
Micah / מיכה - According to 4Q82g Minor Prophets (4QXIIg) - In Verse Order 

Chapter 1 
 ]מאתנן] [כי] [שממה] [אשים] [עצביה] [וכל] [באש] [ישרפו] [אתנניה] [וכל] [יכתו[ ]יה[וכל פסיל 7

 :]זונה] [אתנן] [ועד] [קבצה] [ישובו[ זונה
 :]ירושלם] [לשער] [יהוה] [מאת] [רע[ ירדי ]כ] [מרות] [יושבת] [לטוב] [חלה] [כי[ 12
] נמצאו] [בך] [כי] [ציון] [לבת] [היא] [חטאת] [ראשית] [יש[ת ללכ]יושב] [לרכש] [המרכבה] [רתם[ 13
 :]ישראל] [פשעי[

 :]ישראל] [למלכי] [לאכזב] [אכזיב] [בתי] [גת] [מורשת] [על] [שלוחים[ תתנין כן]ל[ 14
 :]ישראל] [כבוד] [יבוא] [עדלם] [עד] [מרשה] [יושבת[ ]לך] [אבי[ הירש ד]ע[ 15

Chapter 2 
] תמישו] [לוא[ ]אשר] [רעה] [הזאת] [פחה[המש ]על[ ב]חש] [ני[נ]ה] [יהוה] [אמר] [כה] [לכן[ 3
 :]היא] [רעה] [עת] [כי] [רומה] [ו[תלכ ולוא רותיהם]צוא] [משם[
] ימיר] [עמי] [חלק[ ]נשדנו] [שדוד] [אמר] [היה[נ נהי הו]ונ] [משל] [עליכם] [ישא] [ההוא] [ביום[ 4
 :]יחלק[ דינו]ש] [בבלשו] [לי] [ימיש] [איך[

Chapter 3 
 :]ער[י לבמות ]הבית] [והר] [תהיה] [עיין] [וירושלם] [תחרש] [שדה] [ציון] [בגללכם] [לכן[ 12



Chapter 4 
] מגבעות[ ]א[ונשא הו ]ההרים] [בראש] [נכון] [יהוה] [בית] [הר] [יהיה] [הימים] [רית[והיה באח 1
 :]עמים] [עליו] [ונהרו[
] ויורנו] [יעקב] [אלהי] [בית] [ואל] [יהוה] [הר] [אל[ ]ה[ל]ונע[ ]לכו] [ואמרו] [רבים] [גוים] [והלכו[ 2
 ׃]מירושלם] [יהוה] [ודבר] [תורה] [תצא] [מציון] [כי] [בארחתיו] [ונלכה[ ]מדרכיו[

Chapter 5 
] יקוה[ עלי עשב אשר לוא ]כרביבים] [יהוה] [מאת] [כטל] [רבים] [עמים] [בקרב[ שארית יעקובוהיה  6
 :]אדם] [לבני] [ייחל] [ולא] [לאיש[
 ]בעדרי] [כפירכ] [יער] [בבהמות] [אריהכ] [רבים] [עמים[ ]ב[בקר ים]בגו[ יעקוב ]שארית] [והיה[ 7
 :]מציל[] ואין] [וטרף] [ורמס] [עבר] [אם] [אשר] [צאן[

Chapter 7 
] אותה] [בכורה[ ]לאכול] [אשכול] [אין] [בציר] [כעללת] [קיץ] [כאספי] [הייתי] [כי] [לי] [אללי[ 1
 :]נפשי[
 יצודו הו]אחי] [תא[ ]איש] [יארבו] [לדמים] [כולם] [אין] [באדם] [וישר] [ארץ[ה מן חסיד ]אבד[ 2

 :חרם
] הוא] [נפשו[ הות דבר דול]והג] [בשלום[ ]והשפט[] שאל] [השר] [להיטיב] [כפים] [הרע] [על[ 3
 :]ויעבתוה[

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



Micah / מיכה - According to 4Q82g Minor Prophets - Direct Transcription 

Fragment 92 

 ]וכל באש ישרפו אתנניה וכל יכתו יה[וכל פסיל7 ]ויסדיה אגלה1:6[ 1
 ]אתנן זונה ועד קבצה ישובו[ זונה ]מאתנן כי שממה אשים עצביה[ 2

 

Fragment 91 Column 2, Fragments 93-94 Column 1 

 ]ירושלם לשער יהוה מאת רע[ ירדי ]כ מרות יושבת לטוב חלה כי1:12[ 1
 ]כי ציון לבת היא חטאת ראשית יש[ת ללכ]יושב רתם המרכבה לרכש13[ 2
 ]אכזיב בתי גת מורשת על שלוחים[ תתנין כן]ל14 ישראל פשעי נמצאו בך[ 3
 ]עד עדלם מרשה יושבת לך אבי[ הירש ד]ע15 ישראל למלכי לאכזב[ 4
 ]בני תענוגיך הרחבי קרחתך ךנשר קרחי וגזי על16 ישראל יבוא כבוד[ 5
 ]באור הבקרמשכבותם  און ופעלי רע על הוי חשבי2:1כי גלו ממך [ 6
 ]וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו2לאל ידם  יעשוה כי יש[ 7
 ]על[ ב]ני חש[נ]לכן כה אמר יהוה ה3גבר וביתו ואיש ונחלתו [ 8
 רותיהם ולוא ]תמישו משם צוא לוא פחה הזאת רעה אשר[המש 9

 נהי הו]ונ משל עליכם ישא ההוא ביום4 ו רומה כי עת רעה היא[תלכ 10
 דינו]ש לשובב לי ימיש איך ימיר עמי חלק נשדנו שדוד אמר היה[נ 11

 



Fragment 94 Column 2 

 ]                                                             ער[י לבמות3:12 9
 ]רית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים[באח והיה4:1 10
 ]לכו ואמרו רבים גוים והלכו2 עמים עליו ונהרו מגבעות א[ונשא הו 11
 ]ונלכה מדרכיו וויורנ יעקב אלהי בית ואל יהוה הר אל ה[ל]ונע[ 12

 

Fragment 95  

  ]בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים[ והיה שארית יעקוב5:6 9
 ]שארית והיה7 אדם לבני ייחל ולא לאיש יקוה[ עלי עשב אשר לוא 10
 ]בעדרי כפירכ יער בבהמות אריהכ רבים עמים ב[בקר ים]בגו[יעקוב  11

 

 

  

Fragment 96  

 ]כולם אין באדם וישר ארץ[ה מן חסיד ]אבד2 בכורה אותה נפשי7:1[ 9
 ]להיטיב כפים הרע על3[חרם  יצודו הו]אחי תא איש יארבו לדמים[ 10
 ]ויעבתוה הוא נפשו[הות  דבר דול]והג בשלום והשפט שאל השר[ 11



Fragment 97 

 ]קדם ימימ לאבתינו נשבעת אשר לאברהם חסד ליעקב[אמת  ]תתן7:20[ 1

 
  



Hebrew Comparison of the Text of Micah / מיכה – Masoretic against 4Q82g 

Chapter 1 

7 

Masoretic 
זֹוָנה  ֶאְתַנןָאִׂשים ְׁשָמָמה ִּכי מֵ  ְוָכל־ְּפִסיֶליָה יַֻּכּתּו ְוָכל־ֶאְתַנֶּניָה ִיָּׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל־ֲעַצֶּביהָ 

 ִקָּבָצה ְוַעד־ֶאְתַנן זֹוָנה ָיׁשּובּו

4Q82g 
זונה  ]מאתנן כי שממה אשים עצביה וכל באש ישרפו אתנניה וכל יכתו יה[וכל פסיל

 ]זונה אתנן ועד קבצה ישובו[
Highlighted Diff. None Extant 

12 

Masoretic  ֵאת ְיהָוה ְלַׁשַער ְירּוָׁשָלִםיֹוֶׁשֶבת ָמרֹות ִּכי־ָיַרד ָרע מֵ ִּכי־ָחָלה ְלטֹוב 

4Q82g ]ירושלם לשער יהוה מאת רע[ ירדי ]כ מרות יושבת לטוב חלה כי[ 
Highlighted Diff. None Extant 

  



13 

Masoretic 
 ִנְמְצאּו ְלַבת־ִצּיֹון ִּכי־ָב�ְרֹתם ַהֶּמְרָּכָבה ָלֶרֶכׁש יֹוֶׁשֶבת ָלִכיׁש ֵראִׁשית ַחָּטאת ִהיא 

 ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל

4Q82g 
 ]נמצאו בך כי ציון לבת היא חטאת ראשית יש[ת ללכ]יושב לרכש המרכבה רתם[
 ]ישראל פשעי[

Highlighted Diff. 
 נמצאו לבת ציון כי בך היא חטאת ראשית ישלכ+ל+ יושבת רתם המרכבה לרכש

 ישראל פשעי
14 

Masoretic ָלֵכן ִּתְּתִני ִׁשּלּוִחים ַעל מֹוֶרֶׁשת ַּגת ָּבֵּתי ַאְכִזיב ְלַאְכָזב ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל 

4Q82g ]ישראל למלכי לאכזב אכזיב בתי גת מורשת על שלוחים[ תתנין כן]ל[ 
Highlighted Diff. ישראל למלכי בתי אכזיב לאכזב גת מורשת על שלוחים +ן+תתני כןל 

15 

Masoretic ֹעד ַהֹּיֵרׁש ָאִבי ָל� יֹוֶׁשֶבת ָמֵרָׁשה ַעד־ֲעֻדָּלם ָיבֹוא ְּכבֹוד ִיְׂשָרֵאל 

4Q82g ]ישראל כבוד יבוא עדלם עד מרשה יושבת לך אבי[ הירש ד]ע[ 
Highlighted Diff. None Extant 
  



Chapter 2 

3 

Masoretic 
 ַעל־ַהִּמְׁשָּפָחה ַהּזֹאת ָרָעה ֲאֶׁשר לֹא־ָתִמיׁשוָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ֹחֵׁשב 

 ָּׁשם ַצְּואֹרֵתיֶכם ְולֹא ֵתְלכּו רֹוָמה ִּכי ֵעת ָרָעה ִהיאמִ 

4Q82g 
 ]תמישו לוא[ ]אשר רעה הזאת פחה[המש ]על[ ב]חש ני[נ]ה יהוה אמר כה לכן[
 ]היא רעה עת כי רומה ו[תלכ ולוא רותיהם]צוא משם[

Highlighted Diff. 
 תמישו א+ו+ל  אשר רעה הזאת המשפחה על חשב הנני יהוה אמר כה לכן

 היא  רעה עת כי רומה תלכו א+ו+ול תיהם+ו+צואר משם

4 

Masoretic 
ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּׂשא ֲעֵליֶכם ָמָׁשל ְוָנָהה ְנִהי ִנְהָיה ָאַמר ָׁשדֹוד ְנַׁשֻּדנּו ֵחֶלק ַעִּמי ָיִמיר ֵאי� 

 ְלׁשֹוֵבב ָׂשֵדינּו ְיַחֵּלקָיִמיׁש ִלי 

4Q82g 
 ]איך ימיר עמי חלק נשדנו שדוד אמר היה[נ נהי הו]ונ משל עליכם ישא ההוא ביום[
 ]יחלק[ דינו]ש לשובב לי ימיש[

Highlighted Diff. 
 איך ימיר עמי חלק נשדנו שדוד אמר נהיה נהי *ו*ונה משל עליכם ישא ההוא ביום
 יחלק שדינו לשובב לי ימיש

  



Chapter 3 

12 

Masoretic ָלֵכן ִּבְגַלְלֶכם ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִם ִעִּיין ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער 

4Q82g ]ער[י לבמות ]הבית והר תהיה עיין וירושלם תחרש שדה ציון בגללכם לכן[ 
Highlighted Diff. None Extant 

Chapter 4 

1 

Masoretic 
 ְּגָבעֹותְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְהֶיה ַהר ֵּבית־ְיהָוה ָנכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא הּוא מִ 

 ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִּמים

4Q82g 
 ]מגבעות א[ונשא הו ]ההרים בראש נכון יהוה בית הר יהיה הימים רית[והיה באח

 ]עמים עליו ונהרו[
Highlighted Diff. None Extant 

2 

Masoretic 
 ְוָהְלכּו ּגֹוִים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהָוה ְוֶאל־ֵּבית ֱא�ֵהי ַיֲעֹקב ְויֹוֵרנּו

 ירּוָׁשָלִםִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהָוה מִ ְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו ִּכי מִ מִ 

4Q82g 
 ]ויורנו יעקב אלהי בית ואל יהוה הר אל ה[ל]ונע לכו ואמרו רבים גוים והלכו[
 ]מירושלם יהוה ודבר תורה תצא מציון כי בארחתיו ונלכה מדרכיו[

Highlighted Diff. None Extant 



Chapter 5 

6 

Masoretic 
ֲעֵלי־ֵעֶׂשב ֲאֶׁשר ְרִביִבים ֵאת ְיהָוה ּכִ ַטל מֵ ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ּכְ 

 לֹא־ְיַקֶּוה ְלִאיׁש ְולֹא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם

4Q82g 
 עלי עשב אשר ]בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים[ והיה שארית יעקוב

 ]אדם לבני ייחל ולא לאיש יקוה[ לוא 

Highlighted Diff. 
עשב אשר עלי  בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים ב+ו+והיה שארית יעק

 אדם לבני ייחל ולא לאיש יקוה א+ו+ל
7 

Masoretic 
 ַאְרֵיה ְּבַבֲהמֹות ַיַערְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ַּבּגֹוִים ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ּכְ 

 ְּבֶעְדֵרי־צֹאן ֲאֶׁשר ִאם ָעַבר ְוָרַמס ְוָטַרף ְוֵאין ַמִּציל ְכִפירּכִ 

4Q82g 
 ]יער בבהמות אריהכ רבים עמים ב[בקר ים]בגו[ יעקוב ]שארית והיה[
 ]מציל ואין וטרף ורמס עבר אם אשר צאן בעדרי כפירכ[

Highlighted Diff. 
 יער בבהמות אריהכ רבים בקרב עמים ב בגוים+ו+שארית יעק היהו
 צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מצילכפיר בעדרי כ

  



Chapter 7 
2 

Masoretic 
 ִמן־ָהָאֶרץ ְוָיָׁשר ָּבָאָדם ָאִין ֻּכָּלם ְלָדִמים ֶיֱאֹרבּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיהּו ָיצּודּוָאַבד ָחִסיד 

 ֵחֶרם

4Q82g 
 יצודו הו]אחי תא איש יארבו כולם לדמים אין באדם וישר ארץ[ה מן חסיד ]אבד[

 חרם
Highlighted Diff. None Extant 

3 

Masoretic 
 ַהַּׂשר ֹׁשֵאל ְוַהֹּׁשֵפט ַּבִּׁשּלּום ְוַהָּגדֹול ֹּדֵבר ַהַּות ַנְפׁשֹו הּואַעל־ָהַרע ַּכַּפִים ְלֵהיִטיב 

 ַוְיַעְּבתּוהָ 

4Q82g 
 ]הוא נפשו[ הות דבר דול]והג בשלום והשפט שאל השר להיטיב כפים הרע על[
 ]ויעבתוה[

Highlighted Diff. None Extant 

20 

Masoretic  יֵמי ֶקֶדםְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו מִ ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד 

4Q82g ]קדם ימימ לאבתינו נשבעת אשר לאברהם חסד ליעקב[ אמת ]תתן[ 
Highlighted Diff. None Extant 
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