
"Between Scripture and Interpretation: Methods of Scribal Intervention and Key Variant 

Readings in 4QReworked Pentateuch" - Andrew B. Perrin (2009) 

 

Abstract 

 

 The diverse and at times mysterious cache of scrolls discovered in the Judaean Desert in 

the late 1940s to early 1950s have indicated that scriptural interpretation in the Second Temple 

period was bound up in the transmission process of scripture itself. A corollary of this is that the 

modern dichotomy between scriptural lemma and subsidiary commentary is not always 

perceptible or applicable to some ancient texts; rather, it appears that the scribal intent was to 

seamlessly enmesh these two elements. Paramount among works exhibiting this interpretive 

scribal approach to scripture at Qumran are the five scrolls designated as the Reworked 

Pentateuch (4QRP
a-e

; 4Q158, 4Q364-367). 

 When compared with the biblical text, 4QRP exhibits several large-scale interpretive 

innovations, often in the form of content expansions of several additional lines or rearrangement 

of material, and 437 smaller variant readings. Of these individual variants, 166 (38%) are the 

result of creative scribal intervention and 271 (62%) are corroborated by various witnesses to the 

biblical text.  

 Despite the strong interpretive influence exerted on the scriptural texts comprising 4QRP, 

I will contend that these scrolls contain valuable text-critical data that helps clarify (i) the text of 

the Pentateuch as it existed in the Second Temple era; and (ii) the various methods of scribal 

interpretation utilized in this period. A valid distinction between scripture and interpretation in 

this hybrid text can only be reached by profiling the editorial and exegetical interests of the 

4QRP scribal tradition, as made evident in deviations from other witnesses to the Pentateuch. In 

this process I will strategically navigate through the creative interpretive work pervading 4QRP, 

identify its editorial contours, and isolate a cross-section of significant variant readings contained 

in the scripturally based components of the manuscripts. 

 

 

 

 

 



 

 

Google Translator Raw Text: 

0491ב  Judaean פעמים מגוונים ב המטמון המסתורי של המגילות שהתגלו במדבר s  0491מאוחר s  ,המוקדמות הראו

פועל יוצא של זה היא כי פרשנות כתבי הקודש בתקופת בית שני היה כרוך בתהליך ההולכה של כתבי הקודש עצמה. 

כי הדיכוטומיה המודרנית בין הניפוח המקראי ואת הפרשנות מאוחדת אינו מורגש תמיד או ישים כמה טקסטים עתיקים, 

בין עובד מציג גישה זו סופרים  Paramount .אלו שני אלמנטים enmesh אלא נראה כי כוונת סופרים היתה חלקה

9מגילות כאזור התורה שכתוב )הפרשנית לכתבי הקודש בקומראן הם חמש  QRPa  :9אלקטרוני Q158, 4Q364-

367). 

9כאשר לעומת הטקסט המקראי,  QRP  מוצגים מספר חידושים הפרשנית בקנה מידה גדול, לעתים קרובות בצורה של

ת קריאות גרסה קטנה יותר. אלה וריאציו 934הרחבות התוכן של קווים נוספים במספר או ארגון מחדש של החומר, ו 

( הם אושר על ידי עדים שונים על הטקסט 11%) 140( הם תוצאה של התערבות סופרים יצירתי 33%) 011בודדות, 

 .המקראי

9למרות השפעתו הפרשנית חזק המופעל על הטקסטים המקראיים הכולל  QRP,  אני טוענת כי מגילות אלה מכילים

התורה כפי שהיתה קיימת בתקופת הבית השני; ו נתונים קריטיים טקסט חשוב שעוזר להבהיר )לי( את הטקסט של  (ii) 

שיטות שונות של פרשנות סופרים שימוש בתקופה זו. הבחנה חוקית בין כתבי הקודש לבין פרשנות הטקסט הזה 

9היברידית אפשר להגיע רק על ידי פרופיל המערכת ואת האינטרסים פרשנות המסורת סופרים  QRP,  עשה ככל

ים התורה. בתהליך זה אני יהיה אסטרטגי לנווט העבודה הפרשנית היצירתיתניכרת סטייה עדים אחר  pervading 

4QRP, לזהות את קווי המתאר המערכת שלו, ולבודד חתך של קריאות חלופה משמעותית הכלול רכיבים מבוססי 

scripturally של כתבי היד. 


