
 כללי הפניה לטקסטים ומקורות עתיקים:

 הספר

 

 מהדורה מומלצת הסבר צורת ההפניה

 בראשית. -שם הספר בראשית א, ב תנ"ך

 פרק א  

 פסוק ב 

 

 מרקוס ה, א. הברית החדשה

)אפשר גם: הברית החדשה, מרקוס 

 (1ה:

הברית החדשה, שם הספר 

הבשורה על פי מרקוס, פרק ה : 

 פסוק א(

 

    15(, 2קוראן: סורת אלבקרה ) קוראן

משנה, המסכת ]בבא קמא[,  משנה בבא קמא א, א משנה

הפרק א, משנה א ]משנה=גם 

 שם הספר וגם שם הפסוק[

 

ששה סדרי ח' אלבק, 

תל אביב,  -, ירושליםמשנה

מוסד ביאליק, מהדורה 

 שניה, תשי"ט.

 

תוספתא ערובין פז, יב, ליברמן עמ'  תוספתא

130. 

נגעים ו, ד, צוקרמנדל עמ'  תוספתא

625. 

תוספתא, המסכת ברכות, פרק 

א, פסוק א( נהוג לצטט מן 

התוספתא לפי אחת משתי 

המהדורות המדעיות 

)ליברמן/צוקרמנדל( במקרה כזה 

יתווספו המילים: תוספתא, 

ברכות א, א, מהדורת ליברמן, 

 עמ' ***(

על פי תוספתא ש' ליברמן, 

 כתב יד ווינה, ירושלים, בית

 המדרש לרבנים תשנ"ג.

 תוספתאש צוקרמנדל, "מ

על פי כתבי יד ערפורט 

ווינה, ירושלים, ספרי 

 ואהרמן, תשל"ה.

תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף ב  בבלי ברכות ב, ע"א התלמוד הבבלי

 עמוד א

 

התלמוד 

 הירושלמי

ירושלמי מכות פב ד, לא עד, עמ' 

1337. 

 ירושלמי 

 מכות -מסכת

 פב ד. -פרק והלכה

 לא עד. -עמוד ועמודה

 -עמוד במהדורה המדעית 

1337. 

, על פי תלמוד ירושלמי

כתב יד סקליגר 

(Qr.4720) ,ירושלים ,

הוצאת האקדמיה ללשון 

 , תשס"ה.העברית



מכילתא דרבי 

 ישמעאל

מכילתא דרבי ישמעאל, פסחא  (58מכילתא דר"י, פסחא טז )עמ` 

טז )העמוד מפנה למהדורה בה 

 נעשה שימוש(

 

מכילתא דרבי 

 שמעון בר יוחאי

  כנ"ל (135מכילתא דרשב"י יח, כז )עמ` 

מדרשי רבה: 

 בראשית רבה

בראשית רבה סז, א )מהדורת 

 (752אלבק, עמ` -תיאודור

מדרש בראשית ח' אלבק,  

, ירושלים, שלם הפצת רבא

ספרים, מהדורה שניה, 

1996. 

מדרש קהלת מ' הירשמן,    קהלת רבה

מהדורה , ו-רבה א

ביקורתית על פי כתבי יד 

וקטעי גניזה : עם מבוא, 

מסורת המדרש, חילופי 

, ירושלים, מכון נוסח ופירוש

 שכטר, תשע"ז.

 

אבות דרבי ש"ז שכטר,    אבות דרבי נתן

יורק וירושלים, בית  -ניו נתן,

מדרש לרבנים באמריקה, 

 תשנ"ז.

ספרי במדבר, בהעלותך צט )עמ`  ספרי במדבר

98) 

שם הספר ספרי במדבר, פרשה 

 בהעלותך, סימן צט

 

************ **************************** *************************  

הומירוס, 

 אליאדה

, 1שם הספר האיליאדה, שיר  5301, 1האיליאדה 

 מספר השורה

 

הומירוס, 

 אודיסיאה

  כנ"ל 240, 1האודיסיאה, 

אוריפידס, 

 מדיאה

  שם המחזאי, שם המחזה, שורות 320-150מדיאה אוריפידס, 

הסיודוס, 

 מעשים וימים

  שם המשורר, שם החיבור, שורות 12-6הסיודוס, מעשים וימים, 
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