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  .א"תשנ, "השוכר את האומנין
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  שמא יהודה פרידמן 

  פרסומיםרשימת 

  

  : מהדורות ועריכה- מונוגרפים -ספרים 
  
  .ט"ניו יורק וירושלים תשכ, עם הקדמה והערות, בבא קמא, פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל. 1
  
,  עם מבוא692ד לרבנים באמריקה "יורק ביהמ-י ניו"כ, ספר הלכות רבתי לרבינו יצחק אלפסי. 2

  .ד"ירושלים תשל
  
ערוך , מחקרים ומקורות א, "ר הסוגיאבצירוף מבוא כללי על דרך חק, פרק האשה רבה בבבלי. "3

  .441-275' עמ, ח"יורק תשל-ניו, ז דימיטרובסקי"בידי ח
  
  .א"ירושלים תשנ,  הפירושים:פרק השוכר את האומנין, למוד ערוךת. 4
  
  .ז "ירושלים תשנ,  הנוסח עם מבוא כללי:פרק השוכר את האומנין, מוד ערוךתל. 5
  
  .ג"ירושלים תשנ, רמןספר הזכרון לרבי שאול ליב, עורך. 6
  
, מקבילות המשנה והתוספתא ופירושן בצירוף מבוא, תוספתא עתיקתא על מסכת פסח ראשון. 7

  .ג"תשס, רמת גן
  
חיים זלמן '  מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ:עטרה לחיים, עריכה. 8

  . ס"ירושלים תש, דימיטרובסקי
  
  .ב"ירושלים תשס, האיגוד לפרשנות התלמוד, חמש סוגיות מן התלמוד הבבלי, עורך. 9
  

ברכות פרק ראשון מן התלמוד הבבלי עם , מאימתי קורין את שמע, תלמוד האיגוד, עורך. 10
  .ו"ירושלים תשס, האיגוד לפרשנות התלמוד, פרשנות על דרך המחקר מאת משה בנוביץ

  
נות על דרך בלי עם פרששבת פרק שביעי מן התלמוד הב, כלל גדול, תלמוד האיגוד, עורך. 11

  .ז"ירושלים תשס, התלמודהאיגוד לפרשנות , שמואל יוסף וולדהמחקר מאת 
  

מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך גיטין פרק תשיעי , פרק המגרש, גיטין, תלמוד האיגוד 12
  .עומד להופיע, האיגוד לפרשנות התלמוד, מהדורה ופרשנותהמחקר 

  
 מן התלמוד הבבלי עם פרשנות  פרק שביעיבבא מציעא,  הפועליםהשוכר את, תלמוד האיגוד. 13

  .עומד להופיע, האיגוד לפרשנות התלמוד, על דרך המחקר
  

  ).? (ע"ירושלים תש, האקדמיה ללשון העברית, מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית. 14
שטרות לתורת ה? מהו' תורף'"; "תעלומות עולם: "מחקרי לשון. תוכן העניינים כדלהלן

  ."סתימתאה"; "בריבי: "בירורי מינוח". התלמודיים
  

עירובין פרק עשירי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על , המוצא תפילין, תלמוד האיגוד, עורך. 15
  .ח"ירושלים תשס, האיגוד לפרשנות התלמוד, דרך המחקר מאת אביעד אברהם סטולמן
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15 .“The Organizational Pattern of the Mishneh Torah”, The Jewish Law Annual I (1978), pp. 

37–41  
  

  .29-20' עמ, )ח"תשל(תרביץ מז , "נים לסוגיית הבא לי גיטילישנא אחרינא של הגאו. "16
  

  . 218-209' עמ, )ח"תשל(שנתון המשפט העברי ה , "ראש פרק המפקיד. "17
  

  .373-370' עמ, )ט"תשל(תרביץ מח , "תשובה. "18
  

19 .“The Case of the Woman with Two Husbands in Talmudic and Ancient Near Eastern 
Law” (English translation of #18, with additions), Israel Law Review 15 (1980), pp. 530-558.  

  
  .55-5' עמ, )א"תשמ(עלי ספר ט , "יד קדומים למסכת בבא מציעא-שיירי כתבי. "20
  

, דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, "איחוי פרשיות סמוכות בסוגיות הבבלי. "21
  .255-251' עמ, א"תשמ

  
-48' עמ, )ב"תשמ(תרביץ נא , "נוסח-קטע קדום של תלמוד עם גליונות: לתלמודם של גאונים. "22
37.    
  

בבא מציעא עז (' ואימר בעל הבית... ואימרו פועלים'): א(תיקוני ערכים למילון התלמודי . "23
בעריכת , מלמדעזרא ציון ' מוקדש לפרופ, ל במקרא ובתולדות ישראל"עיונים בספרות חז, )"א"ע
  .169-163' עמ, ב"גן תשמ-רמת, מ רבינוביץ"צ, י לוין"ח, ד גילת"י
  

מחקרים בספרות , " פרק בחקר נוסח הבבלי-לאילן היוחסין של נוסחי בבא מציעא . "24
  .147-93' עמ, ג"ירושלים תשמ, יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, התלמודית

  
ידיעות האיגוד העולמי למדעי היהדות , "ל"שאול ליברמן ז' ת של פרופקווים לדמותו המדעי. "25
   .37-23' עמ, )ד"תשמ (23
  

-50' עמ, ד"ירושלים תשמ, לזכרו של שאול ליברמן, " הוראתו בעל פה ובכתב-שאול ליברמן . "26
55.  
  

  . 42-37' עמ, )ו"תשמ(לשוננו נ , "חיישינו, חושינו. "27
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28 .“New Bibliographic and Textual Tools for Talmudic Research”, Proceedings of the Ninth 
World Congress of Jewish Studies, Jerusalem 1986, pp. 31–37 

  
29“Literary Development and History in the Aggadic Narrative of the Babylonian Talmud: A 

Study Based Upon B.M. 83b-86a”, ed. Nahum W. Waldman, Community and Culture Essays 
in Jewish Studies In Honor of the 90th Anniversary of the Founding of Gratz College, 

Philadelphia, 1987, pp. 67-80.   
 

מחקרים , "לתצורת הכינוי החבור בארמית הגלילית, )'מימיי'(אנא מן יומיי = אנא מן יומוי . "30
  .215-207' עמ, ]אשר-בעריכת משה בר, ספר אבא בנדויד) [= ז"תשמ(ג -בלשון ב

  
ירושלים , תדפיס, ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן, "לאגדה ההיסטורית בתלמוד הבבלי. "31

  .164-119' עמ, ג"תשנ, הספר; 46-1' עמ, ט"תשמ
  

  .123-121' עמ, )ט"תשמ(לשוננו נג , )"בארמית של התלמוד הבבלי(ליתיב ,  למיתב>ן "נת. "32
  

, )א"תשנ (6לשון ועברית , "ומנהג אחד בקריאת שמע, לענין הדבורה בשירו של אבן גבירול. "33
  .51-50' עמ

  
' עמ) א"תשנ(סידרא ז , עם תקציר באנגלית, "להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי. "34

102-67.   
  

  .קסד-קמ' עמ, )ב"שנת(סיני קי , "כתיב השמות רבה ורבא בתלמוד הבבלי. "35
  

  .92-90' עמ, )ב"תשנ(לשוננו לעם מג , " גדולי עולם-גדולי הדור . "36
  

' עמ, )ב"תשנ(לשוננו נו , " כתב יד שהועתק בשני שלבים-יורק -י ניו"כ, מסכת עבודה זרה. "37
374-371.  

  
,  ישראל ייביןספר, )ב"תשנ(ו -מחקרים בלשון ה, "אזדא): ד(תיקוני ערכים למילון התלמודי . "38

  . 345-327' עמ, אשר-בר' בעריכת מ
   

, א שטיינפלד"בעריכת צ, י עיונים ביצירתו"רש, " הגהות ומהדורות:י לתלמוד"פירושי רש. "39
  .174-147' עמ, ג"תשנ, גן-רמת

  
 - אכלושי - כלוזא - אכלוזא - אוכלוזא -אוכלוסא ): "ג(תיקוני ערכים למילון התלמודי . "40

  'עמ, ג"תשנ, ירושלים, אליעזר שמשון רוזנטל' מוקדש לזכרו של פרופ, חקרי תלמוד במ, "אבלושי
430-411.  

  
  .74-61' עמ, )ג"תשנ(סידרא ט , "על ברייתות של כלך. "41
  

, )"א, שבת טז(כל כתבי הקדש , ]א[ליחס מקבילות המשנה והתוספתא : תוספתא עתיקתא. "42
  .338-313' עמ, )ג"תשנ(תרביץ סב , עם תקציר באנגלית

  
' בעריכת מ, )ג"תשנ(אסופות ז , "ל ומסכתות התלמוד בדפוס שונצינו"דוד בן אלעזר ס' ר. "43

  .כח-ט' עמ, בניהו
 

44 .“An Ancient Scroll Fragment (b. Hullin 101a-105a) and the Rediscovery of the 
Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew”, JQR 86:1 (1995), pp. 9-50.   

  
45 .“The Holy Scriptures Defile the Hands - the Transformation of a Biblical Concept in 

Rabbinic Theology”, Minhah le-Nahum: Biblical and Other Studies Presented to Nahum 
Sarna in Honour of his 70th Birthday, ed. M. Brettler, M. Fishbane, London 1993, pp. 117-

132.  
 

, עם תקציר באנגלית, "פי כתיב ולשון-היד של התלמוד הבבלי על-קבוצותיהם של כתבי. "46
   .124-123' עמ, )ג"תשנ(נז , לשוננו
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, חטיבה ג, עשר למדעי היהדות-דברי הקונגרס העולמי האחד, "תוספתאהמקבילות המשנה ו. "47
  .22-15' עמ, ד"תשנירושלים , כרך ראשון

  
  .57-49' עמ, )ד"תשנ(לשוננו נח , עם תקציר באנגלית, "זוטות לארמית הבבלית. "48
  

49 .“Graven Images”, Graven Images, A Journal of Culture, Law and the Sacred, I (1994), 
pp. 233–238.  

  
לן אי-בר, "מעשה ברבן גמליאל וזקנים "-] ב[ ליחס המשנה והתוספתא -תוספתא עתיקתא . "50
  .288-277' עמ, א שטיינפלד"בעריכת צ, גילת' יצחק ד' מוגש לכבוד פרופ) ה"תשנ(כז -כו
  

מחקרים בלשון העברית ובלשונות , " טיפולוגיה של כתיב-כתבי היד של התלמוד הבבלי . "51
  .190-163' עמ, )ו"תשנ(ירושלים , אשר-בר' בעריכת מ, מוגשים לשלמה מורג, היהודים

  
, )ו"תשנ-ה"תשנ(, עלי ספר יח, "וכאלה שנרשמו ולא נדפסו, דפסו ולא נרשמוהמסכתות שנ. "52
  . 41-5' עמ

  
ירושלים , עיונים בלשון חכמים, "ל" למילים בעלות גון משמע נויטראלי בלשון חז-שום דבר . "53
  . 84-79' עמ, ו"תשנ

  
54 .“Baraita”, “Talmud (Introduction)” “Talmud Bavli”, The Oxford Dictionary of the Jewish 

Religion, Oxford University Press (1997), pp. 98, 668-672.   
  

סידרא יב , " ביקורת;הפקר/ערך הבקר: המילון המחקרי ללשון העברית של התנאים. "55
  158' עמ, )ז"תשנ(סידרא יג , תוספת למאמר. 113-127' עמ, )ו"תשנ(
  

תרביץ סז , עם תקציר באנגלית, "'כבשה', 'כבש'= ארבא ): ה(תיקוני ערכים למילון התלמודי . "56
  .250-245' עמ, )ח"תשנ(
  

 בכל דרכיך :ד"בד, "ת מהדורת ארטסקרול בעבריתעיונים בדרכי פרשנות התלמוד לרגל הופע. "57
  . 91-77' עמ, )ח"תשנ(, 7, אילן-כתב עת לענייני תורה ומדע של אוניברסיטת בר, דעהו

  
58.“The Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew and an Ancient Scroll Fragment  (bHullin 

101a-105a)”, Scripta Hierosolymitana: Studies in Mishnaic Hebrew, ed. M. Bar-Asher, 
(1998), pp. 164-180 (a fuller version appears above, #51).   

  
  .263-259' עמ, )ח"תשנ(לשוננו סא , "מחיקת המן. "59
  

  . 91-77' עמ, )ח"תשנ(סידרא יד , "?מי היה בן דרוסאי. "60
  

ג כרכים של דקדוקי "עיון בשינויי הגרסות של התלמוד הבבלי לרגל הופעת י? כיצד מדקדקין. "61
  .162-129' עמ, )ט"תשנ(תרביץ סח , עם תקציר באנגלית ,"סופרים השלם

  
,  מחקרים באוצר השמות היהודיים:ואלה שמות, "דברי החכם נופלים על שמו: השם גורם. "62
  .עז-נא' עמ, )ט"תשנ(אילן -אוניברסיטת בר, דמסקי' בעריכת א, ב
  

63 .“The Primacy of Tosefta to Mishnah in Synoptic Parallels”, in Introducing Tosefta, eds. 
H. Fox and T. Meacham, New York 1999, pp. 99-121   

 
מחקרים , עטרה לחיים, " בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן שבתוספתאהברייתות. "64

, בויארין ואחרים' ד: עורכים, חיים זלמן דימיטרובסקי' בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ
  .201-163' עמ, ס"ירושלים תש

  
  .36' עמ, )ס"תש-ח"תשנ(כא , שנתון המשפט העברי, "אשת שַנים. "65
  

66 .“Uncovering Literary Dependencies in the Talmudic Corpus”, S.J.D. Cohen (ed.), The 
Synoptic Problem in Rabbinic Literature, Providence 2000, pp. 35-57.  
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67 .“The Further Adventures of Rav Kahana – Between Babylonia and Palestine”, in P. 
Schäfer (ed.), The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture, 3, Tübingen 2002, pp. 

247-271   
  

-174' עמ, )ב"תשס(לשוננו סד , )עם תקציר באנגלית" (סתומות בלשון מגילות מדבר יהודה. "68
167.  

  
לא -אילן ל-בר, "המבורג-וענף נוסח גניזה) ב"ע-א"ק קיז ע"ב(יוחנן ' סיפור רב כהנא ור. "69

  .490-409' עמ, ]מאיר שמחה פלדבלום' ו של פרופמוקדש לזכר) [ו"תשס(
   

ספר היובל , נטיעות לדוד, "'בן דורתיי'ו' בן תימא': לאופיין של הברייתות בתלמוד הבבלי. "70
  .רעד-קצה' עמ, ה"ירושלים תשס, לדוד הלבני

  
ץ קוב, היגיון ליונה, " פרק בחקר האגדה התלמודית- לדמותו ההיסטורית -דמא בן נתינה . "71

ירושלים , רוקם-חזן' אלבוים וג' י, לוינסון' בעריכת י, יונה פרנקל' מחקרים לכבודו של פרופ
  .130-83' עמ, ז"תשס

  
ספר זיכרון לתרצה , מחקרים בתלמוד ובמדרש, "אור ליום ארבעה עשר): א(לשון המועדים . "72

  .519-475' עמ, ה"ירושלים תשס, )אשר ואחרים עורכים-בר' מ (ליפשיץ
 

 .83-25' עמ, JSIJ (2003) 2,  "עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית, הפתגם ושברו. "73
http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/2-2003/Friedman.pdf  

  
  .עומד להופיע, "'סתימתאה': למינוח התלמודי שבבבלי. "74
  

  .עומד להופיע, " המונח וחכמים בני חכמים בספרות התלמודית-בריבי . "75
  

76 .“From Sinai to Cyberspace: the Transmission of the Talmud in Every Age”, Printing the 
Talmud, from Bomberg to Schottenstein, eds. S. L. Mintz, G. M. Goldstein, New York 2005, 

pp. 142-154  
  

האיגוד ,  הבבליחמש סוגיות מן התלמוד, הסוגיא הראשונה, פרק המגרש, פרשנות מסכת גיטין. 77
  . 164-115' עמ, ב"ירושלים תשס, לפרשנות התלמוד

  
ובזקנותו מאי ,  בצעירותו מאי קסבר--ל "הערות אחדות לזכרו של פרופסור שאול ליברמן ז. "78

 ,Saul Lieberman (1898-1983), Talmudic Scholar and Classicist, ed. Meir Lubetski, "קסבר
Series of Jewish Studies, Vol. 23, Mellen Press, Lewiston 2002, pp. 91-95   

  
  .40-5' עמ, )ו"תשס(ציון עא , "שני ענייני חנוכה בסכוליון של מגילת תענית. "79
  

סידרא כ , "?ִמְׂשָּפח או ִמְׁשָּפט): ב"בבלי מכות ה ע(' ו אין נהרגיןהרג, לא הרגו נהרגין'. "80
  .194-171' עמ, )ה"תשס(
  

81 .“The Plotting Witness and Beyond – A Continuum in Ancient Near Eastern, Biblical, and 
Talmudic Law” Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature and 
Post-biblical Judaism presented to Shalom M. Paul on the Occasion of his Seventieth 

Birthday, Winona Lake 2008, pp. 801-29.   
  

  ).עומד להופיע" (לשון חכמים ולשון הבריות ".82
  

  ). לעיל70הרצאה על פי מספר (והברייתות בתלמוד הבבלי " יהודה בן דורתיי. "83
  

84. Benjamin and Minna Revees Chair Lecture http://atranet.co.il/sf/biography.html 
  

85 .The Talmud Today http://atranet.co.il/sf/biography.html 
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86 .“A Good Story Deserves Retelling – The Unfolding of the Akiva Legend”, JSIJ 3 (2004), 
pp. 1-39.  

  
  .160-153' עמ, )ה"תשס(לשוננו סז , "המהדרין מן המהדרין. "87
  

88 .“A Good Story Deserves Retelling – The Unfolding of the Akiva Legend”, 
Creation and Composition, The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to 
the Aggadah, ed. J.L. Rubenstein, Tübingen 2005, pp. 71-100 (an expanded version of 

no. 86).  
  

ע "בעריכת מ, וגניזת קהירם "הרמב, "ם"הנוסח הראשון בכתיבת ידו של הרמב: משנה תורה. "89
  .עומד לצאת לאורירושלים , ת הישראלית למדעיםהאקדמיה הלאומי, פרידמן

אברהם , יצירתוו דמותו –י "רש, "?ם"י בבית מדרשו של הרמב"ם לא נצנץ פירוש רשכלו. "90

  .464-403' עמ, ט"ירושלים תשס, שזר לתולדות ישראלמרכז זלמן , גרוסמן ושרה יפת עורכים
  

ספר יובל , "זוטא לתורת השטרות התלמודיים): תוספתא בבא בתרא יא ד(' ואי זהו קיומו'" . 91
  ].עם תקציר באנגלית [281-269' עמ, ח"תשס, ירושלים, לכבוד אבי הורביץ

  

  .152-89' עמ, )ז"תשס(סידרא כב , "צלם דמות ותבנית". 92
  

, פרקי מחקר והגות: דרש לרבנים בתי מ– מברסלאו לירושלים ,"זכריה פרנקל וחקר המשנה". 93
  .73-39' עמ, ח"ירושלים תשס, בעריכת גיא מירון

  
  html.articles/sf/il.co.atranet.www://http "י למסכתות התלמוד"פירושי רש". 94

למימרות האמוראים וסתם התלמוד שוב : 'אל תתמה על הוספה שנזכר בה שם אמורא' ". 95

 עומד להופיע בספר הכנס html.articles/sf/il.co.atranet.www://http ,"בסוגיות הבבלי

  .אילן בעריכת אהרן עמית-הבינלאומי לחקר התלמוד של אוניברסיטת בר
  

  ).14מספר , ספרים, לעיל(ד להופיע עומ, "'עולם'תעלומות . "96
  

מחקרים בהגות יהודית , על פי הבאר, )ה, סנהדרין ו(" ' קלעיני  מזרועי,  קלעיני  מראשי'" . 97
  .448-437' עמ, ח"באר שבע תשס, ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין

ונות היהודים בארמית ובלש, עבריתלשון המחקרים ב: שערי לשון, "עולמם של גדולים. "98 
  .285-272' עמ, ח" תשסירושלים', ב, אשר-מוגשים למשה בר

  .עומד להופיע, "פרק בהתפתחות ההלכה? ממון או קנס', המית שורך את שורי'" . 101
  

  .עומד להופיע, "בעיות צורניות וסמנטיות בלשון התנאים: ש"חש". 102

103. “Targum Onqelos Revisited” (forthcoming)  
  

104. “Anthropomorphism and its Eradication”, Iconoclasm and Iconoclash, ed. W. 
van Asselt et al., Leiden 2007, pp. 157-178.   

  

  .97-77' עמ, )ח"תשס (ע, לשוננו, "מעולם ועד עולם. "105

  

  .עומד להופיע, "המשנה והתלמוד, ם"הרמב: חקרי משנה תורה". 106

  
  .60-47' עמ, ט"נווארק תשס, ומפפהימר עורך' ב, שבעחכמת בת , "ותחיכידים שאין מו. "107

 
  

  סקירות
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