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ורד נעם

'אמת וענות טוב ואהבת חסד ומחשבת צדק' )סרך היחד ב, 24( 
זיכרון לאהרן. 

איש רך, ישר וחכם, 
חבר אמת וחוקר חריף.

קו מרכזי במחקרו ובהגותו של אהרן שמש ז"ל הוא שחזורה של מסורת אבות פרשנית 
ונורמטיבית שהייתה משותפת לחוגים יהודיים שונים, ואשר קדמה למחלוקת הכיתות 
בימי בית שני. את שקיעיה של שכבה קדומה זו של מנהגים, פרשנות וטרמינולוגיה 
חוץ־מקראיים זיהה שמש ב'התאמות מפתיעות בין המגילות לבין ספרות חז"ל 
באשר למסורות פרשניות ונורמות מעשיות'. התאמות אלה 'מעידות על הבכורה 
שניתנה למסורת ]על פני המקרא, ו"נ[ בזמנים קדומים, אפילו בהלכה הכוהנית'.1 

מאמר זה הסתייע בתמיכת הקרן הלאומית למדע, מענק 725/16. תודתי נתונה לעמיתיי ד"ר   *
יאיר פורסטנברג ופרופ' ישי רוזן־צבי על קריאה דקדקנית והערות חשובות למאמר. הפרשנות 
והקריאה החדשות במגילת מקצת מעשי התורה עלו במסגרת הכנתה של מהדורה חדשה 
 Vered Noam, with decipherment and reconstruction by Eshbal Ratzon, :למגילה זו
 Some Precepts of the Torah (The Oxford Commentary on the Dead Sea Scrolls),
Oxford, forthcoming. קטעי המגילה במאמר מצוטטים תחילה על פי מהדורת קימרון 
 E. Qimron and J. Strugnell, in consultation with Y. Sussmann :סטרגנל, להלן ק"ס
 and with contributions by Y. Sussmann and A. Yardeni, Qumran Cave 4. V. Miqṣat
Maʿase Ha-Torah (Discoveries in the Judean Desert 10) Oxford 1994, בהשוואה אל 
מהדורת קימרון העברית למגילות, להלן קימרון: א' קימרון, מגילות מדבר יהודה: החיבורים 
העבריים, ירושלים תשע"ג , כרך ב, עמ' 204–211, ואל מהדורתו המקוונת האחרונה של 
קימרון, להלן קימרון מקוון: א' קימרון, החיבורים העבריים מקומראן: מהדורה משולבת, תל 
 https://zenodo.org/record/3737950#.XoXRs6gzaiM ,אביב 2020, בהוצאת המחבר
ב, עמ' 204–211, ולבסוף על פי קריאה מחודשת של הקטעים על ידי ד"ר אשבל רצון 
במסגרת הכנת המהדורה החדשה למגילה. מראה המקום לציטוטים לפי מיקומם בקטע 

הרלוונטי, ובסוגריים על פי השורה בטקסט המורכב המשוחזר במהדורות הנזכרות.
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המורשה הקדם־כיתתית המשותפת אשר ממנה נפרדו השיטות ההלכתיות החלוקות 
של סוף ימי הבית השני הודגמה בדרכים שונות ובהקשרים שונים על ידי אהרן 

שמש עצמו2 ועל ידי אחרים.3 
להלן אציע פרשנות חדשה לחוק הפותח את מגילת מקצת מעשי התורה )להלן: 
ממ"ת(,4 המדגימה עולם הלכתי ופרשני משותף להלכה הכוהנית והתנאית, בצד 

נדבך של תפיסות חלוקות. 

החוק הראשון במגילת מקצת מעשי התורה א. 

הסעיף הפותח של חטיבת החוקים בממ"ת מקוטע ביותר, וקשה לשחזר את נושאו 
ההלכתי. במהדורת ק"ס ובמהדורת קימרון5 הוא נקרא ושוחזר כך, על סמך צירוף 

הקטעים המכונה 4Q394 f3_7 )חטיבה ב, 3–5 בטקסט המורכב(:

 A. Shemesh, Halakhah in the Making: The Development of Jewish Law ראו למשל  1
from Qumran to the Rabbis, Berkeley 2009, pp. 72–106, הציטוט מעמ' 80, בתרגום 

שלי.
כבר בספרו הראשון, א' שמש, עונשים וחטאים מן המקרא לספרות חז"ל, ירושלים תשס"ג,   2
שבו חשף מסורות דחויות בספרות חז"ל, המשמרות נדבך קדום הקרוב להלכה שבמגילות. 

לתיאור מסכם של התופעה ראו שם בעמ' 207, 215–216.
על ההמשכיות בין ההלכה הפרושית לבין ההלכה התנאית הצביע במקומות רבים   3
יגאל ידין במהדורתו המונומנטלית למגילת המקדש )י' ידין, מגילת המקדש, א–ג, 
ירושלים תשל"ז(; ראו גם י' זוסמן, 'חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה: 
הרהורים תלמודיים ראשונים לאור מגילת "מקצת מעשי התורה"', תרביץ נט )תש"ן(, 
 L. H. Schiffman, ‘The Dead Sea Scrolls and Rabbinic Judaism: ;76–11 'עמ
Perspectives and Desiderata’, Henoch 27 (2005), pp. 27–33. להדגמת השקיעים 
מימי הבית בספרות חז"ל במקרה המבחן של טומאת המת ראו ו' נעם, מקומראן 
למהפכה התנאית: היבטים בתפיסת הטומאה, עמ' 323–324, 352, 355–358; תיאור 
מורכב של המשכיות בצד שינוי מודגם בספרו של י' פורסטנברג, טהרה וקהילה בעת 
העתיקה: מסורות ההלכה בין יהדות בית שני למשנה, ירושלים תשע"ו. לסקירת המחקר 
ולהצגת גישתו ראו עמ' 7–14. סקירה קצרה, דוגמאות והפניה לספרות ראו לאחרונה 
אצל מ' קיסטר, 'מסורות חז"ל ומסורות מימי בית שני', ספרות חז"ל הארץ־ישראלית, 

מבואות ומחקרים, ירושלים תשע"ח, עמ' 455–459.
 V. Noam, פירוש זה הוצע בגרסה מוקדמת, ובלא הקריאות החדשות שיובאו להלן, במאמר  4
 ‘From 4QMMT to the Rabbinic Halakhah’, Interpreting and Living God’s Law at
 Qumran. Miqṣat Ma῾aśe Ha-Torah Some of the Works of the Torah (4QMMT),

ed. by R. G. Kratz, SAPERE 37, Tübingen: Mohr Siebeck 2020, 139–161
ק"ס עמ' 8, 46; קימרון ב, עמ' 206.  5
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6 )3( וטהרת ]  [ה̊ר]   ועל תרומת ד[̊גן͘ ה]גוים שהם מ    ים[ 
7 )4( ומ̊גיׄע]י[ם בה ̊א]ת         [̊יׄהם ומט]מאים אותה ואין לאכול[ 

א למקדׄש 8 )5( מׄדׄגן ]הג[̊ו̊ים͘] ואין   [לב̄ו

לפי שחזור זה, סעיף זה מוחה כנגד הבאת תרומה מדגן גויים למקדש,6 בהתאמה 
 7,)4Q394 f3_7i:12–13 ]B8–9[( לאיסור לכאורה בממ"ת על קבלת קורבנות מנוכרים
ן  יָשׁ רֹותן ַמֲעֵשר ְוֶהְקֵדּ רּוָמה ְּוַמֲעְשׂ ְכִרי ְוַהּכּוִתי ְתרּוָמָתן ְתּ ובניגוד להלכת חז"ל 'ַהָנּ
ׁש' )תרומות ג, ט(.8 השלמה זו מבוססת, כפי שנראה להלן, על צירוף קטעים  ֶהְקֵדּ
שכנראה אינו נכון. אבל גם בלא זאת, היא מעוררת כמה קשיים שהמחקר כבר העיר 
על חלקם. ההשלמה של שלוש האותיות 'ומט'9 — 'ומטמאים אותה' — מלמדת 
שהחשש אינו ביחס לתרומה פסולה, כי אם ביחס לתרומה הנטמאת בשל מגעו של 
מישהו או משהו. משנה, תרומות ח, יא אכן מתארת חשש מגוי המטמא, כנראה 
במגע ידיו,10 כיכרות של תרומה, אבל חשש זה קיים דווקא לגבי תרומה כשרה. 
אם אומנם לשיטת הכת תרומת גוי פסולה לכתחילה, הרי אין חשש שמישהו יגע 
בה ויטמא אותה.11 אלישע קימרון הודה שחשש מפני טומאתה של תרומת גוי אינו 
מוכר מהלכת חז"ל, והציע בהיסוס למצוא לו הד בקביעתו הקדומה של יהושע בן 
פרחיה ש'חטים הבאות מאלכסנדריא טמאות מפני אנטליא שלהן'.12 אולם עניינה 
של הלכה זו, כעולה מהקשרה בתוספתא מכשירין, בהכשר לטומאה שיסודו בשיטות 

השקיה מצריות )אנטליא(, ודבר אין לה עם טומאת גויים או עם תרומה. 

אומנם לפי ההלכה המוכרת לנו התרומה ניתנה לכוהנים בגורן ולא חולקה במקדש )קדמוניות   6
כ, 181, 206; משנה, יבמות יא, ה; כתובות ב, י; תוספתא, פאה ד, ד; דמאי ה, ד; ו, ה(, אולם 
ההלכה הקדומה חייבה כנראה את הבאת מתנות הכהונה למקדש, ראו ג' אלון, מחקרים 
בתולדות ישראל, א3, תשל"ח, עמ' 83–92; ה' מאלי, 'עיר מוקפת חומה: על תיאורי הבאת 

הביכורים במשנת התנאים', בכרך זה, הערה 19.
השלמתו של החוק העוסק כביכול באיסור על קבלת קורבן מנוכרי הייתה מסופקת מאוד   7
מלכתחילה. בעקבות הניתוק שנציע להלן בין שני קטעים שחוברו כאן בטעות, מסתבר 
שהמילה 'הגוים' אינה מצויה כאן כלל. גם בקימרון מקוון, ב, עמ' 206, הוחלפו הקריאה 

והשחזור בעניין זבח גויים בהצעה חדשה.
ראו גם תוספתא, תרומות ד, יב. יש להעיר שהדברים אמורים בתרומת הגוי משלו, אבל   8
גוי שתרם משל ישראל, אפילו ברשות, אין תרומתו תרומה )משנה, תרומות א, א; ראו גם 

תוספתא, תרומות א, טו(.
אשר כפי שנראה להלן אין מקומן כאן כלל!  9

ראו רמב"ם, משנה תורה, הלכות תרומות יב, ו.  10
 Y. Elman, ‘MMT B 3–5 and its Ritual Context’, Dead Sea Discoveries 6 (1999), ראו  11

pp. 147–156
תוספתא, מכשירין ג, ד; ק"ס, עמ' 148.  12
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השלמת המהדירים בהמשך: ']ואין לאכול[ מׄדׄגן ]הג[ו̊יׄ̊ם' משחזרת כאן איסור 
נוסף, על אכילת לחם של נוכרים בכלל. איסור קדמון כזה עולה מדניאל )לפי 
חלק מהפירושים(, מן הספרות החיצונית ומספרות חז"ל,13 אבל אין לו כל נגיעה 
לתרומה או לגרימה אקטיבית של טומאה לדגן. כללו של דבר, אם נקבל את השלמת 
המהדירים נצטרך לומר שנדחסו לקטע הקצר הזה שלושה עניינים הלכתיים שונים: 
תקפות התרומה של גויים; טומאה מחמת מגע הנגרמת לתרומה כשרה; איסור 

אכילת מאכלי גויים. 
מעבר לקשיי התוכן העולים מן ההשלמות, מסתמן ספק גדול באשר לעצם צירוף 
הקטעים ולקריאתם. שני הטורים המופיעים בקטעים המכונים 4Q394 3-7 מורכבים 
מכמה וכמה קטעים נפרדים. חלקן השמאלי של שורות 6–12 מסתמך על צירופם 
של שני קטעים קטנים משמאל לקטע העיקרי. בחינה מדוקדקת של אשבל רצון 
העלתה כי צירוף זה שגוי.14 לאחרונה פקפק גם אלישע קימרון בצירופם של שני 
הקטעים האמורים, וגרע את התחתון מבין השניים במהדורתו המקוונת החדשה.15 
ואולם שני הקטעים היו מחוברים זה לזה, ולפיכך גריעת האחד, התחתון, ממקומו 
כאן מחייבת גם את גריעת השני — העליון.16 ביטול צירופם של הקטעים שמשמאל 
גורע מן החוק הנידון כאן את סופי השורות ובהן השחזור ']ד[גן' בשורה 6, הסיומת 
'] [יהם' והאותיות 'ומט' בשורה 7, והצירוף 'לבוא למקדש' בשורה 8. לפי הקריאה 
במהדורות ק"ס וקימרון, נותרו כאן אפוא רק המילים הבאות, בתחילת כל שורה:

6 )3( וטהרת ]  [ה̊ר
7 )4( ומ̊ג]י[ׄעים בה ̊א]ת     

8 )5( מׄדׄגן ]הג[̊ו̊ים͘ 

אולם גם באשר לשרידים האלה יוצעו להלן קריאות והשלמות אחרות. 
אחרי המילה 'וטהרת' נגרדו בכתב היד שתי אותיות, אחריהן באה ה"א ואחריה א. 

שרדו סימני דיו זעירים מחלקה העליון והתחתון של אות אחת. אמיל פואש 

דניאל א, ח–טז; טוביה א, 10–12; יהודית י, 5; יב, 1–4; יובלים כב, 16; משנה, עבודה   13
 D. Levine Gera, Judith (Commentaries on ;128 'עמ ,)זרה ב, ו; אלון )לעיל, הערה 6
Early Jewish Literature), Berlin 2014, pp. 369–370. על היבדלות מגויים וממאכליהם 
בהלכה העתיקה ועל הרחבתה לכל מי שמחוץ ליחד בחוקת הכת ראו א' שמש, 'היחיד 
והיחד — הלכות העדה וחבריה', כ' ורמן וא' שמש, לגלות נסתרות, ירושלים תשע"א, עמ' 

.254–246
לפירוט ראו הנספח להערה זו.  14

קימרון מקוון, ב, עמ' 206.   15
ראו הנספח להערה 14.  16
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הציע בשעתו את ההשלמה 'וטהרת ]יצ[הר'.17 אולם השרידים של שתי האותיות 
שנגרדו לפני הה"א אינם מתאימים ליו"ד וצד"י, ובנוסף לכך ניכר שהן נגרדו 
במכוון לשם מחיקה, ולכן אין להשלים שם דבר, כפי שאכן סברו המהדירים של 
מהדורות ק"ס וקימרון. בשתי המהדורות שוחזרה אחרי הה"א רי"ש מסופקת, 
אולם במהדורתו המקוונת החדשה קרא אותה עתה קימרון מחדש כקו"ף ושחזר: 
וטהרת הק]ודש[.18 בכתבי קומראן מוכרים שלושה צירופים הפותחים בנסמך 
'טהרת ה־': טהרת המקדש, טהרת הקודש )שניהם רווחים דווקא בממ"ת19(, וטהרת 
הרבים )בעיקר בסרך העדה(. לדעת אשבל רצון, מתאימה כאן יותר ההשלמה 

'המקדש', שכן שרידי הדיו שאחרי הה"א תואמים מ"ם יותר מאשר קו"ף.

ים͘ בשורה 8 מסופקת. היא נסמכת על חלקן העליון של שלוש ב.  ו̊ הקריאה ]   [̊
אותיות. האות האחרונה היא ככל הנראה מ"ם סופית ושתי אלה שלפניה נקראו 
במהדורות ק"ס וקימרון כוי"ו ויו"ד. לדעת אשבל רצון, בקטע זה כולו יש 
הבדל עקבי בין יו"ד, שהיא רחבה יותר, ווי"ו, ולאור זאת כאן שתי האותיות 
שלפני המ"ם הן יו"ד. כאמור, במהדורות ק"ס וקימרון הוצעה הקריאה ]הג[וים, 
תבי קומראן או מחז"ל,  אף שהצירוף 'דגן הגויים' אינו מוכר מן המקרא, מּכִ
ולמרות הקשיים בשחזור החוק כולו. כאן מקום לשוב אל השערה ותיקה של 
יעקב אלמן, שהציע לקרוא בשורה 5 'מדגן ]הל[וים', ופירש שמדובר בלוויים 
שאינם שומרים בטהרה על מעשרותיהם או על תרומת המעשר שהם מפרישים 
מתוכם לכוהנים, ולכן אין להביאם למקדש, ולכוהנים אסור לאכול מהם.20 

 E. Puech, ‘La “lettre” essénienne “MMT” dans le manuscrit 4Q397 et les parallèles’,  17
Revue de Qumran 27.1 (2015), pp. 99–135 (esp. 115)

קימרון מקוון, ב, עמ' 206.  18
'טהרת המקדש' — 4Q396 f1_2ii:6 ,4Q394 f8iv:4, והושלם ב:4Q397 f1_2, ראו גם   19
 4Q396 f1_2iii:5, ;4Q394 f8iv:15מגילת המקדש מז, 17. 'טהרת הקודש' — הושלם ב־
8; הושלם ב־4Q397 f6_13:6, 8; ראו גם 4Q398 f1_3:2. הצירוף 'טהרת הקודש' הושלם 

גם בקטע 4Q513 2 ii 1 אשר יידון להלן.
אלמן, לעיל הערה 11.  20
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הצעה זו בשלמותה נסמכת, אומנם, על ההצמדה השגויה של הקטע ובו סופי 
השורות ומט]מאים[, לבוא למקדש, שכאמור אין מקומם כאן, אך עם זאת, עצם 
ם  ההשלמה 'מדגן ]הלו[יים' מתבקשת מאוד לאור במדבר יח, כו–כז: ְוֶאל־ַהְלִוִיּ
ם  י ָלֶכם ֵמִאָתּ ר ָנַתִתּ ר ֲאֶשׁ ֲעֵשׂ ָרֵאל ֶאת־ַהַמּ ֵני־ִיְשׂ ר ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ּכִי־ִתְקחּו ֵמֵאת ְבּ ּתְַדֵבּ
רּוַמְתֶכם  ב ָלֶכם ְתּ ר׃ ְוֶנְחַשׁ ֲעֵשׂ ר ִמן־ַהַמּ רּוַמת ה' ַמֲעֵשׂ ּנּו ְתּ ְּבַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרֹמֶתם ִמֶמׄ
ֶקב. ואכן, אשבל רצון זיהתה את שריד ראשה של  ָגן ִמן־ַהֹּגֶרן ְוַכְמֵלָאה ִמן־ַהָיּ ָדּ ַכּ
למ"ד בפינה השמאלית התחתונה של המ"ם בשורה שמעל. אלישע קימרון 

קיבל לאחרונה את הצעת הקריאה הזאת ושילב אותה במהדורתו המקוונת.21

לאור כל זאת, מוצע לקרוא את כל הרצף כך:
4Q394 f3_7 i:7–9 (B 3–5)

6 וטהרת    ̊ ̊  ה̊ם]קדש
7 ומ̊ג]י[ׄעים בה ̊א]ת
8 םׄדׄגן  ]ה[̊ל]ו[י̊ים͘ 

הואיל ורוב השורה )כ־8 מילים, בהתאם לשורות התחתונות בטור, שנשתמרו 
בשלמותן( חסר בשלוש השורות הללו, קשה לדעת אם המילים 'וטהרת המ]קדש[' 
ששרדו בשורה 6 שייכות לאחור, לכותרת חטיבת החוקים, כפי ששוחזר עד כה: 
'אלׄה םקצת דׄברינו ]      [ׄל שהם מ]קצת דברי[ ]ה[ׄםעשים שא ̊א]נ[̊ח]נו חושבים וכו[
לם על]      [ וטהרת הם]קדש ', או לפנים, אל שברי החוק שבו אנו דנים, ואשר 
שרדו בשורה 7: 'ומגיעים בה'. מאותה סיבה אין לדעת האם הצירוף 'םדגן ]ה[̊ל]ו[י̊ים͘ 
בשורה הבאה )8( משתייך לחוק זה או שמא לחוק חדש. נשוב לשאלה זו בהמשך. 

קימרון מקוון, שם.  21
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למרות הקיטוע הקיצוני של הטקסט, נראה לי שבשורה 4 טמון המפתח העיקרי 
לתוכן החוק. הצירוף 'מגיעים בה' בשורה 4 פירושו שאנשים כלשהם גורמים או 
מניחים למישהו לגעת באובייקט שמינו הדקדוקי נקבה — 'בה'.22 פועל זה מוביל 
אותנו לחיבור קומראני מקביל, וממנו אל נושא הלכתי החוזר בכתבי העדה כמה 

פעמים, ואשר הטריד גם את התנאים. 

4Q513 קטע

4Q513 הוא כתב יד המכיל עניינים הלכתיים שונים. בחיבור זה, כמו בממ"ת, נזכרים 
בגוף שלישי רבים ובצורת הבינוני פעלים דוגמת 'עושים', 'מגאלים'. נראה שמדובר 
בתיאור מנהגיהם של יריבים, כמו בממ"ת. ואכן, אלישע קימרון העיר שאופיו של 
חיבור זה קרוב בתוכן ובסגנון לאופייה של ממ"ת.23 בקטע ii 2 של החיבור כתוב:

24 4Q513 f2 ii+26+27

]                                                                            [ 0
1 ׄלהגׄיעם בטהרת ]הקו[̊דש כיא טמאות המה25]                       [
2 בעל̊וׄת לבני הנכׄר ׄוׄלכול הזנות אש̇ׄר ] [ׄקנה א26]                   [  

לפועל זה במשמעות של מגע מטמא במאכל טהור ראו סרך העדה )1QS( ה, 13; ו, 16,   22
20; ז, 19; ח, 17.

קימרון, ב, עמ' 197. הוא מעיר שם על הקשר בין הקטע הנידון להלן ליחידה אחרת של   23
ממ"ת אשר תוזכר בהמשך דברינו, )4Q396 1–2 iv: 1–11 )B75-82, אך לא על הקשר בין 

קטע זה לבין החוק הראשון של ממ"ת.
ראו קימרון, שם, עמ' 198. מהדורה זו מוסיפה על הפרסומים שלפניה קריאות חדשות בסופי   24
השורות, הנובעות מצירופם של שלושה קטעים זעירים )9, 26 ,27( אל קטע 2ii. במהדורה 
המקוונת הוא מציע כעת צירוף של קטע אחר במקום קטע 9 )12(, המשנה את סופי השורות 
ביחס למהדורת תשע"ג. כאן העדפתי להימנע מן הצירופים המסופקים ולהביא את הקטע 

העיקרי עם הקריאות בקטעים 26, 27, שצירופם נראה לי ודִאי, ראו בהערות הבאות. 
התי"ו של המילה 'טמאות' והמילה 'המה' נשתמרו בקטע קטנטן נפרד, שמספרו 26, וכדברי   25

קימרון אכן משלים ישירות את שורה 1 של קטע 2ii, ראו ההערה הבאה.
האותיות 'ׄקנה א' כתובות בשורה השנייה של קטע 26 הנזכר בהערה הקודמת, ולפיכך הן   26
משלימות את שורה 2 של קטע 2ii. קימרון, ב, עמ' 198, הציע בהמשך השורה השלמות 
הנובעות מצירוף קטע 9 לכאן, אבל בקריאותיו החדשות הוא מצרף לכאן במקומו את קטע 
12 ומציע השלמה אחרת. במסגרת זו די לנו בצירוף הראשון והבטוח יותר של קטע 26, 

אשר יש בו כדי לשחזר מדרש כיתתי, ראו להלן.
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3 ̊רא]וי[27 ל̇ו ל̊ה̊אכילם מכול תרומת הׄק̊ו̊ד]שים28                 [ 
4 ולכ̊פ̊ר29 ]במ[ׄלאכו ולכפר )במה( בהם לרצון על י]שר[אׄל]         [

5 הׄזׄנוׄת ׄמאכליהם נשא עוון כי החל כׄהונתו30̊ ]             [
6 המה ׄמ]שיא[̊י̊ם ]עוו[̊ן אשמה בחללם ]                   [ 

7 וׄמח]                       [ׄם ]    [˚˚ׄיׄם ]   [̊ל]                   [  

בשורה 1 נזכר השורש נג"ע בבניין הפעיל, ממש כמו בחוק הפותח של ממ"ת, 
ומושאו הוא כנראה נשים טמאות, בהיותן בעולות לבני נכר.31 נראה שהמחבר קובל 

 J. M. Baumgarten, ‘Halakhic Polemics in New Fragments from Qumran Cave 4’,  27
 Biblical Archaeology Today: Proceedings of the International Congress on Biblical
Archaeology, Jerusalem, April 1984, Jerusalem 1985, pp. 390–399, עמ' 398 הערה 
15, הציע לשחזר: רא]וי[ לו להאכילם, ופירש שמדובר באישה שאינה ראויה לכוהן, על 
דרך הניסוח במגילת המקדש סו, 9: 'והיא רויה לו מן החוק', שעניינו בלגיטימיות של 
הנישואין )ראו על כך א' שמש, 'מגילה 4Q251: "מדרש משפטים"', תרביץ עג ]תשס"ד[, 
עמ' 25–49, בעמ' 32–33(. השוו ירושלמי, יבמות ד, יב )ו ע"ב(: 'אין כל אחת ואחת ראויה 
לוכל בתרומה'; בבלי, כתובות טז ע"ב: 'ראויה היתה זו לאכול בתרומה'. קימרון, שם, עמ' 
198, קורא 'ראה' או 'ראוי', ובמהדורה המקוונת: רא]ו[. תוכן הקטע דורש מילת שלילה 
כגון 'אין' לפני המילה 'ראוי', ואכן קימרון משלים במהדורה המקוונת בסוף שורה 2: ]אין[.
 M. Baillet, ‘Texte Halachique’, Qumran Grotte 4 המהדיר הראשון, מוריס באייה  28
 ,III (4Q482–4Q520), (Discoveries in the Judean Desert 7), Oxford 1982, p. 289
ובעקבותיו קימרון, שם, קראו שי"ן מסופקת אחרי הה"א. אולם יוסף באומגרטן, שם, סבר 
שהמדובר בקו"ף שחלקה הימני השתמר, והשלים כאן: 'תרומת הק]דשים[', על פי ויקרא 
כב, יב: 'והיא בתרומת הקדשים לא תאכל'. קימרון )בדברים שבעל פה( מפקפק בקריאה 
זו, וכעת קרא במהדורה המקוונת: תרומת הלח]ם, על סמך הצירוף החדש של קטע 12 שבו 
נזכרת המילה 'וללחם'. לאור מרכזיותו של הקשר מקראי זה בקטע )ראו להלן(, ההשלמה 

'קדשים' נראית לי הולמת. 
באייה, שם קורא ולבג]. קימרון, שם קורא 'ולבני'. אולם לדעת אשבל רצון הצירוף של 'נ'   29
עם 'ו' או 'י' בכתב ידו של הסופר תמיד מופיע כשהאות השנייה עומדת על בסיס ה־'נ'. 
בנוסף, 'י' היא אות שקצרה מן השורה, והסימן הנראה בלוח PAM 41.950 ארוך מהשורה. 

בסיסי האותיות מתאימים בדיוק למילה 'ולכפר' שמופיעה גם בהמשך השורה. 
האותיות 'הונתו' המשלימות את המילה האחרונה בשורה 5 של קטע 2ii השתמרו בקטע   30
הקטנטן 27, ומעליהן האות אל"ף ולמ"ד מסופקת השייכת כנראה למילה 'ישראל' בשורה 

.4
ישראל קנוהל הציע הצעה רחוקה, שלא התקבלה במחקר, לקרוא 'בעלות' במובן של   31
קורבנות עולה בתוספת בי"ת השימוש, ופירש שהקטע כולו עוסק בקורבנות של בני 
נכר, היינו גויים, ושהוא מקביל בעניינו לממ"ת ב, 8–9 האוסרת לכאורה את זבח 
 I. Knohl, ‘New Light on the Copper Scroll and .)7 הגויים )אבל ראו לעיל הערה
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על הטומאה שהן גורמות ל'טהרת הקודש' במגען, באשמת הגברים ה'מגיעים' אותן, 
כלומר מניחים להן לגעת. יש להניח שהגברים הללו הם כוהנים, מעצם הנגישות אל 
טהרת הקודש, וכן לאור הזכרתם המפורשת של כוהנים בהמשך בשורה 5. הפרשה 
העומדת ביסוד האיסור על מגע טמאים בקודשים מצויה בויקרא פרק כב, ֶהקשר 

אשר כפי שנראה להלן מהדהד בחזקה בקטע זה:

י  ם ָקְדִשׁ לּו ֶאת ֵשׁ ָרֵאל ְוֹלא ְיַחְלּ י ְבֵני ִיְשׂ ְדֵשׁ ְזרּו ִמָקּ ָניו ְוִיָנּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָבּ ֵבּ ַדּ
ל  ר ִיְקַרב ִמָכּ ל ִאיׁש ֲאֶשׁ ים ִלי ֲאִני ה': ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָכּ ִשׁ ר ֵהם ַמְקִדּ ֲאֶשׁ
ָרֵאל ַלה' ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה  יׁשּו ְבֵני ִיְשׂ ר ַיְקִדּ ים ֲאֶשׁ ָדִשׁ ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳקּ

ָפַני ֲאִני ה'. )ויקרא כב, ב–ג( ֶפׁש ַהִהוא ִמְלּ ַהֶנּ

השורש נג"ע במקרא מתורגם תמיד בשורש קר"ב הארמי )כך גם בפרק זה גופו פסוקים 
ד, ה, ו(,32 וכך לשון 'מגיעים' בקטע הקומראני מקבילה אל 'יקרב' שבכתוב. החידוש 

הוא שהטמא שבפסוקים מזוהה כאן דווקא עם נשים שנטמאו בבעילת בני נכר. 
המשך הקטע, החל מאמצע השורה השנייה, עוסק בנישואים אסורים של כוהנים, 
כעולה מן ההזכרה של זונות )2, 5( ושל חילול הכהונה )5(. לשונות אלה רומזים 
לּו  ים ִיְהיּו ֵלאֹלֵהיֶהם ְוֹלא ְיַחּלְ ללשון הכתוב באיסורי החיתון של הכוהנים: 'ְקֹדׁשִ
חּו...' )ויקרא כא, ו–ז(. אולם עיקר תלונתו  ה ֹזָנה ַוֲחָלָלה ֹלא ִיּקָ ָ ם ֱאֹלֵהיֶהם ]...[ ִאּשׁ ׁשֵ
של המחבר אינה על הנישואים האסורים עצמם, כי אם על מנהגם של הכוהנים 
להניח לנשיהם, שאינן ראויות לכך, לאכול תרומה33 המותרת רק לכוהנים ולבני 
ביתם החוקיים. כך עולה מן המילים 'להאכילם מכול תרומת' )3(, המהדהדות את 
פסוקי הפרשה המקראית האוסרת אכילת קודש לזרים ומפרטת את דינם של בני 
ים ֹלא ֹתאֵכל'(. אם ההשלמה  ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ משק הבית של הכוהן, ויקרא כב )'ִהוא ּבִ
'תרומת הק]דשים' )3( נכונה,34 לפנינו ציטוט של ממש מפרק זה. הביטוי ׄמ]שיא[̊י̊ם 

]עוו[̊ן אשמה )6( רומז ללא ספק אל לשון הכתוב החותמת פרשה זו: 

 4QMMT’, G. J. Brooke and P. R. Davis (eds.), Copper Scroll Studies (Journal
 of the Study of the Pseudoepigrapha Supplement series 40), London 2002, pp.

242–233, בעיקר בעמ' 57.
ראו גם משנה, עדויות ח, ד בהשוואה אל לשון הכתוב בבמדבר יט, יא, יג.  32

אהרן שמש תיאר את ה'תרומה' לפי המינוח הכיתתי כפרשנות ל'ראשית' המקראית.   33
לשיטתו, הכת הגדירה אותה כמתנה שנתית בשיעור קבוע מראש, שהיחיד נותן לכוהנים 
מכל הגידולים שגידל, לאחר שהובאו למקדש הביכורים הציבוריים מכל מין בזמנו. א' 

שמש, 'תרומות ומעשרות', לגלות נסתרות )לעיל, הערה 13(, עמ' 207–214.
ראו הערה 28 לעיל.  34
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י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש  ִכיר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש: ְוֹכֵהן ּכִ ב ּכֵֹהן ְוׂשָ ְוָכל ָזר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּתֹוׁשַ
י ִתְהֶיה  יתֹו ֵהם ֹיאְכלּו ְבַלְחמֹו: ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ְסּפֹו הּוא ֹיאַכל ּבֹו ִויִליד ּבֵ ִקְנַין ּכַ
ה  י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ים לֹא תֹאֵכל: ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ ְלִאיׁש ָזר ִהוא ּבִ
ֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל ְוָכל ָזר ֹלא  ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוׁשָ
יתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת  ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ י ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּבִ ֹיאַכל ּבֹו: ְוִאיׁש ּכִ
יאּו אֹוָתם  ר ָיִרימּו ַלה': ְוִהּשִׂ ָרֵאל ֵאת ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ ַהּקֶֹדׁש: ְוֹלא ְיַחּלְ

יֶהם )ויקרא כב, י–טז(.  ָאְכָלם ֶאת ָקְדׁשֵ ָמה ּבְ ֲעֹון ַאׁשְ

ראוי להעיר על מדרש הכתוב הקדמון החבוי בקטע זה, המייצג נאמנה את שכבת 
הפרשנות המשותפת שקדמה כנראה להתפלגות הכתות. הפסוקים מלמדים כי 
יתֹו ֵהם ֹיאְכלּו ְבַלְחמֹו', אולם התורה אינה מזכירה  ְסּפֹו הּוא ֹיאַכל ּבֹו ִויִליד ּבֵ 'ִקְנַין ּכַ
במפורש שאשת כוהן גם היא אוכלת עמו בקודשיו. חז"ל דרשו שאשת הכוהן, 
שנתקדשה לו בכסף, היא בכלל 'קנין כספו': 'מנין לכהן שנשא אשה וקנה עבדים 
שיאכלו בתרומה, תל' לו' וכהן כי יקנה נפש'.35 לאור הרצף בשורה 2 בקטע שלנו: 
'ׄוׄלכול הזנות אש̇ׄר ] [ׄקנה א]  [' נראה שהפועל 'קנה' מוסב על ה'זנות', כלומר נשות 
הכוהנים, ומכאן שאף הכת דרשה שאשת הכוהן היא בכלל קניין כספו,36 אלא שכאן 

מלין המחבר על כך שהכוהן נשא 'זונה' במקום אישה 'ראויה'.
לאור כל זאת, יש לקרוא את המילה 'מאכליהם' בשורה 5 כפועל יוצא בבניין 
הפעיל, כמו הפעלים הקודמים: 'להגיעם' )1( ו'להאכילם' )3(.37 ושיעורה של שורה 
זו: מאכיליהן ]של הזונות הנזכרות קודם[38 נושאים עוון. כלומר, הכוהנים המניחים 

ספרא, אמור פרשה ה, פרק א, צז ע"ב ומקבילות.  35
קימרון קיבל הצעה זו. בניגוד להשלמתו הקודמת )קימרון, ב, עמ' 198: 'הזנות אשר ]מ[  36

קנה א]ל  ה]גוים'( השלים במהדורה המקוונת )ב, 198(: 'הזנות אשר ]י[קנה א]יש['.
 E. Qimron, A Grammar of the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Jerusalem 2018, ראו  37

p. 245
במהדורת קימרון השלים בסוף שורה 4 את המילה ']ל[ׄשאת' מתוך הקטע הזעיר 9 שצירף   38
לקטע המרכזי, וסבר שהמילה 'הזנות' בתחילת שורה 5 היא מושאו של פועל זה וסופו 
של המשפט הקודם, האוסר לשאת זונות. לפיכך, המשפט הפותח ב'מאכליהם' מתייחס 
למושאו של המשפט שלפניו — הזונות. במהדורה המקוונת הוא מציע כאמור צירוף של 
קטע אחר )12(, וקורא: ']ואין[ להׄבׄי]אם אל[ הזנות'. מכל מקום, הצירוף והקריאה בסוף 
שורה 4 מסופקים, ולי נראה ששורה 5 יכולה להיקרא כולה כמשפט ייחוד העומד לעצמו: 

הזונות — מאכיליהן נושא עוון.
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לנשים המכונות זונות לאכול בתרומה39 נושאים עוון, בדומה לשימוש הלשון הרווח 
בספרות חז"ל: להאכיל בתרומה.40 

נמצא שהמחבר הקומראני עוסק כאן בשלושה איסורים הנמנים בשלוש פרשות 
כמעט רצופות בספר ויקרא. איסור מגע של טמאים בקודשים )ויקרא כב, א–ט(; 
איסור נישואין של כוהנים עם זונה וחללה )ויקרא כא, ז(; איסור אכילת תרומה וקודש 
על ידי זר )ויקרא כב, י–טז(. גדולה מזו, הוא דורש מעין דרשת סמוכים, ומזהה את 
ה'זר' האסור באכילת קודש בפרק כב, פסוקים י, יב, יג, עם ה'זנה' האסורה לכוהן 
בנישואין בפרק כא, פסוקים ז, יד. גם את איסור המגע בקודש בטומאה הוא מחיל 
דווקא על נשים 'טמאות' שנבעלו לבני נכר.41 שם התואר המקראי 'זנה' ושם העצם 

לפרשנות: זונות, מאכיליהם, ראו גם קימרון, ב, 198. שלא כמהדיר הראשון, באייה )לעיל,   39
 H. Schiffman, ‘Rules (4Q513 = עמ' 289 ובעקבותיו לורנס יהודה שיפמן ,)הערה 28
 4QOrdb)’, J. H. Charlesworth et al. (eds.), The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic
 ,and Greek Texts with English Translations, Tübingen 1994–2002, vol. 1, pp.159–161

שקראו ְזנּות כשם עצם מופשט, וַמֲאָכליהם כשם עצם ולא כפועל. 
כגון: 'כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה' )משנה, יבמות ח, ו(; 'היבם אינו מאכיל   40
בתרומה' )כתובות ה, ג( ורבים מאוד כמותם. יוסף באומגרטן — ורבים בעקבותיו — הציע 
לשחזר כאן את ההלכה שבת כוהן שזינתה, מאחר ש'את אביה היא מחללת', הדבר פוסל 
גם אותו ממעמדו ואוסר עליו לאכול תרומה. לפיכך, האיסור על אכילת תרומה בקטע 
שלנו חל על הכוהנים הזכרים עצמם, שנקנסו בשל נישואי התערובת של בנותיהם, והעוון 
חל על מי שמאכיל תרומה לכוהן כזה. גם את המגע המטמא בתרומה ייחס באומגרטן 
 R. A. Kugler, ;לכוהנים עצמם. ראו באומגרטן )לעיל, הערה 27(, עמ' 393–395; שיפמן, שם
 ‘Halakic Interpretative Strategies at Qumran: A Case Study’, M. Bernstein et al.
 (eds.), Legal Texts and Legal Issues (Studies on the Texts of the Desert of Judah
 23), Leiden 1997, pp.131–140; W. Loader, The Dead Sea Scrolls on Sexuality:
 Attitudes towards Sexuality in Sectarian and Related Literature at Qumran, Grand
Rapids 2009, pp. 221–223. אולם הלכה האוסרת על כוהן תרומה בעוון בתו אינה מוכרת 
ממקום אחר )הראיות שהביא לה דרך 'זכר לדבר' ממעשה מרים בת בלגה ]משנה, סוכה ה, 
ח; תוספתא, סוכה ד, כח ומקבילות[ קלושות(, וההרמזים המקראיים בצד הפעלים היוצאים 
אינם מותירים מקום לספק שמדובר בנשים מבית הכוהן שאוכלות תרומה. התוכן ההלכתי 
הדומה בקטע 4Q251 שיידון להלן והעיסוק הנרחב בבעיה זו בספרות התנאית מורים כולם 
לאותו כיוון. חשובה לעניין זה קריאתו החדשה של קימרון, שתיקן בשורה 1 את הקריאה 

הראשונית של באייה: 'טמאים' ל'טמאות'.
ְגָדה  יוסף באומגרטן העיר שהביטוי 'בעל]ׄוׄת[ לבני הנכׄר' רומז לכתוב במלאכי ב, יא: 'ּבָ  41
ת ֵאל  ר ָאֵהב ּוָבַעל ּבַ ל ְיהּוָדה ֹקֶדׁש ה' ֲאׁשֶ י ִחּלֵ ם ּכִ לִָ ָרֵאל ּוִבירּוׁשָ ָתה ְבִיׂשְ ְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה ֶנֶעׂשְ
ֵנָכר'. באמת, נבואת מלאכי עצמה דורשת את פרק כב בויקרא. הביטוי 'בעל בת אל נכר' 
במלאכי הוא פרפראזה על 'ובת כהן כי תהיה לאיש זר' בויקרא כב, והתוכחה: 'חלל יהודה 
קדש' דורשת את לשון ויקרא כב 'ולא יחללו את קדשי בני ישראל'. לשון אחר, המחבר של 
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'זנות' מתפרשים בספרות הבית השני ובספרות חז"ל בפנים שונות בהקשרן של 
נשים פסולות לנישואין לכוהנים ולעיתים אף לישראל. בברית דמשק הוא מוסב 
על פוליגמיה ונישואין עם בת אח; בכתב לוי הארמי ובצוואת לוי היוונית עניינו 
כנראה בנישואי תערובת עם נוכרים;42 ובספרות התנאית הוא מתפרש פירושים שונים 
וחלוקים בגויה, בגיורת, בשפחה משוחררת, בפנויה שנבעלה שלא לשם נישואין, 
ובמי שנבעלה לפסול או לקרוב. אהרן שמש העלה שהכת סברה שחיבור בין גבר 
לאישה יוצר ביניהם זיקת אישות שאי אפשר להתירה, וכי הכת הגדירה כל פנויה 
שנבעלה שלא לשם אישות, בדומה לר' אליעזר בהלכה התנאית, כ'זונה' שבתורה.43 

אפשר שזוהי ההשקפה העומדת ביסוד תלונתו של בעל קטע 513.
קשה לדעת מיהן הנשים ממשפחות הכהונה המכונות בעל]ׄוׄת[ לבני הנכׄר. ייתכן 
שהיו נשואות בעבר לגויים, לגרים או לצאצאיהם, או שמא נאנסו על ידי נוכרי. נראה 
שאין לזהות בינן לבין נשות הכוהנים המכונות 'זונות' שנידונו לעיל. ראשית, לא 
סביר שכוהנים רבים נשאו דווקא נשים שהיו נשואות קודם לכן לגויים או לגרים. 
שנית, כבר תמה יוסף באומגרטן מה צורך בתיאור 'בעלות לבני נכר' לגבי נשות 
כוהנים המכונות 'זונות', שהרי כוהנים אסורים ב'זונה' בין אם נבעלה לפני כן לגוי 
בין אם לישראל. לפיכך הציע שהמחבר מאשים את הכוהנים שתי האשמות נפרדות: 
הן בנישואים פסולים שלהם עצמם — יהיה פשר ההגדרה 'זונות' אשר יהיה — והן 
בנישואי תערובת של בנותיהם, המכונות 'בעלות לבני נכר'.44 לאור הבחנה זו הציע 
יאיר פורסטנברג45 כי רק ה'זונות' הן הנאשמות באכילת תרומה שלא כדין, בעוד 
על ה'בעלות לבני נכר' קובל המחבר שטימאו מקדש וקודשיו. לדעתו אפשר שיש 

4Q513 סומך אל פרק בחומש פרק נבואה קרוב לו, בדומה לתקנת חז"ל שסמכו הפטרה 
לפרשה. גם המילים 'מלאכי' או 'מלאכו' ו'לרצון' בקטע שלנו )4( מהדהדות אולי את לשון 
י ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות הּוא'  יהּו ִכּ ְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִפּ ְפֵתי ֹכֵהן ִיְשׁ י ִשׂ נבואת מלאכי: 'ִכּ
ְדֶכם' )ב, יג(. ולא לחינם, שהרי כל עניינה של נבואה זו בתוכחה  )ב, ז(; 'ְוָלַקַחת ָרצֹון ִמֶיּ

ִוי' ]ב, ח[(, ממש כעניינו של הקטע הקומראני. ִרית ַהֵלּ ם ְבּ ַחֶתּ לכוהנים )'ִשׁ
לדיון ולמראי מקום ראו באומגרטן )לעיל, הערה 27(, עמ' 392; ק"ס, עמ' 171–175; קיסטר   42

)לעיל, הערה 15(, עמ' 344–345.
על כל זה ראו דיונו של א' שמש, 'דימויי זיווגים אסורים בספרות כת מדבר יהודה', ג' ברין   43

וב' ניצן )עורכים(, יובל לחקר מגילות ים המלח, ירושלים תשס"א, עמ' 181–203.
באומגרטן )לעיל, הערה 27(, עמ' 393. הנחה זו מסתברת, אך לא חלקה השני, היינו   44

שהכוהנים עצמם הם שנתחללו מלאכול בתרומה בעוון בנותיהם, ראו הערה 39 לעיל.
בדברים שבעל פה, ותודתי נתונה לו.  45
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להשוות את טומאתן של בנות כוהן שנבעלו לגוי לטומאתו של כוהן 'אשר ישבה 
לגואים', אשר לפי ברית דמשק אסור בעבודה במקדש ובאכילת קודש.46

נשוב עתה אל החוק הראשון של מגילת מקצת מעשי התורה. הפועל נג"ע בבניין 
הפעיל שרד גם ביחידה שבה אנו עוסקים בממ"ת, וכן המילה 'דגן' המקבילה אל 
תרומה.47 הטבלה שלהלן מציגה את הדמיון בין הפעלים והמונחים המשמשים בממ"ת 
לבין קטע 4Q513 2ii. הִקרבה של 4Q513 אל ויקרא כא–כב מוצגת בטור השלישי. 

ויקרא כא–כב 4Q513 f2ii החוק הראשון בממ״ת

ל ַזְרֲעֶכם  ר ִיְקַרב ִמָכּ ל ִאיׁש ֲאֶשׁ ָכּ
יׁשּו ְבֵני  ר ַיְקִדּ ים ֲאֶשׁ ָדִשׁ ֶאל ַהֳקּ
ָעָליו  ְוֻטְמָאתֹו  ַלה'  ָרֵאל  ִיְשׂ
ָפַני  ִמְלּ ַהִהוא  ֶפׁש  ַהֶנּ ְוִנְכְרָתה 

ֲאִני ה'

ׄלהגׄיעם בטהרת ]הקו[̊דש ו̊מגיׄעים בה ̊א]ת

י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהוא  ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ
ים ֹלא ֹתאֵכל ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ ּבִ

ב  ְוָכל ָזר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּתֹוׁשַ
ִכיר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּכֵֹהן ְוׂשָ

לׄהׄאכילם מכול תרומת הק̇]דשים   מׄדׄגן

ה  ָ חּו ְוִאּשׁ ה זָֹנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיּקָ ָ ִאּשׁ
חּו...  ִיּקָ ֹלא  ּה  ֵמִאיׁשָ ה  רּוׁשָ ּגְ
ח  ה ֹלא ִיּקָ ַוֲחָלָלה ֹזָנה ֶאת ֵאּלֶ

ׄוׄלכול הזנות אׄשׄר.. 
הׄזׄנוׄת ׄמאכליהם נשא עוון כי 

החל כׄהונתו
ֵני  ּבְ י  ָקְדׁשֵ ֶאת  לּו  ְיַחּלְ ְוֹלא 

ר ָיִרימּו ַלה’ ָרֵאל ֵאת ֲאׁשֶ ִיׂשְ
הׄזׄנוׄת ׄמאכליהם נשא עוון כי 

החל כׄהונתו
מכול תרומת

ָמה  ַאׁשְ ֲעֹון  אֹוָתם  יאּו  ְוִהּשִׂ
יֶהם ָאְכָלם ֶאת ָקְדׁשֵ ּבְ

ׄמ]שיא[̊י̊ם ]עוו[̊ן אשמה בחללם
מאכליהם נשא עוון

למרות קיטועו המופלג של החוק הפותח בממ"ת אני מציעה אפוא לפרשו, על 
סמך הדמיון לקטע 4Q513, באותו עניין. הלשון 'ומגיעים בה' בממ"ת קרובה אל 
ההאשמה במגע המטמא בקדשים של ה'בעולות לבני הנכר' בקטע 513. מצד שני, 
לשון הנקבה 'בה' ואזכורו של 'דגן הלויים' בסמוך רומזים, אולי, לאכילת תרומה 

על ידי נשים שנישאו לכוהנים באיסור לפי דעת הכת.

4Q266 f5 ii:5–7, קימרון, א, עמ' 26. על הטומאה הנובעת מהתערבות בקרב הנוכרים ראו   46
פורסטנברג )לעיל, הערה 3(, עמ' 217–218. 

ראו למשל במדבר יח, יב, כז, וכן שמות כב, כח והפרשנות הכיתתית לכתוב זה העוסק   47
במתנות כהונה מן התבואה: ']ו[דגן הואה הדמע' )4Q251 f9:3(, ראו שמש )לעיל, הערה 

27(, עמ' 34.
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4Q251 — 'ילקוט משפטים'

הבעיה ההלכתית של חילול מתנות כהונה בידי נשים שאינן ראויות לבעליהן 
הכוהנים נידונה גם ב־48,4Q251 16 קטע של חיבור שאהרן שמש כינה בשם 'מדרש 
משפטים', ולאחר זמן העדיף לכנותו 'ילקוט משפטים'.49 אבל כאן, בשל אופיו 
השונה של הטקסט, אין מדובר במחאה כנגד התנהגות לא ראויה של אחרים, אלא 

בחוק ובהוראה:

4Q251 f16

    ]                              ואכל[̊ה את ל̇ח̇ם ̇אישה 
2 ]         קנין כספו ויליד ביתו [יאכלו בלחמו.  רק זונה 

3 ]וחללה                 ה[ק̇]דש[ ̊כ̇ל המעל אשר ימעל 
4 ]איש                                        [  לאכול כי תועבה 
5 ]היא                                    [̊מעל אשר אין לו ̊ג̊ו̇אל

6 ]                                                          [ׄל]     [

גם כאן הנושא הוא איסור על 'זונה', כלומר אישה האסורה לכוהן, לאכול מלחמו. 
גם כאן הקטע מחבר ֶהרמזים לויקרא פרקים כא וכב )'לחם אישה' )1( — ראו ויקרא 
כב, יג; 'יאכלו בלחמו' )2( — שם, שם, י; 'זונה' )2( — כא, ז, יד(, וגם כאן עומדת 
כנראה ביסוד הטקסט דרשה המזהה את ה'זר' בפרק האחד עם ה'זונה' בפרק האחר.50 
אולם בקטע זה מיתוסף ֶהקשר מקראי חדש. אכילת הקודשים על ידי האישה הלא 
ראויה נחשבת 'מעל', שהוא, על פי ויקרא ה, טו–טז, אכילת זר מקודשי ה'. מעילה 
בקודשים, אשם ותשלום קרן וחומש נזכרים גם בבמדבר ה, ו–ט. הזכרת ה'גואל' 

בקטע זה מלמדת שהוא נשען יותר על ההקשר של במדבר ה. 

קימרון, ב, עמ' 196, בהשמטת קריאות והשלמות מסופקות.  48
שמש )לעיל, הערה 27(, עמ' 25–49; א' שמש 'ההלכה במגילות קומראן — כתיבתה   49
ותכניה', לגלות נסתרות )לעיל, הערה 13(, עמ' 35, וראו דיונה הנרחב של כנה ורמן 

'ילקוט שמות וביאור לדברים: עיון ב־4Q159 וב־1Q22' בכרך זה.
ָרֵאל' וגו' נרמז גם בקטע  ָתה ְבִיְשׂ ְגָדה ְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה ֶנֶעְשׂ אפשר שהפסוק במלאכי ב, יא: 'ָבּ  50

זה, באמצעות המילה 'תועבה' )4(. 
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הקשרו של החוק במגילה

בכל המהדורות עד כה נתפרשו שתי המילים 'וטהרת ה---' בפתח שורה 3 כסופה 
של הכותרת הכוללת לחטיבת החוקים: 'אלׄה מקצת דׄברינו ] -- [ׄל שהם מ]קצת 
דברי[ ]ה[ׄםעשים שא ]  [ ]        וכו[ׄלׄם עׄל] --       [ וטהרת הק]ודש[/ המ]קדש[', 
ופתיחתו של החוק הנידון כאן שוחזרה רק בהמשך השורה. כעת, לאור ההנחה 
שבשורה 4 )'ומגיעים בה'( מדובר בשמירת טהרתם של תרומה או קודשים, אפשר 
להניח שהמילים 'טהרת המקדש' או 'טהרת הקודש' שלפני כן השתייכו לחוק זה, 
ועניינן במתנות כהונה, כשם שמצינו בקטע 4Q513 המאשים את הכוהנים שהם 
מגיעים נשים טמאות 'בטהרת ]הקו[̊דש' )ושמא גם שם יש להשלים ]המק[דש?(. גם 
ממגילת המקדש משתמע שמתנות כהונה נקראות 'טהרת המקדש'. המגילה מצווה: 
'כי בעורות אשר יזבחו במקדש בהמה יהיו מביאים את יינמה ואת שמנמה וכול 
אוכלמה לעיר מקדשי ]...[ וכול טהרת המקדש בעורות המקדש תביאו ולוא תטמאו 
את מקדשי ...'וכו' )מז, 13-11, 18-17(. 'טהרת המקדש' מתפרשת כאן ביין ושמן 

המובאים למקדש, אם כמנחה ונסך ואם כתרומה ומעשר. 
הקריאה 'מדגן הלויים' בשורה 5 צריכה עדיין ִלפנים, אם היא בגדר המשך של 
החוק הראשון או עניין נפרד, אם עניינה אכן במעשר מן המעשר, ואם כן באיזו 
מידה נהג מתן מעשר ללוויים בימי הבית השני ומהו הפולמוס כאן.51 מכל מקום, 
אף היא מסייעת את שחזורנו בחוק הראשון, שכן הפרשה העוסקת במעשר הניתן 
ללוויים ובחובת המעשר מן המעשר, ובה נזכר דגנם של הלוויים )במדבר יח, כה–לב(, 
באה אחרי פרשת מתנות כהונה המצווה על 'משמרת תרומתי' )שם, ח ואילך(, ואם 
כן הרצף בממ"ת עוקב אחר רצף הכתוב בדונו תחילה בחילול התרומה ואחר כך 

בתרומת מעשר, כפי שהראה אהרן שמש במקומות אחרים.
הפרשנות שהצענו לראש חטיבת החוקים במגילה מתיישבת יפה גם עם אחריתה 

של חטיבה זו. הנה לשון החוק האחרון.

לפי מקורות רבים בתקופת בית שני ניתן מעשר הלוויים לכוהנים ולא ללוויים, ומעשר מן   51
המעשר לא הופרש כלל. לדיון ולספרות ראו שמש )לעיל, הערה 33(, עמ' 191. ראו גם 
 C. Werman, ‘Levi and Levites in the Second Temple Period’, Dead Sea Discoveries

4 (1997), pp. 212–225
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52 4Q396 f1-2 iv: 4-11 (4Q397:12-15) (B 75-82)

ועל הזונות הנעסה בתוך העם והמה ב]            [  4
קדש משכתוב קודש ישראל  ועל ב̇ה]מתו הטהו̇רה[  5
כתוב שלוא לרבעה כלאים ועל לבו̇ש]ו כתוב שלוא[  6

יהיה שעטנז ושלוא לזרו̇ע שדו ו̊כ]רמו כלאים[  7
]̇ב[גלל שהמה קדושים ובני אהרון ק]                   [  8
]וא[֯ת̇ם יודעים שמקצת ̊הכ̇הנים ̇ו]                     [  9
]     [̇מתוככים ומטמא̊י]ם [ את זר̊ע ]           ̇ש    [  10

את ]     [̇ם ̇ע̇ם הזו̇נ̇ות ̇כ]    11

לא כאן המקום להרחיב ביחידה זו, שנידונה לא מעט במחקר. נעיר רק שהיא משלבת 
ַהֲאשמה כללית בדבר נישואי תערובת )4–8( עם תוכחה לכוהנים על הטומאה שהם 
גורמים לזרעם בזיווגם עם 'הזונות'. החוקרים נחלקו בפרשנותה של עבירה זו. קימרון 
וסטרגנל פירשו שהמגילה אוסרת נישואין בין כוהנים לישראליות.53 לדעה זו נטה גם 
אהרן שמש, אשר דן בדימויי הכלאיים שנוקט חוק זה ובמקבילותיו בספרות חז"ל.54 
יוסף באומגרטן,55 מנחם קיסטר וכריסטין הייז56 סברו שהיא אוסרת נישואין עם 
בנות נוכרים או גרים וצאצאיהם.57 יהיה הפירוש אשר יהיה, נראה שהחוק הפותח 
את חטיבת החוקים במגילה מתמודד עם אחת ההשלכות של העבירה הנזכרת בחוק 

החותם אותה — השפעתה על טהרת הקודש. 
אף שהחוק החותם מוסב רק על איסורי חיתון כוהניים כשלעצמם, ולכאורה 
נעדר ממנו עניין מתנות הכהונה, לאמיתו של דבר נרמז גם בו בין השיטין נושא 
טהרת התרומה. כפי שהראה מנחם קיסטר, המילים 'משכתוב קודש ישראל' )5( 
ל ֹאְכָליו  בּוָאֹתה ָכּ ית ְתּ ָרֵאל ַלה' ֵראִשׁ הן ציטוט מפורש של ירמיהו ב, ג: 'ֹקֶדׁש ִיְשׂ
ֹבא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ה''. פסוק זה משווה את קדושת ישראל לזו של  מּו ָרָעה ָתּ ֶיְאָשׁ
מתנות כהונה )'ראשית תבואתה'(, ובהקשרו במגילה הוא מתפרש כהשוואה בין 

ק"ס, עמ' 20, 27, 54–56; קימרון, ב, עמ' 209, בניכוי כמה מן ההשלמות.  52
ק"ס, עמ' 171–175.   53

שמש )לעיל, הערה 42(, עמ' 181–188.  54
.178a ראו ק"ס, עמ' 171, הערה  55

 C. E. Hayes, Gentile Impurities and Jewish Identities: Intermarriage and Conversion  56
from the Bible to the Talmud, Oxford 2002, פרקים 4, 7.

מ' קיסטר, 'עיונים במגילת מקצת מעשי התורה ועולמה: הלכה, תאולוגיה, לשון ולוח',   57
תרביץ סח )תשנ"ט(, עמ' 317–371, בעמ' 343–347.
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איסור נישואי תערובת לבין איסור אכילת קודש בידי זרים.58 נמצא שמנסח חטיבת 
החוקים בממ"ת מסיים במה שפתח. החוק הפותח עוסק בחילול מתנות כהונה מחמת 
נישואין אסורים של הכוהנים. החוק החותם עוסק בנישואין אסורים של הכוהנים, 

ורומז אגב הילוכו — הפעם בדרך של מטפורה — לחילול מתנות כהונה.

 נשות כוהנים פסולות המטמאות את התרומה בהלכות הכת — 
סיכום ביניים

סקירתנו עד כה מלמדת שהבעיה של אכילת תרומה על ידי נשים האסורות לכוהנים 
הטרידה מאוד את הכת, והיא עולה בשלושה חיבורים שונים בקומראן: החוק הפותח 
את ממ"ת )כנראה(, החיבור 4Q513 ו'ילקוט משפטים', 4Q251. הקטעים האלה 
נשענים על איסורי נישואין של כוהנים בויקרא כא, על איסור קריבה לקודשים 
בטומאה בויקרא כב, על איסור אכילת קודשים לזר בויקרא כב, ואף על דיני 
מעילה בקודשים בבמדבר ה )ואולי גם בויקרא ה(, בתוספת רמיזות למלאכי ב. 
אם אנו מחברים את הטענות של שלושת הקטעים מתקבלת התמונה הבאה: יש 
כוהנים המניחים לנשותיהם הפסולות, שאותן נשאו באיסור, לאכול בתרומה, והרי 
זה ַמעל ותועבה. יש כוהנים המניחים לנשים שנאנסו על ידי גוי, או שנישאו לגר 
או לגוי, לגעת בקודש ולבוא אל המקדש שלא כדין. הכוהנים העושים כן נושאים 

עוון ומחללים כהונתם. 

הלכת חז"ל ומוקד המחלוקת

כפי שראינו בפתח מאמר זה, נושאים הלכתיים שהטרידו את אנשי היחד, או שלאור 
ספרות הכת היו נתונים במחלוקת בין־כיתתית, הם דומיננטיים לעיתים קרובות גם 
בספרות חז"ל, או לפחות בשכבות מוקדמות שלה, ולעיתים הדמיון בנושאי הדיון 
ובחששות ההלכתיים בולט לא פחות מן המחלוקת. אכן, באשר לאכילת תרומה על 
ידי אשת כוהן ניכרת חרדה גם בעולמם של חכמים, והנושא כרוך במחלוקת חריפה 
ובהכרעות משתנות, ומאפיין בין השאר חכמים קדומים. זר שאכל תרומה במזיד 
חייב מיתה בידי שמים )משנה, חלה א, ט; ביכורים ב, א; תוספתא, כריתות א, ח(. 
י  בת ישראל הנישאת לכוהן אוכלת בתרומה, כפי שהסיקו חז"ל מן הכתוב 'ְוֹכֵהן ּכִ
יתֹו ֵהם ֹיאְכלּו ְבַלְחמֹו' )ויקרא כב, יא(.59  ְסּפֹו הּוא ֹיאַכל ּבֹו ִויִליד ּבֵ ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ
אולם מקרי גבול שונים בדיני אישות של כוהנים, כגון שינויי סטטוס מבת ישראל 
לאשת כוהן או מבת כוהן לאשת ישראל, המעבר מנישואין לכוהן לאלמנּות או 

שם, עמ' 345.  58
ספרא, אמור, פרשה ה; בבלי, כתובות נז ע"ב; קידושין ה ע"א.  59
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גירושין,60 ומעמד ביניים — ארוסת כוהן, קטנה שנישאה לכוהן — כל אלה הצריכו 
דיון. אחת ההלכות העתיקות שנשתמרו במשנה מוסבת על מקרה גבול כזה: 'ֵהִעיד 
רּוָמה'  ְתּ ִהיא אֹוֶכֶלת ִבּ את ַלֹּכֵהן ֶשׁ ִּניֵשׂ ָרֵא׳ ֶשׁ ה ַבת ִיְשׂ ָדה ]...[ ְוַעל ְקַטָנּ ן ּגּוְרְגּ ר׳ יֹוָחָנן ֶבּ
)עדויות ז, ט = גטין ה, ב(. יוחנן זה חי בפני הבית, היה ממונה במקדש והקפיד 
בטהרה,61 ואפשר שהיה בן תקופת החשמונאים.62 אם אומנם כך, הרי היה בערך 
בן זמנה של מגילת מקצת מעשי התורה, ונמצינו למדים שדין אשת כוהן בתרומה 
העסיק גם את חוגי הפרושים באותה תקופה. מעניין לציין שלא רק בין הכיתות כי 
אם גם בתוך עולמם של חכמים עוררו ההלכות האלה ויכוחים. המשנה )כתובות 
ה, ב–ג( מלמדת שארוסת כוהן שהגיע הזמן שנקבע לה לנישואין אך הכוהן טרם 
ַאֲחֵריֶהם ָאְמרּו  ְלּ ין ֶשׁ ית ִדּ ְנשאה, מחויב הוא לפרְנסה משלו ומותרת בתרומה. אולם 'ֵבּ
ה'. תקנה מחמירה זו נומקה על ידי  ֵנס ַלחּוָפּ ָכּ ִתּ ְתרּוָמה ַעד ֶשׁ ה אֹוֶכֶלת ִבּ ֵאין ָהִאָשּׁ
האמוראים בחשש מפני ביטול הנישואין )סימפון( או מפני אכילת זר כשהארוסה 
עדיין בבית אביה, שאינו משפחת כוהנים )'שמא תשקה לאחיה ולאחותה'(.63 דין 

זה של ארוסה בתרומה עורר מתחים בין החכמים:

וכבר שלח יוחנן בן בגבג אצל ר' יהודה בן בתירה לנציבין, אמ' לו שמעתי 
עליך שאתה או' ארוסה בת ישראל המאורסת לכהן אוכלת בתרומה, שלח 
לו ואמ' לו מוחזק הייתי בך שאתה בקי בחדרי תורה, לדון קל וחומר אי 
אתה יודע? ]...[ אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים אין ארוסה בת ישראל 

אוכלת בתרומ' עד שתכנס לחופה )תוספתא, כתובות ה, א(.

בהלכת חז"ל, ממש כמו בהלכות הכת, אין חולק על כך שאישה הנשואה לכוהן 
שלא כדין, כגון אלמנה לכוהן גדול וגרושה וחלוצה לכוהן הדיוט, וכן בת ישראל 
שנבעלה ל'אחד מכל הפסולין' או האסורים לה )שהוגדרה 'זונה'64( ונישאה לכוהן 

כגון משנה, תרומות ו, ב; ז, ב; ח, א.  60
משנה, חגיגה ב, ז; תוספתא, תרומות א, א; תוספתא, שקלים ב, יד.  61

בסיפור על הקרע בין הפרושים לחשמונאים בימי ינאי המלך )בבלי, קידושין סו ע"א(   62
מופיעה דמות בשם יהודה בן גדידיה, אבל בעדי נוסח משובחים: בן גודגדא, ואפשר 

שהמדובר באותה משפחה.
 J. Kulp and J. Rogoff, Reconstructing the בבלי, כתובות נז ע"ב; קידושין ה ע"א. ראו  63

Talmud, vol. 2, New York 2019, pp. 174–211
בבלי, קידושין עז ע"א–ע"ב. ראו רמב"ם, משנה תורה, הלכות תרומות ו, ז, י: '...שאם   64
תבעל לאסור לה ותעשה זונה או חללה ]...[ הרי היא אסורה לאכול בתרומות לעולם...'; 
הלכות איסורי ביאה יח, א: 'מפי השמועה למדנו שהזונה האמורה בתורה היא כל שאינה 

בת ישראל, או בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה להינשא לו איסור השווה בכל'.
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באיסור, אסורה לאכול בתרומה. גם בת כוהן שנבעלה לאסור לה נפסלה מאכילת 
תרומה בבית אביה.65 גדולה מזו, ר' יוחנן מוסר משם ר' ישמעאל שגוי הבא על 

כוהנת פסלּה מתרומה.66
נמצא ששתי הקטגוריות הנמנות בקטע 4Q513, הללו שנישאו לכוהן באיסור 
)'זונות'( והללו שנבעלו לבני נכר, מּוכרות באופן עקרוני ממשנת התנאים. מהי אפוא 

?4Q513 המחלוקת? על מי ועל מה יצא קצפם של מחבר ממ"ת ומחבר
אשר לקטגוריה הראשונה, איסורי נישואין, נראה שהמפתח טמון בהגדרת 
ה'זונה' המקראית האסורה על הכוהנים. כאמור לעיל, אהרן שמש סבר שלשיטת 
הכת כל פנויה שנבעלה שלא לשם אישות נאסרה לכוהן.67 אם נניח שהגדרת הזונה 
בקרב הפרושים הייתה קרובה לזו המקילה, שהתקבלה בקרב התנאים מאוחר יותר, 
היינו רק מי שהייתה מעורבת ביחסים אסורים באיסור לאו או כרת, הרי נשים שהיו 
מותרות לכוהנים לשיטת הפרושים נאסרו עליהם לשיטת הכת. לפיכך אפשר להבין 

מדוע ראתה בכך הכת סכנה גדולה לחילול התרומה ולמעילה בקודשים.
מוקד מחלוקת נוסף הוא עצם האיסור על מגע טמאים בקודשים, הנשקף מחוקי 
ים  ָדִשׁ ל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳקּ ר ִיְקַרב ִמָכּ ל ִאיׁש ֲאֶשׁ הכת. איסור זה נובע מפשט הפסוק: 'ָכּ
ָפַני ֲאִני ה''  ֶפׁש ַהִהוא ִמְלּ ָרֵאל ַלה' ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶנּ יׁשּו ְבֵני ִיְשׂ ר ַיְקִדּ ֲאֶשׁ
)ויקרא כב, ג(, וכבר ראינו שהיא קריבה היא נגיעה. אולם לשיטת חז"ל אין חיוב 
כרת חל על הטמא הנוגע בקודשים, אלא רק על האוכלם, לאור הכתוב בהמשך: 'ְולֹא 
ים...' )פסוקים  ָדִשׁ ִים ... ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהֳקּ ָמּ רֹו ַבּ ָשׂ י ִאם ָרַחץ ְבּ ים ִכּ ָדִשׁ ֹיאַכל ִמן ַהֳקּ
ו–ז(, כפי שנדרש בספרא: ]...[ 'אשר יקרב', אמר רבי אלעזר וכי יש נוגע חייב? אם 
כן למה נא' אשר יקרב, עד שיכשור ליקרב )ספרא, צו פרשה ט, פרק ג, לפי כ"י 
ותיקן 66, ומקבילות(. ר' אלעזר מוציא את המילה 'יקרב' מפשוטה ומסב אותה על 
הקורבן ולא על האדם, שכן ברור לו שטמא הנוגע בקודשים אינו חייב. אם נהגה 
הלכה זו כבר בימי הבית, טבעי הוא שכת המגילות ראתה בכך קּולה מרחיקת לכת 

ונטישה של פשט הכתוב.

משנה, יבמות, ו, ב–ג; נידה ה, ד.  65
בבלי, יבמות מה ע"א ומקבילות. ראו גם תוספתא, יבמות ח, א ומקבילות.  66

שמש )לעיל, הערה 42(, עמ' 185–201.  67
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סיכום

הקטעים הקומראניים העוסקים באכילת תרומה על ידי נשים שאינן ראויות לכוהנים, 
או במגע מטמא בקודשים על ידי נשים שנבעלו לגויים, ובכלל זה החוק הראשון 
בממ"ת שנתפרש כאן פירוש חדש — שבים ומלמדים כי מעבר למחלוקות החריפות 
בין הכת ליריביה חלקו הפלגים היהודיים השונים בימי הבית תשתית משותפת של 
פרשנות קדומה )כגון 'קניין כספו' הנדרש על אשתו(, מינוח )שימוש בפעלים יוצאים 
בהקשר של נשים לעניין קודשים — להאכיל בתרומה, להגיע בטהרת הקודש; הלשון 
'ראויה לאכול בתרומה'( ותוכן )החרדה המשותפת סביב היתר אכילה בתרומה 
במצבים לימינליים או שנויים במחלוקת(. תשתית זו קדמה להתפלגות הכיתתית, 
ומקרקעה צמחו והתפצלו הענפים הנבדלים של ההלכה הכוהנית־הכיתתית מזה 

וההלכה הפרושית־הרבנית מזה.

68 4Q394 3-7 נספח להערה 14: חיבור הקטעים המרכיבים את

מאת אשבל רצון

שני הטורים המופיעים בקטעים המכונים 4Q394 3-7 מורכבים ממספר רב של 
חלקים שהובאו ככל הנראה בנפרד למוזיאון רוקפלר על ידי הבדואים. הם הורכבו 
על ידי עורכי המהדורה ב־DJD 10, אלישע קימרון וג'ון סטרגנל. לצורך הדיון 

אות כל אחד מהקטעים הקטנים שמהם מורכב טור א. אציין ּבְ
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ברצוני להודות לאסף גיער שעבר על הנספח והעיר הערות חשובות.  68
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בלוח PAM 41.208 שצולם ביוני 1954 מופיע החלק הימני התחתון בנפרד:

כחצי שנה מאוחר יותר, ב־PAM 41.760 מחוברים כמעט כל הקטעים המרכיבים 
את טור א, וקטעים ד ו־ה מונחים בסמיכות, אך לא במקומם.
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לא ברור אם קטעים ב ו־ג הגיעו בנפרד או במחובר. גם אם הם הגיעו בנפרד, 
השוליים הימניים, החיבור של האות מ"ם סופית שמחולקת בין שני הקטעים 
והגבולות החיצוניים שלהם מתאימים בשלמות. כך גם החיבור של קטע ב ו־א 
קרוב לוודאי בשל השוליים הימניים והאותיות אל"ף ולמ"ד שמתחלקות בין שני 
הקטעים. קטע ה, שעליו כתובה המילה 'שמניחים', לא רק מתאים מבחינת התוכן, 
אלא גם השרידים של האות עי"ן בשורה התחתונה שלו מתחברים לעי"ן בשורה 
העליונה בקטע שמתחתיו, והשרידים שבשורה העליונה מתחברים בדיוק ל'הו' 

בפרגמנט העליון שחובר כאן.

אנו מקבלות גם את המיקום של קטע ד. אף על פי שהוא חיבור מרוחק, התוכן שלו 
מתאים לשחזור ההכרחי של שורה 2 שעוסקת בלוח, וכמו קטע ג, גם בו שורה 3 ריקה.
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קטעים ו ו־ז מוכרחים להיות מחוברים זה לזה, שכן יש להם שלוש אותיות 
משותפות שמתחברות יפה.

אולם אנו מפקפקות בחיבור של קטעים אלה לקטע א. החיבור של הקטעים נראה 
מבוסס על צורת הגבולות שלהם ועל האות אל"ף שמתחלקת ביניהם.

אולם כבר במבט ראשון אפשר להבחין שהאל"ף במילה 'אליו' רחוקה מדי מהלמ"ד 
שאחריה. בנוסף לכך, אין התאמה במרווחים בין השורות בשני הקטעים הקטנים 
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ובקטעים הגדולים שמימינם. בגלל ההתפוררות של הטור כולו למספר רב של 
קטעים, היה צורך לשחזר את המנח המדויק של כל קטע על מנת שהחיבורים 
ביניהם יהיו חלקים והשורות יהיו כמעט ישרות. לאחר מלאכת שחזור דיגיטלית, 

ציירנו את קווי השורות. 

12

11

10

9

8

7

ג6
ו

זב

השורות של קטע ז )10–12( מתאימות לשורות של קטע ב. לעומת זאת השורות של 
קטע ו )6–9( אינן תואמות את השורות של קטעים ב ו־ג. כמו כן, הנקודה המוקפת 
בעיגול בין שורות 10 ו־11 לא נראית מתאימה לכתוב מימינה. בנוסף לכך, נראה 
שגם הרווחים בין האותיות גדולים יותר בקטעים ו ו־ז מאשר ביתר הטור. אם כך, 
הקטעים כלל לא שייכים לטור זה. היה אפשר לתרץ את ההבדלים בהתכווצות של 
חלק מהפרגמנטים, אולם אין ראיות חומריות נוספות, כגון שינויי צבע או כיווצים 

בעור, המצביעות על כך שזה אכן המצב.


