Joshua /

 יהושוע- According to 4Q47 Joshuaa (4QJosha) - Verse Order
Chapter 8 (a)

 ]ואחרי[ ]כן[ ]קרא[ ]את[ ]כל[ ]דברי[ ]התורה[ ]הברכה[ ]והקללה[ ]ככל[ ]הכתוב[ ]בספר[ התורה׃34
[ לא היה דבר מכל צוה משה ]את[ ]יה[ושוע אשר לא קרא יהשע נגד כל ]ישראל[ ]בעברו[ את הירד]ן35
והנשים והטף והג]ר[ ההולך בקרבם׃

Chapter 5 (b)

 אחר אשר נתקו ]?[ ל]?[ את ספר התורה אחר כן ]?[ ל נושאי הארון ]?[׃X
[ ]בעת[ ההיא אמר יהוה אל יהש]ע[ ]ע[ש]ה[ ]לך[ ]חרבות[ ]צרים[ ]ושוב[ ]מל[ ]את[ ]בני[ ]ישראל2
]שנית[׃
 ]ויעש[ ל]ו[ ]י[השע ח]רבות[ ]צ[ר]ים[ ]וימל[ ]את[ ]בני[ ]ישראל[ ]אל[ ]גבעת[ ]הערלות[׃3
[ ]וזה[ ]הדבר[ ]אשר[ ]מל[ ]יהושוע[ ]כ[ל העם היצ]א[ ]ממצרים[ ]הזכרים[ ]כל[ ]אנשי[ ]המלחמה4
]מתו[ ]במדבר[ ]בדרך[ ]בצאתם[ ממצרים׃
[ כי ]מלים[ ]היו[ ]כל[ ]העם[ ]היצאים[ ]וכל[ ]העם[ ]הילדים[ ]במדבר[ ]בדרך[ ]בצ[אתם ממצ]רים5
]לא[ ]מלו[׃
a

This manuscript shows the original order of the text of Joshua, including before the traditional Chapter 5 a couple of verses that appear in the Masoretic Text at Chapter
8:34-35; with the Greek Septuagint putting the same two verses in a different order at Chapter 9:2. I have included the two verses here as they appear in the manuscript,
and then the rest of Chapter 8 later on, where the manuscript contains the rest of the Chapter in its traditional place.
b
This manuscript contains previously unknown words in place of verse 1 of Chapter 5

] 6כי[ ]ארבעים[ ]שנה[ ]הלכו[ ]בני[ ]ישראל[ ]במדבר[ ]עד[ ]תם[ ]כל[ ]הגוי[ אנשי המלח]מה[
]היצאים[ ]ממצרים[ ]אשר[ ]לא[ ]שמעו[ ]בקול[ ]יהוה[ ]אשר[ ]נשבע[ ]יהוה[ ]להם[ ]לב[לתי ראות את
ה]ארץ[ ]אשר[ ]נשבע[ ]יהוה[ ]לאבותם[ ]לתת[ ]לנו[ ]ארץ[ ]זבת[ ]חלב[ ]ודבש[׃
] 7ואת[ ]בני[הם הק]ים[ ]תחתם[ ]אתם[ ]מל[ ]יהושוע[ ]כי[ ]ערלים[ ]היו[ ]כי[ ]לא[ ]מלו[ ]אותם[
]בדרך[׃
Chapter 6

] 5והיה[ ]במשך[ ]בקרן[ ]היובל[ ]כשמעכם[ ]את[ ]קול[ ]השופר[ ]יריעו[ ]כל[ ]העם[ ]תרועה[ גדולה
ונפלה חמ]ת[ ]העיר[ ]תחתיה[ ועלה העם ]א[יש ]נ[גדו׃
] 6ויקרא[ יהושע בן נון אל הכ]הנים[ ]ויאמ[ר אל]יהם[ שאו א]ת[ ]ארון[ ]הברית[ ושבעה כהנים ישא]ו[
]שבעה[ ]שופרות[ ]יוב[לים לפני א]רון[ ]יהוה[׃
] 7ויאמר[ יהושוע אל העם ]עברו[ ]וסבו[ ]את[ ]העיר[ ]והח[ל]וץ[ ]יעבר[ ]לפ[ני ]ארו[ן ]יהוה[׃
] 8ויהי כ[אמר י]הושוע[ ]אל[ ]העם[ ]ושבעה[ ]הכהנים[ ]נשאים[ ]שב[עה שופר]ות[ ]היובלים[ ל]פני[
]יהוה[ ]עברו[ ]ותקעו[ ]בשופרו[ת וארון ברית יהוה הולך ]אחריהם[׃
] 9והחלוץ[ ]הלך[ ]לפני[ ]הכהנים[ ]תקעי[ השפרות והמא]ס[ף הולך ]ותקוע[ ]בשופרות[ ]אחרי[
]הארון[ ]הלוך[׃
] 10ואת[ ]העם[ ]צוה[ ]יה[ושוע לאמ]ר[ ל]א[ ]תריעו[ ]ולא[ ]תשמיעו[ ]את[ ]קולכם[ ]ולא[ ]יצא[
]מפיכם[ ]דבר[ עד י]ום[ ]אמרי[ ]אליכם[׃

Chapter 7

] 12ולא[ ]יכלו[ ]בני[ ]ישראל[ ]לקום[ ]לפני[ ]איביהם[ ]ערף[ ]יפנו[ ]לפ[נ]י[ איביו ולא פנים כי היו
לחרם ולא אוסיף להיות ]עמכם[ ]אם[ לא תשמידו החרם מקרבכם׃
 13קום קדש את העם ואמרת ]התקדשו[ למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבכם ]ישראל[ ]ל[א
תוכל לקום לפני אויביכם עד חסירכם החרם מקרבכם׃
] 14ונקרבתם[ בבקר לשבט]יכם[ ]ו[היה השבט אשר ילכדנו יהוה תקריבו ]ל[בתים ]והבית[ אש]ר[
]ילכדנו[ ]יהו[ה יקרב לגברים׃
 15והיה הנלכד בהם ישרף ]באש[ ]אתו[ ]ואת[ ]כל[ ]אשר[ ]לו[ ]כי[ עבר את ברית יהוה כי עשה ]נבלה[
]בישראל[׃
] 16וישכם[ ]יהושוע[ ]בבקר[ ]ויקרב[ ]את[ ]ישראל[ ]ל[שבטיו וילכד את ]שבט[ ]יהודה[׃
] 17וי[קרב ]את[ ]משפחות[ ]יהודה[ ]וילכד[ ]את[ משפח]ת[ ]הזרחי[ ]ויקרב[ ]את[ ]משפחת[ הזר]חי[
]לגברים[ ]וילכד[ ]זבדי[׃
Chapter 8

] 3ויקם[ יהושוע וכל עם המלחמה ]לעלות[ ]העי[ ]ויבחר[ ]יהושוע[ ]שלשים[ ]אלף[ ]איש[ גבורי החיל
וישלחם ל]ילה[׃
] 4ויצו[ ]אתם[ ]לאמר[ ]ראו[ ]אתם[ ]ארבים[ ]לעיר[ אל העיר מאח]רי[ ]העיר[ ]אל[ ]תרחיקו[ ]מן[
]העיר[ ]מאד[ ]והייתם[ ]כלכם[ ]נכנים[׃
 5ואני וכל ]העם[ ]אשר[ ]אתי[ ]נקרב[ ]אל[ ]העיר[ ]והיה[ ]כי[ ]יצאו[ ]לקראתנו[ ]כאשר[ בראש]נה[
]ונסנו[ ]לפניהם[׃

] 6ויצאו[ אחרינו עד ]התיקנו[ ]אותם[ ]מן[ ]העיר[ ]כי[ ]יאמרו[ ]נסים[ ]לפנינו[ ]כאשר[ ]בראשנה[
]ונסנו[ ]לפניהם[׃
] 7ואתם[ ]תקמו[ ]מהאורב[ ]והורשתם[ את הע]יר[ ]ונתנה[ ]יהוה[ ]אלהיכם[ ]בידכם[׃
] 8והיה[ ]כתפשכם[ ]את[ ]העיר[ ]תציתו[ ]את[ ]הע[יר באש ]כדבר[ ]יהוה[ ]תעשו[ ]ראו[ ]צויתי[
]אתכם[׃
] 9וישלחם[ ]יהושוע[ ]ויל[כו אל ]המארב[ ]וישבו[ ]בין[ ]בית[ ]אל[ ]ובין[ ]העי[ ]מים[ ]לעי[ ]וילן[
]יהושוע[ ]בלילה[ ]ההוא[ ]בתוך[ ]העם[׃
] 10וישכם[ ]יהושוע[ ]בבקר[ ]ויפקד[ ]את[ ]העם[ ]ויעל[ ]הוא[ ]ו[הזקנים ]לפני[ ]העם[ ]העי[׃
] 11וכל[ ]העם[ ]המלחמה[ ]אשר[ ]א[תו וישובו ]נגד[ העי]ר[ ]ויחנו[ ]מצפון[ ]לעי[ ]והגי[ ]ביניו[ ]ובין[
]העי[׃
] 14ויהי[ כראות ]מלך[ ]העי[ ימהר]ו[ ]וישכימו[ ]ויצאו[ ]אנשי[ ]העיר[ ]הוא[ ]וכל[ ]עמו[ ]למועד[
]לק[ראתם ]למלחמה[׃
] 18ויאמר[ ]יהוה[ ]אל[ ]יהושוע[ ]נטה[ ]בכידון[ ]אשר[ ]ב[ידך אלהעי ]כי[ ]בידך[ ]אתננה[ ]ויט[
]יהושוע[ ]בכידון[ ]אשר[ ]בידו[ ]אל[ ]העיר[׃
Chapter 10

] 2וייראו[ ]מאד[ ]כי[ ]עיר[ ]גדולה[ ]גבעון[ ]כאחת[ ערי המ]מלכה[ ]וכי[ ]היא[ ]גדולה[ ]מן[ ]העי[
]וכל[ ]אנשיה[ ]גברים[׃
] 3וישלח[ ]אדני[ צדק מלך ]ירושלם[ ]אל[ ]הוהם[ מלך ]ח[בר]ו[ן ]ואל[ ]פראם[ ]מלך[ ]ירמות[ ]ואל[
]יפיע[ מלך לכיש ואל ד]ביר[ מ]ל[ך עגלון לאמר׃

 4עלו אלי ועז]רני[ ]ונכה[ ]את[ ]גבעון כ[י השלימה את י]הו[שוע ואת ישראל׃
 5ויאספו ויעל]ו[ ]חמשת[ ]מלכי[ ]האמרי[ ]מלך[ ]ירושלם[ ]מ[ל]ך[ ]חברו[ן ]מ[לך י]רמות[ ]מ[ל]ך[
לכי]ש[ ]מלך[ ]עגלון[ ]הם[ ]וכל[ ]מחניהם[ ]ויחנו[ ]על[ ]גבעון[ ]וילחמו[ ]עליה[׃
] 8ויאמר[ ]י[הוה אל י]הושוע[ ]אל[ ]תירא[ ]מה[ם כי בידך נתתי]ם[ ]לא[ ]יעמד[ ]איש[ ]מ[הם בפניך׃
 9ויבו א אל]יהם[ ]יהושוע[ ]פתאם[ כל הלילה הל]ך[ ]מן[ ]הגלגל[׃
] 10ויהמם י[הוה לפנ]י[ ישראל ויכ]ם[ ]מכה[ ]גדולה[ ]בגבעון[ ]וירדפם[ ]דרך[ ]מעלה[ ]בית[ ]חורן[
]ויכם[ ע]ד[ ]עזקה[ ]ועד[ מקדה׃
 11ויה]י[ ]ב[נסם ]מפני[ ]ישראל[ ]הם[ ]במורד[ ]בית[ ]חורן[ ויהוה השליך עליהם אבנים מן השמ]ים[
]עד[ ]עזקה[ ]וימתו[ ]רבים[ ]אשר[ ]מתו[ באבני הברד מאשר הרגו ]בני[ ]ישראל[ ]בחרב[׃

 - According to 4Q47 Joshuaa (4QJosha) - Direct Transcriptionיהושוע

Joshua /

Column 1: Fragments 1 - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

]8:34בספר[ התורה 35לא היה דבר מכל צוה משה ]את יה[ושוע אשר לא קרא יהשע נגד כל
]ישראל בעברו[ את הירד]ן[ והנשים והטף והג]ר[ ההולך בקרבם 5:Xאחר אשר נתקו ][
[
[ את ספר התורה אחר כן ] [ ל נושאי הארון ]
[ ל]
]
5:2בעת[ ההיא אמר יהוה אל יהש]ע ע[ש]ה לך חרבות צרים[
]
]ושוב מל את בני ישראל שנית 3ויעש[ ל]ו י[השע ח]רבות צ[ר]ים וימל את בני ישראל אל[
]גבעת הערלות 4וזה הדבר אשר מל יהושוע כ[ל][ העם היצ]א ממצרים הזכרים כל[
]אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם[ ממצרים 5כי ]מלים היו כל העם היצאים[
]וכל העם הילדים במדבר בדרך בצ[אתם ממצ]רים לא מלו 6כי ארבעים שנה הלכו[
]בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי[ אנשי המלח]מה היצאים ממצרים אשר לא שמעו[
]בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לב[לתי ראות את ה]ארץ אשר נשבע יהוה לאבותם[
]לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש 7ואת בני[הם הק]ים תחתם אתם מל יהושוע כי ערלים[

Column 2: Fragments 3 - 8
1
2

6:5גדולה ונפלה חמ]ת העיר תחתיה[ ועלה העם ]א[יש ]נ[גדו ]6ויקרא[
יהושע בן נון אל הכ]הנים ויאמ[ר אל]יהם[ שאו א]ת ארון הברית[

3
4
5
6
7
8
9

ושבעה כהנים ישא]ו שבעה שופרות יוב[לים לפני א]רון יהוה 7ויאמר[
יהושוע אל העם ]עברו וסבו את העיר והח[ל]וץ יעבר לפ[ני ]ארו[ן ]יהוה[
]8ויהי כ[אמר י]הושוע אל העם ושבעה הכהנים נשאים שב[עה שופר]ות[
]היובלים[ ל]פני יהוה עברו ותקעו בשופרו[ת וארון ברית יהוה הולך ] [
]אחריהם 9והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעי[ השפרות והמא]ס[ף הולך ] [
]ותקוע בשופרות אחרי הארון הלוך 10ואת העם צוה יה[ושוע לאמ]ר[ ל]א[
]תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר[ עד י]ום אמרי אליכם[

Column 4: Fragment 9 Column 1, Fragments 10 - 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

]7:12יפנו לפ[נ]י[ איביו ולא פנים כי היו לחרם ולא אוסיף להיות
]עמכם אם[ לא תשמידו החרם מקרבכם 13קום קדש את העם ואמרת
]התקדשו[ למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבכם
]ישראל ל[א תוכל לקום לפני אויביכם עד חסירכם החרם מקרבכם
]14ונקרבתם[ בבקר לשבט]יכם ו[היה השבט אשר ילכדנו יהוה תקריבו
]ל[בתים ]והבית[ אש]ר ילכדנו יהו[ה יקרב לגברים 15והיה הנלכד בהם
ישרף ]באש אתו ואת כל אשר לו כי[ עבר את ברית יהוה כי עשה
[
]נבלה בישראל
16וישכם יהושוע בבקר ויקרב את ישראל ל[שבטיו וילכד את ]שבט[
]
]יהודה 17וי[קרב ]את משפחות יהודה וילכד את[ משפח]ת הזרחי ויקרב את[

11

]משפחת[ הזר]חי לגברים וילכד זבדי 18ויקרב את ביתו לגברים וילכד עכן[

Column 5: Fragment 9 Column 2, Fragments 13 - 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8:3יהושוע וכל עם המלחמה ]לעלות העי ויבחר יהושוע שלשים אלף איש[
גבורי החיל וישלחם ל]ילה 4ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר[
אל העיר מאח]רי העיר אל תרחיקו מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים[
5ואני וכל ]העם אשר אתי נקרב אל העיר והיה כי יצאו לקראתנו כאשר[
בראש]נה ונסנו לפניהם 6ויצאו[ אחרינו עד ]התיקנו אותם מן העיר כי[
]יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם 7ואתם תקמו מהאורב[
]והורשתם[ את הע]יר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם 8והיה כתפשכם את העיר[
]תציתו את הע[יר באש ]כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם 9וישלחם יהושוע[
]ויל[כו אל ]המארב וישבו בין בית אל ובין העי מים לעי וילן יהושוע בלילה[
]ההוא בתוך העם 10וישכם יהושוע בבקר ויפקד את העם ויעל הוא ו[הזקנים
11וכל העם המלחמה אשר א[תו וישובו
]לפני העם העי
14ויהי[ כראות
]נגד[ העי]ר ויחנו מצפון לעי והגי ביניו ובין העי
]מלך העי[ ימהר]ו וישכימו ויצאו אנשי העיר הוא וכל עמו למועד לק[ראתם
18ויאמר יהוה אל יהושוע נטה בכידון אשר ב[ידך אלהעי
]למלחמה

Fragments 17 - 18
1
2
3
4
5

10:2ערי המ]מלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשיה גברים 3וישלח אדני[
צדק מלך ]ירושלם אל הוהם[ מלך ]ח[בר]ו[ן ]ואל פראם מלך ירמות ואל יפיע[
מלך לכיש ואל ד]ביר[ מ]ל[ך עגלון לאמר 4עלו אלי ועז]רני ונכה את גבעון[
]כ[י השלימה את י]הו[שוע ואת ישראל 5ויאספו ויעל]ו חמשת מלכי האמרי מלך[
]ירושלם מ[ל]ך חברו[ן ]מ[לך י]רמות מ[ל]ך[ לכי]ש מלך עגלון הם וכל מחניהם[

Fragments 19 - 22
1
2
3
4
5
6

]10:8ויאמר י[הוה אל י]הושוע אל תירא מה[ם כי בידך נתתי]ם לא יעמד איש[
]מ[הם בפניך 9ויבו א אל]יהם יהושוע פתאם[ כל הלילה הל]ך מן הגלגל 10ויהמם[
]י[הוה לפנ]י[ ישראל ויכ]ם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם[
ע]ד עזקה ועד[ מקדה 11ויה]י ב[נסם ]מפני ישראל הם במורד בית חורן[
ויהוה השליך עליהם אבנים מן השמ]ים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו[
באבני הברד מאשר הרגו ]בני ישראל בחרב 12אז ידבר יהושוע ליהוה ביום[

Hebrew Comparison of the Text of Joshua – Masoretic against 4Q47 Joshuaa (4QJosha)
Chapter 8 (c)
34

תּוֹרה
ָ ַתּוֹרה הַ בְּ ָרכָה וְ הַ קְּ ָללָה כְּ כָל־הַ כָּתוּב בְּ סֵ פֶר ה
ָ ַָל־דּבְ ֵרי ה
ִ וְ אַ ח ֲֵרי־כֵן קָ ָרא אֶ ת־כּ

Masoretic

]ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה ככל הכתוב בספר[ התורה

4Q47 Joshuaa (4QJosha)
Highlighted Diff.

None Extant
35

Masoretic

ֶנגֶד

יְ הוֹשֻׁ ַﬠ

ל ֹא־קָ ָרא

אֲשֶׁ ר

ִמכֹּ ל אֲשֶׁ ר־צִ וָּה מֹ שֶׁ ה
ל ֹא־הָ יָה דָ בָ ר
כָּל־קְ הַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ טַּ ף וְ הַ גֵּר הַ הֹ לֵ� בְּ קִ ְרבָּ ם

4Q47 Joshuaa (4QJosha)

לא היה דבר מכל צוה משה ]את יה[ושוע אשר לא קרא יהשע נגד
כל ]ישראל בעברו[ את הירד]ן[ והנשים והטף והג]ר[ ההולך בקרבם

Highlighted Diff.

שע נגד-ו- אשר לא קרא יה+את יהושוע+  צוה משה-אשר- לא היה דבר מכל
לך בקרבם+ו+ והנשים והטף והגר הה+בעברו את הירדן+  ישראל-קהל- כל

c

This manuscript shows the original order of the text of Joshua, including before the traditional Chapter 5 a couple of verses that appear in the Masoretic Text at Chapter
8:34-35; with the Greek Septuagint putting the same two verses in a different order at Chapter 9:2. I have included the two verses here as they appear in the manuscript,
and then the rest of Chapter 8 later on, where the manuscript contains the rest of the Chapter in its traditional place.

)Chapter 5 (d
X

Not in the Hebrew of the Masoretic

Masoretic

אחר אשר נתקו ]?[ ל]?[ את ספר התורה אחר כן ]?[ ל נושאי הארון ]?[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

None Extant
2

בָּ ﬠֵת הַ הִ יא אָ מַ ר יְ הוָה אֶ ל־יְ הוֹשֻׁ ַﬠ ﬠֲשֵׂ ה לְ � חַ ְרבוֹת צ ִֻרים וְ שׁוּב מֹ ל אֶ ת־בְּ נֵי־יִ ְשׂ ָראֵ ל
שֵׁ נִ ית

Masoretic

]בעת[ ההיא אמר יהוה אל יהש]ע ע[ש]ה לך חרבות צרים ושוב מל את בני ישראל[
]שנית[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

בעת ההיא אמר יהוה אל יה-ו-שע עשה לך חרבות צרים ושוב מל את בני ישראל
שנית

Highlighted Diff.

This manuscript contains previously unknown words in place of verse 1 of Chapter 5

d

3

ַו ַיּﬠַשׂ־לוֹ יְ הוֹשֻׁ ַﬠ חַ ְרבוֹת צ ִֻרים ַויָּמָ ל אֶ ת־בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל־גִּ בְ ﬠַת הָ ﬠ ֲָרלוֹת
]ויעש[ ל]ו י[השע ח]רבות צ[ר]ים וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות[
ויעש לו יה-ו-שע חרבות צרים וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות

Masoretic
)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

4

וְ זֶה הַ דָּ בָ ר אֲשֶׁ ר־מָ ל יְ הוֹשֻׁ ַﬠ כָּל־הָ ﬠָם הַ יֹּ צֵ א ִמ ִמּצְ ַריִם הַ ְזּכ ִָרים כֹּ ל אַ נְ שֵׁ י הַ ִמּלְ חָ מָ ה
מֵ תוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר בַּ דֶּ ֶר� בְּ צֵ אתָ ם ִמ ִמּצְ ָריִ ם

Masoretic

]וזה הדבר אשר מל יהושוע כ[ל העם היצ]א ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה[
]מתו במדבר בדרך בצאתם[ ממצרים

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

5

�דים בַּ ִמּ ְדבָּ ר בַּ דֶּ ֶר� בְּ צֵ אתָ ם ִמ ִמּצְ ַריִ ם
כִּ י־מֻלִ ים הָ יוּ כָּל־הָ ﬠָם הַ יֹּ צְ ִאים וְ כָל־הָ ﬠָם הַ יִּ ִ
ל ֹא־מָ לוּ

Masoretic

כי ]מלים היו כל העם היצאים וכל העם הילדים במדבר בדרך בצ[אתם ממצ]רים[
]לא מלו[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

6

כִּ י אַ ְרבָּ ﬠִ ים שָׁ נָה הָ לְ כוּ בְ נֵי־יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ﬠַד־תֹּ ם כָּל־הַ גּוֹי אַ נְ שֵׁ י הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ יֹּ צְ ִאים
ִמ ִמּצְ ַריִ ם אֲשֶׁ ר ל ֹא־שָׁ ְמעוּ בְּ קוֹל יְ הוָה אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע יְ הוָה לָהֶ ם לְ בִ לְ ִתּי הַ ְראוֹתָ ם
אֶ ת־הָ אָ ֶרץ אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע יְ הוָה ַלאֲבוֹתָ ם לָתֶ ת לָנוּ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ

Masoretic

]כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי[ אנשי המלח]מה היצאים[
]ממצרים אשר לא שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לב[לתי ראות
את ה]ארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי אנשי המלחמה היצאים
ממצרים אשר לא שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי -ה-ראות-ם-
את הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש

Highlighted Diff.

7

וְ אֶ ת־בְּ נֵיהֶ ם הֵ קִ ים תַּ חְ תָּ ם אֹ תָ ם מָ ל יְ הוֹשֻׁ ַﬠ כִּ י־ﬠ ֲֵרלִ ים הָ יוּ כִּ י ל ֹא־מָ לוּ אוֹתָ ם בַּ דָּ ֶר�
]ואת בני[הם הק]ים תחתם אתם מל יהושוע כי ערלים היו כי לא מלו אותם בדרך[
None Extant

Masoretic
)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

Chapter 6
5

וְ הָ יָה בִּ ְמשֹׁ � בְּ קֶ ֶרן הַ יּוֹבֵ ל כְּ שָׁ ְמ ֲﬠכֶם אֶ ת־קוֹל הַ שּׁוֹפָר י ִָריעוּ כָל־הָ ﬠָם ְתּרוּﬠָה גְ דוֹלָה
וְ נָפְ לָה חוֹמַ ת הָ ﬠִ יר תַּ חְ תֶּ יהָ וְ ﬠָלוּ הָ ﬠָם ִאישׁ נֶגְ דּוֹ

Masoretic

]והיה במשך בקרן היובל כשמעכם את קול השופר יריעו כל העם תרועה[ גדולה
ונפלה חמת ]העיר תחתיה[ ועלה העם ]א[יש ]נ[גדו

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

והיה במשך בקרן היובל כשמעכם את קול השופר יריעו כל העם תרועה גדולה
ונפלה ח-ו-מת העיר תחתיה ועל*ה* העם איש נגדו

Highlighted Diff.

6

וַיִּ קְ ָרא יְ הוֹשֻׁ ַﬠ בִּ ן־נוּן אֶ ל־הַ כֹּ הֲנִ ים ַויּ ֹאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם ְשׂאוּ אֶ ת־אֲרוֹן הַ בְּ ִרית וְ ִשׁבְ ﬠָה
כֹ הֲנִ ים יִ ְשׂאוּ ִשׁבְ ﬠָה שׁוֹפְ רוֹת יוֹבְ לִ ים לִ פְ נֵי אֲרוֹן יְ הוָה

Masoretic

]ויקרא[ יהושע בן נון אל הכ]הנים ויאמ[ר אל]יהם[ שאו א]ת ארון הברית[ ושבעה
כהנים ישא]ו שבעה שופרות יוב[לים לפני א]רון יהוה[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר אל+י+הם שאו את ארון הברית ושבעה
כהנים ישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון יהוה

Highlighted Diff.

7

ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ﬠָם ﬠִ בְ רוּ וְ סֹ בּוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר וְ הֶ חָ לוּץ ַיﬠֲבֹ ר לִ פְ נֵי אֲרוֹן יְ הוָה
]ויאמר[ יהושוע אל העם ]עברו וסבו את העיר והח[ל]וץ יעבר לפ[ני ]ארו[ן ]יהוה[
ויאמר +יהושוע +אל העם עברו וסבו את העיר והחלוץ יעבר לפני ארון יהוה

Masoretic
)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

8

וַיְ הִ י ֶכּאֱמֹ ר יְ הוֹשֻׁ ַﬠ אֶ ל־הָ ﬠָם וְ ִשׁבְ ﬠָה הַ כֹּ הֲנִ ים נֹ ְשׂ ִאים ִשׁבְ ﬠָה שׁוֹפְ רוֹת הַ יּוֹבְ לִ ים
לִ פְ נֵי יְ הוָה ﬠָבְ רוּ וְ תָ קְ עוּ בַּ שּׁוֹפָרוֹת ַואֲרוֹן בְּ ִרית יְ הוָה הֹ לֵ� אַ ח ֲֵריהֶ ם

Masoretic

]ויהי כ[אמר י]הושוע אל העם ושבעה הכהנים נשאים שב[עה שופר]ות היובלים[
ל]פני יהוה עברו ותקעו בשופרו[ת וארון ברית יהוה הולך ]אחריהם[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ויהי כאמר יהוש+ו+ע אל העם ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היובלים
לפני יהוה עברו ותקעו בשופרות וארון ברית יהוה ה+ו+לך אחריהם

Highlighted Diff.

9

וְ הֶ חָ לוּץ הֹ לֵ� לִ פְ נֵי הַ כֹּ הֲנִ ים תֹּ קְ ﬠֵי הַ שּׁוֹפָרוֹת וְ הַ ְמאַ סֵּ ף הֹ לֵ� אַ ח ֲֵרי הָ אָ רוֹן הָ לוֹ�
וְ תָ קוֹ ַﬠ בַּ שּׁוֹפָרוֹת

Masoretic

]והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעי[ השפרות והמא]ס[ף הולך ]אחרי הארון הלוך[
]ותקוע בשופרות[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעי הש-ו-פרות והמאסף ה+ו+לך אחרי הארון הלוך
ותקוע בשופרות

Highlighted Diff.

10

וְ אֶ ת־הָ ﬠָם צִ וָּה יְ הוֹשֻׁ ַﬠ לֵאמֹ ר ל ֹא תָ ִריעוּ וְ ל ֹא־תַ ְשׁ ִמיעוּ אֶ ת־קוֹלְ כֶם וְ ל ֹא־יֵצֵ א
ִמפִּ יכֶם דָּ בָ ר ﬠַד יוֹם אָ ְמ ִרי ֲאלֵיכֶם הָ ִריעוּ ַוה ֲִריעֹ תֶ ם

Masoretic

]ואת העם צוה יה[ושוע לא]מר[ ל]א תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא[
]מפיכם דבר[ עד י]ום אמרי אליכם הריעו והריעתם[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ואת העם צוה יהוש+ו+ע לאמר לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא
מפיכם דבר עד יום אמרי אליכם הריעו והריעתם

Highlighted Diff.

Chapter 7
12

וְ ל ֹא יֻכְ לוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לָקוּם לִ פְ נֵי אֹ יְ בֵ יהֶ ם עֹ ֶרף יִ פְ נוּ לִ פְ נֵי אֹ יְ בֵ יהֶ ם כִּ י הָ יוּ
אוֹסיף לִ הְ יוֹת ﬠִ מָּ כֶם ִאם־ל ֹא תַ ְשׁ ִמידוּ הַ חֵ ֶרם ִמקִּ ְרבְּ כֶם
לְ חֵ ֶרם ל ֹא ִ

Masoretic

]ולא יכלו בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפ[נ]י[ איביו ולא פנים כי היו
לחרם ולא אוסיף להיות ]עמכם אם[ לא תשמידו החרם מקרבכם

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ולא יכלו בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איבי*ו*-ם+ -ולא פנים +כי היו
לחרם +ו+לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם

Highlighted Diff.

13

קֻ ם קַ דֵּ שׁ אֶ ת־הָ ﬠָם וְ אָ מַ ְרתָּ הִ ְתקַ ְדּשׁוּ לְ מָ חָ ר כִּ י כֹ ה אָ מַ ר יְ הוָה אֱ�הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל חֵ ֶרם
בְּ קִ ְרבְּ � יִ ְשׂ ָראֵ ל ל ֹא תוּכַל לָקוּם לִ פְ נֵי אֹ יְ בֶ י� ﬠַד־ה ֲִס ְירכֶם הַ חֵ ֶרם ִמקִּ ְרבְּ כֶם

Masoretic

קום קדש את העם ואמרת ]התקדשו[ למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם
בקרבכם ]ישראל ל[א תוכל לקום לפני אויביכם עד חסירכם החרם מקרבכם

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ק+ו+ם קדש את העם ואמרת התקדשו למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם
בקרב*כ*+ם +ישראל לא תוכל לקום לפני אויבי*כ*+ם +עד חסירכם החרם מקרבכם

Highlighted Diff.
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וְ נִ קְ ַרבְ תֶּ ם בַּ בֹּ קֶ ר לְ ִשׁבְ טֵ יכֶם וְ הָ יָה הַ שֵּׁ בֶ ט אֲשֶׁ ר־יִ לְ כְּ דֶ נּוּ יְ הוָה יִ קְ ַרב ל ִַמּ ְשׁפָּחוֹת
וְ הַ ִמּ ְשׁפָּחָ ה אֲשֶׁ ר־יִ לְ כְּ דֶ נָּה יְ הוָה ִתּקְ ַרב לַבָּ ִתּים וְ הַ בַּ יִ ת אֲשֶׁ ר יִ לְ כְּ דֶ נּוּ יְ הוָה יִ קְ ַרב
לַגְּ בָ ִרים
]ונקרבתם[ בבקר לשבט]יכם
]והבית[
]ל[בתים
תקריבו
לגברים

ו[היה השבט אשר ילכדנו
יהו[ה
ילכדנו
אש]ר

יהוה
יקרב

ונקרבתם בבקר לשבטיכם והיה השבט אשר ילכדנו יהוה -יקרב למשפחות-
והמשפחה אשר ילכדנה יהוה -תקריב+ו +לבתים והבית אשר ילכדנו יהוה יקרבלגברים

Masoretic

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

Highlighted Diff.
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וְ הָ יָה הַ נִּ לְ כָּד בַּ חֵ ֶרם יִ שָּׂ ֵרף בָּ אֵ שׁ אֹ תוֹ וְ אֶ ת־כָּל־אֲשֶׁ ר־לוֹ כִּ י ﬠָבַ ר אֶ ת־בְּ ִרית יְ הוָה
וְ כִ י־ﬠָשָׂ ה נְ בָ לָה בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל

Masoretic

והיה הנלכד בהם ישרף ]באש אתו ואת כל אשר לו כי[ עבר את ברית יהוה
כי עשה ]נבלה בישראל[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

והיה הנלכד ב*ה*-ר-ם ישרף באש אתו ואת כל אשר לו כי עבר את ברית יהוה
-ו-כי עשה נבלה בישראל

Highlighted Diff.
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ַויּ ְַשׁכֵּם יְ הוֹשֻׁ ַﬠ בַּ בֹּ קֶ ר ַויַּקְ ֵרב אֶ ת־יִ ְשׂ ָראֵ ל לִ ְשׁבָ טָ יו וַיִּ ָלּכֵד שֵׁ בֶ ט יְ הוּדָ ה
]וישכם יהושוע בבקר ויקרב את ישראל ל[שבטיו וילכד את ]שבט יהודה[
וישכם יהוש+ו+ע בבקר ויקרב את ישראל לשבטיו וילכד +את +שבט יהודה

Masoretic
)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

17

ת־מ ְשׁפַּחַ ת
ת־מ ְשׁפַּחַ ת יְ הוּדָ ה וַיִּ לְ כֹּ ד אֵ ת ִמ ְשׁפַּחַ ת הַ זּ ְַרחִ י ַויַּקְ ֵרב אֶ ִ
ַויַּקְ ֵרב אֶ ִ
הַ זּ ְַרחִ י לַגְּ בָ ִרים וַיִּ ָלּכֵד זַבְ ִדּי

Masoretic

]וי[קרב ]את משפחות יהודה וילכד את[ משפח]ת הזרחי ויקרב את משפחת[
הזר]חי לגברים וילכד זבדי[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

Chapter 8
3

�שׁים אֶ לֶף ִאישׁ
ַויָּקָ ם יְ הוֹשֻׁ ַﬠ וְ כָל־ﬠַם הַ ִמּלְ חָ מָ ה ַלﬠֲלוֹת הָ ﬠָי וַיִּ בְ חַ ר יְ הוֹשֻׁ ַﬠ ְשׁ ִ
בּוֹרי הַ חַ יִ ל וַיִּ ְשׁלָחֵ ם לָיְ לָה
גִּ ֵ

Masoretic

]ויקם[ יהושוע וכל עם המלחמה ]לעלות העי ויבחר יהושוע שלשים אלף איש[
גבורי החיל וישלחם ל]ילה[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ויקם יהוש+ו+ע וכל עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהוש+ו+ע שלשים אלף איש
גבורי החיל וישלחם לילה

Highlighted Diff.

4

וַיְ צַ ו אֹ תָ ם לֵאמֹ ר ְראוּ אַ תֶּ ם אֹ ְרבִ ים לָﬠִ יר מֵ אַ ח ֲֵרי הָ ﬠִ יר אַ ל־תַּ ְרחִ יקוּ
ִמן־הָ ﬠִ יר ְמאֹ ד וִ הְ יִיתֶ ם כֻּלְּ כֶם נְ כֹ נִ ים

Masoretic

]ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר[ אל העיר מאח]רי העיר אל תרחיקו[
]מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר +אל העיר +מאחרי העיר אל תרחיקו
מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים

Highlighted Diff.

5

ַואֲנִ י וְ כָל־הָ ﬠָם אֲשֶׁ ר ִא ִתּי נִ קְ ַרב אֶ ל־הָ ﬠִ יר וְ הָ יָה כִּ י־יֵצְ אוּ לִ קְ ָראתֵ נוּ ַכּאֲשֶׁ ר בָּ ִראשֹׁ נָה
וְ נ ְַסנוּ לִ פְ נֵיהֶ ם

Masoretic

ואני וכל ]העם אשר אתי נקרב אל העיר והיה כי יצאו לקראתנו כאשר[ בראש]נה[
]ונסנו לפניהם[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

6

ֹאמרוּ נ ִָסים לְ ָפנֵינוּ ַכּאֲשֶׁ ר בָּ ִראשֹׁ נָה
וְ יָצְ אוּ אַ ח ֲֵרינוּ ﬠַד הַ ִתּיקֵ נוּ אוֹתָ ם ִמן־הָ ﬠִ יר כִּ י י ְ
וְ נ ְַסנוּ לִ פְ נֵיהֶ ם

Masoretic

]ויצאו[ אחרינו עד ]התיקנו אותם מן העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה[
]ונסנו לפניהם[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

7

הוֹר ְשׁתֶּ ם אֶ ת־הָ ﬠִ יר וּנְ תָ נָהּ יְ הוָה אֱ�הֵ יכֶם בְּ י ְֶדכֶם
אוֹרב וְ ַ
וְ אַ תֶּ ם תָּ קֻ מוּ מֵ הָ ֵ
]ואתם תקמו מהאורב והורשתם[ את הע]יר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם[
None Extant

Masoretic
)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

8

יתי
וְ הָ יָה כְּ תָ פְ ְשׂכֶם אֶ ת־הָ ﬠִ יר תַּ צִּ יתוּ אֶ ת־הָ ﬠִ יר בָּ אֵ שׁ כִּ ְדבַ ר יְ הוָה תַּ ﬠֲשׂוּ ְראוּ צִ וִּ ִ
אֶ ְתכֶם

Masoretic

]והיה כתפשכם את העיר תציתו את הע[יר באש ]כדבר יהוה תעשו ראו צויתי[
]אתכם[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

9

וַיִּ ְשׁלָחֵ ם יְ הוֹשֻׁ ַﬠ ַויֵּלְ כוּ אֶ ל־הַ מַּ ְא ָרב ַויּ ְֵשׁבוּ בֵּ ין בֵּ ית־אֵ ל וּבֵ ין הָ ﬠַי ִמיָּם ָלﬠָי ַו ָיּלֶן
יְ הוֹשֻׁ ַﬠ בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא בְּ תוֹ� הָ ﬠָם

Masoretic

]וישלחם יהושוע ויל[כו אל ]המארב וישבו בין בית אל ובין העי מים לעי וילן[
]יהושוע בלילה ההוא בתוך העם[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

10

יִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי הָ ﬠָם הָ ﬠָי
ַויּ ְַשׁכֵּם יְ הוֹשֻׁ ַﬠ בַּ בֹּ קֶ ר וַיִּ פְ קֹ ד אֶ ת־הָ ﬠָם ַו ַיּﬠַל הוּא וְ זִקְ נֵי ְ

Masoretic

]וישכם יהושוע בבקר ויפקד את העם ויעל הוא ו[הזקנים ]לפני העם העי[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

וישכם יהוש+ו+ע בבקר ויפקד את העם ויעל הוא ו+ה+זקני+ם- +ישראל -לפני העם העי

Highlighted Diff.

11

וְ כָל־הָ ﬠָם הַ ִמּלְ חָ מָ ה אֲשֶׁ ר ִאתּוֹ ﬠָלוּ וַיִּ גְּ שׁוּ ַויָּבֹ אוּ ֶנגֶד הָ ﬠִ יר ַו ַיּחֲנוּ ִמצְּ פוֹן ָלﬠַי וְ הַ גַּי
בֵּ ינָיו וּבֵ ין־הָ ﬠָי

Masoretic

]וכל העם המלחמה אשר א[תו וישובו ]נגד[ העי]ר ויחנו מצפון לעי והגי[
]ביניו ובין העי[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

וכל העם המלחמה אשר אתו -עלו ויגשו -וי*שו*+ב+ו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי
ביניו ובין העי

Highlighted Diff.

14

אַ נְ שֵׁ י־הָ ﬠִ יר
ַויֵּצְ אוּ
ַויּ ְַשׁכִּ ימוּ
וַיְ מַ הֲרוּ
מֶ לֶ�־הָ ﬠַי
כִּ ְראוֹת
וַיְ הִ י
לִ קְ ַראת־יִ ְשׂ ָראֵ ל ל ִַמּלְ חָ מָ ה הוּא וְ כָל־ﬠַמּוֹ לַמּוֹﬠֵד לִ פְ נֵי הָ ﬠ ֲָרבָ ה וְ הוּא ל ֹא יָדַ ע כִּ י־אֹ ֵרב
לוֹ מֵ אַ ח ֲֵרי הָ ﬠִ יר

Masoretic

]ויהי[ כראות ]מלך העי[ ימהר]ו וישכימו ויצאו אנשי העיר הוא וכל עמו למועד[
]לק[ראתם ]למלחמה[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ויהי כראות מלך העי -ו-ימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר +הוא וכל עמו
*למועד לקראתם* למלחמה -הוא וכל עמו למועד לפני הערבה והוא לא ידע כי ארב-
-לו מאחרי העיר-

+

Highlighted Diff.

18

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל־יְ הוֹשֻׁ ַﬠ נְטֵ ה בַּ כִּ ידוֹן אֲשֶׁ ר־בְּ י ְָד� אֶ ל־הָ ﬠַי כִּ י בְ י ְָד� אֶ ְתּ ֶננָּה ַויֵּט
יְ הוֹשֻׁ ַﬠ בַּ כִּ ידוֹן אֲשֶׁ ר־בְּ יָדוֹ אֶ ל־הָ ﬠִ יר

Masoretic

]ויאמר יהוה אל יהושוע נטה בכידון אשר ב[ידך אלהעי ]כי בידך אתננה ויט[
]יהושוע בכידון אשר בידו אל העיר[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

Chapter 10
2

וַיִּ ְיראוּ ְמאֹ ד כִּ י ﬠִ יר גְּ דוֹלָה גִּ בְ עוֹן כְּ אַ חַ ת ﬠ ֵָרי הַ מַּ ְמ ָלכָה וְ כִ י הִ יא גְ דוֹלָה ִמן־הָ ﬠַי
וְ כָל־ ֲאנָשֶׁ יהָ גִּ בֹּ ִרים

Masoretic

]וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת[ ערי המ]מלכה וכי היא גדולה מן העי[
]וכל אנשיה גברים[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

3

וַיִּ ְשׁלַח אֲדֹ נִ י־צֶ דֶ ק מֶ לֶ� יְ רוּשָׁ ַל ִם אֶ ל־הוֹהָ ם מֶ לֶ�־חֶ בְ רוֹן
ל־דּבִ יר מֶ לֶ�־ﬠֶגְ לוֹן לֵאמֹ ר
מֶ לֶ�־י ְַרמוּת וְ אֶ ל־יָפִ י ַﬠ מֶ לֶ�־לָכִ ישׁ וְ אֶ ְ

וְ אֶ ל־פִּ ְראָ ם

]וישלח אדני[ צדק מלך ]ירושלם אל הוהם[ מלך ]ח[בר]ו[ן ]ואל פראם[
]מלך ירמות ואל יפיע[ מלך לכיש ואל ד]ביר[ מ]ל[ך עגלון לאמר
None Extant

Masoretic

)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

4

ﬠֲלוּ־אֵ לַי וְ ﬠִ זְרֻ נִ י וְ ַנכֶּה אֶ ת־גִּ בְ עוֹן כִּ י־הִ ְשׁלִ ימָ ה אֶ ת־יְ הוֹשֻׁ ַﬠ וְ אֶ ת־בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
עלו אלי ועז]רני ונכה את גבעון כ[י השלימה את י]הו[שוע ואת ישראל
עלו אלי ועזרני ונכה את גבעון כי השלימה את יהוש+ו+ע ואת -בני -ישראל

Masoretic
)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

5

ַויֵּאָ ְספוּ ַו ַיּﬠֲלוּ חֲמֵ שֶׁ ת מַ לְ כֵי הָ אֱמֹ ִרי מֶ לֶ� יְ רוּשָׁ ַל ִם מֶ לֶ�־חֶ בְ רוֹן מֶ לֶ�־י ְַרמוּת
מֶ לֶ�־לָכִ ישׁ מֶ לֶ�־ﬠֶגְ לוֹן הֵ ם וְ כָל־מַ ֲחנֵיהֶ ם ַו ַיּחֲנוּ ﬠַל־גִּ בְ עוֹן וַיִּ ָלּחֲמוּ ָﬠלֶיהָ

Masoretic

ויאספו ויעל]ו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מ[ל]ך חברו[ן ]מ[לך י]רמות[
]מ[ל]ך[ לכי]ש מלך עגלון הם וכל מחניהם ויחנו על גבעון וילחמו עליה[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

8

ל־תּ ָירא מֵ הֶ ם כִּ י בְ י ְָד� נְ תַ ִתּים ל ֹא־ ַיﬠֲמֹ ד ִאישׁ מֵ הֶ ם
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל־יְ הוֹשֻׁ ַﬠ אַ ִ
בְּ ָפנֶי�

Masoretic

]ויאמר י[הוה אל י]הושוע אל תירא מה[ם כי בידך נתתי]ם לא יעמד איש מ[הם
בפניך

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

9

ַו ָיּב ֹא ֲאלֵיהֶ ם יְ הוֹשֻׁ ַﬠ פִּ ְתאֹ ם כָּל־הַ לַּיְ לָה ָﬠלָה ִמן־הַ גִּ לְ גָּל
ויבוא אל]יהם יהושוע פתאם[ כל הלילה הל]ך מן הגלגל[
ויב+ו+א אליהם יהוש+ו+ע פתאם כל הלילה הל*ך* מן הגלגל

Masoretic
)4Q47 Joshuaa (4QJosha
Highlighted Diff.

10

וַיְ הֻמֵּ ם יְ הוָה לִ פְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַו ַיּכֵּם מַ כָּה־גְ דוֹלָה בְּ גִ בְ עוֹן וַיִּ ְר ְדּפֵם דֶּ ֶר� מַ ֲﬠלֵה
בֵ ית־חוֹרֹ ן ַו ַיּכֵּם ﬠַד־ ֲﬠזֵקָ ה וְ ﬠַד־מַ קֵּ דָ ה

Masoretic

]ויהמם י[הוה לפנ]י[ ישראל ויכ]ם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה[
]בית חורן ויכם[ ע]ד עזקה ועד[ מקדה

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

None Extant

Highlighted Diff.

11

מוֹרד בֵּ ית־חוֹרֹ ן וַיהוָה הִ ְשׁלִ י� ֲﬠלֵיהֶ ם אֲבָ נִ ים גְּ דֹ לוֹת
וַיְ הִ י בְּ נֻסָ ם ִמפְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הֵ ם בְּ ַ
ִמן־הַ שָּׁ מַ יִ ם ﬠַד־ ֲﬠזֵקָ ה ַו ָיּמֻתוּ ַרבִּ ים אֲשֶׁ ר־מֵ תוּ בְּ אַ בְ נֵי הַ בָּ ָרד מֵ אֲשֶׁ ר הָ ְרגוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
בֶּ חָ ֶרב

Masoretic

ויה]י ב[נסם ]מפני ישראל הם במורד בית חורן[ ויהוה השליך עליהם אבנים
מן השמ]ים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו[ באבני הברד מאשר הרגו ]בני ישראל[
]בחרב[

)4Q47 Joshuaa (4QJosha

ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים -גדלות-
מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל
בחרב

Highlighted Diff.

