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 00-4040232:  מספר הקורס

 

 קוליות ומשמעות בתלמוד הבבלי-רבהלכה ואגדה: מחשבת חז"ל:  :בעברית שם הקורס

 שם הקורס באנגלית: 

Polyphony and Meaning in the Babylonian TalmudHalacha and Aggadah:  

 ףתש" :שנה"ל

 ד"ר עידו חברוני :שם המרצה

 הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודיתהתוכנית  :שם תוכנית הלימודים

 ש"ס 4, סמסטר א :משך והיקף הקורס

 סמינר  : הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  4   :אקדמיות נקודות זכות

 : ספרות חז"לIIמחשבה יהודית  : דרישות קדם

 15:00-13:00ימי רביעי,  :ת הקבלהומועד שע

 idoh@shalem.ac.il: פרטי קשר של המרצה

 
 הקורסמטרות 

קולית )פוליפונית(: הוא מכיל דעות שונות ומנוגדות, הוא בנוי -התלמוד הבבלי הוא יצירה רב

, )מתוך העולם היהודי ומחוצה לו( הוא מפגיש עולמות רעיוניים רחוקיםמשכבות היסטוריות שונות, 

. "הלכה" ו"אגדה" מכונים באופן מסורתי, שהבולטים ביניהם והוא שוזר ז'אנרים נרטיביים שונים

דרך מערך סיפורי התלמוד במסגרת הקורס נכיר את התיאוריות המרכזיות המבקשות להבין את 

 .הקולות המורכב שהוא מציע

 

  תיאור הקורס

, סיפורי התלמוד בהקשרםלהבנת  ןשכבות היסטוריות וחשיבותאת ה לזהותבמסגרת הקורס נלמד 

השונים, מתוך הנרטיביים חלוקות לז'אנרים דון בודת העריכה של הסתמאים; נתוך דגש על עב

נכיר את ההקשרים דגש על החלוקה המסורתית ל"הלכה" ו"אגדה" והביקורות העכשוויות עליה; 

ונתוודע לכלים הספרותיים השונים שניתן להפעיל , שהתלמוד פועל בתוכםהתרבותיים השונים 

 כדי לפענח את משמעות הסיפורים והסוגיות השלמות.

על  דיוןל יוקדשחלקו הראשון של כל מפגש שעות אקדמית(.  4גש שבועי כפול )י ממפבנוהקורס 

נתרגל את יישום התיאוריה על שבה  יוקדש לסדנה חלקו השניהקריאה התיאורטית השבועית, ו

 סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי.
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 חובות הקורס והרכב הציון בקורס  

 20% : הצגת סיכום של אחת מהקריאות התיאורטיות -רפרט

 20%: פעילה בדיונים השתתפותמוכנות לשיעור ו

 60% (:עמודים 10בהיקף של )מטלת סיכום 

 

  :60ציון עובר בקורס 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי 

 

 

 :(כפולים פירוט השיעורים )מפגשים

  

 הפרדת המקצועותהלכה ואגדה,  –מבוא : 1מפגש 

 קריאת חובה:

Steven D. Fraade, "Nomos and Narrative Before Nomos and Narrative", Yale Journal 

of Law and the Humanities 17 (2005), p. 81-96. 

 Barry Scott Wimpfheimer, Narrating the Law – A Poetics of Talmudic Legal Stories 

(Philadelphia: Pennsylvania State University Press, 2011), pp. 31-40. 

 קריאת רשות: 

 (.2012, תרגם אביעד שטיר )ירושלים: הוצאת שלם, נומוס ונראטיברוברט קאבר, 

, מנחם לורברבוים, בנימין בראוןמשה הלברטל, "על סף הסליחה: על חוק וסיפור בתלמוד", בתוך: 

על דעת הקהל : דת ופוליטיקה בהגות היהודית : ספר  ידידיה צ' שטרן )עורכים(,אבינועם רוזנק, 

(, עמ' 2012)ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז זלמן שזר,  היובל לכבוד אביעזר רביצקי

122-105. 

 

 קב ע"ב סנהדרין; ע"ב-פז ע"א יומא: סדנה

 

 פרנקל" עד יונה הגרעין ההיסטורי"תחיית האגדה: מ: 2מפגש 

(, 2001)תל אביב: הקבה"מ,  אחדות של תוכן וצורה –סיפור האגדה יונה פרנקל, קריאת חובה: 

 .50-11עמ' 

 י ע"א –ה ע"א  תעניתסדנה: 
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 קובץ הסיפורים: 3מפגש 

יב  מחקרי ירושלים בספרות עברית, "מחזור הסיפורים באגדת חז"ל", עלי יסיףקריאת חובה: 

 .145-103 , עמ'ן(")תש

ומשמעות )ירושלים: כרמל ואוניברסיטת שדה ומסגרת: מסות בתיאוריה של ספרות בנימין הרשב, 

 .23-22(, עמ' 2000תל אביב, 

 קריאת רשות:

 28 הספרותמנחם פרי, "הדינמיקה של הטקסט הספרותי: איך קובע סדר הטקסט את משמעויותיו", 

 .46-6(, עמ' 1979)אפריל 

Julia Watts Belser, Power, Ethics, and Ecology in Jewish Late Antiquity: Rabbinic 

Responses to Drought and Disaster (NY: Cambridge University Press, 2015), pp. 1-

23, 34-58. 

 י ע"א –ה ע"א  תעניתסדנה: 

 

 : סיפור בהקשר4מפגש 

היגוד -האגדה בהקשרים ספרותיים כתופעה מקבילה למצבי-עפרה מאיר, 'סיפורי: קריאת חובה

-יד, תשנ"א-יג מחקרי ירושלים בפולקלור יהודיהקברות', -משתנים: סיפור החסיד והרוחות בבית

 .97-81תשנ"ב, עמ' 

Tal Ilan, Integrating Women into Second Temple History (Tubingen: Mohr Sibeck, 

1999), pp. 171-174. 

Judith Baskin, Midrashic Women: formations of the feminine in rabbinic literature 

(Hannover: University Press of New England for Brandeis University Press, 2002), 

pp. 83-87. 

 פרק שביעי ברכותסדנה: 

 

 בהקשר: סיפור 5מפגש 

  קריאת חובה:

Jeffrey L. Rubenstein, Talmudic Stories: Narrative Art, Composition, and Culture 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), pp. 1-33. 

Jeffrey L. Rubenstein, Stories of the Babylonian Talmud (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 2010), pp. 1-19. 

 פרק שביעי ברכותסדנה: 
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 פור בהקשרוסי: 6מפגש 

 אוכלים לדעת: תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל, וייס רוחמהקריאת חובה: 

 .319-225עמ' , (2010)ירושלים: הקיבוץ המאוחד, 

 פרק שביעי ברכותסדנה: 

 

 המקובלת: הלכה ואגדה? ביקורת על החלוקה 7מפגש 

 B.S. Wimpfheimer, Narrating the Law – A Poetics of Talmudic Legal קריאת חובה:

Stories (Philadelphia: Pennsylvania State University Press, 2011), pp. 9-30. 

 סא ע"א –ס ע"א  בא קמאבסדנה: 

 

 רנטיביתחלוקה אלט ?הלכה ואגדה: 8מפגש 

 Moshe Simon-Shoshan, "Talmud as Novel: Dialogic Discourse and theקריאת חובה: 

Feminine Voice in the Babylonian Talmud", Poetics Today (March 2019) 40:1, pp. 

105-134. 

 קיז ע"ב -קטז ע"א  בא קמאבסדנה: 

 

 חלוקה אלטרנטיבית ?הלכה ואגדה: 9מפגש 

 Boyarin, Daniel, Socrates and the Fat Rabbis (Chicago: The University קריאת חובה:

of Chicago Press, 2009), pp. 1-30, 133-192. 

 פז ע"א –פג ע"א  בא מציעאבסדנה: 

 

 חלוקה אלטרנטיבית ?הלכה ואגדה: 10מפגש 

 Boyarin, Daniel, Socrates and the Fat Rabbis (Chicago: The University קריאת חובה:

of Chicago Press, 2009), pp. 193-242. 

 פז ע"א –פג ע"א  בא מציעאבסדנה: 

 

 התרבותי: ההקשר 11מפגש 

 קריאת חובה:

Geoffrey Herman and Jeffrey L. Rubenstein, “Introduction,” in Geoffrey Herman and 

Jeffrey L. Rubenstein, eds., Aggadah of the Bavli and its Cultural World (Providence, 

Rhode Island: Brown Judaic Studies, 2018), pp. xi-xxxv. 

 קריאת רשות:

Shai Secunda, The Iranian Talmud: Reading the Bavli in Its Sasanian Context 

(Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2014). 

https://www.academia.edu/37495894/Geoffrey_Herman_and_Jeffrey_L._Rubenstein_Introduction_in_Geoffrey_Herman_and_Jeffrey_L._Rubenstein_eds._Aggadah_of_the_Bavli_and_its_Cultural_World_Providence_Rhode_Island_Brown_Judaic_Studies_2018_xi-xxxv
https://www.academia.edu/37495894/Geoffrey_Herman_and_Jeffrey_L._Rubenstein_Introduction_in_Geoffrey_Herman_and_Jeffrey_L._Rubenstein_eds._Aggadah_of_the_Bavli_and_its_Cultural_World_Providence_Rhode_Island_Brown_Judaic_Studies_2018_xi-xxxv
https://www.academia.edu/37495894/Geoffrey_Herman_and_Jeffrey_L._Rubenstein_Introduction_in_Geoffrey_Herman_and_Jeffrey_L._Rubenstein_eds._Aggadah_of_the_Bavli_and_its_Cultural_World_Providence_Rhode_Island_Brown_Judaic_Studies_2018_xi-xxxv
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 עז ע"ב –עג ע"א  בבא בתראסדנה: 

 

 התרבותי: ההקשר 12מפגש 

כ"ב  בספרות עברית מחקרי ירושליםאובן קיפרווסר, "מסעות של רבה בר בר חנה", רקריאת חובה: 

 .241–215)תשס"ח(, עמ' 

)תל אביב: ידיעות אחרונות, חיות הקודש: יצורי הפרא בבית מדרשם של חז"ל עידו חברוני, 

 .225-177 (, עמ'2016

 קריאת רשות:

Reuven Kiperwasser and Dan D. Y. Shapira, “Irano-Talmudica I: The Three-Legged 

Ass and Ridyā in B. Ta‘anith: Some Observations about Mythic Hydrology in the 

Babylonian Talmud and in Ancient Iran,” AJS Review 32 (2008), pp. 101–116.  

eidem, “Irano-Talmudica II: Leviathan, Behemoth and the ‘Domestication’ of Iranian 

Mythological Creatures in Eschatological Narratives of the Babylonian Talmud,” in 

Shai Secunda and Steven Fine (eds.), Shoshannat Yaakov: Jewish And Iranian 

Studies In Honor Of Yaakov Elman (Leiden: Brill, 2012), pp. 203-235. 

Reuven Kiperwasser and Dan D. Y. Shapira, “Irano-Talmudica III: Giant Mythological 

Creatures in Transition from the Avesta to the Babylonian Talmud,” in Orality and 

Textuality in the Iranian World: Patterns of Interaction across the Centuries, ed. Julia 

Rubanovich, Jerusalem Studies in Religion and Culture 19 (Leiden: Brill, 2015), pp. 

65–92. 

 עז ע"ב –עג ע"א  בבא בתרא: סדנה

 

 13מפגש 

 סיכום

 

 

 

   

 

 

 


