ֵבֽ ים ֹּב֤ ם ִלְׁש֥�ֶׁשת ָיִמ֖ ֶק֙ר ִזְבֵחיֶכ֔ יאּו ַלֹּב֨ ִב֤
ם ֵתיֶכֽ  ַמְעְׂשֹרֽ

Masoretic 

 ]יכם לשלשת ימים[ח]ב[ז ]אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר באו בית[
 ]מעשרתיכם[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 



5 

ה ְוִקְר֥אּו ְנָדבֹ֖  ָחֵמ֙ץ ֹּתוָד֔ ר ֵמֽ ם ֲאֹדָנ֥יְוַקֵּט֤ ל ְנֻא֖ ן ֲאַהְבֶּת֙ם ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ י ֵכ֤ יעּו ִּכ֣  ות ַהְׁשִמ֑
ה  ְיהִוֽ

Masoretic 

 ]השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני ות[נדב ו]רא[וק ]וקטר מחמץ תודה[
 ]יהוה[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ם נִ  ִּתי ָלֶכ֜ ֵתיֶכ֑םְוַגם־ֲאִנ֩י ָנַת֨ ל ְמֹקוֹמֽ ֶחם ְּבֹכ֖ ֶסר ֶל֔ ם ְוֹח֣ ֵריֶכ֔ ִי֙ם ְּבָכל־ָע֣ ון ִׁשַּנ֙  ְקֹי֤
ה י ְנֻאם־ְיהָוֽ ם ָעַד֖ א־ַׁשְבֶּת֥ ֹֽ  ְול

Masoretic 

 קומתיכם]נתתי לכם נקיון שנים בכול עריכם וחסר לחם בכול מ[אנוכי  ]וגם[
 ]יהוה עדי נאם תם[שב ולא

4Q82g (4QXIIg) 

 ל מקומתיכם+ו+ל עריכם וחסר לחם בכ+ו+נקיון שנים בכ י נתתי לכם+וכ+וגם אנ
 יהוה עדי נאם שבתם ולא

Highlighted Diff. 

  



7 

יר יר ְוִהְמַטְרִּת֙י ַעל־ִע֣ ה ֳחָדִׁשי֙ם ַלָּקִצ֔ וד ְׁש�ָׁש֤ ֶׁשם ְּבֹע֨ ם ֶאת־ַהֶּג֗ ְעִּתי ִמֶּכ֜  ְוַג֣ם ָאֹנִכ֩י ָמַנ֨
יר ֶחלְ  א ַאְמִט֑ ֹ֣ ת ל יר ַאַח֖ ת ְוַעל־ִע֥ יהָ ֶאָח֔ יר ָעֶל֖ א־ַתְמִט֥ ֹֽ ר־ל ה ֲאֶׁשֽ ר ְוֶחְלָק֛ ה ַאַח֙ת ִּתָּמֵט֔  ָק֤

ׁש  ִּתיָבֽ
Masoretic 

 ]עיר לקציר והמטרתי עלדשים [שלושה ח עוד]ב הגשם וגם אנכי מנעתי מכם את[
 ]קה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה[אמטיר חל לא ]עיר אחת אחת ועל[
 ]תיבש[

4Q82g (4QXIIg) 

 עיר לקציר והמטרתי עלשה חדשים +ו+של בעוד הגשם מנעתי מכם אתוגם אנכי 
 אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר לא עיר אחת אחת ועל

 עליה תיבש
Highlighted Diff. 

8 

א־ַׁשְבֶּת֥  ֹֽ עּו ְול א ִיְׂשָּב֑ ֹ֣ ִים ְול ות ַמ֖ ת ִלְׁשֹּת֥ יר ַאַח֛ ים ֶאל־ִע֥ י ְוָנ֡עּו ְׁשַּתִי֩ם ָׁש֨�ׁש ָעִר֜ ם ָעַד֖
ה  ְנֻאם־ְיהָוֽ

Masoretic 

 ]י[עד ]ם[לא שבת]ש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ו[ונעו שתים של
 ]נאם יהוה[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



9 

ם ְוַכְרֵמיֶכ֛ם ּו ות ַּגֹּנוֵתיֶכ֧ ון ּוַבֵּיָרֹקו֒ן ַהְרֹּב֨ יִתי ֶאְתֶכ֮ם ַּבִּׁשָּדֹפ֣  ְתֵאֵניֶכ֥ם ְוֵזיֵתיֶכ֖ם יֹאַכ֣לִהֵּכ֣
ה י ְנֻאם־ְיהָוֽ ם ָעַד֖ א־ַׁשְבֶּת֥ ֹֽ  ַהָּגָז֑ם ְול

Masoretic 

 ]ותאניכם וזיתיכם יאכל[ רמיכם]וכ הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם[
 ]יהוה שבתם עדי נאם הגזם ולא[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 5 

1 

לׁשִ  ית ִיְׂשָרֵאֽ א ֲעֵליֶכ֛ם ִקיָנ֖ה ֵּב֥ י ֹנֵׂש֧ ר ָאֹנִכ֜ ה ֲאֶׁש֨ ר ַהֶּז֗  Masoretic ְמ֞עּו ֶאת־ַהָּדָב֣

 4Q82g (4QXIIg) ]הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל את[ מעו]ש[

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ת ִיְׂשָרֵא֑  יף ֔קּום ְּבתּוַל֖ א־ֹתוִס֣ ֹֽ ְפָל֙ה ל ּהָנֽ ין ְמִקיָמֽ ּה ֵא֥ ה ַעל־ַאְדָמָת֖  Masoretic ל ִנְּטָׁש֥

 4Q82g (4QXIIg) ]אדמתה אין מקימה תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על לא[נפלה 

None Extant Highlighted Diff. 
  



9 

וא ר ָיֹבֽ ד ַעל־ִמְבָצ֥ ז ְוֹׁש֖ ד ַעל־ָע֑ יג ֹׁש֖  Masoretic ַהַּמְבִל֥

 4Q82g (4QXIIg) ]על מבצר יבוא ד[ז וש]ע[שד על  ]המבליג[

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ם  ְׁשבּו ָב֑ ם ְולֹא־ֵת֣ י ָגִז֛ית ְּבִניֶת֖ ּנּו ָּבֵּת֥ ל ּוַמְׂשַאת־ַּב֙ר ִּתְק֣חּו ִמֶּמ֔ ם ַעל־ָּד֗ ֵכן ַיַ֣ען ֹּבוַׁשְסֶכ֞ ָל֠
ם א ִתְׁשּ֖תּו ֶאת־ֵייָנֽ ֹ֥ ם ְול ֶמד ְנַטְעֶּת֔  ַּכְרֵמי־ֶח֣

Masoretic 

 ]ניתם ולוא תשבו בם[ב ממנו בתי גזית ]לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו[
 יינם את ]כרמי חמד נטעתם ולוא תשתו[

4Q82g (4QXIIg) 

א תשבו בם +ו+בניתם ול לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית
 יינם אתא תשתו +ו+כרמי חמד נטעתם ול

Highlighted Diff. 

12 

יםִּכ֤  ֶפר ְוֶאְבֹיוִנ֖ י ַצִּדי֙ק ֣�ְקֵחי ֹכ֔ ם ֹצְרֵר֤ אֵתיֶכ֑ ֹֽ ים ַחּט ם ַוֲעֻצִמ֖ ים ִּפְׁשֵעיֶכ֔ ְעִּת֙י ַרִּב֣  י ָיַד֙
ַער ִהּֽטּו  ַּבַּׁש֥

Masoretic 

 ]יונים[אב]ו[ לקחי כפר ]רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק[ כי ידעתי
 ]בשער הטו[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 



13 

יא ה ִהֽ ת ָרָע֖ י ֵע֥ ם ִּכ֛ יא ִיֹּד֑ ת ַהִה֖ יל ָּבֵע֥ ן ַהַּמְׂשִּכ֛  Masoretic ָלֵכ֗

 4Q82g (4QXIIg) היא ]לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה[

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ן ְיה ְח֑יּו ִויִהי־ֵכ֞ ַען ִּתֽ ע ְלַמ֣ וב ְוַאל־ָר֖ םִּדְרׁשּו־ֹט֥ ר ֲאַמְרֶּתֽ ות ִאְּתֶכ֖ם ַּכֲאֶׁש֥ י־ְצָבֹא֛  Masoretic ָו֧ה ֱא�ֵהֽ

 4Q82g (4QXIIg) כאשר אמרתם ]צבאות אתכם כן יהוה אלהי רע למען תחיו ויהיל [ב וא]ו[ט ]ו[דרש

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ַער ִמְׁשּפָ֑  יגּו ַבַּׁש֖ וב ְוַהִּצ֥ ֱהבּו ֹט֔ יתִׂשְנאּו־ָר֙ע ְוֶא֣ ות ְׁשֵאִר֥ י־ְצָבֹא֖ ֱֶחַנ֛ ן ְיהָו֥ה ֱא�ֵהֽ י יֽ  ט אּוַל֗
ף  ֹיוֵסֽ

Masoretic 

 ]רית[יחננו יהוה אלוהי צבאות שא ]ֹטוב והציגו בשער משפט אוליאהבו [שנאנו רע ו
 ]יוסף[

4Q82g (4QXIIg) 

הי צבאות שארית +ו+יחננו יהוה אל ֹטוב והציגו בשער משפט אוליו רע ואהבו +נ+שנא
 יוסף

Highlighted Diff. 

  



16 

ות יֹאְמ֣רּו ד ּוְבָכל־חּוֹצ֖ ות ִמְסֵּפ֔ י ְּבָכל־ְרֹחֹב֣ י ְצָבֹאו֙ת ֲאֹדָנ֔ ה ֱא�ֵה֤ ר ְיהָו֜ ה־ָאַמ֨ ֵכן ֹּכֽ  ָל֠
ִהי וְדֵעי ֶנֽ ד ֶאל־ֹי֥ ֶבל ּוִמְסֵּפ֖ ו ְוָקְר֤אּו ִאָּכ֙ר ֶאל־ֵא֔  ֹהו־ֹה֑

Masoretic 

 יואמרו ]חוצות בות מספד ובכלרח אדני בכלות [אלוהי צבא ]ה[לכן כה אמר יהו
 ]יודעי נהי אבל ומספד אל[ או אכר אל]וקר[הו  ]ו[ה

4Q82g (4QXIIg) 

 אמרו+ו+י חוצות רחבות מספד ובכל אדני בכלהי צבאות +ו+לכן כה אמר יהוה אל
 יודעי נהי אבל ומספד אל הו וקראו אכר אל הו

Highlighted Diff. 

17 

ד ִּכֽ  ים ִמְסֵּפ֑ הּוְבָכל־ְּכָרִמ֖ ר ְיהָוֽ ר ְּבִקְרְּב֖� ָאַמ֥  Masoretic י־ֶאֱעֹב֥

 4Q82g (4QXIIg) ]יהוה[ בקרבך אמר ]אעבר[ מספד כי ]כרמים ובכל[

None Extant Highlighted Diff. 

18 

ור ֶׁש� ְולֹא־ֹאֽ ום ְיהָו֖ה הּוא־ֹח֥ ם ֹי֥ ום ְיהָו֑ה ָלָּמה־ֶּז֥ה ָלֶכ֛ ים ֶאת־ֹי֣ וי ַהִּמְתַאִּו֖  Masoretic ֹה֥

 4Q82g (4QXIIg) ]יהוה הוא חשך ולוא אור[ ם יום]יום יהוה למה זה לכ הוי המתאוים את[

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 6 

1 

ון ְנֻקֵבי֙  ר ֹׁשְמֹר֑ ים ְּבַה֣ ון ְוַהֹּבְטִח֖ ים ְּבִצֹּי֔ וי ַהַּׁשֲאַנִּנ֣ ית ֹה֚ ם ֵּב֥ אּו ָלֶה֖ ם ּוָב֥ ית ַהֹּגוִי֔  ֵראִׁש֣
ל  ִיְׂשָרֵאֽ

Masoretic 

 ]להם בית[וים ובאו ]הג הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית[
 ]ישראל[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ה  ת ַרָּב֑ ם ֲחַמ֣ ְלֵנ֙ה ּוְר֔אּו ּוְל֥כּו ִמָּׁש֖ ות ּוְר֣דּו ַגת־ְּפִלְׁשּ֗תיםִעְב֤רּו ַכֽ  ֲהֹטוִבי֙ם ִמן־ַהַּמְמָלֹכ֣
ם ם ִמְּגֻבְלֶכֽ ב ְּגבּוָל֖ ֶּלה ִאם־ַר֥  ָהֵא֔

Masoretic 

 ]לכות[מ]המ הטובים מן פלשתים גתרדו [חמת רבה ו ]םו מש[ולכ ]וראו עברו כלנה[
 ]מגבלכם[ האלה אם רב גבולם

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

ס ֶבת ָחָמֽ ע ַוַּתִּגיׁ֖שּון ֶׁש֥ ום ָר֑ ים ְלֹי֣ ְמַנִּד֖  Masoretic ַהֽ

 4Q82g (4QXIIg) ]מס[ת ח]שב[ ותגישון ]ליום רע המנדים[

None Extant Highlighted Diff. 



4 

אן ֹ֔ ים ָּכִרי֙ם ִמּצ ם ְוֹאְכִל֤ ים ַעל־ַעְרֹׂשוָת֑ ן ּוְסֻרִח֖ ות ֵׁש֔ ְכִבי֙ם ַעל־ִמֹּט֣ ו� ַהֹּׁשֽ ים ִמֹּת֥  ַוֲעָגִל֖
ק  ַמְרֵּבֽ

Masoretic 

 ]ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוךתם [ערשו ]מטות שן וסרחים על[ ל]ע השכבים[
 ]מרבק[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

א ֶנְח֖לּו עַ  ֹ֥ חּו ְול ים ִיְמָׁש֑ ית ְׁשָמִנ֖ ִין ְוֵראִׁש֥ ים ְּבִמְזְרֵק֙י ַי֔ ףַהֹּׁשִת֤ ֶבר ֹיוֵסֽ  Masoretic ל־ֵׁש֥

 4Q82g (4QXIIg) ]שבר יוסף יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו עלקי [זר]במ[ שתים]ה[

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ון ֹנִכ֙י ֶאת־ְּגֹא֣ ב ָאֽ ות ְמָתֵא֤ י ְצָבֹא֔ ו ְנֻאם־ְיהָו֙ה ֱא�ֵה֣ ה ְּבַנְפֹׁש֗ י ְיהִו֜  ִנְׁשַּב֩ע ֲאֹדָנ֨
ֲעקֹ֔  ּהַיֽ יר ּוְמ�ָאֽ י ִע֥ יו ָׂשֵנ֑אִתי ְוִהְסַּגְרִּת֖  ב ְוַאְרְמֹנָת֖

Masoretic 

ן ]ו[גא ]ת[א ]י[תאיב אנוכ]צבאות מ נאם יהוה אלהי[ בנפשו ה]י יהו[נשבע אדונ
 ]יר ומלאה[שנאתי והסגרתי ע ]וארמנתיו[יעקוב 

4Q82g (4QXIIg) 

 גאון את כי+ו+ב אנ+י+צבאות מתא נאם יהוה אלהי בנפשו ני יהוה+ו+נשבע אד
 שנאתי והסגרתי עיר ומלאה ב וארמנתיו+ו+יעק

Highlighted Diff. 



9 

תּו ד ָוֵמֽ ִית ֶאָח֖ ים ְּבַב֥ ה ֲאָנִׁש֛ ְת֜רּו ֲעָׂשָר֧ ה ִאם־ִיָּו֨  Masoretic ְוָהָי֗

 4Q82g (4QXIIg) ]ו[שים בבית אחד ומת]אם יותרו עשרה אנ והיה[

None Extant Highlighted Diff. 

10 

וד ִית ַהֹע֥ י ַהַּב֛ ר ְּבַיְרְּכֵת֥ ר ַלֲאֶׁש֨ יא ֲעָצִמי֮ם ִמן־ַהַּבִי֒ת ְוָאַמ֞ ו ְלֹהוִצ֣ ו ּוְמָסְרֹפ֗ ו ֹּדוֹד֣  ּוְנָׂשֹא֞
ה ם ְיהָוֽ יר ְּבֵׁש֥ א ְלַהְזִּכ֖ ֹ֥ י ל ס ִּכ֛ ר ָה֔ ֶפס ְוָאַמ֣ ר ָא֑ � ְוָאַמ֣  ִעָּמ֖

Masoretic 

 ]עוד[ה ]בירכתי הבית[ אמר לאשרבית ו]להוציא עצמים מן ה ונשאו דודו ומסרפי[
 ה]יר בשם יהו[לא להזכ ]עמך ואמר אפס ואמר הס כי[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ים ן ְּבִקִעֽ ִית ַהָּקֹט֖ ים ְוַהַּב֥ ול ְרִסיִס֑ ִית ַהָּגֹד֖ ה ְוִהָּכ֛ה ַהַּב֥ י־ִהֵּנ֤ה ְיהָו֙ה ְמַצֶּו֔  Masoretic ִּכֽ

 4Q82g (4QXIIg) ]הקטן בקעים ית[ם והב]י[גדול רסיס]ה מצוה והכה הבית הכי הנה יהו[

None Extant Highlighted Diff. 
  



12 

ה י ְצָדָק֖ ט ּוְפִר֥ ם ְלרֹאׁ֙ש ִמְׁשָּפ֔ י־ֲהַפְכֶּת֤ ים ִּכֽ וׁש ַּבְּבָקִר֑ ם־ַיֲחֹר֖ ים ִאֽ ַל֙ע סּוִס֔  ַהְיֻר֤צּון ַּבֶּס֙
 ְלַלֲעָנֽה

Masoretic 

 צדקה משפט ופרי ]כי הפכתם לראש בבקרים[ סוסים אם יחרוש סלע]הירצון ב[
 ]ה[ללענ

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

 ִים נּו ַקְרָנֽ ְחנּו ָל֖ נּו ָלַק֥ ים ֲה֣�וא ְבָחְזֵק֔ ְמִר֔ ר ָהֹא֣ א ָדָב֑ ֹ֣ ים ְלל  Masoretic ַהְּׂשֵמִח֖

 4Q82g (4QXIIg) ]נו לנו קרניםלקחנו [הלוא בחזק ]ללא דבר האמרים חים[שמ]ה[

None Extant Highlighted Diff. 

14 

וי ְוָלֲח֥צּו ֶאְתֶכ֛ם ות ֹּג֑ י ַהְּצָבֹא֖ ל ְנֻאם־ְיהָו֛ה ֱא�ֵה֥ ית ִיְׂשָרֵא֗ ם ֵּב֣ ים ֲעֵליֶכ֜ י ִהְנִנ֩י ֵמִק֨  ִּכ֡
ה ת ַעד־ַנַ֥חל ָהֲעָרָבֽ וא ֲחָמ֖  ִמְּלֹב֥

Masoretic 

 ]אתכם[ ת גוי ולחצו]הצבאו אלהי והיה םנא ישראל תבים [יכ]על[קים ]כי הנני מ[
 ]מלבוא חמת עד נחל הערבה[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 7 

1 

ר ִּגּזֵ֥  ֶקׁש ַאַח֖ ֵּנה־ֶל֔ ֶקׁש ְוִה֨ ת ֲע֣�ות ַהָּל֑ י ִּבְתִחַּל֖ ר ֹּגַב֔ ה ְוִהֵּנ֙ה ֹיוֵצ֣ ִנ֙י ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֔ ה ִהְרַא֙  יֹּכ֤
ֶל�  ַהֶּמֽ

Masoretic 

 ]אחר גזי נה לקש[ש וה]הלק והנה יוצר גבי בתחלת עלות וני יהוה[אד ]ני[הרא ]כה[
 ]המלך[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

�  ו ֲאָנֽ ת ֲאָנ֑ � ּוְבָיֹד֖ ב ַעל־ֹחוַמ֣ ִני ְוִהֵּנ֧ה ֲאֹדָנ֛י ִנָּצ֖ ה ִהְרַא֔  Masoretic ֹּכ֣

 4Q82g (4QXIIg) ו אנך]ד[מת אנך ובי]ל חו[צב ע]ראני והנה אדוני נכה ה[

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ם ֲאָנ�֙  י ָׂש֤ י ִהְנִנ֨ אֶמר ֲאֹדָנ֗ ֹ֣ ר ֲאָנ֑ � ַוּי וס ָוֹאַמ֖ ה ֹרֶא֙ה ָעֹמ֔ ה־ַאָּת֤ י ָמֽ ה ֵאַל֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨  ַוּי
ֶרב֙  ור ֽ�ו ְּבֶק֙ וד ֲעֹב֥ יף ֹע֖ א־ֹאוִס֥ ֹֽ ל ל י ִיְׂשָרֵא֔  ַעִּמ֣

Masoretic 

נך ויאמר יהוה הנני שם אנך ]ר א[ואמ ]אלי מה אתה רואה עמוס וה[וני יה]אד מר[ויא
 ר לו]עמי ישראל לוא אוסיף עוד עבו ב[בקר

4Q82g (4QXIIg) 

הנני שם אנך  *והיה*אה עמוס ואמר אנך ויאמר +ו+אלי מה אתה ר יהוה +אדוני+ ויאמר
 א אוסיף עוד עבור לו+ו+עמי ישראל ל בקרב

Highlighted Diff. 



9 

ֶרב ם ֶּבָחֽ ית ָיָרְבָע֖ י ַעל־ֵּב֥ בּו ְוַקְמִּת֛ ל ֶיֱחָר֑ י ִיְׂשָרֵא֖ ק ּוִמְקְּדֵׁש֥ ות ִיְׂשָח֔ ּמּ֙ו ָּבֹמ֣  Masoretic ְוָנַׁש֙

 4Q82g (4QXIIg) ]רבעם בחרבבית י על יחרבו וקמתי שראל[קדשי י]ומ[שחק ]י[ ונשמו במות

None Extant Highlighted Diff. 

10 

וס י� ָעֹמ֗ ר ָעֶל֜ ר ָקַׁש֨ ל ֵלאֹמ֑ ֶל�־ִיְׂשָרֵא֖ ם ֶמֽ ל ֶאל־ָיָרְבָע֥ ית־ֵא֔ ן ֵּבֽ ח ֲאַמְצָי֙ה ֹּכֵה֣  ַוִּיְׁשַל֗
יו יל ֶאת־ָּכל־ְּדָבָרֽ ֶרץ ְלָהִכ֖ ל ָהָא֔ ל לֹא־תּוַכ֣ ית ִיְׂשָרֵא֔ ֶר֙ב ֵּב֣  ְּבֶק֙

Masoretic 

 ]לאמר קשר עליך עמוס[ ל]ם מלך ישרא[אל אל ירבע ]ביתוישלח אמציה כהן [
 ]רץ להכיל את כל דבריו[לוא תוכל הא ]ישראל בקרב בית[

4Q82g (4QXIIg) 

 לאמר קשר עליך עמוס אל אל ירבעם מלך ישראל ביתוישלח אמציה כהן 
 א תוכל הארץ להכיל את כל דבריו+ו+ל ישראל בקרב בית

Highlighted Diff. 

11 

ו ל ַאְדָמֹתֽ ה ֵמַע֥ ל ָּג֥�ה ִיְגֶל֖ ְׂשָרֵא֔ ם ְוִי֨ ֶרב ָי֣מּות ָיָרְבָע֑ וס ַּבֶח֖ ר ָעֹמ֔  Masoretic ִּכי־ֹכ֙ה ָאַמ֣

 4Q82g (4QXIIg) ]גלה יגלה מעל אדמתו[ ישראל]ימות ירבעם ו כי כה אמר עמוס בחרב[

None Extant Highlighted Diff. 
  



12 

אֶמר  ֹ֤ םַוּי ֶחם ְוָׁש֖ ם ֶל֔ ה ֶוֱאָכל־ָׁש֣ ֶרץ ְיהּוָד֑ � ְּבַרח־ְל֖� ֶאל־ֶא֣ ה ֵל֥ וס ֹחֶז֕  ֲאַמְצָי֙ה ֶאל־ָעֹמ֔
א  ִּתָּנֵבֽ

Masoretic 

 ]שם לחם ושם ארץ יהודה ואכל אל[ לכה ]חזה לך ברח ויאמר אמציה אל עמוס[
 ]תנבא[

4Q82g (4QXIIg) 

 שם לחם ושם ץ יהודה ואכלאר אל +ה+*כ*ל חזה לך ברח ויאמר אמציה אל עמוס
 תנבא

Highlighted Diff. 

14 

ִכי ר ָאֹנ֖ י־ֹבוֵק֥ ִכי ִּכֽ יא ָאֹנ֑ א ֶבן־ָנִב֖ ֹ֥ ִכי ְול יא ָאֹנ֔ ה לֹא־ָנִב֣ אֶמר ֶאל־ֲאַמְצָי֔ ֹ֣  ַוַּיַ֤ען ָעֹמו֙ס ַוּי
ים ס ִׁשְקִמֽ  ּוֹבוֵל֥

Masoretic 

 ]אנכיוקר [כי כי בנביא אנו ]אנוכי ולוא בןנביא  אמציה לא ויען עמוס ויאמר אל[
 ]ובולס שקמים[

4Q82g (4QXIIg) 

אנכי כי כי בוקר +ו+א בן נביא אנ+ו+כי ול+ו+אננביא  אמציה לא ויען עמוס ויאמר אל
 ובולס שקמים

Highlighted Diff. 

15 

י  א ֶאל־ַעִּמ֥ � ִהָּנֵב֖ ה ֵל֥ אֶמר ֵאַל֙י ְיהָו֔ ֹ֤ אן ַוּי ֹ֑ י ַהּצ ה ֵמַאֲחֵר֖ ִני ְיהָו֔ לַוִּיָּקֵח֣  Masoretic ִיְׂשָרֵאֽ

 4Q82g (4QXIIg) ]עמי ישראל[ יה אל]וה לך הנב[יההצאן ויאמר  ]ויקחני יהוה מאחרי[

 .Highlighted Diff עמי ישראל אל +ה+*י*יהוה לך הנב -אלי-הצאן ויאמר  ויקחני יהוה מאחרי



16 

א ִתָּנֵב֙א ַעל־ ֹ֤ ר ל ה ֹאֵמ֗ ע ְּדַבר־ְיהָו֑ה ַאָּת֣ ה ְׁשַמ֣ קְוַעָּת֖ ית ִיְׂשָחֽ יף ַעל־ֵּב֥ א ַתִּט֖ ֹ֥ ל ְול  Masoretic ִיְׂשָרֵא֔

 4Q82g (4QXIIg) ]בית ישחק ישראל ולא תטיף על[ לא תנבא על ]ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר[

None Extant Highlighted Diff. 

17 

יר ִּתְזֶנ֙ה ּוָבֶנ֤י� ּוְבֹנתֶ֙  ה ִאְׁשְּת֞� ָּבִע֤ ר ְיהָו֗ ן ֹּכה־ָאַמ֣ לּוָלֵכ֞ ֶרב ִיֹּפ֔  י֙� ַּבֶח֣
ה ֵמַע֥ל ְוַאְדָמְת�֖  ל ָּג֥�ה ִיְגֶל֖ ְׂשָרֵא֔ ה ְטֵמָא֙ה ָּת֔מּות ְוִי֨ ה ַעל־ֲאָדָמ֤ ק ְוַאָּת֗ ֶבל ְּתֻחָּל֑  ַּבֶח֣
ו  ַאְדָמֹתֽ

Masoretic 

 ]בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלושתכה [אדני יהוה א ]אמר לכן כה[
 יגלה מעל ]תמות וישראל גלה ה טמאהואתה על אדמ[ תחלק ואדמתכה בחבל

 אדמתו
4Q82g (4QXIIg) 

 בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו +ה+*כ*יהוה אשת +אדני+ אמר לכן כה
יגלה מעל  תמות וישראל גלה ואתה על אדמה טמאה תחלק בחבל +ה+*כ*ואדמת
  אדמתו

Highlighted Diff. 

  



Chapter 8 

1 

ִני ֲאֹדָנ֣י ְיהוִ֑  ה ִהְרַא֖ ִיץֹּכ֥  Masoretic ה ְוִהֵּנ֖ה ְּכ֥לּוב ָקֽ

 4Q82g (4QXIIg) וה והנה כלוב קיץ]כה הראני אדוני יה [

None Extant Highlighted Diff. 

2 

א ַהֵּק֙ץ אֶ  י ָּב֤ ה ֵאַל֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ ִיץ ַוּי ר ְּכ֣לּוב ָק֑ וס ָוֹאַמ֖ ה ֹרֶא֙ה ָעֹמ֔ ה־ַאָּת֤ אֶמר ָמֽ ֹ֗ יַוּי  ל־ַעִּמ֣
ור ֽ�ו וד ֲעֹב֥ יף ֹע֖ ל לֹא־ֹאוִס֥  ִיְׂשָרֵא֔

Masoretic 

 ]עמי אל[ אלי בא הקץ ]יהוה[ אמר]ואמר כלוב קיץ וי ר מה אתה ראה עמוס[ויאמ
 ]אוסיף עוד עבור לו ישראל לא[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

ום הַ  ות ֵהיָכ֙ל ַּבֹּי֣ ילּו ִׁשיֹר֤ וםְוֵהיִל֜ ֶגר ְּבָכל־ָמֹק֖ ב ַהֶּפ֔ ה ַר֣ ם ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֑  ֔הּוא ְנֻא֖
י� ס ִהְׁשִל֥  ָהֽ

Masoretic 

 ר בכול מקום]רב הפג וא נאם אדני יהוה[ם הה]ביו[ ת היכלשירו ]והילילו[
 ]יך הס[ל]ש[ה

4Q82g (4QXIIg) 

 ל מקום+ו+רב הפגר בכ ביום ההוא נאם אדני יהוה ת היכלשירו והילילו
 השליך הס

Highlighted Diff. 



4 

ֶרץ ֵּוי־ָאֽ ית ֲעִנ֯ ון ְוַלְׁשִּב֖ ים ֶאְבֹי֑ את ַהֹּׁשֲאִפ֖ ֹ֕  Masoretic ִׁשְמעּו־ז

 4Q82g (4QXIIg) ]יון ולשבית ענוי ארץ[שאפים אב]שמעו זאת ה[

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ֶבר וְ  יָרה ֶּׁש֔ ֶדׁ֙ש ְוַנְׁשִּב֣ ר ַהֹח֨ י ַיֲעֹב֤ ר ָמַת֞ יל ֵלאֹמ֗ ין ֵאיָפ֙ה ּוְלַהְגִּד֣ ר ְלַהְקִט֤ ת ְוִנְפְּתָחה־ָּב֑ ַהַּׁשָּב֖
ה ֶקל ּוְלַעֵּו֖ת מֹאְזֵנ֥י ִמְרָמֽ  ֶׁש֔

Masoretic 

 ]בר להקטין איפה ולהגדיל שבר והשבת ונפתחה[ נשבים]לאמר מתי יעבר החדש ו[
 ]שקל ולעות מאזני מרמה[

4Q82g (4QXIIg) 

בר להקטין איפה ולהגדיל  שבר והשבת ונפתחה *הם*לאמר מתי יעבר החדש ונשבי
 שקל ולעות מאזני מרמה

Highlighted Diff. 

11 

א ַלּמַ֔  א־ָצָמ֣ ֹֽ ֶח֙ם ְול ב ַלֶּל֨ א־ָרָע֤ ֹֽ ֶרץ ל ב ָּבָא֑ י ָרָע֖ ה ְוִהְׁשַלְחִּת֥ ים ְנֻא֙ם ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֔ ים ָּבִא֗ ִים ִהֵּנ֣ה ָיִמ֣
ה י ְיהָוֽ ת ִּדְבֵר֥ ַע ֵא֖ י ִאם־ִלְׁשֹמ֔  ִּכ֣

Masoretic 

למים  ]צמא רעב ללחם ולא הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא[
 ]את דברי יהוה[ ם לשמוע]כי א[

4Q82g (4QXIIg) 

למים  צמא רעב ללחם ולא הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא
 את דברי יהוה ע+ו+כי אם לשמ

Highlighted Diff. 



12 

אּו ְוָנעּו֙  א ִיְמָצֽ ֹ֥ ׁש ֶאת־ְּדַבר־ְיהָו֖ה ְול וְט֛טּו ְלַבֵּק֥ ח ְיֹׁשֽ ון ְוַעד־ִמְזָר֑ ם ּוִמָּצֹפ֖  Masoretic ִמָּי֣ם ַעד־ָי֔

 4Q82g (4QXIIg) ]לבקש את דבר יהוה ולוא ימצאו טו[מזרח ישוט צפון ועד]ונעו מים עד ים ומ[

None Extant Highlighted Diff. 

13 

א ים ַּבָּצָמֽ ות ְוַהַּבחּוִר֖ ְתַעַּלְפָנה ַהְּבתּו֧�ת ַהָּיֹפ֛ ום ַה֜הּוא ִּת֠  Masoretic ַּבֹּי֨

 4Q82g (4QXIIg) ]הבתולת היפות והבחורים בצמא פנה[וא תתעלה]ה[ ביום

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ַבע ְוָנְפ֖לּוַהִּנְׁשָּבִעי֙ם ְּבאַ  ר־ָׁש֑ ֶר� ְּבֵאֽ י ֶּד֣ ן ְוֵח֖ י֙� ָּד֔ י ֱא�ֶה֙ ון ְוָאְמ֗רּו ֵח֤ ְמֹר֔ ת ֹׁשֽ  ְׁשַמ֣
וד  ְולֹא־ָי֥קּומּו ֹעֽ

Masoretic 

 ]ונפלו[ר שבע ]בא ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך אשמת שמרון[עים ב]הנשב[
 ]עוד ולוא יקומו[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

  



Chapter 9 

1 

ַעם֙  ים ּוְבַצ֙ ור ְוִיְרֲעׁ֣שּו ַהִּסִּפ֗ � ַהַּכְפֹּת֜ ַח ַוּיֹאֶמ֩ר ַה֨ ל־ַהִּמְזֵּב֗ ב ַעֽ י ִנָּצ֣ יִתי ֶאת־ֲאֹדָנ֜  ָרִא֨
 ֹֽ ג ל ֶרב ֶאֱהֹר֑ ם ַּבֶח֣ ם ְוַאֲחִריָת֖ אׁש ֻּכָּל֔ ֹ֣ יטְּבר ם ָּפִלֽ ט ָלֶה֖ א־ִיָּמֵל֥ ֹֽ ס ְול  א־ָי֤נּוס ָלֶה֙ם ָנ֔

Masoretic 

 ]עשו הספים ובצעם[ר]י[תר ו]הכפ[ אמר הך]נצב על המזבח וי ראיתי את אדוני[
 ]ימלט להם פליט ינוס להם נס ולא אהרג לאחרב [יתם ב]בראש כלם ואחר[

4Q82g (4QXIIg) 

 ר וירעשו הספים ובצעם-ו-כפתה נצב על המזבח ויאמר הך ני+ו+ראיתי את אד
 ימלט להם פליט ינוס להם נס ולא אהרג לאבראש כלם ואחריתם בחרב 

Highlighted Diff. 

5 

ה ַכְיֹא֙ר ֻּכּלָ֔  ּה ְוָעְלָת֤ וְׁשֵבי ָב֑ וג ְוָאְב֖לּו ָּכל־ֹי֣ ֶר֙ץ ַוָּתֹמ֔ ַע ָּבָא֙ ות ַהֹּנוֵג֤ ה ַהְּצָבֹא֗ י ְיהִו֜  ּהַואֹדָנ֨
ר ה ִּכיֹא֥ ִים ְוָׁשְקָע֖  ִמְצָרֽ

Masoretic 

 ]כלהאר [ה כי]ועלת יושבי בה ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל[
 ]ושקעה כיאר מצרים[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



6 

י־הַ  א ְלֵמֽ ּה ַהֹּקֵר֣ ֶרץ ְיָסָד֑ ו ַעל־ֶא֣ ו ַוֲאֻגָּדֹת֖ ִי֙ם ַמֲע֯לֹוָת֔ ֶרץ ַהֹּבוֶנ֤ה ַבָּׁשַמ֙ ם ַעל־ְּפֵנ֥י ָהָא֖  ִּיְׁשְּפֵכ֛ ם ַוֽ ָּי֗
ו  ְיהָו֥ה ְׁשֹמֽ

Masoretic 

פני  ]יסדה הקרא למי הים וישפכם על גדתו על ארץ[ותיו וא]הבונה בשמים מעל[
 ]יהוה שמו[ הארץ

4Q82g (4QXIIg) 

 פני הארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על ו ואגדתו על ארץ+י+הבונה בשמים מעלות
 יהוה שמו

Highlighted Diff. 

14 

ים ְוָׁש֖תּו בּו ְוָנְט֣עּו ְכָרִמ֔ ים ְנַׁשֹּמו֙ת ְוָיָׁש֔ י ִיְׂשָרֵאל֒ ּוָב֞נּו ָעִר֤  ְוַׁשְבִּת֮י ֶאת־ְׁש֣בּות ַעִּמ֣
ם ות ְוָאְכ֖לּו ֶאת־ְּפִריֶהֽ  ֶאת־ֵייָנ֑ם ְוָעׂ֣שּו ַגֹּנ֔

Masoretic 

 ]ים ושתו[כרמ ו]ע[ו ונטב]נשמות ויש ים[ו ער]ובנ שבות עמי ישראל ושבתי את[
 ]ריהם[ואכלו את פ ]את יינם ועשו גנות[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



15 

ר ְיהָו֥ה ם ָאַמ֖ ִּתי ָלֶה֔ ר ָנַת֣ ל ַאְדָמָת֙ם ֲאֶׁש֣ וד ֵמַע֤ א ִיָּנְתׁ֜שּו ֹע֗ ֹ֨ ם ְול ים ַעל־ַאְדָמָת֑  ּוְנַטְעִּת֖
י�  ֱא�ֶהֽ

Masoretic 

שר נתתי להם אמר יהוה ]א ינתשו עוד מעל אדמתם וא[על אדמתם ול ]ים[ת]ונטע[
 ]ה[אלוהיכ

4Q82g (4QXIIg) 

אשר נתתי להם אמר יהוה  ינתשו עוד מעל אדמתם א+ו+על אדמתם ול ונטעתים
 +ה+*כ*הי+ו+אל

Highlighted Diff. 
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