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רבי יעקב בן הרא"ש, בפתיחה לטור חושן משפט כתב: כי המשפט 
יותר  ה'. אולם, דומה שלציבור קל  גדול בעבודת  ועיקר  יסוד  הוא 

וכשרות  שבת  הלכות  בין  הקשר  את  להבין 
של  הקשר  את  מאשר  ה',  עבודת  לבין 
אדם  כל  שומר  שבת  ה'.  לעבודת  המשפט 
עניין  הוא  טוענים,  כך  משפט,  אולם,  בביתו, 

לבעלי מקצוע – לדיינים ועורכי דין.   
תורה,  לימוד  שונה.  התורה  שעמדת  אלא 
ובכלל זה משפט, הוא מצווה המוטלת על כל 
יהודי, ולא רק על רבנים. יתרה מזו, כל אדם 
ומשפטיות  ממוניות  בסוגיות  מתחכך  בחייו 
דירה  משכיר  הוא  ומעסיק,  עובד  הוא   – רבות 

וקונה רכב, הוא מלווה ולווה. על כל הפעילות הזו יש לתורה מה לומר. 
כפול. ראשית, הסוגיות קשות  הוא  בלימוד משפט  אולם, הקושי 
לבין  הסוגיה  בין  לא-קטן  פער  ישנו  ושנית,  מרובות  והמחלוקות 

המציאות בה אנו חיים. 
ה'  "משפטי  הרמב"ם.  בלימוד  טמון  הראשונה  לבעיה  הפתרון 
אמת – צדקו יחָדו" )תהילים י"ט, י'(, הדרך לראות את האמת שבתורה 
רואים את המשפטים  ידי הראייה הרחבה, כאשר  דווקא על  היא 

כולם יחדיו, כאשר רואים את התמונה הכוללת העולה מההדרכות 
ההלכות  את  כינס  הרמב"ם,  והצדק.  האמת  ומחיפוש  התורה, 
השונות בשפה ברורה ונעימה, תוך הקפדה על 
חלוקה עניינית ומסודרת. בכך הוא נתן לנו את 

האפשרות לראות את המשפטים יחדיו.  
כדי לפתור את הבעיה השנייה נוספו לרמב"ם 
ריבית,  בהלכות  מעשיים  נספחים  המבואר 
היתר עיסקא, חוזה שכירות, חוזה עבודה, ועוד. 
ואינו משמר  יוחנן כל הלומד תורה  "אמר רבי 
אותה - נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ]=שלא 
שמשמרּה  מי  כל  אחא  רבי  אמר  נברא[... 
ועושּה - זוכה שתשרה עליו רוח הקדש" )מדרש 
תנחומא פרשת עקב סימן ו(. התורה איננה פילוסופיה תיאורטית, 
אלא ספר שמממש עקרונות שמימיים בעולם הזה. הדברים נכונים 

בכל חלקי התורה, ובכלל זה בחלק המשפטי.
בלימוד העקרונות וביישום שלהם בחיי המסחר והכלכלה השכנות 
כבראשונה  להשבת שופטינו  חלקו  כל אדם את  תורם  והקהילה, 
נאמנה"  קריה  הצדק  עיר  לך  יקרא  זה  "אחרי  כבתחילה,  ויועצינו 

)ישעיהו א', כ"ו(. 

רמב"ם מבואר
ספרי משפטים ושופטים

הרב עדו רכניץ
מכון משפטי ארץ, עפרה, ומפעל משנה תורה שע"י ישיבת אור וישועה.

התורה איננה פילוסופיה 
תיאורטית, אלא ספר 

שמממש עקרונות שמימיים 
בעולם הזה. הדברים נכונים 
בכל חלקי התורה, ובכלל זה 

בחלק המשפטי.

לתקופה  שייכים  יהושע  בספר  הארועים 
לאחר  ארצו  את  הנוחל  כציבור  העם  חי  בה 
תקופה ארוכה של ציפייה, ואין כמו תקופתנו 
ולגלות  הנביאים  בדברי  חדש  אור  לגלות 
אשר  והאירועים  בתהליכים  מחודשת  הבנה 

נכתבו לדורות.

האם תתרחש מלחמת אחים בזמן הגאולה? 
מיהו גוג ומהי מלחמת גוג ומגוג? מה תפקידו 
האחרונה?  בגאולה  הנביא  אליהו  של 
שאלות מרתקות רבות עולות מתוך נבואות 
חגי,זכריה ומלאכי - זוכות בספר זה ללימוד 

וליבון על פי דברי חז“ל, ראשונים ואחרונים

הרב אליהו מאלי 

₪70
₪62

₪79
₪69

אורות מציון ההר הטוב הזה 
מסלולים ואתרים בדרום השומרון 

השומרון,  בדרום  ואתרים  מסלולים  כ-50  המרכז  ספר 
זוכה  בפינות חמד אשר בשנים  האחרונות  אזור עשיר 
בספר  וגדלה.  הולכת  מטיילים  ולתנועת  להתעוררות 
מפות מסלולים המלווים בתוספת רקע היסטורי, גיאוגרפי 
השומרון  של  יופיו  את  להכיר  המבקשים  לאלו  ובוטני. 

ולאלו המבקשים להעמיק את הכרותם עם שביליו.

משנתו של הרש“ר הירש הדוגלת בתורה עם דרך 
תפיסתה  לתקופתנו.  כמוה  מאין  מתאימה  ארץ, 
יש  בהם  והשבילים  הדרכים  כמתוות  התורה  של 
לצעוד בכל תחומי החיים, היא המוקד של ספר זה 
המתמודד עם שאלות דורנו באמצעות דברי חז“ל 

וגדולי ישראל במהלך הדורות

התחילה  ה'  בעבודת  קרליבך  שלמה  ר'  של  דרכו 
שיחות  ניגונים,  דרך  תבל,  קצוות  בכל  להאיר 
זו  באסופה  הזדמנות.  בכל  שהעביר  וסיפורים 
למטה  להוריד  שלמה  ר'  של  גאונותו  שוב  מתגלה 
מאיתנו  אחד  שכל  פשוטה  בצורה  גבוהים  מושגים 

יוכל להבין ולקבל.

קבר  של  תולדותיו  על  ומרתקת  מקיפה  סקירה 
השלובים  הבוכייה,  האם  של  דמותה  ועל  רחל 
עולם  אל  נרחב  צוהר  שנים.  מאות  כבר  בזה  זה 
הזיכרונות, ההווי, המנהגים, התפילות, יומני הקבר 

וכוחם הנסתר של מפתחות קבר רחל.

מפה לחיים 
יהודה לוי 

למען אחי ורעי 
ר'  שלמה קרליבך

על אם הדרך 
נדב שרגאי

₪64
₪56

₪59
₪49

₪64
₪55

₪94
₪69

קול דממה דקה
הרב רא"ם הכהן

עצותיו של הרבי להרמוניה ושלום בית המופיעות 
לאנשים  אמיתיים  למקרים  תשובות  הן  בספר, 
שנתקלו  ולקשיים  ללבטים  עצתו  את  שביקשו 
אישיים  ממכתבים  הדברים  עובדו  בספר  בהם. 
המאירים  בסיפורים  מלוות  עצות  של  לאוסף 

וממחישים אותן.

בית מאושר |
עצות הרבי לחיי נישואין

₪64
₪49

על נבואות חגי, זכריה ומלאכי על ספר יהושע

ספרו החדש של הרב רא”ם עוסק במכלול ההיבטים 
של ראש השנה, ושוזר את המצוות והתפילות של יום 
מוגש  ונעימה  ברורה  בשפה  נפלא.  מארג  לכדי  זה 
לקורא מבט שלם וייחודי על המשמעות של תקיעות 

השופר ושל התפילות המיוחדות ליום זה.

₪72
₪58
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מעט מן האור, מוסף ספרות. י"ז באלול תש"ע. 




