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תנ"ך
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עשרים וארבעה ספרי התנ"ך נוצרו
במשך מאות שנים והוגדרו כקדושים
בתהליך שהסתיים רק בסוף ימי הבית
השני )המאה השנייה לספירה( .חלקם
הועתקו מכתב עברי קדום לכתב עברי
חדש ונערכו מספר פעמים על ידי
אנשים שונים בתקופות שונות .הנוסח
המקובל היום התקבע לפני כאלף שנים.
התנ"ך מהווה מוקד לתרבות היהודית
הדתית והחילונית גם יחד.
התנ"ך הוא כיום הספר הנפוץ ביותר
בעולם ,ובנוסחו הנוצרי )יחד עם "הברית
החדשה"( הוא תורגם למספר השפות
הרב ביותר

שישה קבצי הלכות ,אמרות סיפורים ,אגדות
ודעות .ייחודה של המשנה שהיא בנויה
ממחלוקות  ,אי הסכמות ,בין חכמי ארץ
ישראל ה"תנאים" )תנא=למד( .צורת הלימוד
שלהם אפשרה ריבוי דעות ולא טענה שיש
אמת אחת .המשנה נכתבה בעברית ,השונה
מלשון התנ"ך .תחילה נמסרו הדברים בעל
פה ,עד שלאחר חורבן בית שני ,מחשש שמא
ישכחו ,החליטו להעלותם על הכתב .עבודת
הליקוט והכינוס נעשתה במאה ה  2-לספירה,
בידי רבי עקיבא" ,אבי המשנה" ,שחידש
בעצמו מאות הלכות וגם עסק במיון וסיווג
ההלכות לפי נושאים .העריכה הסופית של
המשנה ,בשנת  220לספריה ,נעשתה בידי רבי
יהודה הנשיא ,שגם מיין לשישה סדרים.

)בארמית גְ ָּמ ָרא( לקט אמרות ,אגדות
מוֹר ִאים"
"א ָ
והלכות של חכמים המכונים ָ
בהשראת ספר המשנה ,שנערך במקביל
בארץ ישראל )תלמוד ירושלמי( ובבבל
)תלמוד בבלי( .שני התלמודים נוצרו
במאות  3-5לספירה בבל ובישראל .שני
התלמודים נכתבו בארמית .לטקסטים
התלמודי שני היבטים :היבט משפטי,
הבא לידי ביטוי בדיונים הלכתיים,
מנומקים בהרחבה ,ובהם טיעונים
וטיעוני נגד ,ויכוחים ומחלוקות ,והיבט
ספרותי ובו מדרשי אגדה רבים ותיאורים
מחיי היום-יום.
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ארון הספרים היהודי
נתחיל את הלימוד ביצירה היהודית.
התבוננו בארון הספרים היהודי (ראו העמוד הקודם)
❶ מה אתם יודעים על ארון הספרים היהודי?
❷ מדוע ,לדעתכם ,הוא נקרא כך?
ארון הספרים היהודי הוא ביטוי ציורי ,שמשמעותו אוסף הספרים החשובים ביותר בתרבות היהודית.
התרבות היהודית כוללת זרמים שונים (חילונים ,אורתודוקסים ,רפורמים ,מסורתיים) ,וכל זרם הכניס
ספרים אחרים ל"ארון שלו" .על חלק מהספרים מסכימים כולם .המשמעותי מביניהם הוא התנ"ך –
"ספר הספרים" .התנ"ך הוא הספר הראשון והמרכזי בארון הספרים היהודי .העיון ,הלימוד והצורך לברר
את אורחות החיים הביאו ליצירת כתבים רבים נוספים ,שבתחילה עברו מדור לדור בעל-פה (התורה
שבעל-פה) ,כמו המשנה והתלמוד .במהלך הדורות התווספו לארון של כל קהילה יהודית ספרים רבים
נוספים ,והארון עדיין פתוח והמקום בו רב לספרים שנכתבים בימים אלו וייכתבו בדורות הבאים.
❸ ארון ,כל ארון ,מעיד על בעל הארוןִ .חשבו על ארון הבגדים האישי שלכם – מה הוא מספר עליכם?
❹ בבתים רבים נמצאים ארון ספרים או מדפי ספרים – ִחשבו על הספרים המוצגים אצלכם בבית –
מה הם מספרים על המשפחה שלכם?
❺ מה צריך להיות המשותף לכל הספרים בארון הספרים היהודי? ִחשבו איזה קריטריון (תבחין) יקבע 		
איזה ספר ייכנס או לא ייכנס לארון הספרים היהודי?
❻ אילו ספרים ,לדעתכם ,ראויים או צריכים להיכלל בארון הספרים היהודי של הקהילה  /הזרם היהודי 		
שאתם שייכים אליהם?
❼ הציעו רשימה של כחמישה ספרים נוספים שתרצו להוסיף לארון הקהילתי שלכם
(שעדיין אינם נמצאים בו).
❽ ִקראו את ההסברים על התנ"ך ,המשנה והתלמוד .ייתכן שמעת לעת תזדקקו לרענן את זיכרונכם 		
במשמעות של מושגים אלה .לשם כך הכינו לעצמכם בנק הגדרות .האתגר – נסו לתמצת 			
את ההגדרה לשורה אחת.
 התנ"ך
 המשנה
 התלמוד
 ארון הספרים היהודי

דף מהמשנה ,הודפס בנאפולי ,איטליה 1492
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כך נראה דף מהתלמוד הבבלי ,בהדפסת בית הדפוס
של וילנה .במרכזו דברי המשנה ,בהמשך לדברי
המשנה דיונים שקיימו חכמי התלמוד במאות ה5 - 2 -
(ונערכו במאה החמישית לספירה) ,ומסביבם פירושים
מאוחרים יותר מימי הביניים ,כמו :פירוש רש"י ,בעלי
התוספות ,וכן מראי מקום לתנ"ך ולספרי הלכה.

תלמוד שטיינזלץ הוא מהדורה של התלמוד הבבלי
בעריכת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) .התלמוד
במהדורה זו מנוקד ,מפוסק ,מחולק לפסקאות,
ובנוסף לפירושים המקובלים (רש"י ותוספות) נכללים
בו תרגום של התלמוד מארמית לעברית בתוספת
מבואות ,הסברים קלים ,סיכומים ,ביוגרפיות של חכמי
התלמוד ,תרשימים ,תמונות ועוד .כל אלה מקלים
על הלומד בן זמננו בגישתו לתלמוד .הרב שטיינזלץ
עסק במפעל חשוב זה משנת  1965ועד שנת .2010
בשנים אלו יצאו  44כרכים ,הכוללים את כל מסכתות
התלמוד הבבלי ,וכן מסכת פאה מהתלמוד הירושלמי.
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