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 ס ש" 2:  שעותהיקף                           ב' :   סמסטר                    ב"תשפ :  שנת לימודים

          lemida.biu.ac.il   אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 :ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

   :ת הקורסמטר

את   הלומד  בפני  להכיר  היא  הקורס  הכללים"  מטרת  "בעלי  בקביעת  המחקר  וספרות  הכרוכים 

ההיררכיה   בבל,  אמוראי  של  הדורות  הכפיפות  וסדר  הגיאוגרפי  ם,  יהבינ יחסי  מיקומם  איתור 

 תם לישיבות בבל השונות ושייכו

 

   :הלמיד תוצרי

  שהלומדהמרכזית היא, מגמה  ה

    ואת ההשלכות המרכזיות שיש לספרות זו. , המיומנויות לשימוש בספרות זוירכוש את . 1

 . ות ביניהםיפכפ יחסי האמוראים וקביעת המיומנויות לזיהוי    ירכוש. 2

 

 :ורסתוכן הק .ב

  :רציונל, נושאים

   נושאים הבאים: למדו היבמסגרת הקורס י 

 סקירה וחשיבותה. :בלת האמוראים בברודוסדר . מבוא: 1

 . והשימוש בה . סקירת ספרות הכללים2

 . כללי ההיררכיה ויחסי הכפיפות בין האמוראים. 3

 שמות זהים. לזיהוי ואבחנה של אמוראים שונים בעליומונחים  . כללים  4

 ונות. ם לאיתור ישיבות ואסכולות שומונחיכללים  . 5

 ת בעולם המחקר. . ביקורת על מקובלות כרונולוגיו6
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   :מהלך השיעורים

   .נטליתהוראה פרו

 

 :  םתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורי

 

מס' 

 רהשיעו

  קריאה נדרשת  נושא השיעור 

 הערות

וראשי  דורות האמוראים סדר  מבוא: 1-2
 ל בבבת הישיבו

שפרבר, תשל"ח;   :תקריאה נדרש
 תשס"א )מבוא( גפני, תשמ"א; כהן, 

 

תנאים   3 שבסדר  הכרוניקות 
שרירא  רב  ובאיגרת                              ואמוראים 

 גאון, והמחשת חשיבותן. 
 

גפני תשמ"ז אפרתי, תשל"ג; 
                                     ; י, תשס"א)בדילוגים(; ברוד

 182-181א,  כהן, תשס"
 

 

סקירתה,   4 הכללים:  בעלי  ספרות 
 והמחשת השימוש בה. 

 

; שפרבר, 163פרנקל, תשל"ה, 
 אפרתי, תשל"ג.  תשל"ח; 

 

 

יחסי הכפיפות  לו  היררכיהל  םכללי 5-8
                  בין)ישנים וחדשים( 

 , והשלכותיהם האמוראים
 

 ,  1994  ,קלמין
86-81 

 

  כללים ומונחים לאבחנה בין 11-9
                        שמות זהים  בעלי ים אמוראים שונ

  

ורת על מקובלות ביקסיכום ו 13-12
 כרונולוגיות בעולם המחקר. 

 

  

 

 

 

   :דרישות קדםג. 

   . תלמודהלי רקע בסיסי בלימוד  יש יתרון לבע

 

 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

ביבל קריא מקיוגרפיהת  הכנת  השוואותלשיעור  ורות ,  למחשבה,  נקודות  וכיוחומרים  ין ב   ,    צ"ב. , 

  שתי על  מ  שייעדר  תלמיד.  שיעור  מדי  תיבדק ש,  השיעורים  בכל  נוכחות  חובת   יש  זה   בקורס

ולא יקבל ציון    ,עבודה  להגיש  או  המסכמת  לבחינה  לגשת  יורשה  לא  מוצדקת   סיבה  ללא  הרצאות

 . בקורס

 

 

 :מרכיבי הציון הסופי ה. 

 מן הציון בקורס.  100% שמהווה סמסטרף הבסו מבחן
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   :וגרפיה. ביבליו

       

 חומר חובה לקריאה 
 לב.-אברמסון, ש'. "כללים בתלמוד", סיני, קה )תש"ן(, עמ' כב

 גפני, י'. "לחקר הכרונולוגיה התלמודית באיגרת רב שרירא גאון", ציון, נב )תשמ"ז(,  

 ואילך(.   239, ירושלים, תשנ"א, עמ'  יהודי בבל בתקופת התלמוד)=גפני, י'.  24 – 1עמ'         

 

 

 לצת יאה מומומר לקר ח

 , ירושלים, תש"ן ן 'מבוא התלמוד' לר"ש בן חפניפרקים מאברמסון, ש' )מהדיר(. 

 , ת"א, תשכ"ט דיםלתלמו מבואאלבק, ח'. 

 ה. רמ-רכגירושלים, תשט"ו, עמ' ,  ם וספרותההגאוניפת  תקואסף, ש'. 

 . לב-א, עמ'  , ירושלים, תשל"גתקופת הסבוראים וספרותהאפרתי, י"א. *

 (.2, ירושלים, תשכ"ד)מבוא לנוסח המשנה אפשטיין, י"נ.

 . 615-610, עמ' , ירושלים, תשכ"גמבואות לספרות האמוראיםאפשטיין, י"נ. *

 .תשמ"ח-ג, ירושלים, תשמ"ד-א  , ד ובלשונות שמיותלמומחקרים בספרות התאפשטיין, 

 . 75-107' רביץ, ע )תשס"א(, עמבירור המקורות לכרונולוגיה של תקופת התלמוד", תברודי, י'.  "

 .38  – 14גודבלאט, ד'. "התפתחויות חדשות בחקר ישיבות בבל", ציון, מו )תשמ"א(, עמ' 

 . ל"ה, ירושלים, תשיהדות בבל ומוסדותיה .גפני, י'

 . 56 – 52ציון, מו )תשמ"א(, עמ' ' גודבלאט", ות למאמרו של דגפני, י'. "הער*

 שרירא גאון", ציון, נב )תשמ"ז(, התלמודית באיגרת רב גפני, י'. "לחקר הכרונולוגיה *

 ואילך(.  239שנ"א, עמ' ת, ירושלים,  יהודי בבל בתקופת התלמוד)=גפני, י'. . 24 – 1עמ'         

 . 238-200עמ' , , ירושלים, תשכ"חודקרים בספרות התלמ חמ. פריס, ב'-דה

 , לוד, תשנ"ט. כללי פסק ההלכה בתלמודהלבני, א"ב. 

 .)מפתח העניינים(*   , סדר נשים, ת"א, תשכ"טתמקורות ומסורו  , ד'.הלבני*

 ( .נ"ל)כ חגיגה, ירושלים, תשל"ה-מאעד: יווסדר מ*                                                 

 שבת, ירושלים תשמ"ב )כנ"ל(.*                                                 

 . )כנ"ל( פסחים, ירושלים, תשמ"ב-עירובין*                                                 

 . )כנ"ל( מא, ירושלים, תשנ"גק מסכת בבא*                                                 

 . )כנ"ל( מסכת בבא מציעא, ירושלים, תשס"ג*                                                 

 בתרא, ירושלים תשס"ח )כנ"ל(.  מסכת בבא*                                                 

 רפ"ג. וינה, ת-ג, ברלין-, אדורות הראשוניםהלוי, י"א. 

 . 251-245תשל"ה, עמ' ים , ירושל מחקרים בתלמוד *ווייס, א'. 

 , א, חיפה, תשנ"ב. וכללי ההלכה  זייני, ר"א. רבנן סבוראי

 א לי' בתלמוד הבבלי", תרביץ, יע לי כלומר לא סבירכהן א'. "על מטבע הלשון 'לא שמ*

 467-472נג )תשמ"ד(, עמ'        

 עמ'   ו(,לקא דעתך אמינא' בבבלי", סיני, צט )תשמ" כהן, א'. "'דאי סלקא דעתך' לעומת 'ס*

 סב. ר-רמט      



 

 

4 

)פרק בהתהוות השכבתית  ספרותית בסוגיות התלמוד ית לעומת ביקורת כהן, א'. "ביקורת הלכת *

   שמו.-ג )תשמ"ט(, עמ' שלא  של הבבלי(", אסופות,

 [,ב "תשנ  חיפה, א" ח ,רבנן סבוראי וכללי הלכה"רבנן סבוראי" ]על: זייני, ר"א, כהן, א'. 

 קצא.-' קפדעמ סיני, קיא )תשנ"ג(,     

 צז.-אסופות, ח )תשנ"ד(, עמ' עט  ימושו ומסגרתו", ש –א'. "על המונח 'דאיתמר' כהן, *

 תיות של האמוראים לפי אסכולות )סוגית 'עביד התפלגות הנטיות ההלככהן, א'. "על *

 קכט.-זאיניש דינא לנפשיה'(", אסופות, ח )תשנ"ד(, עמ' ק     

 (,פלוני'", סידרא, טו )תשנ"ט ה במונח 'איקלע רבלומ כהן, א'. "למשמעות ההיסטורית הג*

 . 51-64עמ'         

 ,  אחרונים בבבל ר הזמנים של אמוראיםעיונים בסד  -  רבינא וחכמי דורו כהן, א'. *

 255-217; 206-183; 182-181;  180-153,  105-100  ; 21-17, מבוא, עמ' ר"ג, תשס"א       

 . (301-296עמ'  , םמפתח המונחיהפניות לפי וכן )       

 (  ולא )תשס" -, בר אילן  ל"אש ישיבת פומבדיתא? ר –מר זוטרא האמורא , א'. "כהן

 212-181, עמ' פרופ' מ"ש פלדבלום[ ]מוקדש לזכר     

    471-447תשס"ה(, עמ'  ב"ש כהן, "ישיבות מקומיות בבבל בתקופת התלמוד", ציון, ע )

   . )בדילוגים(  441-330, עמ' , תשל"גליםש, ירופרקי מבוא לספרות התלמודמד, ע"צ. מל

 יה(", בתוך: פרידמן, ש"י. "פרק האשה רבה בבבלי )בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוג *

 .  )בדילוגים( 321- 275יורק, תשל"ח, עמ' -ניו -, א, ירושליםמחקרים ומקורות      

 תשכ"ז, דף כטם, י)הדפסה מחודשת: ירושל , ברסלוי, תר"למימבוא הירושל פרנקל, ז'. *

 .מ ע"א )בדילוגים(  -ע"א        

 קסד. -קי )תשנ"ב(, עמ' קמ סיני, פרידמן, ש"י. "כתיב השמות 'רבה' ו'רבא' בתלמוד הבבלי", 

 הפירושים, ירושלים, תשנ"א.  תלמוד ערוך: השוכר את האומנין,פרידמן, ש"י. 

 . 421-416מ' מפתח העניינים, ע פ"יעו  23-7, עמ'  הנוסח, ירושלים, תשנ"ז*                     

 . 129-117פרידמן, ש"י. "כל הקצר קודם", לשוננו, לה )תשל"א( עמ' 

 .201-163, ירושלים תשל"ה, עמ' תלמוד הבבליו של רש"י בפירושו לפרנקל,י'. דרכ

  –חסת למקורות תנאיים  האוקימתא האמוראית 'הכא במאי עסקינן' המתייקלמן, י"צ. 

 אילן, ר"ג, תשס"ב.  -ור, אוני' בר , עבודת דוקט צורתהה ויטיבה, אופ       

 , ירושלים תשכ"א. שערי תורת בבלרבינוביץ, ז"וו. 

 . 71-51, ירושלים תשנ"ט, עמ'  מחקרים בתלמודש"ש.  שלזינגר,

 -אוני' תל , עבודת דוקטור,הוספות מאוחרות )סבוראיות( בתלמוד הבבלי. שפיגל, י"ש

 . וגים()בדיל 163-152;  95-86  , עמ'אביב, ת"א, תשל"ו     

 מכתם לדוד: ספר זכרון להרב דודשפרבר, ד'. "מחקרים בכרונולוגיה תלמודית", בתוך: *

 . 77-85י"ד גילת וא' שטרן(, ר"ג, תשל"ח, עמ' )עורכים: אוקס       
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