
Isaiah / עיהויש  - According to 4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) - Verse Order 

Chapter 1 
] אחז] [יותם] [עזיהו] [בימי[ לם]וירוש] [יהודה] [על] [חזה] [אשר] [אמוץ] [בן] [ישעיהו] [חזון[ 1
 ׃]יהודה] [מלכי] [יחזקיהו[
 ׃]בי] [פשעו] [והם] [ורוממתי] [י[גדלת בנים בר]ד] [יהוה] [כי] [ארץ] [והאזיני] [שמים] [שמעו[ 2
 ׃]התבונן[ לא עמי ידע ]לא] [ישראל] [בעליו] [אבוס] [וחמור] [קנהו] [שור] [ידע[ 3

Chapter 2 
 קצה ]ואין] [סוסים] [ארצו] [ותמלא] [לאצרתיו] [קצה] [ואין] [וזהב] [כסף] [ארצו] [ותמלא[ 7

 ׃למרכבתיו
 ׃]אצבעתיו] [עשו] [לאשר] [ישתחוו] [ידיו[ למעשה ]אלילים] [ו[ארצ ותמלא 8
 ׃]הם[ל שא]ת[ ולא ש]י[א ל]וישפ[ ם]אד] [וישח[ 9

 ׃]גאנו] [ומהדר] [יהוה] [פחד] [מפני] [בעפר] [והטמן] [בצור[ בוא 10
Chapter 4 

 להלי להבה אש ונגה ]ועשן] [יומם] [ענן] [מקראה] [ועל] [ציון] [הר] [מכון] [כל] [על] [יהוה] [וברא[ 5
 ׃חפה כבוד כל על כי

 ׃]וממטר] [מזרם] [מסתור[ל]ו] [ולמחסה] [מחרב[ יומם לצל ]תהיה[ וסוכה 6



Chapter 5 
 ׃]שמן] [בן] [בקרן] [לידידי] [היה] [כרם] [לכרמו] [דודי] [ירת[ש ]ידידי[ל ]נא] [אשירה[  1

Chapter 6 
 ׃]עשן] [ימלא] [ית[והב ]הקורא] [מקול] [הספים] [אמות] [וינעו[ 4
] שפתים] [טמא] [עם] [ובתוך] [אנכי] [שפתים] [טמא] [איש] [כי] [נדמיתי] [כי] [לי] [אוי] [ואמר[ 5
 ׃]עיני] [ראו] [צבאות] [יהוה] [המלך] [את[ כי יושב כי]אנ[
 ׃]זבח[המ מעל לקח חים]במלק] [רצפה] [ובידו] [השרפים] [מן] [אחד] [אלי] [ויעף[ 6
 ׃]שלחני] [הנני] [ואמר] [לנו] [ילך] [ומי] [אשלח] [מי[ את מרוא ]אדני] [קול] [את] [ואשמע[ 8

Chapter 11 
] ישאר] [אשר] [עמו] [שאר] [את] [לקנות] [ידו] [שנית] [אדני] [יוסיף] [ההוא] [ביום] [והיה[ 11
 ׃]הים] [ומאיי] [ומחמת] [ומשנער[ ם]ומעיל] [ומכוש] [ומפתרוס] [וממצרים] [מאשור[

 ׃]ץ[האר כנפות ]מארבע] [יקבץ] [יהודה] [ונפצות] [ישראל] [נדחי] [ואסף] [לגוים] [נס] [ונשא[ 12
] ובני] [ידם] [משלוח] [ומואב] [אדום] [קדם] [בני] [את] [יבזו] [יחדו] [ימה] [פלשתים[ בכתף ועפף 14
 ׃]משמעתם] [עמון[

] והכהו] [רוחו] [בעים] [הנהר] [על] [ידו] [והניף] [מצרים] [ים] [שון[ל את וה]יה] [והחרים[ 15
 ׃]בנעלים] [והדריך] [נחלים] [לשבעה[

Chapter 12 
] כי] [הזכירו] [עלילתיו] [בעמים] [הודיעו] [בשמו] [קראו] [ליהוה] [הודו[ ההוא ום]בי] [ואמרתם[ 4
 ׃]שמו] [נשגב[



 ׃]הארץ] [בכל[ זאת מודעת עשה ת]או[ג ]י[כ ]יהוה] [זמרו[ 5
Chapter 13 

 ׃נדיבים פתחי יבאו יד הניפו להם לקו הרימו נס שאו נשפה הר על 2
 ׃גאותי עליזי פי]לא] [גבורי] [קראתי] [גם] [למקדשי] [צויתי] [אני[ 3
 ]צבא] [מפקד] [צבאות] [יהוה] [נאספים] [גוים[ ממלכות שאון קול רב ]עם] [ות[דמ בהרים המון קול 4

 ׃מלחמה
 ׃]הארץ] [כל] [לחבל] [זעמו[ ]וכלי] [יהוה[ השמים מקצה מרחק ]ץ[מאר באים 5
 ׃יבוא ]די[מש כשד יהוה ום]י] [קרוב] [כי] [הילילו[ 6
 ׃]ימס] [אנוש] [לבב[ וכל תרפיניה ידים כל כן על 7
 ׃פניהם להבים פני יתמהו רעהו אל איש לון]יחי] [כיולדה] [יאחזון] [וחבלים] [צירים] [ונבהלו[ 8
 ׃ממנה ישמיד וחטאיה ]לשמה] [הארץ] [לשום] [אף] [וחרון[ ]ועברה] [אכזרי] [בא] [יהוה] [ם[יו הנה 9

 ׃לא ]אורו] [יגיה] [וירח] [בצאתו] [השמש] [חשך] [אורם] [יהלו] [לא[ ליהםיוכס השמים כוכבי כי 10
 ׃]אשפיל] [עריצים] [וגאות] [זדים] [גאון[ והשבתי עונם רשעים ועל רעה תבל לע ופקדתי 11
 ׃אופיר מכתם ]ואדם] [מפז] [אנוש] [אוקיר[ 12
 ׃]אפו] [חרון] [וביום] [צבאות] [יהוה] [בעברת] [ממקומה[ הארץ ותרעש ארגיז שמים כן על 13
 ׃]ינוסו] [ארצו] [אל[ ואיש פנו]י] [עמו[ אל איש מקבץ ואין וכצאן מנדח ]כצבי] [והיה[ 14
16

 ׃]נה[ל]תשג] [ונשיהם] [ם[בתיה ישסו לעיניהם טשו]יר] [ועלליהם[ 



Chapter 17 
] ישראל] [בני] [מפני] [עזבו] [אשר] [והאמיר] [החרש] [כעזובת] [מעזו] [ערי] [יהיו] [וא[הה ביום 9
 ׃]שממה] [והיתה[

] זר] [וזמרת] [נעמנים] [נטעי] [תטעי] [כן] [על] [זכרת] [לא] [מעזך] [וצור] [ישעך[ אלהי שכחת כי 10
 ׃]תזרענו[

 ׃]אנוש] [וכאב] [נחלה] [ביום] [קציר] [נד] [תפריחי] [זרעך] [קר[ובב תשתגשגי ]נטעך] [ביום[ 11
 ׃]ישאון] [כבירים] [מים] [כשאון] [לאמים] [ושאון] [יהמיון] [ימים] [המות[כ רבים עמים ]המון] [הוי[ 12
] רוח] [לפני] [הרים] [כמץ] [ורדף] [ממרחק] [ונס] [בו] [וגער[ ישאון רבים ]מים] [כשאון] [לאמים[ 13
 ׃]סופה] [לפני] [וכגלגל[

 ׃]לבזזינו] [וגורל] [שוסינו] [חלק] [זה] [איננו] [בקר] [רם[בט בלהה ]והנה] [ערב] [לעת[ 14
Chapter 19 

  ׃]הארץ] [בקרב] [ברכה[ ר]ולאשו] [למצרים] [שלישיה] [ישראל] [יהיה] [ההוא] [ביום[ 24
] ונחלתי] [אשור] [ידי] [ומעשה] [מצרים] [עמי] [ברוך] [לאמר] [צבאות] [יהוה] [ברכו] [אשר[ 25
 ׃אל]ישר[

Chapter 20 
] מתניך] [מעל] [השק] [ופתחת] [לך] [לאמר] [אמוץ] [בן] [ישעיהו] [ביד] [יהוה] [ר[דב ההיא עת]ב[  2
 ׃]ויחף[ ערם הלוך כן עש]וי] [רגליך] [מעל] [תחלץ] [ונעלך[
 על ת]ומופ] [אות] [שנים] [שלש] [ויחף] [ערום] [ישעיהו] [עבדי] [הלך] [כאשר] [יהוה] [ויאמר[ 3

   ׃]כוש[ ועל מצרים



] ויחף] [ערום] [וזקנים] [נערים] [כוש] [גלות] [ואת] [מצרים] [שבי] [את] [אשור] [מלך] [ינהג] [כן[ 4
 ׃]מצרים[ ת]רו[ע שת חשפי]ו[
] מפני] [להנצל] [לעזרה[] שם] [נסנו] [אשר[ מבטנו כה הן א]ההו] [ביום] [הזה] [האי] [ישב] [ואמר[ 6
 ׃]אנחנו] [נמלט] [ואיך] [אשור] [מלך[

Chapter 21 
 ׃]נוראה] [רץ[מא בא ר]ב[ממד חלף]ל] [בנגב] [כסופות] [ים] [מדבר] [משא[  1
 אנחתה ]ל[כ ]מדי] [צורי] [עילם] [עלי] [שודד] [והשודד] [בוגד] [הבוגד] [לי] [הגד] [קשה] [חזות[ 2

 ׃]בתי[הש
] נבהלתי] [משמע] [נעויתי] [יולדה] [כצירי] [אחזוני] [צירים] [חלחלה] [מתני] [מלאו[] כן] [על[ 3
 ׃תעה ראות]מ[
 ׃]לחרדה] [לי] [שם] [חשקי] [נשף] [את] [בעתתני] [פלצות] [בי[ולב 4
 ׃]מגן] [משחו[ השרים קומו ]ה[ת]ש] [אכול] [הצפית] [צפה] [השלחן] [ערך[ 5
 ׃]קשב] [רב] [קשב] [והקשיב] [גמל] [רכב] [חמור] [ב[רכ ם]י[פרש איש צמיד רכב ]וראה[ 7
] כל] [נצב] [י[אנכ משמרתי ועל יומם תמיד ומדע נכי]א] [אדני] [מצפה] [על] [אריה] [ויקרא[ 8
   ׃]הלילות[
] שבר[ אלהיה פסילי וכל בבל נפלה נפלה ויאמר ויען ]פרשים] [צמד] [איש] [רכב] [בא] [זה] [והנה[ 9
 ׃]לארץ[

 ׃לכם הגדתי ישראל אלהי צבאות הוה]י] [מאת] [שמעתי] [אשר] [גרני] [ובן] [מדשתי[ 10
 ׃]אתיו] [שבו] [בעיו] [תבעיון[ אם לילה וגם ]ר[ק]ב] [אתה] [שמר] [אמר[ 12



  ׃]דדנים] [ארחות] [תלינו] [בערב] [ר[ביע ב]בער] [משא[ 13
 ׃נודד דמו]ק[ ]לחם[וב מא]תי] [ארץ] [ישבי] [מים[ האתיו צמא את]לקר[ 14
 ׃מלחמה ]כבד] [ומפני] [דרוכה] [קשת] [ומפני] [נטושה] [חרב] [י[מפנ ]נדדו] [חרבות] [מפני[ כי 15
 ׃]קדר] [כבוד] [כל] [וכלה] [שכיר] [כשני] [שנה] [עוד[ב אלי אדני אמר ]כה] [כי[ 16

Chapter 22 
] כי[ ושתה ]אכול] [יין] [ושתות] [בשר] [אכל] [צאן] [ושחט] [בקר] [הרג] [ושמחה] [ששון] [והנה[ 13
 ׃]נמות] [מחר[

] יהוה] [ני[אד אמר תמתון ד]ע] [לכם] [הזה] [העון] [יכפר] [אם] [צבאות] [יהוה] [באזני] [ונגלה[ 14
 ׃]צבאות[

 ׃הבית על ]אשר] [א[בנ]ש] [על] [הזה] [הסכן] [אל] [בא] [לך] [צבאות] [יהוה] [אדני] [אמר] [כה[ 15
 משכן בסלע חקקי קברו ]מרום[ צבי]ח] [קבר] [פה] [לך] [חצבת] [כי] [פה] [לך] [ומי] [פה] [לך[ מה 16
 ׃לו
 ׃טה]ע[ ויעטך ]גבר] [טלטלה] [מטלטלך] [יהוה] [הנה[ 17
 בית קלון כבודך מרכבות ושמה ]תמות] [שמה] [ידים] [רחבת] [ארץ[ אל כדור צנפה יצנפך צנוף 18

 ׃אדניך
 ׃]יהרסך] [וממעמדך] [ממצבך[ והדפתיך 19
 ׃חלקיהו בן לאליקים לעבדי וקראתי ההוא ביום ]והיה[ 20
 ׃יהודה ]ולבית[ ירושלם ושבלי לאב והיה בידו אתן וממשלתך קנו]אחז] [ואבנטך] [כתנתך] [והלבשתיו[ 21
 ׃תח]פו] [ואין] [וסגר[ סוגר ואין ופתח שכמו ל]ע] [דוד[ בית מפתח ונתתי 22



 ׃אביו לבית וד]כב] [לכסא] [יה[וה נאמן במקום יתד ]ותקעתיו[ 23
] כל] [עד[ו האגנות מכלי הקטן כלי כל והצפעות צאצאים]ה] [אביו[ יתב ]כבוד] [כול] [עליו] [ו[ותל 24
 ׃ים]הנבל] [כלי[

 המשא תכר]נ[ו פלה]ונ] [ונגדעה] [נאמן[ במקום התקועה תד]י[ה תמיש צבאות יהוה נאם א]ההו[ ביום 25
 ׃דבר יהוה כי עליה אשר

Chapter 23 
 ׃נגלה ם]כתי] [מארץ[ מבוא מבית שדד כי תרשיש אניות הילילו צר משא  1
 ׃מלאך ים עברו צידון ]ר[סח אי יושבי למודמו 2
 ׃גוים סחר ותהי תבואתה יואר קציר שחר זרע רבים ובמים 3
] רוממתי] [ורים[בח גדלתי ולא ילדתי ולא חלתי לא לאמר הים מעוז ם]י[ אמר כי ]ן[צידו בושי 4
 ׃]בתולות[
 ׃]צר] [כשמע] [ו[ל]חי[י למצרים שמע ]כאשר[ 5
 ׃]אי] [ישבי] [הילילו] [שישה[תר עברו 6
 ׃]לגור] [ק[מרחו ]רגליה] [יבלוה] [קדמתה] [קדם] [מימי] [יה[ל]רג[ קדם ]כם[ל ]הזאת[ 7
 ׃ארץ ]נכבדי] [כנעניה[ שרים סחריה ]אשר] [המעטירה] [צר] [על] [זאת] [יעץ] [מי[ 8
 ׃ארץ נכבדי כל להקל צבי ]כל] [גאון] [לחלל] [יעצה] [צבאות] [יהוה[ 9

 ׃]עוד] [מזח] [אין] [תרשיש] [בת] [כיאר] [ארצך] [י[רעב 10
 ׃]מעזניה] [לשמד] [כנען] [אל] [צוה] [וה[יה ממלכות הרגיז הים על ה]נט] [ידו[ 11



] שם] [גם] [עברי] [קומי] [כתיים] [צידון] [בת] [ת[בתול המעשקה לעלוז עוד ]תוסיפי] [לא] [ויאמר[ 12
 ׃]לך] [ינוח] [לא[

Chapter 24 
 ׃]הארץ] [שב[יו ]עליך] [ופח] [ופחת] [פחד[ 17
] כי] [בפח] [ילכד] [הפחת] [מתוך] [והעולה] [הפחת] [אל] [יפל] [הפחד[ ל]מקו] [הנס] [והיה[ 18
 ׃]ארץ[] מוסדי] [וירעשו] [נפתחו] [ממרום] [ארבות[

Chapter 33 
 ׃ים]נאמנ] [מימיו] [נתן] [לחמו] [משגבו] [סלעים] [מצדות] [ישכן] [מיםזמר] [הוא[ 16
 ׃]מרחקים] [ארץ] [תראינה] [עיניך] [תחזינה] [יפיו[ב מלך 17

Chapter 37 
 ׃]זאת[ ]תעשה[ ]צבאות[ ]יהוה[ ]קנאת[ ]ציון[ מהר ]ופליטה[ ]שארית[ ]תצא[ ]מירושלם[ ]כי[ 32

  



Isaiah / עיהויש  - According to 4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) - Direct Transcription 

Fragment 1 

 1  ] בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו[ לם]וירוש יהודה אמוץ אשר חזה על ישעיהו בןחזון 1:1[

 2  ] ורוממתי והם פשעו י[בר בנים גדלת]ד שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה2 מלכי יהודה[

 3  ] הוי גוי חטא עם4התבונן [ידע עמי לא ] ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא3בי [

 4  ] ישראל נזרו אחור קדוש את[ ]יהוה נאצו כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את[
 

Fragments 2-3 

 1  ] לאשר עשוידיו ישתחוו [ למעשה ]ו אלילים[ותמלא ארצ8קצה למרכבתיו  ]ואין סוסים2:7[

 2  ] בצור והטמן בעפר מפני[ בוא10] הם[ל שא]ת[ ש ולא]י[ל א]וישפ[ ם]וישח אד9 אצבעתיו[
 

Fragments 4-5 

 1  ] מחרב[ לצל יומם ]תהיה[וסוכה 6כי על כל כבוד חפה  להונגה אש להבה לי ]ועשן4:5[

 2  ]        [               ]       [                                ]מסתור מזרם וממטר[ל]ו ולמחסה[

] 
 3          ] שמן דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן ירת[ש] ידידי[ל] אשירה נא 5:1

  



Fragment 6 

 1 ]עם ובתוך שפתים אנכי נדמיתי כי איש טמא לי כי ואמר אוי5 ימלא עשן ית[והב] מקול הקורא6:4[

 2 ]ובידו השרפים מן ויעף אלי אחד6 המלך יהוה צבאות ראו עיני את[ יושב כי כי]אנ טמא שפתים[

 3 ]וחטאתך תכפר שפתיך וסר עונך פי ויאמר הנה נגע זה על ויגע על7 זבח[לקח מעל המ חים]במלק רצפה[

 4 ]ויאמר לך ואמרת לעם הזה9 לנו ואמר הנני שלחני מי אשלח ומי ילך[ את מרוא] קול אדני ואשמע את8[
 

Fragment 7 

 1 ]יהודה ונפצות ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל12 ומשנער ומחמת ומאיי הים[ ם]ומעיל ומכוש11:11[

 2 ]לא ויהודה יהודה את יקנא לא אפרים יכרתו יהודה וצררי אפרים קנאת וסרה13 ץ[כנפות האר ]יקבץ מארבע[

 3 ]ידם ובני עמון קדם אדום ומואב משלוח בני אתפלשתים ימה יחדו יבזו [ ועפף בכתף14 ]אפרים יצר את[

 4 ]הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים מצרים והניף ידו על יםון ש[ל את וה]יה והחרים15 משמעתם[
 

Fragment 8 

 1  ] הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו[ ום ההוא]ואמרתם בי4 בששון ממעיני הישועה מים12:3[

 2  ] צהלי ורני יושבת ציון כי6[ ]בכל הארץ[ת עשה מודעת זאת ]או[ג ]י[כ] זמרו יהוה5 כי נשגב שמוהזכירו [

 3  ]                                                     [                          ]             [       ]גדול בקרבך קדוש ישראל[

] 
 4         על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד יבאו פתחי נדיבים 2 ] אמוץ משא בבל אשר חזה ישעיהו בן 13:1

 5 רב קול שאון ממלכות ] ות עם[קול המון בהרים דמ4פי עליזי גאותי ]לא אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי3[



 6  ] זעמו וכלי יהוה[ מרחק מקצה השמים ]ץ[באים מאר5מלחמה ] גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא[

 7  ] אנוש לבב[ על כן כל ידים תרפיניה וכל7יבוא ] די[ום יהוה כשד מש]יהילילו כי קרוב 6הארץ  לחבל כל[

 8  ] יהוה ם[הנה יו9לון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם ]יחי ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה8 ימס[

 9  ] לא[ ליהםיכי כוכבי השמים וכס10וחטאיה ישמיד ממנה ] לשמהבא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ [

 10 ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי 11 לא ]יגיה אורו יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח[

 11 על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ  1 מכתם אופיר] אוקיר אנוש מפז ואדם12 גאון זדים וגאות עריצים אשפיל[

 12 פנו ואיש ]י עמו[ מנדח וכצאן ואין מקבץ איש אל] והיה כצבי14ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו [

 בחרב יפול הנספה וכל ידקר הנמצא כל15 ינוסו ארצו אל[
 13  ]נה[ל]תשג ונשיהם ם[בתיה ישסו לעיניהם טשו]יר ועלליהם16

 

Fragment 9 

 1 ]קדוש ישראל עשהו ועיניו אל ביום ההוא ישעה האדם על7 יהוה אלהי ישראל נאם[ ]פריה17:6[

 2 ]המזבחות מעשה ידיו ואשר עשו אצבעתיו לא יראה והאשרים והחמנים ולא ישעה אל8 תראינה[
 3 ]יהיו ערי מעזו כעזובת החרש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל והיתה שממה וא[ביום הה9

 4 ]ביום נטעך11 כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו זכרת עלישעך וצור מעזך לא [ כי שכחת אלהי10

 5 ]????????            הוי המון12 זרעך תפריחי נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש קר[תשתגשגי ובב

 6 ]לאמים כשאון מים13 ימים יהמיון ושאון לאמים כשאון מים כבירים ישאון המות[עמים רבים כ

 7 ]לעת ערב והנה14 סופה רוח וכגלגל לפני ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפניוגער בו [ רבים ישאון

 8 ]                                                     בקר איננו זה חלק שוסינו וגורל לבזזינו רם[בלהה בט
 



Fragment 10, Fragment 11 Column 1, Fragments 12-14 

 14  ] בקרב ברכה[ר ]ולאשו ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים24 אשור באשור ועבדו מצרים את19:23[

 15  ]          [       אל]ישר אשר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי25 הארץ[

]                                                                                                                 [         ]           [  16 

  בשנת בא תרתן אשדודה בשלח אתו סרגון מלך אשור וילחם באשדוד וילכדה20:1[
 17          ] יהוה ר[דב היאה עת]ב 2

 18 עש כן הלוך ערם ]וי אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ישעיהו בןביד [

 19  ] כוש[ ת על מצרים ועל]ומופ ויאמר יהוה כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף שלש שנים אות3 ויחף[

 20 ת ]רו[שת עחשפי ]ו גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף שבי מצרים ואת אשור את כן ינהג מלך4[

 21 א הן כה מבטנו ]ההו ואמר ישב האי הזה ביום6 מצרים תפארתם וחתו ובשו מכוש מבטם ומן5 מצרים[

 22 ]                     נסנו שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור ואיך נמלט אנחנו אשר[

]                                                  
 23          ]רץ[ר בא מא]ב[חלף ממד]ל כסופות בנגבים  משא מדבר 21:1

 42  ] כן על3בתי [הש אנחתה ]ל[כ] והשודד שודד עלי עילם צורי מדי לי הבוגד בוגד חזות קשה הגד2 נוראה[

 25  ] פלצות בי[ולב4תעה  ראות]מ כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני[

 26  ] משחו[ קומו השרים] ה[ת]ש ערך השלחן צפה הצפית אכול5לחרדה  חשקי שם ליבעתתני את נשף [

 27  ] חמור ב[ם רכ]י[רכב צמיד איש פרש] וראה7 לך העמד המצפה אשר יראה יגיד כי כה אמר אלי אדני6מגן [

 28  ] י[אנכ משמרתי ועל יומם תמיד מדונכי ע]א מצפה אדני ויקרא אריה על8 קשב קשב רב רכב גמל והקשיב[

 29 ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל פסילי אלהיה  ]זה בא רכב איש צמד פרשים והנה9 הלילות נצב כל[

 30 אלהי ישראל הגדתי לכם       הוה צבאות]י גרני אשר שמעתי מאת מדשתי ובן10 שבר לארץ[

]                                                                                     [ 31 



 32 וגם לילה אם ] ר[ק]ב אמר שמר אתה12 מליל מלילה שמר מה משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה11[

 33 את צמא האתיו ]לקר14 בערב תלינו ארחות דדנים ר[ב ביע]משא בער13 תבעיון בעיו שבו אתיו[

 34  ]י חרב נטושה ומפני[מפנ ]חרבות נדדומפני [ כי15דמו נודד ]ק לחם[מא וב]תי מים ישבי ארץ[

 35  ] שנה כשני שכיר עוד[אמר אדני אלי ב] כי כה16                   [ מלחמה ]דרוכה ומפני כבד קשת[
 

Fragment 11 Column 2, Fragment 15 

 13 ]כי מחר נמות[ושתה ] ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול22:13[

 14 ]ני[ד תמתון אמר אד]ע יכפר העון הזה לכם ונגלה באזני יהוה צבאות אם14[

 15 ]                                                               יהוה צבאות[

 16 מה16על הבית  ]א אשר[בנ]ש הסכן הזה על בא אל כה אמר אדני יהוה צבאות לך15[

 17 קברו חקקי בסלע משכן לו] מרום[ צבי]ח קברפה  חצבת לך פה ומי לך פה כי לך[

 18 צנוף יצנפך צנפה כדור אל18טה ]ע[ ויעטך] יהוה מטלטלך טלטלה גבר הנה17[

 19 והדפתיך19ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך ] ארץ רחבת ידים שמה תמות[

 20 חלקיהווקראתי לעבדי לאליקים בן ביום ההוא ] והיה20 ממצבך וממעמדך יהרסך[

 21 ירושלם שבוקנו וממשלתך אתן בידו והיה לאב לי]אחז והלבשתיו כתנתך ואבנטך21[

 22 תח]פו ואין וסגר[ סוגר ואין ופתח שכמול ]דוד ע[ ונתתי מפתח בית22יהודה  ]ולבית[

 23 יתב] ו עליו כול כבוד[ותל24וד לבית אביו ]יה לכסא כב[יתד במקום נאמן וה] ותקעתיו23[

 42 ביום25ים ]עד כל כלי הנבל[צאצאים והצפעות כל כלי הקטן מכלי האגנות ו]אביו ה[

 25 תכר]נ[פלה ו]נאמן ונגדעה ונ[תד התקועה במקום ]י[א נאם יהוה צבאות תמיש ה]ההו[



 26 ]                      [                            המשא אשר עליה כי יהוה דבר

 
 27         ילמודמו יושב2ם נגלה ]מארץ כתי[ הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבואמשא צר  23:1

 28 יואר תבואתה ותהי ובמים רבים זרע שחר קציר3צידון עברו ים מלאך  ]ר[אי סח

 29 ם מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי]י[ כי אמר ]ן[בושי צידו4סחר גוים 

 30 ברוע6 ]ו כשמע צר[ל]חי[שמע למצרים י] כאשר5ורים רוממתי בתולות [בח

 31 ]קדם קדמתה יבלוה רגליה מימי יה[ל]רג[ קדם ]כם[ל] הזאת7 הילילו ישבי אי שישה[תר

 32 ]כנעניה נכבדי[ סחריה שרים ]צר המעטירה אשר מי יעץ זאת על8ק לגור [מרחו

 33 ]ארצך י[רעב10צבי להקל כל נכבדי ארץ ] כל יהוה צבאות יעצה לחלל גאון9[ ארץ

 34 ]צוה אל וה[על הים הרגיז ממלכות יה ה]ידו נט11 תרשיש אין מזח עוד כיאר בת[

 35 ]צידון בת ת[עוד לעלוז המעשקה בתול] תוסיפי ויאמר לא12 כנען לשמד מעזניה[
 

Fragment 16 

 1 ] הפחת הפחד יפל אל[ ל]והיה הנס מקו18 שב הארץ[יו ]פחד ופחת ופח עליך24:17[
 

Fragment 17 

 1 ] יפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים[מלך ב17ים ]נאמנ לחמו נתן מימיו33:16[

 2 ] עם נועז לא את19 המגדלים שקל איה ספר את[ ]לבך יהגה אימה איה ספר איה18[
 



Fragment 18 

 1 ]זאת יהוה צבאות תעשהציון קנאת [ מהר ]כי מירושלם תצא שארית ופליטה37:32[



Hebrew Comparison of the Text of Isaiah – Masoretic against 4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

Chapter 1 

1 

ז ְיִחְזִקָּי֖  ם ָאָח֥ י ֻעִּזָּי֧הּו יֹוָת֛ ִם ִּביֵמ֨ ה ִוירּוָׁשָל֑ ה ַעל־ְיהּוָד֖ ר ָחָז֔ ְעָי֣הּו ֶבן־ָא֔מֹוץ ֲאֶׁש֣ הּו ֲחזֹו֙ן ְיַׁשֽ
ה י ְיהּוָדֽ  ַמְלֵכ֥

Masoretic 

 ]יחזקיהו אחז יותם עזיהו בימי[ לם]וירוש יהודה על חזה אשר אמוץ בן ישעיהו חזון[
 ]יהודה מלכי[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ר ָּבִני֙ם  י ְיהָו֖ה ִּדֵּב֑ ֶרץ ִּכ֥ יִני ֶא֔ ִי֙ם ְוַהֲאִז֣ יִׁשְמ֤עּו ָׁשַמ֙ ְׁשעּו ִבֽ ם ָּפ֥ ְמִּתי ְוֵה֖ ְלִּתי ְורֹוַמ֔  Masoretic ִּגַּד֣

 4Q55 Isaiah ]בי פשעו והם ורוממתי י[גדלת בנים בר]ד יהוה כי ארץ והאזיני שמים שמעו[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

יו ִיְׂשָרֵא֙ל  הּו ַוֲח֖מֹור ֵא֣בּוס ְּבָעָל֑ ע ׁשֹו֙ר ֹקֵנ֔  ןָיַד֥ א ִהְתּבֹוָנֽ ֹ֥ י ל ע ַעִּמ֖ א ָיַד֔ ֹ֣  Masoretic ל

 4Q55 Isaiah ]התבונן[ לא עמי ידע ]לא ישראל בעליו אבוס וחמור קנהו שור ידע[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 2 

7 

יו  ֶצה ְלֹאְצֹרָת֑ ין ֵק֖ ב ְוֵא֥ ֶסף ְוָזָה֔ א ַאְרצֹ֙ו ֶּכ֣ יוַוִּתָּמֵל֤ ֶצה ְלַמְרְּכֹבָתֽ ין ֵק֖ ים ְוֵא֥ א ַאְרצֹ֙ו סּוִס֔  Masoretic ַוִּתָּמֵל֤

 4Q55 Isaiah למרכבתיו קצה ]ואין סוסים ארצו ותמלא לאצרתיו קצה ואין וזהב כסף ארצו ותמלא[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ה  ים ְלַמֲעֵׂש֤ א ַאְר֖צֹו ֱאִליִל֑ יוַוִּתָּמֵל֥ ר ָעׂ֖שּו ֶאְצְּבֹעָתֽ ְׁשַּתֲח֔וּו ַלֲאֶׁש֥  Masoretic ָיָדי֙ו ִיֽ

 4Q55 Isaiah ]אצבעתיו עשו לאשר ישתחוו ידיו[ למעשה ]אלילים ו[ארצ ותמלא

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ם א ָלֶהֽ יׁש ְוַאל־ִּתָּׂש֖ ם ַוִּיְׁשַּפל־ִא֑ ח ָאָד֖  Masoretic ַוִּיַּׁש֥

 4Q55 Isaiah ]הם[ל שא]ת[ ולא ש]י[א ל]וישפ[ ם]אד וישח[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff להם שאת *לא*וישח אדם וישפל איש ו

10 

ר ְּגֹאֽנֹו ה ּוֵמֲהַד֖ ַחד ְיהָו֔ ר ִמְּפֵנ֙י ַּפ֣ ָעָפ֑ ן ֶּבֽ  Masoretic ּ֣בֹוא ַבּ֔צּור ְוִהָּטֵמ֖

 4Q55 Isaiah ]גאנו ומהדר יהוה פחד מפני בעפר והטמן בצור[ בוא

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 4 

5 

ְיָלה  ה ָל֑ ׁש ֶלָהָב֖ ַגּה ֵא֥ ן ְוֹנ֛ ָה ָעָנ֤ ן יֹוָמ֙ם ְוָעָׁש֔ ה ַעל֩ ָּכל־ְמ֨כֹון ַהר־ִצּ֜יֹון ְוַעל־ִמְקָרֶא֗ א ְיהָו֡ י ּוָבָר֣ ִּכ֥
ה  ַעל־ָּכל־ָּכ֖בֹוד ֻחָּפֽ

Masoretic 

 כי להלי להבה אש ונגה ]ועשן יומם ענן מקראה ועל ציון הר מכון כל על יהוה וברא[
 חפה כבוד כל על

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ר ֶרב ּוְלַמְחֶס֙ה ּוְלִמְסּ֔תֹור ִמֶּז֖ ֶרם ּוִמָּמָטֽ ם ֵמֹח֑ ה ִּתְהֶי֥ה ְלֵצל־יֹוָמ֖  Masoretic ְוֻסָּכ֛

 4Q55 Isaiah ]וממטר מזרם מסתור[ל]ו ולמחסה מחרב[ יומם לצל ]תהיה[ וסוכה

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff ולמסתור מזרם וממטר ולמחסה מחרב כה תהיה לצל יומם+ו+וס

Chapter 5 

1  

ֶרן  י ְּבֶק֥ יִדיִד֖ ֶרם ָהָי֥ה ִלֽ י ְלַכְר֑מֹו ֶּכ֛ ת ּדֹוִד֖ י ִׁשיַר֥ יִדיִד֔ יָרה ָּנ֙א ִלֽ ֶמןָאִׁש֤  Masoretic ֶּבן־ָׁשֽ

 4Q55 Isaiah ]שמן בן בקרן לידידי היה כרם לכרמו דודי ירת[ש ]ידידי[ל ]נא אשירה[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 6 

4 

ן א ָעָׁשֽ ִית ִיָּמֵל֥ א ְוַהַּב֖ ים ִמּ֖קֹול ַהּקֹוֵר֑ עּ֙ו ַאּ֣מֹות ַהִּסִּפ֔  Masoretic ַוָּינֻ֙

 4Q55 Isaiah ]עשן ימלא ית[והב ]הקורא מקול הספים אמות וינעו[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

י  ִים ָאֹנִכ֖ א ְׂשָפַת֔ ִכי ּוְבתֹו֙� ַעם־ְטֵמ֣ ִי֙ם ָאֹנ֔ א־ְׂשָפַת֙ יׁש ְטֵמֽ י ִא֤ יִתי ִּכ֣ י־ִנְדֵמ֗ י ִכֽ ר ֽאֹוי־ִל֣ ָוֹאַמ֞
ב ֶל�  יֹוֵׁש֑ י ֶאת־ַהֶּמ֛ יִּכ֗  ְיהָו֥ה ְצָב֖אֹות ָר֥אּו ֵעיָנֽ

Masoretic 

 כי]אנ שפתים טמא עם ובתוך אנכי שפתים טמא איש כי נדמיתי כי לי אוי ואמר[
 ]עיני ראו צבאות יהוה המלך את[ כי יושב

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ים  י ֶאָח֙ד ִמן־ַהְּׂשָרִפ֔ חַ ַוָּיָ֣עף ֵאַל֗ ל ַהִּמְזֵּבֽ ח ֵמַע֥ ִים ָלַק֖ ְלַקַח֔ ה ְּבֶמ֨  Masoretic ּוְבָי֖דֹו ִרְצָּפ֑

 4Q55 Isaiah ]זבח[המ מעל לקח חים]במלק רצפה ובידו השרפים מן אחד אלי ויעף[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



8 

ח  י ֶאְׁשַל֖ ר ֶאת־ִמ֥ ע ֶאת־֤קֹול ֲאֹדָנ֙י ֹאֵמ֔ יָוֶאְׁשַמ֞ ר ִהְנִנ֥ נּו ָוֹאַמ֖ ֶל�־ָל֑ י ֵיֽ ִני ּוִמ֣  Masoretic ְׁשָלֵחֽ

 4Q55 Isaiah ]שלחני הנני ואמר לנו ילך ומי אשלח מי[ את מרוא ]אדני קול את ואשמע[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff שלחני לנו ואמר הנני מי אשלח ומי ילך את מר+ו+א קול אדני ואשמע את

Chapter 11 

11 

ר ִיָּׁשֵא֩ר ֵמַאּׁ֨שּור  ר ַעּ֑מֹו ֲאֶׁש֣ יף ֲאֹדָנ֤י ֵׁשִני֙ת ָי֔דֹו ִלְק֖נֹות ֶאת־ְׁשָא֣ ְוָהָי֣ה ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא יֹוִס֨
ם ת ּוֵמִאֵּי֖י ַהָּיֽ ֲחָמ֔ ם ּוִמִּׁשְנָע֙ר ּוֵמ֣ ִים ּוִמַּפְת֣רֹוס ּוִמּ֗כּוׁש ּוֵמֵעיָל֤  ּוִמִּמְצַר֜

Masoretic 

 ]מאשור ישאר אשר עמו שאר את לקנות ידו שנית אדני יוסיף ההוא ביום והיה[
 ]הים ומאיי ומחמת ומשנער[ ם]ומעיל ומכוש ומפתרוס וממצרים[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ץ  ל ּוְנֻפ֤צֹות ְיהּוָד֙ה ְיַקֵּב֔ י ִיְׂשָרֵא֑ ף ִנְדֵח֣ ם ְוָאַס֖ א ֵנ֙ס ַלּגֹוִי֔ ֶרץְוָנָׂש֥ ע ַּכְנ֥פֹות ָהָאֽ  Masoretic ֵמַאְרַּב֖

 4Q55 Isaiah ]ץ[האר כנפות ]מארבע יקבץ יהודה ונפצות ישראל נדחי ואסף לגוים נס ונשא[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



14 

ֶדם  ּזּו ֶאת־ְּבֵני־ֶק֑ ו ָיֹב֣ ָּמה ַיְחָּד֖ ף ְּפִלְׁשִּתי֙ם ָי֔ ם ּוְבֵנ֥י ַעּ֖מֹון  ֱא֤דֹום ּומֹוָא֙ב ִמְׁש֣לֹוחְוָע֨פּו ְבָכֵת֤ ָיָד֔
ם  ִמְׁשַמְעָּתֽ

Masoretic 

 ]עמון ובני ידם משלוח ומואב אדום קדם בני את יבזו יחדו ימה פלשתים[ בכתף ועפף
 ]משמעתם[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

 ובני עמוןידם  קדם אדום ומואב משלוח בני פלשתים ימה יחדו יבזו את בכתף *ף*ועפ
 משמעתם

Highlighted Diff. 

15 

ה  הּ֙ו ְלִׁשְבָע֣ ר ַּבְעָי֣ם רּו֑חֹו ְוִהָּכ֙ יף ָי֛דֹו ַעל־ַהָּנָה֖ ִים ְוֵהִנ֥ ת ְלׁ֣שֹון ָים־ִמְצַר֔ ה ֵא֚ ים ְיהָו֗ ְוֶהֱחִר֣
ים י� ַּבְּנָעִלֽ ים ְוִהְדִר֖  ְנָחִל֔

Masoretic 

 ]לשבעה והכהו רוחו בעים הנהר על ידו והניף מצרים ים שון[ל את וה]יה והחרים[
 ]בנעלים והדריך נחלים[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



Chapter 12 

4 

י  ירּו ִּכ֥ יו ַהְזִּכ֕ י�ָת֑ ים ֲעִלֽ ַעִּמ֖ יעּו ָבֽ יהָו֙ה ִקְר֣אּו ִבְׁש֔מֹו הֹוִד֥ ם ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא הֹו֤דּו ַלֽ ַוֲאַמְרֶּת֞
 ְׁשֽמֹו ִנְׂשָּג֖ב

Masoretic 

 ]כי הזכירו עלילתיו בעמים הודיעו בשמו קראו ליהוה הודו[ ההוא ום]בי ואמרתם[
 ]שמו נשגב[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ֶרץ את ְּבָכל־ָהָאֽ ֹ֖ ַעת ז ה מּיַד֥֯ י ֵג֖אּות ָעָׂש֑ ה ִּכ֥  Masoretic ַזְּמ֣רּו ְיהָו֔

 4Q55 Isaiah ]הארץ בכל[ זאת מודעת עשה ת]או[ג ]י[כ ]יהוה זמרו[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff דעת זאת בכל הארץ+ו+כי גאות עשה מ זמרו יהוה

Chapter 13 

2 

ים י ְנִדיִבֽ אּו ִּפְתֵח֥ ד ְוָיֹב֖ יפּו ָי֔ ם ָהִנ֣ ימּו ֖קֹול ָלֶה֑ ס ָהִר֥ אּו־ֵנ֔ ל ַהר־ִנְׁשֶּפ֙ה ְׂשֽ  Masoretic ַע֤

 4Q55 Isaiah נדיבים פתחי יבאו יד הניפו להם לקו הרימו נס שאו נשפה הר על

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



3 

י י ַעִּליֵז֖י ַּגֲאָוִתֽ אִתי ִגּבֹוַר֙י ְלַאִּפ֔ י ַּג֣ם ָקָר֤ י ִצֵּו֖יִתי ִלְמֻקָּדָׁש֑  Masoretic ֲאִנ֥

 4Q55 Isaiah גאותי עליזי פי]לא גבורי קראתי גם למקדשי צויתי אני[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

4  

ד  ים ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ְמַפֵּק֖ ֱאָסִפ֔ ב ֠קֹול ְׁש֞אֹון ַמְמְל֤כֹות ּגֹוִי֙ם ֶנֽ ים ְּד֣מּות ַעם־ָר֑ ָהִר֖ ֥קֹול ָה֛מֹון ֶּבֽ
ה א ִמְלָחָמֽ  ְצָב֥

Masoretic 

 ]מפקד צבאות יהוה נאספים גוים[ ממלכות שאון קול רב ]עם ות[דמ בהרים המון קול
 מלחמה ]צבא[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

5  

ֶרץ ל ָּכל־ָהָאֽ י ַזְע֔מֹו ְלַחֵּב֖ ִים ְיהָו֙ה ּוְכֵל֣ ה ַהָּׁשָמ֑ ק ִמְקֵצ֣ ֶרץ ֶמְרָח֖ ים ֵמֶא֥  Masoretic ָּבִא֛

 4Q55 Isaiah ]הארץ כל לחבל זעמו וכלי יהוה[ השמים מקצה מרחק ]ץ[מאר באים

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

6  

י ָיֽבֹוא ד ִמַּׁשַּד֥ י ָק֖רֹוב ֣יֹום ְיהָו֑ה ְּכֹׁש֖ ילּו ִּכ֥  Masoretic ֵהיִל֕

 4Q55 Isaiah יבוא ]די[מש כשד יהוה ום]י קרוב כי הילילו[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



7  

ס ב ֱא֖נֹוׁש ִיָּמֽ יָנה ְוָכל־ְלַב֥ ִים ִּתְרֶּפ֑ ן ָּכל־ָיַד֣  Masoretic ַעל־ֵּכ֖

 4Q55 Isaiah ]ימס אנוש לבב[ וכל תרפיניה ידים כל כן על

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff ימס אנוש לבב ה וכל+י+על כן כל ידים תרפינ

8  

לּו  ִנְבָה֓ םְוֽ ים ְּפֵניֶהֽ הּו ְּפֵנ֥י ְלָהִב֖ הּ֙ו ִיְתָמ֔ יׁש ֶאל־ֵרֵע֙ ה ְיִחי֑לּון ִא֤ אֵח֔זּון ַּכּיֹוֵלָד֖ ֹֽ ֲחָבִלי֙ם י ים ַוֽ  Masoretic ִציִר֤

 4Q55 Isaiah פניהם להבים פני יתמהו רעהו אל איש לון]יחי כיולדה יאחזון וחבלים צירים ונבהלו[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

9  

יד ִמּמֶֽ  יָה ַיְׁשִמ֥ ה ְוַחָּטֶא֖ ֶר֙ץ ְלַׁשָּמ֔ ף ָלׂ֤שּום ָהָא֙ ה ַוֲח֣רֹון ָא֑ י ְוֶעְבָר֖ א ַאְכָזִר֥  Masoretic ָּנהִהֵּנ֤ה יֹום־ְיהָו֙ה ָּב֔

 4Q55 Isaiah ממנה ישמיד וחטאיה ]לשמה הארץ לשום אף וחרון ועברה אכזרי בא יהוה ם[יו הנה

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

10  

יהַ  א־ַיִּג֥ ֹֽ ַח ל ֶמׁ֙ש ְּבֵצא֔תֹו ְוָיֵר֖ � ַהֶּׁש֙ ם ָחַׁש֤ ּלּו אֹוָר֑ א ָיֵה֖ ֹ֥ ם ל יֵליֶה֔ ִי֙ם ּוְכִס֣ י ַהָּׁשַמ֙ י־כֹוְכֵב֤ וִּכֽ   אֹוֹרֽ
 

Masoretic 

 ]אורו יגיה וירח בצאתו השמש חשך אורם יהלו לא[ ליהםיוכס השמים כוכבי כי
 לא

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

 יגיה אורו ^לא^ יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יליהםכי כוכבי השמים וכס
 ˅לא˅

Highlighted Diff. 



11  

יל ים ַאְׁשִּפֽ ים ְוַגֲאַו֥ת ָעִריִצ֖ ים ֲעֹוָנ֑ם ְוִהְׁשַּבִּת֙י ְּג֣אֹון ֵזִד֔ ה ְוַעל־ְרָׁשִע֖ י ַעל־ֵּתֵב֙ל ָרָע֔  Masoretic ּוָפַקְדִּת֤

 4Q55 Isaiah ]אשפיל עריצים וגאות זדים גאון[ והשבתי עונם רשעים ועל רעה תבל לע ופקדתי

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

יר ֶתם אֹוִפֽ ם ִמֶּכ֥ ז ְוָאָד֖ יר ֱא֖נֹוׁש ִמָּפ֑  Masoretic אֹוִק֥

 4Q55 Isaiah אופיר מכתם ]ואדם מפז אנוש אוקיר[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

ּה ְּבֶעְבַר֙ת ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ּוְב֖יֹום ֲח֥רֹון ַאּֽפֹו ֶרץ ִמְּמקֹוָמ֑ ׁש ָהָא֖ יז ְוִתְרַע֥ ִים ַאְרִּג֔  Masoretic ַעל־ֵּכ֙ן ָׁשַמ֣

 4Q55 Isaiah ]אפו חרון וביום צבאות יהוה בעברת ממקומה[ הארץ ותרעש ארגיז שמים כן על

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

יׁש ֶאל־ַאְר֖צֹו ָיֽנּוסּו יׁש ֶאל־ַעּמֹ֙ו ִיְפ֔נּו ְוִא֥ ץ ִא֤ ין ְמַקֵּב֑ אן ְוֵא֣ ֹ֖ ח ּוְכצ י ֻמָּד֔  Masoretic ְוָהָי֙ה ִּכְצִב֣

 4Q55 Isaiah ]ינוסו ארצו אל[ ואיש פנו]י עמו[ אל איש מקבץ ואין וכצאן מנדח ]כצבי והיה[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff ארצו ינוסו אליפנו ואיש  דח וכצאן ואין מקבץ איש אל עמו+נ+מ והיה כצבי

 
  



16 

ְלָנה ם ִּתָּׁשַגֽ֯ ם ּוְנֵׁשיֶה֖ ֵּתיֶה֔ ּסּ֙ו ָּבֽ ם ִיַּׁש֙ יֵניֶה֑ ם ְיֻרְּטׁ֖שּו ְלֵעֽ  Masoretic ְוֹעְלֵליֶה֥

 4Q55 Isaiah ]נה[ל]תשג ונשיהם ם[בתיה ישסו לעיניהם טשו]יר ועלליהם[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 17 

9 

ר ָעְז֔בּו ִמְּפֵנ֖י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑  יר ֲאֶׁש֣ ָאִמ֔ ֶרׁ֙ש ְוָה֣ ת ַהֹח֨ י ָמֻעּ֗זֹו ַּכֲעזּוַב֤ ה ַּבּ֨יֹום ַה֜הּוא ִיְה֣יּו ָעֵר֣ ל ְוָהְיָת֖
ה  ְׁשָמָמֽ

Masoretic 

 ]והיתה ישראל בני מפני עזבו אשר והאמיר החרש כעזובת מעזו ערי יהיו וא[הה ביום
 ]שממה[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

ַר  ים ּוְזֹמ֥ י ַנֲעָמִנ֔ ן ִּתְּטִע֙י ִנְטֵע֣ ְרְּת ַעל־ֵּכ֗ א ָזָכ֑ ֹ֣ � ְו֥צּור ָמֻעֵּז֖ � ל י ִיְׁשֵע֔ ַחְּת֙ ֱא�ֵה֣ י ָׁשַכ֙  ת ָז֖רִּכ֤
ּנּו  ִּתְזָרֶעֽ

Masoretic 

 ]זר וזמרת נעמנים נטעי תטעי כן על זכרת לא מעזך וצור ישעך[ אלהי שכחת כי
 ]תזרענו[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



11 

יר ְּב֥יֹום יִחי ֵנ֥ד ָקִצ֛ � ַּתְפִר֑ ֶקר ַזְרֵע֣ ִגי ּוַבֹּב֖ ב ָאֽנּוׁש ְּב֤יֹום ִנְטֵע֙� ְּתַׂשְגֵׂש֔ ה ּוְכֵא֥  Masoretic ַנֲחָל֖

 4Q55 Isaiah ]אנוש וכאב נחלה ביום קציר נד תפריחי זרעך קר[ובב תשתגשגי ]נטעך ביום[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff זרעך תפריחי נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש גשגי ובבקר+ת+תש ביום נטעך

12 

ים  ים ַרִּב֔ ים ִיָּׁשֽאּון֗הֹוי ֲהמֹו֙ן ַעִּמ֣ ִים ַּכִּביִר֖ ים ִּכְׁש֛אֹון ַמ֥ ים ֶיֱהָמ֑יּון ּוְׁש֣אֹון ְלֻאִּמ֔  Masoretic ַּכֲה֥מֹות ַיִּמ֖

 4Q55 Isaiah ]ישאון כבירים מים כשאון לאמים ושאון יהמיון ימים המות[כ רבים עמים ]המון הוי[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

ים  ץ ָהִרי֙ם ִלְפֵני־֔רּוַח ְלֻאִּמ֗ ף ְּכֹמ֤ ק ְוֻרַּד֗ ִים ַרִּבי֙ם ִיָּׁש֔אּון ְוָגַ֥ער ּ֖בֹו ְוָנ֣ס ִמֶּמְרָח֑ ִּכְׁש֞אֹון ַמ֤
ה  ּוְכַגְלַּג֖ל ִלְפֵנ֥י סּוָפֽ

Masoretic 

 ]רוח לפני הרים כמץ ורדף ממרחק ונס בו וגער[ ישאון רבים ]מים כשאון לאמים[
 ]סופה לפני וכגלגל[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ינּו ל ְלֹבְזֵזֽ ינּו ְוגֹוָר֖ ֶלק ׁשֹוֵס֔ ה ֵח֣ ֶקר ֵאיֶנּ֑נּו ֶז֚ ֶרם ֹּב֖ ה ְּבֶט֥ ֶר֙ב ְוִהֵּנ֣ה ַבָּלָה֔ ת ֶע֙  Masoretic ְלֵע֥

 4Q55 Isaiah ]לבזזינו וגורל שוסינו חלק זה איננו בקר רם[בט בלהה ]והנה ערב לעת[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 19 

24 

ֶרץ ֶרב ָהָאֽ ה ְּבֶק֥ ִים ּוְלַאּׁ֑שּור ְּבָרָכ֖ ה ְלִמְצַר֖ יִׁשָּי֔  Masoretic ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיְהֶי֤ה ִיְׂשָרֵא֙ל ְׁשִל֣

 4Q55 Isaiah ]הארץ בקרב ברכה[ ר]ולאשו למצרים שלישיה ישראל יהיה ההוא ביום[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

י ִיְׂשָרֵאֽ  ה ָיַד֙י ַאּׁ֔שּור ְוַנֲחָלִת֖ ִים ּוַמֲעֵׂש֤ י ִמְצַר֗ ר ָּב֨רּו� ַעִּמ֜ ר ֵּבֲר֛כֹו ְיהָו֥ה ְצָב֖אֹות ֵלאֹמ֑  Masoretic לֲאֶׁש֧

 4Q55 Isaiah אל]ישר ונחלתי אשור ידי ומעשה מצרים עמי ברוך לאמר צבאות יהוה ברכו אשר[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 20 

2  

י�  ל ָמְתֶנ֔ � ּוִפַּתְחָּת֤ ַהַּׂש֙ק ֵמַע֣ ר ְיהָו֮ה ְּבַי֣ד ְיַׁשְעָי֣הּו ֶבן־ָאמֹו֮ץ ֵלאֹמ֒ר ֵל֗ יא ִּדֶּב֣ ת ַהִה֗ ָּבֵע֣
ן ָה֖��  ְוַנַעְל�֥  י� ַוַּיַ֣עׂש ֵּכ֔ ל ַרְגֶל֑ ףַתֲח֖�ץ ֵמַע֣  ָע֥רֹום ְוָיֵחֽ

Masoretic 

 ]מתניך מעל השק ופתחת לך לאמר אמוץ בן ישעיהו ביד יהוה ר[דב ההיא עת]ב[
 ]ויחף[ ערם הלוך כן עש]וי רגליך מעל תחלץ ונעלך[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך  ביד ישעיהו בן יהוהר דב ההיא בעת
 ויחףם -ו-ך ער+ו+ויעש כן הל תחלץ מעל רגליך ונעלך

Highlighted Diff. 



3 

יִ  ת ַעל־ִמְצַר֖ ף ָׁש֤�ׁש ָׁשִני֙ם ֣אֹות ּומֹוֵפ֔ י ְיַׁשְעָי֖הּו ָע֣רֹום ְוָיֵח֑ � ַעְבִּד֥ ר ָהַל֛ ה ַּכֲאֶׁש֥ אֶמר ְיהָו֔ ֹ֣ ם ַוּי
 ְוַעל־ּֽכּוׁש

Masoretic 

 מצרים על ת]ומופ אות שנים שלש ויחף ערום ישעיהו עבדי הלך כאשר יהוה ויאמר[
 ]כוש[ ועל

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

ף ַוֲחׂשּו ים ָע֣רֹום ְוָיֵח֑ ים ּוְזֵקִנ֖ ִים ְוֶאת־ָּג֥לּות ּ֛כּוׁש ְנָעִר֥ י ִמְצַר֜ ּׁשּור ֶאת־ְׁשִב֨ ֶל�־ַא֠ ג ֶמֽ ן ִיְנַה֣ י ֵּכ֣ ַפ֥
ִים ת ֶעְרַו֥ת ִמְצָרֽ  ֵׁש֖

Masoretic 

 חשפי]ו ויחף ערום וזקנים נערים כוש גלות ואת מצרים שבי את אשור מלך ינהג כן[
 ]מצרים[ ת]רו[ע שת

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

פי -ו-וחש גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף שבי מצרים ואת אשור את כן ינהג מלך
 מצריםשת ערות 

Highlighted Diff. 

 
  



6 

י  ב ָהִא֣ ָאַמר ֹיֵׁש֨ ל ִמְּפֵנ֖י ְו֠ ָּנֵצ֔ ה ְלִה֨ נּו ֲאֶׁשר־ַנְ֤סנּו ָׁש֙ם ְלֶעְזָר֔ ה ַמָּבֵט֗ ַהֶּז֮ה ַּבּ֣יֹום ַההּו֒א ִהֵּנה־ֹכ֣
ְחנּו ט ֲאָנֽ י� ִנָּמֵל֥ ֶל� ַאּׁ֑שּור ְוֵא֖  ֶמ֣

Masoretic 

 ]מפני להנצל לעזרה שם נסנו אשר[ מבטנו כה הן א]ההו ביום הזה האי ישב ואמר[
 ]אנחנו נמלט ואיך אשור מלך[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

נסנו שם לעזרה להנצל מפני  אשרכה מבטנו  -ה-ההוא הן ואמר ישב האי הזה ביום
 מלך אשור ואיך נמלט אנחנו

Highlighted Diff. 

Chapter 21 

1  

ה ֶרץ נֹוָרָאֽ א ֵמֶא֖ ר ָּב֔ ֲח֔�ף ִמִּמְדָּב֣ ֶג֙ב ַלֽ א ִמְדַּבר־ָי֑ם ְּכסּו֤פֹות ַּבֶּנ֙  Masoretic ַמָּׂש֖

 4Q55 Isaiah ]נוראה רץ[מא בא ר]ב[ממד חלף]ל בנגב כסופות ים מדבר משא[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ה י ָּכל־ַאְנָחָת֖ י ָמַד֔ י ֵעיָל֙ם צּוִר֣ ד ֲעִל֤ ד ׁשֹוֵד֔ י ַהּבֹוֵג֤ד ּבֹוֵג֙ד ְוַהּׁשֹוֵד֣ ה ֻהַּגד־ִל֑  ָח֥זּות ָקָׁש֖
ִּתי  ִהְׁשַּבֽ

Masoretic 

 אנחתה ]ל[כ ]מדי צורי עילם עלי שודד והשודד בוגד הבוגד לי הגד קשה חזות[
 ]בתי[הש

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



3 

ַע  ה ַנֲעֵו֣יִתי ִמְּׁשֹמ֔ י ֽיֹוֵלָד֑ ים ֲאָח֔זּוִני ְּכִציֵר֖ ה ִציִר֣ ן ָמְל֤אּו ָמְתַנ֙י ַחְלָחָל֔ ְלִּתי ֵמְרֽאֹותַעל־ֵּכ֗  Masoretic ִנְבַה֖

 ראות]מ נבהלתי משמע נעויתי יולדה כצירי אחזוני צירים חלחלה מתני מלאו כן על[
 תעה

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

 מראות כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני על
 +תעה+

Highlighted Diff. 

4 

י  ה ְלָבִב֔ הָּתָע֣ י ַלֲחָרָדֽ ם ִל֖ י ָׂש֥ ת ֶנֶׁ֣שף ִחְׁשִק֔ ְתִני ֵא֚ ֲעָת֑  Masoretic ַּפָּל֖צּות ִּבֽ

 4Q55 Isaiah ]לחרדה לי שם חשקי נשף את בעתתני פלצות בי[ולב

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff לחרדה פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לבבי+ו+ -תעה-

5 

ה  ן ָצֹפ֥ � ַהֻּׁשְלָח֛  ןָעֹר֧ ים ִמְׁש֥חּו ָמֵגֽ ה ֥קּומּו ַהָּׂשִר֖ ית ָא֣כֹול ָׁשֹת֑  Masoretic ַהָּצִפ֖

 4Q55 Isaiah ]מגן משחו[ השרים קומו ]ה[ת]ש אכול הצפית צפה השלחן ערך[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



7 

ֶמד  ֶכב ֶצ֚ ָאה ֶר֗ יםְוָר֣ ָרִׁש֔ ֶׁשב ָּפֽ ֶׁשב ַרב־ָקֽ יב ֶק֖ ל ְוִהְקִׁש֥ ֶכב ָּגָמ֑ ֶכב ֲח֖מֹור ֶר֣  Masoretic ֶר֥

 4Q55 Isaiah ]קשב רב קשב והקשיב גמל רכב חמור ב[רכ ם]י[פרש איש צמיד רכב ]וראה[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff קשב קשב רב חמור רכב גמל והקשיב פרשים רכב +איש+ד +י+וראה רכב צמ

8 

ב י ִנָּצ֖ י ָאֹנִכ֥ ְׁשַמְרִּת֔ ם ְוַעל־ִמ֨ ד ָּתִמי֙ד יֹוָמ֔ י ֹעֵמ֤ י ָאֹנִכ֞ ה ֲאֹדָנ֗ א ַאְרֵי֑ה ַעל־ִמְצֶּפ֣  ַוִּיְקָר֖
 ָּכל־ַהֵּליֽלֹות

Masoretic 

 ]נצבי [אנכ משמרתי ועל יומם תמיד ומדע נכי]א אדני מצפה על אריה ויקרא[
 ]הלילות כל[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

נצב י אנכ משמרתי ועל יומם תמיד מד+ו+אנכי ע מצפה אדני אריה עלויקרא 
 הלילות כל

Highlighted Diff. 

9 

י ֱא�הֶ֖  ל ְוָכל־ְּפִסיֵל֥ ְפָל֙ה ָּבֶב֔ ה ָנֽ אֶמר ָנְפָל֤ ֹ֗ ים ַוַּיַ֣ען ַוּי ָרִׁש֑ ֶמד ָּפֽ יׁש ֶצ֖ ֶכב ִא֔ יָה ְוִהֵּנה־ֶז֥ה ָב֙א ֶר֣
ֶרץ ר ָלָאֽ  ִׁשַּב֥

Masoretic 

 אלהיה פסילי וכל בבל נפלה נפלה ויאמר ויען ]פרשים צמד איש רכב בא זה והנה[
 ]לארץ שבר[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



10 

ם  ְדִּתי ָלֶכֽ ל ִהַּג֥ י ִיְׂשָרֵא֖ ת ְיהָו֧ה ְצָב֛אֹות ֱא�ֵה֥ ְעִּתי ֵמֵא֨ ר ָׁשַמ֗ י ֲאֶׁש֣ י ּוֶבן־ָּגְרִנ֑  Masoretic ְמֻדָׁשִת֖

 4Q55 Isaiah לכם הגדתי ישראל אלהי צבאות הוה]י מאת שמעתי אשר גרני ובן מדשתי[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

יּו בּו ֵאָתֽ יּו ֻׁש֥ ְיָלה ִאם־ִּתְבָע֥יּון ְּבָע֖ ֶקר ְוַגם־ָל֑ ה ֹב֖ ר ָאָת֥ ר ֹׁשֵמ֔  Masoretic ָאַמ֣

 4Q55 Isaiah ]אתיו שבו בעיו תבעיון[ אם לילה וגם ]ר[ק]ב אתה שמר אמר[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

ים ְר֖חֹות ְּדָדִנֽ ינּו ֹאֽ ב ַּבַּיַ֤ער ַּבְעַר֙ב ָּתִל֔ א ַּבְעָר֑  Masoretic ַמָּׂש֖

 4Q55 Isaiah ]דדנים ארחות תלינו בערב ר[ביע ב]בער משא[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ד א ְּבַלְח֖מֹו ִקְּד֥מּו ֹנֵדֽ ֶרץ ֵּתיָמ֔ ִים ֹיְׁשֵב֙י ֶא֣ יּו ָמ֑ א ֵהָת֣ את ָצֵמ֖  Masoretic ִלְקַר֥

 4Q55 Isaiah נודד דמו]ק םלח[וב מא]תי מים ישבי ארץ[ האתיו צמא את]לקר[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff דד+ו+קדמו נ -ו-*ם*בלח+ו+תימא  מים ישבי ארץתיו +א+לקראת צמא ה

 
  



15 

ה ֶבד ִמְלָחָמֽ ה ּוִמְּפֵנ֖י ֹּכ֥ ֶׁשת ְּדרּוָכ֔ ה ּוִמְּפֵנ֙י ֶק֣ ֶרב ְנטּוָׁש֗ דּו ִמְּפֵנ֣י ֶח֣ י־ִמְּפֵנ֥י ֲחָר֖בֹות ָנָד֑  Masoretic ִּכֽ

 4Q55 Isaiah מלחמה ]דרוכה ומפני כבד קשת י חרב נטושה ומפני[מפנ ]מפני חרבות נדדו[ כי

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

16 

ר ה ָּכל־ְּכ֥בֹוד ֵקָדֽ יר ְוָכָל֖ י ְּב֤עֹוד ָׁשָנ֙ה ִּכְׁשֵנ֣י ָׂשִכ֔ ר ֲאֹדָנ֖י ֵאָל֑ ה ָאַמ֥  Masoretic ִּכי־ֹכ֛

 4Q55 Isaiah ]כבוד קדר וכלה כל שנה כשני שכיר עוד[ב אלי אדני אמר ]כי כה[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 22 

13 

י ָמחָ֖  ר ְוָׁש֣תֹות ָי֑ ִין ָא֣כֹול ְוָׁש֔תֹו ִּכ֥ ל ָּבָׂש֖ אן ָאֹכ֥ ֹ֔ ט צ ג ָּבָק֙ר ְוָׁשֹח֣ ה ָהֹר֤ ר ְוִהֵּנ֣ה ָׂשׂ֣שֹון ְוִׂשְמָח֗
 ָנֽמּות

Masoretic 

 ]כי מחר[ ושתה ]והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול[
 ]נמות[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

כי מחר  *ה*ושת והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול
 נמות

Highlighted Diff. 

 
  



14 

ה ר ֲאֹדָנ֥י ְיהִו֖ ֻכַּפר ֶהָעֹו֙ן ַהֶּז֤ה ָלֶכ֙ם ַעד־ְּתֻמ֔תּון ָאַמ֛ ה ְבָאְזָנ֖י ְיהָו֣ה ְצָב֑אֹות ִאם־ְי֠  ְוִנְגָל֥
 ְצָבֽאֹות

Masoretic 

 ]יהוה ני[אד אמר תמתון ד]ע יכפר העון הזה לכם ונגלה באזני יהוה צבאות אם[
 ]צבאות[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ר  ה ַעל־ֶׁשְבָנ֖א ֲאֶׁש֥ ן ַהֶּז֔ ה ְצָב֑אֹות ֶל�־ּבֹ֙א ֶאל־ַהֹּסֵכ֣ ר ֲאֹדָנ֥י ְיהִו֖ ה ָאַמ֛ ִיתֹּכ֥  Masoretic ַעל־ַהָּבֽ

 4Q55 Isaiah הבית על ]אשר א[בנ]ש על הזה הסכן אל בא לך צבאות יהוה אדני אמר כה[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

16 

י  י ָמרֹו֙ם ִקְב֔רֹו ֹחְקִק֥ ֶבר ֹחְצִב֤ ה ָק֑ ְבָּת ְּל֛� ֹּפ֖ י־ָחַצ֧ ה ִּכֽ י ְל֣� ֹפ֔ ןַמה־ְּל֥� ֹפ֙ה ּוִמ֣ ַלע ִמְׁשָּכ֥  ַבֶּס֖
 ֽלֹו

Masoretic 

 משכן בסלע חקקי קברו ]מרום[ צבי]ח קבר פה לך חצבת כי פה לך ומי פה לך[ מה
 לו

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



17 

ה ה ָּגֶ֑בר ְוֹעְט֖� ָעֹטֽ  Masoretic ִהֵּנ֤ה ְיהָו֙ה ְמַטְלֶטְל֔� ַטְלֵטָל֖

 4Q55 Isaiah טה]ע[ ויעטך ]גבר טלטלה מטלטלך יהוה הנה[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff עטך עטה+י+ו יהוה מטלטלך טלטלה גבר הנה

18 

� ְקל֖  ָּמ֙ה ַמְרְּכ֣בֹות ְּכבֹוֶד֔ ָּמה ָת֗מּות ְוָׁש֙ ִים ָׁש֣ ת ָיָד֑ ֶרץ ַרֲחַב֣ ה ַּכּ֕דּור ֶאל־ֶא֖ ֹון ָצ֤נֹוף ִיְצָנְפ֙� ְצֵנָפ֔
ית י� ֵּב֥  ֲאֹדֶנֽ

Masoretic 

 קלון כבודך מרכבות ושמה ]תמות שמה ידים רחבת ארץ[ אל כדור צנפה יצנפך צנוף
 אדניך בית

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

� ְד֖� ֶיֶהְרֶסֽ � ּוִמַּמֲעָמֽ י� ִמַּמָּצֶב֑  Masoretic ַוֲהַדְפִּת֖

 4Q55 Isaiah ]יהרסך וממעמדך ממצבך[ והדפתיך

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

ים ֶּבן־ִחְלִקָּיֽהּו י ְלֶאְלָיִק֖ אִתי ְלַעְבִּד֔  Masoretic ְוָהָי֖ה ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ְוָקָר֣

 4Q55 Isaiah חלקיהו בן לאליקים לעבדי וקראתי ההוא ביום ]והיה[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



21 

ְמֶׁשְלְּת�֖  ּנּו ּוֶמֽ ְט֙� ֲאַחְּזֶק֔ � ְוַאְבֵנֽ יו ֻּכָּתְנֶּת֗ ִם  ְוִהְלַּבְׁשִּת֣ ב ְירּוָׁשַל֖ ב ְליֹוֵׁש֥ ן ְּבָי֑דֹו ְוָהָי֥ה ְלָא֛ ֶאֵּת֣
ה ית ְיהּוָדֽ  ּוְלֵב֥

Masoretic 

 ירושלם ושבלי לאב והיה בידו אתן וממשלתך קנו]אחז ואבנטך כתנתך והלבשתיו[
 יהודה ]ולבית[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

22 

חַ  ין ֹּפֵתֽ ר ְוָסַג֖ר ְוֵא֥ ין ֹסֵג֔ ד ַעל־ִׁשְכ֑מֹו ּוָפַת֙ח ְוֵא֣ ַח ֵּבית־ָּדִו֖ י ַמְפֵּת֥  Masoretic ְוָנַתִּת֛

 4Q55 Isaiah תח]פו ואין וסגר[ סוגר ואין ופתח שכמו ל]ע דוד[ בית מפתח ונתתי

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff תח+ו+פ ואין וסגר גר+ו+ס ואין ופתח שכמוונתתי מפתח בית דוד על 

23 

יו ית ָאִבֽ א ָכ֖בֹוד ְלֵב֥ ן ְוָהָי֛ה ְלִכֵּס֥ ד ְּבָמ֣קֹום ֶנֱאָמ֑ יו ָיֵת֖  Masoretic ּוְתַקְעִּת֥

 4Q55 Isaiah אביו לבית וד]כב לכסא יה[וה נאמן במקום יתד ]ותקעתיו[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



24 

ַאָּג֔נֹות  ן ִמְּכֵל֙י ָהֽ י ַהָּקָט֑ ל ְּכֵל֣ ֱאָצִאי֙ם ְוַהְּצִפ֔עֹות ֹּכ֖ יו ַהֶּצֽ ל ְּכ֣בֹוד ֵּבית־ָאִב֗ יו ֹּכ֣ ְוָת֨לּו ָעָל֜
ד ים ְוַע֖ י ַהְּנָבִלֽ  ָּכל־ְּכֵל֥

Masoretic 

 האגנות מכלי הקטן כלי כל והצפעות צאצאים]ה אביו[ יתב ]כבוד כול עליו ו[ותל
 ים]הנבל כלי כל עד[ו

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

ה  ה ְוָנְפָל֗ ן ְוִנְגְּדָע֣ ה ְּבָמ֣קֹום ֶנֱאָמ֑ ד ַהְּתקּוָע֖ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ְנֻא֙ם ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ָּתמּוׁ֙ש ַהָּיֵת֔
ר ְוִנְכַרת֙  י ְיהָו֖ה ִּדֵּבֽ יָה ִּכ֥ א ֲאֶׁשר־ָעֶל֔  ַהַּמָּׂש֣

Masoretic 

 פלה]ונ ונגדעה נאמן[ במקום התקועה תד]י[ה תמיש צבאות יהוה נאם א]ההו[ ביום
 דבר יהוה כי עליה אשר המשא תכר]נ[ו

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

נאמן ונגדעה ונפלה ש היתד התקועה במקום *י*ההוא נאם יהוה צבאות תמ ביום
 המשא אשר עליה כי יהוה דבר ונכרת

Highlighted Diff. 

Chapter 23 

1 

מֹו ים ִנְגָלה־ָלֽ ֶרץ ִּכִּת֖ ִי֙ת ִמּ֔בֹוא ֵמֶא֥ ד ִמַּב֙ י־ֻׁשַּד֤ יׁש ִּכֽ ילּו ֳאִנּ֣יֹות ַּתְרִׁש֗ ר ֵהיִל֣ א ֹצ֑  Masoretic ַמָּׂש֖

 4Q55 Isaiah נגלה ם]מארץ כתי[ מבוא מבית שדד כי תרשיש אניות הילילו צר משא

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff -למו- משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה



2 

ר ָי֖ם ִמְלֽאּו� ר ִצי֛דֹון ֹעֵב֥ י ֹסֵח֥ ְׁשֵבי ִא֑ ּמּו ֹי֣  Masoretic ֹּד֖

 4Q55 Isaiah מלאך ים עברו צידון ]ר[סח אי יושבי למודמו

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff ך-ו-ים מלא +ו+אי סחר צידון עבר דמו יושבי+למו+

3 

ם ר ּגֹוִיֽ י ְסַח֥ ּה ַוְּתִה֖ יר ְי֖אֹור ְּתֽבּוָאָת֑ ר ְקִצ֥ ִים ַרִּבי֙ם ֶז֣ ַרע ִׁשֹח֔  Masoretic ּוְבַמ֤

 4Q55 Isaiah גוים סחר ותהי תבואתה יואר קציר שחר זרע רבים ובמים

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff גוים סחר ותהי תבואתה ר*וא*י קציר שחר זרע רבים ובמים

4 

י ְלִּתי ַּבחּוִר֖ א ִגַּד֛ ֹ֥ ְדִּתי ְול א־ָיַל֗ ֹֽ ְלִּתי ְול א־ַח֣ ֹֽ ר ל ם ָמ֥עֹוז ַהָּי֖ם ֵלאֹמ֑ ר ָי֔ י־ָאַמ֣ ם ּ֣בֹוִׁשי ִצי֔דֹון ִּכֽ
ְמִּתי ְבתּוֽלֹות  רֹוַמ֥

Masoretic 

 ]ורים[בח גדלתי ולא ילדתי ולא חלתי לא לאמר הים מעוז ם]י[ אמר כי ]ן[צידו בושי
 ]רוממתי בתולות[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ר ַמע ֹצֽ ילּו ְּכֵׁש֥ ִים ָיִח֖ ַמע ְלִמְצָר֑ ֲאֶׁשר־ֵׁש֖  Masoretic ַּכֽ

 4Q55 Isaiah ]ו כשמע צר[ל]חי[י למצרים שמע ]כאשר[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



6 

י ְׁשֵבי ִאֽ ילּו ֹי֥ יָׁשה ֵהיִל֖  Masoretic ִעְב֖רּו ַּתְרִׁש֑

 4Q55 Isaiah ]הילילו ישבי אי שישה[תר עברו

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

ֶדם ַקְדָמָתּ֙ה ֹיִב֣לּוָה  יֵמי־ֶק֤ ם ַעִּליָז֑ה ִמֽ את ָלֶכ֖ ֹ֥ ָר֖חֹוק ָלֽגּורֲהז יָה ֵמֽ  Masoretic ַרְגֶל֔

 4Q55 Isaiah ]ק לגור[מרחו ]קדם קדמתה יבלוה רגליה מימי יה[ל]רג[ קדם ]כם[ל ]הזאת[

a (4QIsa 

a) 

 .Highlighted Diff מרחוק לגור קדם קדמתה יבלוה רגליה מימי *רגליה* +קדם+ הזאת לכם

8 

ר  את ַעל־ֹצ֖ ֹ֔ ץ ז י ָיַע֣ ֶרץִמ֚ ים ִּכְנָעֶנ֖יָה ִנְכַּבֵּדי־ָאֽ י֙ה ָׂשִר֔ ר ֹסֲחֶר֙ ה ֲאֶׁש֤ ֲעִטיָר֑  Masoretic ַהַּמֽ

 4Q55 Isaiah ארץ ]כנעניה נכבדי[ שרים סחריה ]צר המעטירה אשר מי יעץ זאת על[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ּה ְלַחֵּל֙ל ְּג֣אֹון  ֶרץְיהָו֥ה ְצָב֖אֹות ְיָעָצ֑ ל ָּכל־ִנְכַּבֵּדי־ָאֽ י ְלָהֵק֖  Masoretic ָּכל־ְצִב֔

 4Q55 Isaiah ארץ נכבדי כל להקל צבי ]כל יהוה צבאות יעצה לחלל גאון[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



10 

ַזח ֽעֹוד ין ֵמ֥ יׁש ֵא֖ ר ַּבת־ַּתְרִׁש֕ � ַּכְיֹא֑ י ַאְרֵצ֖  Masoretic ִעְבִר֥

 4Q55 Isaiah ]תרשיש אין מזח עוד כיאר בת ארצך י[רעב

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

יהָ  ד ָמֻעְזֶנֽ ַען ַלְׁשִמ֖ יז ַמְמָל֑כֹות ְיהָו֙ה ִצָּו֣ה ֶאל־ְּכַנ֔ ם ִהְרִּג֖ ה ַעל־ַהָּי֔  Masoretic ָידֹ֙ו ָנָט֣

 4Q55 Isaiah ]מעזניה כנען לשמד צוה אל וה[יה ממלכות הרגיז הים על ה]ידו נט[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ם  ִרי ַּגם־ָׁש֖ יי֮ם ֣קּוִמי ֲעֹב֔ ת ַּבת־ִצי֗דֹון ִּכִת֯ ה ְּבתּוַל֣ ְמֻעָּׁשָק֞ יִפי ֖עֹוד ַלְע֑לֹוז ַהֽ א־תֹוִס֥ ֹֽ אֶמר ל ֹ֕ ַוּי
�  לֹא־ָי֥נּוַחֽ ָלֽ

Masoretic 

 ]שם כתיים קומי עברי גם צידון בת ת[בתול המעשקה לעלוז עוד ]תוסיפי ויאמר לא[
 ]ינוח לך לא[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



Chapter 24 

17  

ֶרץ ב ָהָאֽ י� יֹוֵׁש֥ ח ָעֶל֖ ַחת ָוָפ֑ ַחד ָוַפ֖  Masoretic ַּפ֥

 4Q55 Isaiah ]שב הארץ[יו ]פחד ופחת ופח עליך[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

18  

י־ֲאֻרּב֤  ח ִּכֽ ד ַּבָּפ֑ ַחת ִיָּלֵכ֖ עֹוֶל֙ה ִמּ֣תֹו� ַהַּפ֔ ַחת ְוָהֽ ל ֶאל־ַהַּפ֔ ַח֙ד ִיֹּפ֣ ס ִמּ֤קֹול ַהַּפ֙ ָהָיה ַהָּנ֞ ְ֠ ֹות וֽ
ֶרץ  ִּיְרֲעׁ֖שּו ֥מֹוְסֵדי ָאֽ חּו ַוֽ  ִמָּמרֹו֙ם ִנְפָּת֔

Masoretic 

 ]ארבות והעולה מתוך הפחת ילכד בפח כי הפחת הפחד יפל אל[ ל]והיה הנס מקו[
 ]ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ[

4Q55 Isaiah 

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 33 

16 

ים יו ֶנֱאָמִנֽ ן ֵמיָמ֖ ים ִמְׂשַּגּ֑בֹו ַלְח֣מֹו ִנָּת֔ ן ְמָצ֥דֹות ְסָלִע֖ ים ִיְׁשֹּכ֔  Masoretic ֚הּוא ְמרֹוִמ֣

 4Q55 Isaiah ים]נאמנ מים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיוזהוא מר[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



17 

ים ֶרץ ַמְרַחִּקֽ יָנה ֶא֥ ֶל� ְּבָיְפ֖יֹו ֶּתֱחֶז֣יָנה ֵעיֶנ֑י� ִּתְרֶא֖  Masoretic ֶמ֥

 4Q55 Isaiah ]יפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים[ב מלך

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 37 

32 

ים ֥הּוא ָי֖בֹוא  ם ָי֔בֹוא ְּג֣מּול ֱא�ִה֔ אּו ִהֵּנ֤ה ֱאֽ�ֵהיֶכ֙ם ָנָק֣ ב ִחְז֖קּו ַאל־ִּתיָר֑ ִאְמרּ֙ו ְלִנְמֲהֵרי־ֵל֔
ם  ְוֹיַׁשֲעֶכֽ

Masoretic 

 4Q55 Isaiah ]זאת יהוה צבאות תעשהציון קנאת [ מהר ]כי מירושלם תצא שארית ופליטה[

a (4QIsa 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 
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