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 2016  קורס במחשבת המקרא לדורותיה

 
 Adrian Fada, Ari Bursztein, Adrian Herbstמורים: 

 

הקורס היא ללמד את מקום המקרא בתולדות עם ישראל, השפעתה, סוגי הפרשנות שנוצרו במסורת  מטרת

 עיקרי תוכן ספרים מרכזיים שלה.  שבעל פה, תהליך הקנוניזציה ולימוד

קים. החלק הראשון יתמקד בתופעה המיוחדת של הפרשנות של כתבי הקודש. בחלק הקורס יתחלק לשלשה חל

השני נעבוד על הטקסט המקראי עצמו, תהליך הווצרותו התפתחותו על פי תיאוריות מדעיות עדכניות. בחלק 

 השלישי נעסוק בלימוד של הרעיונות המרכזיים של ארבעה ספרים מתוך ספרי הכתובים. 

 י מורה אחר.   כל חלק יילמד על יד

 

 

 נושאים לימודיים

 

 הרב ד"ר ארי בורשטיין  -פרשנות כתבי הקודש   -א

 

  .היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה 

  .סוגי הפרשנות: פשט, רמז, דרש וסוד 

  .לימוד של רש"י על הפרשה הראשונה של קריאת שמע 

 

 

 הרב אדריאן הרבסט - פרשנות המקרא ובקורת המקרא - ב

 

 של המקרא.  וניזציהתהליך הקנ 

 .פרשנות פנים מקראית 

 בנוסח המקרא. עיותב 

 .מושגי יסוד בביקורת המקרא 

 

 הרב אדריאן פדה:  -  כתובים: הרעיונות המרכזיים של המגילות  -ג

 

 אסתר. -1

 שיר השירים. -2

 רות. -3

  קהלת. -4
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 הערכת הקורס

 

 תהייה עבודה מסכמתאחרי כל יחידה 

 על כל החומר שנלמד בכיתה והחומר הבבליוגרפי אנטגרליבסוף הקורס תהייה בחינה 

 

 

 

 בבליוגרפיה: 
1-La Torá, Arthur Herzberg, Biblioteca Popular judía. 

http://www.congresojudio.org.ar/libro.php?id=52 

 

2-Rashi, Jose Mendelson, Biblioteca popular judía. 

http://www.congresojudio.org.ar/libro.php?id=175 

 

3-Maimónides, Marcos Aguinis, Biblioteca popular judía.  

http://www.congresojudio.org.ar/libro.php?id=89 

 

3-El comentario de Rashi al Shema Israel (se repartirá en clase) 

 

4-Introduccion a la Biblia, Jaime Barylko, Biblioteca Popular Judía.  

 

5-Introduccion al Antiguo Testamento, José Luis Sicre, Verbo Divino, 1993. 

 

6-Eclesiastes, Jaime Barylko, Biblioteca popular Judía. 

http://www.congresojudio.org.ar/libro.php?id=186 

 

7- La concepción de la historia en la Biblia, León Dujovne. Biblioteca Popular Judía. 

http://www.congresojudio.org.ar/libro.php?id=173 

 

8- La concepción de la moral y la sociedad en la Biblia, Leon Dujovne. Biblioteca Popular 

Judia.  http://www.congresojudio.org.ar/libro.php?id=185 

 

9- La concepción del hombre en la Biblia, Leon Dujovne. Biblioteca Popular Judia. 

http://www.congresojudio.org.ar/libro.php?id=138 
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