
Joshua /  According to 4Q47 Joshua - יהושוע 

a (4QJosh 

a) - Verse Order 

Chapter 8 (a) 
 ׃התורה ]בספר] [הכתוב] [כלכ] [והקללה] [הברכה] [התורה] [דברי] [כל] [את] [קרא] [כן] [ואחרי[ 34
 ]ן[את הירד ]בעברו] [ישראל[ ושוע אשר לא קרא יהשע נגד כל]יה] [את[ לא היה דבר מכל צוה משה 35

 ׃ההולך בקרבם ]ר[והנשים והטף והג
Chapter 5 (b) 

X ׃]?[ ל נושאי הארון ]?[את ספר התורה אחר כן  ]?[ל ]?[ אחר אשר נתקו 
] ישראל] [בני] [את] [מל] [ושוב] [צרים] [חרבות] [לך] [ה[ש]ע] [ע[יהש אל יהוה ההיא אמר ]בעת[  2
 ׃]שנית[
 ׃]הערלות] [גבעת] [אל] [ישראל] [בני] [את] [וימל] [ים[ר]צ] [רבות[השע ח]י] [ו[ל ]ויעש[ 3
] המלחמה] [אנשי] [כל] [הזכרים] [ממצרים] [א[העם היצ ל]כ] [יהושוע] [מל] [אשר] [הדבר] [וזה[ 4
 ׃ממצרים ]בצאתם] [בדרך] [במדבר] [מתו[
] רים[אתם ממצ]בצ[] בדרך] [במדבר] [הילדים] [העם] [וכל] [היצאים] [העם] [כל] [היו] [מלים[ כי 5
 ׃]מלו] [לא[

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 

                                                           



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

Chapter 6 
גדולה  ]תרועה] [העם] [כל] [יריעו] [השופר] [קול] [את] [כשמעכם] [היובל] [בקרן] [במשך] [והיה[ 5

 ׃גדו]נ[יש ]א[ועלה העם  ]תחתיה] [העיר] [ת[ונפלה חמ
] ו[ושבעה כהנים ישא ]הברית] [ארון] [ת[שאו א ]יהם[ר אל]ויאמ] [הנים[יהושע בן נון אל הכ ]ויקרא[ 6
 ׃]יהוה] [רון[לים לפני א]יוב] [שופרות] [שבעה[
 ׃]יהוה[ן ]ארו[ני ]לפ] [יעבר] [וץ[ל]והח] [העיר] [את] [וסבו] [עברו[יהושוע אל העם  ]ויאמר[ 7
 ]פני[ל ]היובלים[ ]ות[עה שופר]שב[ ]נשאים[ ]הכהנים[ ]ושבעה[ ]העם[ ]אל[ ]הושוע[אמר י]ויהי כ[ 8
 ׃]אחריהם[ ת וארון ברית יהוה הולך]בשופרו[ ]ותקעו[ ]עברו[ ]יהוה[
 ]אחרי[ ]בשופרות[ ]ותקוע[ף הולך ]ס[השפרות והמא ]תקעי[ ]הכהנים[ ]לפני[ ]הלך[ ]והחלוץ[ 9
 ׃]הלוך[ ]הארון[

 ]יצא[ ]ולא[ ]קולכם[ ]את[ ]תשמיעו[ ]ולא[ ]תריעו[ ]א[ל ]ר[לאמושוע ]יה[ ]צוה[ ]העם[ ]ואת[ 10
 ׃]אליכם[ ]אמרי[ ]ום[עד י ]דבר[ ]מפיכם[



Chapter 7 
איביו ולא פנים כי היו  ]י[נ]לפ] [יפנו] [ערף] [איביהם] [לפני] [לקום] [ישראל] [בני] [יכלו] [ולא[ 12

 ׃לא תשמידו החרם מקרבכם ]אם] [עמכם[ לחרם ולא אוסיף להיות
א ]ל] [ישראל[ למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבכם ]התקדשו[ קום קדש את העם ואמרת 13

 ׃תוכל לקום לפני אויביכם עד חסירכם החרם מקרבכם
] ר[אש ]והבית[בתים ]ל[ ילכדנו יהוה תקריבו היה השבט אשר]ו] [יכם[בבקר לשבט ]ונקרבתם[ 14
 ׃ה יקרב לגברים]יהו] [ילכדנו[

] נבלה[ עבר את ברית יהוה כי עשה ]כי] [לו] [אשר] [כל] [ואת] [אתו] [באש[ ישרף והיה הנלכד בהם 15
 ׃]בישראל[

 ׃]יהודה] [שבט[שבטיו וילכד את ]ל] [ישראל] [את] [ויקרב] [בבקר] [יהושוע] [וישכם[ 16
] חי[הזר ]משפחת] [את] [ויקרב] [הזרחי] [ת[משפח ]את] [וילכד] [יהודה] [משפחות] [את[קרב ]וי[ 17
 ׃]זבדי] [וילכד] [לגברים[

Chapter 8 
גבורי החיל  ]איש] [אלף] [שלשים] [יהושוע] [ויבחר] [העי] [לעלות[ יהושוע וכל עם המלחמה ]ויקם[ 3

 ׃]ילה[וישלחם ל
] מן] [תרחיקו] [אל] [העיר] [רי[אל העיר מאח ]לעיר] [ארבים] [אתם] [ראו] [לאמר] [אתם] [ויצו[ 4
 ׃]נכנים] [כלכם] [והייתם] [מאד] [העיר[
] נה[בראש ]כאשר] [לקראתנו] [יצאו] [כי] [והיה] [העיר] [אל] [נקרב] [אתי] [אשר] [העם[ואני וכל  5
 ׃]לפניהם] [ונסנו[



] בראשנה] [כאשר] [לפנינו] [נסים] [יאמרו] [כי] [העיר] [מן] [אותם] [התיקנו[אחרינו עד  ]ויצאו[ 6
 ׃]לפניהם] [ונסנו[
 ׃]בידכם] [אלהיכם] [יהוה] [ונתנה] [יר[את הע ]והורשתם] [מהאורב] [תקמו] [ואתם[ 7
] צויתי] [ראו] [תעשו] [יהוה] [כדבר[ יר באש]הע] [את] [תציתו] [העיר] [את] [כתפשכם] [והיה[ 8
 ׃]אתכם[
] וילן] [לעי] [מים] [העי] [ובין] [אל] [בית] [בין] [וישבו] [המארב[ כו אל]ויל] [יהושוע] [וישלחם[ 9
 ׃]העם] [בתוך] [ההוא] [בלילה] [יהושוע[

 ׃]העי] [העם] [לפני[ הזקנים]ו] [הוא] [ויעל] [העם] [את] [ויפקד] [בבקר] [יהושוע] [וישכם[ 10
] ובין] [ביניו] [והגי] [לעי] [מצפון] [ויחנו] [ר[העי ]נגד[ תו וישובו]א] [אשר] [המלחמה] [העם] [וכל[ 11
 ׃]העי[

] למועד] [עמו] [וכל] [הוא] [העיר] [אנשי] [ויצאו] [וישכימו] [ו[ימהר ]העי] [מלך[ כראות ]ויהי[ 14
 ׃]למלחמה[ ראתם]לק[

] ויט] [אתננה[] בידך] [כי[ ידך אלהעי]ב] [אשר] [בכידון] [נטה] [יהושוע] [אל] [יהוה] [ויאמר[ 18
 ׃]העיר] [אל] [בידו] [אשר] [בכידון] [יהושוע[

Chapter 10 
] העי] [מן] [גדולה] [היא] [וכי] [מלכה[ערי המ ]כאחת] [גבעון] [גדולה] [עיר] [כי] [מאד] [וייראו[ 2
 ׃]גברים] [אנשיה] [וכל[
] ואל] [ירמות] [מלך] [פראם] [ואל[ ן]ו[בר]ח[מלך  ]הוהם] [אל] [ירושלם[צדק מלך  ]אדני] [וישלח[ 3
 ׃ך עגלון לאמר]ל[מ ]ביר[מלך לכיש ואל ד ]יפיע[



 ׃שוע ואת ישראל]הו[י השלימה את י]כ גבעון] [את] [ונכה] [רני[עלו אלי ועז 4
 ]ך[ל]מ] [רמות[לך י]מ[ן ]חברו] [ך[ל]מ] [ירושלם] [מלך] [האמרי] [מלכי] [חמשת] [ו[ויאספו ויעל 5

 ׃]עליה] [וילחמו] [גבעון] [על] [ויחנו] [מחניהם] [וכל] [הם[] עגלון] [מלך] [ש[לכי
 ׃הם בפניך]מ] [איש] [יעמד] [לא] [ם[נתתי בידך כי ם]מה] [תירא] [אל] [הושוע[י הוה אל]י] [ויאמר[ 8
 ׃]הגלגל] [מן] [ך[כל הלילה הל ]פתאם] [יהושוע] [יהם[אל א ויבו 9

] חורן] [בית] [מעלה] [דרך] [וירדפם] [בגבעון] [גדולה[] מכה] [ם[ישראל ויכ ]י[הוה לפנ]י ויהמם[ 10
 ׃מקדה ]ועד] [עזקה] [ד[ע ]ויכם[

] ים[ויהוה השליך עליהם אבנים מן השמ ]חורן] [בית] [במורד] [הם] [ישראל] [מפני[נסם ]ב] [י[ויה 11
 ׃]בחרב] [ישראל] [בני[באבני הברד מאשר הרגו  ]מתו] [אשר] [רבים] [וימתו] [עזקה] [עד[

  



Joshua /  According to 4Q47 Joshua - יהושוע 

a (4QJosh 

a) - Direct Transcription 

Column 1: Fragments 1 - 2 

 ושוע אשר לא קרא יהשע נגד כל]את יה[ לא היה דבר מכל צוה משה35התורה  ]בספר8:34[ 1
 ][ אשר נתקואחר X:5 ההולך בקרבם ]ר[והנשים והטף והג ]ן[את הירד ]ישראל בעברו[ 2
 ]          [ ל נושאי הארון ]    [את ספר התורה אחר כן  ]           [ל ]                       [ 3
     ]ה לך חרבות צרים[ש]ע ע[יהש ההיא אמר יהוה אל ]בעת                                        5:2 [ 4
 ]ים וימל את בני ישראל אל[ר]רבות צ[השע ח]ו י[ל ]ויעש3 שנית מל את בני ישראלושוב [ 5
 ]א ממצרים הזכרים כל[העם היצ ][ל]וזה הדבר אשר מל יהושוע כ4גבעת הערלות [ 6
 ]מלים היו כל העם היצאים[ כי5ממצרים  ]אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם[ 7
 ]הלכוכי ארבעים שנה 6רים לא מלו [אתם ממצ]וכל העם הילדים במדבר בדרך בצ[ 8
 ]מה היצאים ממצרים אשר לא שמעו[אנשי המלח ]בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי[ 9

 ]ארץ אשר נשבע יהוה לאבותם[לתי ראות את ה]בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לב[ 10
 ]ערלים תחתם אתם מל יהושוע כי ים[הם הק]ואת בני7לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש [ 11

 

Column 2: Fragments 3 - 8 

 ]ויקרא6[ גדו]נ[יש ]א[ועלה העם  ]תחתיה העיר ת[גדולה ונפלה חמ6:5 1
 ]ארון הברית ת[שאו א ]יהם[ר אל]הנים ויאמ[יהושע בן נון אל הכ 2



 ]ויאמר7רון יהוה [לים לפני א]יוב שבעה שופרות ו[ושבעה כהנים ישא 3
 ]יהוה[ן ]ארו[ני ]יעבר לפוץ [ל]והח העיר עברו וסבו את[יהושוע אל העם  4
 ]ות[עה שופר]שב העם ושבעה הכהנים נשאים אל הושוע[אמר י]ויהי כ8[ 5
 ]   [ ת וארון ברית יהוה הולך]בשופרו יהוה עברו ותקעו פני[ל ]היובלים[ 6
 ]  [ף הולך ]ס[השפרות והמא ]הלך לפני הכהנים תקעי והחלוץ9 אחריהם[ 7
 ]א[ל ]ר[לאמושוע ]יה העם צוה ואת10 הלוך אחרי הארון ותקוע בשופרות[ 8
 ]אמרי אליכם ום[עד י ]יצא מפיכם דבר ולא קולכם תשמיעו את תריעו ולא[ 9

 

Column 4: Fragment 9 Column 1, Fragments 10 - 12 
 איביו ולא פנים כי היו לחרם ולא אוסיף להיות ]י[נ]יפנו לפ7:12[ 1
 קום קדש את העם ואמרת13לא תשמידו החרם מקרבכם  ]עמכם אם[ 2
 למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבכם ]התקדשו[ 3
 א תוכל לקום לפני אויביכם עד חסירכם החרם מקרבכם]ישראל ל[ 4
 היה השבט אשר ילכדנו יהוה תקריבו]יכם ו[בבקר לשבט ]ונקרבתם14[ 5
 והיה הנלכד בהם15ה יקרב לגברים ]ר ילכדנו יהו[אש ]והבית[בתים ]ל[ 6
 עבר את ברית יהוה כי עשה ]לו כי אשר כל באש אתו ואת[ ישרף 7
 ]                           נבלה בישראל[ 8
 ]שבט[שבטיו וילכד את ]וישכם יהושוע בבקר ויקרב את ישראל ל16      [ 9

 ]הזרחי ויקרב את ת[משפח ]את משפחות יהודה וילכד את[קרב ]וי17יהודה [ 10



 ]ביתו לגברים וילכד עכן ויקרב את18חי לגברים וילכד זבדי [הזר ]משפחת[ 11
 

Column 5: Fragment 9 Column 2, Fragments 13 - 16 

 ]לעלות העי ויבחר יהושוע שלשים אלף איש[ יהושוע וכל עם המלחמה8:3 1
 ]לעיר ארביםויצו אתם לאמר ראו אתם 4ילה [גבורי החיל וישלחם ל 2
 ]העיר מאד והייתם כלכם נכנים תרחיקו מן אל רי העיר[אל העיר מאח 3
 ]יצאו לקראתנו כאשר העיר והיה כי אשר אתי נקרב אל העם[ואני וכל 5 4
 ]העיר כי אותם מן התיקנו[אחרינו עד  ]ויצאו6נה ונסנו לפניהם [בראש 5
 ]ואתם תקמו מהאורב7 יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם[ 6
 ]העיר והיה כתפשכם את8 ונתנה יהוה אלהיכם בידכם יר[את הע ]והורשתם[ 7
 ]וישלחם יהושוע9כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם [יר באש ]את הע תציתו[ 8
 ]אל ובין העי מים לעי וילן יהושוע בלילה המארב וישבו בין בית[ כו אל]ויל[ 9

 הזקנים]ויעל הוא ו העם וישכם יהושוע בבקר ויפקד את10 ההוא בתוך העם[ 10
 תו וישובו]א העם המלחמה אשר וכל11                            לפני העם העי[ 11
 כראות ]ויהי14             העי ויחנו מצפון לעי והגי ביניו ובין ר[העי ]נגד[ 12
 ראתם]לק למועד עמו וכל הוא העיר אנשי ויצאו וישכימו ו[ימהר ]מלך העי[ 13
 ידך אלהעי]ויאמר יהוה אל יהושוע נטה בכידון אשר ב18               למלחמה[ 14

 



Fragments 17 - 18 

 ]וישלח אדני3 אנשיה גברים העי וכל וכי היא גדולה מן מלכה[ערי המ10:2 1
 ]יפיע ירמות ואל פראם מלך ואל[ ן]ו[בר]ח[מלך  ]ירושלם אל הוהם[צדק מלך  2
 ]גבעון ונכה את רני[עלו אלי ועז4ך עגלון לאמר ]ל[מ ]ביר[מלך לכיש ואל ד 3
 ]חמשת מלכי האמרי מלך ו[ויאספו ויעל5שוע ואת ישראל ]הו[י השלימה את י]כ[ 4
 ]מחניהם עגלון הם וכל מלך ש[לכי ]ך[ל]רמות מ[לך י]מ[ן ]ך חברו[ל]ירושלם מ[ 5

 

Fragments 19 - 22 
 ]איש יעמד לא ם[נתתי בידך כי ם]מה תירא אל הושוע[י  הוה אל]ויאמר י10:8[ 1
 ]ויהמם10ך מן הגלגל [כל הלילה הל ]יהם יהושוע פתאם[אל  א ויבו9הם בפניך ]מ[ 2
 ]ם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם[ישראל ויכ ]י[הוה לפנ]י[ 3
 ]מפני ישראל הם במורד בית חורן[נסם ]י ב[ויה11מקדה  ]ד עזקה ועד[ע 4
 ]ים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו[ויהוה השליך עליהם אבנים מן השמ 5
 ]אז ידבר יהושוע ליהוה ביום12 בני ישראל בחרב[באבני הברד מאשר הרגו  6

  



Hebrew Comparison of the Text of Joshua – Masoretic against 4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

Chapter 8 (c) 

34 

 Masoretic ָכל־ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרהְוַאֲחֵרי־ֵכן ָקָרא ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּכְ 

 4Q47 Joshua התורה ]בספרהכתוב  כלדברי התורה הברכה והקללה כ כל כן קרא את ואחרי[

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

35 

 ֹּכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר לֹא־ָקָרא ְיהֹוֻׁשַע ֶנֶגדלֹא־ָהָיה ָדָבר מִ 
 ְוַהַּטף ְוַהֵּגר ַהֹהֵל� ְּבִקְרָּבם ְוַהָּנִׁשים ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ְקַהל

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

 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

Highlighted Diff. 

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 

 4Q47 Joshua ]?[ ל נושאי הארון ]?[את ספר התורה אחר כן  ]?[ל ]?[ אחר אשר נתקו

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

2 

ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ְיהָוה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְל� ַחְרבֹות ֻצִרים ְוׁשּוב ֹמל ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל 
 ֵׁשִנית

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

  

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



3 

 Masoretic ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ִּגְבַעת ָהֲעָרלֹותַוַּיַעׂש־לֹו ְיהֹוֻׁשַע ַחְרבֹות ֻצִרים ַוָּיָמל 

 4Q47 Joshua ]גבעת הערלות ים וימל את בני ישראל אל[ר]רבות צ[השע ח]ו י[ל ]ויעש[

a (4QJosh 

a) 

 .Highlighted Diff גבעת הערלות שע חרבות צרים וימל את בני ישראל אל-ו-ויעש לו יה

4 

 ִּמְצַרִים ַהְּזָכִרים ֹּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמהְיהֹוֻׁשַע ָּכל־ָהָעם ַהֹּיֵצא מִ ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָמל 
 ִּמְצָרִיםַבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶר� ְּבֵצאָתם מִ  ֵמתּו

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ִּמְצַרִים ִּכי־ֻמִלים ָהיּו ָּכל־ָהָעם ַהֹּיְצִאים ְוָכל־ָהָעם ַהִּי�ִדים ַּבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶר� ְּבֵצאָתם מִ 
 לֹא־ָמלּו

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



6 

 ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד־ֹּתם ָּכל־ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים
 ְיהָוה ָלֶהם ְלִבְלִּתי ַהְראֹוָתםִּמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָוה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע מִ 

 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאת־ָהָאֶרץ
Masoretic 

 ]מה היצאים[אנשי המלח ]בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי כי ארבעים שנה הלכו[
 לתי ראות]בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לב ממצרים אשר לא שמעו[

 ]לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש אשר נשבע יהוה לאבותם ארץ[ה את
4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי אנשי המלחמה היצאים  כי ארבעים שנה הלכו
 -ם-ראות-ה-בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי  ממצרים אשר לא שמעו

 לנו ארץ זבת חלב ודבשלתת  אשר נשבע יהוה לאבותם הארץ את

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic ְוֶאת־ְּבֵניֶהם ֵהִקים ַּתְחָּתם ֹאָתם ָמל ְיהֹוֻׁשַע ִּכי־ֲעֵרִלים ָהיּו ִּכי לֹא־ָמלּו אֹוָתם ַּבָּדֶר�

 4Q47 Joshua ]מלו אותם בדרך ערלים היו כי לא תחתם אתם מל יהושוע כי ים[הם הק]ואת בני[

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 6 

5 

ָׁשְמֲעֶכם ֶאת־קֹול ַהּׁשֹוָפר ָיִריעּו ָכל־ָהָעם ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוָהָיה ִּבְמֹׁש� ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל ּכְ 
 ְוָנְפָלה חֹוַמת ָהִעיר ַּתְחֶּתיָה ְוָעלּו ָהָעם ִאיׁש ֶנְגּדֹו

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

6 

 ַוִּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְׂשאּו ֶאת־ֲארֹון ַהְּבִרית ְוִׁשְבָעה
 ִיְׂשאּו ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות יֹוְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה ֹכֲהִנים

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 



7 

 Masoretic ֶאת־ָהִעיר ְוֶהָחלּוץ ַיֲעֹבר ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוהַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ִעְברּו ְוֹסּבּו 

 4Q47 Joshua ]יהוה[ן ]ארו[ני ]וץ יעבר לפ[ל]והח העיר עברו וסבו את[יהושוע אל העם  ]ויאמר[

a (4QJosh 

a) 

 .Highlighted Diff והחלוץ יעבר לפני ארון יהוה העיר עברו וסבו את אל העם +יהושוע+ ויאמר

8 

 ֱאֹמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָהָעם ְוִׁשְבָעה ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשִאים ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהּיֹוְבִליםַוְיִהי ּכֶ 
 ְיהָוה ָעְברּו ְוָתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות ַוֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֹהֵל� ַאֲחֵריֶהם ִלְפֵני

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

  



9 

 ְוֶהָחלּוץ ֹהֵל� ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ֹּתְקֵעי ַהּׁשֹוָפרֹות ְוַהְמַאֵּסף ֹהֵל� ַאֲחֵרי ָהָארֹון ָהלֹו�
 ַּבּׁשֹוָפרֹות ְוָתקֹועַ 

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

10 

 ְוֶאת־ָהָעם ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר לֹא ָתִריעּו ְולֹא־ַתְׁשִמיעּו ֶאת־קֹוְלֶכם ְולֹא־ֵיֵצא
 ַוֲהִריֹעֶתםַעד יֹום ָאְמִרי ֲאֵליֶכם ָהִריעּו  ָּדָבר ִּפיֶכםמִ 

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

 יצא ולא קולכם תשמיעו את תריעו ולא ע לאמר לא+ו+יהושהעם צוה  ואת
 הריעו והריעתםאמרי אליכם  עד יום דבר מפיכם

Highlighted Diff. 



Chapter 7 

12 

 ְולֹא יְֻכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלקּום ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ֹעֶרף ִיְפנּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ִּכי ָהיּו
 ִּקְרְּבֶכםאֹוִסיף ִלְהיֹות ִעָּמֶכם ִאם־לֹא ַתְׁשִמידּו ַהֵחֶרם מִ  לֹא ְלֵחֶרם

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

13 

 ֻקם ַקֵּדׁש ֶאת־ָהָעם ְוָאַמְרָּת ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵחֶרם
 ִּקְרְּבֶכםִיְׂשָרֵאל לֹא תּוַכל ָלקּום ִלְפֵני ֹאְיֶבי� ַעד־ֲהִסיְרֶכם ַהֵחֶרם מִ  ְּבִקְרְּב�

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 



14 

 ְוִנְקַרְבֶּתם ַּבֹּבֶקר ְלִׁשְבֵטיֶכם ְוָהָיה ַהֵּׁשֶבט ֲאֶׁשר־ִיְלְּכֶדּנּו ְיהָוה ִיְקַרב ַלִּמְׁשָּפחֹות
 ְיהָוה ִיְקַרב ְוַהִּמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר־ִיְלְּכֶדָּנה ְיהָוה ִּתְקַרב ַלָּבִּתים ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו

 ַלְּגָבִרים
Masoretic 

 היה השבט אשר ילכדנו יהוה]יכם ו[בבקר לשבט ]ונקרבתם[
 ה יקרב]ר ילכדנו יהו[אש ]והבית[בתים ]ל[ תקריבו
 לגברים

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

 לגברים

Highlighted Diff. 

  



15 

ְוָהָיה ַהִּנְלָּכד ַּבֵחֶרם ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ֹאתֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ִּכי ָעַבר ֶאת־ְּבִרית ְיהָוה 
 ְוִכי־ָעָׂשה ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 
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 Masoretic ִלְׁשָבָטיו ַוִּיָּלֵכד ֵׁשֶבט ְיהּוָדהַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר ַוַּיְקֵרב ֶאת־ִיְׂשָרֵאל 

 4Q47 Joshua ]יהודה שבט[שבטיו וילכד את ]וישכם יהושוע בבקר ויקרב את ישראל ל[

a (4QJosh 

a) 

 .Highlighted Diff יהודה שבט +את+ע בבקר ויקרב את ישראל לשבטיו וילכד +ו+וישכם יהוש
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 ְיהּוָדה ַוִּיְלֹּכד ֵאת ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ַוַּיְקֵרב ֶאת־ִמְׁשַּפַחתַוַּיְקֵרב ֶאת־ִמְׁשַּפַחת 
 ַלְּגָבִרים ַוִּיָּלֵכד ַזְבִּדי ַהַּזְרִחי

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 8 

3 

 ַוָּיָקם ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ַעם ַהִּמְלָחָמה ַלֲעלֹות ָהָעי ַוִּיְבַחר ְיהֹוֻׁשַע ְׁש�ִׁשים ֶאֶלף ִאיׁש
 ַהַחִיל ַוִּיְׁשָלֵחם ָלְיָלה ִּגּבֹוֵרי

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

  



4 

 ַאֲחֵרי ָהִעיר ַאל־ַּתְרִחיקּוַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ְראּו ַאֶּתם ֹאְרִבים ָלִעיר מֵ 
 ִוְהִייֶתם ֻּכְּלֶכם ְנֹכִנים ְמֹאד ִמן־ָהִעיר

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

5 

ֲאֶׁשר ָּבִראֹׁשָנה ַוֲאִני ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי ִנְקַרב ֶאל־ָהִעיר ְוָהָיה ִּכי־ֵיְצאּו ִלְקָראֵתנּו ּכַ 
 ְוַנְסנּו ִלְפֵניֶהם

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

  



6 

 ֲאֶׁשר ָּבִראֹׁשָנהְוָיְצאּו ַאֲחֵרינּו ַעד ַהִּתיֵקנּו אֹוָתם ִמן־ָהִעיר ִּכי יֹאְמרּו ָנִסים ְלָפֵנינּו ּכַ 
 ִלְפֵניֶהם ְוַנְסנּו

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic  ָהאֹוֵרב ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת־ָהִעיר ּוְנָתָנּה ְיהָוה ֱא�ֵהיֶכם ְּבֶיְדֶכםְוַאֶּתם ָּתֻקמּו מֵ 

 4Q47 Joshua ]ונתנה יהוה אלהיכם בידכם יר[את הע ]והורשתם ואתם תקמו מהאורב[

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

 ְדַבר ְיהָוה ַּתֲעׂשּו ְראּו ִצִּויִתיָתְפְׂשֶכם ֶאת־ָהִעיר ַּתִּציתּו ֶאת־ָהִעיר ָּבֵאׁש ּכִ ְוָהָיה ּכְ 
 ֶאְתֶכם

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



9 

 ָּים ָלָעי ַוָּיֶלןַוִּיְׁשָלֵחם ְיהֹוֻׁשַע ַוֵּיְלכּו ֶאל־ַהַּמְאָרב ַוֵּיְׁשבּו ֵּבין ֵּבית־ֵאל ּוֵבין ָהַעי מִ 
 ַּבַּלְיָלה ַההּוא ְּבתֹו� ָהָעם ְיהֹוֻׁשעַ 

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ָהָעם ָהָעיַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר ַוִּיְפֹקד ֶאת־ָהָעם ַוַּיַעל הּוא ְוִזְקֵני 

 4Q47 Joshua ]לפני העם העי[ הזקנים]ויעל הוא ו העם וישכם יהושוע בבקר ויפקד את[

a (4QJosh 

a) 

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

  



11 

 ְּצפֹון ָלַעי ְוַהַּגיֲאֶׁשר ִאּתֹו ָעלּו ַוִּיְּגׁשּו ַוָּיֹבאּו ֶנֶגד ָהִעיר ַוַּיֲחנּו מִ  ְוָכל־ָהָעם ַהִּמְלָחָמה
 ּוֵבין־ָהָעי ֵּביָניו

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 

14 

ְראֹות ֶמֶל�־ָהַעי ַוְיַמֲהרּו ַוַּיְׁשִּכימּו ַוֵּיְצאּו ַאְנֵׁשי־ָהִעיר ַוְיִהי ּכִ 
 ָהֲעָרָבה ְוהּוא לֹא ָיַדע ִּכי־ֹאֵרבהּוא ְוָכל־ַעּמֹו ַלּמֹוֵעד ִלְפֵני  ַלִּמְלָחָמה ִלְקַראת־ִיְׂשָרֵאל

 ַאֲחֵרי ָהִעירמֵ  לֹו
Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

Highlighted Diff. 



18 

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ְנֵטה ַּבִּכידֹון ֲאֶׁשר־ְּבָיְד� ֶאל־ָהַעי ִּכי ְבָיְד� ֶאְּתֶנָּנה ַוֵּיט
 ֲאֶׁשר־ְּבָידֹו ֶאל־ָהִעירַּבִּכידֹון  ְיהֹוֻׁשעַ 

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 10 

2 

ַאַחת ָעֵרי ַהַּמְמָלָכה ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן־ָהַעי ִּגְבעֹון ּכְ ַוִּייְראּו ְמֹאד ִּכי ִעיר ְּגדֹוָלה 
 ְוָכל־ֲאָנֶׁשיָה ִּגֹּבִרים

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

  



3 

 ַוִּיְׁשַלח ֲאֹדִני־ֶצֶדק ֶמֶל� ְירּוָׁשַלִם ֶאל־הֹוָהם ֶמֶל�־ֶחְברֹון ְוֶאל־ִּפְרָאם
 ְוֶאל־ָיִפיַע ֶמֶל�־ָלִכיׁש ְוֶאל־ְּדִביר ֶמֶל�־ֶעְגלֹון ֵלאֹמר ֶמֶל�־ַיְרמּות

Masoretic 

 ]פראם ואל[ ן]ו[בר]ח[מלך  ]ירושלם אל הוהם[צדק מלך  ]וישלח אדני[
 ך עגלון לאמר]ל[מ ]ביר[מלך לכיש ואל ד ]יפיע ואל ירמות מלך[

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic ֲעלּו־ֵאַלי ְוִעְזֻרִני ְוַנֶּכה ֶאת־ִּגְבעֹון ִּכי־ִהְׁשִליָמה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 4Q47 Joshua שוע ואת ישראל]הו[השלימה את יי ]כ גבעון ונכה את רני[עלו אלי ועז

a (4QJosh 

a) 

 .Highlighted Diff ישראל -בני- ע ואת+ו+כי השלימה את יהוש גבעון ונכה את עלו אלי ועזרני

5 

 ַוֵּיָאְספּו ַוַּיֲעלּו ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֶמֶל� ְירּוָׁשַלִם ֶמֶל�־ֶחְברֹון ֶמֶל�־ַיְרמּות
 ֶמֶל�־ֶעְגלֹון ֵהם ְוָכל־ַמֲחֵניֶהם ַוַּיֲחנּו ַעל־ִּגְבעֹון ַוִּיָּלֲחמּו ָעֶליהָ  ֶמֶל�־ָלִכיׁש

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



8 

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַאל־ִּתיָרא ֵמֶהם ִּכי ְבָיְד� ְנַתִּתים לֹא־ַיֲעֹמד ִאיׁש ֵמֶהם
 ְּבָפֶני�

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

 Masoretic ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִּפְתֹאם ָּכל־ַהַּלְיָלה ָעָלה ִמן־ַהִּגְלָּגל

 4Q47 Joshua ]ך מן הגלגל[כל הלילה הל ]יהם יהושוע פתאם[אל ויבוא

a (4QJosh 

a) 

 .Highlighted Diff מן הגלגל *ך*ע פתאם כל הלילה הל+ו+אליהם יהוש א+ו+ויב

10 

 ַוְיֻהֵּמם ְיהָוה ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּכם ַמָּכה־ְגדֹוָלה ְּבִגְבעֹון ַוִּיְרְּדֵפם ֶּדֶר� ַמֲעֵלה
 ַעד־ֲעֵזָקה ְוַעד־ַמֵּקָדה ַוַּיֵּכם ֵבית־חֹוֹרן

Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

None Extant Highlighted Diff. 



11 

ְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבמֹוַרד ֵּבית־חֹוֹרן ַויהָוה ִהְׁשִלי� ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ַוְיִהי ְּבנָֻסם מִ 
ֲאֶׁשר ָהְרגּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרִּבים ֲאֶׁשר־ֵמתּו ְּבַאְבֵני ַהָּבָרד מֵ ִמן־ַהָּׁשַמִים ַעד־ֲעֵזָקה ַוָּיֻמתּו 

 ֶּבָחֶרב
Masoretic 

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

4Q47 Joshua 

a (4QJosh 

a) 

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

 בחרב

Highlighted Diff. 
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