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  פתח דבר
   :אלעֵמָ ׁשְי יִּבִר ַרמַ אָ  "

ֵ דִ ק ּבְסֹעֲיַ - יםּכִ חְ ּיַה ׁשֶצֶרֹוהָ    תנֹומֹוי מָ ינ
   ,ןהֶ ל מֵ דֹוּגָ ה ָרֹוּת ּבַעַצֹוקְ  מִ ין לְ אֵ  ׁשֶ

  "עַבֵֹוּנן הַ יָ עְּמַ ן ּכַ הֵ ׁשֶ
  )ט,משנה בבא בתרא י( 

  

להציע לפני בית ישראל את הספר  כי סייענו וטוב, 'טוב להודות לה
 ,משפטיםספר הלוא הוא , ם" להרמב"משנה תורה "ספר בעשר שהושלה

בעל לב רחב , שהיאיש וא, קטן וגדול,  למען יהיו הכל,בתוספת ביאור
 קדם רוכב . ממשמשים בתורת רבנו בכל הודם ותפארתם,ובעל לב קצר

 'הּבַָּמה ֲאַקֵּדם ": באמרו ,בחיפוש הנתיב להכרת התודההנביא מיכה אותנו 
לשאלה של מיכה  ומענה. א כל הארץ כבודווא מלו הל,1"לֵאֹלֵהי ָמרֹוםִאּכַף 

' ּוָמה ה,  ּטֹובִהּגִיד לְ ָאָדם ַמה" :חיים של אמת הנחיית דרך הוא הזאת 
  . 2" וְַאֲהבַת ֶחֶסד וְַהצְנֵעַ לֶכֶת עִם ֱאֹלֶהיִמׁשְָּפטּדֹוֵרׁש ִמְּמ ּכִי ִאם עֲׂשֹות 

ּכִי יְַדעְּתִיו ": שהמקום ברוך הוא מעיד עליוהעברי אברהם של  כוזו דר
 לַעֲׂשֹות צְָדָקה 'הּבֵיתֹו ַאֲחָריו וְׁשְָמרּו ֶּדֶר  ּבָנָיו וְֶאת לְַמעַן ֲאׁשֶר יְצַּוֶה ֶאת

3"ִּדּבֶר עָלָיו ַאבְָרָהם ֵאת ֲאׁשֶר עַל' הלְַמעַן ָהבִיא , ּוִמׁשְָּפט
" 'דרך ה"וזו . 

4שאנו חייבים ללכת בה
ֵאין ּכְבֹוד ַהּתֹוָרה ֶאּלָא " כי , כבוד התורהזהו .

מר אוכפי ש ,וזו תכליתו של האדם. 5"ּוִמׁשְָּפֶטיהָ ל ּפִי ֻחֶּקיָה לַעֲׂשֹות עַ
בסוף ספרו בביאורו הנפלא מביא את דבריו ם "הרמבש, הנביא ירמיה

  ": מורה הנבוכים"

   ַאל יִתְַהּלֵל ָחכָם ּבְָחכְָמתֹו 'הּכֹה ָאַמר "
  .  ַאל יִתְַהּלֵל עָׁשִיר ּבְעָׁשְרֹו,יִתְַהּלֵל ַהּגִּבֹור ּבִגְבּוָרתֹווְַאל 

  ּבְזֹאת יִתְַהּלֵל ַהִּמתְַהּלֵל ַהׂשְּכֵל וְיָדֹעַ אֹותִי ּכִי ִאם 
  , ָּבָאֶרץ ּוצְָדָקה ִמׁשְָּפטעֹׂשֶה ֶחֶסד ' ּכִי ֲאנִי ה

  . 6"' נְֻאם הְבֵאּלֶה ָחַפְצּתִיּכִי 
היא הבנה פילוסופית שראשה בשמים וכ, " אותיעוהשכל ויד"לא רק 

להידמות לקדוש ברוך , רגליה בארץהבנה ש אלא, מנותקת מחיי המעשה
,  צדקהיבמעשי משפט ובמעש, במעשי חסד, בארץ, לפעול כאן, הוא

לימוד ספר משפטים הוא . 'חפץ הבאלה כי ', דמות להילעצב חיי מופת וה
  .יצלח בידנויהי רצון שחפץ השם . וון הזהיצעד בכ

  
, נרקמות בין בני האדםהההלכות בספר זה עוסקות בהתקשרויות ממוניות 

 בקשר טוב של שמירה על נכסי ןתחילת ןמה.  רען טובה וסופןשתחילת
 ןמה; לידי אבדןול לבוא על ןוסופ, של השאלתם או של השכרתם, הזולת

יג פתח דבר
 בין שניאי כיבוד הסכם ומפח נפש הסתיים בולה להעלהעסקת עובד 

 תחילתם במתן הלוואה לנזקק העלולה ןמה; או בהפסקת העבודהצדדים 
או , בהלוואה שבעליה אינו יכול להחזירהאו , לבוא לידי ניצול ועושק

 חלוקת ירושה ןומה; בכולה בין במקצתהן י ב,שהוא כופר בתביעה
  . וכיוצא בזה בין היורשיםא לידי ריב ומצהיבלהעלולה ה

של שאיפה הכללית ב הן מתבונןהעברי והעומד נוכח יסודות המשפט 
הרגישות ן מאינו יכול שלא להתפעל , הן בפרטי פרטיווחיפוש הצדק 

האיזון בין שימושם ושעבודם של נכסים לבין חירותו ן מ, לוהלשבדינים 
 כשזה נהנה , מידת סדוםכדי למנוע ההנחיות שכופים :ואחריותו של האדם

 מידת גמירות ;8 חיובים ממוניים עונש גופני על קיוםאי; 7וזה לא חסר
 ;9הפרת התחייבותשב החומרה ;הדעת הנדרשת כדי לקבל התחייבות

מיעוט  ;)ריבית( ת עושר ממצוקתם של אחריםועששלא להזהירות היתרה 
 בשעה שבני אדם היו מתייראים מלשאת לשווא את ,השימוש בשבועות

 על חברו -העושה טובה לחברו שלא מדעתו  ;שמו של הקדוש ברוך הוא
עד , אלמנותל וכלה בדאגה ליתומים ו;10לשלם על מה שנהנה בעשייתו

   .11שבית דין הוא אביהם של יתומיםשנקבע הכלל 

למאמץ ההלכות המזומנות בספר זה מתארות מציאות המזמנת אותנו 
ת לבעיות פיתרונו כמעיין הנובע דבר לדבר ולהפיק הקישל, מחשבתי
, "וכן כל כיוצא בזה"משמעותו של הביטוי  גם וז.  שלא נידונו בודומות

.  מצויה בספר זהבמשנה תורהשל הופעותיו מאות רבות חמישית מכלל ש
 דונהילצייר את המציאות הנ, ות מאמץ מחשבתיתובעלו הלת ולכהה
ים בא..." שהימעשה בא"או .." .מעשה באחד ש" סיפורי לכשליש מכל(

ת לשקול את צדדי הדין ולהבין את הכרע, להבין את היבטיה, )בספר זה
שהרי במציאות אין לך , היא מלאכה גדולה ,דברמ דבר להקיש. הההלכ
  . מתאים בדיוק להלכה מסוימת אחתה דבר

ולכן נסתפק כאן בדברים , עמדנו בספרים הקודמיםכבר על דרך הביאור 
, ןיבין את כוליתאמץ ואפשר שהלומד הלכות אלו  .המיוחדים לספר זה

.  לידי ביטוי בחיי המעשןעולם לא ישאל את עצמו היאך אפשר להביאומ
להבין את יתרה להזמין את הלומד התאמצות התאמצנו , לנוכח זאת

מסגרת המצומצמת על אף ה, התמונה הגדולה של המשפט ויסודותיו
כגון , וייםועשינו זאת על ידי ביאור הבוחר מונחים עכש. שקבענו לעצמנו

משנה סיכומים וכותרות ו ,"פועל"ו" בעל בית"מקום  ב"עובד"ו" מעסיק"
מימוש להמסייעים נספחים הוספנו . המספקות מבט רחב על ההלכות

קיצור , שטר צוואה, חוזה שכירות דירה, חוזה עבודה :ההלכות בחיי המעש
,  אלו קוראים לאדם לממש את לימודיו.ההלכות ריבית ושטר היתר עסק

  12"קר אלא המעשהרש הוא העילא המד"כי כבר אמרו חכמינו ש
  . 13"התלמוד מביא לידי מעשה"ני שפמ, התלמוד קודם למעשהשו



יד פתח דבר
,  העברי לקדמותו ותפארתוהמשפטאת להשיב ת לבנו משאלו' ימלא ה

ָהׁשִיבָה ׁשֹופְֵטינּו ּכְבִראׁשֹונָה : "כל יוםתפילה בכפי שאנו משלשים ב
ּוְמֹל עָלֵינּו ַאּתָה לְבְַּד ּבְַרֲחִמים , ּו יָגֹון וֲַאנָָחהוְָהֵסר ִמֶּמּנ, וְיֹועֲצֵינּו ּכְבַּתְִחּלָה

  ".אֹוֵהב צְָדָקה ּוִמׁשְּפָט לֶ מֶ , 'הּבָרּו ַאּתָה . ּבְצֶֶדק ּובְִמׁשְּפָט

   שלמי תודה  

אשבח עושי , ההודאה עצמה שעצם ההודאה היא ,'אחר ההודאה לה
חוקר בכיר , ו" היארהיחיאל קר "דלמגיעה בכורת התודה . מצווה

אף הגיה ויגע על מלאכת הניקוד הקשה אשר , באקדמיה ללשון העברית
מכון " , הנאמנים בספר זהילשותפיברכות . וערך את לשון הביאור

בנו י אשר הגיהו ול,י גיסראב שבעפרה בראשות הרב "משפטי ארץ
שחתם  ,אבי ונגרובר הרב ;חיים בלוךהרב : הלכותאת כל העמי 

הרב  הלכות מלווה ולווהוב ; כל ספר משפטיםאתכמעט בהגהתו 
 הרב , החוזים והשטרותמציעי; דודי שטיינמץהרב  וק'שמואל פולצ

 לבעלי הביאור הראשוןתודות  .איתמר ורהפטיגר "הרב ד ועדו רכניץ
, עמנואל מזרחי והרב אלעד דוקוב הרב ,שליוו את הספר עד להשלמתו

 על ליעקב עציון. צורתו האחרונהסייע בכל מאודו להבאת הספר לאף ש
 מלאכתו עמס עמי ב" היהלל גרשוני. טוב דעתו בסידור הספרעל רותיו ועה

רבה של קריית , רצון ערוסיתודה מיוחדת לרב . נוסח ספר משנה תורה
ר מכון "ויו 'הליכות עם ישראל המרכז העולמי למשפט התורה'ר "יו ואונו
  .'יברכהו ה, שטרותלחוזים ול על הגהותיו ,ם"ה לחקר משנת הרמב"מש

 ולכל משה לב טוב, משה ארנד, נתן לייטרמגיהים עוזרים ולאודה גם ל
' תודה לגב .רביע לואשליש או ללמחצה , חלקים מן הספר שהגיהו מי

בעיצוב המיוחד של כריכת הספר ולמר על רעיון לבה הנפלא הילה בירן 
. וויו המסור ובליבהפקת הספרהמרובים על מאמציו יצחק וייספיש 

ר "בראשות מו, "אור וישועה"ישיבת , סיים בשבח אכסניה של תורהוא
, ם"לה על עצמה להפיץ את משנת הרמבשנט,  אליהו רחמים זייניהרב

 תהא משכורת כולם .ו"הי שמעון פיטוסי ועוזרו ישי בוצחק ולמנהלה
  .  וזכות הנשר הגדול תהא חופפת עליהם,אלוהי ישראל 'השלמה מעם 

 ישמרּה,  את נוות ביתישםיברך ה. הם בני ביתיהלוא  ,ואחרונים חביבים
יהי רצון .  היקריםואת ילדינו, במפעל זההקשה את עבודתי המלווה , צור

   . ולומדי תורתו לשמהשםשנהיה אנחנו וצאצאינו כולנו אוהבי ה
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