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100b (ר"ע אומר אף הקורא בספרים החיצונים)   101b  (ובלשון עגה) 

Note: a significant segment of our סוגיא – relating to "ספרים החיצונים" – invokes סירא-ספר בן סירא-יהושע בן .  was a חכם, living in ירושלים c. 

200 BCE – who composed a work which was modeled after ספר משלי. Although rejected from the canon, it survived in the original (unlike 

the rest of the apocrypha) and was studied by the  חכמים; as we see in our סוגיא, they even expounded on its verses. Evidently, at some point, 

it was augmented with Aramaic sections which included folks sayings, superstitions and other unworthy subjects – which may be why 

  .felt it should not be studied at all חכמים
  

  יט, כ דברים :ַּבָּמצֹור ִמָּפֶני� ָלֹבא ַהָּׂשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִּכי ִתְכֹרת �א ְוֹאתוֹ  ֹתאֵכל ִמֶּמּנּו ִּכי ַּגְרֶזן ָעָליו ִלְנֹּדחַ  ֵעָצּה ֶאת ַתְׁשִחית �א ְלָתְפָׂשּה ָעֶליהָ  ְלִהָּלֵחם ַרִּבים ָיִמים ִעיר ֶאל ָתצּור ִּכי .1

  כה, יב משלי :ְיַׂשְּמֶחָּנה טֹוב ְוָדָבר ַיְׁשֶחָּנה ִאיׁש ְבֶלב ְּדָאָגה .2

  כד, יח משלי :ֵמָאח ָּדֵבק ֹאֵהב ְוֵיׁש ְלִהְתֹרֵעעַ  ֵרִעים ִאיׁש .3

  כז, ה ירמיהו :ַוַּיֲעִׁשירּו ָּגְדלּו ֵּכן ַעל ִמְרָמה ְמֵלִאים ָּבֵּתיֶהם ֵּכן עֹוף ָמֵלא ִּכְכלּוב .4

  ה, ז מיכה :ִפי� ִּפְתֵחי ְׁשֹמר ֵחיֶק� ִמֹּׁשֶכֶבת ְּבַאּלּוף ִּתְבְטחּו ַאל ְבֵרעַ  ַּתֲאִמינּו ַאל .5

  א, כז משלי :יֹום ֵּיֶלד ַמה ֵתַדע �א ִּכי ָמָחר ְּביֹום ִּתְתַהֵּלל ַאל .6

  טו, טו משלי :ָתִמיד ִמְׁשֶּתה ֵלב ְוטֹוב ָרִעים ָעִני ְיֵמי ָּכל .7

  ט, י קהלת :ָּבם ִיָּסֶכן ֵעִצים ּבֹוֵקעַ  ָּבֶהם ֵיָעֵצב ֲאָבִנים ַמִּסיעַ  .8

  כג, טו משלי :ּטֹוב ַמה ְּבִעּתוֹ  ְוָדָבר ִפיו ְּבַמֲעֵנה ָלִאיׁש ִׂשְמָחה .9

  כו, טו שמות: ֹרְפֶא� ה' ֲאִני ִּכי ָעֶלי� ָאִׂשים �א ְבִמְצַרִים ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ְוָׁשַמְרּתָ  ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנּתָ  ַּתֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ְוַהָּיָׁשר ֱא�ֶהי� ה' ְלקֹול ִּתְׁשַמע ָׁשמֹועַ  ִאם ַוֹּיאֶמר .10

  כ, ז קהלת :ֶיֱחָטא ְו�א ּטֹוב ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ַצִּדיק ֵאין ָאָדם ִּכי .11

ם ָמַל� ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ַוֲחִמִּׁשים ְבָמְלכוֹ  ְמַנֶּׁשה ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֶּבן .12  ב-  א, כא ב"מל :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני ה' הֹוִריׁש ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ְּכתֹוֲעֹבת ה' ְּבֵעיֵני ָהַרע ַוַּיַעׂש :ָבּה ֶחְפִצי ִאּמוֹ  ְוֵׁשם ִּבירּוָׁשָלִ

  א, כה משלי :ְיהּוָדה ֶמֶל� ִחְזִקָּיה ַאְנֵׁשי ֶהְעִּתיקּו ֲאֶׁשר ְׁש�ֹמה ִמְׁשֵלי ֵאֶּלה ַּגם .13

 יא– י, לג ב"דהי :ָּבֶבָלה ַוּיֹוִליֻכהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ַוַּיַאְסֻרהּו ַּבֹחִחים ְמַנֶּׁשה ֶאת ַוִּיְלְּכדּו ַאּׁשּור ְלֶמֶל� ֲאֶׁשר ַהָּצָבא ָׂשֵרי ֶאת ֲעֵליֶהם ה' ַוָּיֵבא :ִהְקִׁשיבּו ְו�א ַעּמוֹ  ְוֶאל ְמַנֶּׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר .14

  יב, לג ב"דהי :ֲאֹבָתיו ֱא�ֵהי ִמִּלְפֵני ְמֹאד ַוִּיָּכַנע ֱא�ָהיו ה' ְּפֵני ֶאת ִחָּלה לוֹ  ּוְכָהֵצר .15

  יג, ד בראשית :ִמְּנֹׂשא ֲעֹוִני ָּגדֹול ה' ֶאל ַקִין ַוֹּיאֶמר .16

  לח, כז בראשית :ַוֵּיְבּךְ  ֹקלוֹ  ֵעָׂשו ַוִּיָּׂשא ָאִבי ָאִני ַגם ָּבֲרֵכִני ָאִבי ְל� ִהוא ַאַחת ַהְבָרָכה ָאִביו ֶאל ֵעָׂשו ַוֹּיאֶמר .17

  
  

I Analysis of ר"ע’s additions to the list: 

a Reading “outside books”: 

i ברייתא: refers to ספרי מינים (probably NT) 

ii רב יוסף: even סירא-ספר בן  is prohibited 

1 Challenge (אביי): what is written there that is so offensive?  

2 Suggestions: defeated, as they are synonymous with פסוקי תנ"ך (vv. 1-3) 

3 Answer: because of silly things written there 

(a) Therefore (רב יוסף): the reasonable and valuable things written there may be read  

(i) Examples: parallels to vv. 4-7 

(ii) Tangent: aggadic interpretation of vv. 8-9 

b Incantations on a wound (v 10):  

i רב יוחנן: only if he spits, as it is improper to mention שם שמים over spittle 

ii רב: even if he uses a פסוק without 'שם ה, as long as it is about disease (e.g. נגע צרעת כי תהיה באדם…) 

iii ר' חנינא: any פסוק, even without mention of disease 

1 Tangents: about rubbing oil on שבת; summoning שדים 

2 And: interpretation of v. 10  

iv Tangent: story of יהושער'  ,ר"ע  ייסורין about the value of ר"ע on his deathbed (v. 11); his response to ר"א visiting ראב"ע ,

1 Explication: vv. 12-15 

(a) Tangent: three who made claims on God: 

(i) קין: v. 16 

(ii) עשו: v. 17 

(iii) מנשה: originally called out to many gods then to 'ה 

c אבא שאול: explicitly pronouncing 'ה’s Name 

i ברייתא: only outside of מקדש and only בעגה (several interpretations, discussed in שעור)  

 

 

 


