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  מכתבי ברכה
  הילמהדורה הראשונה והשני

 ‰Î¯·Â ‰Ó„˜‰  

ÂÓ ˙‡Ó"‰¯‰ ¯"„ ‚"ËÈÏ˘ È�ÈÈÊ ÌÈÓÁ¯ Â‰ÈÏ‡ ¯"‡  

  ורב הטכניון" אור וישועה"ראש ישיבת 

  ה"ח אלול תשס"ר' א

ג רבי חיים "כתב הרה, ם"בהקדמתו לפירושו על הרמב
  :י'פלאג

ידעי רבנן האי מילתא דגברא בר חיובא לקיים ואל "
ואני , אמך ואשרי שיאחז מעשי אבותיו תטוש תורת

ח "הגבר ראה דאבינו הגאון המפורסם מרן זקני היר
קבע לימודו מנעוריו על ) 'חקרי לב'בעל (ל "זצוק

א ורוב תורתו שלמד והיד כותבת "ם זיע"סדר הרמב
  ".פ הלכותיו"ע

ם "ולא בכדי הנהיגו הנהו רברבי לימודם על הרמב
אלא כפי שמסביר עוד , כידוע לכל בר בי רב דחד יומא

ם מוציאים "והוא משום דדברי הרמב, ל"שם הגאון הנ
ח יקוש באברתו יסך לך ותחת כנפיו "מפ"את האדם 

וזאת הברכה ' י בס"רש' תחסה דהיינו חופף עליו כפי
הוא מוסיף עוד . ואין זה הכל". מכסה אותו ומגן עליו

  : שם

ם "מפלאות תמים דעים כי המחברים על הרמב"
ובן מתוך כולם קראו בשמותם ונכתב בשם א ר"זיע

המלך נמטייה סיבה כי אשילי רברבי היושבים 
וכסף משנה ולחם , ראשונה במלכות מגיד משנה

אם כן לא ... משנה ברוך אשר בחר בהם ובמשנתם
יתכן לומר כי בדרך מקרה והזדמן כל מאחד קרא 

דראה תראה ... שם ספרו בשם המלך והלא דבר הוא
חילתו מלכותא דארעא כעין תדנעוץ סופו ב

דרקיעא והיינו עול מלכות שמים תחילה מלכותא 
ף "ובא עד קיצו מול סו... הלכות יסודי התורה

כ על מלך המשיח "הלכות מלכים ושם נאמר ג
  ".למלך' ושיגלה כבוד מלכותו יתברך והיה ה

בו רבים חולקים על מלכותא דרקיעא , ובדור כדורנו
כמה חשוב למי , רעאורבים אחרים על מלכותא דא

כדי , ם"הרמב, אוצרו לדבוק בנצר דוד מלכא' שיראת ה
ונראה אור , ללמדנו ולהדריכנו בנתיבות לא ראו אור

  .  מלכותו בכל דרכינו

ם באגרתו המפורסמת "ברוח קודשו כבר העמידנו הרמב
ם "אגרות הרמב(על מעמדו של ספרו ועל העתיד המצפה לו 

' המשפט החותם בתרגום פרופ. ד"קוק התשנמוסד הרב , בתרגום הרב קאפח

 :)ה"הוצאת מגנס התשמ', אגרת ו, בנט

וכל מה שתיארתי לך על מי שלא יקבלהו כראוי "
אבל בדורות הבאים כאשר . אין זה אלא בדורי, לו

תסתלק הקנאה ותאוות השררה יסתפקו כל בני 
פרט , ויוזנח כל שזולתו בלי ספק, ישראל בו לבדו

ואף על , התעסק בו כל ימי חייולמי שמחפש דבר ל
שממנו יוצא כי , זהו כלל נוסף. פי שלא ישיג תכלית

            ".לא אירע לי דבר אשר לא צפיתיו מראש

ם יהיה "לכן בהתייחסות כלשהי למפעלו זה של הרמב
אבל על נקודה ', נשר הגדול'משום החוצפה והפגיעה ב

אחת הקשורה לחיבור זה אנו חייבים להעמיד את 
שמואל     ודה עליה הזהירנו כבר בעל משפטינק, הקורא

ם הם בתכלית הדיוק "שכל דברי הרמב, והיא, )כ"ק' סי(
ויש לדקדק ולפלפל בדבריו כאשר תוכל לדקדק בגמרא 

כפי , וכן כתב בעל מגדל עוז במקומות רבים. עצמה
יד "ל בספרו "שהעיר הגאון רבי מלאכי הכהן זצ

וי שכל מן הרא, לאור זה). ם"כללי הרמב" (מלאכי
הלומד דברי הנשר הגדול יחזיק מהדורה הנאמנה ככל 

למלאכה . ם עצמו"האפשר למקור כפי שיצא מפי הרמב
לא יגיע איש , ספור- עליה שוקדים דורות אין, שלמה כזו

יד שיצא מתחת ידי הנשר הגדול -כל עוד לא ימצא כתב
אין , אם אין עלינו לגמור את המלאכה, ובכל זאת. עצמו

        .ין ליבטל מהמאמץ להתקרב אליהאנו בני חור

, ו"יוחאי מקבילי יצ' ר, תלמידנו היקר הנאמן והמסור
ם "השוקד על דלתי התורה ובמיוחד לאור דברי הרמב

ניגש אל , ל"קאפח זצ. ג י"מפי הרה, משחר ילדותו
כחשיכה כאורה , וטרח יומם ולילה, מלאכת קודש זו

דים היד העומ- לנפות את הנוסח על פי המקורות וכתבי
, והגיש לכל הדבק בדברי הנשר הגדול, היום לרשותנו

מהדורה מנופה בשלוש עשרה נפה שכל קורא ולומד 
מדרשו של - יוכל לשנן אותה בשלווה ובבטחה שמבית



כב  מכתבי ברכה

והמהדורה שהוא מגיש לפנינו . ם הם יצאו"הרמב
ם לזכות "תאפשר לכל הרוצה לשנן בדבקות דברי הרמב

. שקיע במהדורה זועבודה עצומה הוא ה. לכך בבהירות
 רבים מתלמידי ישיבתנו סייעו בידו וגם חלק מרבני

וכולם , והוא טרח לציינם בשמותם בהקדמתו, הישיבה
יחד בהדרכתו הוציאו מתחת ידם מלאכה אשר הם 

יהי רצון שזכות התורה תגן בעדם ובעד . להתפאר בה
יוחאי ' ובראשם ר, ושכולם, ביתם לאורך ימים ושנים

יזכו את , יזכו שיפוצו מעיינותיהם חוצה ,ו"מקבילי יצ
וזכות התורה וזכות , הרבים בחיבורים רבים נוספים

א תעמוד להם ולזרעם בכל אשר ילכו ולא "ם זיע"הרמב
  .תמוש תורה מפיהם ומפי זרעם עד עולם

   

  ר "אליהו רחמים בן כמוה
  א"שליט) ייני'אג(רבי מאיר זייני 
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‰Î¯·Â ‰Ó„˜‰  

 ˙‡ÓÂÓ" ¯‰¯‰" ‚ÏË Ï‡ÂÓ˘ ËÈÏ˘" ‡  

  ראש ישיבת תורת החיים

ברוך בוראנו שבראנו , ברוך אדוננו, ברוך אלהינו"
שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת על , לכבודו

, סדר התפילה(" עולם נטעה בתוכנו חיי ,רבנו משה ידי

  .)לג

אשר בחר בנו מלך מלכי המלכים באהבה ', עם ה, זכינו
ות מלכותו עלינו ולהשרות שכינתו לגל, ורצה בנו

הרצון האמיתי שבתוכנו אינו  -וכמותו אף אנו . בקרבנו
ואין דבר חשוב ומשמח , אלא להתקרב אליו יתברך

המתגלה ' דבר ה, על כן. בעולמנו מלבד עשיית רצונו
הוא לבדו המכוון אותנו בכל תחומי , בתורה הקדושה

  .תם באמתואך ורק על פיו יבואו חיינו לשלמו, החיים

אולם לדאבוננו נסתרה ורחקה ממנו גדולת התורה 
רוב ענפי התורה המשמשים בימים כתיקונם . ותפארתה

המשפטים , הטומאות והטהרות ,המקדש והקרבנות - 
שוב אינם נזכרים ונעשים  - השמיטין והיובלות , והדינים

לא זו בלבד שאין הם מציאות חיה . עוד כבימי קדם
סוק בהם פחת וירד פלאים אלא אף העי, ומוחשית

ויודעי תורה המצויים בכל תחומי , במהלך הגלות
  .כמעט שאין בנמצא -התורה 

במהלך הדורות התפשטה התורה וגדלה , בנוסף לזאת
ארוכה מארץ מדה ורחבה מני "ונעשתה , לאין שיעור

ורבו מאוד החיבורים השונים והדעות , )ט,איוב יא(" ים
אמנם דווקא מתוך כך . והמחלוקות בכל דיני התורה

נוצר קושי גדול מאוד להקיף ולידע את התורה שבעל 

משנתו "על מנת לבוא לידי , פה ידיעה שלמה ובהירה
  .)א"תענית ח ע(" סדורה לו

אשר מסר עצמו , ם"זכות נאדרה בקודש זכה רבנו הרמב
לסדר ולערוך את כל דיני התורה שבעל פה בחיבורו 

, ון חיבור זהמתוך שינ". משנה תורה"המופלא 
מתאפשר ללומד להקיף את כל מקצועות ההלכה בדרך 

וידיעה זו עשויה להיות עבורו בסיס איתן , תמציתית
  .שעל גביו יוכל לבנות קומות נוספות של ידיעת התורה

ולשותפיו במהדורה , ו"יוחאי מקבילי הי' רתיתי ליה ל
הלל גרשוני ' שניה זו בהם תלמידי ישיבתנו ובראשם ר

אשר מזכים את לומדי התורה בהוצאת החיבור , ו"הי
פ כתבי היד בעמל "הקדוש הזה אחר הגהה מחודשת ע

במהדורה בכרך אחד מנוקדת ומפוסקת , וביגיעה רבה
  .המיועדת ומכוונת לשם מטרה זו

שיעסקו כל בית ישראל , יהי רצון מלפני רבונו של עולם
ויבקשו את , בספר הקדוש הזה ובכל חלקי התורה כולם

וישכון , כותו יתברך שתופיע ותתגלה בקרב הארץמל
ונזכה מהרה שתיעשה כל התורה כולה . בתוכנו באהבה

מלאה "ו, למציאות חיה אשר תאיר את כל העולם כולו
  .)ט,ישעיהו יא(" כמים לים מכסים', הארץ דעה את ה

  ,החותם לכבוד התורה ולומדיה
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  ו"ד חשון תשס"י, ד"בס

                      18-9514.05  

  דברי ברכה

רבנו , פני מהדורה יחודית של משנה תורה לנשר הגדולהובאה ל
י מלאכת "בנוסח מדוייק עפ, ד ספריו"בכרך אחד על כל י, ם"הרמב

אשר בקי גדול היה בלשונות , ל"ג הרב יוסף קאפח זצ"שמים של הרה
ם היה "אשר הרמב, מהדירם ומפרשם, גואל כתביו, ם ובנוסחיו"הרמב

  .גם בשבתו עימי בבית הדין, יולמחשבותיו ולפסיקות, נר לכל מעשיו

, ם"כפי שצריך לדקדק בדברי הרמב, מהדורה זו אשר מדוייקת היא
ואף את חלוקת ההלכות כפי , כוללת אף את האיורים המקוריים

קצרות וברורות שתהא תורה שבעל פה כולה : ם"שיצאה מידי הרמב
 וראוי לכל ישראל ללמוד תדיר הלכות קדשו של הנשר. סדורה בפי הכל

, נקיה מצנזורה ומטעויות, הגדול מתוך מהדורה מדוייקת ונכונה
והממוזגים , ולקבוע שיעורים בדבריו המקיפים הטהורים והבהירים

  .כולם מכל היקפי תורתינו הקדושה

שתהא תורה  א"הרב יוחאי מקבילי שליטוהנה הכל עשה בטוב דעת 
, רהבכרך אחד ללוות לימוד התו, שבעל פה כולה במהדורה מפוארה

ממשמשים בספר זה , ויהיו הכל רב ותלמיד, במחשבה בהלכה ובגמרא
, מלכות ומשפט מקדש וטהרה, לידע ולבקש כבוד כל התורה, תמיד

  .לבוא גואל במהרה, בשמחה וברנה

מפתח פסוקים כסדר פרשות השבוע , עוד הוסיף מפתחות מועילים
ומפתח ערכים , אופניולראות ביאורו הנהיר של רבנו דבר דבור על 

אלא יהיו הכל , למען לא יהיה הספר על אלף פרקיו כספר החתום
ועוד כמה וכמה מפתחות , פוסעים בבטחה בין בתרי הלכותיו כולם

  .למצוא כל עניין ומצוה בקלות ובמהרה

ויראה ברכה במאמציו , ועל כן יבורך העורך ברעיון רב התועלת
ויבורכו כל , יפוצו מעינותיו חוצהו, להגדיל תורה ולהאדירה, ובמעשיו
, א"כמים לים מכסים בב, ויראתו' ותרבה דעת אהבת ה, מסייעיו

  .ר"אכי
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 הסכמה

יוחאי בואו ונחזיק טובה לאברך היקר והנעלה הרב 

א אשר רחש לבו להוציא לאור עולם "שליט מקבילי

, במהדורה חדשה את כל היד החזקה של הנשר הגדול

, לההדירו ולתקנו משיבושים שנפלו בום "רבינו הרמב

יוסף י נוסחאות ודקדוקים של ידידי הגאון הגדול הרב "עפ

הידוע בבקיאותו הגדולה בנוסחאותיו של , ל"זצ קאפח

ויגע ועמל להוציא דבר נאה ומתוקן ברוב פאר , ם"הרמב

, ובאותיות מאירות עינים ועוד כמה מעלות טובות, והדר

  .שר חילו לאורייתאאיי, הוד והדר ישווה עליו

בידם יצלח לברך על המוגמר בקרב ' ויהי רצון שחפץ ה

ועוד יפוצו מעינותיהם חוצה בבריאות איתנה , ימים

, ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים

, והיה כעץ שתול על פלגי מים"שובע שמחות וכל טוב 

וכל אשר יעשה , אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול

 ".יצליח

  
  
  

  ו"ערב יום הכפורים התשס. ש"בעהית
  ו"ס/8-18-1

  אגרת ברכה

ר יוחאי "כה, מיחידי עם סגולה, ב ותהלהלשם טו, האברך הנעלה' הנה כב
להוציא לאור , רעיון נפלא ורב התועלת, א רחש לבו הטוב"מקבילי שליט

, ל"ם ז"רבינו הרמב, גדול הדורות ואורם, את כל היד החזקה להנשר הגדול
, במהדורא מיוחדת שבה יופיעו כל המשנה תורה בכרך אחד מפואר ומהודר

, ה"ד מקודש הרב יוסף קפח זלה"דוע אבי כתבי הגאון הי"ודקדק בו עפ
, ם ובנוסחותיו"שהיה ידוע בבקיאותו המיוחדת ובמיומנותו בלשונות הרמב

ם "והוא רעיון מצויין שיש בו תועליות גדולות ללומדים את דברי הרמב
  .שיהיה שגור בפי כל, בקביעות ומשננים את דברות קדשו

למצא כל דבר , ם מבינותלעשות אזני, ועוד הוסיף כמה וכמה סוגי מפתחות
, אלא תהיה יד כל אדם ממשמשת בו בכל שעה, ולא יהיה בהעלם, במקומו

  .אחד חכם ואחד תם

ם הרי הוא לומד את כל התורה "וידוע שכל הקובע שיעור בדברי הרמב
ה הקיף הכל בחכמתו הגדולה ומיזגם "שהוא ע, כולה שבכתה ושבעל פה

וגם דברי חכמי הסוד בספריהם , ועד שהיו לאחדים מאוחדים בחיבור, ז"זב
ממוזגים , א"י זיע"ובפרט בספר הזהר הקדוש של התנא האלקי רשב

  .אשרי העם שככה לו, כחוט השני בין שורותיו, ן וחסד"במדיגה של ח

ויבורכו המסייעים על , ועל כן יבורך העורך והמאסף אשר עמל וטרח בזה
שיפוצו דברי , םויזכו לראות ברכה במעשה ידיה, ידו בהוצאה לאור

ובזכות זה , ויראתו בקרב ישראל' ותרבה דעת ה, ם בכל מכל כל"הרמב
 .א"נזכה ונחיה ונראה בבא לציון גואל בשמחה וברנה בב

 

  

  ,ל"ג יוסף קאפח זצ"ברכה זו ניתנה לרה
 שמהדורתו עומדת בבסיס מהדורה זו



כד  מכתבי ברכה

  לרב תרבו נחלתו : יושב בסדר                 ה"א התשס"ח מנח"ער ,ד"בס

‰ÓÎÒ‰Â ‰Î¯·  

ר יוחאי "ם שחיבר הר"ראה ראיתי ספר דעות להרמב

ל וכעת הוא "ף קאפח זצג יוס"א תלמיד הרה"מקבילי שליט

ג הדגול זייני "בראשות הרה" אור וישועה"לומד בישיבת 

, ושוקד על לימודו לילה כיום יאיר, א"אליהו שליט

וחקר ודרש במכמני כתבי הנשר הגדול , כחשיכה כאורה

 Ó¯‰Ï ˙ÂÚ„ ¯ÙÒ"Ì·ל להוציא לאור את "ם זצ"הרמב
ל וראיתי שהרב "עיינתי בספרו הנ. מבואר מכל פניו

בילי השקיע בעבודתו הנפלאה מאמצים רבים בסדור מק

, בעריכת מפתחות לכל פרק בלשון קצרה ויפה, הפרקים

  .ם בכל היקפה"ובהערות העיון פרש משנת הרמב

·Î „ÓÂÚ ˙ÚÎ '‡ÈˆÂ‰Ï ÈÏÈ·˜Ó ·¯‰ ,ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ¯Á‡Ï ,
„Á‡ Í¯Î· ‰˜ÊÁ‰ „È‰ È¯ÙÒ ÏÎ , Ï˘ ‰¯Â‰Ë‰ Â�Â˘Ï·

·Ó¯‰"„È È·˙Î ÍÂ˙Ó ˙˜ÈÈÂ„Ó Ì ,ÌÈ·¯ ˙ÂÁ˙ÙÓ ÛÂ¯Èˆ·Â ,
‰ ÏÚ ‚�Ú˙‰Ï Â˘Ù� ‰˜˘Á˘ ÈÓ ÏÎÏ ÔÎÂÓ ‰È‰È ÔÚÓÏ '

˘Â·È˘ ÏÎ‰ ÌÈ˜Â�Ó ˙ÂÎÏ‰ „ÂÓÈÏ· , ÏÎÓ ÌÈ˜˜ÂÊÓÂ
˙ÂÈÂÚË ,‰¯‡Ù˙ ˙¯ËÚ ¯‡ÂÙÓ ÈÏÎ·. 

זכות גדולה נפלה בחלקו של ידידנו הרב לזכות הרבים 

, ם"ולהוציא לאור ספריו של הנשר הגדול רבנו הרמב

לאחר , ג"ד הלי"ת פ"בהלכות יסוה ל"ולקיים דברי רבנו ז

י שטיול "שהציע דבריו בעניין טיול בפרדס כתב אעפ

אין ראוי לטייל בפרדס אלא מי , בפרדס הנו דבר גדול

זה הוא לידע , ולחם ובשר. שנתמלא כרסו לחם ובשר

שהן ' בהם משאר המצות וכו וכיוצא והמותר האסור ביאור

ובה הגדולה ועוד שהן הט. מיישבין דעתו שלאדם תחלה

כדי לנחול , שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה

איש , קטן וגדול, ואפשר שידעם הכל. חיי העולם הבא

ודברי רבנו אלה . כ"ע. בעל לב רחב ובעל לב קצר, ואשה

על מה שנאמר ' שפי, י בסוף מסכת נדה"תואמים את פירש

כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן : בתנא דבי אליהו

משניות וברייתות הלכה למשה : ל הלכות"וז, ב"עוהה

לפירושו שהשונה הלכות המובאות במשניות ' ופי. מסיני

  .ל"ב ואכמ"מובטח לו שיזכה לחיי העוה, ובברייתות

שלימוד ההלכות הן , ומכאן לדעת שני המאורות הגדולים

הרב ' והננו לברך את כב. ב"העוה את לאדם המבטיחים הם

חוצה  מעיינותיו ויפוצו ,בעמלו ברכה לראות שיזכה המחבר

  . ר"אכי, להגדיל תורה ולהאדירה ויהיה שמו כשם הגדולים

יוסף ' חובה קדושה רמיא עלי לפרסם לשבח ידידנו היקר ר

הקדוש  הספר להוצאת ומהונו מאונו מאמציו על ו"הי פרחי

והנני לברכו מקרב לב שיזכהו הוא ובני ביתו לראות , ל"הנ

ים משאלתו שהספר יגיע לכל בית יהודי עין בעין שתתקי

ה יעזרהו על כבוד שמו ויקויים בו הכתוב "והקב, בישראל

ן בעדו ם תג"וזכות רבנו הרמב" בניך לבניו לבניך והודעתם"

   .ר"אכי, בבריאות גופא ונהורא מעליא, עד כי יבוא ינון

  
  

  א"ג אברהם אלמליח שליט"ברכת הרה
  מונהד ירושלים ורב העיר די"לפנים אב

  

  ‰¯· ¯ˆÈÒÂ¯Ú ÔÂ               , שבתיום שלישי ב, ד"בס
  רבה של קרית אונו              ה"באייר התשס' א

  וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

  

˙Ó‡ Â˙¯Â˙Â ˙Ó‡ ‰˘Ó  

שהם אומרים תמיד , ל שמו בפיהם של בלועי קרח"חז

, קי, סנהדרין, ב, עד, ב"ב(משה ותורתו אמת , ממעמקי גיהנום

והדבר . ותורתו אמת) ייםמשה ק(=משה אמת , כלומר). א

הרי ההתרסה של קרח כנגד משה היתה ביחס לתורתו . תמוה

אבל הם לא הכחישו את . או להוראותיו או למינויים שמינה

גם אין אפשרות להכחיש מציאות . מציאותו של משה רבינו

  .נחזית לעין כל

הם הכחישו , שבהכחישם את תורת משה, אבל הדבר פשוט

שהיה שליח , שהוא איש האלקים, ינואת ייעודו של משה רב

עשה משה ", יז, א, ז"ע, ראה דברי רבינו(עשה משה ' ושה', ה

ולכן הלקח של העונש "). ורבן של כל הנביאים ושלחו, רבינו

  .שמשה אמת ותורתו אמת, הניסי שאירע לקרח ועדתו

משה אמת , כיום כבר אין ספק בדבר שניתן לומר על רבינו

, ואף שיש קנאים, ו שחלקו עמושאף שהי. ותורתו אמת

ושרפו ספרים , שקנאותם העבירה אותם על דתם ועל דעתם

, אין גדול בתורה, היום אפילו אין ראש ישיבה -מספרי רבינו 

, שלומד את המשנה, אין מורה הוראה ואין לומד בתורה

, התלמודים וספרי ההלכות מבלי להזדקק לכתבי רבינו

אנו רואים כי רבנו משה הוא וכיום נמצ. ובמיוחד משנה תורה

ומשנה תורה נהיה בפועל שני , גדול הפוסקים וגדול ההוגים

וגדולים , וסיכום כל התורה שבעל פה עד ימי רבינו, לתורה

  .וקטנים נזקקים לחיבור חשוב זה

י "י כת"ה השקענו רבות כדי להגיהו עפ"אנו במכון מש, לכן

למדו בכתבי באשר יהודי תימן , תימן שהם המדויקים ביותר

אלא שיננו , רבינו לא רק לצורך הצצה או עיונים נקודתיים

כפי שהם משננים את , מתחילתו ועד סופו, אותו יום יום

ולכן הם ששמרו על . והוא מקור פסקי ההלכה שלהם, המשנה

  .דיוק חיבור זה יותר מכולם

י המומחה בדורנו למשנת "מלאכת ההגהה והפירוש נעשו ע

פירש וליקט , שהגיה, ל"י קאפח זצ"ר הגר"מו, ם"הרמב

, הם מונחים לכל דורש ומבקש בהם. פירושים ממאות ספרים

, והננו שמחים לראות שרבים משחרים לכתבי רבינו בכלל

  .ולכתבים אלו בפרט

יוחאי ' ולכן יש לברך את היזמה הברוכה אותה הציג בפניי ר

להתעסקותו , הידוע באהבתו הגדולה למשנת רבינו, מקבילי

שהוא יחד עם תלמידי חכמים צוללים בים , ה ולהפצתהב

ל ושל "י קאפח זצ"האדיר של כתבי רבינו עם פירושו של הגר

ÈˆÂ‰Ï È„Î‡ , א ועוד"שליט' הגאון הרב רבינוביץ, א"יבלחטו
·Ó¯"·¯Â „ÈÓÏ˙ ÏÎÏ ÔÈÓÊÂ ˘È‚� ‡‰È˘ „Á‡ Í¯Î· ˜ÈÂ„Ó Ì ,

ÂÈ„ÂÓÈÏ·Â ÂÈÈÁ· Â˙Â‡ ‰ÂÂÏÈ ¯˘‡.  

יצליח דרכם ויזכו להפיץ ' שה, יזמה זוואין ספק שיש לברך 

וזו ההזדמנות לקרוא לכל בית . תורת אמת של משה אמת

כי מוצאיו של , שיציצו וייפגעו לטובה במשנת רבינו, ישראל

וכן הנני קורא בזאת לכל מי . רבינו ימצאו חיים עדי עד

שידבנו לבו לתרום בעין יפה למכון למען הוצאה לאור של 

ל אוצרותיה כדי לזכות ולזכות את ם על כ"משנת הרמב

 .הרבים



כה  מכתבי ברכה

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

הרי הם , חכמיםהנני בזה לדבר בשבחם של תלמידי 

, א"הרב יוחאי מקבילי והרב הלל גרשוני שליט

, ם בכרך אחד"שיזמו והוציאו לאור עולם רמב

וטרחו הרבה וגם חכמתם עמדה להם להוציאו 

וגם יזכר , בנוסח על פי כתבי ידות מדויקים ביותר

ם "יחיאל קארה שטרח לנקד את הרמב' לטוב ר

  .בניקוד נכון עד מאוד

חשובה מאוד וגרמו לכך  ובודאי שעשו מלאכה

שהרבה תלמידי חכמים קבעו לעצמם ללמוד הלכות 

וכל השונה הלכות בכל יום מובטח , ם"בספר הרמב

  .לו שהוא בן עולם הבא

ה יעזרם להמשיך "ולא נצרכו אלא לברכה שהקב

  .בפעלם הטוב לזכות הרבים

  הכותב לכבוד התורה ועמליה            

  

  הרב דוב ליאור
  רב העיר

  ו"חברון ת -קרית ארבע 

  ח"ניסן תשס, ד"בס

  יפהח, לכבוד ישיבת אור וישועה

, יוחאי מקבילי: לידי הרבנים והעורכים הנכבדים

  יחיאל קארה והלל גרשוני

  .ס"השלום והברכה וכט

ם שאתם עמלתם "הובא לפני חלק מספרי הרמב

והשקעתם עבודה רבה בניקוד ובדיקת גרסאות 

ראיתי את גודל העמל וההשקעה . מדויקות

שטרחתם להביא בפני ציבור הלומדים דבר נאה 

דבר שיקרב , נאה ובמתכונת מהודרתומתוקן בכלי 

את הקהל הרחב ללימוד ולעיון בספרי הנשר הגדול 

  .ל"ם ז"הרמב

לזכות את , יישר כוחכם ותזכו להפיץ תורה ברבים

  .הציבור ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים

  
  

  RABBINICAL OFFICE                     לשכת הרבנותלשכת הרבנותלשכת הרבנותלשכת הרבנות

  KFAR HABAD                                            דדדד""""כפר חבכפר חבכפר חבכפר חב  

  ISRAEL                                                      א"ק תובב"ארה

  
  ה"תשס' חודש הרחמים והסליחות ה, ת"בעזהשי

מקבילי בשביל ' בואו ונחזיק טובה להרב יוחאי שיחי

" ם בכרך אחד"רמב"טרחתו והשקעתו הרבה בהוצאת 

  .קאפח ל"מיוסד על הוצאתו של הרב יוסף זצ

ר את עמלו של הרב "ק אדמו"ידוע עד כמה שהעריך כ

קאפח להעמיד את הגרסא הנכונה והמדויקת בספרי 

ם ואת הערותיו וכבר צויינו מכמה וכמה מקומות "הרמב

  .ר"ק אדמו"בספרי כ

ת "ולכן אמינא לפעלא טבא איישר חיליה ויעזור השי

שיביא מחשבתו לידי פועל והוצאה זו תוסיף בלימוד 

ר "ק אדמו"ם ותחזק את תקנתו של כ"ון בספרי הרמבועי

פרקים או פרק אחד ' ד בשיעורים של ג"בלימוד ספר הי

ד ומלאה הארץ "ויתקיים היעוד כפי חותם ספר הי, ליום

  .דעה כמים לים מכסים

  ,בכבוד ובברכה

 

 

   RABBI Y. YERUSLAVSKI    יצחק יהודא ירוסלבסקי

               RABBI OF NACHALAT HAR CHABAD ד"א נחלת הר חב"רב ומד 

              KIRYAT MALACHI   
    

  , ברך את אברהם בכל' וה' לס' ה א"ב

  ו"תשס'י מרחשון ה"ח
  

  ' כבוד הרב הנעלה והנכבד רב פעלים וכו

  א"ילי שליטר יוחאי מקב"מוה

  !שלום רב וברכה     

  . ט כמשפט"אחדשה    

באתי בזה להוקיר ולברך את מפעלו הגדול אשר עומד 

סולת , ם במהדורה חדשה"ד ספרי הרמב"ל את כל י"להו

ר יוסף "י כתבי הגאון הגדול מוה"נקיה כאשר מוגה עפ

  .'וכו' אשר עסק בזה כידוע וגדול זכותו וכו, ה"קאפח ע

כדי , להוציא לאור בכרך אחד מפואר וכעת עומד הוא

ר שזכות רבינו "ויה .לזכות הרבים באוצר גדול זה

ויזכה , ם יעמוד לו להתברך בכל מילי דמיטב"הרמב

  .בקרוב לברך על המוגמר ולזכות את הרבים

  ר ובברכה להצלחה מרובה"בכ           

 

 ד בארץ הקודש"ברכת מזכיר ועד רבני חב
 



כו  מכתבי ברכה
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  ב"ארה, "יוניברסיטי- ישיבה" ברכת ראש

  אליעזר שלמה שיק
  "ל הקודשהיכ"מ "ר

  "חסידי ברסלב"

  א"ן מברסלב זיע"ר מוהר"ק אדמו"ש הצה"ע

  ל"בארץ ובחו

RABBI E.S. SCHIK 
1129-42 nd STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11219 
 

Tel. (718) 436-5062 

Fax. (718) 871-8566 
  

‰ÊÚ·"Â ÌÂÈ È '˘Ú"È ‡·˙ ÈÎ ¯„ÒÏ ˜"‰ ÏÂÏ‡ Ë'Ò˘˙"Á  

‡ ÂÙ„¯ÈÂ ÂÚÈ‚È ‰ÏÒ ·ÂË ÏÎÂ ‰Î¯·Â ÌÂÏ˘ ÌÈÏÚ�‰Â ÌÈ¯˜È‰ Ï
‰¯‰"¯ ‚ '‰¯‰Â È�Â˘¯‚ ÏÏ‰"¯ ‚ 'ËÈÏ˘ ÈÏÈ·˜Ó È‡ÁÂÈ"‡  

 ‰¯Â˙ ‰�˘Ó‰ Ï˘ ‡Ó‚Â„Ï ÌÈÏÚ‰ ÌÚ ÌÎ·˙ÎÓ ˙‡ È˙Ï·˜ ÔÂÎ�Ï
·Ó¯‰Ï"„Á‡ Í¯Î· ¯Â‡Ï Ì˙‡ˆÂ‰˘ Ì , Í¯„"‰¯Â˙ ‰�˘Ó ÏÚÙÓ."  

‰ÊÓ ÏÂ„‚ ¯·„ „ÂÚ ÔÈ‡ ÌÎÏ ¯ÓÂ‡ ‰Ó , ¯„Ò ÏÎ ˙‡ „È· Ì„‡Ï ‰È‰È˘
·Ó¯‰Ï ‰¯Â˙ ‰�˘Ó‰" ÔÙÂ‡· Ì„ÈÓ˙ ‰Ê· „Â˜˘Ï ÏÎÂÈ˘ , ¯˘‡ ÚÂ„ÈÂ

ÊÈ·¯" Ï)ÈÊ ·ÏÒ¯·Ó ÔÓÁ� È·¯"Ú(  ‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Â˜ÒÙÈ ÁÈ˘Ó ‡Â·È˘Î ¯Ó‡
·Ó¯‰ ÂÓÎ"Ê Ì"Ï , È˜ÏÁ ÏÎ ˙‡ Ì˙ÒÙ„‰˘ Ì˙È˘Ú ÏÂ„‚ ¯·„ ÔÎÏÂ

·Ó¯‰"„Á‡ Í¯Î· Ì ,Â�ÁÏÂ˘ ÏÚ „Á‡ ÏÎ „È· ÈÂˆÓ ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡· ,
‰Ê· ÔÈÈÚÏÂ „ÂÓÏÏ ÏÎÂÈ ‡ÂˆÓ ˙Ú ÏÎ·Â ,‰ ‡¯Â„‰Ó‰˘ Ë¯Ù·Â ÂÊ

ÌÈ˜È˙Ú „È È·˙ÎÓ ˙˜ÈÂ„Ó ,ÌÎÈ˜ÏÁ È¯˘‡Â ÌÎÈ¯˘‡.  

 Â�È·¯ ˙¯Â˙ ˙‡ ıÈÙ‰Ï ÂÎÊ˙Â ÌÎÎ¯„ ˙‡ ÁÈÏˆÈ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰
·Ó¯‰"Ì.  

‰ÚÂ˘ÈÂ ‰ÏÂ‡‚ ˙�˘ ‰˜Â˙ÓÂ ‰·ÂË ‰�˘ ÌÎÏ ÏÁ‡Ó‰  

 
 

  

  
  

  ה"תמוז תשס' ו                ד"בס

  א"ר יוחאי מקבילי שליט"ת הר"כש   

מוציא ' ם החדשה שכב"ראיתי דוגמאות ממהדורת הרמב

כל ספר משנה תורה בכרך אחד בנוסח מתוקן , לאור

ומדוייק עד כמה שאפשר כל עוד שלא נתגלה ספרו 

י מהדורת "הפנים הוא עפ. ק שלו"בינו בכיהמקורי של ר

י כתבי יד הכי "ל ובגליון צוינו הגהות עפ"י קאפח זצ"הגר

מהדורה זו מתאימה ליעד שרבינו הגדול עצמו . מעולים

ללמוד את החיבור בעל פה ויודע ממנו  –הציג לתלמידיו 

גם מפתחות ' בנוסף על כך הוסיף כב. תורה שבעל פה כולה

  .והכל בדפוס נאה ונוח לקורא, ד ומביןמועילים לכל תלמי

יישר כוח לאורייתא ופעלו הטוב יביא תועלת לכל לומדי 

תורה ותרבה הדעת עד שתהא תורה שבעל פה כולה 

להאריך ימים ' וזכות זו תעמוד לכב, סדורה בפי הכל

 .לראות דורות ישרים יבורכו להגדיל תורה ולהאדירה

  

Ò·"¯· „"‰                         ¯„‡ È˘ÈÓÁ ÌÂÈ"Ò˘˙‰ ÔÂ˘Á Á"Ë  

‰Î¯· ·˙ÎÓ  

‰·¯ ‡¯·‚ È¯˙ È�‰Ï ‡˙Â·ÈË ˜ÈÊÁ�Â Â‡Â· ,¯ 'È‰ È�Â˘¯‚ ÏÏ‰"Â ,¯Â ' È‡ÁÂÈ
È‰ ÈÏÈ·˜Ó"Á¯ ¯˘‡ Â ÏÎ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï „Â‡Ó „Ú È˙ÏÚÂ˙Â ·ÂË ¯·„ Ì·Ï ˘

·Ó¯‰ ¯Â·ÈÁ" Ì"‰˜ÊÁ‰ „È" , ÏÂ„‚‰ ¯˘�‰ Ï˘ ÂÈ˜ÒÙ ‡‰È˘ È„Î „Á‡ Í¯Î·
Ú ˙Â¯Â‚˘"„ÁÈ Ì‚ ÏÂ„‚Î ÔË˜ ÌÏÂÎ Ù ,·Ó¯‰ ˙Ó‚Ó ÏÎ ‰È‰ ‰Ê È¯‰˘"Ê Ì"Ï ,

Ê ‡Â‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ" ‰˜ÊÁ‰ „ÈÏ ‰Ó„˜‰· Ï" ÌÈ¯·„ ¯·ÁÏ È˙È‡¯Â
ÌÈ¯Â·ÈÁ‰ ÂÏ‡ ÏÎÓ ÌÈ¯¯·˙Ó‰ ,�Ú·¯˙ÂÓ‰Â ¯ÂÒ‡‰ ÔÈ ,¯Â‰Ë‰Â ‡ÓË‰ , ÌÚ

‰¯Â˙‰ È�È„ ¯‡˘ ,‰¯Â¯· ÔÂ˘Ï· ÌÏÂÎ ,‰¯ˆ˜ Í¯„Â , ‰¯Â˙ ‡‰˙˘ „Ú
‰ÏÂÎ ‰Ù ÏÚ·˘ ,ÏÎ‰ ÈÙ· ‰¯Â„Ò ,˜Â¯ÈÙ ‡ÏÂ ‡È˘Â˜ ‡Ï· ... . Ï˘ ÂÏÏÎ

¯·„ ,ÌÏÂÚ· ¯Á‡ ¯Â·ÈÁÏ ÍÈ¯ˆ Ì„‡ ‰È‰È ‡Ï˘ È„Î ,Ï‡¯˘È È�È„Ó ÔÈ„· ,
‰ÏÂÎ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙Ï ı·˜Ó ‰Ê ¯Â·ÈÁ ‡‰È ‡Ï‡ , ˙Â‚‰�Ó‰Â ˙Â�˜˙‰ ÌÚ

˙Â¯ÈÊ‚‰Â ,‡¯Ó‚‰ ¯Â·Á „ÚÂ Â�È·¯ ‰˘Ó ˙ÂÓÈÓ Â˘Ú�˘ ." 

˙ÂÁ˙ÙÓ È‚ÂÒ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÙÈÒÂ‰ „ÂÚÂ , ÏÚ ˙ÂÏ˜· ¯·„ ÏÎ ‡ÂˆÓÏ
ÂÓÂ˜Ó ,ÌÈ¯˘È ‡¯Â˜‰ È�ÈÚ ‰�ÈÊÁ˙ ¯˘‡Î ˙Â·ÂË ˙ÂÏÚÓ ‰ÓÎ „ÂÚÂ.  

 ÈÂÎÈÊ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘È˘ ·ÂË‰ ÌÏÚÙÂ ‰Î¯·Â Á·˘ È¯·„· ‡Â·‡ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡
È·¯‰„Â‡Ó ‰ÏÚ� ÔÙÂ‡· Ì.  

ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯ÙÒÂ ÌÈ˘Â¯ÈÙ „ÂÚ· ¯Ó‚ÂÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï ÂÎÊÈ˘ ÌÎ¯·‡Â.  

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓ ˙ÂÏÚÏ ÂÎÊÈ˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ ,‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï ÂÎÊÈÂ ,
‰ ·Â˘· ˙ÂÊÁÏ ‰ÎÊ� ·Â¯˜·Â 'ÌÈÈÂÏ‚ ÌÈ„ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ÍÂ˙Ó ÔÂÈˆ ˙·È˘ ˙‡ ,

 ‰¯‰Ó· Â�· ÌÈÂ˜ÈÂ"¯‰Ó· Â�ÏÂÎ ‰ÎÊ�Â ¯È‡˙ ÔÂÈˆ ÏÚ ˘„Á ¯Â‡Â¯Â‡Ï ‰ "
ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ˘ÓÓ ·Â¯˜· ‡Ï‚Ú· ‡˙˘‰.  

‰ ˙ÚÂ˘ÈÏ ‰ÙˆÓ‰ 'ÌÈÓÁ¯·  

  
˘Â¯‡ ÌÂÏ˘  

„ÒÁ Ï˘ ËÂÁ ˙Â„ÒÂÓ ˘‡¯  


