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הקדמה

אנו שמחים להביא בפני קהל החוקרים והחוקרות את כרך לא של שנתון המשפט 
העברי. הכרך החדש פותח את העשירייה הרביעית של כרכי השנתון.

בכרך זה כונסו שישה מאמרים. כדרכו של השנתון, מאמריו נעים על פני מנעד 
רחב של תקופות, נושאים ונקודות מבט. יש הדנים בטיבן של קטגוריות הלכתיות 
מפורסמות, ויש המתחקים אחר עלייתן המחודשת של הלכות שכמעט ונשכחו. 
יש המלבנים שאלות מתחום התיאולוגיה של המשפט, ויש היורדים לחקר הגותן 
מן  בחלק  ניתן  מיוחד  דגש  ישראל.  במחשבת  קלאסיות  יצירות  של  ההלכתית 
המאמרים על בתי הדין הרבניים במדינת ישראל, ועל טיפולוגיה של שיפוט רבני. 

ראוי לציון מיוחד מאמרו של הרב אליעזר הללה ז"ל בנושא "ריבוי חייבים במשפט 
העברי". מאמר זה עובד מתוך עבודת המוסמך שכתב הרב הללה ז"ל במכון לחקר 

המשפט העברי, ולא זכה להוציאו לאור בעצמו.

את הכרך חותמת ביקורת ספרים בתחום המשפט העברי. 

יעמדו על הטובה מר חגי שלזינגר, המשמש מזכיר מערכת השנתון, ועימו ניצן 
אלגואי, אוריאל חרל"פ, מרדכי מהלו ומיכאל קוסאשווילי, מתלמידי הפקולטה, 

אשר סייעו בהכנת כרך זה כעוזרי מערכת.




