
Amos / עמוס - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined 

Chapter 1 

Verse 1 not extant among Dead Sea Scrolls 

 :מלרש הכרא יבשום הרעי לו נאותבאו קולו מציון ישאג ומירושלם יתן הוהמר יויא 2
 תהרו את בחרצות הברזלדושם  אשיבנו על ה לואארבע שלשה פשעי דמשק ועל על והיה אמר כה 3

 :דהגלע
 :ות בן הדדארמנושלחתי אש בבית חזאל ואכלה  4
 :ארם קירה אמר יהוה שבט מבית עדן וגלו עםומך און ות ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת 5
 :גלות שלמה להסגיר לאדום ל הגלותםע ארבעה לא אשיבנו שלשה פשעי עזה ועל יהוה על כה אמר 6
 :ארמנתיהכלה ואעזה  בחומתושלחתי אש  7
אמר אדני  עקרון ואבדו שארית פלשתים ידי עלשיבותי שקלון והמא והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט 8

 :היהו
שלמה לאדום ולא זכרו ברית ות הסגירם גל ארבעה לא אשיבנו על צר ועל שלשה פשעי עלה והכה אמר י 9

 :אחים
 :ואכלה ארמנתיה בחומת צר ושלחתי אש 10



רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף  עלנו אשיב 1אול ארבעה שלשה פשעי אדום ועל כה אמר יהוה על 11
 :נצחרה אפו ועברתו שמ לעד

 :צרהובושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות  12
 למען הרחיב אתלעד על בקעם הרות הג ארבעה לא אשיבנו עמון ועל פשעי בניה כה אמר יהוה על שלש 13

 :גבולם
 :הביום סופ ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסערכלה בחומת רבה וא אש והצתי 14
 :הוא ושריו יחדו אמר יהוהולה מלכם בג ךוהל 15

Chapter 2 
 :לשידדום לך אמ שרפו עצמות ארבעה לא אשיבנו על פשעי מואב ועלל שלשה ר יהוה עכה אמ 1

Verses 2 - 6 not extant among Dead Sea Scrolls 

 :הנערה למען חלל את שם קדשי יו ילכו אלואב עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש השאפים על 7
 :הםאצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהי יטו לים ב ח ועל בגדים 8
גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל  יםארז ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ואנכי 9

 :ושרשיו מתחת
Verse 10 not extant among Dead Sea Scrolls 

 :יהוה נאם לישרא זאת בני ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין 11

1 4QXIIg: not (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling לא. 

                                                           



 :ור לוא תנבאולאמ צויתמה הנביאים הנזרים יין ועל ותשקו את 12
 :ירעמ תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עיקוהנה אנוכי מ 13
 ו:כוחו וגבור לוא ימלט נפש א יאמץמנוס מקל וחזק לוואבד  14
 :הסוס לוא ימלט נפשו וכבור מלטוקל ברגליו לוא י ותפש הקשת לא יעמד 15
 :יהוה םום ההוא נאום ינוס בילבו בגבורים ער מוצאו 16

Chapter 3 
העליתי מארץ מצרים  אשר ל המשפחהוכ אל עלבני ישר מהעליכ שר דבר יהוהה אמעו את הדבר הזש  1

 :לאמר
 :תיכםועונ לואת כ מהכן אפקד עליכ משפחות האדמה עלמכול  ידעתי רק אתכם 2

Verse 3 not extant among Dead Sea Scrolls 

 :לכד אם בלתיעונתו מכפיר קולו מ יתןין לו הוטרף א ג אריה ביערהישא 4
 :לכודלוא י ה פח מן האדמה ולכודה היעלל אין פח הארץ ומוקש התפל צפור על 5
 :תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה בעיר ועם לא יחרדו אםשופר  קעם יתא 6
 :עבדיו הנביאים גלה סודו אל יעשה אדני יהוה דבר כי אם כי לוא 7
 :ינבאבר מי לוא יהוה ד אריה שאג מי לא יירא אדני 8
רבות  ן וראו מהומתשמרו ריעל הארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו  ארמנות באשדוד ועל השמיעו על 9

 :ועשוקים בקרבהבתוכה 
 :ס ושד בארמונותיהמהחמ האוצרים יהוהנואם  נכחה ידעו עשות ולא 10



 :ותיכונבוזו ארמונ ממכ עוזכ דוהור לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ 11
בים ני ישראל היושם או בדל אוזן כן ינצלו בכרעי אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי הכו 12

 :ובדמשק ערשבשמרון בפאת מטה 
 :לוהי הצבאותיהוה א ונים אדמעו והעידו בבית יעקוב נואש 13
 :לארץ פלוונ ונגדעו קרנות המזבח אל מזבחות בית ישראל עליו ופקדתי על כי ביום פקדי פשעי 14
 :היהו בדו בתי השן וספו בתים רבים נאםקיץ ואבית ה החרף על והכיתי בית 15

Chapter 4 
מה הרוצצות אביונים האומרות לאדוניהקות דלים העוש הבשן אשר בהר שמרון תעו הדבר הזה פרושמ 1

 :ההביאו ונשת
 :התכמה בסופוד דוגונשא אתכמה בצנות ואחרי עליכםה ימים בואים שו כי הננשבע אדוני יהוה בקד 2

Verse 3 not extant among Dead Sea Scrolls 

 :יכם לשלשת ימים מעשרתיכםחבז אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר באו בית 4
 :השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה ותנדב וראוק וקטר מחמץ תודה 5
 :יהוה עדי נאם תםשב קומתיכם ולאנתתי לכם נקיון שנים בכול עריכם וחסר לחם בכול מאנוכי  וגם 6
 לא עיר אחת אחת ועל עיר לקציר והמטרתי עלדשים שלושה ח עודב הגשם וגם אנכי מנעתי מכם את 7

 :קה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבשאמטיר חל
 :י נאם יהוהעד םלא שבתש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו וונעו שתים של 8



 שבתם עדי נאם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא רמיכםוכ הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם 9
 :יהוה

Verses 10 - 13 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 5 
 :הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל את מעוש 1
 :אדמתה אין מקימה תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על לאנפלה  2

Verses 3 - 8 not extant among Dead Sea Scrolls 

 :ד על מבצר יבואז ושעשד על  המבליג 9
Verse 10 not extant among Dead Sea Scrolls 

ניתם ולוא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולוא ב ממנו בתי גזית לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו 11
 :יינם את תשתו

 :בשער הטויונים אבו לקחי כפר רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק כי ידעתי 12
 :היא לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה 13
 :כאשר אמרתם צבאות אתכם כן יהוה אלהי רע למען תחיו ויהיל ב ואוט ודרש 14
 :רית יוסףיחננו יהוה אלוהי צבאות שא ֹטוב והציגו בשער משפט אוליאהבו שנאנו רע ו 15
אבל  או אכר אלוקרהו  ויואמרו ה חוצות רחבות מספד ובכל אדני בכלות אלוהי צבא הלכן כה אמר יהו 16

 :נהייודעי  ומספד אל



 :יהוה בקרבך אמר אעבר מספד כי כרמים ובכל 17
 :יהוה הוא חשך ולוא אור ם יוםיום יהוה למה זה לכ הוי המתאוים את 18

Verses 19 - 27 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 6 
 :להם בית ישראלוים ובאו הג הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית 1
 האלה אם רב גבולם לכותמהמ הטובים מן פלשתים גתרדו חמת רבה ו ולכו משם וראו כלנהעברו  2

 :מגבלכם
 :מסת חשב ותגישון ליום רע המנדים 3
 :ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבקתם ערשו מטות שן וסרחים על לע השכבים 4

Verse 5 not extant among Dead Sea Scrolls 

 :שבר יוסף וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו עליין קי זרבמ שתיםה 6
Verse 7 not extant among Dead Sea Scrolls 

שנאתי והסגרתי  וארמנתיון יעקוב וגא תא יתאיב אנוכצבאות מ נאם יהוה אלהי בנפשו הי יהונשבע אדונ 8
 :יר ומלאהע
 :ושים בבית אחד ומתאם יותרו עשרה אנ והיה 9

עמך ואמר אפס ואמר הס  עודה בירכתי הבית בית ואמר לאשרעצמים מן ה להוציא ונשאו דודו ומסרפי 10
 :היר בשם יהולא להזכ כי



 :הקטן בקעים יתם והביגדול רסיסכי הנה יהוה מצוה והכה הבית ה 11
 :הללענ צדקה משפט ופרי כי הפכתם לראש בבקרים סלע סוסים אם יחרושהירצון ב 12
 :לקחנו לנו קרניםנו הלוא בחזק ללא דבר האמרים חיםשמה 13
מלבוא חמת עד נחל  אתכם ת גוי ולחצוהצבאו אלהי והיה 2םאונ כי הנני מקים עליכם בית ישראל 14

 :הערבה
Chapter 7 

 :אחר גזי המלך נה לקשש וההלק והנה יוצר גבי בתחלת עלות וני יהוהאד ניהרא כה 1
 :הואיעקוב כיא קטן  יקוםנא מי  עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח לאכול אתלה והיה אם כ 2
 :ת לא תהיה אמר יהוהזא נחם יהוה על 3
 :החלק תהום רבה ואכלה את את וה ותאכליה כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני 4
 :מי יקום יעקב כי קטן הוא ל נאחד ואמר אדני יהוה 5
 :אמר אדני יהוה א לא תהיהיגם ה זאת נחם יהוה על 6
 :ו אנךדמת אנך וביל חוצב עאדוני נכה הראני והנה  7
 ישראל לאי עמ אנך בקרב 3שמתי הנה יהוהיאמר אמר אנך וו אתה ראה עמוס י מהאל יהוה אדוני ויאמר 8
 :לו רוסיף עוד עבוא

2 4QXIIc: declares (plene spelling). 4QXIIg and Masoretic have the defective spelling םנא . The reading of 4QXIIc brings into question the vowel-points that the Masoretes 
added to the Hebrew text to aid pronunciation (and indeed, how to read the text as certain nouns, adjectives and verbs can look exactly the same in Hebrew). According to 
them, םנא  is to be pronounced ְנֻאם/ne’um; however the reading of 4QXIIc as would lead us to believe that it should actually be pronounced nu’em, which is a reversing of 
the vowels. The question would have to be asked: what else have the Masoretes vowel-pointed incorrectly? 
3 4QXIIc, LXX (Ιδου εγω εντασσω): Behold, I have set. 4QXIIg and Masoretic read הנני שם meaning Behold, I am setting. The change is from a verb with a perfect 
(“completed”) tense, indicating that the task has already been completed, to a verb-participle indicating that the task is going to be done, but has yet to be so. 

                                                           



 :עם בחרבירבבית  עלי בו וקמתשראל יחרומקדשי י במות ישחק ונשמו 9
תוכל  4לוארב בית ישראל בקעמוס  קשר עליךר לאמ הן בית אל אל ירבעם מלך ישראלציה כאמ וישלח 10

 :ריודב כל את יללהכ הארץ
 :לה יגלה מעל אדמתוג וישראל אמר עמוס בחרב ימות ירבעם הכי כ 11
 :שם תנבאוחם ם לש אכלה והודארץ יל אברח לך  5לכהאמציה אל עמוס חזה  ויאמר 12
 :הוא ית ממלכהוב מלך הוא קדשא כי מתוסיף עוד להנב 6לואובית אל  13
 :8שיקמים בוקר אנכי ובולס כיי א אנכן נביולא ב 7כיואנ נביא אל הימצא אל ויאמר סעמו ויען 14
 :עמי ישראל 10על 9הנבא ויאמר יהוה לךהוה מאחרי הצאן י יויקחנ 15
 :בית ישחק ף עודילא תנבא על ישראל ולא תט יהוה אתה אמר דבר ועתה שמע 16

  

4 4QXIIg: not (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling לוא. 
5 4QXIIg: go (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling לך. 
6 4QXIIg: not (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling לוא. 
7 4QXIIg: am I (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling כיואנ . 
8 4QXIIc: sycamore trees (plene spelling)/ MurXII and Masoretic have the defective spelling שקמים. 
9 MurXII, Mas, LXX (προφητευσον): prophesy. 4QXIIg has the alternative reading הנביה, which could be translated as be the prophet (with an orthographic ה rather than א 

to give the pronounciation -ah), or is a misspelling of הנביאה, which is the same meaning as be the prophet, with a directional ה at the end. 
10 MurXII, LXX: upon. 4QXIIg and Masoretic read אל meaning to. 

                                                           



 14לקותח בחבל כהלו ואדמתובחרב יפ 13כהיובנות 12כהובניתזנה  בעיר 11כהאשתיהוה  אדני אמר לכן כה 17
 :טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתודמה ל אע ואתה

Chapter 8 
 :וה והנה כלוב קיץיהה הראני וכ  1
אוסיף עוד עבור  עמי ישראל לא אל אלי בא הקץ יהוה אמרואמר כלוב קיץ וי ר מה אתה ראה עמוסויאמ 2

 :לו
 :ום השליך הסמק לוהיכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכ ירותש והילילו 3
 :ענוי ארץ זאת השאפים אביון ולשבית שמעו 4
 :המרמ איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני תחה בר להקטיןונפ שבר והשבת נשביםיעבר החדש ותי לאמר מ 5
 :ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשבירלים לקנות בכסף ד 6
 :מעשיהם אשכח לנצח כל בגאון יעקב אםה הוע ינשב 7

Verses 8 - 10 not extant among Dead Sea Scrolls 

את  15עולשממא למים כי אם צב ללחם ולא עעב בארץ לא רחתי ראדני יהוה והשל הנה ימים באים נאם 11
 :הי יהודבר

11 F.Amos1, 4QXIIg(vid): your wife (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling אשתך. 
12 F.Amos1, 4QXIIg(vid): your sons (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling ךבני . 
13 MurXII, Mas: your daughters. F.Amos1 omits this word, either via homoeoteleuton, or possibly due to the fact that the Tanakh usually talks about peoples sons dying by 
the sword, and doesn’t usually mention daughters in the same thought. 
14 F.Amos1: will be divided (plene spelling). 4QXIIg and Masoretic have the defective spelling תחלק. 
15 4QXIIg: to hear (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling עולשמ . 

                                                           



 :הוה ולא ימצאויבר ת דלבקש א עו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטונו 12
 :הבתולת היפות והבחורים בצמא ביום ההוא תתעלפנה 13
 :ן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקנמו עודדואמרו חי אלהיך  הנשבעים באשמת שמרון 14

Chapter 9 
הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב  ווירעש 16הכפתורח ויאמר הך בתי את אדני נצב על המזירא 1

 :טיפללא ימלט להם וינוס להם נס  אלאהרג 
 :משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם אם יחתרו בשאול 2
מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש  יסתרו םו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואאיחב ואם 3

 :ונשכם
 :עליהם לרעה ולא לטובה יניושמתי ע משם אצוה את החרב והרגתם איביהםילכו בשבי לפני  ואם 4
 :ושקעה כיאר מצרים הלאבל כל יושב בה ועלתה כיאר כווג ותמהנוגע בארץ  הצבאותואדני יהוה  5
 :שמו הוהארץ יה יפכם על פנים וישדה הקרא למי הסרץ יא ואגדתו על 17וימעלותמים בשהבונה  6
 העליתי מארץ מצרים ופלשתיים לאישר את ם יהוה הלואנא אתם לי בני ישראל םכבני כשיי ואהל 7
 :מקירוארם  כפתורמ

בית  אשמיד את השמיד אכי ל והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס אההחטהנה עיני אדני יהוה בממלכה  8
 :יהוה יעקב נאם

 :צרור ארץ יפול ולא ברהכוע בינ בית ישראל כאשר הגוים את והנעותי בכל אנכי מצוה הנה כי 9

16 MurXII, Ma: the capitals (plene spelling). 4QXIIg uncharacteristically has the defective spelling הכפתר. 
17 4QXIIg: his upper chambers (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling מעלותיו. 

                                                           



 :תגיש ותקדים בעדינו הרעה לא מי האמריםעי הטא בחרב ימותו כל 10
 :ובניתיה כימי עולם םקיסתיו אוהר פרציהן סכת דויד הנפלת וגדרתי את א אקים אתההו ביום 11
 :נאם יהוה עשה זאת נקרא שמי עליהם הגוים אשר וכל שו את שארית אדוםייר למען 12
 עותגבסיס וכל הע במשך הזרע והטיפו ההרים יםש בקצר ודרך ענבחוריהוה ונגש  הנה ימים באים נאם 13

 :המוגגנתת
את  נם ועשו גנות ואכלות יישתו או וישבו ונטעו כרמים תשמום נובנו עריראל ישושבתי את שבות עמי  14

 :פריהם
 :18הכהיואל אשר נתתי להם אמר יהוה תםמעל אדמ דעו ינתשו תם ולאאדמ ונטעתים על 15

18 4QXIIg: your God (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling אלהיך. 
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