הרב ד״ר רצון ערוסי
הרב ערוסי רבה הראשי של קריית אונו ,חבר מועצת הרבנות הראשית ,ד״ר למשפטים ומומחה
במשפט עברי.
התחנך בישיבת הדרום שברחובות ,לאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבת "חברון" שבירושלים
– שם החל את דרכו הרבנית ושירת בצה"ל כרב צבאי.
מלבד ידענותו ,חכמתו ובקיאותו הרבה הן בספרות ההלכה והן במשפט האזרחי בישראל ,ידיו
רב לו בהטמעת המשפט העברי המשלבת בין עולם התורה והרבנות לעולם המשפט והמחקר
במציאות המודרנית .בשל זיקתו העמוקה למשפט העברי ,שימש מספר שנים מרצה למשפט
העברי בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת תל-אביב ,ומרצה בפועל באוניברסיטת בר-אילן
ובמקומות נוספים.
מפעל חייו של הרב כבר עשרות בשנים ,עוסק הלכה למעשה ביישום המשפט העברי בחיים
המודרניים .במסגרת הרבנות המקומית ,הקים בית דין לממונות ופעל להקמת בתי דין לממונות
לצדן של רבנויות ומועצות דתיות נוספות ברחבי הארץ.
במסגרת עבודתו הרבנית הקים הרב את מכון מש"ה לחקר משנת הרמב"ם העוסק בעיקר בחקר
משנת הרמב"ם ,בדגש על חקר המשפט העברי בכלל ודיני ממונות בפרט ,במטרה שמשפט
התורה והמלוכה יהיה משפט מודרני הנוהג הלכה למעשה ומחבר אליו את כלל ישראל.
במפעליו ובפועלו המרשימים תרם הרב ד"ר רצון ערוסי תרומה שלא תסולא בפז לחקר המשפט
העברי ולהטמעתו במשפט הכללי בישראל .הוא מוכיח שנושא דיני הממונות הוא מהנושאים
המובהקים והחשובים ביותר שהמשפט העברי יכול לתרום בו למשפט הכללי ולכלל הציבור
במדינה מודרנית.
בנוסף עוסק הרב בנושאים הקשורים להלכות מדינה וחידוש המלוכה בשוב ה' ציון ,בתחומי
המנהג ,ההלכה והמחשבה ,והכול מתוך עיונים בפרשת השבוע .הרב דן בבעיות הלכתיות
אקטואליות במטרה לתת מענה הלכתי לדפוסי חיינו המודרניים ,באופן שיהיה ניתן לקיים
אורח חיים יהודי דתי מודרני ,ובכך לתרום לצביונה היהודי של מדינת ישראל ,כמדינה יהודית
מודרנית.
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כבר קרוב לשלושים שנה מידי שנה בשנה מתקיים הכנס העולמי לדיני ממונות שבו הרב ערוסי
הינו  -היוזם ,המארגן והכוח המניע.
הכנס עוסק בנושאים אקטואליים עכשוויים העומדים על סדר היום ודורשים התייחסות הלכתית
מעמיקה וברורה הניתנים על ידי רבנים ,דיינים ומורי הוראה מהשורה הראשונה שנותנים כוח,
גיבוי ותמיכה לדרכו ולמפעלו החשוב.
הרצאותיו ותשובותיו בעל-פה ובכתב הקנו לו שם עולמי כמומחה במשפט התורה והכל נעשה
מתוך ענווה ,הארת פנים ושפה ברורה לכל פונה באשר הוא ,כאשר רבים שואבים השראה
מחכמתו ומכוח כלל עשייתו המבורכת.

על כל אלו מצאה ועדת הפרס את הרב ד״ר רצון ערוסי ראוי לקבל את פרס כ״ץ לשנת תשע"ט.

פרופ' מנחם בן ששון

הרב אריה שטרן

הרב שלמה דייכובסקי

הרב חיים סבתו
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