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עִ  הספר
ספר זה מוקדש לזכרו המבור של השופט פרופסור מנח אלו ז"ל ,אשר תרומתו למפעל המשפט
העברי ,החוגג בימי אלה מאה להיווסדו ,לא תסולא בפז .אלו הקי את המכו לחקר המשפט
העברי באוניברסיטה העברית ,ייסד את כתב העת "שנתו המשפט העברי" ,חיבר את היצירה
המכוננת "המשפט העברי :תולדותיו ,מקורותיו ,עקרונותיו" ,הוביל את פרויקט מפתוח ספרות
השאלות והתשובות ,העמיד תלמידי הרבה שהיו לשדרה המרכזית של חוקרי המשפט העברי,
הקי קתדראות למשפט עברי מעבר לי  ,וכשופט בית המשפט העליו הוציא מתחת ידיו פסקי די
רבי העושי שימוש איכותי ויצירתי במקורות המשפט העברי.
בדומה למשפט העברי ,שבו נושקי זה לזה כמה תחומי דעת ,ג אישיותו של מנח אלו
ועולמו התרבותי היו מקו מפגש של עולמות מגווני  .באישיותו נמזגו עול הישיבה המסורתי,
המחקר המדעי של ספרות ההלכה ותורת המשפט .כשופט הוא השכיל לתרג את עולמות התוכ
של המשפט העברי להכרעות ממשיות בכל תחומי החיי .
ביקשנו לעצב ספר זה בדר שתשק את העושר התרבותי של עולמו הרוחני של אלו .בספר
עשרי ושישה מאמרי שנכתבו על ידי טובי החוקרי בתחומ  .המאמרי חולקו לשישה שערי ,
העוקבי אחר פועלו של אלו בתחומי השוני  :המחקר האקדמי ,השיפוט ,המשפט העברי,
המשפט הישראלי ,ושאר ענפי מדעי היהדות .למאמרי אלה נוספה הקדמה מאת אריה אדרעי ,בה
עמד על עיקרי יצירתו של אלו ,חידושיו והישגיו .כמו כ הוספנו מפתח מקי של מכלול הכתבי
ופסקי הדי שיצאו מתחת ידיו של אלו ,המשק את רוחב יצירתו ואת עושרה.
אנו מודי למכו מ לחקר המשפט העברי ,למכו סאקר למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי,
ולהוצאת נבו ,אשר חברו יחדיו כדי להוציא לאור ספר זה .תודה מיוחדת לגב' גילת בשחר ,אשר
עמלה רבות על התקנת המאמרי  .העריכה הלשונית נעשתה בידיה האמונות של גב' שרה המר
)עריכה לשונית באנגלית נעשתה בידי מר ברו גפ( .הספר סודר ועוצב בטוב טע ובמקצועיות
רבה בידי גב' ענת זקו .עיצוב העטיפה נעשה בידי גב' סימה בחיי  .יעמדו כול על הברכה.
העורכי
אייר התשע"ח ,ירושלי
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