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הקדמה

אנו שמחים להגיש לקהילת חוקרי המשפט העברי את כרך ל של שנתון המשפט 
העברי, המצטרף אל עשרים ותשעת אחיו שקדמו לו.

בכרך זה כונסו שישה מאמרים, המשתרעים על פני מגוון רחב של תחומי משפט 
ופרושים על פני קשת תקופות.

ודיני  ירושה  דיני  כגון  ספציפיים,  משפט  לענייני  המוקדשים  המאמרים  מן  יש 
ספרות  עולמה של  בחלל  המנסרות  רוחב  הדנים בשאלות  ויש מאמרים  אבידה, 
ההלכה בכללותה, כדוגמת ההבחנה בין מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין 

אדם לחברו, וכן היחס שבין משפט למוסר.

מוקדשים  ואחרים  והתלמוד,  המשנה  בספרות  מתמקדים  המאמרים  מן  חלק 
ליצירותיהם של הראשונים והאחרונים.

אף  שונות,  מחקר  מתודולוגיות  בו  שנפגשות  העברי,  המשפט  עולם  של  כדרכו 
בכרך זה חברו יחדיו חוקרי משפט, חוקרי תלמוד, חוקרי מחשבת ישראל וחוקרי 

היסטוריה יהודית, כדי להאיר סוגיות שונות משלל זוויות מחקריות.

תודות מיוחדות שלוחות למשמר היוצא של עורכי שנתון המשפט העברי, פרופ' 
חנינה בן-מנחם ופרופ' גדעון ליבזון, אשר נטלו חלק בעריכת הכרכים האחרונים.

כמזכיר  עברי,  חגי שלזינגר, תלמיד מחקר במשפט  מר  להצטרפותו של  ברכות 
מערכת השנתון.

במלאכת  למשפטים  הפקולטה  תלמידי  של  קבוצה  בשיתוף  התחלנו  זה  בכרך 
לביסוס מקומו של  יתרום  כי הדבר  אנו תקווה  העריכה של המאמרים בשנתון. 

חקר המשפט העברי בקרב קהילת הפקולטה בכלל, ותלמידי הפקולטה בפרט.




