
Isaiah / עיהויש  - According to 4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) - Verse Order 

Chapter 45 
] פסלם] [עץ] [את] [ם[הנשאי ]ידעו] [לא] [הגוים] [פליטי] [יחדו] [התנגשו] [ובאו] [הקבצו[ 20
 ׃]יושיע] [לא] [אל] [אל] [ומתפללים[

Chapter 46 
 ׃]אעשה] [חפצי] [וכל] [תקום] [עצתי] [ר[נעשו אמ אשר לא ]ומקדם] [אחרית] [מראשית] [מגיד[ 10
 ׃]אעשנה] [אף] [יצרתי] [אביאנה] [אף] [ברתי[דמרחק איש עצתו אף  ]מארץ] [עיט] [ממזרח] [קרא[ 11
 ׃]דקה[ירי לב הרחקים מצ]אב] [אלי] [שמעו[ 12
 ]ישראל[לציון תשועה ]ב] [ונתתי] [תאחר] [לא] [ותשועתי] [תרחק] [לא] [צדקתי] [קרבתי[ 13

 ׃]ארתי[תפ
Chapter 47 

 כי לא תוספי ]דים[ץ אין כסא בת כש]לאר] [שבי] [בבל] [בת] [בתולת] [עפר] [על] [ושבי] [רדי[ 1
 ׃]וענגה] [רכה] [לך] [יקראו[
 ׃]נהרות] [עברי] [שוק[ חשבי שבל גלי ]ך[קמח גלי צמת ]וטחני] [רחים] [קחי[ 2
 ׃]אדם[ ח ולא אפגיע]אק[ תראה חרפתך נקם ]גם] [ערותך] [תגל[ 3
 ׃ישראל ]קדוש] [שמו] [צבאות] [יהוה] [גאלנו[ 4
 ׃]ממלכות] [גברת] [לך] [יקראו] [תוסיפי] [לא] [כי] [כשדים[ ובאי בחשך בת ]דומם] [שבי[ 5



] הכבדת] [זקן] [על] [רחמים] [להם] [שמת] [לא] [בידך] [ואתנם] [נחלתי[ ללתי]ח[ על עמי ]קצפתי[ 6
 ׃]מאד] [עלך[
] אשב] [לא] [עוד] [ואפסי] [אני] [בלבבה] [האמרה] [טח[ת עדינה הישבת לב]זא] [שמעי] [ועתה[ 8
 ׃ע שכול]אד] [ולא] [אלמנה[
 פיך]כש] [ברב] [עליך] [באו] [כתמם] [ואלמן] [שכול] [אחד] [ביום] [רגע] [אלה] [שתי[ה לך ]אנ[ותב 9
 ׃]מאד] [יך[בר]ח] [ת[עצמ]ב[

Chapter 48 
] תבגוד] [בגוד] [ידעתי] [כי] [אזנך] [פתחה] [א[ל ]ז[אמ ]גם] [ידעת] [לא] [גם] [שמעת] [לא] [גם[ 8
 ׃א לך]קר] [מבטן] [ופשע[
 ׃תךיכר]ה] [לבלתי[ ]לך] [ם[ותהלתי אחט ]אפי] [אאריך] [שמי] [מען[ל 9

 ׃]עני] [בכור] [רתיך[כסף בח]ב] [ולא] [צרפתיך[ הנה 10
 ׃]אתן] [לא] [לאחר[ איחל וכבודי ני למעני אעשה כי איך]למע[ 11
 ׃]אחרון] [ני[קראי אני הוא אני ראשון גם א]מ] [ישראל] [יעקוב] [אלי[ שמע 12
 ׃]יחדו[ שמים קרא אני אליהם ויעמדו ]פחה[ארץ ימיני ט ]דה[אף ידי יס 13
 ׃]כשדים] [וזרעו] [בבבל[אלה יהוה אהבו יעשה חפצו  ]את[ כלכם ושמעו מי בהם הגיד ]הקבצו[ 14
 ׃]ו[הבאתיו והצליח דרכ ]תיו[אני דברתי אף קרא ]אני[ 15
] ה[ני יהו]אד] [ועתה] [אני] [שם[ היותה ]מעת[ מראש בסתר דברתי ]לא] [זאת] [שמעו] [אלי] [בו[קר 16
 ׃]ורוחו] [שלחני[

 ׃]ך[תלמדריכך בדרך  אלהיך מלמדך להועיל ]יהוה] [אני] [ישראל] [קדוש] [גאלך] [הוה[כה אמר י 17



 ׃הר שלמך וצדקתך כגלי הים]כנ] [ויהי] [למצותי] [הקשבת] [לוא[ 18
 ׃לא ישמד שמו מלפני]ו] [יכרת] [לא] [כמעתיו] [מעיך] [וצאצאי] [ך[ויהי כחול זרע 19
] ארץ[ו זאת הוציאוה עד קצה ה]השמיע] [הגידו] [רנה] [בקול] [מכשדים] [ברחו] [מבבל] [צאו[ 20
 ׃]יעקב] [עבדו[] יהוה] [גאל] [אמרו[

 ׃]מים] [ויזבו] [צור] [ויבקע] [למו[ הוליכם מים מצר הזיל ]בחרבות] [צמאו] [ולא[ 21
 ׃רשעים]ל] [יהוה] [אמר] [שלום] [אין[ 22

Chapter 49 
 ׃אמי הזכיר שמיוׅׄ הׅׄ יׅׄ ממעי  ני]קרא] [מבטן] [יהוה] [מרחוק] [לאמים] [והקשיבו[ ם]איי[ אלי שמעו  1
 ׃]י[לחץ ברור באשפתו הסתירנ ]וישימני] [החביאני] [ידו] [בצל] [חדה] [כחרב] [פי] [וישם[ 2
 הׅׄ וׅׄ הׅׄ יׅׄ פעלתי את ]ו] [יהוה] [את] [משפטי] [אכן] [כליתי] [כחי] [והבל] [לתהו[ ואני אמרתי לריק יגעתי 4

 ׃אלהי
] ד[יאסף ואכבאליו וישראל לא  ]יעקב] [לשובב] [לו] [לעבד] [מבטן] [יצרי] [יהוה] [אמר[ ועתה 5
 ׃]עזי] [היה] [ואלהי] [יהוה] [בעיני[
] ונתתיך] [להשיב] [ישראל] [ונצירי] [יעקב] [שבטי[ להקים את ]עבד[יותך לי ]מה] [נקל] [ויאמר[ 6
 ׃]הארץ] [קצה] [עד] [י[ת]ע[ר גוים להיות ישו]לאו[
] משלים] [לעבד] [גוי[] למתעב] [נפש] [לבזה[ לבזוי דשו]ק[ ל]ישרא[ ל]גא] [יהוה] [אמר] [כה[ 7
 ׃]ויבחרך] [ישראל] [קדש] [נאמן] [אשר] [יהוה] [למען[ תחוו]ויש] [שרים] [וקמו] [יראו] [מלכים[
ית עם ]לבר] [ואתנך] [ואצרך] [עזרתיך] [ישועה] [וביום] [עניתיך] [רצון[ הוה בעת]י] [אמר] [כה[ 8
 ׃]שממות] [נחלות] [להנחיל] [ארץ[ ם]י[ק]ה[ל



 ׃]מרעיתם] [שפיים] [ובכל] [ירעו] [דרכים] [על] [ו[הגל לאשר בחשך ]צאו] [לאסורים] [לאמר[ 9
מים  ]מבועי] [ועל] [ינהגם] [מרחמם] [כי] [ושמש] [שרב] [כם[א י]ול] [או[ולא יצמ ]עבו[א יר]ל[ 10

 ׃ינהלם
 ׃]ירמון] [ומסלתי] [לדרך[ י]הר] [כל] [י[ת]מ[וש 11
 ׃]סינים] [מארץ] [ואלה[ ם]מי] [ואלה] [מצפון[ אלהבאו ]י] [מרחוק] [אלה] [הנה[ 12
 ׃]ירחם] [ועניו] [עמו[ נחם יהוה ]כי[ חו הרים רנה]יפצ] [ארץ] [וגילי] [שמים] [רנו[ 13
 ׃]כחני[ש ]דני[עזבני יהוה וא ]ציון] [ותאמר[ 14
 ׃]אשכחך] [לא[ שכחנה ואנכי]ת] [אלה] [גם] [בטנה] [בן] [מרחם] [עולה] [אשה] [התשכח[ 15

Chapter 52 
] באפס] [ואשור] [שם] [לגור] [בראשנה] [עמי] [ירד] [ם[צרי]מ] [יהוה] [אדני] [אמר] [כה] [כי[ 4
 ׃]עשקו[
] כל] [ותמיד] [יהוה] [נאם] [יהילילו] [משלו] [חנם] [עמי] [לקח] [כי] [יהוה[ פה נאם ]לי] [מי] [ועתה[ 5
 ׃]מנאץ] [י[יום שמ]ה[
 ׃בר הנני]המד] [הוא] [אני] [כי] [ההוא] [ביום] [לכן] [שמי[ ]עמי] [ידע] [לכן[ 6
 שועה אמר]י] [משמיע] [טוב] [מבשר] [שלום] [משמיע] [מבשר] [רגלי] [ההרים] [על] [נאוו] [מה[ 7
 ׃]אלהיך] [מלך] [לציון[

Chapter 53 
 ׃נגע למו וע עמ]מפש[ ]חיים] [מארץ] [נגזר] [כי] [ישוחח] [מי] [דורו] [ואת] [לקח] [וממשפט] [עצר[מ 8
 ׃]ו[ס עשה ולא מרמה בפיה]חמ] [לא] [על] [במתיו] [עשיר] [ואת] [קברו] [רשעים[ ויתן את 9



 ]בידו] [יהוה] [ץ[ראה זרע והאריך ימים וחפ]י[פשו ]נ] [אשם[ כאו החלי אם תשם]ד] [חפץ] [ויהוה[ 10
 ׃יצלח

 ׃הוא יסבול ]ועונתם] [בים[לרושבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי  ]ר[מעמל נפשו יראה או 11
פשו ואת פשעים נמנה וחוא נ ]למות] [הערה] [ר[ן אחלק לו ברבים ואת עצמים יחלק שלל תחת אש]כ[ל 12

 ׃]יפגיע] [ם[חטאי רבים נשא ולפשעיה
Chapter 54 

 ׃בעולה אמר יהוה ]מבני] [שוממה[ רני עקרה ולא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני 1
 ׃]חזקי] [ויתדתיך] [מיתריך] [כי[ארי]ה] [תחשכי] [אל] [יטו[הרחיבי מקום אהלך וירעות משכנותיך  2
 ׃]יושיבו] [מות[ערים נש]ו] [יירש] [גוים] [וזרעך] [תפרצי] [ושמאול] [ימין] [כי[ 3
] תשכחי] [לומיך[כי בשת ע ]תחפירי] [לא] [כי] [תכלמי] [ואל] [תבושי] [לא] [כי] [תיראי] [אל[ 4
 ׃]עוד] [תזכרי] [לא] [אלמנותיך] [וחרפת[
 ׃]יקרא] [הארץ] [כל] [אלהי] [ישראל] [קדוש] [וגאלך] [מו[ת ש]ו[יהוה צבא ]עשיך] [בעליך] [כי[ 5
 ׃]אלהיך] [אמר] [תמאס] [כי] [נעורים] [ואשת] [יהוה] [קראך] [וח[עזובה ועצובת ר ]כאשה] [כי[ 6
 ׃]אקבצך] [גדלים[ ]וברחמים] [יך[ברגע קטן עזבת 7
 ׃]יהוה] [גאלך] [אמר] [רחמתיך] [עולם] [ד[רגע ממך ובחס ]פני] [הסתרתי] [קצף] [בשצף[ 8
] מקצף] [נשבעתי] [כן] [הארץ] [על] [עוד] [נח] [מי] [מעבר[ לי אשר נשבעתי ]זאת] [נח] [מי] [כי[ 9
 ׃מגער בך]ו] [עליך[

] לא] [שלומי] [ית[מוש ובר]י] [לא] [מאתך] [וחסדי[] תמוטנה] [והגבעות] [ימושו] [ההרים] [כי[ 10
 ׃]יהוה] [מרחמך] [אמר] [תמוט[



 ׃]בספירים] [ויסדתיך] [אבניך] [ךבפו] [מרביץ] [אנכי] [הנה] [נחמה] [לא] [רה[סע ניה]ע[ 11
Chapter 57 

 ׃ול]שא[] עד] [ותשפילי] [מרחק] [ד[תשלחי ציריך ע]ו] [רקחיך] [ותרבי] [שמן[ב ]למלך] [ותשרי[ 9
 ׃]ת[לא חלי ]כן] [על] [מצאת[ ת לא אמרת נואש חית ידך]יגע] [דרכך] [ברב[ 10
אני מחשה ומעולם ואתי  מת על לבך הלוא]ש] [א[דאגת ותיראי כי תכזבי ואתי לא זכרת ל ]מי] [ואת[ 11

 ׃לא תיראי
 ׃ולא יועלוך ]מעשיך[ אגיד צדקך ואת אני 12
 ׃והחסה בי ינחל ארץ וירש הר קדשיבל ]ה] [יקח] [רוח[ זעקך יצילוך קבציך ואת כלם ישאב 13
 ׃נו דרך הרימו מכשול מדרך עמי]פ] [ו[ל]ס[ ]סלו[] ואמר[ 14
ת ]להחיו] [רוח] [ושפל[ דוש שמו מרום וקדוש ישכן ואת דכאוק ]עד] [שכן] [ונשא] [רם[ כי כה אמר 15

 ׃רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים
 ׃]עשיתי[ אני ]ת[לנצח אקצף כי רוח מלפני יעטף ונשמו ]ולא] [אריב] [לעולם[ כי לא 16
 ׃]לבו] [בדרך] [שובב] [וילך[ בצעו קצפתי ואכהו ואסתר ואקצף ]בעון[ 17
 ׃לו ולאבליו ]נחמים] [ואשלם] [ואנחהו[ אהו]ארפ[ו ]י[דרכו ראית 18
 ׃הוה ורפתיו]י[ ק ולרקרוב אמר]לרחו] [שלום] [שלום[ שפתים ניבבורה  19
 ׃]וטיט] [רפש] [מימיו[ רש כי השקט לא יוכל ויגרשו]נג] [כים] [והרשעים[ 20
 ׃]לרשעים[ שלום אמר אלהי ]אין[ 21

Chapter 58 
 ׃אתם]חט] [יעקב] [ולבית] [פשעם] [לעמי[ ר הרם קולך והגד]כשופ] [תחשך] [אל] [בגרון] [קרא[  1



] עזב] [לא] [אלהיו] [ומשפט] [עשה[ צדקה וי אשר]כג] [יחפצון] [דרכי] [ודעת] [ידרשון[ אתי יום יום 2
 ׃]יחפצון] [אלהים[ קרבת ]צדק] [שפטי[אלוני מ]יש[
] וכל] [חפץ] [או[תמצ ]צמכם] [ביום] [הן] [תדע] [ולא] [נפשנו] [ו[ענינ ]ראית] [ולא] [צמנו] [למה[ 3
 ׃]תנגשו] [עצביכם[
] יציע] [ואפר] [ושק] [ראשו] [אגמן[הלכף כ ]נפשו] [אדם] [ענות] [יום] [אבחרהו] [ום[יהיה צ ]הכזה[ 5
 ׃]ליהוה] [רצון] [ויום] [צום[ תקראו ]הלזה[
] חפשים] [ציםו[שלח רצ ]מוטה] [אגדות] [התר] [רשע] [חרצבות] [פתח] [ו[אבחרה ]צום] [זה] [הלוא[ 6
 ׃]תנתקו] [מוטה] [וכל[
] ומבשרך] [וכסיתו] [ערם] [אה[תר כי ]בית] [תביא] [מרודים] [ועניים] [לחמך] [עבר[פרס ל ]הלוא[ 7
 ׃]תתעלם] [לא[

  



Isaiah / עיהויש  - According to 4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) - Direct Transcription 

Column 1: Fragment 1 

 24 ]עץ פסלם ומתפללים את ם[הנשאי ]יחדו פליטי הגוים לא ידעו התנגשו45:20[
 

Column 2: Fragment 2 

 14 ]חפצי עצתי תקום וכל ר[אשר לא נעשו אמ ]מראשית אחרית ומקדםמגיד 46:10[

 15 ]אביאנה ברתי אף[דמרחק איש עצתו אף  ]קרא ממזרח עיט מארץ11 אעשה[

 16 ]קרבתי צדקתי לא13 דקה[ירי לב הרחקים מצ]אב שמעו אלי12 יצרתי אף אעשנה[

 17 ]רדי47:1 ארתי[תפ ]ישראל[ציון תשועה ל]ב תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי[

 18 כי לא תוספי ]דים[ץ אין כסא בת כש]לאר בבל שבי עפר בתולת בת ושבי על[

 19 חשבי שבל גלי ]ך[קמח גלי צמת ]קחי רחים וטחני2 לך רכה וענגה יקראו[

 20 ח ולא אפגיע]אק[ תראה חרפתך נקם ]תגל ערותך גם3 שוק עברי נהרות[

 21 ובאי בחשך בת ]שבי דומם5[ ישראל ]גאלנו יהוה צבאות שמו קדוש4 אדם[

 22 ללתי]ח[ על עמי ]קצפתי6 לך גברת ממלכות כשדים כי לא תוסיפי יקראו[
  



Column 3: Fragments 3-5 

 1 ]אשב עוד לא האמרה בלבבה אני ואפסי טח[ת עדינה הישבת לב]זא ועתה שמעי47:8[

 2 ]כתמם ואלמן ביום אחד שכולאלה רגע  שתי[ה לך ]אנ[ותב9ע שכול ]אד אלמנה ולא[

 3 ]ותבטחי ברעתך אמרת אין ראני10 מאד יך[בר]ת ח[עצמ]ב[ פיך]באו עליך ברב כש[

]                                          Lines 4-16 missing                                                            [  

 17 ]פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן א[ל ]ז[אמ ]גםשמעת גם לא ידעת  גם לא48:8[

 18 ]צרפתיך[ הנה10תך יכר]ם לך לבלתי ה[ותהלתי אחט ]מען שמי אאריך אפי[ל9 א לך]קר[

 19 ]לאחר לא[ ני למעני אעשה כי איך איחל וכבודי]למע11רתיך בכור עני [כסף בח]ולא ב[

 20 ]             אחרון ני[אני הוא אני ראשון גם אקראי ]אלי יעקוב ישראל מ[ שמע12 ]אתן[
 21 ]הקבצו14 יחדו[ שמים קרא אני אליהם ויעמדו ]פחה[ארץ ימיני ט ]דה[אף ידי יס13

 22 ]בבבל וזרעו כשדים[אלה יהוה אהבו יעשה חפצו  ]את[ כלכם ושמעו מי בהם הגיד

 23 ]זאת אלי שמעו בו[קר16 ]ו[הבאתיו והצליח דרכ ]תיו[אני דברתי אף קרא ]אני15[

 24 ]שלחני ורוחו ה[ני יהו]שם אני ועתה אד[ היותה ]מעת[ מראש בסתר דברתי ]לא[
  



Column 4: Fragments 6-10 
 1 אלהיך מלמדך להועיל ]גאלך קדוש ישראל אני יהוה הוה[כה אמר י48:17

 2 הים הר שלמך וצדקתך כגלי]כנ לוא הקשבת למצותי ויהי18ך [מדריכך בדרך תל
 3 לא ישמד שמו מלפני]ו יכרת וצאצאי מעיך כמעתיו לא ך[ויהי כחול זרע19

 4 ]ארץ[ו זאת הוציאוה עד קצה ה]השמיע צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו20[

 5 ]למו[ הוליכם מים מצר הזיל ]ולא צמאו בחרבות21 אמרו גאל יהוה עבדו יעקב[

 רשעים ]ל יהוה אמר אין שלום22 ויבקע צור ויזבו מים[
 6           ם]איי[ אלי ][ שמעו 49:1

 7 ]וישם2[ הזכיר שמי 1אמיוׅׄ הׅׄ יׅׄ ממעי  ני]קרא לאמים מרחוק יהוה מבטן והקשיבו[

 8 ]י[לחץ ברור באשפתו הסתירנ ]בצל ידו החביאני וישימני פי כחרב חדה[

 9 לריק יגעתיואני אמרתי 4 ]בך אתפאר אתה ישראל אשר ויאמר לי עבדי3[

 10 ועתה5אלהי  2הׅׄ וׅׄ הׅׄ פעלתי את יׅׄ ]ו יהוה לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את[

 11 ]ד[אליו וישראל לא יאסף ואכב ]אמר יהוה יצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב[

 12 להקים את ]עבד[יותך לי ]מה ויאמר נקל6 בעיני יהוה ואלהי היה עזי[

 13 ]י[ת]ע[ר גוים להיות ישו]לאו להשיב ונתתיךשבטי יעקב ונצירי ישראל [

 14 לבזוי דשו]ק[ ל]ישרא[ ל]גא יהוה כה אמר7                 קצה הארץ עד[

 15 תחוו]ויש נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים לבזה[

 16 הוה בעת]כה אמר י8 למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך[

1 Scribe added dots above the letters to indicate they are to be omitted. 
2 Scribe added dots above the letters to indicate they are to be omitted. 

                                                            



 17 ם]י[ק]ה[ית עם ל]לבררצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך [

 18 ]ו[הגל ][ לאשר בחשך ]לאמר לאסורים צאו9 ארץ להנחיל נחלות שממות[

 19 ]כם[א י]או ול[ולא יצמ ]עבו[א יר]ל10 שפיים מרעיתם דרכים ירעו ובכל על[

 20 י]י כל הר[ת]מ[וש11מים ינהלם  ]מבועי מרחמם ינהגם ועל שרב ושמש כי[

 21 ם]מצפון ואלה מי[ באו אלה]י אלה מרחוק הנה12 לדרך ומסלתי ירמון[

 22 נחם יהוה ]כי[ חו הרים רנה]יפצ רנו שמים וגילי ארץ13ואלה מארץ סינים [

 23 ]כחני[ש ]דני[עזבני יהוה וא ]ותאמר ציון14                    עמו ועניו ירחם[

 24 ]לא אשכחך[ שכחנה ואנכי]ת אלה בטנה גם מרחם בן התשכח אשה עולה15[
 

Column 7: Fragment 11 Column 1 

 19 ]עמי ירד ם[צרי]מ כי כה אמר אדני יהוה4 ולא בכסף תגאלו52:3[

 20 ]יהוה[ פה נאם ]לי ועתה מי5בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו [

 21 ]י[יום שמ]ה יהוה ותמיד כל לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם כי[

 22 בר הנני]המד הוא אני לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי6 מנאץ[

 23 שועה אמר]י ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע נאוו על מה7[

 24 ]                                                                לציון מלך אלהיך[
  



Column 8: Fragment 11 Column 2 

 16 ]עצר וממשפט לקח ואת[מ8 ]יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו53:7[

 17 ]רשעים[ ויתן את9נגע למו  וע עמ]מפש מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים דורו[

 18 ]ויהוה חפץ10ו [ס עשה ולא מרמה בפיה]חמ עשיר במתיו על לא קברו ואת[

 19 ]ץ יהוה בידו[ראה זרע והאריך ימים וחפ]י[פשו ]אשם נ[ כאו החלי אם תשם]ד[

 20 ]בים ועונתם[ושבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לר ]ר[מעמל נפשו יראה או11יצלח 

 21 ]ר הערה למות[ן אחלק לו ברבים ואת עצמים יחלק שלל תחת אש]כ[ל12הוא יסבול 

 22 ]                    ם יפגיע[פשו ואת פשעים נמנה וחוא חטאי רבים נשא ולפשעיהנ
 23 ]שוממה מבני[ רני עקרה ולא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני54:1

 24 ]יטו אל תחשכי[הרחיבי מקום אהלך וירעות משכנותיך 2בעולה אמר יהוה 

 
Column 9: Fragment 12 

 1 ]גוים יירשימין ושמאול תפרצי וזרעך  כי3 מיתריך ויתדתיך חזקי כי[ארי]ה54:2[

 2 ]תכלמי כי לא תחפירי לא תבושי ואל תיראי כי אל4 יושיבו מות[ערים נש]ו[

 3 ]כי בעליך עשיך5 עוד תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי לומיך[כי בשת ע

 4 ]כאשה כי6 הארץ יקרא וגאלך קדוש ישראל אלהי כל מו[ת ש]ו[יהוה צבא

 5 ]נעורים כי תמאס אמר אלהיךקראך יהוה ואשת  וח[עזובה ועצובת ר
 6 ]בשצף קצף הסתרתי פני8 וברחמים גדלים אקבצך יך[ברגע קטן עזבת7



 7 ]מי נח זאת כי9 ד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה[רגע ממך ובחס

 8 ]הארץ כן נשבעתי מקצף עליך נח עוד על מעבר מי[ לי אשר נשבעתי

 9 ]וחסדי מאתך לא כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה10[ מגער בך]ו[

 10 ]                     שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה ית[מוש ובר]י[

 11 ]לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך רה[סע [] ניה]ע11[
 

Column 11: Fragment 13 Column 1 

 13 ]שמן ותרבי רקחיך[ב ]ותשרי למלך9 אהבת משכבם יד חזית57:8[

 14 ]ברב דרכך10[ ול]שא ד מרחק ותשפילי עד[ציריך עתשלחי ]ו[

 15 ]ואת מי11ת [לא חלי ]כן מצאת על[ ת לא אמרת נואש חית ידך]יגע[

 16 מת על לבך הלוא]א ש[דאגת ותיראי כי תכזבי ואתי לא זכרת ל

 17 אגיד צדקך ואת אני12אני מחשה ומעולם ואתי לא תיראי 

 18 יצילוך קבציך ואת כלם ישאזעקך ב13 ולא יועלוך ]מעשיך[

 19 והחסה בי ינחל ארץ וירש הר קדשיבל ]ה רוח יקח[

 20 כי כה אמר15נו דרך הרימו מכשול מדרך עמי ]ו פ[ל]ס סלו ואמר14[

 21 דוש שמו מרום וקדוש ישכן ואת דכאוק ]רם ונשא שכן עד[

 22 כי לא16ת רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים ]רוח להחיו ושפל[

 23 אני ]ת[לנצח אקצף כי רוח מלפני יעטף ונשמו ]לעולם אריב ולא[

 24 ]וילך[ בצעו קצפתי ואכהו ואסתר ואקצף ]בעון17 עשיתי[



 
Column 12: Fragment 13 Column 2, Fragments 14-15 

 1 אהו]ארפ[ו ]י[דרכו ראית57:18  ]בדרך לבו שובב[

 2 שפתים ניבבורה 19לו ולאבליו  ]ואנחהו ואשלם נחמים[

 3 הוה ורפתיו]י[ ק ולרקרוב אמר]שלום שלום לרחו[

 4 רש כי השקט לא יוכל ויגרשו]נג והרשעים כים20[

 5 שלום אמר אלהי ]אין21 מימיו רפש וטיט[

 6 ]                   לרשעים[

] 
 7           ר הרם קולך והגד]קרא בגרון אל תחשך כשופ 58:1

 8 אתי יום יום2אתם ]יעקב חטלעמי פשעם ולבית [

 9 וי אשר צדקה]ידרשון ודעת דרכי יחפצון כג[

 10 ]שפטי[אלוני מ]עשה ומשפט אלהיו לא עזב יש[

 11 ]למה צמנו3 אלהים יחפצון[ קרבת ]צדק[

 12 ]נפשנו ולא תדע הן ביום ו[ענינ ]ולא ראית[

 13 ]עצביכם תנגשו חפץ וכל או[תמצ ]צמכם[

 14 ]תצומו ולהכות באגרף ומצהלריב [ ]הן4[

 15 ]במרום תצומו כיום להשמיע רשע לא[

 16 ]הכזה5                                קולכם[

 17 ]אבחרהו יום ענות אדם נפשו ום[יהיה צ



 18 ]ראשו ושק ואפר יציע הלזה אגמן[הלכף כ

 19 ]הלוא זה צום6 צום ויום רצון ליהוה[ תקראו

 20 ]חרצבות רשע התר אגדות מוטהפתח  ו[אבחרה

 21 ]הלוא7 מוטה תנתקו חפשים וכל ציםו[שלח רצ

 22 ]לחמך ועניים מרודים תביא בית עבר[פרס ל

 23 ]ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם אה[כי תר

 24 ]אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח8[
  



Hebrew Comparison of the Text of Isaiah – Masoretic against 4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

Chapter 45 

20 

ם ּוִמְתּפַ  ץ ִּפְסָל֔ ְׂשִאי֙ם ֶאת־ֵע֣ א ָיְד֗עּו ַהֹּנֽ ֹ֣ ם ל י ַהּגֹוִי֑ ו ְּפִליֵט֣ ְתַנְּגׁ֥שּו ַיְחָּד֖ אּו ִהֽ ים ִהָּקְב֥צּו ָוֹב֛ ְלִל֔
יעַ  א יֹוִׁשֽ ֹ֥ ל ל  ֶאל־ֵא֖

Masoretic 

 ]עץ פסלם ומתפללים את ם[הנשאי ]יחדו פליטי הגוים לא ידעו הקבצו ובאו התנגשו[
 ]אל לא יושיע אל[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 46 

10 

י  ר לֹא־ַנֲעׂ֑שּו ֹאֵמ֙ר ֲעָצִת֣ ֶדם ֲאֶׁש֣ ית ּוִמֶּק֖ ֵראִׁשי֙ת ַאֲחִר֔ יד ֵמֽ הַמִּג֤ י ֶאֱעֶׂשֽ  Masoretic ָת֔קּום ְוָכל־ֶחְפִצ֖

 4Q58 Isaiah ]אעשה חפצי עצתי תקום וכל ר[אשר לא נעשו אמ ]מגיד מראשית אחרית ומקדם[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



11 

ְרִּת֙י  ו ַאף־ִּדַּב֙ ִת֑ יׁש ֲעָצ֯ ק ִא֣ ֶרץ ֶמְרָח֖ ִיט ֵמֶא֥ א ִמִּמְזָר֙ח ַע֔ ְרִּתיֹקֵר֤ ָּנה ָיַצ֖  ַאף־ֲאִביֶא֔
ָּנה  ַאף־ֶאֱעֶׂשֽ

Masoretic 

 ]יצרתי אביאנה ברתי אף[דמרחק איש עצתו אף  ]קרא ממזרח עיט מארץ[
 ]אעשנה אף[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ה ים ִמְּצָדָקֽ ב ָהְרחֹוִק֖ יֵרי ֵל֑ י ַאִּב֣  Masoretic ִׁשְמ֥עּו ֵאַל֖

 4Q58 Isaiah ]דקה[ירי לב הרחקים מצ]אב שמעו אלי[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff קים מצדקה-ו-אבירי לב הרח שמעו אלי

13 

ל ה ְלִיְׂשָרֵא֖ י ְבִצּיֹו֙ן ְּתׁשּוָע֔ ר ְוָנַתִּת֤ א ְתַאֵח֑ ֹ֣ י ל ק ּוְתׁשּוָעִת֖ א ִתְרָח֔ ֹ֣ ְבִּתי ִצְדָקִת֙י ל  ֵקַר֤
י  ִּתְפַאְרִּתֽ

Masoretic 

 ]ישראל[ציון תשועה ל]ב תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי קרבתי צדקתי לא[
 ]ארתי[תפ

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 47 

1 

ים  א ַּבת־ַּכְׂשִּד֑ ֶרץ ֵאין־ִּכֵּס֖ ל ְׁשִבי־ָלָא֥ ר ְּבתּוַל֙ת ַּבת־ָּבֶב֔ י ַעל־ָעָפ֗ י ּוְׁשִב֣ יִפ֙י ְרִד֣ א תֹוִס֙ ֹ֤ י ל ִּכ֣
ה ה ַוֲענָֻּגֽ � ַרָּכ֖  ִיְקְראּו־ָל֔

Masoretic 

 כי לא תוספי ]דים[ץ אין כסא בת כש]לאר בבל שבי עפר בתולת בת ושבי על רדי[
 ]לך רכה וענגה יקראו[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

 פי-י-לארץ אין כסא בת כשדים כי לא תוס בבל שבי עפר בתולת בת ושבי על רדי
 לך רכה וענגה יקראו

Highlighted Diff. 

2 

י ְנָהֽרֹות ֶבל ַּגִּלי־ׁ֖שֹוק ִעְבִר֥ � ֶחְׂשִּפי־ֹׁש֛ י ַצָּמֵת֧ ַמח ַּגִּל֨ ֲחִני ָק֑ ִים ְוַט֣ י ֵרַח֖  Masoretic ְקִח֥

 4Q58 Isaiah ]שוק עברי נהרות[ חשבי שבל גלי ]ך[קמח גלי צמת ]קחי רחים וטחני[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

3 

ם א ֶאְפַּג֖ע ָאָדֽ ֹ֥ ח ְול ם ֶאָּק֔ � ָנָק֣ ה ֶחְרָּפֵת֑ � ַּג֥ם ֵּתָרֶא֖  Masoretic ִּתָּג֙ל ֶעְרָוֵת֔

 4Q58 Isaiah ]אדם[ ח ולא אפגיע]אק[ תראה חרפתך נקם ]תגל ערותך גם[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff אדם ע+י+תראה חרפתך נקם אקח ולא אפג תגל ערותך גם



4 

ל נּו ְיהָו֥ה ְצָב֖אֹות ְׁש֑מֹו ְק֖דֹוׁש ִיְׂשָרֵאֽ  Masoretic ֹּגֲאֵל֕

 4Q58 Isaiah ישראל ]גאלנו יהוה צבאות שמו קדוש[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

א  ֹ֤ י ל ים ִּכ֣ ֶׁש� ַּבת־ַּכְׂשִּד֑ ִאי ַבֹח֖ ם ּוֹב֥ י דּוָמ֛ ֶרת ַמְמָלֽכֹותְׁשִב֥ � ְּגֶב֖ יִפ֙י ִיְקְראּו־ָל֔  Masoretic תֹוִס֙

 4Q58 Isaiah ]לך גברת ממלכות כשדים כי לא תוסיפי יקראו[ ובאי בחשך בת ]שבי דומם[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

� י ָוֶאְּתֵנ֖ם ְּבָיֵד֑ ְלִּת֙י ַנֲחָלִת֔ י ִחַּל֨ ְפִּתי ַעל־ַעִּמ֗ ְדְּת  ָקַצ֣ ן ִהְכַּב֥ ים ַעל־ָזֵק֕ ְמְּת ָלֶה֙ם ַרֲחִמ֔ לֹא־ַׂש֤
� ד ֻעֵּל֖  ְמֹאֽ

Masoretic 

 ]זקן הכבדת שמת להם רחמים על נחלתי ואתנם בידך לא[ ללתי]ח[ על עמי ]קצפתי[
 ]עלך מאד[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



8 

את  ֹ֤ ה ִׁשְמִעי־ז א ֵאֵׁש֙ב ְוַעָּת֞ ֹ֤ י ֑עֹוד ל י ְוַאְפִס֣ ָבּה ֲאִנ֖ ְמָר֙ה ִּבְלָב֔ ַטח ָהֹאֽ ֶבת ָלֶב֔ ֲעִדיָנ֙ה ַהּיֹוֶׁש֣
ע ְׁשֽכֹול א ֵאַד֖ ֹ֥ ה ְול  ַאְלָמָנ֔

Masoretic 

 ]אשב עוד לא האמרה בלבבה אני ואפסי טח[ת עדינה הישבת לב]זא ועתה שמעי[
 ע שכול]אד אלמנה ולא[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

 אשב עוד לא האמרה בלבבה אני ואפסי שבת לבטח-ו-זאת עדינה הי ועתה שמעי
 אדע שכול אלמנה ולא

Highlighted Diff. 

9 

יִ  ב ְּכָׁשַפ֔ ִי� ְּבֹר֣ אּו ָעַל֔ ן ְּכֻתָּמ֙ם ָּב֣ ד ְׁש֣כֹול ְוַאְלֹמ֑ ַגע ְּב֥יֹום ֶאָח֖ ֶּלה ֶר֛ � ְׁשֵּתי־ֵא֥ � ְוָתבֹאָנ֩ה ָּל֨
ת  דְּבָעְצַמ֥ ִי� ְמֹאֽ  ֲחָבַר֖

Masoretic 

 פיך]באו עליך ברב כש כתמם ואלמן אלה רגע ביום אחד שכול שתי[ה לך ]אנ[ותב
 ]מאד יך[בר]ת ח[עצמ]ב[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



Chapter 48 

8 

ז  ם ֵמָא֖ ְעָּת ַּג֕ א ָיַד֔ ֹ֣ ם ל ְעָּת ַּג֚ א־ָׁשַמ֗ ֹֽ ַע ַּג֣ם ל ְעִּת֙י ָּב֣גֹוד ִּתְבּ֔גֹוד ּוֹפֵׁש֥ י ָיַד֙ ה ָאְזֶנ֑ � ִּכ֤ לֹא־ִפְּתָח֣
ֶטן � ִמֶּב֖ ָרא ָלֽ  ֹק֥

Masoretic 

 ]פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע א[ל ]ז[אמ ]שמעת גם לא ידעת גם גם לא[
 א לך]קר מבטן[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

� י ַהְכִריֶתֽ � ְלִבְלִּת֖ י ֶאֱחָטם־ָל֑ י ּוְתִהָּלִת֖ י� ַאִּפ֔ ַען ְׁשִמ֙י ַאֲאִר֣  Masoretic ְלַמ֤

 4Q58 Isaiah תךיכר]ם לך לבלתי ה[ותהלתי אחט ]מען שמי אאריך אפי[ל

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

ֶסף  א ְבָכ֑ ֹ֣ י� ְול ִניִהֵּנ֥ה ְצַרְפִּת֖ י� ְּב֥כּור ֹעֽ  Masoretic ְּבַחְרִּת֖

 4Q58 Isaiah ]רתיך בכור עני[כסף בח]ולא ב צרפתיך[ הנה

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



11 

ן א־ֶאֵּתֽ ֹֽ ר ל י ְלַאֵח֥ ל ּוְכבֹוִד֖ י� ֵיָח֑ י ֵא֣ ה ִּכ֣ י ֶאֱעֶׂש֖ י ְלַמֲעִנ֛  Masoretic ְלַמֲעִנ֧

 4Q58 Isaiah ]אתן לאחר לא[ אעשה כי איך איחל וכבודיני למעני ]למע[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff אתן לאחר לא יחל וכבודי+א+למעני למעני אעשה כי איך 

12 

י ַאֲחֽרֹון ף ֲאִנ֥ י ִראׁ֔שֹון ַא֖ י ֲאִני־הּו֙א ֲאִנ֣ ל ְמֹקָרִא֑ ב ְוִיְׂשָרֵא֖ ֲעֹק֔ ע ֵאַל֙י ַיֽ  Masoretic ְׁשַמ֤

 4Q58 Isaiah ]אחרון ני[קראי אני הוא אני ראשון גם א]יעקוב ישראל מאלי [ שמע

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff אחרון אני *גם*שמע אלי יעקוב ישראל מקראי אני הוא אני ראשון 

13 

ם ַיַעְמ֥דּו  י ֲאֵליֶה֖ א ֲאִנ֛ ִים ֹקֵר֥ ה ָׁשָמ֑ י ִטְּפָח֣ יִמיִנ֖ ֶרץ ִוֽ וַאף־ָיִד֙י ָיְ֣סָדה ֶא֔  Masoretic ַיְחָּדֽ

 4Q58 Isaiah ]יחדו[ שמים קרא אני אליהם ויעמדו ]פחה[ארץ ימיני ט ]דה[אף ידי יס

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff יחדו יעמדו+ו+ימיני טפחה שמים קרא אני אליהם -ו-אף ידי יסדה ארץ 

  



14 

יד  ם ִהִּג֣ י ָבֶה֖ עּו ִמ֥ ל ּוְזֹר֖עֹו ִהָּקְב֤צּו ֻכְּלֶכ֙ם ּֽוֲׁשָמ֔ ה ֶחְפצֹ֙ו ְּבָבֶב֔ ֶּלה ְיהָו֣ה ֲאֵה֔בֹו ַיֲעֶׂש֤ ֶאת־ֵא֑
ים  ַּכְׂשִּדֽ

Masoretic 

 ]בבבל וזרעו[אלה יהוה אהבו יעשה חפצו  ]את[ כלכם ושמעו מי בהם הגיד ]הקבצו[
 ]כשדים[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

י  י ֲאִנ֛ יַח ַּדְרּֽכֹוֲאִנ֥ יו ְוִהְצִל֥ יו ֲהִביֹאִת֖ ְרִּתי ַאף־ְקָראִת֑  Masoretic ִּדַּב֖

 4Q58 Isaiah ]ו[הבאתיו והצליח דרכ ]תיו[אני דברתי אף קרא ]אני[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff אתיו והצליח דרכו-י-הב אני דברתי אף קראתיו אני

16 

א  ֹ֤ את ל ֹ֗ י ִׁשְמעּו־ז ה ֲאֹדָנ֧י ִקְר֧בּו ֵאַל֣ ִני ְוַעָּת֗ ם ָא֑ ּה ָׁש֣ ת ֱהיֹוָת֖ ְרִּתי ֵמֵע֥ ֶתר ִּדַּב֔ ֵמרֹאׁ֙ש ַּבֵּס֣
ה ִני ְורּוֽחֹו ְיהִו֛  ְׁשָלַח֖

Masoretic 

ני ]שם אני ועתה אד[ היותה ]מעת[ מראש בסתר דברתי ]לא זאת אלי שמעו בו[קר
 ]שלחני ורוחו ה[יהו

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



17 

ֶר  יֲכ֖� ְּבֶד֥ יל ַמְדִרֽ י֙� ְמַלֶּמְד֣� ְלהֹוִע֔ י ְיהָו֤ה ֱא�ֶה֙ ל ֲאִנ֨ ר ְיהָו֛ה ֹּגַאְל֖� ְק֣דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֑ ה־ָאַמ֧  �ֹּכֽ
�  ֵּתֵלֽ

Masoretic 

מדריכך בדרך  אלהיך מלמדך להועיל ]גאלך קדוש ישראל אני יהוה הוה[כה אמר י
 ]ך[תל

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

18 

י ַהָּיֽם � ְוִצְדָקְת֖� ְּכַגֵּל֥ י ַכָּנָה֙ר ְׁשלֹוֶמ֔ י ַוְיִה֤ ְבָּת ְלִמְצֹוָת֑  Masoretic ֥לּוא ִהְקַׁש֖

 4Q58 Isaiah הר שלמך וצדקתך כגלי הים]כנ לוא הקשבת למצותי ויהי[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff מך וצדקתך כגלי הים-ו-כנהר של ויהילוא הקשבת למצותי 

19 

י ד ְׁש֖מֹו ִמְּלָפָנֽ לֹא־ִיָּׁשֵמ֛ ת ְוֽ א־ִיָּכֵר֧ ֹֽ יו ל י� ִּכְמֹעָת֑ י ֵמֶע֖ � ְוֶצֱאָצֵא֥ י ַכחֹו֙ל ַזְרֶע֔  Masoretic ַוְיִה֤

 4Q58 Isaiah לא ישמד שמו מלפני]ו יכרת וצאצאי מעיך כמעתיו לא ך[ויהי כחול זרע

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



20 

ֶרץ  ה ָהָא֑ את הֹוִצי֖אּוָה ַעד־ְקֵצ֣ ֹ֔ יעּ֙ו ז ידּו ַהְׁשִמ֙ ה ַהִּג֤ ְצ֣אּו ִמָּבֶבל֮ ִּבְר֣חּו ִמַּכְׂשִּדי֒ם ְּב֣קֹול ִרָּנ֗
ב ל ְיהָו֖ה ַעְבּ֥דֹו ַיֲעֹקֽ  ִאְמ֕רּו ָּגַא֥

Masoretic 

 ]ארץ[ו זאת הוציאוה עד קצה ה]השמיע רנה הגידוצאו מבבל ברחו מכשדים בקול [
 ]אמרו גאל יהוה עבדו יעקב[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

ִים ְבַקע־֔צּור ַוָּיֻז֖בּו ָמֽ מֹו ַוִּי֨ יל ָל֑ ִים ִמּ֖צּור ִהִּז֣ ם ַמ֥ א ָצְמ֗אּו ָּבֳחָרבֹו֙ת ֽהֹוִליָכ֔ ֹ֣  Masoretic ְול

 4Q58 Isaiah ]ויבקע צור ויזבו מים למו[ הוליכם מים מצר הזיל ]צמאו בחרבותולא [

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff ויבקע צור ויזבו מים למו ר הזיל-ו-הוליכם מים מצ ולא צמאו בחרבות

22 

ים ר ְיהָו֖ה ָלְרָׁשִעֽ ין ָׁש֔לֹום ָאַמ֥  Masoretic ֵא֣

 4Q58 Isaiah רשעים]ל יהוה אין שלום אמר[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



Chapter 49 

1   

יר י ִהְזִּכ֥ י ִאִּמ֖ ִני ִמְּמֵע֥ ֶטן ְקָרָא֔ ים ֵמָר֑חֹוק ְיהָו֙ה ִמֶּב֣ יבּו ְלֻאִּמ֖ י ְוַהְקִׁש֥  ִׁשְמ֤עּו ִאִּיי֙ם ֵאַל֔
י  ְׁשִמֽ

Masoretic 

אמי הזכיר וׅׄ הׅׄ יׅׄ ממעי  ני]קרא לאמים מרחוק יהוה מבטן והקשיבו[ ם]איי[ אלי שמעו
 שמי

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

 ממעי אמי הזכיר קראני לאמים מרחוק יהוה מבטן והקשיבו ^איים˅ ˅אלי^ שמעו
 שמי

Highlighted Diff. 

2 

ץ ָּב֔רּור  ִנ֙י ְלֵח֣ ִני ַוְיִׂשיֵמ֙ ל ָי֖דֹו ֶהְחִּביָא֑ ה ְּבֵצ֥ ֶרב ַחָּד֔ ִניַוָּיֶׂ֤שם ִּפ֙י ְּכֶח֣  Masoretic ְּבַאְׁשָּפ֖תֹו ִהְסִּתיָרֽ

 4Q58 Isaiah ]י[לחץ ברור באשפתו הסתירנ ]בצל ידו החביאני וישימני פי כחרב חדה וישם[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

יִתי ָאֵכ֙ן  י ִכֵּל֑ ֶבל ֹּכִח֣ הּו ְוֶה֖ ְעִּתי ְלֹת֥ יק ָיַג֔ ְרִּת֙י ְלִר֣ י ָאַמ֙ י ַוֲאִנ֤ ה ּוְפֻעָּלִת֖ י ֶאת־ְיהָו֔ ִמְׁשָּפִט֣
י  ֶאת־ֱא�ָהֽ

Masoretic 

פעלתי ]ו יהוה לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את[ ואני אמרתי לריק יגעתי
 אלהי הׅׄ וׅׄ הׅׄ יׅׄ  את

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 



5 

ֶט֙ן  י ִמֶּב֙ ה ֹיְצִר֤ ר ְיהָו֗ ה ָאַמ֣ ף ְוֶאָּכֵב֙ד ְוַעָּת֣ א ֵיָאֵס֑ ֹ֣֯ ל ל יו ְוִיְׂשָרֵא֖ ֲעֹק֙ב ֵאָל֔ ב ַיֽ ֶבד ֔לֹו ְלׁשֹוֵב֤ ְלֶע֣
י י ָהָי֥ה ֻעִּזֽ ה ֵוא�ַה֖  ְּבֵעיֵנ֣י ְיהָו֔

Masoretic 

 ]ד[אליו וישראל לא יאסף ואכב ]אמר יהוה יצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב[ ועתה
 ]בעיני יהוה ואלהי היה עזי[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

יב  ל ְלָהִׁש֑ י ִיְׂשָרֵא֖ ב ּוְנ֯צּיֵר֥ י ַיֲעֹק֔ ֶבד ְלָהִקי֙ם ֶאת־ִׁשְבֵט֣ ְהיֹוְת֥� ִל֙י ֶע֔ ל ִמֽ אֶמר ָנֵק֨ ֹ֗ ַוּי
י�֙  ֶרץ ּוְנַתִּת֙ ה ָהָאֽ י ַעד־ְקֵצ֥ ְה֥יֹות ְיׁשּוָעִת֖ ם ִלֽ  ְל֣אֹור ּגֹוִי֔

Masoretic 

 ]שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב[ להקים את ]עבד[יותך לי ]מה ויאמר נקל[
 ]קצה הארץ עד י[ת]ע[ר גוים להיות ישו]לאו ונתתיך[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



7 

ב ּגֹו֙י  ֵעֽ ֶפׁש ִלְמָת֤ ו ִלְבֹזה־ֶנ֜ ל ְקדֹוֹׁש֗ ל ִיְׂשָרֵא֜ ַמר־ְיהָו֩ה ֹּגֵא֨ ה ָאֽ ים ֹּכ֣ ֶבד ֹמְׁשִל֔ ְלֶע֣
ּךָ  ִיְר֣אּו ְמָלִכים֙  ל ַוִּיְבָחֶרֽ ׁש ִיְׂשָרֵא֖ ן ְקֹד֥ ר ֶנֱאָמ֔ ַען ְיהָו֙ה ֲאֶׁש֣ ְׁשַּתֲחּ֑וּו ְלַמ֤ ים ְוִיֽ מּו ָׂשִר֖  ָוָק֔

Masoretic 

 ]נפש למתעב גוי לעבד משלים לבזה[ לבזוי דשו]ק[ ל]ישרא[ ל]גא יהוה כה אמר[
 ]למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך[ תחוו]ויש מלכים יראו וקמו שרים[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

נפש למתעב גוי לעבד משלים  לבזה שו לבזוי-ו-גאל ישראל קד יהוה כה אמר
 למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך וישתחוו יראו וקמו שרים מלכים

Highlighted Diff. 

8 

ת ָרצֹון֙  ה ְּבֵע֤ ר ְיהָו֗ ה ָאַמ֣ ם  ֹּכ֣ ית ָע֔ י� ְוֶאָּצְר֗� ְוֶאֶּתְנ֙� ִלְבִר֣ ה ֲעַזְרִּת֑ י� ּוְב֥יֹום ְיׁשּוָע֖ ֲעִניִת֔
יל ְנָח֥לֹות ֹׁשֵמֽמֹות ֶרץ ְלַהְנִח֖ ים ֶא֔  ְלָהִק֣

Masoretic 

ית עם ]לבררצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך [ הוה בעת]כה אמר י[
 ]ארץ להנחיל נחלות שממות[ ם]י[ק]ה[ל

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ם ים ַמְרִעיָתֽ ים ִיְר֔עּו ּוְבָכל־ְׁשָפִי֖ ֶׁש� ִהָּג֑לּו ַעל־ְּדָרִכ֣ ר ַּבֹח֖ אּו ַלֲאֶׁש֥ ֲאסּוִרי֙ם ֵצ֔ ר ַלֽ  Masoretic ֵלאֹמ֤

 4Q58 Isaiah ]שפיים מרעיתם דרכים ירעו ובכל על ו[הגל לאשר בחשך ]לאמר לאסורים צאו[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 



10 

ִים ם ְוַעל־ַמּ֥בּוֵעי ַמ֖ ם ְיַנֲהֵג֔ ֶמׁש ִּכי־ְמַרֲחָמ֣ ב ָוָׁש֑ ם ָׁשָר֖ אּו ְולֹא־ַיֵּכ֥ א ִיְצָמ֔ ֹ֣ בּ֙ו ְול א ִיְרָע֙ ֹ֤  ל
ם  ְיַנֲהֵלֽ

Masoretic 

מים  ]מבועי ועלמרחמם ינהגם  שרב ושמש כי כם[א י]או ול[ולא יצמ ]עבו[א יר]ל[
 ינהלם

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

י ְיֻרֽמּון ֶר� ּוְמִס�ַת֖ י ַלָּד֑ י ָכל־ָהַר֖  Masoretic ְוַׂשְמִּת֥

 4Q58 Isaiah ]לדרך ומסלתי ירמון[ י]י כל הר[ת]מ[וש

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ים ֶרץ ִסיִנֽ ֶּלה ֵמֶא֥ ם ְוֵא֖ ֶּל֙ה ִמָּצ֣פֹון ּוִמָּי֔ ֵּנה־ֵא֙ אּו ְוִהֽ ֶּלה ֵמָר֖חֹוק ָיֹב֑  Masoretic ִהֵּנה־ֵא֕

 4Q58 Isaiah ]ואלה מארץ סינים[ ם]מצפון ואלה מי[ באו אלה]י אלה מרחוק הנה[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff סיניםואלה מארץ  מים +אלה+אלה מצפון ו -והנה- יבאו אלה מרחוק הנה

13 

ם ם ְיהָו֙ה ַעּ֔מֹו ַוֲעִנָּי֖ו ְיַרֵחֽ י־ִנַח֤ ים ִרָּנ֑ה ִּכֽ ֥חּו ָהִר֖ ֶרץ ּיִפְצ֯ יִלי ָא֔ ִי֙ם ְוִג֣  Masoretic ָרּ֤נּו ָׁשַמ֙

 4Q58 Isaiah ]עמו ועניו ירחם[ נחם יהוה ]כי[ חו הרים רנה]יפצ רנו שמים וגילי ארץ[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 



14 

ִני ִני ְיהָו֑ה ַואֹדָנ֖י ְׁשֵכָחֽ אֶמר ִצּ֖יֹון ֲעָזַב֣ ֹ֥  Masoretic ַוּת

 4Q58 Isaiah ]כחני[ש ]דני[עזבני יהוה וא ]ותאמר ציון[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ם ֶּבן־ִּבְטָנּ֑ה  ּה ֵמַרֵח֖ �ֲהִתְׁשַּכ֤ח ִאָּׁש֙ה עּוָל֔ א ֶאְׁשָּכֵחֽ ֹ֥ י ל ְחָנה ְוָאֹנִכ֖ ֶּלה ִתְׁשַּכ֔  Masoretic ַּגם־ֵא֣

 4Q58 Isaiah ]לא אשכחך[ שכחנה ואנכי]ת אלה בטנה גם התשכח אשה עולה מרחם בן[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 52 

4 

ִים  ה ִמְצַר֛ ה ָאַמ֙ר ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֔ י ֹכ֤ ֶפס ֲעָׁשֽקֹוִּכ֣ ם ְוַאּׁ֖שּור ְּבֶא֥ אֹׁשָנ֖ה ָל֣גּור ָׁש֑ י ָבִרֽ  ַרד־ַעִּמ֥  Masoretic ָיֽ

 4Q58 Isaiah ]בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו עמי ירד ם[צרי]מ כי כה אמר אדני יהוה[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



5 

ה ַמי־ִּלי ה ־ְוַעָּת֤ יד ֹפ֙ה ְנֻאם־ְיהָו֔ ה ְוָתִמ֥ ילּ֙ו ְנֻאם־ְיהָו֔ ו ְיֵהיִל֨ ָל֤ י ִחָּנ֑ם ֹמְׁש֯ ח ַעִּמ֖ י־ֻלַּק֥ ִּכֽ
ץ ָּכל־ַהּ֖יֹום י ִמֹּנָאֽ  ְׁשִמ֥

Masoretic 

 ]יהוה ותמיד לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם כי יהוה[ פה נאם ]לי ועתה מי[
 ]מנאץ י[יום שמ]ה כל[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ִני ר ִהֵּנֽ ְמַדֵּב֖ י־ֲאִני־֥הּוא ַהֽ י ָלֵכ֙ן ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִּכֽ י ְׁשִמ֑ ע ַעִּמ֖ ן ֵיַד֥  Masoretic ָלֵכ֛

 4Q58 Isaiah בר הנני]המד הוא אני לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

ר ַמה־ָּנא֨וּו  ה ֹאֵמ֥ יַע ְיׁשּוָע֑ ר ֖טֹוב ַמְׁשִמ֣ יַע ָׁש֛לֹום ְמַבֵּׂש֥ ר ַמְׁשִמ֧ י ְמַבֵּׂש֗ ים ַרְגֵל֣ ַעל־ֶהָהִר֜
ִי� ְלִצּ֖יֹון � ֱא�ָהֽ  ָמַל֥

Masoretic 

 שועה אמר]י ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע נאוו על מה[
 ]לציון מלך אלהיך[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 53 

8 

י ֶנ֥ ַגע לָֽ  ַׁשע ַעִּמ֖ ים ִמֶּפ֥ ֶרץ ַחִּי֔ י ִנְגַז֙ר ֵמֶא֣ ַח ִּכ֤ י ְיׂשֹוֵח֑ ו ִמ֣ ח ְוֶאת־ּדֹוֹר֖ ֶצר ּוִמִּמְׁשָּפ֙ט ֻלָּק֔  Masoretic מֹוֵמֹע֤

 4Q58 Isaiah נגע למו וע עמ]מפש מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים דורו עצר וממשפט לקח ואת[מ

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff נגע למו *ו*מפשע עמ מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים דורו מעצר וממשפט לקח ואת

9 

יו ה ְּבִפֽ א ִמְרָמ֖ ֹ֥ ה ְול ס ָעָׂש֔ ל לֹא־ָחָמ֣ יו ַע֚ יר ְּבֹמָת֑ ן ֶאת־ְרָׁשִעי֙ם ִקְב֔רֹו ְוֶאת־ָעִׁש֖  Masoretic ַוִּיֵּת֤

 4Q58 Isaiah ]ו[ס עשה ולא מרמה בפיה]חמ עשיר במתיו על לא ואתקברו  רשעים[ ויתן את

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff ו+ה+חמס עשה ולא מרמה בפי עשיר במתיו על לא קברו ואת רשעים ויתן את

10 

י�  ה ֶז֖ ַרע ַיֲאִר֣ ים ָאָׁש֙ם ַנְפׁ֔שֹו ִיְרֶא֥ י ִאם־ָּתִׂש֤ ֱחִל֔ ץ ַּדְּכאֹ֙ו ֶהֽ ה ָחֵפ֤ ֶפץ ַויהָו֞ ים ְוֵח֥ ָיִמ֑
ח ְּבָי֥דֹו ְיהָו֖ה  ִיְצָלֽ

Masoretic 

 ]ץ[ראה זרע והאריך ימים וחפ]י[פשו ]אשם נ[כאו החלי אם תשם ]ד ויהוה חפץ[
 יצלח ]יהוה בידו[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

אריך ימים וחפץ +ה+ם אשם נפשו יראה זרע ו-י-דכאו החלי אם תש ויהוה חפץ
 יצלח בידו יהוה

Highlighted Diff. 



11 

ל ם ֥הּוא ִיְסֹּבֽ ים ַוֲעֹוֹנָת֖ ַרִּב֑ י ָלֽ יק ַעְבִּד֖ יק ַצִּד֛ ע ְּבַדְעּ֗תֹו ַיְצִּד֥ ה ִיְׂשָּב֔ ל ַנְפׁשֹ֙ו ִיְרֶא֣  Masoretic ֵמֲעַמ֤

 4Q58 Isaiah הוא יסבול ]בים ועונתם[ושבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לר ]ר[מעמל נפשו יראה או

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff ל+ו+הוא יסב ושבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם +אור+מעמל נפשו יראה 

12 

ֶו֙ת ַנְפׁ֔שֹו  ה ַלָּמ֙ ר ֶהֱעָר֤ ַחת ֲאֶׁש֨ ק ָׁשָלל֒ ַּת֗ ים ְוֶאת־ֲעצּוִמי֮ם ְיַחֵּל֣ ן ֲאַחֶּלק־֣לֹו ָבַרִּב֗ ָלֵכ֞
ים ִנְמָנ֑ה ְוהּו֙א  יעַ ְוֶאת־ֹּפְׁשִע֖ ים ַיְפִּגֽ א ְוַלֹּפְׁשִע֖ ים ָנָׂש֔  ֵחְטא־ַרִּב֣

Masoretic 

פשו נ ]ר הערה למות[ן אחלק לו ברבים ואת עצמים יחלק שלל תחת אש]כ[ל
 ]ם יפגיע[פשעים נמנה וחוא חטאי רבים נשא ולפשעיה ואת

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

פשו נ למותמים יחלק שלל תחת אשר הערה -ו-לכן אחלק לו ברבים ואת עצ
 ם יפגיע+ה+רבים נשא ולפשעי +י+פשעים נמנה וחוא חטא ואת

Highlighted Diff. 

  



Chapter 54 

1 

ה ִמְּבֵנ֥י ְבעּוָל֖ה ֵני־ׁשֹוֵמָמ֛ ים ְּבֽ י־ַרִּב֧ ָלה ִּכֽ י ִרָּנ֤ה ְוַצֲהִל֙י לֹא־ָח֔ ָדה ִּפְצִח֨ א ָיָל֑ ֹ֣ ה ל י ֲעָקָר֖  ָרִּנ֥
ה ר ְיהָוֽ  ָאַמ֥

Masoretic 

בעולה  ]מבני שוממה[ ולא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני רני עקרה
 אמר יהוה

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

בעולה  ]מבני שוממה[ לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני+ו+רני עקרה 
 אמר יהוה

Highlighted Diff. 

2 

� ִויִרי֧עֹות  יִבי ְמ֣קֹום ָאֳהֵל֗ ִי� ַהְרִח֣ ִי� ִויֵתֹדַת֖ יָתַר֔ יִכ֙י ֵמֽ ִכי ַהֲאִר֙ ִי� ַיּ֖טּו ַאל־ַּתְחֹׂש֑ ִמְׁשְּכנֹוַת֛
 ִקי  ַחֵּזֽ

Masoretic 

 ]מיתריך ויתדתיך כי[ארי]ה תחשכי יטו אל[הרחיבי מקום אהלך וירעות משכנותיך 
 ]חזקי[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

מיתריך ויתדתיך  האריכי תחשכי עות משכנותיך יטו אל-י-הרחיבי מקום אהלך ויר
 חזקי

Highlighted Diff. 

  



3 

יבּו ים ְנַׁשּ֖מֹות יֹוִׁשֽ ׁש ְוָעִר֥ ם ִייָר֔ ִצי ְוַזְרֵע֙� ּגֹוִי֣ אול ִּתְפֹר֑ ֹ֖ ין ּוְׂשמ  Masoretic ִּכי־ָיִמ֥

 4Q58 Isaiah ]יושיבו מות[ערים נש]ו ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש כי[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

ִחי ְוחֶ  ִי֙� ִּתְׁשָּכ֔ ֶׁשת ֲעלּוַמ֙ י ֹב֤ יִרי ִּכ֣ א ַתְחִּפ֑ ֹ֣ י ל י ִּכ֣ א ֵת֔בֹוִׁשי ְוַאל־ִּתָּכְלִמ֖ ֹ֣ יְרִא֙י ִּכי־ל ת ַאל־ִּתֽ ְרַּפ֥
א ִתְזְּכִרי־ֽעֹוד ֹ֥ ִי� ל  ַאְלְמנּוַת֖

Masoretic 

 ]תשכחי וחרפת לומיך[כי בשת ע ]תחפיריתכלמי כי לא  לא תבושי ואל תיראי כי אל[
 ]עוד אלמנותיך לא תזכרי[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

א ֶרץ ִיָּקֵרֽ י ָכל־ָהָא֖ ל ֱא�ֵה֥ ֲאֵל֙� ְק֣דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֔ ִי� ְיהָו֥ה ְצָב֖אֹות ְׁש֑מֹו ְוֹגֽ ִי֙� ֹעַׂש֔ י ֹבֲעַל֨  Masoretic ִּכ֤

 4Q58 Isaiah ]הארץ יקרא וגאלך קדוש ישראל אלהי כל מו[ת ש]ו[יהוה צבא ]בעליך עשיךכי [

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ִי� ר ֱא�ָהֽ ס ָאַמ֥ י ִתָּמֵא֖ ים ִּכ֥ ֶׁשת ְנעּוִר֛ � ְיהָו֑ה ְוֵא֧ ה ַוֲע֥צּוַבת ֖רּוַח ְקָרָא֣ ה ֲעזּוָב֛ י־ְכִאָּׁש֧  Masoretic ִּכֽ

 4Q58 Isaiah ]קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך וח[עזובה ועצובת ר ]כאשה כי[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 



7 

� ים ֲאַקְּבֵצֽ ים ְּגֹדִל֖ י� ּוְבַרֲחִמ֥ ן ֲעַזְבִּת֑ ַגע ָקֹט֖  Masoretic ְּבֶר֥

 4Q58 Isaiah ]וברחמים גדלים אקבצך יך[ברגע קטן עזבת

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ה � ְיהָוֽ ר ֹּגֲאֵל֖ י� ָאַמ֥ ַחְמִּת֑ ם ִרֽ ֶסד עֹוָל֖ � ּוְבֶח֥ ַג֙ע ִמֵּמ֔ ְרִּתי ָפַנ֥י ֶר֙ ֶצף ִהְסַּת֨ ֶצף ֶק֗  Masoretic ְּבֶׁש֣

 4Q58 Isaiah ]ד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה[רגע ממך ובחס ]בשצף קצף הסתרתי פני[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ף ָעלַ֖  ְעִּתי ִמְּקֹצ֥ ן ִנְׁשַּב֛ ֶרץ ֵּכ֥ ַח ֖עֹוד ַעל־ָהָא֑ ר ֵמי־ֹנ֛ ְעִּתי ֵמֲעֹב֥ ר ִנְׁשַּב֗ י ֲאֶׁש֣ את ִל֔ ֹ֣ ַח֙ ז י ֹנ֨ ִי� ִּכי־ֵמ֥
�  ּוִמְּגָער־ָּבֽ

Masoretic 

 ]הארץ כן נשבעתי מקצף עליך נח עוד על מעבר מי[ לי אשר נשבעתי ]מי נח זאת כי[
 מגער בך]ו[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



10 

א ָת֔מּו ֹ֣ ית ְׁשלֹוִמ֙י ל א־ָי֗מּוׁש ּוְבִר֤ ֹֽ � ל י ֵמִאֵּת֣ ָנה ְוַחְסִּד֞ ָהִרי֙ם ָי֔מּוׁשּו ְוַהְּגָב֖עֹות ְּתמּוֶט֑ י ֶהֽ ט ִּכ֤
ה � ְיהָוֽ ר ְמַרֲחֵמ֖  ָאַמ֥

Masoretic 

 ]שלומי לא תמוט ית[מוש ובר]י כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא[
 ]אמר מרחמך יהוה[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ִי�  יץ ַּבּפּו֙� ֲאָבַנ֔ י ַמְרִּב֤ ה ָאֹנִכ֜ ָמה ִהֵּנ֨ א נָֻח֑ ֹ֣ ה ל יםֲעִנָּי֥ה ֹסֲעָר֖ י� ַּבַּסִּפיִרֽ  Masoretic ִויַסְדִּת֖

 4Q58 Isaiah ]בספירים ך אבניך ויסדתיךלא נחמה הנה אנכי מרביץ בפו רה[סע ניה]ע[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 57 

9 

י  ִי� ַוְּתַׁשְּלִח֤ י ִרֻּקָח֑ ֶמן ַוַּתְרִּב֖ ֶל֙� ַּבֶּׁש֔ ִרי ַלֶּמ֙ יִלי ַעד־ְׁשֽאֹולַוָּתֻׁש֤ ק ַוַּתְׁשִּפ֖ ָרֹח֔ י֙� ַעד־ֵמ֣  Masoretic ִצַר֙

 4Q58 Isaiah ול]שא ד מרחק ותשפילי עד[תשלחי ציריך ע]ו שמן ותרבי רקחיך[ב ]ותשרי למלך[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff שאול ריך עד מרחק ותשפילי עד+י+ותשלחי צ ותשרי למלך בשמן ותרבי רקחיך

  



10 

ית א ָחִלֽ ֹ֥ ן ל את ַעל־ֵּכ֖ ׁש ַחַּי֤ת ָיֵד֙� ָמָצ֔ ְרְּת נֹוָא֑ א ָאַמ֖ ֹ֥ ַעְּת ל ב ַּדְרֵּכ֙� ָיַג֔  Masoretic ְּבֹר֤

 4Q58 Isaiah ]ת[לא חלי ]כן מצאת על[ ת לא אמרת נואש חית ידך]יגע ברב דרכך[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ְגְּת  י ָּדַא֤ י ַמְחֶׁש֙ה ְוֶאת־ִמ֞ א ֲאִנ֤ ֹ֨ � ֲהל ְמְּת ַעל־ִלֵּב֑ ְרְּת לֹא־ַׂש֖ א ָזַכ֔ ֹ֣ ִבי ְואֹוִת֙י ל י ְתַכֵּז֔ יְרִא֙י ִּכ֣ ַוִּתֽ
ִאי א ִתיָרֽ ֹ֥ י ל ם ְואֹוִת֖ ֹעָל֔  ּוֵמ֣

Masoretic 

אני מחשה  מת על לבך הלוא]א ש[דאגת ותיראי כי תכזבי ואתי לא זכרת ל ]ואת מי[
 ומעולם ואתי לא תיראי

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

אני מחשה  א+ו+דאגת ותיראי כי תכזבי ואתי לא זכרת לא שמת על לבך הל ואת מי
 תי לא תיראי-ו-לם וא+ו+ומע

Highlighted Diff. 

12 

א יֹוִעיֽלּו� ֹ֥ ִי� ְול ת־ַמֲעַׂש֖ � ְוֶאֽ יד ִצְדָקֵת֑ י ַאִּג֖  Masoretic ֲאִנ֥

 4Q58 Isaiah ולא יועלוך ]מעשיך[ אגיד צדקך ואת אני

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff לוך-י-מעשיך ולא יוע ך ואת-ת-אגיד צדק אני

  



13 

ֶרץ ה ִב֙י ִיְנַחל־ֶא֔ ֶבל ְוַהחֹוֶס֥ ם ִיָּׂשא־֖רּוַח ִיַּקח־ָה֑ ִי� ְוֶאת־ֻּכָּל֥ ֲעֵק֙� ַיִּציֻל֣� ִקּבּוַצ֔  ְּבַזֽ
ׁש י ְוִייַר֖  ַהר־ָקְדִׁשֽ

Masoretic 

 והחסה בי ינחל ארץבל ]ה רוח יקח[ קבציך ואת כלם ישאזעקך יצילוך ב
 קדשי הר וירש

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

 סה בי ינחל ארץ-ו-הבל והח רוח יקח ציך ואת כלם ישא-ו-ך קב+ו+בזעקך יציל
 קדשי רש הר-י-וי

Highlighted Diff. 

14 

ימּו ִמְכׁ֖שֹול ֶר� ָהִר֥ ּלּו ַּפּנּו־ָד֑ ּלּו־ֹס֖ ר ֹסֽ י ְוָאַמ֥ ֶר� ַעִּמֽ  Masoretic ִמֶּד֥

 4Q58 Isaiah נו דרך הרימו מכשול מדרך עמי]ו פ[ל]ס סלו ואמר[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ן ַע֙ד ְוָק֣דֹוׁש ְׁש֔מֹו ָמ֥רֹום ְוָק֖דֹוׁש ֶאְׁשּ֑כֹון ְוֶאת־ַּדָּכ֙א  א ֹׁשֵכ֥ ם ְוִנָּׂש֗ ר ָר֣ ה ָאַמ֜ ּוְׁשַפל־֔רּוַח ִּכ֩י ֹכ֨
ים ב ִנְדָּכִאֽ ים ּֽוְלַהֲח֖יֹות ֵל֥  ְלַהֲחיֹו֙ת ֣רּוַח ְׁשָפִל֔

Masoretic 

 ]רוח ושפל[ דוש שמו מרום וקדוש ישכן ואת דכאוק ]רם ונשא שכן עד[ כי כה אמר
 ת רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים]להחיו[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

רוח  ושפל ן ואת דכא-ו-שכ*י*רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש  כי כה אמר
 להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים

Highlighted Diff. 



16 

יִתי י ָעִׂשֽ ֲע֔טֹוף ּוְנָׁש֖מֹות ֲאִנ֥ א ָלֶנַ֖צח ֶאְּק֑צֹוף ִּכי־֙רּוַח֙ ִמְּלָפַנ֣י ַיֽ ֹ֥ יב ְול א ְלעֹוָל֙ם ָאִר֔ ֹ֤ י ל  Masoretic ִּכ֣

 4Q58 Isaiah ]עשיתי[ אני ]ת[לנצח אקצף כי רוח מלפני יעטף ונשמו ]לעולם אריב ולא[ לא כי

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff עשיתי ף ונשמות אני-ו-ף כי רוח מלפני יעט-ו-לעולם אריב ולא לנצח אקצ כי לא

17 

ף  ר ְוֶאְקֹצ֑ הּו ַהְסֵּת֣ ְפִּתי ְוַאֵּכ֖ ֶר� ִלּֽבֹוַּבֲעֹ֥ון ִּבְצ֛עֹו ָקַצ֥ ב ְּבֶד֥  Masoretic ַוֵּיֶ֥ל� ׁשֹוָב֖

 4Q58 Isaiah ]בדרך לבו שובב וילך[ בצעו קצפתי ואכהו ואסתר ואקצף ]בעון[

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff בדרך לבו שובב וילך סתר ואקצף*א*+ו+בעון בצעו קצפתי ואכהו 

18 

הּו  יִתי ְוֶאְרָּפֵא֑ יו ָרִא֖ יוְּדָרָכ֥ ים ֖לֹו ְוַלֲאֵבָלֽ ֻחִמ֛ ם ִנֽ הּו ַוֲאַׁשֵּל֧  Masoretic ְוַאְנֵח֕

 4Q58 Isaiah לו ולאבליו ]ואנחהו ואשלם נחמים[ אהו]ארפ[ו ]י[דרכו ראית

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

ר ִים ָׁש֨לֹום ָׁש֜לֹום ָלָר֧חֹוק ְוַלָּק֛רֹוב ָאַמ֥ ֯וב ְׂשָפָת֑ א ִנ֣ יו ּבֹוֵר֖  Masoretic ְיהָו֖ה ּוְרָפאִתֽ

 4Q58 Isaiah הוה ורפתיו]י[ ק ולרקרוב אמר]שלום שלום לרחו[ שפתים ניבבורה 

d (4QIsa 

d) 

 .Highlighted Diff תיו-א-יהוה ורפ קרוב אמר+ר+שלום שלום לרחוק ול שפתים ב*י*נ *ה*בור



20 

י ַהְׁשֵק֙ט  ׁש ִּכ֤ ים ַּכָּי֣ם ִנְגָר֑ יטְוָהְרָׁשִע֖ ֶפׁש ָוִטֽ יו ֶר֥ ל ַוִּיְגְרׁ֥שּו ֵמיָמ֖ א יּוָכ֔ ֹ֣  Masoretic ל

 4Q58 Isaiah ]מימיו רפש וטיט[ רש כי השקט לא יוכל ויגרשו]נג והרשעים כים[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

21 

ים י ָלְרָׁשִעֽ ר ֱא�ַה֖ ין ָׁש֔לֹום ָאַמ֥  Masoretic ֵא֣

 4Q58 Isaiah ]לרשעים[ שלום אמר אלהי ]אין[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 58 

1  

ם ב ַחּטֹאָתֽ ית ַיֲעֹק֖ ם ּוְלֵב֥ � ְוַהֵּג֤ד ְלַעִּמ֙י ִּפְׁשָע֔ ם קֹוֶל֑ ר ָהֵר֣ � ַּכּׁשֹוָפ֖ א ְבָגרֹו֙ן ַאל־ַּתְחֹׂש֔  Masoretic ְקָר֤

 4Q58 Isaiah אתם]לעמי פשעם ולבית יעקב חט[ ר הרם קולך והגד]קרא בגרון אל תחשך כשופ[

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



2 

 ֹ֣ ט ֱא�ָהי֙ו ל ה ּוִמְׁשַּפ֤ ה ָעָׂש֗ י ֶיְחָּפ֑צּון ְּכ֞גֹוי ֲאֶׁשר־ְצָדָק֣ ַעת ְּדָרַכ֖ י ֥יֹום יֹו֙ם ִיְדֹרׁ֔שּון ְוַד֥ א ְואֹוִת֗
ב ים ֶיְחָּפֽצּוןִיְׁשָא֙לּוִנ֙י  ָעָז֔ ת ֱא�ִה֖ ֶדק ִקְרַב֥  ִמְׁשְּפֵטי־ֶצ֔

Masoretic 

 ]עשה ומשפט אלהיו לא[ וי אשר צדקה]ידרשון ודעת דרכי יחפצון כג[ אתי יום יום
 ]אלהים יחפצון[ קרבת ]צדק שפטי[אלוני מ]עזב יש[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

עשה ומשפט אלהיו לא  צדקה ידרשון ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר יום יום תי-ו-א-ו-
 אלהים יחפצון צדק קרבת עזב ישאלוני משפטי

Highlighted Diff. 

3 

ֶפץ  ְמֶכ֙ם ִּתְמְצאּו־ֵח֔ ן ְּב֤יֹום ֹצֽ ע ֵה֣ א ֵתָד֑ ֹ֣ נּו ְול ינּו ַנְפֵׁש֖ יָת ִעִּנ֥ א ָרִא֔ ֹ֣ ְמנּ֙ו ְול ָּמה ַּצ֙ ָל֤
ם ׂשּו ְוָכל־ַעְּצֵביֶכ֖  ִּתְנֹּגֽ

Masoretic 

 ]חפץ או[תמצ ]צמכם נפשנו ולא תדע הן ביום ו[ענינ ]ולא ראית למה צמנו[
 ]עצביכם תנגשו וכל[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



5 

ֶפ֙ר  ק ָוֵא֙ ן רֹאׁ֗שֹו ְוַׂש֤ ף ְּכַאְגֹמ֜ ם ַנְפׁ֑שֹו ֲהָלֹכ֨ הּו ֛יֹום ַעּ֥נֹות ָאָד֖ ְהֶי֙ה ֣צֹום ֶאְבָחֵר֔ ה ִיֽ ֲהָכֶז֗
יעַ  ה ַיִּצ֔  ֲהָלֶז֙ה ִּתְקָרא־֔צֹום ְו֥יֹום ָר֖צֹון ַליהָוֽ

Masoretic 

 ]ראשו ושק ואפר אגמן[הלכף כ ]אבחרהו יום ענות אדם נפשו ום[יהיה צ ]הכזה[
 ]צום ויום רצון ליהוה[ תקראו ]יציע הלזה[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

ראשו ושק ואפר  הלכף כאגמן אבחרהו יום ענות אדם נפשו יהיה צום הכזה
 צום ויום רצון ליהוה +ו+תקרא הלזה יציע

Highlighted Diff. 

6 

ח ְרצּוִצי֙ם  ה ְוַׁשַּל֤ ר ֲאֻגּ֣דֹות מֹוָט֑ ַׁשע ַהֵּת֖ ַח֙ ַחְרֻצּ֣בֹות ֶר֔ ֲה֣לֹוא ֶז֮ה ֣צֹום ֶאְבָחֵרהּ֒ו ַּפֵּת֙
ים קּו ָחְפִׁש֔ ה ְּתַנֵּתֽ  ְוָכל־מֹוָט֖

Masoretic 

 ]ציםו[שלח רצ ]פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ו[אבחרה ]הלוא זה צום[
 ]מוטה תנתקו חפשים וכל[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
  



7 

ה ָעֹר֙ם ְוִכִּסי֔תֹו  י־ִתְרֶא֤ ִית ִּכֽ ִביא ָב֑ ים ָּת֣ ים ְמרּוִד֖ � ַוֲעִנִּי֥ ָרֵע֙ב ַלְחֶמ֔ ס ָלֽ ֲה֨לֹוא ָפֹר֤
א ּוִמְּבָׂשְר�֖  ֹ֥ ם ל  ִתְתַעָּלֽ

Masoretic 

 ]ערם וכסיתו אה[כי תר ]לחמך ועניים מרודים תביא בית עבר[פרס ל ]הלוא[
 ]ומבשרך לא תתעלם[

4Q58 Isaiah 

d (4QIsa 

d) 

None Extant Highlighted Diff. 
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