
Ezekiel / יחזקאל - According to 4Q73 Ezekiel 

a (4QEzek a) - Verse Order 

Chapter 10 
 ׃ור]בדב] [שדי] [אל] [כקול] [החיצנה] [החצר] [עד] [נשמע] [הכרובים] [כנפי] [ל[ו]וק[ 5
] לכרובים] [מבינות[ לגלגל ]מבינות] [אש] [קח] [לאמר] [הבדים] [לבש] [האיש] [את] [בצותו] [יהי[ו 6
 ׃]האופן] [אצל] [ויעמד] [ויבא[
שא ויתן אל ]וי] [הכרבים] [בינות] [אשר] [האש] [אל] [לכרובים] [מבינות[ ב את ידו]הכרו] [וישלח[ 7
 ׃]ויצא] [ויקח] [הבדים] [לבש] [פני[ח

 ׃]כנפיהם] [תחת[ נית ידי אדם]תב] [לכרבים] [וירא[ 8
] אחד] [ואופן] [אחד] [הכרוב] [אצל] [אחד[ הכרובים אופן ]אצל] [אופנים] [ארבעה] [והנה] [ואראה[ 9
 ׃]תרשיש] [אבן] [כעין] [ם[מראה האופני]ו] [אחד] [הכרוב] [אצל[

 ׃]האופן] [בתוך] [האופן] [יהיה[ בעתם כאשר]לאר] [אחד] [דמות] [ומראיהם[ 10
] הראש] [יפנה] [אשר] [המקום] [כי] [בלכתם[ הם ילכו לא יסבו]רבעי] [ארבעת] [אל] [בלכתם[ 11
 ׃סבו בלכתם]י] [לא] [ילכו] [אחריו[

] לארבעתם] [יב[ים עינים סב]מלא] [והאופנים] [וכנפיהם] [וידיהם] [וגבהם] [בשרם] [וכל[ 12
 ׃]אופניהם[

 ׃באזני ]הגלגל] [קורא] [להם] [לאופנים[ 13



] פני[ שייוהשל ]אדם] [פני[ ]השני] [ופני] [הכרוב] [פני] [האחד] [פני] [לאחד] [פנים] [בעה[ואר 14
 ׃]נשר] [פני] [והרביעי] [אריה[

 ׃]כבר] [בנהר] [ראיתי] [שר[חיה א]ה] [היא] [הכרובים] [וירמו[ 15
] מעל] [לרום] [כנפיהם] [את] [הכרובים] [ובשאת] [ם[אצל ]האופנים] [ילכו] [הכרובים] [ובלכת[ 16
 ׃]מאצלם] [הם] [גם] [האופנים] [יסבו] [לא] [הארץ[

 ׃]בהם] [החיה] [רוח[ בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי 17
 ׃וד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים]כב] [ויצא[ 18
] פתח] [ויעמד] [לעמתם[ הם וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים]כנפי] [את] [הכרובים] [ישאו[ו 19
 ׃]מלמעלה] [ליהם[הי ישראל ע]ל[יהוה הקדמוני וכבוד א ]בית] [שער[

 ׃]המה] [כרובים] [כי] [ואדע[ ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ]אשר] [החיה] [היא[ 20
 ׃]כנפיהם] [תחת] [אדם] [ידי] [ודמות] [חד[ים לאחד וארבעה כנפים לא]פנ] [ארבעה] [ארבעה[ 21
עבר פניו  אלש ]אי] [ואותם] [מראיהם] [כבר] [נהר] [על] [ראיתי[ פניהם המה הפנים אשר ]ודמות[ 22

 ׃ילכו
Chapter 11 

] בפתח] [והנה[ הקדמוני הפונה קדמה ]יהוה] [בית] [שער] [אל] [אתי] [ותבא] [רוח] [אתי] [שא[ות 1
] בניהו] [בן] [פלטיהו] [ואת] [עזר] [בן] [יה[אה בתוכם את יאזנ]ואר] [איש] [וחמשה] [עשרים] [השער[
 ׃]העם] [שרי[
 ׃]הזאת] [בעיר] [רע] [עצת] [ם[היעציוחשבים און ]ה] [האנשים] [אלה] [אדם] [בן] [אלי] [ויאמר[ 2
 ׃]הבשר] [ואנחנו] [ר[בתים היא הסי ]בנות] [בקרוב] [לא] [האמרים[ 3



 ישראל ומעלות ]בית] [אמרתם] [כן] [יהוה] [אמר] [כה] [אמר] [אלי] [ויאמר] [הוה[ותפל עלי רוח י 5
 ׃]ידעתיה] [אני] [רוחכם[
 ׃]חלל] [צתיה[את ומלאתם חו]הז] [בעיר] [חלליכם] [הרביתם[ 6
] הסיר] [והיא] [הבשר] [המה[ שמתם בתוכה ]אשר] [חלליכם] [יהוה] [אדני] [אמר] [כה] [לכן[ 7
 ׃]מתוכה] [הוציא] [ואתכם[
 ׃]יהוה] [אדני] [נאם] [עליכם] [אביא] [וחרב[ חרב יראתם 8
 ׃]שפטים] [בכם] [ועשיתי] [זרים[ ]ביד] [אתכם] [ונתתי[ ם מתוכה]אתכ] [והוצאתי[ 9

 ׃]יהוה] [אני] [כי] [וידעתם] [אתכם] [אשפוט] [ישראל] [גבול] [ל[תפלו ע ]בחרב[ 10
] אשפט] [ישראל] [גבול] [אל] [לבשר] [בתוכה] [תהיו] [ואתם] [לסיר] [לכם] [תהיה] [לא[ יא]ה[ 11
 ׃]אתכם[

Chapter 23 
] בששר] [חקקים] [כשדיים[צלמי  ]הקיר] [על] [מחקה] [אנשי] [ותרא] [תזנותיה] [אל] [ותוסף[ 14
 ׃]1???[

] דמות] [כלם] [שלשים] [מראה] [בראשיהם] [טבולים] [סרוחי] [במתניהם] [אזור] [חגורי] [???[ 15
 ׃לדותם]מו] [ארץ] [כשדים] [בבל] [בני[
ותקע  ]בם] [ותטמא] [בתזנותם] [אותה] [ויטמאו] [דדים] [למשכב] [בבל] [בני] [אליה] [ויבאו[ 71
 ׃]מהם] [נפשה[

1 The space left in the un-extant portion of the manuscript indicates that either: there was a longer ending to verse 14; a longer beginning to verse 15; a non-extant section 
of words which has been lost to history. 

                                                           



] מעל] [נפשי] [נקעה[ אשר]כ] [מעליה] [נפשי] [ותקע] [ערותה] [את] [ותגל] [תזנותיה] [ותגל[ 18
 ׃]אחותה[

 ׃]הזמה] [אשת] [אהליבה] [אל] [באו] [כן] [זונה] [ה[ויבאו אליה כבוא אל אש 44
ודם []ה]נ[דם כי נאפות ה ]שפכות] [ומשפט] [נאפות] [משפט[ ואנשים צדיקם המה ישפטתו אתהם 45

 ׃בידיהן
 ׃]ולבז] [לזעוה] [אתהן] [ן[ם קהל ונת]ה[ה העלה עלי]יהו[ כי כה אמר 46
] באש] [ובתיהן] [יהרגו] [ובנותיהם] [בניהם] [חרבותם[ב אותהןל וברא ]קה] [אבן] [יהן[ל]ע[ ורגמו 47
 ׃]ישרפו[

Chapter 41 
הפתח שבע  ]ורחב] [אמות] [שש] [והפתח] [אמות] [שתים] [הפתח] [איל[ ]מד[וי פנימה]ל[ ובא 3
 ׃]מות[א

] זה] [אלי] [ויאמר] [ההיכל] [ני[אמה אל פ ]עשרים] [ורחב] [אמה] [עשרים] [ארכו] [את] [וימד[ 4
 ׃]הקדשים] [קדש[
 ׃בית]ל] [ב[סבי ]סביב] [סביב] [אמות] [ארבע] [הצלע] [ורחב] [ות[אמ ]ש[הבית ש ]קיר] [וימד[ 5
] לצלעות] [לבית] [אשר] [בקיר] [ובאות] [פעמים] [ושלשים] [שלוש] [צלע] [אל] [צלע] [צלעות[וה 6
 ׃]הבית] [בקיר] [אחוזים] [יהיו] [ולא] [אחוזים] [להיות] [סביב] [סביב[

  



Ezekiel / יחזקאל - According to 4Q73 Ezekiel 

a (4QEzek a) - Direct Transcription 

Fragment 1 

 1 ]החצר החיצנה ל כנפי הכרובים נשמע עד[ו]וק5 יהוה כבוד נגה4:10[

 2 ]הבדים לאמר האיש לבש יהי בצותו את[ו6ו ר]שדי בדב כקול אל[

 3 ]מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן[ לגלגל ]קח אש מבינות[

 4 ]האש אשר בינות מבינות לכרובים אל[ ב את ידו]וישלח הכרו7[

 5 ]וירא8            לבש הבדים ויקח ויצא פני[שא ויתן אל ח]וי הכרבים[

 6 ]ואראה והנה ארבעה9          תחת כנפיהם[ נית ידי אדם]לכרבים תב[

 7 ]אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל[ הכרובים אופן ]אופנים אצל[

 8 ]ומראיהם10            כעין אבן תרשיש ם[מראה האופני]ו הכרוב אחד[

 9 ]אל בלכתם11 יהיה האופן בתוך האופן[ בעתם כאשר]לאר דמות אחד[

 10 ]יפנה הראש בלכתם כי המקום אשר[ הם ילכו לא יסבו]ארבעת רבעי[

 11 ]בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם וכל12[ סבו בלכתם]י אחריו ילכו לא[

 12 ]להם לאופנים13 לארבעתם אופניהם יב[ים עינים סב]מלא והאופנים[

 13 ]פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני בעה[ואר14באזני  ]קורא הגלגל[

 14 ]וירמו15         נשר פני אריה והרביעי פני[ שייוהשל ]השני פני אדם[

 15 ]ובלכת הכרובים16      כבר ראיתי בנהר שר[חיה א]ה הכרובים היא[

 16 ]לרום מעל הארץ כנפיהם ובשאת הכרובים את ם[אצל ]ילכו האופנים[



 17 ]                                                הם מאצלם יסבו האופנים גם לא[

 
Fragment 2 

 1 ]ויצא18 רוח החיה בהם[ בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי10:17

 2 ]הכרובים אויש[ו19וד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים ]כב[

 3 ]לעמתם ויעמד[ וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופניםהם ]כנפי את[

 4 ]מלמעלה יהםל[הי ישראל ע]ל[יהוה הקדמוני וכבוד א ]פתח שער בית[

 5 ]ואדע כי כרובים[ ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ]היא החיה אשר20[

 6 ]ודמות ידי דח[ים לאחד וארבעה כנפים לא]ארבעה ארבעה פנ21 המה[

 7 ]נהר ראיתי על[ פניהם המה הפנים אשר ]ודמות22 כנפיהםאדם תחת [

 8 ]אתי רוח ותבא אש[ות1:11עבר פניו ילכו  ש אל]אי כבר מראיהם ואותם[

 9 ]והנה בפתח השער[ הקדמוני הפונה קדמה ]יהוה שער בית אתי אל[

 10 ]פלטיהו עזר ואת בן הי[אה בתוכם את יאזנ]ואר עשרים וחמשה איש[

 11 ]ויאמר אלי2               [                       ]        בניהו שרי העם בן[

 12 ]רע בעיר הזאת עצת ם[היעציוחשבים און ]אדם אלה האנשים ה בן[

 13 ]לכן4 ואנחנו הבשר ר[בתים היא הסי ]האמרים לא בקרוב בנות3[

 14 ]אמרויאמר אלי  הוה[ותפל עלי רוח י5 ]אדם הנבא עליהם הנבא בן[

 15 ]רוחכם אני ידעתיה[ ישראל ומעלות ]אמר יהוה כן אמרתם בית כה[

 16   ]לכן כה 7 חלל הצתי[את ומלאתם חו]הרביתם חלליכם בעיר הז6[



 17  ]המה הבשר והיא[ שמתם בתוכה ]אמר אדני יהוה חלליכם אשר[

 18  ]וחרב אביא עליכם[ חרב יראתם8 ]הסיר ואתכם הוציא מתוכה[

 19  ]זרים ונתתי אתכם ביד[ ם מתוכה]והוצאתי אתכ9 אדני יהוה נאם[

 20   ]גבול ישראל אשפוט ל[תפלו ע ]בחרב10ועשיתי בכם שפטים [

 21 ]תהיה לכם לסיר ואתם לא[ יא]ה11אני יהוה  אתכם וידעתם כי[

 
Fragment 3 Column 1 

 1 צלמי  ]הקיר עלתזנותיה ותרא אנשי מחקה  ותוסף אל14אחד לשתיהן  דרך13:23[

 2  ]???????????????????????????????????????? כשדיים חקקים בששר[

 3  ]חגורי אזור במתניהם סרוחי15????????????????????????????????? [

 4 לדותם ]בבל כשדים ארץ מו דמות בני טבולים בראשיהם מראה שלשים כלם[

 5 ותקע  ]בם ויטמאו אותה בתזנותם ותטמאבבל למשכב דדים  ויבאו אליה בני71:32[

 6 אשר ]כ ערותה ותקע נפשי מעליה ותגל תזנותיה ותגל את18           נפשה מהם[
 

Fragment 3 Column 2 
 1   ]אהליבה אשת הזמה זונה כן באו אל ה[ויבאו אליה כבוא אל אש23:44

 2  ]שפכותמשפט נאפות ומשפט [ ואנשים צדיקם המה ישפטתו אתהם45

 3  ]                                      [       ודם בידיהן[]ה]נ[דם כי נאפות ה



 4   ]אתהן לזעוה ולבז ן[ם קהל ונת]ה[ה העלה עלי]יהו[ כי כה אמר46
 5  ]חרבותם בניהם ובנותיהם[ב אותהןל וברא ]יהן אבן קה[ל]ע[ ורגמו47

 
Fragments 4-5 

 1 ]הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב איל דמ[וי פנימה]ל[ ובא41:3

 2 ]ארכו עשרים אמה ורחב עשרים וימד את4 מות[הפתח שבע א

 3 ]וימד קיר5 ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים ני[אמה אל פ

 4 ]סביב ורחב הצלע ארבע אמות סביב ות[אמ ]ש[הבית ש

 5 ]פעמיםצלע שלוש ושלשים  צלע אל לעותצ[וה6בית ]ב ל[סבי

 
  



Hebrew Comparison of the Text of Ezekiel - Masoretic against 4Q73 Ezekiel 

a (4QEzek a) 

Chapter 10 

5 

ר ַהִחיֹצָנ֑ה ּכְ   ע ַעד־ֶהָחֵצ֖ ים ִנְׁשַמ֕ י ַהְּכרּוִב֔ י ְּבַדְּבֽרֹוְוקֹו֙ל ַּכְנֵפ֣  Masoretic ֥קֹול ֵאל־ַׁשַּד֖

a (4QEzek a( ור]שדי בדב כקול אל החצר החיצנה ל כנפי הכרובים נשמע עד[ו]וק[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ים  ל ִמֵּבי֖נֹות ַלְּכרּוִב֑ ח ֵאׁ֙ש ִמֵּבי֣נֹות ַלַּגְלַּג֔ ר ַק֥ ׁש־ַהַּבִּדי֙ם ֵלאֹמ֔ יׁש ְלֻבֽ י ְּבַצֹּותֹ֙ו ֶאת־ָהִא֤  ַוְיִה֗
ן ַוָּיבֹא֙  ֶצל ָהאֹוָפֽ ד ֵא֖  ַּיֲעֹמ֔  ַוֽ

Masoretic 

 ]מבינות[ לגלגל ]קח אש מבינות הבדים לאמר האיש לבש יהי בצותו את[ו
 ]לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

ים ֶאל־ָהֵאׁ֙ש ֲאֶׁש֙ר   ן ַוִּיְׁשַל֩ח ַהְּכ֨רּוב ֶאת־ָי֜דֹו ִמֵּבי֣נֹות ַלְּכרּוִב֗ ים ַוִּיָּׂש֙א ַוִּיֵּת֔ ֵּבי֣נֹות ַהְּכֻרִב֔
אֶאל־ָחְפֵנ֖י ְלֻבׁ֣ש הַ  ח ַוֵּיֵצֽ ים ַוִּיַּק֖  ַּבִּד֑

Masoretic 

שא ויתן ]וי הכרבים האש אשר בינות מבינות לכרובים אל[ ב את ידו]הכרו וישלח[
 ]לבש הבדים ויקח ויצא פני[אל ח

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 



8 

ים ַּתְבִני֙ת   א ַלְּכֻרִב֑ ם ַוֵּיָר֖ ַחת ַּכְנֵפיֶהֽ ם ַּת֖  Masoretic ַיד־ָאָד֔

a (4QEzek a( ]תחת כנפיהם[ נית ידי אדם]תב לכרבים וירא[
 4Q73 Ezekiel 

 .Highlighted Diff תחת כנפיהםאדם  +י+תבנית יד לכרבים וירא

9 

ה   ה ְוִהֵּנ֨ ן ָוֶאְרֶא֗ ד ְואֹוַפ֣ ֶצל ַהְּכ֣רּוב ֶאָח֔ ד ֵא֚ ן ֶאָח֗ ֶצל ַהְּכרּוִבי֒ם אֹוַפ֣ ה אֹוַפִּני֮ם ֵא֣ ַאְרָּבָע֣
ד ד ּוַמְרֵא֙ה ָה֣אֹוַפּנִ֔  ֶאָח֔ ֶצל ַהְּכ֣רּוב ֶאָח֑ יׁשֵא֖ ֶבן ַּתְרִׁשֽ ין ֶא֥  ים ְּכֵע֖

Masoretic 

 ]ואופןאחד אצל הכרוב אחד [ הכרובים אופן ]אופנים אצל ואראה והנה ארבעה[
 ]כעין אבן תרשיש ם[מראה האופני]ו הכרוב אחד אחד אצל[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

ר ִיְהֶי֥  ם ַּכֲאֶׁש֛ ד ְלַאְרַּבְעָּת֑ ם ְּד֥מּות ֶאָח֖ ְרֵאיֶה֔ ןּוַמ֨ ן ְּב֥תֹו� ָהאֹוָפֽ  Masoretic ה ָהאֹוַפ֖

a (4QEzek a( ]יהיה האופן בתוך האופן[ כאשרבעתם ]לאר דמות אחד ומראיהם[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



11 

י ַהָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר־ִיְפֶנ֤ה ָהרֹאׁ֙ש  ם ִּכ֣ ּבּו ְּבֶלְכָּת֑ א ִיַּס֖ ֹ֥ כּו ל ַעת ִרְבֵעיֶה֙ם ֵיֵל֔ ם ֶאל־ַאְרַּב֤ ְּבֶלְכָּת֗
כ יו ֵיֵל֔ ּבּו ַאֲחָר֣ א ִיַּס֖ ֹ֥ םּו ל  ְּבֶלְכָּתֽ

Masoretic 

 ]יפנה הראש בלכתם כי המקום אשר[ הם ילכו לא יסבו]רבעי ארבעת אל בלכתם[
 סבו בלכתם]י אחריו ילכו לא[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

12 

ים  ם ְוָהֽאֹוַפִּנ֗ ם ְוַכְנֵפיֶה֑ יֵדיֶה֖ ם ִוֽ ם ְוָכל־ְּבָׂשָר֙ם ְוַגֵּבֶה֔ יב ְלַאְרַּבְעָּת֖ ִי֙ם ָסִב֔ ים ֵעיַנ֙ ְמֵלִא֤
 םאֹוַפֵּניהֶֽ 

Masoretic 

 ]לארבעתם יב[ים עינים סב]מלא והאופנים בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם וכל[
 ]אופניהם[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

ם ק ים ָלֶה֛ א ַהַּגְלַּג֖ל ָל֖אֹוַפִּנ֑ יֹוָר֥  Masoretic ְּבָאְזָנֽ

a (4QEzek a( באזני ]קורא הגלגל לאופנים להם[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



14 

ם ְוַהְּׁשִליִׁש֙י ְּפנֵ֣  ד ְּפֵנ֣י ַהְּכ֗רּוב ּוְפֵנ֤י ַהֵּׁשִנ֙י ְּפֵנ֣י ָאָד֔ י ָהֶאָח֜ ד ְּפֵנ֨ ים ְלֶאָח֑ ה ָפִנ֖ י ְוַאְרָּבָע֥
ֶׁשר הַאְריֵ֔  י ְּפֵני־ָנֽ  ְוָהְרִביִע֖

Masoretic 

 ]פני[ שייוהשל ]השני פני אדם פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני בעה[ואר
 ]נשר אריה והרביעי פני[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ה ֲאֶׁש֥  יא ַהַחָּי֔ ים ִה֣ ּמּו ַהְּכרּוִב֑ רַוֵּיֹר֖ ְנַהר־ְּכָבֽ יִתי ִּבֽ  Masoretic ר ָרִא֖

a (4QEzek a( ]כבר ראיתי בנהר שר[חיה א]ה הכרובים היא וירמו[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

16 

ים ֵיְל֥כּו  ֶכ֙ת ַהְּכרּוִב֔ ל ּוְבֶל֨ ם ָלרּו֙ם ֵמַע֣ ים ֶאת־ַּכְנֵפיֶה֗ ת ַהְּכרּוִב֜ ם ּוִבְׂשֵא֨ ים ֶאְצָל֑ ָהאֹוַפִּנ֖
ּבּו ָהא ֶרץ לֹא־ִיַּס֧ םָהָא֔ ם ֵמֶאְצָלֽ ים ַּגם־ֵה֖  ֹוַפִּנ֛

Masoretic 

 ]כנפיהם לרום מעל ובשאת הכרובים את ם[אצל ]ילכו האופנים ובלכת הכרובים[
 ]הם מאצלם יסבו האופנים גם לא הארץ[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



17 

ם ם ֵי֣רֹוּמּו אֹוָת֑ דּו ּוְברֹוָמ֖ ם ַיֲעֹמ֔ ם ְּבָעְמָד֣ י ֥רּוַח ַהַחָּי֖ה ָּבֶהֽ  Masoretic ִּכ֛

a (4QEzek a( ]רוח החיה בהם[ בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

18 

ִית ן ַהָּב֑ ל ִמְפַּת֣ ה ֵמַע֖ ים ַוֵּיֵצ֙א ְּכ֣בֹוד ְיהָו֔ ד ַעל־ַהְּכרּוִבֽ  ַּיֲעֹמ֖  Masoretic ַוֽ

a (4QEzek a( וד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים]כב ויצא[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

ים  ם ַוִּיְׂש֣אּו ַהְּכרּוִב֣ ים ְלֻעָּמָת֑ ם ְוָהֽאֹוַפִּנ֖ ֶרץ ְלֵעיַנ֙י ְּבֵצאָת֔ ְנֵפיֶהם ַוֵּי֨רֹוּמּו ִמן־ָהָא֤ ֶאת־ַּכ֠
י־ִיׂשְ  י ּוְכ֧בֹוד ֱא�ֵהֽ ַער ֵּבית־ְיהָו֙ה ַהַּקְדמֹוִנ֔ ַתח ַׁש֤ ד ֶּפ֣  ַּיֲעֹמ֗ ְעָלהַוֽ ם ִמְלָמֽ ל ֲעֵליֶה֖  ָרֵא֛

Masoretic 

 ]לעמתם[ הארץ לעיני בצאתם והאופניםהם וירומו מן ]כנפי את הכרובים אויש[ו
 ]מלמעלה יהםל[הי ישראל ע]ל[יהוה הקדמוני וכבוד א ]פתח שער בית ויעמד[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

ע  ר ָוֵאַד֕ ְנַהר־ְּכָב֑ ל ִּבֽ י־ִיְׂשָרֵא֖ ַחת ֱא�ֵהֽ יִתי ַּת֥ ר ָרִא֛ ה ֲאֶׁש֥ יא ַהַחָּי֗ ּמָ ִה֣ ים ֵהֽ י ְכרּוִב֖  Masoretic הִּכ֥

a (4QEzek a( ]המה ואדע כי כרובים[ ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ]היא החיה אשר[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 



21 

ד ּוְדמּו֙ת ְידֵ֣  ִים ְלֶאָח֑ ע ְּכָנַפ֖ ד ְוַאְרַּב֥ ה ָפִני֙ם ְלֶאָח֔ ה ַאְרָּבָע֤ םי ַאְרָּבָע֨ ַחת ַּכְנֵפיֶהֽ ם ַּת֖  Masoretic ָאָד֔

a (4QEzek a( ]אדם תחת כנפיהם ודמות ידי דח[ים לאחד וארבעה כנפים לא]פנארבעה ארבעה [
 4Q73 Ezekiel 

 .Highlighted Diff אדם תחת כנפיהם ודמות ידי כנפים לאחד +ה+פנים לאחד וארבעארבעה ארבעה 

22 

ָּמה  ם ֵה֣ יׁש ּוְד֣מּות ְּפֵניֶה֔ ם ִא֛ ם ְואֹוָת֑ ר ַמְרֵאיֶה֖ יִת֙י ַעל־ְנַהר־ְּכָב֔ ר ָרִא֙ ים ֲאֶׁש֤ ַהָּפִנ֗
ֶבר כּוָּפָנ֖יו  ֶאל־ֵע֥  ֵיֵלֽ

Masoretic 

ש ]אי כבר מראיהם ואותם נהר ראיתי על[ פניהם המה הפנים אשר ]ודמות[
 עבר פניו ילכו אל

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



Chapter 11 

1 

ַתח  יָמה ְוִהֵּנ֙ה ְּבֶפ֣ ַער ֵּבית־ְיהָו֤ה ַהַּקְדמֹוִנ֙י ַהּפֹוֶנ֣ה ָקִד֔ ִתי ֶאל־ַׁש֨ א ֹא֠ י ֗רּוַח ַוָּתֵב֣ א ֹאִת֜ ַוִּתָּׂש֨
ם ֶאת־ַיֲאַזְנָי֧ה ֶבן־ַעֻּז֛ר ְוֶאת־ְּפַלְטָי֥הּו  ה ְבתֹוָכ֜ יׁש ָוֶאְרֶא֨ ה ִא֑ ים ַוֲחִמָּׁש֖ ַער ֶעְׂשִר֥ ַהַּׁש֔

ם ֶבן־ְּבָנָי֖הּו י ָהָעֽ  ָׂשֵר֖
Masoretic 

 ]והנה בפתח[ הקדמוני הפונה קדמה ]יהוה שער בית אתי אל אתי רוח ותבא אש[ות
 ]פלטיהו עזר ואת בן הי[אה בתוכם את יאזנ]ואר עשרים וחמשה איש השער[
 ]בניהו שרי העם בן[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

והנה בפתח מה -י-הקדמוני הפונה קד יהוה שער בית אתי אל אתי רוח ותבא ותשא
 פלטיהו עזר ואת בן ואראה בתוכם את יאזניה עשרים וחמשה איש השער

 שרי העם בניהו בן

Highlighted Diff. 

2 

י ֶון ְוַהֹּיֲעִצ֥ ים ָא֛ ים ַהֹחְׁשִב֥ ֶּלה ָהֲאָנִׁש֞ ם ֵא֣ י ֶּבן־ָאָד֕ אֶמר ֵאָל֑ ֹ֖ אתַוּי ֹֽ יר ַהּז ע ָּבִע֥  Masoretic ם ֲעַצת־ָר֖

a (4QEzek a( ]רע בעיר הזאת עצת ם[היעציוחשבים און ]ה אדם אלה האנשים בן ויאמר אלי[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



3 

יא הַ  ים ִה֣ א ְבָק֖רֹוב ְּב֣נֹות ָּבִּת֑ ֹ֥ ים ל ְמִר֔ רָהֹא֣ יר ַוֲאַנְ֖חנּו ַהָּבָׂשֽ  Masoretic ִּס֔

a (4QEzek a( ]ואנחנו הבשר ר[בתים היא הסי ]בנותהאמרים לא בקרוב [
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ל ּוַמֲע֥לֹו ית ִיְׂשָרֵא֑ ם ֵּב֣ ן ֲאַמְרֶּת֖ ה ֵּכ֥ ר ְיהָו֔ י ֱאֹמ֙ר ֹּכה־ָאַמ֣ אֶמר ֵאַל֗ ֹ֣ ל ָעַל֮י ֣רּוַח ְיהָו֒ה ַוּי ת ַוִּתֹּפ֣
יהָ  י ְיַדְעִּתֽ  ֽרּוֲחֶכ֖ם ֲאִנ֥

Masoretic 

 ישראל ומעלות ]אמר יהוה כן אמרתם בית כה ויאמר אלי אמר הוה[ותפל עלי רוח י
 ]רוחכם אני ידעתיה[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ל יָה ָחָלֽ ם חּוֹצֶת֖ את ּוִמֵּלאֶת֥ ֹ֑ יר ַהּז ם ָּבִע֣ ם ַחְלֵליֶכ֖  Masoretic ִהְרֵּביֶת֥

a (4QEzek a( ]חלל הצתי[את ומלאתם חו]הזהרביתם חלליכם בעיר [
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



7 

יר  יא ַהִּס֑ ר ְוִה֣ ָּמה ַהָּבָׂש֖ ּה ֵה֥ ם ְּבתֹוָכ֔ ר ַׂשְמֶּת֣ ה־ָאַמ֮ר ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֒ה ַחְלֵליֶכ֙ם ֲאֶׁש֣ ן ֹּכֽ ָלֵכ֗
ּה ְוֶאְתֶכ֖ם יא ִמּתֹוָכֽ  הֹוִצ֥

Masoretic 

 ]הסיר המה הבשר והיא[ שמתם בתוכה ]אמר אדני יהוה חלליכם אשר לכן כה[
 ]ואתכם הוציא מתוכה[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

יא עֲ  ֶר֙ב ָאִב֣ ם ְוֶח֙ ֶרב ְיֵראֶת֑ הֶח֖ ם ֲאֹדָנ֥י ְיהִוֽ ם ְנֻא֖  Masoretic ֵליֶכ֔

a (4QEzek a( ]נאם אדני יהוה אביא עליכםוחרב [ חרב יראתם
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ים  י ֶאְתֶכ֖ם ְּבַיד־ָזִר֑ ּה ְוָנַתִּת֥ י ֶאְתֶכ֙ם ִמּתֹוָכ֔ יםְוהֹוֵצאִת֤ יִתי ָבֶכ֖ם ְׁשָפִטֽ  Masoretic ְוָעִׂש֛

a (4QEzek a( ]ועשיתי בכם שפטים זרים ונתתי אתכם ביד[ ם מתוכה]והוצאתי אתכ[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

י ם ִוֽ ל ֶאְׁשּ֣פֹוט ֶאְתֶכ֑ לּו ַעל־ְּג֥בּול ִיְׂשָרֵא֖ ֶרב ִּתֹּפ֔ הַּבֶח֣ י ְיהָוֽ י־ֲאִנ֥ ם ִּכֽ  Masoretic ַדְעֶּת֖

a (4QEzek a( ]אני יהוה אתכם וידעתם כי גבול ישראל אשפוט ל[תפלו ע ]בחרב[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 



11 

ר ֶאל־ְּג֥בּול יִ  ם ִּתְה֥יּו ְבתֹוָכּ֖ה ְלָבָׂש֑ יר ְוַאֶּת֛ א־ִתְהֶי֤ה ָלֶכ֙ם ְלִס֔ ֹֽ יא ל טִה֗ ל ֶאְׁשֹּפ֥  ְׂשָרֵא֖
ם  ֶאְתֶכֽ

Masoretic 

 ]גבול ישראל אשפט תהיו בתוכה לבשר אל תםתהיה לכם לסיר וא לא[ יא]ה[
 ]אתכם[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 
 

Chapter 23 

14 

י ַכׂשְ  יר ַצְלֵמ֣ ה ַעל־ַהִּק֔ ֶרא ַאְנֵׁש֙י ְמֻחֶּק֣ יָה ַוֵּת֗ רַוּ֖תֹוֶסף ֶאל־ַּתְזנּוֶת֑ ים ַּבָּׁשַׁשֽ ֯יים ֲחֻקִק֖  Masoretic ִּד֔

a (4QEzek a( ]כשדיים חקקים בששר[צלמי  ]הקיר תזנותיה ותרא אנשי מחקה על ותוסף אל[
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 
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י־ָבֶב֙ל  ם ְּד֤מּות ְּבֵנֽ ים ֻּכָּל֑ ה ָׁשִלִׁש֖ ם ַמְרֵא֥ אֵׁשיֶה֔ י ְטבּוִלי֙ם ְּבָר֣ ם ְסרּוֵח֤ י ֵא֜זֹור ְּבָמְתֵניֶה֗ ֲחגֹוֵר֨
םּכַ  ֶרץ מֹוַלְדָּתֽ ים ֶא֖  ְׂשִּד֔

Masoretic 

 ]בבל דמות בני טבולים בראשיהם מראה שלשים כלם סרוחיחגורי אזור במתניהם [
 לדותם]מו כשדים ארץ[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

בבל  דמות בני טבולים בראשיהם מראה שלשים כלם חגורי אזור במתניהם סרוחי
 תם+ו+מולד כשדים ארץ

Highlighted Diff. 

17 

י־ָבֶב֙ל ְלִמְׁשַּכ֣ב  יָה ְבֵנֽ אּו ֵאֶל֤ ְטָמא־בָ֔ ַוָּיֹב֨ ם ַוִּת֨ ּה ְּבַתְזנּוָת֑ ים ַוְיַטְּמ֥אּו אֹוָת֖ ַקע ֹּדִד֔ ם ַוֵּת֥
ּה ם ַנְפָׁש֖  ֵמֶהֽ

Masoretic 

ותקע  ]בם בבל למשכב דדים ויטמאו אותה בתזנותם ותטמא ויבאו אליה בני[
 ]נפשה מהם[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 
  



18 

ר ָנְקעָ֥ ַוְּתַג֙ל  יָה ַּכֲאֶׁש֛ ָעֶל֔ ַקע ַנְפִׁש֙י ֵמֽ ּה ַוֵּת֤ יָה ַוְּתַג֖ל ֶאת־ֶעְרָוָת֑ לַּתְזנּוֶת֔ י ֵמַע֥  ה ַנְפִׁש֖
ּה  ֲאחֹוָתֽ

Masoretic 

 ]נקעה נפשי מעל[ אשר]כ ערותה ותקע נפשי מעליה ותגל תזנותיה ותגל את[
 ]אחותה[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

44 

ֳהָל֙ה ְוֶאל־ָא֣  ל־ָאֽ אּו ֶאֽ ן ָּב֗ ה זֹוָנ֑ה ֵּכ֣ יָה ְּכ֖בֹוא ֶאל־ִאָּׁש֣ הַוָּי֣בֹוא ֵאֶל֔ ת ַהִּזָּמֽ ה ִאֹּׁש֖  Masoretic ֳהִליָב֔

a (4QEzek a( ]אהליבה אשת הזמה זונה כן באו אל ה[ויבאו אליה כבוא אל אש
 4Q73 Ezekiel 

 .Highlighted Diff אהליבה אשת הזמה -אהלה ואל- באו אלזונה כן  אליה כבוא אל אשה *או*ויב

45 

י  ם ִּכ֤ ט ֹׁשְפ֣כֹות ָּד֑ ֲא֔פֹות ּוִמְׁשַּפ֖ ם ִמְׁשַּפ֙ט ֹנֽ ָּמה ִיְׁשְּפ֣טּו ֽאֹוְתֶה֔ ם ֵה֚ ים ַצִּדיִק֗ ַוֲאָנִׁש֣
ֲאֹפת֙  ָּנה ֹנֽ ן ֵה֔ יֵדיֶהֽ ם ִּבֽ  ְוָד֖

Masoretic 

דם כי  ]נאפות ומשפט שפכותמשפט [ ואנשים צדיקם המה ישפטתו אתהם
 ודם בידיהן[]ה]נ[ה נאפות

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

דם כי  משפט נאפות ומשפט שפכותתהם -ו-ו א+ת+ואנשים צדיקם המה ישפט
 ודם בידיהן ת הנה+ו+נאפ

Highlighted Diff. 



46 

ל ְוָנֹת֥  ה ֲעֵליֶה֙ם ָקָה֔ ה ַהֲעֵל֤ ר ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֑ ה ָאַמ֖ י ֹּכ֥ זן ִּכ֛ ן ְלַזֲעָו֥ה ְוָלַבֽ  Masoretic ֶאְתֶה֖

a (4QEzek a( ]אתהן לזעוה ולבז ן[ם קהל ונת]ה[ה העלה עלי]יהו[ כי כה אמר
 4Q73 Ezekiel 

 .Highlighted Diff אתהן לזעוה ולבז יהוה העלה עליהם קהל ונתן -אדני- כי כה אמר

47 

א  ל ּוָבֵר֥ ֶב֙ן ָקָה֔ ן ֶא֙ גּו ּוָבֵּתיהֶ֖ ְוָרְג֨מּו ֲעֵליֶה֥ ם ּוְבֽנֹוֵתיֶה֙ם ַיֲהֹר֔ ם ְּבֵניֶה֤ ן ְּבַחְרבֹוָת֑ ן אֹוְתֶה֖
ׁש פּו ָּבֵא֥  ִיְׂשֹרֽ

Masoretic 

 ]יהרגו ובתיהן ותיהםחרבותם בניהם ובנ[ב אותהןל וברא ]יהן אבן קה[ל]ע[ ורגמו
 ]באש ישרפו[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 41 

3 

ׁש ַאּ֔מֹות ְוֹר֥  ַת֙ח ֵׁש֣ ִים ַאּ֑מֹות ְוַהֶּפ֙ ַתח ְׁשַּת֣ יל־ַהֶּפ֖ יָמה ַוָּיָ֥מד ֵאֽ א ִלְפִנ֔ ַבעּוָב֣ ַתח ֶׁש֥  ַחב ַהֶּפ֖
 ַאּֽמֹות

Masoretic 

הפתח שבע  ]הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב איל דמ[וי פנימה]ל[ ובא
 ]מות[א

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 



4 

י ֶז֖ה  אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣ ל ַוּי ֵהיָכ֑ ה ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהֽ ים ַאָּמ֖ ַחב ֶעְׂשִר֥ ה ְוֹר֛ ים ַאָּמ֗ ָמד ֶאת־ָאְרּ֜כֹו ֶעְׂשִר֣ ַוָּי֨
ים ֶדׁשקֹ֥   ַהֳּקָדִׁשֽ

Masoretic 

 ]ההיכל ויאמר אלי זה ני[אמה אל פ ]ארכו עשרים אמה ורחב עשרים וימד את[
 ]הקדשיםקדש [

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ע ַאּ֜מֹות סָ  ַחב ַהֵּצָל֩ע ַאְרַּב֨ ׁש ַאּ֑מֹות ְוֹר֣ ִית ֵׁש֣ יר־ַהַּב֖ יבַוָּיָ֥מד ִקֽ ִית ָסִבֽ יב ַלַּב֖ יב ָסִב֛  Masoretic ִב֧

a (4QEzek a( בית]ל ב[סבי ]סביב ורחב הצלע ארבע אמות סביב ות[אמ ]ש[הבית ש ]וימד קיר[
 4Q73 Ezekiel 

 .Highlighted Diff ^לבית˅ ˅סביב^ סביב ורחב הצלע ארבע אמות סביב הבית שש אמות וימד קיר

6 

ִית ַלְּצָל֛עֹות  יר ֲאֶׁשר־ַלַּב֧ ים ּ֠וָבאֹות ַּבִּק֨ ים ְּפָעִמ֗ ע ָׁש֧לֹוׁש ּוְׁש�ִׁש֣ ע ֶאל־ֵצָל֜ ְוַהְּצָלעֹו֩ת ֵצָל֨
יב  יב ָסִב֖ א־ִיְה֥יּוָסִב֥ ֹֽ ִית ִלְה֣יֹות ֲאחּוִז֑ים ְול יר ַהָּבֽ  ֲאחּוִז֖ים ְּבִק֥

Masoretic 

 ]לבית לצלעות ובאות בקיר אשר פעמיםצלע שלוש ושלשים  צלע אל לעותצ[וה
 ]יהיו אחוזים בקיר הבית סביב סביב להיות אחוזים ולא[

)a (4QEzek a
 4Q73 Ezekiel 

None Extant Highlighted Diff. 
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