בס"ד

מניין המצוות שלו ארבעה-עשר כללים המסבירים את
ירתן של תרי"ג מצוות המכונים בדרך כלל שורשים .זהו
חד מגדולי הפוסקים וההוגים בכל הדורות המציג מבט
וק ולעתים גם מחודש מאד על המתודולוגיה ההלכתית.
חודו של החיבור הזה ,פרשנים כמו גם חוקרים מודרניים
משמעויות העומק הפילוסופיות והמטא הלכתיות של
מעולם באופן שיטתי.
ח ָׁש ָר ָׁשיו נטלו על עצמם את המשימה לחשוף ,להציג
טתי את משמעויות העומק הללו .בתוך הדיון מתחוור
נחות היסודיות ביותר של הלומד והפוסק ,טעונות ליבון
ת גבוהות יותר.
ב של היבטים ,כמו מהות ומשמעות הזמן בהלכה ובכלל,
דאורייתא ודרבנן ,דרכי פרשנות ,משמעות הדרש מול
משמעותו של ציווי והכשל הנטורליסטי ,אמפיריציזם
לכה ובכלל ,איך להתייחס לכללי מיון וסיווג ,מעמדן
בין מושג להגדרתו ,טעמי המצוות ,היחסים בין כללים
שומיהם ,לוגיקה דאונטית והגדרת מצוות עשה ולאוין

כרך א׳

חדש!

ישלח שרשיו

עיון בארבעה-עשר השורשים של הרמב״ם

כרך ב׳

כרך א׳

חדש!

מיכאל אברהם
חזות
גבריאל
אריאל שמואל דוד
יצחק מאיר יעבץ

מיכאל אברהם
חזות
גבריאל
אריאל שמואל דוד
יצחק מאיר יעבץ

שני כרכים ובהם מאמר פתיחה ,מאמרים על סדר השורשים ומאמר על מצוות בני נוח.
לרגל הוצאת הספר ייערכו שלושה כינוסים פתוחים שיעסקו במשמעותו של מניין המצוות
ובפרט בקשר בינו לבין שאלת השיטתיות והמתודולוגיה ההלכתית בכלל.

כרך ב׳

ים אלו הינה פילוסופית ,מטא -הלכתית והלכתית .על
פים ביותר וזוקקים תובנות מדיסציפלינות שונות ,אופי
רך הלימוד המסורתית.

מיכאל אברהם
חזות
גבריאל
אריאל שמואל דוד
יצחק מאיר יעבץ

ישלח שרשיו

ישלח שרשיו

עיון בארבעה-עשר השורשים של הרמב״ם
עיון בארבעה-עשר השורשים של הרמב״ם

עיון בארבעה-עשר השורשים של הרמב״ם

ישלח שרשיו

בימים אלו יצא לאור בהוצאת מידה טובה ספר מקיף וייחודי על שורשי הרמב"ם:
"ישלח שרשיו" עיון בארבעה-עשר השורשים של הרמב"ם
מאת מיכאל אברהם ,גבריאל חזות ,יצחק מאיר יעבץ ואריאל שמואל דוד.

מיכאל אברהם
חזות
גבריאל
אריאל שמואל דוד
יצחק מאיר יעבץ

יום שני ,ה' תמוז | 18.6
התכנסות בשעה 16:00

יום שני ,י"ט תמוז | 2.7
התכנסות בשעה 19:00

יום שני ,י"ב תמוז | 25.6
התכנסות בשעה 19:00
ירושלים:

המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ואריקה יסלזון

צפון:

מרכז:
אוניברסיטת בר אילן
במכון הגבוה לתורה ,קומה ב'

יד הרב נסים ,ז'בוטינסקי 44
(מול מכון ון ליר)

דורות – זבולון ,דרך משה נצר
(כביש מספר  .7703ליד כפר מכבי)

 //מצוות ומתודולוגיה :בין דרש לפשט //

 //מקרא ,הלכה ומה שמעבר להם //

 //בין מצווה להלכה :עיון מושגי ושיטתי //

בתכנית:

בתכנית:

בתכנית:

דברי פתיחה ,ד"ר גבריאל חזות
(מידה טובה ,ממחברי הספר)

דברי פתיחה ,הרב אריאל שמואל דוד
(ישיבת מאור טוביה ,ממחברי הספר):
משמעותו וחשיבותו של מבט מטא-הלכתי:
עיון בכמה דוגמאות

דברי פתיחה ,הרב יצחק מאיר יעבץ
(ישיבת דרך חיים ,ממחברי הספר):
על לוגיקה ולמדנות :מהכלל לפרטים וחזרה

הרב חיים סבתו
(מראשי ישיבת ברכת משה מעלה אדומים):
השוואה בין השורשים של הרמב"ם
לספר המצוות לרס"ג

פרופ' נדב שנרב
(המחלקה לפיסיקה):
משוררים או רבנים?
הוויכוח על מניין המצוות וחשיבותו
הרב פרופ' דרור פיקסלר
(המרכז לננו-טכנולוגיה):
מי מצטרף למניין?
דברי סופרים ,המצוות התמידיות והמניין הקצר

הרב ד"ר דורון לדווין (רב הטכניון):
בין המותכלמין לפילוסופיה של אריסטו:
ענקיותו של הרמב"ם במציאת הדרך היהודית
ויחסה אל מדע ימינו

הרב מיכאל אברהם
(המכון הגבוה לתורה ומידה טובה ,ממחברי הספר):
אל תבלבל אותי עם עובדות:
המתח בין עובדות להנחות תיאורטיות במניין המצוות ובכלל

הרב ד"ר חיים בורגנסקי
(רב הישוב הושעיה ,המחלקה לתלמוד בר-אילן):
גלגולה של מצווה :לא תחנם – מן המקרא לספר המצוות

הרב יעקב מדן
(ראש ישיבת הר עציון):
בין דרש לפשט במצוות התורה

ד"ר גבריאל חזות (מידה טובה ,ממחברי הספר)-
נתיישבה דעתו של משה! מדוע?
הלמ"מ והלכה עוקב(ר)ת מקרא

הרב שבתי רפפורט
(ראש בית המדרש ,המכון הגבוה לתורה):
מהי מצווה?
*אין צורך בהרשמה מראש .יוגש כיבוד קל | במקום ניתן יהיה לקנות את הספר ושאר ספרי מידה טובה.

ספרי 'מידה טובה' ,לחקר ההגיון היהודי
מספרי מיכאל אברהם וחזות גבריאל

סטודיו

מידה טובה 1

מידה טובה 2

מידה טובה 3

פרשת השבוע
לאור מידות הדרש

פרשת השבוע
לאור מידות הדרש

פרשת השבוע
לאור מידות הדרש

שתי עגלות וכדור פורח
על יהדות ופוסטמודרניזם

את אשר ישנו
ואשר איננו
על מדע ,דת ומיתוס

מידה טובה 4

בנתיב המצוות

בצל החכמה

לעשות מצוותיך

על מצוות וסוגי מצוות

עקרונות פילוסופיים ,ומשמעויות
מטא-הלכתיות של סוגיות
שונות בהלכה

על אופני קיום ומעבר
על מצוות

פרשת השבוע
לאור מידות הדרש

אנוש כחציר

רוח המשפט

שיטה מחודשת

על האדם :גוף ונפש ,רגש,
שכל ורצון

על סינתטי  -אפריורי בתורת
המשפט ההלכתית והכללית

שיטת לימוד והוראה של המשנה
והתלמוד בעידן המחשב

להזמנת ספרים | באתר -

gabihazut.co.il

| בטלפון 0523-790147 -

קל וחומר ו'דיו'
בספרות התנאית
מנגנון לוגי ,מונחים
וטכניקות מדרשיות

