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Anexo, 

 

 

Com a tradução comentada do Rolo do Templo 

 

O texto utilizado como base para a tradução do Rolo do Templo provém do documento 

11QT19 (11QT(a)), o mais completo dentre suas três cópias descobertas em Qumran. Se 

4Q524 for realmente uma cópia do Rolo, temos evidência então de uma cópia fora da Caverna 

XI, dando fim à polêmica de que os documentos encontrados na Caverna XI talvez não 

pertencessem ao mesmo grupo que guardara seus manuscritos na Caverna IV, levando à 

conclusão errônea de que o Rolo não teria relação com a seita descrita nos textos das demais 

cavernas. De qualquer modo, mesmo que 4Q524 não fosse propriamente o mesmo 

documento, a semelhança e conteúdos afins já confirmariam um elo entre eles1. O manuscrito 

11QT20 (ou 11QT(b)) é uma segunda cópia, também encontrada na Caverna XI, porém muito 

mais fragmentada. Já 4Q365 (ou 43.366) parece trazer uma redação mais curta e pode ter sido 

uma das fontes depois desenvolvidas pelo autor/redator do Rolo do Templo. O documento 

11QT21 (ou 11QT(c)) é ainda assim denominado, ao menos por Martínez, por não coincidir 

com nenhum outro texto conhecido (MARTÍNEZ, 2000, In: SCHIFFMAN, p. 371). O 

manuscrito está por demais fragmentado para se ter qualquer certeza sobre sua identificação. 

Tanto 11QT(b), quanto 4Q524 e 4Q365, bem como o texto bíblico, foram utilizados 

pelos especialistas pesquisados para preencher lacunas no manuscrito base, 11QT(a), sendo na 

presente tradução transcritos em azul, entre colchetes. Enquanto os dois primeiros textos 

podem nos proporcionar uma restauração segura, os dois últimos oferecem possibilidades 

bastante plausíveis. Não há porque, a priori, furtar-se do auxílio do texto de 4Q365, tanto 

quanto do texto bíblico, apesar da necessidade de se ter consciência de que o texto do Rolo 

pode ter menores ou maiores variações em relação a estes, como acontece ao longo de todo 

documento se o compararmos, p. ex., ao TM. O texto transcrito, as fotografias do manuscrito 

original, bem como os comentários de Yadin, foram nossa primeira fonte de pesquisa. As 

restaurações e transcrições propostas por Qimron, Riska e Martínez/Tigchelaar também 

constituíram importante material de trabalho e aparecem em nossos comentários, geralmente 

comparados com as sugestões de Yadin. De modo geral, trazemos as propostas de restauração 

                                                        
1 Puech, Elledge e Martínez são alguns dos especialistas que identificam 4Q524 como cópia do Rolo do Templo. 
Martínez afirma: “The hypothesis of different literary editions of the Temple Scroll is unecessary in order to 
explain the differences between 1Q19 and both 11Q20 and 4Q524.” (MARTÍNEZ, 2000, In: SCHIFFMAN, p. 
368). 



apenas em nossos comentários, raramente preenchendo as lacunas no texto traduzido, a não 

ser em casos muito seguros. 

 

Os sinais utilizados na transcrição da tradução foram: 

 

[...] – lacuna 

[abc] – lacuna cujo texto pode ser inferido pelo contexto 

[abc abc] – o texto em azul, entre colchetes, sinaliza texto que aparece em uma das cópias 

citadas acima, mas que está fragmentado em 11QT(a) 

abc – o texto sublinhado indica trechos em que 11QT(a) e outras cópias coincidem 

X – letra não legível no documento original 

 

Os casos das letras parcialmente legíveis e polêmicas são debatidos nos comentários. 

As cópias cujos textos coincidem ou servem de material para o possível preenchimento de 

lacunas são, da mesma forma, identificadas em nossos comentários. A não ser que esteja 

citado explicitamente de maneira diferente, a referência a Yadin e a Qimron remetem, sempre 

e respectivamente, ao Volume 2 de YADIN, 1977, e QIMRON, 1996. Já o trabalho de Riska, 

freqüentemente referido em nossos comentários, é de 2001, o de Wise, Cook e Abegg, de 

1990, e o de Martínez, em conjunto com Tigchelaar, é de 1997. 

 

 

 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Rolo do Templo 

 

Coluna II2 

 

1) [...E]u farei [...]3 

2) [...] o A[morreu...]4 

3) [...o Girgashi]ta e o Pe[rezita...]5 

4) [...Gua]rda-te de estabelecer uma alian[ça...]6 

5) [...] vais a eles, para que não sejam uma arma[dilha...]7      

6) [...] seus [altar]es destruireis e [suas] estel[as ...]8 

7) [...] suas [Asserás] cortareis e as imagens fundidas de [seus] deus[es...]9 

8) [... N]ão cobiçareis prata e ouro q[ue...]10 

                                                        
2 A coluna I da cópia 11Q19 perdeu-se com a deterioração. A restauração da Coluna II baseia-se no texto de Ex 
34, 10-16 (YADIN, p. 1). Alguns especialistas (como Wise) acreditam que essa seria a primeira coluna do 
documento. 
3 A reconstituição de Yadin, Martínez/Tichelaar e Qimron estão idênticas: 1) “[... porque é terrível o que E]u 
farei [contigo...]”. Esse trecho perfaz a última parte do v. 10 de Ex 34. Yadin considera bastante provável que a 
primeira parte do versículo o precedesse, mas é incerto afirmar. Calculando o espaço das linhas, Yadin supõe 
que o texto não continue com a primeira parte do versículo 11 (que traz a exortação: “Guarda tu o que Eu te 
ordeno hoje”), uma vez que o escriba deixou um espaço em branco seguindo direto para o conteúdo 
“pragmático” do versículo (Op. Cit.). Weinfeld, no entanto, acredita que uma versão mais curta poderia ser 
compatível com o espaço existente (cf. Cap. 5, p. 281, Nota 74).     
4 A linha inicia com a segunda parte do v. 11: “[Eis que expulso de diante de ti] o A[morreu e o Cananeu]”. 
5 Ainda segue o v. 11: “[o Hitita, o Girgashi]ta e o Pe[rezita, o Hivita e o]”. Girgashita, segundo Yadin, pode ter 
sido adicionado seguindo Dt 7, 1 (YADIN, p. 3; Riska comenta que este povo só aparece, na Torá, em Gn e Dt; 
RISKA, p. 30, Nota 9). Contudo, Brooke faz notar que a LXX, Sam e 4QpaleoExod(m) mencionam o girgashita 
entre os povos a serem expulsos da terra. Até mesmo independente do cálculo feito por Yadin do espaço na 
lacuna que certamente poderia trazer a menção a esse povo, Brooke acredita que 11QT pode ter seguido um 
Vorlage que veiculava a tradição observada nessas fontes (BROOKE, 1992, In: DIMANT et al, p.269). A 
partícula do objeto direto “את” aparece no texto bíblico apenas antes do primeiro povo citado, i.e., o amorreu. No 
Rolo parece ter sido inserido antes de cada um deles (o RT, neste ponto, fica mais próximo à LXX). 
6 Seguem os vv. 11-12: “[jebuseu. Gua]rda-te de estabelecer uma alian[ça com os habitantes da terra]”. 
7 Continuação do v. 12: “[onde tu] vais a eles, para que não sejam uma arma[dilha no teu meio]” (trad. literal). 
No texto massorético, lê-se “a ela” “עליה” (poder-se-ia ler, então, “da terra na qual entrarás”), referindo-se à 
terra, em vez de “a eles” “אליהם”, tratando-se dos povos mencionados, como está no RT (cf. Dt 7, 25). Note-se 
que sequer a preposição é a mesma. Riska, no entanto, baseado em Gesenius 1987, p. 58, abre a possibilidade de 
que, no período, a troca dessas preposições não fosse um fenômeno incomum e cita 1QpHab I, 4 como exemplo 
(RISKA, p. 32, Nota 16). O verbo “ser” em “sejam um laço” está no sing. no TM.  
8 Segue, então, o v. 13. Para Martínez et al e Qimron, a linha inicia com a primeira palavra do v., que, segundo 
Yadin, é a última da linha precedente: “[mas antes, os] seus [altar]es destruireis e [suas] estel[as quebrareis e 
as]”. É o TM que, desta vez, traz a partícula do objeto direto antes de “estelas”, partícula que está ausente no RT.  
9 “[...] suas [Asserás] cortareis e as imagens fundidas de [seus] deus[es queimareis]”. O trecho sobre as imagens 
fundidas não consta no TM a não ser em Dt 7, 25, mas, na LXX, também faz parte de Ex (Op. Cit., p. 2). O 
sufixo plural em Asserás segue a LXX e Sam em contraste com o singular no TM e em 4QpaleoExod(m) 
(BROOKE, 1992, In: DIMANT et al, p. 269).  
10 Lemos “[no fogo. N]ão cobiçareis prata e ouro q[ue está sobre eles]”, segundo Qimron e Martínez/Tigchelaar, 
enquanto a proposta difere da de Yadin que traz, para o final da linha, “le[st you be ensnared by it; for it is an 
abomination”. O texto continua com Dt 7, 25 até “e ouro”; porém, segue no plural, consonante com a primeira 
parte e diferentemente do Dt que, no TM, está no singular (porém, em 4QpaleoDeut(r) Frags. 7-10, 6, o verbo 



9) [... não] tomarás dele e não trar[ás...]11 

10) [...] anátema como ele; detestá-lo-ás com[pletamente..]12 

11) [...] é anátema. E não te prostrarás a um [outro] de[us ...]13 

12) [...] é um Deus zeloso. Guarda de estabelecer [...]14 

13) [...] atrás de [seus] deu[ses e] sacrificando a [...]15 

14) [...e to]mes [...]16 

15) [...] seus [deuses] e pro[stituam-se...]17   

 

Coluna III 

 

1) [...] que b[..]18 

                                                                                                                                                                             
também está no plural, enquanto 4QDeut(e) segue o TM; v. RISKA, p. 35 e Nota 34). Qimron e 
Martínez/Tigchlaar sugerem que o verbo “queimar” inicie essa linha (opondo-se a Yadin).    
11 “[... não] tomarás dele e não trar[ás abominação para tua casa]”. Yadin traz “ it is an abomination 9) [to me]” 
enquanto Qimron completa com “[e nada] tomarás...”. Na opinião de Qimron, “tua casa” inicia a próxima linha. 
No RT, a frase de Dt 7, 25-6 aparece praticamente toda, mas com alterações que, de acordo com Yadin, 
simplificam o texto. Para Milgrom, o texto baseia-se, na verdade, em Js 7, 11, que traz a preposição “מן” 
referindo-se ao anátema, que, segundo ele, também seria o tema aqui (MILGROM, 1980-81, p. 87). O RT traz a 
negativa “לוא” (escrita plena) antes dos três verbos, “não cobiçareis”, “não tomarás” e “não trarás”, enquanto o 
TM traz a negativa antes de “cobiçareis” (l. 8) e “trarás”. Riska aventa, entre outras hipóteses, que a repetição da 
negativa vem enfatizar a proibição (RISKA, p. 36). O verbo “trazer” aparece conjugado diferentemente: “ולקחת”, 
no TM, e “תקח”, no RT. Enquanto no RT o verbo “cobiçar” foi aparentemente alterado para o plural a fim de 
adequar-se ao texto anterior, “tomar” e “trazer” ficam no singular, como vemos no Dt (YADIN., p. 3). A ordem 
dos verbos não é a mesma aqui e no TM. 
12 Continua com Dt 7, 26: “[e tornar-te-ias] anátema, como ele; detestá-lo-ás completamente e abominá-lo-ás 
completamente]”.   
13 Aqui termina a citação de Dt 7, 26 com “anátema”. Continuamos, então, com o texto de Ex 34, 14: “[porque] é 
anátema. E não te prostrarás para um [outro] de[us porque YHWH, zeloso]”. O autor liga os dois textos trocando 
o “כיא” do livro de Ex pela conjugação “e”: “ולוא” “e não te prostrarás...”. 
14 “[é seu nome,] é um Deus zeloso. Guarda de estabelecer [aliança com os habitantes da terra]”. Segundo Yadin, 
“Guarda”, que não consta no TM (v. 15), foi adicionado sob influência do v. 12, como vemos na linha 4. Qimron 
não lê “seu nome”, pois a seqüência de sua reconstrução segue uma palavra “em atraso” em compararação com a 
de Yadin (o que acontece desde a linha 6; cf. Nota 7 acima). Isso quer dizer, suas linhas começam com a 
transcrição da palavra anterior da citação do texto bíblico àquela sugerida por Yadin, chegando, nesse ponto, sem 
espaço suficiente para o trecho “porque YHWH, zeloso”, que apareceria na linha anterior. A partir dessa 
perspectiva, completa a lacuna com “E não te prostarás para um [outro] de[us 12) [teu Deus] é um Deus zeloso” 
(Martínez/Tigchelaar seguem a proposta de Qimron). Riska lembra, porém, que Qimron não tem o aopoio do 
texto bíblico para tais opções e aceita a reconstrução de Yadin (RISKA, p. 37).     
15 “[e ao prostituírem-se] atrás de [seus] deus[es e] sacrificarem a [seus deuses, chamarem a ti]”. Qimron, 
Martínez/Tigchlaar e Yadin concordam que o verbo “chamar” deve estar no plural, conforme a preferência do 
autor, e não no singular, como no TM (concordando com a LXX). Porém, no lugar de “a [seus deuses]”, os três 
primeiros lêem apenas o pronome “a eles”, opção adotada também por Riska que, assim como Qimron e 
Martínez/Tigchelaar, observou na fotografia um traço vertical que deve ser de um heh (em “ מה[לה ”), e não de um 
alef (RISKA, p. 39). 
16 “[e comas de seus sacrifícios e to]mes de suas filhas para teus filhos e prostituam-se]” (cf. v. 16). Para Qimron 
e Martínez/Tigchelaar, “a ti” inicia essa linha. Seguimos Yadin, que o coloca, como visto na nota acima, no fim 
da linha 13. Yadin, no entanto, traz “מבנותיו”, enquanto seguimos o plural na 3ª pessoa de Qimron, que mantém a 
versão da LXX. 
17 “[suas filhas atrás de se]us [deuses] e pro[stituam-se teus filhos atrás]”.  Riska não entende porque Yadin 
restaura “[tuas filhas...] no início da lacuna (RISKA, Op. Cit.). Qimron segue o fluxo normal do texto com a 3ª 
do plural. 



2) [...] azul e púrpura [...]19 

3) [... tod]os os teus inimigos msy[...]20 

4) [... cas]a para nela pôr meu nome, t[odo/a/tudo...]21 

5) [...] nela/e prata ou ouro de qualquer ’[...]22 

6) [...] e não a contaminarás, a não ser da h[...]23 

7) [... bro]nze e ferro e pedras lavradas para b[...]24 

                                                                                                                                                                             
18 Yadin sugere que, levando em consideração o conteúdo que segue, teríamos aqui uma declaração sobre a 
construção do templo ou o lugar de sua construção (ele vê a possibilidade de que seja um texto semelhante a 2Cr 
12, 13 ou Dt 12, 11). Caso seja uma frase conclusiva, o autor levanta três outras opções de influência direta: Lv 
8, 10, Nm 4, 16 ou ainda Lv 4, 7 (Op. Cit., p. 5). Porém, vale lembrar, não são mais que sugestões interessantes 
para uma linha praticamente sem evidências. Riska segue uma das opções com: “[e tomarás para mim uma 
contribuição da parte de toda pessoa] que b[...]”.  
19 Para preencher essas lacunas, Yadin sugere algo semelhante ao que vemos em Ex 25, 3 e 35, 5-10. 23. 25; 2Cr 
2, 6 e 13 (Op. Cit). Os dois primeiros textos tratam dos materiais doados ao tabernáculo, sendo que os dois 
últimos têm a relação de materiais a serem trabalhados pelos artesões fenícios para a construção do primeiro 
templo, cópia de suposta correspondência entre Salomão e Hirão, rei de Tiro. Qimron e Riska completam ainda 
com “[e carmesim shani...]” (as cores mencionadas vêm sempre combinadas na perícope do Tabernáculo). Riska 
ainda continua com “[...e não]”, para o final da linha.   
20 Yadin vê em “msy” “מסי”, um possível erro do escriba, sugerindo que o termo que ele pretendia escrever fosse 
 ao redor”. Outra explicação proposta é a de que, conforme fenômeno observado alhures nos“ ,”מםביב“
manuscritos, a vogal estaria seguindo um shvah móbil. Se for o primeiro caso, ou seja, que devemos ler “ao 
redor”, há algumas opções de textos bíblicos passíveis de terem influenciado o RT: 1Cr 22, 9ss; 2Sm 7, 1-5; Dt 
12, 10-11; 1Rs 17-19. Todos os textos têm em comum o tema da derrota dos inimigos “ao redor”, trazendo um 
tempo de paz, que é sempre associado à construção do Templo (Op. Cit.). Riska, baseado em Mink, sugere 
outros textos como possível base para a reconstrução da linha: 1Rs 5, 2; 1Rs 9, 15; 2Cr 8, 7-8 . Portanto, ele 
segue um caminho alternativo ao de Yadin, propondo uma reconstrução completa e ainda mantendo a leitura de 
 que seria o plural de “trabalhos forçados”: “[levantarás de todos os teus estrangeiros residentes e de tod]os ,”מסי“
os teus inimigos os trabalhos [forçados, sendo que todo homem] (RISKA, p. 44; v. MINK, H.A. Die Kol. III der 
Tempelrolle. Versuch einer Rekonstruktion. RQ 11, 1979-81). Assim, o trabalho forçado para as obras do 
Templo não deveria ser recrutado entre os israelitas (1Rs 9, 22; Op. Cit., p. 170).  
21 Nas reconstruções de Yadin, Martínez/Tigchlaar e Qimron, optou-se pelo sufixo do possessivo em primeira 
pessoa do singular para “meu nome” “שמי”. Nos manuscritos, é absolutamente impossível distinguir entre “י” e 
 que indicaria o possessivo de terceira pessoa. Considerando que, na maior parte do RT, o texto apresenta a ,”ו“
divindade falando em primeira pessoa, a preferência natural seria, então, o sufixo yod. Algumas possíveis 
influências textuais para esse trecho seriam 1Rs 8, 16; 9, 3 e 11, 36 (cf. Col LII, 16), em que Deus confirma a 
escolha e o estabelecimento de Seu nome no templo de Jerusalém (Op. Cit.). Riska propõe (seguindo Mink; Op. 
Cit), dando continuação à linha anterior: “[sábio no teu meio fará para mim uma cas]a para nela pôr o meu nome, 
como [tudo o que Eu]” (inspirado em Ex 25, 8-9; 29; 31; 35, principalmente v. 10, referentes à feitura do 
mobiliário e da necessidade de homens hábeis para trabalhar, principalmente nas peças mais artísticas). 
22 O assunto tratado é provavelmente o da interdição do uso de materiais de determinadas origens (de butim 
declarado anátema ou de metal empregado na feitura de ídolos) para a construção do templo ou para a confecção 
de seu mobiliário, como a continuação parece confirmar (YADIN, p. 6). Opções para a reconstrução são bastante 
conjecturais, porém. Riska, dando seguimento à frase da linha anterior traz (aceitando sugestão de Mink): “4) 
que Eu 5) ordeno hoje. E não introduzireis] nela/e prata ou ouro de qualquer das t[erras das nações]”. O texto 
proposto por Yadin, no entanto, é considerado muito extenso para o espaço da lacuna no final da linha (v. 
RISKA, p. 47), enquanto seu início de linha é mais curto, partindo de “[E não introduzireis]”: “5) de tudo q[ue 
estiver sobre as imagens de seus deuses]”.  
23 Cf., p. ex., 2Cr 36, 14 e Ez 23, 38. Riska, mais uma vez seguindo Mink, traz uma sugestão para a primeira 
lacuna: “[porque é uma abominação para mim]”. Qimron preenche a lacuna do final da linha com “תרומה תקח”, 
“contribuição tomarás”, ou seja, o material que deve ser utilizado para a construção do Templo vem da 
contribuição dos israelitas, conforme narra Ex 25. Yadin, além de “תרומה”, pensa também na possibilidade de 
“ נדבה[ה ”, “doação” (cf. Esd 8, 25 e 28; v. também 1Cr 29, 6s; YADIN, p. 6).  
24 Riska, conforme propõe Mink e Qimron, com base em 2Cr 2, 6, preenche o início da lacuna com “[todo ouro e 
prata e bro]nze...”. Yadin e Martínez/Tigchelaar sugerem “ נות[לב ” “para construir” como complementação das 
letras anteriores à segunda lacuna, enquanto Qimron opta por “ ית[ב ”, “casa”. Dois textos próximos ao tema são 



8) [...] e todos os seus utensílios farão de ouro pur[o...]25 

9) [...a] Kaporet, que fica sobre ela, de ouro puro [...]26 

10) [... o altar] do incenso aromático e a mes[a...]27 

11) [...] não removerá do templo, suas travessas [...]28 

12) [...] e suas ti[ge]las serão de ouro puro e os incensórios [...]29 

13) [... para tr]azer com eles fogo para dentro. E o candelabro e k[...]30 

                                                                                                                                                                             
1Rs 5, 32 e 1Cr 22, 2-3 (YADIN, p. 6). Para Riska e Mink, como ocorre uma provável mudança de tema, talvez  
exista um Vacat depois de “casa”. Não há menção ao ferro nas narrativas de Ex.  
25 O texto refere-se, provavelmente, à confecção do mobiliário do santuário com ouro (cf. 2Cr 9, 19s) e à questão 
da especificação de que o ouro utilizado no santuário deve ser “puro” (v. Ex 37; Op. Cit., e v. cap. 1, p. 49). 
Riska, seguindo Mink, traz: “e tudo o que está na casa] e todos os seus utensílios...”. Qimron acata a proposta de 
Mink com uma pequena variação, que, na verdade, iniciar-se-ia na linha 7: “7) [...e para tudo o que está na 
casa...]...”. Para Riska, a sugestão de Qimron enfatiza, como mencionamos acima, que o ouro utilizado deve ser 
puro. Na de Mink, a qual Riska segue, a pureza de todo ambiente e mobiliário é que é o tema. Riska explica sua 
preferência pela tendência do documento em ser radicalmente estrito com questões de pureza (RISKA, p. 48). 
Porém, como vimos no cap. 1, a exigência pelo ouro puro é um sinal de santidade e pureza no Tabernáculo de 
YHWH. Não há porque rejeitar um pelo outro, uma vez que as duas instruções podem estar aí lado a lado: que 
tudo em Sua “casa” seja de ouro, e de ouro puro. Para o final da linha, Mink propõe que se restaure: “[os 
querubins que]”. Riska propõe “[e colocarão na arca]” (segue de perto Yadin que, no entanto, transcreve toda a 
frase na linha abaixo, mesmo havendo problema com espaço), argumentando que não há porque combinar a 
Kaporet com os querubins, que nem ao menos são tratados nesse momento (RISKA, p. 49).          
26 “Sobre ela”, certamente refere-se à arca. Yadin lembra que não é obrigatório que seja uma ordem para 
confeccionar a arca, já que ela existia desde o tempo do tabernáculo e foi apenas transportada para o Templo (v. 
Ex 25; 17; RISKA, p. 171; 1Rs 8, 6 e 6, 19; 2Cr 5, 5ss e 1, 4; YADIN, p. 6). Riska, como vimos, segue de perto 
a sugestão de Yadin para a reconstrução do início da linha, porém já trazendo parte na linha anterior: “8) ... [e 
colocarão na arca] 9) o testemunho e farão a] Kaporet...”. Contudo, a proposta de Yadin é preferível 
(independente da questão do arranjo nas linhas): “e colocarão nele a arca do testemunho e farão a]...”. Isso 
porque, ao menos na BH, “arca do Testemunho” é uma combinação comum. Para o final, segundo Riska, que 
segue Mink, teríamos “e assim farão de ouro”, no comando para a confecção do altar de ouro.   
27 O tema é o altar do incenso aromático e a mesa, que ficavam dentro do santuário. Todos os especialistas 
concordam que o termo anterior a “incenso” é “altar”. Yadin, porém, supõe que a ordem foi dada no começo da 
linha com “[Assim farão o altar] do incenso...”. O autor também acredita que, após o termo mesa, viesse a 
explicação de sua função, i.e., nela se deveria arranjar os pães da presença (como acontece em 1Rs 7, 48; cf. Col. 
VIII, 8s e 11; YADIN, p. 7; v. Cap. 1, pp. 60-1). Qimron, por sua vez, propõe que o ponto tratado é o material de 
sua feitura “...e a mesa “feita de ouro 11) puro”. Riska objeta levantando a questão de por quê, então, o texto não 
explicitaria que também o altar deveria ser de ouro puro (RISKA, p. 50).   
28 O verbo “מוש” pode referir-se a uma pessoa, que não deveria afastar-se ou apartar-se do santuário, ou um 
objeto, que não deveria ser removido ou retirado (v. Nm 14, 44; Js 1, 8; Ex 13, 22 e 33, 11; cf. entre os 
manuscritos o termo figura em 1QS 6, 3.6). Yadin acredita que, devido ao conteúdo, é a um “objeto” que o texto 
se refere, provavelmente os pães da presença (v. Ex 25, 30; Nm 4, 7; cf. as leis sobre o tema na Col. VIII, 8f; 
YADIN, p. 7). Meier, porém, tem uma visão mais ampla dessa proibição, que abrangeria todo o mobiliário. Esse, 
então, não poderia ser removido da área mais sagrada (MEIER, 1985, p. 66).   
29 Provável restauração “[e seus jarros e suas taças] e suas tigelas serão de ouro e [seus] incensórios [...]” (para 
Qimron e Riska, “e seus jarros”, por questão de espaço, faz parte da linha anterior). A restauração é baseada em 
Ex 25, 29; 37, 16 e Nm 4, 7 (cf. Col. XXXIII, 13-14, que salienta que é a prata o material utilizado para a 
confecção das tigelas onde seriam colocadas as pernas e entranhas da vítima sacrifical). O incensório referido 
leva o fogo do altar externo para dentro do santuário, servindo o altar de ouro; por isso, segundo o texto, seria 
confeccionado do mesmo material (v. Col. XXXIII, 13). Não há menção de um incensório de ouro na Torá (cf. 
Yoma 4, 4 e Tamid 5, 5; Op. Cit.). Riska, seguindo Mink, deixa clara a questão ao preencher a lacuna: “os 
incensórios [do altar do incenso]”. Qimron, porém, acopla um pronome possessivo com relação à mesa, dando 
continuidade à seqüência de objetos da mesa referidos com pronome possessivo, e fecha a lacuna com “os [seus] 
incensórios [de ouro puro]”. Assim, para o especialista, é o material de feitura do mobiliário do Heikhal que é o 
tema principal aqui. 
30 Para Yadin, a controvérsia levantada aqui é exatamente a da necessidade, na visão do autor do RT, do 
incensório que leva o fogo para o altar interno ser de ouro, como todo o restante do mobiliário interno, e não de 
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prata ou bronze (Op. Cit.). Yadin acredita que a palavra iniciada antes da segunda lacuna seja “ ול[כ ”, 
“tudo/todas/os”, fechando com “utensílios”. Qimron e Martínez/Tigchelaar mantêm “utensílios”, sem o pronome 
e concluem com o verbo “será”, que associam ao “ר” “r” (de “טהור”, “puro”), da linha seguinte, completando 
com “e [seus u[tensílios serão 14) de ouro pur]o”. A cópia de 11QTc, traz: our[o puro  vacat e tod[o...], 
confirmando a restauração do início dessa linha. Riska, a despeito de lembrar que “כול” aparece na LXX e em 
Sam, mas não no TM, defende que, pela contagem das letras no espaço, o termo faça parte do RT (RISKA, p. 
53) Por outro lado, considera muito longa a sugestão de Qimron (Op. Cit., p. 196, N. 23). 
31 O escriba, ou o próprio autor, deixa um espaço vago, distinguindo entre os temas do mobiliário interno do 
Templo, de ouro, e o mobiliário externo, de bronze. Sobre o possível conteúdo, v. Ex 27, 1s e 38, 1s, que 
prescrevem a feitura do altar em madeira de acácia. Sobre a questão de o altar ser de pedra ou bronze, cf. Col. 
XII, 8s (YADIN, p. 8). Qimron, porém, levando em conta 11QTc, propõe “e todo o altar da ‘Ola[h farão]”. 
Riska, seguindo Mink, acrecenta: “e todo o altar da ‘Ola[h e todos os seus utensílios]”.    
32 Yadin lembra que a expressão “bronze puro” não aparece no texto bíblico e foi cunhada a partir da expressão 
bíblica “ouro puro”, que vimos acima. O autor também faz notar que “נחשת”, “bronze”, aparece como 
substantivo masculino também em passagens bíblicas como 1Rs 7, 45 e 2Cr 4, 16 (Op. Cit.). Com o auxílio de 
11QTc, Qimron e Martínez/Tigchelaar preenchem a lacuna final: “del[e e a bacia e seu pedestal]”.   
33 As primeiras letras de 11QTc poderiam ajudar na reconstrução da linha, mas, se por um lado, Matínez e 
Tigchelaar lêem um yod e um hei para formar “יהיו”, “serão”, Qimron, por outro, lê um waw e um kaf para 
“ ול[וכ ” “e to[dos”. Enquanto a segunda letra não parece muito legível, a primeira nos leva ao mesmo problema da 
indistinção entre waw e yod em Qumran. Assim, as sugestões seriam, para Qimron, “e to[dos os] seus 
[uten]sílios são de bronze po[lido como os espelhos] para ver fa[ces”, e, para Martínez/Tigchelaar, “[serão] de 
bronze [polido como espelhos] para ver fa[ces” (Riska segue Martínez/Tigchelaar de perto, mas acredita que 
“seu pedestal” aparece nessa linha). Note-se que Qimron lê ainda um yod e um waw, que indicariam o plural e o 
possessivo, respectivamente, de “ יו]כל ” “seus [uten]sílios”. Martínez/Tigchelaar não conjecturam quais seriam 
essas letras, enquanto Yadin acredita ser um šin e um thaw de uma possível reconstrução de “רשת”, “rede” (o 
termo aparece em Ex em referência ao altar do sacrifício; v., p.ex., 27, 4). Se as reconstituições estiverem 
corretas, o conteúdo pode ter sido inspirado por Ex 38, 8, que conta como a bacia e seu pedestal foram 
confeccionados com o bronze do espelho das mulheres que auxiliavam à porta do tabernáculo. O autor estaria 
mencionando, então, que o bronze polido tinha tal brilho que permitia ver o reflexo como um espelho (Op. Cit.).      
34 Com o auxílio de 11QTc, sabe-se com certeza que o primeiro termo reminiscente é mesmo “bronze” e o que o 
segue é “ברור”, “claro”, “límpido”, “acrisolado”. Yadin considera a possibilidade de continuar tratando-se aqui 
da bacia e do pedestal, últimos itens de bronze listados em Êxodo na feitura do mobiliário do tabernáculo. Yadin 
(e em suas pegadas, Qimron) também levanta a possibilidade de que o fei sofit seja parte da palavra “כסף”, 
“prata”, indicando a descrição de alguns materiais em prata (Op. Cit. p. 9; em Ex 38, 10, acessórios de prata, 
como ganchos e vergas, teriam sido utilizados para a montagem do tabernáculo; cf., p. ex., cap. 1, p. 45). Enfim, 
Yadin propõe: “[Façam-nos de] bro[nze polido...]” (não utiliza 11QTc). Riska, seguindo mais de perto 
Wacholder (1991, p. 6), opta por: “[sobre o alta]r bro[nze acrisolado revestido de pra]ta e enqua[dramento de 
ouro]” (RISKA, p. 57). Yadin considera impossível fazer qualquer sugestão sobre as últimas letras sobreviventes 
da linha. 
35 Yadin propõe que se possa ler “ ה[וב]נחושת צה ” “[...bronze cl]ar[o (?)” (cf. Esd 8, 27 e Middoth 2, 3). 
Diferentemente de Yadin e Martínez/Tigchelaar, Qimron lê um reiš, um yod e um bet, e não um waw e um bet, 
formando “ ריב]להק ”, “sacrificar”, “ofertar (em sacrifício)”. O autor continua, tendo 11QTc como referência, com 
“[... re]gular da parte [dos filhos de Israel...]”, no que seria a linha 19, e, na linha 20, traz “[... na casa onde] farei 
morar [o meu nome...]”. Para Riska, novamente seguindo Wacholder (Op. Cit.), 11QTc faria parte dessa linha e 
sugere: “[Vacat. Todos os utensílios do altar da ‘Olah para sacri]ficar a ‘O[lah re]gular da parte [dos filhos de]” 
(v. paralelo na Col. XXIX, 5; RISKA, p. 58).    



Coluna IV36 

 

1) [...] šm [...]37 

2) [...] estendendo para [...]38  

3) [...] Casa, largura de ’r[...]39 

4) [...]ym e um pavimento ladrilhado (hy)entre o/a40 

5) [...]yn o sexto, um pavimento ladrilhado [...]41  

                                                        
36 Riska reconstrói quatro linhas do início da coluna com a ajuda de 4Q365a Frag. 3. A despeito de os 
especialistas, de modo geral, considerarem problemático o uso do fragmento para reconstrução de 11QTa, Riska 
afirma que, na verdade, ele pode ser utilizado como uma possibilidade “in the same manner as the biblical 
texts...” (RISKA, p. 62). Wise é um dos especialistas que tem reservas com seu uso e identifica o fragmento com 
parte da denominada “Fonte do Templo”, antecedente ao nosso documento (WISE, 1990, pp. 52.59). As quatro 
primeiras linhas trariam: “01) [Israel, dia a dia. Vacat. E farás a casa que] 02) [construirás para mim no lugar em 
que farei habitar ali meu nome... ] (“farei habitar” vem de 11QTc). 03) [... sobre o fundamento, um recesso, três 
côvados a partir das paredes] 04) [... Vacat. Farás a 1) parede de sete côvados.”  
37 Yadin sugere que um número estivesse escrito aqui (“שמונה” – oito – ou “שמונה עשרה” dezoito?), podendo 
indicar alguma das medidas do Templo, como a altura das pilastras ou a largura dos portões (v. Col. V, 5; VI, 3; 
ou, nas Escrituras, 1Rs 7, 15). Outra possibilidade levantada pelo autor é que o termo seja “שמה” “lá/para lá”, 
lembrando dos exemplos das Colunas XXXVII, 14; XLV, 6-7; XLVI, 13, entre outras tantas passagens bíblicas 
possíveis (YADIN., p. 12). Riska, ainda seguindo sugestão de Wacholder, também acredita ser um número e 
reconstrói: “[parede de sete côvados, estendendo para o Oriente vinte e] oi[to e estendendo]” (contra Swanson 
que prefere a segunda alternativa, ou seja, “שמה”; SWANSON, 1995, p. 216).   
38 Yadin sugere “ חוץ[יוצאים ל ” “[...] sobressaindo/estendendo para [fora” (cf. Cols. XLI, 12; XXXVI, 14; XXXIII, 
6). O tema tratado aqui, aparentemente, seria das estruturas arquitetônicas protuberantes sobressaindo à parede. 
Yadin pensa que pode tratar-se dos pavimentos (Op. Cit.). Riska, porém, dá continuidade ao tema anterior com: 
“[para o Sul catorze e para o mar vinte e oito estendendo para Norte]” (ainda utilizando a mesma fonte 4Q365a).  
39 Parece claro que a medida referida é quatro ou catorze (“ ארבע עשרה/ארבע ”). A sugestão da restauração de 
Yadin é baseada em 1Rs 6, 5, sendo que poderia pensar-se em algo como “[ao redor das paredes da] Casa”. 
Riska sugere, dando continuidade ao texto: [catorze côvados ao redor das paredes (?) da] Casa, largura de 
qua[tro côvados]. Para Yadin, a largura seria dos andares anexos com quartos (יצועים) ao redor da parede do 
Templo (v. nota seguinte; YADIN, Op. Cit.). Schiffman descreve essa estrutura no I Templo assim: “1Kgs 6:5-
6, 8 describes the יצוע built around the outside wall of the Temple. This structure consisted of three rows of 
chambers on each side. The lowest was five cubits wide, the next six, and the highest seven. The purpose of the 
recesses thus created, as the building was wider on top than below, was to make it impossible to climb up the 
side walls. There were entry ways leading from one chamber to the next and also to the chamber above.” 
(SCHIFFMAN, 2001, p. 76). Sobre o RT, o autor comenta: “In this matter, the scroll, like Ezekiel, followed the 
plan of the Solomonic Temple, as known from Kings.” (Op. Cit., p. 77). A diferença é que, no RT, temos seis 
   .(v. Nota 40 abaixo) ”יצועים“
 para Yadin: terrace; Martínez/Tigchelaar: tiled pavement. Segundo Yadin, o termo, não bíblico, é ,”רובד“ 40
freqüente na Mishnah para descrever “a terrace between or at the top of a stairway or any terraced structure.” 
(v., com relação a terraços no “Beit Moqed”: Tamid 1, 1 e Middoth 1, 8; no Ulam, Middoth 3, 6 e Yoma 4, 3; cf. 
col. XLVI, 5-6). Schiffman, explicando a estrutura no RT, descreve especificamente esse elemento 
arquitetônico: “The term רובד is used to designate the pavement or terrace upon which each story is constructed. 
This pavement would have had to have been strong in order to support the next chamber, which proclude further 
out than the one below.” (Op. Cit.). O escriba esqueceu-se, em um primeiro momento, de escrever o termo “בין” 
“entre”, e já iniciara a palavra seguinte (que infelizmente perdeu-se com a deterioração e da qual vemos o hei e o 
yod), quando, ao dar-se conta do lapso, tentou apagar as letras e continuou o texto corretamente. Uma possível 
restauração seria, já contando o yod que tentara apagar anteriormente, “ יצוע[ה ” (referindo-se aos andares dos 
quartos anexos ao edifício do Templo; cf. Rs 6, 5-6.10; YADIN, Op. Cit.). Riska sugere: “[para todos que vêm ... 
os genti]os e um pavimento ladrilhado entre o [primeiro]” (ele aceita a leitura do artigo antes da lacuna).   
41 Para Yadin, “sexto” refere-se a “יצוע”. O yod e o nun que seguem a primeira lacuna provavelmente são parte 
do termo “בין” “entre”. Assim, o tema tratado aqui seria o pavimento entre o quinto e o sexto andares (Op. Cit.). 
Swanson é bastante reticente com essa conclusão, considerando que o texto não traz dados suficientes 
(SWANSON, 1995, p. 217). Schiffman, por sua vez, conclui que realmente o Templo teria seis andares de 



6) [...] h vacat. [..] 

7) [...]h a largura e a altura da/do q[...]42 

8) [... cô]vados; e construirás o ’Ulam [...]43 

9) [...]v dez côvados, e [suas] paredes [...]44 

10) [...] e a altura de sessenta côvados [...]45 
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quartos contíguos, em contraste com os três que aparecem nos textos bíblicos. Schiffman levanta a possibilidade 
de que o autor, desconsiderando os sessenta côvados de altura conferidos por Crônicas ao Templo, teria pensado 
que o Templo teria, na verdade, trinta côvados. Com esse cálculo em mente, teria dobrado o número de andares, 
uma vez que seu Templo teria trinta de altura, mais trinta dos andares da estrutura superior (SCHIFFMAN, RQ 
65-68, p. 558-9 e 564).    
42 Segundo Yadin, a largura indicada seria a do próprio Templo (cf. 1Rs 6, 2; 2Cr 3, 3 e Middoth 4, 7). A letra 
 como é referida essa área nas narrativas do ,”הקדש“ ”poderia muito bem referir-se a altura do “Santo ”ק“
Taberáculo na Torá (como vimos no Cap. 1, pp. 45ss); nas descrições do Templo, ela equivale ao Heikhal 
(YADIN, p. 13). 
43 Os côvados referidos podem ser da altura do Heikhal, em continuação direta com o tema que vimos acima, ou, 
ainda melhor, da espessura de suas paredes, configurando aí a troca do assunto em pauta. As medidas do ’Ulam 
(pórtico, vestíbulo) também estariam sendo conferidas, conforme vemos em Ez 40, 48; 1Cr 22, 11; 28, 11 (cf. 
também Col. XXX, 4). Tanto a estrutura da sentença como a escrita do verbo “construir” estão redigidas de 
forma estranha ao Hebraico conhecido (“ובאתה”), mesmo comparando-se com os demais MMM. E, pelo menos 
com relação ao verbo, Yadin considera a possibilidade de engano do escriba, devido a um erro semelhante 
observado em Ez 40, 48 (Op. Cit.). Riska prefere manter a leitura da raiz “בוא”, conotando a idéia de entrar no 
’Ulam. Porém, fica a dificuldade da partícula “את” que não é requerida por esse verbo.  
44 O provável início é “ ב]רח ” “largura”, estabelecendo-se, assim, as medidas do ’Ulam. Em 1Rs 6, 3, é fixada a 
largura do ’Ulam em dez côvados (cf. Ant. 8, 65). A largura do ’Ulam que aparece em Middoth 4, 7, porém, é de 
onze côvados e parece ter sido influenciada por Ez 40, 49, onde aparece redigido o número “עשתי עשרה” (na 
LXX, doze).  Complementando, Yadin acredita que o texto confira as medidas da espessura das suas paredes (v. 
Cols. XXXI, 11; XXXVIII, 14; XL, 9; Op. Cit., pp. 13-4).  
45 Yadin lembra que, se a altura do Heikhal já foi conferida, teríamos aqui a altura do ’Ulam, sessenta côvados, o 
dobro do edifício do Templo, segundo Schiffman. Segundo 2Cr 3, 4, a altura do Templo de Salomão seria de 
cento e vinte côvados, o que, para Yadin, seria um evidente exagero (seguido por Josefo; Ant. 3, 64). A versão 
da LXX do Codex Alexandrinus e a siríaca trazem vinte, que, por outro lado, parece muito pouco. No entanto, a 
medida do ’Ulam no Templo de Herodes segue Cr (o Templo de Herodes também segue a proporção do RT, o 
’Ulam tendo o dobro da altura do Templo em si (sem a estrutura superior; v. SCHIFFMAN, 1996, RQ 65-68, p. 
564). As medidas do Templo de Zorobabel, segundo Josefo, foram definidas pelo governo persa. Em Esdras 6, 3, 
diz-se que tinha sessenta de altura e o mesmo de largura. A Mishná (Middoth 4, 6) estabelece um total de cem 
côvados de altura, mas somando-se com a estrutura superior, o que, aparentemente, não acontece com o RT. 
Assim, segundo Yadin, o RT traria sessenta côvados para o ’Ulam e trinta para o Heikhal (sem contar a parte 
superior). Para ele, o autor teria sido influenciado por Esdras (YADIN, p. 14).   
46 Yadin considera a possibilidade de a reconstrução ser “ ובה[וג ”, apesar de não haver certeza absoluta de que a 
letra anterior à lacuna seja mesmo um “ג”. Se essa for a opção correta, o scholar acredita que a medida de doze 
côvados referida seja a largura do portão ou da entrada do Ulam. A LXX completa a informação do texto de 
Ezequiel dizendo que o Templo ali descrito teria catorze côvados de largura (Ez 40, 48). A mesma medida 
aparece no RT para o portão da estrutura superior na Col. V, 9.  
47 Tendo a Col. VI, 7 como referência, Yadin sugere que “vinte e um” trate da altura do portão mencionado na 
linha anterior (Op. Cit., p. 15).  
48 Não há certeza de que esteja escrito apenas o número vinte, não se podendo, portanto, assegurar-se que não 
haja um waw conjuntivo antes do termo (Riska observa que existem traços de uma letra à direita do ‘ain 
danificado, acreditando que um waw seja bastante provável; RISKA, p. 70). Esperar-se-ia, nesse ponto, a 
especificação das dimensões do Santo dos Santos, que, nas Escrituras, mede 20 por 20 côvados (v. 1Rs 6, 20 e 
2Cr 3, 8; cf. Col. XXX, 5-6; YADIN., pp. 15-6; Swanson ainda cita Ez 41, 4; SWANSON, 1995, p. 219). 



14) [...revesti]da/o (?) [com our]o (?) [...]49 

15) [...       ] sua metade [...]50 

16) [...         ]Xbdy X[...]51 

17) [...          ]X[...]52           

 

Coluna V53 

 

1) [...] que estão juntos [...]54 

2) [...] côvados š[...]55 

3) [...] de espessura três [...]56 

4) [... acima de ...]bh da mesma medida que57 

5) [š... e côva]dos por vin[te] e oito [...]58 

                                                        
49 Não há certezas com relação à leitura das duas letras sobreviventes, talvez um fei sofit e um beit, para formar 
“ ף]צ ” e “ ב]זה ”. Segundo 1Rs 6, 20, o Devir (Santo dos Santos) seria todo revestido com ouro (cf. Cols XXXI, 8 e 
V, 11; também 2Cr 3, 8, referência lembrada por SWANSON, 1995, p. 219). A maior parte da linha foi deixada 
em branco, o que indica que um novo assunto iniciava-se na linha 15 (YADIN, p. 16). 
50 Provavelmente começa com um mem, formando “מחציתו”, o que, porém, não é cem por cento seguro. O termo 
aparece apenas uma vez na Bíblia, ao tratar da preparação do óleo da unção (Ex 30, 22), assunto pouco provável 
nesse momento do texto. Yadin conjectura que estejam lidando com elementos da estrutura superior (cf. Cols. V-
VI; Op. Cit.).  
51 Uma possível restauração seria “ ם[בדי]רו ” “[te]rraç[os]” (cf. Middoth 1, 8; Tamid 1,1; Op. Cit.). Riska acredita 
perceber os traços de uma letra que seria um waw imediatamente antes do beit, trazendo o que pode ser um dado 
comprobatório para a hipótese levantada por Yadin (RISKA, p. 71, Nota 62). 
52 Há vestígios de, pelo menos, mais uma linha. 
53 Essa é a última coluna copiada pelo escriba “A”, tendo início, na Col. VI, o trabalho do escriba “B”. Através 
de uma comparação cuidadosa, averiguou-se que alguns trechos das duas colunas sobrepõem-se, provavelmente 
por serem dois trabalhos feitos em separado e depois reunidos. Esse fato facilitou a reconstrução de certas partes, 
mas não foi o suficiente para uma complementação total, uma vez que as linhas não coincidem. É importante 
também a informação que, na realidade, a Coluna VI original não foi preservada, mas apenas sobreviveu como 
“imagem de espelho” no verso da Col. VII (YADIN, Op. Cit., pp. 16-7). Os trechos preenchidos com o auxílio 
do material da Col. VI aparecem em azul.  
54Em  2Cr 3, 12, o verbo é utilizado para descrever as asas dos dois querubins, que se juntavam acima da arca. 
Yadin observa que é impossível estabelecer qual poderia ser o tema tratado aqui, mas, como exemplo, pensa na 
junção das pranchas de cedro em algum outro elemento da estrutura da construção do Templo (Op. Cit., p. 17).   
55 A letra šin pode referir-se à dimensão da medida que seria indicada a seguir ou mesmo do côvado que aparece 
antes no caso de a preposição “ב” estar originalmente acoplada a ele, podendo ser o número três (שלש), seis (שש) 
ou oito (שמונה) (Op. Cit., p. 18). 
56 O manuscrito invariavelmente usa o termo “רוחב” e não “עובי”, como temos aqui, para informar a espessura 
das paredes (cf. XXXI, 11; XXX, 7-8; XL, 9). Na Bíblia, o termo usado aqui especifica a espessura de um dado 
objeto como um pilar, em Jr 52, 21, ou o mar de bronze, em 1Rs 7, 26. A Mishná, por sua vez, também o utiliza 
para a espessura de paredes (Pesahim 7, 12 e Middoth 4, 2). Yadin acredita que a espessura seja dos elementos 
que foram “ajuntados” acima. As unidades de medida conferidas poderiam ser “טפחים“ ,”אצבעות” ou “גודלים” (cf. 
1QM V, 13, em que todas elas aparecem em seqüência; Op. Cit.).  
 .expressão utilizada na comparação com outra medida, como vemos em Ez 11, 21-22 e na Col ,”כמדת“ 57
XXXIII, 8.10-11. Segundo Yadin, em uma fotografia tirada da Col. VII, vista contra a luz, poderia discernir-se 
as letras “המע”, podendo formar “המעלות” “degraus/escadarias” ou “המעזיבה” “argamassa”  (para essa última, cf. 
Middoth 4, 6). “מעזיבה” encaixaria também nas letras que restaram depois da lacuna (Yadin, porém, também 
considera a possibilidade de ser “רחובה”). A expressão que sobrou da coluna VI traz “acima de”. Yadin 
conjectura que o texto possa referir-se ao Heikhal, uma vez que se trata presentemente da “Casa”, ou seja, o 
edifício do Templo em si (Op. Cit.).  



6) [... [e] a sua [al]tura quar[en]ta cô[va]dos e seu teto também [...]59 

7) [... dez] côvados toda a altura [estrutura e as jan[elas]...]60 

8) [...].ikh e quatro portões [para a parte de cima para quatro]61 

9) [...] do portão doze [côvados e sua [altura]]62 

10) [vinte e um] côvados e toda a estrutu[ra e suas janelas]63 

11) [... infe]rior e tudo será revestido [...]64 

12) [...] Vacat. [...]65 

13) [...]t e farás uma colunata [...]66 

14) [...] em tudo [...]67 

                                                                                                                                                                             
58 A restauração baseada na Col. VI é: “[vi[nte e oi]to côva]dos por vin[te] e oito”. A medida de vinte e oito 
côvados especifica a altura dos portões nas Cols. XXXVI, 8-9 e XLI, 14-15. Contudo, a medida aqui é em 
quadrados. Mas isso não é tudo, pois Yadin levanta a questão de a coluna VI não trazer seu complemento, mas 
seu paralelo. V. Yadin, p. 18-9.   
59 Segundo Yadin, poder-se-ia concluir, através da coluna VI, que a altura do Heikhal seria de quarenta côvados 
(vimos que, para Schiffman, seria de trinta côvados de altura). Com relação ao “מקראה” “teto”, cf. Cols. XXXIII, 
9; XXXIV, 15 XXXVI, 9-10 (no TM, escrito sem o alef). O termo também indicaria que o teto era para ser 
construído da mesma maneira que o elemento precedente (Op. Cit.). Swanson, porém, lembra que o texto pode 
referir-se a “קורה” “viga”, que, no contexto, considera mais plausível, descrevendo as vigas que cruzariam os 
pilares (cita 2Cr 3, 7; 1Rs 6, 15; SWANSON, 1995, p. 220).  
60 Sobre as dimensões das estruturas do Templo v. Cols. XXXVI, 8-11 e Middoth 4, 6. Com relação às janelas cf. 
Jr 22, 14; 1Rs 6, 4 e Ez 40, 16 (Op. Cit.). 
61 Para Yadin, uma provável restauração da palavra perdida pela deterioração seria “ יכה]אל ” “a ti” (cf. XXXI, 9), 
em que Deus estaria especificando a Moisés (“conforme tudo que falei a ti”) como seria a feitura das janelas. 
Qimron sugere “תוכה” “dentro dele”. Yadin também levanta essa possibilidade, mas, nesse caso, a referência 
seria ao interior da câmara superior. O portão da estrutura superior do Heikhal é mencionado na Col. XXXI, 7, 
com referência à escada. Essa estrutura superior é descrita na Col. XXXIII, 10 (cf. 1Cr 28, 11). Segundo a 
Mishná, só havia uma entrada, na direção Sul, para a câmara superior e não quatro, como requisitado pelo Rolo 
(Middoth 4, 5). Um desses portões, o Norte, é mencionado na Col. XXXI, 6-7, na descrição da escadaria (Op. 
Cit., pp. 19-20). Schiffman lembra que Rs e Ez não mencionam essa estrutura, mas Josefo (Ant. VIII, iii, 1 [64 e 
66]) e 1Cr 28, 11, mencionam-na ao referir-se ao I Templo. O Templo Herodiano tinha sessenta de altura, mais 
quarenta de altura da estrutura superior, perfazendo cem côvados ao todo (v. Guerra V, v, 5 [221] e V, v, 4 [211]; 
SCHIFFMAN, 1996, RQ 65-68, p. 568).   
62 A reconstrução ficaria: “[cantos e a largura] do portão doze [côvados e sua altura é vinte e um côvados]” (cf. 
1Cr 9, 24, com relação aos “quatro cantos”). Yadin acredita que a altura é a mesma dos portões do Ulam (Col. 
IV, 11-12; Op. Cit., p. 20).  
63 Onde Matínez/Tigchelaar e Qimron lêem “suas janelas”, Yadin sugere que sejam “suas portas” 
(aparentemente, a foto parece dar razão aos primeiros; Riska segue Yadin). O autor acredita que esteja sendo 
feito um resumo dos materiais a serem utilizados na feitura das estruturas, portas etc. (cf. Cols. XXVI, 10-11 e 
XLI, 15-17). O sufixo do pronome possessivo em “portas” referir-se-ia aos portões, já mencionados (Op. Cit.). 
64 O texto da Coluna VI segue até “tudo”. Yadin, com base na Col. XLII, 10, acredita que a restauração possa ser 
“a mesma medida do portão infe[rior” (cf. Ez 40, 19 e Middoth 4, 1). Há certa segurança de que ele é revestido 
de “ouro puro”, se tomarmos como base as Cols.XXXVI e XLI (cf. Col. XXXI, 8-9; Op. Cit.). Há um vacat. 
depois da palavra “revestido”.  
65 Há um vacat na única porção preservada da linha. 
66 Para Martínez/Tigchelaar, esta é a linha 14 (segundo Riska, não há necessidade deste expediente, uma vez que, 
aparentemente, a separação entre as linhas parece ter sido ampliada desde a linha 6 por diante; RISKA, p. 78 
Nota 38). Yadin traduz o termo “פרור” por “stoa”, especificando um tipo de pórtico em estilo grego com 
colunata, e Martínez/Tigchlaar, por “portico”. Meier acredita que também possa ser um peristilo (Cf. as técnicas 
grega e oriental em MEIER, 1985, P. 60). Yadin simplesmente a descreve como uma “columned structure”. A 
restauração pode mesmo ser “pórtico de colunas”, ou seja, “ עמודים[פרור  ” (cf. Coluna XXXV, 10; v. Qimron). A 
Coluna XXXVII, 8-9 menciona o pórtico interno “בפרור הפנימי” (cf. Yadin, p. 21).       



Coluna VII 

 

1) [...] a tábua [...] 

2) [...]thh tábua n[...]68 

3) [...] as tábuas de ma[deira...]69 

4) [...] côvado e dez [...]70 

5) [...] e oitenta tá[buas...]71 

6) [... em ci]ma sobre tudo/todos/as72 

7) [...] qualquer impureza X’[...]73 

8) [...] toda/o ela/e cinco côva[dos]74 

                                                                                                                                                                             
67 Não há como associar as palavras que restaram a qualquer contexto seguro. Aparentemente, era a última linha 
da coluna. 
68 Seguimos Qimron e Martínez/Tigchlaar. Yadin abstém-se de qualquer tentativa e lê apenas o lamed, o waw 
(que formaria “לוח” “tábua”) e depois um nun isolado. Riska acredita que Qimron teria a ordem “ תה]עשי ” “Faça” 
em mente, quando transcreveu o thaw e o heh após a lacuna (RISKA, p. 84, Nota 5). 
69 Para Yadin, o texto trata da construção do Santo dos Santos, deliberando quantas tábuas de madeira deveriam 
ser utilizadas para a empresa. Em Ex 27, 8 lemos: “de tábuas o farás”, usando o mesmo termo (ali, porém, para a 
construção do altar). Nos Cânticos, vemos a expressão “לוחות ארז”, “tábuas de cedro” (Yadin, p. 25). Contudo, 
com relação a tais pranchas, o texto bíblico utiliza “קרש” e não “לוח”, provavelmente compreendida como uma 
tábua mais fina, não empregada em construções. No período da escrita do RT talvez a diferença não fosse mais 
clara. 
70 As primeiras letras estão bastante borradas e distorcidas. Assim, temos leituras divergentes, como de Yadin 
que opta por “אמה” “côvados” e Qimron e Martínez /Tigchelaar que vêem um “מאה”, traduzindo o texto por 
“cento e dez” (Meier acredita que o segundo termo é “vinte”, lendo “cento e vinte”; pelo contexto, Riska prefere 
opção de Yadin, RISKA, p. 85). Para Yadin, o conteúdo pode seguir Ex 26, 16, onde é determinada a medida 
exata das tábuas para a armação do Tabernáculo. Nesse sentido, a restauração poderia ser: “[e a largura da tábua 
é um côvado e meio] côvado e dez [côvados seu comprimento]” (Op. Cit.). 
71 Yadin acredita que aqui possa estar sendo dado o número total de tábuas para a construção do Santo dos 
Santos. A medida ficaria em vinte côvados, o dobro do Santo dos Santos do Tabernáculo, bem como, por fim, o 
do Templo de Jerusalém. Mas não há como assegurar que é a ele exatamente que se trate tal número (Op. Cit.). 
Se for o caso, o cálculo do número das tábuas seria oitenta e dois, podendo preencher a lacuna adequadamente, 
“[... dois] e oitenta tá[buas” (lembrando que o Hebraico antigo lê as dezenas antes da unidade; cf. os cálculos e a 
argumentação de Yadin em Op. Cit., pp. 28-9). Deve-se notar que, embora Yadin abra a possibilidade para que a 
letra anterior a oitenta seja um mem, ele deixa em aberto, devido às más condições do texto, para que possa ser 
um waw conjuntivo. Então, as letras performariam o número oitenta “e” dois (Qimron, seguido por 
Martínez/Tigchelaar, lê um yod e um mem; Riska, porém, transcreve o waw em sua reconstrução).    
72 Referir-se-ia às tábuas? Cf. Ez 41, 7. 
73 Seguindo Qimron e Martínez/Tigchelaar. Yadin não lê a primeira palavra e, em seguida, lê “מאה” “cem”, e não 
 impureza”, leitura proposta por Qimron e seguida por Martínez/Tigchelaar. Essa é, aparentemente, a“ ,”טמאה“
leitura mais provável, segundo a fotografia. Para o “ע” que se segue, Qimron sugere o verbo “ועשיתה”, “e farás”, 
restaurando “e não haverá ali impureza. E farás 8) uma arca”. Riska, no entanto, não vê como encaixar a frase 
nesse contexto, que traz os dados técnicos em medidas, mas aceita a leitura de “[E] f[arás]”. Contudo, não o 
relaciona à arca. Ele aceita também a cifra de cem, mas não a relacionada a nada (RISKA, p. 86). Swanson nota 
que o número cem é o número de romãs no santuário em 2Cr 3, 16 (SWANSON, 1995, p. 222 e 1992, p. 297). 
Uma questão, por outro lado, é que Swanson tenta provar a influência de Crônicas sobre o autor do RT. Se a 
observação de Riska pode ser válida para a sugestão de Qimron, também é válida para a de Swanson. A medida 
que aparece na linha seguinte não coincide com a medida dada para a arca em Ex, de 2, 5 côvados.  
74 Na verdade, Yadin é bastante cauteloso, lembrando que a medida de cinco côvados é freqüente na Bíblia: o 
altar de acácia (Ex 27, 1), as asas dos querubins (1Rs 4, 24), a “estrutura” (1Rs 6, 10), as larguras da parede 
externa e da área aberta (Ez 41, 9.11), o véu do portão do átrio (Ex 38, 18), a altura dos capitéis (1Rs 7, 16 e Jr 
52, 22), os vestíbulos do portão do átrio interno (Ez 40, 30. 48) e a plataforma de bronze (2Cr 6, 13). Em sua 



9) [...] sua altura e a Kaporet que está aci[ma...]75  

10) [...] sua largura. E dois querubins [...]76 

11) [...]h do outro lado, estendendo as asas [...]77  

12) [...] acima da arca, e suas faces, um[a...]78 

13) [...] E farás uma Parokhet de ouro [...]79 

                                                                                                                                                                             
opinião, o tópico mais plausível aqui seria o altar, mas ainda assim não há qualquer indício de que o altar seja o 
tema nesse contexto. Enquanto acredita que o mais lógico é que se tratasse da arca (como Qimron, conforme 
vimos na nota acima), não é essa a sua medida, além da questão de que sua construção também não está em 
discussão aqui (YADIN, p. 26). Qimron, seguido por Riska, completa um pouco mais a segunda lacuna com 
“seu comprimento”.  
75 Seguindo Yadin, acreditamos que a lacuna se complete com “aci[ma da arca” (cf. Ex 25, 21 e 40, 3). Para 
Yadin, não haveria referência à feitura da arca. Segundo o autor, isso corresponderia ao texto bíblico, uma vez 
que, quando da construção do Templo, a arca já existia e Salomão teria apenas mandado fabricar os querubins e 
a Kaporet. Assim sendo, o RT não seguiria o texto de Êxodo, em que Moisés é ordenado a confeccionar também 
a arca (YADIN, pp. 26-7). Swanson, porém, considera que pode ser uma atitude prematura descartar esse 
comando, pois haveria espaço nessas linhas para tal (SWANSON, 1995, p. 222). Um outro fator a levar-se em 
conta é que o RT não pretende reconstruir o tabernáculo, onde os elementos da Kaporet e dos querubins são 
moldados como uma só peça. A idéia é construir o maior dos templos, provavelmente com os mesmos querubins 
gigantes do templo salomônico. Qimron conecta o final da linha com a medida em “côvados” da linha logo 
abaixo, entendendo “no to[po dos dois 10) [côva]dos”.   
76 Qimron e Martínez/Tigchlaar lêem “côvados” a partir das letras waw e thaw que acreditam identificar no 
início da linha. Seguindo Ex 25, 17, daria as medidas da Kaporet: dois côvados e meio de comprimento e um 
côvado e meio de largura. A feitura dos querubins vem em seguida, como em Êxodo (v. 18). Se entendermos 
“acima da arca” como os últimos termos da linha precedente, não é possível aceitar esta proposta. Yadin 
preenche a lacuna com Êxodo, entendendo que os anjos deveriam ser confeccionados com a Kaporet. Entretanto, 
percebe também que não há espaço para todo o texto de Ex 25, 18 e acredita que a ordem para ser “de ouro 
batido” não foi transcrita para “harmonizar” com 1Rs 6, 23, que pede para serem feitos de “oliveira selvagem” 
(trad. BJ; Op. Cit, p. 27). Ele, por fim, sugere a seguinte reconstrução: “E dois querubins [farás dos dois lados 
11) da Kaporet]” (opção aceita por Riska).  Contudo, como mencionamos acima, em se tratando da construção 
do Templo e não do Tabernáculo, existe sempre a possibilidade de que o RT seguiria, nesse aspecto, o texto de 
Reis, que pressupõe que os querubins sejam gigantes talhados na madeira e não parte da Kaporet (Yadin parece 
confundir-se, pois refere-se aos querubins como se estivessem acima da Kaporet, mas sendo de madeira como os 
de Salomão). Se for assim, estaríamos diante de uma combinação bastante engenhosa entre a Torá e a perícope 
da construção do Templo em Reis, até porque a ordem da feitura dos objetos está seguindo Êxodo. Assim ficam 
no ar as questões: os querubins do RT seriam mesmo gigantes ou, ainda, seriam, de madeira, confeccionados 
sobre a Kaporet? Ou houve algum erro de análise e seriam simplesmente como instrui Êxodo? Swanson mesmo 
acredita que o verbo “fazer” poderia estar subentendido, tendo sido citado em outra linha, e assim haveria espaço 
para “ouro batido”, conforme Ex 25, 18. Não há como tomar uma decisão precisa com o material que temos em 
mãos.       
77 Seguimos tradução de Martínez e Tigchlaar. Yadin lê diferentemente, até mesmo com outra pontuação: “[o 
primeiro querubim desse extremo e, des]se extremo, o segundo...” (Op. Cit.). Entendemos que “השני” está ligado 
a “הקצה” e não a um dos querubins, seguindo então a pausa com vírgula e o verbo no plural, referindo-se às asas 
dos dois querubins, que estão mencionados na linha anterior (cf., sobre as asas dos querubins Ex 25, 20; 1Rs 8, 
7; 2Cr 5, 8). Para o fim da linha, Yadin, seguido por Riska, propõe: “estendendo as asas [sobre  o lugar da arca” 
(com base em 1Rs).  
78 Em continuação com a linha anterior, Yadin acredita que teríamos a harmonização de todos os textos bíblicos 
citados acima, podendo talvez restaurar-se: “[e cobrindo a Kaporet com suas asas] acima da arca”. Para o final 
da linha, Yadin lê “איש”, preenchendo literalmente com Ex 25, 20 “suas faces: (cada) um em direção ao outro” 
(Op. Cit.). Qimron e Martínez/Tigchelaar acreditam na dependência de fontes diferentes, sendo estas 
4QpalEx(m) e o Sam, formando, deste modo, “ אל אחד אחד ”, “um para o outro” (QIMRON, p. 16). A foto parece 
confirmar a proposta de Qimron e Martínez/Tigchelaar. Riska pensa o mesmo e ainda cita a LXX como outra 
fonte que poderia auxiliar na decisão (RISKA, P. 89).  
79 No início dessa linha, deve haver um Vacat. de extensão ignorada. Em Êxodo, a primeira perícope da 
construção doTabernáculo continua com a ordem de confeccionar a mesa, o candelabro (25, 23ss) e, logo depois, 
a fabricação da estrutura do próprio tabernáculo (26, 1-30; o véu nessa perícope aparece apenas em 26, 31). O 



14) [...téc]nica Chošev [...s]erá a Parokhe[t ...]80  

15) [...] 

 

Coluna VIII81 

 

1) [...] XXX [...] 

2) [...] oposto da ar[ca...]82 

3) [...] laços, sete [...]83 

4) [...] colun[as ...]84 

5) [...] seu [com]primento, e um côvado [...]85 

6) [...] e t[u] farás [...]86 

7) [...] l tXXX[...]87 

8) [...pãe]s, dois [..]88 

                                                                                                                                                                             
RT, porém, traz aqui o tema do véu, seguindo a segunda perícope da construção que começa a partir do cap. 35 
(Ex 35, 12 e 2Cr 3, 14). Conclui-se, então, com todos os elementos do Santo dos Santos. Segundo Yoma 5, 1, 
havia dois véus separando o Santo dos Santos do restante do santuário. Assim, Yadin explica que talvez 
houvesse dois véus no Templo, um deles sendo de ouro ou confeccionado com fios de ouro, entre outros 
materiais (Yalqut, Pekudei, 422 é citado como suporte à existência desse véu de ouro; v. YADIN, pp. 27-8).  
80 Cf. Ex 26, 31, a ordem divina de confeccionar a Parokhet pela técnica Chošev (cf. sobre essa técnica no cap. 1, 
p. 44s). 
81 Como ocorreu com a coluna VI, a coluna VIII só pôde ser lida pela imagem em espelho, no verso da Coluna 
IX. 
82 Yadin tem dúvidas quanto à leitura dos dois termos, Qimron e Martínez/Tigchelaar transcrevem com aparente 
segurança (as letras estão bastante borradas, mas realmente parecem confirmar essa leitura). 
83 Também dessa vez Yadin abstém-se de fazer qualquer sugestão (a leitura da foto está muito difícil sem o 
auxílio de equipamentos modernos que possam ajudar a distinguir as letras) e lê apenas o “sete”, muito claro no 
fragmento. Novamente são Qimron e Martínez/Tigchelaar que supõem que o primeiro termo seja “לולאות”. Riska 
não aceita a sugestão e argumenta que não há tal combinação na BH com o número sete (RISKA, p. 92). Esse 
termo aparece em, p. ex, Ex 26, 4 e 36, 11ss.17, referindo-se aos laços que unem as cortinas do Tabernáculo. 
84 Yadin não faz qualquer sugestão para essa linha, acreditando mesmo que estivesse vazia. Seguimos 
Martínez/Tigchelaar. Qimron ainda pressupõe um artigo antes de “colunas”. A leitura dessa linha parece 
impossível a olho nu. Riska segue Yadin, uma vez que não percebe qualquer traço discernível na fotografia (Op 
Cit.). 
85 Aparentemente, o texto trata aqui da mesa dos Pães da Presença, uma vez que a questão dos pães é tratada em 
seguida (outras duas opções levantadas por Yadin são a arca, a qual descarta por já ter sido comentada atrás, e o 
altar de ouro; porém, pelo contexto e ordem da citação da mobília que traz o próprio texto bíblico, o autor 
prefere a sugestão da mesa, assim como Qimron). Assim, a reconstituição é baseada em Ex 25, 23: [“E farás uma 
mesa de madeira de acácia de dois côvados em] seu [com]primento e um côvado”. Brooke, porém, acredita que o 
texto muito bem podia instruir que a mesa fosse feita de ouro puro, seguindo a LXX e ICr em 28, 16. O autor 
argumenta que as preocupações cultuais dos autores de Crônicas são muito semelhantes às do autor do RT, 
podendo tê-lo também levado à mesma conclusão com relação à feitura em ouro maciço da mesa da Presença 
(BROOKE, 1992, In: DIMANT et al, p. 271).  
86 E esta seria sua continuação nessa linha (e também na 7; cf. vv. 23-4): “[em sua largura e um côvado e meio 
em sua altura. Revesti-la-ás de ouro puro] e t[u] farás [para ela uma bordadura]”. A proposta de Brooke traria 
problema também para a reconstrução dessa linha, uma vez que não necessitaria do comando para que a mesa 
fosse revestida. 
87 Na lacuna da linha 7, provavelmente se concluiria Ex 25, 24: “de ouro em redor”]. Yadin, assim como Riska e 
Martínez/Tigchelaar, acreditam ler as letras lamed e tet, mas sem certezas. Suspeita-se que haja um Vacat. em 
seguida. 



9) [...]s sobre as duas fileiras [...]89  

10) [...] esse incenso e será como alimento para memória [...]90 

11) [... sob]re o altar do incenso, ao remover[es...]91 

12) [...] pão, colocarás sobre ele o incenso. Não [...]92 

13) [...ete]rno para suas gerações. E esse pão será [...]93 

14) [...] entrarem ’[...] ’w 94 

                                                                                                                                                                             
88 Combinando passagens bíblicas com temas afins, o autor traz um texto harmonizado e “mais completo” sobre 
cada assunto debatido. Ao expor o tema da mesa dos Pães da Presença, o autor aparentemente cita Lv 24, 5, 
perícope que explica com mais detalhes do que em Êxodo o rito com os pães. Qimron e Yadin restauram 
praticamente de forma idêntica, tendo como base Lv: “[Tomarás flor de farinha e assá-la-ás em doze pãe]s, dois” 
[décimos será]” (para Quimron, a palavra “dois”, a única que restou inteira, é também a última da linha; Riska 
também acredita que esse seja o comprimento real da linha; RISKA, p. 95 N. 19).   
89 O texto continuaria com Lv 24, 6a.7a. Devido ao pouco espaço na linha, teríamos aqui uma versão mais curta 
do texto, que seguiria do v. 6a direto para o v. 7. A provável reconstituição seria: “[para cada pão. Colocá-los-á 
em duas fileiras e porá]s sobre as duas fileiras [incenso]”. No TM, porém, fileira estaria no singular. Ao 
enumerar “duas” fileiras, o RT eliminaria qualquer dúvida com relação ao arranjo dos pães (v. YADIN, p. 32). 
RT omite “seis por fileira sobre a mesa pura diante de YHWH.”. Para Yadin, o trecho foi omitido porque seria 
um ponto subentendido (Op. Cit.).   
90 Qimron supõe que o termo “incenso” esteja no início da linha, onde temos a lacuna (para Yadin, estaria na 
linha precedente). Após “incenso” viria “puro”, conforme o TM. Enquanto Qimron propõe um vacat. após 
“incenso puro”, Yadin acredita que teríamos adicionado “e sal”, conforme o mandamento previsto pela LXX, e 
talvez mais umas três palavras (Riska não vê por quê haveria aí um vacat e aceita sugestão de Yadin; RISKA, p. 
95). O pronome demonstrativo indica que o incenso já foi referido antes, o que é o suporte para a reconstituição 
da linha anterior. Com exceção do pronome demonstrativo, temos praticamente o v. 7b intacto (dividido em 3, 
sem a parte c). 
91 A questão aqui é provavelmente o incenso aromático colocado sobre o “altar do incenso” ou “de ouro” (cf. 
cap. 1, p. 47). A retirada dos pães é prevista para o sábado (Lv 24, 8), conforme descreve, com o mesmo verbo 
 1Sm 21, 7. Assim, segundo Yadin, o RT complementaria com alguns detalhes os dados bíblicos, ao ,”סור“
mencionar que o incenso devia ser oferecido quando da retirada dos pães no sábado (YADIN, Op. Cit.). A 
reconstituição continuaria com o a parte c do v. 7 e inspirada na parte a do v. 8: “[presente de alimento para 
YHWH. Incensarás no dia de sábado, no dia de sábado sob]re o altar do incenso, ao removerd[es]” (a frase 
replicada “no dia de sábado” aparece em Lv 24, 8 no TM, em Sm e, provavelmente, em 4QLev(b) Frag. 25, 12-
13; porém, aqui está lacunado).  Aceitamos a proposta de reconstrução de Yadin, uma vez que a de Qimron é 
mais simples, mas não menciona o incensamento, importante para dar significado para a citação do altar. Riska 
considera que o verbo foi inserido para explicar o contexto, mas não tem qualquer base bíblica (RISKA, p. 96).    
92 Yadin reconstitui assim o início da linha: “[o pão (velho?) da mesa e ao dispores] o pão, colocarás sobre ele o 
incenso.” Qimron não transcreve “(velho?) da mesa”. Riska observa que não há suporte bíblico para esse trecho 
(RISKA, p. 97). Yadin acredita que, durante todo esse trecho, o autor do RT tenha procurado enfatizar que o 
incenso é posto sobre os pães, polemizando provavelmente com o uso no Segundo Templo em que o incenso era 
disposto em incensórios (cf. Tos. Menahoth XI,5-8.13 e Yoma II, 5 e Ant. 3, 143; YADIN, Op. Cit.). O texto 
bíblico, porém, parece favorecer o RT. Para a ordem proibitiva que se segue, Yadin propõe: “Não [se apartará]” 
(cf. Col. III, 11; Op. Cit., p. 33). 
93 Para Qimron, o verbo começaria na linha seguinte com “Não 13) [interromperá o incenso. É uma lei ete]rna 
para suas gerações” (Riska, como Yadin, segue Lv 24, 8b: “diante de YHWH perpetuamente, da parte dos filhos 
de Israel. É uma aliança ete]rna para as suas gerações.”. Lv 24, 9 seguiria com “E esse pão será de [Aarão e de 
seus filhos]” (Op. Cit.; o TM não traz “esse pão”).   
94 Qimron traz outra proposta, uma vez que pressupõe que as linhas terminem com os últimos termos legíveis, 
assim conectando-as a “E esse pão será 14) [para os sacerdotes]”. Yadin levanta a possibilidade de que o autor 
possa ter sentido a necessidade de especificar com mais clareza o tempo e o lugar em que os sacerdotes deviam 
comer do pão. De qualquer modo, restaura a linha inspirado no v. 9: “[comê-lo-ão em lugar sagrado... quando] 
entrarem ’[...]” (Op. Cit.). De acordo com o autor, as duas letras que sobreviveram no fim da linha poderiam 
formar a palavra ’Ulam (cf. Menahot XI, 7). Qimron propõe que a letra central no verbo “יביאו” seja yod e não 
waw, sugerindo que não seja, portanto, “entrar”, mas “ofertar”. O alef antes da lacuna perfaria “ ותו[א ”. Mais 
adiante ainda lê o alef e o yod do que acredita ser o termo “נשיאי”, (chefes de tribo), recordando as contribuições 
dos chefes tribais para a feitura do tabernáculo (Ex 35, 27-8; v. Col. XVIII, 16). Riska acata a primeira leitura, 
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mas não aceita a sugestão de “נשיאי” (para ele, a proposta de reconstrução de Yadin é muito longa para o espaço 
que restou; RISKA, p. 98).     
95 Mais uma coluna que é lida apenas com a ajuda da fotografia infra-vermelha na parte de trás da coluna X. 
Yadin aponta ainda para a dificuldade extra de que palavras das colunas VIII, IX e X misturaram-se, dificultando 
a leitura (YADIN, p. 34). 
96 Yadin acredita que a coluna comece concluindo ainda o tema da mesa e dos Pães da Presença. O autor e 
Qimron supõem que o assunto a dominar toda essa coluna – o candelabro – já aparece na metade da linha 1. 
Ambos começam a restauração com Ex 25, 31: “Farás um candelabro, de ouro puro batido” (para Riska “puro” é 
o último termo da linha).  O tema expandir-se-á graças à técnica, já observada, utilizada pelo autor do RT de 
combinar o maior número possível de material bíblico, seja da Torá ou de outros livros, como o de Reis.  
97 E dando continuidade a 25, 31, temos: “será feito o candelabro. Seu pedestal e seu braço, seus cálices, seus 
[botões] e [suas] flore[s serão um com ele]” (para Riska e Qimron, “flores” é o último termo). Yadin, seguindo a 
LXX, porém, transcreve “suas hastes”. Seguimos o TM, com Qimron e Riska. 
98 O RT não segue exatamente o TM nessa parte, nem na primeira perícope sobre a construção do tabernáculo 
(cap. 25) nem na segunda (cap. 37). O manuscrito complementa o texto com o número “dois”, salientando que os 
seis braços do candelabro devem sair, todos, de seus dois lados opostos. O texto continua, então, com os vv. 31c 
e 32a: “serão um com ele. Vacat (?). E seis braços sairão de seus dois lados”. 
99 A sugestão de Qimron para reconstituir parte da linha é “[três desse e três] desse, três”, referindo-se aos três 
braços que devem sair de cada lado do candelabro. Esse texto não está no TM, mas é outra forma de explicar o 
design do candelabro, interpretando o que é determinado no v. 32b-c. Yadin lê “שה”, e tem dificuldades para 
sugerir uma reconstrução da linha (YADIN, p. 35). Por fim, oferece uma alternativa: “[três hastes do candelabro 
de seu primeiro lado e, do segundo lado, tr]ês”. Martínez/Tigchelaar, Riska e Maier seguem Qimron (a foto 
parece confirmar tal posição). Riska ainda sugere uma reconstrução completa para a linha, contando que ainda 
traz “[e dos]” como final da linha 3: “[seus braços as flores saem três desse e três] desse, três”.  
100 O número “três” da linha anterior seria cópia da primeira palavra do v. 33, dando seguimento “[cálices de 
amêndoas, num braço,  botão] e flor”. Na opinião de Yadin, com base na LXX, nos targumim e em B Menahoth 
29 a, no espaço deixado em branco entre “braço” e “botão”, é provável que houvesse uma explicação de como 
devia moldar-se o botão e a flor em cada braço do candelabro (YADIN, p. 35). Para Qimron (seguido por 
Martínez/Tigchlaar), o texto traz “e suas flores”. Somente por nossa foto, parece impossível decidir por um ou 
outro. Se for essa a leitura, poderíamos ter: “[cálices em forma de amêndoas ... seus botões] e suas flores” 
(seguindo mais de perto a Qimron e Martínez Tigchelaar que lêem o sufixo do pronome possessivo). Riska, que 
como Yadin não vê o pronome possessivo, reconstrói da seguinte maneira: “cálices em forma de amêndoas no 
primeiro braço com um botão] e uma flor [ e três cálices em forma de amêndoas]”.    
101 Qimron lê “ה שתי[...]” “[...]h dois” (seguido por Martínez/Tigchelaar; a foto a olho nu não permite qualquer 
sugestão). O TM traz, na perícope do candelabro, o número dois, mas na forma masculina e nunca precedido por 
um heh (sob cada dos dois braços, um botão). Riska propõe: “no outro braço um botão e uma flor, assim nos seis 
braços que saem do candelabro e no candelabro quatro”. A reconstrução, devido ao espaço, segue mais de perto 
a LXX do que o texto longo do TM (RISKA, p. 193; isso de um modo geral nesse tema)  
102 Ainda Riska (seguindo Yadin): “cálices em forma de amêndoas e um botão sob dois braços, serão um com 
ele, e botão sob quatro”. 



9) [...] todo o braço104   

10) [...]XXXX três105 

11) [...] seus/suas [...] e as suas espevitadeiras, tudo com dois talentos106 

12) [... il]uminem todas as suas lâmpadas. Colocarás107 

13) [...]n e prepararão os sacerdotes, os filhos de108 

14) [...]d. É uma lei etern[a para as] suas [gerações]109  

                                                                                                                                                                             
103 Yadin observa que depois de tratar dos três braços saindo dos três lados do candelabro, no início da perícope, 
o número três não aparece mais no texto do TM. O autor acredita que o número possa ser a soma do número de 
botões sob os braços (YADIN, p. 36). Sugere, assim, que a reconstrução da linha 8 seja: “[braços, serão um com 
ele, e assim para os seis braços que saem dele. Botões serão] três” (seguido por Riska).  
104 Yadin tem dúvidas sobre a leitura de “כול” “todo”. Com base na LXX (em Ex 37, 16), acredita que possa 
haver aqui uma explicação para a feitura da flor e do botão no topo do sétimo braço, que ficava no centro do 
candelabro (Op. Cit.). 
105 Qimron (seguido por Martínez/Tigchelaar) lê as letras precedentes a “três” como “ מזאות]ו ”, cuja tradução 
segundo Martínez Tigchelaar seria: “[and] from the others, three”. Por sua vez, Yadin prefere ver um nun no 
lugar do zain e não reconhece nenhuma das letras anteriores a essa. A sugestão do autor é que estaríamos diante 
de um plural de “קנה” (“braço”, para “קנאות”) incomum no Hebraico, mas que aparece em Nee 12, 44 (plural de 
 De qualquer modo, o número três está no masculino e não se referiria aos braços. Um substantivo .(מנאות fica מנה
masculino bastante mencionado nesse tema, porém, é botão, que Yadin sugere que estaria mais uma vez 
associado ao adornamento dos braços (YADIN, p. 37). Riska, porém, pelo exame paleográfico, defende a leitura 
de um zain e não do nun (RISKA, p. 105) e traz: “[desse, três] e desse, três.   
106 Texto certamente adaptado de Ex 25, 38-9. Porém, aparentemente o TM demanda que o candelabro e seus 
utensílios (as espevitadeiras e os aparadores) pesem, em conjunto, um talento (na LXX, só os utensílios já pesam 
essa cifra). O RT, no entanto, traz talentos no plural (que, para Yadin, baseado em 1Rs 16, 24 e 2Rs 5, 23, é um 
plural dual). Poder-se-ia deduzir que o autor do RT talvez separe o talento para a feitura do candelabro e mais 
um talento para seus utensílios. Yadin restaura da seguinte forma: “[farás o candelabro e suas sete lâmpadas e os] 
seus [aparadores] e as suas espevitadeiras, tudo com dois talentos 12) [de ouro puro]” (YADIN, p. 38). No texto 
do TM as espevitadeiras aparecem antes dos aparadores. Qimron também transcreve os aparadores. 
107 Há dois textos que mencionam a iluminação das lâmpadas do candelabro: Ex 25, 37 e Nm 8, 2. Como o verbo 
 se encontra também em Nm (“Quando acenderes as lâmpadas, que seja de modo que as sete (iluminem) ”יאירו“
lâmpadas iluminem para frente, na parte dianteira do candelabro”), é provável que seja o texto base do autor do 
RT aqui. Yadin sugere que tenhamos o seguinte texto: “[de ouro puro. E suas sete lâmpadas estão para sua parte 
dianteira e que il]uminem todas suas lâmpadas. Colocarás”. O autor do RT interpreta o texto bíblico literalmente, 
enquanto os rabinos ensinam que as três lâmpadas laterais deviam iluminar a do centro, que teria um lugar 
especial na configuração do candelabro (B Menahoth 98b; v. YADIN, Op. Cit.). Qimron, no entanto lê “ בעירו]י ” 
(acendem) com base em 2Cr 13, 11, que determina quando as lâmpadas do candelabro são acesas. 
Martínez/Tigchelaar, neste ponto, concordam com Yadin. Pela fotografia simples é impossível acatar com 
certeza qualquer das opções. Riska, porém, favorece Yadin, argumentando que é mais lógico que primeiro fosse 
tratada a posição das lâmpadas e depois fosse dado o comando de acendê-las (RISKA, p. 106).  
108 Yadin afirma que a seqüência de “colocarás” traria o lugar onde o candelabro devia ficar (cf. Ex 40, 24 e 1Rs 
7, 49; para o uso do verbo “ונתתה” na disposição da mobília do tabernáculo v. Ex 40, 5). Em seguida teríamos a 
combinação dos textos bastante semelhantes de Ex 27, 21 e Lv 24, 3 com o texto de Reis. Devido o uso do termo 
“ ד]תמי ” na linha 14, o autor afirma que Lv é a principal base do RT. Qimron e Yadin concordam com a 
reconstituição da linha: “[Colocarás o candelabro diante do Devir, em frente à mes]a; prepararão os sacerdotes, 
filhos de 14) Aarão”. O texto de Lv não menciona os filhos de Aarão (cf. no cap. 1 a questão se apenas ao sumo 
sacerdote cabia proceder o ritual tamid no santuário ou se os sacerdotes comuns também faziam parte dessa 
rotina). Vale lembrar que, para Haran, Ex traz um erro escriturístico ao adicionar os filhos de Aarão (HARAN, p. 
209, N. 6). Já a LXX inclui “os filhos de Aarão” em Lv. Yadin acredita que o autor acrescentou “os sacerdotes” 
para assegurar essa interpretação.     
109 A seqüência parece trazer primeiramente a parte do v. 4 e só depois conclui com o v. 3. Qimron e Yadin 
seguem a mesma proposta de reconstituição: “[Aarão as lâmpadas diante de mim regularmen]te. É uma lei 
etern[a para as] suas [gerações].”. Seguindo o restante do RT, que apresenta a divindade prescrevendo as leis em 
primeira pessoa, presume-se que o texto traga “diante de mim” em lugar do “diante de YHWH” do TM. No final 
da coluna aparecem as letras “לשש”, referindo-se aos seis braços do candelabro (v. Ex 25, 33). Obviamente, fora 
do seu devido contexto. O sufixo do pronome possessivo associado a “gerações” está na 3ª do plural em 
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contraste com a 2ª do plural no TM, Sm e 4QLev(b) (v. Ex 27, 21), mas também é possível que o Vorlage de Lv 
usado pelo autor do RT tivesse a 3ª pessoa do plural.      
110 Como em outros casos, só é possível ler parte do texto dessa coluna, muito avariada, em “espelho”, a partir do 
material que aderiu à parte de trás da coluna seguinte. Yadin, no entanto, observa que aparecem palavras que não 
pertencem nem à coluna X nem à XI. O trabalho de reconstituição, por esses motivos, é muito dificultado 
(YADIN, p. 40). 
111 Qimron lê “עמוד”, sendo que Yadin e Martínez/Tigchlaar acatam sua sugestão (antes do termo, Qimron ainda 
afirma reconhecer um waw e um thaw, provavelmente o plural de alguma palavra feminina). 
112 Também sugestão de Qimron para a leitura da linha (aceita por Martínez/Tigchelaar). Riska segue sugestão 
de Milgrom de que o final da lacuna traz “meio siclo” como memorial. Milgrom correlaciona esse trecho com o 
que temos em 4Q159, 6-7 (v. também Col. XXXIX, 8-9 do RT) e, dele, com Ex 30, 12-16, que trata do censo e 
do pagamento de meio siclo requerido (RISKA, p. 111).  
113 Yadin não lê “serão”, como o fazem Qimron e Martínez /Tigchelaar. Mesmo com relação a “portão”, Yadin 
tem dúvidas. O autor também levanta a possibilidade de ser um yod e um waw e não dois wawim. Por outro 
lado, recorda a ocorrência do termo “וו” em Êxodo, relacionado aos ganchos das colunas que sustentavam o véu 
do tabernáculo (v. p.ex., os ganchos de ouro das colunas que sustentavam a Parokhet em Ex 26, 32). Segundo 
Yadin, as colunas e o véu do átrio interior são o tema principal dessa coluna, o que confirma a seqüência de 
Êxodo que o autor está seguindo (YADIN, Op. Cit.). Depois da mesa dos pães da presença e antes da descrição 
do altar dos sacrifícios, Êxodo dá o plano estrutural do tabernáculo, com suas colunas, véus e pranchas. Pelas 
fotos que possuímos, não há como tirar qualquer conclusão sobre essas primeiras linhas da coluna, e existe 
realmente a possibilidade que a leitura seja “וו” (gancho, prego). 
114 Segundo Yadin, pode-se tratar de arranjos para pendurar o véu (Op. Cit, p. 41). 
115 Yadin lê apenas “[...]ym [...]f contínuo carmesim”. Onde Yadin percebe um yod e mem sofit, Qimron e 
Martínez/Tigchelaar vislumbram um “ מרום]ב ” (“[no] alto”). E, assim, onde Yadin lê apenas um fei sofit, os 
demais autores transcrevem “דף” (“tábua”; nossa foto não permite expressar qualquer posição nesse caso). Da 
mesma forma, Martínez/Tigchelaar e Yadin não concordam com a tradução de “הולך”, uma vez que os primeiros 
optam por “protruding” e o segundo por “continuous”. A hesitação provém também da falta de contexto. No 
caso do fei sofit, Yadin sugere outros possíveis termos “ ף]כס ” (“prata”), “ ף]צור ” (“fundidor”) ou “ ף]שר ” 
(“serafim”), mas duvida que possa ser “דף” (Riska, da mesma forma, apenas transcreve algumas letras). De 
qualquer maneira, Êxodo nunca usa “דף” para se referir à tábua ou à prancha (Yadin, p. 42). O termo “carmesim” 
não está escrito na sua forma comum com thaw no final (“תולעת”).   
116 Continua o tema das colunas, bem como, provavelmente, do véu colorido a ser pendurado sobre elas. 
117 Apenas Qimron lê “colunas” no início da linha. Para o plural masculino que se verifica a partir das letras yod 
e mem sofit, Yadin sugere “חשקים” (“vergas”, v. Ex 36, 38), termo que está associado aos capitéis das colunas 
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em Ex 36, 38 e 38, 19. Com base nesses textos também oferece a restauração de “capitéis das colunas” para o 
constructo no final da linha. Vale observar que a expressão “púrpura vermelha” aparece apenas aqui, 
provavelmente buscando especificar com mais clareza o tom de púrpura a ser utilizado (YADIN, p. 42). Maier 
pensa que são duas cores e traduz “purple, red” e fecha a frase com um ponto final. Porém, não há qualquer 
evidência de que a frase se concluiria aí e, segundo, esperar-se-ia um waw conjuntivo entre as duas cores. 
118 Apenas Yadin traz o termo “no topo/acima”. Qimron e Martínez/Tigchelaar asseguram que apareceria a 
expressão “שיש” “que existe/tem”, mas Yadin distingue claramente apenas o šin e, com reserva, opta por “של”. 
Não é possível extrair qualquer comentário dessas sugestões. 
119 Qimron e Martínez/Tigchlaar lêem “púrpura”, que Yadin transcreve, mas com hesitação. O termo aparece 
sem a especificação “vermelho”. Qimron e Martínez/Tigchelaaar ainda lêem “sobre” no final da linha. 
120 Yadin não arrisca qualquer sugestão. Seguimos Qimron e Martínez/Tigchelaar. 
121 Enquanto Yadin sugere que o tema seja a altura do véu (Ex 38, 18), que conecta a côvados, Qimron e 
Martínez/Tigchlaar aparentemente discernem uma mudança de tema ou, talvez, o material de feitura das colunas, 
ou seja, de pedra. Riska segue Yadin. 
122 Yadin comenta as dificuldades para decifrar essa coluna, bastante afetada pela deterioração (devido a um 
buraco ou um rasgo que segue até a Col. XIII). Algumas palavras (ou letras) foram identificadas tanto no que 
restou da coluna X, bem como da parte de trás da XII e mais uma parte no fragmento da própria coluna. Porém, 
nem todas as letras ou palavras encontradas parecem ser da coluna XI, o que requer um cuidado adicional a fim 
de discerni-los.  
123 Pode referir-se a quase qualquer termo masculino no plural. 
124 O tema da coluna, pelo menos a partir dessa linha, são as festas de YHWH. A base certamente é Lv 23, em 
que os sábados e as festas e seus devidos sacrifícios são descritos (Riska cita ainda Ez 46, 3; Nee 10, 3). É 
provável que alguns preceitos sobre as festas de YHWH, encontrados em outros pontos da BH, tenham sido 
combinados. No entanto, o tema é tratado apenas superficialmente aqui – detalhes serão dados  na col. XIII 
adiante - , lembrando os sacrifícios a serem oferecidos em cada festa, antes de descrever o altar exterior na col. 
XII. O constructo de “בראשי” forma certamente a expressão “no início dos meses”, tempo sagrado em que se 
tocavam as trombetas, momento tido como “memorial” diante de YHWH (cf. Nm 10, 10; 28, 11; Col. XIV, 7-8). 
Yadin propõe uma possível reconstrução: “[sacrificarás sobre o altar a ‘Olah em todas as festas de YHWH] nos 
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sábados e no início dos 10) meses” (YADIN, p. 44; Riska, no entanto, não é tão confiante com relação à 
decifração dos termos reminiscentes, devido às condições do manuscrito; RISKA, p. 117 N. 5).   
125 Yadin baseia-se em outras colunas (Cols. XIV, 9; XVII, 6s) para tentar reconstruir a linha: “[meses e no um 
do primeiro mês e na festa de Pessaḥ] e na festa das mazot e no dia da dedicação do ‘Omer”. A sugestão de 
Qimron é mais curta - e por isso acatada por Riska (Op. Cit., p. 117) – não transcrevendo o trecho “e na festa de 
Pessaḥ”. Todas essas festas são tratadas em Lv 23 (YADIN, p. 45). Vale notar que na Col. XVIII, 10, o dia da 
dedicação do ‘Omer é denominado “וביום הניפת העומר” e, no presente trecho, temos “וביום הנף העומר”. 
126 Yadin cita o documento 4Q365a como fonte para auxiliar a reconstrução de todo esse trecho da coluna XI. 
Nesse documento, a dedicação do ‘Omer está combinada com a menção ao segundo Pessaḥ. Propõe, assim, a 

seguinte reconstituição da linha: “[e no segundo Pessaḥ (?) e na festa das Semanas, que é a festa] das primícias 

da Minḥah do trigo” (Op. Cit.). Riska, porém, não aceita a menção ao segundo Pessaḥ, enquanto Qimron traz 
apenas “[... e na festa] das primícias...”.  
127 Continuando seu trabalho de reconstituição a partir de outras colunas, Yadin sugere que a linha fosse 
aproximadamente a seguinte: “[e na festa do mosto para libação do vinho novo] e na festa do óleo novo e nos 
seis dias de” (cf. Cols. XLIII, 3-4. 9; Op. Cit.; Qimron segue até “mosto” e o mesmo faz Riska, considerando a 
sugestão por demais hipotética, uma vez que detalhes desse gênero não estão sendo tratados aqui; RISKA, p. 
118, N. 22).  
128 Mais uma vez Yadin propõe sua reconstrução com base em colunas posteriores: “[a oferta da madeira e no dia 
da memória e no dia dos kippurim e na fes]ta das cabanas e na reunião solene” (também Qimron e Riska). Esse 
último termo, “עצרת”, é traduzido por Martínez/Tigchelaar como “assembly” e, por Yadin, como “convocation”. 
Para “יום הזכרון” (dia da memória), v. Col XXV, 2s e, para “יום הכפורים”, (dia da expiação) v. XXV, 10s (YADIN, 
p. 46).    
129 É possível que o tema do altar dos sacrifícios comece aqui (há sempre a possibilidade de ser um comando 
para a construção de alguma outra estrutura relacionada ao altar; cf. Op. Cit.). Qimron lê o heh do artigo definido 
antes de átrio e o transcreve como leitura difícil, mas certa.  
130 Não há nenhuma proposição de leitura feita pelos especialistas.  
131 Apenas Yadin sugere a leitura de um lamed. 
132 De acordo com Yadin, algumas palavras (ou mesmo apenas letras) foram identificadas na fotografia em infra-
vermelho da coluna X e, algumas outras, na coluna XIII (YADIN, p. 47).  
133 Yadin não transcreve nenhuma letra ou palavra até a linha 8. Para Qimron, existe uma linha 01, em que traz 
um bet, um alef e um waw (Riska aceita a leitura). Seguimos, no entanto, Martínez/Tigchlaar que transcrevem a 
partir da primeira linha. Até a linha 7 apenas algumas letras são reconhecidas por Qimron, Riska e 
Martínez/Tigchelaar. Não há como inferir qualquer tema a partir das letras remanescentes. Na linha 5, Qimron lê 
“[... dir]eita e um da 6) [esquerda]” (Martínez/Tigchelaar lêem um mem e um nun sofit). Para Yadin, esse trecho, 
na verdade, pertence à Col. XIII, 5 (o que é aceito por Martínez/Tigchelaar). Riska reconstrói um pouco mais 
com “[um da dir]eita e um da 6) [esquerda]” (mesma proposta de Martínez/Tigchelaar para a Coluna XIII).   



3) [...]lch 

4) [...] 

5) [...]mn (?) 

6) [...]wgwl  

7) [...]h e quatro [...]134 

8) [...]l suas medidas serão135 

9) [...]rym [...]nh [...] canto, e um côvado136 

10) [...]m construído todo ele de137 

11) [pe]dra[s ...] far[ás] todas138 

12)  as paredes d[o] altar [...]Xw139 

13) e seus cornos e [seus] cant[os... e o al]tar de bronze [f]ará[s] para mim140 

14) mh[...]l[...] ’[...seus] corno[s...] 

15) [...]m e farás colun[a]s, quatro141 

16) [...]šim côvados e m[... o] alta[r]142  

 

 

                                                        
134 Qimron e Martínez/Tigchlaar concordam que o termo faz parte da linha 7. Talvez faça referência ou aos 
quatro cantos ou aos quatro cornos, ou mesmo às quatro paredes do altar (todas palavras masculinas coincidindo 
com o gênero do número). Riska lê um alef após “quatro” e pensa em medidas (cita Ez 43, 14 como uma 
possível fonte; RISKA, p. 183). 
135 Seguindo de perto Ez 43, 13, teríamos algo como: “suas medidas (do altar) serão” (YADIN, p. 48).  
136Yadin propõe a reconstituição: “[vin]te [côvados de can]to [a] canto, e um côvado” (para a medida de vinte 
côvados para a parte de cima do altar, v. Middoth 3, 1). Com relação ao côvado mencionado, ele acredita que a 
base seja Ezequiel 43, 14: “E da base do chão até o pedestal inferior, dois côvados e sua largura era de um 
côvado e do pedestal pequeno até o pedestal grande, quatro côvados e um côvado de largura” (ou seriam os 
cornos do altar?; cf. também Col. XVI, 17). Em Middoth 3, 1, um côvado é a medida da largura do corno (Op. 
Cit.). O v. 13 de Ez 43 também traz a medida de um côvado. 
137 Yadin recorda que o verbo construir está sempre em conexão com a feitura do altar de pedra em Dt 27, 5-6 e 
Ex 20, 22. Sugere, com base nesses textos, a seguinte restauração: “[farás o altar de pedra]s, construído todo ele 
de”. 
138 A continuação seria: “[pe]dr[as... e] far[ás] todas” (cf. documento Nova Jerusalém Frag. VIII, 3).    
139 Yadin não lê “paredes” (“קירות”), com Qimron, mas “שורות”, para as fileiras de pedras que formam o altar 
(Yadin baseia-se em Nova Jerusalém Frag. VIII, 2). Seguimos Qimron, Riska e Martínez/Tigchelaar. 
140 Yadin acredita que a linha possa ter sido inspirada em Ex 20, 22-25. Ele, na verdade, transcreve com 
segurança apenas “nos seus cantos” e sugere “e seus cornos” na seqüência, proposta que Qimron e 
Martínez/Tigchelaar adotam. Yadin não faz mais qualquer sugestão (Riska não aceita a reconstrução de “[... e o 
al]tar de bronze]”). Se Qimron e Martínez/Tigchelaar estão corretos, no templo do RT teríamos dois altares, um 
de bronze e um de pedra (aliás, como no I Templo, após a implantação do altar de pedra por Acaz; cf. Cap. 1, p. 
51 Nota 117). Na linha seguinte, Yadin e Riska apenas propõem a leitura de algumas poucas letras, não 
aceitando a reconstrução de Qimron de “[... seus] cornos” (aceita por Martínez/Tigchelaar).  
141 Para o início da linha, Yadin lê “מנקיו” (“tigela”, na tradução de Yadin e em nossa tradução em III, 12; não faz 
parte da lista de utensílios do altar, segundo Ex 27, 3). A reconstrução transcrita aqui foi proposta por Qimron e 
seguida por Martínez/Tigchelaar. A leitura do verbo “fazer” foi proposta por Yadin e seguida pelos demais 
(Yadin e Riska, porém, decifram o ‘ain, onde, para os outros dois especialistas, haveria “ ם]י[עמוד ”). É difícil 
precisar qual o tema, relacionado ao altar, é desenvolvido nessas duas últimas linhas. 
142 A coluna encerra ainda tratando do altar. Yadin e Riska lêem apenas um yod (do plural lido por Qimron?). 
Martínez/Tigchelaar novamente seguem a proposta de Qimron, como nós aqui. 



Coluna XIII143 

 

1) a fim de [...]144 

2) [e] dez ’[...]145 

3) farás [...]146 

4) e [as suas] portas [...]147 

5) um para a direita e um para a [esquerda...]148 

6) revestidos [...]149 

7) para ele um portão k[...]150 

8) Vacat. X [...]151 

9) e a parede [...]152 

10) o sangue pelo povo [... a]no153 

11) sem defeito, d[ois... um déci]mo de154 

                                                        
143 O pouco que foi recuperado dessa coluna foi coletado e selecionado até mesmo da Coluna X, a partir do 
material mesclado com texto pertence às colunas XIV e XV. A fotografia infra vermelha também auxiliou a 
discernir algum material no verso da coluna XIV. 
144 Yadin e Qimron parecem distinguir algumas letras antes do que seria a primeira linha. Para Qimron, teríamos 
 .sem” (Riska recorda que, aparentemente, a expressão não aparece no RT). Yadin lê um alef e um nun“ ”ללוא“
Riska aceita essa leitura e sugere: “E[u falo a ti]”. Na linha 1, concordam com a leitura de “למען” “a fim de”, 
“por”, entre outros sentidos possíveis, sempre dependendo do contexto. Segundo Yadin, as sete primeiras linhas 
tratariam da ordem de construir algum tipo de estrutura no átrio interno (YADIN, p. 50). Devido à sua posição 
entre o plano para o altar e as prescrições dos sacrifícios ofertados durante os festivais, Yadin acredita que essa 
estrutura tenha relação com os procedimentos realizados no altar. Recordando que a Mishná menciona um 
cômodo para as facas de abate (Middoth 4, 7) e que as facas não são listadas entre os objetos a serem guardados 
no cômodo dos utensílios no RT, parece realmente uma opção atraente (Op. Cit., 51).  
145 Apenas Yadin pressupõe “côvados” como leitura para o “א” antes da lacuna (dez côvados é a altura da bacia 
de bronze e da colunata do átrio externo).   
146 Fica explícito o comando para a construção. 
147 Com base nas colunas XXXVI, 11 e XLI, 16-17, Yadin propõe: “e [as suas] portas [são revestidas de ouro 
puro]” (Op. Cit.; reconstrução aceita por Riska).  
148 Yadin aponta 2Cr 3, 17 como o paralelo mais próximo à frase que aparece na linha. Em Crônicas, o tema são 
as duas colunas, Boaz e Yakin, que ficam cada uma de um lado do Heikhal. Porém, não é obrigatório que seja 
esse o tema (Op, Cit., p. 52). Qimron lê apenas o primeiro número “um” seguido de um waw, enquanto 
Martínez/Tigchelaar aceitam a sugestão de Yadin. Riska segue Qimron, com certa reserva.   
149 O que se pode ter certeza é que não há referência aqui às portas (do gênero feminino em Hebraico). 
150 A sugestão de Yadin para a reconstituição da linha é: “6) [farás] para ele um portão c[omo o primeiro]”. (Op. 
Cit.) 
151 Ao mudar de tema, o autor deixa um espaço em branco de umas cinco letras. 
152 Para Yadin, não se deveria ler um yod (com Martínez/Tigchlaar e Qimron), mas um waw, a partir do que ele 
defende que o termo poderia ser “ בנות[והקור ” “e os sacrifícios”. Para tanto, o autor se apóia na provável mudança 
do tema do desconhecido cômodo do átrio para os sacrifícios prescritos para as festas e numa possível variação 
em cima de Nm 28, 2. A palavra “qorban” acompanhada com artigo só aparece em Ez 40, 43 (Op. Cit., pp. 52-
3). Riska, por motivos de paleografia, dá preferência a Qimron, a quem seguimos aqui (RISKA, p. 131).   
153 Yadin chama a atenção para a estranha combinação que aparece aqui no início da linha. Nenhuma fonte 
externa ajuda a esclarecer o que o autor do RT poderia ter em mente. O primeiro termo da linha 11, por sua vez, 
auxilia no trabalho de reconstituição. Dois textos são evocados: Ex 29, 38 e Nm 28, 3. Para a restauração da 
linha, Yadin dá preferência ao texto de Êxodo seguindo o critério do número do verbo (em 2ª plural em Nm e 
singular, como tem ocorrido no RT, no Ex): “[...e isso é o que farás sobre o altar : dois cordeiros de um a]no” 
(YADIN, p. 53; Qimron e Martínez/Tigchelaar transcrevem a partir de “dois cordeiros”).  



12) flor de farinha amassada [...] por cordeiros e por bo[de...]155 

13) a YHWH Vacat. [...] bolo [...]156 

14) da ‘O[lah...]ym 157 

15) como Minḥah [da] manhã158 

16) não co[mereis...]159 

17) e nos dias de Sá[bado] sacrificareis dois [...]160 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
154 A continuação da frase, segundo Yadin, é bastante segura, pois segue o texto coincidente de Ex e de Nm na 
versão da LXX: “sem defeito, d[ois por dia, Olah regular. O sacrifício do primeiro cordeiro farás pela manhã e 
sua Minḥah é um déci]mo”. As duas fontes aparentemente continuam sendo a inspiração do RT, mas certamente 
com alguma variação importante, uma vez que entre “regularmente” e “um décimo” não há espaço para todo o 
texto dos versículos 39-40a de Ex e 4 e 5 de Nm. Yadin pressupõe uma linha intermediária (denominando-a 11a) 
que supostamente poderia ter sido inserida trazendo a informação sobre o segundo cordeiro: [“e o sacrifício do 
segundo cordeiro farás ao crepúsculo]” (Op. Cit., pp. 53-4).  
155 Ainda seguindo as duas fontes, temos: “flor de farinha amassada [com azeite de oliva triturada, um quarto do 
hin]”. Considerando que a expressão da linha seguinte é “para YHWH”, Yadin pode afirmar que, neste ponto, o 
texto segue mais aproximadamente Nm e sugere: “[É a Olah regular como odor agradável, presente de alimento] 
13) a YHWH”. Já Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem “por cordeiro e por bode” (aceito por Wise et al), que 
segue de perto o texto de Nm 28, que prescreve a Minḥah que acompanha o sacrifício.  Uma linha intermediária 
introduzida mais tarde pelo escriba devido a um provável esquecimento, de acordo com Yadin e Qimron, é 
visível (denominada 12a por Yadin): “sua libação de vinho de um qu[arto do hin]” (Op. Cit, p. 54). 
Martínez/Tigchelaar transcrevem esse texto na linha 13. Qimron e Martínez/Tigchlaar ainda trazem mais adiante, 
na própria linha 13, “ חלה האחת]ה ” “um bolo”.  
156 Yadin observa que uma restauração dessa linha dependeria da reconstituição da seguinte. Ele sugere “E o 
sacerdote que sacrifica a ‘Olah, o couro” (Op. Cit.). Essa sugestão, obviamente, não leva em conta “um bolo” 
lido pelos demais especialistas citados no final da linha precedente. 
157 A base do texto sugerido por Yadin seria Lv 7, 8, que trata do couro que o sacerdote que procede o sacrifício 
deve receber como “pagamento” por seu serviço. O autor restaura: “da ‘O[lah] que ofertou dele [será”. Qimron e 
Martínez/Tigchelaar lêem até “da ‘Olah que”. Para o final da linha, também temos duas proposições para 
preencher até o último termo, que traz um plural masculino. A primeira é de Yadin: “e o segundo cordeiro farás 
entre as tar]des” (ele lê um reiš, um yod e um mem sofit; Op. Cit., 55). Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem letras 
de uma palavra precedente (lamed e dois šin) e mem no lugar do reiš, perfazendo “nos sei[s di]as”.   
158 Ainda com Ex e Nm em foco, Yadin traz: “como Minḥah [da] manhã [e como libação farás para ele presente 
de alimento, arom]a [agradável] para [YHWH]” (Op. Cit.). Yadin, assim, lê um het (de “aroma” e um lamed 
(preposição “para”), que Qimron e Martínez/Tigchelaar não transcrevem. 
159 Yadin não lê “não comereis”, como Qimron e Martínez/Tigchlaar. Ele acredita que pode haver alusão a Mal 
1, 10, com a proibição “não acendereis”. Sugere também que o final da linha traga a fórmula de Ex 29, 42: 
“‘Olah regular para as vossas gerações” (Op. Cit.) 
160 Agora temos a continuação de Nm 28 (v. 9) sobre as ofertas do sábado, logo após a prescrição sobre a ‘Olah 
regular. O verbo “sacrificareis” aparece apenas na LXX. Qimron e Yadin restauram quase identicamente: “e nos 
dias de Sá[bado] sacrificareis dois [cordeiros de dois anos, sem defeito, e dois]” (Qimron lê até “sem defeito”).  



Coluna XIV161 

 

1) [...] um [...]162 

2) [e uma Min]ḥah de flor de farinha amassad[a]163 

3) [me]io de hin [...]164 

4) [...] com um terço [...]165 

5) [...] um décimo da Min[ḥah...]166 

6) [de hi]n por cada cordeiro [...]167 

7) agradável a YHWH no primeiro [...]168 

                                                        
161 Segundo Yadin, é difícil distinguir o material remanescente mesmo através da imagem em espelho das 
fotografias em infra-vermelho a partir do verso da coluna XV. Também parece haver alguma confusão com o 
que restou aí de material da coluna XIII. Pelo pouco que sobrou, Yadin vê-se obrigado a conjecturar o conteúdo 
de cada linha sem pretender grande precisão, mas, antes, apenas como uma idéia vaga do que poderiam conter. 
Ele acredita que havia duas linhas antes de aparecerem as primeiras com letras visíveis. Ele cogita que o texto, 
seguindo as prescrições sobre os sacrifícios do sábado, poderia ser o seguinte: 01) “[décimos (de um efá) de flor 
de farinha para a Minḥah amassada com azeite e sua libação. É a Olah de cada sábado”; em 02, concluir-se-iam 
as prescrições do sábado e começariam as dos sacrifícios das neomênias: “[além da ‘Olah regular e sua libação. 
Vacat. E no início dos vossos meses oferecereis uma ‘Olah a YHWH” (Nm 28, 10b-11a). (Op. Cit., p. 56).  
162 Qimron (com Wise et al; Martínez/Tigchelaar só transcrevem o termo), tendo como pressuposto o termo 
“um” no início da linha, traz a seguinte proposta: “[e carneiro], um, carneiros de um ano, sete, sem defeito, e 
bode, um, para o sacrifício de purificação.”.  Yadin não distingue o termo, mas o supõe pela metade da linha: 
“dois novilhos filhos de gado maior e carneiro, um, e cordeiros de um ano, sete, sem defeito. Cf. os vv. 11-15 de 
Nm 28, que trata dos sacrifícios das neomênias.  
163 Qimron traz “[e uma Min]ḥah de flor de farinha amassad[a com azeite, três décimos de flor de farinha 

amassada]”. Yadin sugere um texto mais longo: “[e uma Min]ḥah de flor de farinha amassa[da, três décimos com 
meio hin de azeite e vinho para libação]” (texto próximo a Nm 15, 9; Qimron traz uma variação maior se 
compararmos ao TM). A ordem das palavras “Minḥah” e “flor de farinha” está trocada com relação ao TM. (cf. 
Op. Cit., p. 57). 
164 Qimron transcreve “מחצית” e Yadin (seguido por Martínez/Tigchlaar), acompanhando o TM, “חצי”, para o 
mesmo termo, “meio”. Os autores continuam seguindo os mesmos textos de Nm, com algumas diferenças em 
suas propostas. Primeiro a sugestão de Yadin: “[me]io de hin por [um novilho, uma Minḥah de flor de farinha, 
dois]” (Op. Cit.; continua a combinação do texto encontrado nos vv. 9-15 de Nm 28). Já Qimron: “[com  me]io 
de hin [de azeite e vinho para libação, meio hin por novilho e dois décimos de flor de farinha]”. Qimron não 
reconhece a leitura da preposição “para” “ל” antes da lacuna (para Martínez/Tigchlaar, a letra é um “alef”).  
165 Qimron lê as letras lamed e heh antes de “com um terço”, formando “ לה]בלו ” “amassada”, dando continuidade 
a frase da linha anterior: “amass[ada com um terço de hin de azeite e, vinho para a libação, um terço por 
carneiro”. Yadin não identifica quaisquer letras antes do termo transcrito acima e continua a sua frase: 
“[décimos] com um terço [de hin e vinho para libação, um terço de hin por cada carneiro” (Op. Cit.; cf. Nm 15, 
4ss e 28, 9ss).  
166 Qimron mais uma vez acredita ler algumas letras antes do primeiro termo transcrito acima (Yadin e 
Martínez/Tigchelaar não confirmam): “[e por] cordeiro, um décimo de Minḥah amassada com um quarto de hin 

de azeite e, vinho para libação, um quarto” (cf. Nm 28, 13). Já Yadin: “[E um décimo,] um décimo de Min[ḥah 
de flor de farinha amassada com um quarto de hin e vinho, um quarto” (Op. Cit.; mais próximo a Nm 28, 13; cf. 
também Nm 15, 5). 
167 Yadin hesita em propor qualquer reconstituição e apenas transcreve: “[de hi]n por cada cordeiro [...] odor” 
(cf. Nm 15, 5 e 28, 14). Acredita que pode haver menção ao bode para o sacrifício de purificação que aparece no 
v. 15 (Op. Cit.). Qimron preenche a lacuna exatamente com esse tema: “[de] hin por cada cordeiro dos [sete 
cordeiros e por bode de caprinos; presente de alimento de odor”.  



8) para os meses do ano [...]169 

9) E no primeiro do mês do[...]170 

10) ano. Qualquer trabalho laborioso [...]171 

11) separadamente ele será ofertado para ex[piar...]172 

12) carneiro, um, cordeiros de [...] 173 

13) além da Olah do mês [... am]assada174 

14) com meio hin de azeite de oliva e vinho para a libação [...]175 

15) décimos de flor de farinha, Minḥah amassada com [...]176  

                                                                                                                                                                             
168 Com relação a essa linha, há maior acordo entre Qimron e Yadin. Yadin lê: “agradável a YHWH no iní[cio de 
vossos meses. Vacat. Esta é a ‘Olah, de mês em mês,” (cf. para o início da linha Nm 15, 13 e 28, 13 e para o 
final 28, 14b). Qimron apenas não confirma o Vacat.    
169 Qimron e Yadin finalizam com Nm 28, 14b: “para os meses do ano”. Para ambos, é provável que tenha um 
Vacat. no final da linha, indicando a conclusão de um assunto e o início de outro. O que segue depois do final de 
28, 14b não é tão claro. Qimron acredita ler “[a] YHWH”, pela metade da linha e sugere “para os meses do ano, 
[é presente de alimento a] YHWH.” (voltando à fórmula que vimos acima). Yadin hesita e pergunta-se sobre a 
possibilidade de termos aqui “e um bode de caprinos”, que aparece no v. 15 ou, ainda “sobre a Olah regular” 
(Op. Cit., pp. 57-8).     
170 Também aqui Qimron e Yadin praticamente concordam com toda a reconstituição: “E no um do mês  
[primeiro será o início dos meses; será para vós o primeiro dos meses do]” (baseado em Ex 12, 2; cf. também 
2Cr 29, 17). A única diferença com Qimron é que este não transcreve “para vós”, que aparece no TM.   
171 Nas próximas linhas, Yadin e Qimron seguirão dois caminhos totalmente diferentes para a reconstrução do 
texto. Depois da citação de Ex 12, aparentemente estamos em Nm 29, 1, mas o início e o fim do versículo, que 
conclamam uma assembléia, não estão aí. Yadin continua sua reconstituição pulando para o v. 5 “ano. Qualquer 
trabalho la[borioso não farás. E oferecerás um bode de caprinos para o sacrifício de purificação]” (Op. Cit). A 
primeira parte da linha, obviamente, coincide nos trabalhos de Qimron e Yadin, porém Qimron preenche 
diferentemente o final da lacuna (sugestão que nem mesmo Wise et al aceitam): “[... não farás. Mas àquele que 
comer, a cada um]”.    
172 Yadin explica que “לבד” aqui significa que o bode deve ser sacrificado separadamente e, como parece, antes 
das demais ofertas (v. também Jub 7, 4 e Col. XXXIV, 10s). O verbo “עשה” para “ofertar” pode ser visto, p. ex., 
em Nm 28, 15. Yadin dá continuidade ao texto com Nm 29, 2: “separadamente ele será ofertado para ex[piar por 
vós e farás uma ‘Olah de um novilho de bovino]” (Op. Cit.). Qimron e Martínez/Tigchlaar não lêem o verbo 
expiar a partir das letras lamed e kaf antes da lacuna (eles lêem “לכמה”, que transcrevem fora dos colchetes; 
também aqui Wise et al não acatam a proposta). A tradução dos dois últimos é: “será feito somente por vós [...]” 
173 Ainda seguimos no v. 2 de Nm: “um carneiro, cordeiros de [um ano, sete, sem defeito”. Yadin acredita que o 
início do v. 2, que menciona o sacrifício como odor agradável a YHWH, possa ter entrado aqui preenchendo o 
restante da lacuna (Op. Cit., p. 59). Qimron, agora sim, menciona o v. 5 e acredita ler algumas palavras para o 
final da linha: “carneiro, um, cordeiros de um ano, [sem defeito,] sete, e [bode] um para o [sacri]fício de 
purificação” (Martínez só decifra as últimas letras de “חטאת”). Aqui Wise et al seguem Qimron, mas será que a 
prescrição sobre o sacrifício de purificação seria repetido?   
174 Para o início da linha, seguimos Qimron e Martínez/Tigchlaar. Yadin lê apenas duas letras, mas faz a mesma 
leitura. No final da linha, Qimron e Martínez/Tigchelaar ainda decifram quatro letras de “[am]assada”, que 
transcrevem como última palavra da linha. Yadin a pressupõe, mas não como última da linha, nem tampouco lê 
qualquer letra. A reconstituição de Qimron é a seguinte: “além da ‘Olah do mês [vacat. (?) e uma Minḥah de três 
décimos de flor de farinha am]assada”. Yadin acrescenta “de azeite de oliva” para fechar a linha. O texto é 
variação de Nm 29, 6a (Op. Cit.).  
175 Yadin não lê a preposição “ב” “com” e praticamente nada após “hin”, a não ser “para a libação”. Por 
conseguinte, as propostas para reconstrução são bem diferentes. Segundo Qimron, temos: “com meio de hin de 
azeite de oliva e vinho para a libação, m[eio hin por cada novilho e d[oi]s.” (Martínez/Tigchelaar não 
reconhecem as duas últimas letras que Qimron considera legíveis). A sugestão de Yadin, por sua vez, é: “meio 
de hin [por cada novilho e vinh]o para libação [meio hin; odor agradável a YHWH, e dois]”. Yadin observa que 
o texto do RT é mais detalhado do que aquele abreviado de Nm 29 (Op. Cit.).  



16) um ter[ço] de hin por c[a]da carneiro [...] décimo,177 

17) [um, de fl]or de farinha, Minḥah [am]assada com um quarto de hin de azeite de oliva 

[...]178  

18) [...] um [...] cordeiros e por bod[e...]179 

 

Coluna XV180 

 

1) [cad]a dia [...]181 

2) um ano, sete, e um bo[de...]182 

3) conforme a prescrição [e para a ordenação, um carneiro para cada...]183/e as cestas de pão 

por cada carn[eiro...]184 

4) carneiro. E dividirão to[dos os carneiros e as cestas pelos sete...]185 

                                                                                                                                                                             
176 Há poucas variações aqui nas proposições dos especialistas. A reconstrução de Qimron segue: “décimos de 
flor de farinha amassada com [um terço de hin de azeite de oliva] e vinho para libação” (enquanto hesita com 
relação à leitura de “vinho”, transcreve “libação” como totalmente legível). Já Yadin traz: “décimos de flor de 
farinha amassada [com azeite de oliva, três décimos de hin, e vinho para libação apresentareis]” (Op. Cit.).  
177 Qimron lê bastante dessa linha: “um te[rç]o de hin por c[a]da carneiro e por cordeiros [e por] b[ode] de 
caprinos, um décimo,”. Martínez/Tigchelaar só aceitam até “carneiro” e, no fim, “décimos”. A proposta de 
Yadin traz novamente o tema do sacrifício como odor agradável (que praticamente não aparece nas propostas de 
Qimron): “um ter[ço] de hin por c[ada] carneiro, presente de alimento de odor agradável a YHWH, e um 
décimo” (une “אשה” e “ריח ניחוח”, que aparecem separadamente em Nm 29, 2 e 6).    
178 Seguimos Qimron (Martínez/Tigchelaar seguem de perto): “[um de fl]or de farinha, Minḥah [am]assada com 
um quarto de hin de azeite de oliva [e vinho para a libação um quarto”. Yadin tem um texto bem próximo, 
apenas com “oferecereis” no lugar de “um quarto”, no final da linha. Yadin pressupôs esse verbo já em duas 
ocasiões; no TM, porém, esse verbo aparece apenas nos vv. 13 e 36, e ainda por cima em uma forma variada. 
179 A proposta de Qimron segue: “de hin por [cada] cordeiro, s[et]e, os cordeiros e por bod[e] de caprinos 
(Martínez não acata a palavra “sete”). Yadin difere um pouco: “um quarto de hin] por cada [cordeiro...] cordeiros 
e por bod[e...]” (Op. Cit.).  
180 A parte de cima dessa coluna foi perdida com a deterioração. Parte do texto foi decifrada através da fotografia 
em infra-vermelho e a partir do verso da coluna XVI (YADIN, p. 60). O documento 11QT(b) foi de grande ajuda 
no processo de recompor o texto. O texto sobrevivente desse documento está em azul, como fizemos acima. O 
texto está sublinhado quando 11QT(b) coincide com o de 11QT(a). 
181 Yadin acredita que as primeiras linhas resumem todos os sacrifícios necessários para a festa da ordenação 
sacerdotal (Op. Cit,. P. 61). Martínez ousa mais em sua reconstituição e sugere uma proposta para parte da linha 
anterior à denominada linha 1:” 01) [... e oferecereis sobre o altar] 1) [tod]o dia, [novilho um, carneiro, um, 
cordeiros de]”. Qimron traz apenas o último termo que encaixará com a continuação da próxima linha. 
182 Todos os especialistas concordam com a reconstituição desta linha: “um ano, sete, e um bo[de de caprinos 
para o sacrifícios de purificação e sua Minḥah e sua libação]” 
183 Aqui 11QT(b) proporciona reconstituir toda a linha, faltando apenas a palavra “dia” para completá-la. A 
expressão “כמשפט” “conforme a prescrição” aparece bastante nos textos que tratamos anteriormente (p. ex., Nm 
15, 24 e 29, 6.18.21.24.27.30.33.37). A ordenação de Aarão e seus filhos é comandada por Deus em Ex 29 e 
realizada conforme vemos em Lv 8.  
184 Uma frase foi inserida pelo escriba entre as linhas 3 e 4. Há também consenso entre Yadin e Qimron  em suas 
reconstituições: “e as cestas de pão por todos os carn[eiros da ordenação, uma cesta por cada]”. 
Martínez/Tigchelaar supõem uma frase curta. Essa frase não aparece em 11QT(b). Yadin lembra que, no TM, é 
prescrita apenas uma cesta para todos os dias da celebração (v. Ex 29, 23; Lv 8, 2.26; Op. Cit., p. 62). 
185 Para completar o preenchimento da linha falta pouco, e, mesmo assim, Yadin e Qimron não concordaram 
nesse pouco (Martínez/Tigchlaar seguem Yadin aqui). A proposta de Yadin é: “carneiro. E dividirão todos os 



5) [cada d]ia, de acordo com suas divisões [... oferecerão a YHWH]186 

6) uma ‘Olah de carneiro [...do]is187 

7) rins e a gordura [que está sobre eles...]188  

8) os lombos e a cauda [junto a espinha e o lóbulo do fígado]189 

9) e sua Minḥah e sua libação conforme a pre[scrição... da cesta e um bolo]190 

10) de pão com azeite e uma bolac[ha...]191  

11) com a coxa direita da contribuição que [é a direita. Aqueles que ofertam dedicarão]192 

12) os carneiros e as cestas do pão dedicado [diante de YH]WH; é uma ‘Olah,193 

13) presente de alimento de odor agradável diante de YHWH. [...] com194 

                                                                                                                                                                             
carneiros e as cestas pelos sete [dias da ordenação, em cada]”. Qimron apenas propõe “pelos sete [dias], em 
cada”.  O autor continua acentuando que se deve usar uma cesta por dia e por carneiro (Op. Cit.). 
186 Mesmo com a ajuda de 11QT(b), temos algumas propostas divergentes entre os especialistas. Yadin propõe: 
“dia, de acordo com [suas] divisões oferecerão a YHWH [a coxa direita]”. Martínez/Tigchelaar já trazem: “[d]ia, 
de acordo com as divisões [sacerdotais] oferecerão a YHWH”. Qimron supõe uma frase sem “sacerdotais” e sem 
“a coxa direita” (baseado em Ex 29, 22; porém o contexto não é o mesmo). De qualquer maneira, é bastante 
claro que as divisões referidas aqui são dos sacerdotes e que Yadin salienta que não são “משמרות” (grupos 
determinados que se alternavam em turnos a fim de ministrar no santuário; c. 2Cr 31, 16), mas “מחלקות”, 
significando “grupos organizados para realizar uma função específica”. São sete as divisões de sacerdotes 
agrupados para a ordenação, assim como 1QM organiza seu exército com sete divisões diferentes de força 
militar na guerra contra o mal (Op. Cit). Sobre a menção à coxa direita, Yadin acredita que aqui já iniciaria o 
provisionamento das porções para seus devidos destinatários. A ausência da menção ao peito dedicado, segundo 
o autor, seria proposital, uma vez que na celebração da ordenação descrita na Torá ele é a parte provisionada a 
Moisés e, no RT, essa parte seria tratada como porção destinada aos “anciãos dos sacerdotes”, que, em certos 
momentos do ritual, desempenhariam o papel autoritativo antes exercido por Moisés (Op. Cit, p. 63).       
187A reconstituição dessa linha também é consenso entre os estudiosos: “uma ‘Olah de carneiro e [a gordura que 
cobre as entranhas e os do]is”. A base para a reconstituição de toda essa prescrição é Lv 3, 9, que, segundo 
Yadin, é o único texto a mencionar a espinha (v. na linha 8). Lembramos que Lv 3 trata do sacrifício de 
comunhão e não do sacrifício de ordenação. Segundo o autor, nem as porções sacrificadas e nem a sua ordem 
seguem o TM. De qualquer modo, mesmo o RT não tem uma ordem fixa (cf. Cols. XVI, 6s; XX, 5s; XXIII, 14s; 
Op. Cit.).     
188 Mais uma vez temos consenso: “rins e a gordura que está sobre eles [e a gordura que está sobre]”. 
189 Temos aqui a linha inteira com a ajuda de 11QT(b). Apenas Yadin supõe que o termo “תמימה” “inteira” 
apareça antes e referindo-se à cauda, como está no TM (Op. Cit.). 
190 Nessa linha, chega-se perto de um consenso: “e sua Minḥah e sua libação de acordo com a pre[scrição. E 
tomarão um bolo sem fermento da] cesta e um bolo”. Qimron não transcreve a primeira aparição de “bolo”.  O 
texto é uma variação de Ex 29, 23, sobre o ritual dos pães na cerimônia de ordenação.  
191 Nesse ponto, o texto mais próximo é Lv 8, 26. Mais uma vez temos um quase consenso (na verdade, Qimron, 
de um lado, e Yadin e Martínez/Tigchelaar de outro, não concordam com a forma verbal do texto; o TM em 3ª 
pessoa do singular e a 3ª pessoa plural do RT também não ajudam a decidir categoricamente). A reconstituição 
ficaria assim: “de pão com azeite e uma bolac[ha e colocarão sobre as gorduras]”. 
192 Yadin observa que a expressão “a coxa da contribuição”, que aparece em Ex 29, 27 e Lv 7, 34, está 
combinada com “a coxa direita”, que aparece separadamente em Ex 29, 22; Lv 7, 32; 8, 26. A dedicação que era 
ministrada por Moisés, é realizada agora pelos mesmos que sacrificam (na verdade, as duas atividades haviam 
sido conduzidas por Moisés na BH; cf. Lv 7, 29s, prescrição relativa ao sacerdote que oferta o sacrifício de 
comunhão; Op. Cit., p. 64 e cf. cap. 1, pp. 104ss).  
193 Mais uma linha completa graças ao documento b do RT. Yadin lembra que o rito de dedicação é apenas dos 
pães e de partes do carneiro, não do animal inteiro. A ênfase na forma de sacrifício, uma ‘Olah, funcionaria para 
evitar confusão com a prescrição relativa ao sacrifício de comunhão em que o sacerdote tinha direito à parte 
dedicada. Nessa celebração, especificamente, ela é toda queimada em sacrifício (Op. Cit.). O primeiro yod de 
“carneiros” foi inserido posteriormente, acima da linha, devido a um lapso do escriba.    



14) a ‘Olah, para investir suas pessoas, se[t]e [dias...]195 

15) E quando o sumo sacerdote estiver para [...] ao ser196   

16) investido para re[ve]stir as vestes em lugar de seu pai, ele oferta[rá ...d]ois,197  

17) [um p]or todo o pov[o] e um pelos sacerdotes, [e ofertará o que é]198 

18) [pelos sacerdot]es prime[iro]. E imporão os anciãos dos sacerdotes [...]199  

 

Coluna XVI200 

 

01) sua [cabe]ça e após eles o sumo [sacer]dote e todos os [...] o novilho201 

02) [...] e tomarão os anciãos dos sacerdotes do sangue do novilho e coloc[arão...]202 

                                                                                                                                                                             
194 Mais uma vez temos consenso na reconstituição: “presente de alimento de odor agradável a YHWH. [E 
queimarão fazendo fumaça como incenso sobre o altar com]”. O texto é variação de Ex 29, 25 e Lv 8, 28. 
195 Sobre os sete dias de cerimônia de ordenação, v. Lv 8, 33. Qimron e Martínez/Tigchlaar acreditam que possa 
haver um vacat. após “dias”. Para Yadin, teríamos “dias [de ordenação]”. A redação “על נפשותמה” lembra Ex 30, 
15 e Nm 31, 50, que tratam de contribuições que serviram como resgate pelos israelitas. V. em Ez 43, 26-7, o 
rito para a “investidura” do altar. Nada se fala sobre a ordenação dos sacerdotes em Ez ou em qualquer parte da 
BH além dessa ordenação primordial de Aarão e seus filhos. Yadin defende que a menção desse rito deve indicar 
que o autor do RT impõe a obrigatoriedade da cerimônia sobre todos os sacerdotes (Op. Cit., pp. 64-5).   
196 A reconstrução da linha é consensual: “E quando o sumo sacerdote estiver para [servir diante de YHWH, ao] 
ser”. Aqui começa a prescrição para a cerimônia da consagração de um novo sumo sacerdote, que então sucede a 
seu pai. O termo usado para sumo sacerdote aqui, “כוהן הגדול”, não coincide com aqueles costumeiramente 
utilizados pela comunidade de Qumran: “כוהן הראוש” ou “כוהן המשיח” (em Lv 21, 10, temos o mesmo termo que 
no RT). Yadin tenta justificar o fato, pois acredita que o documento é produção da Comunidade, cf. p. 65.  
197 A lacuna é certamente preenchida com “novilhos”. Yadin não lê o termo “dois” no fim da linha. Três textos 
são base para o autor do RT: Ex 29, 29, Lv 16, 32 e 21, 10. O óleo da unção, que aparece nas três passagens, não 
é mencionado.   
198 Outra linha que pode ser lida integralmente com 11QT(b). O sacrifício em favor dos sacerdotes no dia da 
ordenação aparece em Ex 29, 36. Em Lv 4, 14 é prescrito o sacrifício de purificação pelo povo e, em Lv 16, 33, o 
texto traz a combinação dos dois grupos que serão expiados no Yom Kippur. Segundo Werman, o autor 
interpretou o termo “Kippurim”, em Ex 29, 36, no plural, como uma demanda por dois tipos de expiação, pelos 
sacerdotes e pelo povo. Ele também teria entendido “ליום” como “um dia” e não “a cada dia”, que demanda na 
BH sete sacrifícios de expiação, um para cada dos sete dias de ordenação. Assim, teria interpretado que haveria 
dois tipos de expiação realizando-se em um mesmo dia (WERMAN, 2005-06, p. 93).  
199 O preenchimento da lacuna é bastante óbvio: “suas mãos”. Qimron ainda traz a preposição “sobre”. Tanto em 
Lv 4 como em Lv 16, 33, o sacrifício ofertado pelo sacerdote tem a precedência diante daquele pelo povo. Isso é 
bastante apropriado, uma vez que os sacerdotes devem estar purificados para ministrarem qualquer outro rito 
adequadamente. A base da segunda parte da linha é Ex 29, 10 e Lv 8, 14. Na BH, a imposição de mãos é 
realizada por Aarão e seus filhos e, aqui, pelos anciãos dos sacerdotes. A imposição de mãos dos anciãos sobre o 
sacrifício de purificação a favor dos representantes de Israel pode ser visto em Lv 4, 15. Esses anciãos talvez 
possam ser vistos também como representantes autoritativos de sua classe, como vimos acima (Op. Cit., p. 66). 
200 A parte de cima da coluna XVI foi perdida com a deterioração. Afortunadamente, dois fragmentos de 
11QT(b) preservaram precisamente trechos do início dessa coluna. 
201 A lacuna é preenchida com poucas divergências entre os especialistas. Yadin traz: “[sobre] sua [cabe]ça e, 
após eles, [o] sumo [sacer]dote e todos [os sacerdotes, e degolarão] o novilho”. Já Qimron deixa um espaço em 
branco entre “sacerdotes” e “degolarão” e Martínez/Tigchelaar trazem o termo “depois” entre estas mesmas duas 
palavras. Ambos os especialistas transcrevem “novilho” na próxima linha. Yadin também acredita que, pelo 
espaço, havia mais texto e sugere “filhos de Aarão” depois de sacerdotes (Op. Cit, p. 67).    
202 As discrepâncias entre as sugestões são bem mais acentuadas nessa linha. A reconstituição de Yadin segue 
assim: “[diante de YHWH] e tomarão os anciãos dos sacerdotes do sangue do novilho e [colocarão] do sang[ue 
com seus dedos sobre os cornos]”. Qimron, como vimos acima, inicia a linha com “novilho” e desconsidera a 
expressão “diante de YHWH”. A frase é mais longa também, inserindo “do altar e o restante” após “cornos”. 



03) derramarão ao redor sobre os quatro cantos do pedestal do [...]203 

1) [...] š [...]204 

2) [... e co]locarão do sangue [... o polegar ...]205 

3) [...] direita e aspe[girão ... do óleo...]206 

4) [...]XXX todos os seus dias [...]207 

5) [...] se contaminará porque é sant[o ...]208 

6) [... al]tar e queimará fazendo fumaça como incenso a [...]209  

                                                                                                                                                                             
Martínez, por sua vez, mesmo considerando que “o novilho” aparece nessa linha, transcreve “diante de YHWH”, 
seguindo Yadin. Sua oração é mais curta, tendo sido interrompida antes de “cornos”. A fonte para reconstituição 
foi Ex 29, 12. Moisés aparece procedendo esse mesmo rito também em Lv 8, 15 (Op Cit., p. 68).    
203 A lacuna é, logicamente, preenchida com “altar”. Para Martínez, todo o trecho a partir de “quatro cantos” 
faria parte da linha 04. A passagem bíblica usada como base para preencher a lacuna foi Ex 29, 12. Porém, o 
texto entra em desacordo com Ex e Lv, e, segundo Yadin, inspira-se em Ez 43, 20, que trata do sacrifício de 
purificação dos sacerdotes (Op. Cit.). Assim, como o altar de Ezequiel, esse, aparentemente, também é formado 
por “עזרות” “bases”, “pedestais”. 
204 Yadin acredita que a questão tratada nessa linha seja a degola do segundo carneiro da ordenação. Ele sugere 
que o šin possa ser de “רואש”, a “cabeça” do carneiro (Ex 29, 19) ou ainda de “שחט” “degolar” (Ex 29, 20; Lv 8, 
22-23; Op. Cit.). Qimron questiona-se se não seria de “שפך” “derramar”, termo comum nas prescrições sobre 
sacrifício. 
205 A reconstituição de Yadin prevê uma oração muito mais longa do que a de Qimron e Martínez: “[e tomarão 
do seu sangue e co[locarão sobre o lóbulo de sua orelha direita e sobre] o [polegar de sua mão]”. Para os outros 
dois especialistas, o texto “ponta de sua orelha direita”, na verdade, viria em segundo lugar, iniciando a linha 3. 
Yadin tenta seguir a ordem do TM. Lv 8, 23-24 seria a fonte para descrever esse rito que, na ordenação 
“bíblica”, teria sido ministrado por Moisés (Op. Cit.). 
206 Aqui também os especialistas divergem bastante. Yadin, devido ao pouco espaço da lacuna, não acredita que 
conteria todo o texto de Lv 8, 23 e propõe: “[direita de seu pé] direito e asper[girão do sangue que está sobre o 
altar sobre ele e sobre suas vestes]”. Qimron (e seguindo de perto Martínez/Tigchelaar) afirma que o termo 
“direita” seria o único termo “inteiro” a sobreviver nessa linha e se refiriria ao lóbulo da orelha: “[o lóbulo da 
orelha] direita e asper[girão do sangue e do óleo sobre suas vestes]”. Charlesworth, em um trabalho com uma 
equipe de técnicos em computação e fotografia digital confirmaria que se trata do lóbulo direito (cf. as técnicas 
utilizadas e os resultados desse trabalho em CHARLESWORTH, In: PAUL et.al., pp.71-83). Lv 8, 30 e Ex 29, 
21 demandam que o sangue fosse aspergido sobre o sacerdote e suas vestes. O óleo da unção aparece em 
11QT(b). Yadin não reconhece a leitura do termo e acredita que o óleo tenha sido propositadamente omitido 
(Op. Cit, p. 69).  
207 A lacuna do início da linha é facilmente preenchida com “santo será”. Porém, enquanto Yadin acredita que as 
letras após a primeira lacuna formam “será”, Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem “YHWH” e pressupõe que 
“será” está antes, na própria lacuna. Para Qimron, depois teríamos um vacat. na mesma lacuna, onde, para 
Yadin, leríamos “e de qualquer cadáver não se aproximará”. A base do texto é Lv 21, 6. 8 e, principalmente, o v. 
11 (Op. Cit.). Charlesworth reconstrói conforme sua leitura da fotografia digital: “ele é santo para YHWH todos 
os seus dias”. Em artigo de 2004, Qimron analisa a partir das fotografias de Charlesworth e preenche a lacuna do 
início da linha com “ דש ליהוה]בגדיו ויק ]” (QIMRON, 2004, p. 240). 
208 Yadin continua seguindo o v. 11 de Lv 21. A chave para essa dedução são exatamente as palavras que 
sobreviveram nessa linha: “[nem por seu pai nem por sua mãe não] se contaminará porque é sant[o para YHWH, 
seu Deus]”. Para o final da frase, v. Lv 21, 7 (Op. Cit.), que, porém, não traz “para YHWH”, mas segue direto 
para “seu Deus”. A LXX é a versão que traz “para YHWH”. Brooke acredita que, na lacuna de 11QpaleoLev, 
também há espaço o suficiente para a expressão. Se comprovado, 11QT e 11QpaleoLev perfariam duas 
testemunhas da tradição seguida pela LXX (BROOKE, 1992, In: DIMANT et al, p. 276). Qimron simplesmente 
transcreve “[não] se contaminará porque é sant]o” e pressupõe um vacat. em seguida. Em seu artigo de 2004, 
Qimron já transcreve “[ ש[אב ואם לוא יטמא כי קדו] על ]” e faz referência a Ez 44, 25 e 22, 7 (QIMRON, 2004, Op. 
Cit.).  Charlesworth considera que, da forma como está escrito o texto, deixar-se-ia transparecer a polêmica 
contra práticas do sumo sacerdote contemporâneo do autor do RT (CHARLESWORTH, Op. Cit., p. 79).  
209 A reconstituição é “quase” unânime: “[e ofertará sobre o al]tar e queimará fazendo fumaça como incenso a 
[gordura do primeiro novilho]”. Em seu artigo de 2004, Qimron traz outra leitura, sugerindo “queimará fazendo 
fumaça como incenso o [novilho do primeiro sacrifício de purificação]”, sendo que as ll. 14-5 tratariam do 



7) [...] a gordura que está sobre as entranhas e [...]210 

8) [os r]ins e a gordura que está sobre eles [ e a ...]211 

9) os lombos e sua Minḥah e a [sua] liba[ção ...] e [os] queimará fazendo fumaça como 

incenso [...]212 

10) [é uma ‘O]lah, presente de alimento de odor agradável di[ante...]213 

11) e o seu couro com seu excremento queimarão para fo [ra da...]214 

12) em um lugar separado para o sacrifício de purificação, ali [o] queim[arão...]215 

13) com todas as suas entranhas e queimarão todo ele ali, com exceção da sua gordura; é 

um sacrifício de purifi[cação...].216 

14) Ele tomará Vacat. o segundo novilho, que é pelo povo, e expiará através dele [...]217  

15) a assembléia com o seu sangue e sua gordura assim como fez com o primeiro novilho 

[...]218 

16) com o novilho pela assembléia e porá de seu sangue, com seus dedos, sobre os cornos 

do [...]219 

                                                                                                                                                                             
segundo novilho (do sacrifício de purificação da congregação; QIMRON, 2004, Op. Cit.). Yadin observa que as 
prescrições passam para o singular, indicando que o sumo sacerdote é o novo endereçado (Op. Cit.). 
Charlesworth, porém, duvida que houvesse espaço para o verbo “הקטיר” no início da linha. Segundo sua leitura 
da fotografia digital ele lê: “[...]h sobre o al[t]ar e queimará fazendo fumaça como incenso ’[...]”.   
210 Há consenso mais uma vez: “[toda a] gordura que está sobre as entranhas e o lóbulo do fígado e os dois]”. As 
porções já estão descritas na coluna anterior. Charlesworth ainda discerne o alef da partícula do objeto antes do 
ponto onde os especialistas acreditam estar escrito “lóbulo do fígado”. Charlesworth não traz nenhuma sugestão 
para completar a linha. 
211 A linha é concluída com  “... e a [gordura que está sobre]”. 
212 Todos os especialistas concordam com o que temos a partir da primeira lacuna “...e [sua] liba[ção de acordo 
com sua prescrição] e [os] queimará fazendo fumaça como incenso [sobre o altar]”. Qimron, porém, mantém o 
verbo no plural. Cf. cols. XXIII e XXVI (Op. Cit., p. 70). 
213 Os três especialistas trazem a lacuna preenchida da mesma forma: “...di[ante de YHWH. Vacat. E a carne do 
novilho]”. Cf. como textos-base, Lv 8, 21 e Ex 29, 18.  
214 Já nesta linha, temos sugestões diversas. Yadin supõe um texto mais “atualizado”, utilizando o termo 
“cidade”: “e o seu couro com seu excremento queimarão para fora da [cidade do santuário sobre lenha em 
fogo]”. Martínez/Tigchelaar acompanham-no até “santuário”. Qimron mantém-se mais próximo do texto bíblico 
da Torá: “...para fora do [acampamento santo]”. Note-se que o verbo volta a ser conjugado no plural, pois já não 
se trata mais de um trabalho a ser realizado pelo sumo sacerdote. A demanda de queimar “no fogo” aparece em 
Ex 29, 14 e Lv 8, 17 (cf. XXVI, 8-9).  “Lenha em fogo” está em Lv 4, 12s, expressão usada, segundo Yadin, 
apenas devido ao espaço deixado pela lacuna. Para a expressão “fora da cidade” v. Col. XLVI, 13 e para “cidade 
do santuário” v. Col. XLV, 11-12. 16-17 (Op. Cit.).   
215 A lacuna é preenchida igualmente pelos três estudiosos: “... ali [o] queim[arão com sua cabeça e suas patas”].  
Esse lugar “separado”, segundo Yoma 3, 16-17, é a “casa das cinzas, ao norte de Jerusalém” (cf. também Col. 
XLVI, 13-14; Op. Cit.). 
216 Qimron e Martínez/Tigchelaar inserem no final da linha o termo “do sacerdote”, perfazendo “é um sacrifício 
de purifi[cação do sacerdote]. Para conferir que é esse o tema, v. Lv 4, 3ss (cf. aqui, especificamente, vv. 11ss). 
217 A lacuna é preenchida com “... e expiará através dele [por todo o povo da]”. No início da linha há um espaço 
deixado em branco sem motivo aparente. O novilho é o mesmo citado na coluna precedente, linhas 16-7. O 
sacrifício do novilho pelo povo é descrito a partir de Lv 4, 13 (cf. também Lv 16, 15; Op. Cit., p. 71).  
218 Na lacuna temos: “... assim como fez com o primeiro novilho, [assim fará]”. O texto base da redação trata do 
sacrifício de Yom Kippur por todo “povo da assembléia” (Lv 16, 33; cf. também Lv 4, 20; Op. Cit.).   



17) seu sangue derramará no[s quatro ca]ntos do pedestal do altar e [...]220  

18) sua [Min]ḥah e sua li[bação] que[i]mará fazendo fumaça como incenso sobre o altar; é 

um sacrifício de purificação pela assembléia.221   

 

Coluna XVII222 

 

1) [...] os sacerdotes, e colocarão cor[oas...]223 

2) [...] e se alegrarão porque expiação foi feita a favor deles [...]224 

3) [...] será esse dia para eles [...]225 

4) [...] em todas as suas habitações e se alegrarão wyś[...]226 

                                                                                                                                                                             
219 A linha é finalizada então com “...sobre os cornos do [altar e o]”. Yadin supõe que o texto é mais longo e traz 
“[do altar e o resto do]”. A inspiração é Lv 4, 20 e, por isso, Yadin acredita que o autor foi levado ao erro 
utilizando o verbo no singular, como no TM, em vez do plural pressupondo os anciãos dos sacerdotes (Op. Cit.). 
220 Temos na lacuna “seu sangue derramará no[s quatro ca]ntos do pedestal do altar e [sua gordura e a]”. “זרק” 
aparece em Lv 7, 2, descrevendo o rito de “derramar” o sangue remanescente do rito do sacrifício de reparação 
na base do altar. Ao referir-se aos quatro cantos do “pedestal” ou “base”, ele estaria referindo-se ao mesmo 
procedimento. Para Yadin, existiria, na verdade, uma inconsistência no uso de “זרק”, que traduz por “aspergir” e 
 .colocar” (v. COl. XXIII, 12-14; Op. Cit.)“ ”נתן“
221 Baseado em Lv 4, 21. Para Milgrom, estaríamos diante de uma homogeneização de Lv 14, que pede 
acompanhamento de Minḥah e libação, no caso de purificação da doença de pele, também para a Ḥata‘at (cf., p. 
ex., MILGROM, 1993, RQ 61, pp. 99-101). Outras teorias são levantadas em nosso cap. 6.  
222 Yadin calcula que aproximadamente seis linhas do topo da coluna estão faltando. Nessas linhas, o autor teria 
concluído as prescrições para a cerimônia da ordenação. Ainda teria espaço, provavelmente, para tratar do oitavo 
e último dia de cerimônia (cf. Lv 9, 1ss; para o autor, a linha 3 pode ser uma prova disso; Op. Cit., p. 72).  
223 Qimron complementa com “em suas cabeças”. Segundo a Mishná, os novilhos tinham os chifres revestidos de 
ouro e traziam coroas de folhas de oliveira sobre suas cabeças (Bikkurim 3, 3). Yadin, que apresenta a citação, 
acredita que poderia haver aqui uma ligação com os sacrifícios de comunhão do oitavo dia de ordenação (cf. Lv 
9, 18; Op. Cit., pp. 72-3).  
224 Cf. Lv 9, 7 e 24. Diferentemente da exultação de Lv 9, 24 pela manifestação da aceitação divina dos 
sacrifícios, aqui temos a alegria da certeza de ter sido expiado. Werman nota que, na cerimônia de ordenação na 
Torá, o Tabernáculo e sua mobíblia são expiados, mas, aqui, apenas as pessoas, sacerdotes e o povo recebem 
expiação (a preposição utilizada é “על” “sobre” e não “בעד”, “em favor de”). Desta forma, na sua opinião, a idéia 
de expiar pelo altar lhes seria estranha (WERMAN, 2005-06, p. 95). Ela lembra que a morte do sumo sacerdote 
trazia libertação e expiação para aqueles que haviam cometido homicídio não intencional. Assim, esta cerimônia 
do sacrifício de purificação por todos substituiria àquela ligada à morte e sangue do sumo sacerdote (Op. Cit., p. 
97). De qualquer forma, fica a dúvida se a cerimônia era mesmo anual, ordenando todos os novos sacerdotes e, 
apenas no ano da morte do último sumo sacerdote, haveria o rito vinculado ao sumo sacerdócio ou, ainda, se ela 
ocorria apenas quando da morte do sumo sacerdote, e, desta feita, não haveria ordenações anuais para sacerdote. 
E mesmo assim, teriam de esperar por a data prevista para a cerimônia para ordenar o novo sumo sacerdote? 
Outra opção é que o sumo sacerdote seria anualmente ungido, repetindo toda a cerimônia e fazendo expiação por 
todo Israel, sacerdotes e o povo. Beckwith acredita que o chamado “segundo sacerdote” ou suplente do sumo 
sacerdote que aparece na col. XXXI, l. 4, substituísse o sumo sacerdote morto até o dia da ordenação 
(BECKWITH, 1998, RQ 69, p. 15). Contudo, permanece o problema de um sacerdote não ungido com o sumo 
sacerdócio revestir as vestes sagradas e exercer as tarefas de um.   
225 Martínez e Qimron não têm nenhuma proposta para o início da linha. Yadin sugere “[Uma convocação santa 
se]rá esse dia para eles, [uma lei eterna]” (cf. Lv 23). Para o final da linha, Martínez/Tigchelaar e Qimron 
supõem um texto mais longo inserindo “...para eles [um memorial, uma lei eterna]”. Para a última parte, v., p. 
ex., Lv 7, 36 (Op. Cit., p. 73). Segundo a leitura de Charlesworth, o heh do verbo “ser” é bastante discernível na 
fotografia digital, assim como as primeiras letras que iniciam o material sobrevivente das linhas 1-4 
(CHARLESWORTH, 2003, In: PAUL et.al., p. 80).  



5) [...] Vacat.227 

6) [...]w [...quat]orze no primeiro mês [...]228 

7) [...] e sacrificareis, antes da Minḥah do anoitecer o sacrificarão. [...]229 

8) de vint[e] anos para cima a celebrará. Comê-lo-ão [à noite,]230   

9) nos átrios do (lugar) santo. Levantarão e cada um irá para sua tenda.231 

10) Vacat. E no quinze desse mês (haverá) uma convocação san[ta].232 

11) Qualquer trabalho laborioso não fareis nele. É a festa dos pães sem fermento, sete 

dias233 

12) para YHWH. E oferecerão em todos ess[es] sete dias234 

13) uma ‘Olah a YHWH: dois novilhos, um carneiro e cordeiros de um ano, sete,235 

14) sem defeito, e um bode de caprinos para o sacrifício de purificação e a Minḥah deles e 

a libação deles236 

15) [de acordo com a pres]crição dos novilhos e dos carneiros e dos [cord]eiros e do bode 

e no sétimo dia237 

                                                                                                                                                                             
226 O início da linha é preenchido da mesma forma: “[para suas gerações] em todas as suas habitações e se 
alegrarão [...]” (cf. Lv 23, 21). Para o fim da frase, Qimron traz um sinônimo com “וישישו”, “e se rejubilarão”, 
enquanto Yadin, baseado em Lv 9, 24 e 2Cr 29, 30, sugere “וישתחו” “e se inclinarão em adoração” (Op. Cit.). 
227 Yadin acredita que nessa linha havia pelo menos duas palavras. Depois temos um vacat. que separa o tema da 
cerimônia da ordenação e a celebração do oitavo dia da festa de Pessaḥ e dos pães sem fermento (Op. Cit.).  
228 As lacunas são todas preenchidas: “[Celebrarei]s no [quat]orze no primeiro mês, [no crepúsculo,]” (cf. Lv 23, 
5). Para o verbo “עשה” usado na celebração de Pessaḥ, v. Dt 16, 1 e Nm 9, 2 (Op. Cit., pp. 73-4).   
229 O início da linha é reconstituído sem problemas, “[Pessaḥ de YHWH]” (cf. Lv 23, 5). Yadin tem uma 

sugestão diferente da dos outros dois estudiosos para o final da frase: “sacrificarão antes da Minḥah do anoitecer. 
Sacrificarão [no seu tempo determinado]”, ou seja, “במועדו”, termo bastante empregado nos documentos da seita 
de Qumran. Ele se baseia, no entanto, em Jub 49, 10. Qimron e Martínez/Tigchlaar trazem “Todo homem”, 
começando uma nova frase e fazendo uma conexão melhor com a linha seguinte. De qualquer modo, Yadin 
parece dar a entender que poderia haver mais texto depois de “no seu tempo determinado”. Em relação à 
especificação da Minḥah do anoitecer, Yadin acredita que foi uma forma do autor do RT enfatizar o tempo 
correto do sacrifício (Op. Cit, p. 74).   
230 As últimas letras são bastante difíceis de discernir, mas todos os especialistas são unânimes em decifrá-las 
formando “à noite” (cf. Ex 12, 8). Segundo Yadin, Jub 49, 17 traz uma prescrição semelhante (Op. Cit.).  
231 Para Qimron, “tenda” é a última palavra da linha. Os demais estudiosos acreditam que haveria mais texto, 
porém não fazem nenhuma sugestão. Para a primeira expressão que aparece na linha (“nos átrios do santuário”), 
v. Is 62, 9. Para as duas últimas prescrições, cf. sua fonte, com muitas variações, em Dt 16, 7 (Op. Cit). 
232 Mais uma vez o vacat. assinala a mudança de tema. O texto é uma combinação de Lv 23, 6ss e Nm 28, 17ss 
(Op. Cit.).   
233 Cf. Lv 23, 7. O autor do RT inseriu “nele”, ou seja, “nesse dia”. 
234 Yadin observa que o texto é uma combinação do início de Nm 28, 19 e o v. 24 (v.. Jub 49, 22; Op. Cit., p. 
75).  
235 O texto ainda segue Nm 28, 19, mas omite “de bovino” depois de “novilhos” (Op. Cit.). Por um lapso, o 
escriba não escreveu um o waw do tetragrama e depois o inseriu abaixo da linha.   
236 O autor do RT agora cita o trecho de Nm 28, 22 assim como se configura na LXX. Yadin observa que a 
menção ao bode do sacrifício de purificação precede a prescrição pela demanda da Minḥah e da libação, 
concluindo que o RT pede o seu acompanhamento também para esse tipo de oferta (Op. Cit).  



16) [...] para [YH]WH, qualquer trabalho laborioso não fareis nele.238 

 

Coluna XVIII239 

 

1) [...]h ’[...]240 

2)  [...] para esse carneiro [...]241 

3) [...] nesse dia e [...]242 

4) [... bode] de caprinos para o sacrifício de purificação a fim de [...]243 

5) [... e] sua [li]bação de acordo com a prescrição: um décimo de flor de farinha244 

                                                                                                                                                                             
237 Para Yadin, uma forma de re-enfatizar que o sacrifício de purificação vem acompanhado de Minḥah e 
libações, assim como os demais sacrifícios (cf. Col. XXIII, 4-5; Op. Cit.). 
238 O espaço da lacuna não é suficiente para a expressão “convocação santa” no começo da linha (Lv 23, 7; Nm 
28, 25). Assim, Yadin sugere, tendo base Dt 16, 8, o termo “עצרת” “[(haverá) uma assembléia solene]” (seguido 
por Martínez/Tigchelaar; Op. Cit.). Qimron já sugere “תעשו חג” “celebrareis uma festa”, porém, p ex., Wise et al, 
que geralmente o seguem, não acatam a sugestão. 
239 Essa é a última coluna da primeira folha de pergaminho. Aparentemente seis linhas da parte superior da 
coluna foram totalmente perdidas. Alguns trechos foram lidos apenas na parte detrás da Coluna XIX (Op. Cit., p. 
76). O documento 11QT(b) contém algumas poucas porções de palavras coincidentes nessa coluna, mas não é 
suficiente para provar que esse trecho realmente pertence ao RT (QIMRON, p. 28).  Contudo, em seu artigo de 
2004, Qimron conjectura que um trecho denominado Frag. 13, que não aparece em 11QTa, deveria ser inserido 
no início da coluna XVIII: “1) [...] n [...] 2) [...] vacat. 3) [...] no quarto d[i]a isso será oferecida 4) [a ‘Olah que 
sacrificareis depois da  ‘O]lah regular. Vacat. 5) [E no vigésimo dia do mês, o primei]ro Šabathon de memorial, 
(haverá) uma convocação santa 6) [Todo trabalho não fareis nele, será comido senão o q]ue for feito por pessoa 
7) [e oferecerão nele uma ‘Olah para YHWH, novilho de gado, u]m, carneiro, um” (reconstituição das lacunas 
conforme QIMRON, 2004, 241). Segundo o autor, o início trataria do sacrifício adicional da festa das mazot, no 
quarto dia, após o ‘Olah regular (Op. Cit.). Na linha 5, o RT trataria do ‘Omer e, portanto não haveria espaço 
para legislar sobre o segundo Pessaḥ (v. Yadin, Vol. I, p. 82 e QIMRON, Op. Cit., p. 242).  
240 Apenas Qimron tenta alguma reconstituição: “[...] cordeiros de um an]o, qu[atro]” (ele acredita ler a letra “ר”, 
após o “א” para formar “ארבע” (seguido por Wise et al).  
241 Qimron insere no final da linha “E pão” (v. Lv 23, 14). Segundo Yadin, o carneiro mencionado é o que é 
tratado em Nm 28, 27s., que o RT aplica à festa da dedicação do ‘Omer (cf. Cols. XXI, 2; XXII, 11ss; XXV, 15), 
enquanto a tradição rabínica vai ligá-lo à festa das primícias do trigo (YADIN, p. 77). Swanson lembra que o 
trecho, como se apresenta aqui, não ocorre na Bíblia. O autor do RT harmoniza a festa da dedicação do ‘Omer, 
que não pede um carneiro, mas um cordeiro de um ano, com Nm 28, 26-8, que pede o cordeiro como ‘Olah para 
a festa das Semanas. Ao unir as duas instruções, faria da festa das primícias da cevada um “מועד”, que Swanson 
traduz por “appointed feast” (note-se bem que a questão aqui é que as instruções de “מועדים” passam a incidir 
sobre essa festa, mas não que ela passasse a ser reconhecida como uma Festa das Semanas; SWANSON, 1995, 
p. 18-9).   
242 As sugestões de Qimron e Yadin divergem bastante (Wise et al seguem, dessa vez, Yadin). Qimron continua 
a citação de Lv 23, 14: “[ou grão torrado ou espigas frescas não comereis, até] esse [mesmo] dia e 
[sacrificarão]”. Yadin traz: “[Uma convocação santa será para eles] nesse dia, e [...]”. O autor baseou-se em Lv 
23, 21, que trata da Festa das Primícias (YADIN, Op. Cit.). Swanson acrescenta “עצם”, perfazendo “nesse 
mesmo dia”. Ele acredita que Lv 23, 14 é a base desse trecho, uma vez que Lv 23, 15-21 é a base de XVII, 10-
XIX, 9 (SWANSON, 1995, p. 20). 
243 Todos parecem concordar que o último termo da linha é “a fim de [expiar]”, como sugere o contexto de Nm 
28, 30, a possível base do texto. Swanson vê referência a 28, 15, que traz “לחטאת” “de purificação”, que não 
consta no v. 30. Seguindo o texto do v. 15, acredita que o “ל” anterior à lacuna não seria do infinitivo de expiar, 
mas de “a YHWH”. O verbo, em sua opinião, pode aparecer no início da linha 5 (SWANSON, 1995, p. 20). 
Existe grande probabilidade de que, antes de mencionar o sacrifício de purificação, a palavra utilizada tenha sido 
“e sacrificarão” (YADIN, Op. Cit.). 



6) [amassada ...] um quarto de hin de vinho para a libação245 

7) [... por to]do o povo da assembléia de toda a [sua] culpa246 

8) [... uma l]ei eterna será essa para eles247 

9) [...] suas [...]. E depois sacrificarão o único carneiro, uma248 

10) [...] no dia da dedicação do ‘Omer. Vacat. E contarás249 

11) [...] sete sábados completos do dia que trouxeram o ‘Omer250 

                                                                                                                                                                             
244 Qimron e Martínez/Tigchelaar (seguidos por Wise et al) trazem uma reconstituição mais completa: “[por todo 
o povo da assembléia e sua Minḥah e] sua [li]bação de acordo com a prescrição: um décimo de flor de farinha”. 

Yadin transcreve apenas “e sua Minḥah”, sem nenhuma reserva. Ele também supõe que “expiar” esteja nessa 
linha e levanta a possibilidade de que a lacuna possa ser preenchida com “expiar por eles” (Nm 28, 30 traz 
“expiar por vós”, mas todo o texto em 2ª pessoa do plural no TM está em 3ª do plural no RT; Op. Cit.). Enquanto 
Yadin acredita que a base aqui é Lv 14, 10ss, que trata do doente de pele, Swanson, porém, recorda Esdras 8, 35 
que diz: “Naquele tempo, aqueles vindos do cativeiro, os exilados, ofereceram ‘Olot ao Deus de Israel, touro, 
doze, por todo Israel, carneiros, noventa e seis, cordeiros, setenta e sete, bodes de sacrifício de purificação, doze: 
todos ‘Olah para YHWH.”. Assim, segundo Swanson, o autor do RT padronizou o sacrifício de purificação pela 
‘Olah, acrescendo a este a Minḥah e a libação. Porém, acaba optando por Nm 28, 31, que apesar de trazer a 

Minḥah no singular, relacionada à ‘Olah, o verbo que segue é flexionado para o plural, dando uma chave para o 

autor do RT entender que os dois sacrifícios pedem Minḥah. Lv 23 também requer dois décimos de flor de 
farinha e não apenas um. Swanson oferece três possíveis fontes: Ex 29, 40; Lv 14, 21; Nm 28, 13, preferível por 
pedir também o mesmo um quarto de hin (SWANSON, 1995, p. 22).   
245 A reconstituição é unânime: “amassada [com um quarto de hin de azeite e] um quarto de hin de vinho para a 
libação”. A base é Lv 23, 13, porém segue também, em parte, Nm 15, 5 (Op. Cit., p. 24) 
246 Todos concordam que o verbo “expiar” aparece antes do fim da lacuna. Yadin não transcreve “todo”, uma vez 
que, de seu ponto de vista, o lamed sobrevivente pertence a “por” “על”. Yadin acredita que o texto ainda trate do 
bode do sacrifício de purificação e continua baseando-se em Nm 28, 30 (YADIN, Op. Cit.). Swanson, porém, 
defende que Nm é desenvolvido aqui com o auxílio de Lv 16, 33, que trata do sacrifício de purificação pelo 
povo. Para o especialista, o autor do RT, baseando-se em Lv 16 para descrição dos sacrifícios de purificação de 
diversos festivais, inclui sempre todo Israel no processo de purificação (v. Col. XVI, 14-5; XXV-XXVII e 
também com relação às ofertas de primeiros frutos; SWANSON, 1995, pp. 24-5). 
247 Para o início da linha, todos concordam que o texto segue com “e lhes será perdoado”. Depois desse trecho 
todos os especialistas, exceto Qimron, trazem: “[... para suas gerações é uma l]ei eterna...” (segundo Lv 23, 14; 
mas v. também Lv 16, 29; Nm 15, 15 e a forma textual mais próxima em Lv 17, 7). Swanson lembra que a BH 
não traz em nenhum ponto essa ordem de palavras, com “para suas gerações” antecedendo a idéia da eternidade 
da lei. Porém, pela continuação do texto, não encontra outra alternativa (SWANSON, 1995, p. 26).  
248 O texto prossegue com Lv 23, 14: “[em todas as] suas [habitações]...”. Para Yadin, a ênfase em “único” ao se 
referir ao carneiro deve-se a uma polêmica e visa mostrar que se trata do carneiro mencionado em Nm 28, 27 
(com relação à festa dos Primeiros Frutos da Cevada) e não dos dois carneiros demandados para a festa dos 
primeiros frutos do trigo (YADIN, p. 78). Swanson vê no uso do verbo “עלה” mais uma prova da influência de 
Lv 17, 8. Ele lembra que em Lv 17 temos a lei que estabelece a exclusividade do altar do tabernáculo para os 
sacrifícios em Israel, proibindo o abate profano (cf. Cap. 1, pp. 79ss). Para o especialista, essa preferência aponta 
para a atitude do autor do RT com relação à santidade singular do Templo (SWANSON, pp. 26-7). Enfim, ao 
associar a celebração do ‘Omer de Lv 23 com Nm 28, 30, que pede um bode para expiação, o autor, 
identificando o bode com o sacrifício de purificação, faz desse sacrifício uma obrigação para todas as festas de 
Primícias. Através de Esdras 8, 35 (v. Nota 243 acima) e fazendo da celebração um “מועד” (Nota 240), o autor 
faria valer as instruções de Nm 15, 4-5 e demandaria os acompanhamentos de Minḥah e libação (SWANSON, 
1995, pp. 28-30).       
249 Entre uma linha e outra, a expressão rompida é “uma vez” (em Hebraico, a ordem das palavras é inversa, 
sendo que, na verdade, “vez” ficou na linha anterior). Aqui o autor finaliza as prescrições para a festa da 
dedicação do ‘Omer (para a expressão, v. Lv 23, 12). Com o vacat. começam as ordenanças para a festa dos 
primeiros frutos do trigo (cf. Lv 23, 15). Segundo Yadin, existe aparentemente um erro do escriba que escreveu 
“contarás” no lugar de “contarão” (YADIN, Op. Cit.). Swanson, baseado em trabalho de Sweeney, porém, 
lembra que em Lv 25, 8 temos o singular dessa frase, correspondendo perfeitamente (SWANSON, 1995, p. 33).   



12) [...cont]areis até o dia seguinte do sétimo sábado, contareis251 

13) [...] dias e trarão uma nova Minḥah para YHWH de suas habitações252 

14) [...] l [...] levedado novo, primeiros frutos para YHWH, pão de trigo, dois253 

15) [...] décimos de flor de farinha have[rá] em cada bolo254  

16) [...das] tri[b]os de Israel. Sacrificarão255 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
250 O início da linha traz “contarás 11) [para ti]...” (Yadin corrige, segundo seu pressuposto acima, para “para 
vós”). Na opinião de Yadin, a omissão de “a partir do dia seguinte ao sábado”, que aparece no TM, é proposital. 
Para o autor do RT, a contagem é iniciada no dia da apresentação dos feixes na festa da dedicação do ‘Omer, que 
tem sua data predeterminada em seu calendário (YADIN, Op. Cit.). Swanson, baseado em Ginsberg, levanta a 
teoria de que na própria BH o trecho seria uma glosa, na verdade redundante, e que talvez o autor do RT tivesse 
em mãos um Vorlage com a versão anterior à inserção. Assim, o autor do RT teria simplesmente retirado “an 
unnecessary redundancy” (SWANSON, 1995, p. 32). O uso do artigo antes de ‘Omer, e não apenas a partícula 
 no final da frase (na linha seguinte). Talvez sejam ”תהיינה“ combina com a LXX, assim como a omissão de ”את“
apenas mais evidências de um Vorlage diverso do TM (cf. Op. Cit., 32-3). 
251 Com base em Lv 23, 15 temos “[da dedicação, cont]areis...”. Contar-se-ia, então, o dia seguinte ao sétimo 
sábado “completo”, totalizando assim os cinqüenta dias prescritos (YADIN, Op. Cit.). 
252 A lacuna traz, obviamente, o número cinqüenta (a base é Lv 23, 16-17). O RT omitiu “e oferecereis”, segundo 
Yadin, para suavizar o texto e conectá-lo com o que segue (Op. Cit, p. 79). Não há, contudo, um motivo evidente 
para esse expediente. 
253 Yadin de um lado (com Vermès) e os demais especialistas do outro, divergem na reconstrução do início dessa 
linha. Yadin propõe: “[um pão de flor] de [farinha] levedado...”. Os demais trazem: “[bolos de] pão levedado” 
(seguindo Lv 7, 13), transcrevendo “pão” fora dos parênteses (contando o lamed que Yadin acredita ser de “flor 
de farinha”). A ênfase no “novo” fruto da colheita aparece nas Cols. XIX, 13; XXI, 10 (vinho novo), XXI, 14-
15; XXII, 15; XLIII, 4ss (óleo novo). Para Yadin, a base dessa ênfase está na “Minḥah nova” (Lv 23, 16 e linha 
anterior). O “pão de trigo” também salientaria que se trata da festa dos primeiros frutos do trigo, em contraste 
com a festa da cevada (cf. 2Rs 4, 42; Op. Cit.). Alguns termos, se compararmos com Lv 23, 17, foram omitidos, 
entre eles, devido à falta de espaço na primeira lacuna, o verbo “trazer” (como oferta). Swanson acredita que o 
pão levedado era ofertado no altar. Milgrom rejeita a idéia com base na proibição de levar-se qualquer levedo 
para o altar (JQR 71, pp. 6-8; cf. Cap. 1, p. 75). Como o texto não está claro, é melhor permanecer com o que é 
determinado pela Torá no lugar de pressupor uma inovação como esta sem uma base segura (contra SWANSON, 
1995, p. 35).  
254 Yadin acredita que o número “dois” da linha precedente se una a um suposto número “dez” nessa linha, 
perfazendo o número doze (Vermès segue Yadin). O número, doze, na verdade, referer-se-ia às ofertas dos doze 
chefes de tribos israelitas, conforme nos mostra a linha seguinte. A perícope dos doze Pães da Presença em Lv 
24, 5 também parece oferecer o número (SWANSON, 1995, p. 37). Depois viriam as palavras “[... bolos, dois] 
décimos...”, que se referem aos décimos de flor de farinha para cada bolo (seguindo Lv 23, 17). Essa medida 
pode ter vindo de Nm 15, 6 (Yadin) ou Nm 28, 12 (Swanson). 
255 Aqui temos novamente um consenso: “[e serão apresentados pelos cabeças das] tri[b]os...”. Yadin enfatiza 
que a restauração é conjectural apenas (YADIN, Op. Cit.). Porém, Swanson lembra que esse trecho confirmaria 
o número de pães a serem ofertados (SWANSON, 1995, p. 38). 



Coluna XIX256 

 

1) [...] qr [...]257 

2) [...do dia sacrificarão] a ‘Olah [das ...]258 

3) [...] doz[e ...]259 

4) [... sem defeito e sua Minḥah e sua libação] de acordo com a prescrição e 

dedicar[ão]260 

5) [...   as] primícias [para] os sacerdotes se[rão, e comerão261  

6) [no átrio... co]m pão das primícias e depois [...]262 

                                                        
256 As seis primeiras linhas dessa coluna foram completamente perdidas. Mais uma vez temos trechos 
coincidentes no documento 11QT(b), frags. 5-6, que auxiliam a leitura. De acordo com a opinião de Yadin, 
nessas seis primeiras linhas danificadas o autor do RT continuaria com a prescrição das ofertas obrigatórias para 
a festa das primícias do trigo, ainda seguindo de perto Nm 28 e Lv 23. Yadin acredita que essas ofertas são as 
mesmas que aparecem em XX, 2 para a festa das primícias do vinho. Sobre essa festa Yadin comenta: “These 
end by ordaining that the Feast of the First Fruits of Wheat is also the Feast of Weeks, in contrast with the Feast 
of the First Fruits of Barley… (l. 9).” (YADIN, Op. Cit., pp. 80-1). Para a primeira linha (perdida) da coluna, 
Yadin traz uma sugestão baseando-se na última palavra da coluna precedente (“sacrificarão”) e nas ll. 15-16 
abaixo: “Sacrificarão 01) nesse dia, com o pão, (ou “com os bolos”) a YHWH” (Op. Cit, p. 81).   
257 Yadin e Qimron têm duas propostas diferentes para reconstruir parte da linha a partir das únicas duas letras 
que restaram (“קר”). Qimron forma “הבוקר” “da manhã”, referindo-se à ‘Olah tamid matutina (p. ex. Nm 28, 23). 
Yadin lê “בקר” “de bovino”, tratando do sacrifício do “novilho, filho de bovino”, que pode basear-se em Lv 23, 
18, Nm 28, 27 ou, ainda, em uma combinação dos dois (Op. Cit.). Martínez/Tichelaar não oferecem nenhuma 
proposta para a linha (assim como Vermès, que sempre se abstém de reconstituir linhas muito deterioradas).  
258 Qimron e Martínez/Tigchelaar apóiam sua reconstituição em duas palavras que sobreviveram em 11QT(b) e 
que parecem encaixar nessa linha. Eles fazem a seguinte sugestão para a primeira parte da linha “[na quarta 
parte] do dia sacrificarão a ‘Olah [das primícias]”. Yadin aparentemente não aceita o uso desse documento nessa 
linha e defende que tenhamos aqui uma síntese dos sacrifícios para a festa: “[e sacrificarão] a ‘Olah [das 
primícias e sua Minḥah e sua libação de acordo com a prescrição]”. Swanson defende o uso de Lv 23, 18 e 
acredita que poderíamos ter alguma variação de “serão ‘Olah para YHWH” (SWANSON, 1995, p. 39). 
259 O texto aparentemente refere-se aos doze carneiros ofertados por cada tribo, representando, portanto, todo 
Israel, que é a tendência do manuscrito. Qimron é o único que sugere a restauração completa da linha (seguido, 
como muito freqüentemente, por Wise et al): “[Sacrificarão novilho de bovino, um, carneiros, doze, e cordeiros 
de um ano]”. Swanson cita Esd 8, 35 e Nm 7, 87 como prováveis fontes do texto (v., outrossim, Cols. XIX, 16 e 
XXII, 11; Op. Cit.). 
260 A base é Lv 23, 18 seguido pelo v. 20. O v. 19, que pede pelos sacrifícios de purificação e de comunhão, é, 
portanto, omitido. Swanson acredita que a menção ao sacrifício de purificação deve ter ocorrido nas linhas 
perdidas do começo da coluna. Para Swanson, o sacrifício de comunhão não pertencia apenas ao sacerdote, e, 
diferentemente de Lv 23, 20, era distribuído ao povo também. Por isso, o autor, seguindo Nm 28, teria resolvido 
a questão omitindo o texto (SWANSON, 1995, pp. 40-1). Segundo Swanson, Nm 28-9 fornece o esquema de 
ofertas e sacrifícios para o autor do RT (Op. Cit., p. 47). 
261 Qimron reconstrói toda a frase, que ficaria assim (começando com a linha anterior): “4) dedicá[-las-ão aos 
sacerdotes 5) com o pão. As] primícias serão para o sacerdotes...”. Yadin apenas não transcreve o objeto. Ele 
traz, por sua vez, “no átrio” no fim dessa linha, enquanto que, para Qimron e Martínez/Tigchelaar, o local está 
no início da próxima linha. A porção dos sacrifícios de comunhão dedicada aos sacerdotes devia ser comida por 
estes no átrio interior (cf. Zevahim 5, 5; YADIN, p. 82). Swanson, no entanto, não vê porque apelar 
exclusivamente para a literatura rabínica. Para ele, Lv 6, 9 e 19 dariam o suporte necessário para a interpretação, 
o primeiro “iluminando o contexto” e, o segundo, conferindo a ordem das palavras (SWANSON, 1995, p. 41). 
262 Depois de “no átrio” é bastante claro que temos “interno”, como pela própria evidência do documento em 
XXXVII, 10 e LX, 6-7 (Op. Cit.). Também se deve recordar que os sacerdotes não deviam sair paramentados da 
área sagrada, ainda com menos probabilidade para comer das coisas santas. Como Yadin transcreve “no átrio” na 
linha precedente, o espaço da lacuna é suficiente para outras palavras, e, por isso, sugere preenchê-la com: 



7) [...o povo do pão novo de es]pigas frescas e espigas. [...] dia será [...]263 

8) [... ete]rna para suas gerações. Qualquer trabalho laborio[so não]264 

9) [farão, ...] (pois) é a [festa das] Semanas e a Festa das Primícias para um memorial 

etern[o].265  

10) Vacat.266 

11) [E con]tarão para vós, a partir do dia que trouxestes a nova Minḥah a YHW[H]267 

12) [...o] pão das primícias, sete semanas, sete semanas completas268 

13) [... a]té o dia seguinte ao sétimo sábado. Contareis cinqüenta dias269 

14) e [oferecere]is vinho novo para a libação, quatro hins de todas as tribos de Israel270 

                                                                                                                                                                             
“Minḥah nova” (para Yadin, a frase traz novamente a combinação de Nm 28, 26 e Lv 23, 16; YADIN, Op. Cit.). 
A letra que sobrou depois da primeira lacuna é, portanto, controversa: para Qimron e Martínez/Tigchelaar um 
mem sofit (de “ ם]ע ” “no átrio interno co]m pão) e, para Yadin, um heh (de “חדשה” “nova”). Para o final da linha, 
esses três primeiros estudiosos propõem “e depois [comerão]”.  
263 O texto continua com a base em Lv 23. (SWANSON, 1995, p. 42). Para Qimron e Martínez/Tigchelaar, a 
linha inicia com “6) ...e depois comerão 7) [todo o po]vo...”. Yadin e Martínez/Tigchelaar finalizam com “[Esse] 
dia será”. Qimron ainda insere “[para eles]”. O termo “מללות” (traduzido aqui por “espigas”) aparece em Dt 23, 
26 (ou 25, em algumas bíblias). Swanson argumenta que a referência a Dt faz indiretamente a conexão com a lei 
de Lv 23, 22, omitida pelo autor do RT. Aparentemente fora do contexto, Lv 23 comanda o que na colheita deve 
ser deixado para o pobre e o estrangeiro, tema afim a Dt 23, 26 (Op., Cit., p. 43; contra Yadin que se utiliza de 
fonte rabínica em aramaico para basear sua argumentação filológica). Já o termo “אביב” “espigas frescas” é 
encontrado, p. ex., em Lv 2, 14 (YADIN, Op. Cit.).   
264 A reconstituição é unânime, a despeito de certa hesitação: “[uma convocação santa; é uma lei ete]rna...” 
(conforme Lv 23, 21; YADIN, Op. Cit.). Temos a omissão de “em todas as vossas habitações”, centralizando a 
festa no Templo.   
265 O início da linha é restaurado assim: “... trabalho laborioso não 8) [farão nele, (pois) é a Festa das] 
Semanas...”. Para a combinação das duas festas, v. Jub 4, 21 (Op. Cit.). O uso de Nm 28, 26, Ex 23, 16 e 34, 22 
esclareceria trazendo o precedente bíblico para tal expediente (SWANSON, 1995, p. 44). Com relação à Festa 
dos Primeiros Frutos da Cevada, apenas suas prescrições são harmonizadas. Não há nenhum indício de que o 
autor a denomine “Festa das Semanas” (cf. Nota 240 acima). A Festa das Semanas, por outro lado, nunca é 
chamada de “memorial” na BH, mas apenas a convocação do primeiro dia do sétimo mês. Para Swanson, o autor 
usou o termo como paralelo a “estatuto” (Lv 23, 24; Op. Cit.). 
266 Um Vacat. de uma linha também aparece entre as prescrições para Festa das Primícias do Vinho Novo e a 
Festa das Primícias do Óleo (cf. XXI, 11; Op. Cit., p. 83). 
267 Mais uma vez é ordenada a contagem de cinqüenta dias para o início de uma nova festa (cf. XVIII, 11; aqui, 
das Primícias do Vinho Novo), tendo como ponto de partida o primeiro dia de ofertas da festa precedente (Op. 
Cit.). Volta-se, portanto, para Lv 23, 15-6. Não temos mais o verbo na 2ª pessoa do singular como em XVIII, 10 
(com o pronome provavelmente em 2ª, na linha 11), mas em 3ª do plural com o pronome em 2ª do plural. A 
festa, segundo Swanson, faz da libação, geralmente o acompanhamento de outros sacrifícios, sua oferta principal 
(SWANSON, 1995, p. 90).  
268 No início da linha temos “את”, partícula indicadora do objeto direto. Segundo Yadin, temos uma nova 
combinação de Dt (16, 9) e Lv 23, 15ss (Op. Cit.). Para Swanson, o uso de Dt e sua correlação visam informar 
que esta também é uma Festa das Semanas (SWANSON, 1995, p. 50). 
269 A linha inicia com “[será] a partir do sétimo sábado...”. O texto se repete nas Cols. XVIII, 12-13 e XXI, 13-
14, respectivamente, referente às festas das primícias do trigo e do óleo.   
270 Segundo Qimron, que se utiliza de 11QT(b) para preencher a lacuna (Martínez/Tigchelaar também trazem a 
mesma sugestão, mas transcrevem toda a primeira parte da palavra entre colchetes). Yadin sugere outro verbo, 
qual seja, “ מה]הביאות ]” “apresentareis”. Ele ainda observa que “vinho novo” “יין חדש” faz paralelo com “Minḥah 
nova” e “óleo novo”, nas respectivas prescrições de cada festa. A Comunidade de Qumran usa o termo “תירוש” 
quando trata do vinho novo utilizado em suas refeições. O autor cita ‘Eduyoth 6, 1, que estabelece que um vinho 
de quarenta dias podia ser derramado como libação sobre o altar. A terminologia segue de perto também Nm 30, 
4 e Js 22, 14 (YADIN, Op. Cit.).  



15) um t[erço] de hin por cada tribo e oferecereis com {esse} vinho nesse dia271 

16) [... para YHWH doze] carneiros de todos os cabeças dos milhares de Israel272  

 

Coluna XX273 

 

01) [...]lyX e sua Minḥah de acordo com a prescrição, dois274 

02) [...de h]in de azeite por carneiro com essa libação275 

03) [...cordeir]os de um ano, sete, e bode276 

04) [...] assembléia. Vacat.277  

05) [...] su[a Minḥah] e sua libação /de acordo com a prescrição/ por novilhos e por 

carneiro278 

                                                        
271 O nosso texto também informa que cada tribo devia doar um terço de hin para a quantidade necessária de 
vinho para o rito. Em Nm 15, 7 e 28, 14, é a quantidade prescrita para acompanhar ofertas de carneiro, 
salientando o papel da oferta do carneiro na linha 16 (SWANSON, 1995, p. 51). Yadin não encontrou nenhum 
texto paralelo, sendo Lv 7, 13 e 23, 18 os dois textos mais próximos. O autor acredita que o escriba enganou-se 
escrevendo “(esse) vinho”, mas depois procurou apagar a fim de corrigir para escrever corretamente “esse dia” 
(YADIN, Op. Cit.). Para Swanson, tanto “esse vinho” como “nesse dia” enfatizam a associação do cálculo do dia 
da festa ao comando dos sacrifícios que acompanhavam a oferta de vinho (SWANSON, 1995, p. 52). 
272 Para Qimron e Martínez/Tigchelaar a linha inicia com “‘Olah”. Aqui se prescreve os doze carneiros que são 
oferecidos pelos chefes das tribos em cada uma das festas de primícias (Cols. XIX, 13 e XXII). Com relação aos 
“cabeças dos milhares de Israel” (“ראשי אלפי ישראל”; em Nm, também denominados “נשיאי מטות”), cf. Nm 1, 16; 
10, 4  (YADIN, p. 84). Swanson cita Nm 31, 4 e Js 22, 14 para a frase “todas as tribos de Israel”, sendo que nas 
duas narrativas a figura principal é Finéias, o sacerdote “zeloso da lei”. O autor lembra que Nm 31, 5 está por 
trás da Lei do Rei em LVII, 5-6, configurando, segundo o autor, um dos pontos de contato entre as duas partes 
(V. 1QSa I, 14; II 14; SWANSON, 1995, p. 52-3). 
273 Mais uma vez, a parte superior da coluna foi totalmente perdida. Contudo, com a ajuda de dois fragmentos de 
11QT(b), as linhas dessa parte superior da coluna foram parcialmente reconstruídas. Parte do material das 
primeiras linhas sobreviventes pôde ser lida no verso da Coluna XXI. (YADIN, Op. Cit.). 
274 Qimron (+ Wise et al) e Yadin (seguido por Martínez/Tichelaar e Vermès) divergem na leitura das três letras 
que restaram depois da lacuna. Para Qimron, teríamos lamed, yod e heh, reconstituindo “[e sua libação e com 
e]la...”. Yadin e Martínez/Tigchlaar lêem um mem sofit no lugar do heh e supõe que o termo seja “carneiros” 
(Yadin propõe ainda “[sacrificará os carnei]ros”). O autor acredita que não há muito espaço entre o fim da 
coluna anterior e o início dessa frase, intuindo que não se perdeu muito material.  Ao mesmo tempo, defende que 
o número dois não se relaciona com os doze animais doados pelos chefes de Israel e que se encerra aqui a 
prescrição dos sacrifícios animais para voltar-se para as ofertas de Minḥah e libação que os acompanham (Op. 
Cit., 86).    
275 Seguimos a organização da coluna sugerida por Qimron e Martínez/Tigchelaar. Yadin, na verdade, tenta 
restaurar as linhas hipoteticamente como elas estariam dispostas em 11QT(a). Para os demais especialistas, o 
texto estaria no início da 02 e, para Yadin, no final: “dois [décimos de flor de farinha amassada com azeite, um 
terço de h]in de azeite por carneiro...”. A demanda por dois décimos não aparece no TM. Swanson lembra que a 
base para as medidas que acompanham o sacrifício do carneiro está em Nm 28, 28 e 15, 6 (SWANSON, 1995, p. 
54).    
276 Para Yadin, segue uma enumeração dos sacrifícios a serem oferecidos, tendo como base Nm 28, 27ss 
(YADIN, Op. Cit.). Yadin e Qimron (com Martínez/Tigchelaar) têm reconstituições com algumas poucas 
diferenças. Para Yadin: “[novilhos de bovino, dois, carneiro, um, e cordeir]os”. Para os demais teríamos duas 
palavras a mais no início da frase: “sacrificarão uma ‘Olah”. 
277 A provável reconstituição é: “e bode [de caprinos, um, como sacrifício de purificação a fim de expiar por todo 
o povo da] assembléia” (a reconstituição de Yadin começa em “a fim de expiar”). Cf. Nm 28, 30, Cols. XVI, 14 
e XVIII, 4-7 (Swanson recorda também Lv 16, 33; SWANSON, p. 56).  



06) [...] a YHWH na quarta parte do dia sacrificarão279 

 

1) [e os carneiros e a libação. Sacrificarão como sacrifício de comunh]ão [...]280 

2) [...X e cordeiros de um ano, qu]atorze [...]281 

3) [... l ...] Depois da ‘Olah oferecê-los-eis282 

4) [...] sua gordura queimarão fazendo fumaça como incenso sobre o al[tar...]283 

5) [...] e toda a gordu[ra] que está sobre as ent[ranhas.]284 

6) [E o ...] os rins removerá e a gordura [que está] so[bre eles]285  

7) [...] a cauda gorda junto do osso queimarão fazendo fumaça co[mo incenso]286 

8) [...] com a sua Minḥah e sua libação, presente de alimento de odor ag[ra]dáv[el]287 

                                                                                                                                                                             
278 Cf. Nm 28, 27ss (v. também Nm 29, 18). Segundo Qimron, a expressão “de acordo com a prescrição” foi 
escrita acima de “e sua libação” em 11QT(b). 
279 Qimron e Martínez/Tigchelaar sugerem a seguinte reconstituição: “por carneiro [e por cordeiro e por bode de 
caprinos, presente de odor agradável] a YHWH”. Não há menção, na BH, à “quarta parte do dia”, sendo assim, o 
RT informaria a hora da ‘Olah regular. Qimron usou “a quarta parte do dia” para preencher a lacuna de XIX, 2 
(cf. nota 258 acima). A “quarta parte do dia”, segundo a Bíblia, é pelas nove horas da manhã (cf. 2Rs  6, 25). 
Yadin observa que o sacrifício ocorreria então após a ‘Olat Tamid matutina e o sacrifício dos doze carneiros, 
enquanto precederia os sacrifícios de comunhão (cf. ‘Eduyoth 6, 1 e Col. XXIII, 8; YADIN, p. 87).   
280 Yadin acredita que o verbo “לזבח” “como sacrifício de” aparece antes de “שלמים” “comunhão”. Para Swanson, 
a base é Lv 23, 19, com suplemento de Nm 7, 17.23, entre outros. Ele observa que este sacrifício não aparece na 
festa dos primeiros frutos do trigo (SWANSON, 1995, p. 58). 
281 Qimron e Martínez/Tigchelaar preenchem a lacuna no final da linha: “e sua Minḥah e sua libação”. Cf. Cols 
XXI, 1-2 e XXII, 3. Swanson faz notar que, enquanto Nm 7, 17 pede por apenas cinco cordeiros, é Nm 29, 13, 
que trata da festa das cabanas, que pedirá quatorze por dia para a ‘Olah. A Col. XXII, ll. 11-13 esclarece a cifra 
de quatorze cordeiros, um para os sacerdotes, um para os levitas e um para cada uma das doze tribos. Novamente 
teríamos a ênfase no envolvimento de todo o Israel nas festividades de peregrinação. Swanson apenas pergunta-
se por quê, nesse ponto, os doze sacrifícios que sempre eram vistos como representivos de todo Israel são 
trocados pelos quatorze com o acréscimo dos sacrifícios de sacerdotes e levitas (SWANSON, 1995, p. 58).  
282 Novamente Qimron preenche as lacunas: “[de acordo com a prescrição por carneiros e por cordeiros.] Depois 
da ‘Olah oferecê-los-ão [e derramarão o seu sangue sobre]” (Martínez/Tigchelaar transcrevem apenas a 
reconstituição da primeira lacuna). O verbo utilizado para expressar a oferta é “עשה”, enquanto “הקריב” tem sido 
o usual. Segundo Swanson, na BH, o primeiro é mais usado para sacrifícios de purificação e para ‘Olot as quais 
se explicita o poder expiatório do sacrifício. Para o especialista, a conexão entre nosso texto e este verbo foi 
encontrada em Lv 23, 12 e 19 (Op. Cit., pp. 58-9).  
283 Qimron reconstrói a linha deste modo: “[a base do pedestal do altar e a] sua gordura queimarão fazendo 
fumaça como incenso sobre o al[tar e toda”. Yadin e Martínez/Tigchelaar colocam “sua gordura” entre colchetes. 
284 Aqui todos concordam com a reconstrução da linha: “[a gordura que cobre as entranhas] e toda a gordura...”. 
Cf. Lv 3, sobre os sacrifícios de comunhão (principalmente vv. 9-10 e 14-15). Percebe-se a omissão de dois 
termos “תמימה” e “יסירנה”, aparentemente redundantes. Segundo Swanson, “entranhas” está no plural - em Lv 3, 
9, está no singular - por tratar-se de 14 animais e não de um, como é o caso na BH (SWANSON, 1995, p. 60).  
285 Certamente, temos no início da linha: “E o [lóbulo do fígado com] os rins...”. A frase “e os dois rins”, que 
aparece antes de “do lóbulo do fígado”, foi omitida.  
286 Outra reconstrução bastante segura da lacuna: “[e a que está sobre os lombos e a] cauda gorda...”. Segundo 
Swanson, a menção ao sacerdote é omitida (Lv 3, 11), uma vez que o texto é construído como comandos para a 
3ª pessoa do plural. Ele também considera que os acompanhamentos da Minḥah e da libação vêm substituir o 
termo “לחם” “alimento”, que precede “אשה” “presente de alimento”, seguindo a fórmula usual em Nm 29 (v. vv. 
18 e 21, entre outros). A expressão “odor agradável” aparece na LXX e na siríaca, mas não no TM (SWANSON, 
1995, p. 61). 
287 A reconstituição de Yadin é a mais simples, trazendo: “[tudo sobre o altar] e oferecerão...”. Qimron sugere 
que a partícula do objeto direto inicia a linha. Martínez/Tigchelaar opinam que o sujeito, “os sacerdotes”, 



9) [...] E oferecerão toda a Minḥah que é oferecida junto à libação de acordo com [...]288 

10) [e toda a Minḥah q]ue é oferecida com incenso ou seca, e tomarão um punhado dela, 

a289   

11) [porção do] seu [memorial,] e queimarão fazendo fumaça como incenso sobre o altar e 

o restante dela comerão no átrio290 

12) [int]erno, pão [sem fermento] com[e]rão os sacerdotes. Não comerão levedado. 

Naquele dia será com[ido]291 

13) [e não virá sobre ele] o sol. E sobre todas as vossas ofertas colocareis sal e não 

cessará292  

                                                                                                                                                                             
apareça na frase. Para as porções sacrificais, v. XV, 6-8 e XXIII, 14-17 (cf. Lv 3, que trata do sacrifício de 
comunhão; YADIN, p. 88). Aparentemente, a Minḥah e a libação são queimadas sobre o altar, o que contrariaria 
as Escrituras, até porque existe a proibição de fermentados sobre o altar. Por outro lado, acaso seria uma exceção 
por tratar-se da oferta do vinho novo?   
288 Segundo Swanson, Lv 2, que trata da Minḥah, passa a ser o texto base, com Lv 7 suplementando os detalhes 

(SWANSON, 1995, p. 64 N. 110). Já para Yadin, o texto está baseado em Lv 7, embora o tema seja a Minḥah, 
tratada em Lv 2. O autor do RT teria, então, combinado as duas perícopes fazendo um “todo unificado” 
(YADIN, p. 89; Milgrom, por sua vez, defende que as prescrições estão baseadas em Nm 5, 6 e Lv 5, 11; JQR 
10). As lacunas são facilmente preenchidas com “[diante de YHWH]”, para a primeira, e “de acordo com [a 
prescrição]”, no fim da linha. Qimron supõe um vacat. entre o fim da oração com “diante de YHWH” e a frase 
seguinte. Esse vacat. aparentemente não foi percebido por nenhum outro especialista. Para o texto, cf. Nm 15, 4. 
No RT, toda a Minḥah é acompanhada por uma libação, seguindo Nm 15. A frase “que é oferecida junto” é 
adicionada ao texto bíblico, enfatizando a conexão entre ambas as ofertas (SWANSON, 1995, p. 62). A 
expressão “עמה”, segundo Swanson, não seria “com ela”, uma vez que “נסך” (“libação”) é uma palavra masculina 
em Hebraico. Ele sugere uma forma tardia da grafia de “לעמת”, que se encontra de forma similar em Eclo 5, 15 
(Op. Cit., N. 108).  
289 V. a opção de a Minḥah ser oferecida com incenso misturada com óleo ou seca em Lv 7, 10 e, com incenso, 
em 2,1. Segundo Yadin, “חרבה”, “seca”, é um hapax legomena na BH. Mesmo não havendo referência direta ao 
óleo a ser misturado na Minḥah no RT (como o é em Lv), ele é subentendido a partir do momento que “seca” é 

uma opção em contraste com a oferta com o óleo. O RT, com as alterações feitas, deixa claro que tanto a Minḥah 
seca como a misturada com óleo devem levar o incenso (Lv 2, 1 instrui que primeiro deve ser derramado o óleo 
para, depois, pôr-se o incenso; v. YADIN, p. 89 e SWANSON, 1995, p. 64). Para a oração “tomarão um 
punhado dela”, v. Lv 6, 7s, 2, 2s e suas variações textuais, que, porém, não interferem no sentido.  
290 Cf. Lv 6, 9; 2, 3.16; 7, 10; 9, 15.17 e Col. XXII, 13. Percebe-se, no entanto, algumas omissões e adições com 
relação às fontes. Uma é a referência aos sacerdotes. A próxima linha os nominará explicitamente, além de que 
os procedimentos no átrio interno e no altar não deixam dúvida a quem o texto se endereça.  
291 I.e., não se oferece a Minḥah com qualquer levedo (cf. Lv 2, 11; 6, 9-10 ). Segundo Yadin, a ordem de não 
comer a oferta levedada vem advertir que, independente de que restasse qualquer resíduo que houvesse sido 
levedado sobre o altar, mesmo assim não poderia ser ingerido (YADIN, Op. Cit.). Swanson cita Dt 16, 3 como a 
fonte do comando para não comer levedo (tirado de uma perícope sobre Pessaḥ; SWANSON, 1995, p. 65). 
292 Para a expressão “não virá sobre ele o sol”, v. Dt 24, 15, que, contudo, não trata de questões rituais. A 
prescrição de comer a porção sacerdotal antes do pôr-do-sol está em contradição com a Mishná, que permitia que 
a comessem até a meia noite (Zevahim 6, 1). A partir do momento que o TM não traz nenhuma regra clara, fica 
evidente que o autor do RT é mais estrito do que os rabinos, pelo menos nesse ponto em particular (YADIN, pp. 
89-90; essa questão será discutida mais adiante). Swanson ainda cita Lv 22, 30 como uma provável outra fonte 
do autor nesse ponto. Contudo, Swanson acredita que ele tenha estipulado o tempo para comer a oferta a fim de 
estabelecer sua visão divergente do Lv 22, que considera o dia até a manhã e não o pôr do sol como temos aqui 
(SWANSON, 1995, Op. Cit.) Sobre o uso de sal na oferta da Minḥah, v. Lv 2, 13. Yadin acredita que, pela 



14) [a alia]nça de sal [para sempr]e. Vacat. E levantareis para YHWH uma contribuição,293 

15) [uma of]erta dedicada do[s carne]iros e dos cordeiros: a coxa direita, o peito e as294 

16) [...h] e a pata dianteira até o osso do ombro e o dedicarão como uma dedicação295      

 

Coluna XXI296 

 

01) [...s]erá a coxa da contribuição e o peito297 

02) [...] e as mandíbulas e os estômagos por porções298 

03) [... Isra]el e o ombro que sobra da pata dianteira299 

04) [...] uma lei eterna para eles e para sua descendência300 

                                                                                                                                                                             
maneira como foi escrito, não mencionando a Minḥah diretamente na última oração, o autor do RT estaria 
expandindo a lei da obrigatoriedade do sal e deliberadamente incluindo outras ofertas (YADIN, Op. Cit.). 
293 Para “aliança de sal eterna”, v. Nm 18, 19. Após o vacat. o tema passa a ser a dedicação do sacrifício de 
comunhão. Swanson defende que aqui transparece uma concepção semelhante à de 2Cr 13, 5 e à aliança davídica 
que, no RT, é antes de tudo sacerdotal (SWANSON, 1995, pp. 66-7). 
294 Seguindo Qimron e Martínez/Tigchlaar. Yadin não lê “uma oferta dedicada”. Cf. Col. XVII, 15. 
295 Deve-se preencher a lacuna com Dt 18, 3, que é combinado com Nm 18 (as porções para os sacerdotes não 
estão na mesma ordem do TM ou de qualquer outra versão conhecida): “[as mandíbulas, o estôma]go e a pata 
dianteira”. Para o ombro, cf. Cols. XXI, 14; XXII, 10-11; LX, 7. Swanson considera seguro completar a frase 
com “diante de YHWH”, uma vez que a dedicação “תנופה” é sempre “diante de YHWH”, pressupondo algum 
rito (provavelmente de erguer a oferta), enquanto a contribuição “תרומה” é sempre “para” YHWH (cf. 
SWANSON, 1995, p. 69 e N. 129, com base em estudo de Milgrom). 
296 Como é recorrente, a parte superior da coluna foi perdida, mas com certos trechos sendo discerníveis na parte 
de trás da Coluna XXII. O documento 11QT(b) mais uma vez auxiliará a preencher as lacunas, principalmente o 
material das primeiras linhas, que está muito bem preservado nesse documento (YADIN, p. 91).   
297 Seguimos mais uma vez Qimron, para quem o texto que restou está localizado no final de cada linha (como 
explicado anteriormente, Qimron segue o documento original, enquanto Yadin procura reconstituir como o 
material estaria disposto em 11QT(a)). Porém, segundo Yadin, o texto está mais ou menos no meio da linha e a 
lacuna do início da linha traria: “[e para os sacerdotes s]erá...”. Para Qimron, o termo está localizado na metade 
da linha. Martínez/Tigchelaar concordam, mas ainda trazem “[diante de YHWH. Vacat. Para os sacerdotes 
s]erá...”. Como continuação da linha 16, qualquer uma das sugestões encaixa-se.    
 estômagos, aparece em um plural feminino aramaizado. Ainda temos Dt 18, 3, mas agora“ ”קבאות“ 298
combinado com Lv 7 (diferentemente de Yadin, para Swanson, nem aqui nem nas linhas 15 e 16 a base seria Dt). 
Para a lacuna, lemos “o peito [dedicado ... as patas dianteira]s...”. Qimron reconstrói a linha com mais detalhes: 
“o peito [dedicado e primeiro (?) darão as patas dianteira]s”. A referência às porções pode ser vista em Ex 29, 
26; Lv 8, 29; 7, 33; Nm 18, 18 que reservam a coxa direita e o peito ao sacerdote (no primeiro texto, o peito, no 
segundo, a coxa e, em Nm, os dois), e 2Cr 31, 4.19; Nee 12, 44. 47, com relação ao oferecimento de porções aos 
sacerdotes e aos levitas. Segundo a Mishná, em Hullin 10, 1, as partes citadas aqui e em Dt 18 são porções 
conferidas apenas de animais não consagrados (Op. Cit., p. 92). Não parece ser o caso nem aqui e tampouco em 
Dt. Swanson pergunta-se o por quê de uma nova lista com as porções sacerdotais (e levíticas), uma vez que já 
encontramos uma no final da coluna precedente. Ele oferece duas possíveis explicações: 1: a primeira seria 
relativa a gado menor e, a presente lista, a gado maior; 2) na primeira, a base em Nm 18 teria conexões com a 
oferta de primícias e aqui, baseado em Lv 7, a ênfase seria no sacrifício de comunhão (SWANSON, 1995, p. 69).   
299 As diferenças entre as sugestões para reconstituição da linha são pequenas (Martínez/Tigchelaar abstêm-se da 
tentativa). Para Qimron temos: “[e será para eles uma lei eterna, da parte dos filhos de Israel]”. Yadin inicia 
simplesmente com: “É uma lei eterna...”. Na verdade, Qimron segue mais de perto Ex 29, 28 e, Yadin, Lv 7, 34. 
Ambas as passagens tratam da garantia de perpetuidade dos direitos dos sacerdotes sobre determinadas ofertas 
(cf. também, Cols. XXII, 10-11 e LX, 6-7).   
300 Apenas Qimron faz uma tentativa de reconstrução da linha: “[darão aos levitas e será para eles, da parte do 
povo, como uma] lei eterna para eles e sua descendência”. O ombro, seria, assim, a porção separada para os 
levitas. Swanson acredita que esse rateio, tão polêmico, entre sacerdotes e levitas, aconteceria apenas nas festas 



05) [...] os comandantes dos milhares, [a parte dos] carneiros e a parte dos301 

 

1) [...]seu filho e para os filhos de Lev[i um carneiro e um cordeiro; e por cada]302 

2) [tribo] um [carneiro] e um cordeiro por todas as trib[os, as doze]303 

3) [tribos de Israel. E comê]-los-[ão] no átrio externo diante de YHWH [...]304 

4) [...sacerdotes e be]berão ali primeiro e os levitas [...]305  

5) [...Is]rael: os chefes dos batalhões pri[m]eir[o]306 

6) [...]šm, e por último todo o povo, do maio[r e] até o [menor]307 

7) [começarão a beber o vinho novo] e comer uvas e a uva verde das videiras, [porque]308  

                                                                                                                                                                             
de primícias (SWANSON, 1995, p. 71). Para a fórmula de aliança v. Ex 28, 43, que conclui a perícope das vestes 
sacerdotais (Op. Cit., p. 72). 
301 Qimron completa a lacuna: “[Depois de os tirarem para fora, para os filhos de Israel, darão] os comandantes 
dos milhares...” (cf. XXII, 11). Aqui não usam o termo “רושי” “cabeça” dos milhares (Cols. XIX, 16 e XXII, 11-
13), mas “שרי”, que traduzimos com Yadin por “comandantes”. Swanson faz notar que o presente termo é 
bastante utilizado nos trechos “militares” da Lei do rei nas Cols. LVII-LVIII adiante e, em Qumran, em 1QM IV, 
1-2 e 1QSa I, 14.29. O termo “אלף”, traduzido aqui pelo mais literal “milhares”, pode, neste contexto, assim 
como no contexto militar do acampamento de Nm, ser compreendido como uma unidade militar ou talvez 
mesmo uma unidade militar dentro do clã. Para Swanson, a terminologia divergente sinaliza o uso de fontes 
distintas na composição do RT (Op. Cit., pp. 72-5). Parece claro que, tanto aqui como em 1QM - e por que não 
em Nm, e através dele, 1QSa? –, estamos diante de uma terminologia teologizada. É possível que, por isso, os 
representates de tribos na área militar sejam os mesmos que apresentam as ofertas diante de YHWH.  
302 Seguimos o texto sugerido por Qimron e Martínez/Tigchelaar. Para Yadin temos: “[codeiros para os 
sacerdotes, um carneiro e um cordeiro e, para os levitas, um carne]iro e um cordeiro; e por cada”. Qimron propõe 
algo um pouco diferente: “[cordeiros, um carneiro e um cordeiro para Aarão e para] seus filhos e para os filhos 
de Levi, um carneiro e um cordeiro”. Swanson prefere a sugestão de Yadin, argumentando que não há 
endereçamento direto a Aarão na perícope dos festivais, mas aos “filhos de Aarão, os sacerdotes” e, segundo, 
porque “seu filho” está no singular, enquanto se esperaria um plural. Vale lembrar, concernendo à última 
argumentação, que, em cópias de manuscritos feitas em Qumran, como é o caso de 11QT(a), é comum o plural 
de palavras com sufixos de possessivo na 3ª do sing masc. aparecer sem o yod característico antes do waw (se é 
esse o caso de “בנו” aqui). Quanto ao texto no início da linha, transcrevemos conforme propõem Yadin e 
Martínez/Tigchelaar, uma vez que Qimron supõe que o texto comece numa suposta linha 01. Segundo Swanson, 
a linguagem é próxima à de Nm 28, 27, mas a formulação parece ser própria do autor do RT (ou dessa fonte; Op. 
Cit., p. 76)  
303 Para Qimron, “e por cada” inicia essa linha, diferentemente do que transcrevem os demais. 
304 Para o final da linha, Qimron propõe “e se alegrarão”. Martínez/Tigchelaar acreditam que poderíamos ter um 
Vacat. Para o texto, cf. Esd 6, 17; 8, 35; Col. XXIII, 7 e 1QM V, 1 (YADIN, Op. Cit.). 
305 Qimron continua sua reconstituição: “do mosto os sacerdot[es...” (por que pressupõe o uso de “תירוש”? Pelo 
espaço? O termo aparece na l. 8). Para o fim da linha, todos preenchem “em segundo”, relativo aos levitas (cf. 
CD XIV, 3-4; Op. Cit., p. 94). A ordem dos verbos, comer, beber e alegrar-se segue 1Cr 29, 22, quando das 
ofertas para construção do Templo (SWANSON, 1995, p. 78). 
306 Temos novamente algumas poucas diferenças entre Qimron e Yadin. Yadin propõe: “[e por último beberão os 
cabeças dos milhares de Is]rael...”. No lugar de “cabeças dos clãs de Israel”, Qimron traz “todos os filhos de 
Isra]el: os chefes...”. Swanson, influenciado por CD XIV propõe ainda: “[e em terceiro, todos os filhos de 
Isra]el”. Aqui temos o termo “נשיאי”, comum em Nm, que traduzimos por “chefes” (seriam os mesmos que os 
“cabeças” ou que os “comandantes” que vimos acima? V., p. ex., 2Cr 5, 2). Dentre os leigos, portanto, são os 
primeiros a beber das ofertas de vinho novo (cf. Col. XXIII, 10). É bastante claro o arranjo hierárquico idêntico 
ao que temos nos MMM reconhecidos como da seita de Qumran (1QS, 1QM, 1QSa, CD XIV, 3-4 – porém o RT 
não menciona o ger - etc.).  
307 Para Martínez/Tigchelaar, o šin e o mem sofit perfazem o termo “ali”, enquanto para Yadin, Swanson e 
Vermès teríamos “[pessoas] de renome” (conforme Col. XXII, 2; cf. também 1QSa II, 11 e 1QM II, 6-7; III, 3-
4). A base para a restauração é 2Cr 34, 30 (YADIN, Op. Cit.). 



8) [nesse dia expiarão pelo] mosto e se alegrarão os filhos de Israel dian[te] de YHWH309 

9) [uma lei] eterna para suas gerações em todas as suas habitações e se alegrarão nesse 

d[ia,]310 

10) no tempo determina[do quando começam] a derramar uma libação de bebida 

fermentada, vinho novo sobre o altar de YHWH, ano após ano.311 

11) Vacat.312 

12) E conta[reis para v]ós, a partir desse dia, sete semanas, sete vezes, quarenta e313 

13) nove dias, sete semanas completas serão até o dia seguinte ao sábado314 

14) sétimo. Contareis cinqüenta dias e oferecereis o óleo novo das habitações das315  

15) [tr]ibos dos filh[os de Isr]ael, meio hin, um de cada tribo, de azeite de olivas novo 

trituradas316 

                                                                                                                                                                             
308 Há uma diferença substancial entre Yadin (com Vermès), por um lado, e Qimron e Martínez/Tigchlaar (com 
Wise et al), de outro, uma vez que Yadin supõe que a prescrição com relação às uvas seja negativa: “começarão 
a beber o vinho novo [e não come]r]ão qualquer uva, fruto verde da videira, porque”. Yadin entende que o autor 
do RT teria interpretado Jr 31, 29-30 e Ez 18, 2 como sendo uma proibição para comer uvas verdes, o que nos 
parece pouco provável. Yadin também cita Nm 6, 3-4, i.e., a torá dos nazireus, recordando que estes não deviam 
comer uvas e muito menos beber qualquer tipo de vinho. Considerando que nosso texto prescreve que se beba do 
vinho também não teria porque proibir comer uvas, mesmo verdes. Wise et al traduzem assim: “may begin to 
drink the new wine and to eat grapes from the vines, whether ripe or unripe”. Essa tradução nos parece a mais 
próxima do sentido pretendido pelo texto. Segundo Swanson, aparentemente também não há espaço viável para 
inserir a negativa. Para o especialista, textos que lembram a renovação da aliança (2Cr 34, 30), combinados com 
textos de proibição com relação ao vinho, sinalizariam a reversão desses últimos e seriam um declaração de fé 
em resposta à fidelidade divina em dar o produto da terra (SWANSON, 1995, p. 82).   
309 Para diferenciar o uso dos dois termos no RT, traduzimos “יין חדש” por “vinho novo” e “תירוש” por “mosto”, 
termo comumente utilizado nos manuscritos reconhecidamente originais da seita de Qumran. Para a primeira 
parte do texto cf. XXII, 15-16 e, para a segunda (“se alegrarão...”), Lv 23, 40; Dt 12, 18; Nee 12, 43 (YADIN, 
Op. Cit.). Em Jub VII, 1-6, Noé celebra uma festa das primícias da uva em que oferece uma ‘Olah e asperge 
vinho no fogo do altar para expiação de si mesmo e de seus filhos. A expiação, ou seja, a purificação a ser 
realizada aqui no RT é a favor do próprio produto que pode, a partir daí, ser consumido (contra Yadin, Vol. I, p. 
110; v. SWANSON, 1995, pp. 83-4, com base em Rokeah, JTS 34, 1983, p. 524).    
310 Cf. Dt 12, 18; Lv 3, 17; 1Cr, 29, 9 e 23, 21, este último fazendo retornar ao texto base (SWANSON, 1995, p. 
85). O preenchimento da lacuna no início da linha é óbvio. O escriba esqueceu-se de transcrever o yod e o heh 
em “suas gerações” e inseriu as duas letras logo acima da linha.  
311 Cf. Dt 12, 27; 1Cr 29, 22 (Op. Cit). Yadin não lê “במועד” “no tempo determinado”, e já inicia a linha com o 
verbo. A base do texto é Nm 28, 7. O autor do RT explica o que entende pelo termo “שכר”, que aparece no TM 
associado com bebida forte, ao inserir o complemento “vinho novo”. No Pal. Tg. trata-se de vinho envelhecido, e 
apenas em caso de que não fosse encontrado, abrir-se-ia a possibilidade para um de ao menos quarenta dias (cf. 
acima prescrição rabínica; YADIN, p. 95). A frase “ano após ano” aparece em Nee 10, 35-6, com relação à 
oferta da madeira. Para Swanson, seria uma forma de interligar as duas festas (SWANSON, 1995, p. 86) 
312 Cf. acima XIX, 10. 
313 Iniciam-se as prescrições para a Festa das Primícias do Óleo Novo de maneira semelhante às da festa do 
Vinho Novo, que tratamos até agora (cf. XIX, 11-12). O óleo, como podemos lembrar do Cap. 1, era utilizado 
para as lâmpadas do candelabro e para dar liga à Minḥah. 
314 Seguimos o texto Hebraico literalmente com a expressão “sábado sétimo” (v. início da l. 14). 
315 Cf. Col. XLIII, 9. Yadin observa que a expressão “óleo novo” não aparece no TM (YADIN, Op. Cit.). Como 
nota Swanson, com relação a Lv 23, 16 apenas substituiu-se Minḥah por óleo novo (na festividade precedente, 
por vinho; SWANSON, 1995, p. 94).   
316 Yadin comenta que o trecho na primeira parte da linha,“מטות בני ישראל”, é bastante freqüente no livro de Nm 
(p. ex., 36, 9). Em Lv 23, 17, no entanto, o termo tribo não aparece. Para “meio hin”, v. Nm 15, 9 (Op. Cit., p. 
96). Meio hin aparece apenas em Nm 15, 9 (a medida de vinho era baseada no v. 7), ou seja, o óleo a ser 



16) [...] óleo fresco sobre o altar da ‘Olah das primícias diante de YHWH.317 

 

Coluna XXII318 

 

01) [...]m [...]ym319 

02) [...] carneiros, dois320 

03) [...]r através dele por toda a congregação diante321 

04) [...] com esse azeite, meio hin322 

05) [... de acordo com a pr]escrição da ‘Olah será, é um presente de alimento de odor323 

06) [agradável diante de YHWH...] 

                                                                                                                                                                             
misturado com a flor de farinha, formando a Minḥah que acompanha o touro da ‘Olah. Por isso, segundo 
Swanson, o uso de Nm e a mudança na medida enfatizam o óleo, elevando-o a oferta. O texto bíblico indica que 
o touro e não o carneiro é a principal oferta animal (SWANSON, Op. Cit.). 
317 Novamente temos uma pequena diferença entre as propostas de Yadin e Qimron (com Martínez/Tigchelaar). 
Yadin propõe: “[oferecerão desse óleo, primícias do] óleo fresco...”. Qimron e Martínez/Tigchlaar não trazem 
“desse óleo”, mas apenas “oferecerão as primícias do óleo fresco”. Traduzimos “יצהר” por “óleo fresco”, a fim 
de diferenciar de “שמן חדש” (“azeite novo”). O primeiro termo aparece em Nm 18, 12. Enquanto na narrativa das 
festas precendentes era seguido o texto de Lv 23, 17, em que a oferta é feita “a YHWH”, temos aqui a 
substutuição por “diante de YHWH”. Swanson acredita que sua base seja Lv 1,3, em que a ‘Olah do touro é feita 
“diante de YHWH” (Op. Cit., p. 95). 
318 Outro exemplo de coluna em que a parte inferior está mais preservada, mas que algum material foi 
aproveitado a partir da imagem invertida do verso da coluna que a segue (Col. XXIII, no caso). Dois fragmentos 
de 11QT(b) mais uma vez auxiliam no trabalho de reconstrução das linhas. Yadin calcula que cada coluna 
tivesse vinte e duas linhas. E, com base nesse cálculo, observa que, mesmo contando com o material de 11QT(b), 
uma linha ainda faltaria, o que se ajusta com o fato de que realmente existiria texto perdido entre as colunas, 
entre a última linha de XXI e o início da XXII, como podemos perceber a partir do material de 11QT(b) 
(YADIN, Op. Cit.).  
319 Para Qimron, aqui realmente existiria uma linha em que se leriam apenas duas letras. Yadin lê ainda um mem 
um pouco antes. Martínez/Tigchelaar não sinalizam a existência da linha ou dessas letras. Yadin sugere que se 
possa ler “[as entranha]s [e as pern]as” da ‘Olah.  
320 Qimron e Martínez/Tigchelaar são os únicos que transcrevem o material dessa linha. Qimron ainda propõe: 
“[novilhos, doi]s, carneiros, dois”. Para Yadin, existe apenas um mem e um yod seguido por mem sofit. Partindo 
do pressuposto de que o texto trata do novilho para o sacrifício de purificação, acredita que essas letras possam 
ser de “[entranha]s [e pern]as” (cf. Lv 1, 9 e XVI, 12-13; Op. Cit., p. 98).  
321 O verbo antes da lacuna é certamente “expiar” (para Qimron o verbo está no infinitivo, enquanto para 
Martínez/Tigchelaar e Yadin está no imperfeito, 2ª pessoa do sing.). Qimron tem sua sugestão para preencher a 
lacuna: “[e um bode para o sacrifício de purificação a fim de expia]r através dele...”. Entretanto, para Yadin, o 
conteúdo aqui reforçaria a suposição de que se trata do novilho, também para o sacrifício de purificação pelo 
povo (cf. Col. XVI, 14-15; Op. Cit.). Para Swanson, o autor mantém o tema da ‘Olah, o que seguiria o padrão 
verificado no material paralelo nas Cols. XVIII, 7 e XX, 04. Ele considera que, embora a base seja Lv 16, 33, a 
fraseologia segue Nm 15, 25 (cita Lv 10, 6 e Nm 16, 22 como fontes de inspiração; v. também 1QM II, 5; 
SWANSON, 1995, pp. 96-7). 
322 Yadin acredita que o texto refira-se agora a Minḥah que acompanha o sacrifício de purificação, mas 
enfatizando o uso do azeite novo com que a flor de farinha deve ser misturada. Ele reconstrói a linha: “[e sua 
Minḥah de flor de farinha, um terço, misturada] com esse azeite, meio hin”. Para o meio hin, v. Col. XXI, 15 
(YADIN, Op. Cit.). Swanson nota que a reconstrução é baseada em Nm 15, 9, mas com o pronome 
demonstrativo relativo a óleo, invertendo a ênfase da “flor de farinha misturada com óleo” para “esse óleo (da 
oferta), misturado com a Minḥah” (SWANSON, 1995, p. 97).  
323 Yadin propõe uma reconstrução pressupondo que a menção à ‘Olah aqui se refira à gordura, Minchah e 
libação: “e queimarão a sua gordura, a sua Minḥah e a sua libação de acordo com a pr]escrição” (Op. Cit.). 



 

1) [esse azeite acenderão as lâm]padas com [...]324 

2) [...]m comandantes dos milhar[es com os chefes...]325 

3) [...cordei]ros, quator[ze e sua Minḥah e sua libação]326 

4) [...de acordo com a prescri]ção por carneiros e por cor[dei]ros e os filhos de Levi 

degolarão os [...]327 

5) [e derramarão os] sacerdotes filhos de Aarão o seu sangue [...]328 

6) [...] e sua gordura queimarão fazendo fumaça como incenso sobre o altar [da ‘Olah de 

acordo com a prescrição e a]329  

7) [...] e sua libação queimarão fazendo fumaça como incenso com as gordura[s...]330 

8) agradável a YHWH. Vacat. E tirarão [...]331 

                                                        
324 Para Yadin, “esse azeite” pertence à linha anterior e essa linha começaria com o verbo “acender”. Para a 
lacuna no final da linha propõe: “acenderão as lâmpadas, com e[las iluminarão]”. A linguagem é semelhante à de 
2Cr 13, 11; Tos. Shabbath 11, 5 (cf. Col IX, 12; Op. Cit., p. 99).  
325 Conforme XXI, 5, podemos presumir que teríamos aqui “os chefes dos batalhões”. Para o mem que segue a 
primeira lacuna, Yadin sugere que se leia: “homens de renome”. Porém, Swanson nota que, colocá-los antes dos 
comandantes, feriria a ordem hierarquia conforme vemos em XXI, 7. Ele prefere ler aí “cabeças dos milhares” 
(SWANSON, 1995, p. 99). Se for assim, temos todos os títulos conferidos no RT a líderes leigos para fazer a 
oferta dos sacrifícios de comunhão.  
326 Qimron traz: “[carneiros, quatorze, e cordei]ros...”. 
327 Qimron oferece a seguinte reconstituição da lacuna no final da linha: “e os filhos de Levi degolarão os 
[carneiros e os cordeiros]”. Yadin lê “por cordeiros”, na lacuna, antes dos carneiros. Onde os demais lêem “por 
cordeiros”, Yadin deixa um espaço em branco. A olho nu é impossível distinguir qualquer traço antes de 
“degolarão”. Aqui se trata do sacrifício de comunhão. Para os levitas como aqueles que procedem a degola, v. Ez 
44, 11 e 15-16 (comparar com 2Cr 29, 34; cf. CD III, 20-IV, 1; YADIN, Op. Cit.). No Cap. 1, pp. 70ss, vimos 
que o ofertante, na Torá, procede a degola conforme as instruções e sob supervisão dos sacerdotes. Ezequiel 
coloca os levitas a serviço dos sacerdotes também lhes impondo a degola das vítimas (Cap. 2, p. 150). O RT 
confirma o levita como aquele que fica entre o sagrado e o profano, assumindo essa função. Meier também se 
surpreende ao ver o uso de “filhos de Levi” “בני לוי” no lugar do tradicional “Levitas” “לויים” (MEIER, 1985, p. 
82).  
328 Qimron e Martínez/Tigchelaar trazem o mesmo texto: “seu sangue [sobre o altar em volta e a]” (Yadin apenas 
não considera o conjuntivo e a partícula do objeto direto no final da reconstituição). “Os sacerdotes” foi 
acrescentado posteriormente, acima da linha (cf. Lv 3, 2 e 2Cr 30, 16). A forma “filhos de Levi” deve ter sido 
escolhida para fazer um paralelo contrastante com “filhos de Aarão” aqui (cf. 2Cr 30, 16, em que a divisão de 
funções é clara, descrevendo o sacerdote como aquele que ministra o sangue no altar). 
329 Para o início da linha, Qimron e Martínez/Tigchellaar (com Wise et al) concordam com “[sua carne] e sua 
gordura”. Para o fim da linha, Yadin só transcreve até “altar [da ‘Olah]” e, diferentemente de Qimron, não lê o 
kaf e o mem, que formaria “de acordo com a prescrição”. 
330 O preenchimento do início da linha é unânime com “sua Minḥah”. Todos também concordam que a linha 
termine com “presente de alimento de odor”. Apenas Qimron insere “e a carne” depois de “queimarão fazendo 
fumaça como incenso com as gorduras”. Lembrando que o acompanhamento de libação e Minḥah é uma adição 
do RT ao sacrifício de comunhão, não visto como obrigatório pela BH (v. Lv 3). 
331 Aqui terminam as prescrições para os sacrifícios, em uma versão bastante mais curta do que na festa 
precedente. Não há menção ao sal ou se detalha as ofertas da Minḥah ou da libação. Swanson considera que 
devem ser subentendidas (SWANSON, 1995, p. 102). No RT, é bastante explícito o estilo sacerdotal de fazer 
uma descrição exaustiva de um determinado quadro (sejam os sacrifícios, a tenda, o acampamento) em sua 
primeira aparição, para nas aparições seguintes descrevê-lo de modo bastante completo mas, quando possível, de 
forma mais abreviada. A reconstrução seria “[dos carneiros e dos cordeiros]”, conforme Col. XX, 14ss. O verbo 



9) a coxa direita e o peito dedicado e para as primícias [... e] as332 

10) mandíbulas e o estômago para os sacerdotes será por porção de acordo com a sua 

prescrição e, para os levitas,333 

11) o ombro. Depois de os tirarem fora para os filhos de Israel, darão os filhos de Israel 

aos sacerdotes334 

12) um carneiro e um cordeiro e, para os levitas, um carneiro e um cordeiro e por cada 

13) tribo um carneiro e um cordeiro e os comerão nesse dia no átrio externo335 

14) diante de YHWH; leis eternas para suas gerações, ano após ano. Depois336 

15) comerão e se untarão com o óleo novo e (comerão?) das olivas porque nesse dia 

expiarão337  

16) [po]r [to]do [ól]eo fresco da terra diante de YHWH, uma vez por ano, e se alegrarão338 

 

Coluna XXIII339 

 

01) todos os [fi]lhos de Israel em todas [...]340 

02) Vacat. (?) [E depois da Festa do Óleo Fresco oferecerão]341 

                                                                                                                                                                             
“tirar, separar” é “ירימו”, cuja raiz aparece com o mesmo sentido nas descrições detalhadas dos sacrifícios em Lv 
(ex. 2, 9). 
332 A lacuna é preenchida com “[e a perna dianteira]”, através do material das Cols. XX, 14; XXI, 02-04; LX, 7.  
333 Cf. Col. XXI, 03 e a fraseologia semelhante à de Lv 7, 33. 
334 Para o início da linha, cf. Nota 299. Somam-se 14 de cada animal, um de cada para os sacerdotes, o mesmo 
para os levitas e os demais doze para cada uma das tribos (v. YADIN, p. 100). Como bem faz notar Swanson, 
aqui o autor se refere aos três grupos de sacerdotes, levitas e filhos de Israel de uma forma mais coletiva e 
genérica do que alhures, onde detalhava os reprensentantes leigos e os sacerdotes como “filhos de Aarão” ou os 
levitas como “filhos de Levi” (SWANSON, 1995, p. 105).  
335 Cf. XXI, 3. 
336 Para “leis eternas...” (compare com Col. XXI, 9; texto mais próximo de Lv 23, 14 e 7, 36, que trata das 
porções dos sacerdotes; também para a idéia de comer no mesmo dia v. Lv 23, 14; SWANSON, 1995, p. 106). 
Para “ano após ano” v. Col. XXI, 10; Dt 15, 20 e Nee 10, 36s (YADIN, p. 101). Sacerdotes e levitas, então, 
juntam-se à comunidade leiga para celebrar a festa e comerem cada grupo de seu sacrifício de comunhão. 
337 Ou seja, a prescrição da festa é para comer olivas e ungir-se com óleo. Mais um motivo para acreditar que a 
prescrição da Festa do Vinho Novo era comer das uvas e não a sua proibição. Sobre o costume de ungir-se com 
óleo v. Rt 3, 3; 2Cr 28, 15; Ez 16, 9 (cf. também Dt 28, 40; Mq 6, 15; Ex 30, 32; Op. Cit.). Com relação a expiar 
as primícias do vinho, v. XXI, 8, material paralelo com a expiação do óleo que vemos aqui. A expiação aqui, 
como no caso do vinho, libera o produto para ser utilizado pelo homem. Diferentemente de Yadin que considera 
apenas uma base textual, Swanson lembra que Dt e Mq, citados acima, constituem-se de maldições no caso de 
desobediência, ou seja, a falta de óleo. Mais uma vez, assim como vimos nas Primícias do vinho, estaríamos 
testemunhando a resposta de fidelidade do povo que obedece às leis cultuais de YHWH, comparecendo como 
um todo ao Templo, e YHWH que garante a fertilidade da terra (SWANSON, 1995, p. 107).  
338 Para texto semelhante, v. 1QSa I, 3 e 1QS VIII, 6.  
339 Assim como em todo o documento, falta a parte superior da coluna (aparentemente, cinco linhas). 11QT(b) 
auxilia na reconstrução desse trecho (YADIN, p. 101). 
340 O texto dá seqüência à coluna XXII. Yadin e Qimron concordam com a reconstituição da linha: “em todas [as 
suas habitações diante de YHWH; uma lei eterna para suas gerações”. Martínez/Tigchelaar transcrevem apenas 
até “suas habitações”. De acordo com Yadin “para suas gerações” já se encontraria no início da linha seguinte. 
Qimron e Martínez/Tigchelaar propõem um vacat. para o início dessa linha, uma vez que o tema da festa do óleo 
novo se encerraria aqui e começariam as prescrições para a Festa da Oferta da Madeira.  



03) para o alta[r a madei]ra, as [doze ... e serão os que oferecem no primeiro dia]342 

04) as tribos de [Levi] e de Judá e, no [segundo] dia, [...]343 

 

1) [... Ru]ben e Sim[eão e no quarto dia Issacar344 

2) [...] e Aser e no [sexto] di[a ... e Neftali]345 

3) [Vacat. ...a madei]ra, uma ‘Olah para YH[WH]346 

4) [... bo]des de caprinos do[is para...]347 

5) [...] sua [Minḥah] e sua libação de acordo com a pre[scrição ‘Olah]348 

6) [...] /novilho, um,/ carneiro, um, cordei[ro...]349 

7) [...] cada tribo dos doze filhos de Jac[ó]350 

8) [...]m sobre o [a]ltar depois da ‘Olah reg[ular...]351 

9) Vacat. E [ofere]cerá o su[m]o sacerdote a ‘Olah [...]352 

                                                                                                                                                                             
341 Yadin acredita que o Vacat. se localiza no final desta linha. 
342 A reconstituição da linha, segundo Qimron e Martínez/Tigchelaar, é a seguinte: “[as doze tribos dos filhos de 
Israel...]”. A festa da “oferta da Madeira” tem a duração de seis dias. As doze tribos devem fazer suas ofertas de 
duas em duas, a cada dia. Werman nota que a festa aconteceria no fim do verão, quando chegavam provisões de 
madeira fresca para os negociantes. A autora cita Jub 21, que proíbe o uso de madeira velha sobre o altar. Assim, 
com a doação da madeira fresca, desfaziam-se da madeira antiga que não poderia mais ser utilizada no culto 
(WERMAN, 2005-06, p. 114) 
343 A reconstituição unânime é “[Benjamin e os filhos de]”. Para Yadin, “os filhos de” apareceriam no início da 
próxima linha. 
344 No itálico sinalizamos o uso do documento 4Q365, seguindo o trabalho de Qimron. A reconstrução da lacuna 
seria: “[José e no terceiro dia Ru]bem...”. Já Yadin, pensa que o šin e o mem de “Simeão”, poderiam referir-se 
ao quinto (“חמישי”) dia. 
345 O texto continua “[e Zabulon e, no quinto dia, Gad e] Aser e, no [sexto] di[a, Dan] e Neftali”. Yadin 
considera bastante atrativa essa possibilidade, mas também conjectura se “que apresentarão” “ או[אשר יבי ” não 
entraria no lugar de “Aser e no di[a]” “ ום[אשר ובי ” (Op. Cit., p. 103).  
346 Qimron e Martínez/Tigchelaar pressupõem um Vacat. no início da linha. Os autores reconstróem a lacuna: 
“[sacrificarão sobre] a madeira, uma ‘Olah para YHWH”.  
347 Para a reconstrução do final da linha, segundo Qimron: “para [o sacrifício de purificação a fim de expiar”. 
Yadin menciona o sacrifício de purificação. 
348 Segundo a reconstituição de Qimron: “[através deles pelos filhos de Israel e] sua [Minḥah]...”. 
349 Devido a um esquecimento, “um novilho” está escrito acima da linha, tendo “carneiro”, na linha, logo abaixo 
(“novilho” precede “carneiro” no texto). A lacuna no final pode ser reconstruída conforme Nm 7, 15: “carnei[ro, 
um, de dois anos,”. Daí se conclui que o total de animais sacrificados são doze de cada um dos animais, oferta de 
todas as tribos de Israel (Op. Cit., p. 104). Martínez oferece uma proposta de reconstrução também para o início 
da linha: “[é presente de alimento de odor agradável a YHWH]”.  
350 Qimron e Martínez/Tigchelaar trazem a mesma reconstituição: “de dois anos, [sem defeito, por] cada tribo...”. 
Yadin, baseando-se na reconstituição de XXI, 2-3, conjectura se não seria “[assim farão]” (Op. Cit.).  
351 Todos os especialistas concordam que a linha inicia com um verbo, mas cada um levanta uma opção 
diferente: Yadin opta por “sacrificá-los-ão” (“והקריבום”), Martínez/Tigchelaar por “prepará-los-ão (“וישם”) e 
Qimron por “ofertá-los-ão” (“ויעשום”). Depois concordam com “na quarta parte do dia” (v. Col. XX, 06 e Nota; 
Qimron acredita ler a letra ‘ayin do termo “quarta parte”). No final da linha teríamos: “depois da ‘Olah reg[ular e 
sua libação]”. 
352 Qimron transcreve “‘Olah” como texto legível. Depois teríamos “[dos levitas]”. O sacrifício oferecido pelos 
levitas é o primeiro e modelo para os demais. O bode do sacrifício de purificação precede a ‘Olah (Op. Cit., pp. 
104-5). 



10) primeiramente, e depois queimará fazendo fumaça como incenso a ‘Olah da tribo de 

Judá e qua[ndo ele] 353 

11) estiver pronto354 para queimar fazendo fumaça como incenso, degolarão diante dele o 

bode de caprinos em primeiro lugar, e ele (então) levará355 

12) seu sangue para o altar na bacia, colocará do seu sangue com o seu dedo sobre os 

quatro cornos do altar356 

13) da ‘Olah e sobre os quatro cantos do pedestal do altar e derramará o seu sangue sobre 

a base357 

14) do pedestal do altar ao redor; e a sua gordura queimará fazendo fumaça como incenso 

no altar, a gordura que cobre358 

15) as entranhas e a que está sobre as entranhas e o lóbulo do fígado com os rins359 

16) retirará e a gordura que está sobre eles e a que está sobre os lombos e queimará 

fazendo fumaça como incenso 

17) a tudo sobre o altar com a sua Minḥah e com a sua libação; presente de alimento de 

odor agradável a YHWH. E360   

 

Coluna XXIV361 

 

1) [...] a cabe[ça ...]362 

                                                        
353 Cf. XXIV, 12. 
354 Seguimos aqui a tradução de Wise et al. 
355 Yadin cita Jz 3, 18 para explicar a estrutura verbal dentro do contexto temporal no uso dos verbos (Op. Cit., p. 
105). 
356 A expressão “elevar ou erguer o sangue” (que traduzimos por “levar”) não aparece no TM. Sobre o recipiente 
 ;que recebe o sangue sacrifical, v. Zc 9, 15 (cf. 2Cr 30, 16) e Yoma 5, 4 e 4, 3 (v. também Cols. XXVI, 6 (”מזרק“)
XXXIV, 7-8; XXXIII, 13; Op. Cit. pp. 105-6).  
357 Cf., p. ex., Lv 4, 25. Sobre o sangue sobre os quatro cantos do pedestal do altar, v. Ez 43, 20 e 45, 19 (Op. 
Cit., p. 106). 
358 Cf. Cols. XVI, 01-03.17; XXXIV, 7. O autor do RT procura aqui harmonizar Lv 4, 25 com o texto de 
Ezequiel, equiparando “יסוד” “base”, do TM, com “גבול” “orla/margem” (da borda da base do altar?) que aparece 
no texto do profeta Ezequiel (v. Ez 43, 13.17.20; Op. Cit., p. 106). 
359 V. diferença com TM em Lv 3, 15 (Op. Cit.). Yadin acredita que a diferença pode dever-se simplesmente a 
um erro do escriba. Diante das variações de 11QpaleoLev, Brooke comenta: “The possible juxtaposition of a 
small phrase from a similar context in Leviticus into this chapter in 11QpaleoLev seems entirely within the 
bounds of scribal activity, particularly if it may be supposed that the scribes of both 11QpaleoLev and 11QT 
took the closer comparative definition of the fat in a proto-Masoretic text to be license for even more 
clarification on their part. Or, it could even be that the MT itself should be considered as simply yet another 
witness to the clarification of this particular phrase.” (BROOKE, 1992, In: DIMANT et al, p. 274). 
360 O texto ainda trata dos bodes do sacrifício de purificação (YADIN, Op. Cit.). 
361 Se contarmos vinte duas linhas por coluna, com certeza temos seis linhas faltando aqui. Certamente a parte 
superior continuava com o tema do sacrifício de purificação. Para Yadin, o assunto principal dessa coluna, é, no 
entanto, o novilho da ‘Olah, mais especificamente em conformidade com as prescrições de Lv 1, mas trazendo 
especificidades sem paralelos no TM (Op. Cit., p. 107).  



2) [...]th e o o[mbro...]363 

3) [...] o peito com a [...]364 

4) [...du]as patas e sacri[ficarão...]365 

5) [...Min]ḥah de seu azeite e uma libação [...]366 

6) [...] de hin e a libação [so]bre a carne como um odor [...]367 

7) [...e as]sim farão para cada novilho e para cada carneiro e para [...]368 

8) e suas partes ficar[ão] separadas e a sua [Minḥa]h e a sua libação sobre ela; uma lei 

[eterna]369 

9) para vossas gerações diante de YHWH. Vacat.370 

10) E, depois dessa ‘Olah, fará a ‘Olah da tribo de Judá separadamente quando371 

11) tiver procedido a ‘Olah dos levitas, assim fará para a ‘Olah dos filhos de Judá depois 

dos levitas.372 

                                                                                                                                                                             
362 Yadin recorda Lv 1, 8, mas observa que o tema não deve ser a disposição das partes sobre o altar, uma vez 
que a prescrição do procedimento do corte parece ser um assunto levantado mais adiante (Op. Cit.). Ainda 
baseado em Lv 1, 8, Qimron traz: “a cabeça e a gordura” (o autor avisa em nota que trabalhará com Lv 1, 8-9 até 
a linha 5, mesmo que a reconstrução seja parcial; QIMRON, p. 38). 
363 Yadin transcreve apenas algumas letras. Qimron e Martínez/Tigchelaar concordam que o termo antes da 
segunda lacuna é “ombro”. Qimron ainda apresenta uma possibilidade de reconstituição parcial da primeira 
lacuna, sendo “[...as duas pernas dianteir]as e o o[mbro...]”. Nenhum dos termos aparece em Lv 1,8-9, no 
entanto. 
364 Yadin adverte que o peito certamente não é aquele reservado para os sacerdotes, uma vez que não se trata do 
sacrifício de comunhão, mas da ‘Olah. Assim, continuaríamos com a questão do corte devido das partes a serem 
arranjadas sobre o altar (YADIN, p. 108). Qimron traz “[e] o peito com a [coxa que]”. Novamente os termos não 
aparecem no trecho de Lv 1. 
365 Qimron propõe uma reconstrução completa para a linha: “[a direita e lavarão com água e apresentará as du]as 
patas e quei[marão fazendo fumaça como incenso a]” (Martínez transcreve a partir de “duas”). Seria, então, uma 
variação de Lv 1, 9. Não há referência, contudo, à coxa direita. Yadin não considera nenhuma proposta 
plenamente satisfatória, ele sugere apenas uma hipótese de reconstrução baseada em Ex 29, 17.  
366 Yadin traduz “ חה שמנו]מנ ” como “sua Minḥah com azeite” (cf. Ez 45, 25). Seguimos a tradução de 
Martínez/Tigchlaar (Wise et al ignoram o termo). Yadin considera uma reconstrução possível a seguinte 
sugestão: “[e colocará sobre ele a sua Min[ḥah com azeite e a sua libação [de vinho]” (Op. Cit.). Qimron oferece 

como reconstituição uma variação de Lv 1, 9b: “[tudo sobre o altar; uma ‘Olah para YHWH com] a sua Minḥah 
de óleo e a sua libação [de vinho]”. 
367 Qimron com Martínez/Tigchelaar de um lado e Yadin, de outro, novamente discordam da possível 
reconstrução da linha. Seguimos os três primeiros especialistas que concordam na leitura de alguns termos a 
mais que Yadin: “[...] de hin e a libação [so]bre a carne como um odor [agradável, presente de alimento]” (na 
verdade, Qimron informa que conseguiu esse material a partir de uma antiga transparência com um fragmento 
que lhe foi confiado; QIMRON, p. 38). Yadin traz: “[e sacrificarão a gordura e a Minḥah e a] carne como odor 
agradável; é um presente de alimento]”.  
368 A conclusão da frase da linha precedente é, certamente, “a YHWH”. O final da linha também parece bastante 
óbvio com “cada cordeiro” (cf. Nm 15, 11; Op. Cit.). 
369 Qimron traz Minḥah fora dos colchetes e o termo “eterna” como parcialmente comprometido. Milgrom 
explica que as porções em que o animal deve ser cortado devem ser dispostas de modo separado sobre o altar 
(MILGROM, 1980-81, p. 89; v. Yadin, p. 109).   
370 Após o Vacat., passa-se para o tema das ofertas de cada uma das doze tribos nos seis dias da festa. Esse 
material serviu para o trabalho de reconstituição da ll. de 04 a 2 da coluna anterior (v. também as notas). 
371 Para o uso de “לבד” com o sentido de “separadamente”, v. Ex 26, 9; Jz 7, 5; Zc 12, 12 (Op. Cit.). 



12) Vacat. E no segundo dia, fará a ‘Olah de Benjamin primeiramente e, depois dela, 

13) fará a ‘Olah dos filhos de José, juntamente, a de Efraim e Manassés. No terceiro dia, 

fará373  

14) a ‘Olah de Ruben separadamente e a ‘Olah de Simeão separadamente. E no quarto dia, 

15) fará a ‘Olah de Is sacar separadamente e a ‘Olah de Zabulon separadamente. E no 

quinto dia374  

16) fará a ‘Olah de Gad separadamente e a ‘Olah de Aser separadamente. Vacat. E no 

sexto dia,375    

 

Coluna XXV376 

 

1) [...] sacrificará ‘[...] 

2) Vacat. e no m[ês...]377 

3) [... um memo]rial proclamado ao som da trombeta, uma con[vocação...]378 

4) [...] diante de YHWH e sac[rificareis ...]379 

5) [...] depois o carneiro, um, e cordeiros de um ano, sete [...]380 

6) [...] e sua Minḥah e sua libação de acordo com a su[a] prescrição [...]381 

                                                                                                                                                                             
372Note-se a ênfase de que a primeira oferta é dos levitas e que, só depois dela, a de Judá deve ser feita (Op. Cit.).  
373 O escriba insere um heh acima do nome de José, como se o houvesse esquecido.  
374 Note que o nome de Issacar foi escrito com sílabas separadas. Os rabinos utilizam a separação de palavras 
como técnica hermenêutica. Assim parece que Qumran fez em 1Hab XI, 13 (Op. Cit., p. 110). 
375 A continuação desse texto apareceria certamente na primeira linha da coluna 25, que foi perdida com toda a 
parte superior dessa coluna. 
376 Essa coluna está praticamente no mesmo estado de preservação que suas precedentes. Algum material pode 
ser decifrado a partir do verso da coluna XXVI. A primeira linha (que Yadin denomina 01) teria mais ou menos 
esse conteúdo: “[farão a ‘Olah de Dan e a ‘Olah de Neftali separadamente]”. Yadin acredita que o frag, 11QT(b) 
10 (44.010) coincide com as cinco primeiras linhas dessa coluna, mas não foi aceito por nenhum outro 
especialista pesquisado. 
377 Temos aqui um vacat. antes de adentrar no tema do Dia do Memorial. Yadin e Qimron concordam que 
teríamos no “mês sétimo”. Martínez/Tigchelaar abstêm-se de qualquer palpite para a reconstrução dessa linha. 
378 Yadin, com o auxílio do fragmento de 11QT(b) (em azul), propõe a seguinte reconstituição: “[no um do mês 
haverá para vós] Šabathon, um memorial proclamado ao som da trombeta, uma con[vocação santa].” (cf. Lv 23, 
24). Qimron chega à mesma conclusão, baseado em Lv, mas sem o auxílio do fragmento supra citado. Ele ainda 
transcreve o verbo “será”, no final da linha. Martínez/Tigchelaar apenas transcrevem aquilo que restou em 
11QT(a). 
379 Qimron lê uma palavra a mais que Yadin nessa linha, alterando completamente sua proposta de reconstrução 
 É [um dia de alegria para] YHWH e sac[rificareis nele uma [.esse dia para vós]“ :(”traduzida por “é ,”הוא“)
‘Olah.]”. Yadin traz: “[e oferecereis uma ‘Olah, presente de alimento de odor agradável a] YHWH, e 
sac[rificareis um novilho]”. Yadin baseia parte da reconstrução em Lv 23, 25b, uma vez que fica evidente que, se 
aqui temos qualquer menção a Lv 23, 25, o início do versículo não está presente.    
380 Yadin, mais uma vez baseado no fragmento de 11QT(b), proporá algo diferente de Qimron: “[bovino, u]m, 
carneiro um, [cordeiro]s de u[m] ano, set[e, sem defeito, e bode]”. Qimron lê o número “um” depois de carneiro 
e propõe: “[a YHWH, novilho, um, carneiro] um, [cordeiro]s de u[m] ano, set[e e bode de caprinos]”. 
Martínez/Tigchelaar apenas transcrevem: “[...] ano, set[e...]”. Segundo Yadin, Nm 29, 2 foi seguido “verbatim” 
(Op. Cit. p. 112).  



7) [... da ‘Ola]h regular [e da ‘Ol]ah do mês. Depois [...]382 

8) [e]ssa [‘Olah] no terceir[o] dia; é uma lei eterna para vossas gerações [...]383 

9) Alegrar-se-ão nesse dia, não fareis nele qualquer trabalho labor[ioso]. Será um 

Šabathon384  

10) para vós esse dia. Vacat. E no dez desse mês385 

11) é o dia dos Kippurim e jejuareis nele porque toda a pessoa que não386 

12) jejuar nesse mesmo dia será cortada de seu povo. Sacrificareis nele uma ‘Olah387 

13) a YHWH, novilho, um, carneiro, um, e cordeiros de um ano, sete ( ) bode388 

14) de caprinos, um, para o sacrifício de purificação, além do sacrifício de purificação dos 

Kippurim e sua Minḥah e sua libação389, 

                                                                                                                                                                             
381 As propostas estão bastante parecidas. A de Qimron segue: “[um para o sacrifício de purificação e] sua 
Minḥah e sua libação de acordo com a su[a] prescrição; [odor agradável diante de]”. Yadin começa a linha com 
“caprinos”, termo com que Qimron finalizou a linha precedente. O estudioso também não transcreve “diante”. 
Yadin baseia sua reconstrução na premissa de que o autor não poderia omitir o bode do sacrifício de purificação, 
além de que essa é a ordem costumeira, ou seja, após a listagem dos sacrifícios e antes de mencionar a Minḥah e 
a libação que o acompanham (Op. Cit.). 
382 Qimron continua: “[... diante de] 7) [YHWH, além da ‘Ola]h regular [e] da ‘Olah do mês. Depois [oferecereis 
e]ssa [‘Olah]” (apenas Qimron transcreve a segunda menção de ‘Olah fora dos colchetes). Yadin traz “[a 
YHWH]”, no início da linha, uma vez que não pressupõe “diante de” na linha precedente. Yadin nota que, 
diferentemente do texto de Nm 28, 6, a Olah regular é citada antes da oferta da neomênia. Ele ordenaria, 
portanto, dessa forma: a ‘Olah regular da manhã, depois as “ofertas adicionais” da Neomênia e do Dia do 
Memorial e, por fim, a ‘Olah regular do entardecer (Op. Cit.).  
383 “‘Olah”, na realidade, faz parte da linha anterior (por motivo da estrutura sintática do Hebraico; o pronome 
demonstrativo segue após o substantivo). Para o final da linha, Yadin traz “[em todas as vossas habitações]” 
(seguido por Martínez/Tigchelaar). Qimron não transcreve o termo “todas”. Enquanto para o autor do RT a 
ordem dos sacrifícios seria imutável, Yadin cita Maimônides que deixa a critério do sacerdote qual deve ter 
precedência, ou o mais santo ou o mais freqüente (Code: Laws Concerning Daily Offerings and Additional 
Offerings 9, 2; cf. Zevahim X, 1-2). A declaração da perpetuidade da lei não aparece no TM em relação ao Dia 
do Memorial (restauração baseia-se em Lv 23, 14 e 24, 3; Op. Cit., p. 113). 
384 Cf. Lv 23, 25a; Cols. XVII, 4; XXI, 9; XXII, 16. Šabathon seria um “repouso total”. 
385 Após o Vacat. iniciam as prescrições sobre o Yom Kippur. O texto segue Lv 23, 27, mas com diferenças 
interessantes de escrita: “בעשרה” em vez de “בחודש“ ,”בעשור” no lugar de “לחודש” e “הזה” em vez de “השביעי”. 
Yadin observa que o texto é bastante semelhante a Nm 28, 7, conforme aparece na LXX (Op. Cit.) 
 lit.: “afligireis a vossa garganta” (cf. Lv 16, 29 e 31 e Cap. 1, p. 115 Nota ;(jejuareis) ”ותענו את נפשותיכמה“ 386
344). No TM, antes de “Kippurim”, vem o artigo definido (RT=LXX e Sam; Op. Cit.). Porém, 11QpaleoLev 
concorda com o TM. Brooke, baseando-se na tendência de Sam e do RT de padronizar a fim de prover 
consistência geral para o texto, acredita que o TM traria a versão mais original (BROOKE, 1992, In: DIMANT 
et al, p. 277). Note-se que, em Lv 16, as prescrições sobre os sacrifícios e os procedimentos com os bodes 
sorteados para YHWH ou Azazel são anteriores às prescrições sobre o jejum e a proibição de qualquer trabalho. 
Aqui a ordem é invertida.  
387 A forma da soletração do verbo “jejuar/afligir” é mais próxima a Esd 8, 21 e Dn 10, 12 do que à forma que 
aparece no Lv do TM (YADIN, Op. Cit.). A ameaça “karet” não é prescrita em Lv 16. Não vemos a fómula 
clássica de karet em Nm 23, 30, mas “E todo ser que fizer qualquer trabalho durante esse dia, Eu suprimirei essa 
vida do meio do seu povo”. 
388 Segue Nm, como a linha 5 acima. Há uma palavra apagada logo após a prescrição dos sete cordeiros, 
provavelmente “sem defeito”. Yadin considera a possibilidade de o escriba ter errado a ortografia e, por isso, 
teria apagado. 
389 O texto é uma variação de Nm 29, 11. O autor fez modificações após “kippurim” a fim de adicionar a Minḥah 
e a libação à oferta do bode. 



15) de acordo com a sua prescrição, por novilho, por carneiro e por cordeiros e por bode. 

E para o sacrifício de purificação dos Kippurim sacrificareis390 

16) carneiros, dois, como ‘Olah. Um oferecerá o sumo sacerdote por si e pela casa de seu 

pai391  

 

Coluna XXVI392 

 

1) [...] 

2) [...] 

3) [...] o [sumo sacer]dote [...]393 

4) [...] um[a] sorte [...]394 

5) [e] degolarão o bode [sobre o] qual ca[iu...]395  

6) o seu sangue na bacia de aspersão de ouro que está em [sua] mã[o e fa]rá com [seu] 

san[gue...]396  

                                                        
390 Segundo Yadin, a menção a cada animal tem o propósito de re-enfatizar que a Minḥah e a libação também se 
aplicam ao bode. Nas suas palavras, “this is a central issue in the sacrificial laws to the scroll” (cf. col. XXVIII; 
Op. Cit., p. 114). 
391 Yadin observa que o texto pretende deixar claro que são três os carneiros a serem sacrificados no Yom Kippur 
(o mencionado na linha 13 e estes dois; cf. Lv 16, 3.5. Para a segunda parte da linha, v. Lv 16, 6). Para a 
expressão “casa de seu pai”, cf. Nm 2, 34 e 18, 1; Op. Cit..  
392 A parte superior da coluna foi totalmente perdida. Yadin informa que parte da Coluna XXVII aderiu sobre o 
texto da Coluna XXVI, dificultando decifrá-la, mesmo com a ajuda da fotografia em infra-vermelho. Dentre o 
material perdido, Yadin aponta para as prescrições finais dos sacrifícios pelos sacerdotes e pelo povo.  (Op. Cit., 
p. 115).  
393 Os especialistas concordam, de modo geral, com a reconstrução da parte final da linha: “e o [sumo sacer]dote 
deitará (sortes) sobre os dois” (“sortes” faz parte da linha seguinte; seguindo Lv 16, 8). Qimron transcreve “os 
dois” na linha 4. Qimron ainda lê, mais para o meio da linha, o verbo “ficará impu[ro]”. 
394 O termo que restou nessa linha confirma que o tema tratado aqui é dos dois bodes sorteados para YHWH e 
Azazel. Temos consenso aqui: “[bodes,] uma sorte [para YHWH e uma sorte para Azazel]”. 
395 Apesar de Yadin afirmar que a reconstrução dessa linha é certa, Qimron e Martínez/Tigchelaar não o 
confirmam (seguidos de perto por Wise et al). Yadin traz: “[e] degolará o bode [sobre] o qual ca[iu a sorte a 
YHWH e levantará]” (seguindo a 3ª pessoa do sing. como aparece no TM; também Wise et al). Já Qimron e 
Martínez/Tigchelaar concordam com a restauração: “[e] degolarão o bode [sobre] o qual ca[iu a sorte a YHWH e 
receberá o sacerdote]”. Pela fotografia a olho nu é difícil decidir se o verbo “degolar” estaria no plural ou no 
singular (o interessante é que os dois especialistas trazem todo o texto no sing., excetuando essa única ação). 
Wise et al, além de discordar com relação ao número no verbo, não transcrevem o termo “sacerdote” no fim da 
linha. Há uma combinação aqui dos vv. 9 e 15 de Lv 16. Para Yadin, ele pretendia estabelecer que os dois 
procedimentos são executados em uma única etapa, e não em dois momentos distintos, como parece ser o caso 
no TM (Op. Cit., p. 116).   
396 A reconstituição é consensual: “[... e fa]rá com [seu] san[gue como fez com o sangue]” (Qimron traz muito 
mais material fora dos colchetes: “[fe]z com o sangue”). Cf. Lv 16, 15. Sobre a bacia para aspersão, v. Cols. 
XXIII, 12 e XXXIV, 7-8, bem como Yoma 4, 3-4 e 5, 4 (aparentemente, 4, 4 traz a única menção a um recipiente 
de ouro para depositar o sangue além do RT; Op. Cit.). Gilders comenta: “It is possible that the use of a gold 
vessel is a specific feature of this special blood manipulation, and this fact might have been made explicit in the 
lost portion of the text. … I assume that the ritual presented in TS reflected that prescribed in Leviticus 16, with 
blood being taken into the temple house. However, this certainly need not have been the case: we have seen that 
TS departs from P’s prescriptions rather freely.” (GILDERS, 2004, RQ 88, p. 537).   



7) do novilho que é seu e expiará através dele por todo o povo da assembléia e a sua 

gordura e a Minḥah com397 

8) sua libação queimará fazendo fumaça como incenso sobre o altar da ‘Olah e a sua 

carne e o seu couro e o seu excremento398 

9) serão queimados junto de seu novilho. É o sacrifício de purificação da assembléia e ele 

expiará através dele por todo o povo da assembléia399 

10) e lhes será perdoado. E lavará suas mãos e seus pés do sangue do sacrifício de 

purificação e irá até400 

11) o bode vivo e confessará sobre sua cabeça todas as iniqüidades dos filhos de Israel 

com401  

12) toda a sua culpa por todo o seu pecado e os colocará sobre a cabeça do bode e o 

mandará402  

13) para Azazel, para o deserto, pela mão do homem indicado e carregará o bode todas as 

iniqüidades403    

                                                        
397 Cf. Lv 16, 6, em combinação com as prescrições finais do v. 33 (cf. também vv. 17 e 24 e a Col. XVI, 14-15; 
Op. Cit., pp. 116-7).  
398 Yadin novamente chama a atenção para o fato do RT sempre prescrever uma Minḥah e uma libação 
acompanhando o sacrifício de purificação. O autor observa, outrossim, que a expressão em construto “ ךמנחת נס ” 
“Minḥah da/com libação” não aparece no TM, mas é utilizada na Mishná (Menahot 6, 2; cf. Zevahim, 4, 3). No 

TM (Lv 16, 25), o elemento mais importante é a gordura queimada sobre o altar, sem qualquer menção à Minḥah 
ou à libação. A linguagem, por outro lado, segue Lv 4, 10, que trata do novilho do sacrifício de purificação pelos 
sacerdotes. A segunda parte da linha continua com Lv 16, 25 (os termos “carne” e “couro” estão em ordem 
invertida no RT; Op. Cit., p. 117). 
399 A base é Lv 4, em especial, aqui, o v. 21 (que, porém, trata dos dois novilhos, aquele pelos sacerdotes e 
aquele pelo povo). A combinação “אצל פרו” era conhecida anteriormente apenas através da Mishná (Yoma, 3, 8 e 
4, 2; Op. Cit.). Milgrom explica que essa ordenança demanda que o segundo novilho deva ser queimado no 
mesmo ponto do altar em que foi o primeiro (MILGROM, 1980-81, p. 90). 
400 Para “e lhes será perdoado”, v. Lv 4, 20 e Nm 15, 25. Em Lv 16 (cf. v. 24), o sumo sacerdote banha-se 
quando troca suas vestes brancas de linho, com as quais precedeu todos os ritos com os bodes (mas antes do 
sacrifício das ‘Olot), e, só então, reveste-se com as vestes sumo sacerdotais. Aqui, o sumo sacerdote lava mãos e 
pés antes da confissão sobre o bode expiatório (para a linguagem v. Ex 30, 21). Em Yoma 7, 3, o sacerdote lava 
mãos e pés antes dos sacrifícios e após trocar de vestes (Op. Cit.). Para Körting, a interrupção do sacrifício de 
purificação entre os ritos com sangue e o envio do bode a Azazel pela lavagem de mãos e pés pelo sumo 
sacerdote demonstraria que há um novo entendimento do rito de Azazel, ou seja, ele não seria mais parte do 
sacrifício de purificação, mas seria, agora, um rito autônomo (KÖRTING, 2000, pp. 240-43).        
401 Cf. Lv 16, 21 (porém, ainda mais próximo da linguagem de Yoma 6, 2). Contudo, diferentemente desses dois 
textos, o RT não menciona a imposição das duas mãos do sumo sacerdote sobre a cabeça do bode. Körting, 
continuando com sua lógica, percebe que a confissão dos pecados pelo sumo sacerdote não o torna mais impuro, 
o que se pode ver pelo fato da lavagem de suas mãos e pés terem ocorrido antes e, mesmo assim, ele ainda poder 
proceder a oferta da ‘Olah (XXVII, 3; é bem provável que teríamos ainda, como no TM, o banho e a troca das 
vestes pelo sumo sacerdote nas linhas perdidas do início do cap. XXVI; v. nota 403 abaixo; Op. Cit, p. 243).  
402 O texto ainda segue Lv 16, 21 de perto. No lugar de “פשיהם” “seus crimes”, termo importante para 
compreender a singularidade do rito de Kippur diante dos demais sacrifícios de Kapará (cf. cap. 1, pp. 110ss), 
lemos “אשמתמה” “suas culpas”. Segundo Yadin, essa substituição é um fenômeno comum nos livros mais tardios 
da BH (cf. 2Cr 28, 13). Ainda levanta outra possibilidade, lembrando que a segunda fonte para esse texto é Lv 4, 
que traz “se for o sacerdote ungido que cometer uma falta para culpa do povo” (YADIN, p. 118). A última parte 
da linha dá continuidade a Lv 16, 21.  



Coluna XXVII404 

 

01) [...] a/o dm[...]405 

02) [... é] presente de alimento de odor agradá[vel diante de YH[WH...] 

 

1) [...] no dia h[...] l h[...]406 

2) por todos os filhos de Israel e lhes será perdoado [...]407 

3) Depois oferecerá o novilho e o [carn]eiro e os [cordeiros], [de acordo com a] sua 

[pres]crição,408 

4) sobre o altar da ‘Olah e será aceita a ‘Olah pelos filhos de Israel; são leis eternas409 

5) para suas gerações. Uma vez ao ano será esse dia para eles como memorial410 

6) e não farão nele qualquer trabalho porque um sábado Šabathon será para eles e todo 

homem411  

7) que fizer nele trabalho ou que não jejuar nele será cortado do meio 

                                                                                                                                                                             
403 O texto é uma combinação de Lv 16, 21 e 26. Cf. a soletração diferenciada de Azazel “עזזאל” (em vez de 
 no TM), que aparece também no Pesher sobre Azazel e os anjos (DJD V, No. 180, l. 7; note-se que ali ,”עזאזאל“
Azazel é um anjo do mal. Seria essa a interpretação do autor do RT?  Körting defende que nos MMM certamente 
estaríamos diante de uma demonização do nome que, no entanto, não é certa para o RT; KÖRTING, 2000, p. 
241). Seguindo o texto base que é Lv 16, 22, pode-se conjecturar que a próxima coluna comece com “dos filhos 
de Israel para uma terra cortada” (YADIN, Op. Cit.).  
404 O amálgama das colunas XXVII e XXVI, que dificultou a leitura dessa última, também atrapalhou a 
decifração da presente coluna. Mais uma vez temos somente a parte inferior do texto. Na opinião de Yadin, o 
material perdido provavelmente referia-se à conclusão do rito com os bodes e à troca de vestes do sumo 
sacerdote (cf. Lv 16, 23ss). Também deve ter sido abordada a questão da oferta adicional do dia (Op. Cit., p. 
118).  
405 Qimron, nas linhas que denomina 01 e 02, oferece sua leitura de uma antiga transparência com dois pequenos 
fragmentos que acredita fazerem parte da coluna. As letras remanescentes poderiam formar, p. ex., a frase “o 
[seu] sangue”. Martínez/Tigchelaar, com Wise et al, aceitam o uso do material.  
406 Yadin lê apenas as duas últimas letras. 
407 O escriba inseriu “todos” acima da linha, sobre a palavra “filhos”. O texto está baseado em Nm 15, 25, que 
trata do sacrifício pelas faltas inadvertidas do povo (Op. Cit., p. 119). Segundo Nm 15, aqueles que transgridem 
deliberadamente um mandamento divino são cortados do povo (v. 30). 
408 Cf. Lv 16, 24. Segundo Yadin, os sacrifícios do dia são o tema, sendo que a demanda para serem executados 
“de acordo com a sua prescrição” significaria que a Minḥah e a libação devem acompanhar todos eles (Op. Cit.).  
409 O texto bíblico mais próximo à oração redigida aqui está em Ez 43, 27 (v. também Lv 1, 4). Werman percebe 
que em todas as cerimônias de Kapará as ofertas feitas pelos sacerdotes são completamente distintas daquelas 
pelo povo, o procedimento de uma não se inicia antes da finalização da anterior, aspecto esse que não se observa 
no rito do Kippur no TM. A autora argumenta que o rito do Kippur, como descrito, deixou de ser focado na 
expiação do santuário, mas antes na de Israel. Isso principalmente porque haveria uma redução significativa no 
texto relativo ao rito dentro do Templo com relação ao seu maior detalhamento no TM (WERMAN, 2005-06, 
pp. 97-107).  
410 As letras yod e heh, pertencentes ao termo “vossas gerações”, foram escritas suspensas acima da linha. Cf. as 
prescrições para o Yom Kippur de Nm 23 (v. 31). A demanda para que o rito seja realizado uma vez ao ano 
aparece em Lv 16, 34 (cf. Ex 30, 10). A oração “será esse dia para eles como um memorial” aparece em Ex 12, 
14, mas relacionado a Pessaḥ (Op. Cit.).  
411 Yadin observa que o texto daqui em diante é influenciado principalmente por Lv 23, 23ss, combinado com 
Nm 29, 7 e 16, 29. Nessa linha, teríamos basicamente um texto abreviado de Lv 23, 29-30 + Lv 29. O TM traz 
 .homem” (cf. Lv 23, 30; Op. Cit., p. 120)“ ”איש“ pessoa/vida”, onde o RT escreve“ ”נפש“



8) do seu povo. É um sábado Šabathon, uma convocação santa será para vós esse dia412 

9) e o santificareis como memorial em todas as vossas habitações e não fareis qualquer413 

10) trabalho. Vacat. E no dia quinze desse mês414 

 

Coluna XXVIII415 

 

01) [...] de hin e uma libação [...]416 

02) [... As]sim farão pelos [...]417 

 

1) [dos] cordeiros [... regula]r e a [sua] Minḥa[h...]418 

2) o altar; [é] um presente de alimento de od[or agradável a YHWH... E no dia]419 

3) segundo, novilhos, doze, [... quator]420 

4) ze e um bode de caprinos [para o sacrifício de purifica]ção [e a sua] Min[ḥah] e a sua 

[libação]421 

5) de acordo com a sua prescrição por novilhos e por caneir[os] e por cordeiros e pelo 

bode; é um presente de alimento de422 

                                                        
412 A ameaça Karet aparece mais uma vez (v. XXV, 12 e nota 386 acima), com base em Lv 23, 30. 
413 O mem do sufixo do possessivo em “vossas habitações” aparece inserido sobre a linha. De acordo com Yadin, 
a primeira parte do texto foi influenciada por algumas passagens bíblicas sobre o sábado, como Ex 20, 8; Jr 17, 
22; Nee 13, 22. A segunda parte é baseada em Lv 23, 31(cf. Nm 29, 7; Op. Cit.). 
414 Após o Vacat., iniciam-se as prescrições para a Festa das Cabanas. Entretanto o texto é tirado de Lv 23, 17 e 
Nm 28, 7, que tratam da Festa dos Pães sem Fermento.   
415 Exatamente como as demais colunas, a parte superior está faltando e apenas sete linhas podem ser plenamente 
recuperadas. Algumas palavras contidas em algumas linhas da parte superior são discerníveis a partir da 
fotografia da Coluna XXVII (cf. linhas 01 e 02; Yadin acredita decifrar alguns termos – “presente de alimento de 
odor agradável” e “sacrificarão no dia h” - de duas das primeiras linhas e, a partir deles, propõe uma 
reconstituição de toda a parte superior, nove linhas ao todo. A tentativa não foi aceita nem mesmo por Vermès; 
cf. Op. Cit., p. 122-3). Essa coluna inteira, com sua continuação temática na próxima, trata das prescrições rituais 
para a Festa das Cabanas (cf. Nm 29, 13ss; Op. Cit., pp. 121).  
416 Essa é para Yadin a linha 010. Qimron e Yadin, apesar disso, concordam com a sua reconstrução: “[uma 
Minḥah de flor de farinha amassada com azeite, um quarto] de hin e uma libação, [um quarto]”. 
417 Essa é a linha 011 de Yadin. Mais uma vez há consenso entre os dois especialistas: “[de hin de vinho por um 
cordeiro. As]sim farão pelos [quatorze]”. Qimron acredita, no entanto, que haveria mais texto e deixa um espaço 
em branco entre as frases. 
418 Martínez/Tigchelaar não transcrevem “cordeiros” no início da linha. Qimron e Yadin trazem propostas 
semelhantes: “[dos] cordeiros [e pelo bode, além da ‘Olah regula]r e a [sua] Minḥah e sua libação, tudo sobre]”. 
A única diferença entre elas é que Qimron não transcreve o termo “tudo”.  
419 Provavelmente há um Vacat. depois do fim da frase. A reconstrução é toda baseada nas linhas 5-6 adiante e 
no início da linha que segue. 
420 A reconstrução dessa linha é consensual: “dia, novilhos, doze, [carneiros, dois, cordeiros quato]rze.” Yadin 
acredita que o autor omitiu “novilhos de bovino” por já ter detalhado com mais precisão as prescrições ao 
descrever o primeiro dia da festa (Op. Cit., 123). O número “quatro” estaria no final da linha, enquanto a dezena 
 .”é a primeira palavra da próxima linha, formando “quatorze ”עשר“
421 O autor omitiu aqui: “de um ano”, “sem defeito” (l. 10) e “em seu número” (cf. Nm 29, 37; Op. Cit.). 



6) odor agradável a YHWH. Vacat. E no terceiro dia,423 

7) [no]vilhos, onze, carneiros, dois, cordeiros, quatorze,424 

8) e bode de caprinos, um, para o sacrifício de purificação e a Minḥah deles e a libação 

deles, de acordo com a prescrição por novilhos, 

9) por carneiros e por cordeiros e pelo bode. Vacat. E no qu[ar]to dia, 

10) novilhos, de[z], carneiros, dois, cordeiros de um ano, quatorze 

11) e bode de caprinos, um, para o sacrifício de purificação e sua Minḥah e sua libação por 

novilhos.425  

 

Coluna XXIX426 

 

010) [...] tr[ab]al[h]o [...]427 

011) [...] 

                                                                                                                                                                             
422 O termo “carneiro” é escrito sem o yod, o que acontece também nas linhas 7 e 10. Qimron e 
Martínez/Tigchelaar acreditam que não há espaço para o waw conjuntivo antes de “pelo bode” (conforme uma 
antiga transparência, uma vez que pela fotografia simples é impossível dar qualquer parecer).  
423 O autor omitiu “além da ‘Olah regular”, o que repetirá na l. 9. Para Yadin, a explicação seria a mesma pela 
qual omitira outros termos a partir das prescrições do segundo dia, sintetizando o texto. Aparentemente, o autor 
deixou um Vacat. entre as ordenanças de cada um dos dias da festa. 
424 Note-se que o número de novilhos a serem sacrificados não é o mesmo que no segundo dia. 
425 Yadin observa, nessa coluna, outras discrepâncias com relação à soletração das palavras (além de “carneiro”, 
visto acima): “ונסכמה” (ll. 4 e 11), “ונסכם” (l. 8), “ומנחתמה” (l. 11), “ומנחתם” (l. 8). Não é um fenômeno comum se 
comparado com o resto do documento. Qimron, propõe que exista uma coluna XXVIIIa, principalmente por sua 
análise de fragmentos de 11QT(b) e plate 44 4 de Yadin. Desse último fragmento, os termos distinguíveis 
seriam: queimarão no fogo/bacia para aspersão/ filhos de Isra[el. Em 11QT(b) 10 temos: na quarta parte do dia 
sacrificarão essa/‘Olah regular/Šabathon, um memorial, uma convocação santa/ fareis pela pessoa/[novilho, u]m, 
carneiro um. De 11QT(b) 26 lê-se: sacrificarão sobre/[b]ode de ca[prinos. Seria difícil tirar qualquer conclusão, 
mesmo dos termos reconhecíveis. Steudel refuta qualquer possibilidade da existência da suposta coluna. O 
principal motivo é que o material que faltaria ao tema aqui tratado e referente à festa das cabanas, conforme Nm 
29, encaixar-se-ia bastante bem nas linhas que se perderam no início da Coluna XXIX. Além disso, o texto da 
Coluna XXIX é naturalmente lido como seqüência do que temos na presente coluna. Fisicamente, também 
haveria o problema do número de colunas por folha, uma vez que a coluna de Qimron presumiria uma folha com 
cinco delas. O manuscrito traz entre três a quatro colunas em cada folha. Para Steudel, esse material decifrado 
por Qimron, na verdade, encaixar-se-ia mais provavelmente nas colunas precedentes ou nas seguintes, tendo 
sofrido daquele efeito em que letras de colunas “descolaram-se” de suas folhas e aderiram a outras (STEUDEL, 
1999, pp. 132-33). Werman acredita que o material pertença ao início da Coluna XXIV e faça parte das 
prescrições para a festa da madeira (cf. restauração sugerida pela autora em WERMAN, 2005-06, p. 110).  
426 Yadin relata algumas das dificuldades para decifrar essa coluna, uma vez que ela aderiu à coluna XXXI de 
modo que não foi possível separá-las. Na fotografia, contra a luz, tirada frente e trás, palavras de outras colunas 
misturaram-se tornando o trabalho de atribuir o material corretamente à coluna extremamente complicado. Doze 
linhas do início da coluna foram quase totalmente perdidas (mesmo nas linhas 1 e 2). Na linha 3, concluem-se as 
prescrições rituais para as festas. Novos detalhes do projeto do Templo principiam nessa linha, após um Vacat. 
curto. Yadin propõe uma reconstrução para as doze primeiras linhas com base em Nm 29 (cf. pp. 125-6). Essa 
tentativa também não foi aceita pelos demais especialistas, ao menos não a transcreveram em seus trabalhos. 
427 Apenas na linha denominada 010 apresenta-se o primeiro material reconhecível. Yadin trabalha com Nm 29, 
35 para reconstruí-la: “[09) ... No oitavo 010) dia, haverá uma assembléia festiva para vós. Não fareis nenhum] 
tr[ab]al[h]o laborioso]” (Op. Cit., p. 126). Os demais especialistas abstêm-se de qualquer tentativa de 
reconstituição. 



012) [...cor]deiros, se[te...]428 

 

1) e [sua] libação [...]429 

2) Essas são [...]430 

3) para oferecer uma ‘Olah [...] Na casa onde farei [habitar...]431 

4) meu nome sobre ela [...] ‘Olot, cada coisa em seu dia de acordo com a torá dessa 

prescrição432 

5) perpetuamente da parte dos filhos de Israel, além das suas ofertas voluntárias por tudo 

aquilo que ofertarão433 

6) e por todos os seus votos e de todos os seus presentes que trarão a mim, para a s[ua] 

aceitação.434 

7) Eu os aceitarei e serão meu povo e eu serei para eles eternamente e habitarei435 

                                                        
428 Segundo Yadin, o assunto deve ser os animais a serem sacrificados no oitavo dia de festa, seguindo Nm 29, 
36. Com relação ao TM, a diferença deve ser mais uma vez a demanda pelo bode do sacrifício de purificação 
acompanhado com a Minḥah e a libação. Yadin assim propõe: “[011) novilho, 012) um,  cor]deiros, se[te, e bode 

para o sacrifício de purificação, um, e sua Minḥah]” (Op. Cit., p. 127).  
429 Qimron e Yadin são unânimes em suas propostas: “e [sua] libação [por novilho, por carneiro e por cordeiros e 
pelo bode, de acordo com a sua prescrição]”.  Baseado em Nm 29, 37 (Op. Cit.). Qimron ainda considera a 
possibilidade de haver um Vacat. no final da linha. 
430 Qimron e Yadin oferecem duas propostas diferentes, uma vez que o primeiro baseia-se em Lv 23, 37 e o outro 
em Nm 29, 39. Qimron traz: “Essas [são as festas de YHWH em que os convocareis, são convocações santas]”. 
Em seu artigo de 2004, Qimron completa: [... são convocações santas que são ordenadas aos filhos de Is]rael.” 
(QIMRON, 2004, p. 242). Yadin, por sua vez, traz: “Essas [coisas fareis para YHWH nas vossas festas]”. Nm 
29, 39 sintetiza todo o capítulo sobre os festivais (Op. Cit.). Para Wise, seguindo outros especialistas da crítica 
literária do RT, o trecho de XXIX, 2-10 é obra do redator do documento (WISE, 1990, p. 133). 
431 Também aqui Qimron e Yadin não concordam com a reconstituição da primeira parte da linha. Yadin propõe, 
hesitante: “por suas ‘Olot e por suas libações [...]”. Qimron sugere: “oferecer uma ‘Olah [e Minḥah, Zevaḥ e 
libações ...]”. A palavra ‘Olah é transcrita com reservas (a partir desse termo, Qimron segue Lv 23, 37). 
Martínez/Tigichelaar transcrevem apenas a parte legível do início da linha. Para o final da linha, há consenso de 
que devemos ler “onde farei habitar”. Em seu artigo de 2004, Qimron traz “[... libações de acordo com o 
preceito] na casa em que farei habitar” (QIMRON, Op. Cit.).    
432 A lacuna é preenchida por Wise et al com “[dwell. Further, these are] the burnt offering...”, enquanto Qimron 
propõe “upon it [they will offer in it] burnt offerings”. O templo como lugar onde habita o nome de Deus é parte 
da teologia de D (cf. também 1Rs 8, 16; 2Cr 7, 16; Jr 7, 12; Nee 1, 9; no rolo v. Cols. XLV, 12; XLVII; LII, 
16.20; v. YADIN, p. 128). O autor não faz mais, obviamente, distinção entre as fontes e os conceitos. Para 
“‘Olot, dia após dia”, v. Lv 23, 37. Para a frase enfática no fim da linha, v. Dt 17, 11. 
433 A presente síntese é influenciada por 1Cr 23, 31 e 2Cr 24, 14. Ao referir-se às ofertas voluntárias somos 
remetidos a Lv 23, 38. O autor omite a menção ao sábado feita no TM. Para Yadin, baseado em CD XI, 17-18, 
foi uma decisão consciente, uma vez que, no sábado, apenas os sacrifícios do dia santo podiam ser realizados 
(Op. Cit.).  
434 Yadin (com Vermès) lê “sua libações”, onde Qimron e Martínez/Tigchelaar (com Wise et al) lêem “seus 
votos” (cf. Lv 23, 38), opção que adotamos. A redação passa de 3ª pessoa do singular, ao mencionar a divindade, 
para 1ª pessoa do singular. No TM, passagens semelhantes sempre mantêm o endereçamento “para YHWH” (cf. 
Lv 17, 5). Para “presente de suas coisas santas... para sua aceitação diante de YHWH”, cf. Ex 28, 38 (Op. Cit.).  
435 Cf. textos semelhantes a “Eu os aceitarei” em Ez 43, 27 (cf. também Ez 20, 40-41). Em seguida vem a 
fórmula da aliança numa variação não vista na BH, alterando “serei para eles Deus” por “serei para eles 
eternamente”. Segundo Yadin, o texto mais próximo é de Ez 37, 23, mas v. também Lv 26, 12 e Jr 31, 33 (Op. 
Cit.). Sobre as linhas de 4 a 7 Yadin comenta: “This section is a good example of the author’s method of 
combining a number of biblical verses that concern his current theme.” (Op. Cit., p. 127).  



8) com eles para todo sempre. Eu santificarei meu Templo com minha glória, (templo) no 

qual habitará436 

9) sobre ele a minha glória até o dia da criação em que criarei Eu mesmo o meu 

Templo437 

10) e o estabelecerei para mim todos os dias como aliança que firmei com Jacó em 

Betel.438  

 

Coluna XXX439 

 

1) [...]XX e Eu santificarei440 

2) [...] XX [...]441 

3) [...]                                                             E fará[s...]442 

4) para as escadas m[...] na casa que contruirás [para estar] meu [nome]443 

                                                        
436 Para as passagens bíblicas em que o autor do RT pode ter se inspirado, v. Ex 29, 43-45 e 2Cr 7, 16 (cf. 
também Ex 24, 16; Op. Cit., p. 129).  
437 Yadin lê “dia da bênção” (“יום הברכה”) em vez de “o dia da criação” (“יום הבריה”), não aceito por nenhum 
especialista consultado (mesmo Vermès). O autor, baseando-se em pseudepígrafos e apócrifos, bem como em 
1QM (II, 9), argumenta que, nesse tipo de literatura apocalíptica, a expressão “dia da bênção” significa “fim dos 
dias”, o que poderia encaixar no contexto presente. Yadin, no entanto, considera também possível a leitura de 
Qimron como “dia da criação” (Op Cit.). Segundo Swarup, a leitura de “עד יום הבריה” está clara no CD-ROM 
(SWARUP, 2006, p. 154). 
438 Para o verbo “estabelecer” (“כון”), em conexão com o santuário, v. Ex 15, 17. Com relação à aliança com 
Jacó, v. Gn 28, 13ss (cf. Lv 26, 42, embora o texto não recorde Betel). Segundo Yadin, percebe-se muito da 
teologia de Jub aqui, principalmente no que se refere à estreita ligação entre aliança e o Templo. Jub 32, 16s 
também associa a Festa das Cabanas e o dia da Assembléia Festiva com a celebração da aliança (Op. Cit.).   
439 A aderência das colunas XXIX, XXX e XXXI dificultou o trabalho de decifração do material nelas contido. 
Apenas as seis últimas linhas puderam ser lidas com mais segurança. O trabalho foi realizado através do uso de 
espelho a fim de ler-se por meio da imagem invertida, às vezes colocando o pergaminho contra a luz. Também se 
trabalhou com a fotografia infra-vermelha (Op. Cit.). O início da coluna, perdido devido à deterioração, 
provavelmente tratava do comando para Israel construir o templo após a conquista (cf. l. 4, da presente coluna). 
Essa seria uma prova de que o templo descrito aqui não é o templo celeste do fim dos tempos (Op. Cit., p. 130). 
440 Yadin considera a possibilidade de esta linha estar em paralelo com a linha 8 da coluna acima, que resume o 
comando para a construção do templo com a promessa da presença divina que santifica o local (Op. Cit.). Logo 
após o fim da coluna, Qimron ainda lê um thaw e um yod. 
441 Qimron lê um mem e um lamed. 
442 Yadin não lê nada na primeira parte, que, por sua vez, foi reconstruída por Qimron, seguido por 
Martínez/Tigchelaar: “[...] degra[us] da escadaria espiral (?) [... para] fazer. E fará[s...]”. Em artigo de 2004, 
Qimron, porém, aceita a leitura apenas do último verbo e complementa a lacuna com “[a casa]”, perfazendo com 
a l. 4 “casa das escadas” (QIMRON, 2004, p. 243).  Com relação à segunda parte, Yadin cita Lv 8, 5, Dt 4, 13 e 
24, 8, que são algumas das passagens que advertem para o devido cumprimento dos comandos e mandamentos 
de YHWH. Yadin então sugere que se pudesse reconstituir o final da linha da seguinte forma (ajustando-a ao 
início da próxima): “... E fará[s uma construção] 4) para as escadas”.   
443 Todos concordam que exista um mem logo depois de “escadas”. Yadin acredita que seja de “מסבה”, uma 
escadaria (?), lendo um samech em seguida do mem. Qimron (seguido por Wise et al) propõe a seguinte 
reconstrução de toda a linha: “para as escadas, dos d[ois lados dos port]ões que estarão na casa que construirás 
[para estar] meu [nome]”. Qimron acredita ler um šin depois do mem (Martínez/Tigchelaar abstêm-se de opinar), 
assim como um reiš, um yod e um mem, letras com as quais forma “portões” e as letras da palavra “que”. 
Qimron aventa a possibilidade de serem “colunas”, entendendo que as escadas iriam para o peristilo de colunas 
(Op. Cit.). Martínez/Tigchelaar não aceitam essa leitura, mas concordam com a sugestão para o final da linha 



5) sobre ela [... e f]arás uma escadaria espiral ao Norte do Heikhal, uma casa quadrada444 

6) de um canto a outro, vinte côvados assim em seus quatro cantos. A distância da 

parede445 

7) do Heikhal é sete côvados, em seu nordeste. E farás a largura de sua parede com 

quatro446 

8) côvados, ascendendo direto do [...], como o Heikhal, e em seu interior, de ângulo a 

ângulo,447 

9) doze côvados. E haverá uma coluna, dentro, no seu centro, quadrada, sua largura será 

de quatro448 

10) côvados em todos os seus lados. E a largura da escadaria com degraus ascendentes, 

quatro [cô]vados.449      

 

Coluna XXXI450 

 

1) [...]th 

                                                                                                                                                                             
“[para estar] meu [nome]”. Yadin considera a possibilidade de “meu nome” ser a leitura correta ali. Para “a casa 
que construirás” v. 4Q365a (YADIN, Op. Cit.).   
444 Qimron pergunta-se se “sobre ela” não seria seguido de um vacat. Yadin aventa que o termo correto não seja 
“sobre ela”, mas “עלית” (cf. col. XXXI, 6-7; Op. Cit., p. 131). Segundo o autor, aqui está o projeto da primeira 
estrutura a ser construída nos átrios, anexa ao próprio edifício, adjunta ao Heikhal. A construção é literalmente 
denominada “casa das escadas” (Op. Cit., p. 130; traduzida por “staircase tower”). A direção na qual deve ser 
construída é dada, mas a linha 7 especificará ainda mais, informando que fica a “nordeste”. “מרובע” aparece no 
TM apenas em Ez 45, 2 (Op. Cit., p. 131). Essa estrutura parece ser o que se poderia chamar como “torre da 
escada”, que Izchak Magen descreve como uma construção quadrada, onde uma escada em espiral circulava um 
pilar central. Essa escada, segundo ele, levava ao teto do Templo (MAGEN, 1981, p. 6).  
445 De acordo com Yadin, “פנה” refere-se aos cantos exteriores da estrutura, enquanto “מקצוע”, na linha 8, trataria 
dos cantos internos da câmara (termo traduzido por Yadin como “angle”, sugestão que seguimos). Vinte côvados 
é a exata medida do Santo dos Santos. Como exemplo de um caso em que o significado do termo “לעמת” é 
“equivalente”, v., p. ex., Ez 48, 13 (Op. Cit.). 
446 Segundo Yadin, a distância de sete côvados foi determinada pelas medidas dos “יצועים”, conforme XXXIII, 9. 
Como vimos acima, “nordeste” refere-se à casa da escada. A largura da parede aqui estabelecida (quatro 
côvados) é diferente daquela conferida no documento “Nova Jerusalém”, que traz a medidade de três côvados 
(Op. Cit., p. 132) 
447 Seguimos Qimron e Martínez/Tigchelaar que concordam com a leitura de “ascedendo direto do”. Yadin lê até 
“côvados”, antes da lacuna, e sugere “[e sua altura é quarenta côvados] como o Heikhal”. Qimron reconstrói a 
lacuna baseando-se na coluna XXXV, 10 (v. também coluna acima): “...ascendendo direto [dess]e “פרור”. 
448 No documento “Nova Jerusalém”, a dimensão do local é quatorze côvados (cf. também especificações sobre 
essa coluna no mesmo documento; Op. Cit.). 
449 Para “רוחות” como “lados”, v. Ez 42, 20. Yadin não lê “largura” e restaura o texto lacunado com “9) sua 
largura será de quatro 10) côvados em todos os seus lados, [de acordo com essa medida]”. Onde Qimron (com 
Martínez/Tigchelaar) lêem “escadaria”, Yadin traz “em redor”. Ele também não lê “quatro côvados”, mas apenas 
a letra alef (Op. Cit., p. 133).  
450 Essa é mais uma das colunas que se fundiu com as colunas precedentes, praticamente impossibilitando a 
leitura a olho nu e necessitando das variadas técnicas existentes para ser, sempre parcialmente, decifrada. Parte 
dela pôde ser lida com o espelho invertendo a imagem da parte de trás da coluna XXXII. De acordo com Yadin, 
o material que falta provavelmente continuaria com as especificações para a câmara da escada, trazendo também 
as medidas da parte superior e as passagens da câmara para o Templo (Op. CIt., pp. 133-4).   



2) [...] o portão451 

3) [... óle]o da unção452 

4) [...] o segundo sacerdote453 

5) X XXX [... o s]umo [sacerdote] Vacat.454 

6) E na parte superior [dessa] ca[sa farás um port]ão com abertura para o telhado do 

Heikhal, e uma passagem feita455 

7) no portão para a entrada do Heikhal pelo qual entrarão nele para a parte superior do 

Heikhal.456 

8) Toda essa casa da escadaria será revestida de ouro, suas paredes, seus portões, e seu 

teto, por dentro457 

9) e por fora, e suas colunas e seus degraus. Faça conforme tudo o que Eu falo contigo.458 

10) E farás uma casa para a bacia a sudeste, quadrada, em todos os seus lados, vinte e 

um459 

                                                        
451 Não há qualquer possibilidade de aventar uma reconstituição para as duas primeiras linhas. Yadin acredita 
que o tema possa ser as diversas formas de entradas para o templo através dos portões da câmara da escada, 
principalmente para o sumo sacerdote ou seu suplente. Ele cita Middoth 4, 3, em que são descritas cinco entradas 
a nordeste (Op. Cit., p. 134). 
452 Yadin lê apenas um heh no final da linha. Qimron e Martínez/Tigchelaar afirmam que podem ler um nun sofit 
após a lacuna e o termo “unção” “המשיחה”, os quais, na realidade, aparecem claramente na fotografia da coluna. 
Qimron ainda levanta a possibilidade de que o termo finalizado em nun seja “הכוהן” “o sacerdote” (QIMRON, p. 
46). 
453 Ou seja, o sacerdote suplente do sumo sacerdote (cf. o mesmo título em RG II, 1; YADIN, Op. Cit.). 
454 No início dessa linha, Yadin lê, bastante hesitante, as palavras “para a casa de”. Yadin, apesar de não 
transcrever, acredita que há um vacat. no fim da linha (os demais o fazem). Foi a partir dessas duas últimas 
linhas que Yadin pôde conjecturar que o tema seja as passagens, talvez específicas, para o sumo sacerdote ou seu 
suplente entrarem no Templo provindos da câmara da escada (Op. Cit.).    
455 Há unanimidade com relação ao preenchimento das lacunas aqui. Cf. a descrição dos portões no doc. “Nova 
Jerusalém” (4Q554 Frag. 2 Col. 1; v. também Middoth 1, 7 e 4, 5). Assim, o telhado do Heikhal forma o piso 
desse cômodo superior, de quem vem da parte inferior da casa da escada. Yadin tem dúvidas com o que o autor 
do RT quereria dizer com “דרך”, se seria uma passagem ou mesmo uma ponte de um lugar para o outro. “עשוי” 
“feito”, é freqüente na descrição do Templo de Ezequiel (cf. 40, 17; 41, 19; 46, 23; Op. Cit., p. 135). 
456 Segundo Yadin, o portão fica ao lado Sul do andar superior da casa da escada. Yadin lê “פתח” “entrada”, no 
início da linha “através do portão para a entrada”, onde Qimron e Martínez/Tichelaar lêem “פרור” “colunata” 
(embora seja difícil afirmar com certeza, essa parece ser a melhor opção pelo que se vislumbra pela fotografia; 
para o termo colunata no doc. v., V, 13). De qualquer forma, o sentido geral da oração permanece. Um alef 
parece ter sido apagado antes da preposição “lamed” “para”, que precede “colunata” (ou “entrada”). Cf., por sua 
vez, Middoth 4, 5-6. Para os cômodos do andar superior do Templo, v. 2Cr 28, 11, parte do projeto do Templo 
confiado por Deus a Davi (Op. Cit.). 
457 Os portões configuram aqueles da casa da escada e do cômodo superior. A linguagem aproxima-se de 1Rs 6. 
A conexão entre o revestimento de ouro e a especial santidade do lugar é óbvia. Yadin comenta: “The phrase 
bespeaks the sanctity of the stairhouse, no doubt also by reason of its nearness to the holy of holies.” (Op. Cit.). 
458 O comando de revestir com ouro por dentro e por fora, utilizando a mesma expressão, aparece em Ex 25, 11 
com relação à arca. Difenrentemente de Qimron e Martínez/Tigchelaar, e mesmo do TM, Yadin lê um beit em 
“ בחוץ]ומ ” “por fora” (pela fotografia não é possível ler qualquer letra antes de “חוץ”). A oração imperativa 
conclui as especificações sobre a casa da escada. V. a proximidade da linguagem com Ez 44, 5 (Op. Cit.). 
459 Aqui iniciam as especificações para a casa da bacia (cf. Ex 30, 17ss e 1Rs 7, 38ss). A direção a sudeste 
aparentemente não está de acordo com esses textos precedentes (cf. vv. 38 e 39 respectivamente). A direção “ נגב
 aliás, é um hapax legomena dentro do corpus de literatura judaica. O interior dessa construção é de quinze ,”מזרח
côvados, seis a menos do que da casa da escada (Op. Cit., p. 136). 



11) côvados, com a distância do altar de cinqüenta côvados, e a largura da parede será de 

três côvados e a altura de460 

12) vinte côvados [vacat. Trê]s portões serão feitos para ela a partir do oriente e do 

Norte461 

13) e do Oeste e a largura dos portões será de quatro côvados e, sua altura, sete462     

 

Coluna XXXII463 

 

1) [...] três côvados [...]464 

2) [...] 

3) [...] três [...]465 

4) [...] seus [...]466 

5) [...]mh para o altar ‘š[...]467 

6) [...] suas culpas a fim de expiar pelo povo. E quando sacrificarem (ou subirem)468 

                                                        
460 Qimron, em contraste com Yadin e Martínez/Tigchelaar, lê um sufixo possessivo na palavra altura (“a sua 
altura”) no final da linha. Segundo a Mishná, a distância do vestíbulo até o altar seria de vinte e dois côvados, 
evidenciando-se que a desse projeto é bastante maior (v. Middoth 3, 6). As paredes da casa da escada são um 
côvado mais largas do que as da bacia (Op. Cit.).  
461 Mesmo hesitantes, Qimron e Martínez/Tigchelaar aventam que possa haver um vacat. após “vinte côvados”. 
Eles também preenchem a lacuna com “três”; Yadin, dessa vez, não levanta nenhuma sugestão. A preposição 
 em Hebraico, um termo masculino. Yadin supõe ,(”casa“) ”בית“ para ela”, no feminino, não se ajusta com“ ”לה“
que seja um aramaísmo (Op. Cit.).   
462 O waw de “רוחב”, “largura”, foi inserido depois, sobre a linha. Qimron é o único dos especialistas que não lê 
o waw conjuntivo antes desse mesmo termo, apesar de achar plausível a sua existência (é impossível decidir 
através da ajuda da fotografia, pois a linha está bastante apagada). Como se pode notar, são relacionados três 
portões, um para Leste, um para o Norte e outro para Oeste. As dimensões dos portões coincidem com aquelas 
estabelecidas no doc. “Nova Jerusalém” (v. 4Q554 Frag. 2 Col. 3, l. 17; Op. Cit.).  
463 Essa coluna está bastante danificada. Boa parte do material foi decifrada a partir do verso da coluna XXXIII. 
O conteúdo da parte superior perdida certamente trazia as especificações arquitetônicas da casa da bacia, e talvez 
detalhes da própria bacia, como prova a parte sobrevivente do texto (Op. Cit., p. 137).   
464 Essa é a mesma medida da parede da casa. Yadin acredita que possa ser a largura da parede do cômodo 
acima, ou mesmo da bacia (Op. Cit.). 
465 Qimron e Martínez/Tigchelaar acreditam ler o número três quase no final da linha. Mas a que poderia se 
referir: uma medida, o número dos portões, ou algum outro? 
466 Novamente a leitura é de Qimron e Martínez/Tigchelaar. 
467 Yadin lê apenas o ‘ain e o šin antes da segunda lacuna. Difícil propor o contexto. Talvez alguma medida de 
distância até o altar? 
468 Yadin lê “אשמתם”, enquanto os demais especialistas transcrevem o termo sem o thaw. Impossível dar alguma 
opinião baseando-nos apenas na fotografia que nos está disponível. Segundo Yadin, aqui se define o correto uso 
da bacia pelos sacerdotes durante os procedimentos sacrificais. Milgrom levanta a possibilidade de que o termo 
não signifique “suas culpas”, mas antes os “seus sacrifícios de reparação”, aqui, segundo o autor, pela primeira 
vez, no RT, demostrando explicitamente sua função expiatória (MILGROM, 1980-81, p. 91). Yadin também 
acredita que os sacrifícios tratados aqui são os do Yom Kippur. A última expressão é traduzida por Yadin como 
“and when [they] sacrifice”, enquanto Martínez/Tigchelaar fazem uma opção bem diferente com “and when 
[they] go up”. Teriam os especialistas em mente as festas de peregrinação para levar ofertas a YHWH? Ou, 
antes, estariam referindo-se ao movimento dos sacerdotes ao subir, por exemplo, até o altar? Contudo, o próprio 
Yadin tem dúvidas com relação à possibilidade desse segundo sentido. No caso de ser a sua primeira opção, 



7) [...] por [sua] Minḥa[h] a fim de queimar fazendo fumaça como incenso sobre o 

altar469 

8) A ‘Ola[h ....]rwth [...] na parede dessa470 

9) casa bth[...] côvado por côvado mz[...] do/a [...] côvados e sua altura471 

10)  a partir do solo será de quatro côvados, [re]cobertos de ouro, sobre o qual colocarão472 

11) as suas vestes, [com as qu]ais entrarão acima, na parte superior, da casa da baci[a],473 

12) ao entrarem para servir no santuário. Farás um canal ao redor da bacia junto do altar 

da ‘Olah474 

13) vindo por [ba]ixo da bacia e uma fossa descendo para baixo, para dentro da terra, 

cujas475  

14) águas fluirão e correrão para ela e se perderão dentro da terra e não476 

15)  tocará nelas qualquer pessoa, porque o sangue da ‘Olah está misturado com elas477 

                                                                                                                                                                             
Yadin aventa que começaria aí a descrição de outro tipo de sacrifício que não os do Yom Kippur (Op. Cit., p. 
138).  
469 Qimron acredita que a primeira palavra da linha seja “os sacerdotes”, dando continuação à oração precedente. 
Yadin lê apenas um lamed, um kaf e um mem sofit após a lacuna, imaginando que possa formar “para os 
sacerdotes”. Seguimos Qimron e Martínez/Tigchelaar que transcrevem fora dos colchetes boa parte do termo 
“Minḥah”. Para o restante da oração, v. Col. XXIII, 10ss e comentários. 
470 Yadin não lê “rwth” (um plural feminino) após a primeira lacuna. Qimron supostamente reconhece duas letras 
thaw na segunda lacuna. Já Yadin lê, sem muita certeza, “far[á]s”, antes de “na parede”, o que os demais não 
acatam. 
471 Mais uma vez Yadin e Qimron (seguido de Martínez/Tigchelaar) discordam sobre detalhes no preenchimento 
das lacunas e até mesmo da leitura do material sobrevivente. Yadin propõe: “farás na parede dessa 9) casa 
ni[chos (?) [no seu] interi[or] e dentro deles (?) [...] a largura, u[m] côvado; e sua altura”. Qimron e 
Martínez/Tigchelaar já trazem algo diferente: “dessa 9) casa bt[...] côvado por côvado e mz[...] do/a [...] côvados 
e sua altura”. Para Yadin, o tema são os nichos onde os sacerdotes devem guardar suas vestes ordinárias para 
então vestirem-se com as vestes sacerdotais. Os nichos ficariam a quatro côvados do chão. A leitura de “largura” 
é suposta a partir do paralelo com a altura no final da linha (Op. Cit.).   
472 Um fragmento de 11QT(b) ajuda na leitura dessa linha. Yadin lê “[a]li” depois de “colocarão”. Refere-se, 
então, às vestes que devem ali ser colocadas para que, revestidos com as vestes sacerdotais, pudessem ir 
ministrar. Cf. Ez 42, 14; 44, 17s, que comanda também o contrário, ou seja, que os sacerdotes deixem na área 
sagrada suas vestes litúrgicas após o serviço (cf. Lv 16, 4). O mesmo parece valer aqui (Op. Cit., p. 139).   
473  Descreve-se o procedimento ao qual os sacerdotes devem seguir para adentrar o Templo (cf. Ex 28, 42; Op. 
Cit.).  A proposição de Yadin para preecher a lacuna, “com as quais”, não é a mesma sugerida por Qimron ou 
Martínez/Tigchelaar que sugerem “para elas”. Se se trata das vestes, a opção de Yadin parece ser a que mais se 
encaixa ao contexto. Para o final da linha, seguimos Qimron. Onde Qimron lê “da bacia”, Yadin supõe um heh e 
um mem (Martínez/Tigchelaar transcrevem apenas o heh).   
474 No final da linha, Yadin lê: “um canal ao redor da bacia, perto da sua casa. E o canal...”. Seguimos Qimron. 
Martínez/Tigchelaar apenas colocam o heh de ‘Olah entre colchetes, que seria a última letra da linha. Sobre o 
canal que sai e segue ao redor do altar, v. 1Rs 18, 32 (Op. Cit.).  
475 Qimron e Martínez/Tigchelaar presumem como legíveis um número maior de letras do que Yadin. Esse 
último coloca entre colchetes todo o termo “[da casa]”. Ele ainda lê a preposição “para”, antes de “fossa”, 
enquanto os demais especialistas lêem apenas um waw conjuntivo (opção que adotamos aqui; Yadin também 
considera plausível). Onde Qimron (com Martínez/Tigchelaar) lê “למטה” “para baixo”, Yadin traz “ טת]ופוש ”, que 
traduz por “[extend]ing downwards”. A leitura de Yadin é, portanto, que as águas saem da câmara da bacia e se 
estendem até a fossa. Porém, ele necessita inserir “downwards”, mesmo sem a presença de nenhum termo que 
contenha tal sentido. Cf. sobre a linguagem em Ez 21, 37 (Op. Cit.). 
476 Isto é, as águas desapareceriam completamente, absorvidas pela terra. 



Coluna XXXIII478 

 

1) [...]ym entrarão [...]479 

2) [...] e no momento em qu[e ...] 

3) [...]wmm e o/a [...]480 

4) [...] que estão acima deles e deposit[arão ...]481     

5) [...] ca[sa] da bacia e m[...]m para a baci[a...] 

6) [... aqueles que entr]am para a bacia e aqueles que saem dali para [...]482 

7) (não) santificarão meu povo com as vestes sagradas que483 

8) Vacat. E farás uma casa para o oriente da casa da bacia com a mesma medida da [casa 

da ba]cia484. 

9) A distância de parede a pa[re]de será de sete côvados, e [t]oda a sua construção e suas 

vigas como as da casa da bacia.485 

                                                                                                                                                                             
477 Nessa linha surge a razão para tal construção e para a atenção que recebe. É terminantemente proibido tocar 
as águas com as quais o sangue sacrifical se mistura vindo do altar. Essa água deve “sumir” na terra, caso 
contrário pode transmitir impureza (Op. Cit., p 140).  
478 As últimas linhas e algumas palavras no meio da coluna foram preservadas na folha original. O restante do 
material foi obtido através da imagem em espelho devido à aderência no reverso da coluna XXXIV. Yadin 
explica que houve um “processo” de aderência, ou seja, não aconteceu em um único momento, borrando ainda 
mais algumas letras que aparecem em vários pontos, obviamente dificultando ainda mais a sua leitura. Os temas 
ainda são a casa da bacia e os procedimentos para lavar-se e guardar as vestes na entrada e saída dos sacerdotes 
do local sagrado (Op. Cit.).  
479 Após a lacuna, Qimron acredita ler duas letras yod e o mem. 
480 Yadin não transcreve o waw antes das duas letras mem. 
481 Aparentemente o tema ainda são as vestes que devem ser colocadas em seu local apropriado. 
482 O preenchimento da primeira lacuna segue sugestão de Qimron (com Martínez/Tigchelaar). Onde esses 
especialistas lêem “para a bacia”, Yadin, com reservas, traz “אליהמה”, que traduz por “into them”. Após “aqueles 
que saem”, Yadin e Martínez/Tigchelaar acreditam decifrar a letra mem, formando”מהמה”,  ou seja,  “aqueles 
que saem “deles”, ou “dali”, da casa da bacia. Qimron acredita que possa ser um beit, formando “com elas” 
/através delas”. Se for “com as vestes”, seria obrigatório termos uma frase negativa. Se for “através”, talvez seja 
da entrada, dos portões ou da passagem. Qimron e Yadin também sugerem uma reconstituição da lacuna do final 
da linha: “para [o átrio interior e não]”.   
483 A negativa aqui é obrigatória. Como em Ez 44, 19, cuja linguagem também influencia aqui o RT, os 
sacerdotes são proibidos de sair para junto do povo com as vestes sagradas a fim de não “transmitirem” 
santidade ilegitimamente para não consagrados (cf. cap. 1, pp. 55ss e Cap. 2, p. 142). Qimron, estranhamente, lê 
“portão” no lugar de “meu povo” (proposta aceita, porém, por Wise et al). Se assim for, o texto é mais distante 
de Ezequiel do que o imaginado. De qualquer modo, seria uma prescrição difícil de explicar. Talvez possa se 
conjecturar que algum determinado portão fosse o limite até onde o sacerdote podia chegar com as vestes 
litúrgicas. Pela fotografia a olho nu, é impossível decidir. Qimron e Yadin ainda propõem preencher a lacuna no 
final da linha com: “não 7) santificarão o meu povo com as vestes sagradas que [com elas ministram]”. A de 
Qimron é semelhante, apenas com “portão” no lugar de “meu povo” e com o verbo “ministrar” no imperfeito. 
484 Após o vacat. começa um novo tema, qual seja, a casa dos utensílios. As diferenças entre os diversos autores 
com relação a essa linha são mínimas, tratando-se de quais letras não são tão legíveis e devem ficar nos 
colchetes. Para a expressão “כמדת” “com a mesma medida”, v. Ez 40, 21-22, hapax legomena na BH (Op. Cit., p. 
142). 
485 Yadin supõe um waw antes de “distância”. Qimron não aceita a leitura de “ ול]כ[ו ” “e [t]oda”, transcrevendo 
apenas um waw e um lamed. A segunda parede que o texto menciona é claramente a parede da casa da bacia, 
referência para as medidas da nova construção. A distância – sete côvados – é a mesma entre a casa da escada e 
o Heikhal. “בנין”, é outro termo que aparece apenas no livro de Ezequiel (40, 5; 41, 12.15; 42, 1. 5. 10). No texto 



10) E terá dois portões, um ao Norte e um ao Sul, esse oposto àquele, com a mesma 

medida dos portões da câmara486 

11) da bacia. E toda essa câmara terá suas paredes feitas em seu interior com janelas 

fechadas,487 

12) dois côvados a sua largura por dois côvados e a sua altura quatro côvados, 

13) com portas, (são) nichos para os instrumentos do altar, para as bacias de aspersão, suas 

jarr[as] e para seus incensórios488  

14) com as vasilhas de prata com as quais trazem as entranhas e as489 

15) pernas sobre o altar Vacat. Quando terminam de queimar fazendo fumaça como 

incenso490 

 

Coluna XXXIV491 

 

1) [... ]ym com placa de bron[ze ...]492 

                                                                                                                                                                             
de Ezequiel pode ser facilmente traduzido por “edifício”. Aqui, p. ex., Yadin traduz por “structure” (com Wise et 
al), Martínez/Tigichelaar por “construction” e Vermès por “building”. Nesse ponto, possivelmente por contraste 
com o termo seguinte, trata-se da estrutura inferior que vem abaixo do telhado, e “מקרותיו”, a estrutura superior: 
teto, vigas e telhado (Op. Cit.).   
486 Diferentemente das outras duas casas descritas, essa tem apenas dois portões, um defronte ao outro (para a 
linguagem usada, v. 1Rs 10, 19; 20, 29; Ez 40, 39; 41, 18; Op. Cit.). 
487 Há algumas opções de tradução para “חלונם אטומים”. Yadin opta, p. ex., por “niches or blocked windows” 
(essa última é também a opção de Martínez/Tigchlaar). Wise et al traduzem assim o trecho: “all the inner walls 
of this house are to have cupboards built in, recessed into the wall”. Não sabemos com que base traduziram 
 por “cupboard”. De qualquer maneira, pode ser realmente esse o sentido. Na BH, encontramos a ”חלונים“
expressão, relacionada ao templo, em 1Rs 6, 4 e Ez 40, 16; 41, 16.26. Nessas passagens, a expressão pode muito 
bem significar “janelas gradeadas”. No fim, a idéia de janelas bloquadas, que podem ser simplesmente 
designadas por “nichos” dentro do contexto do RT (ou, em outras palavras, armários), é a que fica.   
488 Como um armário, as “janelas” têm portas. A palavra “בתים” “nichos”, tem o significado literal de “casas”, ou 
seja, as “janelas” formam “casas”, “receptáculos”, para depositar a instrumentação usada para os sacrifícios (cf. 
Ex 26, 29; 27, 27). O escriba inseriu o plural (“ות”) de “קשוה” “jarras”, suspenso acima da linha (Qimron 
transcreve apenas um thaw). Para os instrumentos do altar, v. Nm 4, 14; Ex 27, 3; 38, 3 (Op. Cit., p. 143). A jarra 
aparece no texto bíblico sempre vinculada aos acessórios da mesa dos pães da presença (cf. Ex 25, 29; 37, 16;  
Nm 4, 7; 1Cr 28, 17).   
 termo traduzido por Yadin como “bowls” e, por Martínez/Tigchelaar, como “plates”, enquanto Wise ,”כוננה“ 489
et al trazem “ladle” (Vermès omite toda essa parte do texto). O termo aparece no acádio, aramaico e árabe e esse 
seria seu primeiro caso em texto Hebraico. 
490 Yadin estranha o uso do termo “רגלים”, literalmente “pernas”, para designar essa parte do animal a ser 
sacrificado. Nos textos do TM, o termo usado é geralmente “כרים”, que traduzimos por “patas”. O autor também 
acredita que o novo tema aberto após o vacat. é o da demanda para que se lavem devidamente os utensílios e que 
os guardem novamente na casa dos utensílios.  
491 Parte do texto aparece na própria coluna e parte pode ser lida no reverso da coluna XXXV. Como ocorreu 
com a coluna anterior, houve um processo de amalgamento entre as partes, às vezes mais do que duplicando 
algumas letras. Sete linhas foram inteiramente perdidas na parte superior do documento. Yadin acredita que 
nessas linhas encontrar-se-iam as especificações para a casa do abate, provavelmente a que fica para o lado Sul. 
Posteriormente, temos a descrição daquela para o lado Norte (Op. Cit., pp. 143-4).  
492 Yadin sugere a leitura de um nun (de “ נים]נתו ”?) logo após a lacuna e acredita que o tema seja as rodas. 
Martínez/Tigchelaar e Qimron lêem um feh e Qimron sugere a leitura de “ פים]מצו ” “[revesti]dos”. Placas/Tábuas, 
não de bronze, mas encaixadas em suportes do material, são mencionadas em 1Rs 7, 36 (Op. Cit., p. 144). 



2) [...] X e entre uma coluna e out[ra ...]493 

3) [...] que está entre as colunas 

4) [... os] novilhos para dentro das rod[as ...]494  

5) [...]ym, e fechando as rodas w’[...]495 

6) E atando os cornos dos novilhos nos anéis e [...] pelos anéis496 

7) Depois, abatê-los-ão e coletarão o [sangue] nas bacias de aspersão497 

8) e o derramarão sobre a base do altar em redor. Vacat. E abrirão498  

9) as rodas e se esfolarão os couros dos novilhos de sua carne e os cortarão499 

10) em seus pedaços e salgarão os pedaços com sal e lavarão as500 

11) entranhas e as patas e salgarão com sal e as queimarão fazendo fumaça como incenso 

sobre501 

                                                        
493 Yadin cita Middoth 3, 5 a fim de basear sua conjectura de que o tema seja sobre as mesas para o corte do 
animal imolado que ficam “entre as colunas” (Op. Cit.). Cf. linha 3 também.  
494 Yadin não transcreve “novilhos”, como Qimron e Martínez/Tigchelaar, mas apenas as letras do plural. 
Qimron ainda propõe uma restauração da lacuna do início da linha: “[e trazem os] novilhos”.  
495 Novamente Yadin lê apenas o plural, e propõe que a palavra seja “abrindo”, que conectaria com “e 
fechando”, descrevendo a função das rodas no sistema de correntes e anéis, onde os sacerdotes amarravam os 
animais (cf. sobre a roda em Middoth 5, 4; Op. Cit., p. 145). Qimron e Martínez/Tigchelaar acreditam ler um 
gimel e um lamed antes do plural, formando “הגלגלים”, “as rodas”. Essa leitura não atrapalha a explicação 
sugerida por Yadin. Yadin ainda propõe que as letras finais antes da lacuna formem “ואחר”, “e depois”. 
496 Yadin sugere a leitura de “ראשי” “cabeças”, onde Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem “קרני” “cornos” (difícil 
decidir por uma das sugestões através da fotografia). Para o uso do verbo “אסר” como “amarrar”, “atrelar” um 
animal, v. 2Rs 7, 10. A segunda menção aos anéis parece sugerir que se conferiram especificações mais 
detalhadas de como o animal era amarrado a eles (Op. Cit.). Vermès traduz a preposição “ב” referente ao termo 
por “by” “através” do anel, enquanto Martínez/Tigchelaar optam por “on” e Yadin por “in” (com Wise et al). Em 
Middoth 3,5, seriam oito colunas e seis fileiras com quatro anéis em cada, perfazendo as vinte quatro classes 
sacerdotais. Os animais eram, então, presos pelo pescoço ou pela cabeça aos anéis (v. também Pesahim 5, 19 e 
Tamid 3, 5). Segundo Maier, o sistema facilitaria a degola, bem como também proveria um mecanismo de 
levantamento do animal a fim de permitir o sangramento para, posteriormente, serem pendurados para o corte e a 
retirada do couro (cf. o tema em MAIER, 1985, p. 89). 
497 Qimron sugere ler na lacuna “todo o sangue”, enquanto Yadin e Martínez/Tigchelaar acreditam ler um alef de 
uma partícula do objeto direto antes da lacuna, propondo “ ת הדם]א ” “o [sangue]”. De acordo com Yadin, o texto 
mais próximo é Lv 1, 5. Para o verbo “טבח” (traduzido aqui por “abater” em contraste com “שחט”, que 
traduzimos por “degolar”), v. Dt 28, 31 (Op. Cit.).  
498 Ainda com base em Lv 1, 5. Para mais detalhes, semelhantes aos que temos no RT, v. Pal. Tg. sobre Lv 1, 5 
(Op. Cit.). 
499 Diferentemente de Qimron e Martínez/Tigchelaar, Yadin lê um lamed antes de “corpo”, sem qualquer efeito 
sobre sua tradução. Segundo Yadin, o propósito dessa passagem é explicar o funcionamento do sistema que, ao 
abrir das rodas, os anéis também se abriam. O verbo “פשט” “esfolar” aparece em Lv 1, 6 no hif‘il. Para 
Martínez/Tigchelaar, ele está no Huf‘al (a despeito de ele traduzir no ativo “tear off”), enquanto Qimron mantém 
o Hif‘il (o TM, no entanto, traz no imperfeito 3ª sing., Qimron sugere aqui um particípio ativo na 3ª do plural). 
Já para Yadin, trata-se de um Pa‘al no plural (como na LXX), uma vez que o autor aqui estaria se referindo aos 
“couros” do animal. No TM, o sujeito é aquele que perfaz o abate e os demais procedimentos (Op. Cit., p. 146).   
500 A continuação da oração permanece no plural, assim como na LXX. Yadin levanta a questão de que não são 
os sacerdotes, mas o próprio ofertante quem executa todos os procedimentos antes do ritual propriamente dito. 
Essa afirmação parece-nos pouco provável, pois, para o RT, o próprio abate foi transferido do ofertante para o 
levita. Em relação à prática de salgar o sacrifício, v. Lv 2, 13, Ez 43, 24 e Tamid 4, 3 (Op. Cit.). Em Lv 2, 13, 
vemos o costume na Torá exclusivamente com relação à Minḥah. 
501 Sobre a lavagem das entranhas e patas, cf. Lv 1, 9 (Op. Cit.).  



12) o fogo que está sobre o altar, novilho por novilho e suas partes, junto a ele e a sua 

Minḥah e flor de farinha sobre ele502 

13) e o vinho de sua libação junto com ele e uma parte dele sobre, e os sacerdotes, filhos 

de Aarão, queimarão fazendo fumaça como incenso a tudo503 

14) sobre o altar; presente de alimento de odor agradável diante de YHWH. Vacat.504 

15) E farás correntes penduradas a partir da estrutura do telhado das doze colunas505      

 

Coluna XXXV506 

 

1) [... San]to dos Santo[s ...]507 

2) [...]X todo homem que não [...]508 

3) [...]X todo homem que não [... sa]nto509 

4) [...]X dele/a e todo [...] que não é510 

5) sacerdote ser[á m]orto, e todo ho[mem ...]n que entrar511 

                                                        
502 O autor combina Lv 1, 9 e 12 (Op. Cit.). Para Wise, teríamos nas linhas 12b-14 uma interpolação, a partir do 
momento que estabelece que a fonte que traz o plano arquitetônico do Templo é de redação livre. Sendo assim: 
“... Verbatim quotations of the biblical text are therefore suspect.” (WISE, 1990, p. 134, nota 12). Soma-se a 
essa evidência o uso do tetragrama, jamais utilizado na fonte (Op. Cit, p. 134). O uso de um pronome pessoal em 
primeira pessoa nesse contexto, no entanto, soaria no mínimo estranho e, no restante do texto, em contextos 
semelhantes, nunca é utilizado.  
503 Martínez/Tigchelaar lêem “ושמנו” “seu óleo”, onde Qimron e Yadin (adotando sugestão de Qimron) lêem 
 ,dele”. O texto segue no plural (no TM, está no sing., tendo como sujeito o sacerdote individualmente)“ ”וממנו“
mas explicitamente tendo os sacerdotes como sujeitos da frase (v. a menção a sacerdotes, filhos de Aarão, em Lv 
1, 5; Op. Cit., p. 147). 
504 Segue Lv 1, 9, com diferenças mínimas: “ המזבחעל  ” em vez de “המזבחה”, incluindo “diante” e omitindo o 
termo “‘Olah” (Op. Cit.). 
505 Yadin acredita que a ordem para a construção dessa estrutura aparecera no início da coluna, sendo uma 
estrutura coberta, suportada por doze colunas. É possível que Middoth 3, 5 e Tamid 3, 5 façam referência a tal 
estrutura (v. terminologia próxima em Middoth 3, 8). 
506 Apesar de algum material dessa coluna ter sobrevivido no original, ela foi muito melhor preservada na parte 
de trás da coluna XXXVI. Apesar da condição fragmentária, o tema da estrutura da colunata deve continuar nas 
primeiras linhas, seguida por proibições de acesso, como veremos adiante (Op. Cit.). 
507 Qimron e Martínez/Tigchelaar transcrevem “para” no início da linha (Yadin sugere o mesmo, mas apenas em 
seu comentário). Qimron ainda traz para o final da linha “ungirás o santuário” (cf. Ex 30, 26). Yadin propõe a 
seguinte reconstituição: “[para o San]to dos Santo[s não entrará, porque é o Santo dos Santos]”. 
508 De acordo com Yadin, as proibições (linhas 2 e 3) de acesso a coisas e lugares santos incidiriam sobre os 
sacerdotes que estivessem em estado de impureza (cf. Lv 22, 3), além daqueles que fossem desqualificados do 
cargo por algum defeito físico (Lv 21, 16s) ou daqueles que não estivessem devidamente paramentados (v. 1QSa 
II, 3-9 e 1QM VII, 6-7; cf. Op. Cit.). Qimron traz para o final da linha “[unção santa 3) será]” (cf. Ex 30, 31). 
509 No início da linha, onde Qimron lê um heh de “ היה]ת ” “será” (v. comentário acima), Yadin lê um alef. 
510 Yadin lê apenas “e todo” e algumas letras esparsas (um heh, um mem e um heh). O primeiro heh, no início da 
linha, é lido por Qimron como het, perfazendo “ ח]ימש ” “será ungido”. Segundo Qimron e Martínez/Tigchelaar, o 
mem e o heh fazem parte do termo “ממנה” “dele/a”, que transcrevemos na tradução. Ele continua em sua 
reconstrução: “[será ungi]do dele e todo [homem dos filhos de Israel que a trouxer] e que não é”. 
511 Yadin lê: “4) ...e que não é 5) sacerdote ser[á m]orto e todo homem que [é sacerdo]te que entrar”. A proibição 
de leigos nos lugares santos está legislada em Nm 3, 10.38; 17, 5.28; 18, 7 (Op. Cit.). Nem Qimron ou 
Martínez/Tigchelaar lêem o primeiro “que”. Qimron, por sua vez, lê um mem e um heh, preenchendo a lacuna 
com “e todo homem dentre os [sacerdotes, filhos de Aarão]”. Diferentemente de Yadin e Martínez/Tigchelaar 



6) nele e não estiver revestido com as vest[es...]XX não foi investido512   

7) para seu ministério, também eles serão mortos. E não profanar[ão o san]tuário de seu 

Deus para carregar513 

8) iniqüidade culpada para morrer. Santificarás ao r[ed]or do altar e o Heikhal e a bacia514 

9) e o pórtico, e será santíssimo para todo o sempre. Vacat.515 

10) E farás um lugar a Oeste do Heikhal ao redor, um colunata com colunas verticais516 

11) para o sacrifício de purificação e para o de reparação, separadas uma da outra: para o 

sacrifício de purificação dos sacerdotes e para os bodes517 

12) e para o sacrifício de purificação do povo e para os sacrifícios de sua reparação, e 

nenhum deles deve ser misturado um518 

13) com o outro, portanto seus lugares são separados um do outro de forma que não 

14) se equivoquem os sacerdotes em qualquer sacrifício de purificação do povo e com 

qualquer dos carneiros dos sacrifícios de reparação a fim de carregar519 

                                                                                                                                                                             
que sugerem que o verbo “בוא” esteja no Pa‘al (“entrar”), Qimron transcreve o verbo no hif‘il (Qimron baseia 
toda a sua proposta de reconstrução das linhas 2-4 em Ex 30, 22-33).  
512 Qimron lê “אותה” no início da linha, conectando com “que a trouxer”. Martínez/Tigchelaar também lêem o 
mesmo termo, mas traduzem: “who enters it”, referindo-se à proibição de acesso aos lugares santos sem as vestes 
litúrgicas. Yadin lê apenas um alef, mas, através da fotografia com infra-vermelho acredita na possibilidade de 
que seja “איתם”, “com eles”, plural que se referiria talvez ao sumo sacerdote e seu suplente. A proposta de 
Qimron segue: “e ele não estiver revestido com as vest[es santas ou que] não tenha sido investido] 7) em seu 
ministério”. A combinação de unção, vestes e ordenação sacerdotais parece bastante forçada dentro do contexto 
maior. A leitura de Yadin parece preferível: “... e não estiver revestido com as vest[es santas que com el]as foi 
investido...” (Yadin faz a leitura de um mem e um heh após a lacuna – letras com as quais forma “com elas” – 
não aceita pelos demais especialistas). Para o conteúdo geral, ler Ex 28, 41ss e Ez 44, 17s (Op. Cit., p. 149).  
513 Para a terminologia de “também eles” combinada com a ameaça de pena capital devido a acesso ilegítmo das 
coisas santas v. Nm 18, 3 e 7. Para o início da oração “não profanareis...” v. a LXX em Lv 21, 13. A segunda 
parte foi influenciada por Lv 22, 16 e Nm 18, 1. 22. A expressão “iniqüidade culposa” é encontrada em dois 
textos sectários de Qumran: 1QpHab VIII, 12 e 1QS V, 15.  
514 Segundo Yadin, o escriba escreveu um mem em “ ה)מ(וקדשת ” e depois o apagou (Op. Cit.; imperceptível pela 
fotografia).  
515 Yadin acredita que todos esses locais e mobiliário enumerados fossem circundados por um muro que, 
provavelmente, era chamado “muro interno do átrio”, em constraste com outro muro denominado “o muro 
exterior do átrio” que aparece em XXXVII, 9. Em Ex 30, 29, tudo o que está nessa área é consagrado, tornando-
se “santo dos santos” ou “santíssimos” (cf. Ex 29, 37; 40, 10; Lv 8, 11; Nm 18, 10; 2Cr 7,7; Kelim 1, 8;Op. Cit., 
pp., 149-50). Maier ainda cita 1Rs 8, 64ss; Ez 41, 10 e 43, 12s (MAIER, 1985, p. 90).  
516 Em paralelo com a estrutura anteriormente tratada, a Sul e a Norte, agora temos o comando para construir 
Leste e Oeste. O uso do termo “lugar” nesse tipo de contexto aparece em Lv 4, 12; 6,4, sendo que, para Yadin, a 
passagem mais próxima ao nosso texto é Ez 46, 19-20 ou 41, 12ss. Maier, por sua vez, não vê qualquer ligação 
ao edifício de Ezequiel, mas faz recordar 1Cr 26, 18 (Op. Cit., p. 91). Com “ao redor”, Yadin entende toda a área 
a Oeste do Heikhal (exatamente atrás do Santo dos Santos). Para “עומדים” (aqui traduzido por verticais), v. Ex 
26, 15 (YADIN, p. 150).  
517 O termo “מובדלים” aparece também nos escritos rabínicos (cf. Tos Pe’ah 3, 5). Os bodes são aqueles 
destinados para os sacrifícios de Yom Kippur, festas e neomênias (como vimos acima; Op. Cit.). 
518 Não se pode misturar os sacrifícios de purificação em favor dos sacerdotes e aquele pelo povo, bem como os 
sacrifícios de purificação com os de reparação (cf. Col XXXVII, 11-12; Ez 40, 38ss (MAIER); Zevahim 8, 2, 
Sifra Nedavah 3, 14 [5c]; Op. Cit., pp. 150-1). 
519 Para a linguagem relacionada à falta inavertida, v. Lv 4, 13 (Op. Cit.). Yadin lê “אלו” e traduz por “carneiros”; 
Qimron e Martínez, no entanto lêem “אלי”, que parece ser o mais lógico. Vermès, por sua vez, transcreve 
“carneiros”, mas com dúvidas. Wise et al trazem “bodes”, a despeito das disferenças de grafia dos termos. 



15) falta culposa. Vacat. E as aves que sacrificarão sobre o altar: rolas520    

 

Coluna XXXVI521 

 

1) [...]’[...]522 

2) [...] portões XXXX523 

3) [...] a partir do ângulo [...]524 

4) [até o ca]nto do portã[o, ...] a largura do portão, quarenta525 

5) côvados em todos os seus lados, com [essa] mesma me[dida], e a [lar]gura da [sua] 

pare[de] será de sete côvados526 

6) [e] sua [altur]a cinco [... até a estru]tura do [seu] telhado [e a largu]ra de [seus] 

côm[odos] será de vinte527 

7) e seis côvados de ângulo a ângulo. E os po[rt]ões pelos quais entram528 

8) e saem por eles; a largura do portão, quato[rz]e côvados e, sua altura,529 

                                                        
520 Após o Vacat., o sacrifício de purificação com aves (Lv 5, 7) começa a ser tratado, mas em um texto muito 
mais próximo a Lv 1, 14, que descreve a ‘Olah da ave (Op. Cit.).  
521 O material que aderiu à parte de trás da Coluna XXXVII auxiliou a recuperar parte do texto. A primeira linha, 
seguindo as especificações para o rito de purificação com a oferta de ave, deve determinar o número de rolas e 
de pombinhos: dois de cada (cf. Lv 14, 22) ou uma rola e dois pombinhos (cf. Col. LX, 9-10). O tema seguinte 
visa às especificações arquitetônicas do átrio interno, dimensões, número de portões etc. (Op. Cit., pp. 151-52).  
522 Apenas um alef pode ser lido. 
523 Algumas letras podem ser inferidas do material que restou no reverso da Col. XXXVII. Yadin hesita, mas 
acaba por decidir pela possibilidade de que o termo “portões” esteja escrito, assim como fazem 
Martínez/Tigchelaar e Qimron (outra opção seria a palavra “vinte”). Yadin também acredita poder discernir as 
letras “ומאה” (“cem”), mas não é seguido por nenhum outro especialista. 
524 Qimron lê um lamed após a lacuna. Yadin propõe as seguintes reconstituições: “a partir do ângulo [primeiro]” 
ou, ainda, “a partir do ângulo [nordeste]” (Op. Cit., pp. 152-3). 
525 Qimron acredita poder decifrar a letra ‘ain de “עד” “até”, no início da linha. Todos os especialistas concordam 
que a lacuna deve ser preenchida com “[cento e vinte côvados]” (conforme ll. 12-13). Segundo Yadin, apenas o 
átrio interno é medido a partir de seus “ângulos” (ângulo interno, sem contar a largura da parede ou o restante) e 
não a partir de seus “cantos” externos. Ele usa o mesmo método para medir os portões (cf. Nee 3, 24). Maier, 
porém, não concorda com esta interpretação de Yadin e não vê porque o autor seria inconsistente com relação às 
suas referências para fazer as medições. Segundo ele, a preocupação do autor não é a área construída, mas a área 
de circulação, acessível às pessoas. Assim, todo o plano do Templo seria mensurado a partir de ângulos internos 
(MAIER, 1985, p. 63). Para ele, teríamos aqui um canto “no” portão e não “do” portão (Op. Cit., p. 96). Com 
relação ao uso de “ângulo” “מקצוע”, no TM, v. Ex 36, 28; Ez 46, 21-22. Discordando de Maier, Asher Kaufman 
cita Middoth, onde o termo significa “ângulo externo”, e não interno (o mesmo vale, aparentemente, para as 
citações bíblicas; KAUFMAN, 2001, p. 289). Quarenta por quarenta são as dimensões dos portões (cf. ll. 6-7; 
YADIN, p. 153). 
526 Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem “רוחותיו”, opção que seguimos, contra a leitura de Yadin que traz “ רוח
 .cada lado”. De qualquer maneira, não altera o sentido“ ”ורוח
527 Todos são unânimes no preenchimento da lacuna com “[e] sua [altur]a cinco [e quarenta côvados até a 
estru]tura...” (v. a altura dos portões nas ll. 9-10, incluindo a estrutura do telhado). 
528 Vinte e seis côvados é a medida da parte interna dos portões, sendo quatorze côvados a medida da entrada do 
portão. (Op. Cit., p. 154). 
529 Talvez por ser este o portão de entrada, tenhamos aqui a simples descrição de que, por ele, as pessoas “entram 
e saem”. Yadin levanta outra possibilidade, aventando que, uma vez que o portão anterior, o oriental, poderia 
estar fechado como demanda Ez 44, 1 e 46, 1s, esse, com os outros dois, teriam passagem livre. Maier não 



9) vinte e oito côvados do umb[r]al até o dintel e a altura530 

10) da estrutura do telhado, a partir do dintel, quatorze côvados e a estrutura coberta com 

uma entablatura531 

11) de cedro revestido de ouro puro e suas portas revestidas de ouro fino532 

12) Vacat. E do canto do portão até o segundo ângulo do átrio cento e533 

13) vinte côvados e assim será a medida de todos esses portões do534 

14) átrio interno. E os portões vêm na direção interna, para dentro do átrio535  

                                                                                                                                                                             
concorda, pois isso só valeria no caso de que as medidas dadas não se aplicassem ao portão oeste. Ao contrário, 
não há medidas específicas para o portão Oeste de nenhum dos átrios (o interno, o intermediário ou o externo). 
Para ele, há uma tentativa de deixar claro que o tema foi alterado, das dimensões exteriores do portão para as 
interiores (MAIER, 1985, p. 96). Com relação à medida de quatorze côvados, v. a LXX para Ez 40, 48 e o doc. 
“Nova Jerusalém” 1, 7 (YADIN, Op. Cit.). 
530 Depois do samekh de “סף” “umbral”, o escriba apagou uma letra que Qimron e Martínez/Tigchelaar 
acreditam ser um alef. Cf. as especificações semelhantes para o portão do átrio externo na Col. XLI, 15 (Op. Cit., 
p. 155). 
531 Yadin explica que a “entablamento” (Yadin + Wise et al), “painel” (Vermès) (“כיור”) seria a parte 
ornamentada da fachada do portão. Martínez/Tigchelaar traduzem apenas por “framework” (Op. Cit.). 
532 A frase com a demanda que se revista o cedro com ouro “puro” é bastante comum na narrativa da construção 
da Tenda do Encontro (v. p. ex., 25, 11). Provavelmente, na época do Segundo Templo, a expressão “ouro fino” 
denotasse algum material ainda mais precioso. Como vemos, enquanto o telhado e portões do átrio externo são 
revestidos de “ouro puro”, os portões do átrio interno o são com “ouro fino” (cf. 2Cr 3, 5-8; Op. Cit.).  
533 Após um pequeno vacat., o autor retorna às medições. 
534 O escriba esqueceu-se de transcrever a letra dalet em “מדת” “medida de” e a insere sobre a linha.Yadin 
apresenta os cálculos finais: 7 de parede + 120 + 40 de portão + 120 + sete de parede = 294 côvados o todo  e 
280 côvados em seu interior (240, sem o portão; Op. Cit.). Maier concorca com os 280 côvados, mas calcula 300 
côvados para a o quadrado externo, ou seja, contando os muros do átrio (considera os sete côvados de Yadin uma 
hipótese). Para ele, o número 294 não entra no padrão dos valores das medidas do manuscrito (Thiering, no 
entanto, faz o mesmo cálculo que Yadin; THIERING, 2004, p. 343). Assim, seguindo seus cálculos – 
diferenciados dos de Yadin, como vimos - teríamos no átrio interno 280 côvados de área interna e 300 com o 
muro, no átrio intermediário, 480 côvados de área interna e 500 com o muro (500 X 500 é a medida do átrio 
externo de Ezequiel; v. também Middoth 2,1 para o Templo herodiano) e 1600 côvados de área para o átrio 
externo com 1700 contando o muro. Nenhum desses números seria por acaso. Todos os números internos 
perfazem a proporção =7:12:40X40 de 280 X 280 X 480 X 480 X 1600 X 1600. Só assim criar-se-ia a simetria 
desejada pelo autor do RT (MAIER, 1985, pp. 61-3; 98-101; MAIER, In: BROOKE, 1989, pp. 24-5). Thiering 
aceita o número de 1600 côvados, mas apenas para o átrio na área interna (THIERING, p. 350). Aliás, todos os 
seus cálculos sempre excluem o muro. Para o átrio intermediário, soma 8 côvados aos 480, dividindo por 2, 
chegando a 244 (Op. Cit., p. 243), que, na sua opinião, seria um número importante para o cálculo dos ângulos e 
como o sol bateria em cada portão, fornecendo o horário exato, principalmente para as orações diárias, conforme 
arranjadas pelos membros de Qumran (Op. Cit., 352ss). Thiering baseia-se inicialmente em estudo de Barker, 
que relaciona a entrada do sol pelos portões do Templo com o sistema de doze portões no cálculo astronômico 
do calendário solar da seção de astronomia do livro de Henoc (sobre Henoc v. estudo de VANDERKAM, 1998, 
sobre os calendários encontrados entre os MMM, pp. 17-27). Barker, no entanto, aceita os resultados de Maier, 
diferentemente de Thiering. A partir, então, dos números de Maier, Barker sugere que o portão do meio, na 
perspectiva Oeste-Leste, sinalizaria o sol nascente durante os equinócios, e os cantos dos portões a Leste (canto 
nordeste do portão noroeste e o canto sudeste do portão sudeste), marcariam o sol nascente dos solstícios de 
verão e inverno. Para verificá-lo, ela acredita que poderia haver a demarcação de um ponto central no telhado do 
Templo, em que solstícios e equinóscios poderiam ser previstos e observados. Por fim, diante dessa possível 
constatação, questiona-se sobre a possibilidade de que o grupo que planejou o Templo pretendesse calcular e 
medir o tempo e as estações através da disposição arquitetônica de seus portões (BARKER, 1989, In: BROOKE, 
pp.63-5). Conclui-se, enfim, que, entre os especialistas pesquisados, não há concordância com relação às 
medidas exatas de certos elementos arquitetônicos do Templo, apesar de estarem bastante próximos. Da mesma 
forma, existe a possibilidade de que seu plano arquitetônico tivesse também um propósito astronômico-religioso, 
uma vez que se esse grupo fosse adepto do calendário solar, suas orações e horários para os sacrifícios seriam 
regulados mais facilmente por esses sistemas de portões que marcariam o nascer do sol e as estações.    



Coluna XXXVII536 

 

1) [...] XXX [...]537 

2) [...] nova/o dos jardins, para todo hš[...]538 

3) [...]h entre XXX [...]539 

4) [...] interno para a base do [al]tar que [...]540 

5) [o]s sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel XXX wlk[...]541 

6) [...] ‘š[...] cantos do pórtico inferior feitos de [...]542 

7) os degraus junto [às paredes dos] portões, nos dois [lados] do portão.543 
                                                                                                                                                                             
535 Yadin acredita que pudesse haver mais texto nessa linha após a última palavra remanescente (“átrio”). Ele 
sugere que esse texto possa ser: “de x côvados e, saindo da parede do átrio, y côvados” (cf. sobre os portões do 
átrio externo na Col. XXXVIII, 01). O especialista ainda infere do texto que toda a estrutura dos portões estaria 
dentro da área do átrio (YADIN, p. 156).  
536 Parte do material que pôde ser restaurado nessa coluna veio da leitura em imagem de espelho do reverso da 
coluna XXXVIII, bem como de outro fragmento de 11QT(b) (cf. texto sublinhado). A parte superior, que foi 
completamente perdida, certamente continuava a conferir as medidas para os portões do átrio interno (Op. Cit., 
pp. 156-7). 
537 Qimron acredita ler um nun sofit seguido de um heh. Em uma linha que denomina de 01, lê também um mem. 
Nenhum outro especialista fez qualquer tentativa de ler o material danificado. 
538 Yadin supõe que “novo” (ou “nova”) aqui se refira a grão, vinho ou óleo. Antes da lacuna é possível ler um 
šin e um heh, que, em conjunto, Yadin levanta a possibilidade de ser da palavra “השנה” “o ano”. Não há, 
contudo, qualquer certeza devido à falta de um contexto mais compreensível (Op. Cit., p. 157). Qimron 
transcreve “vinho” antes de “novo”, bem como o termo “ano”, como sugeriu Yadin (Martínez/Tigchelaar 
abstêm-se de fazer qualquer sugestão). 
539 Qimron traz como proposta: “[uma colunata cons]truirás entre quatro”. Yadin leva em conta a possibilidade 
de que o texto realmente traga “construirás” e “quatro”, contudo sugere que o tema seja a parede interior do átrio 
interno (Op. Cit., p. 157). Martínez/Tigchelaar mantêm sua posição mais conservadora, sem qualquer proposta 
de reconstrução. Maier acredita que, até a linha 5, o tema ainda seja o portão. Para ele, a transferência das partes 
dos sacrifícios destinadas à população acontecia no portão, exatamente no “meio” de seu trajeto, sendo que os 
vinte côvados mais “internos” pertenceriam ao átrio interno, e os demais vinte côvados, depois da sua 
“fronteira”, ao átrio intermediário (MAIER, 1985, p. 97).   
540 Qimron oferece uma hipótese de restauração completa da linha: “[parede do átr]io interno para a base do 
[al]tar onde comerão” (cf., para o início da linha, a redação da l. 9). Yadin e Martínez/Tigchelaar, naturalmente, 
transcrevem o termo “átrio” na lacuna do início da linha, mas, entre colchetes, e sem a sugestão de que se trataria 
da “parede” do átrio. Com relação à “base do altar”, v. XVI, 17 e comentário (Op. Cit.). Wise, comparando o 
documento “Nova Jerusalém” e o RT, percebe o mesmo uso do termo em aramaico “עזרתא” em 2Q24 VIII, 7-8 - 
cujo termo análogo em Hebraico traduzimos por “base”. Ele defende ser uma área mais alta onde se localizaria o 
altar e não exatamente seu “suporte”, que é como entendemos o termo, principalmente pensando no sangue que 
devia ser aspergido sobre a base do altar, conforme estipula XVI, 17. Segundo esse autor, essa área abrangeria o 
próprio santuário, a bacia de bronze e a coluna interior, área esta que, em XXXV, 8-9, é denominada “Santo dos 
Santos” (WISE, 1990, p. 71, Nota 32). Assim, o NJ traria o visionário a essa área olhando para a área defronte, 
que, aparentemente, mediria 120 côvados (o texto está lacunado e traz “מאה ועשר”). Essa é exatamente a medida 
do átrio interno segundo o RT (cf. XXXVI, 4.12-13). Desta forma, diante dessa correlação sugerida por Wise, 
teríamos, em ambos os documentos, a mesma medida para o átrio interno (WISE, 1990, p. 71; cf. outra sugestão 
de proximidade entre os textos, levantada pelo mesmo autor, na nota 558, logo adiante). 
541 Qimron acredita que a palavra “ali” aparece antes da partícula do objeto direto “ ת]א ” “[o]s”. Depois afirma ler 
algumas letras do texto proposto para o final da linha com “e para a [‘O]lah a partir do pórtico” (não parece estar 
tão certo com relação às letras do segundo termo e, para o primeiro, recorda a possibilidade de ser “ לה]מע[ול ”). 
Yadin e Martínez/Tigchelaar concordam, no entanto, em ler as letras waw, lamed e kaf, as quais Yadin sugere 
que formem “ הנים]ולכ ” “e para os sacerdotes”. Yadin argumenta que, se for esse o caso, o tema tratado talvez seja 
a designação de um local para o sacrifício de comunhão dos leigos diferente do lugar para os sacerdotes, ou vice-
versa (textualmente o trecho assemelhar-se-ia a Lv 7, 34; cf. também 7, 11ss e 29ss; Op. Cit, pp. 157-8).     
542 Qimron completa a sentença com “feitos de ouro”. Martínez/Tigchelaar interrompem já em “pórtico inferior”. 



8) F[a]rás no átr[io in]terior um lu[ga]r de assentos para os sacerdotes e mesas544 

9) em frente aos assentos, na colunata interna junto à parede externa do átrio,545 

10) lugares feitos para os sacerdotes, para seus sa[cr]ifícios (de comunhão) e para os 

primeiros frutos e para os dízimos546 

11) e para os sacrifícios de comunhão que serão sacrificados e não [m]isturarão os 

sacrifícios de547 

12) comunhão dos filhos de Israel com os sacrifícios dos sacerdotes. Vacat.548 

13) E nos quatro ângulos do átrio, [f]arás para eles um lugar para [pa]nel[a]s549 

14)  onde eles cozinhem os seus sacrifícios (de comunhão) e os seus sacrifícios de 

purificação550  

 

Coluna XXXVIII551 

 

1) [...] comerão [...]552 

                                                                                                                                                                             
543 Há unanimidade no preenchimento das lacunas com “קירות” “paredes” e “עברי” “lados”. Qimron questiona-se 
se haveria um Vacat. ao final da linha. Yadin deixa um espaço em branco entre “אצל” “junto/com” e “as 
paredes”. Para os demais, a preposição é relacionada a esse termo. 
544 Onde traduzimos “lugar”, temos a palavra “בית” em Hebraico. Deve-se entender que temos aí uma construção 
específica, com mesas e cadeiras, para os sacerdotes comerem das coisas santas. O termo “מושב”, na Bíblia, é 
utilizado como sítio de assentamento ou habitação (v. Lv 13, 46). Contudo, com esse mesmo sentido de 
“assento”, como temos no RT, vemos com freqüência na literatura rabínica (cf. Tohorot 7, 5-6,com uso plural 
idêntico ao do Rolo; Op. Cit.). 
545 Yadin chama a atenção para que não se confunda a colunata aqui referida à colunata a Oeste do Heikhal, que 
servia para a guarda e separação das ofertas dos sacrifícios de purificação e de reparação. Ele ainda presume que 
o texto indique que haveria outra parede no átrio interior, circundando o Heikhal e o altar (Op. Cit., p. 159).  
546 Segundo Yadin e Qimron, 11QT(b) confirma a leitura de “primeiros frutos”. Vemos mais uma vez a 
separação entre os sacrifícios dos sacerdotes e dos israelitas (Op. Cit.).    
547 O verbo “misturar” foi restaurado em parte graças a 11QT(b). 
548 Outra vez a ênfase na distinção entre sacerdotes e leigos. 
549 Em 11QT(b), o escriba esqueceu-se de transcrever o termo “lugar” e o inseriu acima da linha. É também com 
o auxílio desse documento que o final da linha pôde ser decifrado com segurança. Yadin traduz “כירים” por 
“stoves” (Vermès, “cooking-stoves”), enquanto Martínez/Tigchelaar (com Wise et al) traduzem por “cauldrons”, 
sendo esse o sentido encontrado nos dics. O texto segue de perto Ez 46, 21s., que, no entanto, trata das 
“cozinhas” dos leigos nos quatro cantos do átrio externo e não dos sacerdotes no átrio interno (Op. Cit.).  
550 Yadin transcreve o waw conjuntivo, que aparece antes de “seus sacrifícios”, entre colchetes. Qimron sequer 
acredita em sua existência. Martínez/Tigchelaar o transcrevem normalmente no fluxo do texto. 
551 As colunas XXXVIII e XXXIX estão seriamente avariadas devido à amalgamação com outras colunas. 
Fotografias contra a luz foram tiradas a fim de decifrar-se parte do texto. Além de que algum material também se 
fixou no verso da XXXIX. Letras de outras colunas misturaram-se dificultando o trabalho de reconstituição (Op. 
Cit., p. 160). Qimron e Martínez/Tigchelaar sugerem que uma das linhas que restou em 11QT(b) 12 e em 4Q365 
seja a continuação da coluna 38. Qimron traz “[cozinharão no âng]ulo nordeste e comerão”. Já 
Martínez/Tigchelaar transcrevem: “no ângulo nordeste e o/a”. Ainda Qimron e Yadin acreditam que um trecho 
de 4Q365, na verdade, auxilia na reconstituição das linhas sobreviventes da parte inferior da coluna. Esse 
material será comentado seguindo o trabalho de Qimron, linha a linha. Já Yadin, diferentemente do que fez 
outras vezes, não transcreve o documento com o 11QT, mas sim o cita nos comentários. De qualquer maneira, o 
fragmento independente trata dos diferentes tipos de comida que deviam ser cozidos especificamente em cada 
“cozinha” (Op. Cit., p. 161).   



2) [...] sythmh [...]553 

3) [...] comerão e beberão [...]554 

4) Comerão [...] do grão, do mosto e do [óleo ...]555 

5) [...] [...]556 

6) [...] o portão oeste [...]557 

7) [...] a madeira da árvore que for trazida para [...]558 

8) [...] sobre ela incenso e para [...]559 

                                                                                                                                                                             
552 Yadin oferece duas sugestões para o que poderia preceder o verbo: a primeira seria “[ali] comerão” (v. l. 10) 
ou ainda “[assim] comerão” (Op. Cit.). 
553 Yadin acredita que temos o verbo “fazer” (“ שיתמה]וע ”), sinalizando um comando. Qimron e 
Martínez/Tigchelaar preenchem com “ראשיתמה” “seus primeiros frutos”. 
554 Pelo contexto, Yadin argumenta que o autor volta a tratar dos festivais. Apesar do explícito comando para 
beber, o festival referido não seria o do vinho novo, uma vez que é tratado abaixo (cf. COl. XXI, 7; Op. Cit., pp. 
162) 
555 Nem Qimron nem Martínez/Tigchelaar lêem o verbo “comer” no início da linha, mas somente Yadin. 4Q365 
traz uma ordem dos elementos diferente da do RT, passando do grão para o óleo. Segundo Yadin, a ordem que 
aparece no RT é a regular no documento, como se pode ver ao comparar com a Col. XLIII, 3. 4Q365 ainda traz 
um mem final antes de “grão”, que pode bem ser de “הבכורים” “os primeiros frutos”. Yadin e Qimron levantam, 
assim, a possibilidade do texto dizer “comerão [nos dias dos primeiros frutos] do grão...” (para Qimron, esse é o 
início da linha). Na opinião de Yadin, isso confirmaria que a festa tratada é a Festa dos Primeiros grãos e não a 
do Vinho Novo (Op. Cit.).  
556 Qimron transcreve aqui parte de 4Q365, que Yadin também acredita ser dessa linha, porém só a menciona no 
comentário: “[os filhos de Israel e no dia dos primeiros frutos]”. Qimron ainda traz “dos frutos” no final da linha 
e parece reconhecer algumas letras do início da linha, mas provavelmente não acha possível oferecer qualquer 
tentativa de reconstrução. 
557 Yadin acredita reconhecer os dois primeiros termos da linha com “[comerão junto] ao portão oeste”. Qimron, 
contra Yadin, argumenta que não haveria espaço para o verbo “comer”, no plural, no início da linha (QIMRON, 
p. 54). Yadin replica, no entanto, que o estado do documento é tão precário que é impossível estabelecer quanto 
espaço realmente haveria originalmente. Martínez/Tigchelaar e Qimron, por sua vez, trazem “[para a esquerda] 
do portão oeste”. Na verdade, Yadin e Qimron transcrevem sem qualquer reserva apenas o lamed final, que 
acreditam ser de “אצל” “junto”, ou ainda de “שמאל” “esquerda” (Martínez/Tigchelaar transcrevem esse termo no 
fluxo do texto, fora dos colchetes). Qimron ainda levanta a possibilidade de o primeiro termo ser “trazer” e 
oferece uma proposta de reconstituição da linha, com a ajuda de 4Q365: “[trarão] para a esquerda do portão 
oeste [todos os frutos de sua terra, os figos (Yadin lê “uvas”)]”. Yadin observa que o autor ainda trata do muro 
do átrio interno, pois é o único que tem quatro portões.  
558 Yadin, com certa hesitação, traz: “[...] toda a madeira que trarão para XXX [...]”. Qimron transcreve a 
continuação do texto de 4Q365: “[e as romãs e] (frutos) da árvore que comereis e [para a direita desse portão a 
Minḥah com os sacrifícios]”. Yadin também cita esse trecho de 4Q365, mas não o posiciona nessa linha, e sim 
na 8.  
559 Assim, Yadin propõe a reconstituição de um trecho da linha, também com o auxílio do frag. 4Q365: “[[...]h a 
Minḥah com os sacrifícios], sobre ela o incenso...” (cf. Col. XX, 10-12). O autor do RT, então, salientaria que a 

Minḥah ofertada pelos leigos requer incenso e, após a porção que é ofertada a YHWH como memorial, deve ser 
comida pelos sacerdotes em lugar santo (Op. Cit., pp. 162-3; cf. cap. 1, pp. 74ss). Qimron faz leitura diversa de 
4Q365: “7) e [para direita desse portão a Minḥah dos sacrifícios 8) que vem] sobre ela o incenso e, para a 

esquerda, o por[tão No]rte, a Minḥah dos sacrifícios de repara[ção do ciúme]”. Considerando a última 

combinação problemática, levanta a possibilidade de ser, na verdade, “os sacrifícios de repara[ção e a Minḥah do 
ciúme]” (QIMRON, p. 54; cf. Nm 5, 15). Martínez/Tigchelaar transcrevem o trecho que vai de “sobre ela” a 
“portão Norte” (mas diferentemente de Qimron, “norte” está totamente entre colchetes). Já Wise, baseando-se 
em sua tese de que o “NJ” e o RT provêm dos mesmos círculos sacerdotais (abre a possibilidade para círculos de 
escribas, o que, a meu ver, é pouco provável) e que, por conseguinte, compartilhariam a mesma ideologia, 
defende que uma das ofertas incluídas na “Minḥah dos sacrifícios que vem sobre ela incenso” é dos pães da 



9) e, para a direi[ta] desse portão, [...]560 

10) [..] ali comerão [...] de ave: das rolas e dos pombinhos. Vacat.561 

11) Vacat. 

12) E farás o segundo [á]trio cercando o átrio interno, a largura será de cem côvados562 

13) e o comprimento do lado oriental será quatrocentos e oitenta côvados e assim a largura 

e o comprimento para todos563 

14) os seus lados, para o negev (Sul), para o mar (oeste) e para o Norte. E a largura de seu 

muro será de quatro côvados e a altura vinte e564 

15) oito côvados. E os cômodos serão feitos na parede no lado de fora e, entre um cômodo 

e outro, haverá três565 

                                                                                                                                                                             
presença. Ele observa que as diversas ofertas deviam ser consumidas pelos sacerdotes em diferentes, mas 
determinados lugares dentro do átrio, sendo que a linha 6 especificaria aquelas a serem consumidas no portão 
oeste. O critério para a estipulação e separação das ofertas nos diferentes lugares seria provavelmente a sua 
similaridade ou elementos em comum. Assim, Wise colocava que, segundo a linha 9, as ofertas que recebessem 
incenso seriam consumidas ao Sul (“para a direita”) do portão oeste, local em que 2Q24 IV 7-16 (cópia de NJ), 
em conjunto com 11QNJ 1-7, estabelece para o consumo dos pães da presença (WISE, 1990, pp. 72-4). Porém, 
em sua tradução e reconstituição do texto em conjunto com Cook e Abegg, a proposta se modifica um pouco, 
sendo que, na linha 6, o texto determinaria que as ofertas de frutas é que deviam ser levadas ao Sul do portão 
oeste, e, na linha 7-8a, também ao Sul desse portão, as ofertas com incenso deviam ser consumidas. Em 7b a 
referência já seria ao portão Norte (como a reconstróem Qimron e Martínez/Tigchelaar), em cujo lado oeste se 
devia consumir a Minḥah do ciúme. A linha 9, portanto, trataria do Nordeste do átrio (ou seja, a direita do portão 
Norte e não do Oeste como propôs em sua tese), onde ofertas de grãos e de purificação seriam consumidas. De 
qualquer modo, é mantida a idéia de que ofertas com incenso seriam consumidas a sudoeste. De resto, seguiria 
de modo muito mais próximo, as reconstituições propostas pelos demais especialistas, como vimos acima.    
560 Yadin também supõe que “Minḥah do ciúme” venha imediatamente antes do texto que temos aqui. Ele 
observa que, se o tema ainda é o portão ocidental, então a oferta descrita aqui deve ser comida à esquerda deste 
(Op. Cit., p. 163). Qimron traz: “e, para a direi[ta] desse portão, toda a Minḥah e os bodes [do] sacrifício de 
purificação que sacrificam os filhos de”. Yadin não aceita a colocação desse texto, que aparece no reverso da 
coluna XL, pois sua leitura lhe parece bastante duvidosa (Op. Cit.). 
561 Qimron oferece mais uma proposta de reconstituição apoiado no texto do verso da coluna XL: “[I]srael, ali 
comerão [os sacrifícios de purificação] de ave: das rolas e dos pombinhos”. Yadin também levanta a 
possibilidade de a lacuna ser preenchida com “os sacrifícios de purificação” (Op. Cit.). Aqui se encerram as 
especificações acerca do átrio interno.    
562 Uma linha inteira é deixada em branco para separar o tema do átrio interno e o novo tema, o átrio 
intermediário (v., na Col. XL, ainda um “terceiro átrio” ou “átrio externo”). Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem 
“ onde Yadin lê ”סובבת“ ב]י[סב ” (seguimos a primeira opção). O escriba, por engano, escreve “רחוב”, no lugar de 
 largura”. Yadin acredita que isso aconteceu por influência do uso do termo como indicador de distância“ ”רוחב“
(cf. Col. XLVI, 15). Cem côvados é a distância entre os muros do átrio interno para o aqui referido (Op. Cit., pp. 
163-4). 
563 4Q365 traz os dois primeiros termos da linha e parte do penúltimo e o último.  
564 Em todos os seus lados, a parede do átrio tem a mesma medida (o lado oriental já foi mencionado). 
Diferentemente do muro externo, com sete côvados de espessura, esse mede quatro côvados (Col. XL, 9). 
565 4Q365 traz alguns termos a mais, dando continuidade ao que temos no final da linha: “e entre um cômodo e 
outro, três [côvados e meio]”.Vinte e oito côvados é a mesma medida da largura dos portões e da altura do 
portão de entrada (Col. XXXVI, 9), bem como dos portões do átrio externo (Co. XLI, 15). Segundo Yadin, 
 são cômodos que devem ser construídos fora dos muros, com entrada por dentro, e, portanto, não seriam ”תאים“
contados nas dimensões do átrio (YADIN, p. 164). Para Maier, no entanto, “תאים” seriam esteios, contrafortes, e 
não cômodos. Comparando com a coluna LX, 10ss, em que eles devem ser construídos do lado de fora do muro, 
descarta qualquer possibilidade de que fossem cômodos (MAIER, 1985, P. 101). Thiering lembra que esse 
mesmo termo aparece em Ez 40, 7. 10, entre outros, no sentido de cômodos ou câmaras que ficavam de cada 



Coluna XXXIX566 

 

1) [...]567 

2) [...] estrutura do telhado [...]568 

3) côvados [...] e as suas portas [...]569 

4) revestidas de ouro [...] esse átrio [...]570 

5) a assembléia da congregação [...] quarta geração, da idade de571 

6) vinte [...] prostrarem-se diante de mim, toda a con[gr]egação dos filhos de572 

7) Israel [...] não entrará nele mulher e criança até o dia573  

                                                                                                                                                                             
lado dos portões, onde os vigias faziam a guarda. Para ela, no RT tratar-se-ia de grandes câmaras, onde as 
pessoas podiam reunir-se em conselhos (THIERING, 2004, pp. 341-2). Ao mesmo tempo em que Maier parece 
ter suas razões, o termo realmente nunca aparece na BH com o sentido por ele proposto. 
566 Como observamos no comentário à coluna XXXVIII, ambas as colunas estão bastante danificadas. Yadin 
acredita que, em óbvia continuação ao tema do átrio intermediário, teríamos aqui a descrição do seu muro, dos 
cômodos, juntamente com o seu número e medidas, bem como a estrutura e medidas dos portões, com seus tetos 
e portas (Op. Cit., p. 165). 
567 Apenas Yadin afirma reconhecer as letras yod/waw com mem sofit. 
568 Qimron lê “tudo/todos/as” no início da linha. Também acredita decifrar o termo “até” antes de “a estrutura do 
telhado”. O tema é provavelmente o portão e seu teto. Baseado na col. XXXVI, 9-10, oferece uma reconstituição 
do trecho: “[e sua altura será de x côvados do umbral até o dintel e a altura da] estrutura do telhado [do dintel 
será de y côvados]” (Op. Cit.). 
569 Yadin não lê “côvados” no início da linha. O texto que, para Qimron e Martínez/Tigchlaar, principia a 
próxima linha é transcrito por Yadin como fim da linha presente: “e suas portas revestida[s de o]uro”. A 
referência deve ser às portas dos portões (cf. Cols. XXXVI, 1 e XLI, 16-17). Depois de “suas portas”, Qimron e 
Martínez/Tigchelaar reconhecem um mem. Qimron acrescenta ainda um heh, um alef e um waw (não em 
seqüência).  
570 Yadin lê apenas um šin e um peh no início dessa linha. Qimron tem sua sugestão de recuperação do final da 
linha com: “[virão para] esse átrio toda” (cf. XL, 1-3). 
571 No início dessa linha, Yadin reconhece apenas as letras šin, waw, lamed, waw (em nada coincide com a 
leitura de Qimron e Martínez/Tigchelaar). Depois da lacuna, todos os especialistas são unânimes na 
representação das letras mem sofit seguido de um heh! Yadin aventa que possa ser “ םה]בשוב ”. Tratar-se-ia da 
idéia da conversão de estrangeiros como prosélitos? Wise et al traduzem (e sugerem) essa passagem da seguinte 
maneira: “[... Entering] this courtyard shall be all the congregation of [Israel, together with any] fourth-
generation proselyte [born among you]”. Ainda com XL, 1-3 em mente, Qimron oferece uma tentativa de 
reconstituição da linha: “a assembléia da congregação [de Israel e o estrangeiro que nasceu no meio de v]ós, a 
quarta geração, da idade de”. Wise (1990), calculando as lacunas e espaços do Frag. 3 de 4Q365 e constatando 
sua semelhança em estrutura com 1QIsa, sugere que 39, 5-11 e 40, 6-7 sejam interpolações do redator do RT, 
baseado em Dt 23, 2-9. A mudança do tema, bem como a redação e vocabulários diferenciados, seriam 
evidências confirmando a conclusão sugerida pela avaliação física dos manuscritos. Com o material de 11QT, 
4Q365 somaria um total de 46 linhas e tornar-se-ia certamente o documento com as colunas mais longas. Porém, 
se ele segue também nesse ponto a estrutura de 1QIsa (os dois manuscritos também são datados como 
pertencendo ao período hasmoneu) teria por volta de 31 linhas (número de linhas de 1QIsa). Mesmo assim, 
descontando as seis linhas que abrangem o material que teria sido interpolado, teríamos ainda 40 linhas, um 
número mais razoável, mas que, ainda assim, faria desse documento o de colunas com proporções mais longas 
entre os MMM (WISE, p. 57; v. Nota 581 e 586, logo abaixo). 
572 Yadin tem uma proposta bem diferente da de Qimron e Martínez/Tigchelaar para esse trecho entre a linha 
anterior e a presente, sugerindo que “בן”, no final da linha 5, não seria indicativo da idade mas da filiação. Assim 
pressupõe o termo “Israel”, perfazendo: “filhos de Israel”. Qimron propõe a reconstrução da linha: “vinte anos 
[para cima. E quando vierem] prostrarem-se diante de mim...”. Para uma terminologia semelhante v. Dt 26, 10 
(cf. CD XI, 22; Op. Cit., p. 166). 
573 Aqui se estabece a proibição da entrada de mulheres e jovens com menos de vinte anos (cf. a mesma 
proibição de acesso ao acampamento de guerra em 1QM VII, 3-4; Op. Cit.). 



8) em que cumprir a lei [...] por sua vida meio shekel; é uma lei,574 

9) como um memorial em suas habitações; com o shekel a vinte gera. Vacat.575 

10) E quando coletarem dele o meio she[k]el [...] para mim, depois poderão entrar aqueles 

de idade de576 

11) vinte [anos] para cima e o nome dos portões que dão para esse [á]trio terão os no[mes 

dos]577 

12) filhos de Is[r]ael: Simeão, Levi e Judá, a oriente, [R]ubem, José e Benjamin ao 

negev578 

13) Is sacar, Zabulon e Gad para o mar; Dan, Naftali e Aser para o Norte. E, entre um 

portão e outro, 

14) a medida do canto nordeste até o portão de Simeão, noventa e nove côvados e o 

portão579 

15) vinte e oito côvados e, desse portão até o portão ( ) de Levi, noventa e nove580 

16) côvados e o portão, vinte e oito côvados, do portão de Levi até o portão de Judá  

 

                                                        
574 Martínez/Tigchelaar não transcrevem “cumprir a lei”. A lei da qual se está tratando é do pagamento da taxa 
de meio siclo ao Templo a partir dos vinte anos de idade. Ou seja, só a partir do momento que o jovem se torna 
co-responsável pelo sustento do Templo recebe o direito de adentrar o átrio intermediário. Yadin e Qimron 
discordam em detalhes da reconstrução da linha. Yadin traz: “até o dia que cumprir a lei eterna, dará cada pessoa 
um pagamento/resgate pela sua vida” (baseado em Ex 30, 12ss; para o termo “ רכֹפ ” como “pagamento/resgate” 
v. no cap. 1, pp. 83s). Qimron, por sua vez, no lugar de “עולם” “eterna”, traz “ למיו]עו ” e, acreditando ler um nun 
sofit após a lacuna, sugere que o termo para resgate seja “ ן]פדיו ” (Nm 3, 49). Segundo Yadin, a expressão “lei 
eterna” serve “to emphasize a disputed point.” (Op. Cit.). 
575 Para “לזכרון” “como um memorial”, v. Ex 30, 16 (Op. Cit., p. 167). 
576 Novamente temos duas propostas de preenchimento da lacuna por parte de Yadin e Qimron. Yadin sugere: “E 
quando coletarem dele o meio shekel [resgate pela vida deles] para mim...”, enquanto Qimron traz: “E quando 
coletarem dele o meio shekel [satisfaz]er-me[-ei]” (segundo Qimron, seria possível reconhecer o ‘ain do verbo 
“ ע]ישב ”). A opção de Yadin é mais “bíblica”, e, portanto, na dúvida, preferível. Martínez/Tigchelaar não tomam 
nenhuma posição. 
577 Seguimos Martínez/Tigchelaar e Qimron. Yadin lê o primeiro aparecimento de “nome” no plural, mas 
exatamente com as letras que formam o plural transcritas entre colchetes. Ele também lê parte do verbo “ser” 
(“ יו]וה ”) antes do substantivo “nomes”.  
578 Cf. Ez 48, 31. Porém, no lugar de “filhos de Israel”, no livro do profeta temos “tribos” de Israel. Cf. 
terminologia semelhante para “בקדם מזרח” (Qimron levanta a possibilidade, em nota, de a preposição utilizada 
ser “ל”; QIMRON, p. 56) “a oriente” em Ex 27, 13, que estabelece os lados do Tabernáculo e Nm 2, 3, que 
coloca a “unidade do acampamento de Judá” na liderança daqueles que ficavam a leste do Tabernáculo e, em Js 
19, 12, com relação às fronteiras (Op. Cit.). A combinação “לנגב דרום” (o segundo termo aparece na linha 
debaixo) “ao Sul” aparece apenas aqui no RT. Para outras combinações afins na Bíblia, v. Ex 27, 9; Ez 48, 28; 
21, 2 (YADIN, p. 167). 
579 Cf. Ez 48, 30. A medida é tomada a partir da esquina, ou seja, a parte externa contando com a parede. Daí 
Yadin concluir que, medindo-se da parte interna, teríamos quatro côvados a menos entre o canto da parede e o 
portão se comparado com os demais muros. A combinação “למזרח צפון” “nordeste”, embora não apareça na 
Bíblia, é mais comum na literatura rabínica (Middoth 2, 5). Yadin observa que esse canto também pode ser o 
denominado “פנת המזרח” na Col. XLI, 1 (Op. Cit.; v. também XXIII-XXV, 2). 
580 Com relação à expressão “desse portão”, Yadin acredita que o escriba desejava escrever “portão de Simeão” 
e, tendo percebido o engano, teria inserido acima da linha apenas para apagá-lo depois (Op. Cit., p. 168). 
Qimron, no entanto, defende que o escriba escrevera por engano “de Levi” e depois teria corrigido para “desse” 
(QIMRON, p. 56). Após “portão” e antes de “Levi” o escriba parece ter apagado alguma outra palavra. 



Coluna XL581 

 

1) [...] para revestir-se com as vestes [...]582 

2) [...] para estar ministrando [...]583  

3) [...] filhos de Israel e não mor[ram584  

4) [...] esse [átr]io l [...]585 

5) [...]e farás o terce[i]ro átrio [...]586 

6) [...] para suas filhas e para os estrangeiros nascido[s...]587 

7) [...a lar]gura ao redor do átrio intermediário se[is]cen[tos] côvados588 

8) em um comprimento de cerca de mil e seis[centos] côvados de canto a canto. Cada 

lado essa mesma medida:589 

                                                        
581 Mais uma coluna que aderiu a outras, comprometendo o trabalho de recuperação. Segundo Yadin, as 
melhores fotografias (com luz natural e contra a luz) foram tiradas antes da tentativa de separá-las. Parte do 
material aderiu ao verso da Coluna XLI. Porém esse material amalgamado dificultou a decifração do texto da 
própria coluna. As medidas conferidas portão a portão devem ter seguido, em suas primeiras linhas, com os 
“noventa e nove côvados e o portão vinte e oito côvados”. Tendo ainda que descrever as seções dos portões de 
Gad, Dan, Neftali, Aser e Zabulon, Yadin acredita que o autor deva ter inserido alguma fórmula a fim de 
abreviar as especificações repetitivas com algo como: “e assim serão as medidas de todos os portões e essa 
mesma medida entre um portão e outro”. Ou, ainda, teria omitido a largura de cada portão (Op. Cit., pp. 168-9) 
582 Yadin opina que o tema tratado nas quatro primeiras linhas remanescentes seja o da proibição de os 
sacerdotes entrarem no átrio intermediário com as vestes litúrgicas. Isso foi visto anteriormente quando o autor 
do RT descreveu os procedimentos a serem executados na câmara da bacia (Cols. XXXII, 10; XXXIII, 1-7). Cf. 
sua base escriturística em Lv 6, 4 e Ez 42, 14 e 44, 19. 
583 Qimron, seguido por Martínez/Tigchelaar, acredita que o texto seja inspirado por Nm 17, 17-18.21. Porém, 
nesses versículos, não existe qualquer frase semelhante a “ א תחת]י[להיות נש ”. Qimron ainda acrescenta o nome de 
Aarão, baseando-se em Ex 29, 30, perfazendo “para ser um chefe no lugar de Aarão.” (QIMRON, p. 57). Wise et 
al começam sua tradução apenas na linha 5.  
584 Qimron acredita ler mais duas letras de “ ו]ימות ” “morrerão”, além de Yadin e Martínez/Tigchelaar que lêem 
apenas o yod e o mem. Ademais, diferentemente de Martínez/Tigchelaar, Yadin traz a reconstrução da palavra 
apenas no comentário, ao citar Ex 30, 21 como sua fonte (YADIN, Op. Cit.). 
585 Qimron decifra algumas letras esparsas após o lamed, transcrito por todos antes da lacuna. Trata-se aqui do 
átrio intermediário.  
586 Qimron transcreve um heh na primeira metade da linha. Ele completa a segunda metade com “circundando o 
átrio”. Para o texto, cf. Col. XXXVIII, 12, que comanda a construção do átrio intermediário. Talvez tenha 
ocorrido um pequeno Vacat. entre a conclusão das especificações desse átrio e o novo comando para contruir o 
átrio externo. 
587 Qimron conclui a oração com “[...circundando o átrio 6) intermediário]”. Ele ainda completa a frase no final 
da linha com “em Israel” (seguido por Wise et al). Yadin preenche a lacuna com “nascido[s a eles na terceira 
geração]”, uma vez que se estão enumerando aqueles que poderiam entrar no átrio e sabemos que esse era um 
dos critérios. V. a sua proibição de entrada no átrio intermediário na Col. XXXIX, 5-11. Cf. Dt 23, 8, que admite 
o estrangeiro nascido no meio da assembléia dos filhos de Israel e também Dt 29, 11, que, no entanto, não faz 
menção à terceira geração. Vale comparar com Ez 47, 22 que, admiravelmente, considera todo estrangeiro 
nascido na terra de Israel como cidadão (Op. Cit. p. 170). Para Wise, estaríamos diante de novas interpolações, 
seguindo o interesse do redator do RT na idade e nas pessoas que teriam acesso ao Templo (cf. Notas 570 e 581 
acima; WISE, p. 57).  
588 Qimron transcreve nessa linha a especificação “até a terceira geração”. Ele também acredita que existisse um 
waw conjuntivo antes de “largura”. Yadin transcreve apenas até o primeiro šin do número “seis” e supõe que, na 
realidade, esteja escrito “sessenta”, dando a medida de quinhentos e sessenta côvados como a distância 
aproximada entre o muro do átrio intermediário e o externo. Para “átrio intermediário”, v. 2Rs 20, 4 (também Ez 
47, 16, onde aparece “חצר התיכן”, nas demarcações de fronteira; Op. Cit, p. 171). 



9) para oriente e para o Sul e para o mar e para o No[r]te. E a largura da parede será de 

sete côvados e, a altura, de quarenta  

10) e nove côvados. E os cômodos serão [f]eitos entre seus portões, do lado de fora, de 

frente à fundação590 

11) até as suas “coroas”. Haverá nele três portões ao Oriente e três ao Sul e três591 

12) para o mar e três para o Norte. E a largura será de cinqüenta côvados e sua altura será 

de setenta 

13) côvados. E entre um portão e outro [a medida] será de trezentos e sessenta côvados a 

partir do canto até 

14) o portão de Simeão trezentos e sessenta côvados e do portão de Simeão até o portão de 

Levi592 

15) essa mesma medida; e do portão de Levi para o portão de Judá, a mesma medida, 

trezentos e sessenta593   

 

Coluna XLI594 

 

1) [...e do portão de Benjamin até o canto ocide]nta[l]595 

2) [trezentos e sessenta côvados e assim] desse [canto] 

                                                                                                                                                                             
589 Yadin explica que a expressão “cerca de” acontece devido a diferentes métodos de cálculo (Op. Cit.). Para 
Maier, não há dúvidas com relação à medida em si, mas, uma opção aventada é a da possibilidade do canto da 
colunata, ao fim, corresponder e juntar-se ao canto do muro. Assim, preencheria o canto que, denpendendo da 
espessura da coluna, levaria a área interna a ter “por volta de” 1600 côvados (MAIER, 1985, p. 104).  
590 O escriba enganou-se ao grafar “quarenta”, escrevendo “רבעים” em vez de “ארבעים”. Yadin chama a atenção 
para o fato de que a base de cálculo das medidas do Templo ser múltiplos de sete. Em caso de dúvidas, Yadin 
enfatiza que “seus portões”, aqui, refere-se ao muro do átrio externo. Contudo, há controvérsia na leitura do 
termo que o precede (além disso, Qimron e Martínez/Tigchelaar supõem um waw conjuntivo “ולשעריו”). 
Enquanto há certeza de seu início ser com bet, Yadin faz sua opção por “בין” e Qimron e Martínez/Tigchelaar 
por “בו”, que, estranhamente, também traduz por “entre”. Segundo Maier, trata-se de pilastras, uma ao lado 
direito e outra ao lado esquerdo, das entradas dos portões (MAIER, 1985, p. 111). Para o uso de “לעומת” 
“junto/acompanhando”, v. Ez 40, 18; 42, 7. O termo “מוסד” “base/fundamento/alicerce” aparece em textos como 
Jr 51, 26; Is 28, 16; 2Cr 8, 16 (YADIN, Op. Cit.).  
591 O termo “עטרה”, na Bíblia, tem o significado literal de “coroa”. Na literatura rabínica aparece também 
significando a parte superior de um edifício (Middoth 3, 8; Oholot 14, 1; Kelim 5. 3). Yadin acredita que o texto 
do RT pode estar referindo-se a certo adornamento na parte de cima do muro. Nessa linha, também se iniciam as 
especificações dos portões do muro externo (Op. Cit.). 
592 O autor começa com o portão nordeste e segue no sentido horário (Op. Cit.).  
593 O escriba esqueceu-se do waw na palavra “הזואת” “essa”, e grafou-o acima da linha. 
594 A partir da coluna XLI, teremos um material cada vez mais bem preservado até o fim do documento. Nessa 
coluna, apenas cinco linhas da parte superior estão faltando. Até a linha sete, a parte central da coluna também 
foi atingida, mas se preservou algum material no verso da coluna XLII. Parte de 4Q365 coincide com o que 
temos aqui. As primeiras linhas provavelmente continuavam com a descrição detalhada da distância entre os 
doze portões (Yadin faz uma tentativa de recriar as cinco primeiras linhas com o auxílio do padrão que vinha da 
coluna anterior; YADIN, p. 173).  
595 Todos os especialistas concordam com a reconstrução das quatro primeiras linhas, a partir do material 
sobrevivente.  



3) até o po[rtão de Is sacar, trezentos e sessenta cô]vados e do portão 

4) de Is sacar [até o portão de Zabulon trez]entos [e sessenta] côvados596 

5) e do portão de Zab[ulon até o portão de Gad, sessenta e] trezentos597 

6) côvados e do por[tão de Gad] até [o canto Norte], trezentos 

7) e sessenta côvados. Vacat. [E] desse canto até598  

8) o portão de Dan, trezentos e sessenta côvados e assim do portão de Dan até599  

9) o portão de Neftali, trezentos e sessenta côvados e do portão de Neftali 

10) até o portão de Aser, trezentos e sessenta côvados e do portão 

11) de Aser até o canto (XX) oriental trezentos e sessenta côvados600 

12) e projetam-se os portões do muro do átrio, para fora, sete côvados 

13) e para o interior se estende a partir do muro do átrio trinta e seis côvados601  

14) e a largura das entradas dos portões será de quatorze côvados e sua altura602 

15) vinte e oito côvados até o dintel. E serão cobertos pelo telhado603 

16) com vigas de madeira de cedro e revestidos de ouro e suas portas revestidas604 

17) de ouro puro e, entre (‘) um portão e outro, farás, dentro das salas,605 

 

                                                        
596 4Q365 começa aqui a coincidir com o texto do RT. 
597 Lembramos aqui que, no Hebraico bíblico, a dezena, de modo geral, vinha antes da centena. Normalmente, 
transcrevemos o número na ordem comum em Português, contudo, em alguns casos em que comprometeria a 
maior clareza na distribuição das palavras na reconstrução da linha, optamos em deixar a sua ordem original. 
Aqui 4Q365 auxiliou no trabalho de reconstituição. 
598 O Vacat. não aparece em 4Q365. Yadin questiona-se se o Vacat. em 11QT(a) não se deveria a algum defeito 
no próprio pergaminho (p. ex., rugosidade; YADIN, p. 174).  
599 É peculiar que aqui tenhamos o primeiro de três exemplos nessa mesma coluna em que, diferentemente do 
restante do documento, a centena vem antes da dezena (também ll. 10 e 11). Portanto, a ordem do Português 
segue perfeitamente o texto. 
600 Um pouco antes da metade da linha, o escriba enganou-se com a escrita de duas letras e as apagou. Yadin 
acredita que fossem um šin e um lamed (de um possível “שלוש”, “três”), enquanto Qimron traz um šin e um ‘ain 
(talvez de “שער” “portão”?). Em 4Q365, o escriba apagou um heh depois de “מזרח” “oriental”. 
601 O total do portão é, portanto, de cinqüenta côvados, contando com os sete côvados de parede de cada lado 
(Op. Cit., p. 175). O escriba do RT acrecentou um heh em “לפניםה”, depois de já ter “fechado” a palavra com um 
mem final. Em 4Q365, o escriba apagou um yod e um waw no início da linha, provável confusão com “יוצאים”, 
que aparecia antes. 
602 Cf. Col. XXXVI, 8. 
603 O escriba de 4Q365 parece ter adicionado alguns termos, talvez por engano, porque depois os apagou de 
modo que, presentemente, temos o mesmo material nos dois documentos.   
604 O termo usado para o que traduzimos por “vigas” (Yadin com Wise et al: “beams” Martínez/Tigchelaar: 
“jambs”; Vermès: “doorways”; Maier: posts), “אדשכים”, tem origem persa. Entretanto, na realidade, nenhum 
paralelo foi encontrado até o momento e, portanto, não há como se ter certeza sobre seu significado exato. Yadin 
pensa em revestimento com tábuas em formato quadrado (Op, Cit., p. 175). Vermès segue o dicionário Jastrow 
que lê “ דרשין/דשין ” (“portas”). Cf. sobre os portões e as portas Cols. XLII, 04.; XXXVI, 11; XXXIX, 3 (Cf. Op. 
Cit., pp. 176-7). 
605 Em 4Q365, o escriba grafou primeiro “טהור” (como no RT) e depois corrigiu para “טהוב” (significando “טוב”, 
“fino”). Em 11QT(a), depois da palavra “entre”, o escriba redigiu a letra ‘ain e talvez um lamed, que apagou para 
depois escrever corretamente “לשער” “portão”. O termo “נשכות” “salas” aparece em Nee 12, 44 e 13, 7 (Op. Cit.). 
O termo comum na bíblia e na Mishná é “לשכה” (Op. Cit., p. 177; v., p. ex., Ez 40, 38). 



Coluna XLII606 

 

01)                           ...far[ás salas, seus quartos e suas colunatas...]607 

02) a largura do quarto será de dez côvados e, seu comprimento, vinte côvados e, sua 

altura, de quato[rze côvados. Serão cobertas com telhado com vigas]608 

03) de madeira de cedro. E a largura da parede será de dois côvados e para o lado de fora 

será a sala. A lar[gura da sala será de dez côvados e seu comprimento]609  

04) vinte côvados. E a parede será de dois côvados na sua largura [e a sua altura será de 

quatorze côvados...]610  

05) de madeira de cedro e a entrada será de três côvados de largura X[...]611  

 

1) [...]612 

2) [...] até o dintel e X[...]613 

3) [...] para todas as salas e [seus] quartos614 

4) e as [suas] co[lunatas... lar]gura dez côvados e entre um portão615 

                                                        
606 Temos vinte duas linhas nessa coluna se contarmos as cinco linhas de 4Q365, que são a continuação do 
conteúdo da coluna precedente (a partir da linha 7, todas estão completas; Op. Cit.).   
607 Esta é a linha 7 do fragmento de 4Q365, que segue até a linha 11. Denominamos aqui como 01, seguindo 
Yadin. O autor, como de costume, tentou distribuir as linhas de 4Q365 como imaginou que estariam no 
documento do RT. Qimron, no entanto, trascreve como aparecem no documento original, opção que adotamos. 
A linha 01 começa com material já assinalado na linha 17 da Coluna XLI. Aparentemente 4Q365 não trazia a 
palavra “פנימה” “dentro das” antes de salas, última palavra da linha 17. Embora exatamente a parte final da linha 
não tenha sobrevivido, pode-se inferir o texto pelas linhas 3-4 logo adiante.  
608 Todos os especialistas concordam com a finalização da linha (que para Yadin já é 03). A base para a 
reconstrução é a l. 16 precedente. 
609 Yadin pergunta-se se, na medida de dez côvados, estão contados os dois côvados da espessura da parede. Para 
Yadin, “dez côvados” conclui a linha 05 e “seu comprimento” já inicia a linha 1 da coluna XLII (Op. Cit., p. 
177). 
610 Yadin já conecta “quatorze côvados” com “até o dintel” que está na linha 2 do RT, ignorando boa parte do 
material da linhas 10 e 11. Qimron, por sua vez, completa a lacuna com “[e serão cobertos pelo telhado com 
vigas]”, que dá continuação à linha 11 (aqui 04) do 3Q365. Martínez/Tigchelaar deixam o espaço entre colchetes 
sem tentar preenchê-lo. 
611 Martínez/Tigchelaar acreditam que a letra antes da lacuna seja um heh. 
612 Para Yadin e Martínez/Tigchelaar, não há nenhuma letra sobrevivente aqui. Qimron já acredita ler um šin, um 
alef e um mem, que fariam parte das palavras “[...trê]s côv[ados...]”. Vale talvez observar que duas das últimas 
palavras sobreviventes da linha 11 (aqui 05) de 4Q365 são exatamente “três côvados”.  
613 Martínez/Tigchelaar e Yadin combinam na primeira parte da leitura do material sobrevivente. Yadin, porém, 
continua com a tentativa de preencher a última lacuna com “e a entrada”, inserindo aqui parte da linha 11 (aqui 
05) de 3Q365. Ele e Qimron concordam que a letra anterior à lacuna final seja peh, enquanto 
Martínez/Tigchelaar não opinam. Qimron, por sua vez, acredita que o peh seja de “ופרוריהמה”, formando “[...] 
altura do dintel e [sua] co[lunata]”. Pela fotografia é impossível decidir por uma das opções. Yadin explica que o 
dintel faz parte da sala superior (Op. Cit., p. 178).  
614 Yadin, então, dá continuidade ao texto 4Q365 no início da linha e traz uma sugestão um pouco diferente da de 
Qimron para preecher a lacuna: “[três côvados de largura e assim farás] para todas as salas...”. A sugestão de 
Qimron é: “[uma medida] para todas as salas...”. 
615 Yadin e Qimron preenchem a lacuna com “E as [suas] co[lunatas, todas elas terão de lar]gura...” (Yadin, 
porém, expõe a reconstrução apenas no comentário). Ele observa que não há espaço para a especificação da 



5) e outro th[...] dez[oito] salas, e seus quartos,616 

6) [dez]oito. Vacat. 

7) E farás uma casa das escadas junto às paredes dos portões dentro617 

8) da colunata, onde escadas espirais sobem por dentro, para a segunda e terceira 

colunatas618 

9) e para o telhado. E farás que sejam construídas salas e seus quartos e suas colunatas, 

como as inferiores,619 

10) segundas e terce[i]ras, com a mesma medida das inferiores e sobre o telhado da 

terceira620 

11) farás colunas cobertas com vigas, de coluna a coluna,621 

12) um lugar para as cabanas, com altura de oito côvados. E haverá cabanas622 

13) feitas sobre ela a cada ano, na festa das Cabanas, para os anciãos623 

14) da congregação, para os chefes, para os líderes das casas patriarcais dos filhos de 

Israel624 

15) e para os comandantes dos milhares e para os comandantes das centenas que 

peregrinarão625 

16) e ficarão ali até sacrificar a ‘Olah da festa que626 

                                                                                                                                                                             
altura. Ele calcula que, incluindo tudo, ou seja, quarto, sala e colunata, com colunas e paredes, teríamos 36 
côvados. 
616 Martínez/Tigchelaar e Yadin estão de acordo com o preenchimento da lacuna após o thaw que a precede: 
 .”dez[oito] [haverá]“ ”תהיינה שמונה“ f[arás] dez[oito] salas”. Para Qimron, no entanto, teríamos“ ”תעשה שמונה“
617 Temos um Vacat. na linha precedente antes de começar aqui o tema das câmaras da escada, que ficam junto 
de cada portão e dão acesso aos seus três andares e ao telhado. Cf. também a descrição dessas câmaras próximas 
aos portões no doc. Nova Jerusalém (5Q 15, II, 2; Op. Cit.) 
618 Cf. 1Rs 6, 8. Yadin considera que a ortografia correta de “escadas espirais” seria “עולות מסבות” ou “ עולים
 .como aparece aqui (Op. Cit., p. 179) ,”עולים מסבות“ e não ,”במסבות
619 Yadin chama a atenção para mais um erro ortográfico, qual seja, “בנוית” no lugar de “בנויות”. Ele também 
observa que, aqui, o autor listou correntamente as construções na direção do mais distante do muro para o mais 
próximo: salas, quartos e colunatas. Para “תחתונות” “inferiores”, v. Ez 42, 5-6; 1Rs 6, 6; Gn 6, 16 (Op. Cit.). 
620 Segundas e terceiras salas, segundo Yadin.  O telhado referido é o que cobre o terceiro andar. Cf. Ez 40, 17. 
621 De acordo com Yadin, o texto refere-se apenas à estrutura do telhado (cf. XLIV, 14). 
622 Para Yadin, não deveria estar escrito “גבהים” “altura”, como está, mas sim “גבוהים” ou “גבהם”. 
623 A expressão Hebraica mais comum é “שנה בשנה” “ano após ano” e não como está aqui “שנה ושנה” (cf. l. 17; 
Zac 14, 16; 1QS II, 19; Op. Cit). 
624 Para “anciãos da congregação”, v. Lv 4, 15. Em 1QS VI, 8 e 1QM XIII, 1, temos a hierarquia da seita descrita 
com os sacerdotes na precedência seguidos pelos anciãos. Mas nem sempre é esse o caso, pois geralmente os 
levitas aparecem logo após os sacerdotes. Também no RT, deve-se inferir que os levitas figuram em segundo na 
estratificação social. Para a terminologia de “נשיאים” “chefes” e “ראשי בתי האבות” “líderes das casas patriarcais”, 
todos combinados em um só versículo, v. Nm 7, 2 (cf. também 1QM II, 1.3.6-7; III, 3-4; Op. Cit., pp. 179-80). 
625 Para “comandantes dos milhares e para os comandantes das centenas” v. 1QM III, 9 (Op. Cit., p. 180). 
626 O escriba cometeu dois erros ao grafar “העלות” (traduzido por aqui por “sacrificar”). Antes de tudo, ele 
enganou-se com a primeira letra (que, para Yadin e Martínez/Tigchelaar, seria um ‘ain e, para Qimron, um heh), 
a qual apagou antes de continuar a escrever o termo. Depois, esqueceu-se de grafar o ‘ain que inseriu acima da 
linha. Sobre o costume de montar cabanas a fim de habitá-las durante a festa das cabanas, v. Lv 23, 42; Nee 8, 17 
(cf. 1QSa I, 11ss). Segundo Maimônides, apenas os reis da Casa de Davi tinham o direito de construir suas 
cabanas no átrio do Templo (Laws Concerning the Temple 7, 6; Op. Cit.). 



17) é da festa das Cabanas, de ano em ano. Entre um portão e outro haverá627 

 

Coluna XLIII628 

 

1) [...]h para os seis [...]629 

2) [...] nos dias dos sábados e nos dias [do/a...]630 

3) [...] e nos dias das primícias do grão, do mo[sto]631 

4) e do [óleo fresco e nos dias da] madeira. Nesses dias será comido e não deixarão632 

5) parte dele de um ano para o outro. Porque assim comê-lo-ão:633 

6) da festa das primícias do grão de trigo comerão do grão634 

7) até o segundo ano até o dia da festa das primícias e do vinho, e do dia635  

8) da festa do mosto até o segundo ano do dia da festa 

9) do mosto e do óleo fresco, do dia de sua festa, até o segundo ano 

10) até a festa, o dia da oferta do azeite novo sobre o altar. E tudo o que636  

11) sobrar de suas festas será consagrado e queimado no fogo; não o comerão mais637 

                                                        
627 De acordo com Yadin, a ênfase seria na questão se a festa deveria acontecer “entre os portões” (cf. XLIV, 
sendo que, para os sacerdotes, a festa aconteceria “entre os portões”, mas do átrio interno; Op. Cit.).  
628 Cinco linhas da parte superior do documento foram totalmente perdidas. Parte do material sobrevivente pode 
ser decifrada através da leitura da imagem que aparece na parte de trás da coluna LXVI. O tema da festa das 
cabanas deve ter tido sua continuidade nessas primeiras linhas. O dízimo é o tema tratado em todo o restante da 
coluna. O tipo de dízimo referido, porém, foi informado dentro do material danificado. Pelo seu conteúdo, Yadin 
argumenta que seja aquele denominado “segundo dízimo” pela literatura rabínica (Op. Cit,p. 181).   
629 Qimron sugere que se complete a frase com “para os seis [dias de trabalho]”. Yadin traz a mesma sugestão, 
porém apenas em seu comentário. O autor também pensa na possibilidade de tratar-se dos vinte e seis turnos de 
sacerdotes a serviço do Templo (Op. Cit.). 
630 Qimron e Yadin (no comentário) preenchem a lacuna do final da linha com “nos dias dos sábados e nos dias 
[da neomênia]”. Segue, então, uma lista de festas em que se pode comer dos dízimos trazidos pelos israelitas.  
631 Qimron traz uma proposta de reconstrução para o início da linha com “[e nos dias da festa dos pães ázimos]”. 
Depois de “mosto”, Yadin ainda transcreve “e do óleo fresco”. 
632 Para Qimron e Martínez/Tigchelaar, a linha inicia com “e do óleo fresco”, e acreditam mesmo reconhecer o 
waw conjuntivo e o lamed da expressão וליצהר" ”. Para Yadin, a referência ao óleo aconteceu na linha precedente 
e aqui só teríamos a especificação de uma única festa: “[e na festa da oferta da [madeira]”. A terminologia sobre 
a proibição de comer da oferta depois de um ano do seu oferecimento é a mesma usada em Lv 7, 15 (Op. Cit., p. 
182). 
633 Para Yadin, o autor do RT, com essa lei, estaria interpretando “שנה שנה”, que aparece em Dt 14, 22 em relação 
ao dízimo. Para “assim comê-lo-ão”, v. Ex 12, 11 (cf. também Ez 4, 13; Op. Cit.). 
634 Cf. Ex 34, 22 (Op. Cit.). 
635 Com a especificação “segundo ano”, a lei não estabelece que os produtos do dízimo poderiam ser comidos em 
dois anos, mas antes, de um ano para o outro, contando a festa em que ele foi oferecido até a mesma festa que 
ocorreria novamente no ano seguinte (cf. 2Rs 19, 29/Is 37, 30; Gn 47, 18; Op. Cit.). 
636 Cf. XXI, 14 e comentário. Inicialmente, o escriba escrevera “למזבח”, mas depois corrigiu escrevendo um ‘ain 
sobre o lamed e um heh sobre o mem, perfazendo, então,  “על המזבח”. 
637 Compare a terminologia de toda essa frase (que começa na linha precedente e termina na próxima) com a de 
Ex 29, 34 (cf. também Lv 19, 6; para Milgrom a base do texto é essa passagem, que trataria do sacrifício de 
comunhão; MILGROM, 1980-81, p. 93). Com relação ao dízimo, v. Lv 27, 30. Aqui, o que restou do dízimo de 
um ano para o outro é equiparado ao “נותר”, ou seja, o que resta das ofertas da cerimônia de investidura e que 
devia ser queimado (Op. Cit., p. 183).  



12) porque é santo. E aqueles que moram à distância do santuário de um caminho de 

três638 

13) dias, tudo o que puderem trazer, trarão. E se não puderem639 

14) carregá-lo, vendê-lo-ão por dinheiro e trarão o dinheiro e comprarão com ele grão640 

15) e vinho e azeite e gado maior e gado menor e o comerão nos dias das festas e não641 

16) comerão dele nos dias de trabalho, em seus sofrimentos, porque é santo.642 

17) Mas nos dias santos será comido e não será comido nos dias de trabalho (  )643 

 

Coluna XLIV644 

 

1) [...] habitantes [...]645 

2) [...] que estão dentro da cidade, para o ori[ente...]646 

                                                        
638 Mais uma interpolação na opinião de Wise (o livro do autor traz Col. XLIII, 12-19, no entanto, não 
sobreviveram dezenove linhas no manuscrito que temos em mãos; pode ter havido um erro de digitação). O autor 
suspeita da interpolação pelo uso da frase “um caminho de três dias”, que, segundo ele, também foi usada pelo 
redator em 52, 13b-21. Ele entende que “It is also noteworthy that the law of 43: 12-19 can stand on its own; it 
does not rely on the context for its coherence. In its present context its purpose is probably to elaborate on the 
lines at the beginning of col. 43, now mostly lost.” (WISE, 1990, p. 135).   
639 Cf. em Dt 14, 24, o problema da distância para a parte dos ofertantes que morava longe da capital. Sobre os 
três dias de jornada v. LII, 13ss (cf. nas Escrituras Ex 3, 18; Esd 10, 9; e também 1QSa 1, 26; Ma‘aser Sheni 5, 2 
etc.; Op. Cit.).  
640 Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem o verbo “vender” no imperfeito com waw conversivo, enquanto Yadin 
transcreve no formato do “futuro”. É difícil decidir por um deles, uma vez que, dentro da mesma frase, a linha 13 
está toda grafada nesse último padrão e a linha 14 segue com o primeiro. Yadin faz notar que a diferença com Dt 
14, 24s é a ênfase, pois o RT exigia que se levasse para o santuário todo o dízimo que fosse possível carregar. 
Apenas aquilo que não o fosse, vender-se-ia para depois comprar os víveres na cidade do santuário. Yadin 
apresenta as diferenças na linguagem do TM em Dt e do RT: MT: “ונתתה בכסף” – RT: “והביאו את הכסף”; TM: 
 .”ולקחו בו“ :RT – ”וצרתה הכסף בידך“
641 Cf. a lista de ofertas em Dt 14, 23. Yadin observou duas diferenças na nomenclatura utilizada pelo TM e pelo 
RT nessa listagem. A primeira é que, enquanto o TM traz “יצהר” (que temos traduzido aqui por óleo fresco), o 
RT traz “שמן”, (que é aqui traduzido geralmente por azeite). Outra diferença é que para “vinho”, o TM traz 
וביין “ vinho”. No v. 26 do Dt, porém, está escrito“ ,”יין“ enquanto o RT traz (”traduzido aqui por “mosto) ”תירש“
 ,vinho e bebida fermentada”. Yadin pergunta-se se o autor de RT não teria um Vorlage em que se leria“ ”ובשכר
no lugar de “שכר” “bebida fermentada”, o termo “שמן” “azeite” (Op. Cit.).    
642 Yadin observa que a insistência nesse ponto (cf. também l. 17), ou seja, na proibição de comer em estado de 
impureza ou nos seis dias de trabalho (com exceção dos dias de festa), seria fruto da controvérsia com algum 
outro grupo. Segundo o autor, esse preceito entra em choque, p. ex., com a interpretação rabínica sobre esse 
tema. A expressão “בימי המעשה” aparece uma única vez na Bíblia em Ez 46, 1 (Op. Cit., p. 184). Maier, no 
entanto, lembra que a base para esse comando seria Dt 26, 14, sendo que, em Os 9, 1-5, o termo “און” também 
aparece relacionado com produtos agrícolas e, em sua opinião, deveria ser traduzido por “toil/drudgery/struggle” 
(assim como a LXX em Dt; MAIER, p. 113). Milgrom  traduz o termo por “distressful” e conclui: “...since the 
only times certain of being free from distress are Sabbaths and festivals, only then may the tithe be eaten.”. Isto 
é, todos os dias profanos estão excluídos (MILGROM, 1980-81, p. 94). 
643 O escriba parece ter-se confundido e redigido novamente “בימי” (segundo Yadin, ou “לימי”, segundo Qimron) 
por engano e depois apagado.  
644 Mais uma vez a parte superior foi perdida. Ela provavelmente dava continuidade à abordagem do tema do 
dízimo em produtos agrícolas e animais e a maneira correta de comê-lo (Op. Cit.).   
645 Yadin acredita que os endereçados aqui sejam os moradores de Jerusalém e arredores, em contraste com 
aqueles que vivem à distância de três dias (v. l. 12 da coluna precedente; Op. Cit., p. 185). 



3) Vacat. E repartirás as [...]647 

4) [Simeã]o até o portão de Judá, será para o sacerdotes [...]648 

5) E t[o]do o lado direito do portão de Levi e a esquerda repar[tirás] para os filhos de 

Aarão, teu irmão,649 

6) cento e oito salas e seus quartos e suas duas cabanas650 

7) que estão sobre o telhado. E para os filhos de Judá, do portão de Judá até651 

8) o canto, cinqüenta e quatro salas e seus quartos e a cabana652 

9) que está sobre eles. E para os filhos de Simeão, do portão de Simeão até o segundo653 

10) canto, suas salas e seus quartos e suas cabanas. E para os filhos de Rubem,654  

11) do ângulo que está junto dos filhos de Judá até o portão de Rubem,655 

12) cinqüenta e duas sala[s] e seus quartos e suas cabana[s]. E do portão656  

                                                                                                                                                                             
646 Qimron e Martínez/Tigchelaar transcrevem “para o or[iente....]”, enquanto Yadin levanta a possibilidade 
apenas em seu comentário. Cf. aqueles de “dentro da cidade” em contraste com os de “fora da cidade”, na Col. 
XLVI, 17. Yadin pensa que pode tratar-se do distrito leste da cidade (cf. Ez 48, 32). A divisão da cidade por 
quarteirões e suas direções aparece no doc. Nova Jerusalém (v. 4Q554 Frag. 2 Col. 1; ll. 12ss; Op. Cit.) 
647 Após um vacat. começa a distribuição das salas por seções (de um portão a outro) entre sacerdotes, levitas e 
israelitas. Qimron e Martínez concordam com preenchimento da lacuna que está no final da linha: “repartirás 
[todas] as [salas do portão de]”. Yadin parece pressupor um espaço maior: “repartirás as [salas e seus quartos do 
portão de]” (baseando-se na Col. XLII, 3.9). Porém, tem dúvida com relação ao termo do meio. O último é 
seguro que seja “do portão de” (Op. Cit.). 
648 Qimron e Yadin (esse último, apenas no comentário) completam a frase com “sacerdotes [filhos de Aarão]”. 
Yadin ainda levanta a possibilidade, mais remota, do texto dizer “filhos de Zadoc”, nomenclatura que não 
aparece no restante do documento. Toda a área que cobre desde o portão de Simeão, no nordeste, até o de Judá, 
no Sul, é alocada aos sacerdotes, com apenas uma exceção, como veremos adiante (Op. Cit., pp. 185-6).  
649 Aparentemente, o primeiro endereçamento claro do discurso de primeira pessoa de Deus a Moisés, “irmão” 
de Aarão (lembrando que perdemos a coluna I e parte substancial da II, onde se espera o endereçamento 
explícito do texto). Yadin observa que o portão de Levi é o ponto de partida para a divisão das seções. Assim, 
dele até o portão de Simeão, ao Norte, e dele até o de Judá, ao Sul, temos a área dos sacerdotes, no átrio 
intermediário (cf. Ez 40, 44ss; 42, 13; Op. Cit., p. 186). 
650 Ou seja, cinqüenta e quatro quartos de cada lado (Op. Cit.). 
651 Isto quer dizer que, em cada um dos dois lados, uma cabana deve ser erguida sobre o telhado do terceiro 
andar. Para Yadin, essas cabanas cobrem todo o espaço.  
652 Lembrando que esse número deve ser calculado contando os três andares, todos com salas. Isso dá, portanto, 
dezoito salas por andar (Op. Cit.). 
653 Yadin observa que, depois de alocar os sacerdotes no átrio intermediário e a tribo de Judá ao Sul do átrio 
externo, o autor retorna para o extremo Norte para atribuir a seção de Simeão (Op. Cit., p. 187).   
654 É interessante que, na linha 8, ao referir-se a Judá, “cabana” está no singular. Porém, nessa linha, o plural é 
inserido posteriormente, suspenso sobre a linha (com um waw após o kaf e um heh depois do thaw “סוכותהמה”), 
provavelmente por uma mão que não a do escriba original. Yadin defende que esse corretor tenha entendido mal 
o texto e “corrigiu-o” conforme sua própria interpretação. O autor ainda nota que pontos foram anotados sobre as 
duas letras adicionadas, talvez exatamente indicando que deviam ser desconsideradas (o ponto sobre o heh é 
mais visível; Op. Cit., p. 186). 
655 O autor do RT conta a partir do ângulo, deduzindo a área que pertence a Judá que se estende até o canto (Op. 
Cit.).  
656 Aparentemente, os termos “salas” e “cabanas” estavam no singular. Um waw foi inserido em cada um e o heh 
de “נשכה” talvez tenha sido “transformado” em um thaw. Toda seção cuja área é calculada a partir do “ângulo”, 
reduzida por fazer limite com a seção de outra tribo que abrange os “cantos”, tem, portanto, duas salas a menos, 
perfazendo cinqüenta e duas no total (Op. Cit., p. 185). No Vol. I de seu estudo, Yadin explica que as tribos de 
Issachar, Dan e Asher teriam o número de quartos reduzidos de 54 para 52, cifra que temos aqui. Porém, o fato 
de 52 não ser divisível por três é um problema e Yadin não sabe como o autor pode ter chegado a esse número. 
Para Yadin, o autor não conseguira superar as dificuldades aritméticas impostas e, por fim, impôs o número 52 



13) de Rubem até o portão de José. Para os filhos de José, para Efraim e para Manassés.657 

14) E do portão de José até o portão de Benjamin, para os filhos de Kahat, dos levitas.658 

15) E do portão de Benjamin até o canto ocidental, para os filhos de Benjamin. Desse 

canto659 

16) até o portão de Is sacar, para os filhos de Is sacar. E do portão de660 

 

Coluna XLV661 

 

1) e est[arão entrando... ] sm [...]662 

2) setenta [... sala ...]’ e seus utensílios X [...]663 

                                                                                                                                                                             
por motivos teológicos: 52 é o número de “pais da congregação” em 1QM II, 1 e é o número de semanas no 
calendário sectário e, além do dobro das 26 divisões sacerdotais (YADIN, Vol. I, pp. 264-5; v. Figura 23 na p. 
267). Contudo, levantam-se duas questões diante dessa argumentação: a) por que 54 ainda é o número mais 
importante? e b) por que não é esse o número de quartos dos sacerdotes, mas sim de tribos menores? Maier, por 
sua vez, não concorda com os cálculos de Yadin, que, na verdade, precisou reduzir a medida de todos os quartos 
localizados nos cantos, o que, para Maier, seria um procedimento que não combina com a idéia de “um Templo 
ideal”. Ele lembra que as cozinhas provavelmente localizavam-se nos cantos, facilitando o escape da fumaça do 
cozimento da carne sacrifícios. Assim, para ele, o número 52 deveria ser visto sob essa perspectiva (MAIER, 
1985, p. 115).   
657 Diferentemente da Col. XXIV, 13, o nome de José vem grafado como o é normalmente, sem o heh (Op. Cit., 
p. 187).  
658 Primeiro, o escriba escreveu “filhos de Levi”, influenciado pelo texto geral em que tratava das tribos. Agora 
mencionando apenas os levitas, corrigiu habilmente apagando o bet e o yod de “( י(נ)ב(מ ” “dos filhos de” e 
acrescentado mais um yod e mem a “הלויים” “dos levitas”. Yadin observa que, assim como em Nm 3, os levitas 
são alocados em volta, mas, no contexto do Templo, nos lados ao redor do átrio (Op. Cit.). 
659 O escriba esqueceu-se de gravar o reiš em “portão”. Na opinião de Yadin, ele foi enxertado depois por outra 
mão (Op. Cit., p. 188).  
660 Vale notar que todas as vezes em que o nome de Issacar foi gravado, a mesma separação de letras foi 
verificada (cf., p. ex., Col. XXIV, 15 ou XXXIX, 13). Segundo a leitura de Qimron, a l. 1 da col. XXIII seria 
uma exceção. 
661 De acordo com Yadin, temos a partir daqui uma nova folha de pergaminho, com colunas mais largas que as 
precedentes (de 89 mm para 127 mm; aproximadamente 53 caracteres em contraste com uma média de 38). Em 
todas as colunas dessa folha, o escriba deixou a última linha em branco. Um pouco do material dessa coluna 
aderiu ao verso da coluna XLVI e pôde ser lido com o auxílio da imagem invertida do espelho (Op. Cit.). Além 
desse expediente, dois fragmentos de 11QT(b) foram utilizados no trabalho de reconstrução e confirmação de 
certas leituras mais difíceis. Certamente, a distribuição das salas ainda é o tema nas primeiras linhas da coluna. 
No total, as salas perfariam 270 para sacerdotes e levitas (108 para os sacerdotes, mais 54 de cada um dos três 
clãs levitas – Kahat, Gershon e Merari) e 586 para os israelitas. Yadin traz uma reconstituição conjectural desse 
material nas assim denominadas linhas 01-04, chegando até a linha 1 (Op. Cit., pp. 189-90). 
662 Onde Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem um yod e um heh do verbo “ יו]יה ” “estarão”, Yadin reconheceria 
um waw conjuntivo com um mem e um šin, que formariam “ומשער” “e do portão”. Ele restaura o texto assim: “e 
do po[rtão de Asher até o canto oriental, para os filhos de Asher]”. Qimron e Martínez/Tigchelaar, com o auxílio 
de 11QT(b), transcrevem “estarão entrando”.     
663 Em suma, para Yadin e Qimron, e aparentemente para Martínez/Tigchelaar, o número mancionado, na 
verdade, referir-se-ia às 270 salas de sacerdotes e levitas (Qimron transcreve o número entre colchetes após 
“setenta” e antes de “sala”, que introduz no texto a partir do uso de 11QT(b). Martínez/Tigchelaar redigem 
apenas “sala” e não o número 200). Yadin acredita que depois de concluir a distribuição das salas, o autor estaria 
aqui conferindo os números totais. Ele sugere a seguinte reconstrução para as duas primeiras linhas: 1) “e do 
po[rtão de Asher até o canto oriental, para os filhos de Asher. E todas as salas que são para a tribo de Levi] 2) 
setenta [e duzentas salas e para os filhos de Israel serão seis e oitenta e quinhentas salas]”. Porém, Qimron e 
Martínez/Tigchelaar afirmam ler o termo “e seus utensílios” mais para o fim da linha.    



3) E quando y[... o] segundo estará entrando à esquerda [...]664   

4) sairá o primeiro [à direita] e não [ficar]ão misturando esses com aqueles e [seus] 

utensílios. [E entra]rá665 

5) o turno sacerdotal em seu lugar e acamparão. Esse entra e esse sai, no oitavo dia; e 

purificarão as666 

6) salas, essa depois daquela, [no] momento em que o primeiro sair, e não haverá ali667 

7) mistura. Vacat. E o ho[mem] que tiver uma casualidade da noite não entrará668 

8) em qualquer parte do santuário até que se [com]pletem três dias e lave suas vestes e 

banhe-se.669 

9) No primeiro dia e no ter[ce]iro dia, lavará suas vestes (e banhar-se-á) e, pondo-se o 

sol,670 

10) entrará no santuário. E não entrarão com impureza, como a Niddah, no meu santuário 

para contaminá-lo.671 

                                                        
664 Yadin e Qimron trazem propostas diferentes para a reconstrução parcial dessa linha (a proposta de Yadin vem 
apenas no seu comentário; Martínez/Tigchelaar não fazem qualquer tentativa). Yadin propõe, então: “e quando 
e[ntrarem os turnos sacerdotais e sair o] segundo...”. Qimron afirma ler muitas letras a mais que os demais 
especialitas: “e quando e[stiv]er entrando o tur[no ... o] segundo...”. Ele ainda sugere, a fim de concluir a linha, 
que teríamos “[e em sua entrada]”. Como nos textos bíblicos, o verbo para “entrar” é “בא”, diferentemente dos 
escritos rabínicos que usam “נכנס” (Op. Cit., p. 190).  
665 Yadin (com Martínez/Tigchelaar e Vermès) e Qimron (com Wise et al) abrem uma controvérsia sobre apenas 
uma palavra, porém ela alteraria substancialmente o sentido da frase. Enquanto Yadin (com os demais citados) lê 
 da minha cidade”. Assim, de“ ”מעירי“ à direita” (sugestão adotada aqui), Qimron acredita reconhecer“ ”מימין“
uma simples orientação para os procedimentos de troca de turno, teríamos a demanda para que o turno que 
estivesse concluindo seu tempo de serviço no santuário deixasse a cidade. Para o verbo misturar, v. Esd 9, 2 e Sl 
106, 35. No exato sentido que aparece no nosso texto, temos escritos rabínicos como Yoma 5, 6 (v. entre os 
Manuscritos v. 1QS VII, 24; VI, 17; CD XI, 4). Yadin acredita que o termo tenha um sentido estritamente ritual 
(Op. Cit., p. 191) 
666 V. a mesma terminologia de “em seu lugar” no RG VI, 4; XIV, 3; XIX, 9 (segundo Yadin, também comum 
nos escritos rabínicos). Para “acamparão”, v. Nm 2, 2ss. O oitavo dia, na realidade, é o primeiro, domingo (Op. 
Cit.). 
667 Na única lacuna da linha, Yadin supõe um lamed e, Martínez/Tigchelaar e Qimron, um mem  (“ מעת/ל ” “[no] 
momento”). V. a purificação das salas em Nee 13, 9. É interessante que as duas vezes em que “esse” é grafado, o 
escriba o faz de maneiras diferentes, primeiro “זואת” e, em seguida, “זאות”. Yadin observa que é freqüente a falta 
de constância na ortografia dessas palavras nos MMM (Op. Cit.).  
668 Ou seja, para evitar a mistura do puro e impuro, os sacerdotes que entram devem esperar a saída dos que estão 
sendo rendidos. Existe, porém, dúvidas de quem providenciaria a limpeza, os que saem ou os que entram? Como 
coloca Milgrom, o mais natural seria que aqueles que estivessem saindo efetuassem a limpeza para que os que 
entram não se contaminassem. Se é o contrário, os sacerdotes entrariam, limpariam as salas e imediatamente 
teriam de submeter-se a um rito de purificação a fim de começar suas tarefas (MILGROM, 1980-81, p. 95). 
Após um pequeno Vacat., começa-se a tratar da questão daqueles que teriam acesso proibido ao Templo ou à 
cidade. Para a demanda de algumas proibições afins, v. Dt 23, 11; 1QM VII, 5-6 (Op. Cit., pp. 191-2). Para 
Wise, XLV, 7b-18 é outra interpolação do redator à fonte do Templo (WISE, 1990, p. 135). 
669 Cf. Dt 23, 10ss; 1QM VII, 5s. O RT proíbe, então, a entrada em todo o complexo do santuário. Para Maier, a 
proibição estende-se mesmo para toda a cidade (MAIER, 1985, p. 116). 
670 Dt 23, 11 pede apenas um dia de purificação. O autor equipara o rito de purificação para a entrada no Templo 
àquele procedido antes da manifestação de YHWH sobre o monte Sinai em Ex 19, 10 ss (YADIN, p. 192 e 
YADIN, vol. I, pp. 288s). 
671 Cf. com relação ao estado de impureza da mulher durante sua menstruação na Coluna XLVIII, 16. Yadin 
lembra que o uso do termo “נדה” “menstruação”, pela seita de Qumran tem geralmente um sentido de impureza 



11) Vacat. E se um homem deitar com sua mulher em relação sexual, não entrará em 

qualquer parte da cidade672 

12) do santuário, onde Eu faço nela habitar meu nome, por três dias. Vacat. Qualquer 

homem cego673 

13) não entrarão nela em todos os seus dias e não contaminarão a cidade em que Eu 

habito674 

14) nela, pois Eu, YHWH, habito entre os filhos de Israel para todo o sempre. Vacat.675 

15) E qualquer homem que se purifique de seu fluxo, contará para si sete dias para sua 

purificação e lavará no sétimo676 

16) dia as suas vestes e banhará o seu corpo com água corrente. Depois entrará na 

cidade677 

17) do Templo. E qualquer um que estiver impuro por causa de cadáver, não entrará nela 

até que se tenha purificado. Vacat. E todo doente de pele678 

18) ou pessoa infectada, não entrará nela até que tenha se purificado e quando estiver 

purificado ofertará o679 

 

                                                                                                                                                                             
espiritual (na Bíblia, já aparece, em certos momentos, dentro da esfera espiritual; Op. Cit., p. 193). Certamente, 
não é o caso aqui. 
672 Cf. a fonte bíblica dessa proibição em Lv 15, 18 (comparar Ex 19, 10ss, em que evitar contato sexual também 
é precondição para estar puro diante da manifestação divina; sobre a proibição de ter relação sexual dentro do 
acampamento de guerra v. 1QM 7, 3-4). Para a terminologia, v. Lv 19, 20 e Nm 5, 12-13. V. em CD XII, 1-2, a 
mesma proibição de ter relações sexuais nos limites da cidade santa (Op. Cit.). 
673O verbo “habitar” ou “fazer habitar”, no hif‘il, não é bíblico, mas aparece algumas vezes no RT (p. ex., 
XLVII, 4; LVI, 5, entre outros).   
674 Yadin é de opinião que, a despeito de só o cego ter sido mencionado, o texto, na verdade, abrangeria todos 
aqueles defeitos físicos que desqualificam o sacerdote de sua função em Lv 21, 17s. A tendência a expandir a 
proibição de acesso pode ser uma interpretação de 2Sm 5, 8 (cf. 1QM 7, 4-5; 1QSa II, 4-11). Para “não entrarão 
nela”, v. Dt 23, 3-4.  
675 Cf. também Nm 5, 3 (em especial a semelhança da terminologia), para a expulsão do acampamento de 
pessoas com determinadas impurezas devido à presença santa de Deus “no meio de vós” (Op. Cit.). 
676 Cf. Lv 15, 2-13. 
677 Note-se a adição de “sétimo dia”, dando ênfase a um sentido já contido no texto do TM (v. Lv 15, 2-3; Op. 
Cit., p. 194). 
678 A letra peh de “נפש” (aqui, significando “cadáver”) foi esquecida e inserida suspensa sobre a linha, acima da 
palavra. Mais uma vez, a lei de Nm 5, 2, é a fonte e o “acampamento” é identificado com a cidade onde, em seu 
meio, está o santuário. Enquanto não estivesse novamente purificada, a pessoa não podia retornar para a cidade 
(Op. Cit; cf. Josefo Guerra 5.227; Ant. 3.261).  
679 Após o Vacat., o autor do RT principia a especificar os procedimentos rituais para a purificação de doentes de 
pele ou outra pessoa afetada por alguma doença que demanda purificação também através de rito sacrifical. 
Apesar de ser derivado da expressão bíblica “נגע צרעת”, o termo “מנוגע” não é bíblico (mas v., p. ex. na literatura 
rabínica em Nega‘im 8, 6 e nos MMM, 1 QM VII, 4; 1QS II, 10-11). Para essas pessoas é designado um lugar 
fora da cidade e, em conformidade com Lv 13, 46, são autorizadas a voltar ao “acampamento” quando curadas e 
após os primeiros procedimentos rituais de purificação (cf. Cap. 1, pp. 101ss). O verbo “estar purificado” 
aparece no plural como em Nm 5, 3, mas, aparentemente, o escriba ou outra mão marcou a letra waw com um 
ponto em cima, indicando que fora apagada, uma vez que Lv 13-14 está no singular (em 11QT(b) está no plural; 
Op. Cit., pp. 194-5). Qimron, no entanto, pergunta-se se o ponto sobre o waw seria realmente proposital 
(QIMRON, p. 63). Yadin lembra que as últimas palavras aludem a Lv 14, 10s (Op. Cit., p. 195).  



Coluna XLVI680 

 

01) [...]q não entrará no Templo681 

02) [...]l e no Templo [...]682 

03) [...]683 

04) [...]Xh que é de bronze684 

 

1) [...]šr h[... nã]o habit[ará...]685   

2) ave impura sobre [o meu] Temp[lo ... e] sobre os telhados dos portões [que dão]686  

3) para o átrio externo e qualquer [...] ficar dentro do meu Templo para tod[o]687 

                                                        
680 Mais uma coluna com 18 linhas remanescentes. Parte desse material pôde ser decifrada pela imagem em 
espelho da parte de trás da coluna XLVII. Fragmentos de 11QT(b) também auxiliaram no trabalho de 
restauração parcial, principalmente das primeiras linhas que foram perdidas em 11QT(a), ou ainda na 
confirmação de algumas leituras dúbias.  
681 Essa é, mais especificamente, a linha 9 do frag. XX de 11QT(b), aqui denominada l. 01 por 
Martínez/Tigchelaar e Yadin. As letras qdš de “Templo” foram escritas à margem. Yadin acredita que o texto do 
início dessa linha é o mesmo com que se termina a última linha da coluna precedente. Por isso, argumenta que 
não haveria espaço para o autor estipular o sacrifício e outros procedimentos de purificação (Op. Cit., pp. 195-6). 
Qimron, pelo contrário, acredita que essa linha é a imediata continuação da linha 18 de 11QT(a) e a reconstrói 
com: “[sacrifício de purificação no oitavo dia, e se aproximará da comida pura dentro da cidade do Templo, 
ape]nas não entrará no Templo”, o que faz, na verdade, bastante sentido (sugestão, como é de se esperar, seguida 
por Wise et al). Yadin também levanta a possibilidade de a palavra comprometida pela deterioração ser “ ק]ר ” 
“apenas” (Martínez/Tigchelaar redigem somente o reiš). De qualquer modo, o tema da limitação de acesso à 
cidade ou ao Templo prossegue. 
682 Qimron oferece nova proposta de reconstrução da linha de 11QT(b) 10 (aqui, 02): “[e não comerá das coisas 
santas, mas ao pôr o sol do oitavo dia das coisas santas comerá] e no Templo entrará” (Qimron baseou-se em Lv 
12, 4). O lamed do final do verbo que antecede a parte legível da linha é reconhecível e o kaf é unanimidade 
entre os especialistas. Mas enquanto Yadin lê as letras alef, kaf e lamed e Qimron yod, waw, kaf e lamed (ambas 
leituras derivadas do verbo “comer”), Martínez/Tigchelaar entendem que temos as letras reiš, waw, kaf e lamed 
de “רוכל”, que traduzem por “trader”. Yadin, com Wise et al, interrompe aqui suas especulações sobre as 
prováveis primeiras linhas da coluna.   
683 Apenas Martínez/Tigchelaar supõem que a frase conclua com “[não entrará]” e sugere um vacat. para o final 
da linha, em sinal da mudança de tema.  
684 Parte de outro fragmento de 11QT(b), segundo Qimron, seria a linha 1 da coluna, enquanto 
Martínez/Tigichelaar seguem a numeração com 04. Porém, onde Martínez/Tigchelaar lêem um bet antes do heh 
sobrevivente, Qimron reconhece um nun, formando “ נה]מכו ” “[pedestal/base] que é de bronze”. Para o final da 
linha, ele também discerniria mais uma vez, após uma lacuna, “para o pedestal/base”.  
685 Yadin lê “[...] XXX [...nã]o voará [qualquer]”, mas tem dúvidas quanto à leitura do verbo. Qimron (com 
Martínez/Tigchelaar) lê algumas letras no início da linha e o verbo “ישכון”, que Martínez traduz por “sit”. 
Qimron, no entanto, insere um fragmento de 11QT(b) e transcreve: “[todo ele, que nã]o habit[ará]”, fechando a 
linha. Martínez/Tigchelaar oferecem uma sugestão de reconstrução parcial da linha com: “[seu limite de modo 
que nã]o fiqu[e qualquer]”. Conforme ficará claro na próxima linha, o autor provavelmente prescreve algum 
mecanismo que impediria pássaros impuros de voarem por cima do Templo (como sugere Yadin, seguido por 
Vermès e Wise et al) ou que se alojassem sobre seu telhado (conforme Qimron ou Martínez/Tigchelaar). 
Wacholder cita Eupolemus, 196-207 (cf. estudo comparativo entre os pontos de contato entre a descrição do 
Templo de Salomão em Eupolemus e o RT em WACHOLDER, 1983, pp. 62-77) e Josefo, Guerra 5.244, que 
tratam de mecanismo com a mesma função.  
686 Cf. Lv 11, 13ss; 20, 25; Dt 14, 12ss. Qimron tem nova proposta de reconstrução: “ave impura sobre [o meu] 
Temp[lo que está no átrio interno e] sobre os telhados...”.  
687 Qimron e Martínez/Tigchelaar são unânimes na sugestão do preenchimento da lacuna: “e qualquer [ave 
impura não poderá] ficar dentro de meu santuário para tod[o]”. 



4) sempre, todos os dias em que Eu h[ab]itar em vosso meio. Vacat.688 

5) Vacat. E farás um terraço em volta, para fora do átrio externo, com a largura de689 

6) quatorze côvados, de acordo com as entradas de todos os portões e farás690 

7) doze degraus para ele, para que subam os filhos de Israel até ele691 

8) para entrar em meu Templo. Vacat.692 

9) E farás um fosso ao redor do Templo com a largura de cem côvados que irá693  

10) separar entre o Templo sagrado e a cidade, e não entrarão repentinamente para 

dentro694 

11) do meu Templo e não o profanarão, mas santificarão meu Templo e temerão meu 

Templo695 

12) porque Eu habito no meio deles. Vacat. 

13) E farás para eles um lugar para a “mão”, fora da cidade, para onde ali sairão,696 

14) para fora, para o noroeste da cidade, casas cobertas e fossas dentro delas 

15) onde o excremento desce para dentro dela e não será visível a qualquer distância697 

16) da cidade, três mil côvados. Vacat. E farás698 

17) três cobertas para o oriente da cidade, separadas uma da outra, nas quais 

                                                        
688 Cf. estilo semelhante em 2Cr 6, 31 (Op. Cit., p. 197). 
689 Aqui se iniciam as especificações para as estruturas que ficam além do muro do átrio externo. A expressão 
“em volta” ou “ao redor”, segundo Yadin, conota uma estrutura “contínua”, ou seja, próxima a todos os doze 
portões que estão ao redor de todo o Templo (cf. l. 9 abaixo e Cols. XL, 7; XXXVIII, 12; XXXII, 12; XXXV, 
8.10; Op. Cit.). Schiffman, aparemente, não vê nessa estrutura uma plataforma externa ao redor do muro, mas a 
própria plataforma onde as escadas seriam contruídas. Como em IV, 4, “again, here the pavement serves as a 
platform for the erection of additional architectural structures.” (SCHIFFMAN, 1996, RQ 65-68, p. 558). 
690 Quatorze côvados é a mesma medida da entrada de cada portão (cf. Col. XLI, 14). 
691 Para os doze degraus, v. Middoth 2, 3; 3, 6 (Op. Cit., e vol. I, p. 273s).  
692 Obviamente, como se refere aos “filhos de Israel”, apenas até o átrio externo. 
693 Cf. em Middoth 2, 3, dez côvados (Op. Cit., p. 198). 
694 V. expressão “מקדש הקודש” em Lv 16, 33. A expressão “בלע”, traduzida aqui por “repentinamente”, aparece 
em Nm 4, 20 (“כבלע”), advertindo aos levitas que, se casualmente vissem o mobiliário santo, morreriam. 
Enquanto há dúvidas com relação ao significado da expressão no texto bíblico, Yadin fecha a questão 
argumentando que, de qualquer modo, o autor entendeu o mesmo que os tradutores da LXX, ou seja, 
“subitamente”, “repentinamente”, “em um momento” (Op. Cit.). Apesar de contextos diferentes, a questão do 
acesso ilegítimo é o que está em pauta em ambos (v. Ez 43, 12).    
695 Com relação à profanação do santuário, v. Lv 21, 12; Ez 22, 26; 23, 39. Para “santificar o santuário”, v. 2Cr 
29, 5; Ex 19, 23. Com relação ao temor devido ao santuário, v. Lv 19, 30 (também Yevamoth 6b). Maier lembra 
que o limite do “Monte do Templo” era marcado pelo início do “átrio dos gentios”. No RT, com certeza, não 
havia qualquer local determinado para estrangeiros. Maier duvida que mesmo na Cidade Santa lhes fosse 
permitida a entrada (MAIER, p. 117; lembrando sempre da diferença com o “estrangeiro habitante”, o “ger”, 
que, no RT, tinha acesso ao átrio intermediário a partir da terceira geração na terra). 
696 A fonte é Dt 23, 12-13 (cf. 1QM VII, 6 e Sifre Dt 257 [281]). Fundamentado pelo claro paralelo entre “ חוץ מן
 fora do acampamento”, em Dt. Yadin afirma: “This is further“ ”מחוץ למחנה“ fora da cidade”, no RT, e“ ”העיר
proof that in the judgement of the scroll, the Temple city parallels the pentateuchal מחנה  with all its halakhic 
implications.” (Op. Cit., p. 199).  
697 O escriba esqueceu-se de redigir “e não” e, posteriormente, enxertou-o sobre a linha. Atenção para Dt 23, 14 
(cf. 1QM VII, 7 e Ez 4, 11-12; Op. Cit.). 
698 Em 1QM VII, 6-7, a distância demandada é de dois mil côvados (Op. Cit., p. 200).  



18) entrarão os doentes de pele e aqueles com fluxo e os homens que tiverem uma 

casualidade699   

 

Coluna XLVII700 

 

01) [...]701 

02) Distante d[a...]702 

03) e todas X[...]703 

04) algo e mX[...]704 

05) [...] 

06) wchm[...]705 

 

1) [...]706 

2) [... em] cima e não embai[xo ...]707  

3) [e serã]o puras as suas cidades e š[...]h para sempre e a cidade708 

                                                        
699 O banimento dessas pessoas em estado de impureza aparece na Col. XLV, 7 (v. comentário). Aqui é destinada 
uma área fora da cidade (cf. também XLVIII, 14s). Parece certo que a palavra que inicia a próxima coluna é 
“noturna/da noite” (Op. Cit.). 
700 A parte superior mais uma vez foi perdida (cinco linhas). Parte do material foi decifrada com a ajuda da 
imagem invertida por espelho da Coluna XLVIII. Yadin considera que o tema da pureza do Templo e da cidade 
santa permanece em pauta nessas primeiras linhas deterioradas (Op. Cit., p. 201). Martínez/Tigchelaar e Qimron 
(seguidos de perto de Wise et al) ainda trazem um fragmento de 11QT(b) como possível material que equivaleria 
ao início da coluna. Qimron ainda adverte que pode haver confluência do material das linhas 06-08 e 1-3.  
701 Apenas Martínez/Tigchelaar trazem no início da linha “aqueles que vêm [...]” (a partir de 11Q20 XIII; linha 3 
do documento original de 11QT(b)). Qimron acredita na possibilidade de “noite”, continuação direta de XLVI, 
18, ser a última palavra dessa linha.  
702 Qimron (seguido por Wise et al) conjectura que tenhamos a seguinte reconstituição: “distante d[a cidade por 
três mil côvados]”, seguido, talvez de um Vacat., sinalizando a mudança de tema. Wise et al, ao contrário de 
Qimron e Martínez/Tigchelaar, localizam esse trecho no final da linha.  
703 Qimron propõe (seguido por Wise et al, mas, que, no entanto, trazem um texto contínuo com a última frase) a 
seguinte restauração parcial: “e todas [as suas cidades serão puras...]”. 
704 Para Martínez/Tigchelaar o mem é seguido de um šin, enquanto para Qimron teríamos um tzadi, que formaria 
“e da do[ença de pele]” (seguido por Wise et al).  
705 Wise et al encerram aqui suas especulações com relação a 11QT(b). Martínez/Tigchelaar trazem apenas as 
primeiras letras. Qimron acredita ler “e apiedei-me”. As linhas 07 e 08 não são nem mesmo transcritas por 
Martínez/Tigchlaar. Qimron ainda traz: 07) “farei ser descido” e 08) “suas cidades” (Martínez/Tigchelaar 
transcrevem-nas apenas junto com o material de 11QT20 XIII, correspondendo às linhas 9 e 10 do fragmento). 
706 Qimron lê, com certa reserva, apenas um waw e um bet. Martínez/Tigchelaar acreditam que nessa linha 
teríamos o que Qimron traz na sua linha 7 de 11QTb, mas não flexionado na 1ª  pessoa do singular, e sim na 3ª 
do plural com “fareis descer”. Em seu artigo de 2004, porém, Qimron complementa sua sugestão “e far[ei] 
descer a chuva a seu tempo” (QIMRON, 2004, p. 243). 
707 Yadin e Qimron porpõem a mesma reconstrução para o início da linha com “e estarão apenas em cima e não 
embaixo”. A fonte de inspiração parece ser Dt 28, 13, que traz a promessa de Israel estar “sempre em cima” e 
“nunca embaixo” e estar sempre “à cabeça” e não ser “a cauda”, desde que cumprindo os mandamentos divinos. 
No fim da linha, há um Vacat. que, para Yadin, seria precedido pelo trecho que afirma que YHWH os colorá 
“como cabeça e não como cauda” (YADIN, p. 202).  



4) que santificarei para fazer habitar meu nome e [meu] Temp[lo dentro de]la será santo e 

puro709 

5) de tudo o que é impuro que podem contaminá-lo; tudo o que estiver dentro dela será710 

6) puro e tudo o que entrar nela será puro: vinho e azeite e tudo o que é de comer711 

7) e tudo que é de beber serão puros. Todo couro de animal puro que imolarem712 

8) dentro de suas cidades não entrará nela. Pois em suas cidades farão713 

9) com eles seu trabalho para todas as suas necessidades, mas para a cidade do meu 

santuário não trarão714 

10) porque sua pureza será (do mesmo grau) da de sua carne e não contaminareis a cidade 

que715 

11) Eu faço habitar o meu nome e meu santuário no meio dela. Mas com os couros que 

sacrificarem716 

12) no santuário, com esses trarão seu vinho e o seu azeite e toda  

13) a sua comida para a cidade do meu santuário e não poluirão meu santuário com os 

couros de suas imolações717 

14) impróprias que imolam em sua terra. E não purificarão uma cidade718 

                                                                                                                                                                             
708 Yadin e Qimron oferecem propostas semelhantes para o preechimento da lacuna, sendo “e fa[rei habitar meu 
nome em vosso me]io”. Yadin, no entanto, supõe que não caberia esse número de letras e não transcreve “meu 
nome”. Ele também aventa duas possibilidades: “[habitarei em vosso me]io” ou ainda “[habitarei convos]co”. 
Wise tem toda a coluna, a partir dessa linha, por composição do redator (WISE, 1990, p. 135). 
709 Cf. ll. 10-11 abaixo. Nota-se a singularidade de Jerusalém quando comparada a outras cidades, mesmo dentro 
da “terra santa”. 
710 Cf. o cuidado especial para evitar qualquer contaminação do Tabernáculo/Templo de YHWH em textos 
bíblicos como 2Cr 23, 19; Lv 15, 31; 20, 3.  
711 Os itens mais transportados foram listados individualmente, vinho e azeite, seguido de uma generalização 
(Op. Cit., p. 203) 
712 De acordo com Yadin, pessoas e coisas que permanecem na cidade, bem como aquelas que entram na cidade, 
devem estar em estado de pureza.  
713 Ou seja, as peles de animais, mesmo puros, mas que não tivessem sido abatidos em Jerusalém, estariam 
interditadas de serem levadas para dentro da cidade. Essa é uma questão importante, uma vez que o couro era 
empregado em diversas tarefas, sendo uma das principais a de servir como container para o transporte de 
mercadorias. Para Yadin, a insistência nesse tema, como se pode verificar pelas repetições ao longo da coluna, 
indicaria seu caráter polêmico (ou grupos; Op. Cit.). Com relação ao verbo “entrar”, Yadin e 
Martínez/Tigchelaar o redigem como hif‘il, enquanto Qimron o faz no Pa‘al. 
714 Porém, esse mesmo couro era liberado para qualquer atividade nas demais cidades da terra. O termo 
 necessidades” (sem o sufixo) aparece apenas uma vez no TM, no singular, em 2Cr 2, 15. Já na“ ”צורכיהמה“
Mishná, lemos no plural em Shekalim 1, 1; 4, 2. A expressão “cidade do meu Templo” é comum no RT e aparece 
também em CD XIII, 1-2 (Op. Cit.).  
715 A explicação é dada aqui. As demais cidades, mesmo puras como é demandado na linha 3, nunca alcançam a 
pureza de Jerusalém, onde a presença divina faz-se real em seu Templo. 
716 Cf. fraseologia semelhante, p. ex., em Nee 1, 9 e Ez 43, 7 (Op. Cit., p. 204). 
717 Aqui se repete a lista das linhas 6-7, mas sem a referência de “tudo o que é de beber”, que, no entanto, deve 
ser subentendido (Op. Cit.). Aqui se assegura que o couro de animais sacrificados no Templo são os únicos 
permitidos para o transporte de mercadorias para dentro de Jerusalém e do Templo. 
718 Entre algumas traduções para o termo “פגול”, temos: Yadin – “abominable offerings”; Martínez/Tigchelaar – 
“profane slaughtering”; Vermès – “tainted (=unfit for the Temple); Wise et al – “improper offerings” (cf. Lv 7, 
18; 19, 5-8; Ez 4, 14). Para a raiz “גאל” no sentido de “impuro”, v. Ml 1, 7 (v. Col. XLIX, 12; entre outros dos 



15) entre suas cidades como a minha cidade; porque de acordo com a pureza da carne 

assim os couros serão puros. Se719 

16) no meu Templo imolarem-no, será puro para meu Templo e se imolarem-no nas suas 

cidades será puro 

17) para suas cidades. E toda a pureza do Templo trareis com os couros do Templo e não 

contaminareis720 

18)  o meu Templo e a minha cidade com seus couros impróprios, porque Eu habito no 

meio dela.721  

 

Coluna XLVIII722 

 

1) [... por] sua [es]pécie, a poupa [...]723 

2) [...]724 

                                                                                                                                                                             
MMM, v. 1QM IX). Nas ll. 17-18, a sentença se repete, mas então com o uso da raiz mais comum “טמא” (Op. 
Cit.).  
719 O termo “cidade” com o sufixo do pronome possessivo aparece uma única vez no texto bíblico (Is 45, 13). 
Para Yadin, podemos estar diante de uma polêmica contra outros templos, como aquele dos samaritanos sobre o 
monte Garizim (Op. Cit.). 
720 Com a expressão “כול טהרת” “toda a pureza”, o autor pretende incluir qualquer coisa que se pretenda levar ao 
Templo. O termo para “pureza” aqui, é bastante característico das duas regras da seita de Qumran concernente a 
tudo que pertence aos membros plenos da comunidade, de modo especial à sua comida pura e separada (1QS V, 
13; VI, 20; VII, 20; CD, X, 21, entre outros exemplos que poderiam ser dados). “Couros do Templo”, 
obviamente referem-se às peles daqueles animais sacrificados no santuário hierosolimita (Op. Cit., p. 205). 
721 Cf. ll. 11 e 14-15, logo acima.  
722 Última dessa folha de pergaminho, a coluna mantém as mesmas características das demais, como a linha em 
branco em sua parte inferior. Parte do material foi decifrada com a ajuda da leitura através de espelho do verso 
da Coluna XLIX. Segundo Yadin, é possível que o debate sobre as peles de animais para o abastecimento de 
artigos puros à cidade tenha continuado no início dessa coluna. A partir do momento em que temos material 
legível, a listagem de quais são os animais puros já está sendo detalhada com base tanto em Dt 14 quanto em Lv 
11 (Swanson também cita Ez 44, 31; SWANSON, p. 1995, 177 N. 7). Yadin levanta a dúvida se algum outro 
assunto teria sido tratado entre esses dois temas. Ele também calcula que não haveria espaço para toda a lista de 
animais referidos por Lv 11 e mesmo para a lista mais curta de Dt. Ao mesmo tempo, se não houve continuação 
do tema das peles de animais, e se apenas se tratou dos animais e insetos alados, teria sobrado espaço para 
adições ao texto. Caso se tenha iniciado tratando especificamente dos pássaros, Yadin acredita que critérios e 
detalhamentos para o discernimento entre aves puras e impuras podem ter sido tratados, o que não acontece no 
TM (mas cf., p. ex., Hullin 3, 6; YADIN, pp. 205-6). Qimron (seguido por Wise et al) insere um fragmento de 
11QT(c) como material que faria parte das linhas iniciais perdidas pela deterioração. O fragmento fornece-nos o 
seguinte: “01) [...]Xh; 02) entrar na minha cidade; 03) galo não criare[is...]; 04) em todo o Templo XXX [...]; 05) 
o Tem[plo]”. Para ele, essa seria a única localização possível para esse material. Portanto, essas linhas 
prescreveriam de quais animais era proibida a criação em Jerusalém (QIMRON, p. 69). Vale notar que não 
foram encontrados ossos de galinha ou frango nos depósitos de ossos encontrados em Qumran. 
723 As propostas de restauração da linha apresentadas por Yadin e Qimron são bastante próximas: “[a cegonha, a 
garça por] sua [es]pécie, a poupa [e o morcego]. Todo o inseto alado”. Yadin, seguindo Dt 14, 17c-19a, 
acrescenta no início da linha o cormorão (“השלך”). Esse trecho também corresponde a Lv 11, 19-20a, porém o 
cormorão, especificamente, aparece em Lv no v. 17. Yadin acredita que Dt esteja sendo seguido porque Lv traz a 
partícula do objeto direto antes de alguns termos. Entretanto, se pensarmos nas usuais alterações ou diferenças 
gramaticais e sintáticas que o RT demonstra em comparação com o TM, é difícil ser categório nesse ponto. O 
autor talvez tenha apenas seguido o estilo mais direto do Dt. Qimron afirma reconhecer o fei sofit do termo 
“ ף]עו ” “alado”. Yadin supõe, calculando o espaço, que a linha chegaria a “todo o inseto alado que anda sobre”. 



3) [E esses entre os insetos] alados comereis: o gafanhoto por sua espécie, o lacus[tí]deo 

por sua espécie, acrídios725 

4) por sua espécie e grilos por sua espécie. Entre esses podereis comer entre os insetos 

alados que andam sobre quatro (pés) que726  

5) têm juntas sobre os pés para saltar com elas sobre a terra e que voa com suas asas. 

Qualquer727 

6) carcaça de (criatura) alada ou animal (terrestre) não comereis, ao contrário, vendei a 

estrangeiros. Mas qualquer coisa abominável não728 

7) comais, porque tu és um povo santo para YHWH teu Deus. Vacat. Sois filhos729 

                                                                                                                                                                             
724 Qimron começa o texto dessa linha com “[que anda sobre os quatro (pés)]”. Yadin vai mais adiante e 
transcreve “quatro pés, é abominável para vós.]” (ambos seguem Lv 11, 20). Há um Vacat.  antes da metade para 
o fim da linha.  
725 Yadin inicia a frase com uma partícula do objeto direto (seguindo o TM em Lv 11, 22), enquanto 
Martínez/Tigchelaar e Qimron já seguem direto para o pronome demonstrativo. O RT cita cada tipo de inseto 
pelo nome, diferentemente do TM que, como fez referência aos insetos alados no v. 21, substitui o subtantivo 
pelo pronome aqui. O escriba esqueceu-se do primeiro waw em “חורגול” “acrídio” (que, na verdade, não aparece 
no TM), mas inseriu-o porteriormente entre o het e o reiš. Isso parece resolver a questão da vocalização desse 
hapax legomenon. Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem duas letras waw no vocábulo “ עום]ל[סו ” “gafanhoto”, que 
não estão no TM e não são reconhecidas por Yadin. Pela fotografia comum, é impossível determinar. 
726 Novamente o escriba esqueceu-se de uma letra, aqui um kaf, e a inseriu mais tarde entre o lamed e o yod em 
 andam”. A partir do começo da nova frase estamos no v. 21 de Lv 11, em um evidente trabalho“ ”הולכים“
complexo de edição.   
727 Yadin lê a preposição “על” “sobre”, seguindo o TM, e depois “a terra”, enquanto Martínez/Tigchelaar e 
Qimron reconheceriam a preposição “מן”, formando “saltar com elas a partir da terra”. Pela fotografia comum, 
na verdade, não é possível reconhecer nem o traço longo para cima da linha do lamed ou para baixo do nun final. 
Por via das dúvidas, damos então preferência ao TM. Qimron, por outro lado, diz basear-se em uma antiga 
transparência (QIMRON, p. 70). Também há a questão que se observam outras diferenças com relação ao TM. O 
verbo saltar, no Pi‘el no TM, aparece no Pa‘al aqui. “ממעל” “sobre”, no TM, perde um de seus mem no RT. Ao 
texto é adicionado “e que voa com suas asas” (constante em Sam e em alguns outros manuscritos). E, como é 
usual, “בהם” “com elas” (no Hebraico, com sufixo masculino), recebe um heh para fechar o sufixo (Yadin, p. 
207). Para Maier, o manuscrito aqui esclarece a distinção entre insetos que andam, voam e saltam em Lv 11, 
20ss com relação a Dt 14, 20 (MAIER, 1985, p. 118).  
728 O autor do RT, seguindo Dt 14, 21, estenderá aos leigos a proibição de alimentar-se de qualquer carcaça, 
proibição limitada aos sacerdotes em Lv (v. Cap. 1, p. 81, Nota 230). Porém, a “versão” deuteronomística traz 
duas opções, a doação da carcaça ao “ger” que “habita dentro dos teus muros” ou a venda ao “נוכרי” (v. no cap. 
2, a questão da diferença entre o “גר” e o “נכר”). Como o RT omitiu o trecho “dê ao ger que habita dentro dos 
teus muros”, viu-se obrigado a substituir “או מכור” por “כי מכור”. O início da frase segue Ez 44, 31, que, como 
Lv, impõe essa proibição exclusivamente aos sacerdotes (YADIN, pp. 207-8).   
729 Para “mas qualquer coisa abominável não comais”, v. Dt 14, 3 (no TM, na 2ª do sing., enquanto a LXX, a Sir 
e a Vul. trazem no plural; Op. Cit., p. 208). Já “sois filhos” encontra-se em Dt 14, 1. Cito Yadin aqui: “Now the 
scroll reverts to the beggining of Chap. xiv, a suitable subject to wind up the previous discussion and to 
introduce the laws on contamination by the dead which follow or to bridge the way to them (…). The next 
sentence is a fine example of the author’s talent in combining, as he does here, four verses from three different 
places – Deut xiv:1-2; Lev xix: 28; xxi: 5 – into a unified whole and applying them to all Israel.” (Op. Cit., p. 
208). Maier lembra que, enquanto Lv 21 dirige-se exclusivamente aos sacerdotes, as outras duas passagens são 
endereçadas a todo Israel (MAIER, p. 119). Nessa linha, bem como na próxima e na 10, YHWH é referido em 
3ª. pessoa e, portanto, não dando continuidade ao discurso divino em 1ª. pessoa que vinha da coluna precedente. 
Segundo Yadin, o texto precedente é de criação própria do autor do RT, enquanto aqui temos citações copiadas a 
partir do texto bíblico (YADIN, Op. Cit.). V. outras explicações em nosso Cap. 6, pp. 315-6, Nota 85. De 
qualquer modo, seria pouco concebível imaginar que o estrito autor do RT pudesse redigir: “Sois meus filhos...”. 



8) de YHWH vosso Deus; não vos marcareis com feridas e não vos fareis calvos entre 

vossos olhos730 

9) por um morto; não fareis incisões, por causa de um morto, em vosso corpo, nem 

inscrição de tatuagem gravareis731  

10) em vós, porque tu és um povo santo para YHWH, (teu) vosso Deus. Vacat. E não 

contaminareis732  

11) vossa terra. Vacat. E não fareis como as nações fazem: em qualquer lugar eles733 

12) enterram seus mortos e mesmo entre suas casas eles enterram. Ao contrário, alguns 

lugares734 

13) separareis dentro da vossa terra nos quais enterrareis os vossos mortos; entre quatro735 

                                                        
730 Yadin estranha a grafia defectiva de “תתגדדו” “fareis incisões”, uma vez que, via de regra, inclusive no 
restante da linha, o texto está em redigido em escrita plena. O texto continua seguindo Dt 14, 1 (Op. Cit.). 
731 Segue de perto Lv 19, 28. Mas enquanto o TM traz “ושרט לנפש”, o RT grafa “ ת על נפשושרט ” “incisões sobre o 
corpo” (cf. o termo “שרט”, também com thaw, em Lv 21, 5). A preposição “על” em “por causa de um morto”, 
segundo Yadin, é o que se depreende também da LXX e dos targumim. Na segunda parte do texto, no lugar de 
  .(”traduzido aqui por “gravareis) ”תכתובו“ fareis/colocareis” do TM, o RT traz“ ”תתנו“
732 O sufixo “מה” (possessivo indicativo de 2ª do plural) foi acrescentado após ter-se escrito “teu Deus” 
 na 2ª do singular como está em Dt. Yadin estranha que não houve tentativa de apagar o heh que fecha ,”אלוהיכה“
o sufixo. Ele levanta duas possibilidades: a de ter-se pensado em deixar explícitas as duas versões (a 2ª pessoa do 
sing., conforme o Dt, e a 2ª do plural, em acordância com o documento) ou, ainda, a de que a letra foi deixada 
uma vez que não alterava a sua pronúncia. Dá preferência a essa última explicação (Op. Cit., p. 209). Swanson 
espanta-se de o autor ter seguido o Dt na terceira pessoa com “para YHWH”, enquanto a versão paralela de Lv 
tem “Eu sou YHWH”, rejeitando, portanto, uma versão bíblica em 1ª pessoa. Ele percebe também que a ordem 
segue Lv 11, 12-15, trazendo primeiramente animais impuros, e, posteriormente, pessoas com fluxo. Assim, para 
ele, a preocupação do autor não seria sua “ficção divina”, mas concluir a seção com Dt 14, 2 do mesmo modo 
que o fez na seção anterior (l. 7; SWANSON, 1995, p. 178-9).    
733 A frase que termina no início dessa linha foi escrita entre dois vacats e é tirada de Nm 35, 34. Talvez seja um 
indicativo da importância que o autor lhe dá. Swanson pensa na possibilidade de ser uma inserção do redator, 
principalmente porque interromperia o tema da contaminação transmitida indiretamente através do culto dos 
mortos para uma impureza direta do contato com a morte (SWANSON, 1995, p. 180). A partir daqui tem início 
as prescrições sobre a contaminação pelo contato com os mortos e sua purificação, bem como sobre os locais a 
serem designados como cemitérios. O texto principia advertindo que não procedessem como os demais povos, 
sob inspiração de Lv 18, 3.24. Porém, Yadin observa que o estilo segue Ez 8, 13 (Op. Cit.). Wise mais uma vez 
acredita que esse material “legal”, apresentado em 48, 11-17, não pertença à fonte do Templo, mas seja uma 
interpolação. Suas suspeitas baseiam-se na quebra, neste ponto, do padrão estilístico seguido pela fonte, sendo 1) 
o comando para a construção de uma nova estrutura com o verbo “2 ;”ועשיתה) a localização da estrutura; 3) suas 
dimensões; e, 4) quaisquer outras especificações adicionais (cf., p. ex. XXX, 3-4 e 5-7a). Quando dá seguimento 
a elementos arquitetônicos ou porções de estruturas anteriormente mencionadas, a fonte modifica o comando 
inicial trazendo um substantivo seguido de verbo no imperfeito ou no imperativo (p. ex. “עשה”) e passa 
diretamente do primeiro para o terceiro passo, uma vez que a localização já foi conferida (cf. XXXI, 12; Wise 
traz uma lista completa da classificação da fonte na p. 63 de seu livro). Assim sendo, XLVIII, 11-17, sendo o 
único trecho a romper com o padrão observado por Wise, é contado por ele como mais uma interpolação do 
redator; WISE (1990), pp. 62-3.  
734 Yadin chama a atenção para o fato de que o texto procura enfatizar com “וגם” (lit. “e também”, aqui traduzido 
por “e mesmo”, que ainda poderia ser traduzido por “até mesmo”, a fim de dar o peso que o autor provavelmente 
queria dar) aquilo que para o autor é inconcebível, que não bastando enterrar seus mortos em qualquer lugar, as 
nações os enterravam “até mesmo” perto de suas casas (Op. Cit.). Brin chama a atenção para o fato de que o 
enterro dos mortos desse modo, criticado pelo RT, era prática comum no período do I Templo (v. 1Sm 25, 1; 
2Rs 21, 18). O autor comenta: “By impplying that this was the heathen way of burial and not an Israelite one, he 
also disguises his own period of time and thus his Law seems to belong to the time of the Wandering, as do the 
other laws of Deuteronomy.” (BRIN, 1987, RQ 48, p. 527). 



14) cidades estabelecereis um lugar para enterrar nele. E em cada cidade fareis lugares 

para os afligidos736 

15) com doença de pele ou com praga ou com tinha, os quais não entrarão em vossas 

cidades para contaminá-las, e também para aqueles com fluxo737 

16) e para as mulheres durante sua impureza menstrual e depois de dar à luz, de modo que 

não contaminem em seu meio738 

17) com sua Niddah. E o doente de pele que nele está uma doença crônica ou tinha e o 

declarar impuro o sacerdote739 

 

Coluna XLIX740 

 

1) [...]Xth [...] 

2) [...]thmh a eles š[...]741 

3) [...]m e com madeira de cedro e com hissopo e com wbch[...]742 

4) vossas cidades com a praga da doença de pele e tornem-se impuros. Vacat. 

                                                                                                                                                                             
735 Cf. o estilo dessa sentença em Dt 19, 2. 
736 Ou seja, algumas restrições não se restringem à cidade do santuário, mas lembremos que toda cidade deve 
manter-se pura e, por isso, precisa reservar um lugar para a impureza que “produz” (cf. associação entre 
impureza e morte no cap. 1, pp. 94ss). 
737Os três termos “נתק“ ”נגע“ ”צרעת” (traduzidos por “doença de pele”, “praga”, e “tinha”; sobre a questão das 
doenças de pele em Lv, v. Cap. 1, pp. 101ss) são encontrados em Lv 14, 54 (v. também Lv 13, 30-31). Sobre o 
assunto, v. Col. XLVI, 18 e comentário (YADIN, p. 210). 
738 Aos já anteriormente mencionados, juntam-se as mulheres em estado de impureza pela menstruação ou pelo 
parto. Devido ao tema ter sido introduzido aqui, é a partir desse ponto tratado com mais detalhes. 
739 Para “doença crônica”, com a declaração de impuro por parte do sacerdote”, v. Lv 13, 11. Como citado antes, 
“tinha” aparece em Lv 13, 30ss. 
740 Uma nova folha começa a ser escrita. Yadin observa que três linhas foram acrescidas na parte inferior do 
pergaminho, reduzindo em 2 cm a margem de baixo, que passou de 5 cm para 3 cm. Ao analisar as Cols. LV-
LVII, Yadin percebeu que o espaço necessário para o conteúdo entre uma coluna e outra também demandariam 
três linhas a mais na parte superior. Yadin acredita que os temas das doenças de pele e seu procedimento de 
purificação (conforme Lv 14) são tratados nas primeiras linhas (que deterioraram, como aconteceu no restante do 
documento), uma vez que nas linhas 3-4 ainda é o tema em debate (Op. Cit., pp. 210-11). 
741 Qimron (seguido por Wise et al, além de parcialmente por Martínez/Tigchelaar) propõe uma reconstrução 
quase total da linha: “[... e confina]rás a eles s[ete dias para purificá-los]” (Martínez/Tigchelaar transcrevem até a 
especificação “sete dias”. Yadin chega a duas propostas semelhantes, a primeira com o texto baseado em Lv 13, 
4, ou 5: “[e confina]rás a eles s[ete dias uma segunda vez”, ou ainda, se for introdução para o tema da 
purificação da casa em que ocorreu uma morte, a base seria Lv 14, 38, trazendo a mesma sugestão de texto de 
Martínez/Tigchelaar (Op. Cit., pp. 211-12). 
742 Cf. Lv 14, 4ss com relação à purificação do doente de pele, e 49ss, relativo à purificação da casa do doente. 
Yadin, em seu comentário, e Qimron acreditam que as primeiras palavras da linha possam ser “com os dois 
pássaros”, conforme o rito que Lv comanda. O texto em Lv daria continuidade demandando os dois fios 
carmesins para o ritual de purificação, mas as letras anteriores à lacuna, waw bet e ḥet, não podem formar “ שני
 lã carmesim” (na verdade, em Lv, o hissopo também vem por último na lista). Yadin conjectura se o“ ”תולעת
autor não teria sido influenciado por Jos 2, 18 ou Can 4, 3 e redigido “חוט” “cordão/fio” (Op. Cit, p. 212). 
Qimron está convencido disso e arremata “... e com hissopo e com um f[io carmesim e não contaminareis]”. 
Yadin, de qualquer modo, pelo contexto da linha 4 que conclui o assunto, sugere que a linha termine assim (cf. 
Col. XLVII, 3.10). 



5) E quando alguém morrer em vossas cidades, toda a casa em que alguém morrer nela, o 

morto a torna impura por743 

6) sete dias; tudo o que está na casa e tudo o que entra na casa ficará impuro por744 

7) sete dias. E toda comida sobre a qual se derramar água ficará impura; qualquer 

mušqeh745 

8) ficará impuro. E utensílios de barro ficarão impuros e tudo o que está dentro dele será 

impuro para todo o homem puro746 

9) e aqueles abertos serão impuros para qualquer pessoa de Israel, todo o mušqeh747 

10) que estiver neles. Vacat.748 

11) E no dia em que retirarem dela o morto, varrerão a casa de toda749 

12) sujeira que contamina do azeite e do vinho e da umidade da água; rasparão o seu chão, 

suas paredes e suas portas.750  

                                                        
743 Aqui se inicia o tema da impureza das casas, utensílios e pessoas pelo contato com um morto. O início da 
sentença foi inspirado em Nm 19, 14. Swanson faz notar a omissão da fórmula “Esta é a Torá”; contudo, que a 
ordenança é vista como “Torá” é verificável em L, 7 (SWANSON, 1995, p. 185). A diferença básica com o RT, 
e que o autor fará questão de frisar, é que o ambiente a ser purificado é a casa e não mais uma tenda. Ou talvez, 
que essa não seria uma lei válida apenas para uma tenda, mas para qualquer tipo de habitação (cf. também a 
LXX e CD 12, 18; YADIN, p. 213).  
744 Ou seja, a própria casa e tudo que está nela, ou que venha a entrar nela, tornam-se impuros. Em Nm, a casa 
em si não fica impura. O texto segue de perto Nm 19, 14, mas em ordem inversa (YADIN, Op. Cit.). 
745 Cf. Lv 11, 34. Porém, o termo utilizado no lugar de “יבוא” e “יתן” é “יוצק”. Para Yadin, é provável que eles o 
tenham substituído no intuito de que expressasse o sentido de ambas. Com relação ao termo “מושקה”, poder-se-ia 
imaginar que se tratasse apenas de líquidos e, então, fazer paralelo com a segunda parte de Lv 11, 34 (que trata 
da impureza de utensílios nos quais caem animais rastejantes mortos dentro; o elo aqui é com a impureza gerada 
pela morte). Segundo Yadin, ele poderia também ser um termo abrangente para todo o tipo de alimento/víveres, 
fosse bebida ou comida (Op. Cit., pp. 213-4). Swanson nota que, com a omissão da frase “que se bebe em 
qualquer desses utensílios”, o autor torna o termo “מושקה” aplicável a todo alimento não seco (SWANSON, 
1995, p. 187), exatamente como em Qumran (cf. Cap. 3, p. 175, Nota 51).   
746 Cf. Lv 11, 33 (YADIN, p. 214). Aparentemente, pessoas em estado de impureza não teriam problema em 
tocar ou talvez alimentar-se do conteúdo que está dentro do recipiente coberto. Já o homem puro tornar-se-ia 
imediatamente impuro.  
747 Cf. Nm 19, 15 com relação a recipientes abertos (Op. Cit.). Aqui, a qualquer israelita, mesmo em estado de 
impureza - se é esse o contraste com a prescrição anterior - é interdito o alimento que estiver dentro desses 
recipientes. Deve-se notar que as Havurot farisaicas distinguiam entre os seus membros, observantes das leis de 
pureza, e os demais do povo, que denominavam ‘am Ha’aretz, termo pejorativo desde o período de 
Esdras/Neemias, ou seja, desde a volta do exílio (YADIN, Vol. I, p. 327). Nas palavras de Swanson: “This is a 
sudden and new interjection into the laws, suggesting categories of distinction between classes of people. The 
similarity to rabbibic distinctions is strinking, but so is the absence of the precise terminology used either in 
tannaitic sources or in Qumran sectarian literature. What we seem to have here is an early expression of a 
hierarchy based on levitical standards of purity which later developed in various directions.” (SWANSON, 
1995, p. 188). Embora não haja qualquer garantia de que seja esse o exato pressuposto do RT, a colocação não é 
apenas plausível, mas bastante convicente. No fim da frase, retornamos a Lv 11, 34. (Op. Cit.).  
748 Para Yadin, o Vacat. pode dever-se ao texto não ser mais uma citação (mesmo que interpretada e combinada) 
de passagens bíblicas, a despeito de o tema continuar sendo o da casa impura pela presença de um morto (Op. 
Cit.). 
749 Cf. o procedimento do rito de purificação muito mais simples de Nm 19, 18-19, ao menos em comparação ao 
que temos aqui em 11-21. Não há paralelo para esse procedimento dentro da BH. Para o verbo “כבד”, no Pi‘el, 
com o significado de varrer, v. Berakhoth 8, 4 (Op. Cit., pp. 214-5). Estilisticamente, Swanson associa esta frase 
a Jr 34, 3 e percebe nesse uso um reforço à tendência deuteronomista do autor (SWANSON, 1995, p. 191). 



13) Mas suas fechaduras e seus batentes e umbrais e seus dintéis lavarão com água. No dia 

em que751  

14) sair o morto dela, purificarão a casa e todos os seus utensílios, os moinhos e o pilão752    

15) e todos os utensílios de madeira, ferro e bronze e todos os utensílios que devem ser 

purificados.753 

16) E as vestes e sacos e couros serão lavados. E o homem: todo aquele que estiver na 

casa754 

17) e todo que entrar na casa banhar-se-á com água e lavará suas vestes no primeiro dia755 

18) e no terceiro dia aspergirão águas purificadoras sobre eles e banhar-se-ão e lavarão 

suas vestimentas756 

                                                                                                                                                                             
750 Yadin levanta a possibilidade de “לחת” “umidade”, referir-se também a secreções como o suor ou a lágrima 
(v. em Ez 44, 18 e no cap. 2, pp. 142-3, Nota 112). Para o uso de “גרד”, com o sentido de “raspar”, v. Makhshirin 
6, 6. Cf. a purificação de portões e muralhas em Nee 12, 30 (YADIN, p. 215). Swanson recorda os 
procedimentos com relação à casa afetada com Tzara’at em Lv 14, 34ss, em que o presente verbo substitui 
   .que se encontra no v. 41 (SWANSON, 1995, p. 193) ,”קצע“
751 O termo “סף” “umbral”, aparece aqui com alef no início, assim como na Mishná (B. Qam, 104b) e em DJD 
III, p. 187 (mas os dois exemplos trazem ainda outras variações; SWANSON, 1995, p. 193 e Notas 46 e 47). 
Yadin pergunta-se qual seria o motivo da diferenciação entre aqueles itens que demandam apenas lavagem com 
água, como na presente linha, e aqueles que precisam ser esfregados ou raspados como pede a lei anterior 
(YADIN, Op. Cit.). No Cap. 1 vimos que, de modo geral, parte dos ritos de purificação é banhar-se, e, aqui, 
testemunhamos outra expansão do RT, determinando que, em caso de impureza por morte, também a casa deve 
ser lavada (SWANSON, 1995, p. 193).   
752 Para “todos os seus utensílios”, v. Nm 19, 18 (o TM não traz o sufixo do pronome possessivo). A continuação 
especifica que também utensílios de pedra devem ser purificados (YADIN, p. 216). Swanson chama atenção 
para o fato de que o estilo é de Lv 11, 32, antecipando seu uso nas próximas linhas. A purificação de utensílios e 
objetos de pedra demonstra o rigor das leis de pureza do RT (SWANSON, 1995, p. 194-5). 
753 Com relação à purificação de utensílios de madeira, v. Nm 31, 20 e Lv 11, 32 e, aos utensílios de metal, v. 
Nm 31, 22-3 (YADIN, Op. Cit.). O texto não estipula qual o método de purificação, mas, segundo as ll. 18-20, 
seria pela água. Nm 31, 22, ao contrário, pede que esses metais sejam purificados pelo fogo. Todo o tipo de 
metal é subendentido no final da linha (SWANSON, 1995, p. 195).   
754 Para vestes, sacos e couros, v. Lv 11, 32 e Nm 31, 20 (na ordem inversa dos termos). Com relação às pessoas 
que estavam nessa casa, v. Nm 19, 18 (YADIN, Op. Cit.). Swanson lembra que, diferentemente dos textos 
bíblicos, todas as roupas da casa deviam ser lavadas e não apenas aquela usada pelo afligido pela impureza no 
momento do acontecimento. A lei aqui também exige que isso seja feito já no primeiro dia e não apenas no 
terceiro (Nm 31, 19) ou no sétimo (Nm 19, 18-9; SWANSON, 1995, p. 196; esse último aspecto é também 
debatido em YADIN, Vol. I, pp. 331-2).  
755 Sobre a pessoa que adentra a casa impura, v. Nm 19, 14. O autor do RT teria compreendido “כול” com relação 
a todas as pessoas que têm contato com a casa (essa ênfase, segundo Swanson, vem da proximidade 
terminológica com Nm 19, 18). Yadin observa que, no texto bíblico, a dupla prescrição da lavagem das vestes e 
do banho, que acontecia pela primeira vez no terceiro dia, não é explícita (Op. Cit., pp. 216-7). Swanson nota 
que “banhar-se” e “lavar as vestes” estão na ordem inversa do texto de Nm (SWANSON, 1995, p. 198). É Lv 15, 
16, relativo ao homem com fluxo, que mostra um caso em que o banho e a lavagem da roupa se dão no mesmo 
dia da contração da impureza. Swanson, com base em 4Q512 (Ritual de Purificação) e 4Q514 (Ordenanças(c)), 
defende que o propósito dessa inflexão da lei é que ela permitiria ao indivíduo contaminado ter acesso à comida 
pura sem contaminá-la (Op. Cit., p. 199). Por fim, inferindo de Nm 19, 18 e com o auxílio de 4Q512, conclui que 
o fato do banho ser comandado para antes da lavagem das vestes e da aspersão sinaliza para a gravidade da 
impureza adquirida com o contato com o morto ou sua casa (Op. Cit., p. 200). 
756 Cf. Nm 19, 19. No entanto, é requerido novo banho no terceiro dia, precedendo o rito da aspersão. O termo 
para “vestes” (“סמלה”, a fim de diferenciar com o mais freqüente “בגד”, traduzimos por “vestimentas”) é aquele 
utilizado em Ex 19, 14 (que traz a grafia hebraica, com śin; com samekh é comum nos Targumim – Tg Onq. para 
Nm 22, 26 - , demonstrando sua influência aramaica). Mais uma vez, portanto, somos remetidos ao texto que 



19) e os utensílios que estão na casa. Vacat. E no sétimo dia757 

20) aspergirão uma segunda vez e banhar-se-ão e lavarão suas vestes e seus utensílios e 

estarão puros, pela noite,758 

21) (da impureza) do morto, (e estará apto) a tocar em todas as suas coisas puras. E uma 

pessoa que não esteja contaminada através759 

 

Coluna L760 

 

01) [...a]té o dia761 

02) [... o] sétimo [di]a762 

03) [...] com água 

                                                                                                                                                                             
descreveu os procedimentos de purificação que antecederam a manifestação divina no Sinai (YADIN, p. 217). 
Diferentemente de Nm, a linha aqui traz aqueles que procedem a purificação, bem como aqueles que são 
purificados, na 3ª do plural (SWANSON, 1995, p. 201). Para Swanson, a Col. XLV foi influenciada pela coluna 
atual e não pelo texto bíblico em si, uma vez que não tem qualquer relação com a água de purificação “מי נדה”, 
obrigatória em Nm 19 (Op. Cit., p. 202, v. p. 212).  
757 É interessante que há um Vacat. entre as prescrições dos procedimentos do terceiro e sétimo dias. 
758 Para fraseologia semelhante a “uma segunda vez”, v. Lv 13 (especialmente, v. 58) - rememorando que, no 
primeiro dia, não há aspersão e, portanto, são duas e não três aspersões. Os utensílios impuros devem ser 
submetidos à purificação pela aspersão, no terceiro e sétimos dias (SWANSON, 1995, p. 204). A declaração de 
que estará “puro pela noite” aparece em Nm 19, 19 (aliás, é a terceira vez que o v. é utilizado, mas agora em seu 
contexto próprio, o sétimo dia de purificação da pessoa atingida pela impureza do contato com a morte). Porém, 
a preposição no TM é “ב” e não “ל” “pela noite”, e, como aparece aqui, segundo Yadin, também aparece na 
literatura rabínica (YADIN, Op. Cit.; Swanson cita literatura do Segundo Templo com exemplos dessa forma: 
Esd 3, 3; 1Cr 16, 40; 23, 30; 2Cr 2, 3, etc; SWANSON, 1995, p. 205). Swanson ainda lembra da fraseologia em 
Nm 8, 7, que trata da purificação dos levitas, inferindo que o RT demanda a leigos pureza semelhante à de 
sacerdotes e levitas (Op. Cit., pp. 204-5). No entanto, como vimos no Cap. 1, sacerdotes não passam pelo mesmo 
processo de purificação que os levitas.   
759 Para o uso cultual do verbo “tocar” v., p. ex., Lv 12, 4 (cf. nos MMM 1QS V, 13; VI, 16). A proibição de 
acesso à comida santa na bíblia aparece em Lv 22, 4s, sendo exclusiva dos sacerdotes.  No RT, na opinião de 
Yadin, porém, referer-se-ia a coisas puras, e não santas. Entretanto, para Swanson, “טהרה” aqui seria um 
sinônimo de “קדש”, como se encontra em Lv 12, 4 (Op. Cit., p. 205), ou seja, a carne dos sacrifícios de 
comunhão. Vimos no Cap. 1 que pessoas em estado de impureza estavam automaticamente proibidas de tocar no 
sacrifício (v. Col LIII, 14; lembramos também que o que é exclusivo dos sacerdotes são as coisas santíssimas). 
Afinal, até esse momento, a pessoa era passível de transmitir impureza (Nm 19, 22; YADIN, Op. Cit.). A última 
frase permanece sem sua conclusão devido à perda das primeiras linhas da Coluna seguinte. Swanson percebe 
nela o uso de Nm 19, 14 e Lv 21, 1, que proíbe não parentes de se contaminar com um cadáver. Ele acredita que 
o tema do RT era proibição de não parentes de entrar na casa onde estivesse um morto, levando naturalmente ao 
próximo assunto, a contaminação acidental em campo aberto (SWANSON, 1995, p. 206). 
760 Nessa coluna também, de acordo com Yadin, teríamos 28 linhas, em que 21 sobreviveram completa ou 
parcialmente. Com o auxílio da Coluna LI, que traz um texto correspondente, pôde-se confirmar tentativas de 
reconstrução. Fragmentos do documento 11QT(b) também auxiliaram, principalmente no que se refere à parte 
superior perdida em 11QT(a). Yadin lamenta a perda do contexto desse material, pois o conhecimento seguro 
das especificações com relação a esse tema da impureza poderia ser correlacionado e comparado com o farto 
material sobre o mesmo assunto na literatura rabínica (Op. Cit., p. 218). 
761 Yadin apenas transpõe as letras legíveis. Seguimos as sugestões de Qimron e Martínez/Tigchelaar para o 
preenchimento das lacunas. Wise et al, diferentemente de seu costume, não adotam a inserção dessas linhas 
como parte de 11QT (a).  
762 Qimron transcreve a preposição “no” antes de “dia” (“ ם]ביו ”). Aqui fica bastante óbvio que o tema da 
purificação por contato com os mortos ainda está sendo debatido, tratando do último dia de ritos purificatórios. 



04) [...] impuro por causa de um morto763 

 

1) [... w’l comerão] qualquer coisa qu[e...]764 

2) Porque a água da purificação [...mi]stura do morto [...]765 

3) estão/tornaram-se impuros não mai[s ...]h até que aspirjam pela se[gunda vez]766 

4) no sétimo dia e estarão puro[s pela n]oite, quando se pôr o sol. Vacat. E todo767  

5) homem que, no campo, tocar em um osso de uma pessoa morta ou em um traspassado 

pela espada768 

6) ou num morto ou no sangue de um homem morto ou em um túmulo – purificar-se-á de 

acordo com a lei dessa norma769 

                                                        
763 A linha precedente certamente demanda o banho, a purificação pela água. Aqui Qimron sugere que se leia o 
nif‘al do verbo “ficar/tornar-se impuro”. Martínez e Tigchelaar apenas redigem as letras legíveis, tet, mem, alef e 
waw (uma a mais do que as lidas por Qimron e Yadin, que não contam o tet). A confirmação com relação ao 
tema é assegurada com esse trecho. 
764 Yadin conjectura que o trecho de 11QT(b) enxertado por Qimron e Martínez/Tigchelaar possa mesmo 
pertencer à linha, mas não o transcreve. Ele também lê algumas poucas letras, inclusive o waw, alef e lamed, que 
corresponderiam ao que está em 11QT(b). Essas letras não são confirmadas pelos demais especialistas, que 
apenas as transpõem como parte do material inserido de 11QT(b). Yadin e Martínez/Tigchelaar, no entanto, 
acreditam que essas letras formam uma negativa, comum nos códigos legais bíblicos (trazendo “não comerão”). 
Contudo, em nota, Qimron afirma que “ואל” não faz parte do vocabulário do autor do RT (QIMRON, p. 73). Ele 
acredita que o termo é “ ואל]בג ”, e sugere a seguinte reconstrução: “[quando com impureza que con]tamina 
comerem tudo o que [os tornar impuros]”. Wise et al não acatam a sugestão.   
765 Para as águas purificadoras, v. Lv 19, 9. 17.20. Qimron oferece uma proposta de reconstituição completa da 
linha: “pois as águas purificardor[as aspergirão sobre eles, e ficarão puros da mi]stura com o morto. [E todos 
aqueles que]”.  
766 Qimron mais uma vez propõe uma restauração das lacunas que encontramos na linha: “estão impuros, não 
mais [tocarão em] suas [coisas puras] até que aspirjam pela se[gunda vez]”. Yadin não faz qualquer sugestão de 
reconstrução, mas conjectura que esse seja o tema tratado, ou seja, enquanto não se conclui todo o rito de 
purificação a pessoa fica interditada de ter contato com o que é puro a fim de que não transmita sua impureza. 
767 Yadin faz duas leituras diferentes de Martínez/Tigchelaar e Qimron. Primeiro, Qimron afirma decifrar a 
preposição “ב” antes de “noite”, como é mais comum no TM (Martínez/Tigchelaar adotam a leitura, mas 
transcrevem a letra entre colchetes). Yadin conjectura, colocando entre colchetes, que a preposição seja “ל”, 
“pela noite”, mais freqüente no documento. Sendo impossível reconhecer qualquer letra na fotografia comum, 
seguimos Yadin e aquilo que é mais constante no texto do RT. A segunda diferença configura-se na leitura de 
Qimron e Martínez/Tigchelaar da preposição “ב” “quando” antecedendo a “se pôr o sol”, quando Yadin traz “כ” 
“no”, informando basear-se no estilo deuteronomístico (cf. Dt 23, 12; Op. Cit., p. 221). No entanto, mesmo pela 
fotografia comum, parece bastante claro tratar-se de um bet, além de ser essa uma forma que já apareceu alhures 
no documento.  
768 Cf. Nm 19, 16, com mudanças, também na ordem das palavras, acarretando outras alterações para adequar o 
texto a tais modificações. O substantivo “homem” é adicionado, bem como o waw antes de “traspassado pela 
espada” (como no TM, é o primeiro a ser citado e não necessita do conjuntivo). O termo “morta” também foi 
acrescido antes de “pessoa”, tirando qualquer dúvida com relação ao receio de que tocar no osso de alguma 
pessoa viva poderia ser veículo de impureza (que é como Pal. Tg o entende; Op. Cit.).  
769 É incluído na lista também o sangue. Yadin acredita que o autor equiparou os termos “נפש” (entre as muitas 
traduções possíveis, “vida”, “garganta”, cadáver”)  e “דם” (“sangue”). A base seria Lv 17, 14 e Dt 12, 23 que 
proíbem comer a carne com o “sangue”, porque esse é visto como a “vida” “נפש” de toda carne (cf. Cap. 1, pp. 
81s). Assim como Nm 19, 13, declara impuro quem toca no cadáver (também  “נפש”) e, por conseguinte, é 
impuro quem toca no sangue. No final da frase, o autor omite “ficará impuro sete dias”, como aparece no TM. O 
constructo “preceito da prescrição” “כחוק המשפט” não é bíblico, mas é comum os dois termos aparecerem ligados 
através do waw conjuntivo (porém, v. em Nm 27, 11 e 35, 29 a expressão “לחקת משפט”). Yadin recorda que os 



7) e se não se purificar de acordo com a norma dessa lei (torá), ele é impuro, ainda770 

8) a sua impureza está nele, e todo homem que tocar nele lavará suas vestes e banhar-se-á 

e estará puro 

9) pela noite. Vacat.771 

10) E se uma mulher estiver grávida e sua criança morrer em seu ventre, todos os dias em 

que772 

11) ele estiver morto dentro dela, ela é impura como um túmulo; e toda casa em que ela 

entrar tornar-se-á impura773 

12) bem como todo objeto, por sete dias. E todo o que tocar nele estará impuro até a noite 

e, se 

13) dentro da casa entrar com ela, estará impuro sete dias e lavará suas vestes 

14) e banhar-se-á com água no primeiro dia e no terceiro dia aspergirá e lavará suas vestes 

e banhar-se-á774  

15) e no sétimo dia aspergirá pela segunda vez e lavará suas vestes e banhar-se-á e se 

pondo o sol775 

16) estará puro. Vacat. E todos os objetos e vestes e couros e tudo  

17) o que é feito com (pêlos) de caprinos, de acordo com a norma dessa lei (torá). E todos 

os utensílios776  

18) de barro serão quebrados porque são impuros e não ficarão mais puros para777 

                                                                                                                                                                             
dois termos são bastante freqüentes na LQ, mas nunca são encontrados combinados assim. O mais comum, aliás, 
é encontrá-los separados (cf. 1QSa II, 21 e 1QS VIII, 19; Op. Cit., pp. 221-22).  
770 Para as linhas 7-9, cf.. Nm 19, 12-13.20.22. Para “prescrição da torá”, v. 1QSa I, 11 e CD XIV, 8 (Op. Cit., p. 
222).  
771 Yadin explica: “Instead of stablishing the fact of uncleaness, the author states the procedure of purification, 
so as both to remove any doubt concerning the obligation to bath and launder and to underline that purification 
itself shall be completed after sunset (...)” (Op. Cit.). 
772 Resumindo, nas linhas 10-13 uma mulher que carrega um feto morto em seu ventre transmite impureza para 
qualquer casa em que entre, para seu mobiliário e para as pessoas que nela entrarem. Para terminologia associada 
ao tema, v. Lv 12, 2; 15, 19; Hullin 4, 3. O termo usado para “grávida” é “מלאה”, também utilizado para animais 
prenhes (termo que também em Português conota a idéia de “cheio”, “repleto”; cf. col. LII; BT Niddah 29b; BT 
Berakhoth 20b). O uso de “במעיה” “ventre” é verificado em Rt 1, 11 (sem o sufixo do pronome possessivo de 3ª 
pessoa sing. feminino). Para a expressão “todos os dias” vinculado ao estado de impureza, v., p. ex., Lv 13, 46 
(Op. Cit., pp. 222-3). 
773 Fraseologia semelhante à encontrada em Lv 15, 26. Os comandos são os mesmos daqueles referentes à casa 
contaminada pela presença de um cadáver (cf. Col. XLIX, 5-6; Nm 19, 14; Op. Cit., p. 223). 
774 Em um primeiro momento, por engano, o escriba grafou “במים” “com água”, no lugar de “ביום” “no dia”. 
Percebendo o erro, apagou o mem, mas não inseriu o waw. Yadin supõe que assim o fez por lhe parecer que a 
leitura de “no dia” seria evidente. Cf. Col. XLIX, 17 e comentário (Op. Cit.) 
775 Cópia da Col. XLIX, com algumas poucas variações textuais (Op. Cit.). 
776 Com “todos os objetos”, o autor abrange utensílios de pedra, como vimos que figuram entre os objetos a 
serem purificados em XLIX, 14-15. Também expande a lista da linha 16 (vestes, sacos e couros), acrescentando 
objetos confeccionados com pele de caprinos (v. Nm 31, 20). 
777 Com relação à demanda de quebrar utensílios de barro, cf. Lv 6, 21; 11, 33; 15, 12. Porém, o estilo enfático, 
na opinião de Yadin, poderia sugerir um tom polêmico por trás. 



19) todo sempre. Vacat.778 

20) Todo animal que rasteja sobre a terra declarareis impuros: a doninha, o rato  e o 

lagarto por sua espécie, a lagartixa779 

21) e o crocodilo da terra, lagarto e o camaleão. Todo homem que tocar neles quando 

mortos,780 

 

Coluna LI781 

 

01) suas vestes [...]782 

02) sobre ele m[...]783 

03) com água [...]784 

04) E se [...]785 

05) até a noite. [...] 

 
                                                        
778 Para a expressão “עד לעולם” (traduzido aqui por “para todo sempre”), v. 1Cr 23, 25; 28, 7. 
779 Cf. Lv 11, 29-30. O início da frase pode ter sido influenciado por Lv 11, 41. Brooke lembra que a mesma 
influência de Lv 41-45 é percebida em 11QpaleoLev C. Como acredita que as variações do presente trecho em 
11QT foram deliberadas, conclui que também em 11QpaleoLev teria ocorrido um  “aprimoramento”. Segundo o 
especialista, os dois manuscritos trabalham com métodos semelhantes, bem como compartilham preocupações 
exegético-teológicas, e questiona-se: “Perhaps they belong to the same school of thought, or even the same 
group; perhaps it is no accident that both texts come from Cave 11.” (BROOKE, 1992, In: DIMANT et al, p. 
278). Para Yadin, o escriba certamente esqueceu-se do “האנקה” “geco”, depois de ter mencionado o lagarto e sua 
espécie. Provavelmente, nessa confusão, trocou a ordem da lagartixa e do crocodilo da terra (que aqui aparece 
como primeiro listado da linha que segue). Como é típico, a grafia de “למינהו” do TM aparece aqui como “למינו”. 
A grafia de alguns dos nomes de animais está um pouco diferente se comparada ao TM, porém o ponto principal 
parece ser o uso da escrita plena na cópia do RT. Talvez a pronúncia também tenha se alterado com o tempo 
(YADIN, p. 224). 
780 Note-se a variação textual “כל  הנגע בהם במתם”, no TM, para “כול איש אשר יגע בהמה במותמה”, no RT. Todavia, 
não há mudança no sentido. A coluna que segue devia começar com algo como “ficará impuro até a noite” ou 
algo semelhante.  
781 As características dessa coluna são idênticas às suas predecessoras. Aqui também 11QT(b) fornecerá algum 
material das linhas superiores de 11QT(a), que foram perdidas pela deterioração. O tema da impureza passível de 
ser transmitida por carcaças e os ritos de purificação necessários ainda são discutidos até a linha 5. 
782 Yadin não faz menção a esses fragmentos. Qimron e Martínez/Tigchelaar trazem uma proposta para o trecho 
que antecederia “suas vestes”: “[estarão impuras até a noite e lavarão] suas vestes” (cf. Lv 11, 40; eles apenas 
discordam da forma futura do verbo “lavar”). Qimron diz seguir Lv 11, 31-40 de modo a proceder seu trabalho 
de reconstrução parcial dessas linhas, avisando, entretanto, que certamente o texto do RT é mais curto e a ordem 
não é a mesma que temos no TM (QIMRON, p. 74). Yadin, de qualquer maneira, acredita que esses versículos 
sejam o tema das primeiras linhas da coluna (YADIN, p. 226). 
783 Aqui Qimron e Martínez/Tigchelaar seguem dois caminhos que levam ao mesmo lugar. Qimron traz: “[De 
todo alimento que se come que vier] sobre ele á[gua, ficará impuro...]” (cf. Lv 11, 34). Martínez/Tigchelaar 
baseiam-se em Lv 11, 32a: “[e qualquer coisa que cair] sobre ele d[esses...]”. Ou seja, para Qimron, o mem seria 
de “מים” “água” e, para Martínez/Tigchelaar, seria de “ המהמ ” “desses” (referente aos animais mortos). Qimron 
também supõe que tenhamos um Vacat. após o final da frase. 
784 Martínez/Tigchelaar não trazem mais nenhuma proposta de reconstituição, mas apenas os termos e letras 
sobreviventes. Qimron continua sua sugestão com Lv 11, 32b: “[será colocado] na água [estando impuro até a 
tarde, e estará puro]”. 
785 Qimron segue com Lv 11, 39: “E se [morrer um dos animais que vos foi dado para comer, aquele que tocar no 
seu cadáver ficará impuro] até a noite”. O final dessa frase encontrar-se-ia na linha seguinte. 



1) [... e o que ve]m dess[es...]y/w impuros786 

2) [...e não] vos contaminareis com el[es ...] quando mortos, estará impuro 787  

3) at[é a] noite e lavará suas vestes e banhar-se-á [com água e se pondo] o sol estará 

puro788. 

4) E todo o que carrega (qualquer parte) de seus ossos ou de sua carcaça, couro ou carne 

ou unhas lavará789  

5) suas vestes e banhar-se-á com água e se pondo o sol, depois, estará puro. E 

advertirás790 

6) os filhos de Israel de toda a impureza. Vacat. E não se contaminarão com eles, com os 

quais,791 

7) Eu falo a ti neste monte, e não se contaminarão. Vacat. Porque Eu sou YHWH que 

habito792 

8) no meio dos filhos de Israel e os santifico e serão santos e não tornarão abomináveis793 

9) as suas pessoas em tudo o que separei para eles como impuro e serão794  

10) santos. Vacat.795 

11) Juízes e autoridades designarás para ti em cada um dos teus portões e julgarão o 

povo796 

                                                        
786 Yadin bem observa que a expressão “e o que vem disso” deve remeter a algumas das leis de Lv 11 (segundo 
ele, talvez o v. 32, 33, 35 ou 38), sendo que “desses” referir-se-ia às carcaças dos animais mortos (Op. Cit.). 
Yadin preenche a última parte da lacuna com “ ו]יהי ” e lê “[serã]o impuros”, enquanto Qimron e 
Martínez/Tigchelaar trazem “ י]כ ” “pois são impuros” (Qimron transcreve o kaf como parcialmente legível).  
787 Yadin dá continuidade à sua leitura com “[... serã]o impuros [para vós...]”. Todos os especialistas são 
unânimes em preencher a lacuna do meio: “[e não] vos contaminareis com el[es e todo o que tocar neles] quando 
mortos, estará impuro”. Cf. a combinação de Lv 11, 31 e 43 (Op. Cit.). 
788 Cf. l. 5 abaixo e Lv 22, 7, para a fraseologia (Op. Cit.). 
789 Cf. Lv 11, 25, 28 e 40b. O texto bíblico menciona apenas a carcaça. Portanto, o autor do RT expande, 
deixando claro que qualquer parte entre ossos, couro, carne e unhas do animal morto também podem transmitir 
impureza (Op. Cit.). 
790 Cf. comentário da linha 3 acima. Wise, seguindo outros críticos literários, vê a partir do final da linha uma 
nova intervenção do redator do RT, que seguiria até a linha 10 (assim como em 29, 2-10; WISE, 1990, p. 133).  
791 O escriba primeiro escreveu “הטמואת”, depois, apagando o waw, corrigiu o plural inserindo-o entre o alef e o 
thaw, suspendendo-o um pouco acima. Para a primeira frase (que inicia na linha precedente), v. Lv 15, 31, mas 
observando que, na realidade, o RT está indêntico a Sam e ao Sir. Para a segunda frase da linha, v. Lv 11, 43 
(Op. Cit., p. 227). 
792 Yadin explica que a frase entre os dois Vacats. (e que tem seu início na linha precedente) estaria colocada 
como se estivesse entre parênteses, voltando para Lv 11, 43ss. A forma “מגיד” “Eu falo” pode ser encontrada em 
Is 52, 9 Sl 147, 19 e Dt 1, 6; 4, 13 (Op. Cit.). O trecho “a ti neste monte” parece deixar claro que se trata de 
Moisés recebendo a revelação das leis no Monte Sinai (MAIER, 1985, p. 120). 
793 Para “Porque Eu sou YHWH que habito no meio dos filhos de Israel” (sentença iniciada na linha 7), v. Nm 
35, 34. O trecho “e os santifico e serão santos” encontra-se em Lv 11, 44.  
794 11QT(a) e (b) apresentam pequena variação na grafia de “as suas pessoas”, com “נפשותמה” e “נפשותימה”, 
respectivamente. Para “e não se tornarão abomináveis as suas pessoas” (a partir da linha 8), v. Lv 11, 43. 
Segundo Yadin, teríamos em “tudo o que separei para eles como impuro” uma combinação da passagem de Lv 
11, 47 (“ א ובין הטהרלהבדיל בין הטמ ”) e o texto da LXX, do Sam e Sir de Lv 20, 25 (Yadin traduz para o Hebraico 
como: “אשר הבדלתי לכם לטמא”; YADIN, Op. Cit.). 
795 Cf. “Sereis para mim santos” em Lv 20, 26, concluindo esse tema (Op. Cit.). 



12) um julgamento justo. E não façam distinção de pessoas no julgamento e não tomem 

suborno e não797 

13) pervertam o direito, porque o suborno perverte o direito e subverte a causa do justo e 

cega798 

14) os olhos dos sábios e causa uma grande culpa e macula a Casa com iniqüidade799 

15) pecaminosa. Justiça, apenas a justiça procurarás a fim de que vivas, entres e herdes800 

16) a terra que Eu dou a vós para herdá-la por todos os dias. E o homem801 

17) que tomar suborno e perverter o julgamento do justo será morto e não tereis medo 

de802 

18) pô-lo à morte. Vacat. 

19) Não fareis em vossa terra como as nações que, em qualquer lugar, eles803 

                                                                                                                                                                             
796 O texto volta a tratar questões levantadas em Dt. Aqui a fonte principal será Dt 16, 18s, combinada com Dt 1, 
16s e Ex 23, 6s. O texto segue igual a Dt 16, 18, a não ser pela omissão, no RT, da oração “que YHWH teu Deus 
dá a ti de tuas tribos”. Na opinião de Yadin, essa omissão pode ter se dado pelo trecho ter sido considerado 
“supérfluo” (Op. Cit., pp. 227-8). 
797 A expressão “יכירופנים”, combinação do verbo “conhecer” e o substantivo “faces”, comum no texto bíblico, 
aparece com os dois termos escritos juntos, como se fossem uma única palavra. Para Yadin, por esse tempo, essa 
combinação específica provavelmente já teria se tornado um termo legal. Outra hipótese levantada pelo autor é 
que o escriba tenha se esquecido da letra waw, e adicionou a letra posteriormente, entre as duas palavras, dando 
a impressão de ter sido escrita da forma como está intencionalmente. As fontes do autor do RT foram, 
aparentemente, Dt 16, 19 e 1, 17. O último trecho da linha está idêntico ao texto da LXX (Op. Cit., p. 228). 
798 “E não perventam o direito” também segue igual a LXX. O TM traz primeiro “perverter” e depois a questão 
da aceitação de subornos. Para Yadin, a alteração na ordem serve para indicar que o suborno é o tema principal 
tratado pelo RT. A adição da frase “porque o suborno perverte o direito” é exatamente uma ênfase, colaborando 
com a definição do crime que essa legislação condena (cf. Ex 23, 6 e Dt 1, 17). Outra alteração na ordem ocorre 
em seguida, com “subverter” vindo antes de “cegar”, uma vez que no TM temos o inverso. Para Yadin, isso 
mostra o quanto a primeira frase seria essencial para o autor. As duas fontes mais próximas no texto bíblico são 
Ex 23, 8 e Dt 16, 19 (p. ex. Ex, “דברי צדיקים”). O RT tem uma pequena variação, mas, para Yadin, significante, 
com a redação de “דברי צדק”. Essa formulação poderia remeter à justiça em si, fazendo um paralelo com a linha 
15: “Justiça, apenas justiça procurarás”. Com base na premissa de que o RT é uma obra da seita de Qumran, 
Yadin argumenta que o termo “justiça/justo” lhes seria particularmente caro por remeter ao próprio Mestre de 
Justiça (ou Mestre Justo; “מורה הצדק”; Op. Cit.). Porém, seria uma alusão bastante solta e, pelo que vimos até 
agora, única em todo o documento.         
799 “Casa”, aqui, corresponde ao Templo. Cf. a fraseologia e terminologia em Esd 9, 6-7.13; 1QS I, 20;II, 5; III, 
22. Também aparece claramente o conceito sacerdotal (de H mais especificamente) de que os pecados morais 
atingem e maculam o santuário (cf. Cap. 1 e 2; pp.; especialmente, Lv 19 e 20; Ez 9, 7; Op. Cit., p. 229).  
800 Para expressões semelhantes à forma “iniqüidade pecaminosa”, v. Lv 22, 16; 1QH I, 20; XVII, 12; 1QpHab 
VIII, 12. O restante do texto é uma combinação de Dt 16, 20 e 6, 18 (Op. Cit.)  
801 A frase passa para a primeira pessoa, em discurso divino. O texto segue com 16, 20 até “para herdá-la por 
todos os dias”, que cita Dt 12, 1, conectando “todos os dias” com o verbo “viver”, que está na linha acima. 
Assim, é formulado como no TM, que traz “vida” no final do versículo (Op. Cit.).  
802 V. estilo da primeira frase em Lv 20, 17. Com relação à advertência para não se temer juízes corruptos, v. Dt 
1, 17. Segundo Yadin, a sentença da pena de morte pode ter vindo de uma interpretação de “לא תגור” (“não 
temas”) de Dt 18, 22, contra os falsos profetas, que, ali, deviam ser mortos (Op. Cit.). 
803 O escriba suspende um alef acima da linha para “encaixá-lo” na palavra “ ים)א(גו ” “nações”. O autor continua 
seguindo Dt 16, que nos vv. 21-22 tratam do tema da idolatria. A introdução é semelhante à que abre a questão 
dos túmulos que vimos na Col. XLVIII, 11. Sobre esse ponto Yadin opina: “All in all, the evidence indicates that 
the sentence addresses itself to a condition prevailing at the time when the scroll was written, and is not merely a 
stereotyped citation of sources devoid of any special emphasis.” (Op. Cit., p. 230). Cf. linguagem em Lv 22, 24; 
Dt 12, 4.8. 



20) sacrificam e plantam para si Asserás e levantam para si estelas804 

21) e estabelecem pedras gravadas com figuras a fim de prostrar-se para elas e constróem 

para si805  

 

Coluna LII806 

 

1) [...] não plantarás [...]807 

2) [...pa]ra ti e não erguerás para ti estela [...pe]dra808 

3) [Gr]avada com figura [nã]o farás para ti em toda a tua terra para te prostar[e]s para ela 

e não809 

4) sacrificarás para mim bovino ou ovino que tenha nele qualquer defeito grave, porque 

eles são uma abominção810 

5) para mim. E não sacrificarás para mim bovino ou ovino ou caprino e que esteja prenhe 

porque eles são uma abominação para mim.811 

6) E bovino ou ovino, ele e seu filhote, não sacrificarás em um mesmo dia e não matarás 

uma mãe812 

                                                        
804 Cf. combinação de Lv 26, 1 e Dt 16, 21-22. 
805 Cf. Lv 26, 1. Segundo Yadin, “construir para si” deve referir-se aos lugares altos (v. 1Rs 14, 23-4 e 2Rs 17, 8-
11; Op. Cit., p. 231). Cf. debate sobre “pedra figurada” em Sifra, Behar 9, 5 [110b]; BT Megillah 22b e Yadin, p. 
230. Yadin considera que o texto reflete uma polêmica contra os helenizantes e certas práticas adotadas no 
Templo, assim como seria o caso dos próprios textos rabínicos citados.   
806 Essa é a última (e quarta) coluna da folha desse pergaminho. Ela tem as mesmas características das demais 
colunas. O tema da idolatria e sua proibição continuam certamente em pauta (Op. Cit.). 
807 Yadin e Qimron concordam com a reconstrução do texto, que segue com as palavras sobreviventes: “não 
plantarás [para ti como Asserá qualquer árvore junto a meu altar]” (Martínez/Tigchelaar transcreve apenas até 
Asserá). Porém, Qimron supõe que menos letras encaixem no espaço no final da linha e que, no início da 
próxima linha, haja mais espaço, passando “meu altar”, então, para o começo da linha 2. Ele também afirma 
reconhecer as letras alef, kaf e lamed antes de “não plantarás”. Yadin acredita ler um šin onde Qimron lê um 
alef. A base da reconstrução é Dt 16, 21. Porém, o sufixo possessivo, em 3ª pessoa do sing. no TM, é encontrado 
aqui em 1ª pessoa.    
808 Segue Dt 16, 21-22 “[que farás pa]ra ti e não erguerás para ti estela [que eu detesto e pe]dra”. O escriba 
mantém o discurso em 1ª pessoa. 
809 Agora o escriba passa para Lv 26, 1, porém, a fim de harmonizar com Dt, que é a principal fonte nesse tema, 
o texto é retrabalhado no singular (o texto vinha no plural até aqui). O verbo “תתנו” “estabelecereis/colocareis” é 
substituído por “תעשה” “farás”, também reflexo da passagem de Dt (Op. Cit., p. 232). 
810 Segundo Dt 17, 1, mas readequado para o discurso em 1ª pessoa. De acordo com Yadin, “דבר” (que aparece 
no TM em “qualquer coisa grave”) é omitido para uma melhor fluência do texto e para encaixar com Lv 22, 20-
21 e Dt 15, 21, que serão suas novas fontes. Essa citação aparentemente servirá como uma ponte para o tema dos 
animais adequados para o sacrifício à divindade. Schiffman acredita que “qualquer coisa grave” tenha sido 
removido para evitar especulações, uma vez que seria uma sinonímia de “defeito” (ele cita Sifre Devarim que 
expandiu bastante a lei sobre a proibição de sacrificar animais defeituosos com base nesse trecho específico; 
SCHIFFMAN, 1992, RQ 60, p. 553).  Não há Vacat. entre os dois temas, mostrando, talvez, que, para o autor, 
um sacrifício ilegítimo ofenda YHWH de forma (ou quase) semelhante à própria idolatria. 
811 Segundo Yadin, o animal prenhe não é apenas inadequado para o sacrifício por ser visto como “defeituoso”, 
mas também por outros dois motivos que aparecerão nas próximas linhas (YADIN, p. 233). 
812 O texto tem sua origem na lei de Lv 22, 28, que estabelece que o animal deve permanecer ao menos sete dias 
junto da mãe (v. comentário rabínico em Hullin 78b, que proíbe o sacrifício tanto da fêmea como do macho). 



7) com os filhotes. Vacat. Todo o primogênito que nascer nos teus rebanhos de gado 

graúdo e miúdo,813 

8) machos, consagrareis a mim. Não trabalharás com o primogênito do teu rebanho de 

gado maior e não tosquiarás um primogênito814 

9) de teu rebanho miúdo. Comê-lo-ás diante de mim, ano após ano, no lugar que 

escolherei. Mas se houver815  

10) nele um defeito, for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito grave, não o sacrificarás a 

mim. Nos teus portões816 

11) comê-lo-ás; o impuro e o puro entre vós, juntos, como se fosse um cervo ou como uma 

gazela. Apenas o sangue não comerás;817 

12) sobre a terra derramá-lo-ás como água e o cobrirás com terra. E não atarás o boi 

enquanto ele pisa o grão818  

13) e não lavrarás com um boi e um jumento juntos. Não imolarás um bovino, um ovino 

ou um caprino puros819 

14) em todos os teus portões, perto do meu Templo em um caminho de três dias; ao 

contrário, dentro do820 

                                                        
813 A proibição de abater mãe e filhote no mesmo dia é baseada em Dt 22, 6. Porém, a terminologia é tirada de 
passagens como Os 10, 14 e Gn 32, 12 (Op. Cit.). A fonte para a lei dos primogênitos é Dt 15, 19-23, 
apresentando a alteração da 3ª pessoa para o discurso divino em 1ª pessoa. A legislação também mostra 
variações haláquicas (cf. também Nee 10, 37; Op. Cit.).    
814 Para Yadin, o autor usou “machos”, no plural, no lugar do singular no Dt, para remeter a Ex 13, 15 (Op. Cit.). 
815  Yadin lê um kaf na expressão “ano após ano”, onde Qimron e Martínez/Tigchelaar, seguindo o TM, 
discernem um bet “שנה בשנה”. Realmente, a letra parece ser um kaf, mas as duas letras são muito parecidas para 
não se considerar a possibilidade de que houve uma confusão do escriba ou mesmo que seja uma letra bet mal 
desenhada. Cf. Dt 15, 20. Após “lugar que escolherei” o TM ainda traz “tu e tua casa”. O TM, por sua vez, 
redige “וכי יהיה” (“mas se houver”), enquanto o RT grafa “ואם יהיה”. 
816 No TM não aparece a conjunção “ou”. O RT está em concordância com Sam, alguns manuscritos da LXX, a 
versão siríaca e a Vul. (Op. Cit.; p. 234).  
817 O autor do RT adiciona “entre vós” ao texto de Dt 15, 22 (cf. também 12, 22). Em “apenas seu sangue não 
comerás”, Dt 15, 23 trás a partícula do objeto (sem o artigo definido), além do sufixo do pronome possessivo de 
terceira pessoa em “sangue”.  
818 O detalhe da demanda de cobrir o sangue com terra vem de Lv 17, 13 (cf. cap. 1, p. 81). O waw conjuntivo no 
início da proibição de atar o boi quando pisa o grão não aparece no TM. Outra variação textual que o RT traz é 
 como está no TM. A fonte é Dt 25, 4. Yadin explica a inserção dessa citação nesse ,”בדישו“ no lugar de ”על דישו“
ponto: “Since the verse is so plainly out of place in Deut. xxv, the author incorporates it here because the 
content is similar (…).” (Op. Cit). Schiffman explica que a remoção de Dt 25, 4 de seu contexto relacionado à 
advertência contra a mistura de espécies a fim de ser inserido no presente contexto, deveu-se a uma nova 
interpretação do autor para a passagem. Segundo o especialista, o novo contexto sugeriria uma lei prevenindo 
contra a sujeição dos animais a sofrimentos desnecessários (SCHIFFMAN, 1992, RQ 60, p. 553). 
819 A fonte agora é Dt 22, 10, que, da mesma forma, é inserida aqui pela similaridade do tema. Compare a 
combinação específica de animais que vemos aqui “שור ושה ועז” com Dt 14, 4 e Lv 17, 3 (YADIN, p. 235). Wise 
segue a crítica literária ao também indentificar LII, 13b-21 como interpolação do redator à fonte D, uma vez que 
não cita Dt ou passagens paralelas a ele, caracterinzando-se por ser composição do redator à semelhança do que 
acontece com a coluna XLVII (WISE, 1990, p. 135). Schiffman considera toda a paráfrase obra do redator/autor 
(SCHIFFMAN, Op.Cit., p. 547). 
820 V. Dt 12, 15. Para a distância determinada no RT, v. Col XLIII, 12-13 (passagem relativa ao dízimo) e Ex 3, 
18 (YADIN, Op. Cit.). 



15) meu Templo o imolarás, fazendo dele uma ‘Olah ou sacrifício de comunhão; comê-lo-

ás821 

16) e te alegrarás diante do lugar que escolhi para pôr meu Nome sobre ele. De todo 

animal822  

17) puro que tenha nele um defeito, nos portões o comerás, longe do meu Templo823, 

18) trinta estádios em redor. Não imolarás Vacat. próximo a meu Templo porque é carne 

imprópria.824 

19) Não comerás carne de bovino ou de ovino ou de caprino dentro da minha cidade – que 

eu santifico825 

20) para pôr o meu nome nela – o qual não entrará dentro do meu Templo; e imolarão lá826 

21) e derramarão o seu sangue sobre a base do altar da ‘Olah e a sua gordura queimarão 

fazendo fumaça como incenso827 

 

Coluna LIII828 

 

1) [...]q [...]829 

                                                        
821 Cf. Dt 12, 6.12-13 (Op. Cit.). A denominação “sacrifício de comunhão” é característica do código sacerdotal. 
822 O reiš da raiz do verbo “בחר” “escolher” foi esquecido pelo escriba e inserido suspenso entre esse termo e o 
próximo verbo. Cf. sobre a relação entre “comer” do sacrifício e “alegrar-se”, em Dt 12, 7.12 (p. Cit.; cf. também 
Lv 23,40). A declaração de Dt sobre a escolha divina do lugar para estabelecer seu santuário encontra-se, p. ex., 
em Dt 12, 5.11.21; 14,24.  Na verdade, “para pôr meu nome sobre ele” é tida por Yadin como uma frase 
incomum e cita Nm 6, 27 como sendo um texto próximo. 
823 Cf. linhas 10 e 14 acima, concernentes à consagração dos primogênitos. Para a proibição da oferta de animais 
com defeito com uma lista detalhada, v. Lv 22, 20ss. O início da frase foi inspirado em Gn 7, 2. 
824 Cf. a mesma medida de distância (“ריס”; sem o yod no RT) em Bava Qamma 7, 7 (trinta estádios seria em 
média 6, 5 Km). Há um espaço em branco inexplicável entre os termos “imolarás” e “próximo”. Qimron afirma 
que um sufixo como “נה” seria requerido, mas não há qualquer resquício de tinta (QIMRON, p. 76). Também 
não há vestígios, segundo Yadin, de qualquer problema com o pergaminho (Yadin, p. 236). A carne de animais 
abatidos fora do Templo é considerada “piggul” (cf. Col. XLVII, 15.18). A despeito de ser uma situação não 
ideal, aparentemente esse abate era permitido. A impressão é que isso se configuraria em um meio termo entre a 
proibição do abate profano em Lv e a sua liberação em Dt (cf. coluna LIII, 1-7; cap. 1, pp. 28ss e 79s).   
825 O escriba esqueceu-se de listar os ovinos entre os animais puros. Posteriormente os inseriu acima da linha, 
suspenso sobre o termo “caprino” (v. Col. XLVII, 3-6). 
826 Ou seja, a carne dos animais enumerados, que foram abatidos de modo profano, não deve ser comida dentro 
da cidade do santuário. Para Yadin, a ordem de imolar animais puros no santuário é dada aos sacerdotes, bem 
como o rito descrito na linha seguinte (Op. Cit). Para Milgrom, trata-se dos sacrifícios de comunhão ofertados 
por leigos e, portanto, imolados por estes, como previa Lv. Os demais sacrifícios seriam imolados pelos levitas 
(XXII, 4; MILGROM, 1980-81, p. 100). Porém, talvez não seja necessário que o texto esteja sendo específico 
com o endereçamento dos verbos, mas poderia tratra-se de um caso de sujeitos indeterminados, pois a atenção 
está voltada para os animais que devem ser sacrificados e cujo sangue deve ir para a base do altar e não para os 
grupos que devem executar os procedimentos.  
827 Cf. Cols. XXIII, 13-14; XXXIV, 8; XVI, 03 e Dt 12, 27 (YADIN, Op. Cit.). 
828 Essa é a primeira coluna da nova folha, contudo, as características das colunas precedentes se mantêm aqui. 
Yadin é de opinião que procedimentos sacrificais como os descritos nas duas últimas linhas da coluna anterior 
continuam em pauta na primeira linha que não sobreviveu (01). As demais linhas (02-06) que foram perdidas, 
segundo Yadin, seriam provavelmente baseadas em Dt 12, 15-19. 



2) [...porque de]sejas comer ca[rne...]830 

3) comerá carn[e e a]bate[rá]s do teu rebanho de gado miúdo e do teu gado graúdo de 

acordo com minha bênção que darei831  

4) a ti e comerás em teus portões, o puro e o impuro nela, juntos, como o cervo832 

5) e como a gazela. Apenas tome cuidado de não comer o sangue; sobre a terra o 

derramarás como água e o cobrirás833 

6) com terra; porque o sangue é a vida e não comerás a vida com a carne de maneira 

que834 

7) tudo corra bem contigo e com teus filhos depois de ti para sempre. E farás o que é reto 

e bom835 

8) diante de mim. Eu sou YHWH, teu Deus. Vacat.836 

9) Tomarás somente tuas coisas santas e todas as tuas ofertas votivas e levarás para o 

lugar onde farei habitar837 

                                                                                                                                                                             
829 Yadin começa a reconstrução parcial da coluna na denominada linha 07, tendo Dt 12, 10 como fonte (porém o 
texto do Dt está na 3ª pessoa do sing., enquanto o RT mantém o discurso divino em 1ª pessoa). Ele propõe: “07) 
[Quando Eu alargar os teus limites 1) como te falei, e se for distan]te [de ti o lugar que escolhi para pôr meu 
nome ali]” (Wise et al, assim como Vermès, seguem Yadin). Qimron segue de perto a partir do condicional da 
linha 1: “[e se for distan]te [de ti o lugar que escolhi e disseres]” (a reconstituição de Qimron é mais próxima do 
texto do TM). Martínez e Tigchelaar marcam como ilegível a única letra perceptível da linha, para os demais, um 
qof. 
830 A reconstituição da linha proposta por Qimron e Yadin é praticamente unânime (a diferença é o início, uma 
vez que, para Yadin, “e disseres” é o primeiro termo dessa linha: “[e disseres: ‘‘Comerei carne, porque de]seja 
minha garganta comer ca[rne”, toda vez que desejar a tua garganta]”. A forma verbal do TM “תאוה” “desejar” é 
substituída pela forma “אותה”. 
831 Para evitar repetições, o autor passa de Dt 12, 20 para a segunda parte do v. 21. Ele também combina o v. 15, 
que faz referência à bênção divina (Op.Cit., p. 238). 
832 Do v. 21b, o autor omitiu “conforme te ordenei” (segundo Yadin, um trecho supérfluo), antes de “comerás em 
teus portões”, bem como “toda vez que desejares tua garganta”, que é repetida idêntica ao v. 20. Yadin também 
nota que o final do v. 22 é colocado antes da primeira parte a fim de encaixar melhor com a referência sobre 
“comer nos portões”. A despeito de o v. 22 citar o cervo e a gazela, a forma textual com “como” segue Dt 12, 15 
(Op. Cit.).  
833 Cf. a primeira parte da frase que é idêntica a Dt 12, 23. O comando para derramar o “sangue como água e 
cobrir com terra” já aparece em LII, 12 (v. o comentário ali) e segue o v. 24. O v. 23 volta para concluir 
adequadamente, trazendo o motivo da proibição da ingestão do sangue (Op. Cit.).   
834 O texto dá seguimento com Dt 12, 23, com o acréscimo da partícula do objeto “את” antes da segunda aparição 
do termo “הנפש” “a vida” (Op. Cit).  
835 A expressão “corra bem” é lida por Yadin com um yod e um waw “יוטב”, e por Qimron e Martínez Tigchelaar 
com dois yodim (como no TM, cf. vv. 25e 28; Yadin argumenta que o escriba buscou enfatizar a diferenciação 
entre as duas letras, mas não parece assim tão evidente). O restante da sentença segue com os vv. 25 e 28, que 
são bastante próximos em seu conteúdo (Op. Cit.).  
836 O autor substituiu “aos olhos de YHWH” por “diante de mim”. Na opinião de Yadin, essa substituição é 
significativa por dois motivos: o primeiro é que essa expressão aparece na BH exclusivamente nesses dois 
versículos e porque o único texto semelhante à versão do RT aparece em Ecle 2, 26. Como “diante de YHWH” é 
uma expressão vinculada exclusivamente ao Templo/tabernáculo (cf. cap. 1, p. 44), Yadin comenta: “The reason 
may have been the author’s wish to bring out the connection between these commands and sacrificial affairs, 
and in such a context %לפני ה  is by far a more common term...” (Op. Cit.). Schiffman pensa em uma tentativa de 
evitar antropomorfismos (cf. também LV, 14; Schiffman, 1992, RQ 60, p. 557). 
837 A fonte é Dt 12, 26, combinado com o v. 11, com as costumeiras omissões e adições aos textos. P.ex., após 
“coisas santas”, o Dt traz “אשר יהיו לך”, que não aparece no RT. Esse, por sua vez, adiciona “e todas”, que 



10) Meu nome sobre ele; e sacrificarás ali diante de mim de acordo com o que dedicares 

ou votares com tua boca.838 

11) E se fizeres um voto não tardes em cumpri-lo, porque certamente o requerirei de tua 

mão839 

12) e será para ti um pecado. Contudo, se te abstiveres e não fizeres um voto não será para 

ti um pecado.840 

13) Cuidarás de cumprir aquilo que saiu da tua boca, uma vez que votaste voluntariamente 

com tua boca, a fim de fazer841  

14) assim como tu votaste. Vacat. E se um homem fizer um voto para mim ou jurar842 

15) um juramento, sujeitando-se a um compromisso sobre sua pessoa, não profanará suas 

palavras, conforme tudo que sair de sua boca843    

16) fará. Vacat. E uma mulher que votar um voto a mim ou sujeitar um compromisso 

sobre sua pessoa844 

17)  na casa de seu pai em juramento, em sua juventude, e seu pai ouvir o seu voto ou845 

                                                                                                                                                                             
provém do v. 11. A frase “onde farei habitar meu nome sobre ele” está mais próximo do v. 11 e fica no lugar de 
“onde escolherá YHWH” do v. 26 (Op. Cit., p 239). 
838 A fonte é Dt 12, 6.11. Segundo Yadin, “de acordo com o que dedicares” foi adicionado para incluir também 
as “coisas santas” que aparecem no v. 26. A menção do voto segue Dt 23, 24 e é passagem para o tema do 
juramento e do compromisso do voto (Op. Cit.). Talvez graças a tal passagem, o autor não sentiu a necessidade 
de separar os temas por um Vacat.  
839 Cf. Dt 23, 22-24. O início da frase no TM traz “כי”, enquanto no RT temos “וכי אם” (a siríaca e mesmo alguns 
manuscritos do TM trazem também o waw conjuntivo). “YHWH, teu Deus”, por sua vez, é omitido. Para Yadin, 
a combinação executada nas ll. 9-10 deixariam suficientemente evidente o endereçado. Pode-se acrescentar que 
o discurso divino em 1ª pessoa também não deixa espaço para dúvidas. Chama a atenção, outrossim, a 
substituição de requerer “contigo” por “de tua mão” (cf. Gn 9, 5 e Ez 34, 10; Op. Cit.).   
840 Enquanto o TM escreve simplesmente “חטא” para pecado, o RT traz “לחטאה”. O texto do TM também se 
diferencia em “תחדל לנדר” “abster-se de fazer voto”, enquanto o RT redige “תחדל ולוא תדור”. Para a idéia de que é 
melhor não se comprometer com um voto do que não cumpri-lo, v. Ecle 5, 4-5 Sifre Dt 265 [286] (Op. Cit.). Para 
Schiffman, as modificações com relação ao TM claramente apontariam para tendência de se evitar qualquer 
voto, pois não o fazendo não há como transgredi-lo. Ele ainda cita Filon (Special Laws II, 1-2) e Mt 5, 34, que, 
na verdade, se opunha completamente a qualquer tipo de juramento. (SCHIFFMAN, 1991, RQ 57-8, pp. 207-8). 
No entanto, o RT parece muito aberto a sacrifícios votivos como vemos nas ll. 9-10 acima. 
841 O texto traz mais algumas variações com relação a Dt 23, 24. Mais uma vez “para YHWH, teu Deus” é 
omitido. Ao fazê-lo, Yadin observa que a ênfase da frase passa para a questão de fazer tudo conforme foi votado 
por vontade própria e não recairia mais, como no TM, sobre o ponto de o voto ter sido feito a Deus. Em CD 
XVI, 6-7, uma advertência para se cumprir votos também é o preâmbulo para leis sobre votos e juramentos 
(YADIN, p. 240).  
842 O preâmbulo é, então, separado das leis individualizadas por um Vacat. Passamos agora para Nm 30, 3s. No 
lugar de “השבע”, o RT tem “ישבע” (segundo Yadin, é como o entendem todos os comentários bíblicos; Op. Cit.). 
O texto, como de costume, é retrabalhado na 1ª pessoa, tornando-se um discurso divino direto a Moisés. 
843 O TM não se utiliza do waw conjuntivo antes de “não”. No restante, as diferenças aparecem na grafia: TM – 
  .”מפיהו“ – e RT ”מפיו“ – TM ;(plural) ”דבריו“ – e RT (.sing) ”דברו“
844 Após o Vacat, dá-se entrada às leis sobre o juramento ou voto feito por uma mulher, conforme Nm 30, 4. As 
variações textuais são basicamente a transformação do texto em 3ª pessoa para a 1ª pessoa e o waw conjuntivo 
do TM antes do verbo “sujeitar” que, no RT, torna-se a conjunção alternativa “ou” “או”. Segundo Yadin, “sobre 
sua vida” (que no TM aparece apenas no v. 5) vem “ajustar o restante dos versos” (Op. Cit.). 
845 Nesse trecho é adicionado “em juramento”, para clarificar, na opinião de Yadin, que o tema é o mesmo 
daquele tratado no v. 3 (cf. sobre o assunto CD XVI, 10-12 e Sifre Nm 153 [201]; Op. Cit.). Novamente, no final 



18)  seu compromisso que sujeitou sobre sua pessoa e não lhe disser nada seu pai, estarão 

de pé  

19) todos os seus votos e todo compromisso a que sujeitou sua pessoa estarão de pé. 

Vacat. Mas se846  

20) impedi-la seu pai no dia em que ouvir todos os seus votos e seus compromissos,847  

21) aos quais sujeitou sua pessoa, não ficarão de pé e Eu a perdoarei porque a impediu848  

 

Coluna LIV849 

 

1) š[...] XX[.] XX[...]850 

2) sua falta, [seu] ma[rido...] ou qualquer juramento com que se tenha 

co[mpromissado...]851 

                                                                                                                                                                             
da linha, o waw conjuntivo é substituído por “ou” entre “voto” e “compromisso”. Schiffman nota que “na sua 
juventude”, significa aqui “enquanto está na casa de seu pai”. Quando a mulher se casa, essa responsabilidade é 
transferida automaticamente para seu marido (SCHIFFMAN, 1991, RQ, 57-8, pp. 209-10). 
846 Nota-se aqui duas variações textuais. Já no início da linha, o termo no RT aparece com o sufixo do possessivo 
fem. de 3ª pessoa, que não existe no TM (segundo Yadin, no Sam, assim como em outros textos, são observados 
não apenas o pronome possessivo, mas o termo aparece no plural). E assim, enquanto no TM temos “יקום” (no 
sing.), no RT lemos “יקומו” (no plural; assim como a LXX, o Sam, a Vul e o Tg Onq.). Antes de passar do v. 5 
para o v. 6, o escriba faz um pequeno Vacat. (Op. Cit., p. 241).  
847 Aqui tanto o RT como o TM concordam que “compromissos” está no plural e tem sufixo do possessivo. 
Assim como na LXX, lemos no início da linha “הנא יאנה” (a segunda forma é provavelmente um erro escribal). O 
TM traz “הניא” (Op. Cit.). 
848 Novamente “ficar de pé” está no plural no RT (como nos demais textos citados acima) em contraste com o 
singular no TM. Mais uma vez deparamo-nos com o discurso divino, enquanto o TM garante à mulher que 
“YHWH” a perdoará. Depois do verbo “impedir”, o RT acrescenta um sufixo feminino, indicando que o pai 
impediu sua filha de cumprir o voto, enquanto o TM traz a partícula do objeto flexionada na 3ª pessoa do sing. 
fem. “אתה”. 
849 As características dessa coluna são semelhantes às da sua precedente. Porém, ao desenrolar o pergaminho, 
algumas letras aderiram ao verso da coluna LV, obrigando o uso de um espelho para lê-la através de imagem 
invertida. Em seqüência à coluna anterior, a legislação concernente a votos e juramentos, conforme Nm 6-16, é 
trabalhada nas primeiras linhas – das quais sete não sobreviveram - com algumas variações. Qimron, na linha 
denominada 01, traz a continuação da frase da coluna precedente com “seu pai”. 
850 Tanto Yadin como Qimron lêem um šin no início da linha, e posteriormente um yod e um waw, letras com as 
quais formam a palavra “dia”, seguidas de šin e waw, que supõe fazer parte da raiz do verbo “tomar 
conhecimento/ouvir”. Ambos os especialistas têm reconstruções semelhantes baseadas em Nm 30, 15c-16: 
“to[mou conhecimento. E se anulá-los depois do] di[a que tomou conhecimento dele, carregará a]”. Qimron 
supõe a inclusão de “seu marido” no lugar do complemento “dele” “אותמה” após “tomou conhecimento”, que é o 
que temos no TM (opção adotada por Yadin).  Para Yadin, não há certeza de que a palavra “dia” esteja aí 
inserida; contudo, apesar de não constar no TM, ela aparece na LXX. Martínez/Tigchelaar não expõem qualquer 
proposta. Esse texto, analisado levando em conta o que segue, leva Yadin a concluir que o autor não seguiu a 
ordem do TM (Op. Cit.). 
851 Qimron e Yadin são unânimes na reconstrução dessa linha: “sua culpa, [seu] ma[rido o anulou. Qualquer 
voto] ou qualquer juramento com que se tenha co[mpromissado a sujeitar a pessoa]” (Martínez/Tigchelaar 
transcrevem apenas “qualquer voto”, no final da segunda lacuna). O RT concorda com o TM ao grafar o sufixo 
possessivo feminimo em “sua culpa”, enquanto para a LXX e para o Sam está no masculino, ou seja, a culpa a 
ser carregada é a do próprio marido que não se portou segundo essa lei. O texto segue com Nm 30, 14 (Op. Cit., 
p. 242).  



3) seu marido pode man[tê-los] e seu marido pode [an]ulá-los no dia que tomou 

conhecimento e Eu [a] perdoarei.852 

4) Vacat. E qualquer voto de uma viúva e de uma divorciada, qualquer um pelo qual 

compromete sua pessoa853 

5) terão validade sobre ela, conforme o que sair de sua boca. Vacat. Todas as coisas 

que854 

6) Eu te ordeno hoje as observarás a fim de realizá-las; não adicionarás sobre elas e 

nada855 

7) suprimirás delas. Vacat.856 

8) Se se levantar no meio de ti um profeta ou um sonhador de sonho e der para ti um 

sinal ou857 

9) um prodígio e vier a ti e o sinal (e) ou o prodígio for conforme o que falou a ti, 

dizendo:858 

10) “Vamos e servivamos outros deuses que não conheceis”, não859 

11) ouça à palavra desse profeta ou à desse sonhador de sonho porque860  

12) Eu vos estou testando para saber se vós amais YHWH861, 

                                                        
852 O texto é uma combinação de Nm 30, 14 e o final do v. 13, com a adição de “no dia em que tomou 
conhecimento”, que se localiza na primeira metade do versículo. 
853 Um novo tópico inicia-se com os votos de mulheres “autônomas”, após o Vacat. Agora o texto volta alguns 
versículos atrás, para o v. 10, sendo que a única variação textual verificada é a inclusão de “qualquer” no início 
da sentença. Aliás, aparentemente, o RT faz dessa lei um tópico também “autônomo”, fixando-o entre dois 
vacats.  
854 Mais uma vez “terão validade”, “יקומו”, está no plural, como na LXX, e em contraste com o sing. do TM. A 
frase “conforme o que sair da sua boca” é adicionada, igualando essa lei com a do v. 3, sobre o juramento e o 
voto feito pelo homem. O autor não conclui o tema com Nm 30, 17, mas sim com Dt 13, 1. Dt 13, 1. No entanto, 
traz o trecho “את כל הדבר” no singular, enquanto lemos no RT “todas as coisas que” “כול הדברים אשר”. Na opinião 
de Yadin, essa alteração deveu-se ao plural de Nm 30, 17 com “esses são os preceitos” e a intenção de fazer de 
Dt uma sentença abrangente (Op. Cit., p. 243). 
855 O verbo “ordenar” “מצוכה” (segundo Qimron, o kaf foi apagado do documento; QIMRON, p. 78) segue o que 
se encontra na LXX, no Sam, na Sir. e na Vul., enquanto temos no TM “מצוה אתכם”. O escriba ainda esqueceu-se 
do termo “אותמה”, que inseriu acima da palavra “hoje”. Na verdade, a leitura do termo é controversa. Seguimos 
Yadin, que o toma como substituto de “אתו” no TM, mas redigido no plural no RT que, como vimos, já inicia a 
senteça no plural. Qimron e Martínez/Tigchelaar lêem “אותכה”, que viria substituindo “אתכם”, enquanto o RT 
omitiria o pronome oblíquo. 
856 Mais uma vez o RT faz a mudança necessária para o plural, de “ממנו” no TM para “מהמה” (Dt 13, 1). 
857 Temos “אם” no lugar de “כי”, que é o mais comum em Dt. O texto vai seguir Dt 13, 2-6, que trata do falso 
profeta e do “sonhador” que tem visões do futuro. 
858Inicialmente, o escriba seguiu o texto bíblico que traz um waw conjuntivo entre “sinal” e “prodígio”, 
posteriormente decidiu-se pela conjunção alternativa “ou” (que já fora usada na primeira vez em que o par 
apareceu na linha anterior; segundo Yadin, Pal Tg faz o mesmo), inserindo o alef acima da linha, entre os dois 
termos. A primeira aparição da preposição “אליכה” “a ti” foi adicionada ao texto, segundo Yadin, para adaptar a 
continuação segundo a necessidade do texto do RT (Op. Cit., p. 244). 
859 A troca na ordem das palavras é bastante pronunciada se comparada com o TM.  
860 O termo “palavra” no TM está no plural. A forma simples da preposição “a” “ל” aparece no RT, enquanto 
temos “אל” no TM. A segunda aparição de “esse”, em contraste com a primeira, segue a grafia freqüente dos 
MMM, “ההואה”.   



13) Deus de vossos pais de todo vosso coração e de toda vossa alma. Após YHWH862 

14) teu Deus deveis andar e a Ele servireis e a Ele temereis e à sua voz obedecereis863 

15) e Nele vos apegareis. E esse profeta ou sonhador do sonho será morto porque 

proclamou rebelião864  

16) contra YHWH teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te resgatei865 

17) da casa da servidão, a fim de te fazer desviar do caminho que te ordenei nele andar e 

assim erradicarás866 

18) o mal do meio de ti. Vacat. 

19) E se incitar-te teu irmão, filho do teu pai ou filho da tua mãe, ou teu filho ou tua 

filha,867 

20) ou a mulher (que repousa) em teu peito ou teu amigo que é como sua alma, 

secretamente, dizendo:868 

21) “Vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceis, nem tu869   

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
861 O verbo “tentar/testar” está grafado com śin e não com samech, sua grafia comum (essa troca específica de 
letras acontece alhures nos MMM – 1QpHab I, 11 – e no RT; v. linha 19). A despeito do comando divino em 1ª 
pessoa, o tetragrama aparece no fim da linha, indicando a continuação em 3ª pessoa, como no TM. Yadin 
comenta: “(o tetragrama) had to be retained because of the continuation.” (Op. Cit.). 
862 No TM, lemos “vosso Deus” e não “Deus de vossos pais”. Para Yadin, esse acréscimo deve-se a Ex 3, 15-16, 
que contém a expressão e trataria de questões afins (Op. Cit.). Parece-me um pouco distante, mas pode haver 
uma intenção de trazer à memória o texto da primeira manifestação divina a Moisés na sarça ardente. 
863 Os verbos foram escritos no mesmo formato que no TM apenas em “apegareis” (v. na próxima linha) 
 ;(”תעבדו“ :TM) ”servireis“ ”תעבודון“ ;(”תלכו“ :TM) ”andareis“ ”תלכון“ :com relação aos demais, temos ;”תדבקון“
 ,A ordem de “obedecereis” e “servireis” está trocada. Por esse motivo .(”תשמעו“ :TM) ”obedecereis“ ”תשמעון“
Yadin acredita que, talvez por engano, foi omitido o trecho “ואת מצותיו תשמרו” “e seus mandamentos guardareis”, 
que se localiza entre os dois verbos no TM (Dt 13, 5). 
864 O autor omitiu ou esqueceu-se do pronome demonstrativo “ההוא” após o “sonhador de sonho” (v.6). 
865 O sufixo possessivo do RT em “teu Deus” vem na 2ª pessoa do sing., assim como na LXX e no Sam, 
enquanto no TM temos a 2ª do plural. Outras diferenças gráficas são: “אשר הוציכה” “que te tirou”, no RT, e 
 no TM (note-se a mudança repentina para o ,”ופדיתיכה“ no nosso pergaminho, e ,”והפדך“ no TM, e ,”המוציא אתכם“
verbo em 1ª pessoa do singular, retornando ao discurso divino da linha 12; Op. Cit., pp. 244-5). 
866 Temos “אשר צויתכה” “que te ordenei” no lugar de “אשר צוך ה% אלהיך”. O verbo “ובערת” “purgarás/erradicarás”, 
está na escrita defectiva, algo incomum nesse documento. Yadin conjectura se o escriba não teria, copiando o 
texto bíblico, esquecido de transcrever a escrita plena. 
867 Mais uma vez “אם” é transcrito no lugar de “כי”. E “instigar/incitar”, verbo com samech na raiz, aparece aqui 
com śin, como vimos alhures no documento (Col. LIV, 12 e comentário). O TM não traz todo o trecho “filho do 
teu pai ou”. A menção é limitada ao lado materno (v. Dt 13, 7).  
868 A grafia de “teu amigo” “ריעיכה” é bastante diferente do comum (no Dt, está “רעך”). 
869 Aqui temos algumas diferenças na grafia dos verbos: “ונעבודה” “servir”, forma comum no RT, no TM sem o 
waw, e o verbo “conhecer”, que aparece no singular no TM (“ידעת”). Na opinião de Yadin, como o texto segue 
com “nem tu nem teus pais”, o autor do RT parece ter achado por bem escrever esse verbo no plural “ידעתמה” 
(Op. Cit., p. 245). 



Coluna LV870 

 

01) [e] teus [pa]is, dos deuses das [nações...]871 

02) [de] ti de, uma extremidade da terra e até [...]872 

03) dele teus [olhos] e não terás compaixão de[le...]873 

04) [a prim]eira nele a fim de pô-lo para morrer e a mão [...]874 

05) [... de]sviar-te [...]875 

06) [...]876 

 

1) [...] no meio de ti [...]877 

2) Se ouvires em um[a de tuas cidades que E]u dou a ti para estabe[lecer-se ali]878 

3) dizendo, “Saíram pessoas, filhos de Belial, do meio de ti e desviaram todos os 

habitantes de879 

                                                        
870 Essa coluna é semelhante às suas predecessoras. Parte do texto aderiu à parte de trás da coluna LVI. Através 
desse material, Yadin deduziu que a metade perdida da linha 1 provavelmente estava em branco. Também pelo 
cálculo do trecho de Dt 13, 7-12, Yadin arranjou o texto nas sete primeiras linhas (porção deteriorada do 
pergaminho) e o resultado parece ter confirmado sua suposição de que realmente parte da linha 1 estaria em 
branco (Op. Cit., pp. 245-6; a reconstrução dessas primeiras linhas aparece na p. 246). Martínez/Tigchelaar 
seguem mais ou menos de perto a reconstrução de Yadin, mas distribuem o material em apenas cinco linhas, 
uma vez que supõem que mais letras cabiam em cada linha. De qualquer modo, transcrevem Dt 13 até metade do 
v. 11. Seguimos aqui a reconstrução de Qimron baseada nos fragmentos de 11QT(b).   
871 Aqui temos o final do v. 7 e mais da metade do v. 8. Seguindo Qimron, o texto seria (essa é a terceira linha de 
11QT(b)): “[e] teus [pa]is, dos deuses [das nações que te circundam, próximas a ti ou distantes]”. 
872 Seguimos com 8b-9a: “[de] ti, de uma extremidade da terra e até [(outra) extremidade da terra. Não consintas 
e não o ouças e não se apiedarão]”. 
873 Agora temos 9b até 10a: “dele teus [olhos] e não terás compaixão de[le e não o pouparás, mas certamente o 
matarás, tua mão será”. 
874 O texto segue com 10b-11a: “[a prim]eira nele a fim de matá-lo e a mão [de todo o povo por último e o 
apedrejarás com pedras e morrerá porque]”. 
875 A seqüência é 11b-c: “[procurou de]sviar-te [de YHWH, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da 
servidão]”. Martínez/Tigchelaar interrompem sua reconstrução em “desviar-te”. 
876 Qimron finaliza com o v. 12a: “[e todo o Israel tomará conhecimento e temerá e não voltará a fazer]”. Pelos 
cálculos de Yadin, no documento 11QT(a), assim terminaria a linha 07.  
877 O único termo sobrevivente é “no meio de ti”, exatamente o último que aparece no v. 12b (aparentemente, 
segundo Yadin, nenhum material sobreviveu nessa linha). Yadin e Qimron são unânimes em propor 12b para a 
reconstrução da linha: “[um mal como esse] no meio de ti.”. Qimron supõe, com reservas, que haja um Vacat. no 
final da linha. Para a argumentação de Yadin de que isso é o mais provável, v. nota 869 acima.  
878 Novamente “אם” por “(13 ,13) ”כי. Nesse ponto, Yadin faz uma tentativa de explicar o fenômeno: “... may 
illustrate his tendency to adopt the stylistic features of Leviticus and similar sources. In any event, there seems to 
have been no significant difference in his eyes between אם and כי.”. Ele lembra o trabalho de Grin (GRIN, G. 
ABANES, IV, 1980, p. 214), que chega a conclusão de que essa seria a forma usual no Segundo Templo (assim 
como “אנוכי” no lugar de “אני” “eu”). Contudo, Yadin duvida que seja esse o motivo, mas não explica o por que 
de sua suposição. Mais uma vez também a 3ª pessoa, com “YHWH teu Deus”, é substituído pela 1ª pessoa (Op. 
Cit., p. 247). 
879 O pronome indefinido “כול” “todos” é adicionado ao texto de Dt (cf. 13, 14). Yadin conjectura que nesse 
acréscimo haveria uma importante idéia por trás: recordando Gn 18, 24ss, em que Deus garante a Abraão que as 
cidades de Sodoma e Gomorra não seriam destruídas se houvesse ao menos um justo, o autor do RT 
demonstraria a culpabilidade, cumplicidade ou co-responsabilidade de todos os habitantes que vivem nessa 



4) sua cidade dizendo: “Vamos e servivamos deuses que não conheces”,880 

5) perguntarás e inquirirás e investigarás bem e eis que é verdade e correta a 

informação881 

6) que é feita essa abominação em Israel, certamente golpearás todos os habitantes882 

7) dessa cidade com a espada, destruindo-a e tudo o que estiver nela e a 

8) todos os animais ferirás com a espada e a todo o butim ajuntarás no meio883 

9) de um quadrado e queimarás no fogo a cidade e todo o butim como uma oferta total a 

YHWH884 

10) teu Deus e será um monte de ruínas para sempre; não será mais reconstruída. E não 

retenha885  

11) na tua mão nada do anátema, a fim de que Eu retorne da ira da minha cólera e te 

conceda886 

12) misericórdia. E terei misericórdia de ti e te multiplicarei como disse a teus pais,887 

13) se obedeceres a minha voz e guardar todos os meus mandamentos que Eu te ordeno888 

14) hoje a fim de realizar o que é reto e bom diante de YHWH teu Deus. Vacat.889 

15) Vacat. Se se encontrar no meio de ti, em uma de tuas cidades que890 

16) Eu dou a ti, um homem ou mulher que fizer o mal aos meus olhos,891 

17) transgredindo a minha aliança e for e servir outros deuses e prostar-se a eles892 

                                                                                                                                                                             
determinada cidade (Op. Cit.; cf. o conceito de co-responsabilidade da culpa no pensamento sacerdotal no cap. 1, 
pp. 69, 96, N. 279 e 110ss e Cap. 2, pp. 132ss). 
880 Aparentemente, o autor ou escriba omitiu (ou esqueceu-se) de adicionar o pronome indefinido “outros” em 
relação a “deuses” (Op. Cit.). 
881 No TM, o verbo “perguntar” aparece por último nesta lista de verbos (13, 15). Schiffman considera que a 
mudança na ordem aponta para a intensificação da investigação, que se inicia com o questionamento de 
testemunhas para esclarecimentos gerais, e poder dar, assim, o prosseguimento com inquirimento 
(SCHIFFMAN, 1992, RQ 60, p. 557). 
882 O RT substitui “em teu meio” por “em Israel”; segundo Yadin, influência de Dt 12, 4 (YADIN, p. 248). Mais 
uma vez é acrescido o pronome indefinido “todos” (cf. linha 3 acima e comentário). 
883 O pronome “todos” novamente é adicionado, só que agora antes de “animais” (13, 16). 
884 Segundo Yadin, “YHWH teu Deus” não foi substituído pelo pronome em 1ª pessoa devido a dificuldades no 
estilo da frase (Op. Cit.; Dt13, 17). 
885 O RT traz a preposição “ל” antes de “monte” “תל” (para Yadin, inflienciado por Jr 49, 2; Op. Cit.). 
886 A grafia de “מאומה” (traduzida aqui por “nada”) aparece sem o heh no final no TM (13, 18). 
887 Enquanto temos “disse” em 1ª pessoa no RT, o TM traz “jurou” na 3ª pessoa, referindo-se a YHWH. Para 
Maier, a troca dos verbos e, portanto, de um contexto de voto e juramento, poderia ser uma tentativa de evitar 
antropomorfismos (MAIER, 1985, p. 122). Na visão de Milgrom, no entanto, os termos seriam apenas 
sinônimos, uma promessa divina que teria o mesmo valor de um voto (MILGROM, 1980-81, p. 100). 
888 No TM, o sujeito é Moisés. Antes de “meus mandamentos”, o TM traz uma partícula do objeto direto que não 
se encontra no RT. Mais uma vez temos “אם” e não “(19 ,13) ”כי. 
889 O RT traz “e bom”, assim como a LXX e Sam. No lugar de “diante de”, o TM tem “aos olhos de” (cf. Nota 
835 acima).  Yadin mais uma vez aponta a dificuldade estilística, devido à complexidade da estrutura do texto, 
para a falta de alternativa do autor de não poder substituir o pronome da 3ª para 1ª pessoa (ele remete, no 
entanto, à Col. LIII, 7-8; YADIN, p. 249).  
890 De Dt 13, o autor do RT passa para Dt 17, 2ss. Temos “אם” por “כי”, mais uma vez. 
891 Mudança da 3ª pessoa para 1ª pessoa. 



18) ou ao sol ou à lua ou a todo o exército celeste e te falarem sobre ele893 

19) e ouvires esse ato, inquirirás e investigarás bem e eis que é894 

20) verdade, é correta a palavra, é feita essa abominação em Israel, e tirareis para fora 

21) aquele homem ou aquela mulher e apedrejareis com pedras895 

 

Coluna LVI896 

 

1) [o]u aos [j]u[ízes que estiverem em função naqu]eles [dias] e inquirir[ás a]897 

2) questão que ‘l[... inquirir e eles devem pronun]ciar a ti os julgamentos.898 

3) E agirás de acordo com a Torá que eles te pronunciarem e segundo a palavra899 

4) que te disserem Vacat. do livro da Torá que eles pronunciam a ti, na verdade,900 

5) do lugar que escolherei para fazer habitar meu nome sobre ele; e cuidarás de fazer901 

                                                                                                                                                                             
892 Mudança na forma dos verbos, do imperfeito, no TM, para o perfeito com waw conversivo no RT (aqui 
começa o v. 3). 
893 Antes de “sol”, o TM traz um waw conjuntivo (o RT está com o texto idêntico ao da LXX). Após “exército 
celeste”, o autor omitiu “que não ordenei”. Para Yadin, essa omissão facilita a compreensão do texto, que, como 
se apresenta no TM, levou a diferentes interpretações (v. Sifre Dt 148 [203]). No TM, o verbo “falar” está no 
singular (cf. v. 4). Também “sobre ele” não aparece no TM. 
894 Na opinião de Yadin, “essa palavra” foi adicionado por influência do v. 5. O verbo “investigar” também é um 
acréscimo, porém trazido de Dt 13, 15 (v. linha 5 e comentário; Op. Cit.). 
895 Depois de “mulher”, o autor omitiu a frase “que fizeram esse ato ímpio em seus portões”, que também está 
ausente em alguns códices do vaticano. Também foi omitida a estranha repetição “aquele homem e aquela 
mulher”. Esse trecho não aparece na LXX e na Vulgata (Op. Cit). 
896 Essa é a última coluna dessa folha. Os versículos de 5 a 9 de Dt 17 provavelmente estão transcritos nas sete 
primeiras linhas perdidas da parte superior da coluna (v. reconstrução conjectural de Yadin em Op. Cit., p. 250). 
897 Antes de “ou ao juiz” teríamos, a partir de Dt 17, 9: “07) [Irás aos sacerdotes levitas 1) o]u aos [j]u[ízes que 
estiverem em função naqu]eles [dias]...”. Seria interessante ter a certeza de que “sacerdotes levitas” teria sido 
mesmo redigido no RT. “Juiz”, no TM, está no singular. Yadin propõe que o final do v. 9 esteja quase completo 
na lacuna do fim da linha com: “e pronunciarão a ti a” (seguido por Vermès).  Ele propõe a leitura, com certa 
hesitação, das letras thaw e heh do final de “inquirirás” “דרשתה” e waw, heh e gimel de “pronunciarão” “והגידו”. 
Esse trecho, para Qimron e Martínez/Tigchelaar, vai aparecer após uma frase inteira adicionada na próxima 
linha. Eles não lêem nenhuma outra letra após o verbo “inquirir”, que assumem ser um plural na 3ª pessoa 
(“inquirirão”). Diante da dúvida e da impossibilidade de ler o texto, seguimos o TM que traz a 2ª singular.    
898 Praticamente toda essa frase é uma inserção ao v. 9 (a partir de “questão” até “devem pronunciar”). As duas 
letras antes da lacuna são certamente ‘ain e lamed; porém, Yadin e Qimron farão duas leituras diversas. Yadin 
propõe “עליו” “sobre ele” e supõe ler um bet de “באתה”, perfazendo “aquilo so[bre o que vi]este inquirir...]”. Para 
Qimron e Martínez/Tigchelaar, as letras perfazem “עליתה”, lendo “aquilo que viest[e (ou subiste) para 
inquirir...]”. No fim da frase “דבר” é omitido (no TM “palavra da decisão/do julgamento). Yadin lê “julgamento” 
no singular (como aparece, aliás, no TM). Qimron (seguido por Martínez/Tigchelaar) garante que é bastante 
clara a leitura do plural em uma das primeiras transparências (QIMRON, p. 81)   
899 O termo “Torá” substitui “דבר” “palavra”, no TM (como veremos em outros casos, nessa mesma coluna). 
Segundo Yadin, “there is virtually no doubt that these changes were designed to prohibit the fixing of any Law 
according to oral tradition, i.e., any law not written and interpreted in the Pentateuch”. (YADIN, p. 251). 
Maier, com base em Brin (Shnaton 4, 184s), considera que a ênfase aqui é na Torá como vista através da 
autoridade sacerdotal (MAIER, 1985, p. 123). 
900 A frase “que te disserem do livro da Torá” entra no lugar de “segundo a torá que te instruírem”. Yadin 
mantém o mesmo raciocício para explicar a adição de “pronunciam a ti na verdade”: “In this addition, too, there 
is a plainly polemical element, casting those who do not ‘declare… in sincerity’ according to the Torah”. A 
hipótese de Yadin é que essa seria uma polêmica da seita de Qumran contra a lei oral farisaica, e entraria em 
consonância com passagens como 1QpHab I, 12. 15; 1QH VII, 20 (YADIN, Op. Cit.).   



6) conforme tudo o que te foi instruído e segundo o julgamento que te disserem,902 

7) farás. Não te desviarás da torá que pronunciaram a ti nem à direita903 

8) nem à esquerda. E o homem que não obedece e o faz com insolência, sem904  

9) obediência ao sacerdote que está estabelecido lá para servir diante de mim ou ao905 

10) juiz, será morto aquele homem e erradicarás o mal de Israel e todo906  

11) o povo tomará conhecimento e temerá e não agirão mais com insolência em Israel. 

Vacat.907 

12) Quando entrares na terra que Eu dou a ti e herdares e te assentares908 

                                                                                                                                                                             
901 Enquanto temos no RT “do lugar que escolherei”, o TM traz “daquele lugar que escolherá YHWH”. O 
complemento “para fazer habitar meu sobre ele” é uma adição ao TM; na LXX, contudo, encontra-se um 
complemento semelhante (YADIN, p. 252). 
902 Segundo Yadin, o trecho “segundo a torá que te instruírem” do v. 11 do Dt foi omitido devido à alteração da 
linha 3 (v. comentário acima).  Enquanto o texto do TM traz “com relação” “על”, o RT mantém “על פי”, 
“segundo”, como na primeira referência à torá (assim como Sam). 
903 Novamente “a torá” substitui “הדבר”. 
904 Toda a frase que começa nessa linha (até o primeiro termo da próxima linha) entra no lugar de “e o homem 
que agir com insolência sem obedecer” (v. 12).  
905 No TM, o termo “lá” aparece depois de “para servir”. Enquanto no TM vemos escrito “para servir a YHWH 
teu Deus”, temos simplesmente “diante de mim” no RT. Além da evidente troca para a primeira pessoa, o estilo 
redacional sempre recorda a literatura sacerdotal. 
906 Temos “יומת” (Yadin lê “וימת”) ao invés de “ומת” “e morrerá”. Se esclarece que uma execução é intencionada 
aqui (MAIER, 1985, p. 123). 
907 Diferentemente do RT, onde lemos “יזידו”, o TM traz o padrão “יזידון”. A expressão “em Israel” é um 
acréscimo. 
908 Iniciam aqui os estatutos do rei (TM: Dt 17, 14). Temos a costumeira inversão para a primeira pessoa, como 
discurso divino. Levinson et al constatam que o “כי” é mantido, como no texto bíblico catorze vezes, enquanto é 
substituído por “אם” dez vezes. O primeiro caso em que ele é mantido é o presente, e os demais são os seguintes: 
LX, 12. 16; LXI, 12; XLII, 5; LXIII, 10; LXIV, 2. 6. 9; LXV, 2. 5. 6. 7; LXVI, 8 (todos na paráfrase do Dt e na 
Lei do Rei, se se considerar duas fontes distintas). Os casos de substituição são: LXIII, 13; LII, 9; LIII, 12; LIV, 
8.19; LV, 2.13.15; LVII, 15; LVI, 7 (a maior parte na paráfrase de Dt, mas também na Lei do Rei e na seção do 
Templo). O que os autores denominam casus pendens “sacerdotal” “איש כי” aparece em XLV, 7; LIII, 14.16 
(LEVINSON et al, 2002, DSD IX, p. 298 e Nota 14). Os autores lembram que a partícula tinha muitas funções e 
que no período do Segundo Templo nem todas eram claramente compreendidas em seu emprego na BH, o que 
teria acarretado a diminuição de seu uso na tradução e exegese bíblicas (Op. Cit., p. 299-300). Os autores 
questionam-se por quê, então, a partícula é retida em certos casos e substituída em outros, algo que acontece 
unicamente neste documento. Para eles, seria uma estratégia utilizada pelo autor do documento. Eles acreditam 
que a partícula é retida para manter a sonoridade bíblica, caso contrário, soaria falso. Resumindo, quando 
sinaliza uma nova lei, a partícula pode ser retida ou substituída, amenizando a redação textual. Quando marca a 
continuação de uma ordenança ou proibição apodítica precedente, é substituído (cf. a argumentação detalhada e 
completa em Op. Cit., 312-35). Os autores concluem: “In his re-redaction, resystematization, and expantion of 
pentateucal Law, the redactor of the Temple Scroll continues the kind of editorial work that first gave rise to the 
Covenant Code, the legal corpus of Deuteronomy, and the Holiness Code, and that, in a final flourishing, led to 
anthologizing of the three legal collections, along with their accompanying narratives, into the Pentateuch. Seen 
from this perspective, the Temple Scroll’s redactor becomes the mature apprentice trained in the workshop of 
the Pentateuch redactor. To be sure, the goals were different. The redactor of the Pentateuch sought to preserve 
difference: to maintain the separate identity of his legal-literary sources, despite their separate lexicon and their 
inconsistent laws. The hermeneutics of the Temple Scroll point in the opposite direction: they seek to lessen the 
redundancies and contradictions that resulted from the conservative editing of the Pentateuch. Nonetheless, in 
responding to, reacting against, and rearraging the canonical Pentateuch, the redactor of the Temple Scroll 
continues his predecessor’s magisterial accomplishment.” (Op. Cit., p. 333). Em continuação os autores 
completam: “The Temple Scroll’s use of conditionals therefore demonstrates the redactor’s sophistication as a 
reader of his sources and his accomplishment as an editor. His engagement with the biblical text in the service 
of improving upon it is not limited to large-scale rearrangements of law or changes in voice.”. Eles entendem 



13) nela e disseres: “Estabelecerei um rei sobre mim como todas as nações que estão à 

minha volta”,909 

14) lá estabelecerás sobre ti um rei, aquele a quem escolherei; do meio dos teus irmãos 

estabelecerás sobre ti um rei.910 

15) Não colocarás sobre ti um estrangeiro que não é dos teus irmãos. Somente que ele 

não911 

16) multiplique para si cavalo e não faça voltar o povo ao Egito para fazer guerra a fim 

de912 

17) multiplicar cavalo para si e prata e ouro. Vacat. E Eu disse a ti: “Não913 

18) voltes mais a retornar nesse caminho”. Que ele não multiplique mulheres para si e 

não914 

19) desviem de mim seu coração. Prata e ouro não multiplique para si, não demais.915 

20) Vacat. E quando se assentar sobre o trono de seu reino, escreverão916 

                                                                                                                                                                             
que a tentativa do redator de arcaizar e negar a história e o desenvolvimento literário que ocorreu, demonstra o 
caráter “hermenêutico e redacional” da obra. O Rolo do Templo é descrito como a criação de uma comunidade 
envolvida em tradições e linguagem escriturísticas das quais está temporariamente distante e cuja “voz 
revelatória” procuraram “revivificar e reivindicar” como sua. (Op. Cit., p. 335). 
909 O escriba redigiu “אשים” “estabelecerei”, depois suspendeu um heh acima da linha, para finalizar o verbo.  
910 A frase “aquele a quem escolherei” foi esquecida e redigida posteriormente acima da linha. A grafia do TM 
em “שום תשים” é modificada para “שם תשים”. Yadin levanta a possibilidade de o autor ter pretendido a leitura de 
“lá” “שם”, referindo-se à terra prometida onde iam entrar (Op. Cit., p. 253). Qimron recorda que no Sam 
encontramos “שים” (QIMRON, p. 81).   
911 No início da sentença, o TM traz “não poderás colocar”. Yadin observa que o estilo encontrado no RT segue 
mais o estilo sacerdotal de Lv 18 (YADIN, Op. Cit.). 
912 No TM, temos o termo “cavalo” no plural. Em “Egito”, o TM traz o sufixo de direção “מצרימה”. O 
complemento “para a guerra” é uma adição explicada desta forma por Yadin: “This addition, intended to clarify 
the seemingly vague passage and to justify actions such as Solomon’s for commercial purposes...”. J Sanhedrin 
apenas proíbe retornar ao Egito para lá fixar residência (XI, 29d; Op. Cit). Esta é uma entre outras muitas 
possíveis interpretações desse versículo polêmico, principalmente depois que uma importante colônia judaica 
floresceu no Egito.  
913 A preposição flexionada “para si” aparece como encontrada na LXX e no Tg. Onq. A adição “e prata e ouro” 
a esse texto do v. 16, segue, na verdade, o v. 17 (que se encontra na linha 17 do RT). Para o fim da linha, onde 
lemos “a ti”, o TM, em contraste com o restante do capítulo, tem a 2ª pessoa plural (Op. Cit.). 
914 O TM, mais uma vez, segue o padrão “תסיפון” (RT: “תוסיף”). O pronome demonstrativo de “דרך” “caminho” 
aparece no masculino no TM e no feminino no RT (na forma “הזואת”, comum nos MMM). 
915 No TM, o verbo “desviar” está no singular. A forma verbal também não é a mesma: “יסירו” por “יסור”, no TM 
(para uso de masculino referindo-se a mulher, v. CD IV, 21). Com a negativa anterior em mente, no lugar de 
escrever “לו” “para si” o escriba enganou-se e grafou “לוא”. O termo “demais/muito”, “מואדה”, é grafado como 
em 1QM XIX, 5.   
916 A expressão “בשבתו” (“quando se assentar”) substitui “כשבתו”, que está no TM. Outrossim, o verbo “escrever” 
encontra-se no singular. Yadin observa a importância dessa modificação que estabelece que o governante não é 
autorizado a escrever a torá do rei por si mesmo (comparar no texto bíblico Dt 17, 18; v. também Sanhedrin 2, 4 
e Pal. Tg, que afirma que os anciãos devem fazê-lo; Op. Cit., p. 254). Para Wise, o verbo estar no plural também 
no Targum Pseudo Jônatan, ali com relação aos anciãos, demonstra que não se pode afirmar que houve uma 
alteração deliberada por parte do autor do RT ou da fonte da Torá do Rei. Assim como nega a alteração 
deliberada em outros pontos, lembra que desconhecemos o Vorlage do autor, que, como fica claro, nem sempre 
está mais próximo ao TM, mas sim da LXX, do Sam, entre outros. Barzilay nota que também em Dt não se deve 
entender que é o rei quem escreve a lei, mas aqueles que o faziam, faziam-no em seu nome (BARZILAY, p. 69). 
De qualquer maneira, sendo ou não esse plural parte da versão que o autor tinha em mãos, o caso é que a leitura 



21) para ele essa torá de acordo com o livro que está diante dos sacerdotes. Vacat.917  

 

Coluna LVII918 

 

1) E esta é a Torá [...] os sacerdotes,919 

2) quando do dia em que o fizerem rei, [...] dos filhos de Israel da idade920 

3) de vinte anos e até a idade de sessenta anos por seus batalhões e designarão/á921 

                                                                                                                                                                             
que se depreende do texto é que o rei não é o responsável pela escrita do livro e que os sacerdotes têm, no 
mínimo, a tarefa de zelar pelo seu conteúdo, mantendo o livro sempre “diante” de si (para toda a argumentação 
de Wise, v. WISE, 1990, pp. 111-4).   
917 O RT omite o termo “משנה” “cópia” antes de “torá”. O escriba grafou a palavra “os sacerdotes” em letras 
maiores do que é seu costume, provavelmente procurando preencher a linha até o final. Porém, ainda sobrou 
espaço, deixando a clara impressão de que sua intenção era realmente não escrever o termo que aparece em 
seguida, “levitas”. Cabe aqui também a questão que levantamos na nota 896 se o autor do RT estaria procurando 
evitar denominar os sacerdotes como “sacerdotes levitas”, como era costume em Dt e, ocasionalmente, em 
Ezequiel. Com relação ao texto base, “levitas” é omitido, segundo Maier, a fim de evitar qualquer confusão 
(MAIER, 1985, p. 124). Na opinião de Yadin “Essa Torá” refere-se à presente “Lei do Rei” e não ao Rolo do 
Templo como um todo e tampouco ao Pentateuco (YADIN, Vol. I p. 345). Segundo Barzilay, quando as 
Escrituras falam “essa é a Torá”, ela costuma referir-se ao material que lhe antecede e não o que precede. De 
qualquer maneira, ele pensa que “Torá” engloba tudo, e não apenas parte (BARZILAY, 2002-3, p. 269).  
918 As prováveis sete linhas perdidas na parte superior da coluna conteriam, na opinião de Yadin, o texto de Dt 
17, 19-20. Porém, o texto não é longo o suficiente para cobrir todo o espaço, com duas linhas de diferença ou, 
uma e meia, se contarmos um Vacat. após o final da citação bíblica (YADIN, Vol. II, p. 255). De qualquer 
maneira, parece bastante provável que algum texto de criação própria (ou combinação com alguma outra citação) 
foi inserido. Para Swanson, a repetição da fórmula “E esta é a Lei” de Dt 17, 19 na linha 1 mostra que ela é o 
ponto de partida da expansão inspirada pelas leis dessa perícope em Dt. Assim, leis originais, criadas pelo autor 
do RT e dirigidas ao monarca, têm início nessa coluna (SWANSON, 1995, p. 117). 
919 Yadin (seguido por Vermès) e Qimron têm duas propostas bastante diferentes para o preenchimento da 
lacuna. Yadin, influenciado pelas duas últimas linhas da coluna precedente, cogita a seguinte possibilidade de 
reconstrução: “E esta é a torá [que escreverão para ele diante d]os sacerdotes [e levantarão]”. Qimron propõe um 
texto que suporia um grande poder nas mãos dos sacerdotes: “E esta é a torá [que realizará o rei de acordo com] 
os sacerdotes”. Wise et al seguem de perto a idéia de Qimron, com a suposta diferença de que o rei teria algum 
papel a cumprir além de obedecer à lei a ele imposta: “This is the Law [that the king shall produce at the 
direction of] the priests.”. Tanto para Qimron, como para Martínez/Tigchelaar (com Wise et al), “sacerdotes” é o 
último termo da linha.  
920 Yadin, que supõe que o verbo para “levantar o censo” “נשאו” está na linha anterior, reconstrói a linha desta 
forma: “1) e levantarão o censo 2) no dia em que o fizerem rei, [por cabeça] dos filhos de Israel...” (para a 
terminologia v., p. ex., Ex 30, 12; Nm 1, 2). Para Qimron e Martínez, o verbo é “יפקידו את” para “[recensearão 
a]os filhos de Israel” (vemos esse mesmo termo no contexto do levantamento do censo nos caps. 1 e 3 de Nm, 
entre outros lugares). Diferentemente do que para Yadin, a sentença tem seu início nessa linha (adotamos essa 
última sugestão). Yadin supõe que são os sacerdotes que estarão à frente da tarefa de levantar esse censo (em 
Nm, é uma incumbência divina a Moisés e Aarão). Schiffman levanta a possibilidade de que o rei substitua 
Moisés nesta tarefa (SCHIFFMAN, 1988, RQ49-52, p. 301) Cf. uma terminologia semelhante a “no dia em que 
fizerem rei” em CD XVI, 4; Ml 3, 21 e 1Rs 12, 20 (Op. Cit., p. 255).  Milgrom considera impossível que esse 
procedimento tivesse início “no dia” da coroação. Assim, defende que o sentido da preposição em “ביום” seria 
“thereafter” ou, talvez, “when” (MILGROM, 1980-81, p. 100). Elledge, citando Lv 6, 13; 14, 2; Nm 6, 13; Ez 43 
18 percebe que o autor busca imitar uma fórmula: “In each case, the phrase introduces the command to perform 
specific observances at the time when cerrtain circumstances arise.” (ELLEDGE, 2004, p. 113). 
921 Tanto Yadin como Martínez/Tigchelaar supõem um waw apagado formando o plural de “designar”. Para 
Qimron, não há qualquer evidência (QIMRON, p. 82; aparentemente, há exatamente o espaço necessário para 
um waw até a margem e algum leve vestígio de, talvez, alguma letra apagada). Yadin pensa que o escriba foi 
influenciado pelos verbos no plural que estão no contexto acima, mas depois corrigiu ao dar-se conta que essa 
função caberia exclusivamente ao rei (cf.  2Sm 18, 1; contra Dt 20, 9, que indica oficiais para designar os 
comandantes e LXII, 5, em que encontramos os juízes apontando os comandantes do exército.). Para “seus 



4) primeiramente os comandantes dos milhares e os comandantes das centenas e os 

comandantes das cinqüentenas922  

5) e os comandantes das dezenas em todas as suas cidades e selecionará entre eles um 

mil, um mil923 

6) de cada tribo para estar com ele, doze mil homens de guerra924 

7) que não o abadonarão sozinho se for capturado pelas mãos das nações. E todos925 

8) os selecionados que ele houver selecionado serão homens da verdade, tementes a 

Deus926 

9) que detestem o suborno e guerreiros valentes na guerra e estejam sempre com ele927 

10) dia e noite. Eles irão guardá-lo de tudo que é pecado928 

                                                                                                                                                                             
batalhões”, v. Col. XXI, 5. A idade de vinte anos para cima é a determinada para o censo de Nm 1, 3 (v. também 
Ex 30, 14 e Nm 26, 4), mas não há idade máxima como temos aqui. Yadin cita Lv 27, 3 como provável fonte 
para delimitar as idades (YADIN, pp. 255-6) e para modelar a fraseologia (SWANSON, 1995, p. 119). Assim, 
segundo Swanson, o censo do deserto em Nm é o ponto de partida para a convocação militar e início do governo 
do novo rei, através, contudo, da lente da esfera cultual de Lv 27. Ele conclui: “This is not to say the Law is 
concerned with the valuation for the vow, but rather with the setting of the king’s muster under cultic, and 
therefore, priestly, guidelines” (Op. Cit., p. 120).  Schiffman lembra que, nos documentos comunais entre os 
MMM, a idade mínima do serviço militar é 25 anos (1QM VI, 13-VII, 3 e 1QSa I, 12-13). Esta é a idade mínima 
para o serviço levítico em Nm 8, 24. O autor diz: “... applied it to military service in order to elevate its 
members to the level of Levitical sanctity and to ensure the holiness of their courts and military camps.” 
(SCHIFFMAN, Op. Cit.). 
922 Cf. Nm 1, 16; Dt 1, 13-15; 20, 9. A grafia “מאיות” “centenas” aparece em 1QM IV, 2 e CD XIII, 1 (YADIN, 
p. 256). 
923 Em um primeiro momento o escriba grafou “עשרות” “dezenas” e depois “corrigiu”, suspendendo um waw 
entre o ‘ain e o śin (essa mesma grafia aparece em 1QM IV, 4). Para a linguagem e idéias utilizadas no trecho 
sobre a escolha da guarda pessoal do rei, v. Nm 31, 3ss; Ex 18, 25; 1Rs 10, 26; 2Rs 11, 8ss. Para Swanson, a 
base é, acima de todas, Nm 31, que narra sobre a liderança militar do sacerdote Finéias diante do exército de 
Israel formado por exatamente doze mil soldados. Finéias tornou-se durante o Segundo Templo o modelo do 
sacerdote fiel para sacerdotes patriotas como é o caso de Matatias (v. 1Mac 2, 26. 54; cf. também Pseudo-Fílon 
47-48; 4Mac 18, 12; Eclo 45, 23; 1QM 2-4). E embora seja bastante claro que a liderança militar aqui é do rei e 
não de um sacerdote, vale adiantar que, p.ex., em LVIII, 18, é o sumo sacerdote, através do Urim e Tummim, 
quem orienta o rei no caso de guerras ofensivas (SWANSON, 1995, p. 123). O verbo “ברר” “escolher” 
“selecionar” (no lugar de “מסר” em Nm 31, 5) aparece em textos como o Tg de Dt 1, 23; Nee 5, 18; 1QM V, 11; 
Tos. Sanhedrin, 4, 2 (YADIN, Op. Cit.). Segundo Swanson, no mesmo sentido que teríamos no RT (appointed) e 
dentro de um contexto semelhante, o verbo aparece apenas em 1Cr 7, 40 (SWANSON, 1995, p. 124). 
924 Para “de cada tribo”, v. Nm 1, 4. “Homens de guerra” aparece em Ex 15, 3; Js 17, 1; 2Sm 17, 8, relativo a 
Davi, sendo a provável referência do autor. A expressão substitui “צבא חלוצי”, em Nm 31, 5 (SWANSON, 1995, 
pp. 124-5).  
925 Para a expressão “ביד הגואים” “pela mão das nações”, v. Sl 106, 41; 1QpHab V, 3; 4QpPs 37 II, 19 (YADIN, 
Op. Cit.). Sedecias é um caso de rei capturado que é levado para o estrangeiro (2Rs 25, 6 e Jr 52, 9). 
926 O termo “ברורים” “escolhidos/selecionados” é comum no Hebraico tardio, em livros como o de Crônicas (1Cr 
7, 40; 9, 22, 16, 41; v. Jub XXIII, 23; J Qidushin 4, 2 66a; Op. Cit., p. 257).  
927 V. Ex 18, 21 (Op. Cit.), narrativa em que Jetro auxilia Moisés a organizar um sistema judiciário em Israel, 
estabelecendo as qualidades dos juízes. Aqui essas qualidades são o critério de seleção de seus líderes militares. 
Swanson nota que a demanda para ser um “valente guerreiro” é, certamente, uma adição. A expressão  “ ר חילגבו ” 
é um dos atributos de Davi conforme é descrito para Saul antes deste colocá-lo a seu serviço (1Sm 16, 18; v. 
1QM VI, 12; X, 6). Em Cr, designa exclusivamente os chefes da “casa do pai”, os comandantes dos milhares (ou 
dos clãs), graduação mais alta dentro do exército israelita (v. 1Cr 5, 23-26; SWANSON, 1995, p. 127). 
928 O escriba errou a grafia de “חטא”, “pecado”, esquecendo-se do alef (v. o mesmo erro na Col. LXIV, 9). Para 
uma guarda “dia e noite” “יומם ולילה”, v. Nee 4, 3 (cf. Is 21, 8). No texto bíblico, temos a expressão “guardar de 
todo mal” (Dt 23, 10; Sl 121, 7), como um paralelo próximo ao RT nesse ponto (YADIN, Op. Cit.). Uma das 



11) e da nação estrangeira para que não o capturem em suas mãos. E os doze929 

12) líderes do seu povo estarão com ele e, dos sacerdotes, doze, e dos levitas,930 

13) doze, que estarão sentados com ele, junto, para o julgamento931 

14) e para a Torá e não levantará seu coração acima deles e não fará qualquer coisa932 

15) com respeito a todo conselho à parte deles. Vacat. E não se casará com quaisquer933 

16) filhas das nações senão da casa de seu pai tomará para si mulher,934 

17) da família de seu pai, e não tomará além dela outra mulher, porque935 

18) ela somente estará com ele todos os dias da vida dela e, se ela morrer, ele tomará936 

                                                                                                                                                                             
funções da guarda pessoal do rei é vigiar sobre o cumprimento da Torá pelo monarca, cujo pecado pode afetar 
todo o povo. Swanson relaciona Dt 17, 19 com a função da guarda, sendo que no Dt o rei estuda e aprende sobre 
a Torá e, aqui, é a guarda que garante que o rei seguirá a lei (SWANSON, 1995, p. 128). A desilusão com 
relação à capacidade do rei de obedecer plenamente à lei sem auxílio constante é muito clara. Como o pecado do 
rei pode levar a perder toda a nação, todo esforço e cuidado para que isso não ocorra é visto como procedimento 
básico. Swanson vê uma utilização de termilogia cultual com “תמיד” na linha 9, que lembra a atenção sacerdotal 
para que o sacrifício regular seja procedido no momento correto, e com “חטא”, que entra no lugar de “רע” (mal) 
em Dt 23, 10, deixando entrever uma preocupação sacerdotal com a pureza (SWANSON, 1995, pp. 129-30).  
929 Para a combinação “גוי נכר” “nação estrangeira”, v. CD XIV, 15; Col. LXIV, 7 (YADIN, Op. Cit.).  
930 O termo “נשיא” “líder/chefe” aparece na grafia sem o alef, como em 1QM III, 14. Para os “doze líderes das 
tribos de Israel”, v. Nm 1, 44; Js 22, 14. 
931 V. 2Cr 19, 5-11 (MILGROM, JBL 97, 502, citado por MAIER, 1985, p. 126); Jr 36, 12; 1QS VI, 8-9 (não há 
menção a levitas, mas aos anciãos); 1QSa II, 12-17 (YADIN, pp. 257-8); Esd 8, 24; 1QM II, 1-4 (em contexto 
cultual; SWANSON, 1995, p. 131). Swanson defende que o conselho formado por Esdras seria mais permanente 
do que a narrativa cultual de Esd 8 faria pensar. Os sacerdotes são os encarregados das tarefas, sendo auxiliados 
pelos representantes levitas e leigos. O RT ter-se-ia apegado ao número de doze sacerdotes escolhidos por Esdras 
e o expandido para os outros dois grupos (Op. Cit.). Com relação a 2Cr, Swanson aponta para as diferenças entre 
as “três” estruturas, as duas descritas em Cr e a do RT (em Cr, existe a diferença entre o tribunal instalado em 
Jerusalém e os conselhos menores nas demais cidades). A diferença mais importante seria que, no RT, estamos 
diante de um conselho real com poderes para restringir a ação do rei, enquanto em Cr temos tribunais ou 
conselhos judiciários implantados pelo rei e cuja autoridade deriva do poder monárquico (Op. Cit, p. 133). 
Swanson também faz notar que Ex 18, diferentemente do que se esperaria, não é a base textual do conselho de 
juízes do RT (Op. Cit., p. 130; vimos acima que a organização judicial de Ex 18 foi base para a lei aplicada à 
hierarquia militar). O conselho também estará “com ele”, como a guarda real (mas, obviamente, com funções 
diferentes). 
932 Paralelo a Dt 17, 20, que tem “não se levantará o seu coração sobre seus irmãos”. Como comenta Yadin, o 
texto foi alterado deliberadamente (YADIN, p. 258).  
933 A expressão “לכול עצה” “com respeito a todo conselho” aparece em 1QS VI, 9; VIII, 25. A submissão do rei 
ao conselho fica bastante óbvia na passagem. Após o Vacat. o autor legisla limitações ao casamento do monarca. 
934 Para a expressão “filhas das nações”, v. em Ez 32, 16 (a conotação também é negativa, mas o contexto é 
outro; SWASON, p. 136). O verbo “נשא” para “casar”, diferentemente do que aparece alhures na BH em que 
temos “לקח” (apesar de que há uma polêmica se esse verbo estaria mesmo limitado a casamento), é utilizado em 
livros pós-exílicos como Cr, Esd e Nee. Em Esd e Nee, o verbo faz parte dos textos críticos ao casamento misto 
(Esd 10, 44; 9, 12; Nee, 25). Em Nee, os casamentos com estrangeiras são lembrados como “o” pecado de 
Salomão (Op. Cit.). Swanson bem recorda que a proibição ao casamento misto é espelhada pela literatura judaica 
do Segundo Templo (Tob 1, 9; Jud 8, 2; José e Aseneth 7, 4-6; Op. Cit., p. 137). Para “senão da casa de seu pai”, 
cf. Gn 24, 37-40, com relação à escolha de Rebeca para casar-se com Isaac; Nm 36, 6, que traz a demanda divina 
de que as filhas de Saalfad, herdeiras das terras do pai, casassem com homens da mesma família; e Lv 21, 14, 
sobre as limitações impostas ao casamento do sumo sacerdote (YADIN, Op. Cit.). Tal limitação é vista por 
Swanson como uma forma de impor sobre o rei a lei contra o casamento misto em sua forma mais radical.  
935 Segundo Yadin, a proibição de tomar uma segunda esposa derivaria da interpretação da seita sobre Lv 18, 18, 
que interdita o casamento com duas irmãs. Assim, “irmãs” é interpretado como pessoas do mesmo gênero 
(YADIN, Op. Cit.) 
936 Cf. a proibição da poligamia em CD IV, 20-21 (Op. Cit.). A esposa do rei também deve estar “com ele” a fim 
de evitar aventuras como as de Davi com Bat Sheva, protegendo-o contra esse “tipo” de mal. 



19) para si outra da casa de seu pai, da sua família. E não perverterá a justiça937 

20) e não pegará suborno para perverter o justo julgamento e não desejará938 

21) campo ou vinha e qualquer riqueza e casa ou qualquer objeto desejável em Israel, nem 

roubará939 

 

Coluna LVIII940 

 

1) [...]XX X[...]941 

2) [...] seus homens. Vacat.942 

3) E eis que se ouvir o rei sobre qualquer nação e povo que procure roubar de tudo o que 

pertence943 

4) a Israel, enviará os comandantes dos milhares e os comandantes das centenas que 

estão posicionados nas cidades de944 

5) Israel e enviarão com ele um décimo do povo (do povo) para sair com ele à guerra 

contra945 

6) seus inimigos e sairão com ele. Mas se um povo numeroso entrar na terra de Israel, 

enviarão 

                                                        
937 Retorna-se ao tema do proceder da justiça, agora enderaçado ao rei. O autor retoma agora Dt 16 (como vimos 
tratado na Col. LI, 11s; cf. 2Sm 8, 15; Op. Cit.; também Ex 23, 6-8 e 1Cr 18, 14; SWANSON, 1995, p. 139). 
Diante das passagens citadas, percebe-se que Davi seria visto como um exemplo positivo, mas não seus 
sucessores (Op. Cit., p. 163). 
938Para a primeira parte da sentença, v. Dt 16, 18-19 (Op. Cit., p. 259).  
939 Cf. o problema do uso do poder real para conseguir terras em 1Sm 8, 14; 1Rs 21; Mq 2, 2 (Op. Cit.) e leis 
como a de Ez 45, 8, elaboradas com intuito de evitar esse abuso (cf. também 1QpHab VIII, 10-12; IX, 4; Op. 
Cit.).  
940 Segundo Yadin, sem contar com os resquícios de duas linhas da parte superior da coluna, provavelmente 
cinco linhas foram perdidas. Porém, mesmo as linhas 1 e 2 estão em estado precário, restanto apenas a última 
palavra do trecho antes do Vacat. na segunda linha. Como o texto é original, não há meios de conjecturar 
qualquer restauração para esse início de coluna (Op. Cit.). 
941 Qimron acredita ler um peh e um tet e, em separado, um alef. 
942 Na opinião de Yadin, o tema dos deveres e direitos do monarca concluir-se-ia aqui (Op. Cit., p. 260). 
943 O escriba redigiu algo (segundo Qimron, “ובעת אשר”; QIMRON, p. 83) e apagou para escrever por cima 
“ יה כי}.{וה ”. Acabou deixando um espaço entre o primeiro heh e o yod e um espaço, segundo Yadin, “inusual” 
entre as duas palavras (YADIN, Op. Cit.). O termo “o rei” foi esquecido e inserido posteriormente acima da 
linha. Alguns textos bíblicos são citados como fontes para a terminologia: Js 5, 1; 9, 1; 11, 1; 2Cr 32, 15; 2Sm 
20, 19. Swanson ainda cita Jr 21, 12, oráculo que lembra a função do rei de livrar os mais fracos do povo de 
opressores. Aqui, o contexto passa a ser do poder militar estrangeiro e da responsabilidade do rei de proteger seu 
povo (SWANSON, 1995, p. 142). 
944 O escriba esqueceu-se do yod do termo “centenas”, mas, diferentemente da Coluna LVII, 4 (e de 1QM III, 
16) onde o yod está entre o alef e o waw, ele insere-o entre o mem e o alef, perfazendo “מיאות” (cf. 2Rs 11, 15; 
em CD XIII, 1, aparece com os dois yodim; YADIN, Op. Cit.). Para o verbo “enviar” no sentido militar, 
ofensivo, v. 2Cr 16, 4;1Rs 15, 20; 2Rs 1, 9 (SWANSON, 1995, p. 143).  
945 Por engano, o escriba redigiu por duas vezes seguidas “o povo” e, posteriormente, apagou sua repetição. 
Apesar de ser um fato comum o povo e o rei lutarem juntos, novamente é enfatizado que o rei não estaria só: o 
povo seguirá “com ele”, evitando que caia nas mãos do inimigo, entre outros perigos assinalados pelo RT (como 
observado por SWANSON, 1995,p. 144).  



7) com ele um quinto dos homens de guerra. Mas se for um rei e carros e cavalos e um 

povo numeroso,946 

8) enviarão com ele um terço dos homens de guerra e dois terços vigiarão947 

9) as suas cidades e suas fronteiras de maneira que não entre a tropa para dentro da 

terra.948 

10) E se a batalha se encarnecer sobre ele, mandarão para ele metade do povo, homens949 

11) do exército, mas não metade do povo para ser removida de suas cidades. Vacat. E se 

eles obtiverem vitória950 

12) sobre seus inimigos, golpeando-os pela espada e carregando o seu butim, darão951 

13) dele ao rei seu décimo e para os sacerdotes um de mil e para os levitas um de cem952 

14) de tudo. E dividirão pela metade o restante entre aqueles que guerrearam e seus 

irmãos953 

15) que permaneceram em suas cidades. Vacat. E se sair para guerra contra954 

16) seus inimigos, sairá com ele um quinto do povo, homens de guerra, todos os 

guerreiros955 

                                                        
946 Cf. linguagem em Dt 20, 1. Para a confirmação de que “רכב וסוס” são “carros e cavalos” (no RT aparece a 
ordem invertida, com carros na frente de cavalos), v., além do texto em Dt, também Js 11, 4; 1Rs 20, 1; 2Rs 6, 
14; Is 43, 17 (YADIN, 261). Para “povo numeroso”, v. Dt 20, 1; 1Rs 8, 44; 2Cr 6, 34. 
947 Para “um terço”, cf. 2Sm 18, 1s (Davi não segue com o contingente); 2Rs 11, 5s; Jz 9, 43s (porém, aqui, todo 
exército sai em combate). Para “ושתי הידות” “e duas partes”, v. 2Rs 11, 7 (Op. Cit).   
948 Cf. terminologia em 1Sm 30, 23; 2Rs 5, 2; 6, 23 (Op. Cit., p. 262).  
949 V. terminologia do início da frase em 2Rs 3, 26. Nee 4, 10 (Op. Cit.) narra que, durante a reconstrução das 
muralhas da cidade e diante da ameaça de ataques de alguns desafetos, Neemias organiza os trabalhadores de 
modo que metade permanecia armada e em alerta e a outra metade concentrava-se na obra a ser concluída. 
950 “Metade do povo”, assim se explica, são “homens do exército” (v. expressão semelhante em 1Cr 12, 9; 
SWANSON, 1995, p. 146). A fonte terminológica usada pelo autor do RT encontra-se em Zc 14, 2, com seu 
contexto de guerra e exílio, que pretende ser evitado através do seguimento das leis aqui estabelecidas. O verbo 
 .também aparece em 1QM IV, 13 com o sentido de vitória militar (Op. Cit.) ”נצח“
951 V. o uso figurativo do verbo “שבר” “quebrar” como símbolo da derrota dos inimigos em Jr 48, 38, entre 
outros. O verbo “נשא” “levar/carregar” está no singular, mas o contexto demandaria, na verdade, o plural. Para a 
fraseologia utilizada sobre butim de guerra, v. Nm 31, 26; 2Cr 14, 12 (Op. Cit., pp. 262-3). Swanson nota que a 
seção sobre o butim é a única sem qualquer conexão com Dt (SWANSON, 1995, p. 165).  
952 As leis que orientam o destino correto a ser dado ao butim baseiam-se em Nm 31. Em Nm, os sacerdotes 
teriam direito a 1/500 e os levitas a 1/50 da metade encaminhada ao povo. Na verdade, os números dados pelo 
RT equivalem exatamente a essa porcentagem, mas em cima das duas metades. A diferença é que esse valor é 
calculado depois de já ter sido retirada a taxa do rei, e, assim, temos duas partes iguais quando é dividido o total 
(YADIN, p. 263). Os 10% do rei, no entanto, segundo Schiffman, podem ter sido inferidos de 1Sm 8, 15-17 e/ou 
de Gn 14, 20, do dízimo dado por Abraão a Melquisedec (SCHIFFMAN, 1988, RQ 49-52, p. 305). Para 
Swanson, o RT liberaria as guerras não escolhidas pelo rei como uma de suas fontes de riqueza (SWANSON, 
1995, p. 147). Schiffman realmente nota que o direito ao butim limita-se à guerra defensiva (Op. Cit., p. 306).  
953 Cf. Nm 31, 27 e 1Sm 30, 24-25 (YADIN, Op. Cit.). “Seus irmãos” substitui a expressão “toda a congregação” 
de Nm. Swanson nota que mais uma vez o manuscrito “falha” em utilizar terminologia sectária (SWANSON, 
1995, p. 148).  
954 O escriba havia primeiramente grafado um ‘ain quando redigia o termo “אם” “se”, mas, posteriormente, 
apagou-o e escreveu o alef acima da linha. Sobre a distribuição do butim para aqueles que permaneceram em 
suas cidades, cf. a atitude de Davi nos vv. 24-26 de 1Sm 30 (YADIN, Op. Cit.). Após o Vacat., temos um novo 
tema ainda dentro das leis de guerra endereçadas ao rei, agora a guerra ofensiva, que retorna a Dt 20, 1. 



17) valentes. E se guardarão de toda coisa impura e de tudo que é vergonhoso e de toda 

iniqüidade e culpa.956 

18) E não sairá até vir diante do sumo sacerdote e inquiri-lo pelo julgamento do Urim957 

19) e do Tummim. Pela sua palavra sairá e pela sua palavra entrará, ele e todos os filhos de 

Israel que estiverem958 

20) com ele; não sairá pelo conselho de seu coração até que tenha inquirido pelo 

julgamento do Urim959 

21) e do Tummim. E obterá êxito em todos os seus caminhos pelos quais sair, segundo o 

julgamento que960 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
955 V. Js 1, 14; 10, 7 (Op. Cit., p.264). 
956 “Toda coisa impura” substitui “toda coisa má” que temos em Dt, mais uma vez dando-se preferência à 
terminologia sacerdotal. Swanson nota que 1QM VII, 7; X, 1 mantêm a expressão do Dt em material paralelo 
(SWANSON, 1995, p. 149). Yadin lê “ערוות”, enquanto Qimron e Martínez/Tigchelaar trazem “עריות”. Temos 
algumas opções de tradução para o termo: Yadin o traduz por “indecent things” (Wise et al optam por 
“indecency”) e Martínez/Tigchelaar por “shameful things” (Vermès segue de perto com “everything shameful”). 
Parece-me que os autores dão preferência a eufemismos para a clara proibição de relações sexuais enquanto 
acampados para a guerra. Cf. Dt 23, 10-15 e 1QM X, 1; VII, 4-7; que requisitam a pureza, inclusive sexual, 
dentro do acampamento militar de Israel. Os termos “עוון” (traduzido aqui por “iniqüidade”) e “אשמה” (traduzido 
por “culpa”) aparecem combinados em 1QS V, 15; 1QpHab VIII, 12 (YADIN, Op. Cit.).   
957 A frase começa com o linguajar típico das narrativas de reis saindo para guerra (cf. 2Sm 11,1; SWANSON, 
Op. Cit.). Cf. o papel de Eleazar como sumo sacerdote e orientador de Josué através do Urim (o Tummim não é 
mencionado) em Nm 27, 21 (a expressão “consultá-lo” “ושאל לו”, encontra-se nesse mesmo versículo; YADIN, 
Op. Cit.). Swanson (1992, In: DIMANT  et al, p. 295) ainda recorda 2Cr 23 e a submissão do rei perante o 
sacerdote Jojada. O sumo sacerdote aqui é denominado “הכוהן הגדול”, coincidindo com Nm 35, 25. 28; Js 20, 6, 
bem como com o uso tardio do título e utilizado pelos hasmoneus, contrastando com o uso de “הכוהן הראש” nos 
MMM reconhecidamente da seita de Qumran (Op. Cit, p. 150).    
958 Sobre o Urim e o Tummim, cf. Esd 2, 63 e Nee 7, 65 e as sentenças praticamente idênticas usadas aqui 
(YADIN, Op. Cit.). Além de Nm 27, 21, a terminologia de 1QS V, 1s também é semelhante (mas não sua fonte). 
Porém, omite o final de Nm 27, 21 que complementa “וכל(העדה” “e toda a congregação”. Swanson questiona-se 
se, caso o documento fosse de origem qumrânica, um termo tão caro à seita seria omitido (SWANSON, Op. Cit. 
Nota 105). 
959 O autor insiste na proibição, já estabelecida na linha 18 acima, de que o rei não deve sair à guerra sem 
consultar o sumo sacerdote e dele ter a confirmação de suas intenções e de seu sucesso. Cf. a expressão “pelo 
conselho de seu coração” em contextos negativos como Jr 7, 24, que acusa Israel de não ter escutado os profetas, 
Sl 83, 6 e mesmo em 1QS V, 1s (Op. Cit., p. 265). Maier associa a obediência à palavra do sumo sacerdote à 
seqüência de bênçãos e maldições que seguem esse comando (MAIER, 1985, p. 128). Para “julgamento do Urim 
e Tummim”, v. 4QIsa(d) l. 5 (SWANSON, 1995, p. 151). 
960 Cf. 2Cr 26, 5, que menciona como o reinado de Ozias foi bem sucedido enquanto este honrou a Deus (v. 
também Jz 18, 5; Js 1, 8; Is 48, 15; YADIN, Op. Cit.). 



Coluna LIX961 

 

1) [...]962 

2) e os dispersarão em muitas terras e eles se tornarão al[i] um provérbio e zombaria, e 

com um jugo pesado963 

3) e com falta de tudo, e servirão ali deuses, a obra de mãos humanas, de madeira e 

pedra, prata964 

4) e ouro. E em todo esse (tempo) suas cidades ficarão uma desolação, uma zombaria e 

uma ruína; e seus965 

5) inimigos os devastarão. E na terra de seus inimigos eles gemerão966 

6) e gritarão ante o jugo pesado e clamarão e não escutarei e gritarão e não responderei967 

                                                        
961 A coluna encontra-se em estado semelhante à sua precedente. O texto segue principalmente Dt 28, com a 
perícope de bênçãos e maldições, sendo com ela combinada, secundariamente, à perícope de bênçãos e 
maldições de Lv 26 (além de Dt 4, 27s, 2Cr 20, oráculos proféticos de desgraça e salvação, entre outras 
passagens). Yadin nota que o material físico do pergaminho perdido no início da coluna não teria espaço 
suficiente para acomodar todo o texto de Dt 28, 15s (perícope das maldições; segundo a continuação do tema na 
linha 1). Portanto, o autor do RT provavelmente adaptou a passagem, elaborando uma versão abreviada. Yadin, 
por fim, comenta: “The post-biblical style of the scroll is particularly evident in the authors’ editorial efforts 
here”. (Op. Cit.). Qimron assinala os trechos que coincidem com 4Q524 e que traremos sublinhados.     
962 Qimron acredita decifrar um mem nessa linha que foi praticamente toda perdida. 
963 Yadin supõe a preposição “ל” antes de “שמה” e traduz o termo por “will become [a ho]rr[or]” (também 
Vermès). Em contraste, Qimron e Martínez/Tigchelaar traduzem o termo por “ali”. Seguimos, porém, esses 
últimos. Na tradução de Wise et al, estranhamente, aparecem as duas traduções “ali” e “horror”, tendo assim 
mais palavras traduzidas do que a se traduzir. Na realidade, os dois termos (“לשמה” e “שמה”) aparecem em Dt 28, 
37, com esses dois sentidos, mas é difícil precisar qual era a intenção do autor do RT nesse ponto, 
principalmente sem a certeza se havia mesmo um lamed antes de “שמה”. De qualquer modo, a fonte básica dessa 
sentença não é o v. 37, mas sim o v. 64. O termo utilizado para “dispersar”, entretanto, não é o mesmo que está 
no Dt “הפיצך” (e Ez 11, 16), mas sim “יבזרום”, como vemos em Dn 11, 24 e Sl 68, 31. No lugar de “entre todos 
os povos” temos “em muitas terras”, como aparece em Jr 28, 8.  A expressão “jugo pesado” é encontrada em 1Rs 
12, 11 (com relação direta à descendência monárquica - com paralelo em 2Cr 10, 11; em Dt 28, 48, temos “jugo 
de ferro”). A grafia “שנניה” no RT pode ser um erro de “שנינה”, como está em Dt 28, 37 (Op. Cit., p. 266).  
964 Para “com falta de tudo”, v. Dt 28, 48, que identifica diversas “perdas” que são acarretadas pela perda 
primeira da terra e da autonomia. A questão do culto a deuses estranhos a Israel encontra-se em Dt 28, 36 (v. 
também Dt 2, 28). Para a combinação de “prata e ouro” e “obra de mãos humanas”, v. em Sl 115, 4; 135, 15 (Op. 
Cit.). 
965 Para a expressão “ובכול זה”, v. Nee 13, 6. Para a idéia de desolação das cidades com o exílio, v. Lv 26, 31-32. 
A combinação de palavras aparece em Jr 25, 9. V. a utilização de “שומה” e não “שימה” para “desolação” (Op. 
Cit.). 
966 O pronome oblíquo “os” foi grafado com bet, mem e heh em vez de “בהמה”, como é o mais comum no 
documento. Yadin traduz “שוממים” por “devastate” (v. YADIN, 267; seguido por Vermès e Wise et al), enquanto 
Milgrom sugere “astounded” (v. MILGROM, 1980-81, seguido por Martínez/Tigchelaar). Tendemos a aceitar a 
primeira sugestão tanto devido ao material bíblico que estudamos como ao presente contexto. A forma verbal em 
 gemerão” não é bíblica, mas, segundo Yadin, é utilizada na literatura rabínica e no aramaico (o autor“ ”מתאנחים“
cita ainda CD XIX, 12; Ez 9, 4). Swanson aponta Lv 26, 32 e Lm 1, 16 como fonte no final da sentença. Para o 
início da frase, que se inicia no final da linha, v. Lv 26, 36, Jr 44, 22 e Dt 28, 20 (o elo entre as duas sentenças 
seria Lm 1, 11; SWANSON, 1995, p. 153). 
967 Para a primeira parte da linha, cf. a fraseologia em Nee 9, 28 e Ex 2, 23, trazendo à mente a opressão sofrida 
pelo povo no Egito. A segunda parte lembra Zc 7, 13 e Jr 11, 11 (YADIN, Op. Cit.). Swanson ainda traz Mq 3, 4 
(SWANSON, 1995, p. 154) e podemos nos lembrar de Ez 9, 8-11, cap. que é mais uma vez utilizado. 



7) a eles por causa da maldade de suas ações, esconderei minha face deles e se tornarão 

comida968 

8) e presa e despojo e não haverá quem os salve por causa de sua maldade, porque 

violaram minha aliança969 

9) e suas almas desprezaram a minha Torá até serem punidos de toda culpa. Depois 

retornarão970 

10) a mim com todo o seu coração e com toda a sua alma, conforme todas as palavras 

dessa lei971 

11) e Eu os salvarei da mão de seus inimigos e os livrarei da mão dos que os odeiam e os 

trarei972 

12) à terra de seus pais e os livrarei e os multiplicarei e me alegrarei por eles973 

13) e Eu serei para eles Deus e eles serão para mim um povo. Vacat. E o rei que974  

14) prostituir seu coração e seus olhos com relação aos meus mandamentos, não 

encontrará para si um homem que vá sentar sobre o trono975 

                                                        
968 Para “por causa da maldade das vossas ações”, v. Jr 21, 12; 26, 3. A idéia de Deus “escondendo Sua face”, 
interrompendo o fluxo de bênçãos divinas ao povo e negando a Sua proteção contra males externos é bastante 
comum no texto bíblico (cf., p. ex., Dt 31, 17-8; Ez 39, 23 – dando as razões de porque Israel foi exilado; 
YADIN, Op Cit.). 
969 O trecho “e se tornarão comida e presa e despojo e não haverá quem os salve” é uma combinação de três 
passagens: Ez 34, 8 para “comida”, 2Rs 21, 14 para “presa e despojo” e Dt 28, 29 para “não haverá quem os 
salve”. A expressão “por causa de sua maldade”, abreviação da que vimos acima, também é comum em Jeremias 
(cf. 44, 3). A idéia da violação da aliança aparece na perícope das maldições em Lv 26, 1, de Dt 31, 16 e Jr 31, 
32, entre outros (Op. Cit.). 
970 A idéia do desprezo às leis divinas aparece em Lv 26. No TM, combinados com esse mesmo verbo “געל”, 
temos os termos “משפטי”, no v. 15, e “חקתי”, no v. 43. Assim, observamos no RT a substituição de ambos os 
termos por “Torá”. Yadin acredita que a ênfase é para o conjunto de leis do próprio Rolo. Yadin encontrou os 
paralelos a “até serem punidos de todo pecado” em Os 5, 15 e 1QM XI, 10-11 (Op. Cit., pp. 267-8). 
971 A expectativa do retorno de Israel ao seu Deus aparece em Os 3, 5; Dt 4, 29; 30, 2 (Op. Cit., p. 268) e Lv 26, 
40-42. Porém, a fórmula “de todo o seu coração e de toda a sua alma” é característica do deuteronomista (com 
aparece em 1Rs 2, 4; é percebida sua influência também em 2Cr 15,12). A expressão “todas as palavras dessa 
torá” encontra-se na perícope do rei em Dt 17, 19 (Op. Cit.), lembrando que a base é Dt 28, 58 (SWANSON, 
1995, p. 155).  
972 A combinação de palavras como “מכף“ ,”מיד” (ambas traduzidas por “da mão”) e inimigos e ainda dos verbos 
 libertar/resgatar/redimir” remete a vários textos bíblicos: Jz 2, 18 (com o verbo“ ”פדה“ e (”salvar“) ”ישע“
“salvar” seguido de “מיד” e o objeto indireto “dos inimigos”); Jr 15, 21 (com o verbo libertar e o uso de “מכף”); 
1Sm 4, 3 (com o verbo “salvar” e objeto indireto “dos inimigos”, mas com o uso de “מכף”;  para outros textos 
com terminologia semelhante, v. 2Sm 19, 10; 22, 1; Mq 4, 10; Sl 18, 1). Segundo Yadin, em nenhum texto 
bíblico aparece essa combinação com “dos que os odeiam”, concluindo, então, que a sua inclusão foi delibarada 
(YADIN, Op. Cit.). Swanson cita o Sl 106, 10 como uma combinação próxima à que temos aqui (SWANSON, 
1995, p. 155).   
973 Para “e os trarei à terra de seus pais”, cf. a combinação de Ez 37, 12 com Gn 48, 21. Para a combinação dos 
verbos “libertar/resgatar” e “multiplicar”, v. Zc 10, 8. Nessa linha, voltamos a Dt 28 (v. 63) com “e me alegrarei 
neles” (YADIN, Op. Cit.).   
974 O trecho conclui-se com um dos tipos de fórmula da aliança (cf. o tema no Cap. 1, p. 20 Nota 10), mais 
próximo ao que temos em Lv 26, 12 (Swanson cita também Jr 31, 33; SWANSON, 1995, p. 156). O próximo 
trecho dirigir-se-á especificamente ao rei “infiel” (YADIN, Op. Cit).  
975 Para a primeira parte da sentença, v. Nm 15, 39; Os 1, 2; 9, 1 e 1QpHab V, 7. Quando o texto profético 
(apenas Jr 36, 30, na verdade) anuncia que não haverá mais herdeiros para o trono de Israel, a expressão utilizada 



15) de seus pais todos os dias, porque Eu cortarei para sempre seus descendentes de 

governar mais sobre Israel.976 

16) Vacat. Mas se em meus preceitos andar e meus mandamentos guardar, fizer977 

17) o que é reto e bom diante de mim, não lhe cortarei um homem dentre seus filhos que 

sente sobre o trono do reino978 

18) de Israel para sempre. E Eu estarei com ele e o salvarei da mão dos que o odeiam e da 

mão979  

19) daqueles que procuram destruir sua vida, e entregarei todos os seus inimigos diante 

dele, e governará sobre eles980 

20) conforme sua vontade e eles não governarão sobre ele, e o colocarei  em cima e não 

embaixo, à cabeça981 

21) e não à cauda e prolongarei por muitos dias o seu reino, ele e seus filhos depois 

dele.982 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
é “לא יהיה לו” e não “לוא ימצא לו”, como aparece no RT (com esse mesmo significado, a expressão aparece em 
outros documentos dos MMM, 1QH IV, 20 e 4QpPs 37 I, 7; Op. Cit., 269). 
976 Em contextos relacionados ao trono davídico, o verbo “cortar” tem sempre um caráter positivo no TM, até 
mesmo em Jr 33, 18, dentro da promessa de fidelidade divina incondicional com a sua dinastia (compare com o 
texto de Jr e aquele citado acima; v. também 1Rs 2, 4; 9, 5; 8, 17). Segundo Yadin, a expressão “todos os dias” 
(no sentido de eternidade) é comum na BH, mas curiosamente aparece em Jr 33, 18 com relação à aliança divina 
com os sacerdotes e levitas e a validade eterna do culto sacrifical do Templo de Jerusalém. A promessa de 
“governo” eterno para a descendência davídica, que aparece em 2Cr 7, 18, é mais um escrito bíblico positivo que 
aqui é transmitido de forma negativa nessa maldição ao rei infiel (Op. Cit.; v. um oráculo contra os descendentes 
daviditas em Jr 22, 30; SWANSON, 1995, p. 158).   
977 Após o Vacat., em contraste, ao rei obediente são garantidas as bênçãos divinas (cf. Lv 26, 3s; Dt 28, 1; 1Rs 
6, 12; YADIN, Op. Cit). 
978 Yadin faz referência a Dt 6, 18. Para o final da linha, v. Dt 17, 18. Mais uma vez, em Dt, se é bom “aos 
olhos” de YHWH e não “diante” Dele (v. acima Nota 835). Aqui temos invertidas as maldições, como veremos 
pela continuação (v. Nota 835 acima e os textos bíblicos com as promessas à dinastia davídica; Op. Cit.). Para o 
final da linha, v. Dt 17, 18 (SWANSON, Op. Cit.). 
979 V. o contraste dessa promessa com a da l. 11. Swanson nota que o autor mantém “מיד”, não o substituindo por 
 .e assim enfatiza o papel do Sl 106, 10 ,”מכף“
980 A expressão “procurar por sua vida”, segundo Yadin, é freqüente no livro de Jeremias, como, p. ex., em 22, 
25. O verbo “לשאת” (“carregar/levar; traduzido aqui por “levar”) é estranhamente empregado nesse contexto 
significando “לקחת” “tomar a vida” (cf. 1Rs 19, 10; 1Sm 24, 12; YADIN, pp. 269-70).  Swanson ainda vê uma 
ligação com o Sl 63, 10, salmo que presume a autoria davídica quando este estava sendo perseguido no deserto 
(SWANSON, 1995, p. 159). Para o contexto geral, v. Jr 22, 25; 44, 30, entre outros. Textos semelhantes a 
“entregarei a todos os seus inimigos diante dele” são encontrados em Ex 23, 27; Dt 23, 15.(YADIN, Op. Cit.). 
981 A promessa de governo sobre nações estrangeiras encontra-se em Dt 15, 6. Para “governar conforme a sua 
vontade”, v. Dn 11, 3. (Op. Cit., p. 270). Swanson mais uma vez aponta para o Sl 106, agora o v. 41 
(SWANSON, Op. Cit.). 
982 Para a frase que se inicia na linha anterior e termina aqui com a promessa de proeminência, ou seja, não ser a 
“cauda”, v. Dt 28, 13. A perícope do rei em Dt 17, 20 também dita a promessa de longos dias para a dinastia real 
( YADIN, Op. Cit.). Ao texto de Dt é acrescentado “muitos” e substitui-se “no meio de Israel” por “depois dele”.   



Coluna LX983 

 

01) [...presente de alimento de] YHWH queimarão fazendo fumaça como incenso e 

alimentar-se-ão de sua parte na herança, mas não herdarão [...]984   

02) [...] os sacerdotes [...]th aqueles que sacrificam um sacrifício [...]985 

03) [...] a perna dianteira [...] e as primícias do seu trigo, do seu mosto e do seu óleo 

fresco986 

04) [...]wth todos [...]h987 

 

1) [...]š XX[...] XX [...] ’X [...] 988  

2) e todas as suas ofertas dedicadas e todos os seus primo[gê]nitos machos e todo [...]989 

3) de seu rebanho e todas as suas coisas santas que consagrarem a mim com toda a sua 

santa990 

                                                        
983 Esta é a última coluna da folha. É possível que algumas últimas palavras tenham fechado o estatuto do rei no 
início da coluna. O tema dessa coluna, no entanto, será pautado na continuação dos temas em Dt, com o direito 
de contribuições e dízimos por parte de sacerdotes e levitas, que abre o capítulo 18. Esse texto é combinado com 
Nm 18 (Op. Cit., pp. 270-1). As primeiras linhas, perdidas com a deterioração, teriam como fonte principal Dt 
18, 1-5 (QIMRON, p. 85). Esse material tem paralelo no fragmento 4Q524 6-13, o qual Qimron cita como fonte, 
mas, estranhamente, não expõe em seu trabalho. Martínez/Tigchelaar, que de modo geral são mais reservados em 
incluir documentos externos a 11QT(a), o transcrevem nas linhas que denominam 01-04, que trazemos a seguir. 
Yadin não faz menção.  
984 Cf. Dt 18, 1 e 2. Porém, vemos a inserção do verbo “קטר” “queimar fazendo fumaça como incenso”. 
985 Cf. v. 3. 
986 Cf. v. 4. 
987 A única palavra que sobreviveu nessa linha foi “כול”, que realmente aparece no v. 5, mas não seguindo um 
waw e um thaw. Se a fonte é o v. 5, com certeza temos variações aqui. 
988 Yadin e Qimron concordam com a leitura de um šin mais para o começo da linha e um alef quase no fim. 
Como a linha 2 segue com Nm 18, 11, Yadin conjectura que o texto para o início da linha poderia ser o do 
versículo anterior: “Comerão das coisas santíssimas” “ ]ודשים[ש הק]ואכלו בקוד ]” (Yadin inverte a ordem do TM). 
Levanta também a hipótese do final da linha citar Nm 18, 9 (YADIN, p. 271). Martínez/Tigchelaar, por sua vez, 
lêem muito mais letras e nenhum šin ou alef, sendo elas um thaw, um mem, e um sufixo possessivo com ‘ain yod 
heh e mem final. Contudo, até mesmo na foto comum o alef para o final da linha é bem visível.  
989 Qimron e Martínez/Tigchelaar divergem de Yadin (com Vermès e Wise et al) na reconstituição da lacuna 
desta linha. Yadin, citando Ex 13, 2.12, Lv 27, 26 e Nm 18, 15 como fontes, traz: “ תמה]בבהומ[בכור  ”, formando 
“... e todos os primogênitos de seu [rebanho], machos...”. Já Qimron e Martínez/Tigchlaar supõem a seguinte 
reconstrução: “ המה]תי[בכור ” “seus primogênitos” (para Qimron, apenas o yod ficaria entre colchetes). É difícil 
tomar uma decisão definitiva, pois não parece haver o espaço suficiente para a proposta de Yadin, mas a letra 
anterior aos visíveis mem e heh do final da palavra parece ser um thaw. Yadin considera que, ao contrário, há 
muito espaço para poucas letras para se acatar a leitura dos outros especialistas (YADIN, Op. Cit.). Os textos 
bíblicos citados mencionam sempre os dois termos, “primogênito” e “rebanho”, mas nunca aparecem 
consecutivamente. Para “ofertas dedicadas”, Yadin cita Nm 18, 11 como fonte principal. Apenas Qimron tem 
uma sugestão para preencher a lacuna no final da linha, optando por “dízimo” (sugestão aceita por Wise et al; o 
autor acredita, sem plena certeza, ler o mem e o śin de מעשר). Milgrom nota a contradição com LII, 7-12, que 
tem como fonte Dt 15, 19-23 e conferiria o primogênito ao proprietário do animal. Para os rabinos é um direito 
sacerdotal (Sifre Nm 118). Milgrom acredita que a decisão final do autor do RT está consignada aqui. Ele até 
mesmo sugere que, em LII, apesar do texto dirigir-se ao ofertante, talvez se devesse ler o sujeito de “comê-lo-ás” 
como aquele que tem direito sobre a oferta, o sacerdote (MILGROM, 1980-81, p. 102-3).  
990 A aparição de rebanho novamente aqui poderia ser mais uma evidência a favor da proposta de Qimron e 
Martínez/Tigchelaar. Yadin traduz, nos dois casos, por “cattle”, mas Wise et al, talvez para evitar a repetição, 



4) oferta de louvores e o tributo da sua contribuição de pássaro, animal selvagem e peixes, 

um de mil do991 

5) que caçarem e tudo que devotarem e o tributo do butim e do despojo. Vacat.992 

6) Vacat. E para os levitas, um décimo do grão e do mosto e do óleo fresco que993 

7) dedicarem a mim primeiramente, e o ombro das ofertas de sacrifício e o tributo do994 

8) butim e do despojo e da caça de pássaro, animal e peixes, um de cem995 

9) e das pombinhas, e um décimo do mel, um de cinqüenta. E, para os sacerdotes,996  

10) um de cem das pombinhas, porque a eles escolhi de todas as tribos997  

11) a fim de permanecer diante de mim e servir e abençoar em meu nome, ele e todos os seus 

filhos, por todos os dias.998 

                                                                                                                                                                             
traduzem primeiro por “cattle” e depois por “animals” (Vermès traduz, nas duas vezes, por “beasts”).  Para o 
texto dessa linha, cf. Nm 18, 8.19; Lv 22, 4 (YADIN, Op. Cit.). 
991 Cf. Lv 19, 24, concernente à consagração a YHWH dos frutos produzidos no quarto ano de safra em louvor à 
divindade. Segundo Yadin, os rabinos classificam a prática como “segundo dízimo” e destinam esse produto aos 
seus proprietários (Op. Cit., pp. 271-2). O RT parece estar mais de acordo com a interpretação que pode ser 
deduzida do texto bíblico, uma vez que aquilo que é consagrado a Deus em Lv nunca pertence ao proprietário, 
mas em última instância ao Templo ou ao sacerdote. Mesmo o que é designado aos levitas é de certa forma 
“dessacralizado” a fim de ser usufruído sem profanação do santo. V. o uso de “מכס” (traduzido aqui por 
“tributo”) em Nm 31, 28, onde significa “parte do espólio de guerra” (MAIER, 1985, p. 129). 
992 Logo após escrever o alef de “אשר” (primeiro termo da linha), o escriba grafou alguma letra que foi apagada. 
O RT expande os tributos devidos ao Templo à caça e à pesca. A porcentagem é a mesma que vimos na Coluna 
LXIII, 13-14, baseado em Nm 31. Contudo, tudo que é consagrado como “חרם” (votado ao interdito), conforme 
Lv 27, 28; Nm 18, 14; Ez 44, 29, é encaminhado aos sacerdotes (MILGROM, 1980-81, p. 103; v. YADIN, Op. 
Cit.). Assim como os butins de guerra (cf. Nm 31, 21ss; Op. Cit.). 
993 Depois do Vacat., o texto enumera a porção devida aos levitas. Cf. Nee 10, 38; 13, 5.12. Para Maier, o autor 
não necessariamente foi influenciado por Nee, mas acredita que simplesmente podiam ter visões similares 
(MAIER, Op. Cit.). 
994 Segundo Yadin, trata-se do primeiro dízimo, conforme Nm 18, 21s e não do segundo, que aparece em Dt 14, 
22-26. Ele também percebe a influência estilística de Lv 27, 30ss (Op. Cit.). O autor parece preferir o termo 
 tributo” para as porções devidas aos levitas, enquanto para os sacerdotes elas são consagradas através do“ ”מכס“
voto do interdito (Op. Cit., pp. 272-3). 
995 O cálculo da parte do sacerdote e do levita segue Nm 31, como vimos acima. 
996 O termo “בני יונה” “pombinha”, aparece como oferta em Lv 1, 14; 5, 7 e Nm 6, 10. Certamente, houve uma 
incersão mal sucedida com o tema do mel que interrompe a fluidez do texto, que só confere depois a proporção 
devida de pombos caçados a serem oferecidos. Para Maier, esse material é um adendo (MAIER, 1985, p. 129). 
Segundo Yadin, esse mel silvestre é considerado “caça” e, segundo o autor do RT, deve ser tributado (em 
contraste com a posição rabínica; YADIN, p. 273).   
997 O autor se complica ao perceber que não tratou da porção de pombos destinados aos sacerdotes e se vê 
obrigado a refazer a frase a fim de não deixar dúvidas de que não mais se referia ao mel silvestre. Com o termo 
“porque”, o autor volta para Dt (18, 5), com algumas modificações. Primeiro, substitui “בו” “a ele” pelo plural 
 Em Dt, claramente, toda a tribo levita teria direito ao sacerdócio (cf. Cap. 1, p. 30, Nota 49). Para o autor .”במה“
do RT, a tribo levita divide-se em dois grupos, de sacerdotes e levitas, tendo, portanto de usar o plural para 
direcionar-se a ambos. A segunda variação é a esperada troca da 3ª pessoa singular para a primeira, no discurso 
divino. A terceira variação se deu por meio de uma correção. O escriba primeiro havia grafado “מכול” “de todas”, 
assim como está no TM, e depois, influenciado pelo aramaico, suspendeu o nun final após e logo acima da linha, 
entre o mem e o kaf (Op. Cit.). 
998 O RT, como a LXX e Sam, traz a expressão “diante de mim” (na verdade, na 3ª pessoa – “diante de YHWH 
teu Deus” - nos dois textos citados). O waw conjuntivo antes de “servir” aparece apenas no RT. O verbo 
“abençoar” também está na LXX e em Sam, mas, novamente, não no TM. Segundo Yadin, o pronome “todos”, 
da mesma forma que vimos acima com o plural de “a eles”, intenciona incluir os dois grupos, sacerdotes e levitas 
(Op. Cit., pp. 273-4; Milgrom JBL 97, 523 concorda com Yadin). Porém, Maier, com razão, duvida de tal 



12) Vacat. E se um levita vier de uma de tuas cidades de todo Israel, onde999 

13) ele ali mora, - em todo tempo que desejar sua pessoa – ao lugar que escolherei para 

habitar1000 

14) Meu nome, servirá como todos os seus irmãos levitas que permanecem ali diante de 

mim. Terão partes iguais1001 

15) para comer, além do que tiver recebido sobre a venda do patrimônio. Vacat.1002 

16) Quando entrares na terra que Eu te dou, não aprendas a proceder1003 

17) conforme as abominações daquelas nações. Não se encontre entre ti aquele que faça 

passar seu filho e sua filha 

18) pelo fogo, um praticante de magia ou um pressagiador ou um feiticeiro ou um bruxo, 

alguém que realize encantamentos, quem consulte um médium1004    

19) ou adivinhos ou procure necromantes. Porque eles são abominação diante de mim, todo 

o que pratica1005 

20) essas coisas; e por causa dessas abominações Eu os expulso diante de ti.1006 

21) Serás íntegro com YHWH teu Deus. Vacat. Porque essas nações que1007 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
afirmação com base no texto que, claramente, refere-se aos sacerdotes e seus descendetes, e na Col. LXIII, 3ss 
que explicitamente estabelece o serviço ao altar e a bênção, entre outros, como prerrogativas sacerdotais 
(MAIER, 1985, p. 130).  
999 Depois do Vacat., aparece o tema do levita que deixa a sua cidade a fim de procurar um lugar no serviço do 
Templo central. Dt 18, 6 visava garantir que, qualquer levita (talvez fossem sacerdotes de outros templos ou 
sacerdotes do território setetrional, como vimos no Cap. 1, p. 30 Nota 49) que desejasse, tivesse direito a 
ministrar o culto. É improvável que o RT entendesse o texto dessa forma, ou, caso o compreendesse, 
intencionasse transmitir essa idéia. 
1000 O TM traz “ובא” “e vindo” antes de “em todo...”. Para o final da linha, o TM versa: “que escolher YHWH” 
(cf. Nee 1, 9 e Cols. XLV, 12; XLVII, 10-11; YADIN, p. 274). 
1001 O autor deixou de fora a primeira parte do v. 7 de Dt 18.   
1002 O texto do RT tem “ממכר”, em vez de “ מכריומ ”, com sufixo do possessivo de 3ª pessoa (v.8). Para Maier, a 
expressão aqui se relaciona a ganhos peculiares de sacerdotes e levitas (MAIER, Op. Cit.) 
1003 Após novo Vacat., o RT continua seguindo o livro do Dt a partir de 18, 9, que proíbe qualquer tipo de 
práticas mágicas ou adivinhação. Mais uma vez, temos pequenas variações textuais, com “תבוא” “entrares” no 
lugar de “אתה בא” e “אנוכי” “Eu” em vez de “ה% אלהיך” “YHWH teu Deus”.   
1004 Não há conjuntivo antes de “pressagiador” no TM (v. 10). 
1005 O termo “ דעוניםי ” “adivinhos” aparece com o mem final, como em Lv 19, 31; 20, 6 (nos dois livros do TM, 
sem a escrita plena). O começo da sentença seguinte traz, no TM, “porque é abominação para YHWH” (v. 12; 
YADIN, p. 275).  
1006 Aqui se verificam algumas variações textuais: RT: “אנוכי מורישם” “Eu expulso” (Sam tem a mesma forma 
verbal abreviada, mas com 3ª pessoa sing., como no TM); TM: “ה% אלהיך מוריש אותם” “YHWH teu Deus os 
expulsa” (Dt 18, 12; Op. Cit.) 
1007 Na demanda para ser “perfeito”, o RT segue o TM no uso da 3ª pessoa (v. 13). Segundo Yadin, seria para 
evitar uma redação estranha como “ותמים תהיה עמי” (Op. Cit.). 



Coluna LXI1008 

 

1) para fa[lar uma palavra] em [meu] No[me], qu[e n]ão [lhe] havia ordena[do f]alar ou 

qu[e falar em nome de ou]tros deu[ses]1009 

2) e esse mesmo profeta será morto. Vacat. E se disseres (para) em teu coração: “Como 

saberemos a palavra1010 

3) que não falou?” – e quando falar o profeta em nome de YHWH e não se tornar 

realidade a palavra1011 

4) ou não se cumprir, esta é uma palavra que não falei; com arrogância falou o profeta. 

Não tereis medo1012 

5) dele. Vacat. 

6) Não se levantará uma única testemunha contra um homem por qualquer crime ou 

qualquer falta que cometer; de acordo com duas1013 

7) testemunhas ou de acordo com três testemunhas levantará uma questão. Se levantar-se 

uma falsa testemunha contra alguém para acusá-lo1014 

8) de má ação, e ficarão de pé as duas pessoas que têm o litígio diante de mim e diante 

dos sacerdotes e dos levitas e diante1015 

                                                        
1008 Essa é a primeira coluna da nova folha, tendo 22 linhas em vez de 28. Segundo Yadin, a margem inferior tem 
a mesma altura, mas o espaço deixado entre as linhas é maior (de 11 mm para 8 mm, em geral). Comparando 
com o material sobrevivente, no mesmo espaço em outras colunas, é perceptível que temos aqui quatro linhas a 
menos. Em cima desse dado, Yadin calcula que contaríamos menos duas linhas na parte superior, com seis linhas 
de diferença no total. A reconstrução feita por Yadin do material de Dt que estaria presente nas primeiras linhas 
deterioradas seguiria com exatidão o texto entre Dt 18, 14a, onde termina a coluna precedente, mais Dt 18, 20, 
que aparece na primeira linha sobrevivente da coluna atual (cf. sua proposta de reconstrução em Op. Cit., 276). 
A partir desse ponto, o texto passa a tratar de verdadeiros e falsos profetas. Yadin vê-se em dificuldade ao 
conjecturar o texto, pois, no TM, temos Moisés como sujeito falando em primeira pessoa. Um exemplo é o v. 15, 
quando Moisés diz que, no futuro, surgirá um profeta “como eu”. O autor do RT, expondo o texto como discurso 
divino em 1ª pessoa, talvez tenha se visto obrigado a recorrer a um expediente tal como “um profeta como 
Moisés”, ou algo semelhante, a fim de substituir esse trecho (Op, Cit., pp. 275-6).      
1009 A fonte é Dt 18, 20.  
1010 O escriba havia escrito “אל” “para” (“teu coração”) e depois apagou preferindo a preposição “ב” “em”. O 
termo “como” “איך” está grafado com heh no final na redação do TM (tanto Martínez/Tigchelaar quanto Qimron 
lêem “היך”; realmente, na fotografia comum, a primeira letra da palavra não parece um alef). O verbo “נדע” 
“saberemos” está redigido em escrita defectiva, o que é raro no RT. A sentença de morte é apresentada segundo 
Dt 21, 22 (contudo, com “הומת” no lugar de “ומת”). Não há definição quanto ao modo de execução (Op. Cit., p. 
277).  
1011 Não existe o conjuntivo antes de “quando” no TM (18, 22). 
1012 O verbo “temer”, no TM, aparece na 2ª singular (no RT aparece como na LXX, na Vul. e na Sir; Op. Cit.). 
1013 O texto segue a partir de Dt 19, 15ss, deixando de lado a questão das cidades de refúgio (vv. 1-13) e a 
proibição de remover os limites das propriedades dadas como herança (v. 14). O autor, ao menos pelo material 
sobrevivente que temos em mãos, não parece ter tratado desses assuntos no documento. O RT traz uma oração 
mais simples onde no TM lemos “em qualquer falta de toda a falta que cometer”.  
1014 Temos “או” “ou”, no lugar do waw no TM e “אם” “se” no lugar de “כי”. 
1015 O termo “o litígio” “הריב”, foi esquecido e depois redigido acima da linha. No TM, com seria de se esperar, 
temos “diante de YHWH” e não “diante de mim”. Também não há waw conjuntivo antes de “diante dos 
sacerdotes”. Para Yadin, haveria uma explicação para o caso: “This waw explains the significance of the 



9) dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias e inquirirão os juízes. E eis que há 

uma testemunha falsa que testemunhou falsamente1016 

10) acusando seu irmão e então farás com ela conforme planejara fazer com o seu irmão e 

purgarás o mal do meio de ti.1017 

11) E os demais tomarão conhecimento e temerão e não se tornará mais a fazer tal coisa 

perversa no teu meio. Não1018 

12) se apiedará teus olhos por ele; vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por 

mão, pé por pé. Vacat. Quando1019 

13) sairdes para guerra contra teus inimigos e vires um cavalo e carro e um povo mais 

numeroso do que tu, não tereis medo1020 

14) deles porque Eu, que vos fiz subir da terra do Egito, estou contigo. E quando 

avançares para a batalha1021 

15) o sacerdote irá à frente e falará ao povo e dirá a eles: “Ouvi, Israel, vós vos 

aproximais1022  

 

Coluna LXII1023 

 

1) [...]1024 

2) outro [...] XXX ainda os juí[zes]1025 

                                                                                                                                                                             
previous לפני, i.e., the priests and Levites are the ones who represent the Lord… The author was compelled to 
add the waw, because he changed from the third to first person; otherwise the text would have read לפני לפני.” 
(Op. Cit., p. 278). O TM também não demanda a obrigação de nomearem-se levitas como juízes no tribunal. 
Yadin lembra que o termo “diante”, antes de “juízes” (que se encontra na linha seguinte; cf. v. 17), tornou-se um 
expediente requerido pela forma como foi estruturada a sentença, mas, ao mesmo tempo, também enfatiza a 
distinção entre sacerdotes e levitas, de um lado, e juízes, do outro (Op. Cit.).    
1016 O escriba aparentemente esqueceu-se do advérbio “היטב”, ligado ao verbo “investigar” (na Col. LV, 19, ele 
aparece normalmente; cf. v. 18). O substantivo “עד” “testemunha” aparece com um yod entre as letras da raiz 
(também em CD IX, 23; Op. Cit.). 
1017 O sufixo do pessessivo masculino em “irmão” aparece com heh no RT, “אחיהו”. NoTM, o verbo “fazer” está 
no plural. 
1018 O escriba esqueceu o termo “mais” e redigiu-o suspenso sobre a linha posteriormente. No TM, ele aparece 
após o verbo “fazer”. O TM traz um waw conjuntivo antes de “não”, no início da próxima oração (o texto no RT 
está como na LXX, Sam., Sir. e Vul.; Op. Cit., p. 279). 
 é uma adição explicativa. Após o Vacat., começa o texto de Dt 20 com (”traduzido aqui por “por ele) ”עליו“ 1019
leis referentes a procedimentos para a guerra. 
1020 O waw conjuntivo antes de “povo” segue o texto do Sam e Vul. 
1021 Como é comum, o nome de Deus referido em 3ª pessoa no TM é substituído pelo pronome pessoal da 1ª 
pessoa. A preposição “אל” “para”, no TM, aparece abreviada (“ל”) no RT (cf. v. 2). 
1022 A forma verbal “ודבר”, no TM, aparece com o waw conjuntivo e no imperfeito no RT.  
1023 Embora tenha o mesmo número de linhas, essa coluna é 10 cm mais larga que as demais. Segundo Yadin, as 
linhas 01-06 trariam os vv. 3-6 de Dt 20 (Op. Cit.). V. a reconstrução dessas primeiras linhas em Op. Cit., p. 180. 
1024 O material dessa linha não pôde ser identificado nem mesmo com os recursos mais avançados (Op. Cit., p. 
179). Contudo, parece bastante certo que teríamos aqui o final do v. 6 e parte do v. 7. 



3) e falarão ao povo, dizendo: “Quem é um homem medroso e frágil de coração? Irá e 

voltará à1026 

4) sua casa, para que não derreta o coração do seu irmão como o seu coração. Vacat. E, 

ao terminarem os juízes1027 

5) de falar ao povo, nomearão os comandantes do exér{w}cito à cabeça do povo. Vacat. 

Quando1028 

6) te aproximares de uma cidade para lutar contra ela, oferecerás a ela paz e se 

7) em paz te responder e se abrir a ti, todo o povo que se encontrar nela serão1029 

8) para ti como tributário e te servirá. Mas se não fizer paz contigo e fizer guerra contigo, 

9) tu a sitiarás e a entregarei em tua mão e golpearás os seus homens pela espada, 

apenas1030 

10) as mulheres, e as crianças pequenas e os rebanhos e tudo que estiver na cidade, todo o 

butim, saquearás 

11) para ti e te alimentarás do butim do teu inimigo, que Eu der a ti. Assim farás1031 

12) com as cidades muito distantes de ti, que não são das cidades dessas nações.1032 

                                                                                                                                                                             
1025 Yadin, por um lado, e Qimron e Martínez/Tigchelaar de outro, têm duas leituras diferentes do material da 
linha 2. Yadin acredita ler resquícios das letras que formariam “ביתו” “sua casa”, que se encontra no início da 
segunda metade do v. 7 (sem a preposição “para” que precede o termo no TM). Assim, ele prossegue a 
reconstrução da linha com o restante do versículo. Os demais especialistas transcrevem, sem sinais de reservas 
quanto à leitura, o termo “outro”, preenchendo a lacuna imediata com “a tome”, sendo esta a última palavra do v. 
7 (Qimron traz ainda o yod de “ ]קחנה[י ”). Qimron levanta a possibilidade de haver um Vacat. logo em seguida. 
Todos lêem algumas das letras de “juízes”, mas Qimron e Martínez/Tigchelaar confirmam ser legível o termo 
 que certamente seria um acréscimo ao TM. A palavra anterior, a primeira do ,(”traduzido aqui por “ainda) ”עוד“
v. 8, seria “ויספו” (grafia igual a do TM que Qimron acredita poder decrifrar, excetuando o primeiro waw; Yadin 
traz um waw depois do yod), formando, assim, “[Ajuntarão] ainda os juí[zes]”. Enquanto o TM traz “שוטרים” 
“oficiais”, os especialistas que trabalharam com a reconstituição do RT optam por “שופטים” “juízes”, devido ao 
seu aparecimento no contexto da linha 4 (Qimron afirma ler parcialmente o peh, enquanto Martínez/Tigchelaar 
transcrevem-no fora dos colchetes). Yadin lembra a citação de 1QM, mais curta, trazendo apenas as palavras dos 
sacerdotes sobre os de “coração frágil” (1QM X, 2-6; Op. Cit, p. 280).  
1026 Yadin afirma categoricamente ler o verbo “falar” no infinitivo, aliás, como aparece no TM. Qimron e 
Martínez/Tigchelaar lêem-no no perfeito, plural, com waw conversivo “ודברו” (na fotografia comum parece 
realmente poder-se ler um waw). A preposição no final da linha é “אל”, enquanto o TM traz a abreviada “ל”.   
1027 Note-se o uso de “פן” “para que não”, no lugar de “ולא” “e não” do TM (v. 8), provavelmente por influência 
dos vv. 5-7. Após o Vacat., começa a transcrição do v. 9. Como vimos acima (nota 1024), temos o termo 
“juízes” em vez de “oficiais”, que está no TM. Os dois termos aparecem juntos tanto no Dt (p. ex., 16, 18) como 
no RT (Col. LI, 11). Em 1QM X, 5, por sua vez, aparece apenas “שוטרים” (Op. Cit.).  
1028 Primeiro, o escriba redigiu “צבאות” “exército” (na verdade, no plural) com um waw entre o bet e o alef, mas 
apagando-o posteriormente. Após o Vacat., vem o início do v. 10. Na fonte da Lei do Rei, é o rei que tem a 
tarefa de designar os chefes do exército (v. LVII. 
1029 O verbo “encontrar-se” está no sing. no TM (v. 11). Yadin levanta a hipótese de que o escriba haveria 
inicialmente escrito no sing., mas apagou “nela” (que aparece em seguida; o termo teria sido escrito, novamente, 
mais adiante) para poder corrigir para o plural, harmonizando com “serão” (no final da linha). Embora sejam 
realmente perceptíveis algumas manchas no pergaminho, não é possível comprovar a sugestão de Yadin (Op. 
Cit.).  
1030 O TM traz o pronome “todos” antes de “seus homens” (v. 13), ausente no RT. Yadin não vê nenhuma 
conseqüência para a omissão (Op. Cit.). 
1031 O escriba, por engano, escreveu “אכל את” e depois corrigiu transcrevendo o sufixo “תה” após a raiz do verbo, 
acima da linha, formando “alimentarás”.  



13) Mas nas cidades dos povos que Eu dou a ti como herança, não deixarás viver1033 

14) nada que respire, porque colocarás sob anátema: os Hititas e os Amorreus e os 

Cananitas,1034 

15) os Hivitas e os Jebusitas e os Girgashitas e os Perezitas, como te ordenei, de modo 

que1035 

16) não te ensinem a agir de acordo com todas as abominações que praticam com seus 

deuses.1036 

 

Coluna LXIII1037 

 

1) trabalhado com ela, que [... E des]cerão [os anciãos] daquela cidade a1038 

2) novil[ha] para um vale com água corrente Vacat. onde não tenha sido semeado e não 

tenha sido cultivado e quebrarão ali a nuca da novilha.1039 

                                                                                                                                                                             
1032 O TM traz “todas as cidades”. No texto, para o final da frase, aparece “הגואים האלה המה”, sendo que o último 
termo está no início da linha 13 e refere-se às nações. O TM tem grafado “הנה” com nun (v. 15), enquanto o RT 
tem um mem.  
1033 O TM traz o pronome demonstrativo “essas” relacionado às cidades (v. 16). 
1034 Com relação ao verbo “colocar sob anátema”, o TM traz “תחרימם”, enquanto o RT traz “תחרים את” (v.17). 
Precedendo “os amorreus”, o RT transcreve a partícula do objeto direto (como o fizeram após o verbo). Já “os 
cananitas” recebe o waw conjuntivo no RT (como na LXX, Sir e Vul.; Op. Cit., p. 282). 
1035 A ordem dos povos não é igual à que está no TM, bem como “os perezitas” são adicionados (como na LXX e 
Sam; Op. Cit.). Como em toda a coluna, a 3ª pessoa singular, YHWH, é substituída pela 1ª pessoa, além de se 
verificar o caso da troca da posição do sujeito.  
1036 Temos no RT “ילמדוכה” “te ensinem” (no sing.) e, no TM, “ילמדו אתכם” (no plural). Acima (nota 1033) vimos 
o TM trazendo uma forma abreviada, mas aqui é o RT que traz o objeto contraído. Em outros pontos, há 
preposiões plenas no RT, mas que aparecem na forma curta no TM e vice-versa (cf. nota 1025). Portanto, não é 
correto afirmar que, invariavelmente, o RT tende para a abreviação e a contração com uso de sufixos, uma vez 
que também é atestado o fenômeno contrário, ou seja, formas “contraídas” são desmembradas e formas 
abreviadas são trocadas por formas plenas no RT. O termo “abominações”, no TM, traz o sufixo possessivo da 3ª 
pessoa do plural, ausente no RT (v. 18).  
1037 Esta é a última coluna dessa folha e tem as mesmas características das outras duas que lhe precederam. 
Através da sua reconstrução das primeiras linhas, Yadin pôde afirmar que também essa coluna tinha sete linhas 
antes das quinze remanescentes, totalizando, da mesma forma, vinte e duas. A largura da coluna é mais próxima 
à da primeira coluna da folha, sendo ambas mais estreitas que a segunda. Porém, verifica-se que o escriba, 
ocasionalmente, ultrapassou a margem no lado esquerdo. Segundo Yadin, as linhas de 01-04 conteriam o 
restante do cap. 20 de Dt (vv. 18-20) e, as linhas de 05-07, os vv. 1-3 do cap. 21 (cf. a reconstituição conjectural 
dessas linhas na proposta de Yadin da p. 283).  
1038 A linha 1 começaria então com o final do v. 3 do cap. 21 de Dt. Qimron e Yadin propõem basicamente a 
mesma reconstrução para a linha: “trabalhado com ela, que [não tenha levado o jugo Vacat. E descerão os 
anciãos] daquela cidade a”. A única diferença é que Qimron presume um waw conjuntivo em “trabalhado com 
ela e que não...”, como aparece em Sam. Qimron afirma também discernir algumas das primeiras letras do verbo 
“ ידו[הור]ו ” “descer/trazer para baixo”. Martínez/Tigchelaar transcrevem apenas a primeira parte da linha e, como 
Yadin, não trazem o waw conjuntivo antes do pronome relativo. O Vacat. entre as duas frases é suposto. 
1039 Yadin vê apenas uma explicação para o Vacat. que interrompe a oração, sendo que o escriba teria escolhido 
concluir essa seção no final da linha 8, deixando a linha 9 em branco para melhor separar com a próxima seção. 
O texto apresenta algumas omissões, como “בו” “nele”, logo após “יעבד” “tenha sido cultivado” referindo-se ao 
local onde a novilha deveria ser imolada. Segundo Yadin, como há uma referência logo antes à novilha usando-
se a mesma preposição “בה”, associada ao verbo “עבד” “trabalhado com ela”, o autor do RT estaria tentando 
evitar confusão entre os dois objetos. O especialista estranha também o fato de os verbos “זרע” “semear” e “עבד” 



3) Vacat. E os sacerdotes, filhos de Levi, aproximar-se-ão, porque os escolhi para servir 

diante de mim e abençoar no meu nome1040 

4) e pela sua palavra será (julgado) todo o litígio e todo caso de ferimento. E todos os 

anciãos daquela cidade mais próxima do homem assassinado1041 

5) lavarão as suas mãos sobre a cabeça da novilha, cuja nuca foi quebrada no vale, e 

testificarão e dirão: “Nossas mãos1042 

6) não derramaram esse sangue e nem os nossos olhos viram. Expia teu povo Israel que 

redimiste,1043 

7) YHWH, e não imputes o sangue inocente no meio do teu povo Israel e expia-lhes o 

sangue” e tu purgarás1044 

8) o sangue inocente de Israel e farás o que é reto e bom diante de YHWH teu Deus.1045 

9) Vacat. 

10) Quando saíres para a guerra contra os teus inimigos e Eu os entregar em tuas mãos e 

capturares os seus cativos1046 

11) e vires entre os cativos uma mulher bela de aparência e a desejares e a tomares como 

mulher para ti, 

                                                                                                                                                                             
“trabalhar” não estarem na mesma ordem do TM. O RT omite “no vale”, que apareceria no final da sentença, 
mas que, nas palavras de Yadin, “is, indeed, superfluous and liable to engender varying interpretations” (cita 
Sotah 9, 5 e Sifre Dt 207 [242]; Op. Cit., p. 284).  
1040 O elogio aos sacerdotes (21, 5) é separado por um Vacat. Em vários pontos nesse trecho vemos a comum 
mundança da 3ª pessoa para a 1ª pessoa, transformando o texto em discurso divino. Também se percebe a 
mudança freqüente de sufixos característica do texto (aqui “בם” por “בהמה”). Aqui os sacerdotes são definidos 
por sua tribo, seguindo o Dt. Porém, de qualquer modo, foi evitada a expressão “sacerdotes levitas”.  
1041 O RT traz “הקרובה” “próxima”, relativo à cidade, enquanto o TM apresenta “הקרבים”. Aqui temos uma 
provável emenda ao TM, que, segundo Yadin, já havia sido sugerida por exegetas. 
1042 Note-se que o termo “cabeça” foi aparentemente acrescido, estando ausente do TM (v. 6; está em 
consonância, no entanto, com o texto da LXX). Yadin enfatiza que não é apenas um detalhe descritivo, 
indicando onde os anciãos deviam lavar as mãos, mas também que se esclareceria a conexão desse procedimento 
com a imposição de mãos sobre o sacrifício de purificação, em especial àquele realizado pelo povo conforme 
descrito em Lv 4, 15 (ou talvez, uma analogia ainda à imposição de mãos sobre o blasfemador; Lv 24, 14; cf. 
Cap. 1, p. 69). Nos escritos rabínicos, prescreve-se que se lave as mãos no local onde a nuca da novilha foi 
quebrada (cf. Sotah 9, 6 e Sifre Dt 209 [243]; Op. Cit., pp. 284-5).   
1043 No TM, o verbo “derramar” aparece no singular (v. 7; “שפכו” também no Sam; Op. Cit., p. 285). 
1044 O verbo “expiar” no RT apresenta-se no Pa‘al, mas no passivo no TM (“será expiado... o sangue”; v. 8). 
1045 No início da linha, o RT traz a partícula do objeto direto precedendo “o sangue” (v. 9). Enquanto no TM 
temos “do teu meio”, lemos “de Israel” no RT (cf. v. 8). Na continuação, o RT apresenta um waw conjuntivo 
antes de “farás”, onde o TM traz “כי” (a BJ traduz “porque farás...”, mas a B.Av. simplesmente insere o 
conjuntivo). O complemento “e bom” pode ser um acréscimo, contudo a LXX traz uma redação semelhante 
ainda antes do verbo “fazer”. Como se pode notar, o autor não substituiu a 3ª pessoa pela 1ª em discurso divino, 
mas de qualquer maneira alterou o texto do TM em que se lê “aos olhos de YHWH” (v. Nota 835). 
1046 Após ter encerrado a seção precedente, tem início a lei sobre o casamento de israelitas com mulheres 
prisioneiras de guerra. O tema é, na verdade, a continuação do cap. 21 de Dt (v. 10 e seguintes). É difícil 
explicar, se existe algum motivo, o espaço em branco de uma linha inteira entre os temas. O RT acrescenta o 
pronome “אותמה” “os” para certificar que o verbo “entregar” refere-se aos inimigos. O documento também traz 
uma partícula do objeto antes de “seus cativos”. Novamente, percebe-se a troca da 3ª para a 1ª pessoa. 



12)  então a levarás para dentro da tua casa e rasparás sua cabeça e cortarás suas unhas e 

deporás1047  

13) de sobre ela suas vestes de cativa e permanecerá em tua casa e chorará seu pai e sua 

mãe por um mês.1048 

14) Depois irás a ela e serás seu marido e ela será por mulher, mas não tocará tuas coisas 

puras até1049 

15) sete anos e o sacrifício de comunhão não comerá até passarem sete anos, depois 

comerá.1050 

 

Coluna LXIV1051 

 

1) [...]1052 

2) Se houver um homem que tenha um filho obstinado e desobediente, que não obedece à 

voz de seu pai e à voz de sua mãe,1053 

                                                        
1047 No TM, é a mulher quem é o sujeito das ações (o RT está em concordância com o texto da LXX). O escriba 
primeiro escrevera “sua unha” no singular, e, percebendo o erro, redigiu o yod sobre a linha, entre o nun e o heh, 
para formar o plural “צפורניה”. 
1048 O TM traz “vestes” no singular, enquanto temos o plural “שלמות”, no RT. No TM, o termo utilizado para 
“mês” é “ירח” (lua) e, no RT, diferentemente, é “חודש”. A escolha da palavra pode dever-se à observação do 
calendário solar por parte do círculo sacerdotal por trás do RT. 
1049 O TM traz “depois disso” logo no início da frase. O escriba escreveu “serás seu marido”, mas esqueceu-se do 
waw conjuntivo; posteriormente o redigiu suspenso sobre a linha. O mesmo fez com o “lamed” (preposição 
“por”) antes de “mulher”. Todo o trecho referente às questões de pureza, nessa e na próxima linha, são adições 
do autor sacerdotal. Para Wise, estamos mais uma vez diante de uma intervenção do redator, que se distancia de 
Dt aqui e se aproxima de XLV 7b-18. Acrescenta ainda que a frase “לוא תגע לכה בטהרה” teria um elo com o Sitz 
im Leben de passagens legais da col. XLIV (WISE, 1990, p. 136).    
1050 Pairam dúvidas se a mulher deve esperar duas vezes sete anos para poder comer do sacrifício de comunhão 
(v. YADIN, p. 286). Para Milgrom, essa menção a “até passarem sete anos” estaria em perfeito acordo com o 
pensamento sacerdotal bíblico, em que aqueles que são atingidos por impurezas que requerem um processo de 
sete dias de purificação passam a ser considerados puros após o fim desse período, ou seja, apenas no oitavo dia 
são reingressados plenamente na sociedade (MILGROM, 1980-81, pp. 104-5). Yadin argumenta contra a 
proposta, dizendo que seria uma tentativa de harmonizar sem base no texto (YADIN, Op. Cit.). 
1051 Essa é a primeira coluna da nova folha, porém com características semelhantes às colunas da folha 
precedente. Algum material dessa página fixou-se na coluna LXV e pôde ser decifrado por fotografia infra-
vermelha. O documento 4Q524 tem um fragmento coincidente com parte do material dessa coluna (cf. os trechos 
sublinhados). Segundo Yadin, as linhas 01-02 deviam concluir a questão do status da mulher cativa que se casa 
com um israelita, tendo como base Dt 21, 14. Considerando o espaço em excesso nas sete linhas deterioradas 
com relação ao texto de Dt 21, 14-17, Yadin supõe que o tema da pureza pode ter se estendido mais um pouco 
(de seis a oito palavras extras). Um texto paralelo aos vv. 15-17 de Dt 21, que tratam do direito de 
primogenitura, provavelmente abrangeria as linhas de 02-1. A reconstrução dessas linhas (com exceção desse 
material original sobre as questões de pureza e o casamento com a mulher estrangeira cativa) é proposta por 
Yadin em Op. Cit., p. 287. 
1052 Os vestígios remanescentes nessa linha são indecifráveis. Na reconstituição de Yadin, o texto do v. 17 
terminaria nessa linha, sobrando ainda um Vacat. para a entrada da legislação sobre o filho rebelde. 
1053 Aqui começa o texto paralelo a Dt 21, 18. Apesar da precariedade do material, ainda é possível discerni-lo 
(Martínez/Tigchelaar colocam parte de palavras e algumas letras em colchetes). O termo “מורה” “desobediente” 
(segundo o TM) foi escrito com um reiš no final. Talvez o escriba tenha intencionado escrever “מורד” “rebelde”. 
A negativa “איננו” foi grafada sem o yod (também na l. 5). 



3) e o castigam e não lhes obedecer, então seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão para 

fora aos1054 

4) anciãos da sua cidade e ao portão (   ) da sua localidade e dirão aos anciãos da sua 

cidade: “Esse nosso filho é obstinado1055 

5) e desobediente e não obedece à nossa voz; é glutão e beberrão.”. E todos os homens da 

cidade o apedrejarão com pedras1056 

6) e será morto e purgarás o mal do meio de ti. E todos os filhos de Israel tomarão 

conhecimento e temerão. Vacat. Se1057 

7) houver um homem que passe informações contra seu povo e entregar seu povo a uma 

nação estrangeira e fizer o mal contra seu povo,1058 

8) suspendê-lo-ás sobre a árvore, e ele morrerá. De acordo com duas testemunhas ou de 

acordo com três testemunhas1059 

9) será morto e eles o suspenderão na árvore. Vacat. Se houver um homem que tenha 

cometido um crime merecedor de pena de morte e fugir para1060 

10) o meio das nações e amaldiçoar seu povo, os filhos de Israel, suspenderás também ele 

sobre a árvore1061 

                                                        
1054 Diferentemente da linha acima, que combina com o TM, “seu pai” foi grafado com o sufixo possessivo “הו”. 
O RT traz a forma contraída do verbo “levar para fora” com o sufixo, o que, segundo Yadin, seria influência de 
forma contraída em outro verbo de Dt 21, 21 (no TM temos “והוציו אתו” (v.19); Op. Cit., p. 288). 
1055 Há um espaço em branco entre as palavras “portão” e “da sua localidade”. Segundo análise de Yadin, o 
escriba havia primeiro redigido uma segunda vez “עירו” (“cidade” mais o sufixo possessivo de 3ª pessoa sing.), 
mas apagou depois (Op. Cit.). 
1056 Mais uma vez temos “מורר”, enquanto o TM traz “מורה”. Yadin pensa na possibilidade da influência de 
 teimoso/obstinado”, que aparece logo antes (ou ainda, segundo a raiz mem reiš reiš, teríamos algo como“ ”סורר“
“ser amargo”). O termo “beberrão” “סבא” aparece na grafia defectiva, assim como no TM (v. 20). 
1057 Enquanto o TM traz “ומת”, lemos “וימות” “será morto”, no RT (v. 21). No TM, também está ausente “filhos” 
que, no RT, forma um constructo com “de Israel”.  
1058 O caso aqui apresentado é emprestado de Lv 19, 16, que proíbe a difamação mentirosa que leve um 
concidadão a ser processado judicialmente e julgado, com possibilidades de até mesmo ser condenado à morte. 
A falsa testemunha é, então, considerada culpada pelo sangue inocente, sendo equiparado a um assassinato (cf. 
B. SCHWARTZ, 1999, pp. 316-7). Aqui o contexto é alterado e ampliado, abrangendo a relação com outras 
nações inimigas e à exposição de Israel ao perigo devido à traição. Cf. a expressão “fazer mal” em contexto de 
um ataque militar contra Israel em 2Rs 8, 12 (Op. Cit., p. 289).  
1059 A sentença de pena de morte segue conforme Dt 21, 22. A ordem dos verbos foi alterada, aparecendo 
primeiro, no TM, o passivo “ser morto” e só depois a descrição da pena prescrevendo “suspenderás”. Yadin 
comenta sobre o caso “in my opinion, to establish that the death is by hanging, which is the literal meaning of 
the biblical passage, as against the prevalent contemporary view that the word order in MT signifies that the 
transgressor is first put to death, and the subsequent hanging is meant solely to disgrace (...).” (Op. Cit.). Sobre 
a obrigatoriedade de mais de uma testemunha para a validade de uma acusação, especialmente em casos de pena 
capital, o autor utilizou-se de duas outras passagens: Dt 17, 6-7 e 19, 15, das quais, como veremos, extrairá 
outras prescrições. O RT, no entanto, altera o conjuntivo “או” “ou”, de Dt 19, 15, trocando pelo waw (Yadin 
remete à Col. LVI, 6-7, em que a citação de Dt 19, 15 está inalterda; Op. Cit., pp. 289-90). 
1060 O escriba esqueceu-se de grafar o alef de “חטא” (traduzido aqui por “crime”) e, posteriormente, redigiu-o 
acima da linha. De Dt 17, 6-7 o autor do RT inferiu que é dever da testemunha prodecer a execução. O texto 
volta para Dt 21, 22 em sua formulação “se houver um homem que tenha cometido um crime merecedor de pena 
de morte” (a única diferença entre os textos é o waw conjuntivo no início da sentença, como verificado no TM). 



11) e será morto. E não ficarão suspensos os seus cadáveres sobre a árvore, mas os 

sepultarás naquele dia porque1062 

12) são amaldiçoados por Deus e pelos homens, aquele que é dependurado sobre a árvore, 

e não contaminarás a terra que Eu1063 

13) dou a ti como herança. Vacat. Não verás o boi do teu irmão ou o seu cordeiro ou o seu 

jumento1064 

14) extraviando-se e evadir-te-ás deles, devolverás a teu irmão e se teu irmão não  estiver 

perto 

15) de ti ou se não o conheceres, então o levarás para dentro da tua casa e ficará contigo 

até procurares1065   

 

Coluna LXV1066 

 

1) [...]1067 

                                                                                                                                                                             
1061 De acordo com Yadin, o escriba escrevera “עמו את בני ישראל” “seu povo, os filhos de Israel”, mas depois 
introduziu mais um waw no espaço entre “seu povo” e a partícula “את” (para Qimron teríamos o sufixo 
possessivo da primeira pessoa, yod, para “meu povo”, e depois o waw; Martínez/Tigchelaar também transcrevem 
duas vezes a letra waw). Para Yadin, o waw conjuntivo é explicativo, exatamente porque o escriba deveria ter 
redigido “meu povo”; contudo, devido ao contexto, o discurso divino só reaparece no final da linha 12. Embora 
tenha começado seguindo Dt 21, 22, o RT entra com mais um caso original, qual seja, contra aquele que foge 
para terra inimiga e “amaldiçoa seu povo” (cf. terminologia em Ez 5, 5). Com isso, o autor apresenta sua 
interpretação de “amaldiçoados por Deus e pelos homens” (Dt 21, 23 e seu paralelo na l. 12), remetendo a Ex 23, 
27, que proíbe amaldiçoar a Deus e o chefe do povo. Assim, quem amaldiçoa recebe a pena capital dos 
amaldiçoados. Na sentença que segue, ainda 21, 22, o autor acrescenta “também ele”, remetendo ao primeiro 
caso que leva à mesma execução (Op. Cit., p. 290; para outra interpretação do texto v. SCHWARTZ, D. 1992, 
Studies, pp. 81-88).  
1062 O plural foi necessário aqui para abranger os dois casos de transgressores condenados a essa determinada 
pena capital. O escriba, ou alguma outra pessoa, apagou o heh de “תקוברמה” “os sepultarás”. 
1063 Para “מקולל” “amaldiçoado” no pu’al, v. Pesher sobre Sl 37, 22; Col. III, 9-13. Vale transcrever o comentário 
de Yadin: “The author’s main intention was to attribute a double meaning to לת אלהים קל  (conforme Dt 21, 23): 
‘accursed by God and men’ as well as in reference to the above-mentioned ‘cursed his people and the children 
of Israel’, i.e., those who curse are to be hanged, and are accursed by the very act of hanging.” (Op. Cit., p. 
291). O termo “terra”, no TM, traz o sufixo da 2a pessoa sing. masc. 
1064 O texto continua seguindo a ordem com Dt 22, 1. Aos animais listados no TM é adicionado o jumento, que, 
no entanto, aparece no v. 4, mas em outro contexto. Para Yadin, o autor acrescentou o animal por influência da 
legislação concernente à propriedade desses animais em Ex 22, 3.8-9 (Op. Cit.). 
1065 As ll. 14-15 contêm os vv. 1-2 com as varições ortográficas comuns a esse documento.  
1066 Com relação à coluna anterior, a diferença mais significativa é que ela é bastante mais estreita (11, 3cm para 
9, 5 cm). Novamente temos a perda da parte superior da coluna, que devia continuar o tema dos animais perdidos 
de Dt 22, 2-3. O texto seguia, provavelmente, com material paralelo aos vv. 4-5, 9, 11-12, uma vez que os vv. 6-
8 aparecem nas ll. 2-7. A partir da segunda parte da linha 7, passa-se para um texto paralelo aos vv. 13-19. Yadin 
acredita que houve adição dos vv. 9 e 11, pois são uma continuação temática – proibição de mistura de fios de 
tecidos e grãos - do v. 5. O autor, no entanto, tem dúvidas se o v. 12 realmente foi incluído, embora houvesse 
espaço suficiente para transcrevê-lo (Op. Cit., p. 292). Qimron supõe que apenas o trecho dos vv. 2-5, com 
edições claro, estivessem presentes nas linhas deterioradas (QIMRON, p. 90).  
1067 Segundo a reconstrução de Yadin, o v. 12 poderia ser encontrado na l. 1, cuja precariedade dos vestígios 
impede qualquer leitura (cf. a reconstituição conjectural proposta por Yadin em YADIN, Op. Cit.). 



2) Xh. se acontecer (de encontrar) um ninho de pássaro diante de ti no caminho em 

qualquer árvore ou sobre o solo1068 

3) com filhotes ou ovos e a mãe repousando sobre os filhotes ou sobre os ovos1069 

4) não pegarás a mãe com os filhos; deixarás ir a mãe e os filhos1070 

5) tomarás para ti, a fim de que vá tudo bem para ti e se prolongue os teus dias. Vacat. 

Quando construíres uma casa nova,1071 

6) farás um parapeito para seu telhado e não ponhas (culpa de) sangue sobre tua casa se 

alguém cair1072 

7) dela. Vacat. Se um homem tomar uma mulher e, tendo relações com ela, odiá-la e a 

culpar de coisas desonrosas1073 

8) e trouxer uma má fama a seu nome e disser: “Tomei essa mulher e aproximei-me1074  

9) dela e não a encontrei virgem”. Então tomará o pai da jovem, ou sua mãe, e levarão1075 

10) as provas da virgindade da jovem aos anciãos do portão. Vacat. E dirá o pai da 

jovem1076 

                                                        
1068 As linhas 2-3 também se encontram em péssimo estado, mas ainda podem ser lidas através da fotografia em 
infra-vermelho da coluna e do verso da coluna LXVI, pela leitura invertida em espelho. Porém, enquanto 
Qirmon e Martínez/Tigchelaar afirmam discernir uma letra seguida de um heh antes da partícula do condicional 
“se” “כי” (esse completamente legível), Yadin traz o kaf entre colchetes e entende que esse seja o primeiro termo 
redigido nessa linha. Contudo, através da análise da fotografia, ele confirma que há espaço ainda para mais uma 
palavra e sugere a possibilidade de ser o verbo “והיה”, que não aparece nesse contexto, no TM (v. 6; Op. Cit., p. 
293), mas que coincide com o heh decifrado pelos demais especialistas. 
1069 O termo “ovos” “ביצם”, é grafado sem o yod, como é comum nos escritos rabínicos (cf. Jo 39, 14; Op. Cit.). 
Qimron e Martínez/Tigchelaar sugerem que o verbo “descansar” conecte-se aqui à preposição “עם” “com”, 
enquanto Yadin opta por “על” “sobre” (assim como está no TM; através da fotografia comum, é impossível 
tomar qualquer posição). Na dúvida, seguimos o TM. 
1070 Na primeira aparição do termo “mãe” no RT, ele é procedido pela partícula do objeto direto, enquanto o TM 
o traz apenas na segunda (v. 7; no que o RT concorda).  
1071Em “ייטב” (grafia do TM), Yadin acredita que o escriba tenha acentuado o traço da segunda letra, alongando-
o, formando um waw após o primeiro yod. Como não seria uma palavra Hebraica, ele explica o caso como uma 
influência do Aramaico (Op. Cit.). Qimron e Martínez/Tigchelaar mantêm a leitura do TM, com dois yodim. 
Como sempre frisamos, embora o traço da segunda letra esteja realmente mais longo comparando com o da 
primeira, não há praticamente como diferenciar as letras yod e waw nos MMM. O Vacat., deixado entre esse 
tema e o próximo, é mínimo (o v. 8 segue semelhante ao TM na próxima linha). 
1072 Yadin lê “תשום” “ponhas”, com waw e, Martínez/Tigchelaar e Qimron, com yod (assim como no TM). 
1073 Do v. 8 passamos para o v. 13 de Dt 22. Yadin, como vimos, conjectura que os vv. 9-12 tenham sido 
combinados ao v. 5, entre as linhas 01-1. Assim, o tema do casamento é introduzido após o Vacat. Comparando-
se com o TM, verifica-se a substituição de “ir a ela” “ובא אליה” por “ובעלה” (que traduzimos por “tendo relações 
com ela”), que aparece em Dt 24, 1 e trata da questão do divórcio. Enquanto lemos no RT “עלות” “desonrosas”, o 
TM traz “עלילת”. Yadin observa que a forma apresentada pelo RT é comum na literatura rabínica e carrega 
influência do Aramaico (e cita ‘Eduyoth 5, 7; Op. Cit., p. 294).  
1074 O RT traz o sufixo da 3ª pessoa fem. contraído com o verbo “aproximar-se”. 
1075 Antes do termo “mãe”, o TM traz um waw conjuntivo (v. 16) e o RT a conjunção “או” “ou”. O mesmo 
processo foi verificado na Col LXIV, 8 (cf. Sifre Dt 235 [268]; Op. Cit.). 
1076 O escriba parece ter se esquecido do yod no contructo “בתולי הנערה” (traduzido aqui por “provas da 
virgindade”). Qimron nota que o espaço para o yod parece ter sido deixado, mas, estranhamente, não há vestígios 
da letra, enquanto, o pergaminho, por sua vez, não dá mostras de nenhum problema físico (QIMRON, p. 90). 
Yadin chama a atenção para casos em que o TM, em contraste com o RT, traz “הנער”, sem o heh característico da 



11) aos anciãos: “Minha filha entreguei a esse homem por mulher e eis que a odiou e 

culpou-a1077 

12) de coisas desonrosas dizendo: ‘Não encontrei virgem a tua filha’, mas essas são as 

provas da virgindade1078  

13) de minha filha”. Estenderão, então, a veste diante dos anciãos daquela cidade e 

tomarão os anciãos daquela1079 

14) cidade aquele homem e o castigarão e o punirão com uma multa de cem shekels de 

prata1080 

15) e darão ao pai da jovem porque trouxe má fama ao nome de uma virgem de Israel e 

não1081   

 

Coluna LXVI1082 

 

1) [...] daquela cidade e para š[...]1083 
                                                                                                                                                                             
terminação no feminino (YADIN, Op. Cit.). Onde lemos “os anciãos do portão”, temos uma frase mais longa no 
TM, “זקני העיר השערה” (v. 15). Não há uma explicação para o Vacat. que aparece na segunda metade da linha. 
1077 A preposição “ל” “a” foi esquecida e inserida depois suspensa acima da linha, bem como “por mulher” que 
vem quase em seguida, o qual transcreveu acima da linha. No TM, “eis” aparece depois de “a odiou”. Esse 
verbo, aliás, apresenta-se no perfeito no RT e no imperfeito com waw conversivo no TM (vv.16-17).  
1078 O primeiro termo, que faz referência à jovem pela preposição com o sufixo feminino da 3ª pessoa “לה” em 
conexão com “culpou” (v. linha anterior), não aparece no TM. Entretanto, figura na LXX, na Vulgata, na Sir e 
alguns manuscritos do TM (Op. Cit.).  
1079 A primeira aparição do pronome demonstrativo “aquela” não aparece no v. 17, mas sim no v. 18 (como 
vemos no final da linha). 
1080 De novo o pronome demonstrativo, dessa vez “aquele”, ligado a “homem”, é um acréscimo com relação ao 
TM (mas não com relação a LXX, Sam, Sir e alguns manuscritos do TM; Op. Cit., p. 295). 
1081 O TM continuaria com a preposição “ולו”, enquanto o RT traz a negativa “ולוא”. Para Yadin, a explicação 
mais provável é que tenha sido um erro do escriba, que cometeu engano semelhante na Col. LXVI, 10. O erro 
pode ter ocorrido devido à continuação do texto que, em seguida, traz uma negativa “será sua mulher e não 
poderá repudiá-la”. Yadin levanta ainda outras possibilidades, mesmo considerando pouco plausíveis, quais 
sejam: o escriba alterou a ordem das frases ou, simplesmente, omitiu “será sua mulher” (Op. Cit.; na Coluna 
LXVI, 10-11, a ordem não está invertida e tampouco a frase foi omitida, mas nos deparamos com o mesmo 
suposto erro).  
1082 Esta é, ao mesmo tempo, a última coluna dessa folha e a penúltima coluna do documento. Para Yadin, 
inicialmente, como nas colunas precedentes, ela havia sido organizada para ter vinte e duas linhas. O escriba, 
porém, provavelmente em um esforço de concluir o texto nessa mesma coluna e evitar a utilização da folha final 
que servia para fechar do documento, inseriu linhas adicionais entre as ll. 8, 12 e 15. Este expediente acabou 
causando a sensação de inconsistência da distância entre as linhas, sempre bastante simétrica em todo o 
documento. Percebendo que não alcançaria seu intento e que o comando que vinha a seguir era curto e poderia 
coincidentemente terminar junto com o final da l. 17, talvez gerando a impressão de que o documento acabasse 
ali, o escriba decidiu deixar mais da metade da linha 16 em branco. Dessa forma, concluiu o preceito que iniciara 
na l.15 e, depois do Vacat., começou a escrever o comando na l. 17 de forma que forçosamente o leitor teria de 
passar para a próxima coluna para continuar sua leitura. Como nas demais colunas, a parte superior foi perdida 
com a deterioração. Aparentemente, também nessa parte o escriba teria recorrido ao mesmo expediente visto 
acima, interpolando pelo menos uma linha extra às sete linhas. Isso se confirmaria pela reconstituição de Yadin, 
elaborada com base em Dt 22, 19, 19-23, uma vez que percebeu a necessidade de oito linhas para acomodar esse 
material (cf. reconstituição das linhas 01-08 em Op. Cit., p. 296; segundo o autor, a continuação do tema da 
coluna precedente terminaria na l. 04). Há um fragmento do documento 4Q524 que coincide com o material 
dessa coluna (grifado, como de costume). 



2) e apedrejarão com pedras e será morta a jovem porque ela não grit[ou]1084 

3) na cidade e o homem porque violentou a mulher de seu próximo e assim purgarás 

4) o mal do meio de ti. Mas se o homem encontrou-a no campo, a mulher, em um lugar 

distante e escondido1085  

5) da cidade e forçou-a e deitou-se com ela, será morto apenas o homem que deitou com 

ela1086 

6) mas, à jovem, não fareis nada; a jovem não tem um pecado digno de morte porque é 

como quando um homem1087 

7) levanta-se contra seu próximo e o assassina. Assim é esse caso, porque no campo a 

encontrou, a jovem compromissada1088 

8) gritou mas não houve quem a escutasse. Vacat. Se um homem seduzir uma jovem1089 

9) virgem que não é compromissada e ela é adequada a ele de acordo com a lei e deitar 

com ela1090 

                                                                                                                                                                             
1083 Qimron e Yadin concordam com a reconstituição da primeira parte da linha a partir do início do v. 24: “[e 
levarão os dois ao portão] daquela cidade...”. Yadin interrompe aqui e, de acordo com sua análise da fotografia 
em infra-vermelho, haveria um espaço em branco daí adiante.  Martínez/Tigchelaar, que não oferecem proposta 
de reconstrução do início da linha, seguem com a mesma leitura de Qimron com “e para” seguido de um šin e 
pelo menos duas letras indecifráveis. Qimron sugere uma possível reconstrução com “[... anciãos] daquela 
cidade e para o po[rtão de sua localidade]”, material sem paralelo nos vv. 23-4 do TM (QIMRON, p. 91).   
1084 Essa linha está bastante borrada, sendo praticamente impossível a leitura através da fotografia comum (para 
o final da linha, o texto fica mais claro). Diferentemente do TM, que está em 2ª do plural, o comando no RT está 
endereçado à 3ª do sing. (dando continuidade ao direcionamento em 3ª pessoa como se verifica no v. 21 do TM). 
Assim, o RT traz “וסקלום” “apedrejarão” e o TM “וסקלתם” “apedrejareis”. A raiz utilizada aqui para o verbo 
“gritar” foi “זעק”, mas no TM temos “צעק”. 
1085 O segundo caso de violência começa sem um Vacat. Intencionando fazer uma ligação com o caso 
precedente, o autor do RT optou por um verbo com o sufixo na 3ª pessoa fem. “מצאה” “encontrou-a”, enquanto o 
TM traz “ימצא האיש את הנער המארשה” (v. 25) “o homem encontrou a jovem compromissada”. Yadin acredita que, 
para esclarecer melhor, o termo “a mulher” foi incluído, transcrito suspenso sobre a linha, acima de “em um 
lugar” (cf. 1QSa I, 9-10). Aliás, todo o trecho “em um lugar distante e escondido da cidade” foi acrescido para 
especificar o que se entenderia por “campo”. Yadin acredita que, à luz de Dt 27, 24, texto que amaldiçoa aquele 
que se “oculta” para perpetrar um assassinato, é utilizada a palavra “סתר” (cf. a correlação com alguém que 
comete assassínio secretamente nas ll. 6-7 e em Dt 22, 26; Op. Cit., p. 297). Maier cita Josefo em Ant. 4.252 
como um esclarecimento semelhante ao que temos aqui (MAIER, 1985, p. 135). 
1086 O autor omitiu “o homem” após “forçou-a”, segundo Yadin, por considerar supérfluo. Como em outros 
pontos no RT, “ומת” (no TM) foi aparentemente substiuído por “והומת” a fim de deixar clara a execução do 
transgressor. Também “השוכב” “que deitou” aparece com o pronome relativo no TM “ שכבאשר  ” (YADIN, Op. 
Cit.). 
1087 O verbo “fazer” aparece aqui, bem como na LXX, Sam e Sir na 2ª pessoa do plural; o TM, entretanto, traz na 
2ª do singular (Op. Cit, p. 298).  
1088 A mesma raiz para “gritar” “זעק” utilizada na l. 2, é a utilizada aqui (v. nota 1083).   
1089 Essa é uma das linhas que foram introduzidas intercaladas às linhas regulares. O verbo “seduzir” “יפתה” 
remete a Ex 22, 15, embora o texto geral ainda siga Dt 22, 28 (Op. Cit.). 
1090 A frase “e ela é permitida/adequada (“ראויה“ = ”רויה”) a ele, de acordo com a lei” é mais um acréscimo, nesse 
documento que demonstra uma visão bastante mais estrita com relação ao que vemos no próprio Pentateuco. 
Yadin acredita, dentro da premissa que o documento foi escrito em Qumran, que “lei” aqui equivaleria à Torá 
conforme interpretada pela seita. Cf., dentro do tema, Ketuboth 3, 5 e 1QSa I, 9-11. O termo “חוק” “lei” aparece 
com o artigo definido, o que não ocorre no Pentateuco, conforme o TM (cf., no entanto, CD IV, 12 e 1QS IX, 23; 
Op. Cit.).   



10) e for encontrado, então o homem que deitou com ela dará ao pai da jovem cinqüenta 

siclos de prata e será1091  

11) sua mulher porque a violentou; não poderá mandá-la embora durante todos os seus 

dias. Um homem não tomará1092 

12) a mulher de seu pai e não descobrirá as vestes de seu pai. Um homem não tomará a 

mulher1093 

13) de seu irmão e não descobrirá as vestes do seu irmão, filho de seu pai ou filho de sua 

mãe, porque é uma impureza.1094 

14) Um homem não tomará a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, é uma 

abominação.1095  

15) Um homem não tomará a irmã de seu pai ou a irmã de sua mãe porque é uma 

iniqüidade. Um homem não1096 

16) tomará a Vacat.1097 

17) filha de seu irmão ou a filha de sua irmã porque é uma abominação. Vacat. Não 

tomará1098  

                                                        
1091 O verbo “ser encontrado” “נמצא” no RT (assim como na LXX) está no sing., em contraste com o TM. O 
provável erro cometido pelo escriba na coluna precedente (l. 15), é repetido aqui em cotexto textual semelhante, 
onde a preposição com sufixo masculino “לו”, no TM, foi grafado como uma negativa “ולוא”, no RT (cf. nota 
1080). 
1092 O TM não traz a preposição “ל” conectada ao verbo “repudiá-la/mandá-la embora” “לשלחה”. Nessa linha, 
sem um Vacat. para sinalizá-lo, iniciam-se as diversas proibições de relações incestuosas. O primeiro menciona a 
relação proibida com a “mulher do pai” (seja a mãe ou a madrasta?), seguindo a ordem com Dt 23, 1 (cf. também 
Lv 18, 8; 20, 11). Com relação à ausência do Vacat., Yadin conjectura, com bastante probabilidade, que o 
escriba, neste ponto, ainda esperava conseguir concluir o texto nesta mesma coluna (Op. Cit., pp. 298-9).   
1093Mais uma das linhas “intercaladas”. O sufixo do possessivo da terceira masculina em “seu pai” está na grafia 
comum ao RT com “הו”, diferentemente do TM que transcreve apenas o waw (o mesmo com “seu irmão”, na 
linha seguinte). A proibição com relação à mulher do irmão tem base em Lv 20, 21 (v. também Lv 18, 16, a 
partir daqui, o conteúdo está em Lv), mas, com relação ao estilo, é mantido aquele de Dt (Lv 20, 21 traz “E o 
homem que tomar a mulher de seu irmão, é uma impureza.”). Wise acredita que o trecho 12b—17 não faz parte 
da fonte da paráfrase de Dt, argumentando que este se desvia do método de interligação de citações utilizado 
pelo autor da paráfrase, bem como se distancia de Dt ao basear-se em Lv (WISE, 1990, p. 136).  
1094 A proibição da “descoberta” (da nudez) é um refrão repetido em praticamente todas as sentenças legisladas 
em Lv 18. A referência às “vestes”, no entanto, remete o texto a Dt 23, 1. “Filho de seu pai ou filho de sua mãe” 
é uma adição que visa esclarecer que não importa se é irmão de apenas um dos lados ou de qual lado, assim 
como é o caso da irmã, proibida em Lv 20, 17. “É uma impureza” “נדה היא” repete o comentário de Lv 20, 21 (Lv 
não traz “porque” antes da declaração e o pronome está no masculino). O sufixo da 3ª pessoa masculino em “seu 
pai” aparece com o heh, mas sem o waw. Yadin explica como um aramaicismo (Op. Cit., p. 299).  
1095 O texto segue agora com a proibição de Lv 20, 17 (v. Lv 18, 9 e Dt 27, 22). A declaração de que a relação é 
“uma abominação” vem, na opinião de Yadin, explicar a difícil expressão “חסד הוא”, e é emprestado de Lv 20, 13 
(proibição do homossexualismo; Op. Cit.). 
1096 Essa é a última linha inserida entre as linhas regulares. A proibição de ter relações com a tia segue Lv 18, 12-
13 e 20, 19. Uma diferença é que Lv refere ao destinatário da lei em 2ª pessoa do singular. Lv 19, 20 menciona 
primeiro a irmã da mãe, enquanto no RT, na LXX e no Sam ocorre o inverso. A definição como “זמה” 
“infâmia/depravação/incesto” é emprestado de Lv 18, 17 (na proibição com relação à neta) e Lv 20, 14 
(proibição contra ter relações com uma mulher e com a filha dela). Para Yadin, o autor, com essas novas 
definições, aumenta a gravidade dessas ações (Op. Cit., pp. 299-300).    
1097 V. a possível explicação de por quê essa linha teria sido deixada praticamente toda em branco na nota 1081 
acima. 



Coluna LXVII1099 

 

      

                                                                                                                                                                             
1098 A proibição contra a relação com a sobrinha não é explícita na BH. CD V, 7 apresenta a mesma proibição 
que, existe a possibilidade, teria sua origem no RT. Há um pequeno Vacat. antes da nova negativa. Como o autor 
não está seguindo uma ordem determinada, nem com relação a Lv 18, 20 ou a Dt 27, é impossível precisar qual 
seria o próximo tema. Deve-se ter em mente que também havia espaço para outras proibições nas linhas da parte 
superior da coluna LXVII (Op. Cit., p. 300). 
1099 Como visto antes, de modo geral, uma folha no final dos manuscritos costumava servir para dar seu devido 
“fechamento”. Essa folha, por fim, teve de ser utilizada para acomodar as últimas linhas do texto, que não 
couberam naquela que era para ter sido a última coluna. A parte superior, como aconteceu com o restante do 
pergaminho, foi perdida e, com ela, talvez cinco ou seis linhas que cabiam no espaço deteriorado. Mas não se 
sabe, na realidade, quantas linhas se perderam. Nenhum escrito foi preservado. Yadin observou que as linhas 
verticais que formam as margens direita e esquerda tinham 13, 5 cm, ou seja, mais do que a largura de qualquer 
outra coluna. As linhas horizontais, por sua vez, traziam um espaço menor entre uma e outra e seguiam até o 
final da folha, sem deixar margem inferior, como era o costume em todo o restante do documento. A parte 
esquerda foi bastante danificada por insetos. O pergaminho foi enrolado a partir do seu fim (Op. Cit., p. 301).   


