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ָּפרש את כנפיו על יהודי , ם" הרמבהלֹוא  הוא רבנו, "הֶּנשר הגדול                     "

הללו שמרו לו ֱאמּונים ולא פסקּו מעולם להגֹות בספריו . תימן ּוְנָשָאם על ֶאברתֹו

פירושים רבים נכתבו , ם"ספרים רבים יצאו על הרמב. ּולַהֵּלְך בשבילי חשיבתו

 . ונובע והמעָיין ממשיך, לחיבוריו
של  חיבורו ההלכתי ,  חדשה  ּומהּוּדרת, ה  נוספת                      עתה זכינו  למהדור

ההדיר וערך את משנה , בן ליוצאי תימן, איש תורה ומדע , יוחאי מקבילי' ר.  הגדול

בראשותו של  , בחיפה" אֹור  וישּועה"בהוצאת  ישיבת  , בכרך אחדם  "תורה להרמב

 .ו"ג אליהו ַזְייִני הי"הרה
 .ם"מאות  שנה לפטירת הרמב-פנינו  יצאה  לציּון שמוֶנה                      המהדורה של

יד תימניים הידועים -פי כתבי-בעיקר על, היא הּוְּגָהה בידי צוות תלמידי חכמים

ר "מו, ם ומפרשיו בדורותינו"פי מהדורתו של גדֹול פוסקי הרמב-ועל, בדיוקם הרב

י "כגון בכ, חריםנבדקו גם גירסאות המצויות במקורות א.  ל" זציוסף קאפחהגאון 

' במהד, י שילת"הר' במהד', ן רבינוביץ"של הר" יד פשּוטה"' במהד, אוכספורד

 . ועוד, שבתי פרנקל' ר' במהד,  שבאינטרנט" מכון ַממֵרא"
, ִהּציגּו ִּבְפנים מהדורתם, הוא ותלמידיו אחריו, שזה האחרון,                      מה חָבל

היד אל מדור נידח -והרחיקו את נוסח כתבי, ּבשדווקא את נוסח הדפוסים המשּו

שהתעלמו במכּוָון מספריהם  ומפירושיהם של גדולי , מקוֵמם ביותר. בסוף כל כרך

ובהם , שאינם שייכים לחּוֵגיהם, נאמני ארץ ישראל" לאומיים"הרבנים הדתיים ה

 .ל"זצ י קאפח "  והגר ה קוק"הראי,  צ  קאליֶשר"הר
  בדומה( כרך  אחד    ,כאמור , יוחאי  מקבילי   מכילה'  מהדורתו  של  ר                     

 שהכול מּוָּגש בכרך –מכאן יתרונן .  ו"ירושלים תשמ, שקדמה לה" כתובים" למהדורת הוצאת 

עדיפה בשל נוסחאותיה  מקבילי' מהד, ואולם.  שאין מקום להביא בהן פירושים–וחסרונן ,  אחד

שהחשּוב בהם  ,  מפתחות8ובסופם  )  !(  עמודים 1000-ה  כיש ב.  )המדויקות יותר

 . הפניות7000-  ערכים ומושגים  ולכ3500- מ הוא מפתח  ליותר
יוחאי במהדורה מבוארת להלכות דעות '                    לא מּכבר זיּכה אותנו ר

מה של חיבור  ֵּתיֵתי ֵליּה שהמשיך לַזּכֹוֵתנּו במהדורה שֵל .)ה"חיפה  תשס(ם "להרמב

 . ולעשֹות לשמֹור,  ללמֹוד  ּולַלֵּמד   וִייַשר ֵחיֵליּה ,ם"משֵנה תורה להרמב
 )חיפה , 04-8121048' לטל, ל"יתקשר לישיבה הנ, הרוצה להשיג את הספר(


