
ל"הספרות החיצונית בחז
מהי הספרות החיצונית: פרק א



ספרים שלא נכנסו למקרא•

(apocrypha)אורתודוכסי  כחלק מתרגום השבעים ליוונית /נשמרו במקרא הנוצרי הקתולי•

,  הכנסייה הקופטית, הכנסייה הסלבית, נשמרו בקרב כנסיות אחרות כמו הכנסייה האתיופית•
(pseudepigrapha)בשפות שונות , הכנסייה הסורית ועוד

אין הסכמה על הרכבו של האחרון•



:בקומראן התגלו ספרים משני הסוגים•

טוביה

ספר היובלים

חנוך הראשון

וכן התגלו ספרים חיצוניים שלא היו  •
:ידועים קודם לכן

מגילה חיצונית לבראשית

תעודת לוי

תעודת נפתלי

:  בסוג הראשון נכללים•

ספרי המכבים

סיראספר בן 

ספר יהודית

ספר טוביה

.תוספות שונות למקרא

:  בסוג השני נכללים•

ספרי חנוך

ספר היובלים

צוואות השבטים

יוסף ואסנת



ל על הספרים החיצוניים"דעתם של חז

סנהדרין י א' מ

ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ  : "שנאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
האומר  : ואלו שאין להם חלק לעולם הבא(. כאישעיה ס " )נצר מטעי מעשי ידי להתפאר
אף  : רבי עקיבא אומר. ואפיקורס, ואין תורה מן השמים, אין תחיית המתים מן התורה

.הקורא בספרים החיצונים



ל"הספרות החיצונית בחז
סיראספר בן : פרק ב
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:השתמר בעבריתסיראספר בן •

(וחלקים ממנו גם בקומראן)בכתב יד ממצדה . 1

בכמה כתבי יד מן הגניזה. 2

ל"בציטוטים בספרות חז. 3

וכן בשפות אחרות כמו סורית70-הוא השתמר במלואו ביוונית בתרגום ה•



משנה סנהדרין י א•

.אף הקורא בספרים החיצונים: רבי עקיבא אומר

א"עכח, תלמוד ירושלמי סנהדרין  י א•

וסיפרי בן לענה  סיראבן כגון סיפרי , אף הקורא בספרים החיצונים: רבי עקיבה אומר

.וכל ספרים שנכתבו מכאן והילך הקורא בהן כקורא באיגרתהמירסאבל סיפרי 

ו-משנה ידים ג ה•

יהודה  ' ר. הידיםאת מטמאיןשיר השירים וקהלת . הידיםאת מטמאיןכל כתבי הקדש 
קהלת אינו מטמא את : א"רי. וקהלת מחלוקתהידיםשיר השירים מטמא את : אומר
.ושיר השירים מחלוקתהידים

ידים ב  תוספתא•

וכל ספרים שנכתבו  סיראספרי בן . הידיםאינן מטמאות את המיניןוספרי הגליונים
.הידיםאת מטמאיןמכאן ואילך אינן 



ב  "בבלי בבא קמא צב ע

בישא גבי  דיקלאמטייל ואזיל : אינשידאמרימנא הא מילתא : ל רבא לרבה בר מרי"א
ותנן  , ומשולש בכתובים, שנוי בנביאים, דבר זה כתוב בתורה: אמר ליה? דשרכיקינא 

כחבראשית )"וילך עשו אל ישמעאל: "דכתיב, כתוב בתורה. בברייתאותנינא, במתניתין
; (שופטים יא ג)"ויהיו עמורקיםויתלקטו אל יפתח אנשים : "דכתיב, שנוי בנביאים, (ט

;  (ידיגסיראבן )"כל עוף למינו ישכון ובני אדם לדומה לו: "דכתיב, ומשולש בכתובים
;  (ביבכלים ' מ)"טהור–כל המחובר לטהור , טמא–כל המחובר לטמא : "'תנן במתני

לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא  : רבי אליעזר אומר:בברייתאותנינא
.מינו



ב "בבלי סנהדרין ק ע

: אבייאמר ליה . למיקרינמי אסור סיראבספר בן : רב יוסף אמר. בספרי מינים: תנא. 'וכואף הקורא בספרים החיצונים : רבי עקיבא אומר

ואיכול ביה תרתין  , בנוראיתיהאלא צלי , לחבלאמשכיה ליזילדלא מאודניהגילדנאתינטושלא [: ביה]דכתבמשום אילימא? מאי טעמא

שלא  ליבעולדלא , משמע לןקאאורח ארעא -מדרשאאי (. יטדברים כ )"לא תשחית את עצה: "נמי כתבבאורייתא, אי מפשטיה. גריצים

, שמא תזנה-בנערותה , שמא תתפתה-בקטנותה , מפחדה לא יישן בלילה, שואמטמונתבת לאביה : "דכתיבואלא משום . כדרכה

אי אפשר לעולם  : "הא רבנן נמי אמרוה" שמא תעשה כשפים-הזקינה , שמא לא יהיו לה בנים-נישאת , שמא לא תינשא-בגרה 

דגבריבלבךדויאתעיללא : "דכתיבאלא משום (. א"פסחים סה ע' ב" )אוי לו למי שבניו נקבות, אשרי מי שבניו זכרים, בלא זכרים ובלא נקבות

ישיחנה: וחד אמר, מדעתוישיחנה: חד אמר, רבי אמי ורבי אסי(. כהיבמשלי )"ישחנהאיש -דאגה בלב : "הא שלמה אמרה" דויאקטל גיברין

לעולם לא ירבה אדם  : רבי אומר:דתניא, והא רבי נמי אמרה-" תביא אל ביתךהכלמנע רבים מתוך ביתך ולא : "דכתיבואלא משום . לאחרים

.  לא צחי-בכסיה דנפח, סכסן-עבדקן , קורטמן-זלדקן: "דכתיבאלא משום (. כדיחמשלי )"איש רעים להתרועע: "רעים בתוך ביתו שנאמר

דאית ביה  מעלייתאמילי : אמר רב יוסף". ליהיכליכולי עלמא לא ,בדיקניהמאן דאית ליה מעברתא . סב מיניהלחמא?לחמאבמאי איכול : אמר

,  מביתויגרשנה?תקנתיהמאי " .צרעת לבעלה-רעה אשה. תנתןאלהיםבחיק ירא , מתנה טובה-טובה אשה: "להודרשינן

אצל בעלה  תטאל . העלם עיניך מאשת חן פן תלכד במצודתה. מספר ימיו כפלים, אשרי בעלה-יפה אשה. "ויתרפא מצרעתו

רבים היו פצעי רוכל המרגילים לדבר ערוה  . ועצומים כל הרוגיה, יפיה רבים הושחתואשהכי בתואר , למסוך עמו יין ושכר

רבים יהיו  . תביא ביתךהכלמנע רבים מתוך ביתך ולא (. "כזירמיהו ה " )ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה". "כניצוץ מבעיר גחלת

כזמשלי )"כי לא תדע מה ילד יום" "אל תצר צרת מחר(. "מיכה ז ה" )משוכבת חיקך שמור פתחי פיך". "גלה סודך לאחד מאלף, דורשי שלומך

, גגוגגיםבשפל . אף לילות: "אומרסיראבן , (משלי טו טו" )כל ימי עני רעים". "ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו, שמא למחר איננו", (א

".ומעפר כרמו לכרמים, לגגוגגיםממטר . ובמרום הרים כרמו



ל"הספרות החיצונית בחז
ספר מכבים ב: פרק ג



70-הספר השתמר בתרגום ה•

מכבים ב נכתב ביוונית( שנכתב בעברית)בניגוד למכבים א •

אבל הנוסח שבידינו הוא תקציר( מקירינייסון)יש לספר סופר •

(ולא יתר אחיו)הגיבור שלו הוא רק יהודה המכבי •

ביתר פירוטאנטיוכוסהוא מתאר את האירועים שקדמו למרד ואת גזירות •

רק בו נזכרת האם של שבעת הבנים שמתו על קידוש השם•

ל מספרים את סיפור האם ושבעת בניה"חז•



פרשה א( בובר)איכה רבה 
חבש כל אחד ? מה עשה לה השלטון. היא ושבעה בניה עמה, שנישבתמעשה במרים בת תנחום 

ו אחי "ח: ל"א. לצלם כשם שהשתחוו אחיךהשתחוה: הוציא את הראשון ואמר לו. בפני עצמו
, (שמות כ ב" )אלהיך' אנכי ה"שכתוב בתורה ? למה: ל"א. לואשתחוהאף אני לא , לא השתחוו

ו לא "ח: ל"א. כמו שהשתחוו אחיך, לצלםהשתחוה: ל"א. הוציא את השני. להרגועליו צוה
אחרים אלהיםלא יהיה לך : "שכתוב בתורה? ל למה"א. לומשתחוהאף אני איני , השתחוו אחי

לצלם כשם  השתחוה: ל"א. הוציא את השלישי. להרגועליו צוהמיד (. שמות כ ג" )על פני
שכתוב  ? למה: ל"א. לומשתחוהאף אני איני , ו לא השתחוו אחי"ח: ל"א. שהשתחוו אחיך

: ל"א. הוציא את הרביעי. להרגועליו צוה(. יטכבשמות " )יחרםלאלהיםזובח : "בתורה
ל "א. לואשתחוהאף אני לא , ו לא השתחוו אחי"ח: ל"א. לצלם כשם שהשתחוו אחיךהשתחוה

הוציא  . להרגועליו צוה(. שמות כ ה" )להם ולא תעבדםתשתחוהלא : "שכתוב בתורה? למה
אף אני לא , ו לא השתחוו אחי"ל ח"א. לצלם כשם שהשתחוו אחיךהשתחוה: ל"א. החמישי
בשמים האלהיםהוא ' וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה"שכתוב בתורה ? למה: ל"א. אשתחוה

השתחוה: ל"הוציא הששי וא. להרגועליו צוה(. דברים ד לט" )ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
? למה: ל"א. אשתחוהאף אני לא , ו לא השתחוו אחי"ל ח"א. כשם שהשתחוו אחיך, לצלם

והוא היה , הוציא את השביעי(. דברים ו ד" )אחד' האלהינו' שמע ישראל ה: "שכתוב בתורה
, ו לא השתחוו אחי לצלם"ל ח"א[. אחיך]לצלם כשם שהשתחוו השתחוה: ל"א. הקטון שבהם

, אותו ביראהממיריןשאין אנו לאלהינושכבר נשבענו ? למה: ל"א. אשתחוהאף אני לא 
שלא להמירנו  , כך נשבע לנו, וכשם שנשבענו לו(. יזכודברים " )האמרת היום' את ה: "שנאמר

(.  יחכודברים )האמירך היום ' וה: "שנאמר, באומה אחרת



אללי לך : ל"א. ולך הביאהו כדי שיראו ויאמרו קיים מצות הקיסר, כ אני אזרוק הטבעת זו לפני הצלם"א: ל"א
ולא אתיירא מפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא אלוה של , ממך שאתה בשר ודם אתיירא, קיסר
?,  לאלהיכוכי יש פה : ל"א? וכי עולם של הפקר ראית. אללי לך קיסר: ל"א? ל וכי יש אלוה בעולם"א. עולם

" שמים נעשו' בדבר ה: "כתיבבאלהינואבל , (הקטותהלים " )פה להם ולא ידברו: "ז שלכם כתיב"בע: ל"א
, (הקטותהלים " להם ולא יראועינים: "ז שלכם כתיב"בע: ל"א? לאלהיכםעיניםוכי יש : ל"א(. תהלים לג ו)

ז שלכם  "בע: ל"א? לאלהיכםוכי יש אזנים : ל"א(. יבדברים יא " )בהאלהיך' תמיד עיני ה: "כתיבבאלהינואבל 
: ל"א(. טזמלאכי ג " )וישמע' הויקשב: "כתיבבאלהינואבל , (וקטותהלים " )אזנים להם ולא ישמעו: "כתיב

: כתיבבאלהינואבל , (וקטותהלים " )אף להם ולא יריחון: "ז שלכם כתיב"בע: ל"א? לאלהיכםוכי יש אף "
ידיהם ולא : "ז שלכם כתיב"בע: ל"א? לאלהיכםוכי יש ידים : ל"א(. כאבראשית ח " )את ריח הניחוח' וירח ה"

? לאלהיכםוכי יש רגלים : ל"א(. יגישעיה מח " )אף ידי יסדה ארץ: "כתיבבאלהינואבל , (זקטותהלים " )ימישון
"  ועמדו רגליו ביום ההוא: "כתיבבאלהינואבל , (זקטותהלים )רגליהם ולא יהלכו : ז שלכם כתיב"בע: ל"א
אבל  , (זקטותהלים " )לא יהגו בגרונם: "ז שלכם כתיב"בע: ל"א? לאלהיכםוכי יש גרון : ל"א, ( ...זכריה יד ד)

(.  טזש ה "שה" )חכו ממתקים וכלו מחמדים: "כתיבבאלהינו

חנניה  : ל"א? ועזריהמישאלמפני מה לא הציל אתכם מידי כשם שהציל חנניה , הללוהמדותאם יש לו כל : ל"א
. כדי שיתבע דמנו, ונפלנו ביד מלך חייב ואכזרי, אבל אנו חייבים, ונפלו ביד מלך זכאיזכאיןועזריה היו מישאל

ולא מסרנו הקדוש ברוך הוא אלא בידך בשביל שהוא , ה שיפגעו בנו"כי הרבה דובים והרבה נמרים יש לו להקב
.  ואחבקהוואנשקהותנה לי את בני , בחייך קיסר: אמול "א. להרגועליו צוהמיד . עתיד לתבוע את דמנו מידך

(. ש ד יא"שה" )דבש וחלב תחת לשונך': לקיים מה שנאמר, חלבוהניקתהווהוציאה את דדיה , ונתנו לה את בנה
שכתוב  , ו אינו עושה הדבר הזה"ח:ל "א. ביחדצוארוועל צואריתנה חרב על , בחיי ראשך קיסר: אמואמרה לו 
וכי כל התורה כולה , רשע: ל אותו תינוק"א(. כחכבויקרא " )אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד: "בתורתכם

אצל אחיך אתה , אל ירך לבבך ואל תחת, בני: אמואמרה לו . להרגומיד לקחוהו ממנה ? קיימת חוץ מפסוק זה
אבל . אתה בנית מזבח אחד ולא הקרבת את בנך: ואמור לו משמי, ואתה ניתן בתוך חיקו של אברהם אבינו, הולך

וכיון שנהרג שיערו . עובדיןודידי , נסיוןולא עוד אלא דידך . והקרבתי את בני עליהם, אני בניתי שבעה מזבחות
ומה : ואמרוע"אוהבאותה שעה צעקו כל . שעות' חכמים שנותיו של אותו תינוק ונמצא בן שש שנים ומחצה וב

,  ההיאהאשהנשתטיתלאחר ימים : אמרו. והם נהרגים עליו בכל שעה, של אלו עושה להם כך וכךאלהיהם
: ורוח הקודש אומרת(. טקיגתהלים " )אם הבנים שמחה: "וקראו עליה. ועלתה לראש הגג והשליכה עצמה ומתה

."הבוכיעל אלה אני "



(תרגום דניאל שוורץ)יחמכבים ב ז 

אל תתעה  : ובעמדו למות הוא דיבר כך, אחריו הביאו את השישי
מכיוון , לשווא שהרי אנו סובלים את הדברים האלה בגלל עצמנו

אך אתה אל תחשוב שתהיה פטור  . שחטאנו כלפי האלוהים שלנו
.באללהלחםלאחר ששלחת את ידך , מעונש



ב"ענזגיטין ' ב
ושבעה  אשהזו : רב יהודה אמר(. כגתהלים מד )"כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה"

אנכי  : "כתוב בתורה, אמר להו! פלח לעבודת כוכבים: אמרו ליה. דקיסרלקמיהקמא אתיוהו. בניה
פלח לעבודת  : אמרו ליה. דקיסרלקמיהלאידךואתיוהו. וקטלוהואפקוהו, (שמות כ ב)"אלהיך' ה

.  וקטלוהואפקוהו, (שם ג)"אחרים על פניאלהיםלא יהיה לך : "כתוב בתורה: אמר להו! כוכבים
" יחרםלאלהיםזובח : "כתוב בתורה: אמר להו! פלח לעבודת כוכבים: אמרו ליה, לאידךאתיוהו

כתוב  : אמר להו! פלח לעבודת כוכבים: אמרו ליה. לאידךאתיוהו. וקטלוהואפקוהו, (יטכבשם )
פלח  : אמרו ליה. לאידךאתיוהו. וקטלוהואפקוהו, (שם לד יד" )לאל אחרתשתחוהלא : "בתורה

אפקוהו, (דברים ו ד)"אחד' האלהינו' שמע ישראל ה: "כתוב בתורה: אמר להו! לעבודת כוכבים
וידעת היום : "כתוב בתורה: אמר להו! פלח לעבודת כוכבים: אמרו ליה. לאידךאתיוהו. וקטלוהו

אפקוהו(. שם ד לט)"בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עודהאלהיםהוא ' והשבות אל לבבך כי ה
האמרת ' את ה: "כתוב בתורה: אמר להו! פלח לעבודת כוכבים: אמרו ליה. לאידךאתיוהו. וקטלוהו

אותו באל  מעביריןברוך הוא שאין אנו להקדושכבר נשבענו , (יזכושם )"האמירך היום' וה' וגו
וגחיןלך גושפנקא אישדי: ל קיסר"א. ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת, אחר

על , חבל עלך קיסר, חבל עלך קיסר: ל"א. דמלכאהרמנאקביל עליה דלימרוכי היכי , ושקליה
אמרה להו . למיקטליהאפקוהו! על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, כבוד עצמך כך

אתה עקדת  : לכו ואמרו לאברהם אביכם, בניי: אמרה לו. פורתאואינשקיהניהלי יהבוהו: אימיה
אם : "בת קול ואמרהיצתה. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה! מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות

(.טקיגתהלים )"הבנים שמחה



ל"הספרות החיצונית בחז
אריסטאסאיגרת : פרק ד



.פילוקרטסלאחיו , הספרן בספרית אלכסנדריה, מאריסטאסהאגרת נכתבה •

שנוסדה על ידי תלמי השני  , החדשה באלכסנדריההספריהמתארת את החלטת •
לתרגם ליונית את יצירות התרבות של העמים שאינם דוברים  , פילדלפוס

.יונית

(  ששה מכל שבט)מתארת את הזמנתם של שבעים ושניים זקנים מירושלים •
רוב הספר מוקדש לדיונים פילוסופיים בין חכמי  . לתרגם את התורה ליונית

.פילדלפוסהיהודים למלך תלמי 



פסחא יד, ישמעאל בא' מכילתא דר

ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים ובארץ כנען ובארץ גושן שלשים שנה  "
כיוצא בו  . וזה אחד מן הדברים שכתבו לתלמי המלך(. מיבשמות " )וארבע מאות שנה

שם  " )אעשה אדם בצלם ובדמות", (בראשית א א)"ברא בראשיתאלהים: "כתבו אליו
שם ב  )"ביום הששי וישבות ביום השביעיויכל", (שם ה ב" )בראםונקוביוזכר ", (כז
יחשם )"לאמרותצחק שרה בקרוביה ", (שם יא ז)"הבה ארדה ואבלה שם שפתם", (ב
משה את אשתו ואת ויקח", (שם מט ז)"כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס", (ב

,  (טזטזבמדבר )"לא חמור אחד מהם נשאתי", (שמות ד ו" )בניו וירכיבם על נושא אדם
אשר לא  : "וכתבו לו(. יטדברים ד )"אותם להאיר לכל העמיםאלהיךאשר חלק יי "

ומושב ", (ויקרא יא ו)"ואת צעירת הרגלים: "וכתבו לו(. שם)"לאומות לעבדםצויתי
(.  מיבשמות " )בני ישראל שלשים שנה וארבע מאות שנה



ב-א"מגילה ט ע' ב

ולא גילה להם  , והכניסן בשבעים ושנים בתים, מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים: דתניא
נתן הקדוש ברוך הוא . כתבו לי תורת משה רבכם: ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם. על מה כינסן

(. בראשית א א" )ברא בראשיתאלהים: "וכתבו לו. והסכימו כולן לדעת אחת, בלב כל אחד ואחד עצה
זכר  "(. בראשית ב ב" )וישבות ביום השביעי, ביום הששיויכל"(. כזשם " )אעשה אדם בצלם ובדמות"

(. בראשית יא ז" )הבה ארדה ואבלה שם שפתם". "בראם"ולא כתבו , (בראשית ה ב" )ונקבה בראו
(.  בראשית מט ז" )כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס(. "יביחבראשית " )ותצחק שרה בקרוביה"
ומושב בני ישראל אשר (. "שמות ד כ" )משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדםויקח"

" וישלח את זאטוטי בני ישראל(. "מאיבשמות )"ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנה
"  לא חמד אחד מהם נשאתי(. "שמות כד יא" )ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו(. "שמות כד ה)
אלהיםוילך ויעבוד (. "יטדברים ד )"אתם להאיר לכל העמיםאלהיך' אשר חלק ה"(. טוטזבמדבר )

ואת  : "ולא כתבו לו, "את צעירת הרגלים: "וכתבו לו(. גיזדברים " )לעובדםצויתיאחרים אשר לא 
שחקו בי היהודים והטילו שם : שלא יאמר, מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה, (ויקרא יא ו" )הארנבת

.אשתי בתורה



ל"הספרות החיצונית בחז
(האיתיופי)חנוך א : פרק ה



:  כד-כאלבראשית ה מתיחסיםבספרות החיצונית ישנם שלושה ספרי חנוך וכולם •
האלהיםויתהלך חנוך את [כב]:יחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלחו[ כא]

ויהי כל ימי חנוך [כג]:אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות
ואיננו כי לקח אתו האלהיםויתהלך חנוך את [כד]:חמש וששים שנה ושלש מאות שנה

.אלהים

החיבור תורגם (. העתיקההאיופיתהשפה )חנוך הראשון השתמר בשלמותו רק בגעז •
במקורו נכתב החיבור  . וקטעים גדולים מהספר השתמרו ביונית על פפירוסים, מיונית
.כפי שהממצא מקומראן מוכיח, ארמית

חנוך השני השתמר בשלמותו בסלאבית עתיקה וקטעים ממנו התגלו לאחרונה בקופטית  •
יש בו מרכיבים נוצריים בולטים והוא כנראה מאוחר לחלק מספרות (. מצרית עתיקה)

.ל"חז

ספרות –" ספרות ההיכלות"חנוך השלישי הוא חיבור מן הספרות הידועה בשם •
ל אבל היא  "יש לה קשרים הדוקים לספרות חז. מיסטית קדומה משלהי העת העתיקה

.איננה חלק ממנה

שרידים  . התגלה גם הוא בקומראן" ספר הענקים"נוסף שקיבל את השם חנוכיחיבור •
.בסוגדיתלספר השתמרו בספרות המניכאית גם בקופטית וגם 

חנוך השלישי הופך אותו . כל החיבורים הללו מהללים את חנוך והופכים אותו למלאך•
.מטטרון–ה "למלאך החשוב יותר של הקב



:חנוך נחשב לדמות שלילית, לעומת זאת, ל הקלאסית"בספרות חז•

שלצדיקים אלא  טומוסןאינו נכתב בתוך : הושעיא' ברחמא' אמר ר: בראשית רבה כה א
.  פעמים רשעק,צדיפעמים , חנוך חנף היה: אייבו' ר. שלרשעיםבטומוסן

?  למה: אמר להם. אין אנו מוצאים מיתה לחנוך: אמרו לו. אבהו' המינים שאלו את ר"
,  אם לקיחה אתם דורשים: אמר להם. באליהו לקיחה' ונאמכאן לקיחה ' נאמ: אמרו לו

'  אמר ר(. טזיחזקאל כד " )'הנני לוקח את מחמד וגו: "ביחזקאל' ונאמ, כאן לקיחה' נאמ
.  יפה השיבם: תנחומא

ויתהלך  "' נאמ: אמר לה אילו. אין אנו מוצאים מיתה בחנוך: יוסי' שאלה את רמטרונא
" 'ואיננו כי לקח אתו וגו"כשהוא אומר . הייתי אומר כדבריך, ושתק" האלהיםחנוך את 

.אלהיםכי לקח אתו , איננו בעולם

.  בתלמוד הבבלי אינו נזכר בכלל•

ולא עלו משה  , מעולם לא ירדה שכינה למטה: רבי יוסי אומר: ותניא: א"בבלי סוכה ה ע
(.  טזקטותהלים " )והארץ נתן לבני אדם' השמים שמים לה: "שנאמר, ואליהו למרום

אמיתארי וליתוהידיי בדחלתאוהליך חנוך : "תרגום אונקלוס בראשית ה כד: ראו גם
"  יתיה



:ל"אזכרות של חנוך א בספרות חז•

עוזאשמכפר על מעשה -עזאזל : תנא דבי רבי ישמעאל: ב"עסזבבלי יומא 
.  ועזאל

שכן את  , בעיניםשאין מכשול אלא , אל תכשל בעיניך: מסכת כלה רבתי ג ה
האלהיםויראו בני : "שנאמר, לא נכשלו אלא בעיניהם, ועוזיאלעוזאמוצא 

(.  בראשית ו א" )את בנות האדם

.שם אחד מן המלאכים שנפלו–עזאל: חנוך א

:ל"אזכרות של ספר הענקים אצל חז•

ואמר  . ... ועוג בני אחיה בר שמחזאי הווסיחון: מרדאמר: א"עסאבבלי נדה 
.  זה עוג שפלט מדור המבול: רבי יוחנן

מנהיג המלאכים שמרדו–שמחזאי : חנוך א ו

.  גיבור הספר–אחיה בן שמחזאי : ספר הענקים



ל"הספרות החיצונית בחז
(הסורי)ברוך : פרק ו



מג  ; טז-יבלב ;  לב-דכו)סופרו של ירמיהו במקרא –גם על ברוך בן נריה •
.התפתחה ספרות ענפה–( ב-מה א; ו-ג

ובקאנון  70-שהשתמר בתרגום ה, ברוך א הוא ספר חיצוני מימי בית שני•
.והקתוליהאורתודוקוסי

הוא נכתב בוודאי לאחר . הוא שמעניין אותנו–ברוך חזוןאו –ברוך ב •
ובתוך הספר ( בכנסיה הסורית)הוא השתמר רק בסורית . חרבן בית שני

אך יש  , לא ברור באיזה שפה היה המקור. נכתב שהטקסט תורגם מיונית
.לשער שהיה בעברית

.לא ברור אם הוא יהודי או נוצרי במקור. ברוך ג השתמר ביונית ובסלאבית•

,  והוא השתמר ביונית" יתר דברי ירמיה"שנקרא גם , קיים גם ברוך ד•
הוא מתאר את ירושלים לאחר החרבן ויש  . באתיופית ובסלאבית, בארמנית

.לא ברור באיזו שפה, הטוענים שנכתב במאה השנייה



וזרקתם , קחו מפתחות המקדש, הכהניםואתם (: כהנא' תרגום א)יחי ( הסורי)ברוך חזון•
ואתן  . שמרנושואשמור אתה ביתך כי אנחנו : לאדוני ואמרתםונתתום, השמימהאותם 

והשלכתן אל תוך האשהכלמהרנה קחנה , הבתולות האורגות בוץ ומשי עם זהב אופיר

,  של פרחי כהונהכיתותכיתות נתקבצומשחרב הבית בראשונה : תנו רבנן: א"עכטבבלי תענית 
הואיל ולא זכינו להיות  ! של עולםרבונו: ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו, ומפתחות ההיכל בידן

כעין פיסת יד וקיבלתן  ויצתה. וזרקום כלפי מעלה, יהיו מפתחות מסורות לך–נאמנים גזברין
.והם קפצו ונפלו לתוך האור, מהם

והנה ארבעה מלאכים עומדים בארבע פינות העיר והמה אוחזים וארא: ז א; ברוך ו דחזון•
ויהי אחר הדברים האלה ואשמע את המלאך אומר אל המלאכים  ... איש איש לפיד בידו 

:  לאמרעתה החלו והחרבתם את העיר עד היסוד ולא יתפארו האויבים : האוחזים בלפידים
.אף שרפנו מקום אל שדי, אנחנו החרבנו את חומת ציון

לשרוף בית  האיך( מן הזקינים)שם ישבו השונאים ונטלו עצה : כופיסקאפסיקתא רבתי 
נטלו עיניהם והנה ארבעה מלאכים יורדים ובידם ארבעה לפידים  , עד שנמלכו ביניהם. המקדש

נטל את , ק"ביהמכשראה כהן גדול שנשרף . של היכל ושרפו אותוזויתשל אש ונתנו בארבעה 
של שקר הייתי  אפיטרופוס, הרי מפתחות של ביתך: פתח פיו ואמר. וזרקן לשמיםהמפתיחות

ואת החצוצרות ונפלו  הכינוריםשנשרף בית המקדש נטלו את והלויםהכהניםכשראו ... בתוכו 
נפלו באש ונשרפו שלא  ק"ביהמכשראו הבתולות שהיו אורגות בפרוכת שנשרף . באש ונשרפו

. יענו אותן השונאים



ל"הספרות החיצונית בחז
עליית ישעיהו: פרק ז



אך קטעים ביונית נמצאו על  , הספר עליית ישעיהו השתמר בשלמותו רק באתיופית•
.בצורתו הנוכחית הוא ספר נוצרי. פפירוס במצרים

".קידוש השם של ישעיהו"בתוכו השתמר חיבור יהודי קדום יותר אותו חוקרים מכנים •

במסור של  שנסרושל מנשה בלבווהכניס ישיעהוזעם על בליעל: יד; עליית ישעיהו ו א* 
וכאשר נוסר ישעיהו לשניים הוא לא צעק ולא בכה אלא שפתיו דובבו בדברו עם רוח  ... עץ 

.  הקודש עד שתם ניסורו

והוא . מיקטלוניהבעי ' ישעיפרי חורי הוה, מנשהדקםכד : ג"עכח, ירושלמי סנהדרין י ב
.  קדמויאתון ואמרין , דגולתיה. חסר ציציתה, ארזאובלעיה לארזאערק . קדמוייערק מן 
.דמאואיתחמילארזאונסרו . ארזאאזלון ונסרון : אמר לון

לא "שכן משה אמר הנביאתאני טוב ממשה :וישעיהו עצמו אמר: ט-עליית ישעיהו ג ח* 
וחי ( השוו ישעיהו ו)אלהיםאני ראיתי את : וישעיהו אמר( שמות לג כ"  )יראני האדם וחי

.אני

: וכתוב בה, מצאתי מגלת יוחסין בירושלים: אומרעזאישמעון בן : תני: ב"בבלי יבמות מט ע
כי לא : "משה רבך אמר: אמר ליה. מידן דייניה וקטליה: אמר רבא. מנשה הרג את ישעיה... 

ישעיה  )"רם ונשאכסאיושב על ' ואראה את ה: "ואת אמרת, (שמות לג כ)"יראני האדם וחי
.נח נפשיהפומאכי מטא להדי , ונסרוהלארזאאתיוה. בארזאאיבלע , אמר שם( ... ו א



ל"הספרות החיצונית בחז
וימברסיאנס: פרק ח



אפו בעלילותיהם כי לא ויחר(: ס"לפנההשניההמאה )18–16שורות , 5ברית דמשק טור •
כי מלפנים עמד משה ואהרן ביד שר . הם גוי אבד עצות מאשר אין בהם בינה. עם בינות הוא

...במזימתו בהושע ישראל את הראשונה אחיהו יחנה ואת את בליעלויקם, האורים

גם כן מלומדת  , וישנה עוד כת(: מאה ראשונה)2היסטוריה של הטבע ל , הזקןפילניוס•
...יהודים מלידה , ולופטהיאנס, שמוצאה ממשה, בכשפים

וכמו  : דליטשתרגום פרנץ ( השניההמאה )ג ח תימוטאוסאל השניההאירגת, ברית חדשה•
... כן גם אלה מתקוממים על האמת , אשר קמו על משהוימבריסיניס 

,  דמיגרוןאו , עצמוקרמנדס–אהיה כל מכשף שתחפוץ (: מאה שניה)90אפולוגיה , אפוליאוס•
או כל מכשף בעל שם  , עצמודרדנוסאו אפולובקסאו יאנסאו , עליו ודאי שמעת, או משה

.ועד ימינוואוסטנסזוראוסטרמימי 

-השניהכבר במאה )וימברסיאנסקטעי פפירוסים במצרים מגלים שאכן היה קיים חיבור על •
.כנראה יהודי ושייך לספרות היהודית הלניסטית, (שלישית לספירה

מאה  )הנקרא צוואת שלמה ( שבצורתי הנוכחית הוא נוצרי)הספר מצוטט בחיבור החיצוני •
(.רביעית לספירה-שלישית



אמרי  , אמר להו. תבן אתה מכניס לעפריים: למשהוממראיוחנאאמרי ליה : א"בבלי מנחות פה ע•
.שקולירקאירקאלמתא: אינשי

[ין]ו[די]וחתימיןדיוימין [י]חתליליןאסיריןליליןחתימיןדיויןאסירין: קערת השבעה מבבל•
מן ובניהוןבהדיןהורמיזדוךבת [י]הדדוכתון[ה]ליל ונשאסיריןושורבתיהוןאינון וליליןולטבין 

ן  [י]ל[באיממרא ]ויוחנאביד דנפקפתקאודמצריםרבתא מיאלכסנדריאדאתאגיטאכוכבה ומן חל 

.הדיןבסיפראדכתיביןמלאכיה הת[מ]ש

תרגום יונתן•

ְוַטְלָיאֲחָדאמֹוָדָנאַקְייָמא ְבַכף ְדִמְצַרִים ְוָהא ָכל ַאְרָעא ְבֵחיְלֵמיּהָחֵמי ֲהָוהַוֲאַמר ַפְרעה ָדָמְך : שמות א טו

ִמן ַיד ָשַדר ּוְקָרא ָכל ַחְרֵשי ִמְצַרִים ְוָתֵני  . ְבַגָוהְמַטְלָיא מֹוָדָנאַכף ַכְרָעאַוֲהַותֲחָדאמֹוָדָנאְבַכף ִאיְמָרָתאַבר 

ְלֶמֱהֵויִביר ַחד ָעִתיד : ְוָאְמִרין ְלַפְרעהַחְרַשָיאֵריֵשי ְוִיְמְבֵרסֵייִניספּוְמהֹוןִמן ַיד ַפְתִחין . חּוְלֵמיּהַיתְלהֹון 

.  ְדִמְצַרִיםָכל ַאְרָעא ִלְמַחְרָבאֲעִתיָדאְידֹו ְדַעלְדִיְשָרֵאלִבְכִניַשְתהֹוןִמְתְיִליד

ִדְבִמְצַרִיםַחְרִשין , ְוִיְמְבֵריסֵיִניס ִהינּון , ַוֲעָבדּו ְלחֹודּוְלַחְרַשָיאְלַחִכיַמָיאּוְקָרא ְלחֹוד ַפְרעה : שמות ז יא

.ֵהיְכֵדיןקּוְסֵמיהֹוןְבַלֲחֵשי 

ֵליּה ְלִמיְשַטןְבִאְסָרָטאַדְיָי ַמְלָאָכאְוִאְתַעַתד ִלְלטֹוִנינּוןָאִזיל הּוא ֲארּוםַדְיָי רּוְגָזאּוְתֵקיף : כבכבבמדבר 

.  ִעֵמיּהְוֵיְמִריסֵיִניס עּוֵלימֹוי ּוְתֵרין ַאְתֵניּהְוהּוא ְרִכיב ַעל 



ל"הספרות החיצונית בחז
טוביה: פרק ט



ואשר הולך לבית  , הנמצא בגולה האשורית, ספר טוביה מספר על טוביה משבט נפתלי•
וכל פעם הרג השד אשמדאי את החתן , שנישאה כבר שבע פעמים, שרה, בת דודתו

והוא מספר לו כיצד  , מחופש לידיד, מלווה את טוביה המלאך רפאל. בליל הכלולות
.התחבולה עולה בידו וטוביה ושרה נישאים. עליו לגרש את השד אשמדאי

נמצא בקאנון האורתודוקסי . ס"ראשונה לפנה-הספר התחבר במאות השלישית•
.70-כחלק מתרגום ה, והקתולי

(.4Q196–200)השתמרו בקומראן , גם בעברית וגם בארמית, קטעים מן הספר•

אם כי השד אשמדאי ממלא תפקיד  , הקלאסיתהקאנוניתל "אין לו זכר בספרות חז•
(.ב-א"גיטין פח ע' ב)חשוב בסיפור בניית המקדש על ידי שלמה בתלמוד הבבלי 

,  הנדפסתנחומא)תלמודי ולו שתי גרסאות -מדרשי פוסט-הוא חיבור אגדיהתנחומא•
מה  . מה שנמצא בשתי הגרסאות מקורו במהדורה המקורית של החיבור(. בוברתנחומא

.שנמצא רק באחת מהן הוא מאוחר

:הנדפס האזינו ז נמצא הסיפור הבאבתנחומא•



ונשאת שלשה פעמים לשלשה בני אדם ובכל לילה ראשונה של  . לו בת אחת יפת תואר מאד וחסידהוהיתה, ומעשה באדם אחד עשיר גדול ומקובל
והיה  . ישבה ימים רבים. אשב אלמנה ועגונה עד אשר יראה המקום וירחם. לא ימותו עוד בני אדם עלי: ואמרה. למחרת מוצאים בעלה מת, נשואיה

אותן ומזה היו  ומוכריןעצים מן היער חבילימביאיןובכל יום ויום הוא ובנו הגדול , והיו לו עשרה בנים, לאותו עשיר אח עני מאד במדינה אחרת
זלגו . למחר הלכו ביער ונתעטף רוח האב. פעם אחת לא מכרו ולא היה להם מעות לקנות לחם ולא אכלו אותו היום. הוא ואשתו ובניומתפרנסין

וכשבא לביתו שמח שמחה גדולה דודו  . נטל רשות מאביו ומאמו והלך למדינת דודובלבוהרהר הבן . עיני הבן דמעות על ענים ותלה עיניו למרום
שאלה אחת אני : אמר לו. לסוף שבעת ימים בא הבחור לדודו. ישב עמו שבעה ימים. ועל הבניםאמוושאלו לו על אביו ועל , עליו וגם אשתו ובתו

שתתן לי בתך  , זאת השאלה אשר אני שואל ממך: אמר. וכן עשה. השבע לי: אמר לו. אמור בני מה שתרצה: אמר לו דודו. שואל ממך אל תשיבני
אל  , אם על עסקי ממוני אתה קופץ עליה: אמר לו. על מנת כך: אמר לו. כך מדתהבעונותיאל כי , אל בני: אמר לו. כששמע האיש בכה. לאשה

ראה העשיר הדבר ונתרצה . כבר נשבעת על הדבר הזה: אמר לו. כי אתה בחור נאה וחכם ובעצתי אל תסתכן, תשאנה ואני אתן לך כסף וזהב הרבה
תהי ידך בי ואל ימותו כל  , העולמיםרבון: כששמעה זאת בכתה וצעקה במר נפשה ותלתה עיניה למרום ואמרה. לו ובא לבתו וספר לה את הדברים

, וקראו בינו לבינו, ל"ונזדמן לו זקן אחד והוא אליהו ז. קדשה ועשה משתה וקרא לזקני העיר ועשה כילה וישב החתן בתוכה? מה עשה. אלו עלי
עני שאין  . יבא אליך עני לבוש בגדים שחורים וקרועים וייגע שער נתנו מסמרים, כשתשב לסעוד. מעצתיתטעצה נכונה ואל איעצך, בני: ואמר לו

ואל תפל דבר מכל אשר דברתי  , ושמש לפניו בכל כחך וכבדהו, והאכילהו והשקהו, תקום ממושבך והושיבהו אצלך, כשתראהו. כמוהו בכל העולם
החתן עמד וכשראהוישבו על המשתה כשהתחילו לאכול בא אותו עני . הלך לו הזקן ובא החתן למקומו. לשלום ואני אלך לדרכיותשאר, לך

אני שלוחו של מקום ובאתי הנה לקחת  , בני: אמר לו. הביאו לחדר. אותו העני קרא לחתן, לאחר המשתה. ממקומו ועשה לו כל מה שאמר לו הזקן
אמר  . או שבעה ימי המשתה, תן לי שלשים יום, אם כן: אמר לו. לא אעשה: אמר ליה. תן לי זמן שנה אחת או חצי שנה, אדוני: אמר לו. את נפשך

לדבר הזה אשא פניך  : אמר לו. המתן לי עד שאלך ואקח רשות מאשתי, בבקשה ממך: אמר לו. כי כבר הגיע עתך, לא אתן לך אפילו יום אחד: לו
.  הביאהו אצלם בחדר. קרא הבחור אליה ובאת לפתוח לו. ופתח החדר, והיא יושבת יחידה ובוכה ומתפללת לקונה, הלך לחדר. בא מהרה. ולך

כי המלאך בא והגיד לי שבא , כי בא עתי ללכת בדרך כל הארץ, ליטול רשות ממך: אמר לה? למה באת, אחי: אמרה לו. החזיקה בו ונשקה לו
אתה המלאך שבאת לבקש נפש : אמרה לו. הלכה ומצאה אותו. ואני אלך לו ואדברה עמו, אלא תשב הנה, לא תלך: אמרה לו. לבקש את נפשי

חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה  אשהאיש יקחכי "כתוב בתורה . לא ימות עתה: אמרה לו. אמר לה הן? אישי
ואם  , אם תקבל דברי מוטב. את נפשו תעשה התורה פלסתרתקחואם . ותורתו אמת, ה אמת"והקב(. דברים כד ה" )אחת ושמח את אשתו אשר לקח

, ואבי הכלה ואמה בוכים בחדרם, בלילה שכבו יחד החתן והכלה. מיד גער הקדוש ברוך הוא במלאך והלך. תבוא עמי לבית דין הגדול, לאו
נכנסו . ושמחים יחדמשחקיןכשקמו שמעו החתן והכלה . קודם שיעלה עמוד השחר, להכין קבר לחתנםוהאשהוכשהגיע לחצי הלילה קמו האיש 

.  ה נוצר הבוטחים בו"וזהו שהקדוש ב, ראו ושמחו והודיעו הדבר לקהל והודו לשם. לחדר לראות הדבר


