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Table 3
ProtoProto-Masoretic Orthography
Fifth to Second Century BCE
Vs.
Vs.

1

Modern Script

4

5

6

(Judea)

(Judea)

Habakkuk Pesher

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

Mym$h wnyz)h
yrm) Cr)h (m$tw

ותשמע הארץ אמרי
פי

יערף כמטר לקחי

yxql r+mk Pr(y

יערף כמטר לקחי

תזל כטל אמרתי

ytrm) l+k lzt

תזל כטל אמרתי

iytrmailfkilzt

כשעירם עלי דשא

)$d yl( Mry($k

כשעירם עלי דשא

iacdiyluimryuck

וכרביבים עלי עשב

b$( yl( Mybybrkw

וכרביבים עלי עשב

ibcuiyluimybybrkw

כי שם יהוה אקרא

)rq) hwhy M$ yk

כי שם יהוה אקרא

הבו גדל לאלהינו

wnyhl)l ldg wbh

הבו גדל לאלהינו

iwnyhlalildgiwbh

הצור תמים פעלו

wl(p Mymt rwch

הצור תמים פעלו

iwlupimymtirwxh

כי כל דרכיו משפט

+p$m wykrd lk yk

כי כל דרכיו משפט

ifpcmiwykrdilkiyk

אל אמונה ואין עול

lw( Ny)w hnwm) l)

אל אמונה ואין עול

ilwuinyawihnwmaila

צדיק וישר הוא

)wh r$yw qydc

צדיק וישר הוא

האזינו השמים
ואדברה

אמרי פי

3

PaleoPaleo-Hebrew Script

האזינו השמים
ואדברה

ותשמע הארץ

2

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

hrbd)w

yp

imymchiwnyzah
ihrbdaw
. ixrahiumctw
iypiyrma i
.iyjqlirfmkipruy

iarqaihwhyimciyk

iawhircywiqydx

wynb )l wl tx$

שחת לו לא בניו
מומם

immwmiwynbialiwlitjc

דור עקש ופתלתל

ltltpw $q( rwd

דור עקש ופתלתל

iltltpwicquirwd

הליהוה תגמלו

t)z wlmgt hwhylh

הליהוה תגמלו זאת

itaziwlmgtihwhylh

עם נבל ולא חכם

Mkx )lw lbn M(

עם נבל ולא חכם

imkji alwilbnimu

הלא הוא אביך

Knq Kyb) )wh )lh

הלא הוא אביך קנך

iknqikybaiawhiawlh

שחת לו לא בניו
מומם

זא ת

קנך

Mmwm
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Vs.
Vs.

7

8

9

10

Modern Script

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

PaleoPaleo-Hebrew Script

(Judea)

(Judea)

Habakkuk Pesher

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

הוא עשך ויכננך

Knnkyw K$( )wh

הוא עשך ויכננך

זכר ימות עולם

Mlw( twmy rkz

זכר ימות עולם

בינו שנות דור ודור

rwdw rwd twn$ wnyb

בינו שנות דור ודור

שאל אביך ויגדך

Kdgyw Kyb) l)$

שאל אביך ויגדך

זקניך ויאמרו לך

Kl wrm)yw Kynqz

זקניך ויאמרו לך

בהנחל עליון גוים

Mywg Nwyl( lxnhb

בהנחל עליון גוים

בהפרידו בני אדם

Md) ynb wdyrphb

בהפרידו בני אדם

יצב גבלת עמים

Mym( tlbg bcy

יצב גבלת עמים

למספר בני ישראל

l)r$y ynb rpsml

למספר בני ישראל

כי חלק יהוה עמו

wm( hwhy qlx yk

כי חלק יהוה עמו

יעקב חבל נחלתו

wtlxn lbx bq(y

יעקב חבל נחלתו

ימצאהו בארץ

rbdm Cr)b wh)cmy

ימצאהו בארץ מדבר

ובתהו ילל ישמן

Nm$y lly whtbw

ובתהו ילל ישמן

יסבבנהו יבוננהו

whnnwby whnbbsy

יסבבנהו יבוננהו

יצרנהו כאישון עינו

wny( Nw$y)k whnrcy

יצרנהו כאישון
עינו

מדבר

iknnkywikcuiawh
imlwuitwmyirkz
irdwirditwnciwnyb
ikdgywikybailac
ikliwrmaywikynqz
imywginwyluiljnhb
imdaiynbiwdyrphb
imymuitlbgibxy
ilarcyiynbirpsml
iwmuihwhyiqljiyk
iwtljnilbjibquy
iwhaxmy
irbdmixrab
inmcyillyiwhtbw
iwhnnwbyiwhnbbsy
iwhnrxy
iwnyuinwcyak

11

12

13

כנשר יעיר קנו

wnq ry(y r$nk

כנשר יעיר קנו

על גוזליו ירחף

Pxry wylzwg l(

על גוזליו ירחף

יפרש כנפיו יקחהו

whxqy wypnk $rpy

יפרש כנפיו יקחהו

ישאהו על אברתו

wtrb) l( wh)$y

ישאהו על אברתו

יהוה בדד ינחנו

wnxny ddb hwhy

יהוה בדד ינחנו

ואין עמו אל נכר

rkn l) wm( Ny)w

ואין עמו אל נכר

ירכבהו על ]במותי

k[ ytwmb] l( whbkry

[ירכבהו על ]במותי כ
3

iwnqiryuyircnk
ipjryiwylzwgilu
iwhjqyiwypnkicrpy
iwtrbailuiwhacy
iwnjnyiddbihwhy
irknilaiwmuinyaw
iwhbkry
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Vs.
Vs.

Modern Script

כ[ )במתי ק( ארץ

14

(Judea)

Habakkuk Pesher

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

Cr) (q ytmb)

)במתי ק( ארץ
ויאכל תנובת שדי

וינקהו דבש מסלע

(lsm $bd whqnyw

וינקהו דבש מסלע

ושמן מחלמיש צור

rwc $ymlxm Nm$w

ושמן מחלמיש צור

חמאת בקר וחלב

blxw rqb t)mx

חמאת בקר וחלב צאן

עם חלב כרים

Myrk blx M(

עם חלב כרים

ואילים בני בשן

N$b ynb Myly)w

ואילים בני בשן
ועתודים

h+x twylk blx M(

עם חלב כליות חטה

ht$t bn( Mdw

ודם ענב תשתה חמר

וישמן ישרון ויבעט

+(byw Nwr$y Nm$yw

שמנת עבית כשית

ty$k tyb( tnm$

וישמן ישרון
ויבעט
שמנת עבית כשית

ויטש אלוה עשהו

wh$( hwl) $+yw

ויטש אלוה עשהו

וינבל צור ישעתו

wt($y rwc lbnyw

וינבל צור ישעתו

יקנאהו בזרים

Myrzb wh)nqy

יקנאהו בזרים

בתועבת יכעיסהו

whsy(ky tb(wtb

בתועבת יכעיסהו

יזבחו לשדים לא

hl) )l Myd$l wxbzy

יזבחו לשדים לא
אלה

אלהים לא ידעום

Mw(dy )l Myhl)

אלהים לא ידעום

חדשים מקרב באו

w)b brqm My$dx

חדשים מקרב באו

לא שערום

Mkytb) Mwr($ )l

לא שערום אבתיכם

צאן

חטה
ודם ענב תשתה
חמר

17

(Judea)

yd$ tbwnt lk)yw

עם חלב כליות

16

PaleoPaleo-Hebrew Script

ויאכל תנובת שדי

ועתודים

15

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

אלה

אבתיכם

ixraiytwmbilu
iydcitbwntilkayw
i iulsmicbdiwhqnyw
irwxicymljminmcw
inaxibljwirqbitamj

N)c

Mydwt(w

rmx

4

imyrkibljimu
incbiynbimylyaw

imydwtuw
ibljitwylkibljimu
irmjihtctibnuimdw

ifubywinwrcyinmcyw
ityckitybuitnmc
iwhcuihwlaicfyw
iwtucyirwxilbnyw
imyrzbiwhanqy
iwhsyukyitbuwtb
imydcliwjbzy
ihlaial
imwudyialimyhla
iwabibrqmimycdj
imkytbaimwrucial
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Vs.
Vs.

18

19

20

Modern Script

Habakkuk Pesher

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

ותשכח אל מחללך

Kllxm l) xk$tw

ותשכח אל מחללך

וירא יהוה וינאץ

C)nyw hwhy )ryw

וירא יהוה וינאץ

מכעס בניו ובנתיו

wytnbw wynb s(km

מכעס בניו ובנתיו

ויאמר אסתירה פני

ynp hryts) rm)yw

ויאמר אסתירה פני
מהם

Mtyrx) hm h)r)

אראה מה אחריתם

hmh tkpht rwd yk

כי דור תהפכת המה

בנים לא אמן בם

Mb Nm) )l Mynb

בנים לא אמן בם

הם קנאוני בלא אל

l) )lb ynw)nq Mh

הם קנאוני בלא אל

כעסוני בהבליהם

Mhylbhb ynws(k

כעסוני בהבליהם

ואני אקניאם בלא

)lb M)ynq) yn)w

ואני אקניאם בלא
עם

בגוי נבל אכעיסם

Msy(k) lbn ywgb

בגוי נבל אכעיסם

כי אש קדחה באפי

yp)b hxdq $) yk

כי אש קדחה באפי

ותיקד עד שאול

lw)$ d( dqytw

ותיקד עד שאול
תחתית

ותאכל ארץ ויבלה

hlbyw Cr) lk)tw

ותאכל ארץ ויבלה

ותלהט מוסדי

Myrh ydswm +hltw

ותלהט מוסדי הרים

אספה עלימו רעות

tw(r wmyl( hps)

אספה עלימו רעות

חצי אכלה בם

Mb hlk) ycx

חצי אכלה בם

מזי רעב ולחמי

P$r ymxlw b(r yzm

מזי רעב ולחמי רשף

מהם

המה

עם

תחתית

הרים

24

(Judea)

צור ילדך תשי

כי דור תהפכת

23

(Judea)

y$t Kdly rwc

אחריתם

22

PaleoPaleo-Hebrew Script

צור ילדך תשי

אראה מה

21

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

רשף

Mhm

M(

tytxt

5

iyctikdlyirwx
iklljmilaijkctw
ixanywihwhyiaryw
iwytnbwiwynbisukm
irmayw
imhmiynpihrytsa
mtyrja hm hara
ihmhitkphtirwdiyk
imbinmaialimynb
ilaialbiynwanqimh
imhylbhbiiynwsuk
imaynqaiynaw
imuialb
imsyukailbniywgb
iypabihjdqicaiyk
iduidqytw
itytjtilwac
ihlbywixrailkatw
iydswmifhltw
imyrh
itwuriwmyluihpsa
imbihlkaiyxj
ipcriymjlwiburiyzm
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Modern Script

26

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

xl$) twmhb N$w

ושן בהמות אשלח
בם

עם חמת זחלי עפר

rp( ylxz tmx M(

עם חמת זחלי עפר

מחוץ תשכל חרב

brx lk$t Cwxm

מחוץ תשכל חרב

ומחדרים אימה

hmy) Myrdxmw

ומחדרים אימה

גם בחור גם בתולה

hlwtb Mg rwxb Mg

גם בחור גם בתולה

יונק עם איש שיבה

hby$ $y) M( qnwy

אמרתי אפאיהם

Mhy)p) ytrm)

יונק עם איש
שיבה
אמרתי אפאיהם

אשביתה מאנוש

$wn)m htyb$)

אשביתה מאנוש
זכרם

rwg) byw) s(k ylwl

לולי כעס אויב אגור

פן ינכרו צרימו

wmyrc wrkny Np

פן ינכרו צרימו

פן יאמרו ידינו

hmr wnydy wrm)y Np

פן יאמרו ידינו רמה

t)z lk l(p hwhy )lw

ולא יהוה פעל כל
זאת

itazilkilupihwhyialw

twc( db) ywg־yk

כי־גוי אבד עצות
המה

ihmhitwxuidbaiywgiyk

ואין בהם תבונה

hnwbt Mhb Ny)w

ואין בהם תבונה

לו חכמו ישכילו

t)z wlyk$y wmkx wl

לו חכמו ישכילו
זאת

יבינו לאחריתם

Mtyrx)l wnyby

יבינו לאחריתם

איכה ירדף אחד

Pl) dx) Pdry hky)

איכה ירדף אחד אלף

לולי כעס אויב
אגור

זאת

30

Habakkuk Pesher

ושן בהמות אשלח

ולא יהוה פעל כל

29

(Judea)

וקטב מרירי

רמה

28

(Judea)

yryrm b+qw

זכרם
27

PaleoPaleo-Hebrew Script

וקטב מרירי

בם

25

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

כי גוי אבד עצות
המה

זאת

אלף

Mb

Mrkz

hmh

6

iyryrmibfqw
imbijlcaitmhbincw

irpuiyljzitmjimu
ibrjilkctixwjm
ihmyaimyrdjmw
ihlwtbimgirwjbimg
ihbycicyaimuiqnwy
imhyapaiytrma
imrkzicwnamihtybca

irwgaibywaisukiylwl
iwmyrxiwrknyinp
ihmriwndyiwrmayinp

ihnwbtimhbinyaw
itaziwlykcyiwmkjiwl
imtyrjaliwnyby
iplaidjaipdryihkya
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Modern Script

32

33

34

36

(Judea)

(Judea)

Habakkuk Pesher

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

hbbr wsyny Myn$w

ושנים יניסו רבבה

אם לא כי צורם

Mrwc yk )l M)

אם לא כי צורם
מכרם

ויהוה הסגירם

Mrygsh hwhyw

ויהוה הסגירם

כי לא כצורנו צורם

Mrwc wnrwck )l yk

כי לא כצורנו צורם

ואיבינו פלילים

Mylylp wnyby)w

ואיבינו פלילים

כי מגפן סדם גפנם

Mnpg Mds Npgm yk

כי מגפן סדם גפנם

ומשדמת עמרה

hrm( tmd$mw

ומשדמת עמרה

ענבמו ענבי רוש

$wr ybn( wmbn(

ענבמו ענבי רוש

אשכלת מררת למו

wml trrm tlk$)

אשכלת מררת למו

חמת תנינם יינם

Mnyy Mnynt tmx

חמת תנינם יינם

וראש פתנים אכזר

rzk) Myntp $)rw

וראש פתנים אכזר

הלא הוא כמס

ydm( smk )w)h )lh

הלא האוא כמס
עמדי

חתם באוצרתי

ytrcw)b Mtx

חתם באוצרתי

לי נקם ושלם

Ml$w Mqn yl

לי נקם ושלם

לעת תמוט רגלם

Mlgr +wmt t(l

לעת תמוט רגלם

כי קרוב יום אידם

Mdy) Mwy bwrq yk

כי קרוב יום אידם

וחש עתדת למו

wml tdt( $xw

וחש עתדת למו

כי ידין יהוה עמו

wm( hwhy Nydy yk

כי ידין יהוה עמו

ועל עבדיו יתנחם

Mxnty wydb( l(w

ועל עבדיו יתנחם

כי יראה כי אזלת

dy tlz) yk h)ry yk

כי יראה כי אזלת יד

bwz(w rwc( sp)w

ואפס עצור ועזוב

עמדי

35

PaleoPaleo-Hebrew Script

ושנים יניסו רבבה

מכרם

31

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

יד
ואפס עצור ועזוב

Mrkm

7

ihbbriwsynyimyncw
imrkmimrwxiykialima

imrygshihwhyw
imrwxiwnrwxkialiyk
imylylpiwnybyaw
imnpgimdsinpgmiyk
ihrmuitmdcmw
icwriybnuiwmbnu
iwmlitrrmitlkca
imnyyimnyntitmj
irzkaimyntpicarw
iydmuismkiawhialh
iytrxwabimtj
imlcwimqniyl
imlgrifwmtitul
imdyaimwyibwrqiyk
iwmlitdtuicjw
iwmuihwhyinydyiyk
imjntyiwydbuiluw
idyitlzaiykiharyiyk
ibwzuwirwxuispaw
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37

38

39

40

Modern Script

(Judea)

(Judea)

Habakkuk Pesher

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

wmyhl) y) rm)w

ואמר אי אלהימו

צור חסיו בו

wb wysx rwc

צור חסיו בו

אשר חלב זבחימו

wmyxbz blx r$)

אשר חלב זבחימו
יאכלו

ישתו יין נסיכם

Mkysn Nyy wt$y

ישתו יין נסיכם

יקומו ויעזרכם

Mkrz(yw wmwqy

יקומו ויעזרכם

יהי עליכם סתרה

hrts Mkyl( yhy

יהי עליכם סתרה

ראו עתה כי אני

yn) yn) yk ht( w)r

ראו עתה כי אני אני
הוא

ואין אלהים עמדי

ydm( Myhl) Ny)w

ואין אלהים עמדי

אני אמית ואחיה

hyx)w tym) yn)

אני אמית ואחיה

מחצתי ואני ארפא

)pr) yn)w ytcxm

מחצתי ואני ארפא

ואין מידי מציל

lycm ydym Ny)w

ואין מידי מציל

כי אשא אל שמים

Mym$ l) )$) yk

כי אשא אל שמים
ידי

iydyimymcilaiacaiyk

ykn) yx ytrm)w

ואמרתי חי אנכי
לעלם

imlul yknaiyjiytrmaw

qrb ytwn$ M)

אם שנותי ברק
חרבי

iybrjiqrbiytwncima

ותאחז במשפט ידי

ydy +p$mb zx)tw

ותאחז במשפט ידי

אשיב נקם לצרי

yrcl Mqn by$)

אשיב נקם לצרי

ולמשנאי אשלם

Ml$) y)n$mlw

ולמשנאי אשלם

אשכיר חצי מדם

Mdm ycx ryk$)

אשכיר חצי מדם

וחרבי תאכל בשר

r$b lk)t ybrxw

וחרבי תאכל בשר

יאכלו

אני הוא

ידי

לעלם
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PaleoPaleo-Hebrew Script

ואמר אי אלהימו

ואמרתי חי אנכי

41

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

אם שנותי ברק
חרבי

wlk)y

)wh

ydy

Ml(l

ybrx

8

iwmyhlaiyairmaw
iwbiwysjirwx

iwlkayiwmyjbzibljirca

imkysninyyiwtcy
imkrzuywiwmwqy
ihrtsimkyluiyhy
iykihtuiwar
iawhiynaiyna
iydmuimyhlainyaw
ihyjawitymaiyna
iapraiynawiytxjm
ilyxmiydyminyaw

iydyifpcmbizjatw
iyrxlimqnibyca
imlcaiyancmlw
imdm yxjirykca
ircbilkatiybrjw

E-book Biblical Hebrew Poetry and Word Play - Reconstructing the Original Oral, Aural and Visual Experience by David Steinberg

Vs.
Vs.
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Modern Script

Second Temple Square Hebrew/Aramaic Script

PaleoPaleo-Hebrew Script

(Judea)

(Judea)

Habakkuk Pesher

Egyptian Aramaic

11QpaleoLev

(150150- 100 BCE)

(5th century BCE)

(second c. BCE)

מדם חלל ושביה

hyb$w llx Mdm

מדם חלל ושביה

מראש פרעות אויב

byw) tw(rp $)rm

מראש פרעות אויב

הרנינו גוים עמו

wm( Mywg wnynrh

הרנינו גוים עמו

כי דם עבדיו יקום

Mwqy wydb( Md yk

כי דם עבדיו יקום

ונקם ישיב לצריו

wyrcl by$y Mqnw

ונקם ישיב לצריו

וכפר אדמתו עמו

wm( wtmd) rpkw

וכפר אדמתו עמו

9

ihybcwilljimdm
ibywaitwurpicarm
i wmumywgiwnynrh
imwqyiwydbuimdiyk
iwyrxlibycyimqnw
iwmuiwtmdairpkw

