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הגות הרמב"ם – רלוונטית לימינו?

תגיות: הרמב"ם 

פסל הרמב"ם, קורדובה

הרב ד"ר יוחאי מקבילי העומד מאחורי המיזם מספר על משימת הנגשת משנת הרמב"ם לדורנו.

על מורכבות המשימה שנטל על עצמו להנגיש את דברי
הרמב"ם לדורנו מספר הרב מקבילי: "זו משימה מורכב

אבל גם מאוד נצרכת וחשובה. הרמב"ם הוא גדול
הפוסקים ואי אפשר שלא להכיר אותו. בגלל היסודיות
והשיטתיות שהוא מציע יש בדבריו הצעה של תשתית

ללומד לפני שהוא יוצא ללימודי גמרא, מחשבה והלכה.
בכל תחום שהרמב"ם נוגע הוא נוגע בהיקפים מאוד
עצומים. הוא עוסק גם בהלכתא דמשיחא, בקורבנות

וטהרה, בנזירות ושלטון ועוד, זהו עולם יהודי מלא על כל
צדדיו".

מפעל הנגשת ה'מורה נבוכים' הושלם. האם הגותו ושאלותיו הפילוסופיות והאמוניות
רלוונטיות לדורנו? מוביל המיזם, הרב מקבילי, בראיון.
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"עבדנו עם הרבה חוקרים ומכונים עם מומחיות בתחומים שונים. במשנה תורה היה חשוב לרמב"ם לזהות את
הצמחים והחיות שהוא מדבר עליהם ולשם כך נעזרנו בכמאה רבנים, חוקרים ומכונים", מספר הרב מקבילי

הרואה את המיזם ההגותי של הרמב"ם כמעין אינציקלופדיה. "הרמב"ם כותב את מורה נבוכים בערבית יהודית
ויש צורך לטפל בתרגום של הספר, ואת זה עשה הלל גרשוני בחכמה רבה, אבל צריך לשם כך להכיר גם את

העברית וגם את הפילוסופיה הערבית וגם הפילוסופיה היוונית על יסודה".

"בנוסף, לא מספיק רק לתרגם את הרמב"ם, אלא צריך גם להבין את הרמב"ם צריך להבין שנכתבו 25,000
ספרים ומאמרים על מורה נבוכים. קראנו אלפים ומרכזיים מהם ורצינו לייצר ביאור שיאפשר לכל אדם לקרוא
מתוך תמצית של הדברים, לפתוח כיוני חשיבה חדשים, וזה מצריך את הערבית, הפילוסופיה היוונית וגם את

הפילוסופיה של ימינו".

האם דברי הגותו של הרמב"ם מדברים לדורנו? או שאולי המטרה היא רק להכיר את התפיסות שהיו נכונות
ומותאמות לדורו? הרב מקבילי משיב וקובע כי הדברים משולבים. "המטרה היא שיכירו את הרמב"ם לזמנו, גם

אם לא מסכימים אתו, שהדברים יהיו בהירים מאוד ומלהיבים. התפיסה הרווחת היא שמה שמלהיב הוא
מיסטיקה ודברים מעורפלים, וכאן אנחנו מגלים שהחכמה של הרמב"ם יכולה להיות מלהיבה עם אהבת ה'

מאוד גדולה".

באשר לרלוונטיות לימינו אומר הרב מקבילי כי אכן "יש חלקים במורה נבוכים שלא רלוונטיים לימינו, אבל הם
מעטים. עמדנו על כך והסברנו אותם, כמו את האסטרונומיה שהיא ארכיאולוגיה במובנים מסוימים, אבל גם אם
הפיסיקה של הרמב"ם לא רלוונטית לימינו, המטפיסיקה שלו רלוונטית, כלומר שאלות של מהו הקב"ה, שאלות

של טוב ורע, אחריות האדם, אהבת ה' ועם ישראל, כל אלה רלוונטיים לימינו והדגשנו אותם".

עוד מספר הרב מקבילי כי את תפיסות הרמב"ם השווה המיזם שלו גם לפילוסופיות של ימינו. בנוסף הוא מציין
את המפגש עם התפיסה האיסלאמית כתפיסה שמובאת ברמב"ם טוב ובהיר יותר מכפי שעשו זאת המוסלמים

עצמם. הרמב"ם מציג את הדברים בצורה ברורה ונהירה לפני שהוא תוקף אותה ו"הדרך שבה הוא מתמודד
מעוררת השראה כי הוא לא מציג אותם כטיפשים אלא כחכמים שהוא מבקש לפרק את המקום בו הם עומדים".

עוד מרחיב הרב מקבילי על הרלוונטיות של משנת
הרמב"ם במהותה העמוקה לדורנו ומציין כי לעיתים דווקא

הפתיחות שקיימת בדורנו שלנו מאפשרת לקבל ולהכיל
את העמדות והתפיסות שהוא הציג, טוב יותר מכפי

שהדברים יכולים היו להיקלט בדורו של הרמב"ם עצמו.
דוגמא לכך הוא מוצא בסיפור אדם וחווה אותו ראה
הרמב"ם כמשל לכוחות הנפש שבאדם פנימה. את

העמדה הזו חשש הרמב"ם להציג בגלוי על מנת שלא
יצטייר ככופר ולכן רק רמז עליה. לעומת זאת, כיום קיימת

יכולת הגותית להכיל את הדברים.

עוד מדגיש הרב מקבילי את מאפייני משנתו של הרמב"ם
ככאלה המקשרים את גדול ההגות עם הנהגת העם
וההיכרות עימו, והיכרות עם פרקטיקות של מנהיגות

ניתנות להילמד גם ממשנתו הכתוב וגם מהאופן בו התנהל בעצמו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו >

קריטי לימינו. הרב מקבילי
16:05

 

by Taboola

מבצעים לגולשי ערוץ 7

המכללה האקדמית הרצוג לפרטים נוספים ולהרשמה

שואפת ליותר? מקומות אחרונים בבית המדרש
המכללה האקדמית הרצוג בקמפוס היכל שלמה בירושלים

המכללה האקדמית הרצוג לפרטים נוספים ולהרשמה

חולמת ללמוד תורה לשמה?
בית המדרש לנשים של המכללה האקדמית הרצוג בקמפוס היכל
.שלמה בירושלים

עוד מבצעים ◄

שווה קריאה

מי שברך בשידור חי

Sponsored Linksאולי יעניין אותך...

לא לישון! בחודש הקרוב קרקעות להשקעה
בהוד השרון ב-279 אלף ש"ח

Round Table השקעות

הרחפן הזול הזה הינו ההמצאה המדהימה
ביותר בישראל ב-2021

HyperDrone

הסגולה המיוחדת של רבי חנינא בן דוסא

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת פנחס




https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstyn5C9HJRlrX4sOsV24Q_FHwv-nOVP2AwmqADdQg2U8UJSNfi1wHjv7WGfkLv7B3-3J80K9rAt77V1znNXeeSploDKuSHy8HNuPhxrOJ0yom0w7F82oT8JAVoNg7p2tTIDRrZLC5V9ZRdFE883pPaYKFKsMrJiyN00fFEi4dUcaSHdLAtOgSbaLJCHV3u4ui1qc-jjEQ0VftlXOjsZhKjVBr85J_wDcM7zHMJ9lucLaF0DMO3A9uV1d8C_uYsEwpwWbP8_23Tgimh7AK9bDTmdRMio_s2puIos8s4Y45mT3pCEPMvlaZGXm395OiV9&sai=AMfl-YQbGv5-_u0pG8fRejUcfeDfP2TPQYO5aypUF6oLc2jbj7VlVzP8lQhk3v_tYTr7FOdErXbVyYnuFozEBHPBPBlP-PXOn-vNdVcOTP8G5Q5U2qGRbGoSUjzuc95DJbg&sig=Cg0ArKJSzPk0ZPwTwjV_EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://rep.erate.co.il/t:rep;pid:143071;tid:151249;perId:0
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=inn-hebrew&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-left-rail:Left%20Rail:
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssRShV7n8LwRdQvI5OiJQi3w_WYEIMZSEEC2hurQILZ5MSctkUtecMxYRCp5NVmZFnNlP2io-r3q2BlGu_cLLdljT8RwHLzcLHvMkj5n8rZLKNG1o3HcBHUfV71egTvkSkQDQ0Jwv-SmNYUt8YX3dFfao8ja4jKzR5clUcFKBu2SsAhXItqUDqQO7UCmKHYNP7UFv7-PJbq0lGkCLAihkakUtrqH8t0TrPbqrjFLZ3S_V1JYVlMrFnSNuVgQClpYDw29O_mxWqQNcu0RuO3Vze1giPy6gTfOe3fMha8KerRdJnh1-S4a2k&sai=AMfl-YTDn1sWuteu2atXyqB8BeBK63n0jPsNZUTHBJl1dj6_qYm0tXGB7qCMw7l-qgZY-WVW2ZSp6ouGBDYclIzdVVhitFzj3lDqDF769Ok9F6ShRUWo7z8xdvSjqbKJOwA&sig=Cg0ArKJSzO_VDgg7rvybEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssRShV7n8LwRdQvI5OiJQi3w_WYEIMZSEEC2hurQILZ5MSctkUtecMxYRCp5NVmZFnNlP2io-r3q2BlGu_cLLdljT8RwHLzcLHvMkj5n8rZLKNG1o3HcBHUfV71egTvkSkQDQ0Jwv-SmNYUt8YX3dFfao8ja4jKzR5clUcFKBu2SsAhXItqUDqQO7UCmKHYNP7UFv7-PJbq0lGkCLAihkakUtrqH8t0TrPbqrjFLZ3S_V1JYVlMrFnSNuVgQClpYDw29O_mxWqQNcu0RuO3Vze1giPy6gTfOe3fMha8KerRdJnh1-S4a2k&sai=AMfl-YTDn1sWuteu2atXyqB8BeBK63n0jPsNZUTHBJl1dj6_qYm0tXGB7qCMw7l-qgZY-WVW2ZSp6ouGBDYclIzdVVhitFzj3lDqDF769Ok9F6ShRUWo7z8xdvSjqbKJOwA&sig=Cg0ArKJSzO_VDgg7rvybEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssRShV7n8LwRdQvI5OiJQi3w_WYEIMZSEEC2hurQILZ5MSctkUtecMxYRCp5NVmZFnNlP2io-r3q2BlGu_cLLdljT8RwHLzcLHvMkj5n8rZLKNG1o3HcBHUfV71egTvkSkQDQ0Jwv-SmNYUt8YX3dFfao8ja4jKzR5clUcFKBu2SsAhXItqUDqQO7UCmKHYNP7UFv7-PJbq0lGkCLAihkakUtrqH8t0TrPbqrjFLZ3S_V1JYVlMrFnSNuVgQClpYDw29O_mxWqQNcu0RuO3Vze1giPy6gTfOe3fMha8KerRdJnh1-S4a2k&sai=AMfl-YTDn1sWuteu2atXyqB8BeBK63n0jPsNZUTHBJl1dj6_qYm0tXGB7qCMw7l-qgZY-WVW2ZSp6ouGBDYclIzdVVhitFzj3lDqDF769Ok9F6ShRUWo7z8xdvSjqbKJOwA&sig=Cg0ArKJSzO_VDgg7rvybEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssRShV7n8LwRdQvI5OiJQi3w_WYEIMZSEEC2hurQILZ5MSctkUtecMxYRCp5NVmZFnNlP2io-r3q2BlGu_cLLdljT8RwHLzcLHvMkj5n8rZLKNG1o3HcBHUfV71egTvkSkQDQ0Jwv-SmNYUt8YX3dFfao8ja4jKzR5clUcFKBu2SsAhXItqUDqQO7UCmKHYNP7UFv7-PJbq0lGkCLAihkakUtrqH8t0TrPbqrjFLZ3S_V1JYVlMrFnSNuVgQClpYDw29O_mxWqQNcu0RuO3Vze1giPy6gTfOe3fMha8KerRdJnh1-S4a2k&sai=AMfl-YTDn1sWuteu2atXyqB8BeBK63n0jPsNZUTHBJl1dj6_qYm0tXGB7qCMw7l-qgZY-WVW2ZSp6ouGBDYclIzdVVhitFzj3lDqDF769Ok9F6ShRUWo7z8xdvSjqbKJOwA&sig=Cg0ArKJSzO_VDgg7rvybEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssRShV7n8LwRdQvI5OiJQi3w_WYEIMZSEEC2hurQILZ5MSctkUtecMxYRCp5NVmZFnNlP2io-r3q2BlGu_cLLdljT8RwHLzcLHvMkj5n8rZLKNG1o3HcBHUfV71egTvkSkQDQ0Jwv-SmNYUt8YX3dFfao8ja4jKzR5clUcFKBu2SsAhXItqUDqQO7UCmKHYNP7UFv7-PJbq0lGkCLAihkakUtrqH8t0TrPbqrjFLZ3S_V1JYVlMrFnSNuVgQClpYDw29O_mxWqQNcu0RuO3Vze1giPy6gTfOe3fMha8KerRdJnh1-S4a2k&sai=AMfl-YTDn1sWuteu2atXyqB8BeBK63n0jPsNZUTHBJl1dj6_qYm0tXGB7qCMw7l-qgZY-WVW2ZSp6ouGBDYclIzdVVhitFzj3lDqDF769Ok9F6ShRUWo7z8xdvSjqbKJOwA&sig=Cg0ArKJSzO_VDgg7rvybEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZp7rRRLe2Eqgua0PqmMKX8CYYG2HR7S911sfNHtTvKWeVSRotO3MGV_Pm7kTPefntslL5Mn1t0ustL4W6zR-8LnCwFoII7mUVFjRJxPDIn068gwDrnlHGkP4NP5OseJ1YI0YLfeGKFmWRF0kEnS6flFpqWQ4fh9UcfLqLx-Tw4NfpN_HolOj65FnuRHMMsTpJQwInisQwGHzcqCxVZHGqVj4tOUcgZLrw-Awr_Nsl9vcRsa0dE0PIzblVQ7GV-iIZ3z_1R6GZmS7JjZ1HL_DKyDHQVZD_oT3_uKNg0pYN9twJLNRH7ZM&sai=AMfl-YRCybFuInjFbs1TRksC34ihNjbLUf1ScmVLmqDXhFlLS2g2S56wUkNDPHTsKghPuTGCyllMlBUmbZZx47eGRF-_l0zLEQitcJleTXZgDwrmzNh6oAuFUAR1fowYbu0&sig=Cg0ArKJSzPLhMcts0ac0EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZp7rRRLe2Eqgua0PqmMKX8CYYG2HR7S911sfNHtTvKWeVSRotO3MGV_Pm7kTPefntslL5Mn1t0ustL4W6zR-8LnCwFoII7mUVFjRJxPDIn068gwDrnlHGkP4NP5OseJ1YI0YLfeGKFmWRF0kEnS6flFpqWQ4fh9UcfLqLx-Tw4NfpN_HolOj65FnuRHMMsTpJQwInisQwGHzcqCxVZHGqVj4tOUcgZLrw-Awr_Nsl9vcRsa0dE0PIzblVQ7GV-iIZ3z_1R6GZmS7JjZ1HL_DKyDHQVZD_oT3_uKNg0pYN9twJLNRH7ZM&sai=AMfl-YRCybFuInjFbs1TRksC34ihNjbLUf1ScmVLmqDXhFlLS2g2S56wUkNDPHTsKghPuTGCyllMlBUmbZZx47eGRF-_l0zLEQitcJleTXZgDwrmzNh6oAuFUAR1fowYbu0&sig=Cg0ArKJSzPLhMcts0ac0EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZp7rRRLe2Eqgua0PqmMKX8CYYG2HR7S911sfNHtTvKWeVSRotO3MGV_Pm7kTPefntslL5Mn1t0ustL4W6zR-8LnCwFoII7mUVFjRJxPDIn068gwDrnlHGkP4NP5OseJ1YI0YLfeGKFmWRF0kEnS6flFpqWQ4fh9UcfLqLx-Tw4NfpN_HolOj65FnuRHMMsTpJQwInisQwGHzcqCxVZHGqVj4tOUcgZLrw-Awr_Nsl9vcRsa0dE0PIzblVQ7GV-iIZ3z_1R6GZmS7JjZ1HL_DKyDHQVZD_oT3_uKNg0pYN9twJLNRH7ZM&sai=AMfl-YRCybFuInjFbs1TRksC34ihNjbLUf1ScmVLmqDXhFlLS2g2S56wUkNDPHTsKghPuTGCyllMlBUmbZZx47eGRF-_l0zLEQitcJleTXZgDwrmzNh6oAuFUAR1fowYbu0&sig=Cg0ArKJSzPLhMcts0ac0EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZp7rRRLe2Eqgua0PqmMKX8CYYG2HR7S911sfNHtTvKWeVSRotO3MGV_Pm7kTPefntslL5Mn1t0ustL4W6zR-8LnCwFoII7mUVFjRJxPDIn068gwDrnlHGkP4NP5OseJ1YI0YLfeGKFmWRF0kEnS6flFpqWQ4fh9UcfLqLx-Tw4NfpN_HolOj65FnuRHMMsTpJQwInisQwGHzcqCxVZHGqVj4tOUcgZLrw-Awr_Nsl9vcRsa0dE0PIzblVQ7GV-iIZ3z_1R6GZmS7JjZ1HL_DKyDHQVZD_oT3_uKNg0pYN9twJLNRH7ZM&sai=AMfl-YRCybFuInjFbs1TRksC34ihNjbLUf1ScmVLmqDXhFlLS2g2S56wUkNDPHTsKghPuTGCyllMlBUmbZZx47eGRF-_l0zLEQitcJleTXZgDwrmzNh6oAuFUAR1fowYbu0&sig=Cg0ArKJSzPLhMcts0ac0EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZp7rRRLe2Eqgua0PqmMKX8CYYG2HR7S911sfNHtTvKWeVSRotO3MGV_Pm7kTPefntslL5Mn1t0ustL4W6zR-8LnCwFoII7mUVFjRJxPDIn068gwDrnlHGkP4NP5OseJ1YI0YLfeGKFmWRF0kEnS6flFpqWQ4fh9UcfLqLx-Tw4NfpN_HolOj65FnuRHMMsTpJQwInisQwGHzcqCxVZHGqVj4tOUcgZLrw-Awr_Nsl9vcRsa0dE0PIzblVQ7GV-iIZ3z_1R6GZmS7JjZ1HL_DKyDHQVZD_oT3_uKNg0pYN9twJLNRH7ZM&sai=AMfl-YRCybFuInjFbs1TRksC34ihNjbLUf1ScmVLmqDXhFlLS2g2S56wUkNDPHTsKghPuTGCyllMlBUmbZZx47eGRF-_l0zLEQitcJleTXZgDwrmzNh6oAuFUAR1fowYbu0&sig=Cg0ArKJSzPLhMcts0ac0EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://bit.ly/3gQ1LNC
https://www.inn.co.il/Special/Content/Click.aspx
https://www.inn.co.il/news/497650
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=inn-hebrew&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-left-rail:Left%20Rail:
https://round-table.co.il/?p=16098&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=10548226&utm_term=1056684&utm_content=3012060510&tblci=GiDVJ6CGZoJbyJsWX2ZFd1CaoIiCy8qOG6qrM4ZCiBRfDyDW3FQotbmfodG7-eNr#tblciGiDVJ6CGZoJbyJsWX2ZFd1CaoIiCy8qOG6qrM4ZCiBRfDyDW3FQotbmfodG7-eNr
https://dronexadvisor.org/hyperdrone-he-n/?utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiDVJ6CGZoJbyJsWX2ZFd1CaoIiCy8qOG6qrM4ZCiBRfDyCjmUwotK_83ue_tMBY
https://www.inn.co.il/news/497358
https://www.inn.co.il/news/497616

