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 מכלול שרידי התפילין ממדבר יהודה: 
פרסום ראשוני של פרויקט מחקר חדש

יונתן אדלר

הקדמה

בארבעה מקומות בתורה חוזר על עצמו )בשינויים קלים( הציווי לשים )או לקשור( 
דבר מסוים 'לאות' על היד, וכן נזכר שאותו דבר יהיה גם 'לזכרון' )או, לחלופין, 
'לטֹוָטֹפת'( בין העיניים.1 בנקודת זמן כלשהי השתרשה ההבנה שהוראה זו איננה 
מטפורה בלבד, אלא מדובר בהנחיה מעשית להניח חפץ מוחשי מסוים על היד 
וכדומה לו בין העיניים. עם הזמן התפתחה ההבנה שהחפץ המדובר הוא נרתיק 
שבתוכו טקסטים המכילים את ארבעת פסוקי התורה שבהם מופיע הציווי עצמו. 

בספרות התנאית והאמוראית חפצים אלו מכונים 'תפילין'.2
העדות הקדומה ביותר לקיומו של נוהג כזה נמצאת בעשרות שרידי תפילין 
שנתגלו במדבר יהודה, במערות שבקרבת קומראן ובמערות מפלט במקומות אחרים 
במדבר שממערב לים המלח, באמצע המאה העשרים. ממצאים אלו מציעים לחוקרי 
היהדות הקדומה אשנב ישיר אל התפתחותו של נוהג המבוסס על פרשנות קדומה 
של התורה, אל התפתחותה של ה'הלכה' בראשית דרכה. למרבה הצער, החוקרים 
הראשונים שקיבלו לידיהם את הפרסום המדעי של הממצאים האלו התעניינו 
בעיקר בטקסטים הכתובים בתוך יריעות התפילין ששימשו עדי נוסח לפסוקים 
מקראיים, ובמידה רבה התעלמו מתרומתם של חפצים ריטואליים אלו לחקר תולדות 
ההלכה. מחקרי המשך של חוקרים שהתעניינו בתפילין כתפילין — התבססו על 
הפרסומים הסופיים של צוות חוקרי המגילות המקורי ולא על בדיקה מחודשת של 

הממצאים עצמם.
המאמר שלפנינו יסקור פרויקט חדש שיזמתי בשנת 2012, ששם לו למטרה 
בדיקה מחודשת ומקיפה של כל שרידי התפילין העתיקות ממדבר יהודה על כל 

שמות יג, פסוקים ט, טז; דברים ו, ח; יא, יח.  1
לדוגמה: משנה, שבת ח, ג; סנהדרין יא, ג; מנחות ג, ז; כלים יח, ח; ירושלמי, מגילה א, ח   2

)עא ע"ג(; בבלי, מנחות לד, ע"א — לה ע"א.
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צדדיהם. התוצר הסופי של הפרויקט יהיה פרסום מדעי מלא של מכלול שרידי 
התפילין. כאן יוצגו הרקע של המחקר, המסגרת של הפרויקט הנוכחי ומקצת מפירותיו 
הראשוניים. התקווה היא שפרסום הדברים כבר בשלב הזה יגרום להתעניינות מצד 
עמיתים בתחומי מחקר שונים ולשיתופי פעולה מחקריים שעשויים להביא תועלת 

מדעית לפרויקט.

מצב המחקרא. 

גילויים ופרסומים ראשוניים א.1 
שרידים מתפילין עתיקות נתגלו לראשונה במערה 1 שליד קומראן זמן קצר אחרי 
גילויה בשנת 1947. בשנים שלאחר מכן נתגלו שרידי תפילין נוספים במערות 
אחרות בקרבת קומראן ובמערות מפלט במקומות אחרים במדבר יהודה. הביטוי 
'שרידי תפילין' מתייחס בעיקר לשני סוגים של ממצאים: )1( בתים מעור שבתוכם 
מאוחסנות )2( יריעות עור מקופלות שעליהן כתובים פסוקים מהתורה. רק במקרים 
מעטים נתגלו היריעות באתרן בתוך הבתים; לרוב נתגלו הן יריעות ללא כל זיקה 
לבתי תפילין והן בתים ריקים מיריעות. סוג אחר של ממצא הוא רצועות עור 
ששימשו להידוק התפילין לגופו של מניח התפילין הקדמון. רצועות כאלו נתגלו 
באתרן )כלומר, מושחלות בתוך בית תפילין( רק בשלושה מקרים. כאן אסקור את 
תולדות גילוים ופרסומם הראשוני של כל הממצאים האלו: בתים, יריעות ורצועות.  

בתי תפילין א.1.1 
ידוע על לפחות עשרים ושבעה בתי תפילין שנתגלו במדבר יהודה )ראו טבלה 1(. 
בדו"ח על החפירות במערת קומראן 1 מופיעים צילומים )באיכות ירודה( של ארבעה 
בתים, ובתיאור המילולי הקצר המלווה נכתב שנתגלו לפחות שניים נוספים שלא 
פורסמו בדו"ח.3 שלושה בתי תפילין שנתגלו במערת קומראן 4a פורסמו עם עשרה 
בתים שנרכשו מידי סוחרי עתיקות, אשר טענו שמצאו אותם ב'מערה 4'; הפרסום 
מורכב מתיאורים מילוליים קצרים של כל בית )בין שורה אחת לשלוש שורות של 
 Palestine( המלווים בלוח אחד ובו העתקים של צילומי מוזיאון רוקפלר )טקסט
Archaeological Museum; בראשי תיבות: PAM( באיכות ירודה.4 בית תפילין נוסף 
מ'מערה 4' הובא בשנת 1958 לאוניברסיטת לידס שבאנגליה לצורך אנליזה )עם 

.7–5:I 1, עמ' 7, לוחQ לנקסטר הרדינג, הממצאים ממערה  3
.13–1:IV מיליק, תפילין, מזוזות ותרגומים, עמ' 33–35, לוח  4



857 מכלול שרידי התפילין ממדבר יהודה: פרסום ראשוני של פרויקט מחקר חדש    

ממצאי עור אחרים מקומראן( אך מעולם לא פורסם.5 בית תפילין אחד שנתגלה 
במערה 5 פורסם בתיאור קצר ובצילום באיכות ירודה.6 צילומים של שלושה בתי 
תפילין שנתגלו במערה 8 פורסמו ללא כל תיאור, למעט אזכור של מספר התאים 
שבכל בית ובצילום באיכות ירודה.7 צילום של בית תפילין אחד ממערה 1 שבוואדי 

מורבעאת פורסם כמעט ללא כל תיאור מילולי של הממצא.8
בית התפילין היחיד שזכה לפרסום מדעי הולם עד כה הוא זה שפרסם יגאל 
ידין, בליווי תיאור מפורט, כמה צילומים איכותיים, וניתוח ארכאוזולוגי של העור 

ותיאור של שיטת עיבודו.9 

סה"כ 34Ṣe 1Mur XQ 8Q 5Q 4Q 1Q

18 1 1 1 2 1 10 2 עם ארבעה תאים מספר 
הבתים

9≥ — — 1 4 4≥ עם תא אחד

נתגלו 
יריעות 

בתוך הבית

נתגלו 
יריעות 

בתוך הבית

נתגלו 
יריעות 

בתוך 
ארבעה 

בתים בעלי 
ארבעה 

תאים

נתגלו 
'לפחות 
ארבעה' 

בתים בעלי 
תא אחד

הערות

טבלה 1. תפרוסת בתי התפילין במערות מדבר יהודה

 J. B. Poole, The Nature, Origins and Techniques of Manufacture of those of the  5
 Dead Sea Scrolls which are Made from Animal Skins, PhD Dissertation, University
 of Leeds 1959, pp. 100–102, 115–116, pl. XL; R. Reed and J. B. Poole, ‘A Study
 of Some Dead Sea Scroll and Leather Fragments from Cave 4 at Qumran: Part
 I – Physical Examination’, Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary
 Society [Scientific Section] 9/1 (1962), pp. 1–13 (esp. pp. 7, 9, figs. 1, 13); R. Reed,
Ancient Skins, Parchments and Leathers, London 1972, pp. 299–300, fig. 11. בית 
תפילין זה לא זכה לכל התייחסות בספרות המחקרית על ממצאי קומראן, כנראה בשל 

העובדה שהוא פורסם בבמות פחות מוכרות לחוקרי המגילות. 
.8:XXXVIII 5, עמ' 178, לוחQ מיליק, תפילין: מערה  6

דה־וו, ארכאולוגיה, עמ' 31, לוח VIII:5–6. חוסר החשיבות של בתי התפילין בעיני   7
המפרסמים בא לביטוי בעובדה שבתי התפילין מופיעים בצילום עם גלעיני זיתים ותמרים 

מאותה מערה!
 R. de Vaux, ‘Archéologie: La période romaine’, P. Benoit, J. T. Milik and R. de  8
 Vaux (eds.), Les Grottes de Murabbaʿât [DJD 2], Oxford 1961, pp. 29–48 (esp. p.

44, fig. XIV:4)
ידין, תפילין של ראש; פרנקל, נספח.  9
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יריעות תפילין א.2.1 
כאמור, מרבית בתי התפילין נתגלו ריקים; רק בחמישה בתים נתגלו יריעות מקופלות 
באתרן בתוך הבית. כאן אתייחס לכל יריעות התפילין שנתגלו — בין אם נמצאו 

באתרן בתוך בית תפילין ובין אם נתגלו ללא זיקה ישירה לבית תפילין כלשהו.
פורסמו טקסטים משלושים ושתיים יריעות תפילין ממדבר יהודה, בעוד שתים 
עשרה יריעות נותרו בלתי מפוענחות )ראו טבלה 2(. יריעת תפילין אחת נתגלתה 
במערת קומראן 1, והטקסט שבה פורסם.10 פורסמו גם שלוש יריעות שנתגלו בתוך 
בית תפילין אחד ממערת קומראן 4a, וכן שש עשרה יריעות שנרכשו מידי סוחרי 
עתיקות אשר טענו כי גילו אותן ב'מערה 4'.11 טרם פורסמו שמונה יריעות תפילין 
נוספות שנתגלו במערת קומראן 4a )או שיוחסו ל'מערה 4' על פי סוחרי העתיקות 
שמכרו אותן(: שבע יריעות שנתגלו מקופלות בתוך בתים אך מעולם לא נפתחו, 
ואחת שנמצאת עדיין בתוך בית התפילין ונתגלתה רק לאחרונה על ידי כותב שורות 
אלו )ראו לקמן(.12 בתוך בית התפילין שנתגלה במערה 5 נמצאות שלוש יריעות 
מקופלות שטרם הוצאו מתוך הבית.13 ארבע יריעות נתגלו במערה 8 ופורסמו.14 
שלוש יריעות נתגלו באתרן בתוך בית תפילין שנרכש מידי סוחר עתיקות אשר טען 
שהבית נמצא 'באחת ממערות קומראן — אולי במערה 4', ופורסמו על ידי ידין.15 
יריעה נוספת שנרכשה עם בית זה, אך ככל הנראה לא הייתה שייכת במקור לאותו 

 D. Barthélemy, ‘Textes Bibliques’, D. Barthélemy and J. T. Milik (eds.), Qumran  10
Cave I [DJD 1], Oxford 1955, pp. 49–76 (esp. pp. 72–76, pl. XIV)

מיליק, תפילין, מזוזות ותרגומים, עמ' 48–78, לוחות XXIII–VII. לפרסום ראשוני של   11
 K. G. Kuhn, Phylakterien aus Höhle 4 von Qumran, קטעים מתוך ארבע מהיריעות, ראו

Heidelberg 1957
מיליק, שם, עמ' 34–35. מספרים אלו אינם כוללים יריעה אחת שנפלה מתוך אחד מהבתים   12
ואבדה למיליק. שתי יריעות שנפתחו אך לא פוענחו על ידי מיליק פוענחו לאחרונה על 
 A. Feldman, F. Feldman, ידי אריאל ופאינה פלדמן וזוהו כקמעות ולא תפילין; ראו
 ‘4Q147: An Amulet?’, Dead Sea Discoveries 26 (2019), pp. 1–29; idem, ‘4Q148
 (4QPhylactère U): Another Amulet from Qumran?’, Journal for the Study of Judaism

50 (2019), pp. 197–222
מיליק, תפילין: מערה 5Q, עמ' 178.  13

 M. Baillet, ‘Textes des grottes 2Q, 3Q, 6Q, 7Q, à 10Q’, J. T. Milik, and R. de Vaux  14
 (eds.), Les ‘petites grottes’ de Qumrân: Exploration de la falaise: Les grottes 2Q,
 3Q, 5Q, 6Q, 7Q à 10Q: Le rouleau de cuivre [DJD 3], Oxford 1962, pp. 45–164

(esp. pp. 149–157, pl. XXXII–XXXIII)
ידין, תפילין של ראש, עמ' 70–75.  15
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'סט', טרם פוענחה.16 פורסמו שתי יריעות שנרכשו מידי סוחר עתיקות אשר טען 
שנתגלו בוואדי מורבעאת, וכן שתי יריעות שנתגלו במערה 34 שבנחל צאלים, 

ויריעה נוספת שנתגלתה על ידי בדואים בנחל צאלים או בנחל חבר.17
הפרסומים של כל יריעות התפילין מלווים בצילומי PAM )או צילומים של 
מוזיאון ישראל(, אפראטים מדעיים, וניתוחים אורתוגרפיים ומורפולוגיים. אולם 
למרבה הצער חסרים ניתוחים פלאוגרפיים עבור כל יריעות התפילין שפורסמו 
בעבר.18 כמו כן, חסרים ניתוחים ארכאוזואולוגיים של העורות ושיטות עיבודם 

)למעט יריעות התפילין שפרסם יגאל ידין(.19

1Q4Q5Q8QXQ1Mur/XḤev
Se

34Ṣeסה"כ

מספר 
היריעות

4321232—119פורסמו

12———1—83—טרם פורסמו

בין היריעות הערות
שטרם 

פורסמו: אחת 
טרם אותרה, 

שש טרם 
נפתחו, ואחת 
טרם הוצאה 

מהבית

שתי יריעות 
טרם הוצאו 

מהבית; אחת 
לא אותרה

טבלה 2. תפרוסת יריעות התפילין במערות מדבר יהודה

ידין, שם, עמ' 75.  16
 J. T. Milik, ‘Textes Hébreux et Araméens’, H. Benoit, J. T. Milik and :ואדי מורבעאת  17
 R. de Vaux, (eds.), Les Grottes de Murabba‘ât [DJD 2], Oxford 1961, pp. 67–205
(esp. pp. 80–85, pl. XXII–XXIV); מערה 34 שבנחל צאלים: פרסום ראשוני, י' אהרוני, 
'מחנה ב', ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה כה )1961(, עמ' 19–33 )בייחוד 
עמ' 22–23(; פרסום סופי במסגרת הפרויקט הנוכחי, אדלר, שרידי תפילין; נחל צאלים 
 M. Morgenstern and M. Segel, XḤev/SePhylactery, J. Charlesworth, :או נחל חבר
 H. Cotton and P. Flint (eds.), Miscellaneous Texts from the Judaean Desert [DJD

38], Oxford 2000, pp. 183–191, pl. XXX
אחרי שהעיר בקצרה על האופי הפלאוגרפי של התפילין המיוחסות ל'מערה 4', הוסיף   18
 ‘A ces remarques générales il faudrait joindre une étude plus détaillée, lettre :מיליק
’par lettre, que je ne puis entreprendre ici; מיליק, תפילין, מזוזות ותרגומים, עמ' 37. 
במסגרת הפרויקט הנוכחי פורסם הניתוח הפלאוגרפי הראשון עבור יריעות התפילין מנחל 

צאלים, ראו לקמן הערה 35. 
פרנקל, נספח.  19
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רצועות תפילין א.3.1 
רק שלושה בתי תפילין )אחד ממערת קומראן 1 ושניים ממערת קומראן 8( נתגלו 
עם רצועה מעור מושחלת באתרה בתוך הבית.20 יש להניח שרצועות אלו שימשו 
להידוק בית התפילין לגופו של מניח התפילין, וסביר שבמקור היו רצועות כאלו )או 
כדומה להן( בכל בתי התפילין, אך הן לא שרדו. רצועות דומות שנתגלו במערות 
קומראן שימשו הידוקים למגילות, ועל אף שייתכן שחלק מהרצועות שנתגלו בלי 

זיקה ישירה למגילות שימשו כרצועות תפילין — אין דרך לקבוע זאת בוודאות.21

מחקרים המבוססים על הפרסומים המקוריים א.2 
בשנים האחרונות הופיעו כמה מחקרים חשובים על התפילין, אולם — כמעט ללא 
יוצא מן הכלל — מחקרים אלו התבססו על הדוחות הסופיים שפורסמו ולא על 
בדיקה וניתוח חדשים של הממצאים עצמם. בין המחקרים הבולטים אפשר למנות 
את עבודת הדוקטור של דוד רוטשטיין, שבדק את היחס בין הממצאים להנחיות 
שבספרות התנאית והאמוראית;22 מחקרים של עמנואל טוב על האופי הטקסטואלי 
של הטקסטים של התפילין ועל מנהגי סופרים המיוצגים בהם;23 ערך אנציקלופדי 
שנכתב בידי יהודה )לורנס( שיפמן;24 מחקרים של דוד נחמן על הטקסטים המקראיים 

לנקסטר הרדינג, הממצאים ממערה 1Q, עמ' 7, לוח I:7; דה־וו, ארכאולוגיה, עמ' 31, לוח   20
.6–5:VIII

 J. Carswell, ‘Fastenings on the Qumrân Manuscripts’, R. de Vaux and J. T. Milik,  21
(eds.), Qumrân Grotte 4, II [DJD 6], Oxford 1977, pp. 23–28

 D. Rothstein, ‘Phylacteries and Mezuzot’, J. רוטשטיין, מהתנ"ך למורבעאת. ראו גם  22
 J. Collins and D. C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism,

Grand Rapids, MI 2010, pp. 1086–1088
 E. Tov, ‘Tefillin of Different Origin from Qumran?’, Y. Hoffman and F. S. Pollak  23
 (eds.), A Light for Jacob: Studies in the Bible and the Dead Sea Scrolls in Memory of
 Jacob Shalom Licht, Jerusalem 1997, pp. 44*–54* (Eng.); idem, ‘The Tefillin from
 the Judean Desert and the Textual Criticism of the Hebrew Bible’, A. Feldman, M.
 Cioată and C. Hempel (eds.), Is There a Text in this Cave? Studies in the Textuality
 of the Dead Sea Scrolls in Honour of George J. Brooke [STDJ 119], Leiden 2017,

pp. 277–292
 L. H. Schiffman, ‘Phylacteries and Mezuzot’, idem and J. C. VanderKam (eds.),  24
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, Oxford 2000, pp. 675–677; ראו גם את הביקורת 
 L. H. Schiffman, ‘Review of R. :של שיפמן על פרסום התפילין ממערה 4 בידי מיליק
 de Vaux and J. T. Milik, Qumran Grotte 4 II. I. Archaeologie; II: Tefillin, Mezuzot
 et Targums (4Q128‑4Q157) [Discoveries in the Judaean Desert, Vol. VI]’, Journal

of the American Oriental Society 100 (1980), pp. 170–172
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שנכללו בתפילין;25 וספר של יהודה כהן המציע )בין היתר על סמך הממצאים 
ממדבר יהודה( שבמקור נתפסו התפילין כסוג של קמע.26 

לאחרונה פרסמה אנה בוסה מונוגרפיה ובה קריאות חדשות של הטקסטים 
שבארבע יריעות תפילין המיוחסות למערת קומראן 4, שפורסמו בעבר על ידי 
קרל גאורג קון ויוזף מיליק ונמצאות היום באוסף של המכון לפפירולוגיה של 

אוניברסיטת היידלברג.27
המחקר שלי על התפילין ממדבר יהודה עסק גם הוא עד כה בחומר שכבר פורסם, 
והתייחס לנושאים כגון מאפיינים כיתתיים של חלק מהתפילין, ניתוח של התוכן 
והסדר שבתפילין, ומחקר על התפרוסת של שרידי התפילין בין המערות השונות.28

ד' נחמן, 'התוכן והסדר של פרשיות התפילין מקומראן וההלכה של חז"ל: הדומה, השונה   25
ומעט מסקנות היסטוריות', קתדרה 112 )תשס"ד(, עמ' 19–44; הנ"ל, 'תפילין ומזוזות 
בקומראן', מ' קיסטר )עורך(, מגילות קומראן: מבואות ומחקרים, כרכים א–ב, ירושלים 

תשס"ט, עמ' 143–155.
 Y. B. Cohn, Tangled Up in Text: Tefillin and the Ancient World, Providence RI,  26
 Yehudah B. Cohn, Tangled 2008. לביקורת שלי על הספר, ראו י' אדלר, ׳ביקורת על
’Up in Text: Tefillin and the Ancient World, ציון עו )תשע"א(, עמ' 383–387. ראו גם 
 Y. B. Cohn, ‘Were Tefillin Phylacteries?’, Journal of Jewish Studies 59 (2008), pp.
 39–61; idem, ‘Rabbenu Tam’s “Tefillin”: An Ancient Tradition or the Product of

Medieval Exegesis?’, Jewish Studies Quarterly 14 (2007), pp. 319–327
 A. Busa, Die Phylakterien von Qumran (4Q128.129.135.137) aus der Heidelberger  27
 Y. לביקורת שלי על הספר, ראו ;Papyrussammlung [VHPS.NF 15], Heidelberg 2015
 Adler, ‘Review of Anna Busa, Die Phylakterien von Qumran (4Q128.129.135.137) aus
der Heidelberger Papyrussammlung’, Dead Sea Discoveries 24 (2017), pp.153–155

 Y. Adler, ‘Identifying Sectarian Characteristics in the Phylacteries from Qumran’,  28
 Revue de Qumrân 89 (2007), pp. 79–92; idem, ‘The Content and Order of the
 Scriptural Passages in Tefillin: A Reexamination of the Early Rabbinic Sources in
 Light of the Evidence from the Judean Desert’, A. I. Baumgarten et al., Halakhah
 in Light of Epigraphy [Journal of Ancient Judaism Supplement Series 3], Göttingen
 2011, pp. 205–229; idem, ‘The Distribution of Tefillin Finds among the Judean Desert
 Caves’, M. Fidanzio (ed.) The Caves of Qumran: Proceedings of the International

Conference, Lugano 2014, Leiden 2016, pp. 161–173



יונתן אדלר   862

הפרויקט החדשב. 

אציג כאן את הרכיבים העיקריים של הפרויקט הנוכחי, בד בבד עם אחדים מפירותיו 
הראשוניים. העבודה בעיצומה, ויש לצפות שתוצאותיהן של הבדיקות השונות 
ואולי אף התפתחויות טכנולוגיות עתידיות תבאנה לכיווני מחקר חדשים בהמשך 

תהליך המחקר.

איתור השרידים ב.1 
השלב הראשון של הפרויקט היה לאתר את מיקומם העכשווי של כל שרידי התפילין 
שנתגלו במדבר יהודה בין השנים 1947–1960. רק חלק מהפריטים תועדו בצורה 

מסודרת, וחלקם לא היו מתועדים כלל.
כמעט כל בתי התפילין זוהו באוספי רשות העתיקות בירושלים; עד שנת 2014 
הם נאצרו ביחידה לממצאים אורגניים, וכתוצאה של הפרויקט הנוכחי הועברו באותה 
שנה למשכנם החדש ביחידת מגילות מדבר יהודה. יוצאים מן הכלל הזה הם: )1( 
בתי התפילין שנתגלו במערת קומראן 1, שאת מיקומם העכשווי לא הצלחתי לגלות; 
)2( בית התפילין שפורסם על ידי יגאל ידין, האצור היום בחדר השמור שבהיכל 
הספר; )3( ושרידים דלים של בית התפילין מ'מערה 4' שהובא לאוניברסיטת לידס 
בשנת 1958, האצור היום ב'ארכיב רונלד ריד' שבספריית ג'ון ריילנדס במנצ'סטר 
שבאנגליה )הממצא עבר בדיקות פולשניות בידי החוקר רונלד ריד באמצע המאה 

הקודמת, ורק חלק קטן ממנו שרד(.
כמעט כל יריעות התפילין )גם אלו שנפתחו ופוענחו וגם אלו שעדיין מקופלות 
וטרם פוענחו( נמצאות היום ביחידת מגילות מדבר יהודה של רשות העתיקות. 
היוצאות מן הכלל הזה הן: )1( יריעת תפילין אחת ממערת קומראן 1, האצורה 
על ידי אגף העתיקות של הממלכה ההאשמית הירדנית בעמאן; )2( ארבע יריעות 
מהתפילין שפורסמו על ידי יגאל ידין, האצורות היום בחדר השמור שבהיכל הספר; 
)3( ארבע יריעות תפילין המיוחסות ל'מערה 4' אשר נרכשו על ידי קרל גאורג 
קון בשנת 1955 עבור אוניברסיטת היידלברג שבגרמניה, האצורות היום במכון 

לפפירולוגיה של האוניברסיטה.
לפי הדוח שפרסם יוזף מיליק, היו שני בתי תפילין שמהם הוא הוציא יריעות 
תפילין מקופלות אשר לא פתח בשל מצבן הרעוע.29 בית אחד )בית מספר 2( 
נפתח, ומיליק הוציא ממנו ארבע יריעות — ואחת מהן נשברה לשלושה שברים.30 

 'étant donné leur état désespéré (peau :35 'מיליק, תפילין, מזוזות ותרגומים, עמ  29
 désintégrée et enroulements collés l’un à l’autre)’

מיליק, שם, עמ' 35.  30
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כל היריעות המקופלות האלו, כולל זו שנשברה, מופיעות בשני צילומי PAM )ראו 
איורים 1–2(, מהם רק אחד הועתק ופורסם בדוח של מיליק.31 בית אחר )בית מספר 
4( נפתח גם הוא, ומיליק הוציא ממנו יריעה מקופלת אחת, שגם היא מופיעה באותם 
צילומי PAM, אך צילומה לא פורסם כלל בדוח של מיליק. לפי הדוח, יריעה אחת 
נוספת נפלה מתוך הבית ואבדה, ושתי יריעות נוספות נשארו באתרן בתוך הבית 

ולא הוצאו.32 
במסגרת הפרויקט הנוכחי, נעשה מאמץ לזהות כל יריעה מקופלת הקיימת 
באוסף רשות העתיקות עם יריעות המופיעות בצילומי PAM, כך שכיום אפשר 
לדעת לאיזה בית תפילין שייכת כל יריעה ויריעה. שתי היריעות שהיו בתוך בית 
תפילין מספר 4 בזמן שמיליק כתב את הדוח שלו בשנת 1960 כבר לא נמצאות 
בתוך אותו בית )שהיום הוא ריק מתוכן(, ויש לזהותן עם שתי יריעות מקופלות 
באוסף רשות העתיקות שלא מופיעות בצילומי PAM. לפחות בשתיים מהיריעות 
המקופלות שבאוסף רשות העתיקות אפשר לזהות את הגיד ששימש לקשירת היריעה 
המקופלת כדי שלא תיפתח — עודנו תחוב בתוך קיפולי היריעה )ראו איורים 3–4(.

במהלך בדיקה של אחד מבתי התפילין מ'מערת קומראן 4', הבחין כותב שורות 
אלה שהבית נפתח קמעה, ושבתוכו עצם כלשהו — אולי יריעת תפילין מקופלת 
שלא הייתה ידועה עד כה. ב־16 במאי, 2013 הובא בית התפילין לבדיקת טומוגרפיה 
ממוחשבת )CT( במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, בדיקה שבוצעה על ידי ד"ר 
יעקב אפלבוים ומר נחום אפלבוים. הבדיקה העלתה שככל הנראה בית התפילין 
אכן מכיל בתוכו חפץ זעיר כלשהו, ויש יסוד להניח שאכן מדובר ביריעת תפילין 

מקופלת.

.PAM 43.446 בין 2 ל־3. זהו העתק של :IV מיליק, שם, לוח  31
מיליק, שם, עמ' 35.  32
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איור 1. צילום PAM 43.446 ובו )מוקפות כאן בריבועים( יריעות מקופלות שיצאו משני בתי תפילין

איור 2. צילום PAM 43.447 ובו )מוקפות כאן בריבועים( יריעות מקופלות שיצאו משני בתי תפילין
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איור 3. יריעת תפילין מקופלת הנמצאת באוסף רשות העתיקות; שימו לב לחוט המבצבץ מבין 
קיפוליה )באדיבות הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי, רשות העתיקות; 

צילום: שי הלוי(

איור 4. יריעת תפילין מקופלת הנמצאת באוסף רשות העתיקות; שימו לב לחוט המבצבץ מבין 
קיפוליה )באדיבות הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי, רשות העתיקות; 

צילום: ש' הלוי(
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פתיחת היריעות המקופלות ב.2 
אין כמעט ספק שיריעות התפילין המקופלות מכילות טקסטים מקראיים — קרוב 
לוודאי פסוקים מתוך הספרים שמות ודברים. אם תתאפשר פתיחתן של היריעות 
מבלי לגרום נזק פיזי לעורות, תהיה זו הזדמנות נדירה להשיג טקסטים מקראיים 
חדשים משלהי ימי הבית השני, שעשויים לתרום תרומה ניכרת לביקורת נוסח 
המקרא של הפסוקים הרלוונטיים. בימים אלו צוות הפרויקט מקיים התייעצות 
עם מומחים לעורות עתיקים כדי לבחון את האפשרות להוצאתן של היריעות 
המקופלות הנמצאות עדיין בתוך בתי תפילין ולפתיחתן של אלו ושל יתר היריעות 
שעדיין מקופלות. בסופו של תהליך ההתייעצות, רשות העתיקות היא זו שתקבל 

את ההחלטות המקצועיות בנידון.

צילומים חדשים ב.3 
יוון שהאותיות שביריעות התפילין זעירות ביותר, וגם הרווחים שבין אות לאות  ּכֵ
ושבין שורה לשורה קטנים במיוחד, בהרבה מקרים נופלים ספקות בקריאתם של 
הטקסטים. בשנים האחרונות מבצעת רשות העתיקות תיעוד דיגיטלי של כלל אוסף 
מגילות מדבר יהודה שברשותה, כולל כל יריעות התפילין, במסגרת 'הספרייה 
המקוונת של מגילות מדבר יהודה על שם ליאון לוי'.33 לשם תיעוד זה משתמשים 
בטכנולוגיות דימות חדשניות המאפשרות הדמיה של כל קטע מגילה בכמה אורכי 
גל וברזולוציה גבוהה. תיעוד מולטי־ספקטרלי זה מאפשר שחזורו של כתב שדהה 
במהלך השנים עד כדי חוסר־נראּות, ומקל את קריאתם של טקסטים קשים לקריאה 
במיוחד — כגון התפילין. הצילומים החדשים יאפשרו פיענוח מחודש ומדויק יותר 

של כל היריעות שכבר פורסמו. 
בשנים 2012 ו־2015 צולמו צילומי צבע חדשים של יריעות התפילין האצורות 
במכון לפפירולוגיה שבאוניברסיטת היידלברג. גם צילומים אלו מאפשרים קריאות 

מדויקות יותר של קטעי התפילין האלו.34

https://www.deadseascrolls. :יש גישה חופשית לצילומים אלו באתר של הספרייה המקוונת  33
'org.il/explore-the-archive/search#q=composition_type:'Tefillin )ביקור באתר בתאריך 

.)12.01.2020
תודתי נתונה לפרופ' אנדריאה ירדנס, מנהלת המכון לפפירולוגיה, על שאפשרה לי גישה   34
לצילומים החדשים האלו, ואירחה אותי במכון לבדיקת קטעי התפילין עצמם במרץ 2015 

ובאפריל 2018.
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ציורים ב.4 
בדוח הסופי על שתי יריעות התפילין שפרסם כותב שורות אלו, הצילומים הרגילים 
של יריעות התפילין לּווּו בציורים של אותן יריעות עם שחזורים של חלקי היריעות 
שלא שרדו )ראו איור 5(. ציורים ושחזורים אלו מאפשרים להבין טוב יותר את 
צורתן וגודלן המקוריים של יריעות התפילין בעת העתיקה. הפרויקט הנוכחי עוסק 
בהכנת ציורים ושחזורים דומים של כל יריעות התפילין ממדבר יהודה, שיופיעו 

בפרסום הסופי של הפרויקט. 

איור 5. ציורים ושחזורים של יריעות תפילין מנחל צאלים )ṢePhyl A–B34(; הכתב על הרקע 
האפור הוא שחזור )מתוך אדלר, שרידי תפילין, איור 8; ציורים: עדה ירדני ויונתן אדלר(

פלאוגרפיה ב.5 
לעת עתה כל שרידי התפילין מתוארכים רק על סמך מקום גילוים: שרידי התפילין 
ממערות קומראן מתוארכים תיארוך גס לשלהי ימי הבית השני ואילו את השרידים 
ממערות המפלט מקובל לתארך לימי מרד בר כוכבא. כדי לקבוע תאריכים מדויקים 
יותר של זמן כתיבתם של הטקסטים, ייעשה ניתוח פלאוגרפי מקיף של כל יריעות 
התפילין. במסגרת הפרויקט הנוכחי כבר נעשה ופורסם ניתוח כזה על ידי ד"ר עדה 
ירדני )ז"ל( עבור שתי יריעות התפילין מנחל צאלים, ובהמשך ייעשו ויפורסמו 
ניתוחים פלאוגרפיים דומים עבור יתר היריעות ממדבר יהודה.35 כל ניתוח פלאוגרפי 
ילּוֶוה בלוח אלפביתי )ראו איור 6( ובלוח דוקטוס, המפרט את צורתן וכיוונן של 

כל משיכות הקולמוס )ראו איור 7(.

ירדני, ניתוח פלאוגרפי.  35
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איור 6. לוח אלפביתי של יריעות תפילין מנחל צאלים )ṢePhyl A–B34( )מתוך ירדני, ניתוח 
פלאוגרפי, איור 9; ציורים: עדה ירדני(

איור 7. לוח דוקטוס )המציין את הכיוון והרצף של משיכות הקולמוס( של יריעות התפילין 
מנחל צאלים )ṢePhyl A–B34( )מתוך ירדני, ניתוח פלאוגרפי, איור 10; ציורים: עדה ירדני(
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תיעוד ותיאור של בתי התפילין ב.6 
כאמור לעיל, למעט בית התפילין שפרסם יגאל ידין בשנת 1969, טרם פורסמו תיעוד 
ותיאור ראויים של בתי התפילין ממדבר יהודה.36 במסגרת הפרויקט הנוכחי, בית 
תפילין שנתגלה במערה 34 שבנחל צאלים פורסם על ידי כותב שורות אלו בליווי 
צילומי צבע איכותיים ובתיאור מקיף של הממצא.37 במסגרת הפרסום הסופי של 

הפרויקט יפורסמו יתר בתי התפילין ממדבר יהודה באופן דומה. 
במהלך בדיקתם של בתי התפילין הובחן שקיימים שני סוגים של בתי תפילין 
בעלי ארבעה תאים: )1( 'טיפוס פשוט', שבו רק שורה אחת של תפרים המפרידה בין 
התאים; )2( 'טיפוס מפוצל', שבו התאים מופרדים זה מזה באמצעות חתכים בעור 
ותפרים מסביב לכל תא ותא בנפרד.38 הבחנה טיפולוגית זו התאפשרה רק הודות 
לבדיקת הממצאים עצמם, שכן צורתם של התפרים איננה נראית לעין בצילומים 

שפורסמו בדוחות הסופיים.

אנליזה של העורות וחוטי התפירה ב.7 
כאמור לעיל, טרם נעשו ניתוחים מדעיים של העורות שמהם הכינו את בתי התפילין, 
יריעות התפילין ורצועות התפילין, ולא של חוטי התפירה ששימשו לתפירת בתי 
התפילין ולקשירת היריעות המקופלות — למעט בשרידי התפילין שפרסם יגאל 
ידין.39 במסגרת הפרויקט הנוכחי ייבדקו כל שרידי התפילין ממדבר יהודה )שאליהם 
קיימת גישה כיום( כדי לקבוע את מקורם של כל החומרים מן החי ששימשו בתפילין 
)בתים, יריעות, רצועות וחוטי תפירה וקשירה( ואת שיטות העיבוד שבאמצעותן 
הוכנו. מין הבהמה ייקבע הן על סמך בדיקה מיקרוסקופית והן על סמך שיטה 
ִטיִדים הנמצאים בחומרים שִמן החי.40  ְפּ חדשנית ובלתי פולשנית הבודקת את הֶפּ
שיטות העיבוד של העורות תיבדקנה בבדיקות מיקרוסקופ, ולאור בדיקות אלו 

ראו לעיל הערה 9.  36
י' אדלר, 'בית תפילין ממערת המגילות )מערה 34( שבנחל צאלים', במעבה ההר: כתב עת   37
לארכיאולוגיה והיסטוריה של אזור ההר 7 )תשע"ח(, עמ' 145–162; הנ"ל, שרידי תפילין.

י' אדלר, 'הבחנה טיפולוגית בין שני סוגים של בתי תפילין מקומראן', מחקרי יהודה ושומרון   38
כח )2019(, עמ' 81–99.

ראו לעיל הערות 9 ו־19.  39
 S. Fiddyment et al., ‘Animal Origin of 13th‑Century Uterine Vellum Revealed  40
 using Noninvasive Peptide Fingerprinting’, Proceedings of the National Academy

 of Sciences 112/49 (2015), pp. 15066–15071
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תיבדק גם מידת ההתאמה בין שיטות העיבוד של השרידים ממדבר יהודה לבין 
הדרישות ההלכתיות המופיעות במקורות רבניים מאוחרים יותר.41 

אחד מהנושאים הדורשים בירור הוא השאלה האם הבתים או הרצועות של 
התפילין נצבעו. בעין בלתי מזוינת נראה הצבע של חלק מבתי התפילין חום־
 X‑ray בהיר טבעי, ואילו הצבע של חלק אחר מבתי התפילין נראה שחור. בדיקת
XRF( fluorescence( של שני בתי תפילין שצבע עורם חום ושל שני בתי תפילין 
שצבע עורם שחור הראתה שככל הנראה לא היה שימוש ביסוד ברזל כדי לצבוע 
את בתי התפילין השחורים.42 בדיקה של אותם בתי תפילין בקרינת אינפרה־אדום 
הראתה שכנראה גם לא היה שימוש בפחמן )באמצעות פיח( כדי לצבוע את התפילין 
השחורות. לאחרונה פותחו שיטות בדיקה חדשניות לבדיקת תהליכי דגרדציה 
של עורות עתיקים, וייבחן השימוש בשיטות אלו כדי לבדוק אם גוון העור בבתי 
התפילין שצבעם נוטה לשחור התקבל כתוצאה של הליך דגרדציה טבעי ולא של 

צביעה מלאכותית מכוונת.43

אחרית דבר

רבים ממחקריו של פרופ' בצלאל בר־כוכבא, שלכבודו מוקדש גיליון זה, עוסקים 
ביהודים וביהדות בשלהי ימי הבית השני. הפרויקט הנוכחי שואף לתרום תרומה 
צנועה להבנת פן אחד של יהדות ימי הבית השני — הקיום המעשי של מצוות 
התפילין כפי שהתפרשה על ידי יהודי התקופה. זהו מקרה מבחן אחד עבור מכלול 
שלם של ריטואלים יהודיים רבים אחרים שמקורם בתקופה זו, שהם הניצנים של 
מה שלימים יתפתח ל'הלכה' היהודית המוכרת בתקופות מאוחרות יותר. מהבחינה 
הזאת תקופת הבית השני — התקופה ההיסטורית שפרופ' בר־כוכבא הקדיש לה את 
מרב כוחו ואונו — היא התקופה הקריטית ביותר להתפתחותה של היהדות שבהמשך, 

יהדות הקיימת ומשגשגת עד ימינו אנו.

לסקירת המקורות, ראו רוטשטיין, מהתנ"ך למורבעאת, עמ' 201–212.  41
הבדיקה נעשתה בינואר 2014 על ידי נעמה יהלום־מאק, ותוצאותיה תתפרסמנה בפרסום   42
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