ספרי מפעל משנה תורה  -המהדורה המבוארת

עכשיו הגיע הזמן שתכיר את כל התורה .בכף ידך!
סט ספרי דעת ה' ואורח חיים
הרמב"ם
בביאור
נפלא
קצר ושווה
לכל נפש
כותרות
איורים
סיכומים
מפתחות

יסודות האמונה

הקשר היומיומי לה'

סט הבית היהודי

הסכמות
גדולי
ישראל

תמונות צבע!!!!

הסדרה המבוארת  10 -כרכים!

תתחיל היום  -עד שתסיים כבר נספיק
בעז"ה להוציא את הספר הבא.

מתאים
למתנות.

משפחה :נישואין וגרושין

נגיש :
קל מתאים
לכיס
אמין:
הנוסח הכי
מדויק

זמנים א :שבת וכיפור

זמנים ב :מועדים וקידוש
החודש

איסורי ביאה ,וכשרות
האוכל) .חדש.

תמונות צבע! (

שיתופי פעולה עם ת"ח מומחים )מכון
משפטי ארץ ,ישיבת אור וישועה ,תורת
החיים ,מכון המקדש ,מכון התורה והארץ,
מכון משה ועוד(.
הרמב"ם היומי באתר הספר .חינם!

סט ספרי המשפט העברי ,משפט וממשל
כולל חוזים מעשיים לימינו )שטר שכירות ,מכר רכב ,צוואה ועוד( לפי ההלכה ולפי החוק

בהיר:
חווית לימוד
להיות ת"ח
היודע את
כל התורה

דיני נזקי ממון ונפש

רכישות ,דיני שכנים וצוואה

הלוואות ,פקדונות וירושה

הסנהדרין ,צבא ושלטון

חזונו של מפעל משנה תורה הוא להגיש ספר המופת של הרמב"ם מדויק כפי שיצא מתחת ידו,
ובביאור השווה לכל נפש ,כדי שכל אדם יכיר את החזון היהודי השלם ,ויחיה בדעת ובאמת
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ספרי מפעל משנה תורה

להכיר את תמצית כל היהדות
המדויק בעולם .בהיר .מנוקד .בכרך אחד .מהודר
 1360עמודים 11 .מפתחות 1000 .פרקים

"כמדומה שראוי להתרגל הרבה בחזרת הרמב"ם כסדר ,פרק
או פרקים בכל יום ,כפי האפשר ,פעם בלא נושאי כלים ופעם

עם נושאי כלים היותר עיקריים ,אבל העיקר החזרה
ההקפית ,שבהמשך העניין כמדומני שעתיד ספר
"היד" להיות המעיין המרכזי לתלמידי חכמים ,על פי
סדרי הלימוד שבהכרח יחודשו"
)אגרות הרב קוק ,א ,קכ"ה(
קיימת גם מהדורת זהב מפוארת ביותר  -במארז בצבע קרם
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