
Dead Sea Scrolls Parallel Manuscripts - Exodus / ואלה שמות 

Chapter 1: 2QExoda; 4QGen-Exoda; 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodb 

1 

4QpaleoGen-Exodl וביתו  ]את יעקב איש[ ימה]הבאים מצר ראל[אלה שמות בני יש
 באו

4QExodb 
 ]וביתו[איש  את יעקוב אביהם ]מצרימה הבאים ישראל בני שמות אלהו[
 ]באו[

2 

4QpaleoGen-Exodl לוי ויהודה מעון[ובן ש]א[ר[ 
3 

4QGen-Exoda ובנימן בולן[וז ויששכר[ 
4QpaleoGen-Exodl זבולן ובנימן[ ויששכר[ 

4QExodb מין[יששכר זבולון יוסף ובני[ 
4 

4QpaleoGen-Exodl  אשר[ד ו]ג[דן ונפתלי[ 
 

  



5 

4QGen-Exoda ]במצרים היה[ ויוסף נפש וחמש ]שבעים יעקב ירך יצאי נפש כל ויהי[ 
4QpaleoGen-Exodl ]רים[נפש ויוסף היה במצ ]עקב שבעים[צא ירך י]ויהי כל נפש י[ 

4QExodb ]חמש ושבעים נפש ]ליעקוב נפש כל ויהי 
6 

4QGen-Exoda ]וא]הה הדור וכל אחיו וכל יוסף וימת 
4QpaleoGen-Exodl ]ו וכל הדור ההוא[חי]וימת יוסף וכל א[ 

4QExodb ההוא הדור וכל אחיו וכל יוסף[ וימת[ 
7 

4QGen-Exoda תם]א הארץ ותמלא מאד במאד ויעצמו וירבו צו[וישר פרו ישראל ובני 
4QExodb ]אתם הארץ ותמלא מאד במאד ויעצמו ו[ישרצו וירב]ו פרו ישראל ובני[ 

8 

4QGen-Exoda ]יוסף את ידע[ לא אשר מצרים על חדש לך]מ ויקם[ 
9 

4QGen-Exoda ]ממנו ועצום רב ל]ישרא בני עם הנה עמו אל ויאמר 
 

  



10 

4QGen-Exoda 
 שנאינו על הוא גם סף]ונו מלחמה תקראנה כי והיה ירבה פן לו[ נתחכמה הבה

 ]ארץ[ה מן ועלה בנו ונלחם
11 

2QExoda 
 ]את לפרעה נות[כ]ס[מ ערי ]ויבנו בסבלתם ענתו למען מסים שרי עליו וישימו[
 ]רעמסס ואת פתום[

4QGen-Exoda 
 ]ת[א לפרעה מסכנת ערי ויבן בסבלתם ענתו ן]למע מסים שרי עליו וישימו[
 ]רעמסס ואת פתם[

12 

2QExoda 
 ני]ב מפני מצרים ויקוצו מאד במאד[ ישרצו וכן בו]ר[י כן תםוא ענו]י וכאשר[

 ישראל

4QGen-Exoda 
 ]בני מפני[ ויקוצו יפרץ וכן ירבה כן אתו ו]יענ וכאשר[
 ]ישראל[

13 

2QExoda בפרך ישראל בני[ את מצרים ויעבדו[ 
4QGen-Exoda ]בפרך ישראל ]בני את מצרים ויעבדו 

 

  



14 

2QExoda 
 ]כל את בשדה עבדה ובכל[ ובלבנים בחמר קשה בעבדה ]חייהם את וימררו[
 מצרים ויקוצו ]מאד במאד ישרצו וכן ירבו כן[ בפרך בהם עבדו אשר בודתם]ע[

 ]ל[ישרא בני מפני

4QGen-Exoda 
 כל את ]בשדה עבדה ובכל ובלבנים מר[בח קשה ]בעבדה[ חייהם את וימרר

 בפרך בהם עבדו אשר עבדתם
15 

4QGen-Exoda ]פועה השנית ושם שפרה האחת שם ]אשר העברית למילדת מצרים מלך ויאמר 
16 

4QGen-Exoda 
 בת ואם אתו והמתן הוא בן אם נים]האב על וראיתן העבריות את בילדכן ויאמר[
 ]וחיה היא[

4QExodb 
 ]בת ואם אתו והמיתן הוא בן אם האבנים על וראיתן העבריות את[דכן ]ביל ויואמר[
 תנה]חיי היא[

17 

4QGen-Exoda 
 ]ותחיין צרים[מ מלך הןיאל דבר כאשר עשו ]ולא האלהים את המילדת ותיראן[
 ]הילדים את[

4QExodb 
 ותחיין  ]מצרים מלך אליהן דבר כאשר עשו ולא האלוהים את המילדות ותיראן[
 ]הילדים את[



18 

4QExodb 
 ]הזה הדבר[ן ]ית[דות העבריות ויואמר להן מדוע עש]למיל מצרים מלך ויקרא[
 ]הילדים את ותחיין[

19 

4QExodb 
תבוא  ]בטרם כי העבריות ריות[ותואמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצ

 אליהנה המילדת וילדו
20 

4QExodb מאד ויעצמו העם וירב ילדות[ויטב אלוהים למ[ 
21 

4QExodb ]בתים הם[ל ]ויעשו והים[ל]הא את דות[ל]המי יראו וכי[ 
22 

4QGen-Exoda ]תחיון הבת וכל תשליכהו היארה[ לד]הי[ ן]הב כל לאמר עמו לכל פרעה ויצו[ 
Chapter 2: 4QGen-Exoda; 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodb 

1 

4QGen-Exoda ]לוי בת את ויקח לוי ת]מבי איש וילך 
  



2 

4QGen-Exoda ]ירחים שלשת ותצפנהו הוא ]טוב כי אתו ותרא בן ותלד האשה ותהר 
4QExodb ]ים]ירח שלשה ותצפנהו הוא טוב כי אתו ותרא בן ותלד האשה ותהר 

3 

4QGen-Exoda 
 בה ותשם ובזפת בחמר ותחמרה ]גמא תבת לו ותקח הצפינו עוד יכלה[ ולא
 ]היאר שפת על בסוף ותשם[ הילד את

4QExodb 
 ]בה ותשים ובזפת בחמר ותחמרה גמא תבת אמו לו ח[ד הצפינו ותק]עו[ולא יכלה 

 שים אותו בסוף על שפת היאר]ות[הילד ותואמר לשפחתה לכי  ]את[
4 

4QGen-Exoda ]לו יעשה מה לדעת ]מרחק אחתו ותתצב 
4QExodb ]עת מה יעשה לו]לד מרחק אחותו ותתיצב 

5 

4QGen-Exoda 
 ]ה[התב ]את ותרא היאר יד על הלכת ונערתיה היאר על לרחץ פרעה בת[ ותרד

 ]ותקחה אמתה את ותשלח הסוף בתוך[

4QExodb 
אר  ותרא את התבה ]הי יד על הולכות ונערותיה[ ותרד בת פרעה לרחוץ על היאר

 ]ותקחה[ אמתה את ותשלח  ףובתוך הס
 

  



6 

4QExodb 
 ]ותואמר[ ל עליו בת פרעה]ותחמו בוכה[נער  ]נה[ותראה את הילד וה ]ותפתח[
 זה ]העברים מילדי[

7 

4QExodb 
והינקה  ]העבריות מן מינקת אשה[ ותואמר אחותו אל בת פרעה האילך וקראתי לך

 לך את הילד
8 

4QExodb ד[ל]הי אם את ותקרא העלמה[ ותואמר לה בת פרעה לכי ותלך[ 
9 

4QExodb 
 ]שכרך את אתן ואני לי והיניקהו[ ת פרעה הולכי את הילד הזה]ב[לה  ]ותואמר[
 ]ותיניקהו הילד האשה ותקח[

10 

4QpaleoGen-Exodl 
משה  ו]מ[ש ]הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא[ ויגדל

 ]ותאמר כי מן המים משיתהו[

4QExodb 
 ]מושה שמו ותקרא לבן לה ויהי פרעה לבת ותביאהו הילד ויגדל[
 ]משיתיהו[ ם]המי מן כי ותואמר[

 

  



11 

4QExodb 
 ]איש וירא בסבלותם וירא אחיו אל ויצא מושה ויגדל[רבים ההם ]ה בימים ויהי[
 ברי מאחיו]ע איש מכה מצרי[

12 

4QExodb בחול ויטמנהו המצרי את ויך איש אין כי[וירא  ]וכה ה[ויפן כ[ 
13 

4QExodb 
ת ]א תכה למה לרשע ויואמר[נצים  ]ים[ויצא ביום השני וירא והנה שני אנשים עבר

 רעך
14 

4QExodb 
 ]הרגתה כאשר אומר אתה י[ויואמר לו מי שמך לאיש שר ולשופט עלינו הלהורגנ

 ]הזה דבר[ויירא מושה מואדה ויואמר אכן נודע ה את המצרי
15 

4QExodb 
 ]פרעה מפני[יברח מושה ]ו[הזה ויבקש להרוג את מושה   ]הדבר את פרעה וישמע[
 על הבאר ]וישב מדין בארץ ויבוא[

16 

4QExodb 
את הרהטים  ]ותמלאנה ותדלינה ותבואנה צאנו[ת ]ו[ין שבע בנות רוע]ד[ולכוהן מ

 להשקות את צאן אביהן



17 

4QExodb צאנם[ען וישק את ]וישי מושה ויקם ויגרשום הרועים ואו[ויב[ 
18 

4QExodb ]ום[הי ]בוא מהרתן מדוע ויואמר אביהן רעואל[ל ]א ותבואנה[ 
22 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]כי אמר גר הייתי בארץ[ם ]ו[ו גרש]שמותלד בן ויקרא את [
 ]נכריה[

23 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ישראל ויאנחו בני רים[מצ ]ת מלך[וימ ההם הרבים מים]ויהי בי[

 ]האלהים מן העבדה[אל  ]עתם[ו]ותעל ש[ויצעקו  מן העבדה
24 

4QpaleoGen-Exodl 
בריתו את [את  ]הים[ל]ויזכר א[ נאקתם את אלהים ]וישמע[

 ]אברהם
 יעקב ואת חק]יצ את[

25 

4QpaleoGen-Exodl וידע אלהים שראל[ם את בני י]רא אלהי[וי[ 



Chapter 3: 4QGen-Exoda; 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodb 

1 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]וינהג את הצאן[ן מדין ]תרו חתנו כה[היה רעה את צאן י ]ומשה[
 ]הר האלהים חרבה[ ל]א[יבא ]ו אחר המדבר[

2 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]והנה הסנה בער א[ת אש מתוך הסנה ויר]בלב וירא מלאך יהוה אליו[
 ]אכל באש והסנה איננו[

3 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לא יבער את המראה הגדל הזה מדוע אראה[וויאמר משה אסרה נא 

 ]הסנה[
4 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר[ א יהוה]ויר[
 ]משה משה ויאמר הנני[

8 

4QGen-Exoda 
 ארץ אל ורחבה טובה ]ארץ אל ההוא הארץ מן ולהעלתו מצרים מיד להצילו וארד[

 והיבוסי הגרגשי החוי והאמרי זי]ר[והפ והחתי נעני]הכ ם[מקו אל ודבש חלב זבת
 

  



9 

4QGen-Exoda 
 לחצים מרצים אשר הלחץ את ראיתי וגם אלי באה ישראל בני צעקת הנה ועתה
 אתם

10 

4QGen-Exoda ממצרים ישראל בני עמי את והוצא פרעה אל ואשלחך לכה ועתה 
11 

4QGen-Exoda 
 ישראל בני את אוציא וכי פרעה אל אלך כי אנכי מי האלהים ל]א שה[מ ויאמר

 ]ממצרים[
12 

4QGen-Exoda 
 ]רים[ממצ העם את בהוציך שלחתיך אנכי כי האות לך וזה עמך אהיה כי אמר]וי[

 הזה ההר על האלהים את תעבדון
13 

4QGen-Exoda 
 אלהי להם ואמרתי ישראל בני אל בא אנכי הנה האלהים אל משה ויאמר

 אלהם אמר מה שמו מה לי ואמרו אליכם שלחני כם]תי[אבו

4QExodb 
ליהם אלוהי ]א ואמרתי ישראל בני אל בא אנכי הנה האלהים אל משה ויאמר[
 ליהם]א אומר מה ו[מ]ש מה לי ואמרו אליכם שלחני אבותיכם[

 

  



14 

4QGen-Exoda 
 ישראל לבני תאמר כה ויאמר אהיה אשר היה]א משה[ אל אלהים ויאמר
 ]יכם[אל שלחני אהיה

4QExodb 
תואמר אל בני ישראל  ]כה ויואמר אהיה אשר אהיה מושה[ ויואמר אלוהים אל
 אהיה שלחני אליכם

15 

4QGen-Exoda 
 ]אבתיכם[ אלהי ]יהוה ראל[יש בני אל ]מר[תא כי משה אל אלהים עוד יאמר]ו[

 ]וזה לעלם שמי זה אליכם שלחני יעקב הי[ל]וא יצחק[ ואלהי אברהם אלהי
 ]דר לדר זכרי[

4QExodb 
 ]אבותיכם והי[ויואמר אלוהים עוד אל מושה כה תואמר אל בני ישראל יהוה אל

 ]וזה עולם[אברהם אלוהי ישחק ואלוהי יעקוב שלחני אליכם זה שמי ל ]אלוהי[
 ]ודור לדור זכרי[

 

  



16 

4QGen-Exoda 
 ]נראה אבתיכם אלהי יהוה אלהם ואמרת ישראל זקני את ואספת ך[ל
 ]אתכם פקדתי פקד לאמר ויעקב יצחק אברהם אלהי אלי[
 ]במצרים לכם העשוי ואת[

4QExodb 
 ]נראה אבותיכם הי[ה אליהם יהוה אלו]ואמרת[ל ]ישרא[לך ואספתה את זקני בני 

 ]אתכם פקדתי[י יעקוב לאמור פקוד ]ואלוה חק[אלוהי אברהם ואלוהי יש ]אלי[
 לכם במצרים ]עשוי ואת[

17 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי[
 ודבש ]והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב[

4QExodb 
 ]האמורי החתי הכנעני ארץ[ אל מצרים מעני ם]אתכ אעלה[ ומרהוא

 ]ש[אל ארץ זבת חלב ודב ]והגרגשי י[הפרזי החוי והיבוס
 

  



18 

4QGen-Exoda 
 ]ואמרתם מצרים מלך אל ישראל וזקני אתה ובאת לקלך ושמעו[
 ]שלשת דרך נא נלכה ועתה עלינו נקרה העבריים אלהי יהוה אליו[
 ]אלהינו ה[ליהו ]ונזבחה במדבר ימים[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אמרתם[רים ו]מצ ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך קולך[ושמעו ל

 ]שלשתנא דרך [נלכה  ]אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה[
 ]ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו[

4QExodb 
 ואמרתם ]מצרים ך[מל אל ישראל בני וזקני ]אתה ובאתה לקולך ושמעו[

 ]שלושת רך[ועתה נלכה נא ד ]עלינו נקרה העברים י[אלוה יהוה  אליו
 ]לוהינו[נזבחה ליהוה א]ו[ם במדבר ]ימי[

19 

4QGen-Exoda ]ה[חזק ד]בי ולא להלך מצרים מלך אתכם יתן לא כי ידעתי ואני[ 
4QpaleoGen-Exodl ]כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה תי[ידע ]ואני[ 

4QExodb ]לכת כי אם ביד חזקה]ל מצרים[יתן אתכם מלך  ]לא כי ידעתי ואני 
 

  



20 

4QGen-Exoda 
 ]אעשה אשר נפלאתי בכל מצרים את והכיתי ידי את ושלחתי[
 ]אתכם ישלח כן חרי[וא בו]בקר[

4QpaleoGen-Exodl 
שה ]אעאת ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר [ושלחתי 

 ]ואחרי כן ישלח אתכם קרבו[ב

4QExodb 
 ]אעשה אשר[בכל נפלאותי  ]מצרים את והכיתי ידי ת[ושלחתי א

 בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם
21 

4QGen-Exoda 
 ]תלכו לא[ תלכון ]כי והיה מצרים בעיני הזה העם חן את ונתתי[
 ]ריקם[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]והיה כי תלכון לא תלכו ים[מצר ]ונתתי את חן העם הזה בעיני[
 ]ריקם[

4QExodb 
 ]תלכו לא תלכון כי והיה מצרים בעיני הזה העם חן את[ וכן

 ]ריקם[
Chapter 4: 2QExodb; 4QGen-Exoda; 4QExodb; MurExod 

1 

4QExodb 
 ]אה[א נר]ל[יואמרו  ]כי בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא והן ויואמר מושה ויען[
 ]יהוה[ך ]אלי[



3 

4QExodb ]מפניו מושה וינס לנחש ויהי ארצה[ ליכהו נא ארצה וישליכהו]הש ויואמר[ 
4 

4QGen-Exoda 
 ]למטה ויהי בו ויחזק ידו[ וישלח ]בזנבו ואחז ידך שלח משה אל יהוה ויאמר[
 ]בכפו[

4QExodb 
 ]למטה ויהי בו ויחזק ידו וישלח[ שלח ידך והחזק בזנבו ]מושה אל יהוה ויואמר[
 ]בכפו[

5 

4QGen-Exoda 
 ]יצחק אלהי אברהם אלהי אבתם אלהי[ ה]יהו יך[אל נראה י]כ יאמינו למען[
 וב]יעק ואלהי[

4QExodb 
 ]ישחק אלוהי אברהם אלוהי אבותם[ ה אליך יהוה אלוהי]נרא כי יאמינו למען[
 ]יעקוב ואלוהי[

6 

4QGen-Exoda 
 ]ה[והנ מחיקו ]ויוצאה בחיקו ידו ויבא בחיקך ידך נא הבא[ ד]עו לו יהוה ר[ויאמ

 ]כשלג[ עת]מצר ידו[

4QExodb 
 ]והנה מחיקו ויוצאה בחיקו ידו ויבא בחיקך ידך נא[ וה אליו עוד הבא]יה ויואמר[
 כשלג  ]מצרעת ידו[



7 

4QGen-Exoda 
 ]שבה והנה[ ו]מחיק ויוצאה חיקו אל ידו וישב[ ו]יק[ל ח]א ידך השב ויאמר[
 ]כבשרו[

4QExodb 
 ]שבה והנה מחיקו ויוציאה חיקו אל ידו וישב חיקך אל ידך השב[ ויואמר

 ]כבשרו[
8 

4QGen-Exoda 
 ]האת לקל והאמינו הראשון האת לקל ישמעו ולא לך ינו[יאמ א]ל אם והיה[
 ]האחרון[

4QExodb 
 ]האת לקל והאמינו הראשון האת לקל ישמעו ולא לך יאמינו לא אם[ למען

 ]האחרון[
9 

4QGen-Exoda 
 ]ממימי ולקחת לקלך ישמעון ולא האלה האתות ני[לש גם ]יאמינו לא אם והיה[
 ]ביבשת לדם והיו היאר מן תקח אשר המים והיו היבשה ושפכת היאר[

26 

4QGen-Exoda ]למולת דמים חתן[ אמרה אז ממנו ף]ויר[ 
27 

4QGen-Exoda 
 ]האלהים[ בהר ויפגשהו וילך דברה]המ משה לקראת[ לך אהרן ]אל יהוה ויאמר[
 ]לו וישק[



28 

4QGen-Exoda ]צוהו אשר האתת כל ואת[ שלחו אשר יהוה דברי כל ]את לאהרן משה ויגד[ 
MurExod ]האתת אשר צוהו שלחו ואת כל ]שר[דברי יהוה א רן את כל]לאה משה ויגד 

29 

4QGen-Exoda ]ישראל בני[ זקני כל את ויאספו ן]ואהר משה וילך[ 
MurExod זקני בני ישראל כל ואהרן ויאספו את וילך משה 

30 

4QGen-Exoda ]העם לעיני האתת ויעש[ משה אל יהוה דבר אשר ]הדברים כל את אהרן וידבר[ 
MurExod האתת לעיני העם יעש]ו ה[מש דבר יהוה אל הדברים אשר אהרן את כל ]ר[וידב 

31 

2QExodb 
 ]ו[ויקד ]עונים את ראה וכי ישראל בני את יהוה פקד כי ו[וישמע ]העם ויאמן[
 ]וישתחוו[

4QGen-Exoda 
 ]ויקדו ענים את ראה וכי ישראל[ בני את יהוה פקד י]כ וישמעו העם ויאמן[
 ]וישתחוו[

MurExod  ויקדו ענים את ראה וכי ישראל[ בני קד יהוה את]פ כי וישמעו העם[ויאמן[ 
 ]וישתחוו[



Chapter 5: 2QExodc; 4QGen-Exoda; 4QExodb; MurExod 

1 

4QGen-Exoda 
 ]את שלח ישראל אלהי יהוה אמר כה פרעה אל ויאמרו[ ואהרן משה באו ר]ואח[
 ]במדבר לי[ ויחגו מי]ע[

3 

2QExodc 
 ]ונזבחה במדבר ימים שלשת דרך נא[ נלכה ]עלינו נקרא העברים אלהי ויאמרו[
 בחרב ]או בדבר יפגענו פן אלהינו ליהוה[

4QGen-Exoda 
 ]ונזבחה במדבר ימים שלשת דרך נא נלכה עלינו נקרא העברים להי[א ]ויאמרו[

 ]בחרב או בדבר יפגענו פן אלהינו הוה[לי

4QExodb 
חה ]ונזב במדבר ימים שלשת דרך נא נלכה עלינו נקרא העברים אלהי ויאמרו[

 ]בחרב או בדבר יפגענו פן הינו[אלוליהוה 

MurExod ]ונזבחה במדבר ימים שלשת[ כה נא דרך]נל עלינו נקרא העברים אלהי ויאמרו[ 
 ]בחרב או בדבר יפגענו[ ינו פן]אלה ליהוה[

4 

4QGen-Exoda 
 ]לכו ממעשיו העם את תפריעו ואהרן ה[מש למה ]רצים[מ מלך ]אלהם ויאמר[
 ]לסבלתיכם[

4QExodb 
 ]לכו ממעשיו העם את[ למה מושה ואהרון תפרידו ]מצרים מלך אליהם ויואמר[
 ]לסבלותיכם[



5 

2QExodc ]מסבלתם אתם והשבתם הארץ עם עתה רבים הן פרעה ר[יאמ]ו[ 
4QGen-Exoda מסבלתם אתם והשבתם הארץ עם עתה[ רבים הן פרעה ויאמר[ 

4QExodb  מסבלותם אותם והשבתם ץ[תה עם האר]ע רבים[ויואמר פרעה הן[ 
6 

4QGen-Exoda ]לאמר שטריו ואת בעם הנגשים את[ ההוא ביום ה]פרע[ צו]וי[ 
4QExodb  שטריו לאמור ]ואת[ויצו פרעה ביום ההוא את הנוגשים בעם 

7 

4QGen-Exoda 
 ]וקששו ילכו הם שלשם כתמול הלבנים[ ללבן לעם תבן ת]לת תאספון לא[
 ]תבן להם[

4QExodb 
 ]קוששו[הם ילכו ו ]ם[תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלש ]לתת תואסיפו לא[
 ]תבן להם[

8 

4QGen-Exoda 
 תגרעו ]לא עליהם תשימו שלשם תמול עשים הם אשר ם[הלבני מתכנת את]ו[

 לאלהינו ונזבחה נלכה ]לאמר צעקים הם כן על הם נרפים כי ו[ממנ

4QExodb 
תגרעו  ]לא עליהם ו[כאתמול שלשום תשימואת מתכנת הלבנים אשר המ עושים 

 ]לאלוהינו זבחה[ם לאמור נלכה ונ]ועקי[ם הם על כן הם הצ]נרפי כי[ממנו דבר 



9 

4QGen-Exoda שקר בדברי ישעו ]ואל בה ויעשו האנשים על העבדה בד[תכ 
4QExodb ר[ו בדברי שק]ישע ל[וישעו בה וא ]אנשים[על ה ]ודה[תכבד העב[ 

10 

4QGen-Exoda 
 תן]נ י[איננ פרעה מר]א כה לאמר העם אל ויאמרו ריו[ושט העם ]נגשי ו[ויצא
 תבן לכם

4QExodb 
 ]ן[י נות]יננ[עה א]פר אמר כה[ ושוטריו וידברו אל העם לאמור ]העם נוגשי ויצאו[
 ]תבן לכם[

11 

4QGen-Exoda ר[דב מעבדתכם רע]ג[נ אין כי תמצאו ]מאשר תבן לכם קחו לכו[ אתם[ 
4QExodb ]בר]ד מעבודתכם נגרע ין[וקחו לכם תבן מאשר תמצאו כי א ]לכו אתם 

12 

4QGen-Exoda ]לתבן קש לקשש ]מצרים ארץ בכל העם ויפץ 
4QExodb קש לתבן מצרים לקשש ]ארץ בכל העם[ ויפץ 

 

  



13 

4QGen-Exoda 
 כאשר מוו]בי יום דבר מעשיכם כלו לאמר צים[א והנגשים

 ]לכם תן[נ התבן בהיות

4QExodb 
 יום ביומו כאשר ]דבר מעשיכם כלו לאמור ישראל עם את אצים[והנוגשים 

 ]לכם נתן התבן ת[בהיו
14 

4QGen-Exoda 
 ]לא מדוע לאמר פרעה[ שי]נג[ להם]ע שמו[ ר]ש[א ]ישראל בני שטרי ויכו[
 ]היום גם תמול גם שלשם מול[כת ]ללבן חקכם כליתם[

4QExodb 
 ]לא מדוע לאמר[ פרעה נוגשי ]עליהם שמו אשר ישראל בני שוטרי ויכו[
 ]היום גם תמול גם שלשם כתמול ללבן חקכם כליתם[

15 

4QGen-Exoda ]לעבדיך כה תעשה למה לאמר פרעה אל קו[ויצע ]ישראל בני שטרי ויבאו[ 
16 

4QGen-Exoda ]עמך וחטאת מכים עבדיך והנה עשו לנו מרים[א ולבנים ]לעבדיך נתן אין תבן[ 
17 

4QGen-Exoda ]ליהוה נזבחה נלכה אמרים אתם כן על פים[נר ]אתם נרפים ויאמר[ 



Chapter 6: 4QGen-Exoda; 4QExodh; 4QpaleoExodm; MurExod 

3 

4QExodh ]הם]ל[תי ]נודע לא יהוה ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא 
4 

4QGen-Exoda 
 ]גרו אשר מגריהם ארץ את כנען ארץ את להם לתת אתם בריתי את הקמתי וגם[

 בה

4QExodh ם אשר גרו ]מגריה ארץ את כנען ארץ את להם לתת אתם בריתי את קמתי[וגם ה
 בה

5 

4QGen-Exoda 
 את ]ואזכר אתם מעבדים אשר ישראל בני[ נאקת את שמעתי אני וגם

 בריתי

4QExodh ]את אזכר[תם ובידים או]מע מצרים אשר ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם[ 
 ]בריתי[

MurExod 
 ]את ר[תם ואזכ]א מעבדים מצרים אשר ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם[
 תי]ברי[

  



6 

4QGen-Exoda 
 והצלתי מצרים סבלת ]מתחת אתכם והוצאתי יהוה אני אל[ישר לבני אמר לכן

 גדלים ובשפטים ]נטויה בזרוע אתכם וגאלתי בדתם[מע אתכם

4QExodh ]והצלתי מצרים סבלת ת[ם מתח]אתכ והוצאתי יהוה אני ישראל לבני אמר לכן[ 
 ]גדלים ובשפטים נטויה בזרוע אתכם וגאלתי מעבדתם תכםא[

MurExod 
צלתי ]וה[ צאתי אתכם מתחת סבלת מצרים]והו[ ישראל אני יהוה לכן אמר לבני

 ]גדלים ובשפטים[ויה ]נט[ אתכם בזרוע אתכם מעבדתם וגאלתי
7 

4QGen-Exoda 
 אלהיכם יהוה אני כי וידעתם ]לאלהים לכם והייתי לעם[ לי אתכם ולקחתי
 ]מצרים סבלות מתחת אתכם[ המוציא

MurExod 
יהוה אלהיכם  ]אני כי תם[דע]י[ם ו]י[לעם והייתי לכם לאלה ]לי אתכם ולקחתי[

 מצרים ]סבלות[המוציא אתכם מתחת 
8 

4QGen-Exoda 
 ]לאברהם אתה לתת ידי את י[נשבעת אשר הארץ אל אתכם והבאתי

 ]יהוה אני[ למורשה לכם אתה ונתתי

MurExod 
עקב ]י[ל]ו[ ידי לתת אתה לאברהם ליצחק נשאתי את הארץ אשר והבאתי אתכם אל

 ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה



9 

4QGen-Exoda קשה ומעבדה רוח[ מקצר משה אל שמעו ולא ]ישראל בני אל כן משה בר[ויד[ 
MurExod ]מקצר רוח ומעבדה קשה ]משה אל[ בני ישראל ולא שמעו ר משה כן אל]וידב 

10 

4QGen-Exoda ר[לאמ משה אל יהוה וידבר[ 
11 

4QGen-Exoda ]מארצו[ ל]ישרא בני את וישלח מצרים מלך פרעה אל דבר בא[ 
MurExod ]מארצו ישראל בני את וישלח מצרים מלך[ ה]פרע[ ל]א דבר בא[ 

12 

4QGen-Exoda 
 ]פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא אל[ישר ]בני הן לאמר יהוה לפני משה וידבר[
 ]שפתים ערל ואני[

13 

4QGen-Exoda 
 ]ים[מצר ך]מל פרעה[ ואל ל]ישרא בני אל ויצום אהרן ואל משה אל[ יהוה ]וידבר[
 ]מצרים מארץ ישראל בני את להוציא[

14 

4QGen-Exoda 
 ]אלה וכרמי חצרון ופלוא חנוך[ ישראל ור]בכ ראובן בני אבתם בית ראשי אלה[
 ]ראובן משפחת[



15 

4QGen-Exoda 
 משפחת לה]א הכנענית בן ושאול וצחר ויכין ואהד וימין אל[ימו ן]עו[שמ ובני

 שמעון
16 

4QGen-Exoda 
 ]ושלשים[ שבע י]ו[ל חיי ושני ]י[ומרר ]וקהת גרשון לתלדתם לוי בני שמות ה[ואל

 ]שנה ומאת[
17 

4QGen-Exoda ]תם[שפח]מ[ל ]ושמעי לבני גרשון בני[ 
18 

4QGen-Exoda ]שנה ומאת ושלשים שלש קהת חיי ושני ועזיאל וחברון ויצהר עמרם[ קהת י]ובנ[ 
19 

4QGen-Exoda ]ם]לתולדת הלוי משפחת אלה ומושי מחלי מררי ובני 
20 

4QGen-Exoda 
 ]חיי שני[ו משה ואת אהרן ]את לו ותלד לאשה לו דדתו יוכבד את עמרם ויקח[
 ]שנה ומאת ושלשים שבע עמרם[

21 

4QGen-Exoda ]זכרי[ו ונפג קרח צהר]י ובני[ 



25 

4QGen-Exoda 
 ]את לו ותלד לאשה ו[ל טיאל]פו מבנות לו לקח אהרן בן ואלעזר[
 ]למשפחתם הלוים אבות ראשי אלה פינחס[

4QpaleoExodm ]את לו לד[אשה ות]ל לו פוטיאל מבנות לו לקח אהרון בן ואלעזר[ 
 ]למשפחתם הלוים אבות ראשי אלה[ ינחס]פ[

26 

4QpaleoExodm ישראל ]י[את בנ הוציאו להם ]יהוה אמר[ ומשה אשר אהרון הוא 

 תם]צבאו[ על מצרים מארץ
27 

4QpaleoExodm ממצרים  ]ישראל[ הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני
 הוא משה ואהרון

28 

4QpaleoExodm בארץ מצרים משה אל ]יהוה[ ויהי ביום דבר 
29 

4QpaleoExodm יהוה אל משה לאמור אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים ]ידבר[ו 

 שר אני דובר אליך]א כל את[
30 

4QpaleoExodm ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה ]אני הן[ ויאמר משה לפני יהוה 



Chapter 7: 2QExoda; 4QGen-Exoda; 4QExodc; 4QExodj; 4QpaleoExodm 

1 

2QExoda 
 ]אחיך אהרון[ו פרעה]ל אלוהים נתתיך ראה מושה אל יהוה ויואמר[
 ]נביאך יהיה[

4QpaleoExodm  אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרון אחיך  ]יהוה[ויאומר

 ]נביאך[ יהיה
2 

2QExoda 
 ]ושלח פרעה אל ידבר אחיך[ ואהרון ]אצוך אשר כול את תדבר אתה[
 ]מארצו ישראל בני את[

4QpaleoExodm ושלח פרעה[ אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרון אחיך ידבר אל[ 
 ]מארצו אל[את בני ישר

3 

2QExoda 
 ]מופתי ואת אותותי את והרביתי פרעה לב את ה[אקש ואני

 מצרים ץ]באר[

4QpaleoExodm ]ת מופתי ]וא[תתי ]א את והרביתי[ את לב פרעהאני אקשה ]ו

 ץ מצרים]ר[בא
 

  



4 

2QExoda 
 ]את צבאתי את והוצאתי במצרים ידי את ונתתי פרעה אלכם ישמע[ ולוא

 ]גדלים בשפטים מצרים מארץ ישראל בני עמי[

4QpaleoExodm אתי את ]הוצ[צרים ו]מ[ת ידי ב]א תי[נת]ו פרעה אלכם[ ולא ישמע

 גדולים ]ם[מארץ מצרים בשפטי ]ישראל בני עמי את[ צבאותי
5 

4QGen-Exoda 
 ]מצרים על ידי את בנטתי יהוה אני כי מצרים וידעו[
 ]מתוכם ישראל בני את הוצאתי[ו

4QpaleoExodm ים[וה בנטתי את ידי על מצר]יה אני כי מצרים[ וידעו[ 
 י ישראל מתוכם]בנ את הוצאתי[ו

6 

4QGen-Exoda ]ו[עש כן אתם יהוה צוה כאשר אהרן]ו משה ויעש[ 
4QpaleoExodm תם כן עשו]או יהוה צוה[ שר]כא[ון ]הר[ויעש משה וא 

7 

4QGen-Exoda 
 אל בדברם שנה ושמנים שלש בן הרן]וא שנה שמנים בן ומשה[

 פרעה

4QpaleoExodm רם אל ]ב[שנה בד ]ושמנים שלש בן[ הרון]וא שנה ים[ומשה בן שמונ
 פרעה



8 

4QGen-Exoda ]לאמר אהרן ואל משה ל]א יהוה ויאמר 
4QpaleoExodm ]הרון לאמור]א ואל[ה ]מש יהוהאל ויאומר 

9 

4QGen-Exoda 
 אהרן אל ואמרת ]מופת לכם תנו לאמר פרעה[ ם]כ[אל ידבר כי

 ]לתנין יהי פרעה[ לפני והשלך מטך את קח

4QpaleoExodm אהרון[ל ]א ואמרת מופת לכם תנו לאמר[ פרעה אליכם ]ידבר י[כ[ 
 לתנין ]יהי פרעה[ מטך והשלך לפני ]את קח[

10 

4QGen-Exoda 
 ]יהוה ה[צו כאשר כן ויעשו פרעה לפני ואהרן משה ]ויבא[
 ]נין[לת ויהי עבדיו ולפני פרעה לפני מטהו את אהרן ]וישלך[

4QpaleoExodm ]יהוה[ כאשר צוה ]כן ויעשו[ רון לפני פרעה]ואה משה ויבוא[ 
 ]לתנין ויהי ו[ני עבדי]ולפ פרעה י[את מטהו לפנ ]אהרון וישלך[

11 

4QGen-Exoda 
 חרטמי הם גם שו]ע[וי ולמכשפים לחכמים ]רעה[פ גם ]ויקרא[

 כן ]בלהטיהם[ מצרים

4QpaleoExodm ]חרטמי הם גם[עשו ]וי פים[כש]ולמ לחכמים פרעה[ם ]ג ויקרא[ 
 ]כן[ יהם]בלהט מצרים[



12 

4QGen-Exoda 
 את אהרן ]מטה ויבלע לתנינם ויהיו הו[מט איש וישליכו

 ]טתם[מ

4QpaleoExodm ]את אהרון[ מטה ]ויבלע לתנינם יהיו[יכו איש מטהו ו]וישל[ 
 מטותם

13 

4QGen-Exoda יהוה דבר כאשר אלהם שמע א[ל]ו פרעה ב[ל ויחזק[ 
4QpaleoExodm  יהוה ]דבר[ שר]כא אלהם שמע ולא פרעה לב[ויחזק 

14 

4QpaleoExodm ]ם]הע לשלח מאן פרעה לב כבד[שה ]מ[ידבר יהוה אל ]ו 
15 

4QGen-Exoda 
 ]שפת על לקראתו ונצבת המימה יצא הנה בבקר פרעה אל לך[
 ]בידך קח[נהפך לנחש ת ]אשר והמטה היאר[

4QpaleoExodm שפת  ]על ראתו[ק]ל ונצבת המימה יצא[ פרעה בבוקר והנה הוא לך אל

 ]בידך תקח לנחש נהפך[ אשר ]טה[היאר והמ
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4QGen-Exoda 
 את שלח לאמר אליך ]שלחני העברים אלהי[ יהוה אליו ]ואמרת[
 ]כה עד שמעת לא והנה[ במדבר דני]ויעב מי[ע

4QpaleoExodm ]את שלח לאמר אליך שלחני העברים אלהי[יהוה  ]אליו ואמרת[ 
 ]כה עד שמעת לא והנה במדבר בדני[ויע ]עמי[

17 

4QGen-Exoda 
 ]במטה מכה אנכי הנה[ יהוה ]אני[ כי תדע בזאת יהוה ]אמר[ כה

 ]דם[ל ]כו[ונהפ ביאר אשר המים ]על בידי אשר[

4QExodc 
 ]במטה מכה אנכי הנה יהוה אני כי תדע בזאת יהוה אמר כה[
 ]ם[לד הפכו]ונ ביאר אשר המים על בידי אשר[

4QpaleoExodm ]במטה מכה אנכי הנה יהוה ני[כי א ]תדע את[בז ]יהוה אמר כה[ 
 ]לדם ונהפכו ביאר שר[על המים א ]ידי[ב ]אשר[
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4QGen-Exoda 
 מצרים נלאו]ו היאר ובאש תמות ביאר אשר והדגה[

 ]היאר מן ים[מ לשתות

4QpaleoExodm 

 ]מצרים ונלאו היאר ובאש[היאר תמות  ]וך[בת ]אשר והדגה[
ומר אליו ]א[וי ]פרעה אל ואהרון משה ויבא[ מים מן היאר ]לשתות[

 ]ני[שלח את עמי ויעבד ]לאמר אליך שלחני העברים אלהי וה[יה
 ]אני כי תדע את[כה אמר יהוה בז ]כה עד שמעת לא והנה במדבר[
 ]ביאר אשר המים על בידי[ה במטה אשר ]כ[מ ]אנכי הנה יהוה[
 ]ונלאו היאר ובאש תמות היאר וך[גה אשר בת]הד[ו ]לדם ונהפכו[
 ]היאר מן מים תות[ריים לש]צ[מ
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4QGen-Exoda 
 ]על ידך[ את ונטה מטך את קח ]אהרן אל אמר משה אל יהוה ויאמר[
 ]מקוה[ כל ועל אגמיהם על]ו יאריהם על נהרתם על מצרים מימי[
 ]אבנים[וב ]ים[ובעצ מצרים ]ארץ בכל דם והיה דם ויהיו מימיהם[

4QExodc 
 ל]ע ונטה ידךויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך [

 ]מקוה כל ועל אגמיהם ועל יאריהם על נהרתם[ על מצרים מימי
 ]ובאבנים ובעצים מצרים ארץ בכל דם והיה דם ויהיו מימיהם[

4QpaleoExodm 

על  ]ידך ונטה מטך קח אהרון אל אמר משה אל[ מר יהוה]או[י]ו[

 ]וה[ועל כל מק ]אגמיהם ועל יאריהם על נהרתם על צרים[מימי מ
 ]מצרים ארץ בכל דם והיה דם ויהיו מימיהם[

20 

4QGen-Exoda 
 ]ביאר אשר המים את ויך במטה[ וירם ]יהוה צוה כאשר ואהרן משה כן ויעשו[
 ]לדם ביאר אשר המים כל ויהפכו עבדיו ולעיני פרעה לעיני[

4QExodc 
 ]ביאר אשר המים את ויך במטה וירם יהוה צוה כאשר ואהרן משה כן ויעשו[
 לדם ביור אשר מים]ה כל ויהפכו עבדיו ולעיני פרעה לעיני[

21 

4QExodc 
 ויהי היור ]מן מים לשתות מצרים יכלו ולא היאר ויבאש מתה ביאר אשר הדגה[ו

 ]רים[מצ ארץ בכל דם



22 

4QExodc 
 ר]דב כאשר אלהם שמע ולא פרעה לב ויחזק[ הטיהם]בל מצרים חרטמי כן ויעשו[
 ]יהוה[

23 

4QExodc ]לזאת גם לבו[ שת ולא תו]בי אל ויבא פרעה ויפן[ 
26 

4QExodc 
 ]עמי את שלח יהוה אמר כה אליו ואמרת פרעה אל א[ב משה ל]א יהוה ויאמר[
 ]ויעבדני[

27 

4QExodc ]בצפרדעים גבולך ל[כ את נוגף נכי]א הנה לשלח אתה מאן ואם[ 
28 

4QExodc 
 ועל ך]משכב ובחדר בביתך ובאו ועלו צפרדעים היאר ושרץ[

 ]ובמשארותיך ובתנוריך ובעמך עבדיך[ ובבית מטותך

4QExodj ]ועל משכבך ובחדר בביתך ובאו ועלו צפרדעים היאר ושרץ[ 
 ]ובמשארותיך ובתנוריך ובעמך עבדיך[ ת כל]ובבי מטתך[
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4QExodj ]צפרדעם]ה יעלו עבדיך ובכל ובעמך ובכה 

4QpaleoExodm 

 ]אל ואהרון משה אויביעלו הצפרדעים  ובכה ובעמך ובכל עבדיך[
 ]שלח את עמי ויעבדני ואם מאן יהוה אמר כה אליו וידברו פרעה[
 ]לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים ושרץ היאר אתה[
 ]ובבית מטתך ועל משכבך דרי[ובח ]ועלו ובאו בביתך צפרדעים[
 ]ובמשארותיך וריך[ובתנ ]ובעמך עבדיך[
 ]ם[פרדעי]הצ[ יעלו עבדיך ובכל ובעמך ובכה[

Chapter 8: 4QGen-Exoda; 4QGen-Exoda; 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodc; 4QExodj; 4QpaleoExodm 

1 

4QExodc 
 ]על במטך ידך את נטה אהרן אל אמר משה[ אל יהוה ר]מ[ויא

 ]מצרים ארץ על ם[י]ע[הצפרד את ]והעל האגמים ועל היארים על הנהרת[

4QExodj 

 ]על במטך ידך את נטה אהרן אל[ אמור ]ה[אל מוש ה]יהו ויאמר[
 ]ויאמר מצרים ארץ על הצפרדעים ת[על א]וה ים[ל האגמ]וע היארים ועל הנהרות[
 ]האגמים והעל את ועל היארים על הנהרת על במטך ך[את יד ]נטה אהרן אל מושה[
 ]הצפרדעים על ארץ מצרים[

4QpaleoExodm ]על[במטך  ]ידך את נטה אהרון אל אמר משה אל יהוה ויאומר[ 
 ]מצרים ארץ על הצפרדעים את והעל האגמים ועל היארים על הנהרת[



5 

4QExodc 
 ]ת[להכרי ולעמך ]ולעבדיך לך אעתיר למתי עלי התפאר לפרעה משה ויאמר[
 ]תשארנה ביאר רק ומבתיך ממך הצפרדעים[

6 

4QExodc ]להינו[א כיהוה ין]א כי תדע למען כדברך ויאמר למחר ויאמר[ 
8 

4QExodc 
 ]שם אשר הצפרדעים דבר על יהוה אל[ משה ויצעק פרעה ם]מע ואהרן משה ויצא[
 ]לפרעה[

9 

4QExodc ]השדת ומן החצרת מן בתים[ה מן הצפרדעים תו]וימ משה כדבר יהוה ויעש[ 
11 

4QExodc ]וה[יה ר]דב כאשר אלהם שמע ולא לבו את והכבד[ הרוחה היתה כי ה]פרע וירא[ 
12 

4QExodc 
 ]עפר את והך במטך[ ידך את נטה ]רן[אה ל]א אמר משה אל יהוה ויאמר[
 ]מצרים ארץ בכל לכנם והיה הארץ[

4QpaleoExodm ]פר]ע את והך מטך את נטה ןואהר אל אמר משה אל יהוה ויאומר 

 ]מצרים ארץ בכל ם[לכני ]והיה הארץ[
 



13 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]את ידו במטהו ויך את עפר הארץויעשו כן ויט אהרן [
 ]בכל ארץ[ם ]ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כני[
 ]מצרים[

4QExodc 
 ]הארץ עפר את ויך הו[במט ידו את ]אהרן ויט כן ויעשו[
 ]ארץ בכל כנים היה הארץ עפר כל ובבהמה באדם הכנם ותהי[
 רים]מצ[

4QpaleoExodm 

 ]הארץ עפר את ויך[מטהו ]ב ידו את[הרון ]א ויט כן ויעשו[
 ]ארץ בכל כנים ה[ץ הי]האר עפר כל[ם ובבהמה ]באד הכנם ותהי[
 צרים]מ[

14 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ולא יכלו[הכנים  ]ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את[
 ]ותהי הכנם באדם ובבהמה[

4QExodc 
 ]יכלו ולא הכנים את להוציא בלטיהם החרטמים כן עשו[וי
 ]מה[בבה]ו באדם הכנם ותהי[

4QpaleoExodm ]כלו ]י ולא הכנים את להוציא טיהם ל[בחרטומים ]ה כן ויעשו

 ]ובבהמה באדם[נים ]כ[ויהי ה
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]אלהים הוא ויחזק לב פרעה[צבע ]אויאמרו החרטמים אל פרעה [
 ]ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה[

4QpaleoExodm ]פרעה לב ויחזק הוא אלהים[ם אל פרעה אצבע ]החרטומי ויאומרו[ 
 ]יהוה דבר ר[ליהם כאש]א שמע ולא[

16 

4QExodc 
 ]הנה פרעה לפני והתיצב בבקר השכם משה אל יהוה ויאמר[
 ]ויעבדני[ מי]ע שלח יהוה אמר כה אליו ואמרת המימה[ צא]יו[

4QpaleoExodm ]הנה פרעה לפני והתיצב בבקר השכם[לאמור  ]משה אל יהוה ויאומר[ 
 ]ויעבדני עמי שלח יהוה אמר כה[אליו  ]ואמרת המימה יוצא[

17 

4QExodc 
 ]ובעמך עבדיך[וב בך משלח הנני עמי את משלח ]אינך אם כי[
 אשר אדמה]ה[ וגם הערב ת]א מצרים י[בת מלאו]ו הערב את ובבתיך[

 ]יה[ל]ע[ המה

4QpaleoExodm 
 ]ובעמך ובעבדיך בך משליח הנני י[לח את עמ]מש אינך אם כי[
 ]אשר האדמה וגם הערב את מצרים בתי ו[ומלא וב]הער את ובבתיך[

 המה עליה
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4QExodc 
 ]תי[ל]ב[ל ]יה[ל]ע עמד עמי שר[א שן]ג ארץ את ההוא ביום והפליתי[
 ]הארץ בקרב יהוה אני כי תדע למען ערב שם היות[

4QpaleoExodm לבלתי עליה עמד עמי אשר גשן ארץ את ההוא ביום הפליתי[ו[ 
 ]הארץ בקרב יהוה אני כי תדע למען ערב שם היות[

19 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]י[ת]ושמ[
 ]האת הזה עמך למחר יהיה ין[ת בין עמי וב]פד[

4QpaleoExodm 

 ]משה ויבא ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה[
 ]ויעבדני עמי שלח יהוה ר[אמ ]ויאמרו אליו כה פרעה אל ואהרון[
 ]ובעמך ובעבדיך בך משליח[ עמי הנני ]את משלח אינך אם כי[
 ]אשר האדמה וגם הערב את ים[או בתי מצרי]ומל הערב את ובבתיך[
 ]עליה עמד עמי אשר גשן[ ם ההוא את ארץ]ביו והפליתי עליה הם[
 ]ושמתי הארץ בקרב וה[למען תדע כי אני יה ]ערב שם היות לבלתי[
 ]הזה אות[למחר יהיה ה ]עמך ובין עמי בין פדת[
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4QGen-Exoda 
 ]ובית פרעה ביתה כבד ערב ויבא כן יהוה ויעש[
 הערב ]מפני הארץ תשחת מצרים ארץ ובכל עבדיו[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]עה ובית[תה פר]בי[ד ]ב[ערב כ ]ויעש יהוה כן ויבא[
 ]הערב[ מפני ץ]האר ובכל ארץ מצרים תשחת עבדיו[

4QpaleoExodm ]ובית[ מאד ביתה פרעה ]כבד ערב ויבא כן יהוה ויעש[ 
 פני הערוב]מ הארץ תשחת מצרים ארץ ובכל עבדיו[

21 

4QGen-Exoda בארץ לאלהיכם זבחו לכו ויאמר ולאהרן משה אל פרעה א[ויקר[ 
4QpaleoGen-Exodl ]כם בארץ[יה]לאל אמר לכו זבחו[רן וי]ויקרא פרעה אל משה ולאה[ 

4QpaleoExodm לאלהיכם בארץ ]זבחו לכו ויאומר ולאהרון משה אל פרעה יקרא[ו 
22 

4QGen-Exoda 
 ]ליהוה נזבח מצרים תועבת כי כן לעשות נכון א[ל משה יאמר]ו[
 ]יסקלנו ולא לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן אלהינו[

4QExodc 
 ]ליהוה נזבח מצרים תועבת כי[ ן]כ לעשות נכון לא משה ויאמר[
 ]ו[יסקלנ לא]ו לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן אלהינו[

4QpaleoExodm ]הוה ]י[ל ]נזבח מצרים תועבת כי כן לעשות נכון לא משה ויאומר

 ]יסקלנו ולא לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן אלהינו[



23 

4QpaleoExodm ]כאשר אלהינו ליהוה וזבחנו במדבר נלך ימים לשת[ך ש]דר[ 
 ]אלינו יאמר[

Chapter 9: 2QExoda; 4QGen-Exoda; 4QExodc; 4QpaleoExodm 

5 

4QpaleoExodm 

 ]ויבא בארץ הזה הדבר את יהוה יעשה מחר לאמר מועד יהוה וישם[
 ]העברים אלהי יהוה אמר כה אליו ויאמרו פרעה אל ואהרן משה[
 ]הנה בם מחזק ועודך לשלח אתה מאן אם כי ויעבדני עמי את שלח[
ים בבקר ]ובגמל ובחמרים בסוסים בשדה אשר במקניך היה יהוה יד[

 מקנה ]ובין ישראל מקנה בין יהוה פלה[ובצאן דבר כבד מאד וה

וה ]יה יעשה מחר לאמר דבר ישראל לבני[מצריים ולא ימות מכל 
 הדבר הזה בארץ

6 

4QpaleoExodm ל מקנה מצריים וממקנה ]כ וימת ממחרת הזה הדבר את ה[ויעש יהו

 ]אחד מת[בני ישראל לא 
7 

4QpaleoExodm ]לב[עה והנה לא מת ממקנה בני ישראל עד אחד ויכבד ]פר וישלח[ 
 העם ]את שלח ולא פרעה[



8 

4QGen-Exoda 
 ]פיח חפניכם מלא לכם קחו אהרן ואל משה אל הוה[י מר]ויא[
 ]פרעה לעיני[ שמימה]ה משה וזרקו כבשן[

4QpaleoExodm ]ח[ל משה ואל אהרון לאמור קחו לכם מלא חפנכם פי]א יהוה ויאומר[ 
 ים לעיני פרעה]מ[הש ]משה וזרקו כבשן[

9 

4QpaleoExodm חין פורח ]ש[מה ל]הבה ועל האדם על והיה רים[והיה לאבק על ארץ מצ

 ]ים[אבעבעות בכל ארץ מצר
10 

4QExodc 
 ]משה אתו ויזרק פרעה לפני ויעמדו הכבשן פיח את ויקחו[
 ]ובבהמה ם[ד]בא פרח אבעבעת שחין ויהי השמימה[

4QpaleoExodm ]שה[ויזרק אותו מ ]פרעה י[ויעמדו לפנ ]הכבשן פיח את ויקחו[ 
 ה]ובבהמ באדם פרח אבעבעת שחין ויהי השמימה[

11 

4QExodc 
 ]השחין היה כי השחין מפני משה לפני לעמד החרטמים יכלו ולא[
 ]צרים[מ ובכל טמים]בחר[

4QpaleoExodm  השחין היה כי השחין מפני משה לפני לעמד החרטמים[ולא יכלו[ 
 ]מצרים ובכל[ בחרטומים



12 

4QpaleoExodm ]משה אל[ ר יהוה]דב כאשר אלהם שמע ולא פרעה לב את יהוה ויחזק[ 
13 

4QpaleoExodm ]ואמרת פרעה לפני והתיצב בבקר השכם משה אל יהוה ויאומר[ 
 ]ויעבדני עמי את שלח העברים הי[הוה אל]י אמר כה אליו[

14 

4QpaleoExodm ]ובעבדיך לבך אל מגפתי כל[ולח את ]ש אני הזאת בפעם כי[ 
 ארץ]ה בכל כמני אין כי תדע בעבור ובעמך[

15 

4QExodc 
 ]מן ותכחד בדבר עמך ואת אותך ואך ידי[ את שלחתי ה]עת כי[
 ]הארץ[

4QpaleoExodm מן ותכחד בדבר עמך ואת אותך ואך ידי את שלחתי עתה י[כ[ 
 ]הארץ[

16 

4QExodc 
 פר]ס ולמען י[כח את תך]הרא העמדתיך בעבור ואולם[

 ]הארץ כל[ב שמי

4QpaleoExodm ]ספר ולמען כחי את הראתך בעבור העמדתיך זאת בעבור[ אולם]ו[ 
 ]הארץ בכל שמי[



17 

4QExodc ]שלחם לבלתי י[עמ]ב מסתולל עודך[ 
18 

4QExodc ]עתה ]ועד במצרים כמהו היה לא אשר מאד[ כבד ברד ר]מח כעת ממטיר הנני 
19 

4QExodc 
 ]והבהמה האדם[ ל]כ בשדה לך[ אשר וכל קנך]מ[ את העז שלח ועתה

 תו]ומ ברד[ה הם]י[ל]ע ד[ויר ביתה]ה יאסף ולא בשדה ימצא אשר[

4QpaleoExodm 

 ]והבהמה האדם כל בשדה לך אשר כל ואת מקנך את העז שלח ועתה[
 ]ומתו הברד עליהם וירד הביתה יאסף ולא בשדה ימצא אשר[
 ]אלהי יהוה אמר כה אליו ויאמרו פרעה אל ואהרן משה ויבא[
 ]כל את שלח אני הזאת בפעם כי ויעבדני עמי את שלח העברים[
 ]בכל כמוני אין כי תדע בעבור ובעמך ובעבדיך לבך על מגפתי[
 ]ותכחד בדבר עמך ואת אתך ואכה ידי את שלחתי עתה כי הארץ[
י ]כח את ך[את]הר ור[עב]ב העמדתיך זאת בעבור ואולם הארץ מן[

 הנני ]ם[מי לבלתי שלח]בע מסתולל עודך הארץ בכל שמי ספר ולמען[

מצרים למן ]ב כמהו היה לא אשר מאד כבד ברד מחר כעת ממטיר[

ר לך ]אש כל ואת מקנך את העז שלח ועתה עתה ועד הוסדה[ היום

 ]וירד הביתה יאסף ולא בשדה ימצא אשר והבהמה[ בשדה כל האדם
 ]ומתו[ עליהם הברד
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4QExodc 
 ]אל מקנהו ואת עבדיו את הניס פרעה מעבדי יהוה דבר את[ הירא

 ]הבתים[

4QpaleoExodm ]אל ]ו[ואת מקנה ]עבדיו את הניס פרעה מעבדי יהוה דבר את הירא 

 ]הבתים[
21 

4QpaleoExodm ]ו ]מקנה ואת עבדיו את ויעזב יהוה דבר אל לבו שם לא ואשר

 ]דה[בש
22 

4QExodc ]מצרים ארץ בכל[ ברד ויהי מים]הש על ידך את נטה משה אל יהוה ויאמר[ 
23 

4QExodc 
 וימטר ארצה ]אש ותהלך וברד קלת נתן ויהוה השמים על מטהו את משה ויט[

 ]מצרים ארץ על[ ברד ה]ו[יה
24 

4QExodc 
 ץאר כל]ב[ כמהו ]היה לא אשר מאד כבד הברד בתוך מתלקחת ואש ברד ויהי[
 ]לגוי היתה מאז מצרים[
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת[ים ]מצרויך הברד בכל ארץ [
 ]כל עץ השדה שבר[ ואת ד]הכה הבר כל עשב השדה[

4QExodc 
 את]ו בהמה ועד מאדם בשדה אשר כל את מצרים ארץ בכל הברד ויך[

 ]שבר השדה עץ כל ואת הברד הכה השדה עשב[ כל
26 

4QpaleoGen-Exodl ]ברד[ה ]הי לא רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל[ 
27 

2QExoda 
 ]יהוה הפעם חטאתי אלהם ויאמר ולאהרן למשה ויקרא פרעה וישלח[
 ]עים[ש]הר[ ועמי ואני דיק]הצ[

4QpaleoGen-Exodl 
ה ]ו[יה ם]הפע פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתישלח [וי

 ]ואני ועמי הרשעים ק[הצדי

4QExodc 
 ]יהוה הפעם חטאתי אלהם ויאמר ולאהרן למשה ויקרא פרעה וישלח[
 ]הרשעים ועמי ני[וא יק]הצד[
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2QExoda 
 ]ולוא אתכם ואשלחה[ ואש וברד הים]אלו קולות מהיות ורב העתירו[
 ]לעמוד תוספון[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ואשלחה אתכם ולא רד[וב אלהים קלות ]העתירו אל יהוה ורב מהית[
 ]תספון לעמד[

4QExodc 
 ]ולא ם[כ]את לחה[ש]וא ד[בר]ו ם[להי]א[ קלות ות]מהי[ רב]ו יהוה אל העתירו[

 ]עמד[ל תספון
29 

2QExoda 
 ]יהוה אל כפי את אפרוש העיר את כצאתי אליו[ מושה ויואמר
 ]ץ[האר הוה]י[ל ]כי תדע למען עוד יהיה לוא והברד דלון[יח הקולות

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אפרש את כפי אל יהוהעיר [ה את משה כצאתי ]ויאמר אליו[
 ]תדע כי ליהוה הארץמען [ל עוד יהיה רד לא]ב[וה ]הקלות יחדלון[

4QExodc 
 יהוה אל כפי ש]פר[א העיר ת]א כצאתי משה אליו ויאמר[

 ]הארץ ליהוה כי תדע למען עוד יה[יה לא הברד]ו[ יחדלו הקלות
30 

4QExodc ]יהוה אדני מפני ראו]תי טרם י[כ ]י[ידעת ועבדיך תה]וא 
31 

4QExodc יב]אב ערה[והש על]גב הפשתה כי נכתה והשערה שתה[והפ 
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4QExodc הנה[ לות]אפי כי כו[נ לא והכסמת ]טה[והח[ 
33 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו[צא ]וי[
 ]והברד ומטר לא נתך ארצה[ות ]הקול[

4QExodc 
 ]לו[יחד]ו הוה[י ל]א[ כפיו ויפרש ]העיר את פרעה מעם משה ויצא[
 ]ארצה נתך לא ומטר[ הברד]ו הקלות[

34 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו[רד ]והבמטר [ה ]חדל וירא פרעה כי[
 ]הוא ועבדיו[

4QExodc 
 ]לבו ויכבד א[חט]ל[ ף]ויס[ והקלות והברד ]המטר חדל כי פרעה וירא[
 ]ועבדיו הוא[
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4QpaleoGen-Exodl ]ולא שלח את בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד[פרעה  לב זק]ויח[ 
 משה

4QExodc 
 ]ביד ה[הו]י ר[דב אשר]כ ישראל בני את שלח ולא פרעה לב ויחזק[
 ]משה[

4QpaleoExodm ]ביד יהוה דבר כאשר שראל[את בני י ]שלח ולא פרעה לב ויחזק[ 
 ]משה[

Chapter 10: 4QGen-Exoda; 4QExodc; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoGen-Exodl 
 ואת ]בו[ל ת]אויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי [

 ]אתתי אלה בקרבו עבדיו למען שתי[ לב

4QExodc 
 את]ו לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא משה אל יהוה ויאמר[

 ]בקרבו אלה אתתי שתי למען דיו[עב לב

4QpaleoExodm את הכבדתי אני כי רעה[בוא אל פ ]משה אל יהוה יאומר[ו[ 
 ]בו[בקר ]אלה אתתי שתי למען עבדיו לב ואת לבו[
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]את אשר התעללתי במצרים ואת[בנך  ובן ]ולמען תספר באזני בנך[
 ]אני יהוה[כי  עתם]ויד שמתי בם[ ר]אתתי אש[

4QExodc 
 ת]וא יםבמצר התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען[

 ]יהוה אשר שמתי בם וידעתם כי אני[ אתתי

4QpaleoExodm 

 ]ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען[
 ]אל ואמרת אלהיכם יהוה אני כי וידעתם בם שמתי אשר אתתי[
 ]שלח מפני לענות מאנת מתי עד העברים אלהי יהוה אמר כה פרעה[
 ]מביא הנני עמי את לשלח אתה מאן אם כי ויעבדני עמי את[
 ]הארץ את לראת יוכל ולא הארץ עין את וכסה בגבלך ארבה מחר[
 ]השדה מן לכם הצמח העץ כל את ואכל הברד מן לכם הנשארת[כל ]וא[
 ]ראו לא אשר מצרים כל ובתי עבדיך כל ובתי בתיך[ ו]ומלא[
 ]הזה היום עד האדמה על היותם מיום אבתיך[ ת]ואבו אבתיך[
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4QpaleoGen-Exodl 
להי ]הוה א[י אמר כה אליו ]ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו[

 ]עבדני[וי עמי את ]לענת מפני שלחהעברים עד מתי מאנת [

4QExodc 
 ]כה אמר יהוהיו [מרו אל]ויא[ יםבמצר ה]פרע ויבא משה ואהרן אל[
 ]ויעבדני עמי שלח מפני לענת מאנת עד מתי העברים[

4QpaleoExodm ]אלהי יהוה אמר כה אליו ויאומרו פרעה אל ואהרון[ שה]מ ויבא[ 
 ]ויעבדני עמי שלח מפני לענת מאנת מתי[ עד ]העברים[

4 

4QpaleoGen-Exodl ]בולך[בג רבה]א אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר כי אם מאן[ 
4QExodc בגבלך ארבה מחר מביא הנני עמי את[ לח]לש ה[את מאן אם כי[ 

4QpaleoExodm ]בגבלך ארבה מחר מביא הנני עמי את לשלח[ ה]את מאן אם כי[ 
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]יתר[ את ]הארץ ולא יוכל לראת את הארץ ואכל[ין ]עוכסה את [
 ]הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל הפלטה[
 ]העץ הצמח לכם מן השדה[

4QExodc 
 ]יתר את ואכל רץ[הא את ת]לרא יוכל ולא הארץ עין את וכסה[
 ]כל את ואכל הברד מן לכם הנשארת הפלטה[
 ]השדה מן לכם הצמח העץ[

4QpaleoExodm 

 ]תר[הארץ ואכל את י ]את[ ות]לרא יוכל ולא הארץ עין את וכסה[
 כל עשב הארץ ואת ]ל[כ ]את ואכל הברד מן לכם הנשארת הפלטה[
 ]השדה מן לכם הצמח העץ פרי[

6 

4QpaleoExodm 

 ]ראו לא אשר מצרים כל תי[ובתי כל עבדיך וב ]בתיך ומלאו[
 ]הזה ום[מה עד הי]אד[ל ה]ע היותם מיום אבתיך ואבות אבתיך[
 ]פרעה מעם ויצא ויפן[
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4QExodc 
 את שלח ]למוקש לנו זה יהיה מתי עד אליו פרעה עבדי ויאמרו[

 ]מצרים אבדה כי תדע הטרם אלהיהם יהוה את ויעבדו ים[האנש

4QpaleoExodm ]את שלח למוקש לנו זה יהיה מתי עד[פרעה אליו  ]עבדי ויאומרו[ 
 ]מצרים אבדה כי תדע הטרם הם[את יהוה אלהי ]ויעבדו האנשים[

8 

4QExodc 
 ]עבדו לכו אלהם ויאמר פרעה[ אל אהרן ואת ]ה[מש את ב]ויוש[
 ההולכים מי]ו מי אלהיכם יהוה את[

4QpaleoExodm ]עבדו לכו אלהם ויאומר רעה[ת אהרון אל פ]א[ו ]משה את ויושב[ 
 מי ומי ההולכים ]אלהיכם יהוה את[

9 

4QExodc 
 ]ובבנותנו ינו[בבנ ]נלך בזקנינו[ו בנערינו ]משה מר[ויא

 ]לנו יהוה חג כי נלך ובבקרנו בצאננו[

4QpaleoExodm ובבנותינו  ]בבנינו נלך ובזקנינו בנערינו משה[ר ]מ[ויא

 ]לנו יהוה חג כי נלך[בצאננו ובבקרנו 
10 

4QpaleoExodm ]ואת אתכם אשלח כאשר ם[אליהם יהי כן יהוה עמכ ]ויאומר[ 
 נגד פניכם עה]ר כי ראו טפכם[
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4QpaleoExodm ים ]ש[אתם מבק ]אתה כי יהוה את ועבדו הגברים נא ו[כ]ל[ לא כן

 ]פרעה פני מאת אתם רשו[ויג
12 

4QExodc 
 ]על ויעל בארבה ם[מצרי ץ]אר על ידך נטה משה אל יהוה ויאמר[
 הברד ]השאיר אשר כל את הארץ עשב כל את ויאכל מצרים ארץ[

4QpaleoExodm ]על ויעל בארבה מצרים ארץ על ידך נטה ה[אל מש ]ה[ומר יהו]ויא[ 
 ]הברד השאיר אשר כל את הארץ עשב כל את[ל ]ויאכ מצרים ארץ[

13 

4QExodc 
 ]ההוא היום כל בארץ קדים רוח נהג ויהוה מצרים ארץ על מטהו את[ ה]ש[מ ויטה
 ]הארבה[ את נשא דים]הק ורוח ה[הי הבקר הלילה וכל

14 

4QExodc 
 היה ]לא לפניו מאד כבד צרים[מ גבול בכל ]וינח מצרים ארץ כל על הארבה ויעל[

 ]כן יהיה לא ואחריו כמהו[ ארבה כן
15 

4QExodc 
 ]העץ פרי כל ואת רץ[הא עשב ]כל ת[א ל]ויאכ[ ותשחת ארץ]ה כל עין את ויכס[
 ]מצרים ץ[אר בכל דה]הש[ ובעשב בעץ ירק כל נותר ]ולא הברד הותיר אשר[
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4QExodc ]כם[ול אלהיכם הוה]לי חטאתי ויאמר ולאהרן למשה לקרא פרעה וימהר[ 
17 

4QExodc 
 ]המות את רק מעלי ויסר אלהיכם ליהוה והעתירו הפעם אך חטאתי א[נ שאו ועתה

 ]הזה[
18 

4QExodc ]יהוה ל[א ויעתר עה]פר מעם[ א]ויצ[ 
19 

4QExodc 
 ]סוף ימה ויתקעהו הארבה את וישא מאד חזק ים רוח יהוה[ הפך]וי[
 ]מצרים[ בול]ג בכל חד[א בה]אר נשאר לא[

4QpaleoExodm ]ויהפך יהוה רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף[ 
 ]צרים[גבול מ ]בכלאחד  לא נשאר ארבה[

20 

4QpaleoExodm ]ראל]יש בני את שלח ולא פרעה לב את יהוה ויחזק 
21 

4QpaleoExodm  רים]מצ ארץ על חשך ויהי השמים על ידך ה[יהוה אל משה נטוידבר 
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4QpaleoExodm רים ]מצ ארץ בכל אפלה חשך ויהי השמים על דו[ויט משה את י
 שלשת ימים

23 

4QExodc 
 ]ולכל ימים שלשת מתחתיו ש[אי קמו א]ול אחיו את איש ראו לא[
 ]במושבתם אור היה ישראל בני[

4QpaleoExodm שלשת ימים ולכל  ]מתחתיו איש קמו ולא אחיו את איש ראו[ לא

 ]במושבתם אור היה ישראל[ בני
24 

4QExodc 
 ]רק יהוה את עבדו כו[ל ויאמר שה]מ אל פרעה ויקרא[
 ]עמכם ילך טפכם גם יצג ובקרכם צאנכם[

4QpaleoExodm ]רק יהוה את עבדו לכו[פרעה למשה ולאהרון ויאמרו  ]ויקרא[ 
 ]עמכם[לך ]י טפכם[קרכם יצג גם ]וב צאנכם[

25 

4QpaleoExodm ]ו[עשינ]ו עלות[ים ו]ח[זב ]בידנו תתן אתה גם משה ויאומר[ 
 ]אלהינו ליהוה[

  



26 

4QpaleoExodm 

 ]את לעבד נקח ממנו[ה כי ]פרס[עמנו לא נשאר  ]לך[ננו י]מק[וגם 
 ]באנו עד יהוה[ עבוד את]נ מה[ואנחנו לא נדע  ]ו[וה אלהינ]יה[
 ]שמה[

27 

4QpaleoExodm לשלחם[ לא אבה]ו פרעה[לב  ]את[יהוה  ויחזק[ 
28 

4QpaleoExodm ]ביום כי ני[ת פ]ראו תסף אל לך השמר י[לך מעל ]פרעה לו ויאומר[ 
 ]תמות פני ראתך[

Chapter 11: 2QExoda; 4QGen-Exoda; 4QExodc; 4QpaleoExodm 

3 

2QExoda 
 ]מצרים[ ארץ בתוך מאד ]גדול משה האיש גם מצרים בעיני העם חן את יהוה ויתן[
 ]העם ובעיני פרעה עבדי בעיני[

4 

2QExoda ]צרים]מ בתוך יוצא אני הלילה כחצות יהוה אמר כה ה[פרע אל מושה ר]ויואמ 
4QpaleoGen-Exodl ם]י[מצר ]משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מר[ויא 

  



5 

2QExoda 
 בכור עד ו]כסא על היושב פרעה מבכור מצרים בארץ[ בכור כל ומת

 ]בהמה בכור וכל הרחים אחר אשר[ השפחה

4QpaleoGen-Exodl 
 ור]בכ[ עד ]בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על כסאו[כל  ]ומת[

 ]אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה ה[השפח
6 

2QExoda 
 ]וכמוהו נהיתה לוא כמוהו אשר מצרים ארץ[ בכל גדולה ה]צעק והיתה[
 ]תוסף לוא[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אשר כמהו לא נהיתה וכמהו מצרים[ארץ  ]ל[בכ גדולה ]והיתה צעקה[
 ]לא תסף[

7 

2QExoda 
 ]מען[ל ]בהמה ועד למאיש לשונו כלב יחרץ לוא ישראל[ בני ולכל

 ]ישרעל ובין מצרים בין יהוה יפלה אשר תדעון[

4QpaleoGen-Exodl 
 למען ]לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה ראל[ולכל בני יש

 ]יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל[אשר  ון]דע[ת
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם י[אל אלה עבדיך כל ]וירדו[
 ]אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף[כן  ואחרי ברגליך ]אשר[

4QpaleoExodm ]אתה וכל העם  ]צא לאמר לי והשתחוו אלי אלה עבדיך כל וירדו

 אף ]בחרי פרעה מעם ויצא אצא כן ואחרי ברגליך אשר[
9 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי ה[מש אל יהוה יאמר]ו[
 מצרים ארץ]ב[

4QExodc 
 מופתי רבות למען עה]פר אליכם ישמע לא משה אל יהוה ויאמר[

 מצרים ]ץ[באר

4QpaleoExodm  רבות מופתי  ]למען פרעה אליכם ישמע לא משה אל יהוה[ויאמר
 בארץ מצרים
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]הוה[י ויחזק עה]פר האלה לפני תים[את כל המפ ]ואהרן עשו שה[ומ

 ]ישראל מארצו[י ]נ[ב את שלח ולא ה]פרע את לב[

4QExodc 
 ]וה[יה חזק]וי פרעה לפני האלה המפתים כל את עשו ואהרן ומשה[

 ]מארצו ישראל בני את שלח ולא רעה[פ לב את

4QpaleoExodm ]ויחזק יהוה  ]פרעה לפני האלה המפתים כל את עשו ואהרון ומשה

 ]מארצו ישראל בני את שלח ולא עה[לב פר את
Chapter 12: 2QExoda; 2QExodb; 4QGen-Exoda; 4QExodc; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoGen-Exodl לאמר ם[מצרי בארץ הרן]א ואל משה אל וה[ויאמר יה[ 
4QpaleoExodm ]לאמר מצרים[ משה ואל אהרן בארץ ]אל יהוה ויאומר[ 

2 

4QpaleoGen-Exodl ]שנה[ה לחדשי לכם הוא ן]אשו[חדשים ר לכם ראש הזה ]החדש[ 
4QpaleoExodm ]כם לחדשי השנה]ל הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה החדש 

3 

4QpaleoGen-Exodl 
ויקחו  הזה ש]חד[ל בעשר לאמר ]אל[ישר בני ]ת[עד ל]כ אל דברו[

 ת]בו[א בית]ל ה[ש לבית ]שה איש להם[



4 

4QpaleoGen-Exodl 
 ביתו אל ב]הקרו ושכנו הוא ולקח משה[מהיות  הבית ימעט ואם

 ]השה על תכסו אכלו לפי[איש  נפשות במכסת
5 

4QpaleoGen-Exodl ]תקחו העזים ומן ים[הכשב מן לכם יהיה שנה בן ר]זכ תמים שה[ 
6 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אתו ושחטו הזה דש[לח יום עשר ארבעה עד מרת]למש לכם והיה[

 הערבים בין ישראל ]בני[עדת  קהל כל

4QpaleoExodm ]אותם ו]ושחט הזה לחדש יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם והיה 
 ]הערבים בין ישראל עדת קהל כל[

7 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ם[הבתי על המשקוף המזוזות ועל שתי ל]ע ונתנו הדם מן קחו[ול

 הם]ב אתו יאכלו אשר[

4QpaleoExodm ]הבתים על המשקוף ועל המזוזת שתי[ הדם ונתנו על ]מן ולקחו[ 
 ]בהם ותו[יאוכלו א ]אשר[
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4QpaleoGen-Exodl יאכלהו מררים על ומצות ש[צלי א הזה את הבשר בלילה ואכלו[ 
4QpaleoExodm ]יאכלהו מררים[ על ]ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו[ 

9 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]על ראשו אש צלי אם כי ים[במ ומבשל ובשל נו ממנו אכלו]ת אל[
 קרבו ועל יו]כרע[

10 

4QpaleoGen-Exodl תשרפו ]באש בקר עד ממנו והנתר בקר עד[ ממנו תותירו ולא 
11 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ומקלכם ברגליכם נעליכם חגרים ם[מתניכ אתו תאכלו וככה

 ]ליהוה הוא פסח[ בחפזון אתו ואכלתם כם]ביד[
12 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]מצרים בארץ בכור[כל  הזה והכיתי בלילה ]מצרים בארץ ועברתי[
 ]יהוה אני שפטים אעשה ים[אלהי מצר ]ובכל בהמה ועד מאדם[

4QExodc 
 ]מצרים[ ארץ]ב[ בכור ]כל והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי[
 יהוה אני טים]שפ[ אעשה ]מצרים אלהי ובכל בהמה ועד מאדם[
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]הדם את וראיתי שם אתם אשר תים[ב]ה על לאת לכם הדם והיה[
 ]בארץ בהכתי למשחית נגף בכם יהיה ולא עלכם ופסחתי[
 ]מצרים[

4QExodc 
 הדם ]ת[א וראיתי ]שם אתם אשר הבתים על לאת לכם הדם היה[ו

 ]בארץ בהכתי למשחית נגף בכם יהיה ולא[ יכם]על[ ופסחתי
 מצרים

4QpaleoExodm 
 ]הדם את וראיתי שם אתם אשר הבתים על לאת לכם הדם והיה[
 ]בארץ בהכתי למשחית נגף בכם יהיה א[ם ול]יכ[י על]ופסחת[

 מצרים
14 

4QExodc 
 ]לדרתיכם ליהוה חג אתו וחגתם לזכרון לכם[ ה]הז[ היום והיה
 תחגהו עולם חקת

4QpaleoExodm ליהוה לדורותיכם  ]חג אתו ם[חגות]ו לזכרון לכם הזה ום[והיה הי

 ]תחגהו עולם ות[חוק
  



15 

4QExodc 
 ]שאר תשביתו הראשון ביום אך תאכלו צות[מ ימים שבעת
 ]מיום מישראל ההוא הנפש[ נכרתה]ו[ חמץ ל]כ[א ל]כ כי ם[מבתיכ

 ]השבעי יום עד הראשן[

4QpaleoExodm 

 ]שאר תשביתו[ ם הראשון]ביו[ לו אך]תאוכ מצות ימים[ שבעת
 ]מיום מישראל יא[הה ]הנפש ונכרתה חמץ אכל כל י[מבתיכם כ

 ]השבעי יום ועד ן[ראו]ה[
16 

4QExodc 
 ]לא מלאכה כל לכם יהיה קדש מקרא השביעי וביום קדש מקרא[ הראשון ]וביום[
 ]לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם יעשה[

17  

4QpaleoExodm ]צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם[ כי ]המצות את ושמרתם[ 
 ]עולם חקת לדרתיכם הזה היום את שמרתם[ו ]מצרים מארץ[

18  

4QpaleoExodm ]יום[ ות עד]מצ תאכלו בערב לחדש יום עשר בארבעה[ן ]בראשו[ 
 ]בערב לחדש ועשרים[ חד]הא[

  



19  

4QpaleoExodm ]ונכרתה מחמצת אכל[ כם כי כל]בתי[ימצא ב ]לא שאר ימים שבעת[ 
 ]הארץ[ ראל בגר ובאזרח]יש מעדת ההוא הנפש[

20  

4QpaleoExodm ]ת]ו[ו מצ]תאוכל מושבתיכם בכל תאכלו לא מחמצת כל 
21  

4QpaleoExodm ]לכם וקחו משכו[ ם]יה[ר אל]ויאומ ישראל זקני לכל משה ויקרא[ 
 ]הפסח ושחטו למשפחתיכם צאן[

22  

4QpaleoExodm 

 ]המשקוף אל והגעתם בסף אשר בדם וטבלתם אזוב אגדת[ ם]ולקחת[
 ]מפתח איש תצאו לא ואתם בסף אשר הדם מן המזוזת שתי ואל[
 ]בקר עד ביתו[

26 

2QExodb ]לכם הזואת העבודה ה[מ ם]בניכ אליכם יואמרו כי והיה[ 
27 

2QExodb 
 ]בנוגפו במצרים ישראל בני בתי על סח[פ אשר  וה]ליה הוא פסח זבח ואמרתם[
 ]וישתחוו העם ויקד הציל בתינו ואת[ מצרים ת]א[



30 

4QpaleoExodm ]במצרים גדלה ותהי רים[צ]מ וכל עבדיו וכל הוא לילה פרעה ויקם[ 
 ]מת שם אין אשר בית אין כי[

31 

4QExodc 
 ]גם עמי מתוך צאו קומו[ ויאמר לילה ]ן[ולאהר שה]למ ויקרא[
 כם]כדבר יהוה את עבדו ולכו ישראל בני גם אתם[

4QpaleoExodm גם י[מתוך עמ ]צאו קומו ויאומר לילה ולאהרון למשה קרא[וי[ 
 ברכם]כד יהוה את עבדו ולכו ישראל בני גם אתם[

32 

2QExoda ]אותי גם וברכתם ולכו דברתם כאשר קחו ם[רכ]בק גם ם[אנכ]צ גם[ 
4QExodc אתי גם וברכתם ולכו דברתם כאשר קחו[ בקרכם גם צאנכם גם[ 

4QpaleoExodm ]אתי גם רכתם[וב ]ולכו דברתם כאשר קחו בקרכם גם צאנכם גם[ 
33 

2QExoda ]מתים כלנו אמרו כי הארץ מן לחם[לש למהר עם]ה על[ ים]מצר ותחזק[ 
4QExodc ]מתים כלנו[ אמרו כי הארץ מן לשלחם מהר]ל[ ם]הע על מצרים ותחזק[ 

  



34 

2QExoda ]שכמם על בשמלותם רות[צרו משארותם יחמץ ם]טר בצקו את העם וישא[ 
4QExodc ]שכמם על שלמתם]ב צררת משארתם[ יחמץ טרם בצקו את ]העם וישא 

4QpaleoExodm ]ם[ל שכמ]ע בשמלתם צררת משארתם יחמץ טרם צקו[ת ב]א העם וישא[ 
35 

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

4QExodc 
 לי]וכ[ ף]ס[כ כלי וישאלו משה ]כדבר עשו[ ישראל ובני

 ושמלות ]זהב[

4QpaleoExodm ]וכלי כסף כלי[ צריים]מ[ו מ]וישאל משה כדבר עשו ישראל ובני[ 
 ]ושמלת זהב[

36 

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

 מצרים

4QExodc 
 ]את וינצלו וישאלום מצרים[ בעיני העם חן את נתן ויהוה

 צרים]מ[

4QpaleoExodm ]את  ]וינצלו וישאלום מצרים בעיני העם[ תן את חן]נ ויהוה
 מצריים



37 

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

4QExodc 
 ]גברים[ה רגלי אלף מאותא שש]כ ה[ת]סכ מרעמסס ישראל בני ויסעו[
 ף]מט בד[ל

4QpaleoExodm ]הגברים  ]רגלי אלף מאות כשש סכתה מרעמסס שראל[יסעו בני י]ו

 ]טף[לבד מ
38 

2QExoda ]אד[מ כבד מקנה ובקר צאן]ו[ אתם עלה ]רב ערב וגם[ 
4QExodc מאד ד]כב מקנה ובקר וצאן אתם עלה[ רב ]רב[ע וגם 

4QpaleoExodm ]כבד מאדה ]מקנה ובקר וצאן אתם עלה ב[ם ערב ר]וג 
39 

2QExoda 
 חמץ לא כי מצות ]עוגות ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפו[

 ]להם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו לא[ו ם]י[ממצר גרשו כי

4QExodc 
 ]חמץ לא[ כי ]ות[מצ עוגות ם]צרי[ממ הוציאו אשר ק]צ[הב ת]א פו[ויא

 להם עשו לא ]ה[צד וגם מהמה]להת[ יכלו א]ול ממצרים גרשו כי[

4QpaleoExodm חמץ לא י[עגות מצות כ ]ממצרים הוציאו אשר ק[ו את הבצ]אופ[וי[ 
 ]להם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים גרשו י[כ



40 

2QExoda ]שנה מאות וארבע שנה שלשים במצרים ו[ב]ש[י שר]א[ ישראל בני ]ומושב[ 
4QExodc ]שנה מאות וארבע ]ה[שנ שלשים ים]צר[מ בארץ ]ישבו אשר ישראל בני ומושב 

41 

2QExoda 
 ]כל יצאו הזה היום בעצם ויהי שנה מאות וארבע[ שנה ]שלשים מקץ ויהי[
 ]מצרים מארץ יהוה צבאות[

4QExodc 
 כל יצאו הזה ]יום[ה בעצם הי]וי שנה מאות וארבע שנה[ שלשים מקץ ויהי

 ם]צרי[מ מארץ יהוה תו]בא[צ
42 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]הזה הלילה הוא מצרים מארץ וציאם[ים הוא ליהוה לה]שמר ליל[
 ]לדרתם ל[בני ישרא ל]לכ שמרים ליהוה[

4QExodc 
 הזה הלילה ]וא[ה מצרים ץ]מאר להוציאם ליהוה הוא שמרים[ ליל

 ]לדרתם ל[ישרא בני ל]כ[ל רים]מ[ש ליהוה
43 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לא נכר בן[ כל סח]פ[ה ]קת[ח זאת ן]ואהר משה אל יהוה ויאמר[
 ]בו יאכל[

4QExodc 
 לא נכר בן כל הפסח חקת את]ז ואהרן משה אל יהוה ויאמר[

 בו ל]כ[יא



44 

4QpaleoGen-Exodl ]בו יאכל אז ו[ומלתה את ]ף[ס]כ מקנת איש עבד וכל[ 
4QExodc בו יאכל אז אתו ומלתה כסף ת[מקנ ש]אי עבד[ וכל[ 

45 

4QExodc ]בו יאכל לא ]ושכיר תושב 
46 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לא ועצם חוצה הבשר מן הבית מן תוציא לא כל[יא אחד ת]בבי[
 ]בו תשברו[

4QExodc 
 ]לא ועצם חוצה הבשר מן בית[ה מן תוציא לא יאכל אחד בבית

 ]בו תשברו[
47 

4QExodc ]אתו יעשו אל]ישר עדת כל 
48 

4QExodc 
 ]והיה לעשתו יקרב ואז זכר כל לו המול ליהוה פסח עשה[ו גר אתכם גור]י[ כי]ו[
 ]בו יאכל א[ל ל]ער[ ל]וכ הארץ כאזרח[

  



Chapter 13: 4QExodc; 4QExodd; 4QpaleoExodm 

3 

4QExode 
 צאתם מארץ מצרים]י אשר הזה היום ת[שה אל העם זכור א]מ ויאמר[

 אתכם מזה ולא יאכל ]יהוה הוציא יד זק[כי בח
 ]חמץ[

4QpaleoExodm 

 ]ממצרים יצאתם אשר הזה ום[את הי ]זכור העם אל משה ויאומר[
 ]יאכל ולא מזה אתכם יהוה ציא[יד הו ]בחזק כי עבדים מבית[
 ]חמץ[

4 

4QExode ]ב[בחדש האבי אים]יצ אתם היום[ 
4QpaleoExodm ]האביב בחדש ם[יוציאי ]אתם היום[ 

5 

4QExode 
 החתי החוי האמרי ]נעני[הכ ]ץ[ה אלוהיך אל אר]יהו[ ך]יביא כי והיה[

 ]בש[לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב וד ]נשבע[ היבוסי כאשר
 ]הזה[ ה את העבדה הזאת בחדש]ת[עבד]ו[

4QpaleoExodm 

 ]והחוי והאמרי חתי[הכנעני וה ]ארץ אל יהוה יביאך כי והיה[
 ]ודבש חלב זבת ארץ לך לתת אבתיך[בע ל]נש[אשר  ]והיבוסי[
 ]הזה בחדש הזאת[העבודה  ]את ועבדת[



6 

4QpaleoExodm ]ליהוה חג[ שביעי]ה וביום מצת תאכל[ים ]מ[בעת י]ש[ 
7 

4QpaleoExodm ]לך יראה ולא חמץ לך יראה ולא הימים[את שבעת  ]יאכל מצות[ 
 בלך]ג בכל שאר[

12 

4QpaleoExodm ]לך יהיה אשר בהמה[ גר]ש פטר וכל ליהוה רחם פטר כל והעברת[ 
 ]ליהוה הזכרים[

13 

4QpaleoExodm ]אדם בכור וכל וערפתו תפדה לא ואם[תפדה בשה  ]חמר פטר וכל[ 
 ]תפדה בבניך[

15 

4QExodd 
 ]ועד אדם מבכר מצרים בארץ בכור[ הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל ]כי ויהי[
 ]אפדה בני בכור וכל[ וה כל פטר רחם הזכרים]יה[נכי זבח ל]א כן על בהמה בכור[

16 

4QExodd ]ממצרים יהוה הוציאנו[ טטפות בין עיניך כי בחזק יד]ול ידכה על לאות והיה[ 
 

  



18 

4QExodc 
 ]מארץ ישראל בני עלו וחמשים סוף ים[ המדבר דרך העם ת]א אלהים ויסב[
 ]מצרים[

19 

4QExodc 
 ]פקד לאמר ישראל בני את יע[השב השביע כי עמו ףסו]י[ עצמות את ה]מש ויקח[
 אתכם מזה עצמתי את והעליתם ]אתכם אלהים יפקד[

20 

4QExodc המדבר בקצה באתם ויחנו מסכת[ ויסעו[ 
21 

4QExodc 
 ]להאיר אש בעמוד ולילה ך[הדר לנחותם ענן ד]מו[בע מם]יו[ לפניהם ]הלך ויהוה[
 ולילה ]יומם ללכת להם[

22 

4QExodc העם לפני[ לילה אש ועמוד יומם ענן עמוד ימיש לא[ 
Chapter 14: 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodg; 4QpaleoExodm 

2 

4QExodc 
 ]לפני הים[ ובין מגדל בין ת]ר[החי ]י[פ ]י[לפנ ויחנו וישבו ישראל ]בני אל דבר[
 ים]ה על תחנו נכחו צפן בעל[



3 

4QExodc המדבר עליהם ]סגר[ בארץ הם נבכים ישראל בני אל ה]רע[פ ואמר 
4QpaleoExodm ]המדבר עליהם סגר ארץ[ם הם ב]נבוכי ישראל לבני פרעה ואמר[ 

4 

4QExodc 
 ]ובכל בפרעה ואכבדה אחריהם ורדף פרעה לב את וחזקתי[
 ]כן[ ויעשו ]יהוה אני כי מצרים וידעו חילו[

4QpaleoExodm ]כל[ב]ו רעה[פ]ב ואכבדה ריהם[ורדף אח ]פרעה לב את וחזקתי[ 
 ]כן ויעשו יהוה ני[ים כי א]מצרי וידעו חילו[

5 

4QExodc 
 ]העם אל ועבדיו פרעה לבב ויהפך העם ברח כי מצרים למלך ויגד[
 ]מעבדנו ישראל את שלחנו י[כ ו]ינ[עש ]זאת מה ויאמרו[

4QpaleoExodm  אל העם  ]ועבדיו פרעה לבב הפך[י]ו העם ברח כי מצרים[ויוגד למלך

 ]נו[מעבוד ]ישראל את שלחנו כי עשינו זאת מה אומרו[וי
7 

4QExodc ]כלו על ושלשם מצרים כב[ר וכל ]בחור רכב מאות שש ויקח[ 
 

  



8 

4QExodc 
 ]ישראל בני אחרי וירדף מצרים מלך פרעה לב את יהוה ויחזק[

 ]רמה ביד יצאים שראל[י ובני

4QpaleoExodm ]ני ישראל ]ב אחרי וירדף מצרים מלך פרעה לב את וה[יה ]ויחזק

 ]רמה ביד יצאים ישראל ובני[
9 

4QExodc 
 ]סוס כל הים על חנים אותם וישיגו אחריהם מצרים וירדפו[
 ]צפן בעל לפני החירת[ פי ]על וחילו ופרשיו פרעה רכב[

4QpaleoExodm סוס[ ל]כ[ על הים ]חנים אותם וישיגו אחריהם ים[וירדופו מצרי[ 
 ]צפן על[לפני ב ]החירת פי על וחילו ופרשיו פרעה רכב[

10 

4QExodc 
 ייראו]ו אחריהם ם[עי]נס מצרים והנה עיניהם את ישראל בני וישאו הקריב ופרעה[
 ]יהוה אל ישראל בני ויצעקו מאד[

11 

4QExodc 
 ]זאת ה[מ במדבר ת]למו קחתנו[ל ]במצרים קברים אין המבלי משה אל ויאמרו[
 ]ממצרים להוציאנו לנו עשית[

 

  



12 

4QExodc 
 ]מצרים את ונעבדה ממנו חדל ר[מ]א[ל ]במצרים אליך דברנו אשר הדבר זה הלא[
 ]במדבר ממתנו מצרים את עבד לנו טוב כי[

13 

4QExodc 
 ]לכם יעשה אשר יהוה ישועת את וראו התיצבו תיראו אל[ העם ]אל משה ויאמר[
 ]היום מצרים את ראיתם אשר כי היום[

15 

4QpaleoGen-Exodl ויסעו ישראל בני אל דבר אלי ק[תצע מה משה ]אל יהוה[ ויאמר[ 
16 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]בני ויבאו קעהו[וב הים על ידך את ונטה מטך ???ל? את הרם ואתה

 ביבשה הים בתוך ראל]יש[
17 

4QpaleoGen-Exodl 
 בפרעה ואכבדה אחריהם ]ויבאו מצרים ב[ק את ל]מחז נני[ה ואני

 ]פרשיו[וב ברכבו חילו ובכל
18 

4QpaleoGen-Exodl ]פרשיו[וב ברכבו ]רעה[בפ בהכבדי וה]ה[י אני ים כי]מצר וידעו[ 
 

  



19 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]מאחריהם וילך ראל[יש חנה]מ[לפני  ההלך ים]אלה[ה מלאך ויסע
 ]הם[חרי]מא[ויעמד  ניהם]מפ ענן[ה עמוד ויסע

20 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]והחשך הענן[י ]ויה ל[ישרא מחנה ין]וב ם[מצרי חנה]מ בין ויבא[
 ]הלילה[כל  זהאל  ה]ז קרב[ ולא לה]הלי את ויאר[

21 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]עזה ם[קדי וח]בר הים את[הוה ]י ויולך הים על ידו את משה ויט[
 ]המים ו[ויבקע ]לחרבה הים את וישם הלילה כל[

4QExodg ]עזה קדים ברוח[ ת הים]א יהוה ויולך הים על ידו את משה ויט[ 
 עו המים]ויבק לחרבה הים את וישם הלילה כל[

22 

4QpaleoGen-Exodl ם ]ינ[מימ מה]חו להם והמים ביבשה הים בתוך ישראל בני[ ויבאו
 ומשמאלם

4QExodg מימינם חמה להם והמים ביבשה הים בתוך ישראל בני[ ויבאו[ 
 לם]ומשמא[

 

  



23 

4QpaleoGen-Exodl 
 אל פרשיו]ו[ורכבו  רעה]פ סוס כל אחריהם ויבאו מצרים וירדפו[

 ]הים ך[תו

4QExodg ]אל ]ופרשיו רכבו פרעה סוס כל אחריהם ויבאו מצרים וירדפו 
 ם]הי[ תוך

24 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אש בעמוד רים[מצ ]מחנה[ יהוה אל ]וישקף הבקר באשמרת ויהי[
 ]מצרים מחנה את ויהם וענן[

4QExodg ]אש ]בעמוד מצרים מחנה אל יהוה וישקף הבקר באשמר ויהי 
 ]מצרים מחנה את ויהם[ ועם

25 

4QExodg ]מצרים[ בכבדות ויאמר] וינהגהו מרכבתיו אפן את ויסר[ 
 ]במצרים להם נלחם יהוה כי ישראל מפני אנוסה[

4QpaleoExodm ]מצרים ויאומר בכבדת וינהגהו רכבתיו[ופן מ]א את ויסר[ 
 ]במצרים להם נלחם יהוה כי ישראל י[מפנ ]ה[נוס]א[

 

  



26 

4QExodg ]צרים]מ על המים וישבו הים על ידך את נטה משה אל יהוה ויאמר 
 ]פרשיו ועל רכבו על[

4QpaleoExodm מצרים על המים וישבו הים על ידך את נטה משה אל יהוה יאומר[ו[ 
 ]פרשיו ועל רכבו על[

27 

4QExodg ]לקראתו נסים ומצרים לאיתנו[ ות בקר]לפנ הים וישב הים על ידו את משה ויט[ 
 ]הים בתוך מצרים את יהוה וינער[

Chapter 15: 4QExodc; 4QExodd; 4QpaleoExodm 

1 

4QExodd 
 ]אשירה לאמר ויאמרו ליהוה הזאת השירה את[ שה ובני ישראל]מ[ישיר  ]אז[
 ]בים רמה[ סוס ורכבו ]גאה[ ה]גא כי ליהוה[

9 

4QExodc ]י]יד תורישמו רבי[ח אריק ]נפשי תמלאמו שלל אחלק אשיג ארדף אויב אמר 
11 

4QExodc ]פלא עשה תהלת נורא[ ש]בקד נאדר כמכה י[מ ה]יהו[ באלים כמוך ]מי[ 
12 

4QExodc ]ץ[אר תבלעםו ימנך ]ת[טי]נ[ 



13 

4QExodc קדשך נוה[ אל ך]בעז נהלת ת[גאל ]זו[ ם]ע[ בחסדך נחית[ 
14 

4QExodc ]לשת[פ יושבי אחז ל]חי[ וירגזו ם]עמי שמעו[ 
15 

4QExodc ]כנען בי]יוש כל[ ו]נמג[ ד]ע[ר יאחזםו אב]ו[מ ]לי[י]א אדים ופי[אל הלו]נב אז 
16 

4QExodc 
 יעבר עד יהוה עמך יעבר עד כאבן ]ידמו ך[זרוע בגדול ופחד אימה הם]עלי[ תפל
 קנית ו]ז[ עם

17 

4QExodc ידך כוננו יהוה מקדש יהוה ]פעלת לשבתך מכון ך[נחלת בהר ותטעם תביאם 
18 

4QExodc ועד עולם ימלך יהוה 
19 

4QExodc 
 ובני הים מי את עליהם ]יהוה וישב בים רשיו[ובפ רכבו]ב רעה[פ סוס בא כי

 הים בתוך ביבשה הלכו ישראל
 

  



20 

4QExodc 
 אחריה הנשים כול וחצאנה בידה ]התף את אהרן אחות הנביאה[ מרים ]ח[ותק

 ובמחלת בתפים
21 

4QExodc בים רמה ורכבו סוס גאה גאה כי הוה[לי שירו מרים להם ותען[ 
23 

4QpaleoExodm  ם על כן קרא ]ה מרים כי ממרה מים לשתת יכלו ולא[ויבאו מרתה

 ]מרה שמה[
24 

4QpaleoExodm ]ר מה נשתה]לאמו משה על העם וילנו 
25 

4QpaleoExodm ]המים וימתקו[ ישלך אל המים]ו עץ יהוה ויורהו יהוה אל ויצעק[ 
 ט ושם נסהו]ומשפ חק לו שם שם[

26 

4QpaleoExodm 

עיניו ]ב הישר[יך ו]אלה וה[יה ]לקול תשמע שמוע אם יאומר[ו

 ]ר[לה אש]ח[ל המ]כ[חקיו  ]כל[שמרת ]ו למצותיו והאזנת תעשה[
 אך]פ[י אני יהוה רו]כ[ליך ]ע אשים לא במצרים שמתי[



27 

4QpaleoExodm תמרים ושבעים מים[תים עשרה עינות ]ש[שם ]ו אילמה יבאו[ו[ 
 מים]ה על[שם  ]ויחנו[

Chapter 16: 1QExod; 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoGen-Exodl 
שר ]א סין מדבר אל ישראל בני עדת כל ויבאו מאילם ויסעו[

 ]מארץ לצאתם השני לחדש יום עשר בחמשה סיני ובין אילם בין[
 ]מצרים[

4QpaleoExodm 

 ]ר[דבר סין אש]מ אל ראל[ש]י בני עדת כל ויבאו אילים[ויסעו מ
 ]מארץ לצאתם השני לחדש יום עשר בחמשה סיני ובין אילם בין[
 ]מצרים[

2 

4QpaleoGen-Exodl ]במדבר אהרן ועל משה על ישראל בני עדת ל[כ ילנו]ו[ 
3 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]בארץ יהוה יד[יתן מותנו ב ]מי ישראל בני אלהם ויאמרו[
 ]אתם[לשבע כי הוצ ]לחם באכלנו הבשר סיר על בשבתנו מצרים[
 ]ברעב הזה הקהל כל את להמית הזה המדבר אל אתנו[



4 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]העם ויצא השמים מן לחם לכם ממטיר ני[ה אל משה הנ]יהו ויאמר[
 ]לא אם בתורתי הילך אנסנו[יום ביומו למען  ]דבר ולקטו[

4QpaleoExodm ]העם ויצא השמים מן לחם לכם ממטיר הנני משה אל יהוה ויאמר[ 
 ]לא אם בתורתי הילך[ אנסנו ]למען ביומו יום דבר ולקטו[

5 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אשר על משנה והיה ביאו[ינו את אשר י]והכ הששי ביום והיה[
 ]יום יום ילקטו[

4QpaleoExodm ]אשר על משנה והיה יביאו אשר[את  ]והכינו הששי ביום והיה[ 
 ]יום יום ילקטו[

6 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]יהוה כי וידעתם ב[אל ער]ישר בני כל אל ן[שה ואהר]מ ויאמר[
 ]מצרים מארץ ם[א אתכ]הוצי[

7 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]יהוה על תלנתיכם את בשמעו יהוה כבוד את תם[וראיר ]ובק[
 ]לינו[תלינו ע ]כי מה ונחנו[

4QpaleoExodm ]יהוה על תלנתיכם את בשמעו יהוה[בוד ]כ את וראיתם ובקר[ 
 עלינו ]תלונו כי מה ונחנו[



8 

4QpaleoExodm ]לשבע ר[בבוק ]ולחם לאכל בשר בערב לכם יהוה בתת משה ויאומר[ 
 ]תלנתיכם את יהוה בשמע[

12 

1QExod 
 ]ובבקר בשר תאכלו הערבים בין לאמר אלהם דבר ישראל בני תלונת את שמעתי[
 ]אלהיכם[ יהוה ני]א[ כי עתם]ויד לחם תשבעו[

13 

1QExod 
 ]הטל שכבת[ היתה בקר]וב ה[המחנ ]את ותכס השלו ותעל בערב ויהי[
 ]למחנה סביב[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]הטל שכבת היתה ובבקר המחנה את ותכס השלו ותעל ערב[הי ב]וי[
 ]ה[ב למחנ]סבי[

14 

1QExod ]הארץ על ככפר[ כחספס דק המדבר ני]פ[ על והנה ]הטל שכבת ותעל[ 
4QpaleoGen-Exodl ]הארץ[ ל]ע ככפר דק מחספס דק המדבר פני על והנה הטל שכבת ותעל[ 

15 

1QExod 
 ]משה ויאמר הוא מה ידעו לא כי וא[ה מן אחיו אל איש ויאמרו ישראל ]בני ויראו[
 ]לאכלה לכם יהוה ן[נת אשר ם]הלח[ הוא להם]א[



16 

1QExod 
 ]מספר לגלגלת עמר אכלו לפי איש ממנו קטו[ל יהוה ]צוה אשר הדבר זה[
 ]תקחו באהלו לאשר איש נפשתיכם[

17 

4QpaleoGen-Exodl ]והממעיט המרבה וילקטו ראל[ש]י בני כן ויעשו[ 
18 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לפי איש החסיר לא והממעיט ה[דיף המרב]הע ולא בעמר וימדו[
 ]לקטו אכלו[

19 

4QpaleoGen-Exodl ]בקר עד ממנו יותר אל איש אלהם[אמר משה ]וי[ 
20 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]תולעים וירם בקר עד ממנו אנשים ויותרו[אל משה  ]שמעו ולא[
 ]משה עלהם[יקצף ]ו ויבאש[

21 

4QpaleoGen-Exodl ]ונמס השמש וחם ו[כל]א כפי איש בבקר בבקר אתו וילקטו[ 
 

  



23 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]מחר ליהוה קדש שבת שבתון יהוה דבר אשר הוא יהם[אמר אל]וי[
 ]הניחו העדף כל ואת בשלו תבשלו אשר ואת אפו פו[ת אשר תא]א[
 ]הבקר עד[ם למשמרת ]לכ לכם[

24 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]היתה לא ורמה ש[ולא הבאי ]משה צוה כאשר הבקר עד אתו ויניחו[
 ]בו[

25 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]תמצאהו לא היום ליהוה יום[שבת ה ]כי היום אכלהו משה ויאמר[
 ]בשדה[

26 

4QpaleoGen-Exodl ]בו יהיה לא שבת השביעי[ וביום ]הו[ט]ק[תל ]ימים ששת[ 
27 

4QpaleoGen-Exodl ]מצאו ולא ללקט העם מן[ שביעי יצאו]ה ם[ביו ]ויהי[ 
28 

4QpaleoGen-Exodl ]תורתי]ו[י ]מצות לשמר מאנתם אנה עד משה אל יהוה ויאמר 
 

  



29 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לחם הששי[ נתן לכם ביום ]הוא כן על השבת לכם נתן יהוה כי ראו[
 ]השביעי ביום קומו[צא איש ממ]י אל תחתיו איש שבו יומים[

30 

4QpaleoGen-Exodl ]ביעי]הש ביום העם וישבתו 
31 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]וטעמו לבן גד כזרע והוא מן שמו את ישראל[ויקראו בית 

 ]בדבש צפיחת[כ

4QpaleoExodm ]וטעמו לבן גד כזרע והוא מן מו[בית ישראל את ש ]ויקראו[ 
 ש]בדב כצפיחת[

32 

4QpaleoExodm ת הלחם אשר ]א[יראו  ]למען לדרתיכם למשמרת ה[מש ]אומר[וי

 מצרים ]מארץ אתכם בהוציאי ר[ם במדב]אתכ לתי[האכ
33 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]מן העמר מלא שמה ותן אחת נת[צנצ ]ח[ר משה אל אהרן ק]ויאמ[
 ]לדרתיכם[ח אתו לפני יהוה למשמרת ]והני[

4QpaleoExodm א העמר מן ]מלו שמה ותן אחת צנצנת קח אהרון אל שה[ויאמר מ

 ]לדרתיכם למשמרת וה[י יה]לפנ[ הנח אותו]ו[



34 

4QpaleoGen-Exodl ]למשמרת העדת[משה ויניחהו אהרן לפני  ]אל יהוה צוה כאשר[ 
4QpaleoExodm ]למשמרת העדת לפני אהרון[ ניחהו]וי שה[ת מ]א יהוה[ר צוה ]כאש[ 

35 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ארץ אל באם ד[שנה עאת המן ארבעים  ]אכלו ישראל ובני[
 ן]נע[ו עד באם אל קצה ארץ כ]אכל המן את נושבת[

4QpaleoExodm ]ארץ אל באם עד שנה עים[ארב ]המן את אכלו ישראל ובני[ 
 ]כנען ארץ קצה אל באם עד אכלו המן את נושבת[

Chapter 17: 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodc; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]יהוה פי על סין מדבר[ם מ]עיה[ס]מ[ל ישראל ]בני עדת[כל  ]ויסעו[
 ת העם]ו[לשת ]מים ואין ברפידים ויחנו[

4QExodc 
 ]יהוה פי על סין[ ממדבר למסעיהם אל]ישר בני עדת כל ויסעו[
 ]העם לשתת מים ואין ברפידים ויחנו[

4QpaleoExodm יהוה פי על סעיהם[ין למ]ס מדבר[אל מ]ישר בני עדת כל יסעו[ו[ 
 ]העם לשתת מים[ ם ואין]ברפידי ויחנו[

 

  



2 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ה[ויאמר להם מש ]ונשתה מים לנו תנו ויאמרו משה עם העם ירב[ו
 ]יהוה את תנסון מה עמדי תריבון מה[

4QExodc 
 ]משה להם ויאמר ונשתה מים לנו תנו מרו[ויא משה עם העם ]וירב[
 ]וה[יה את תנסו ומה מדי]ע תריבון מה[

4QpaleoExodm ]משה להם ויאומר ונשתה מים[ תנה לנו ]ויאומרו משה עם העם וירב[ 
 ]יהוה את ןנסו[ומה ת ]עמדי תריבון מה[

3 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]העליתנו זה למה ויאמר משה על העם ילן[צמא שם העם למים ו]וי[
 ]בצמא מקני ואת בני ואת[להמית אתי  ]ממצרים[

4QExodc 
 ליתנו]ע[ה זה למה ]ויאמר משה על העם וילן למים העם שם ויצמא[

 ]בצמא מקני ואת בני ואת אתי להמית ים[ממצר

4QpaleoExodm ]העליתנו זה למה ויאומר[משה  ]על העם וילן למים העם שם ויצמא[ 
 ]בצמא מקני[ ואת ]בני ואת אתי להמית ממצרים[

4 

4QExodc ]וסקלני מעט עוד הזה לעם אעשה[ מה ]לאמר[ יהוה אל משה ]ויצעק[ 
4QpaleoExodm ]וסקלני מעט עוד[עם הזה ]ל אעשה מה לאמר יהוה אל משה ויצעק[ 



5 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ישראל מזקני אתך וקח העם לפני עבר משה אל יהוה ויאמר[
 כת]ל[דך וה]בי קח היאר את בו הכית אשר ומטך[

4QExodc 
 ]ישראל מזקני אתך וקח עם[ה לפני עבר יהוה ויאמר

 והלכת בידך ]קח היאר את בו הכית אשר ומטך[

4QpaleoExodm ]ישראל מזקני אתך וקח העם לפני עבר[וה אל משה ]יה ויאומר[ 
 ]והלכת בידך קח[ יאר]ה את בו[טך אשר הכית ]ומ[

6 

4QpaleoGen-Exodl 
 ממנו  צאו]וי בצור והכית בחרב הצור על שם לפניך עמד הנני[

 ראל]יש זקני לעיני משה כן ויעש העם שתה[מים ו

4QExodc 
 ]ממנו ויצאו בצור והכית בחרב הצור על שם לפניך עמד י[הננ
 ]ישראל זקני לעיני משה כן ויעש העם ה[ושת מים

4QpaleoExodm ]ממנו ויצאו בצור והכית רב[ור בחו]הצ על[לפניך שם  ]עמד הנני[ 
 ]ישראל[זקני  ]לעיני[ משה ]כן עש[תה העם וי]וש מים[

 

  



7 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ת[ם א]נסת ועל ישראל בני ריב על ומריבה סה[ויקרא שם המקום מ

 ]אין אם בקרבנו יהוה[ה לאמר היש ]ו[יה

4QExodc 
 ]את[ ם]ת[נס ]ועל ישראל[ בני ב]י[ר על ]ריבה[ומ שה]מ המקום שם ויקרא[
 אין ואם בקרבנו ]יהוה היש לאמר יהוה[

4QpaleoExodm ]את נסתם ועל ראל[ב בני יש]רי על ומריבה מסה המקום שם ויקרא[ 
 ]אין אם נו[בקרב ]יהוה היש לאמר יהוה[

8 

4QpaleoGen-Exodl ]ם]י[ד]ברפי ישראל עם וילחם עמלק ויבא 
4QExodc ם]ברפדי ל[ישרא ם]ע[ וילחם עמלך ויבא 

4QpaleoExodm ]ברפידם ישראל עם וילחם[יבוא עמלק ]ו[ 
9 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]מחר בעמלק הלחם וצא אנשים לנו בחר ושע[ה אל יה]ש[מ ]מר[א]וי[
 ]בידי האלהים ומטה הגבעה[ ראשב על ]נצ אנכי[

4QExodc 
 מחר בעמלק הלחם וצא ]אנשים לנו בחר יהושע אל[ משה מר]א[וי

 ]בידי האלהים מטה[ו ה]הגבע ש[רא על נצב אנכי

4QpaleoExodm ]מחר בעמלק הלחם וצא אנשים לנו חר[ב ]ע[יהשו ]אל משה ויאומר[ 
 ]בידי האלהים מטה[ו ]הגבעה ראש ל[נצב ע ]אנכי[



10 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אהרן ומשה בעמלק[ה להלחם ]מש לו אמר כאשר יהושע ויעש[
 ]הגבעה ראש עלו וחור[

4QExodc 
 ]אהרן ומשה[ בעמלק להלחם משה לו ]אמר כאשר יהושע ויעש[
 ]הגבעה ראש עלו וחור[

4QpaleoExodm ]אהרון משה[לק ו]מ[להלחם בע ]משה ו[שר אמר ל]כא יהשוע ויעש[ 
 גבעה]ה ראש עלו וחור[

11 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ידו יניח וכאשר ישראל וגבר ידו משה[ אשר ירים]כ והיה[
 ]עמלק וגבר[

4QExodc 
 ]ידו יניח[ וכאשר ישראל וגבר ידו משה ם]ירי כאשר והיה[
 ]עמלק וגבר[

4QpaleoExodm ]ידו  ]יניח וכאשר ישראל וגבר ידו[כאשר ירים משה  ]והיה

 מלק]ע וגבר[
 

  



12 

4QExodc 
 ]יה[על וישב תחתיו מו]ישי[ו אבן ויקחו ]כבדים משה וידי[
 ידיו ויהיו ד]אח ה[מז]ו אחד[ מזה ]בידיו תמכו וחור ואהרן[

 ]השמש[ בוא עד אמונה

4QpaleoExodm 

וישב עליה  ]ו[מו תחתי]וישי אבן ויקחו דים[כב משה וידי[

 חד ויהיו ידיו]א ה[אחד ומז ]מזה בידיו תמכו וחור[ ואהרון

 ]השמש בא עד אמונה[
13 

4QExodc ]חרב ]י[לפ עמו ואת מלק]ע את ע[שויה חלש]וי 
4QpaleoExodm ]חרב[ ויכם לפי ואת עמו עמלק ]את[ יהשוע ]ויחלש[ 

14 

4QExodc 
 ]באזני ם[ושי בספר זכרון זאת כתב משה אל ה]הו[י יאמר]ו[
 השמים מתחת מלק]ע זכר את אמחה[ מחה ]כי[ הושע]י[

4QpaleoExodm ]באזני שים[ה כתוב זאת זכרון בספר ו]מש אל יהוה ויאומר[ 
 ]השמים ת[אמחה את זכר עמלק מתח ]מחה כי יהשוע[

15 

4QExodc נסי יהוה שמו ויקרא מזבח משה[ ויבן[ 
4QpaleoExodm ]נסי יהוה יקרא שמו]ו מזבח משה ויבן 



16 

4QExodc ]דר מדר ק[בעמל ליהוה מה]מלח יה כס[ ל]ע יד כי ויאמר[ 
4QpaleoExodm ר[בעמלק עד דור ודו ]ליהוה מלחמה יה כס על[ ויאמר כי יד[ 

Chapter 18: 2QExodb; 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodc; 4QpaleoExodm 

1 

4QExodc 
 ]למשה אלהים עשה שר[א כל את משה ]חתן מדין כהן יתרו וישמע[
 ממצרים ראל]יש את יהוה הוציא כי עמו ולישראל[

4QpaleoExodm ]ים למשה ]אלה עשה ר[חתן משה את כל אש ]מדין כהן יתרו וישמע

 מצרים]מ ישראל[י הוציא יהוה את ]כ עמו ולישראל[
2 

4QExodc שלוחיה אחר משה אשת צפרה ת[א משה חתן ו]יתר קח[וי[ 
4QpaleoExodm י שלוחיה]אחר משה שת[ת צפורה א]א משה חתן יתרו קח[וי 

3 

4QExodc 
 ]בארץ הייתי גר אמר כי ם[גרש האחד שם אשר בניה שני את]ו[
 ]נכריה[

4QpaleoExodm יתי בארץ ]הי גר[אמר  ]כי גרשם האחד שם אשר בניה שני ת[וא
 נוכריה



4 

4QExodc 
 ]מחרב לני[ויצ ]י[בעזר ]בי[א י]לה[א כי אליעזר האחד ]ושם[
 ]פרעה[

4QpaleoExodm ]ב ]ר[בעזרי ויצילני מח ]י[הי אב]אל כי ר[ליעז]א האחד ושם

 ]פרעה[
5 

4QExodc 
 ]שר[א המדבר אל ]שה[מ אל ואשתו ובניו משה ]חתן יתרו ויבא[
 ]האלהים הר שם חנה הוא[

4QpaleoExodm ]אשר בר[ל המד]א[ואשתו אל משה  ]ו[משה ובני ]חתן[יתרו  ]ויבא[ 
 נה שם הר האלהים]ח הוא[

6 

4QExodc 
 ]בניה ושני ואשתך יך[אל בא ]תנך[ח יתרו אני משה אל יאמר]ו[
 ]עמה[

4QpaleoExodm ]יה[ני בנ]ש[ואשתך ו ]אליך בא יתרו[ יאמר אל משה הנה חתנך]ו[ 
 עמה
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4QExodc 
 ]איש וישאלו לו וישק ו[וישתח ]נו[חת לקראת משה ]ויצא[
 האהלה ויביאהו ם]לשלו לרעהו[

4QpaleoExodm  ש[ישאלו אי]ו[שק לו ]וי וישתחו תנו[ח ]את[ר]ק[ה ל]מש[ויצא[ 
 ]האהלה באהו[לשלום וי ]הו[רע]ל[

8 

4QExodc 
 על ולמצרים רעה]לפ יהוה עשה אשר כל את לחתנו משה ויספר[

 ה]יהו ויצלם בדרך מצאתם אשר התלאה כל[ את ישראל אדות

4QpaleoExodm ]על ולמצרים רעה[שה יהוה לפ]ע[ת כל אשר ]א נו[לחת ]משה ויספר[ 
 ]יהוה ויצלם בדרך צאתם[ה אשר מ]התלא כל את[ת ישראל ]אדו[

9 

4QExodc 
 ]הצילו אשר לישראל יהוה עשה שר[א הטובה כל על יתרו ויחד

 מצרים ]מיד[

4QpaleoExodm אל אשר הצילו ]לישר יהוה ה[אשר עש ]הטובה כל על ו[ויחד יתר

 ]מצריים[מיד 
 

  



10 

4QExodc 
 ]ומיד מצרים מיד אתכם הציל אשר ה[יהו וך]בר[ יתרו ויאמר

 ]רים[מצ יד מתחת העם את הציל ר]אש פרעה[

4QpaleoExodm ]ם ומיד ]מצריי מיד[יהוה אשר הציל אתכם  ]ברוך[ יאמר יתרו]ו

 ]ם[העם מתחת יד מצרייאת  ]הציל אשר[ פרעה
11 

4QExodc 
 ]זדו אשר בדבר כי האלהים מכל יהוה גדול כי ידעתי עתה[

 הם]י[על

4QpaleoExodm ]זדו ר[האלהים כי בדבר אש ]מכל יהוה גדול י[ידעתי כ ]עתה[ 
 הם]עלי[

12 

4QExodc 
 ]אהרן ויבא לאלהים וזבחים עלה משה חתן רו[ית ויקח

 ]האלהים לפני משה חתן עם חם[ל ]לאכל ישראל זקני וכל[

4QpaleoExodm ]וא אהרון ]ב[ים וי]אלה[חים ל]ב[עולה וז ]משה חתן יתרו ויקח

 ]ם[ן משה לפני האלהי]חת עם חם[אכול ל]ל ישראל זקני כל[ו
13 

4QpaleoExodm ]מן  ]משה על עם[ט את העם ויעמד ה]לשפו משה ב[ויש ]ת[ממחר ]ויהי

 ערב]ה עד[בוקר 



14 

4QpaleoExodm 

 ]הזה הדבר מה יאומר[ם ו]לע עשה הוא[משה את כל אשר  ]חתן וירא[
 ]עליך נצב העם וכל ך[יושב לבד ]אתה מדוע עם[עושה ל ]אתה אשר[
 ]רב[ד ע]ע בקר מן[

15 

4QpaleoExodm ]אלהים לדרש העם אלי יבא כי ו[משה לחתנ ]ויאומר[ 
16 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ו[ה]רע ובין איש בין ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי[
 ]תורתיו ואת האלהים חקי את י[ת]וע[דוה]ו[

4QpaleoExodm ]רעהו ן[ן איש ובי]בי ושפטתי[א אלי ]בו[להם דבר ו ]יהיה כי[ 
 ]תורתיו ואת[ האלהים את חוקי ]והודעתי[

17 

4QpaleoGen-Exodl ]עשה אתה אשר הדבר וב[ליו לא ט]א[ה ]מש[ן ]חת ר[מ]ויא[ 
4QpaleoExodm ]עשה אתה אשר ר[טוב הדב ]לא ו[אלי ]משה חתן ויאומר[ 
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]לא הדבר ממך ד[ב]כ[כי  מך]ע ר[גם אתה גם העם הזה אש ]תבל נבל[
 ]לבדך עשהו תוכל[

4QpaleoExodm ]לא הדבר ממך כבד כי עמך אשר ה[הז ]העם גם אתה גם תבל נבל[ 
 ]ך[לבד ]עשהו תוכל[

19 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]מול לעם אתה היה ך[מ]ע[אלהים  ]יהי[עתה שמע בקולי איעצך ו

 את הדברים אל האלהים אתה י]באת[וה ]ם[האלהי

4QpaleoExodm ]מול לעם אתה היה עמך אלהים ויהי איעצך בקלי שמע עתה[ 
 ]הים[ל]הא אל הדברים את אתה והבאת האלהים[

20 

4QpaleoGen-Exodl את הדרך  ]להם ודעת[החקים ואת התורות וה ם את]אתה תה[והזהר
 יעשון אשר אשר ילכו בה ואת המעשה

4QpaleoExodm ]הדרך  ]ת[ם א]לה והודעת התורת ואת החקים את אתהם והזהרתה

 ]יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו ר[אש
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2QExodb 
 ]ת[אמ אנשי ]אלוהים יראי חיל אנשי העם מכול תחזה תה[וא
 ]שרי[ מאיות רי]ש אלפים שרי עליהם ושמת בצע שונאי[
 ]תעשר ושרי חמשים[

4QpaleoGen-Exodl 
 י אמת]ש[אנ מכל העם אנשי חיל יראי יהוה ]תחזה[ואתה 

רי מאות שרי ]ש[אתם עליהם שרי אלפים  ]ושמת בצע[שנאי 

 ]עשרת ושרי משים[ח

4QpaleoExodm 

 ]אמת אנשי אלהים יראי חיל אנשי[מכל העם  ]ה[ה תחז]ואת[
 ]רי[ים ושרי מאות וש]אלפ[ם שרי ]עליה ושמת ע[ונאי בצ]ש[
 ]עשרת ושרי חמשים[

22 

2QExodb 
 ]אליכה יביאו הגדל הדבר כל והיה עת[ כול]ב העם את ושפטו[
 ]אתכה ונשאו מעליכה והקל הם ישפטו הקטן הדבר וכל[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אליך יביאו דול[בר הג]ד[כל ה ]והיה עת[טו את העם בכל ]ושפ[
 ]אתך שאו[הקל מעליך ונ]ו הם ישפטו הקטן הדבר וכל[

4QpaleoExodm אליך יביאו הגדל הדבר כל[ ה]הי[העם בכל עת ו ]את[ ושפטו[ 
 ]אתך ונשאו מעליך והקל הם טו[טן ישפו]ק[ה ]הדבר וכל[
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4QpaleoGen-Exodl 
 העםיכלת עמד וגם כל ]ו אלהים וצוך תעשה הזה הדבר את אם[

 ]בשלום יבא מקמו[ הזה על

4QpaleoExodm ]ם ]הע כל וגם עמד ויכלת אלהים וצוך שה[ע]ת[בר הזה ]הד את אם

 ]בשלום יבוא מו[אל מקו ]זה[ה
24 

4QpaleoGen-Exodl ]ר[ש כל אשר אמ]ויע חתנו[ל ]לקו משה וישמע[ 
4QpaleoExodm ]מר[שר א]א כל ויעש ו[חתנ ]לקול משה וישמע[ 
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]ם[ע]ה[ל ]ע[ם ]ראשי אתם ויתן ישראל מכל חיל אנשי משה ויבחר[
 ]עשרת ושרי חמשים שרי מאות שרי אלפים שרי[

4QpaleoExodm 

יהוה  אתכם ]שאת[בדי ]ל[א אוכל ]ל העם אל משה ויאומר[

וב יהוה ]ר[מים ל]הש[היום ככוכבי  ]והנכם אתכם[ הרבה ]אלהיכם[

 ]ם[ך אתכ]יבר[ם ו]פעמי ף[כם ככם אל]עלי יסף יכם[אבות ]אלהי[
אכם וריבכם ]מש חכם[טר ]י[לבד ]שא[יכה א]א[דבר לכם  ]כאשר[

בטיכם ]לש וידעים[ים ]ונבונ[מים ]חכ[שים ]אנ לכם הבו[

 ]לעשות[שר דברת ]א הדבר טוב ו[אמר]וי ם[שיכ]ברא ימם[ואש
 ם]ת[או ]ואתן וידעים חכמים אנשים שבטיכם ראשי את ואקח[

 ]ושרי[חמשים  ]ושרי מאות ושרי אלפים שרי עליכם אשים[ר
 ]לאמר ההוא בעת שפטיכם[ יצו את]ו ם[בטיה]לש ושטרים עשרת[
 ]גרו ובין אחיו ובין[ איש ]בין צדק ושפטתם חיכם[בין א ]שמע[
 ]איש מפני תגורו לא תשמעון כגדל כקטן במשפט פנים תכירו לא[
 ]אלי תקרבון מכם יקשה אשר והדבר הוא לאלהים המשפט כי[
 ]תעשון אשר הדברים כל את ההוא בעת אתכם ואצוה ושמעתיו[

26 

4QpaleoExodm ]הדבר וכל משה אל יביאון הקשה הדבר ת[ת א]ע בכל העם את ושפטו[ 
 טו הם]ישפו הקטן[
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4QpaleoExodm ]ארצו[וילך אל  ]חתנו את משה וישלח[ 
Chapter 19: 1QExod; 2QExodb; 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoExodm ]באו הזה ביום מצרים מארץ ישראל בני לצאת ישי[השל ]בחדש[ 
 ]סיני מדבר[

7 

4QpaleoExodm ]הדברים כל את לפניהם וישם העם לזקני ויקרא משה ויבא[ 
 ]יהוה צוהו אשר ה[האל

8 

4QpaleoExodm ]משה וישב נעשה יהוה דבר אשר[כל  ]ויאמרו יחדו העם כל ויענו[ 
 וה]יה אל העם דברי את[
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2QExodb 
 ]בעבור הענן בעב אליכה בא אנכי הנה משה אל יהוה ויאמר[
 ]את[ מושה ויגד ם]לעול יאמינו בכה וגם עמכה בדברי העם ישמע[
 ]יהוה אל העם דברי[

4QpaleoExodm 

 ]בעבור[הענן  ]בעב אליך בא אנכי הנה משה אל יהוה ויאומר[
 ]את ה[יגד מש]ו לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע[
 ]יהוה אל העם דברי[

10 

4QpaleoExodm ]וכבסו ומחר[ ם]היו וקדשתם העם[אל  לך ]משה אל יהוה ויאומר[ 
 ]שמלתם[

11 

4QpaleoExodm לעיני יהוה ירד השלישי ביום כי לישי[ם הש]ליו נכנים היו[ו[ 
 ]יני[העם על הר ס ]כל[

12 

4QpaleoExodm ]בקצהו ע[לות בהר ונג]ע לכם מרו[ב לאמור הש]סבי העם את והגבלת[ 
 מות יומת]ע בהר הנגע כל[
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4QpaleoExodm ]איש אם בהמה ם[א ]יירה ירה או יסקל ול[ו יד כי סק]ב תגע לא[ 
 ]בהר יעלו המה היבל משך[יחיה ב ]לא[

14 

4QpaleoExodm ]ם ויכבסו שמלתם]הע את ויקדש העם אל ההר מן משה וירד 
15 

4QpaleoExodm ]אשה[ ימים אל תגשו אל ]לשלשת נכנים היו העם אל ויאומר[ 
16 

4QpaleoExodm ]כבד וענן וברקים קלת הי[קר וי]בו[ה ]בהית השלישי ביום ויהי[ 
 ]במחנה אשר העם כל ויחרד ד[שופר חזק מא ]וקל ההר על[

17 

4QpaleoExodm ]בתחתית ויתיצבו המחנה מן אלהים[לקראת ה ]העם את משה ויוצא[ 
 ]ההר[

23 

4QpaleoExodm ]כי יני[ס ]ר[ה ]אל[ת ]לעול העם יוכל לא יהוה אל משה ויאומר[ 
 ההר וקדשתו ]את הגבל לאמר בנו העדתה אתה[
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1QExod 
 ]כהנים[וה עמך ואהרן ]אתה ועלית רד לך יהוה אליו ויאמר[
 ]בם יפרץ פן יהוה אל לת[לע רסו]יה אל והעם[

4QpaleoGen-Exodl 
 ]והכהנים ך[רן עמ]ואה אתה ועלית רד לך יהוה אליו ויאמר[
 בם ]יפרץ פן יהוה אל לעלת יהרסו והעם[

4QpaleoExodm ]ואהרון עמך והכהנים ]אתה ועלית רד לך יהוה אליו ויאומר 

 ם]ב[ץ ]יפר פן יהוה אל לעלת יהרסו אל ם[והע
25 

1QExod אלהם ויאמר ם[הע אל משה וירד[ 
4QpaleoGen-Exodl אלהם ויאמר העם אל ה[וירד מש[ 

4QpaleoExodm אליהם ויאומר עם[וירד משה אל ה[ 
Chapter 20: 1QExod; 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

1 

1QExod ר[לאמ לה]הא הדברים כל את ים[אלה וידבר[ 
4QpaleoGen-Exodl ]ר[רים האלה לאמ]הדב כל את אלהים וידבר[ 

4QpaleoExodm ]לאמר האלה ים[הים את כל הדבר]אל וידבר[ 



2 

4QpaleoGen-Exodl ]עבדים מבית מצרים רץ[וצאתיך מא]ה אשר אלהיך יהוה אנכי[ 
3 

1QExod פני על אחרים אלהים לך יהיה א[ל[ 
5 

1QExod 
 ]על אבת עון פקד קנא ל[א להיך]א יהוה אנכי כי תעבדם ולא להם תשתחוה לא[
 ]לשנאי רבעים ועל שלשים על בנים[

6 

1QExod ]מצותי ולשמרי לאהבי לאלפים[ חסד ]ועשה[ 
18 

4QpaleoExodm ]ההר ואת השפר קול ואת הלפידם ואת הקולת את ראים העם וכל[ 
 ]מרחק ויעמדו וינעו[ העם ]וירא עשן[
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4QpaleoExodm 

 ]כבדו את[הינו ]אל יהוה[ ן הראנו]ה ותאמרו משה אל ויאומרו[
 ]כי ראינו הזה היום האש מתוך ו[שמענ ]ו[ל]קו ואת גדלו ואת[
 ]האש תאכלנו כי נמות למה ועתה וחי האדם את אלהים ידבר[
 הינו]אל יהוה קול את לשמע אנחנו יספים אם[ את]הז הגדלה[
 ]מדבר ים[ חי ]אלהים קול שמע אשר בשר כל מי כי ומתנו עוד[
 ]יהוה יאמר[ אשר ]כל את ושמע אתה קרב חיוי כמנו האש מתוך[
 ]אלהינו יהוה ידבר[ שר]א כל את אלינו תדבר ואת אלהינו[
 ]נמות פן אלהים עמנו ידבר ואל ועשינו ושמענו אליך[

25 

1QExod ]ותחללה ]עליה הנפת חרבך כי גזית אתהן תבנה לא לי תעשה אבנים מזבח[ ם]וא 
26 

1QExod עליו ערותך תגלה לא אשר מזבחי[ על ות]במעל עלה[ת ולא[ 
Chapter 21: 1QExod; 2QExoda; 2QExodb; 4QpaleoExodm 

1 

1QExod ]לפניהם ם]תשי אשר המשפטים ואלה 
2 

1QExod חנם לחפשי יצא ובשבעת יעבד שנים שש ברי[ע עבד ה]תקנ י[כ[ 



4 

1QExod 
 א]והו[ אדניה]ל תהיה וילדיה האשה בנות או בנים לו וילדה אשה לו יתן אדניו אם[

 ]בגפו[ יצא
5 

1QExod 
 ]בני[ ואת אשתי ]את אדני את אהבתי העבד יאמר אמר ואם[
 ]חפשי אצא לא[

4QpaleoExodm ]י[ת בנ]וא אשתי את ני[את אדו ]אהבתי העבד יאמר אמר ואם[ 
 ]חפשי אצא לא[

6 

4QpaleoExodm המזוזה  ]אל או הדלת אל[ים והגישו ]האלה ל[והגישו אדונו א

 ]לעלם ועבדו מרצע[ו את אוזנו ב]אדונ ע[ורצ
13 

4QpaleoExodm ]ינוס שם ]אשר מקום לך ושמתי לידו אנה והאלהים צדה לא ואשר 
14 

4QpaleoExodm ]למות תקחנו[ מעם מזבחי ]בערמה להרגו רעהו על איש יזד וכי[ 
18 

2QExoda ]ב]למשכ ונפל ימות ולא באגרף או באבן רעהו את איש והכה אנשים יריבן וכי 
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2QExoda רפא]י ורפוא יתן שבתו רק המכה ונקה משענתו על בחוץ הלך[ת]וה[ יקום אם 
20 

2QExoda ינקם נקם ידו תחת ומת בשבט אמתו את או עבדו את איש ה[אכי וכי[ 
22 

4QpaleoExodm ]יהיה ולא ילדיה ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו וכי[ 
 ]ם[לילי]בפ ונתן האשה בעל עליו ישית כאשר יענש[ ענושן ]אסו[

24 

4QpaleoExodm ]רגל תחת רגל יד תחת יד שן תחת[עין שן  ]תחת עין[ 
25 

4QpaleoExodm ]חבורה תחת חבורה פצע תחת ע[כויה פצ ]תחת כויה[ 
26 

4QpaleoExodm ]תה לחפשי ]ושח אמתו עין את או עבדו עין את איש יכה וכי

 ]עינו תחת שלחנו[י
27 

4QpaleoExodm ]שנו תחת ישלחנו[יפיל לחפשי  ]אמתו שן או עבדו שן ואם[ 
 

  



28 

4QpaleoExodm ]השור יסקל סקול ומת[ה ]ש[א ]את[או  ]איש את שור יגח וכי[ 
 ]נקי השור ובעל בשרו את יאכל ולא[

29 

4QpaleoExodm ]והמית ישמרנו ולא בבעליו[הועד ]ו שלשם מתמל הוא נגח שור ואם[ 
 ]יומת בעליו וגם ל[ור יסק]הש אשה או איש[

30 

4QpaleoExodm ]עליו יושת אשר ל[ון נפשו ככ]פדי תן[ונ ]עליו יושת כפר אם[ 
31 

4QpaleoExodm ]לו יעשה זה[ה ]ט[שפ]כמ גח[ו בת י]א יגח בן או[ 
32 

4QpaleoExodm ]לאדניו יתן שקלים שלשים סף[כ אמה ]או השור יגח עבד אם[ 
 ]יסקל והשור[

37 

2QExodb 
 ]וארבע ור[הש תחת ]ישלם בקר חמשה מכרו או וטבחו שה ור[ש איש ]יגנוב כי[
 ]השה תחת צואן[



Chapter 22: 2QExodb; 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

1  

2QExodb ]דמים לו אין ומת והוכה נגב[ה מצא]י במחתרת אם[ 
2 

2QExodb ]בגנבתו ונמכר[ לם]לש לו אין אם ישלם שלם לו דמים ליו[ע מש]הש זרחה אם[ 
3 

4QpaleoExodm ]ים אחד ]חי שה עד חמור עד משור הגנבה בידו מצא[ת ]המצא אם

 ]ישלם שנים[
4 

4QpaleoExodm 

 ]בשדה ובער עירה עירו[שלח את ב]ו כרם או שדה איש יבער כי[
 ]שדהו מיטב יבעה שדהה[כל ]אםו כתבואתה משדהו יׁשלם שלם אחר[
 ]ישלם כרמו ומיטב[

6 

4QpaleoExodm ]האיש ית[נגנב מב]ו לשמר כלים או כסף רעהו אל איש יתן כי[ 
 ]שנים ישלם הגנב ימצא אם[

 
  



7 

4QpaleoExodm ]דו ]י שלח לא אם האלהים אל הבית בעל ונקרב הגנב א[א ימצ]ל אם

 ]ישלם ולא רעהו מלאכת[ב
11 

4QpaleoExodm ]לבעליו[ ם[ישל מעמו יגנב גנב ואם[ 
12 

4QpaleoExodm ]שלם]י לא הטרפה עד יבאהו יטרף טרף אם 
13 

4QpaleoExodm ]שלם עמו אין בעליו[ו מת ]א ונשבר רעהו מעם איש ישאל וכי[ 
 ]ישלם[

15 

2QExodb 
 ]לו ימהורנה הור[מ עמה ]ושכב ?????? אורשה לוא אשר בתולה יש[א תה]יפ וכי[
 ]לאשה[

16 

2QExodb ]הבתולות כמוהר ישקול כסף לו[ לתתה ]אביה ימאן מאן אם[ 
4QpaleoExodm בתולת]ה כמהר ישקל כסף לו לתתה אביה ימאן מאן ם[א 

17 

2QExodb ]יה]תח לוא מכשפה 



18 

4QpaleoExodm ]מת[מות יו ]בהמה עם שכב כל[ 
19 

2QExodb ]לבדו ליהוה בלתי וחרם[י ם]לאלוהי זובח[ 
20 

4QpaleoExodm ]רים[בארץ מצ ]הייתם גרים כי תלחצנו א[ל]ו ה[תונ ]לא וגר[ 
22 

4QpaleoGen-Exodl ]צעקתו אשמע שמע אלי יצעק צעק[אם  ]כי אתו תענה ענה אם[ 
4QpaleoExodm ]צעקתו אשמע שמע אלי[ עק]צ[כי אם צעוק י ]אתו תענה ענה אם[ 

23 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ובניכם אלמנות נשיכם והיו[אתכם בחרב  ]והרגתי אפי וחרה[
 מים]ית[

4QpaleoExodm ]ובניכם[ אלמנות ]יכם[אתכם בחרב והיו נש ]והרגתי אפי וחרה[ 
 ]יתמים[
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4QpaleoGen-Exodl 
 ]לא שה[נ]כ[תהיה לו  ]לא עמך העני את עמי את תלוה כסף אם[
 ]נשך עליו תשימון[

4QpaleoExodm לא כנשה לו[ ת עני עמכה לא תהיה]א מי[אם כסף תלוה את ע[ 
 עליו נשך ]תשימון[

25 

4QpaleoExodm לו ]תשיבנו השמש א[חבול שלמת רעך עד ב]ת בל[אם ח 
26 

4QpaleoExodm כי  ]והיה ישכב[היא שמלתו לעורו במה  ]לבדה כסותה א[כי הי

 ן אני]חנו כי ושמעתי[יצעק אלי 
27 

4QpaleoExodm תאר[ונשיא בעמך לא  ]תקלל לא ים[אלה[ 
28 

4QpaleoExodm ]לי תתן בניך[ מעך לא תאחר בכור]וד מלאתך[ 
29 

4QpaleoExodm מיני ]הש ביום אמו עם יהיה[ ימים ]שבעת לצאנך רך[כן תעשה לשו

 ]לי[תתנו 



30 

4QpaleoExodm ]לכלב ו[ל]תאכ לא טרפה בשדה ובשר לי תהיון קדש ואנשי[ 
 ]אתו תשלכון[

Chapter 23: 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

4 

4QpaleoGen-Exodl ]לו תשיבנו השב תעה מרו[או ח ]איבך שור גע[פ]ת כי[ 
5 

4QpaleoGen-Exodl 
מעזב לו עזב  ]וחדלת משאו תחת רבץ[ חמור שנאך ]תראה[כי 

 עזב עמו]ת[
6 

4QpaleoGen-Exodl ]ביונך בריבו]א[ט ]פ[תטה מש ]לא 
7 

4QpaleoGen-Exodl  קי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע]ונ[מדבר שקר תרחק 
8 

4QpaleoGen-Exodl 
כי השחד יעור עיני פקחים ויסלף דברי  ]קח[ת ]לא[ושחד 

 ]צדיקים[
 

  



9 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]בארץ הייתם גרים כי[לא תלחצו ואתם ידעתם נפש הגר  ]וגר[
 ]מצרים[

10 

4QpaleoGen-Exodl  אתה]תבו את ואספת ארצך את[ושש שנים תזרע 
11 

4QpaleoGen-Exodl 
י עמך ויתרם תאכל ]נ[ו]אבי ואכלו ונטשתה[והשביעית תשמטנה 

 ך]לזית לכרמך תעשה כן[חית השדה 
12 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]שורך[בת למען ינוח ]תש השביעי וביום[ששת ימים תעשה מעשיך 

 ]והגר אמתך בן פש[נ]וי[חמורך ]ו[
13 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לא אחרים אלהים ושם תשמרו כם[מרתי אלי]א[שר ]א[ל ]ובכ[
 ]פיך על ע[זכירו לא ישמ]ת[

14 

4QpaleoExodm ]בשנה לי תחג רגלים[ש ]של[ 
 

  



15 

4QpaleoGen-Exodl 
כאשר צויתיך  ]מצות תאכל ימים שבעת תשמר[את חג המצות 

 ]ריקם פני יראו[ממצרים ולא  ]יצאת בו כי האביב חדש למועד[

4QpaleoExodm ]צויתך כאשר מצות תאכל[ מים]י שבעת תשמר המצות חג את[ 
 ]ריקם פני יראו ולא ממצרים[ צאת]י בו כי האביב חדש למועד[

16 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]בצאת האסף וחג בשדה תזרע אשר[יך ]מעש[רי ]כו[ב ]הקציר וחג[
 ]השדה מן מעשיך את באספך השנה[

4QpaleoExodm ]בצאת האסף וחג בשדה תזרע אשר[ עשיך]מ בכורי הקציר וחג[ 
 ]השדה מן מעשיך את באספך השנה[

29 

4QpaleoExodm ]עליך ורבה שממה הארץ תהיה פן אחת בשנה פניך[מ שנו]אגר לא[ 
 ה]השד חית[

30 

4QpaleoExodm הארץ את ונחלת תפרה אשר עד מפניך אגרשנו מעט[ מעט[ 
31 

4QpaleoExodm ]כי הנהר עד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבלך[ מתי את]וש[ 
 ]מפניך וגרשתמו הארץ ישבי ת[ידכם א]ב אתן[



Chapter 24: 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoExodm ]ואביהוא נדב ואהרון אתה יהוה אל עלה אמר שה[מ ]ואל[ 
 ]מרחק והשתחויתם ישראל מזקני ושבעים ר[איתמ]ו[

2 

4QpaleoExodm ]עמו יעלו לא והעם יגשו לא והם יהוה אל[לבדו  ]משה ונגש[ 
3 

4QpaleoExodm ]ויען המשפטים כל ואת יהוה דברי כל את לעם[ ויספר ]משה ויבא[ 
 ]נעשה יהוה דבר אשר הדברים כל יאומרו[אחד ו ]קול העם כל[

4 

4QpaleoExodm ]ההר תחת מזבח ויבן בבקר וישכם יהוה רי[ל דב]כ את משה ויכתב[ 
 ]ישראל שבטי עשר לשנים מצבה עשרה ושתים[

6 

4QpaleoExodm ]המזבח על זרק הדם וחצי באגנת וישם הדם חצי[משה  ]ויקח[ 
7 

4QpaleoExodm ]דבר אשר כל ויאומרו העם באזני ויקרא ברית[ספר ה ]ויקח[ 
 ]נעשה[נשמע ו ]יהוה[



8 

4QpaleoExodm ]אשר[ הברית ]דם הנה ויאומר העם על ויזרק הדם את משה ויקח[ 
 האלה ]הדברים כל על עמכם יהוה כרת[

9 

4QpaleoExodm  מזקני שבעים[יתמר ו]וא ואביהוא נדב ואהרון משה[ויעל[ 
 ]אל[ישר

10 

4QpaleoExodm ]הספיר לבנת ה[כמעש ]רגליו ותחת ישראל אלהי את ויראו[ 
 ]לטהר השמים ם[וכעצ

11 

4QpaleoExodm ]האלהים את ויחזו ידו שלח[ ל לא]ישרא בני אצילי ואל[ 
 ]וישתו ויאכלו[

Chapter 25: 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

7 

4QpaleoGen-Exodl ]שן[ד ולח]פו[ואים לא]מל ואבני שהם אבני[ 
9 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]כל תבנית[נית המשכן ואת ]תב את אותך מראה אני אשר ככל[
 ]תעשו וכן כליו[



10 

4QpaleoGen-Exodl 
בו ]רח וחצי ואמה ארכו וחצי אמתים שטים עצי ארון ועשו[

 ]קמתו וחצי ה[ואמ
11 

4QpaleoGen-Exodl ]זר ]עליו ועשית תצפנו ומחוץ מבית טהור זהב אתו וצפית 
 זהב

4QpaleoExodm ]זהב זר עליו ועשית תצפנו ומחוץ[ ר מבית]טהו זהב אתו וצפית[ 
 ]סביב[

12 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]טבעת ושתי פעמתיו ארבע על ונתתה זהב טבעת ארבע לו קת[ויצ

 ]השנית ו[על צלע ]טבעת ושתי חת[ו הא]צלע על[

4QpaleoExodm ]טבעת ושתי פעמתיו ארבע על ונתתה זהב עות[רבע טב]א לו ויצקת[ 
 ]השנית צלעו על טבעת ושתי האחת ו[ע]צל על[

13 

4QpaleoGen-Exodl ]זהב[ תם]א[ת ]י[טים וצפ]ש י[בדי עצ ]ועשית[ 
14 

4QpaleoGen-Exodl ]הארון בהם ]את לשאת ןוהאר[על צלעות  ]בטבעת הבדים את והבאת 



15 

4QpaleoGen-Exodl ]ממנו יסרו לא דים[בעות הארון יהיו הב]בט[ 
16 

4QpaleoGen-Exodl ]ך[לי]א אתן אשר העדת את ןוהאר אל[ת ]ונת[ 
18 

4QpaleoGen-Exodl ]הכפרת קצות משני אתם תעשה מקשה זהב[ שנים כרובים ]ועשית[ 
19 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]תעשו הכפרת מן מזה מקצה[ ה מזה וכרב אחד]מקצ אחד כרוב ועשה[
 ]קצותיו[שני  ]ל[ם ע]הכרובי את[

20 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]הכפרת על בכנפיהם סככים למעלה[ ים פרשי כנפים]הכרוב והיו[
 היו פני הכרובים]י כפרת[יש אל אחו אל ה]א ופניהם[

4QpaleoExodm ]הכפרת על בכנפיהם סככים למעלה כנפים פרשי הכרבים והיו[ 
 ]הכרבים פני יהיו הכפרת אל[ ל אחד]א איש ופניהם[

 
  



21 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]העדת[ת ]א תתן הארן ואל מלמעלה הארן על הכפרת את ונתת[
 ]אליך אתן אשר[

4QpaleoExodm ]העדת את תתן הארון ואל עלה[הארון מלמ ]על הכפרת את ונתת[ 
 ]אליך אתן אשר[

22 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר[ תי]ונועד[
 ]בני ישראל אשר אצוה אותך אל ארן העדת את כל על[

4QpaleoExodm ]אשר הכרבים שני מבין כפרת[אתך מעל ה ]ודברתי[ 
 ]ישראל[אשר אצוה אותך אל בני  ]כל את העדת ארן על[

23 

4QpaleoExodm ]וחצי ואמה רחבו ואמה רכו[עצי שטים אמתים א ]שלחן ועשית[ 
 ]קמתו[

24 

4QpaleoExodm ]סביב זהב זר לו ית[אותו זהב טהור ועש ]וצפית[ 
25 

4QpaleoExodm ]סביב למסגרתו זהב זר[ ועשיתטפח סביב  ]מסגרת לו ועשית[ 



26 

4QpaleoExodm ]הפאת ארבע על טבעות[זהב ונתתה את ה ]טבעת ארבע לו ועשית[ 
 ]רגליו לארבע אשר[

27 

4QpaleoExodm ]השלחן את לשאת לבדים לבתים הטבעת[ המסגרת תהיינה ת]לעמ[ 
28 

4QpaleoExodm ]את בם ונשא זהב אתם וצפית שטים[ את הבדים עצי ]ועשית[ 
 ]השלחן[

29 

4QpaleoExodm ם]בה יסך אשר ומנקיתיו וקשותיו וכפתיו ו[תי]ר[קע ]ית[ועש 

 ]אתם תעשה טהור זהב[
31 

4QpaleoExodm ]גביעיה[קנה ]ו ירכה המנורה תעשה מקשה טהור זהב מנרת ועשית[ 
 ]יהיו ממנה ופרחיה כפתריה[

32 

4QpaleoExodm ]ושלשה האחד מצדה מנרה קני שלשה מצדיה ם[יוצאי ]קנים וששה[ 
 ]השני ה[מנורה מצד ]קני[



33 

4QpaleoExodm 

 ]גבעים ושלשה ופרח כפתר האחד בקנה[ דים]משק גבעים שלשה[
 ]מן היצאים הקנים לששת כן ופרח כפתר[ה האחד ]בקנ משקדים[
 ]המנרה[

34 

4QpaleoExodm ]ופרחיה כפתריה משקדים גבעים עה[רה ארב]ובמנו[ 
Chapter 26: 2QExodb; 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

8 

4QpaleoExodm ]האחת היריעה באמה ארבע ורחב באמה שלשים האחת היריעה ארך[ 
 שרה יריעות]ע לעשתי אחת מדה[

9 

4QpaleoExodm ]בד וכפלת את]ל היריעת שש ואת לבד היריעת ש[ת חמ]א וחברת 

 ]האהל פני מול אל הששית היריעה[
 

  



10 

4QpaleoExodm בחברת הקיצנה האחת היריעה שפת[ ות חמשים על]ללא עשית[ו[ 
 ]השנית החברת ה[על שפת היריע ]ללאות משים[וח

11 

2QExodb 
 וחברתה אות]בלל הקרסים את והבאתה חמשים נחושת[ סי]ר[ק ]ועשיתה[

 ]אחד והיה האוהל[ את

4QpaleoExodm ]וחברת בללאת[ והבאת את הקרסים ]חמשים ת[נחש ]קרסי ועשית[ 
 ]אחד והיה האהל את[

12 

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

4QpaleoExodm ]אחרי על תסרח העדפת היריעה חצי הל[הא העודף ביריעות ]וסרח[ 
 ]המשכן[

13 

2QExodb 
 ]ס֜רוח יהיה האהל יריעות באורך בעודף מזה והאמה[ ה]מז והאמה[
 ]לכסתו ומזה מזה המשכן צדי על[

4QpaleoExodm ]סרוח יהיה האהל יריעת בארך[ בעדף ]מזה אמה[וה ]זה[אמה מ]וה[ 
 ]כסותו[ל ]ומזה מזה המשכן[ י]ד[צ ]על[



14 

4QpaleoExodm ]תחשים ערת ומכסה דמים[לים מא]אי ערת לאהל מכסה ועשית[ 
 ]מלמעלה[

15 

4QpaleoExodm ]עמדים שטים עצי[ למשכן ]הקרשים את ועשית[ 
16 

4QpaleoExodm ]האחד הקרש חב[ר ]האמה וחצי ואמה הקרש ארך אמות עשר[ 
21 

4QpaleoExodm ]ושני האחד הקרש תחת אדנים שני כסף אדניהם וארבעים[ 
 ]האחד הקרש חת[אדנים ת

22 

4QpaleoExodm ]קרשים ]ששה תעשה ימה כן[המש ]ולירכתי 
23 

4QpaleoExodm  ם[בירכתי ]המשכן למקצעת תעשה קרשים[ושני[ 
24 

4QpaleoExodm ]הטבעת  ]אל ראשו על תמים יהיו ו[טה ויחדי]מלמ תאמים ויהיו

 ]יהיו המקצעת ני[הם לש]לשני יהיה כן אחת[ה



25 

4QpaleoExodm ]שני אדנים[ ששה עשר ]כסף ואדניהם ים[קרש ]שמנה והיו[ 
 ]האחד הקרש תחת אדנים ושני האחד הקרש תחת אדנים[

26 

4QpaleoExodm ]האחד המשכן צלע לקרשי חמשה[ בריחי עצי שטים ]ועשית[ 
27 

4QpaleoExodm ]לקרשי בריחם וחמשה השנית משכן[חים לקרשי צלע ה]ברי וחמשה[ 
 ירכתים ימה]ל המשכן צלע[

28 

4QpaleoGen-Exodl ]הקצה אל הקצה מן מברח הקרשים ך[תו]ב התיכן והבריח[ 
4QpaleoExodm ה]הקצ אל הקצה מן מברח הקרשים בתוך התיכן ח[והברי 

29 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ם[ם זהב בתי]טבעתיה ואת הב[פה ז]תצ הקרשים ואת[
 ]זהב הבריחם את וצפית לבריחם[

4QpaleoExodm  בתים זהב תעשה טבעתיהם ואת זהב פה[הקרישים תצואת[ 
 ]זהב בריחים[ים וצפית את ה]לבריח[

 

  



30 

4QpaleoGen-Exodl ]בהר ת[ימשפט אשר הרא]כ כן[מת את המש]והק[ 
4QpaleoExodm ]בהר[ הראית ]אשר כמשפטו המשכן את והקמת[ 

31 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]שב[ש משזר מעשה ח]וש ני[ן ותולעת ש]וארגמ תכלת פרכת ועשית[
 ]כרבים אתה יעשה[

32 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]על זהב הם[פים זהב ווי]מצ שטים עמודי ארבעה על אתה ונתתה[
 ]כסף אדני[ה ]ארבע[

33 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]את לפרכת[באות שם מבית ]וה הקרסים תחת הפרכת את ונתתה[
ש ]קד ובין הקדש בין לכם ת[ה הפרכ]והבדיל[ רון העדות]א[

 ים]קדש[ה
34 

4QpaleoGen-Exodl  קדשים]ה בקדש העדת ארון על רת[את הכפונתת 
35 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]צלע על השלחן[המנורה נכח  רכת ואת]פ[ץ ל]מחו שלחן[שמת את ה]ו[
 צלע צפון ]על[ן ]תת[שלחן ]ה[נה ו]תימ המשכן[



(30:9) i35 

4QpaleoExodm ]עליו תסכו לא ונסך ומנחה ועלה זרה קטרת ו[לי]ע תעלו לא[ 
)10(30: j35 

4QpaleoExodm ]אחת הכפרים חטאת מדם בשנה אחת נתיו[ן על קר]אהרו וכפר[ 
 ]ליהוה הוא קדשים קדש[ דורתיכם]ל עליו יכפר בשנה[

36 

4QpaleoGen-Exodl  ר ]משז ושש שני ותולעת וארגמן תכלת האהל לפתח[ועשית מסך
 מעשה רקם

4QpaleoExodm ]משזר ושש שני ותולעת וארגמן תכלת אהל[ה ]לפתח מסך ועשית[ 
 ]רקם מעשה[

37 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]וויהם זהב אתם וצפית שטים עמודי[ה ]ש[מ]ח ך[למס ]שית[וע

 ]נחשת אדני משה[ח ]הם[הב ויצקת ל]ז[
 

  



Chapter 27: 2QExodb; 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]רחב אמות וחמש ארך אמות חמש שטים עצי המזבח את שית[וע

 ]ושלש המזבח יהיה רבוע[

4QpaleoExodm ]חב]ר אמות וחמש ארך אמות חמש שטים עצי המזבח את ועשית 

 ]קמתו אמות ושלש המזבח יהיה בוע[ר
2 

4QpaleoExodm ]וצפית קרנתיו תהיין ממנו יו[ארבע פנת ]על קרנתיו ועשית[ 
 ]נחשת אתו[

3 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ומחתתיו ומזלגתיו ומזרקתיו ויעיו דשנו[תיו ל]סיר ועשית[
 ]נחשת תעשה כליו לכל[

4QpaleoExodm ]ומחתתיו ומזלגתיו ומזרקתיו ויעיו לדשנו יו[ירת]ס ועשית[ 
 ]נחשת תעשה כליו לכל[

4 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]טבעת ארבע הרשת על ועשית נחשת רשת מעשה[מכבר  ]לו ועשית[
 ]קצותיו ארבע על נחשת[



5 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]חצי[ עד ]הרשת והיתה טה[למ]מ המזבח כרכב תחת אתה ה[נתת]ו[
 ]המזבח[

6 

4QpaleoGen-Exodl ]תם נחשת]א[צפית ]ו שטים עצי בדי למזבח בדים ועשית 
7 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]המזבח צלעת שתי על הבדים והיו טבעות[את בדיו ב ]א[והוב

 את אתו]בש[
8 

4QpaleoGen-Exodl  יעשו כן בהר אתך הראה[נבוב לחות תעשה אתו כאשר[ 
9 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]שש לחצר קלעים[ן לפאת נגבה תימנה ]שכ[שית את חצר המ]וע[
 האחת ]לפאה ארך באמה מאה משזר[

4QpaleoExodm ]שש לחצר קלעים[ ב תימנה]נג לפאת המשכן חצר את ועשית[ 
 ]האחת לפאה ארך באמה מאה משזר[

 

  



10 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]וחשקיהם העמדים ווי נחשת[עשרים ואדניהם עשרים  מדיו]וע[
 ]כסף[

4QpaleoExodm ]וחשקיהם העמדים ווי נחשת עשרים ואדניהם[ יו עשרים]ועמד[ 
 ]כסף[

11 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]עשרים[קלעים מאה ארך עמודים  ]רך[צפון בא ]לפאת וכן[
 ים וחשוקיהם כסף]העמוד ווי נחשת עשרים ואדניהם[

4QpaleoExodm ]עשרים ועמדו ארך מאה קלעים[ צפון בארך ]לפאת וכן[ 
 ]כסף וחשקיהם העמדים[ ווי ]נחשת עשרים ואדניהם[

12 

4QpaleoGen-Exodl 
 הם עשרהדי]עמ אמה חמשים קלעים ים ת[החצר לפא ]ורחב[
 שת]נח עשרה ואדניהם[

4QpaleoExodm ]עשרה עמדיהם אמה[ חמשיםעים ]קל ים לפאת החצר ורחב[ 
 ]עשרה ואדניהם[

13 

4QpaleoGen-Exodl ]ה[ים אמ]חמש מזרחה קדמה פאת[חב החצר ל]ור[ 
4QpaleoExodm ]אמה חמשים ה[את קדמה מזרח]לפ החצר ורחב[ 



14 

4QpaleoGen-Exodl ]שלשה ואדניהם שה[של ]עמדיהם ף[כת]ל קלעים אמה עשרה וחמש[ 
4QpaleoExodm ]שלשה אדניהם[יהם שלשה ו]עמד לכתף קלעים אמה עשרה וחמש[ 

16 

2QExodb 
 ]מעשה משזר ושש שני ותולעת וארגמן תכלת אמה עשרים מסכה החצר ולשער[
 ]ארבעה ואדניהם ארבעה עמדיהם קם[ר

17 

2QExodb ]נחושת ניהם[ואד ]כסף וויהם כסף מחושקים סביב החצר ודי[עמ ]כיל[ 
18 

2QExodb 
 שש ]אמות חמש וקומה בחמשים חמשים ורוחב מה[בא ]מאה החצר אורכה[
 ]נחושת ואדניהם מושזר[

4QpaleoExodm ]שש  ]אמות חמש וקמה בחמשים חמשים ורחב באמה מאה החצר ארך

 ]נחשת ואדניהם שזר[מ
19 

4QpaleoExodm ]החצר יתדת וכל יתדתיו ובכל תו[עבוד ]בכל המשכן כלי לכל[ 
 ]וארגמן תכלת בגדי ית[ועש ]נחשת[



Chapter 28: 4QpaleoGen-Exodl; 4QpaleoExodm; 7QExod 

3 

4QpaleoExodm ת ]א ועשו חכמה רוח מלאתיו אשר לב חכמי כל אל בר[ואתה תד

 לי ]לכהנו לקדשו הרון[בגדי א
4 

4QpaleoExodm 

 ל]ומעי ואפוד חשן יעשו אשר הבגדים ואלה[
 ]לאהרון קדש בגדי ועשו ואבנט מצנפת תשבץ[ וכתנת

 ]לי לכהנו ולבניו אחיך[

7QExod 
[και αυται αι στολαι ας ποιησουσιν το περιστηθιον και την επωμιδα και τον ποδηρη] 
[και χιτωνα κοσυμβωτον και κιδαριν και ζωνην και ποιησουσιν στολας αγιας Ααρων] 
[τω α]δ[ελ]φ[ω σου και τοις υιοις α]υτου ερα[τευειν αυτον εμ]οι. 

5 

7QExod Και αυ[τοι λημψονται] το χρυσιον [και τον υακιν]θον και τη[ν πορφυραν και] το κοκκι[νον και] 
[την βυσσο]ν. 

6 

7QExod Κα[ι ποιησουσιν την ε]πω[μιδα εκ χρυσιου και υα]κιν[θου και πορφυρας και κοκκινου] 
[νενησμενου και βυσσου κεκλωσμενης εργον υφαντου ποικιλτου] 

7 

7QExod [δυο επωμιδες συνεχουσαι ε]σον[ται αυτω ετερα την ε]τερα[ν επι τοις δυσι μερεσιν] 
[εξηρτισμεναι]. 



8 

4QpaleoExodm ]וארגמן תכלת זהב יהיה ממנו כמעשהו[אשר עליו  ]אפדתו וחשב[ 
 ]זר[ושש מש י]שנ ותולעת[

9 

4QpaleoExodm ]שראל[י ]בני[ ת]שמו עליהם ופתחת שהם אבני שתי את ולקחת[ 
10 

4QpaleoExodm ]האבן על הנותרים[ שה]הש ות[ת ואת שמ]האח האבן על משמתם ששה[ 
 ]כתולדתם השנית[

11 

4QpaleoExodm ]בני שמת על האבנים שתי את[ם יפתח ]חת תוחי[רש אבן פ]ח מעשה[ 
 ]אתם תעשה הב[צות ז]משב[ בת]מוס ישראל[

12 

4QpaleoExodm ]לבני זכרן אבני האפד[ ת]כתפו על האבנים שתי את ושמת[ 
 ]לזכרן כתפיו שתי על יהוה לפני שמותם את אהרן ונשא ישראל[

22 

4QpaleoExodm ]טהור זהב בות[ת מעשה ע]גבלו שרשת החשן על ועשית[ 
 

  



23 

4QpaleoExodm ]על הטבעות[ ה את שתי]ונתת זהב טבעות שתי החשן על ועשית[ 
 ]החשן קצות שני[

24 

4QpaleoExodm ]החשן קצות אל הטבעת שתי[ ל]ע[ב ]הזה עבתת שתי את ונתתה[ 
26 

4QpaleoExodm ]שפתו על החשן קצות שני על אתם ושמת זהב טבעות שתי ועשית[ 
 ביתה ]האפד עבר אל אשר[

27 

4QpaleoExodm האפוד כתפות שתי על אתם ונתתה הב[עות ז]טב שתי שית[וע[ 
 ]האפוד לחשב ממעל ו[מחברת ]לעמת פניו ל[מלמטה ממו

28 

4QpaleoExodm ]תכלת בפתיל אפוד[טבעות ה ]אל תו[חשן מטבעו]ה את וירכסו[ 
 ]האפוד מעל ן[החש ]יזח א[ל]ו האפוד חשב על להיות[

30 

4QpaleoExodm 

 ]אהרון לב על והיו תמים[ים ואת ה]האור את המשפט חשן אל ונתת[
בו ]ל על ישראל[ ן את משפט בני]אהרו ונשא יהוה לפני בבאו[

 ]תמיד יהוה ני[לפ



31 

4QpaleoExodm ]תכלת כליל האפוד[ת את מעיל ]ועשי[ 
32 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]כפי ארג מעשה סביב לפיו יהיה שפה תוכו[ו ב]ראש פי והיה[
 ]יקרע לא לו יהיה תחרא[

4QpaleoExodm ]כפי ארג מעשה ב[לפיו סבי ]יהיה[ שפה תוכו]ב ראשו פי והיה[ 
 ]יקרע[ לא ]לו יהיה תחרא[

33 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]שוליו על שני ותולעת וארגמן תכלת רמני וליו[ית על ש]ועש[
 סביב ב בתוכם]זה ופעמני סביב[

4QpaleoExodm ]שולי] על שני ותולעת וארגמן תכלת רמני שוליו[על  ]ועשית 

 ]סביב בתוכם זהב ופעמני סביב[
34 

4QpaleoGen-Exodl  סביב המעיל שולי על ורמון זהב פעמן ורמון זהב[פעמון[ 
4QpaleoExodm ]סביב המעיל שולי על ורמון זהב ון[פעמ ]ורמון זהב פעמן[ 

 

  



35 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]יהוה לפני הקדש אל בבאו קולו נשמע[ן לשרת ו]הר[א ]על והיה[
 ]ימות ולא ובצאתו[

4QpaleoExodm ]יהוה לפני הקדש אל בבאו קולו מע[ונש ]לשרת אהרון על והיה[ 
 ]ימות ולא ובצאתו[

36 

4QpaleoGen-Exodl ]ליהוה קדש תם[י ח]פתוח עליו ופתחת טהור זהב ציץ ועשית[ 
4QpaleoExodm ליהוה קדש חתם פתוחי עליו ופתחת טהור זהב ציץ עשית[ו[ 

38 

4QpaleoExodm 

 ]אשר הקדשים ון[את עו ]אהרון ונשא אהרון מצח על והיה[
 ]תמיד מצחו על יה[דשיהם וה]ק מתנת לכל ישראל בני יקדישו[
 ]יהוה לפני להם לרצון[

39 

4QpaleoGen-Exodl ]רקם מעשה תעשה ואבנט שש מצנפת ועשית שש תנת[צת הכ]ושב[ 
4QpaleoExodm ]רקם ה[תעשה מעש ]ואבנט שש מצנפת ועשית ש[צת הכתנת ש]ושב[ 

 

  



40 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]להם תעשה ומגבעות[ת להם אבנטים ]ועשי כתנת תעשה אהרן ולבני[
 ]ולתפארת לכבוד[

4QpaleoExodm ת תעשה להם]ומגבעו[להם אבנטים  ]ועשית כתנת תעשה[ ולבני אהרון 

 ]ולתפארת לכבוד[
41 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אתם ומשחת תו[בניו א ]ואת אחיך אהרן את אתם והלבשת[
 ]לי וכהנו אתם וקדשת ידם את ומלאת[

4QpaleoExodm ]אתם ומשחת אתו בניו ת[ך וא]אחי הרון[הלבשתם אותם את א]ו[ 
 ]לי הנו[כ]ו אתם וקדשת ידם את את[מל]ו[

42 

4QpaleoGen-Exodl ]יהיו ירכים ועד ממתנים ערוה בשר לכסות בד[ם מכנסי ]לה ועשה[ 
4QpaleoExodm ]יהיו ירכים ועד[ נים]ממת ערוה בשר לכסות בד מכנסי להם ועשה[ 

  



43 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]אל בגשתם או מועד אהל אל בבאם יו[נ]ב ועל אהרן על והיו[
 ]ולזרעו לו עולם חקת ומתו לשרת בקודש ולא ישאו עוון המזבח[
 ]אחריו[

4QpaleoExodm 

 ]אל בגשתם או מועד[ ואם אל אהל]בב בניו[ועל  ]אהרון על והיו[
 ]ולזרעו לו עולם חקת ומתו[ שרת בקודש ולא ישאו עוון]ל המזבח[
 ]ו[חרי]א[

Chapter 29: 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoExodm בן אחד[ ם לכהן לי לקח פר]ות[שה להם לקדש א]תע אשר הדבר זה[ו[ 
 ם שנים תמימים]ואילי בקר[

2 

4QpaleoExodm תעשה חטים סלת רקיקי מצות]ו בשמן בלולת מצת[ ולחם מצות וחלות 

 ]אתם[
3 

4QpaleoExodm ]שני ואת[ בסל ואת הפר ]אותם[רבת ]והק[חד ]א סל על אותם ונתת[ 
 ]האילם[



4 

4QpaleoExodm ]אתם ורחצת מועד אהל פתח אל תקריב[ בניו ]ואת אהרון ואת[ 
 ]במים[

5 

4QpaleoExodm האפד מעיל ואת הכתנת את אהרן את והלבשת הבגדים את[ ולקחת[ 
 ]האפד בחשב לו ואפדת החשן ואת האפד ואת[

20 

4QpaleoExodm 

 ]ועל אהרון אזן תנוך על ונתתה[מדמו  ]ולקחת האיל את ושחטת[
לם ]רג בהן ועל הימנית ידם בהן ועל ימינית[בניו ה ]אזן תנוך[

 ]סביב המזבח על הדם את וזרקת ת[הימיני
22 

4QpaleoExodm 

ואת  ]רב[כסה את הק]המ החלב[ואת  ]והאליה החלב ל[לקחת מן האי]ו[

 ]ואת יהן[ב אשר על]החל[את ]ו[ת ]הכליו שתי ואת הכבד תרת[היו
 ם הוא]מלאי איל כי הימין שוק[

23 

4QpaleoExodm אשר המצות סל[ק אחד מ]ורקי אחת שמן לחם וחלת אחת לחם[ וככר[ 
 ]יהוה לפני[



24 

4QpaleoExodm ]אותם תנופה  ]נפת[בניו וה ]כפי ועל אהרון פי[שמת הכל על כ]ו

 ]יהוה פני[ל
25 

4QpaleoExodm ]לפני ניחוח לריח העלה[ה על ]המזבח קטרת[מידם וה ]אותם ולקחת[ 
 ]ליהוה הוא אשה יהוה[

31 

4QpaleoExodm ]קדוש ]במקם בשרו את ובשלת תקח המלאים איל ואת 
32 

4QpaleoExodm ]בסל פתח  ]שר[לחם א]ה ואת האיל בשר את ובניו[ רון]אה ואכל

 ]מועד ל[אה
33 

4QpaleoExodm ]לא וזר אתם לקדש[מלא את ידם ]ל בהם כפר אשר אתם ואכלו[ 
 ]הם קדש כי יאכל[

34 

4QpaleoExodm ]הנותר את ושרפת הבקר עד הלחם ומן המלאים מבשר[ר ]יות ואם[ 
 יאכל כי קודש הוא ]א[באש ל



35 

4QpaleoExodm ]בעת ]ש כה[כל אשר צויתי אות]כ[ניו ככה ]ולב לאהרון ועשית

 ם]יד[לא ]תמ מים[י
36 

4QpaleoExodm פרך[המזבח בכ ]על וחטאת ם[ורי]הכפ על ליום תעשה טאת[ח ופר[ 
 ]לקדשו ותו[ומשחת א ]עליו[

37 

4QpaleoExodm קודש[המזבח  ]והיה[קדשת אותו ]ו מזבח[תכפר על ה ]מים[שבעת י[ 
 נוגע במזבח יקדש]ה כל[שים ]קוד[

38 

4QpaleoExodm ]תמיד ליום שנים[ ם בני שנה]כבשי ח[ה על המזב]תעש אשר וזה[ 
39 

4QpaleoExodm ]ן ]בי תעשה השני הכבש[ ואת ]קר[בבו ]תעשה ד[הכבש האח ]את
 הערבים

40 

4QpaleoExodm ]יין ההין רבעית[ ן ונסך]ההי רבע כתית[ בשמן ]בלול סלת ועשרן[ 
 ]האחד לכבש[



41 

4QpaleoExodm ]תעשה וכנסכה הבקר ת[ים כמנח]הערב בין תעשה השני[ כבש]ה ואת[ 
 ]ה[ליהו ]אשה ניחח לריח לה[

Chapter 30: 2QExoda; 4QpaleoExodm 

12 

4QpaleoExodm ]נפשו כפר איש ונתנו לפקדיהם ישראל בני ראש את תשא כי[ 
 ]אתם בפקד ף[ם נג]בה יהיה ולא אתם בפקד ליהוה[

13 

4QpaleoExodm ]עשרים[ הקודש ]בשקל השקל ית[ם מחצ]הפקודי על העבר כל יתנו זה[ 
 ליהוה ]תרומה השקל מחצית השקל גרה[

14 

4QpaleoExodm ]הוה]י תרומת יתן ומעלה שנה עשרים מבן הפקדים על העבר כל 
15 

4QpaleoExodm ת]תרומ את תת[השקל ל ]ממחצית ימעיט לא והדל ירבה לא עשיר[ה 

 ם]נפשותיכ על לכפר יהוה[
  



16 

4QpaleoExodm 

 ]על[אותו  ]ונתת ישראל בני מאת[ ם]כפורי[את כסף ה ]ת[ח]לק[ו
ר ]לכפ[זכרון לפני יהוה ]ל ישראל לבני והיה[ ד]מוע הל[עבודת או

 ]נפשותיכם[ על
17 

4QpaleoExodm אמור]ל משה אל יהוה ידבר[ו 
18 

4QpaleoExodm ]אותו בין אהל  ]ונתת לרחצה נחשת[ ו]וכנ שת[נחשית כיור ]וע
 מועד ובין המזבח

21 

2QExoda ]ורותם[לד עו]ולזר לו עולם חוק להם והיתה ימותו ולא ורגליהם[ יהם]יד ורחצו[ 
23 

2QExoda 
 ]חמשים חציתו[מ ם]בש וקנמון מאות חמש דרור מור רואש בשמים לך קח ואתה[
 ]ומאתים חמשים בושם וקנה ומאתים[

24 

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



25 

2QExoda 
 ]דשוק משחת שמן רוקח קח מרקחת מעשה[קודש רו ]אותו שמן משחת ועשיתה[
 ]יכם[לדורות ]לי זה יהיה[

29 

4QpaleoExodm ]יקדש בהם הנגע כל[שים ]קוד קדש והיו אתם וקדשת[ 
30 

4QpaleoExodm ]לי לכהן אתם ותם[דשת א]וק תמשח בניו ואת אהרון ואת[ 
31 

4QpaleoExodm ]לי זה יהיה[ קודש ]משחת שמן לאמר תדבר ישראל בני ואל[ 
 ]לדרתיכם[

34 

4QpaleoExodm ]סמים וחלבנה ושחלת נטף סמים לך קח ה[אל מש ]יהוה יאומרו[ 
 ]יהיה בבד בד זכה[ ולבונה

35 

4QpaleoExodm ]קדש טהור ממלח רוקח שה[וקח מע]ר קטרת אתה ועשית[ 
36 

4QpaleoExodm ]אשר מועד באהל ת[פני העדו]ל נו[נתת ממ]ו הדק ממנה ושחקת[ 
 ]לכם[ים תהיה ]ודש[קודש ק ]שמה לך אועד[



37 

4QpaleoExodm ]ם[קודש תהיה לכ ]כם[לא תעשו ל ]במתכנתה תעשה אשר והקטרת[ 
 ]ליהוה[

38 

4QpaleoExodm ]ו[מי]ע[להריח בה ונכרת מכמוה  ]יעשה אשר איש[ 
Chapter 31: 2QExodb; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoExodm ]ור[ל משה לאמ]א[ה ]ו[יה ]ר[ידב]ו[ 
2 

4QpaleoExodm ]דה[ו]יה למטה חור בן ורי[א ]בן בצלאל בשם קראתי ראה[ 
3 

4QpaleoExodm מלאכה ובכל ובדעת[ובתבונה  ]בחכמה אלהים רוח אתו אמלא[ו[ 
4 

4QpaleoExodm ]שת[ובכסף ובנח ]זהב[שבת לעשוב]מח לחשב[ 
5 

4QpaleoExodm ]בכל מלאכת ]לעשות[רשת עץ ]ובח למלאת אבן ובחרשת 



6 

4QpaleoExodm ]ובלב[ ן]ד[למטה  ]מך[אב בן אחיס]אהלי את אתו נתתי הנה ואני[ 
 ]ך[כל אשר צויתי ]את ועשו חכמה נתתי לב חכם כל[

7 

4QpaleoExodm כל  ]ואת עליו[אשר  ]הכפרת ואת לעדת הארון ואת מועד אהל[ את

 ]האהל י[כל
8 

4QpaleoExodm ]ואת כליה כל[ ואת ]הטהרה המנרה ואת כליו ואת השלחן ואת[ 
 ]הקטרת מזבח[

12 

4QpaleoExodm ]ר]לאמ משה אל יהוה ויאומר 
13 

4QpaleoExodm ]א[אות הי ]כי תשמרו שבתתי את אך ישראל בני[דבר אל  ]ואתה[ 
14 

4QpaleoExodm ]נפש ]ה[ונכרתה  ]לאכה[ה בה מ]העוש כל כי יומת מות יה[כם מחלל]ל

 ]עמיה מקרב ההוא[
15 

4QpaleoExodm ]שבת השביעי[ביום ]ו מלאכה שה[ימים יע ]ששת[ 



16 

2QExodb ]עולם ברית לדורותם אותו לעשות וה[ליה בת]הש את ישראל בני ושמרו[ 
17 

2QExodb 
 ]ואת השמים את יהוה עשה ימים ששת כי לעולם הוא אות אל[ישר י]בנ ובין ביני[
 ]וינפש שבת השביעי וביום הארץ[

Chapter 32: 2QExoda; 4QpaleoExodm 

2 

4QpaleoExodm ]כם ]נשי באזני אשר הזהב נזמי פרקו אהרון[ ר אליהם]ויאומ

 ]אלי והביאו ובנתיכם[בניכם 
3 

4QpaleoExodm ]אל ויביאו באזניהם אשר זהב[נזמי ה ]את העם כל ויתפרקו[ 
 ]אהרון[

4 

4QpaleoExodm ]אלה ויאומרו מסכה עגל ויעשהו בחרט אתו ויצר דם[יקח מי]ו[ 
 ]מצרים מארץ העלוך אשר ישראל אלהיך[

5 

4QpaleoExodm ]ליהוה חג ויאומר אהרון ויקרא[ ניו]לפ מזבח ויבן אהרן וירא[ 
 ]מחר[



6 

4QpaleoExodm ]ל ]לאכו העם וישב שלמים ויגשו עלת ויעלו רת[שכימו ממוח]וי

 ]לצחק יקומו[ושתו ו
7 

4QpaleoExodm ]מארץ העלית אשר עמך שחת[ מור רד כי]לא משה אל יהוה וידבר[ 
 ]מצרים[

8 

4QpaleoExodm 

ו ]ל[חוו ]שת[וי ]מסכה עגל להם עשו צויתם שר[מן הדרך א ]מהר סרו[

 ]רץ[אל אשר העלוך מא]ישר אלהיך אלה ויאומרו לו חו[ויזב
 ]מצרים[

9 

4QpaleoExodm ]הוא ערף קשה עם והנה הזה העם את ראיתי[אל משה  ]יהוה ויאומר[ 
10 

4QpaleoExodm 

לגוי גדול  ]תך[או ]ואעשה ואכלם בהם אפי ויחר לי הניחה ועתה[

 ]הרון[תפלל משה בעד א]י[ו וה מאד להשמידו]יה התאנף ובאהרון[
 ]ההוא בעת[

  



11 

4QpaleoExodm ]יהוה יחר  ]ה[מר למ]ויאו אלהיו יהוה[י ]פנ[ל משה את ]ח[י]ו

 ]ה[בזרוע חזק]ו גדול בכח מצרים מארץ את[בעמך אשר הוצ ]פך[א
12 

4QpaleoExodm ם[ג אותם בהרי]להרו הוציאם ברעה לאמר מצרים מרו[יאו ]ה[למ 
 על הרעה לעמךנחם ]וה[פך ]א מחרון שוב האדמה פני מעל ולכלתם

13 

4QpaleoExodm 

 ]ותדבר[ אשר נשבעת להם בך ]עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם זכר[
 ]אשר הזאת[ שמים וכל הארץ]ה[כבי ]ככו זרעכם את ארבה אלהם[
 ]ם[וה לעול]ונחל לזרעכם אתן אמרתי[

14 

4QpaleoExodm ]ת לעמו]לעשו דבר אשר הרעה ל[ה ע]יהו וינחם 
15 

4QpaleoExodm ]ובים[לוחת כת ]בידו העדת לחת[ושני  ]ההר מן משה וירד ויפן[ 
 ]כתבים[זה הם ]ומ מזה ם[בריה]ע משני[

16 

4QpaleoExodm ]על חרות[ים הוא ]אלה ב[מכתב מכת]וה המה ים[אלה ]מעשה והלחת[ 
 ]הלחת[



17 

4QpaleoExodm מלחמה קול משה אל ר[מ]ו[ה ויא]ברע ם[את קול הע ]ע[וישמע יהשו[ 
 במחנה

18 

4QpaleoExodm ]ענות קול חלושה ענות ול[ורה ואין ק]גב ת[קול ענו ]אין ויאומר[ 
 ]שמע אנכי[

19 

4QpaleoExodm ]משה אף ויחר ומחלת העגל את וירא מחנה[ל ה]א קרב כאשר ויהי[ 
 ]ההר תחת אתם וישבר הלחת את מידו וישלך[

25 

4QpaleoExodm ]בקמיהם לשמצה אהרון רעו[כי פ] הוא פרע כי העם את משה וירא[ 
26 

4QpaleoExodm ]אליו ויאספו אלי ליהוה[יאומר מי ]ו המחנה בשער משה ויעמד[ 
 לוי ]בני כל[

27 

4QpaleoExodm 

 ]על חרבו[שימו איש  ]ישראל אלהי[הוה ]י אמר[כה  הם]ל ויאומר[
 ]אחיו את[והרוגו איש  ]במחנה לשער ר[ו משע]ושוב רו[ועב ]ירכו[
 ]בו[ר]ק את ואיש רעהו את ואיש[



28 

4QpaleoExodm ]שלשת[ם ההוא כ]ביו[שה ויפל מן העם ]מ ר[בני לוי כדב ]ויעשו[ 
 איש ]אלפי[

29 

4QpaleoExodm בבנו  ]איש[היום ליהוה כי  ]ם[שה מלאו ידיכ]מ ומר[ויא

 כם היום ברכה]עלי ולתת ו[י]אח[וב
30 

4QpaleoExodm  חטאה גדולה  ]חטאתם אתם ם[משה אל הע ]ויאומר[ויהי ממוחרת

 ]חטאתכם בעד אכפרה אולי הוה[ועתה אעלה אל י
32 

2QExoda ]כתבתה אשר מספרך נא מחני אין ואם אתם[חט ]תשא אם ועתה[ 
33 

2QExoda ]מספרי אמחנו לי חטא אשר מי מושה אל[ יהוה ר]ויואמ[ 
34 

2QExoda 
 ]פקדי וביום לפניך ילך מלאכי הנה לך דברתי אשר אל העם ת[א ה]נח לך ועתה[
 ]חטאתם עליהם ופקדתי[



Chapter 33: 4QpaleoExodm 

12 

4QpaleoExodm 

 ]ואתה הזה העם את העל אלי אמר אתה ראה יהוה אל משה ויאומר[
 ]בשם ידעתיך אמרת ואתה עמי תשלח אשר את הודעתני לא[
 ]בעיני חן את[מצ ם]וג[

13 

4QpaleoExodm ]ואדעך דרכך את[ יעני נא]הוד בעיניך חן מצאתי נא אם ועתה[ 
 ]הזה וי[כי עמך הג ]וראה בעיניך חן אמצא למען[

15 

4QpaleoExodm ]מזה תעלנו אל הלכים פניך ין[אליו אם א ]ויאומר[ 
16 

4QpaleoExodm ]וא]הל ועמך אני בעיניך חן מצאתי כי אפוא יודע ובמה 

 ]מה[האד] פני על אשר העם מכל[י ועמך ]אנ[ ונפלינו ]עמנו בלכתך[
17 

4QpaleoExodm כי ה[ת אעש]דבר ר[זה אש]ה בר[גם את הד ]משה אל הוה[מר י]יאו[ו[ 
 ך בשם]ואדע בעיני חן מצאת[

18 

4QpaleoExodm כבדך את נא[ ומר הראני]א[וי[ 



19 

4QpaleoExodm ]יהוה בשם וקראתי פניך על[ טובי ל]כ אעביר אני ויאומר[ 
 ]ארחם אשר את ורחמתי חן[א ]אשר את וחנתי ך[לפני

20 

4QpaleoExodm ]וחי האדם יראני לא כי פני את לראת תוכל לא[ יאומר]ו[ 
21 

4QpaleoExodm ]צור]ה על ונצבת אתי מקום הנה יהוה ויאומר 
22 

4QpaleoExodm פי עליך עד ]כ ושכתי הצור בנקרת ושמתיך כבדי בעבר[ והיה

 ]עברי[
23 

4QpaleoExodm ]יראו ]לא ופני אחרי את וראית כפי את והסרתי 
Chapter 34: 2QExodb; 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoExodm ]כראשנים ]אבנים לחת[ שני ]לך פסל משה אל יהוה ויאומר 

 ]ברת[חות אשר ש]הלו על היו ר[רים אש]הדב את הלחת על וכתבתי[
  



2 

4QpaleoExodm ]ראש על שם לי ונצבת סיני הר אל[ת בבוקר ]ועלי לבקר נכון והיה[ 
 ]ההר[

3 

4QpaleoExodm ]והבקר הצאן גם ההר בכל ירא אל איש וגם עמך[ יעלה ]לא ואיש[ 
 ]ההוא ההר מול אל ירעו אל[

10 

2QExodb 
 ]נפלאות עשה[א עמכה כול ]נגד ברית כורת אנוכי הנה מושה ל[א הוה]י ר[ואמ]וי[
 ה]את אשר העם כול וראה הגוים כול[וב הארץ ל]בכו נבראו לוא אשר[

 ]עמכה עושה י[אנוכ ]אשר הוא נורא כי יהוה מעשה את ו[בקרב
11 

4QpaleoExodm ]האמרי את מפניך גרש הנני[ך היום ]מצו אנכי אשר את לך שמר[ 
 ]והיבוסי והחוי והפרזי שי[והגרג ]והחתי והכנעני[

12 

4QpaleoExodm ]פן עליה בא אתה אשר הארץ יושב[ל] ברית תכרת פן לך השמר[ 
 ]בקרבך[למוקש  ]יהיה[

  



13 

4QpaleoExodm ]ואשריו  ]ואת תשברון מצבתם ואת תתצון מזבחתם את כי

 ]תכרתון[
15 

4QpaleoExodm ]ו ]וזבח אלהיהם אחרי וזנו הארץ ליושב ברית תכרת פן

 ]מזבחו ואכלת לך וקרא יהם[לאלה
16 

4QpaleoExodm ]אלהיהן אחרי ך[בני ניך והזנו את]לב מבנתיו ולקחת[ 
17 

4QpaleoExodm ]ך[ל ]ה[לא תעש ]מסכה אלהי[ 
18 

4QpaleoExodm ]צויתיך ]אשר מצות תאכל ימים שבעת תשמר המצות חג את 
 ]ממצרים יצאת האביב בחדש כי האביב חדש למועד[

20 

4QpaleoExodm ]תפדה בניך בכור כל וערפתו תפדה לא ואם בשה תפדה חמור ופטר[ 
 ריקם ]פני יראו ולא[

21 

4QpaleoExodm ]תשבת בקציר[שבות בחריש ו]ת השביעי וביום תעבד ימים ששת[ 



22 

4QpaleoExodm ]השנה תקופת האסיף וחג חטים ר[בכורי קצי ]לך תעשה שבעת וחג[ 
23 

4QpaleoExodm ]וה אלהי ]יה האדן פני את זכורך כל יראה בשנה ם[פעמי ]שלש

 ]ל[ישרא
24 

4QpaleoExodm ]איש יחמד ולא ך[י את גבול]והרחבת מפניך גוים אוריש כי[ 
 ]בשנה פעמים שלש אלהיך יהוה פני את לראות בעלתך ארצך את[

27 

4QpaleoExodm ]פי[ כי על ]האלה הדברים את לך כתב משה אל יהוה ויאומר[ 
 ]ישראל ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים[

28 

4QpaleoExodm אכל לא[ ם]לח לילה וארבעים יום ארבעים יהוה עם שם[ ויהי[ 
 ]הדברים עשרת הברית דברי את הלחת על ויכתב שתה לא ומים[

Chapter 35: 4QpaleoExodm 

1 

4QpaleoExodm ]הדברים אלה אלהם ויאומר ישראל בני עדת כל[ שה את]מ ויקהל[ 
 ]אתם שות[הוה לע]י צוה אשר[



Chapter 36: 4QpaleoGen-Exodl; 4QExodk; 4QpaleoExodm 

9 

4QExodk ]האחת היריעה[ באמה ארבע ]ורחב באמה שרים[וע שמונה האחת היריעה ]ארך[ 
 ]היריעת לכל אחת מדה[

10 

4QExodk ]אחת אל אחת חבר יריעת וחמש אחת אל אחת היריעת חמש ת[יחבר א]ו[ 
21 

4QpaleoExodm ]האחד הקרש רחב האמה חצי[מה ו]וא הקרש ארך אמת עשר[ 
22 

4QpaleoExodm ]שי[קר ]לכל עשה כן אחת[ ת אחת אל]משלבו האחד לקרש ידת שתי[ 
 ]המשכן[

23 

4QpaleoExodm ]נה[פאת נגב תימ]ל קרשים ם[עשרי ]למשכן הקרשים את ויעש[ 
24 

4QpaleoExodm 

 ]תחת ים[ים שני אדנ]הקרש עשרים תחת עשה כסף אדני וארבעים[
 ]לשתי האחד רש[חת הק]ת אדנים ושני ידתיו לשתי האחד הקרש[
 ]ידתיו[



34 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]ויצף לבריחם בתים זהב עשה בעתם[את ט]ו זהב צפה הקרשים ואת[
 ]זהב הבריחם את[

35 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]מעשה משזר ושש שני ותולעת מן[כלת וארג]ת הפרכת את ויעש[
 ]כרבים אתה עשה חשב[

36 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]להם ויצק זהב וויהם זהב ויצפם[י שטים ]עמוד ארבעה לה ויעש[
 ]כסף אדני ארבעה[

37 

4QpaleoGen-Exodl 
 ]משזר ושש שני עת[תול]ו וארגמן תכלת האהל לפתח מסך ויעש[
 ]רקם מעשה[

Chapter 37: 4QpaleoExodm 

9 

4QpaleoExodm ]הכפרת על[ בכנפיהם ]סככים למעלה כנפים פרשי הכרבים ויהיו[ 
 ]הכרובים י[היו פנ ]הכפורת אל אחיו לא יש[א ]ופניהם[

  



10 

4QpaleoExodm ]רחבו  ]ואמה ארכו[ ים]מת[ים א]שט עצי[ן ]שלח[ת ה]א[יעש ]ו
 ואמה וחצי קומתו

11 

4QpaleoExodm יעש לו זר זהב סביב]ו טהור זהב אתו ף[ויצ 
12 

4QpaleoExodm  ביב[ב למסגרתו ס]זה זר[סביב ויעש  ]טפח מסגרת[ויעש לו[ 
13 

4QpaleoExodm ]הפאת בע[הטבעות על אר ]את ויתן[טבעות זהב  ]ארבע לו ויצק[ 
 ]יו[על ארבע רגל ]אשר[

14 

4QpaleoExodm ]חן]השל את[לבדים לשאת  ]בתים בעות[המסגרת היו הט ]לעמת 
15 

4QpaleoExodm ת[א ]שאת[הב ל]ז אותם[שטים ויצף  ]עצי דים[ויעש את הב[ 
 ]השלחן[

16 

4QpaleoExodm ]ואת כפתיו ואת קערתיו את השלחן על אשר[ את הכלים ]ויעש[ 
 ]טהור זהב בהן יסך אשר הקשות ואת מנקיתיו[



Chapter 38: 4QExod-Levf 

18 

4QExod-Levf 
 ]ועשרים משזר ושש שני ותולעת וארגמן תכלת רקם מעשה החצר שער ומסך[
 ]החצר קלעי לעמת[ ת]אמו חמש ברחב וקומה ארך אמה[

19 

4QExod-Levf 
 ]וחשקיהם ראשיהם וצפוי כסף[ ם]וויה נחושת ארבעה ואדניהם ארבעה ועמודיהם[
 ]כסף[

20 

4QExod-Levf ]נחושת ]סביב ולחצר למשכן היתדת וכל 
21 

4QExod-Levf 
 ]איתמר[ יד]ב הלוים עבדת משה פי על פקד אשר העדת משכן המשכן פקדי אלה[
 ]הכהן אהרן בן[

22 

4QExod-Levf ]משה את יהוה צוה אשר כל[ ת]א עשה יהודה למטה חור בן אורי בן ובצלאל[ 
Chapter 39: 4QExod-Levf 

3 

4QExod-Levf 
 ]ובתוך הארגמן ובתוך התכלת בתוך לעשות פתילם וקצץ הזהב פחי את וירקעו[
 ]חשב מעשה השש ובתוך השני[ לעת]תו[



4 

4QExod-Levf ]חבר[ ו]קצוות שני על חברת לו עשו כתפת[ 
5 

4QExod-Levf 
 ]ושש שני ותולעת וארגמן תכלת זהב כמעשהו הוא ממנו עליו אשר אפדתו וחשב[
 ]משה[ את ]יהוה צוה כאשר משזר[

6 

4QExod-Levf 
 ]בני שמות על חותם פתוחי מפתחת[ הב]ז משבצת מסבת השהם אבני את ויעשו[
 ]ישראל[

7 

4QExod-Levf ]ה]מש את יהוה צוה כאשר ישראל לבני זכרון אבני האפד כתפת על[ אותנה ]וישם 
9 

4QExod-Levf ]כפול רחבו וזרת ארכו זרת החשן את[ שו]ע כפול היה רבוע[ 
10 

4QExod-Levf ]האחד הטור וברקת פטדה אדם טור[ אבן ]טורי ארבעה בו וימלאו[ 
11 

4QExod-Levf ]ויהלם[ ירספ ]נפך השני והטור[ 
13 

4QExod-Levf ]במלאתם זהב משבצות מוסבת וישפה שהם[ תרשש ]הרביעי והטור[ 



14 

4QExod-Levf 
 ]איש[ תם]ח פתוחי שמתם על עשרה שתים הנה ישראל בני שמת על[ האבנים]ו[
 ]שבט עשר לשנים שמו על[

15 

4QExod-Levf ור]טה זהב עבת מעשה גבלת שרשרת החשן על[ ויעשו 
17 

4QExod-Levf ]החשן קצות על הטבעת שתי על הזהב[ עבתת ]שני ויתנו[ 
18 

4QExod-Levf 
 ]אל האפד כתפת על ויתנם המשבצת שתי על נתנו העבתת שתי קצות[ שתי ]ואת[
 ]פניו מול[

19 

4QExod-Levf 
 ]האפד עבר אל אשר שפתו על החשן קצות[ על שני ]וישימו זהב טבעת שתי ויעשו[
 ]ביתה[

20 

4QExod-Levf 
 ]לעמת פניו ממול מלמטה האפד כתפת שתי על ויתנם זהב ת[בע]ט שתי ויעשו[
 שב האפוד]לח על[ממ ]חברתו[מ

  



21 

4QExod-Levf 
 ]ה[את מש ]ה[ר צוה יהו]אש[האפוד כ ]טבעת אל מטבעתיו החשן את רכסו[וי
 ]כאשר האפוד מעל[ד ביתה ולא יזח החשן ]פו[הא ]החשן על להית תכלת בפתיל[
 משה ]את יהוה צוה כאשר התמים את[ויעש את האורים ו ]משה את יהוה צוה[

22 

4QExod-Levf תכלת כליל ארג מעשה יל[את המע ]ו[ויעש[ 
23 

4QExod-Levf ]יקרע לא ביב[ה לפיו ס]שפ[בתוכו כפי תחרא  ]המעיל ופי[ 
24 

4QExod-Levf ]משזר שני עת[ל]ותו רגמן[וא ]ת[ל]תכ מוני[ר ]המעיל שולי על ויעשו[ 
Chapter 40: 4QpaleoGen-Exodl; 4QExod-Levf 

7 

4QExod-Levf ]מים שם ונתת המזבח ן[בי]ו מועד אהל בין הכיר את ונתת[ 
8 

4QExod-Levf החצר שער[ב ונתת את מסך ]י[ב]ס צר[ושמת את הח[ 
9 

4QExod-Levf 
 אותו ואת ]וקדשת בו אשר כל ואת[ולקחת את שמן המשוחה ומשחת את המשכן 

 כל כליו והיה קדש



10 

4QExod-Levf 
קדש  ]זבח[וקדש את המזבח והיה המ ]כליו כל ואת לה[ומשחת את מזבח הע

 ]ים[קדש
11 

4QExod-Levf ]ואת כנו וקדשת אותו ]הכיור את[משחת ]ו 
12 

4QExod-Levf ורחצת אותם במים ]ועד[את אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מ 
13 

4QExod-Levf  וקדשת אותו וכהן לי ]ו[את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אותוהלבשת 
14 

4QExod-Levf  ות[ב והלבשת אותם את הכתנ]תקרי בניו[ואת[ 
15 

4QpaleoGen-Exodl 
היות להם ]ל והיתה לי וכהנו אביהם את משחת אשר[שחת אתם כ]ומ[

 ]לדרתם עולם לכהנת משחתם[

4QExod-Levf 
 להם ]להיות והיתה לי[כאשר משחת את אביהן וכהנו  ומשחת אותם

 משחתם לכהנות עולם לדורותם
 

  



16 

4QpaleoGen-Exodl ]עשה כן אתו יהוה צוה שר[א למשה ככ ]ויעש[ 
4QExod-Levf יהוה אותם ]צוה אשר ככל ה[ויעש מש 

17 

4QExod-Levf את המשכן לחדש הוקם אחד]ב ם[ויהי בחדש הראשן בשנה השנית לצאתם ממצרי 
18 

4QExod-Levf קרשיו וינתן את בריחיו ויקם את עמודיו את]ו ו[את אדניו וישם את קרסי ]קם[וי 
19 

4QExod-Levf 
את  על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה וינתן את האהל

 משה
20 

4QExod-Levf 
הכפרת  ]את[ת הבדים אל הארון וינתן ]א שם[ויקח וינתן את העדות אל הארון וי

 על הארון
21 

4QExod-Levf 
יהוה  ]צוה כאשר דות[המסך ויסך על הארון הע ]ת[וישם את פרכ ]הארון ת[ויבא א

 את משה
22 

4QExod-Levf ך המשכן צפון מחוץ לפרכת]יר על מועד הל[וינתן את השלחן אל א 



23 

4QExod-Levf כאשר צוה יהוה את משה ]יהוה לפני לחם רך[ויערך עליו ע 
24 

4QExod-Levf 
 ]מחוץ נגב[ח השלחן על ירך המשכן ]נכ ועד[מ ]אהל במשכן המנורה[וישם את 

 ]הפרכת[
25 

4QExod-Levf ]משה ]את[שר צוה יהוה ]כא[ה ]יהו לפני ת[הנר ]ויעל 
26 

4QExod-Levf ]פרכת[זהב באהל מועד לפני ה]ה מזבח את ם[יש]ו[ 
27 

4QExod-Levf ]משה את הוה[סמים לפניו כאשר צוה י ]קטרת[ליו ]ע ויקטר[ 
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