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Paleo-Leviticus
e image is take from an article by Richard Hanson that appeared in Biblical Archae-
ologis in June, 1985. A complete study, including a transcription a detailed analysis
of the script by Hanson, in Freedman, D. and Mathews, K. 1985. e Paleo-Hebrew
Leviticus Scroll (11QpaleoLev). e “11Q” indicates that it came from cave number
11 at mran; it was discovered in 1956.

Here is the image again:

and here is the transcription from Freedman and Mathews:



Now here is the text of Leviticus 18:27-19:4 from Tanach.us set in the SBL
font:

ַאְנֵׁשי־ָהָאֶרץ ָעׂשּו ָהֵאל ֶאת־ָּכל־ַהּתֹוֵעבֹת ִּכי 18:27

ָהָאֶרץ ְולֹא־ָתִקיא 18:28 ָהָאֶרץ׃ ַוִּתְטָמא ִלְפֵניֶכם ֲאֶׁשר
ֲאֶׁשר ֶאת־ַהּגֹוי ָקָאה ַּכֲאֶׁשר ֹאָתּה ְּבַטַּמֲאֶכם ֶאְתֶכם

ָהֵאֶּלה ַהּתֹוֵעבֹות ִמּכֹל ַיֲעֶׂשה ָּכל־ֲאֶׁשר ִּכי 18:29 ִלְפֵניֶכם׃
ּוְׁשַמְרֶּתם 18:30 ַעָּמם׃ ִמֶּקֶרב ָהעֹׂשֹת ַהְּנָפׁשֹות ְוִנְכְרתּו

ֲאֶׁשר ַהּתֹוֵעבֹת ֵמֻחּקֹות ֲעׂשֹות ְלִבְלִּתי ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי
פ ֱאֹלֵהיֶכם׃ ְיהָוה ֲאִני ָּבֶהם ִתַּטְּמאּו ְולֹא ִלְפֵניֶכם ַנֲעׂשּו
ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ַּדֵּבר 19:2 ֵּלאֹמר  ֶאל־ֹמֶׁשה ְיהָוה ַוְיַדֵּבר 19:1

ֲאִני ָקדֹוׁש ִּכי ִּתְהיּו ְקדִֹׁשים ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל
ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַתי ִּתיָראּו ְוָאִביו ִאּמֹו ִאיׁש 19:3 ֱאֹלֵהיֶכם׃ ְיהָוה
ֶאל־ָהֱאִליִלים ַאל־ִּתְפנּו 19:4 ֱאֹלֵהיֶכם׃ ְיהָוה ֲאִני ִּתְׁשֹמרּו

ֱאֹלֵהיֶכם׃ ְיהָוה ֲאִני ָלֶכם ַתֲעׂשּו לֹא ַמֵּסָכה ֵואֹלֵהי

Now here is the text of Leviticus 18:27-19:4 set in the Hebrew-Paleo-mran.f
font by Yoram Gnat. is is one of a set of ancient fonts that he designed. ey are
available at:

https://sourceforge.net/projects/culmus/files/ancient fonts/

עשו התועבתהאל כל כיאת 18:27

לפניכם אנשיהארץאשר
ולאתקיא ותטמאהארץ18:28
הארץאתכםבטמאכםאתה
הגויאשר קאהאת כאשר

יעשה אשר כל כי 18:29 לפניכם
התועבותהאלהונכרתו מכל
עמם18:30 מקרב העשת הנפשות
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לבלתי ושמרתםאתמשמרתי
אשר התועבת עשותמחקות
לפניכםולאתטמאו נעשו

19:1 בהםאנייהוהאלהיכםפ
יהוהאלמשהלאמר וידבר
בניישראל עדת כל אל דבר 19:2

אלהםקדשיםתהיו ואמרת
קדושאנייהוהאלהיכם כי

תיראו ואביו אישאמו 19:3
אני שבתתיתשמרו ואת

תפנו אל יהוהאלהיכם19:4
האליליםואלהימסכה אל

לכםאנייהוה לאתעשו
אלהיכם

Now here is the text of Leviticus 18:27-19:4 set in the much easier to read
Hebrew-Paleo-Mesha.f font, also by Yoram Gnat. is comes from the same
set as themran font.
is is font come the Mesha Stelle, from the nineth century BCE., and talks
about the feats of King Mesha of Moab (see 2 Kings 3, verse 4).

אנשי עשו האל התועבת כל את כי 18:27

ולא 18:28 הארץ ותטמא לפניכם אשר הארץ
כאשר אתה בטמאכם אתכם הארץ תקיא
כל כי 18:29 לפניכם אשר הגוי את קאה
ונכרתו האלה התועבות מכל יעשה אשר
את ושמרתם 18:30 עמם מקרב העשת הנפשות

התועבת מחקות עשות לבלתי משמרתי
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בהם תטמאו ולא לפניכם נעשו אשר
אל יהוה וידבר 19:1 פ אלהיכם יהוה אני
ישראל בני עדת כל אל דבר 19:2 לאמר משה

קדוש כי תהיו קדשים אלהם ואמרת
ואביו אמו איש 19:3 אלהיכם יהוה אני
יהוה אני תשמרו שבתתי ואת תיראו

ואלהי האלילים אל תפנו אל 19:4 אלהיכם
אלהיכם יהוה אני לכם תעשו לא מסכה

Now here is the text of Leviticus 18:27-19:4 set in the Hebrew-Samaritan.f
font, also by Yoram Gnat. is comes from the same set as themran font.
e Samaritan Bible---which differs from the Hebrew Bible---was wrien in
this script, which is still being used by the present day Samaritans.

האל התועבת כל את כי 18:27
אשר הארץ אנשי עשו

18:28 הארץ ותטמא לפניכם
אתכם הארץ תקיא ולא
קאה כאשר אתה בטמאכם
לפניכם אשר הגוי את

מכל יעשה אשר כל כי 18:29
ונכרתו האלה התועבות

18:30 עמם מקרב העשת הנפשות
לבלתי משמרתי את ושמרתם
אשר התועבת מחקות עשות
תטמאו ולא לפניכם נעשו

אלהיכם יהוה אני בהם
משה אל יהוה וידבר 19:1 פ
עדת כל אל דבר 19:2 לאמר

אלהם ואמרת ישראל בני
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אני קדוש כי תהיו קדשים
אמו איש 19:3 אלהיכם יהוה
שבתתי ואת תיראו ואביו
אלהיכם יהוה אני תשמרו
האלילים אל תפנו אל 19:4
תעשו לא מסכה ואלהי

אלהיכם יהוה אני לכם


