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 מטרות הקורס:

הקורס יעניק מבט פנורמי על מסכת סנהדרין ובאמצעותו ירכשו הסטודנטים הבנה על אודות 

 המהפך התרבותי שחז"ל חוללו בתרבות ישראל.

חז"ל ומחשבת חז"ל בדגש על ההקשרים במהלך הקורס נתוודע לארגז הכלים המחקרי של ספרות 

ים וספרויות יהודיות ונוכריות קדומות ובנות התקופה ונטעם מעט גם מן העיסוק בעדי יההיסטור

הנוסח של התלמוד מחד ומאופן הלימוד המסורתי אשר העמיד את התלמוד כאבן הפינה של 

 הספרות הרבנית. 

 

 תיאור הקורס:

 : בעולם הזה ולעולם הבא –מוסר וחברה  עיונים במסכת סנהדרין: חוק ומשפט,
 

שעריך, אשר ה' אלוהיך נותן -לך בכל-"האדם מדיני בטבע" קבע אריסטו; "שופטים ושוטרים תיתן

מצווה התורה. מסכת סנהדרין היא המסכת הפוליטית  צדק"-העם משפט-לך לשבטיך ושפטו את
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ממונות ובדיני נפשות, את  ביותר בש"ס. היא מתארת את מערכת המשפט, ההליך המשפטי בדיני

החטאים הנדונים בדיני נפשות ואת אופני הענישה. המסכת מעלה לדיון שאלות עקרוניות הנוגעות 

לתרבות המושתת על חוק: מניין שואבת מערכת החוק את סמכותה? מיהן הרשויות להן ניתנות 

מנוהלים? מהו  סמכויות שיפוט? מהם המוסדות השיפוטיים הדרושים לניהול החברה וכיצד הם

היחס בין מערכת המשפט למערכות חברתיות אחרות? מהו תפקיד הפרשנות במשפט? מהי 

 הענישה ומה תכליתה? מה מקומו של אלהים במערכת המשפט?

הקורס יבקש להקנות מבט פנורמי על מסכת סנהדרין תוך התרכזות בסוגיות מרכזיות במספר 

הדרין ודרכם ננסה להתחקות אחר חידושיהם פרקים. נעסוק בתכנים המרכזיים של מסכת סנ

המרכזיים של חכמינו ז"ל ואחר האופן המיוחד שבו מציף התלמוד הבבלי את הסוגיות הערכיות 

 המרכזיות הנוגעות למערכת המשפט.

תרגיל. בתרגיל יתנסו הסטודנטים בלימוד בחברותות של סוגיות התלמוד בשיעור ובהקורס יתקיים 

 ות הנבחרות שהוכנו בחברותא.ובשיעורים נדון בסוגי

 

   חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

 10%: דיונים ומוכנות לשיעורהשתתפות פעילה ב 

 2  :הבא על פי הפירוט -  40%עבודות במהלך הסמסטר: 

 20% –סנהדרין ומכות  משנה עלבהיקף של כשישה עמודים  סיכום עבודת -

 20% – ]כחמישה עמודים[ המסכת מן גמרא דפי 10 של וסיכום עצמי לימוד -

 50%: בהיקף של חמישה עד עשרה עמודים עבודה סופית 

 .את כל מטלות הקורס יש להגיש באופן מסודר למנהל האקדמי ובעותק קשיח למרצה 

 לעבודה הסופית יש לצרף צילום, סריקה או עותקים קשיחים של המאמרים עליהם הסתמכתם. 

  :60ציון עובר בקורס 
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 נושא הלימוד ומטלות הקריאה השיעורמספר 

 מבוא למחשבת חז"ל: תלמוד תורה, הלכה וצדק חברתי 1-2

 קריאת חובה: 

 בבלי יומא לה ע"ב, תוך השוואה לעדי הנוסח

 ירושלמי שבת ב' הל' ה'

 סנהדרין סח' ע"א 

 קריאת רשות:

 .14 – 1א"א אורבך, חז"ל פרקי אמונות ודעות, 

 .601 – 583היסטוריה, "היסטוריוגרפיה ודימויי העבר בספרות חז"ל", י' גפני, 

On. "The Art of the Chain Novel in B. Yoma 35b: -S. Bar

Reconsidering the Social Values of the Babylonian 

Hebrew Union College Annual Yeshivot." 88 (2017 :)88-55.  

 עיונים במשנה ובתוספתא –מבוא למסכת סנהדרין  3-4

 קריאת חובה: 

 משנה ותוספתא מסכת סנהדרין ומכות

 קריאת רשות: 

ישראלית מבואות ומחקרים, -ספרות חז"ל הארץישי רוזן צבי, "מבוא למשנה", 

מ' כהנא, ו' נעם, מ' קיסטר, ד'  כרך ראשון: מבואות לחיבורי ספרות חז"ל,

 .1-64רוזנטל )עורכים(, יד בן צבי ירושלים, תשע"ח: 

 מעמד החכמים: סמיכה והסמכה, ארץ ישראל ובבל 5-7

 קריאת חובה: 

 פו ע"א; גיטין פח ע"ב-יד' ע"א; ב"מ פה ע"ב-ע"ב; יג ע"ב-בבלי סנהדרין ה ע"א

 ירושלמי סנה' א, ב )יט טור א'(

 קריאת רשות:



 .85-93ח' אלבק, סמיכה ומינוי ובית דין, ציון ח' )תש"ג(: 

י' גפני, "שבט ומחוקק: על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ 

 .79-91ישראל ובבבל", י' גפני, ג' מוצקין )עורכים(, כהונה ומלוכה, ירושלים: 

ת בית ממשפט המלך למשפט הסנהדרין: סוגיה בפרק שני בהשוואה לספרו 8-10

 שני

 קריאת חובה:

נח; יוסף בן מתתיהו -ע"ב; מגילת המקדש טור נו-בבלי סנהדרין יט ע"א

 .204-215; מלחמות 168-184; יד 288-378קדמוניות יג 

 קריאת רשות:

י' לורברבוים, מלך אביון: המלוכה בספרות היהודית הקלאסית, ירושלים 

 תשס"ח.

כרך א: האגדות האבודות  -יוספוס לחז"ל ט' אילן, "משפט הורדוס/ינאי", בין 

 .349-372של ימי הבית השני: 

 דרכי עיון בסוגיה הלכתית –ההליך המשפטי: עדות בדיני ממונות ונפשות  11-13

 קריאת חובה:

יג, טור ובית -כז ע"ב; רמב"ם הלכות עדות פרקים א-בבלי סנהדרין כד ע"ב

 יוסף, שו"ע ורמ"א

 עיונים בפרק נגמר הדיןענישה ותכליתה:  14-18

 קריאת חובה:

 מו ע"ב-בבלי סנהדרין מג ע"ב

 קריאת רשות:

מ' הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן: ערכים כשיקולים במדרשי הלכה, 

 .145-167ירושלים תשס"ד, עמ' 

 

 



 חוקתיות ומוסריות: עיונים בפרק בן סורר ומורה 19-22

 קריאת חובה:

 ע"בע"ג -בבלי סנהדרין עא ע"א

 קריאת רשות:

מ' הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן: ערכים כשיקולים במדרשי הלכה, 

 .42-68ירושלים תשס"ד, עמ' 

 עולם הבא: הכלה הדרה ומשיחיות 23-24

 קריאת חובה:

 צט ע"א-בבלי סנהדרין צ ע"א

 קריאת רשות:

 .625-701א"א אורבך, חז"ל פרקי אמונות ודעות, עמ' 

 חזרה וסיכוםשיעורי  26-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 קריאת רשות:  -ביבליוגרפיה 

 

 , מאגנס ירושלים תשנ"ח. חז"ל פרקי אמונות ודעותא"א אורבך, 

 

כרך א: האגדות האבודות של  -בין יוספוס לחז"ל ט' אילן, "משפט הורדוס/ינאי", ט' אילן, ו' נעם )עורכות(, 

 .349-372 , יד בן צבי ירושלים תשע"ז:ימי הבית השני

 

 .85-93)תש"ג(:  ציון ח'ח' אלבק, "סמיכה ומינוי ובית דין", 

 

On. "The Art of the Chain Novel in B. Yoma 35b: Reconsidering the Social Values -S. Bar

 88.-88 (2017): 55 Hebrew Union College Annual of the Babylonian Yeshivot." 
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