
4Q78c (4QXIIc) Minor Prophets Scroll - Full Manuscript Transcription 

Fragments 1-2 

]2:12Hosea 1 ]ושבתה וכל מועדה[ ה]משושה חגה חדש והשבתי כל13 ידייצילנה מ לעיני מאהביה ואיש לא 

 2 ]ואכלתםושמתים ליער [נו לי מאהבי ]אמרה אתנה המה לי אשר נת[ אנתה אשר]ות והשמתי גפנה14[

 3 ]וחליתה ותלך אחרי[ נזמה ]ם אשר תקטיר להם ותעד[יעליה את ימי הבעל ]ופקדתי15 חית השדה[

 4 ]ונתתי לה17 לבה הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לכן16 יהוה מאהביה ואתי שכחה נאם[

  

Fragment 3 

 1 ]ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא3 שערים[ ים ולתכ]שער ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר3:2[

 2 ]בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבחבו [ים רבים יש]כי ימ4 אני אליך תזני ולא תהיי לאיש וגם[
 

Fragments 4-7 

 1 ]וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעולוה [א2 ץ]ר[ם בא]אלוהי דעת חסד ואין ואין4:1[

 2 ]דגי הים יאספו ובעוף השמים וגםית השדה [י בה בחב]יוש ואמלל כלכן תאבל הארץ  על3[

 3 ]נביא עמך לילה וכשלת היום וכשל גם5 כמריבי כהן[ האיש ועמכ ]יוכח ירב ואל אך איש אל4[

 4 ]אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת[ בלי הדעת כי]מ נדמו עמי6 ודמיתי אמך[



 5 ]חטאת עמי יאכלו ואל עונם8 כבודם בקלון אמירלי [ כרובם כן חטאו7 ]אני אלהיך אשכח בניך גם[

 6 ]ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא10 דרכיו ומעלליו אשיב לועליו [ הן ופקדתי]ככו עםוהיה כ9 ישאו נפשו[

 7 ]עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח12 לב ויין ותירוש יקח[ זנות11 ור]לשמ יהוה עזבו את יפרצו כי[

 8  ]הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה יזבחו ועלהרים [אשי ה]על ר13 והיהמה[ל]מתחת א זנונים התעה ויזנו[

 9  ]כמה[וכלותי מה]בנותיכ אפקוד על לא14 כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה ואלה כי טוב צלה על[

 10 ]זנה אתה ישראל אם15 ילבטיבין  הקדשות יזבחו ועם לא הזנות יפרדו ועם הם עם כי תנאפנה כי[

 11 ]פרה סררהכי כ16 יהוה תשבעו חי תעלו בית און ואל[ ל אל]ה ואל תבואו הגלג[אשם יהוד]אל י[

 12 ]סר סבאם הזנה18 לו חבור עצבים אפרים הנח17 במרחב[בש  י ככ ]עתה ירעם יהוה[ישראל  ר]סר[

 13 ]זאת שמעו5:1 בכנפיה ויבשו מזבחותםאותה רוח [ צרר19 ה י גנ]מ הזנו אהבו הבו קלון[

 14 ]פח הייתם למצפה ורשת ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כיל [ת ישרא]בי הכהנים והקשיבו[

 
Fragment 44 

 1 ]כאשר ילכו12 ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו7:11 זאת בקשהו בכל07:1[

 2 ]נדדו ממני אוי להם כי13 איסרם כשמע לעדתםידם [אור ם]השמי ף[ו]כע אפרוש עליהם רשתי[

 3 ]על זעקו אלי בלבם כי יילילו ולא41 דברו עלי כזבים[ והמה ]פשעו בי ואנכי אפדם שד להם כי[
  

Fragment 8 

 1 ןכו]ל3 מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון13:2[



 2 שמים ה בצר]אנוכי יהוה אלוהיכ4 ארבהמץ יסער מגרן וכעשן מבקר וכטל משכים הלך כ ענןיהיו כ[

 3 אנוכי העלותיכה]וקונה ארץ אשר ידיו ברא כול צבא השמים ולוא הראיתים לכה ללכת אחריהמה ו[

 4 רץ תלאבותא]אני ידעתיכה במדבר ב5 מארץ מצרים ואלוהים זולתי לוא תדע ומושיע אין בלתי[

 5 כנמר על דרכ ]ואהיה להמה כמו שחל7 כמרעיתם וישבעו שבעו וירום לבם על כן6[

 6 שדה תבקעםה ]אפגשמה כדוב שכול ואקרע סגור לבם ואכלום שם כלבי היער חית 8 אשור[

 7 אשר ] [ כ ]מלככה אפוא ויושיעכה בכול עריכה ושופטיכה אהי10שחתכה ישראל כי בי בעזרכה 9[
 

Fragment 9 

 1 ]ויחרבורו [ויבש מק ]מדבר עלהכי הוא בן אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה מ13:15[

 2 ]ב[באלוהיה בחר ]תאשם שמרון כי מרתה14:1 כלי חמדה מעינו הוא ישסה אוצר כל[

 3 ]                                                          יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו[

 4 ]אל ובו[ה דברים וש כ קחו עמכמ3 ]בעונך שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת2[

 5 ]ושיעינו[אשור לוא י4 רים שפתינו]פ טוב ונשלמה תשא עון וקח יהוה אמרו אליו כל[

 6 ]ארפא5[ ו אשר בכה ירוחם יתום]ידינ נאמר עוד אלהינו למעשה סוס לא נרכב ולא על[

 7 ]שיו[שראל יפרח כשושנה יכ שר]אהיה כטל לי6 ממנו שב אפימשובתם אהבם נדבה כי [
 

  



Fragments 10-12 

]1:10Joel 1 מים]כר הילילו אכרים הובישו11 יצהר אמלל תירוש הוביש דגן שדד י[בלה אדמה כ]א שדה 

 2 ה רמון]הגפן הובישה והתאנה גם תמר ותפוח אמלל12 שדה קציר אבד כי ה[טה ועל שער]ח על[

 3 לו]י[ם היל]הכוהני וספדו חגרו13               כוי הביש ששון מן בני אדם שו[עצי השדה יב ]כול[

 4 ]קדשו14 ונסך מנחה אלהיכם מבית נמנע כי אלהי משרתי בשקים לינו ואו[ב ]ח[שרתי מזב]מ[

 5 ]אהה15 יהוה אל וזעקו אלהיכם יהוה בית הארץ ישבי כל זקנים אספו רה[צום וקראו עצ

 6 ]שמחה אלהינּו מבית נכרת אכל עינינו נגד הלוא16 יבוא משדי וכשד יהוה[ליום כי קרוב יום 

 7 ]נאנחה מה18 דגן הביש כי ממגרות נהרסו אצרות נשמו גרפתיהם[עפשו פורות תחת מ17 וגיל

 8 ]אקרא יהוה אליך19 נאשמּו הצאן עדרי גם להם מרעה ין[בהמה נבוכו עדרי הבקר כי א

 9 ]אליך תערוג שדה בהמות גם20 השדה עצי כל להטה ולהבה ר[אכלה נוות המדבכי אש 

 10 ]                                                     המדבר נאות אכלה[ כי יבשו אפקי מים ואש
 11 ]קרוב כי יהוה יום בא כי הארץ ישבי כל ירגזו קדשי בהר והריעו ון[תקעו שופר בצי2:1

 12 ]ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש עליום 2[
 

Fragment 13 

 1 ]ן ולא יעבטון ארחותם[כו]ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו יל7[

 2 ]בעיר9 יבצעו אול יפלו לח[ובעד הש ]ילכון במסלתו גבר ידחקון לא אחיו ואיש8[

 3 ]ארץ רגזה[ לפניו10 לונים יבואו כגנב]הח בעד יעלו בבתים ירצון בחומה ישקו[
 



Fragments 14-17 
)cont( 101 ]יהוה יום גדול כי דברו עשה עצום כי מאד מחנהו רב חילו כי י[ויהוה נתן קולו לפנ11 נוגהם 

 2 ]ובבכי ובצום לבבכם בכל עדי שבו יהוה נאם[וגם עתה 12 מי יכלכלנו]ו[ונורא מואדה 

 3 ]ארך הוא ורחום חנון כי אלהיכם יהוה אל ושובו מה[וקרעו לבבכמה ואל גדיכ13 ובמספד

 4 ]ונסך מנחה ברכה אחריו והשאיר ונחם ישוב יודע מי14[ ה]ע[אפים ורב חסד ונחם על הר

 5  ]צום קראו עצרה תקעו שופר בציון קדשו15           [                     ליהוה אלוהיכמה
 6 ]וכלה מחדרו חתן יצא שדים וינקי עוללים אספו זקנים קבצו[  אסופו עם קדשו קהל16

 7 ]ואל עמך על יהוה חוסה ויאמרו יהוה משרתי הכהנים יבכו ולמזבח[ בין האולם17 מחופתה

 8 ]יהוה ויקנא18 אלהיהם איה בעמים יאמרו למה יים[ם גו]ב למשל ה[תתן נחלתכה לחרפ

 9 ]והתירוש הדגן את לכם שלח הנני לעמו יאמר[וה ו]יה יען[ו19 עמו ]על ול[לארצו ויחמ

 10a ]                                                           []              []                    [      ואכלתמה

 10 ]והדחתיו מעליכם ארחיק הצפוני ואת20 בגוים חרפה עוד[כמה ]את תן[לוא א]ו אותו ה[ושבעתמ

 11 ]ותעל באשו ועלה האחרון הים אל וספו הקדמני ים[פניו אל ה ]את[ שממה]ו ציה ארץ[ ל]א[

 12 ]בהמות תיראו אל22 לעשות יהוה הגדיל כי ושמחי גילי אדמה תיראי[ ל]א21 עשות[ל ל]י[כי הגד ]צחנתו[

 13 ]ושמחו גילו ציון ובני23 חילם נתנו וגפן תאנה פריו נשא עץ כי מדבר נאות ו[י כי דשא]שד[

 14 ]את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון ן לכםנת כי והיכמה[ל]א ביהוה[
  



Fragments 18-20 

 1  רושלים מכרתמה לבני]י ובני יהודה ובני6 הטבים הבאתם להיכליכםלקחתם ומחמדי 4:5[

 2a דבר אות]רחיק כי יהוה צב לשבאים אל גויומכרום  ובנותיכם ביד בני יהודה ומכרתי בניכם8[

 2 ויים קדשו מלחמה]בג זואת קראו9????             למען הרחיקם מעל גבולםהיונים [

 3 בות ומזמרותיכמה]לחר אתיכם כתו10 העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה[

 4 ]מסביב הגוים עושו ובאו כל11                 אני גבור מחים החלש יאמרלר[

 5 עמק יושפט כי גויים אל]ה ויעלו יעורו12 יהוה גבוריך שמה הנחת ונקבצו[

 6 יר באו רדו כי]צק[ ל]ש[כי ב ]מגל שלחו13 מסביב הגוים כל את לשפט אשב שם[

 7 םק החרוץ כי]בע המונים המונים14 רעתם רבה כי היקבים השיקו גת מלאה[

 8 נוגהמ ]אספו וכוכבים קדרו וירח שמש15 החרוץ בעמק יהוה יום קרוב[

 9 וירעשו שמים וארץ ויהוה ]קולו יתן ומירושלם ישאג מציון ויהוה16[

 10 השוכן יהוה אלוהיכמה ]אני כי וידעתם17 ישראל לבני ומעוז לעמו מחסה[

 11 ]ביום והיה18 עוד בה[ברו ]יע לוא וזרים קדש ירושלם והיתה קדשי הר בציון[

 12 ]ילכו יהודה אפיקי וכל לב[בעות תלכנה ח]והג עסיס רים[יטיפו הה ]ההוא[

 13 ]ואדום תהיה לשממה מצרים19 ים[נחל השט כול את ]והשקה יצא יהוה ת[ומעין מבי ]מים[

 14 ]ויהודה20 בארצם נקיא דם פכו[הודה אשר ש]י בני מחמס תהיה ה[שממ למדבר מדבר]ל[

 15 ]          בציון שכן ויהוה נקיתי א[יתי דמם לו]ונק21 לעולם תשב וירושלם לדור ודור[

]                                                   [               ]                                            [ 16 

]                                                   [      ]                                                     [ 17 



Fragments 21 - 23 

]2:11Amos 1  ]הנביאים הנזרים יין ועל ותשקו את12 יהוה נאם ל[ישרא ]זאת בני ומבחוריכם לנזרים האף אין 

 2  ]תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עיק[והנה אנוכי מ13 ]ור לוא תנבאו[לאמ ]צויתמה[

 3 ]ותפש הקשת לא יעמד וקל15 ו[א יאמץ כוחו וגבור לוא ימלט נפש]מנוס מקל וחזק לו[ואבד 14 יר]עמ[

 4 ]יהוה ההוא נאםיום [ומוצא לבו בגבורים ערום ינוס ב16 לט נפשו]רוכב הסוס לוא ימ[ימלט ו ]לוא ברגליו[

 5 ]העליתי מארץ שר[המשפחה א הוה עליכמה בני ישראל על כול]י דבר ר[שא ]הדבר הזה שמעו את3:1[

 6  ]ונותיכמה[ליכמה את כול ע]וד עה על כן אפק[כול משפחות האדמ]מרק אתכם ידעתי 2 מצרים לאמר[

 7  ]פח התפל צפור על5 לכד אם בלתי[עונתו ]מ[כפיר קולו מ ]יתן[ין לו ה]וטרף א[ ג אריה ביער]הישא4[

 8  ]שופר בעיר ועם לא[ קע]ם ית[א6 לכוד]לוא י[ ולכודה פח מן האדמה ]ה היעל[ל ]אין הארץ ומוקש[

 9 ]עבדיו גלה סודו אל יעשה אדני יהוה דבר כי אם[ כי לוא7 ]תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה יחרדו אם[
 

Fragments 24 - 25, 48, 26-29 

 1 ]ואמרוארמנות בארץ מצרים  ארמנות באשדוד ועל השמיעו על9 ינבא[בר מי לוא ]יהוה ד אדני3:8[

 2 ]נכחה ידעו עשות ולא10 רבות בתוכה ועשוקים בקרבה[ ן וראו מהומת]שמרו[ רי]על ה האספו[

 3 ]לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ11[ ס ושד בארמונותיהמה]חמ האוצרים יהוה[נואם 

 4 ]שתי אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי[ ה]כו12[  ותיכ]ונבוזו ארמונ[ ממכ עוזכ ]ד[והור

 5 ]בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערשבים [ני ישראל היוש]נצלו בם או בדל אוזן כן י[כרעי
 6 ]ישראל עליו כי ביום פקדי פשעי14 לוהי הצבאות[יהוה א ]וני[ם אד]מעו והעידו בבית יעקוב נוא[ש13



 7 ]בדו[קיץ וא]בית ה על החרף והכיתי בית15 לארץ פלו[ונ ]ונגדעו קרנות המזבח אל מזבחות בית ופקדתי על[

 8 ]ת[עו הדבר הזה פרו]שמ4:1[                                                ה]יהו בתי השן וספו בתים רבים נאם[

 9 ]ה[מה הביאו ונשת]הרוצצות אביונים האומרות לאדוניה[קות דלים ]העוש הבשן אשר בהר שמרון[

 10 ]ה[תכמה בסופוד דוג]ונשא אתכמה בצנות ואחרי עליכםה ימים בואים [שו כי הנ]נשבע אדוני יהוה בקד2[
 

Fragments 30 - 33 
 1  ]כי הנני מקים עליכם בית ישראל14 מרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים[הא ]ר[דב6:13

 2  ]נחל הערבה אלהי הצבאות גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד[ נואם יהוה
 3  ]לקש אחר גזי יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנהדוני [כוה הראני א7:1

 4  ]נא מי יקום עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח לאכול אתלה [והיה אם כ2 המלכ

 5 ]                           זאת לא תהיה אמר יהוה נחם יהוה על3 הוא[יעקוב כיא קטן 
 6 ]החלק ואכלה אתתהום רבה  וה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את[כוה הראני אדוני יה4

 7 ]היא לא תהיה אמר אדני יהוה זאת גם נחם יהוה על6 נא מי יקום יעקב כי קטן הוא ואמר אדני יהוה חדל5[

 8 ]כאנ ויאומראתה ראה עמוס  ויאמר יהוה אלי מה8[ דו אנכ]על חומת אנך וביכה הראני והנה אדני נצב 7[

 9  ]ונשמו במות ישחק ומקדשי9 אוסיף עוד עבור לו לאבקרב עמי ישראל [שמתי אנכ  ]ויאומר אדוני הנה[

 10 ]אל אל ירבעם וישלח אמציה כהן בית10 בית ירבעם בחרב יחרבו וקמתי על[ ראלש]י[

 11 ]תוכל הארץ להכיל ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא מלך[

 12 ]יגלה מעל אדמתוכה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה  כי11 דבריו כל את[

 13  ]שם לחם ושם תנבא ארץ יהודה ואכל לך אל עמוס חזה לך ברח אל[ מציה]א ויאמר12[



 14 ]מלך הוא ובית ממלכה הוא עוד להנבא כי מקדשוסיף [בית אל לוא ת]ו13[
 15  ]בוקר אנכי ובולס נביא אנכי כי נביא אנכי ולא בן לֹא ה[יאמר אל אמצי]ו[ויען עמוס 14

 16  ]עמי ישראל מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל[ ני יהוה]יקח[ו15 שיקמים

 17 ]בית ישחק ישראל ולא תטיף על יהוה אתה אמר לא תנבא על ר[שמע דב ]ועתה16[
 

Fragment 34 

 1 

]15:2Zephaniah 2  ]עוד איך היתהי ואפסי [בבה אנ]האומרה בל העיר העליזה היושבת לבטח זאת 

 3 ]מראה ונגאלה העיר היונה הוי3:1 ו[שרוק יניע את יד]עליה י מרבץ לחיה כל עובר לשמה[

 4 ]א קרבהואלהיה ל אלחה [ביהוה לוא בט ]שמעה בקול לא לקחה מוסר לא3:2[

 5 ]איהנבי3:4 א גרמו לבקרוב לר[י ע]אבז[טיה ]פ[ש ]אריות שאגים שריה בקרבה3:3[
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