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 :ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

   :ת הקורסמטר

המרכזיות   השאלות  פנימיהכרת  מבנה  תוכן,  להתהוות,  הנוסח  עריכה  ,הנוגעות  של    ומסורת 

 אמוראים: התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי.פת ההיצירות הספרותיות מתקו

 

 

   :הלמיד תוצרי

תוך הצגת מיומנויות של ביקורת נמוכה וביקורת גבוהה,  שני התלמודים  יכולת לנתח טקסטים מ

 ושימוש נרחב בספרות מחקר.

 
 

 ורס:ב. תוכן הק

 :איםרציונל, נוש

למוד הבבלי  ית: התההלכת   בקורס נעיין בשאלות הקשורות להתהוות הספרות האמוראית

הישיבות וראשיהן בא"י ובבבל, הרקע ההיסטורי של התקופה, המקורות  –והתלמוד הירושלמי 

התנאים ופירושם, מימרות האמוראים, בנין הסוגיא ושכבותיה, עריכת התלמודים, החומר  

  הספרותי בתלמוד, שינויי הנוסח ומשמעותם, עדי הנוסח הסתמי, הוספת מאוחרות, המינוח

בין התלמודים וההכרות ההדדית. בדיון יבחנו הגישות השונות לאור   וי הדמיון והשוני ים, קוואופי

 העיון במקורות הראשוניים ודרכי המחקר התלמודי. 
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   :מהלך השיעורים

במהלך השיעור נעיין במקורות ראשוניים וננתחם לאור דברי הפרשנים המסורתיים ודברי  

בקשו הסטודנטים לעיין במקורות ובספרות המחקר  ור יתל שיע . לקראת כםהמודרנייהחוקרים 

שיידונו בשיעור הבא. בתחילת הסמסטר תועמד לרשות הסטודנטים מקראה הכוללת את 

המקורות שנעיין בהם וספרות מחקר תועלה לאתר הקורס. במקביל לעיון במקראה, במהלך  

 השיעורים יוצגו על מסך תצלומי כתבי יד ומקורות נוספים.

 

 

 :  םה מפורטת לכל השיעוריהורא תכנית

 
 מספר

 השיעור

 קריאה נדרשת  נושא השיעור 

של  . 1 לכרונולוגיה  המקורות 

 התלמוד, אופי הישיבות בבבל 

 

וראשי   . 2 האמוראים  תולדות 

 הישיבות בבבל 

ירושלים   התלמוד,  בתקופת  בבל  יהודי  י',  גפני, 

 177-184תשנ"א, עמ'  

ע"צ, דרכי פירוש המשנה  . 3 מבוא   מלמד,  התלמוד,    פרקי  לספרות 

 330-337ירושלים תש"ג, עמ' 

בצירוף   התהוות ומסירה   –המימרא  .4 בבבלי,  רבה  האשה  "פרק  ש"י,  פרידמן, 

מחקרים   הסוגיא",  חקר  דרך  על  כללי  מבוא 

 301-308ומקורות, א )תשל"ח(, עמ'  

 "ב יא ע –תלמוד בבלי, פסחים, י ע"ב   עריכה ומבנה  –הסוגיא  . 5

התלמוד,   ת התלמוד יכער 6-7 לספרות  מבוא  פרקי  ע"צ,  מלמד, 

 462-470ירושלים תש"ג, עמ' 

הלבני, ד, "עיונים בהתהוות התלמוד", סידרא, כ   החומר הסתמי  . 8

 69-78)תשס"ה(, עמ' 

מאוחרות   הוספות מאוחרות  .9 והוספות  פירוש  "לשונות  י"ש,  שפיגל, 

 91-96)תשמ"ג(, בתלמוד הבבלי", תעודה, ג 

והישיבות   .  10 האמוראים  תולדות 

 בא"י 

ניו  בירושלמי,  וחדושים  פרושים  ל',  -גינצבורג, 

 סט -יורק תש"א, חלק ראשון, עמ' סג

הירושלמי   .  11 התלמוד  עריכת 

 וייחודה של מסכת נזיקין 

ירושלים   קיסרין,  של  תלמודה  ש',  ליברמן, 

 9-15תרצ"א, עמ' 

בין   .  12 תפוצת  היחס  התלמודים, 

 הירושלמי 

מחקרי    מן,זוס נזיקין",  לירושלמי  "ושוב  י', 

 55-67תלמוד, א )תש"ן(, עמ'  
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   :דרישות קדםג. 

 אין     

 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

הסמסטר  שתימעל    שייעדר  סטודנט.  נוכחות  חובת  יש  זה  בקורס במשך    סיבה   ללא  הרצאות 

 . בקורסולא יקבל ציון  המסכמת  לבחינה לגשת  יורשה  לא, מוצדקת

 ך הסמסטר הסטודנטים יתבקשו לעיין במקורות ולקרוא ספרות מחקר כהכנה לשיעורים,  הלבמ

 וכן יהיו מספר מטלות קצרות שעל הסטודנטים להגיש בכתב. 

 בסוף הסמסטר יערך מבחן. 

 
 

 :מרכיבי הציון הסופי ה. 

 60(, ציון עובר: 100%מבחן )

 וס. נקודות בונ 4סטודנט שיגיש את כל המטלות יוכל לקבל עד 

 

 

 : וגרפיה. ביבליו

 : קריאת חובה נוספת למבחן
 67-83פרידמן, ש"י, "להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי", סידרא, ז )תשנ"א(,   .1

עריכה בחקר התלמוד הבבלי", תרביץ, נז )תשמ"ח(,  -רוזנטל, א"ש, "תולדות הנוסח ובעיות .2

 1-36עמ' 

 
 פים: ( וספרי עזר נוסtextbooksרי הלימוד )פס      

 
 ספרי מבואות לספרות חז"ל 

 
 אלבק, ח', מבוא לתלמודים, ירושלים תשכ"ט  .1

 אלון, מ', המשפט העברי, ירושלים תשל"ג  .2

 ות לספרות האמוראים, ירושלים תשכ"באפשטיין, י"נ, מבוא .3

 1966אביב -פריז, ב', מבוא כללי לספרות התלמודית, תל-דה .4

 1918הלוי, י"א, דורות הראשונים, פרנקפורט  .5

 אביב תשכ"ד -תל -א"ה, דור דור ודורשיו, ירושלים  ס,  ווי .6

 מלמד, ע"צ, פרקי מבוא לספרות התלמוד, ירושלים תש"ג  .7

 רעסלויא תר"ל פרנקל, ז', מבוא הירושלמי, ב .8

 5-7אביב תשנ"א, יחידות -האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לתורה שבעל פה, תל .9

 

 ספרים ומאמרים בנושאים שונים 

 8קופת האמוראים", קתדרה,  ישראל בראשית ת-שות בארץמדר-אופנהיימר, א', "בתי .1

 80-89)תשל"ח(, עמ'  

 אביב תשי"ג -בתקופת המשנה והתלמוד, תלאלון, ג', תולדות היהודים בארץ ישראל  .2
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 אסף, ש', תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים תשט"ו  .3

 תקוה תשל"ג -אפרתי, י"א, תקופת הסבוראים וספרותה, פתח .4

 237-303", מחקרי תלמוד, א )תש"ן(, עמ'  אונים והטקסט התלמודיברודי, י', "ספרות הג  .5

 213-232ד ודברי האמוראים", איגוד, א )תשס"ח(, עמ'  ברודי, י', "סתם התלמו .6

כה )תשע(, עמ'  -ברודי, י', "לתיארוך החלקים הסתמיים של התלמוד הבבלי", סידרא, כד .7

71-81 

 14-38גודבלאט, ד', "התפתחויות חדשות בחקר ישיבות בבל", ציון, מו )תשמ"א( , עמ'  .8

בתלמוד הבבלי ומקורותיה", תרביץ, לב )תשכ"ג(, עמ' גולדברג, א', "התפתחות הסוגיא  .9

143-152 

 יורק תש"א, חלק ראשון -גינצבורג, ל', פרושים וחדושים בירושלמי, ניו .10

 מוד, ירושלים תשנ"א גפני, י', יהודי בבל בתקופת התל .11

 12-37)תשל"ח(, עמ'  גפני, י', "'ישיבה' ו'מתיבתא'", ציון, מג  .12

 היינימן, י', אגדות ותולדותיהן, ירושלים  .13

 1-12הלבני, ד', מקורות ומסורות, מועד, ירושלים תשל"ה, עמ'  .14

 5-27הלבני, ד', מקורות ומסורות, שבת, ירושלים תשמ"ב, עמ'  .15

 7-21א, ירושלים תשנ"ג, עמ' קמ-בבא הלבני, ד', מקורות ומסורות,  .16

 69-117הלבני, ד, "עיונים בהתהוות התלמוד", סידרא, כ )תשס"ה(, עמ'  .17

 יורק תש"ג -וויס, א', התהוות התלמוד בשלמותו, ניו .18

 יורק תשט"ו -וויס, א', לחקר התלמוד, ניו .19

 יורק תשכ"ב-של האמוראים, ניו וויס, א', על היצירה הספרותית .20

 55-133לירושלמי נזיקין", מחקרי תלמוד, א )תש"ן(, עמ'  זוסמן, י', "ושוב .21

   1972אביב  -טננבלאט, מ"א, התלמוד הבבלי בהתהוותו ההיסטורית, תל .22

מסורת  "לאופייה של ההלכה הסבוראית: סוגיית הבבלי ריש קידושין ו א', כהן, .23

 214-161כד )תשס"ז(, עמ'  ,הגאונים", דיני ישראל

 ודם, ירושלים תרצ"ז לוין, ב"מ, רבנן סבוראי ותלמ .24

 ישראל, ירושלים תשמ"ד-ליברמן, ש', יוונית ויוונות בארץ .25

 7-50ליברמן, ש', על הירשלמי, ירושלים תרפ"ט, עמ'  .26

 ליברמן, ש', תלמודה של קיסרין, ירושלים תרצ"א  .27

 66–19מוסקוביץ, ל', "סוגיות מוחלפות בירושלמי", תרביץ ס )תשנ"א(, עמ'   .28

–523נוסח הירושלמי", תרביץ ס )תשנ"א(, עמ'  -בילות ומסורתמוסקוביץ, ל', "סוגיות מק .29

549 

 2009הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים, ירושלים מוסקוביץ. ל',   .30

 21–1, עמ' PAAJR 61 (1995) מוסקוביץ, ל', 'עוד על "הברייתות החסרות" בירושלמי', .31

 )בחלק העברי( 

 Hebrewבמסורת הנוסח של בבלי פסחים",  "מקומם של כתבי היד התימניים  א', עמית, .32

Union College Annual ,73 (2002 עמ' לא ,)- עז 

מונחים, ביטויים ולשונות בפיהם של האמוראים  אוצר לשונות ירושלמיים : יס, מ',עס .33

 2010בתלמוד הירושלמי, ירושלים 
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ת,  היוחסין של נוסחי בבא מציעא", מחקרים בספרות התלמודי-לןפרידמן, ש"י, "לאי .34

 93-147ירושלים תשמ"ג, עמ' 

 67-102פרידמן, ש"י, "להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי", סידרא, ז )תשנ"א(,   .35

  פרידמן, ש"י, "פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא", .36

 284-308מחקרים ומקורות, א )תשל"ח(, עמ' 

 תשנ"ז  פרידמן, ש"י, תלמוד ערוך, הנוסח, ירושלים .37

 פרנקל, י', דרכי האגדה והמדרש, גבעתיים תשנ"א  .38

רוזנטל, ד', ” עריכות קדומות המשוקעות בתלמוד הבבלי", מחקרי תלמוד, א )תשן(, עמ'   .39

155-204 

 7-48)תשנט(, עמ'  92ישראליות ודרכן לבבל", קתדרה, -רוזנטל, ד', " מסורות ארץ .40

 317-356, נח )תשמ"ט(, עמ' רוזנטל, א"ש, "ללשונותיה של מסכת תמורה", תרביץ .41

 עא -(, עמ' א 1963) PAAJR ,31 רוזנטל, א"ש, "המורה", .42

-91שפיגל, י"ש, "לשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי", תעודה, ג )תשמ"ג(,   .43

112 

א'", מכתם לדוד )עורכים י"ד גילת וא'  –שפרבר, ד', "מחקרים בכרונולוגיה תלמודית  .44
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