)לפרסום ב"אור השבת" ,נתניה(

לק"י ,טבת תשס"ו ,ינואר . 2006

äðùî

äøåú

í"áîøäì

éìéá÷î éàçåé 'ø úøåãäî – ãçà êøëá í"áîø
 מאת ישראל והב –"הנֶּשר הגדול" ,הלוֹא הוא רבנו הרמב"םָ ,פּרש את כנפיו על יהודי
תימן וּנְ ָשאָם על ֶאברתוֹ .הללו שמרו לו ֱאמוּנים ולא פסקוּ מעולם להגוֹת בספריו
וּלה ֵלּ ְך בשבילי חשיבתו .ספרים רבים יצאו על הרמב"ם ,פירושים רבים נכתבו
ַ
לחיבוריו ,והמעיָין ממשיך ונובע.
עתה זכינו למהדורה נוספת ,חדשה וּמהוּדּרת ,של חיבורו ההלכתי
הגדול .ר' יוחאי מקבילי  ,איש תורה ומדע ,בן ליוצאי תימן ,ההדיר וערך את משנה
תורה להרמב"ם בכרך אחד  ,בהוצאת ישיבת "אוֹר וישוּעה" בחיפה ,בראשותו של
הרה"ג אליהו זַיְ ינִ י הי"ו.
המהדורה שלפנינו יצאה לציוּן שמונֶה-מאות שנה לפטירת הרמב"ם.
הוּגּ ָהה בידי צוות תלמידי חכמים ,בעיקר על-פי כתבי-יד תימניים הידועים
היא ְ
בדיוקם הרב ,ועל-פי מהדורתו של גדוֹל פוסקי הרמב"ם ומפרשיו בדורותינו ,מו"ר
הגאון יוסף קאפח זצ"ל .נבדקו גם גירסאות המצויות במקורות אחרים ,כגון בכ"י
אוכספורד ,במהד' "יד פשוּטה" של הר"ן רבינוביץ' ,במהד' הר"י שילת ,במהד'
מרא" שבאינטרנט ,במהד' ר' שבתי פרנקל ,ועוד.
"מכון ַמ ֵ
חבל ,שזה האחרון ,הוא ותלמידיו אחריוִ ,הצּיגוּ ִבּ ְפנים מהדורתם,
מה ָ
דווקא את נוסח הדפוסים המשוּבּש ,והרחיקו את נוסח כתבי-היד אל מדור נידח
מקומם ביותר ,שהתעלמו במכוּוָן מספריהם ומפירושיהם של גדולי
ֵ
בסוף כל כרך.
הרבנים הדתיים ה"לאומיים" נאמני ארץ ישראל ,שאינם שייכים לחוּגֵיהם ,ובהם
קאלישר ,הראי"ה קוק והגר"י קאפח זצ"ל.
ֶ
הר"צ
מהדורתו של ר' יוחאי מקבילי מכילה ,כאמור  ,כרך אחד ) בדומה
למהדורת הוצאת "כתובים" שקדמה לה ,ירושלים תשמ"ו .מכאן יתרונן – שהכול מוּגָּש בכרך
אחד ,וחסרונן – שאין מקום להביא בהן פירושים .ואולם ,מהד' מקבילי עדיפה בשל נוסחאותיה

המדויקות יותר( .יש בה כ 1000-עמודים )!( ובסופם  8מפתחות ,שהחשוּב בהם
הוא מפתח ליותר מ 3500-ערכים ומושגים ולכ 7000-הפניות.
לא מכּבר זיכּה אותנו ר' יוחאי במהדורה מבוארת להלכות דעות
שלמה של חיבור
ַכּוֹתנוּ במהדורה ֵ
יתי ֵליהּ שהמשיך לז ֵ
להרמב"ם )חיפה תשס"ה(ֵ .תּ ֵ
וּלל ֵמּד  ,לשמוֹר ולעשוֹת.
יליהּ ללמוֹד ַ
ישר ֵח ֵ
משנֵה תורה להרמב"ם ,ויִ ַ
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