
Joshua /  According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined - יהושוע 

Chapter 1 

Verses 1 - 9 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ׃תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך תערץ ואל הלוא צויתיך חזק ואמץ אל 9
 ׃שטרי העם לאמר ויצו יהושע את 10
הירדן  עברים את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם בקרב המחנה וצוו את עברו 11

 ׃הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה הזה לבוא לרשת את
 ׃המנשה אמר יהושע לאמרולראובני ולגדי ולחצי שבט  12

Verses 13 - 18 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 2 

Verses 1 - 3 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ׃אין המההאנשים ולא ידעתי מ שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי אתותקח האשה  4
 ׃הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תׂשיגום לסגור בחשך והאנשים יצאו לא ידעתי אנה ויהי השער 5

Verses 6 - 10 not extant among Dead Sea Scrolls 



מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל  קמה עוד רוח באישלא ונשמע וימס לבבנו ו 11
 ׃הארץ מתחת

בית אבי חסד ונתתם לי אות  אתם עם עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם נא לי ביהוה כי ר השבעוותאמ 12
 ׃אמת

Verses 13 - 24 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 3 

Verses 1 - 14 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ׃חטים בימי קציר ירדן מלא על כל גדותיום והה המינשאי הארון נטבלו בקצבוא וכ 15
רתן והירדים על ים םאדם העיר אשר מצד צ דמא מאד מעלה קמו נד אחד הרחקויעמדו המים הירדים מל 16

 ׃ו והעם עברו נגד יריחום המלח תמו נכרתהערבה י
 מות בחרבה עד אשר חרבה בתוך הירדן הכן וכל ישראל עבריםית יהוה בהארון ברויעמדו הכהנים נשאי  17

 ׃וע וכל הגוי לעבר את הירדןיהוש
Chapter 4 

 ׃וע לאמראל יהוש ויהי כאשר תמו לעבור את הירדן ויאמר יהוה  1
Verse 2 not extant among Dead Sea Scrolls 

ותם במלון תם אחמכם והנעשרה אבנים והעברתם אותם עירדן הכין שתים לכם מתוך ה וצוו אותם שאו 3
 ׃בו הלילה אשר תלינו



Verses 4 - 24 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 5  
X 1׃התורה בספרכל הכתוב ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה כ 
X והנשים  ןאת הירד ישראל בעברו ושוע אשר לא קרא יהשע נגד כלאת יה לא היה דבר מכל צוה משה

 2׃ההולך בקרבם רוהטף והג
X ׃3? ל נושאי הארון?את ספר התורה אחר כן  ?ל ? נתקו אחר אשר 
 ׃ה לך חרבות צרים ושוב מל את בני ישראל שניתשע עיהש אל יהוה ההיא אמר בעת  2
 ׃ים וימל את בני ישראל אל גבעת הערלותררבות צהשע חו יל ויעש 3
 א ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתםהעם היצ לאשר מל יהושוע כוזה הדבר  4

 ׃ממצרים
 ׃רים לא מלואתם ממצמלים היו כל העם היצאים וכל העם הילדים במדבר בדרך בצ כי 5
מה היצאים ממצרים אשר לא שמעו אנשי המלח כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי 6

ארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב לתי ראות את היהוה אשר נשבע יהוה להם לבבקול 
 ׃ודבש

 ׃מלו אותם בדרך ערלים היו כי לא תחתם אתם מל יהושוע כי יםהם הקואת בני 7
Verses 8 - 15 not extant among Dead Sea Scrolls 

1 This appears later on in the Masoretic form of the text as 8:34. 
2 This appears later on in the Masoretic form of the text as 8:35 
3 This verse contains undecipherable letters in the Dead Sea Scrolls manuscript 4QJosha. 

                                                           



Chapter 6 

Verses 1 - 4 not extant among Dead Sea Scrolls 

 העיר תחתיה גדולה ונפלה חמת העם תרועה קול השופר יריעו כל מעכם אתוהיה במשך בקרן היובל כש 5
 ׃גדוניש אועלה העם 

 שבעה שופרותו עה כהנים ישאושב ארון הברית תשאו א יהםר אלהנים ויאמיהושע בן נון אל הכ ויקרא 6
 ׃רון יהוהלים לפני איוב

 ׃יהוהן ארוני וץ יעבר לפלוהח העיר עברו וסבו אתיהושוע אל העם  ויאמר 7
 יהוה עברו ותקעוני פל היובלים ותעה שופרשב העם ושבעה הכהנים נשאים אל הושועאמר יויהי כ 8

 ׃אחריהם ת וארון ברית יהוה הולךבשופרו
 ׃בשופרות ותקוע רון הלוךאחרי הא ף הולךסהשפרות והמא הלך לפני הכהנים תקעי והחלוץ 9

אמרי אליכם  וםעד י דבר מפיכם יצא ולא קולכם תשמיעו את אתריעו ול אל מרושוע לאיה העם צוה ואת 10
 ׃הריעו והריעתם

Verses 11 - 27 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 7 

Verses 1 - 11 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ׃בארץ הזאת תאת הערים האלה ויואל הכנעני לשב כלו בני מנשה להורישא יול 12
 ׃הורישהו י למס והורש לאויתנו את הכנענ  כי חזקו בני ישראל היוי 13



ד ואני עם רב אשר כה ברכני ה גורל אחד וחבל אחנחל יושע לאמר מדוע נתתה להסף אל יוידברו בני יו 14
 ׃יהוה

אץ לך הר  רזי והרפאים כיהפ ובראת לך שם בארץ עלה לך היערה תהא ם רבושע אם עויאמר אליהם יה 15
 ׃םפריא
 ׃שבט יהודהשבטיו וילכד את ויקרב את ישראל לוישכם יהושוע בבקר  16
 ׃חי לגברים וילכד זבדיהזר ת הזרחי ויקרב את משפחתמשפח את משפחות יהודה וילכד אתקרב וי 17

Verses 18 - 26 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 8 

Verses 1 - 2 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ׃ילהגבורי החיל וישלחם ל לעלות העי ויבחר יהושוע שלשים אלף איש המלחמהיהושוע וכל עם  ויקם 3
העיר מאד והייתם כלכם  תרחיקו מן אל רי העיראל העיר מאח לעיר ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים 4

 ׃נכנים
 ׃נה ונסנו לפניהםבראש יצאו לקראתנו כאשר העיר והיה כי אשר אתי נקרב אל העםואני וכל  5
 ׃יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם העיר כי אותם מן התיקנואחרינו עד  ויצאו 6
 ׃ונתנה יהוה אלהיכם בידכם יראת הע והורשתם ואתם תקמו מהאורב 7
 ׃כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם יר באשאת הע תציתו העיר והיה כתפשכם את 8
ובין העי מים לעי וילן יהושוע בלילה ההוא בתוך  אל המארב וישבו בין בית כו אלויל וישלחם יהושוע 9

 ׃העם



 ׃לפני העם העי הזקניםויעל הוא ו העם וישכם יהושוע בבקר ויפקד את 10
 ׃העי ויחנו מצפון לעי והגי ביניו ובין רהעי נגד תו וישובוא העם המלחמה אשר וכל 11
 4׃למלחמה ראתםלק למועד עמו וכל הוא העיר אנשי ויצאו וישכימו וימהר מלך העי כראות ויהי 14
 בידו אל כי בידך אתננה ויט יהושוע בכידון אשר ידך אלהעיויאמר יהוה אל יהושוע נטה בכידון אשר ב 18

 ׃העיר

Verses 19 - 33 not extant among Dead Sea Scrolls
5

 

Chapter 9 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 10 

Verse 1 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ׃אנשיה גברים העי וכל וכי היא גדולה מן מלכהערי המ וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת 2
 בירמלך לכיש ואל ד יפיע ירמות ואל פראם מלך ואל ןוברחמלך  ירושלם אל הוהםצדק מלך  וישלח אדני 3
 ׃ך עגלון לאמרלמ

 ׃שוע ואת ישראלהוי השלימה את יכ גבעון ונכה את רניעלו אלי ועז 4

4 Verses 15-17 appear to be omitted in the Dead Sea Scrolls. Manuscript 4QJosha goes from v14 to v18. 
5 Chapter 8:34-35 appear at the beginning of Chapter 5 in the Dead Sea Scrolls. 

                                                           



 עגלון הם וכל מלך שלכי ךלרמות מלך ימן ך חברולירושלם מ חמשת מלכי האמרי מלך וויאספו ויעל 5
 ׃גבעון וילחמו עליה מחניהם ויחנו על

Verses 6 - 7 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ׃בפניךהם מ איש יעמד לא םנתתי בידך כי םמה תירא אל הושועי הוה אלויאמר י 8
 ׃ך מן הגלגלכל הלילה הל יהם יהושוע פתאםאל א ויבו 9

 ׃מקדה ד עזקה ועדע ם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכםישראל ויכ יהוה לפני ויהמם 10
ים עד עזקה וימתו רבים ויהוה השליך עליהם אבנים מן השמ מפני ישראל הם במורד בית חורןנסם י בויה 11

 ׃בני ישראל בחרבבאבני הברד מאשר הרגו  אשר מתו
Verses 12 - 43 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapters 11 - 16 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapter 17 
ויהי לו  ר בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמהמכילור יוסף הגורל למטה מנשה כי הוא בכ 1
 ׃והבשןלעד גה
ק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני חל בניאביעזר ול ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני 2

 ׃ה בן יוסף הזכרים למשפחתםע אלה בני מנששמיד



לה ונעה שמות בנתיו מח יר בן מנשה לא היו לו בנים כי אם בנות ואלהגלעד בן מכ ולצלפחד בן חפר בן 3
 ׃חגלה מלכה ותרצה

חלה שוע בן נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את משה לתת לנו נר הכהן ולפני יהולפני אלעזותקרבנה  4
 ׃חינו ויתן להם אל פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהןתוך אב
 ׃לי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעברחב ולויפ 5

Verses 6 - 10 not extant among Dead Sea Scrolls 

 ענךי תר ובנתיה וישבישבי ד אתויבלעם ובנותיה ו הי נתדאר וב יןוישב ע ביששכר ובאשרויהי למנשה  11
 ׃שלשת הנפות הו ובנותיובנתיה וישבי מגד

 ׃בארץ הזאת ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת 12
 ׃כי חזקו בני ישראל  ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישהו ויהי 13
וידברו בני יוסף אל יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב אשר כה ברכני  14

 ׃יהוה
ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי אץ לך הר  ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה 15

 ׃אפרים
Verses 16 - 18 not extant among Dead Sea Scrolls 

Chapters 18 - 24 not extant among Dead Sea Scrolls 
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