סילבוס לקורס :מהר"למנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות86372.1.1 ,
שם המרצה :פיירמן ראובן
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :א,ב,ג,ד
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

הסטודנטים יכירו את שיטתו של המהר"ל וילמדו לנתח את הטקסטים של חז"ל על פי גישתו של המהר"ל

תיאור הקורס:

על פי דבריו של המהר"ל בבאר השישי בספר באר הגולה הוא מסתיר את עיקר רעיונותיו מאחורי הרובד הראשוני והשטחי
בבחינת "תפוחי זהב במסכיות הכסף" .בקורס נלמד כיצד לחדור לתוך העמוק של דברי המהר"ל .הקורס מבוסס ברובו על
ספרו של מרצה הקורס ,הרב ד"ר ראובן פיירמן " :נתיב למהר"ל".

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

שיטתו של המהר"ל

2

מושגי "צלם ודמות" במשנתו של המהר"ל

3

מיהו ריע אביך בספר נתבות עולם בנתיב 'אהבת הריע '

4

משל הנגר והבית – הגישה האחדותית

5

ההבדל בין כלל הזהב של פילוסופית קון פודזיהסינית לדבריו הילל הזקן "מן דשאני לך לחברך לא תעביד"

6

המהר"ל באספקלריה של הרב קוק

7

הכתיבה הספיראלית של המהר"ל

8

'חידושי אגדות' כגישה לתורה כולה

9

המהר"ל בפרספקטיבה של הדורות

חובות הסטודנט
בקורס:

אין

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
עבודה

אחוז ציון מינימלי למרכיב
56 100%

רשימה ביבליוגרפית:
 .1ספר נתיבות עולם מאת מהר"ל חלק ב' יהדות בני ברק תש"מ
 .2בנימין גרוס ,נצח ישראל :השקפתו המשיחית של המהר"ל מפראג על הגלות והגאולה,
תל אביב :הוצאת דביר ,תשל"ד

רשימה ביבליוגרפית:
 .1ספר נתיבות עולם מאת מהר"ל חלק ב' יהדות בני ברק תש"מ
 .2בנימין גרוס ,נצח ישראל :השקפתו המשיחית של המהר"ל מפראג על הגלות והגאולה,
תל אביב :הוצאת דביר ,תשל"ד
 .3ש .טולדנו דיבור ומחשבה :סיכום ופירוש ומחשבות על ספר "דרך חיים" למהר"ל מפראג,
הספרייה הספרדית ,ירושלים תשס"ו.
 .4ספר ' נתיב למהר"ל ' מאת ר .פיירמן ,נצרים ,תשס"ה
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