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מדריך עזר לעוסק במשנה תורה

על-פי מהדורת מארי יוסף קאפח זצ“ל

ערך :יוסי סרי

ברכות

דברי הברכה להוצאת הספר – על-פי סדר קבלתם:

הרב רצון ערוסי

רב העיר קרית אונו
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
יו"ר הליכות עם ישראל
ונשיא מכון מש"ה

רבנות :רח' הנשיא  54קרית אונו .טל'  03-5349510 ,03-5348820פקס' 03-6358222
הליכות עם ישראל :ת"ד  211קרית אונו .טל'  ,03-5351119פקס' 1533-5351119
כ"ו אלול תשע"ג

לק"י

דברי ברכה
שפע ברכות ממקור הברכות לידידי היקר באדם ,ר' יוסי סירי הי"ו ,על שהוא עמל רבות בשקידה ובכשרון
והוציא לאור עולם ספר מדריך – מפתח לחיבור האדיר משנה תורה לרבינו ,בהגהתו ובפירושו של מו"ר הגר"י
קאפח זצ"ל.
משנה תורה להרמב"ם הוא יצירה מקיפה ומושלמת ,בת  14ספרים ,הכוללת כל תורת ההלכה כולה ,ערוכה
ומסודרת ,והיא בבחינת אוצר בלום שיש להנגישו לכל דורש ומבקש ,ולכן במהלך הזמנים ,נעשו מפתחות
ליצירה זו .וגם ר' יוסי תרם חלקו בכך ,והכניס שיפורים ותוספות חשובות.
אולם משנה תורה להרמב"ם הוצא לאור ע"י מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל ,בהוצאת מכון מש"ה ,כשהוא מוגה עפ"י
כתבי יד תימן ומבואר ע"י הגר"י קאפח זצ"ל שהוא ,כידוע ,הגדול בדורנו היודע ,הבקיא ,המבין והחוקר את
משנת רבינו כולה ,הלכה והגות ,וכל הספרות הכתובה של הרמב"ם.
וביאורו הוא יחידי ואדיר בהיקפו ,כי הוא מביא פירושים שנכתבו על משנה תורה מכשלוש מאות מפרשים,
ומעיר אודותיהם ,ומבאר את ביאוריו ואת ביאורי חכמי תימן שעסקו בדברי הרמב"ם הלכה למעשה ,כי הרמב"ם
היה להם למורה ההוראה ,וכן מנהגי תימן ועוד .כך שמשנה תורה במהדורה זו הפך להיות למקור לאוצרות רבים
וחשובים ,אשר לא יסולאו בפז ,המפוזרים בתוך עשרים וארבעה כרכי מהדורה זו ,וקשה מאוד מאוד למבקשים
להגיע לאוצרות ,מטמוניות אלו.
ור"י סרי הי"ו טרח והכין מפתחות שמנגישים כל אדם לאוצרות אלו ,וגם טרח לצטט מדברי הגר"י קאפח זצ"ל.
כך מ נחה המחבר היקר בספרו "לנחותם דרך" ,כל מעיין לדרכים שמביאות למשנתו של רבינו ושל מארי ז"ל.
ואין לך תרומה חשובה יותר מזו ,ויישר כוחו.
המחבר עשה עבודה זו תוך שהוא מיוסר בייסורים ,בהסתלק עליו שני בנים ,כל אחד בנסיבות מיוחדות ,והוא
ונוות ביתו מב"ת הצדיקו עליהם א ת הדין ,באהבה ,וככל שהוא התייסר ,הוא דבק בתורת ה' ובמשנת רבינו
ומארי ,תוך שהוא משתתף קבוע בבית מדרשנו .ה' ינחמו נחמה שלמה הוא ונוות ביתו מב"ת ,וייטיב אחריתם
מראשיתם.
ואין נר זכרון לשני בנים אלו ,נאה ויאה ,מספר חשוב זה ,כי התורה היא חיינו ובה נהגה יומם ולילה ,והיא
המקור לחיי אמת ונצח בעולם הזה ובעולם הבא.
וזכות הרבים שיפיקו תועלת מספר חשוב זה תהיה לו ולבני ביתו עדי עד.
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