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כנס משנה תורה

כנס חגיגי של מפעל משנה תורה לרגל הוצאת המהדורה
החדשה של 'מורה הנבוכים' של הרמב"ם התקיים בסוף

השבוע שעבר.

הוצאת המהדורה החדשה, שנעשתה ע"י צוות רחב
בהתנדבות מלאה, כוללת תרגום חדש ומלווה בביאור

מונגש ועדכני.

בכנס השתתפו הרב יעקב אריאל, הרב ד"ר יהודה
אלטשולר, פרופ' מנחם קלנר, פרופ' משה הלברטל, הלל

גרשוני - מתרגם הספר, הרב ד"ר יוחאי מקבילי, יוזם,
מבאר ועורך ראשי של המהדורה ועוד.

הדוברים דנו בסוגיות חשובות הנוגעות לעולמו של
הרמב"ם, כגון: גדולת האדם והאומץ לחשוב, רלוונטיות המחשבה הדתית של הרמב"ם לימינו, התבונה בחיי

האדם בכלל והאדם הדתי בפרט ועוד סוגיות רבות.

"הרמב"ם מדגיש את זהות החכמה והמוסר. אי אפשר להיות גדול בלי להיות עם מידות טובות", אמר הרב
אריאל. "אגיד דבר חריף: האם בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, דואגים שהצד המוסרי יהיה זהה לצד

ההשכלתי? יש תעודת בגרות למוסר? ההפרדה הזאת היא אסון לאנושות".

פרופ' משה הלברטל ציין: "אני מעיין וחוזר ומעיין גם בתרגום גם בביאור, בפירוש זה זה כלי נפלא ללימוד 'מורה
הנבוכים'. אנחנו יודעים כמה מתקשים, כמה מסובך ללמוד את החיבור הזה בלי ביאור בלי פירוש. עשיתם

עבודה נפלאה, ובאמת ברוכים תהיו".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו > 

כנס השקת מהדורה חדשה ומבוארת של 'מורה הנבוכים' לרמב"ם התקיים בסוף השבוע
שעבר. " אי אפשר להיות גדול בלי להיות עם מידות טובות".
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