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הקטע החסר במגילת 
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הקשרו בנוסח המסורה
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מגילת ירמיה, 1/2
4QJerb

 

 מגילות 4QJerb,d ביחסן לתה"ש* ולנה"מ+ בירמיה

 4QJerb : יר' ט 21 - י 1621

]21דבר כה נאם יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על פגי השדה ובעמיר מאחרי הקצר ואין  1 
יתה�ל]ל[ 22כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בח[כ�מתו וא ̇ל  מאסף     

]הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרן 3 כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע  2 
אותי כי אני יהוה עשה חסד משפ[�ט וצדקה בארץ כי    

]באלה חפצתי נאם יהוה 24הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על כל מול בערלה  3 
25על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל [ק̇צ�ו̇צ�י ̇פ�אה הי̇שב]י[ם   

]במדבר כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב 1שמעו את הדבר אשר   4
דבר יהוה עליכם בית ישראל 2כה אמר יהוה [אל דרך הגוים   

]אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה 3כי חקות העמים הבל  5
הוא כי עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד 4בכסף ובז[�הב ייפהו במקבות    



2/2
מגילת ירמיה, 
4QJerb

 

ובמסמרות יחזקום ולא יפיק 5אכתמר מקשה המה לא ידברו 9כסף מרקע מתרשיש  6 
יובא וזהב מאופז וידי צורף מעשה חכמיס כלם? [�תכלת וארגמן    

לבושם 5בנשוא ינשוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין  7 
אותם 11כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו [̇יאבדו מן ארעא    

 8 ]ומן תחות שמיא אלה 12עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים
13 לקול חתן המון מים בשמים ויעלה נשאים מק[צה א�ר�ץ ברקים    

]למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו 14נבער כל אדם מדעת הביש כל צורף מפסל כי  9 
שקר נסכן ולא רוח בם 5הבל המה מעשה תעתעים [בעת פקדתים    

]יאבדו 16לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו יהוה צבאות שמו  10 
17אספי מארץ כנעתך יושבת במצור 18כי כה אמר יהוה הנני קו[ל]ע[ את ישב    

]הארץ בפעם הזאת והצרותי להם למען ימצאו 19אוי לי על שברי נחלה מכתי  11

ואני אמרתי אך זה חלי ואשאנו 20אהלי שדד וכל מיתרי נתקן בני צא[�ני   



נוסח המסורה ותרגום השבעים בירמיה כז 18 – 22
)החלקים המוקפים בסוגרים חסרים בתרגום השבעים(

יהָוה/בי ]ְצָבאֹות  עוּ נָא ּבַ ם ִיְפּגְ ַבר ְיהָוה ִאּתָ  18 ְוִאם ְנִבִאים ֵהם ְוִאם יֵׁש ּדְ

לִַם  ֵבית ְיהָוה וֵּבית ֶמלְֶך ְיהוָּדה וִּבירוּׁשָ י בֹאוּ ַהּכִֵלים ַהּנֹוָתִרים ּבְ ְלִבְלּתִ

ִדים ְוַעל ַהיָּם ְוַעל  י כֹה ָאַמר ְיהָוה ]ְצָבאֹות ֶאל ָהַעּמֻ ֶבלָה[: פ 19   ּכִ ּבָ

ר לֹא ְלָקָחם  ִעיר ַהּזֹאת[: 20  ֲאׁשֶ כֹנֹות ְו[ַעל יֶֶתר ַהּכִֵלים ]ַהּנֹוָתִרים ּבָ ַהּמְ

ְגלֹותֹו ֶאת ְיָכוְניָה ]ֶבן ְיהֹויִָקים ֶמלְֶך ְיהוָּדה[  ֶבל ּבַ ר[ ֶמלְֶך ּבָ ]ְנבוַּכְדנֶאּצַ

י כֹה ָאַמר ְיהָוה  לִָם: ס 21  ּכִ ֶבלָה ְוֵאת ּכָל חֵֹרי ְיהוָּדה ִוירוּׁשָ לִַם ]ּבָ ִמירוּׁשָ

ית ְיהָוה וֵּבית ֶמלְֶך ְיהוָּדה  ָרֵאל ַעל ַהּכִֵלים ַהּנֹוָתִרים ּבֵ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִישְׂ

ְקִדי אָֹתם[ ְנֻאם ְיהָוה  ה ִיְהיוּ ַעד יֹום ּפָ ּמָ ֶבלָה יוָּבאוּ ]ְוׁשָ לִָם[: 22 ּבָ ִוירוּׁשָ

קֹום ַהּזֶה[: פ יבִֹתים ֶאל ַהּמָ ]ְוַהֲעִליִתים ַוֲהׁשִ
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ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת  מֹו ִמגַּת ְגָּבהֹו ֵשׁ נִַים ִמַּמֲחנֹות ְּפִלְׁשִּתים ּגְָליָת ְשׁ נה"מ ַויֵֵּצא ִאיׁש־ַהֵּבֵ שמ"א יז 4 

]הבנים ממערכות פלשתיים גלית שמו מגת גבהו [א�רבע] א[מות וזרת. מג' 4QSama ] ו[יֺצא איש ׁ   

 LXX )NETS(: )And a mighty man came out from the ranks of the allophyles; Goliath was his
name, from Geth;( his height was four cubits and a span.

דוגמאות אחדות של הכרעות טקסטואליות - 1



ר ָעָשׂה  ל־ְמלַאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִביִעי ִמָכּ יֹּום ַהְשּׁ ּבת ַבּ ר ָעָשׂה ַוִיְּשׁ ִביִעי ְמלַאְכּתֹו ֲאֶשׁ יֹּום ַהְשּׁ נה"מ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ בר' ב 2 

שומ' ויכל אלהים ביום הששי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה  

LXX )NETS(; On the sixth day God completed the work that He had been doing....  

דוגמאות אחדות של הכרעות טקסטואליות - 2



דוגמאות אחדות של הכרעות טקסטואליות - 3

ְרגֵהּו  ֶׂדה ַויָָּקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו ַוּיַַהַ ָשּ ְהיֹוָתם ַבּ ֶמר ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו^ ַוְיִהי ִבּ בר' ד 8 נה"מ וּיא  ֺ

שומ' ויאמר קין אל הבל אחיו נלכה השדה ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו

 LXX )NETS(: And Kain said to his brother Habel. "Let us go through into the plain." And it 
 came about when they were in the plain, that then Kain rose up against his brother Habel
and killed him.



דוגמאות אחדות של הכרעות טקסטואליות - 4

ִנים ָמלְַך ַעל־יְשָׂרֵאל ָמְלכו ּוְׁשֵּתי ָשׁ אוּל ְבּ נָה ָשׁ ן־ָשׁ נה"מ ֶבּ שמ"א יג 1 

NRSV Saul was... years old when he began to reign; and he reigned ...

and two years over Israel.  

LXX )NETS(: --



דוגמאות אחדות של הכרעות טקסטואליות - 5

ִתים ְודָֹדנים יׁש ּכִ ה ְוַתְרִשׁ וְּבנֵי יָָון ֱאִליָשׁ נה"מ  בר' י 4 

ובני יון אליש ותרשיש כתים ורודנים שומ'   



דוגמאות אחדות של הכרעות טקסטואליות - 6

דה״א א 7 נה"מ וְּבנֵי יון ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיָׁשה ִּכִּתים ְורֹוָדִנים



קמומה של חנה בפולחן לפי נה"מ, תה"ש ומג' שמואל 1/2



קמומה של חנה בפולחן לפי נה"מ, תה"ש ומג' שמואל 2/2



הנוסח הקצר של יהושע כ בתה"ש



4QDeutq דב' לב 43 לפי נה"מ, תה"ש ומגי
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מהדורת מפעל הקמרא 
של האוניברסיטה העברית
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 Michael V. Fox, Proverbs, An Eclectic Edition with
 Introduction and Textual Commentary, SBL, The Hebrew
Bible, A Critical Edition, 1 )Atlanta: SBL Press, 2015(

 ָחְכמֹות ָּבְנָתה ֵביָתּה ִהִּצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה׃ 2  ָטְבָחה ִטְבָחּה ָמְסָכה יֵינָּה ַאף ָעְרָכה 

ֻׁשְלָחנָּה׃ 3  ָׁשְלָחה נֲַערֶֹתיָה ִתְקָרא ַעל־ּגֵַּפי ְמרֵֹמי ָקֶרת׃ 4  ִמי־ֶפִתי יָֻסר ֵהּנָה ֲחַסר־לֵב 

ָאְמָרה ּלֹו׃ 5  ְלכּו לֲַחמּו ְבלֲַחִמי ּוְׁשתּו ְּביִַין ָמָסְכִּתי׃ 6  ִעְזבּו ְפָתאִים ִוְחיּו ְוִאְׁשרּו ְּבֶדֶרְך 

ִּבינָה׃)7   יֵֹסר לֵץ לֵֹקַח לֹו ָקלֹון ּומֹוִכיַח לְָרָׁשע מּומֹו׃ 8  ַאל־ּתֹוכַח לֵץ ֶּפן־ִיְׂשנֶָאּךָ הֹוכַח לְָחכָם 

ְויֱֶאָהֶבּךָ׃ 9  ֵּתן לְָחכָם ְויְֶחּכַם־עֹוד הֹוַדע לְצִַּדיק ְויֹוֶסף לֶַקח׃( פ )10  ְּתִחּלַת ָחְכמָה ִיְרַאת ְיהוָה 

ְוַדעַת ְקדִֹׁשים ִּבינָה׃( 11  ִּכי־ִבי ִיְרּבּו יֶָמיךָ ְויֹוִסיפּו ְּלךָ ְׁשנֹות ַחִּיים׃ )12  ִאם־ָחכְַמָּת ָחכְַמָּת ּלְָך 

ְולְַצָּת לְבְַּדךָ ִתָּׂשא׃( 13  ֵאֶׁשת ְּכִסילּות הִֹמּיָה ְּפַתּיּות ּוַבל־יְָדָעה ָּמה׃ 14  ְויְָׁשָבה ְלֶפַתח ֵּביָתּה 

ַעל־ִּכֵּסא ְמרֵֹמי ָקֶרת׃ 15  ִלְקרֹא ְלעְֹבֵרי־ָדֶרְך ַהְמיְַּׁשִרים אְֹרחֹוָתם׃ 16  ִמי־ֶפִתי יָֻסר ֵהּנָה 

ַוֲחַסר־לֵב ְואְֹמָרה ּלֹו׃ 17  ַמִים־ְּגנּוִבים ִיְמָּתקּו ְולֶֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם׃ 18  ְולֹא־יַָדע ִּכי־

ְרָפִאים ָׁשם ְּבִעְמֵקי ְׁשאֹול ְקֻרֶאיָה

ִהִּצבָה = רכיבים של נה"מ 

ששונו בשחזור  
)אאא( = רכיבים של נה"מ 

שהושטמו בשחזור  

שחזור הנוסח המקורי של משלי ט במהדורה של מ' פוקס


