בס"ד
שם הקורס :מבוא לתורה שבעל פה
שנה"ל תש"פ
שם המרצה :הרב ישראל ביבי
מסלול /התמחות :תושב"ע
היקף שעות 1 :ש"ש
תוכן הקורס :
בקורס זה נעסוק במגוון סוגיות יסוד הקשורות לתורה שבעל פה ,כגון  :קדמותה של תושבע"פ,
הכרחיותה ,מרכיביה ותוקף הלכותיה ,נעמוד על החיבורים השונים בספרות התושבע"פ .תוך שימת
דגש על מגמת החיבורים והבעיות הקשורות בעריכתם.
מטרות הקורס :
. 1להעמיק את הידע בסוגיות הנוגעות ליסודות ועקרונות התורה שבעל פה.
 .2התמצאות וידע בסדר הדורות ובהשתלשלות התורה שבעל פה.
 . 3הכרת מכלול ספרות התנאים (מדרש הלכה ,משנה ,תוספתא ) ,השוואה בין המקורות השונים.

ראשי פרקים ויחידות ההוראה בקורס:
 .1הקשר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה
 1.1הכרחיות התורה שבעל פה
 1.2מדוע תורה שבעל פה לא נכתבה?
 1.3מה נאמר למשה בסיני?

 .2איסור כתיבת תורה שבעל פה
 . 2.1היקף האיסור ותוקפו
 . 2.2כיצד איסור כתיבת תורה שבעל פה הפך למצווה?

 .3מסירת התורה שבעל פה -תיאור המסירה וסדר הדורות
 .4מרכיבי התורה שבעל פה
 . 4.1תוקפם של מרכיבי התורה שבעל פה -מדאורייתא ,או מדרבנן?
 . 4.2הלכה למשה מסיני -התמיהות ויישובן סביב סוג זה של תורה שבעל פה
 . 4.3יג' מידות שהתורה נדרשת בהן -דיון לגבי תוקפן

\H:סילבוסים\מסלולי על יסודי\מתווה תלמוד\סיליבוס מבוא לתושבע תשף מעודכן  -ביבי.docx

 .5גזירות ותקנות -איסור "בל תוסיף"
 .6מדרש הלכה -מדרש יוצר או מקיים?
 .7משנת רבי
 .8התוספתא

דרכי הוראה:
 .1הרצאה ,דיון( .בליווי דפי מקורות)
 .2חובת קריאת מאמרים (מצולמים ,מקוונים)

דרישות ומטלות הקורס:
השתתפות פעילה בשיעורים
מבחן מסכם ()100%
דרכי התקשרות עם המרצה:
דואר אלקטרוני:

israelbibi120@gmail.com

ביבליוגרפיה
אלבק  ,ח' ,מבוא למשנה ,מוסד ביאליק ירושלים ,דביר תל אביב( ,תשי"ט) (פרקים נבחרים)
אלבק ,ח' ,מבוא לתלמודים ,תל-אביב תשכ"ט( .פרקים נבחרים)
אפרתי ,י"א' ,מבוא לתורה שבעל-פה ולמשנה' ,מורשתנו ,יב (תשנ"ח) ,עמ'  .31-11יב (תשנ"ח) ,עמ'
 ;31-11יג (תשנ"ט) ,עמ'  ;25-11יד (תש"ס) ,עמ' .54-11
אפשטיין ,י"נ ,מבוא לנוסח המשנה ,ירושלים תש"ס.
אפשטיין ,י"נ ,מבואות לספרות התנאים ,ירושלים תשמ"ח.
איזנברג ,י'' ,ספרים בתושב"ע בטקסט מלא'' ,דעת (תשע"א) ,אוחזר מתוך
.http://www.daat.ac.il/daat/toshba/makor.htm
הבלין ,ש"ז ,מסורת התורה שבעל פה ,יסודותיה ,עקרונותיה והגדרותיה ,אורות ישראל מכללה
אקדמית לחינוך ,תשע"ב (פרקים נבחרים)
הרשקוביץ ,ש'' ,מבוא לתורה שבעל-פה' ,מרחבים ,ג (תשמ"ח) ,עמ' .288-176
כהנא ,קלמן" ,התורה והמסורה לשיטת הרמב"ם" ,מבואות לתושבע"פ ,מכללה ירושלים (תשנ"ב) עמ'
131-101
מלמד ,ע"צ ,פרקי מבוא לספרות התלמוד ,ירושלים ,תשל"ג
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