 - According to 4Q82g Minor Prophets (4QXIIg) - In Verse Orderמיכה Micah /
Chapter 1

 7וכל פסיל]יה[ ]יכתו[ ]וכל[ ]אתנניה[ ]ישרפו[ ]באש[ ]וכל[ ]עצביה[ ]אשים[ ]שממה[ ]כי[ ]מאתנן[
זונה ]ישובו[ ]קבצה[ ]ועד[ ]אתנן[ ]זונה[:
] 12כי[ ]חלה[ ]לטוב[ ]יושבת[ ]מרות[ ]כ[י ירד ]רע[ ]מאת[ ]יהוה[ ]לשער[ ]ירושלם[:
] 13רתם[ ]המרכבה[ ]לרכש[ ]יושב[ת ללכ]יש[ ]ראשית[ ]חטאת[ ]היא[ ]לבת[ ]ציון[ ]כי[ ]בך[ ]נמצאו[
]פשעי[ ]ישראל[:
] 14ל[כן תתנין ]שלוחים[ ]על[ ]מורשת[ ]גת[ ]בתי[ ]אכזיב[ ]לאכזב[ ]למלכי[ ]ישראל[:
] 15ע[ד הירש ]אבי[ ]לך[ ]יושבת[ ]מרשה[ ]עד[ ]עדלם[ ]יבוא[ ]כבוד[ ]ישראל[:
Chapter 2

] 3לכן[ ]כה[ ]אמר[ ]יהוה[ ]ה[נ]ני[ ]חש[ב ]על[ המש]פחה[ ]הזאת[ ]רעה[ ]אשר[ ]לוא[ ]תמישו[
]משם[ ]צוא[רותיהם ולוא תלכ]ו[ ]רומה[ ]כי[ ]עת[ ]רעה[ ]היא[:
] 4ביום[ ]ההוא[ ]ישא[ ]עליכם[ ]משל[ ]ונ[הו נהי נ]היה[ ]אמר[ ]שדוד[ ]נשדנו[ ]חלק[ ]עמי[ ]ימיר[
]איך[ ]ימיש[ ]לי[ ]לשובב[ ]ש[דינו ]יחלק[:
Chapter 3

] 12לכן[ ]בגללכם[ ]ציון[ ]שדה[ ]תחרש[ ]וירושלם[ ]עיין[ ]תהיה[ ]והר[ ]הבית[ לבמות י]ער[:

Chapter 4

 1והיה באח]רית[ ]הימים[ ]יהיה[ ]הר[ ]בית[ ]יהוה[ ]נכון[ ]בראש[ ]ההרים[ ונשא הו]א[ ]מגבעות[
]ונהרו[ ]עליו[ ]עמים[:
] 2והלכו[ ]גוים[ ]רבים[ ]ואמרו[ ]לכו[ ]ונע[ל]ה[ ]אל[ ]הר[ ]יהוה[ ]ואל[ ]בית[ ]אלהי[ ]יעקב[ ]ויורנו[
]מדרכיו[ ]ונלכה[ ]בארחתיו[ ]כי[ ]מציון[ ]תצא[ ]תורה[ ]ודבר[ ]יהוה[ ]מירושלם[׃
Chapter 5

 6והיה שארית יעקוב ]בקרב[ ]עמים[ ]רבים[ ]כטל[ ]מאת[ ]יהוה[ ]כרביבים[ עלי עשב אשר לוא ]יקוה[
]לאיש[ ]ולא[ ]ייחל[ ]לבני[ ]אדם[:
] 7והיה[ ]שארית[ יעקוב ]בגו[ים בקר]ב[ ]עמים[ ]רבים[ ]כאריה[ ]בבהמות[ ]יער[ ]ככפיר[ ]בעדרי[
]צאן[ ]אשר[ ]אם[ ]עבר[ ]ורמס[ ]וטרף[ ]ואין[ ]מציל[:
Chapter 7

] 1אללי[ ]לי[ ]כי[ ]הייתי[ ]כאספי[ ]קיץ[ ]כעללת[ ]בציר[ ]אין[ ]אשכול[ ]לאכול[ ]בכורה[ ]אותה[
]נפשי[:
] 2אבד[ חסיד מן ה]ארץ[ ]וישר[ ]באדם[ ]אין[ ]כולם[ ]לדמים[ ]יארבו[ ]איש[ ]את[ ]אחי[הו יצודו
חרם:
] 3על[ ]הרע[ ]כפים[ ]להיטיב[ ]השר[ ]שאל[ ]והשפט[ ]בשלום[ ]והג[דול דבר הות ]נפשו[ ]הוא[
]ויעבתוה[:
] 20תתן[ אמת ]ליעקב[ ]חסד[ ]לאברהם[ ]אשר[ ]נשבעת[ ]לאבתינו[ ]מימי[ ]קדם[:

 - According to 4Q82g Minor Prophets - Direct Transcriptionמיכה Micah /

Fragment 92
1
2

]1:6ויסדיה אגלה[ 7וכל פסיל]יה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל[
]עצביה אשים שממה כי מאתנן[ זונה ]ישובו קבצה ועד אתנן זונה[

Fragment 91 Column 2, Fragments 93-94 Column 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

]1:12כי חלה לטוב יושבת מרות כ[י ירד ]רע מאת יהוה לשער ירושלם[
]13רתם המרכבה לרכש יושב[ת ללכ]יש ראשית חטאת היא לבת ציון כי[
]בך נמצאו פשעי ישראל 14ל[כן תתנין ]שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב[
]לאכזב למלכי ישראל 15ע[ד הירש ]אבי לך יושבת מרשה עד עדלם[
]יבוא כבוד ישראל 16קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך ךנשר[
]כי גלו ממך 2:1הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר[
]יעשוה כי יש לאל ידם 2וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו[
]גבר וביתו ואיש ונחלתו 3לכן כה אמר יהוה ה[נ]ני חש[ב ]על[
המש]פחה הזאת רעה אשר לוא תמישו משם צוא[רותיהם ולוא
תלכ]ו רומה כי עת רעה היא 4ביום ההוא ישא עליכם משל ונ[הו נהי
נ]היה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב ש[דינו

Fragment 94 Column 2
9
10
11
12

[
3:12לבמות י]ער
4:1והיה באח]רית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים[
ונשא הו]א מגבעות ונהרו עליו עמים 2והלכו גוים רבים ואמרו לכו[
]ונע[ל]ה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה[

Fragment 95
9
10
11

5:6והיה שארית יעקוב ]בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים[
עלי עשב אשר לוא ]יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם 7והיה שארית[
יעקוב ]בגו[ים בקר]ב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי[

Fragment 96
9
10
11

]7:1בכורה אותה נפשי 2אבד[ חסיד מן ה]ארץ וישר באדם אין כולם[
]לדמים יארבו איש את אחי[הו יצודו חרם ]3על הרע כפים להיטיב[
]השר שאל והשפט בשלום והג[דול דבר הות ]נפשו הוא ויעבתוה[

Fragment 97
1

]7:20תתן[ אמת ]ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם[

 – Masoretic against 4Q82gמיכה Hebrew Comparison of the Text of Micah /
Chapter 1
7

וְ כָל־פְּ ִסילֶיהָ יֻכַּתּוּ וְ כָל־אֶ ְת ַננֶּיהָ יִ שָּׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ וְ כָל־ﬠֲצַ בֶּ יהָ אָ ִשׂים ְשׁמָ מָ ה כִּ י מֵ אֶ ְתנַן זוֹנָה
קִ בָּ צָ ה וְ ﬠַד־אֶ ְתנַן זוֹנָה יָשׁוּבוּ
וכל פסיל]יה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה כי מאתנן[ זונה
]ישובו קבצה ועד אתנן זונה[
None Extant

Masoretic

4Q82g
Highlighted Diff.

12

כִּ י־חָ לָה לְ טוֹב יוֹשֶׁ בֶ ת מָ רוֹת כִּ י־י ַָרד ָרע מֵ אֵ ת יְ הוָה לְ שַׁ ﬠַר יְ רוּשָׁ ָל ִם
]כי חלה לטוב יושבת מרות כ[י ירד ]רע מאת יהוה לשער ירושלם[
None Extant

Masoretic
4Q82g
Highlighted Diff.

13

אשׁית חַ טָּ את הִ יא לְ בַ ת־צִ יּוֹן כִּ י־בָ � נִ ְמצְ אוּ
ְרתֹ ם הַ מֶּ ְרכָּבָ ה ל ֶָרכֶשׁ יוֹשֶׁ בֶ ת לָכִ ישׁ ֵר ִ
פִּ ְשׁﬠֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
]רתם המרכבה לרכש יושב[ת ללכ]יש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו[
]פשעי ישראל[
רתם המרכבה לרכש יושבת +ל+לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו
פשעי ישראל

Masoretic

4Q82g

Highlighted Diff.

14

מוֹרשֶׁ ת גַּת בָּ תֵּ י אַ כְ זִיב לְ אַ כְ זָב לְ מַ לְ כֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
ָלכֵן ִתּ ְתּנִ י ִשׁלּוּחִ ים ﬠַל ֶ
]ל[כן תתנין ]שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל[
לכן תתני+ן +שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל

Masoretic
4Q82g
Highlighted Diff.

15

עֹ ד הַ יֹּ ֵרשׁ אָ בִ י לָ� יוֹשֶׁ בֶ ת מָ ֵרשָׁ ה ﬠַד־ ֲﬠ ֻדלָּם יָבוֹא כְּ בוֹד יִ ְשׂ ָראֵ ל
]ע[ד הירש ]אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל[
None Extant

Masoretic
4Q82g
Highlighted Diff.

Chapter 2
3

ָלכֵן כֹּ ה אָ מַ ר יְ הוָה הִ נְ נִ י חֹ שֵׁ ב ﬠַל־הַ ִמּ ְשׁפָּחָ ה הַ זּ ֹאת ָרﬠָה אֲשֶׁ ר ל ֹא־תָ ִמישׁו
ִמשָּׁ ם צַ וְּ ארֹ תֵ יכֶם וְ ל ֹא תֵ לְ כוּ רוֹמָ ה כִּ י ﬠֵת ָרﬠָה הִ יא
]לכן כה אמר יהוה ה[נ]ני חש[ב ]על[ המש]פחה הזאת רעה אשר[ ]לוא תמישו[
]משם צוא[רותיהם ולוא תלכ]ו רומה כי עת רעה היא[
לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר ל+ו+א תמישו
משם צואר+ו+תיהם ול+ו+א תלכו רומה כי עת רעה היא

Masoretic

4Q82g

Highlighted Diff.

4

בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ שָּׂ א ֲﬠלֵיכֶם מָ שָׁ ל וְ נָהָ ה נְ הִ י נִ הְ יָה אָ מַ ר שָׁ דוֹד נְ שַׁ דֻּנוּ חֵ לֶק ﬠ ִַמּי י ִָמיר אֵ י�
י ִָמישׁ לִ י לְ שׁוֹבֵ ב שָׂ דֵ ינוּ יְ חַ לֵּק
]ביום ההוא ישא עליכם משל ונ[הו נהי נ]היה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך[
]ימיש לי לשובב ש[דינו ]יחלק[
ביום ההוא ישא עליכם משל ונה*ו* נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך
ימיש לי לשובב שדינו יחלק

Masoretic

4Q82g

Highlighted Diff.

Chapter 3
12

ָלכֵן בִּ גְ לַלְ כֶם צִ יּוֹן שָׂ דֶ ה תֵ חָ ֵרשׁ וִ ירוּשָׁ ַל ִם ﬠִ יִּ ין ִתּהְ יֶה וְ הַ ר הַ בַּ יִ ת לְ בָ מוֹת ָיﬠַר
]לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית[ לבמות י]ער[
None Extant

Masoretic
4Q82g
Highlighted Diff.

Chapter 4
1

וְ הָ יָה בְּ אַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמים יִ הְ יֶה הַ ר בֵּ ית־יְ הוָה נָכוֹן בְּ ר ֹאשׁ הֶ הָ ִרים וְ נִ שָּׂ א הוּא ִמגְּ בָ עוֹת
וְ ָנהֲרוּ ָﬠלָיו ﬠ ִַמּים
והיה באח]רית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים[ ונשא הו]א מגבעות[
]ונהרו עליו עמים[
None Extant

Masoretic

4Q82g
Highlighted Diff.

2

יוֹרנוּ
וְ הָ לְ כוּ גּוֹיִם ַרבִּ ים וְ אָ ְמרוּ לְ כוּ וְ ַנ ֲﬠלֶה אֶ ל־הַ ר־יְ הוָה וְ אֶ ל־בֵּ ית אֱ�הֵ י ַיﬠֲקֹ ב וְ ֵ
תוֹרה ְוּדבַ ר־יְהוָה ִמירוּשָׁ ָל ִם
ִמ ְדּ ָרכָיו וְ נֵלְ כָה בְּ אֹ ְרחֹ תָ יו כִּ י ִמצִּ יּוֹן תֵּ צֵ א ָ
]והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונע[ל]ה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו[
]מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם[
None Extant

Masoretic

4Q82g
Highlighted Diff.

Chapter 5
6

וְ הָ יָה ְשׁאֵ ִרית ַיﬠֲקֹ ב בְּ קֶ ֶרב ﬠ ִַמּים ַרבִּ ים כְּ טַ ל מֵ אֵ ת יְ הוָה כִּ ְרבִ יבִ ים ֲﬠלֵי־ﬠֵשֶׂ ב אֲשֶׁ ר
ל ֹא־יְ קַ וֶּה לְ ִאישׁ וְ ל ֹא יְ יַחֵ ל לִ בְ נֵי אָ דָ ם
והיה שארית יעקוב ]בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים[ עלי עשב אשר
לוא ]יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם[
והיה שארית יעק+ו+ב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר
ל+ו+א יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם

Masoretic

4Q82g

Highlighted Diff.

7

כְּ אַ ְריֵה

בְּ בַ הֲמוֹת

ַיﬠַר

וְ הָ יָה ְשׁאֵ ִרית ַיﬠֲקֹ ב בַּ גּוֹיִ ם בְּ קֶ ֶרב ﬠ ִַמּים ַרבִּ ים
כִּ כְ פִ יר בְּ ﬠ ְֶד ֵרי־צ ֹאן אֲשֶׁ ר ִאם ﬠָבַ ר וְ ָרמַ ס וְ טָ ַרף וְ אֵ ין מַ צִּ יל
]והיה שארית[ יעקוב ]בגו[ים בקר]ב עמים רבים כאריה בבהמות יער[
]ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל[
והיה שארית יעק+ו+ב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער
ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל

Masoretic

4Q82g

Highlighted Diff.

Chapter 7
2

אָ בַ ד חָ ִסיד ִמן־הָ אָ ֶרץ וְ יָשָׁ ר בָּ אָ דָ ם אָ יִ ן ֻכּלָּם לְ דָ ִמים ֶיאֱרֹ בוּ ִאישׁ אֶ ת־אָ חִ יהוּ יָצוּדוּ
חֵ ֶרם
]אבד[ חסיד מן ה]ארץ וישר באדם אין כולם לדמים יארבו איש את אחי[הו יצודו
חרם
None Extant

Masoretic

4Q82g
Highlighted Diff.

3

יטיב הַ שַּׂ ר שֹׁ אֵ ל וְ הַ שֹּׁ פֵט בַּ ִשּׁלּוּם וְ הַ גָּדוֹל דֹּ בֵ ר הַ וַּת נַפְ שׁוֹ הוּא
ﬠַל־הָ ַרע ַכּפַּיִ ם לְ הֵ ִ
וַיְ ﬠַבְּ תוּהָ
]על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והג[דול דבר הות ]נפשו הוא[
]ויעבתוה[
None Extant

Masoretic

4Q82g
Highlighted Diff.

20

ִתּתֵּ ן אֱמֶ ת לְ ַיﬠֲקֹ ב חֶ סֶ ד לְ אַ בְ ָרהָ ם אֲשֶׁ ר־נִ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ ַלאֲבֹ תֵ ינוּ ִמימֵ י קֶ דֶ ם
]תתן[ אמת ]ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם[
None Extant

Masoretic
4Q82g
Highlighted Diff.

