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ן ַמְימֹון ה ּבֶ נּו ֹמׁשֶ   ַרּבֵ

  הָר ה ּתוֹ נֵ שְׁ מִ 
ה זומהדורייחודי 

 הנוסח �

, ל"ג יוסף קאפח זצ"מבוסס על מהדורת הרההנוסח 
תוך השוואת נוסח מהדורתו לכתבי יד משובחים 

כתבי היד התימניים הידועים  בפרטו, ומדויקים
 ו שליד בחתימתר המאושכתב היד ו ,במהימנותם

 תוקנוזה נוסח ב. מדע ולספר אהבההלספר  ם"הרמב
שיבושים אחרים אלפי וסילופי הצנזורה הנוצרית 

  .במהלך הדורות שנפלו בדפוסי החיבור

  חלוקת ההלכות �

חלוקת ההלכות נעשתה אף היא על פי החלוקה 
בהתבסס על מהדורת הרב קאפח , המקורית בכתבי היד

לכל הלכה . המדויקות ובהשוואה לשאר המהדורות
מספור ההלכות . בכתבי היד קבענו פסקה לעצמה

, במהדורתנו הוא על פי החלוקה שבדפוס וילנא הנפוץ
  .ומשום כך לעתים בא המספור באמצע הלכה

  חילופי נוסחאות �

, הדף נוסח המשמעותיים בלבד סומנו בשוליחילופי ה
השינויים נלקחו . בגוף ההלכה) *(עם הפניית כוכבית 

, )'ק(מהדורת הרב קאפח : וך המהדורות המדויקותמת
מהדורת מכון , )'י(' מהדורת יד פשוטה לרב רבינוביץ

, )'ש(ם מדויק לרב שילת "מהדורת רמב, )'מ(ממרא 
כתב יד אוקספורד , חילופי נוסח במהדורת פרנקל

כמו כן . וכתבי יד נוספים, )'א(ם "י הרמב"החתום ע
  .ם וצאצאיו"הרמב הערות נוסח על פי תשובותנוספו 

  ניקוד ופיסוק �

. הספר מנוקד ומפוסק וכל ראשי התיבות מפוענחים
בכתב ידו של מופיעות מילים מיוחדות נוקדו כפי שהן 

  .ם בפירושו למשנה"הרמב

  ַהפניות �

כולל ציון , נוספו הפניות מלאות לפסוקי המקרא

 מספרוציטוטים המשלבים , שינויים מנוסח המסורה
בכתבי  ןדילוג שלא צוישבהם יש בציטוטים . פסוקים

 :בשלוש נקודות בסוגריים מרובעים סומן הדבר ,היד
" כמו שביארנו(" הפניות פנימיותכן סומנו  [...].
   .ם"בדברי הרמב) ב"וכיו

  כותרות �

המתמצתת את נושא  ,לכל פרק ניתנה כותרת קצרה
  .הפרק ומסייעת להתמצאות ולזיכרון

  העיצוב �

מנת שתצא מתחת ידינו  עמל ויגיעה רבה הושקעו על
הגשת החיבור כולו בכרך . פוארמ יתורה מפוארה בכל

, ם בשלמותה"לתורת הרמב קלה נגישות מאפשרת ,אחד
נייר  על הספר נדפס. שלמים במבט אחד יםעניינת וסקיר

  .לנשיאה לכל מקוםנוח שיהיה  באופן, משובחקל ו

  האיורים �

ן מעשה אומם שורטטו מחדש "כל האיורים וקטעי הסת
זהים לציורים אף חלקם  .בכתבי היד בנאמנות למקור

  .ם בכתב ידו בפירוש המשנה"הרמב שצייר

  מפתחות ונספחים �

לסדר מפתח  :מפתחות עשראחד נוספו במהדורה זו 
, האיוריםמפתח , ב"הספרים וההלכות כסדרם ועל פי א

שני , כסדרם תוכותרהמפתח מפתח נושאי הפרקים ו
ים רכמפתח ע, תח פסוקיםמפ, ג המצוות"לתרי ותמפתח
מפתח מידות , מפתח אישים, משנה תורהלכל 

  .ם"וכן נוסף נספח לתולדות הרמב ,ומשקלות

  ם היומי"הרמב �

 :ת הלימוד של שלושה פרקים בכל יוםחלוק סומנה
מובא סימון נוסף  בהקדמה ובסדר התפילות. ��������

  .��������: לומדים פרק אחד ביוםעבור ה


