
                                

  ח' בכסלו תשע"ה: תאריך עדכון

 פרופ' יוסף עופר

  (08-157-01) קריאה במקרא בהיבט לשוני 

 הרצאה סוג הקורס:

 ש"ש 1:  היקף שעות                ב            : סמסטר           תשע"ה  : שנת לימודים

 
 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( קורסמטרות הא. 

, תוך מקראהדגמת לימוד פרקים מן המקרא תוך עיון בסוגיות לשוניות העולות בהן. נקרא פרקים מן ה

תשומת לב למרכיבי הניקוד ומשמעותם בניתוח הצורות, לדרכי ביאורן של מילים קשות לאור הכרת מגוון 

, לזמנו רצף הסיפור, לטעמי המקרא ותרומתם הפרשנית השפות השמיות, לשימוש הזמנים ומשמעותו בהבנת

. נלמד דיונים של פרשני המקרא בשאלות לשון של הטקסט בתוך לשון המקרא ולסוגה שהוא שייך אליה

והאפשרות קרי מסורת הכתיב וונעמוד על שימושם בספרות הלשון הקדומה. נדון בסוגיות לשון כגון מסורת ה

 . 'ורתמבעד למסלחשיפת צורות לשון '

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

 ראשי פרקים     

 המאפיינים הלשוניים של הסוגות השונות במקרא: הסיפור המקראי, השירה והנבואה, החוק, החכמה  .1

 מסורות לשון המשתקפות בכתיב, בקרי ומבעד למסורת .2

 צמאיתחוליית מעבר ללשון חז"ל או לשון ע :מאפייניה של הלשון המקראית המאוחרת .3

 ניתוח צורות הפועל של הארמית המקראית, בדגש על מסורת הכתיב ומסורת הקרי .4

 הכרת תפקידם התחבירי והפרשני של טעמי המקרא .5

 עיון סמנטי –משמעויותיהן של מילים במקרא ובלשון ימינו  .6

 עיונים בלשון המקרא בדיוניהם של פרשני המקרא ומדקדקי ימי הביניים: דיונים ומחלוקות בקביעת .7

 השורש ובפריסת המשמעויות השונות של כל שורש
 



 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:

הלימוד ילווה במצגות, בדפים משוכפלים, והם יוצגו גם באתר הקורס במרשתת. לקראת השיעורים יינתן 

 המאמרים לקריאה יימצאו באתר הקורס. חומר קריאה, וגם 

 
 ית הוראה מפורטת לכל השיעורים:תכנ    

 
מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור תאריך

 כ"א באדר 1

 12 – תשע"ה

 2014במארס 

  סוגיות לשון ופרשנות בפרשת כי תצא

 –כ"ח באדר  2

 במארס 19

  סוגיות לשון ומילונות בפרשת כי תצא

 26 –ו' בניסן  3

 במארס

 (17עופר ) יסודות טעמי המקרא

 –בניסן כ"ז  4

 באפריל 16

 עמ' **** –( 20קוגוט ) טעמי המקרא והפרשנות

 –י"א באייר  5

 באפריל 30

 (15נתנאל ) נחמיה ב –לשון המקרא המאוחרת 

 –י"ח באייר  6

 במאי 7

לאור תפיסתו של אבא  –לשון המקרא המאוחרת 

 בנדויד

 (3בנדויד )

 – כ"ה באייר 7

 במאי 14

  מבוא עקרוני –כתיב וקרי 

 –ג' בסיוון  8

 במאי 21 

  דיון במקרים ספציפיים ופרשנות –כתיב וקרי 

 –י' בסיוון  9

 במאי 28 

 (7גינזברג ) מבעד למסורת + הסביל הפנימי של בניין קל

 –י"ז בסיוון  10

 ביוני 4

  ארמית מקראית: הפועל + כתיב וקרי

 –כ"ד בסיוון  11

 ביוני 11

  פרשנים ומילונים

 – א' בתמוז 12

 ביוני 18

  נוסח המקרא של בבל

 – ח' בתמוז 13

 ביוני 25

  סיכום והצגת עבודות

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר( 

 .30%במהלך הקורס יינתנו תרגילים, ומשקלם בציון הקורס יהיה 



 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 אביב תשס"ג-, תלוסגנונו לאור הלשונות השמיות העתיקות וספרותן המקרא לשוןיצחק אבישור,  .1

 ירושלים: האקדמיה ללשון העברית, תש"ע., של לשון המקרא והצורותתורת ההגה לאו, ב הושעי .2

 .ד'(-תשל"א )פרקים א'אביב -תל, לשון מקרא ולשון חכמים, נדוידאבא ב .3

 אשר, ירושלים תשל"ג-, תרגם מגרמנית: מ' בןדקדוק הלשון העבריתג' ברגשטרסר,  .4

 .13-7, ירושלים תשנ"ז, עמ' ותיהפרקים בעברית לתקופברויאר, "כתיב וקרי",  רדכימ .5

 , בראש ספרי בראשית ותהילים מסדרת 'דעת מקרא'."תקציר כללי הטעמים"מרדכי ברויאר,  .6

 .245-229, עמ' מקראלשון המקראה בחקר , "בעד למסורת, "מגינזברג ח"א  .7

ים פרקטיבה ואופייה של העברית המקראית המאוחרת", –דם ומאוחר בלשון מקרא קואבי הורביץ, "מ .8

 .28-15, ירושלים תשנ"ז, עמ' בעברית לתקופותיה: אסופת זיכרון לשושנה בהט

סוגיית ה'ארמזימים' במחקר העברית המקראית",  –"עברית וארמית בתקופת המקרא אבי הורביץ,  .9

 .94-79, ירושלים תשנ"ו, עמ' מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג

 ., ירושלים תשל"בלתולדות לשון המקרא בימי בית שני – ן ללשוןבין לשוהורביץ,  ביא .10

 ., ליקוטי תרביץ ג, ירושלים תשמ"גמקראה בחקר לשון המקראהורביץ )מלקט(,  ביא .11

 ., ירושלים תש"ןביקורת נוסח המקראטוב,  מנואלע  .12

-ב בלשוןמחקרים , "מעמדה של העברית המקראית המאוחרת בין לשון המקרא לשון חכמים", דוד טלשיר .13

 .172-161ג, תשמ"ז, עמ' 

 .19-3, עמ' מקראה בחקר לשון המקראדוד ילין, "משנה הוראה בתנ"ך",  .14

, אלון שבות תשנ"ט, עמ' הדסה היא אסתר"לשון בתחפושת: לשונה של מגילת אסתר",  אליהו נתנאל, .15

193-171. 

  .127-110; 74-25עמ'  ,מבוא המקראסגל,  שה צבימ .16

 .192-187מד )תשנ"ג(, עמ'  לשוננו לעםהמקרא לסימני הפיסוק', פר, 'בין טעמי וסף עוי .17

 , רמת גן תשנ"ח.פרקים בתחביר ובסגנון של לשון המקראמיה פרוכטמן,  .18

 , רמת גן תשס"ז.מילון העברית המקראית: אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ומנחם צבי קדרי,  .19

 , ירושלים תשנ"והמקרא בין טעמים לפרשנותשמחה קוגוט,  .20

 ., ירושלים תש"םלשימוש ה'זמנים' במקראקימרון, ישע לא .21

 ., ירושלים תשל"גמשמעויותיהן של הצורות הדקדוקיות בלשון המקרא ובלשון ימינורבין, יים ח  .22

 ., ירושלים תשנ"אפרקי מבוא -שפות שמיות רבין,  ייםח  .23

 ., ירושלים תשל"טתחביר לשון המקרארבין,  ייםח  .24

 .1980, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב שלנו והעברית הקדומה העברית, רובינשטייןאליעזר   .25

26.  P. Joüon & T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 2006 
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