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ס.Barthelemyש;ז.Milik,:1(13ןיריעהנמצאה1במערה.בקומראןשנמצאוהתפיליןירידותכלפירוטלהלן1
XIV.1955,קק.1,76-72קOiord,(1.DID(1Qumran Cave;טידיעותנמצאו4במערה-QFhylh4:,Milik.ז.[
1977O,קק.1,85-32ק.וע-0נ(דל

~

ord(6,DID(11,4Qumran Grotte(קוהןלראשונהפרסםזאתמקבוצהקטעים:
Qumran' , Abhandlungen der l

~

eidelberger Akademie der4תסעK.G . Kuhn, 'Philacterien aus H
~

hle

Wissenscha,19571ן],קק.31-5

~

en, Philosophisch-historische .:

Klasse

.מיליקשלהסופיהפרסוםעללהסתמךישאך
;גמיליק=(קוהן;8מיליק=8קוהן;]מיליק=גקוהן:קוהןעסקשבהםהקטעיםאתאחרתמספרמיליק
Deש3:4ף8יריעהנמצאה8במערה;(אמיליק=םקוהן Vaux, les Petites Grottes.שאMilik.ז.[,Baillet.14

XiPhyl:4-1יריעותנמצאוידועהלאבמדרה.Qumran(ל42ס,3),1962Oiord,קק.157-149,ע[11.5דן,1ס00נ-11ס00נ

.4-1Baillet);ט"תשכירושלים,מקומרןראששלתפילין,ידין'י 'Nouveaux:

phylacteres

de CLumran (XiPhyl.א

propos',א(י([7(1970),קק.415-403 d'une edition recente".תפיליןיריעותמספךגםנמצאויהודהבמדבר

.51הערה,להלןעליהןראו,כיכבאברמרדמימי

DY'19-44,תשסיידתמוז,112קתדרהן



נחמןדוד20ץתדרה

אףיכולהזאתהשוואה.ביניהןהיחסיםוטיבשלהןההלכה,השניהביתימישלהישלהכתותבהקר

מאותשנערכה-ל"חזבספרותהמתועדותההלכתיותהמסורותשלהרלוונטיותבקביעתלסייע

השוואה,ולבסוף.הביתבזמןממנובחלקיםאונעםשנהגהההלכהלהבנת-החורבןלאחרשנים

הייתהאםהשאלהלבירורכלומר,בקומראןשנמצאההספרייהמהותלהבנתמשהולתרוםיכולהזאת

אתתאמושלאכאלהובהם,לידהבאמכלכתביםשלאוסףאוליאוהומוגניתכתתיתספרייהזו

2.הכתתיתהעולםהשקפתאתאוההלכה

אדוןזהבמאמר3.ל"חזשלההלכהלביןמקומראןהתפיליןביןהשוואהערכוכברחוקריםמספר

להראותאנסה.התפיליןפרשיותשלובסדרןבתוכנן,במספרן:הזאתההשוואהשלאהדבהיבטרק

הפרשיותלכתיבתמשמעיים-וחדמחייביםכלליםהיושלא,במחקרהרווחתלדעהשבניגוד

והייתהמחייביםכלליםהיושדווקאהממצאיםשלמחודשניתוהמגלה,בקומראןשנמצאובתפילין

ל"חזשלההלכותלביןבקומראןשנמצאוהתפיליןביןשההבדליםאטעןכןכמו.עליהםהקפדהאף

'כתתיות'כתפיליןמקומראןהתפיליןאתמהחוקריםחלקסיווגושבגללםהבדלים-הזהבנושא

מובילהתלמודיתובהלכהבממצאהעיוןולמעשה,בלבדעיןלמראיתהבדליםהם-4'איסיות'או

,שניביתבימיהיהדותשלהשוניםהזרמיםביןמחלוקתהייתהלאזהבענייןכישייתכןלמסקנה

בעלתכמובןהיאזומסקנה5.השוניםלזרמיםבעיקריהמשותפתשהייתה,הלכתיתהתפתחותאלא

6.לעילשהוצגולשאלותחשיבות

34,היהדותמדעי,'החדשהמחקרלאורקומראןמגילות-המחקרמצבעל',טוב'ע:ראוזאתשאלהעל2

ותפילהד"קנממזמורקטעובומקומראןהיבור',ירדני'ועאשל'ה,אשל'א:גפראו;44-48'עמ,(ד"תשנ)

.90-94והערות316-317'עמ,(א"תשנ)ס,תרביץ,'וממלכתוהמלךיובחןשללשלומו
עבודה.מאודוחלקימועטעדייןהיהשלפניוהמידעאך,(1הערה,לעיל)קוהןעשהזהבכיווןראשונהעבודה3

הקבוצההתפרסמהלאעדייןמאמרואתפרסםשהואבעתאולם,(1הערה,לעיל)ידיןשלזוהיאיותרחשובה
,זהמאמרעוסקשבהזוובהן,רבותבנקודותכןעלואשר-4ממערהאלו-מקומראןהתפיליןשלהעיקרית

יש,מאודשטחיתברמה,לנושאמועטההתייחסות.בשלמותומקומראןהממצאלפרסוםלהמתיןשישצייןהוא
המידעלסיכום.33-47'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק:ראו,4ממערהוהמזוזותהתפיליןלפרסוםמיליקשלבמבוא
במאמרובביסוסבהרהבהשיועלומהדבריםחלק.883-895טורים,ה,מ"א,'תפילין',טיגאיח"י:ראוזהבנושא

.888-889בטוריםמקומראןהתפיליןפרשיותתוכןעלבדבריובקצרהנרמזים(33הערה,להלןבמיוחדראו)זה
יהודהממדברהתפילין',גורן'ש:ראו,'מחקרית'ולא'הלכתית'ראותמזוויתגםאם,זהבענייןהשובמאמר
שנעשתהביותרוהחשובההמקיפההעבודה.543-549'עמ,ו"תשנירושלים,המועדיםתורת,ל"הנ,'ההלכהלאור
the:קיאזהבתחוםכהעד Literary, Textlal and ScribalתןMuraba'at: Studies10Rothstein , ~ FIom Bible.(1

01Ancient Israel and Early Tudaism' , Ph .D. dissertation , UniversityחןPhilacteries and Mezuzot01Features

1992,California;ראולאחרונה:'?Tov, 'Tefillin of Different Origjn from C

~

umran.],פולק'ופהופמן'י
אעסוקבדבריו.(אנגליחלק)54י-144'עמ,ז"תשנירושלים,ליכטליעקבהזכרוןספר:ליעקבאור,(עורכים)

.בהמשךפירוטביתר
.47י-145'עמ,(שם)טוב;543-544'עמ,(שם)גורן;ועוד48,51'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק:למשלראו4
שתיביןמחלוקתדווקאולאוההלכהבהתפתחותקדוםשלבמשקפותמקומראןשהתפיליןהיינו,זוברוחדברים5

מדבריוציטוטוראו,38-39'עמ,(1הערה,לעיל)ומיליק;24'עמ,(.1הערה,לעיל)ידיןכתבו,הלכתיותמסורות
.ברורביסוסאונימוקללאכאפשרותזאתהעלורקהםאך.להלן

הלכותכללשלמקיפההשוואהעשהאשר,רוטשטייןשלמסקנותיותמציתעםאחדבקנהעולהזומסקנה6
מןברביםלטענתו.425-427'עמ,(3הערה,לעיל)רוטשטיין:ראו,מקומראןהתפיליןעםל"מחזהתפילין
מדוברשכן,בלבדעיןמראיתזוהי,בממצאהמשתקףמןשונהל"שבחזשההלכהלכאורהנראהשבהםהמקרים
פעמים.מאוחרתבתקופהשהתגבשואפואוייתכן,התנאיםבתקופתגםשנהגוראיהכלשאיןאמוראיותבהלכות
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דבריאתלשיםהמצווהמופיעהשבהן,קצרותפרשיותארבעכוללותכיוםמניחיםשאנוהתפילין

אתהמגדירביותרהקדוםההלכתיהדיון.העינייםבין'טוטפת'כאו'זיכרון'ולהידעל'אות'ל'ה

:לשונווזו,ישמעאלדרביבמכילתאמופיעהללוהפרשיותארבע

מצותאמרומכאן.'שמעאםוהיה''שמע''יביאךכיוהיה''ליקדש'תפיליןפרשתמזכירמקומותבארבעה

'ליקדש':הןואלוטוטפתארבעהםראששלפרשיותארבעאחדכרךהםידשל.פרשיותארבעתפילין

י.יגנזואלוהריכסדרןכותבןלאואםכסדרןכותבן.'שמעאםוהיה''שמע''יביאךכיוהיה'

וסתומותפתוחותלפרשיותההלוקהידיעלהנראהככלנקבעוהללוהפרשיותארבעשלגבולותיהן

כיוהיה';(י-א,יגשמות)'ליקדש':הםאלובפרשיותהנכלליםוהפסוקים8,המסורהנוסתפיעל

.(כא-יג,יאשם)'שמעאםוהיה';(ט-ד,ודברים)'שמע';(טז-יא,שם)'יביאך
.ל"חזשקבעואלהעלנוספותפרשיותבחלקןהכילומקומראןשהתפיליןומפורסםידועכבר
כיוון,מקומראןבתפיליןנוספותפרשיותאותןשלהיקפןומהמספרןמהלקבועהיהקשהבעבר

בשנתמיליקיוסףידיעל4ממערה(והמזוזות)התפיליןשלפרסומןעםאולם.פורסמוכולןשלא
ישכיהתברר.ברורהתמונהוהתקבלה,מקומראןהתפיליןכלשלהפרסוםתהליךהושלם91977

כמומוגדריםגבולותאלולפרשיותוכי,מקומראןבתפיליןנוספותפרשיותשלקבועמספר

בגרסהמדוברשלמעשהכך,לפניהן,'קלסיות'הלפרשיותצמודותאלופרשיות.'קלסיות'הלפרשיות

באים(לזוזוהצמודות)שמותמספרהפרשיותשתילפני,כך10.התפיליןפרשיותשלמורהבת

בתוכםהכוללים,ג,ו-א,הדבריםהפסוקיםבאים'שמע'פרשתלפני;נא-מג,יבשמותהפסוקים

.יב,יא-יב,ידברים-'שמעאםוהיה'פרשתולפני;הדיברותעשרתאת
שלשרידיהןנמצאוהכולבסך-מכובדהואבקומראןשנמצאוהתפיליןיריעותשלמספרן

שאינםפסוקיםמכילה-עוף4שסימנהזו-אחתיריעהרקמכולן11.שונותיריעותשלושים

,הכולבסך.להלכהנתקבלהלאאך,ל"חזבספרותהמוזכרתמסוימתדעהמקומראןהתפיליןמשקפותאחרות
עלואשר,התפיליןלהלכותהנוגעבכלל"ולחז'בקומראןשחיוחוגים'לרחבמשותףבסיסקיים,רוטשטייןטען

.כתתיותתפילין-בזהירותיותראואיסיותכתפיליןלהןשניתנהההגדרהשלמחודשתלבחינהקראהואכן
שאחריםהחוקריםשלמזושונהאינהתפיסתוזאתבנקודהדווקאאך,ובסדרןהפרשיותבתוכןגםעסקרוטשטיין
מחייביםכלליםהיוושלא,פרשיותשלברורלאמספרמכילותמקומראןשהתפיליןכלומר,בסוגיהשעסקו
אתיותרעודלבססוממילאזורווחתדעהלסתורכאמורבאמאמרי.בתפיליןלכלולישמהןאיזובשאלה

.רוטשטייןשלמסקנותיו
דרביהמכילתאשלקדמותהעל.(74'עמרבין-הורוביץמהדורת)יהבא,דפסחאמסכתא,ישמעאלדרבימכילתא7

,(ו"תשמ)נה,תרביץ,'הגניזהקטעיבראילשמותישמעאלדרביהמכילתאמהדורות',כהנא'מ:ראוישמעאל
.515-525'עמ

הפסוקיםבאיםפרשייהכלובסוף,בפרשייההראשונותהמיליםשלושאושתייםשםעלנקראוהפרשיותשמות8
קדש'גםלכן)הפרשיותגבולותאתהקובעתהיאהמסורהשלשהחלוקהאפואספקאין.התפיליןעלהמצווים

.(שונותפרשיותשתינחשבות-לזוזוצמודותהןשבתורה-'יביאךכידוהיה'לי
.1הערה,לעילראו9

.888-889טורים,(3הערה,לעיל)טיגאי:ובמיוחד;38-39'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק:השוו10
.המאמרשבסוףובטבלאות1הערה,לעילעיינו11
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למשלכמו)המורחבתבגרסהשנוספובפרשיותלראות
ן,ל

"
בעלותתפיליןהיוצרותנוספותרשיךךן,מ(ר1ך1:ינ,הן17שרף1,,,

,44ה
::.:.'נ:ך:ע:וו:ויזוהו'

בקומראן.הפרשיותלמספרבהתאמה(המכילתאבלשון

חמשנמצאו

-

מתוכן,ראששלתפיליןשלקציצותעשרה-עשרה

קציצותשתי.בתיםארבעהבעלותאכןהןעשרה-שלוש

רקהנראהככלזאתאך,בתיםשלושהבעלותהןבלבד

14,נתלשאוהתבלההרביעישהביתמשום

,(לבדברים)'האזינו'משירתפסוקיםרקכוללתאה4יריעה12
.בהמשךאדוןבעניינה.בחינותמכמהחריגהוהיא

למונחים.היריעותמוכנסותשלתוכההקופסיתהיאקציצה13
,לעיל)טיגאי:עיינוכאןומוזכריםבתפיליןהקשוריםהשונים
.884טור,(3הערה

1במערה.בקומראןשנמצאוהתפיליןקציצותכלפירוטלהלן14

4למערה;1לוה,7'עמ,(1הערה,לעיל)ומיליקברתלמי:ראו

:ראו5למערה;דןלוח,35'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק:ראו
;נן~11ד11לוח,178'עמ,(1הערה,לעיל)11ודהמיליק,באיה

מידינרכשהאחתקציצה.ודןלוה,31'עמ,שם:ראו8למערה
סך.(1הערה,לעיל)ידין:ראו,ידועאינוומקורהעתיקותסוחר
חמשמתוכן,קציצותוארבעעשריםבקומראןנמצאוהכול

-

עשרה-עשרה

הבתיםשלושהבעלותמהקציצותאחת.ידשלותשעראששל
בלוח,(שם)מיליקאצלהמופיע,בתצלומהאך,4במערהנמצאה

הביתשלשרידיובבירורנראים,(30'בעמאיורראו)1פריט,דן

-ארבעעללדבראפשרלמעשה)התבלהאושנתלשהרביעי
.(שלושהשלאחתורקבתיםארבעהשלקציצותעשרה
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חדרה

התפיליןביןמהותיהבדלאיןהתפיליןפרשיותשלולתוכנןלמספרןהנוגעשבכלאפואיוצא

שללגבולותיהןרקנוגעת-מחלוקתישאכןאם-והמחלוקת,ל"חזשלהתפיליןלביןמקומראן

כנראהזאתאך,ומוזרהזרההפרשיותשלהמורחבתהגרסהנראיתראשוןבמבט.הפרשיותארבע

שנימבט.כןלפנימוכרתהייתהולאקומראןכתשלעולמהמתוךאלינוהגיעהשהיאמפניבעיקר

ציווי.ל"חזשקבעוהמצומצמתמזויותראףהגיוניתאולי,ומתבקשתהגיוניתבקביעהשמדוברמגלה

מתהיליםהםהיכן?'דברים'אותםהםמה.הידועלהראשעל'האלההדבריםאת'לשיםהואהתורה

,יותר'נכונה'הפרשיותשלהמורהבתהגרסהשדווקאכאמורנראהזאתמבהינה?מסתיימיםהםוהיכן

,יא-יב,יובדבריםט,ו-א,הבדבריםהפסוקים.דבריםמספרהפרשיותלשתישנוגעבמהלפחות

אפואהואהפשוטההיגיון15.התפיליןעללציוויועדמתהילתםמשהשלנאומיםשניכולליםכא

האהרוןהנאוםלכלהיאהכוונהולזיכרוןלאות'האלההדבריםאת'לשיםלבסוףמצווההתורהשכאשר

מהאפואלשאוליש16.מקומראןהמורהבתבגרסההתפיליןבאותןשכתבומהבדיוקוזה,מתחילתו

כאןחשובהלענייננו.להמשךאותירהזאתהשאלהאתאך,ל"חזשלהמצומצמתהגרסהבבסיסעומד

בקביעתלאואףהתפיליןפרשיותשלובמספרןבתוכנןמשקפותאינןמקומראןשהתפיליןהעובדהרק

.ל"חזשלזואתמהותיבאופןהנוגדתתפיסההפרשיותגבולות
המובאת,אבטבלהמופיעמקומראןהתפיליןפרשיותשלתוכנןועלמספרןעלהנתוניםסיכום

הפרשיותלציוןדומהבאורח,בשמותהנוספותלפרשיותקראתיהנוחיותלשם.המאמרבסוף

להביןהמקשהדבר,יריעהבכלשנמצאוהפסוקיםמספריאתמלפרטונמנעתי,בשמות'קלסיות'ה

הפסוקיםאת;'הפסחחוקתזאת'פרשתקראתינא-מג,יבשמותלפסוקיםי1.הכוללתהתמונהאת

-ההגיוני-הפיצולמופיעיריעותשבכמהמשום)חטיבותלשתיחילקתיג,ו-א,הבדברים

;'האלההדבריםאת'פרשתזוג,ו-יט,הדברים;הדיברותעשרתאלויה-א,הדברים:(הזה

היאהזאתשהחלוקהלהדגישיש.'ישראלועתה'פרשתקראתייב,יא-יב,ידבריםלפסוקים

פרשיותהללוהפרשיותאיןלשיטתישכן,הכוללתהתמונההבנתאתלהקלרקונועדהמלאכותית

מןבחלק,הטבלהשמלמדתכפי,אמנם.מורחבותפרשיותארבעשלחלקיםרקאלא,נפרדות

בסתירהלכאורהעומדזהודבר,אחדברצףנכתבוולאאלהמשנהליחידותהפרשיותפוצלוהמקרים

,פרשניתשאלהזואך,מד,דבפרקכברשראשיתואמנםאפשר)חדשנאוםתהילתספקללאהואא,הדברים15

חדשנושאמתחילהואאךנאוםתהילתאינוודאייב,ידברים.(נכונותלהיותיכולותעליההתשובותששתי
.התפיליןלמצוותעדאחדרצףנוצרוכך,ארוךהיסטורי-'סיפורי'קטעלאחר

שכן,ההיגיוןבאותוכןגםכנראהמוסברתשמותמספרהפרשיותשתילפנינא-מג,יבשמות:הפסוקיםהוספת16
המסתיימתציווייםסדרתופותחתממצריםהיציאהלילאתהמתארהסיפוריהחלקשלסיומולאחרבאההיא
אוזריםיבשבפרקנא-נפסוקיםשכן,הפרשיותבחירתעללתהותניתןשכאןאלא.'וכו'ידךעללאותלךוהיה'ב

אל'הוידבר')תדעבדיבורהמתחילה'ליקדש'פרשתלבין'הפסהחוקת'ציוויביןוחוצצים,הסיפורילתיאור

.מהותיקושיזהאיןמקוםמכל.('...משה
אלאמהןשרדוולא,כמובןמקוטעותהיריעותרוב.התפיליןיריעותשלהמקורייםבפרסומיםהובאזהפירוט17

במצבהשתמרואףוחלקןרבמספרןשכאמור-השונותהיריעותביןהנתוניםמהצלבתאולם.בודדיםפסוקים .

כתוביםאםלמשל.שרדולאאךהיריעהעלכתוביםהיונוספיםפסוקיםאילולשערניתן-שלםכמעטאושלם
.'שמעאםוהיה'פרשתאתהכילהזושיריעהבפשטותלהניחאפשר,טז-סו,יאדבריםהפסוקיםכלשהייריעהעל

הטיבתאתהכילהזושיריעהבפשטותלהניחאפשר,ב-א,יאדבריםהפסוקיםיריעהעליימצאואםלכךבדומה
.הלקהאתלפתותאויב,יא-יב,ידבריםהפסוקים
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יחידותולאגדולותפרשיותארבעשלחלקיםרקהללוהפרשיותבכללראותישכילטענתי

לפרשיותהצמודותבפרשיותשמדוברהיינו,לעילעליהןשהצבעתיהעובדותשתיאולם.עצמאיות

בבירורכאמורמוכיחות,בתיםארבעהתמידהיומקומראןראששלהתפיליןושבקציצות,'קלסיות'ה

ישאלומשנהליחידות(ההגיונית)ההלוקהואת,בלבדפרשיותארבעאכןהיומקומראןשבתפילין

.יותרולא(בהמשךאעמודעליועניין)הפרשיותלסידורשיטהכמיןאפואלראות
התפילין-בקומראןשנמצאומהתפיליןבשלוש:נוסףמענייןפרטללמודניתןאמטבלה

[-Qpשסימונן A

~

4Cכךאחרשנקבעהזוכלומר,המצומצמתבגרסההפרשיותנכתבו31,18ף8-ו

מקומראןהתפיליןיריעותשארכל19.(כוכבאברמרדמימיבתפיליןגםוהמיוצגת)ל"חזידיעל

הנוהגאתאפואמייצגותוהן,'קלסיות'ההפרשיותשללגבולותיהןמעברהנמצאיםפסוקיםכוללות

ולפי,מערותבאותן,אלובצדאלונמצאוהשונותהתפילין.המורחבתבגרסההפרשיותאתלכתוב

20.לספירההראשונהלמאהס"לפההשנייההמאהבין-תקופהלאותהשייכותהןשעליהןהכתב

.עקרוניאומהותיהבדלאינוהגרסאותשתיביןשההבדלמלמדתזועובדהשאףייתכן
.הסגנוני-הלשוניההיבטפיעל,אחרותקבוצותלשתיגםלחלקניתןמקומראןהתפיליןאת

אלובתפילין.4ממערה(4-0שגםוייתכן)7-(ן-ו1,8תפיליןאתאחתקבוצהכוללתזובחלוקה

,בקומראןשנמצאומהמגילותלחלקהאופיינייםהמלאוהכתיבהמיוהדיםהלשוןשימושירווחים

סגנון,(כתבתמה,אתמה,זואת,כול:כגוןצורות)לקומראןמחוץמקוםמשוםמוכריםושאינם

הדומהבכתיבכתובותמקומראן(והמזוזות)התפיליןשארלעומתן21.בפירוטתיארקימרוןשאלישע

בתפיליןרק-כצפוי-מופיעההפרשיותשלהמצומצמתשהגרסהאפואיוצא.המסורהנוסחשללזה

הפרשיותשלהמורהבתהגרסהאתאולם,המסורהשללאלויותרקרוביםוסגנונהשלשונהמהקבוצה

.'מסורתי'הבסגנוןהכתובותבתפיליןוהןהקומראניבסגנוןהכתובותבתפיליןהןלמצואניתן
סופריידיעלנכתבוהקומראניבסגנוןשהכתביםהדעהאתמאמריםבמספרהביעטובעמנואל

להסיקישכןאם22.מבחוץלקומראןהובאו,זהבסגנוןכתוביםשאינם,הכתביםשארואילו,הכת

לכךנוספתעדותוהרי,המורהבתבגרסההתפיליןפרשיותאתלכתובהיהנהוגלקומראןמחוץשגם

23.כתתיותכתפיליןהללוהתפיליןאתלסווגשאין

.בהמשךפירוטביתריידוןאלהיריעותשלתוכנן18
.51הערה,להלןראוכוכבאברמרדמימיהתפיליןעל19
.37'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק20
,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,דוקטורעבודת,'יהודהמדברמגילותשלהעבריתהלשוןדקדוק',קימרון'א21

.ו"תשל
.2הערה,144'עמ,(5הערה,לעיל)טוב:ראולביבליוגרפיה22
אתטובבחןהנזכרבמאמרו.שבהןהבעייתיותעלעמדעצמושהואאלא,אחרותלמסקנותהגיע(שם)עצמוטוב23

לתוכןהנוגעתבזו:שונותהלכותבארבעל"חזשלההלכהלבין4במערהשנמצאוהתפיליןשביןההתאמה
הקומראניותהתפיליןשקבוצתהראההוא.הכתיבהולאופןהסופריםלמנהגיהקשורותאחרותובשלושהפרשיות
שלההלכהאתתואמותדווקאהאחרותשהתפיליןבעוד,ל"חזשקבעומאלושונותנורמותכלליבאופןמשקפת

.הקומראניבסגנוןהכתובותאלהרקהןנוספותפרשיותהכוללות4ממערהשהתפיליןהראההואכךבתוך.ל"הז
,הכתסופריידיעלנכתבוהקומראניבסגנוןהכתוביםהכתביםשלפיהלשיטתונוספתראיהלהביאביקשבכך
בסוףהעירעצמוטובאולם.'לפרושיםיותרקרובים'מחוגיםהשארבין-מבחוץלקומראןהובאוהאחריםואילו
1ממערותשבאלהמאחר,4ממערהלתפיליןרקנכוניםהדברים,הפרשיותלתוכןנוגעשהדברשככלמאמרו
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בנוגעשהצטיירהלתמונהבניגוד,כאן.מקומראןבתפיליןהפרשיותסדראתמציגהבטבלה

,מזאתיתרה.מחייביםסדראושיטהשוםשאיןלראותניתן,הפרשיותשלולתוכנןלמספרן

שללרמהעדלעתים,שונותיריעותביןולחלקןפרשיותלקטועחופשייםעצמםהרגישוהסופרים

הפסוקיםדהיינו,יט-יב,ידבריםהפסוקיםכתוביםלמשל3111ף8ביריעה.בודדיםפסוקים

מכןולאתר,'הפסחחוקתזאת'פרשתמופיעהכךאחרמיד,'ישראלועתה'פרשתשלהראשונים

ביןעירוביש1%ף-3בתפיליןגם24,הדיברותעשרתפרשת:דבריםמספרפסוקיםשובבאים

אתהסופרחילק0ף1-4בתפילין25.באמצעיתןפרשיותתצייתכולל,ומשמותמדבריםהפרשיות

פסוקיםשלושה-שנייםישיריעהובכל,לפחותשונותיריעותלשלוש'יביאךכיוהיה'פסוקי

לכךשההסברהציעשמיליקעדמוזרכההדבר;האחרותמהפרשיותיותראואחתבצד,זומפרשה

'בעמראו)'האלההדבריםאת'פרשתאתהמכילה,1ף4ביריעה26.פופולריתבמגיהאוליקשור

וגם,ראשיתהמעלמצויהפרשהשלהאחרוןשהלקהכך,במהופךמהפסוקיםהלקנכתבו,(הבא

אילוכאןגםמסתתרותואולי,הכתיבהאתנכוןתכנןלאהסופראולי:הסיבהאתלהביןקשהכאן

.נסתרותכוונותשהן
שכיניתיהמשנהליחידותהמורחבותהפרשיותארבעמפוצלותהתפיליןמןבחלקכאמור

נסתרותכוונותכאןשמסתתרותאו:הנזכרותהתופעותרקעעלזהפיצוללהביןיש.בשמות

,משנהליחידותהחלוקהפניםכלעל.וצורתוהקלףגודלמאילוצינבעשהדבראוכלשהן

למספרבאשרשונהתפיסהעלכאמורמצביעהאינה,הפרשיותשלהגיוניתחלוקהעלהמתבססת

27.הפרשיות

נקבעלעילשהובאההמכילתאשלבסיפא.ברורהואל"חזשללהלכההניגודהפרשיותסדרבעניין

סדרןכיצדר"ת':ברייתאמובאתלמנתותובבבלי,'יגנזואלוהריכסדרןכותבןלאואםכסדרןכותבן'

חננאלרבהביאכךאחרומיד,'משמאל"שמעאם[והינה""שמע"מימין"יביאךכי[והינה""ליקדש"
מחייבסדרשישנקבעהתנאיםבתקופתשכבראפואברור.'פסולותפרשיותיהההליף':רבבשם

אפשר,לחלופין;יותרהקדוםהנוהגאתמשקףבקומראןשהמצבייתכןעדייןזאתעם28.לפרשיות

אתטובסייםכןעלאשר.הקומראניבסגנוןכתובותאינןהןאךנוספותפרשיותישידיןשפרסםבתפיליןוכן8-ו
אינןהנוספותהפרשיות:היטבמתיישביםהדבריםלשיטתנו.'ברוראינול"הנהתפיליןשלהרקע'שבקביעהמאמרו
נוהגבתפיליןבהכללתןלראותאיןשכךמכיוון.המוכרותהפרשיותארבעשלמורחבתגרסהאלאנוספותפרשיות
.לקומראןמחוץאףכמותןלמצואניתןאםלהתפלאאיןוממילא,ל"חזשללהלכהמובהקבאופןהמנוגד

היואלהיריעותושתי,311ף8ביריעהמופיע(ואילךכ,ימדבריםכלומר)'ישראלועתה'פרשתשלהמשכה24
.להלןראו,נען-3בתפיליןגםמצויההזהבאופןזופרשהשלחלוקה.ראששלתפיליןמאותןכנראה

ולאחר,דחוקנראהל"אזשלההלכהפיעלהזההסדרחוסראתלתרץידיןשלניסיונו.להלןראואלותפיליןעל25
המובאתהטבלהשמוכיחהכפי.9'עמ,(1הערה,לעיל)ידין:ראו.מיותרשהואברור4ממערההתפיליןפרסום
.מקומראןבתפיליןהפרשיותסדרבענייןשיטהשוםעללהצביעאין,המאמרבסוף

.58'עמ,(נהערה,לעיל)מיליק:ראו26
AQJ,13ף1בתפילין27 AiB AQh4ואפשר,שלםאחדברצףהמורחבתבגרסההפרשיותמןחלקמופיעות4נף

.להשליםאפשראישלהןהחסרההלקשאת,אחרותביריעותגםהיהשכך
בתקופתואילו,האמוראיםבתקופתרקנקבעההפרשיותסדרבענייןשההלכהטעןרוטשטיין.ב"עלדמנהות,בבלי28

המוקדמתלית"ההזההלכהביןמחלוקתעללהצביעאיןזהבענייןשגםכך,בנדוןמסמרותנקבעוטרםהתנאים
לחלוקישזאתשבנקודהדומהאך.371,376'עמ,(3הערה,לעיל)רוטשטיין:ראו,בקומראןשנמצאמהלבין
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אתתואמות-המצומצמתבגרסההכתובותאלן3,.1[מם]חייאלוהיםקולאתשמעשר

מע]ושאתהב[ר]ק;'יננ

[

שלגבולותיהןבסוגייתאףל"חזשלההלכה[כולאת
האחרות29.לסדרןבנוגעאףואוליהפרשיות1א8"יהוהיואמראשר

קש*,[אתה]ואליכהאלוהעו
ן

בכךל"חזל

שקבעומאלורהביםפרשיותיהןשגבולות[ושיכה]ל[א]אלוהים].
מחלוקתלשקףיכוליםוהם,עקרונייםאינםאלוהבדלים.מחייבסדרבהןושאין,ל"חזיוקועשינומענף

.השוניםלזרמיםמשותפתשהייתהבהלכההתפתחותגםאך'הלכתית[מה]5,ף[דבן
[אמה]בדברכ

אשר,וכולדרשלדעתועלבעיקררוטשטייןהסתמךהפרשיותסדראתהקובעתההלכהלאיחור.עליו[ואמר]וילי,י ,אליהוה
,the01Wacholder:ראו,ישמעאלדרביהמכילתאחיבורתאריךאתמאודאיחר 'The Date.2.8

Mekilta,39(1968),קק.117_144אשמלתי De-rabbi Ishmael' , HUCA,מרביתעלמקובלתאינהזודעהאך

הערה,לעיל)כהנא:ראו,המכילתאשללקדמותהאחרותראיותוהביאוראיותיואתינדחו,החוקרים[יברזל]קה
'סתמית'היותהמשוםהן,למנחותבבבלישצוטטההברייתאשלבאמינותהפקפקגםרוטשטיין(7[הזההעםי]

להיותצריךהסדרפיהשעלברייתאשישבגמראנטעןלאחריהשמידמשוםוהן,מקבילותוללאדברךואשר,ק
-(שמותשללאלודבריםספרפרשיותאתלהקדיםשישהכוונההסתםמן)'איפכאוהתניא,[הסלהליכה

שםשמיישב,אביישלבזמנושרקאפואטעןרוטשטיין.בנדוןפסוקההלכההייתהלא[אכוליבו]
כאןקוראשלמימינוכאןקשיאלאאבייאמר')זואתזויסתרולא[ו,בישי]

סותרותברייתותשתישישהעובדהלדעתיאולם.זאתבסוגיההלכהנקבעה('מניחשלמימינו
,המאמרבסוף,להלן.זהסדרמהומחלוקתשהייתהאלא,מהייבהיהדווקאהפרשיותשסדרמלמדת
.הברייתותשתישלאמינותןאתעודאבסס

.המאמרבסוף,להלןאעמודכךעל29
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חובההייתהשלאמעידותמקומראןהמורהבתבגרסהשהתפיליןבמחקרמקובללעילהאמורלמרות

לפיכך.אחרותפרשיותעליהןלהוסיףאומהןלגרועהיהושאפשר,הפרשיותארבעכלאתלכתוב

ועקרונימהותיבאופןהשונות,איסיותאוכתתיותכתפיליןהחוקריםמרביתידיעלכאמורסווגוהן

.ל"חזשלמאלו
במבואמיליקשלבדבריוישמקומראןלתפיליןבאשרבמחקרהרווחתלתמונהמובהקתדוגמה

אודותעלהמידעכלאתזהבמבואסיכםמיליק.בקומראן4ממערהוהמזוזותהתפיליןלפרסום

:השארביןוכתב,ומאפייניהםמקומראןהתפילין

פרשיותשלהמקסימליתהבחירהאתבוודאותלקבועמאפשרות8-ו1,4ממערותוהמזוזותהתפילין

היולפעמים;כא,יא-יב,י;ט,ו-א,הדברים;טז,יג-מג,יבשמות:השונותבתפיליןשהועתקו

אלואחריבאותשמותספרשלהפרשיותכללבדרך.אף4תפילין:לבדברים,'משהשירת'אתגםמוסיפים

אפילו.פרודייהכלשלהטקסטכלאתלאוגםהפרשיותכלאתלכתובחובההייתהלאמעולם.דבריםשל

בתפיליןלמשל,חסרהלהיותהייתהיכולה'שמע'פרשת

~

AQיכולהוהפסוקיםהקטעיםחלוקת.5ף4-ע

הגרסהאתרקלכתובהמנהגנכנסהגדולהמרדלפניהרבהכבר...שהיאצורהבכללהיעשותהייתה

שבתפיליןכך,100שנתסביבחלההקנוניותהפרשיותשלהתקדשותן...'קלסיות'ההפרשיות-המינימלית

30.השניהסוגאתרקמוצאיםאנוהשניהמרדמימי

AQNיריעה:מקומראןלתפיליןבאשרשהוזכרההתפיסהמתבססתמהעללהבהיראלהבדבריםיש

עלנוספותפרשיותבתפיליןלכלולהיהשאפשרמוכיחה,'האזינו'מפרשתפסוקיםכתוביםשבה

לגרועהיהשניתןמוכיחה'שמע'פרשתהסרההייתההתפיליןמןשבחלקהעובדה;המוכרותהארבע

שהעיקרוןמלמדתהיא-במפורשהדבראתאומראינושמיליקאף-מזוויתרה,הפרשיותמארבע

וחוסר;לגמריברורהיהלאבתורהזומצווהמופיעהשבהןהפרשיותארבעאתבתפיליןלכלולשיש

המוכרתמזולגמרישונהבתופעהשמדוברמיליקלדעתמוכיחיםבלבדפרשיותחלקיוכתיבתהסדר

שנמצאוהמקראיותבמגילותהטקסטואלי'פלורליזם'לזהכלאתנצרףאם.ל"חזשלההלכהמן

ובתוכנןבמספרןושיטתיותעקביות,כלליםלחפששאיןהחוקריםסבוריםמדועהיטבנבין,בקומראן

.מקומראןהתפיליןפרשיותשל
ל"חזשלמההלכההמוכרמזהמהותיבאופןהשונהמצבמייצגותמקומראןשהתפיליןלרושם

לכאורהעולהשמהןהלכתיותמסורותמספרמתועדותל"חזבספרות.עצמהל"חזספרותגםתרמה

.בתפיליןשונותפרשיותלכלולהיהנהוגשבהם-מסוימיםזמניםשמאאו-מסוימיםחוגיםשהיו
לחלוטיןהשונהמסורתמשקפותמקומראןשהתפיליןהרושםאתהחוקריםבקרבחיזקואלומסורות

.ישמעאלדרביבמכילתאביטוילידישבאהמזובעקרונותיהאף
אתלכתובנהגוהראשוןבשלב:התפתחותשהייתהבדבריוהניחמיליק.38-39'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק30

לכתובהחלו('הגדולהמרדלפניהרבה'בלשונו)הראשונההמאהבמהלךואילו,המורחבתבגרסההפרשיות
מהאפשרותוהתעלם,זוטענהביססלאמיליקאולם.'מאהשנתסביב'לקנוניתהפכהוזו,המצומצמתבגרסה
מרדמתקופתהתפילין.בהלכהכתתית-ביןמחלוקתמשקפותושהן,זובצדזונהגוהגרסאותששתי-האחרת

היולאכוכבאברלוחמי-שוניםבחוגיםמדוברשהרי,להתפתחותראיהלהוותיכולותאינןודאיכוכבאבר
.בהלכותיההחזיקוולאקומראןלכתשייכים
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תורהמדבריסופריםבדבריהומר':ל"חזבספרותמקבילותבמספרומופיעהידועהאחתמסורת

ניתן31.'הייבסופריםדבריעללהוסיףטוטפותחמשפטורתורהדבריעללעבורתפליןאיןשהאומר

דעההיא,טוטפותהמשבתפיליןלעשותישושלפיה,זאתבמימרה(ונדחית)המובאתשהדעה,לומר

מהיפשוטבאופןבאמצעותהלהדגיםביקשהתנא;נכונהשאינהלכולושברור,בההחזיקלאשאיש

יעקבהעלהכברמקומראןהכתביםגילוילפניהרבהאולם.חייביםשעליה,סופריםדבריעלהוספה

המשבעלותבתפיליןשהחזיקומישהיוהיינו,מציאותמשקפתזאתשמימרההסברהאתמאן

ניכרלביסוסזכושדבריולאתר32.הדיברותעשרתהייתההנוספתשהפרשייההציעאףוהוא,טוטפות

הרואההתפיסהבמחקרלעתיםנתקבלה,הדיברותעשרתאתהכוללות,מקומראןהתפיליןמציאתעם

הפרשייהשלמורהבתגרסהולא,'קלסיות'ההארבעעלנוספת,חמישיתפרשייההדיברותבעשרת

35.'שמע'לפרשתעדשאחריהןוהפסוקיםהדיברותעשרתאתהכוללת,השלישית

:הבאההלכהמדרשגםתרםל"חזשלמזומהותיתמבחינהשנבדלושיטותשהיוהרושםלחיזוק

הריבשנוןשאינם,'יביאךכיוהיה','ליקדש'אם,בדיןשהיה.בקשירה'ויאמר'ואיןבקשירהאלו,וקשרתם

'ויאמר'ואיןבקשירהאלו'וקשרתם'לומרתלמוד,בקשירהשיהאדיןאינובשנוןשהוא'ויאמר',בקשירההם

.ומקבילות(103'עמ,הופמןמהדורת)יא,יזלדבריםתנאיםמדרש;ג,יאסנהדרין,משנה31
the,4(1927),קק.292-288:ראו32 Divine Service' , HUCAתןChanges',עלהתבססהמאןשלהשערתו.1.תח18ן

הדברותבעשרתהיוםעדראשםאתמקיפים'בבבלשהיהודים(יז)סו,כדליחזקאלבפירושוהיירונימוסשלעדותו
הזיקהלמעשה.להלןהמובאההלכהמדרשעלוכן,'...עיניהםלפנילתלותשנצטווהםואלועורותעלהכתובים

הוספתעלמדוברבמשנהשכן,הכרחיתאינהחמישיתפרשייההוספתלבין'טוטפותחמש'האומרביןמאןשיצר
סנהדרין,ירושלמי)התלמודיםשניגםהבינווכך,פרשייההוספתעלולאראששלהתפיליןבקציצתהמישיבית
אותומילאודאיהמישיביתשהוסיףשמיולזמרלהשליךכמובןאפשר.(ב"עפחסנהדרין,בבלי;[ב"על]1,יא

ארבעשלטוטפותארבעהתורהאמרה':נאמר(שם)בירושלמיהמשנהבפירושאך,חמישיתפרשייההיינו,בתוכן
להוסיףהאפשרותעלתהלאכללשבירושלמילנווהרי,'חייב-פרשיותארבעשלטוטפותחמשעשאן.פרשיות
:הפוסקת,ז,גמנחותממשנתמשנתנועלממלברבא'רמקשהשםבירושלמיבהמשךאמנם.חמישיתפרשייה

הביאהמדועלשאולוכוונתו,'זואתזומעכבותשבמזוזהפרשיותושתיזואתזומעכבותבתפיליןפרשיותארבע'
במזוזהשהרי,פרשיותלתוספתשכוונתוברורוכאן.להוסיףאיסורישבמזוזהגםאםמתפיליןרקדוגמהמשנתנו

בתיםתוספתביןהזהותאתמקבלתאכןהגמראכלומר,'מזוזההיאתפיליןהיאל"א':מתרצתשםהגמרא.בתיםאין
,לעיל)רוטשטיין:ראו,המשנהמשמעותבהבנתהסתפקכברשהירושלמימכאןהסיקרוטשטיין.פרשיותלתוספת
,ביתלתוספתרקהתייחסושהוא,לירושלמיגםברורהמשנהשפשטולהדגישלדייקישאך.562'עמ,(5הערה
לצייןישעוד.(בפשטותכךלוהשיבהלאהגמראמדועעיוןוצריך)בא'רשלהיאפרשייהלתוספתההרחבהואילו

-הפרשיותעלהוספהלאסור'מעכב'במילההמשנהכוונתאיןכאןשהוזכרהבמנחותהמשנהשלפשוטהשלפי
עיוןצריךושוב,במנחותזהשבפרקהמשניותשארבכלכמו,מהןגריעהרקאלא-בא'רמקושייתשמשתמעכפי
לירושלמי;בתפיליןפרשייהבהוספתמדובראיןבסנהדריןבמשנה,הדבריםלסיכום.כךעלעומדתהגמראאיןמדוע
המשניותמשתישכן,בעייתיתהיאבמנחותהמשנהועלזומשנהעלזהבענייןהסתמכותואולם,אסורשהדברפשוט
נובעתפרשיותבהוספתעוסקותאינןשהמשניותהעובדהאםמכאןלדעתאין.פרשיותלהוסיףאיסורמשתמעאין
.פרשיותבהוספתבעיהכלאיןשבעיקרוןמשוםשמאאו,הדעתעלעלתהלאכללכזאתשאפשרותמכך

'עמ,(1הערה,לעיל)ידין;174-175'עמ,(ד"תשי)ג,ישראל-ארץ,'קדםבימיהתפיליןעל',הברמןמ"א:ראו33

עשרתשלהמיוחדהסגולימהמשקלגםכמובןנובעתעצמהבפנינוספתכפרשייההדיברותעשרתראיית.24
בתפיליןחמישיתפרשייהשהייתההאפשרותאתשללקצרותשבמילים,טיגאיהואזהמכלליוצא.הדיברות
הערה,לעיל,טיגאי:ראו.מורחבתאחתפרשייהאלאנפרדותפרשיותשתיאינן'שמע'והדיברותשעשרתוהדגיש

לאטיגאיפניםכלעל.אלוקביעותלאששאפואבאזהומאמר,מוסבריםאינםהקצריםדבריואך.889'עמ,(3
,'שמע'דוגמתפרשיותלגרועאולתפילין'האזינו'אתלהוסיףהיהשאפשרהיינו,מיליקשצייןבעובדותכפר
.זהמאמרמתמודדאלהבעיותועם
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עשר,בקשירההםהריאחרותמצותשקדמום,'יביאךכיוהיה','ליקדש'אםאומראניעדיין.בקשירה

עשרואיןבקשירהאלו,'וקשרתם'לומרתלמוד...בקשירהשיהודיןאינו,אחרותמצותקדמוםשלאהדברות

34.בקשירהדברות

אתלבססבאאשר,בלבדתאורטידיוןהואזהבמדרשהמופיעשהדיוןמסתברהקודםכבמקרה

מדיוןללמודשניתןגםייתכןאולם.בהןנדרשתשהתורההמידותדרךגםהתפיליןפרשיותבחירת

עשרתאתרקלאבתפילין-לכלולחשבולפחותאו-לכלולנהגושבהםזמניםאוחוגיםשהיוזה

אברהםטעןלמשלכך.(מא-לז,סובמדבר)'ציציתפרשת'היא,'ויאמר'פרשתאתאףאלאהדיברות

הן-'ויאמר'ו'שמעאםוהיה','שמע',הדיברותעשרתאתהתפיליןכללושבתחילההברמן'מ

לאהברמןשללהשערתואמנם35.יו0בכלבמקדשאומריםהכוהניםהיוהמשנהפישעלהפרשיות

להדגיםכדיזובהצעהישמקוםמכלאך,בהלדוןשבולאכןועלמקומראןבתפיליןביסוסנמצא

התלמודייםהמקורותסמךעלהביתימימשלהילתפיליןבאשרבמחקרשנוצרהכלליהרושםאת

.מקומראןוהממצאים
תמונתלגיבושאפואהובילומקומראןראשונייםממצאיםבתוספתל"חזלמסורותשוניםפירושים

שארראייתאוחמישיתכפרשייההדיברותעשרתראייתלמשלכמו,נכונהולאהלקיתעולם

בתפיליןשעסקומוקדמיםבמאמריםרקלאמופיעותאלומעיןהגדרות.נוספותכפרשיותהפרשיות

כללפרסוםקודם,נוספותפרשיותאותןשללמהותןבאשרערפלשררעודשבהבתקופהמקומראן

התמונהוהתבררהוהמזוזותהתפיליןיריעותכלשפורסמולאחר,כיוםאףאלא36,הממצאים

37.האמתית

ב

אתלשלולאין?עיניהםכראותפרשיותלגרועאולהוסיףבקומראןהסופריםיכלוהאומנםאך

תמידכללו,המורחבתשבגרסהאלווהןהמצומצמתשבגרסהאלוהן,מקומראןשהתפיליןהאפשרות

בגבולותואלוהמצומצמיםבגבולותאלו-הפרשיותארבעאתורק,הפרשיותארבעכלאת

ולבדוקלשובישזוטענהלבססמנתעל38.עליהןהוסיפואומהןגרעולאושהסופרים-הרהבים

.(27'עמ,הוכמןמהדורת)ח,ולדבריםתנאיםמדרש;(63'עמ,פינקלשטייןמהדורת)להדבריםספרי34
.(33הערה,לעיל)הברמן:וראו.א,התמיד,משנה35
.(1הערה,לעיל)ידין;11הערה,לעיל)קוהן:ראוכאןהנזכריםאלהמלבד36
.(3הערה,לעיל)טוב:למשלראו37
מןבחלקהרמוניסטיתעריכהואפילופסוקיםשלהחסרההכוללים,הרביםהנוסחשינויילבעייתכאןנכנסאינני38

להלכותולאקומראןבמגילותהמשתקףהמקראנוסחלסוגייתנוגעיםאלושענייניםמאחר,זאתבקבוצההתפילין
,רופא'א:ראו,ל-כס,הדבריםהפסוקיםחסרים4ממערה7-ו8,גבתפיליןלמשל.עוסקאנישבהןתפילין

,'(4(128ן,137,129)מקומראןתפיליןושלושתורתיהמשנההסגנוןלאורוהנוסחהחיבור:א,ו-כח,הדברים'
QDeutN:ראוהרמוניסטיתלעריכה.77-184נ'עמ,(ב"תשמ)נא,תרביץ -

TA

ext that has Undergone4',] . Eshel

Harmonistic,62(1991),קק.123-122 Editing' ,

~

UCA.נוסחיםהיובקומראןהסופריםשלפניודאילענייננו
-מיליםואףאותיותשלחיסוראוייתורעלהמידהעליתרהקפידולאכנראהוהם,הללולפרשיותשונים
.הפרשיותארבעאתכתבודברשלבסופואך-ל"חזשללהלכהברורבניגוד
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פרשתובפרט,הפרשיותמןחלקחסרותהיוהתפיליןמןהלקאכןאםאבררתהילה.הממצאיםאת

-באדוןמכןולאחר,'שמע'

~

AQפרשיותלהוספתהיחידהההוכחהכאמורשהיא,

כלאתכללושלאתפיליןשהיו,אחתמיריעהולו,להוכיחאפשרשאימגלהבממצאיםהוזרעיון

בגרסההתפיליןלקבוצתאשר.מיליקשללדבריוגמורבניגוד-ובמלואן,הפרשיותארבע

אתבבירורשכללו39,ידשלתפיליןשליריעותהן8(31ן-ו4(ךעיריעות,הפרשיותשלהמצומצמת

שלושהןQp4-ע.פרשיותארבעאותןאתורקל"חזשקבעוהקצרהבגרסההפרשיותארבעכל

ובכל,בלבדבתיםשלושהכללהזוקציצה.שלהןהקציצהבתוךשנמצאוראששלמתפיליןיריעות

כאמורהיאהחסרההפרשייה.אחת'קלסית'פרשייההייתהבית

לכךדוגמהמיליקהביאכזכורומכאן,'שמע'פרשת

אולם.'שמע'אתלעתיםכללולאמקומראןשהתפילין

תצלומהשמראהכפי,שכן,מאודתמוההקביעהזוהי

ביתספקללאכמעטאלותפיליןכללו,הקציצהשל

,נוספתפרשייההייתהושבו,התבלהאושנתלש,נוסף

פניםכלעל40.החסרה'שמע'פרשתזושהייתהלוודאיוקרוב

מקומראןשבתפיליןלכךאלומתפיליןמיליקשהביאשהדוגמהברורהרי,מוכח

,ב
_

.ומטעהנכונהאינה'קלסיות'ההפרשיותארבעכלכתיבתעלהקפידותמידלאהימני
41

הפרשיותארבעכלתמידמופיעותהמורהבתבגרסהשנכתבוהתפיליןבקבוצתגםהאםהקציצהשל

תפיליןיריעותהןהלקן.לכאןאולכאןראיהלהביאאיןזומקבוצההיריעותממרבית?ובשלמותן

42.שרדלאאךבהןנכללעודמהלדעתאיןכןועל,היריעותארבעכלמהןנמצאושלאראששל

מפרשיותפסוקיםמספרובהןבודדותבפיסותמדובר:יותרגרועבמצבהןאחרותיריעות

43.בהןנכללופרשיותאילולדעתשאיןוודאי,ראששלאוידשלהןאםלדעתאפשרואי,התפילין

עלרקלמעשההתבססהמקומראןבתפיליןהפרשיותכלנכתבותמידשלאמיליקשלהקביעה

A-ע-מראיהלהביאאיןכאמורAQa-וQD4-ע:תפיליןשתי

~

eאתלבדוקכעתנותרכןואם

~

AQ

ראששלבתפיליןההלכהלפי.ביריעההפרשיותמספרעלמתבססתראששללתפיליןידשלתפיליןביןההבחנה39
הפרשיותכלובהאהתיריעהישידשלובתפילין,בתיםלארבעהומוכנסותיריעותארבעעלהפרשיותנכתבות
שהלכהספקאין.(28הערה,לעיל)מנהות,בבלי:וכן;(7הערה,לעיל)ישמעאלדרבימכילתא:ראו.אחדבבית

A,ל"הנ)הפרשיותכלובהןיריעותנמצאושכן,בקומראןגםמקובלתהייתהזו

~

B AQhיריעותובצדן(1(13ך

,הסוגיםמשניקציצותנמצאווכן;המאמרשבסוףבטבלאותעיינו,יותרולאשתייםאואחתפרשייהרקשבהן
.14הערה,לעילראו,בתיםארבעהושלאחדביתשל

כללואלושתפיליןמכךרקלאנובעתדווקא'שמע'פרשתהייתהזהשבביתלכךהסבירות.14הערה,לעילהשוו40
המילים)שלהןשהנוסהמכךגםאלא-ל"חזשללהלכהובדומההאחרותלשתיבדומה-'קלסיות'פרשיותרק

.המסורהלנוסחלחלוטיןזהה(ששרדוהמועטות
סמךלכךשהיההרושםאתיוצרתUVr7t'פרשתנכללהלאקף1-4שבתפיליןמיליקשלמשמעית-החדהקביעה41

שלאלומניין:כךכלהפשוטההתמיההעםנותריםואנו,לכךהראיהמהיפירטלאמיליקאולם,בממצאכלשהו
?נמצאהלאשפשוט,נוספתיריעההייתה

.311מ111-8-ו4([0-איריעות42
.דן3ף8-ו4([0-טיריעות43
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.ידשללתפיליןספקללאשייכתהיאכןועלפרשיותשלרבמספרהכוללתיריעההיא4
הרי,אחתיריעהעלהפרשיותכלכתובות-ראששלכבתפיליןשלא-ידשלשבתפיליןמאחר

הקפדהבהמשתקפתאכןאםלבררנקל,היריעהעלכתובשהיהמהאתבביטחוןלשחזרניתןאם

44.לאואםהפרשיותכלכתיבתעל

,הדיברותעשרתפסוקיבתחילהמופיעיםאבצד45.היריעהצדימשניכתובותהפרשיותQh4-ב

פרשתלפניעדבדיוקכלומר,ג,ועד('האלההדבריםאת'פרשת)ההמשךפסוקיכולל,א,המדברים

הפרשייהשללתהילתהכלומר,('ישראלועתה'פרשת)יב,ילדבריםהסופרעברכךאחראולם,'שמע'

הפרשיותהופעתסדרלפי)הרביעית

"",,',,,,',יאפואיוצא.המורחבתבגרסה(בתורה ,','',''זהבצד.'שמע'פרשתעלדילגשהסופר
",,,',,,

,,'י,'

,

,,,',,,,'',לאמצעעדהסופרהגיעהיריעהשל ,,,,,,,י,,,,,,,,
,,,,,',,',,ימופיעבובצד,'שמעאםוהיה'פרשת

באהולאחריו,זופרשהשלהמשכה

הגרסהפסוקיבתוספת'ליקדש'פרשת

חוקתזאת'פרשתדהיינו,המורחבת

נקטעת'ליקדש'פרשת.'הפסח

האחרונותהמילים)סופהלקראת

,(יגשבפרקזמפסוקהןממנהששרדו

מופיעהאיננה'יביאךכיוהיה'ופרשת

אלושבתפיליןרקכתבמיליק.כלל

לאהואאך,הסרההייתה'שמע'פרשת

והיה'פרשתשללחסרונהכללהתייחס

סבורשהיהמשוםאולי-46'יביאךכי

כלעל.שרדהלאאךכתובההייתהשזו

.קביעותיואתביססלאמיליק,פנים
עלמספיקיםפרטיםמסרלאהוא

5ש.צ::יעב::נ
-מהומדבריולהביןאיןוממילא,שרדו

A-ו)3ןם:ידשלתפיליןשליריעותשתיעודישהמורחבתבגרסההתפיליןמקבוצת44

~

BיריעההשתמרותןמצבאךAQh

הקדמיהצדשהיההטקסטהיקףמהלדעתקשהוממילא,ביריעההתסריחהחלקיםגודלמהבביטחוןלקבועמאפשראיננו
.במקוראלויריעותעלכתוב

הערה,22'עמ,(1הערה,לעיל)ידין;36'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק:ראוהיריעהצדימשנילכתובהנוהגעל45
.41א

.38,48'עמ,(שם)מיליק:ראו46
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כתובההייתהלא'שמע'שפרשתקבעמהסמךועל,אלהבחלקיםשנכתבהטקסטשלהמשוערההיקף

.התעלם'יביאךכיוהיה'שלשמחסרונהבעוד
שהיריעהמפניוזאת,ההסריםהחלקיםגודלאתלשחזראפשרשבידינוהיריעהתצלומיבעזרת

ימינהמעלותתשעיםאותהוסובבאותההפךהסופר:מיוחדבאופןאך,צדיהמשניכתובההייתה

החסריםהקטעיםהםהיכןולדעתבצדעםאצדשלהצלבהלבצעניתןלכן.לכתובשהמשיךקודם

הסרכלומר,שורהכלבתחילתרבותמיליםחסרותהיריעהשלאבצד.היחסיגודלםומהומהיריעה

,היריעהבתחתיתהואבבצדהחסרהחלק,הסופרשלהכתיבהשיטתפיעל.היריעהשלהימניהחלק

שהיההטקסטהיקףומהחסרהלקאותוגודלמהו.שלמותשורותלחלוטיןנעלמוזהשבצדומכאן

ועל,שורהמכלשרידיםנשארושהרי,אבצדשורהבכלחסרותאותיותכמהיודעיםאנו?בוכתוב

לאחר47.מהיריעההחסרהחלקשלגודלואתלדעתאפשרששרדובהלקיםהכתבלגודלהשוואהפי

לשורההאותיותומספרהשורותמספראתדומהבאופןלהעריךאפשר,ידועהחסרהחלקשגודל

באופןעולהזומבדיקה48.שרדלאאךזהבצדכתובשהיההטקסטהיקףמהולברר,בבצדהחסרים

פרשתמסוףהחסריםהפסוקיםאתגםמהיריעהשנעלםחלקבאותולכתובמקוםשהיהמשמעי-הד

49.'שמע'פרשתאתוגם'יביאךכיוהיה'פרשתאתגם,'ליקדש'

שלהקריאהעלהסתמכתיהכתובהטקסטבפענוח.העבודהשלביושלשערכתיהבדיקהשלמפורטתיאורלהלן47
נכנסתילאמקוםמכל.(38הערה,לעיל)רופאשלהצעתואתאימצתישבהן,17-18שורותשחזורלמעט,מיליק
ושניתן,בתצלוםבזיהויןספקשאיןשורותתשעשלאורכןאתמדדתי.בקיאינישבהן,אפיגרפיותלשאלותכלל

הכתובותהאותיותבמספרשורהכלשלאורכהאתוחילקתי,מסתיימותהןוהיכןמתחילותהןהיכןבדיוקלראות
האותגודלאתחישבתי.במילימטריםשורהבכלאותגודלשהתקבלכך(מיליקשלהקריאהפיעלכאמור)

הגעתי,הממוצעהאותבגודלזהמספרוכפלתיהחסרותהאותיותאתשספרתיולאחר,שנבדקובשורותהממוצע
הטקסטשלהקומראניהנוסחפיעלנעשתהההסרותהאותיותספירת.בסנטימטריםהחסרהחלקאורךשללאומדן

במלואוהמובאAQhשלהנוסחשהוא,(ושמרתמה,כיא,לוא:מסוגהמלאותהצורותאתהכוללהנוסחדהיינו)

שסטיותהיאההנחהאך,מיליםאואותיותשלהחסרהאוהוספהכמובןתיתכנה.46-93'עמ,(שם)מיליקאצל
עללחלוקלעצמיהרשיתיאחדבדבר.מהימןאומדןלחישובלהפריעאמורזהואיןעצמןאתמקזזותאלומעין
,היריעהאתשחזרפיהםועל,שונותהזדמנויותבשלושעדותופיעלשנקנופרגמנטיםמספרהיברמיליק.מיליק
שייךאיננולמטהשמאלבצדאצדשלבתצלוםהמופיעהקטןהמשולשהפרגמנט.48'עמ,(שם)מיליק:ראו

זהו)מהאחריםבנפרדשנקנה,קטןכהפרגמנטשלהוודאיבשיוכולשכנעקשה,ראשית.זוליריעהדעתילעניות
הסיבהוזו-ושנית.האחריםלשני,)QphylC4-כ[1הערה,לעיל]קוהןידיעל-לבדו-שפורסםפרגמנטאותו

בפסוקיםמסתייםאצד.הצדדיםשנימהצלבתהמתקבליםהנתוניםאתהולםאינושמאלבצדמיקומו-העיקרית
(בצדשלהימניהקצהשהוא)אצדשלהתחתוןשהקצהמכאן.שלאחריויהבפסוקמתחילבוצד,יז,יאדברים
ומצדדים,היריעהשלהמקורייםהקצוותספקללאהם(אצדשלהשמאליהקצהשהוא)בצדשלהעליוןוהקצה
-היריעהשלהשמאלילקצהמעבראבצדמצויהמדוברהפרגמנטזהלפי.השולייםהתבלואונחתכולאאלו

מיליקשגם)אצדשלהשמאליהגבולבידינושישמאחר.הגיוניאינומיקומוכןועל-בוודאותנשתמרשכאמור
יש2-7בשורותהחסרותהמיליםכלאתהרי(אצדשלהעליוןבפרגמנטהטקסטבשחזוראליוהתייחםעצמו

זהירובאומדןבממוצעחסרים2-14משורותכימעלהזובדיקה.היריעהשלהימניבצדרקלהשלים
.הפחותלכלמ"ס2.3-כחסרים15-30ומשורות,מ"ס6.4-כ

והעובי;מ"מ1הואהממוצעהאותגודל.השורותביןהמרווחיםגםוכך,אבצדמאשריותרגדולמעטהכתבבבצד48
שלבאורךשורות15-כנכתבוהחסרבחלקזהלפי.מ"מ2-(לשורהשורהביןהמרווחכולל)לשורההממוצע

באורךשורות7-כועוד;אותיות750-כזההלקכללהכולובסך,אותיות50-כהכילהשורהכלכלומר,מ"ס5-כ
מכסהאינושעדיין-שנבדקבקטע.אותיות175-כעודהכולובסךבשורהאותיות25-ככלומר,מ"ס5.2-כשל

מקוםאפואיש-(המקוריאורכןלגביהספקבגללבדקתילאאותן'אבצדנוספותשורותמספריששכן)הכול
.הפחותלכלאותיות925-כלכתיבת

בהמשךשנכתבומיליםמספרבהפחתת,'ליקדש'פרשתמסוףהחסרבחלקהאותיותמספרהמלאהקומראניבכתיב49
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כתובהשהיריעהמאחר,מעטדחוקההחסרבחלקכתובההייתה'שמע'שפרשתההשערהאמנם

.סדרןלפיהןגם,שמותמספראלוכךואחרסדרןלפידבריםמספרהפרשיותתחילה:ברורבסדר
מקומראןבתפילין,לעילנאמרשכברכפי,אולם.מעטתמוההבסוף'שמע'פרשתהוספתכןעל

איןולכן,הפרשיותלסידורפחותלאמשונותוריאציותיש

ההסריםבחלקיםנכללה'שמע'שפרשתהאפשרותאתלפסול

אתהבליטשהסופרהאפשרות,מזויתרה.היריעהשלבצדשל

כבעלתימיםבאותםגםנתפסהספקשללא-'שמע'פרשת

הדעתעלמתקבלת,מהאחרותהפרדתהידיעל-מיוחדערך

שכללו,אלובתפיליןאותהדווקאכללשלאמהאפשרותיותר

.הפרשיותשארכלאת
שפרשתהיינו,יותרנוחהסבראףלהציעאפשרלמעשה

נהגוידשלבתפיליןאמנם.נפרדתיריעהעלנכתבה'שמע'

ההלכהלפיאףאולם,אחתיריעהעלהפרשיותכלאתלכתוב

יריעותעלידשלהתפיליןפרשיותנכתבואםל"חזשל

יש50.כשרותהתפילין,אחדלביתכולןהוכנסואךנפרדות

מתקופתהתפיליןיריעות:ברורהארכאולוגיתעדותאףלכך

שייכותהיומורבעאתבוואדיבמערהשנמצאוכוכבאברמרד

פרשתזאתובכל,ידשללתפיליןעלמאדכוליאליבא

יריעהעללבדהבהןנכתבה-!'שמע'פרשתדווקא-'שמע'

51.אהרתיריעהעלנכתבוהאחרותהפרשיותושלוש,אחת

מחפירותמשלחתאףיש,'שמע'פרשתאתכללהלא4ט4-שלהוכיחשאיןרקשלאולומרלסכםניתןכןעלאשר
מורבעאתבוואדי .שרדהלאאךאלובתפיליןהופיעהזושפרשהלטעוןנוהדיבסיס

-'שמע'פרשת;400-כ-'יביאךכיוהיה'פרשתשלהאותיותמספר;165-כהוא(ששרדההאחרונההשורה
.בלבדאותיות800-כהכולסך;235-כ

,מנחותבבלי)'יצאאחדבביתוהניחהעורותבארבעכתבהואםאחדעורעלכותבהידשלתפילהכותבןכיצד'50
.538-539'עמ,(3הערה,לעיל)גורן:וראו;(ב"עלד

De.60(1953),ק.269;:ראוממורבעאתהתפיליןעל51 Vaux, ' CLuelques Texts ftibreux de Muraba'at' , RB.1

1961Odord,(11,(011)De,קק.85-80 Vaux, Les Grottes

~

de .Muraba'at.שאBenoit, T .T. Milik.מרדמתקופת.א

עלבקצרההוזכרהידועהלאממערהידשלמתפיליןאחתיריעה:תפיליןיריעותמספרעודנמצאוכוכבאבר

הפרשיותאתהכוללותצאליםמנחלראששלמתפיליןיריעותשתי;(שם)11ודהמיליק,בנואה:ראו,מיליקידי

לאחרונה;סולוה,30-33'עמ,(ה"תשכ)כה,ידיעות,"במחנה',אהרוני'י:ראו,'יביאךכיוהיה'ו'ליקדש'

:ראו,Xhev/SePhylשסימונה,(צאליםנהלאוחברנהל)יהודהממדברידשלתפיליןשלנוספתיריעהפורסמה
2000Oxford,(38.the,קק.19-183] ludaean Desert (DID"ומז,Miscellaneous Texts,.81וט[ . Charlesworth

אתלחלוטיןתואמותכוכבאברמרדמימיהתפיליןכידוע.(כלליבאופןמיליקשהזכיריריעהאותהזוושמא)

בתפילין)המסורהלנוסהלחלוטיןזההפרשיותיהןונוסח,(3ןהערה,לעיל]גורן:למשלראו)ל"חזשלההלכה
לתמונהמצטרפותהןובכך,O(hev/SePhyl(זהנוסחעלמובהקבאופןמבוססלפחותאו(ומצאליםממורבעאת

,'מצוותוקיוםכוכבאבר',אופנהיימר'א:ראו)כוכבאברלוחמיבקרבההלכהשמירתרמתעלהמקובלתהכללית
שכךמכיוון.(140-146'עמ,ד"תשמירושלים,חדשיםמחקרים:כוכבאברמרד,[עורכים]רפפורט'ואל"הנ

.הנזכרתההלכתיתהמסורתאתמחזקתבהחלטממורבעאתמהתפיליןהעדות
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~

דרךעלכהעדהוכההובשלמותןהפרשיותארבעכלתמידנכתבומקומראןילין

שלחלקאפילואוכלשהיפרשייהחסרההייתהמקומראןשבתפיליןלהוכיחופשר

נכתבוכיצדלהיווכחניתןאחדבמקרה-החיובדרךעלגםזוטענהלהוכיחשר

עלשפורסמו%(ן~-4בתפיליןהמדובר.ובשלמותן,המורחבתבגרסה,הפרשיותע:

כאשרעתיקותסוהרמידישנרכשוראששלוילין

דבר)המקורייםבבתיהןנמצאוהיריעותכע

היריעה.(הפרשיותשלסדרןעלגמוד

וכנראהאלולתפיליןבמקורשייכתיתה

הרביעילביתהמוכרידיעלהוכנסה

בשלושכןאםמדובר.התפיליןבקציצת

.תפיליןלאותןבוודאותהשייכותיריעות
חוקתזאת'פרשתנכתבוהראשונהביריעה

הפסוקיםושמונת'ליקדש','הפסח

'ישראלועתה'שלהראשונים

*
השנייהביריעה;(יט-יב,ידברים),

ופרשת'האלההדבריםאת'-ו

עשרת-השלישיתוביריעה;'שמע'

.'יביאךכיוהיה'ופרשתהדיברות

אתבהןטרםשידיןאף?הרביעיתביריעהכתובהיהמההיריעהעל
,מחקרואתשפרסםבעת4ממערההתפילין

,ידברים)'ישראלועתה''פרשת'שלההמשךפסוקיאתכללההרביעיתשהיריעהשיעדכבדהדאכתמההקטנה
111לבדה'שמע'פרשת

בגרסההפרשיותכלאתכללוביחדהיריעותשארבעכך,'שמעאםוהיה'פרשתואת(יב,יא-כמקוריןודל))
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הםאלוורקאלושאכןשהוכיחו,4ממערההרבותהיריעותידיעלמתחזקתזוסברה52.המורהבת

העובדהעלבעיקרמתבססתהיאאך,(4וף4החריגלהוציא,שוב)שיופיעועודלצפותשניתןהפסוקים

בגודלהייתההרביעיתשהיריעהשמסתברכך,זההכמעטובגודלמלבניותהיו%(זן-3שהיריעות

הפסוקיםהיקףואכן.היריעותשבשלושלזהכלליבאופןזההבהשנכתבהטקסטהיקףכןואם,דומה

לפקפקסיבהשאיןמכאן.האחרותהיריעותשבשלושלזהבעיקרוזהההרביעיתליריעההמוצעים

ורקהפרשיותארבעכלכתיבתעלהמעידותתפיליןבוודאותכמעטבידינוויש,ידיןשלבהשערה

.המורחבתובגרסהבמלואן,הפרשיותארבע

ד

ביריעהלדוןישכעת,פרשיותשהןאילוחסרומקומראןשהתפיליןהאפשרותאתשללתיכהעד

QF4מספרשלשרידיםכאמורמופיעים4נף4ביריעה.פרשיותלהוספתהאפשרותאתהמוכיחה

כתוביםהפסוקיםמןחלק.(לג-לב,כ-ידהפסוקים;לבדברים)בלבד'האזינו'שירתמתוךפסוקים

סדרלסוגייתבקשרלעילשהוזכרהוף4ביריעתמצינודומהותופעה,במאונךוהלקבמאוזן

,'האזינו'שירתכלאתכללההמקוריתשהיריעהסביר.לתופעההסבריםהצעתיגםושם,הפרשיות

.אחריםפסוקיםגםכללהשהיאהאפשרותאתלשלולאיןוכמובן
היחידההיא;'האזינו'מפסוקיםכתוביםשבההיחידההיא:בחינותמכמההריגההיא4נף4יריעה

שנמצאולתפיליןבהשוואהרקלאחריגהוהיא;התפיליןפרשיותמארבעפסוקיםכוללתשאיננה

לפרשיותשמחוץפסוקיםכוללותאינןהןשגם,שםשנמצאולמזוזותבהשוואהאףאלאבקומראן

53.לנוהמוכרות

4-שלנומנייןאפואהיאהמתבקשתהשאלה

~

שארכמרבית,זויריעה.תפיליןיריעתאכןהיאף4

וזיהויה,קציצהבתוךנמצאהלא,(קף4-[-וידיןשלהתפיליןלמעט)מקומראןהתפיליןיריעות

הכתבוצורתהקלףגודלמיליקלדעת,בלבדהכתבוצורתהקלףגודללפיאפואנעשהתפיליןכיריעת

שאין,מאודברוריםמאפייניםכולליםהםשכן,התפיליןיריעותלהגדרתמספקיםקריטריוניםהם

חלקאינןשהןוברור,שעליהןהכתבגםוכךביותרודקיקותזעירותהןהתפיליןיריעות.בהםלטעות

,מתבקשההדדיוהשיוך,ביותרקטנותהןבקומראןשנמצאוהקציצותלכךבדומה.כלשהיממגילה

שלככתבלהגדירןניתןשכמעטעגולותחציאותיותהןאלו.שלהןהמיוהדבכתבגםניכרותהתפילין

.23'עמ,(1הערה,לעיל)ידין52
הערה,לעיל)11ודהמיליק,באיה;80-85'עמ,(1הערה,לעיל)מיליק:ראו,8ובמערה4במערהנמצאומזוזות53

קריטריוניםמספרלפיגםאך,הקלףגודללפיבעיקרנעשיתמזוזותלביןתפיליןביןההבחנה.158-161'עמ,(1
,מזוזותשלאותפיליןשלהןאםמהיריעותחלקלגביספקותישזאתעם.36'עמ,(שם)מיליק:ראו,נוספים

,בתפיליןשישהפרשיותאותןכלליבאופןמופיעותבקומראןשישנןהמעטותבמזוזותמקוםמכל.שם:ראו
הלכתשלפי,'יביאךכיוהיה''ליקדש'הפרשיותבמפתיעמופיעות4ממערהו-וםבמזוזות.המורחבתובגרסה

יריעותאלואיןואולי,('ביתךמזזותעלוכתבתם'הציוויבהןאיןשהרי)במזוזהלאאךבתפיליןנכתבותל"חז
במזוזותמופיעהאיננה'האזינו'פרשתפניםכלעל.םיריעהשלבזיהויהכאמורהסתפקעצמומיליק;מזוזהשל

.מקומראן
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-וQh4שביריעותלזהלחלוטיןזההQh4ביריעההכתבמיליקלפי,מזויתרה54.התפילין

~

AQועל

55.ביניהןלהפרידואין,ראששל,תפיליןמאותןהלקאלויריעותבשלושלראותישלטענתוכן

הכתביםמןבחלקמציאותםלאורבתפילין'האזינו'פסוקיכתיבתאתלהסביראוליאפשר

,ברורלתפילהתפיליןביןשהקשרמאחר56.תפילהקטעיכברהוגדרוואשר,בקומראןשנמצאו

-"שלן-,;ש ,י8,,,

כשיתעביתה]]5י,,,,

"
הר

מנתה:יל"

-7י4ן1112

בהסברהכרוךהרבהקושיאולםי5.בתפיליןגם'האזינו'פסוקישלמציאותםאתלקבלאוליאפשר

.זויריעהשללפשרהאחריםהסבריםלמצואלנסותמחייבזה
יריעתולאקמעהיא4וף4שיריעהוהיא,במחקרעדייןהועלתהשלא,נוספתאחתאפשרותיש

58,שםנמצאוגםנמצאומגיתשירהשלקטעיםאולם,בקומראןקמעותזוהולאכהעדאמנם.תפילין

עלמידעשלהרבהשפעלמעשה.בקומראןבשימושהיוקמעותגםכיבביטחוןלשערניתןולאורם

העולה,אחרותובתקופותשניביתבתקופת,להומחוצהישראל-בארץבכללמגיהועלבפרטקמעות

בשניםבתנופהונצברוההולך,לרובותלמודייםספרותייםממקורותוהןהאפיגרפימהממצאהן

59.בקמעותהשתמשושבקומראן(לפתות)האפשרותבדברלספקמקוםמותיראינו,האחרונות

.6,14'עמ,(1הערה,לעיל)ידין;34-37'עמ,(שם,מיליק:ראו54
.70'עמ,(שם)מיליק55
.ומזוזותבתפיליןמוצאיםשאנומאלה-מקראיותפרשיותמספרזואחרזוכתובותשעליהןקלףביריעותמדובר56

פרשיותמספריחדבהןשמקובצותהעובדהאך,במזוזותאובתפיליןמדוברשאיןברורהיריעותגודלבגלל
,(38הערה,לעיל)אשל:ראואלוביריעותלדיון.רגילהמקראיתבמגילהמדוברשאיןמוכיחהשוניםממקומות

.151-154'עמ
כלאתלדברמשהויכל':כתובהשירהבסוף.בתפיליןכתיבתהאתלהסביריכוליםהשירהשאחריהפסוקיםאולי57

חלקמזכיריםאלופסוקים.(מו-מה,לבדברים)'...הדבריםלכללבבכםשימואלהםויאמר...האלההדברים
.(יה,יא;ו,הדברים)התפיליןבפרשיותהמופיעיםמהפסוקים

.165-205'עמ,ז"תשנירושלים,ושירתהקומראןתפילת,ניצן'ב:ראו58
,idem,:למשלראו59 Magic Spells and Fonnulae.1985Shaked, Amulets and

.

~ Magic Bowi,

~

erusalem.5שNaveh.ו
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,קמעשלפנינוהאפשרותאתלסתורראיהמהווהאינוהתפיליןליריעות4ןף4יריעתביןהדמיון

מבחינהדומיםחפציםהםותפיליןשקמעותלכךרבותדוגמאותישל"חזבספרות.להפךאלא

להיות14ף4יריעהיכולהזומבהינה60.זההבאופןרבותפעמיםנתפסייעודםואף,וצורניתחיצונית

יכול4ן-ו[וביריעותזוביריעההזהההכתב.תפיליןיריעתלהיותיכולהשהיאכפיבדיוקקמע

.כקמעזוואתכתפיליןאלואתאך,שלושתןאתכתבסופרשאותובכךבפשטותמוסברלהיות
למשלכמו,קמעעללהיכתבתוכנםמבהינתהמתאימיםשוניםפסוקיםמצויים'האזינו'בשירת

שקדושאולנוהיוסףשפרסמומהגניזהבקמעות.'ארפאואנימחצתיואחיהאמיתאני':לטפסוק

קמעאמנם62.כבופסוקג61-אפסוקיםלמשלכמו'האזינו'משירתנוספיםפסוקיםלעתיםמופיעים

,מגיותהשבעותבצדביטוייםאופסוקיםשללקטבוישאלא,מהמקראשלםפרקמכילאינו'רגיל'

מיליםעודבמקורכללה14ף4-שהאפשרותאתלשלולאיןכאמוראך.וכדומהמלאכיםשמות

שהיאכפיביריעהשאיןמאחר,זואפשרותנדחהאםגם.'האזינו'משירתדווקאשאינםופסוקים

לכתובנוהגגםידוע.קושיכאןאיןעדיין,'האזינו'שירתשלאלומלבדאחריםפסוקיםבידינונתונה

-צאאולגמזמורדוגמת,תהיליםפרקיבייהוד-שלמיםמקראפרקימגייםבהקשריםלומראו

תוכנהמבהינת'האזינו'שירת63.מלאכיםשלשמותאואלוהייםשמותאלואיבתוספתהיותרלכל

לצרכיםבשלמותולכתבואולאמרושראויכטקסטהזמניםמןבזמןלהיתפסהייתהיכולהודאי

לפיכך.ההשערהשלמסבירותהזהבמקרהגורעתאינהכזאתממשיתדוגמהשאיןוהעובדה,שונים

שלשרידשהיאהאפשרותמןיותרהרבהוסבירהנותהנראיתקמעשלשרידהיא4ןף4-שהאפשרות

,תפיליןכיריעתולאכקמעאותהלסווגמציעאניכןעלואשר,תפיליןיריעת

ה

חסרושהןאוהידועותהארבעעלנוספותפרשיותכללומקומראןשהתפיליןאפואלהוכיחאין

.ולסדרןהפרשיותלגבולותרקאפואנוגעל"חזשלהתפיליןלביןבינןוההבדל,מהןאיזולעתים
-ביןהלכתיתמחלוקתכאןישכךואם-ובמקבילזמנית-בושהתקיימושיטותשתילפנינוהאם

משקפתל"חזשלשההלכהבעוד,ההלכהשלקדוםשלבמייצגותמקומראןשהתפיליןאו-כתתית

.דווקאהתפיליןשללעניינןמעברחורגתוהיאעקרוניתחשיבותזולשאלה?מאוחרתהתפתחות
,Geni~ah0],0)

~

M .D . Swalt, flebrew

~

and

.

Aramaic

.

Incantation Texts

i

(rom theשSchiffman.1993;אןTerusalem

1992Sheffield.אך,(מגיותקערות)מבבלאוהקהיריתמהגניזההםאלובספריםהמתואריםהממצאיםמרבית
ממצאיםשרדולאשמהם,אחריםובמקומותבזמניםגםהקמעותמושגלהבנתטובאמצעיהדעותלכלמהוויםהם

המקורותשלוהןהאפיגרפייםהממצאיםשלהןעדכנילסיכום.ספרותייםתיאוריםרקאלאאפיגרפיים
(וארמייםעבריים)היהודייםהאפיגרפייםהמקורות',משגב'ח:ראוממצהולדיוןבקמעותהעוסקיםהתלמודיים

,ט"תשנ,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,דוקטורעבודת,'התלמודיתבספרותהמשתקפותהמסורותלעומת
.17-18,146-168'עמ

.שםעיינו,885-886טורים,(3הערה,לעיל)טיגאיאצלונדונוסוכמוזהבענייןהמקורותכל60
.16-17שורות,7טור,184'עמ,(59הערה,לעיל)נוסחאות,ושקדנוה61
.5-7שורות,234'עמ,(59הערה,לעיל)קמעות,ושקדנוה62
מתהליםלגמזמורכלשילובעל.הגאוניםלתקופתכברהמתוארך'תהליםשמוקי'החיבוראתלמשלראו63
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הרחבההגרסהביןהמחלוקתבבסיסעומדבעצםמהלבררהראוימןזושאלהעללהשיבכדי

הגיוניתנראיתהרחבההגרסהדווקא,לעילצויןשכברכפי.הפרשיותשלהמצומצמתלגרסה

'האלההדברים'לקטיעת-ההצדקהמהי,מכךויותר-הסיבהמהילשאולאפואויש,יותר'נכונה'ו

.ל"חזידיעללבסוףשנקבעלהיקףהפרשיותהיקףולצמצום
בתפיליןשעסקוהחוקריםמןחלקכברשהעלובהשערהקשורהזאתשאלהעלשהתשובהייתכן

בירושלמימפורסמתבמסורת.אלובתפיליןהדיברותעשרתשללמציאותןהנוגעתהשערה,מקומראן

[ת]'הדברועשרתקוריןשיהוהוהבדיןאמריןתרויהוןאמרנחמןברשמואל'ורמתנהדרב':נאמר

לוניתנו[ן]'לבדאלו[רין]'אומיהושלאהמיניןטינת64מפניאותןקוריןאיןמהומפנייוםבכל

עשרתהוצאו'המיניןטינתמפני'מהתפילההוצאתןשעםהייתההחוקריםהשערת65,'בסינילמשה

לבררישעדייןשכן,השאלהעלמלאהתשובהניתנהלאעדייןבכךאולם66.התפיליןמןגםהדיברות

לאהטעםמהולחלופיןאומקומראןבתפיליןשישהנרהבותהפרשיותפסוקישארהוצאוומדועמתי

ראשיתהולקטיעתמהתפיליןהדיברותעשרתלהוצאתשהביאשהאילוץייתכן.בתפיליןאותםלכלול

,בתפיליןלכלולשישהטקסטיםהיקףלקביעתהדשיםבכלליםצורךיצר,השלישיתהפרשייהשל

פרשייהיהיוהפרשיותשגבולותנקבעזאתובעקבות.הדיברותעשרתהשמטתאתשיצדיקוכללים

-מהתפיליןהשמטתןאתלהצדיקוכדי-הדיברותעשרתעםיהדלמעשהוכך,אחתסתומה

.המצומצמתהגרסהונקבעההנוספותהפרשיותשארהושמטו
המצמצמת-השיטותששתיוייתכן,המציאותמחויבתאיננהכמובןשתוארהההתפתחות

כמשקפיםהשינוייםלהסבר.ולגיטימייםאפשרייםנוהגיםכשני,זמנית-בוהתקיימו-והמרחיבה

ביןהרבהדמיוןהיאאהתעובדה.זהבמאמרשהובאועובדותמספרמסייעותזרמיםחוצההתפתחות

הפרשיותארבעשלהעיקרוןבקבלתביטוילידיבאזהדמיון.ל"חזשלאלולביןמקומראןהתפילין

קציצהמולאחדביתשלקציצה)ראשושלידשללתפיליןבחלוקה,התפיליןמצוותאתהכוללות

למסקנהאותוהביאוואשר,רוטשטייןדודעמדשעליהםדיניםעשרותובעוד(טוטפותארבעשל

אחרתעובדה67.והשונההמפרידעלרבל"חזשלאלולביןמקומראןהתפיליןביןוהזההשהמשותף

בתקופתהיהודיתהמאגיהלמסורתמקור-עקיבאדרביהבדלה',שלום'ג:ראוהמיסטית'עקיבאדרביהבדלה'ב
.280'עמ,(א"תשמ)נ,תרביץ,'הגאונים

.526'עמ,ה"תרצירושלים,כפשוטוהירושלמי,ליברמן'ש:ראו.('טענת'ולא)הנכונההקריאההיאכך64
.(ג"עג)ד,אברכות,ירושלמי65
טיגאי;24'עמ,(1הערה,לעיל)ידין;174'עמ,(53הערה,לעיל)הברמן;291'עמ,(32הערה,לעיל)מאן:ראו66

בתפילהאושמעבקריאתהדיברותעשרתשלהכללתןעניין,לברכותבירושלמיזופסקה.889טור,(5הערה,לעיל)

הדברותעשרתשלמעמדם',אורבךא"א:למשלראו.במחקררבותנדונומכןלאחרהוצאתןותהליךהביתבימי
והביבליוגרפיה127-145'עמ,ו"תשמירושלים,הדורותבראיהדברותעשרת,(עורך)סגלצ"ב,'ובתפילהבתורה

אמירתביטולואת,הראשוניםלנוצריםזאתבמסורתהמוזכריםהמיניםאתקושרתרווחתדעה.שםבהערותהמובאת
:למשלראו.כאןהנדונההתקופהאחריכלומר,גמליאלרבןבימיביבנההמיניםברכתלתיקון-הדיברותעשרת

מלכתחילהכנראהנקבעמיניםהמונהאולם.285-286'וגו,ב"תשנגן-רמת,ההלכהבהשתלשלותפרקים,גילתד"י
"התורהמעשימקצת"',פלוסר'ד:ראו,הנוצריםגםבונכללויותרמאוחרורק,אחרותפורשותלקבוצותככינוי
כברהתקייםהדיברותעשרתעלשהוויכוחאפואהנמנעמןזהאין.340"ןב,(ב"תשנ)מא,תרבתן,'המיניםוברכת
.138-140'עמ,(שם)אורבך:ראו,הדיברותעשרתאמירתביטולאתבהרבהאיחראורבךזאתלעומת.הביתבפני

.6הערה,לעילראו67
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שאינןשהתפיליןטובשלטענתוהיאבהלכההתפתחותכמשקפיםהשינוייםלהסברהמסייעת

שהלקלמסקנהמובילהזוטענהכאמור68.מבהוץלקומראןהובאוהקומראניבסגנוןכתובות

.לקומראןמחוץגםשרווחהתופעהאלאייחודיתכתתיתיצירהאינןהמורהבתבגרסהמהתפילין
עלהרביםבמחקריועמדגילתדביצחק.מהתפתחותנובעהפרשיותבסדרההבדלשגםנראה

אחידיםכלליםליצורשמגמתוכתהליךההלכהשלהתגבשותהתהליך

שללסטנדרטיזציהולהביאותהוםתחוםבכלמדויקותוהגדרות

שלממצבמעברשלתהליךמשתקףכאןשגםאפואייתכן69.ההלכה

בתפיליןכילצייןישזאתעם.ומחייביםברוריםלכלליםסדרתוסר

שלהמורהבתבגרסהבתפיליןרקמחייבסדרשוםאיןמקומראן

עלבקלותלהצביעאפשרהמקוצרתבגרסהבתפיליןואילו,הפרשיות

שלמגודלןובראשונהבראשנבעהסדרהוסרכימסתבר.הפרשיותסדר

שלאסיבהשוםהייתהלאהקצרהבגרסה;המורהבתבגרסההפרשיות

ברממערותידשלהתפיליןמשתימקוםמכל.מסודרבאופןלכתוב

-המצומצמתהגרסהבעלתהקבוצהנציגותהןגםשלשיטתנו-כוכבא

,בתורההופעתןכסדרכלומר,י"רשכשיטתהואהפרשיותסדרבאחת

-ב70.תםרבנוכשיטת,'שמע'ל'שמעאםוהיה'קודמתובאחרת
~

4(מ

הנזכרותהפרשיותשתיכתובות8(31ן-בואילו,י"רשכשיטתהואהסדר

שתיידילצאתרצוןכאןיששאוליהציעידיןוכבר,לזובמקבילזו

שמותספרשלהפרשיותאפואקודמותהללוהתפיליןבכל71.השיטות

מספרהפרשיותקודמותQp4-[-בלעומתן.דבריםספרשללאלו

ברייתאמובאתשבבבלילעילהזכרתי,שמותשמספרלאלודברים

כי[ה]'והי""ליקדש"סדרןכיצדר"ת':הפרשיותשלסדרןאתהקובעת

שםהדיוןבהמשך.'משמאל"שמעאם[ה]'והי""שמע"מימין"יביאך

שלתפיליןקציצותכןקוראשלמימינוכאןקשיאלא':קושייתואתמיישבואביי,'!איפכאוהתניא':דהו-מאןמקשה

בבבליאנונימיותברייתותשלקדמותןעללסמוךקשההתלמודיהמתקרכללילפי.'מניחשלמימינו

~

דהיד:נג

אולם2י.זואתזוסותרותגםכשהןבפרט,(הפוכהשהיאנאמררקהשנייהעל,כלשונהמצוטטתאחת)

משקפתדווקא,נוסףפירוטוללאאגבכבדרךהמוזכרת,'איפכאתניא'שהמתבררQD4-[מתפילין

.22הערהליד,לעילראו68
.שםהרבהועוד12-13'עמ,(66הערה,לעיל)גילת69
ברמימיהתפיליןעל.'והקורא'ה"ד,ותוספותי"רש,ב"עלדמנחות,בבלי:עיינותםורבנוי"רשמחלוקתעל70

לזהזהה,מיליקידיעל-הוצגולאאך-בקצרהשהוזכרובתפיליןהפרשיותסדר.51הערה,לעילראוכוכבא
.תפיליןבאותןשמדוברההשערהאתשמחזקמה,XHev/SePhyl~-שב

הקפידומקומראןשבתפילין,מאמרובהמשךוגם,שםשטענתולצייןיש.28הערה,9'עמ,(1הערה,לעיל)ידין71
הקבוצהאולם-רבבדוחקזאתוגם-אזעדשפורסמוהממצאיםלאוראפשריתהייתה,הפרשיותסדרעל

.כזאתאפשרותכלשוללתכךאתרשפורסמה4ממערההגדולה
.(28הערה,לעיל)רוטשטייןשללדעתוהשוו72
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יסתרושלאבאופןהברייתותשתיאתליישבהמבקש,אביישלתירוצו.קדוםונוהגראליתמציאות

מודערצוןמתוךואםהקדוםהנוהגידיעתהוסרמתוךאם-קיימתמציאותאפואמכחיש,זואתזו

.אחידנוהגלקבע
ל,

השוואתידיעלאורמעטלשפוךניתןשעליהםנושאיםמספרציינתיזהלמאמרהמבואבדברי

.הדבריםאתלסכםכעתאנסה.ל"חזשללהלכהמקומראןהתפילין
הייתהתפיליןשבהלכותברורל"חז-הפרושיםשלזולביןקומראןכתשלההלכהשביןליחסאשר

אםאףאולם,במחלוקתכללנתוןהיהלאהפרשיותשתוכןלקבוענוטההדעת.רבהקרבהביניהן

לאעקרוניתומבחינה,הפרשיותארבעשלגבולותיהןעלרקנסבההיאזובשאלהמחלוקתהייתה

ההלכהעלרקלאאורלשפוךיכולותמקומראןהתפיליןשכךמכיוון.מהותישוניכלזהבנושאהיה

אותןעל-בולדברשממעטיםמהעלאףומכאן,ל"חזהלכתשלהתפתחותהעלגםאלאהכתתית

ימיבשלהיהיהודיםלכללהמשותףאתושביטאו,השונותהכתותלחברימשותפותשהיוהלכות

73.בהןחבריםהיושלאאלהאףואוליהשונותהכתותהברי,הבית

.חשוביםדבריםנלמדוהביתימישלהישלההלכההבנתלצורךל"חזבמסורותלשימושאשר
מיהביתבימישהיו74'טוטפותחמש...האומר.,,סופריםבדבריחומר'מהמאמרללמודהניסיונות

ואף,מקומראןהממצאיםידיעללביסוסזוכיםאינםנוספיםפרשייהאוביתבתפיליןשכללו

מידתעלמכךללמודיש.כזאתתופעההייתהשלאמעידיםמקומראןשהממצאיםדומה-להפך

למדרשאשר.תמימותהלכתיותמסורותלאור'היסטוריות'השערותבהעלאתהדרושההזהירות

הוה'שלמסתבר75,'ציציתפרשת'והדיברותעשרתגםבתפיליןלכאורהנכללופיושעלההלכה

נמצאולאזאתלעומתאך,ברורהיסטורירקעישבתפיליןהדיברותעשרתאתלכלול'אמינא

הלכתיבדיוןאפואמדובר'ויאמר'לפרשתשנוגעבמה.'ויאמר'פרשתנכתבהשבהןתפיליןבקומראן

כתיבתאתלשלולביקשזהשמדרשלומרישושמא.קונקרטיתלמציאותבהכרחכווןשלאתאורטי

ולבסםלעגןוכדי,שניביתבימימסוימיםבחוגיםלפחותנהוגשהיהדבר,בתפיליןהדיברותעשרת

היאשאף,'ויאמר'בפרשתגםהדבראתהדגים'בקשירהדברותעשרואיןבקשירהאלו'הדרשהאת

.בתפיליןנכתבהלאעלמאלכוליאך(ההלכהמדרשכלשון'בשינון')במקדשיוםבכלנאמרה
1992Sanders:ראוזוסוגיהעםלהתמודדביותרהמפורטלניסיון73 , ludaism: Practice and Belie( London.1.ע.

Commonמכנהשהואבמהעוסקמנדרס Tudaism.מלמדל"חזשלאלולביןמקומראןהתפיליןביןהבסיסיהדמיון

החוקריםמרביתבידיהמתוארכת,לכתותההתפלגותשלפנימהימים,יומיןעתיקתבמסורתשמדובראולי
ארבעגםומכאן-הטוטפותארבעקביעתאתייחסואכןל"שחזכןאםמעניין.החשבונאיתהתקופהלראשית
חכמיםלדברילעתיםמכווןסופריםדברישהמושגאף.(31הערה,לעילראו)'סופריםדברי'ל-התפיליןפרשיות
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