בס"ד

THE DEAD SEA SCROLLS

1.1
גיטין ס.

ורבה ורב יוס דאמרי תרוייהו האי ספר אפטרתא אסור למקרי ביה
בשבת מאי טעמא דלא נית ליכתב מר בר רב אשי אמר לטלטולי נמי
אסור מ"ט דהא לא חזי למיקרי ביה ולא היא שרי לטלטולי ושרי למיקרי
ביה דר' יוחנ ור"ש ב לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא והא לא נית
ליכתב אלא כיו דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורת ה"נ כיו דלא
אפשר עת לעשות לה' הפרו תורת

1.2
תמורה י"ד:

ותנא דבי רבי ישמעאל כתוב ל את הדברי האלה אלה אתה כותב אבל
אי אתה כותב הלכות אמרי דלמא מילתא חדתא שאני דהא רבי יוחנ
ור"ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי )תהלי קי"ט( עת
לעשות לה' הפרו תורת אמרי מוטב תיעקר תורה ואל תשתכח תורה
מישראל

2.1
סנהדרין צ.

ואלו שאי לה חלק לעול הבא האומר אי תחיית המתי מ התורה
ואי תורה מ השמי ואפיקורוס ר"ע אומר א הקורא בספרי החיצוני

2.2
סנהדרין ק:

רבי עקיבא אומר אא הקורא בספרי החיצוני וכו':
תנא בספרי צדוקי רב יוס אמר בספר ב סירא נמי אסור למיקרי

2.3
ב"ק צ"ב:

א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי מטייל ואזיל דיקלא
בישא גבי קינא דשרכי אמר ליה דבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאי
ומשולש בכתובי ותנ במתניתי ותנינא בברייתא כתוב בתורה דכתיב
ויל עשו אל ישמעאל שנוי בנביאי דכתיב ויתלקטו אל יפתח אנשי
רקי ויהיו עמו ומשולש בכתובי דכתיב כל עו למינו ישכו ובני אד
לדומה לו

3.1
שבת קט"ו.

אמר ר' יוסי מעשה באבא חלפתא שהל אצל רב גמליאל בריבי לטבריא
ומצאו שהי' יושב על שלחנו של )יוחנ הנזו( ובידו ספר איוב תרגו
והוא קורא בו אמר לו זכור אני ברב גמליאל אבי אבי שהיה עומד ע"ג
מעלה בהר הבית והביאו לפניו ספר איוב תרגו ואמר לבנאי שקעהו

תחת הנדב א הוא צוה עליו וגנזו ר' יוסי ברבי יהודה אומר עריבה של
טיט כפו עליו אמר רבי שתי תשובות בדבר חדא וכי טיט בהר הבית מני
ועוד וכי מותר לאבד ביד אלא מניח במקו התורפה וה מרקיבי
מאליה
4.1
שבת קט"ו:

בעא מיניה ריש גלותא מרבה בר רב הונא היו כתובי בס ובסיקרא
בקומוס ובקנקנתו בלשו הקדש מצילי אות מפני הדליקה או אי
מצילי תיבעי למ"ד מצילי תיבעי למ"ד אי מצילי תיבעי למ"ד אי
מצילי הני מילי היכא דכתיבי תרגו ובכל לשו אבל הכא דכתיבי בלשו
הקדש מצילי או דילמא אפי' למ"ד מצילי ה"מ היכא דכתיבי בדיו
דמיקיי אבל הכא כיו דלא מיקיי לא א"ל אי מצילי והא רב המנונא
תנא מצילי א"ל אי תניא תניא מאי תניא אמר רב אשי כדתניא אי בי
ספרי למגילה אלא שהספרי נכתבי בכל לשו ומגילה עד שתהא
כתובה אשורית על הספר ובדיו

5.1
שבת קט"ו.

ת"ש היו כתובי גיפטית מדית עיברית עילמית יוונית אע"פ שלא ניתנו
לקרות בה מצילי אות מפני הדליקה תיובתא דרב הונא אמר ל רב
הונא תנאי היא דתניא היו כתובי תרגו ובכל לשו מצילי אות מפני
הדליקה

6.1
שבת י"ד.

וספר מ"ט גזרו ביה רבנ טומאה אמר רב משרשיא שבתחלה היו מצניעי
את אוכלי דתרומה אצל ס"ת ואמרו האי קדש והאי קדש כיו דקחזו
דקאתו לידי פסידא גזרו ביה רבנ טומאה והידי מפני שהידי עסקניות
ה תנא א ידי הבאות מחמת ספר פוסלות את התרומה משו דר' פרנ
דא"ר פרנ א"ר יוחנ האוחז ס"ת ערו נקבר ערו ערו ס"ד אלא א"ר
זירא ערו בלא מצות בלא מצות ס"ד אלא אימא ערו בלא אותה מצוה

6.2

כלי פט"ו
משנה ו
כל הספרי מטמאי את הידי ,חו מספר העזרה.

6.3
ב"ב י"ד.

כדתניא כל הספרי נגללי מתחלת לסופ וס"ת נגלל לאמצעיתו ועושה
לו עמוד איל ואיל א"ר אליעזר בר' צדוק כ היו כותבי ספרי
שבירושלי עושי ספריה

6.4

ב"ב י"ד:

אמר רב אחא בר יעקב ספר עזרה לתחלתו הוא נגלל

7.1
שבת י"ג:

אמר רב יהודה אמר רב בר זכור אותו האיש לטוב וחנניה ב חזקיה שמו
שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרי דברי תורה מה עשה
העלו לו ג' מאות גרבי שמ וישב בעלייה ודרש:

8.1
ידים פ"ד

משנה ה
תרגו שבעזרא ושבדניאל  מטמא את הידי .תרגו שכתבו עברית,
ועברית שכתבו תרגו ,וכתב עברי  אינו מטמא את הידי .לעול אינו
מטמא  עד שיכתבנו אשורית ,על העור ובדיו.

8.2

משנה ו
אומרי צדוקי :קובלי אנו עליכ פרושי( שאת אומרי :כתבי
הקדש מטמאי את הידי ,וספרי המירס אינ מטמאי את הידי .אמר
רב יוחנ ב זכאי :וכי אי לנו על הפרושי אלא זו בלבד? הרי ה
אומרי :עצמות חמור טהורי ,ועצמות יוחנ כה גדול טמאי .אמרו לו:
לפי חבת היא טמאת ,שלא יעשה אד עצמות אביו ואמו תרודות .אמר
לה :א כתבי הקדש לפי חבת היא טמאת; וספרי המירס שאינ חביבי
 אינ מטמאי את הידי.

8.3

משנה ז
אומרי צדוקי :קובלי אנו עליכ פרושי( שאת מטהרי את הנצוק.
אומרי פרושי :קובלי אנו עליכ צדוקי( שאת מטהרי את אמת
המי הבאה מבית הקברות .אומרי צדוקי :קובלי אנו עליכ פרושי(
שאת אומרי :שורי וחמורי שהזיקו  חיבי ,ועבדי ואמתי שהזיקו 
פטורי .מה א שורי וחמורי שאיני חיב בה מצות ,הרי אני חיב בנזק 
עבדי ואמתי שאני חיב בה מצות ,אינו די שאהא חיב בנזק? אמרו לה:
לא ,א אמרת בשורי וחמורי ,שאי בה דעת ,תאמרו בעבדי ובאמתי,
שיש בה דעת? שא אקניט ,יל וידליק גדישו של אחר ואהא חיב
לשל.

9.1

חגיגה כ"ג.
דתנ מטמאי היו את הכה השור את הפרה להוציא מלב של צדוקי
שהיו אומרי במעורבי שמש היתה נעשית

10.2

חולי קל"ו.
מעקה אע"ג דכתב רחמנא לגג דיד אי דשותפות לא כתב רחמנא כי
יפול הנופל ממנו אלא גג למאי אתא למעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות

