
 

Jewish Missionaries: 
Should we be trying to 

improve the world 
 

Show# 17 | April 18th 2015 
 

 שיז סימן ג כרך והנהגות תשובות

  מצוות שבע לקיים ז"בזה ם"עכו לקרב מותר אם: שאלה

 . תורה דין בזה לשמוע ורוצה, מצוות שבע לקיים האומות לקרב מצוה אם ששואל מכתבו קבלתי

 רק, מוזהר לא ם"עכו פוסקים שלכמה שיתוף רק אינו גופא שהנצרות, חמור איסור בזה יש לנוצרים לדעתי והנה

 ה"ספ מ"בהגה עיין, כמותו ז"ע לך ואין, ל"ר" בן" בתואר שלהם ז"ע עם, ש"ית אלקינו מגשימים שהם האמת

 הועתק" המקורות אל" בהוצאת אבל, הצנזור מפני אצלינו והושמט'( ג ק"ס) ז"קמ ד"יו א"בהגר והובא ז"דע

, ש"כמ שהכוונה וקבלנו", ממנו יותר הגויים אלהי ואין, ותלמידיו ישו הזכיר בתלמוד מקומות ובכמה" כלשונו

 שנוי עם שהנוצרים ז"ע ריש ם"להרמב ש"בפיהמ ועיין, ל"ר וארץ שמים אלקי מגשימים שלהם שבאמונה

 שמוכנים וכשמכריזים, הצנזור י"ע נחסר שלפנינו רק, א"דמאכ א"י בפרק כן ופירש, ז"ע עובדי כולם כתותיהם

 ליהוי מצוות שבע שיקיימו פעולות על מכריזים אנו או, שיקיימו בכך דבריהם מקבלים ואנו, מצוות שבע לקיים

 שלפי בשעה, ש"ית וכרצונו בהיתר עבדי כאלו אותם מכשילים, בנצרות אמונתם שמחזיקים אף, תושב גר כעין

 מקיימי ונקראים, בהיתר שלהם ז"שע יד להם נותנין ו"ח ואנו, ז"בע עוד מחזיקים הם נח בן וחיובי תורה דין

 . ש"וכמ הפוסקים דעת לפי ז"כע ואמונתם שדתם בשעה, מצוות שבע

 שהם להם להחניף או להטעותם לנו אסור אבל, ויושר צדק חיי לחיות עליהם נשפיע או, לשתוק לנו מוטב לכן

 בסוף להם שמחניפים הדבר קרוב עליהם להשפיע עסוקים שאנו וברגע, ז"לע יד בזה שנותנים מצוותם מקיימים

, השם בייחוד תלוי אמונתינו שעיקר, ז"ע לאיסור לסייע שבחמורות לחמורות ו"ח אנו ונכנסים, חובתם שמקיימים

 להם שהיה במקום אפילו שאבותינו הטעם שזהו ומסתברא, לזה נימה כמלא אפילו עצמינו להכניס לנו ומה

 לאומות ולא ז"ע לעובדי תמיד שהכוונה פוסקים בהרבה כתוב נמצא כי ואם, )בזה עסקו לא להשפיע עד חופש

 ז"לע מסייע וממש(, ומסוכן גרוע הכי שלהם ז"שע בידינו הקבלה אבל, מהצנזור פחד מתוך כן נכתב, שבתוכינו

 . ו"ח תושב כגר נחשב הוא זאת באמונה שגם מסכים אם



 הממאסים אומות באו מקרוב חדשים ועוד( "ב"קי סימן) י"מכת ב"ח ד"יו על( ו"תשט) בלונדון שנדפס ס"ובח

 הדתות מפסידי נשחתות בדיעות ומאמינים מינים שהם אלא, אחד בבורא ומאמינים וכל מכל שלהם ז"בע

 באלקים שמאמינים מפני והיינו, ש"ע' וכו דמשכא מינות דשאני טובא טפי בהו להחמיר יש, כולם והאמונות

 לנו ואין, שלנו לדת תחליף להוסיף ממהרים הם אותם וכשמכשירים. כמוהו טומאה לך שאין מסוכנים באופנים

 יחיד שהוא ש"ית אלקינו בשם ואנחנו אלהיו בשם איש ילכו העמים כל רק, כלל ואמונתם בדתם אצלם להתערב

 דת בעניני ם"עכו אצל התערבו שלא דור מדור וצדיקים ישראל גאוני רבותינו נהגו וכן, מלבדו עוד אין ומיוחד

 . כלל

 כשתכלה דהיינו, תשברנה קצירה שביבש( ב ב"ב) ל"חז שאמרו, בזה לפעול לנו שאסור חושש גם אני וביותר

, כופין, להם גם לכוף ובכחינו ידינו תחת כשהם ואמנם, זכויות להם להרבות לנו אין שלכן ישברו אז שבידן זכות

 לא יונה הנביא ולכן, סאתם שנתמלאה מפלתם הוא ברוך הקדוש ימהר מצוות שבע מקיימין כשאין כהיום אבל

 ששמע מפני רק כך על והוכיחוהו, תשובה עושים שאין לישראל קטרוג שזהו בתשובה גויים חזרת לקבל רצה

 בשעה, במצוות לזכותם לנו ומה', ה דרכי נסתרים בעלמא אבל, לטובה שכוונתו אף לערער לו ואין' ה מפי

 ואנו שלהם מצוות מקיימין שהם קטרוג עלינו לעורר ולא, זכותם כשתמה ומפלתם גאולתינו למהר שיכולים

 עוד שיבואר וכמו כלל חיוב זה כשאין דידהו מצוות שבע שיקיימו ולפעול להרעיש לנו אין כ"וע, מקיימין לא ה"בעו

 . להלן

 תורה מדין חייבים שאנו, ממש נפלאים דברים( ט) ק"דב ד"פ ש"ביש ל"במהרש המבואר פ"ע חושש אני וביותר

 דבריו ש"ע שפטורין בשעה שחייבין לומר בהלכות ם"עכו להטעות לא ובלבד למות נפשינו למסור אפילו

, תושב גר כעין והם, באמונתם מצוות שבע מקיימין תורה שמדין כאילו אותם להכשיר כאן ש"וכ, הנפלאים

 יהרג ש"היש לדברי הלוא, מצוות שבע מקיימין ולא ז"ע היא אמונתם ולדינא, ממש סילוף שזהו שהאמת בשעה

 אנו בזה הלוא, הנצרות דהיינו דתם את שיעזבו האמת כפי אצלם ולפעול, תורה דין ם"לעכו לסלף לא יעבור ואל

 על שכר ותקבל מזה שתפרוש נאמנה עצתי כ"וע, פזוריהם מקומות בכל ישראל בית כל לסכן ו"ח עלולים

 . הדרישה מעל יותר הרבה הפרישה

 בלבבי אשר כל כותב הייתי היום מאד טרוד שאני ואלולא, ההלכה פ"ע הדברים שאבסס דורש ר"כת אמנם

 הנושא לחומר רק, מכתבים על בכלל כעת עונה אינני טרדות ומרוב לנסיעה נסיעה בין אני אבל, זאת בהלכה

 . נכונים שהדברים ואקוה, כדרישתו הלכה פ"ע יותר הדברים לו אבאר, האמת לשמוע מחפש ר"שכת ובידעי

 והמצוות התורה הנחיל לא רבינו משה( "י"ה) דמלכים ח"פ ם"הרמב דברי הוא אצלם לפעול הנימוק יסוד והנה

 מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי ציוה וכן'. וכו יעקב קהלת מורשה שנאמר לישראל אלא

' ג בפני לקבל וצריך, מקום בכל תושב גר הנקרא הוא אותם והמקבל, יהרג יקבל שלא מי וכל, נח בני שנצטוו

 בפני חובה אלא, דוקא תושב גר בדין תלוי אינו כפייה שחיוב, נקט מילי מילי ם"שהרמב ר"כת ומפרש". חברים

 לכופם בידינו שאין אף ז"ובזה, להורגם ואפילו מצוות' ז על לכופם תקיפה כשידינו תושב גר דין בלי אפילו עצמו



 . מדינא להדריכם אנו חייבין פ"עכ[, ז"בזה תושב גר דין שאין וכן]

 שבעצם, וברורים נכונים שהדברים אמרתי, דוקא תושב גר שיהא לכוף נתכוון לא ם"שהרמב היסוד ובעיקר

 וכמו כלל מועיל לא באונס מעשה ם"בעכו גם והלוא, תושב גר כדין מצוות שבע לקבל גוי לכוף שייך האיך תמהני

 שייך ולא, כלל קבלה זה אין לקבל אותו כשכופין כן ואם(, ב"ה) דמלכים עשירי בפרק גופא ם"הרמב שמבאר

 ומכניעים תקפו יצרו רק רוצה שבעצם בישראל דוקא דהיינו, כפייה שמועיל דגירושין ב"ספ ם"הרמב סברת כאן

 שלא מצווה אמנם נח שבן א"במק אצלינו המבואר לפי ש"וכ, הכפייה יועיל והיאך, לב ערלי ם"העכו אבל, יצרו

 ע"ע שמקבל דינו נשתנה תושב גר ובנעשה, ]ז"ע לעבוד לא רק להאמין אזהרה מצוות' בז אין אבל ז"ע לעבוד

 תושב כגר להיות עולם באי לכוף דאפשר באופן רק החיוב שאין כ"וע. באונס קבלה שייך והיאך[, האמונה בזה

 . כפיה שייך שפיר ובזה להפרישם גם החיוב אלא, ממש

, הנזכרים ם"הרמב מדברי כן ומוכיח כפיה ידי על מועיל תושב שגר'( י הלכה) ב"דאס ב"י פרק שמח אור ועיין)

 לקבל אותו וכופין ידינו תחת וכשהוא מרצונו שיקבל מעכב אין תושב גר דלענין ל"ס ואולי, ולמה היאך ביאר ולא

 דווקא מיירי הנה תושב כגר לעשותו כפיה דמועיל ם"הרמב שכתב דמה נראה וביותר. תושב גר תורת עליו חל

 דהיינו לפרש ויש(, ז"הל מלכים' מהל ח"בפ כ"כמש) דוקא ידינו תחת בשבויים או(, דמילה א"בפ כ"כמש) בעבד

 כפית י"ע שהוא אף תושב גר תורת עליהם שיחול ברשותינו או ברשותם שהם בעלים דעת דאהני ג"כה דוקא

 לרצון צורך אין כ"וע ידינו תחת בשבויים ה"דה ל"וי כבהמה דעתה שפחה דכשהיא ב"ס בקידושין ועיין, ם"העכו

 שאין אלא הבעלים י"ע כ"בע מהני הוי צדק לגירות וגם, ש"וכמ הבעלים בכפיית כ"בע בקבלתם וסגי, דידהו

 . ק"ודו, הגר ברצון שלא צדק גר מקבלים ד"הב

 מביא א"וברמ בשתייה רק במגעו אוסר מצוות שבע עליו שקיבל דהיינו תושב שגר'( ב סעיף) ד"קכ ד"יו ע"ובש

 לא ועוד, נוהג יובל שאין ז"בזה תושב גר מקבלין שאין העירו שלא ותמוה. ש"ע יינו אינו אם במגעו אפילו מיקילין

 ח"בב ש"וע, הצדק גרי לענין רק קעבדינן ושליחותייהו סמוכים דבעינן כיון ז"בזה' ג בפני עליו שיקבל שייך

 לענין אבל, בכך די ז"ע לעבוד שלא עליו קיבל אפילו אלא מצוות שבע צריך אין בהנאה יאסור שלא דלענין

 זה תושב גר איזהו( "ז"ה) ב"דאסו ד"י פרק ם"ברמב ועיין. ש"ע, מצוות' ז עליו שיקבל צריך בשתיה מגעו להתיר

 שבע כל קבלת גם ז"ע עם שצריך הרי" נח בני שנצטוו המצוות שאר עם ז"ע יעבוד שלא עליו שקיבל ם"עכו

 שלמקצת שם ד"הראב כהשגות ל"דס ל"וצ. נוהג שהיובל בזמן אלא מקבלין שאין בזה גם ומסיים, מצוות

 דאין הטעם ואולי, מקראי כן וילפינן, ז"בזה כלל מקבלין ואין חולק ם"שהרמב שם מ"ובמ, ז"בזה מקבלין הדברים

 בארצם ישראל כשרוב ולכן, עליה יושביה כשרוב נוהג שהיובל היינו, נוהג שהיובל בזמן אלא תושב גר מקבלים

 ם"עכו למחשבת לחזור ועלולים שקר וימינם שוא פיהם זה בלי אבל, דבריהם את התושב גרי מכבדים ותקיפי

 היינו ולכאורה קבלה בעי תושב גר ד"להראב גם דהא ב"צ ואכתי, לקבלם תורה אסרה ולכן וסביבתם כשכניהם

 פ"ועכ. ע"וצ, א"והרמ המחבר נקטיה הלכתא ולמאי, ז"בזה תושב גר אשכחן לא ותו שיקבלוהו סמוכים' ג בפני

, תושב גר דין בזה ליהוי ז"בזה קבלה מועיל שאין, ב"צ מנסכים ולא תושב גר דין נוהג כן גם ז"שבזה ע"הש דין



 . ב"צ ז"וד במגעם בשתייה אפילו א"לרמ להקל ומנלן, ם"כעכו עוד ודינם

 שעבד ם"דעכו מפורש: עא שבסנהדרין, תמה אני נוהג שהיובל בזמן' אפי תושב גר קבלת של הדין בעיקר ומיהו

 דינו נשתנה לא תושב גר להיות רק ע"ע כשקיבל כן ואם, ומיתתו דינו שנשתנה מפני רק פטור ונתגייר ז"ע

 אף כן ואם, תושב בגר שייך לא וזה שנולד כקטן שנתגייר גר מטעם מפרש שם ז"ברדב וכן, מיתה בחיוב ונשאר

 גר שקיבלו בזמן ואף, מקודם שחייבין מיתה מחיוב ניצולו ולא מיתה בחיוב קיימי, ז"מע להפריש אצלם נפעל אם

 דאיפטר מה ממש בנתגייר גם הלוא מ"מ, דכריתות ב"פ ריש גרשום ברבינו וכמבואר גירות כמין שזהו תושב

 זה ולפי, פטור ולכן סייף ולא סקילה ז"ע על שחייבין בישראל דינו שנשתנה מפני דהיינו בגמרא מבואר מקטלא

 אז לנו מותר נ"ב כדין עדות לנו שאין זמן כל כן פי על שאף ל"וצ, חייב עדיין כמקודם בסייף שחיובו תושב בגר

 אנו אבל, כן הורגים שהם היינו א"בע נהרג נ"שב דאף שמחדש( ד"י סימן ת"מהדו" )יואב חלקת"ב ועיין. לקבלם

 ו"פ ם"ברמב מוכח וכן, חיישינן ולא היובל בזמן תושב גר מקבלים אנו ולכן. היטב ש"ע עדים שני לזה צריכים

 עוד ועיין, והותר האומה מכלל יצא תושב גר להיות ע"ע כשמקבל עממין ושבע בעמלק שאפילו( ד"ה) דמלכים

 עד תושב כגר שהוא ומשמע, בו פוגעין קנאין דין תושב גר בת בבועל שאין( ה"ה) ב"דאסו ב"י בפרק בדבריו

 גר דין עליו וחל הקודם נ"ב מדיני יצא תושב גר נעשה שאם הדברים נראים פ"ועכ. מנליה ב"וצ כמוהו שבתו

 דפטור ונתגייר השם את שבירך ם"עכו בגמרא דנקט ומה, קודם שעבד ז"הע על אותו הורגין שלא תושב

, ז"בע קודם שעבר מה על אותו נהרוג לא אנו לבד תושב בגר אפילו דהיינו לומר יש, מיתתו דינו שנשתנה

 שמועיל דמבואר( לרבות ה"ד: )לה סוטה' תוס ועיין, תושב כגר ליהוי מאז ע"ע שקיבל במה דינו שנשתנה

 שכבר באופן היינו הקטלא דין דאישתני לפרש בגמרא שהוצרכו דמה לומר ויש. ש"כמ תושב גר להיות תשובה

 לענין אבל, קטלא אישתני דינא שאישתני כיון מ"דמ ונתגייר וברח, ז"ע שעבד על לקטלא נידון נח בן בהיותו

 . ב"וצ בגיותו הנעשה על נדונו שלא סגי לחוד תושב דגר בגירות דאף ל"י למיתה לדונו

' בתוס ש"וע, מועיל לא אותו מפרישים רק שאנו ז"בזה אבל, תושב דגר גירות דין עליו כשחל זה כל אמנם

 ואם, שנולד כקטן הוא כי אם קודם שעבר מה על שמים בדיני אותו מענישים ממש נתגייר שאפילו: עא סנהדרין

 תושב דגר גירות להם שאין, מקודם נתחייבו אם מיתה מחיוב לפוטרם מועיל לא ז"מע להפרישם בפעולות כן

 - ד - ש במלכות עולם לתקן שרצונם אפשר שאכתי אלא, ז"מע שיפרוש מה יועיל לא בעצמו נח לבן כ"וא, ז"בזה

 היינו, עולם באי לכוף שציוה ם"והרמב, צדקינו משיח ביאת עם יתקן בעצמו הוא ברוך הקדוש רק זה אבל, י

 לא ז"מע שיפרשו וליחידים, לכופם בידינו שאינם העולם לתקן במלואו התיקון אצלינו כבר ובזה תקיפה כשידינו

, שייך לא ז"בזה אבל, מצוות שבע ע"ע ושיקבלו ז"מע להפרישם ם"בעכו גם מצווין אנו אז, ש"וכמ להם יועיל

, ה"בעו עמנו בני עם להתעסק עבודה די לנו ויש, אסור דעתם גניבת אפילו תורה שמדין בשעה אותם ומטעים

 . אליו בתשובה יחזרו ם"שעכו אלקינו מלכות לתקן שנפנה עד

 בגר דבר נתחדש לא שבעצם מסביר ז"בגרי חידושי בסוף במכתבים( דבריסק ד"הגאב) ל"זצ ז"הגרי מרן והנה

 לשמור ע"ע שיקבלו אותם מקבלים תושב שבגר נתחדש תורה במתן רק, מצוות בשבע חייב הכי שבלאו, תושב



 שבהלכות ותמוה, דמלכים ח"ספ מבאר ם"שהרמב וכמו רבינו משה ידי על בתורה כתוב שכך מפני מצוות' הז

 אומות חסידי הוו שבזה משמע ולשונו, משה ציוה שכך משום לקבל תושב גר תנאי הביא לא ביאה ואיסורי ז"ע

 ד"לע רק. ל"זצ מרן וכדברי הוא ברוך הקדוש ציוה שכך מפני לקיימן אותו וכופין שחייב מצינו לא אבל, העולם

 שמאמין ע"ע מקבל תושב ובגר, אמונה על מצווה אינו אבל, לעבוד לא רק ז"ע על מצווה ם"שעכו נראה

 לשמור חייב דוקא תושב גר ם"עכו'( בתוס ש"ע: מח יבמות) י"רש לדעת ולכן, תושב בגר חידוש וזהו, ה"בהקב

 ברית אות היא שבת מ"מ, אמונה על שמצווה אף לדידן אמנם. )שבת דשמירת ולאות לאמונה שייך שאז שבת

 (. י"רש על הפוסקים נחלקו ושפיר, תושב גר אפילו להם שייך ולא ה"להקב בינינו

 מצוות שאר לקיים לקרבם ראוי, ז"בע מצוות שבע מקיימין הנוצרים שאין דאף ונאמר נתעקש אפילו ומעתה

 ברית תורת יחד ומדמין, גוף מושגי לו שאין השמים באלקי מאמינים אינם שאם נראה אבל, נח בני שנצטוו

 שזהו, המצוות שאר בהו שייך ולא באלקים להאמין ממצותן עצמם הוציאו, שלנו שלימה לתורה שלהם החדשה

, הנצרות את לעזוב עליהם שלהשפיע ביארנו וכבר, ערך לזה אין יסוד בלי המצוות וכשמקיימין, שבעיקרים עיקר

 כמה מהם לדרוש נוכל האנושיות לטובת ורק, ו"ח קיומינו את בזה אנו מסכנים כהיום מ"מ, מצווין היינו אם אף

 בסיס על לחייבם הדברים להעמיד אין אבל, וכדומה וסמים ועריות ורציחה גניבה שיעזבו, מצווה נ"ב שגם דינים

 אלקינו תורת לשמור אותנו ויניחו בנו יתערבו לא הם שגם ותקותינו, נימא כמלא בדתם מתערבים אנו שאין, דתי

 . כרצונינו

 אותם כופין וכשאנו, לזכותם אלו בפעולות מתכוונים אם תחנם לא של דאורייתא לאיסור חושש אני ובעצם

 לטובתם מצוות בקיום לזכותם אבל, עמנו בשלום שיחיו לטובתינו מתכוונים כשאנו או, זכייה להם אין בכפייה

 לשחררו לא גם והאיסור תעבודו בהם לעולם איסור שיש בעבד בראשונים מבואר וכן, אסור, תושב גר כשאינם

, לכך חובתינו אין, מצוות לקיים שיזכה אף שהאיסור ומשמע, איסור אין לטובתינו אבל, במצוות שיזכה לטובתו

 והוא, במצוות לזכותם חובתינו שאין בעליל אנו רואים מ"מ, תעבודו בהם לעולם בו שנאמר שאני דעבד ואף

 מדין נתבקשנו ולא כולנו שנשמור זכינו ולא בגולה כבושים כשאנו, מצוותיהם שיקיימו ולהשפיע בהם לפעול הדין

 . ואסור, לבד לזכותם רק שהוא זה באופן לפעול תורה

, תנאף ולא תגנוב ולא תרצח לא בה שנאמר לפי קיבלו ולא התורה לקבל האומות הזמין הוא ברוך הקדוש והנה

 גזל על מצווה נ"ב שגם, מאומה הרויחו ולא, התורה קבלת בלי אף מצווין אלו על הלוא המפרשים תמהו וכבר

 בקולות ונזדככנו ונתקדשנו, ערבות גם קבלנו סיני שבהר נראה אבל. מצוות שבע מפני דמים ושפיכות ועריות

 בעיניו הישר איש כל" דמוקרטיא" רק, ערבות או בכפייה רצו לא רק, מצוות לשבע התנגדו לא ם"והעכו, וברקים

 ואנו, פניו הסתיר ה"כשהקב ז"לע פנו ככולם ורובם, עושה בעיניו הישר ואיש, התורה לקבלת זכו לא ולכן, יעשה

 . ש"ית למקום בנים לבד שאנו זכינו זה ובשכר, ישמרו ישראל בית שכל לדאוג ערבות עם תורה עול ע"ע קבלנו

 ע"ע קבלנו שלא ערבות מדין החיוב בישראל ורק, למוטב ולהחזירם ם"עכו להפריש מצווין אנו שאין ברור והדבר

 אסור ורק, להפרישו שמצווין בישראל אלא דלפני ללפני ם"בעכו קפדינן דלא( א"קנ) ד"ביו מפורש והוא, ם"לעכו



 להוכיח צריכים שאנו יסוד שום לנו אין הכי בלאו אבל, ו"ח התורה על לעבור אותם מסייעים שבזה להכשילם לנו

 אבותינו ואבות אבותינו כן נהגו ולא. ופוסקים ס"בש מבואר שלא דבר לחדש לנו ומה. ולהפרישם ם"העכו

 . ברורה והלכה תורה הן דור דור ישראל ומנהגי, ביכולתם היה כשהדבר אף דור דור הקדושים

 וכשהם, תקצרנה קצירה שביבש, בזה לפעול לנו שאסור, בדברינו לעיל כן ביארנו וכבר, למעשה אמינא ולהיפך

 שבע מקיימין כשאין לנו טוב יותר ידינו תחת כשאינם אבל, זכות בזה להם אין ובכפייה אותם כופין ידינו תחת

 שבע שיקיימו ולפעול להרעיש לנו אין כ"וע. סאתם שתתמלא מפלתם הוא ברוך הקדוש ימהר שאז, מצוות

 . כלל חיוב זה כשאין דידהו מצוות

. ק"דב ד"פ בריש וכמבואר מצוות שבע על היום מצווה אינו ם"עכו( א ח) במכות א"הריטב לשיטת הלוא וביותר

 היום שצריך. לקיים פירש ולא לקבל דכופין שפירש דמלכים ח"בפ שם ם"הרמב שיטת גם שזהו מפרשים ויש

. מ"ואכ ב"צ ודבריהם. כלל חובה אין קבלה ובלי, תושב גר דין בזה עליו וחל, דוקא קבלה ביחיד חיובו לעיקר

 ו"ח אצלם ולהביא לסכן שעלול דבר, מסיונרים ואנו בדתם מתערבים אנו וכאלו, לקבל לדוחקם לנו מה אבל

 וביושר בצדק להדריכם רק אצלם היום הפעילות לצמצם וראוי, כמונו מעמדם להשוות אצלינו יתר פעילות

 שבע מקיימי שהם להודיעם או אמונה בעניני אצלם להתערב לא אבל, כולה לאנושיות ק"תורתה פ"ע הדרוש

 . לעיל ש"וכמ מצוות

 אבל, מחצבתם לצור לשוב בסביבתו יהודים על שישפיע כדאי שבכוחותיו יבין ר"וכת, הדברים לבאר הארכתי

 הריעו כף תקעו העמים כל ויתקיים, יתגלה ה"שהקב עד, בדידהו ואינהו בדידן שאנן ולהו לן ניחא ם"לעכו

 !אמן בקרוב בימינו ובמהרה לעינינו שיתקיים רצון יהי, רנה בקול לאלקים

 ו אות ה פרשה ויקרא פרשת רבה ויקרא

 יאמרו וכי( ח ישעיה) אימתי מכם פורע אני הרי העולם לאומות אלהותי תגידו לא אם, עונו ונשא יגיד לא אם

 .האובות אל דרשו אליכם

 ב עמוד י דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 קמיה שדרינהו; קבלינהו ולא אמי דרבי לקמיה דינרי מאה ארבע שדרה, מלכא דשבור אימיה הורמיז איפרא

 באות נשים תשברנה קצירה ביבש ליה לית: אמר, איקפד אמי רבי שמע. מלכות שלום משום קבלינהו, דרבא

 לעניי למפלגינהו ליה דאיבעי? מלכות שלום משום נמי אמי ורבי. מלכות שלום משום? ורבא? אותה מאירות

 .קמיה סיימוה דלא– הוא דאיקפד אמי' ור, יהבינהו כוכבים עובדי לעניי נמי ורבא. כוכבים עובדי

 נו אות בתרא בבא שעורים קובץ

 מוכח יהא דאורייתא איסור הוא תשברנה קצירה דביבוש דהא נימא אי, מלכות שלום משום דשרי ובהאי. שם



 משום הטעם י"רש כ"מש קשה אבל[, בזה חקר א"שבמג וכמדומה] דאורייתא איסור דוחה מלכות דשלום מכאן

, חברו מפני אחד איסור לדחות חזית מאי, מדאורייתא אסורים הדברים דשני מאחר, הבריות דעת לגנוב דאסור

 גניבת דאיסור, ש"א קבלה מדברי הוא קצירה דביבוש דאיסורא נימא אי אבל, מאידך איסורא דהאי אולמא ומאי

 שעשה והיכא, תחנם לא בכלל דהוא אפשר עוד, תגנוב לא במצות יראים בספר כ"כמש', מדאוריי הוא דעת

 .שלום דרכי מפני ם"עכו עניי דמפרנסין בהא' כ ז"ע' תוס כ"כמש, תחנם דלא איסורא ליכא אחר לצורך

 י הלכה ח פרק מלכים הלכות ם"רמב

 משאר להתגייר הרוצה ולכל, יעקב קהלת מורשה שנאמר, לישראל אלא והמצות התורה הנחיל לא רבינו משה

 מפי רבינו משה צוה וכן, ומצות תורה לקבל אותו כופין אין רצה שלא מי אבל, כגר ככם שנאמר, האומות

 הוא אותם והמקבל, יהרג יקבל שלא מי וכל, נח בני שנצטוו מצות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה

 עשר שנים עליו ועברו למול עליו המקבל וכל, חברים שלשה בפני עליו לקבל וצריך מקום בכל תושב גר הנקרא

 .האומות כמן זה הרי מל ולא חדש
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 פסוק ו מב פרק ישעיה ספר

 ם:גוי לאור עם לברית ואתנך ואצרך בידך ואחזק בצדק קראתיך יהוה אני( ו)

 רד"ק שם

 כשהגיע בצדק שקראתיך הוא ואני מהגלות להוציאך יכול זה כל שעשיתי' ה אני לישראל אומר -' ה אני( ו) 

 :בידך אחזיק אני כי בצאתך תירא ולא שתצא לצאת זמנך

, גוים לאור כן גם תהיה וכן קיום ענין הוא ברית וכל העולם כל מתקיים בעבורך כי ועם עם כל לקיום - עם לברית

 פנים שני על האומות קיום יהיו וישראל, מציון להם שתצא התורה הוא והאור, לאורך גוים והלכו שאמר כמו

, רבים לעמים והוכיח ואמר, לגוים שלום ודבר המשיח על שאמר כמו הגוים בכל בעבורם שלום שיהיה האחד

 ויורנו כמו טובה בדרך וילכו מצות שבע שומרים הגוים יהיו ישראל בסבת כי השנית', וגו לאתים חרבותם וכתתו

 ':וגו באורחותיו ונלכה מדרכיו

 סעיף א קנו סימן חיים אורח רמ"א

 גב על ואף, א"בע נשבעים הזה בזמן הכותים שאין משום, ז"בזמה הכותים עם שותפות בעשיית מקילין ויש

: משום בזה שיש מצינו ולא, א"וד שמים שם שמשתפים אלא וארץ שמים לעושה כוונתם מ"מ, ז"הע דמזכירין

 ה"ח ז"ני ירוחם' ור ז"דע ק"ספ ן"ר) השתוף על מוזהרין  אינם דהרי( יד, יט ויקרא) מכשול תתן לא עור ולפני

 .(דבכורות ק"פ ריש' ותוס

 קמח סימן דעה יורה - תניינא מהדורא ביהודה נודע ת"שו

 ואף השיתוף על מצווים הנכרים דאין הזה להחכם ל"מנ גופא וזה בנימא ונימא בחבל חבל דקשר אומר אני הנה

 ואגדות מדרשות ספרים בכמה וגם השיתוף על מצווים הנכרים שאין חכמים כמה בפי מורגל זה שדבר

 אחד בשום ולא וירושלמי בבלי תלמודין בשני לא זה דבר מצאתי ולא יגעתי ואני. זאת בהקדמה השתמשו

 על מצווה הנכרי שאין הלכה לפסק מלכים' בהל להביא ם"להרמב ל"הו אמת זה היה ואילו הראשונים מגדולי

 ברייתא דהא לנכרי ישראל בין ז"ע בעובד חילוק דאין מוכח הוא גם זה דין השמיט זה ולמה בשיתוף ז"ע

 וכן עליהן מוזהר נ"ב עליהן ממיתין ישראל של ד"שב כל ז"בע והתניא ב"ע ו"נ סנהדרין במסכת היא מפורשת

 ל"ונ. עליו מוזהר נ"הב גם עליו נהרג שישראל דכל כייל דכללא הרי' ב הלכה מלכים' מהל ט"בפ ם"הרמב פסק

' ב דף בכורות במסכת' בהתוס שראו טעות פ"ע היה השיתוף על מוזהר נ"ב שאין לומר זה דבר שנתפשט דמה

 גב על ואף' כו בקדושיהם נשבעין והם הואיל נכרים עם להשתתף דנוהגין כתבו' כו לו יתחייב שמא ה"ד ב"ע

 איסור אשכחן לא ולדידן כך על הוזהרו לא נ"דב מכשול תתן לא עור לפני כאן אין אחר ודבר שמים שם שמשתף

 שאין משום נכרים עם בשותפות מקילין ויש ה"בהגה ו"קנ סימן ח"בא א"הרמ פסק ז"ועפ. ל"עכ שיתוף בגרם

 אינם דהרי עור לפני משום בזה שיש מצינו ולא אחר ודבר שמים שם משתפים אלא' כו ז"בע נשבעין הנכרים



 ז"ע לעבוד מצווה נ"ב שאין הוא א"הרמ דכוונת וסברו חכמים לכמה הטעה זה ולשון. ל"עכ השיתוף על מוזהרין

 זה אין בשבועה אחר ודבר שמים שם שמשתף דמה הוא א"ורמ' התוס וכוונת הוא כן לא באמת אבל, בשיתוף

 שמזכירו רק אתה אלי אומר ואינו אלהים בשם קורא ואינו אחר ודבר שמים שם שמשתף רק ממש ז"ע עובד

 שלא לישראל אזהרה והוא תשבע ובשמו דכתיב לישראל איסור מצינו בזה, כבוד בדרך ש"ש עם בשבועתו

 אינן והנכרים' ב' הל שבועות' מהל א"בפי ם"הרמב ש"כמ אחר ודבר ש"ש ישתף ולא ה"ב בשמו אלא ישבע

 דהא תשיבני ואל 2,לנכרי ישראל בין חילוק אינו בשיתוף ז"ע בשעובד אבל. השיתוף זה על/ מוזהרים/ ומזהרים

 קרא והרי לבדו' לה בלתי מדכתיב מקרא א"ע ג"ס בסנהדרין י"רשב לה יליף אחר ודבר שמים שם דמשתף הך

 במידי שהוא אחר ודבר ש"ש שיתוף בהך אומר אני הנה. לבדו' לה בלתי יחרם לאלהים זובח בזביחה כתיב זה

 כבוד דרך רק בעבודה שאינו אחר ודבר ש"ש שיתוף בזה רק בכלל הנכרים גם באמת ז"ע בעובד דאלהות

 של ד"שב כל בידינו מסור הכלל בשיתוף ז"ע בעובד אבל בנכרים ולא בישראל רק הוא זה בשבועה שמזכירו

 כן כתב כ"שג ב"כ סימן צדקה מעיל בספר ראיתי ז"אח. לעיל ש"כמ עליהן מוזהרין נכרים עליהן ממיתין ישראל

 : ש"ע כתבתי אשר הראיה הביא לא אך

 האשרות נאסרו איך קשיא לרבינא גם הזה להחכם אומר אני 3מוזהרין נכרים גם בשיתוף ז"שע שהוכחתי ואחר

 בשיתוף גם חיובא בני המה והנכרים ע"לד שליח אין הא בשיתוף שהיה אף הכנענים עבודת י"ע ישראל שבארץ

 כלל נזכר ולא ליתא מעיקרא הזה החכם ודברי דרכו יורה האמת אמנם. לנכרי שליחות אין ל"קיי הא ועוד

 הוא הפשוט ודרך האמת אלא היו ישראל של שלוחים ישראל שבארץ לאשרות עובדים שהיו שהנכרים בגמרא

 שאיוו כיון הגמרא וכוונת להו דניחא דעתייהו גלו לעגל מדפלחו הוא הגמרא ודברי בה נגעו שליחות מטעם שלא

 המוחזקת ישראל של לאשירות לעבוד לכנענים רשות ונתנו הכנענים עבודות בכל להו ניחא הוה הרבה לאלהות

 : פשוט והוא. י"בא להם

 זה לכל הנה. ס"כר הלכה אי או כרבינא הלכה אי חיובא בר השליח דאין היכא אמרינן אי מעלתו שמפלפל ומה

 אין שייך בהרשאה שליח י"ע התנאים בכתיבת דגם מעלתו שדימה מה דלפי דידיה לעובדא שייכות אין הפלפול

 נשבע השליח שאין דאף חיובא בר השליח זה הוי דודאי חיובא בר מקרי לא דהשליח לומר שייך לא ע"לד שליח

 ואין שבועתו לקיים הוא צריך נשבע שאם שבועה איסור בתורת הוא דהא חיובא בר מקרי מ"מ זו שבועה

 חיוב בתורת שהוא חיובא בר הוא הפירוש אלא השליחות בדבר איסור השליח על שיהיה חיובא בר הפירוש

 בתשובה גם ועיין', כו רצו שקצת ומה ה"בד ח"ע סימן סוף ב"בנו בזה ועיין זה איסור על מוזהר הוא שגם

 אין ענין אין ה"שבלא כיון להאריך רציתי ולא. זה לענין ו"נר הירש ה"מו הגאון הרב עם לו שיש בויכוח שאחריה

 .לנדא ל"סג שמואל' הק: ש"הד אוהבו דברי. דידיה לעובדא שייך ע"שלד

 אמת ליעקב יבמות דף מ"ז ע"א

שם. רש"י ד"ה גר תושב שקבל עליו שלא לעבוד עכו"ם ואוכל נבלות והזהירו הכתוב על השבת דמחלל את 

 הו מז' מצוות, זהו מה שכתב רש"י שהואהשבת כעובד עכו"ם עכ"ל. ומה שהקשו התוס' על רש"י א"כ נפישי ל



שהעכו"ם אסור לו נן בכלל ע"ז, שהמחלל את השבת הרי הוא כעובד ע"ז, אלא שהתוס' הקשו דהא אמרי

 לשבות אע"ג שהוא מוזהר על ע"ז, אבל סוף סוף צריך למצוא פתרונים לדעת רש"י.

  

לעבוד  וכשמקבל הגר הזה בפנינו שלאשהעכו"ם מוזהר עליה מע"ז שישראל מוזהר עליה,  ונ"ל, דשאני ע"ז

ראשון בתורה אחר שהביא דברי רש"י  היינו שיזהר להאמין בה' כישראל גמור. והיינו, דהנה הרמב"ן בפסוק

הזה לכם כתב הרמב"ן וז"ל ויש לשאול בה כי צורך גדול הוא  שלא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש

קדמון הוא  וא שורש האמונה ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולםבבראשית ברא אלקים כי ה להתחיל התורה

בנוגע לקדמות העולם, והרי רבינו סעדיה גאון  כופר בעיקר וכו' עיי"ש. והנה נחזי אנן, איך מחוייב בן נח להאמין

ענין הבריאה יש מאין ובין ענין הקדמות שניהן אין נתפשין בשכל האדם,  כתב בספרו האמונות והדעות שבין

מחודש, אבל בן נח שאין  שכן אנחנו שיש לנו קבלה של בראשית ברא אלקים מחויבים אנו להאמין שהעולם יוןוכ

וא"כ מסתמא יאמין בקדמות. ויתכן שיהיה מחויב להאמין  לו קבלה זו הרי יש בידו חזקה של כאן נמצא כאן היה

 מעלה מה למטה מה לפנים מהבחגיגה דף ט"ז ע"א דאסור לו לאדם להתעסק במה ל בקדמות, דהרי ארז"ל

בחידוש העולם יבוא  לאחור משל למלך שבנה פלטרין על האשפה וכו', וכיון שכן אם ב"נ ירצה להתעסק

בראשית ברא. ומעתה יצא לנו שישראל אם יאמין  להתעסק במה לפנים ומה לאחור, שהרי אין לו קבלה של

 ות מוחלטת, וב"נ עליו להאמין שהעולם קדמוןבעיקר שהרי אינו מאמין באחד בקדמות העולם הרי הוא כופר

 .ולפיכך אסור לו לקבל מצות שבת

בשבת דף י' ע"ב א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית  במק"א הוסיף רבינו דברים לבאר יסוד זה, וז"ל:

בבית גנזי, ואיזו סוד טמון  ושבת שמה ואני מבקשה ליתנה לישראל וכו' עיי"ש. וצריך לבאר מה זה ענין גנזי

אות שברא הקב"ה את העולם, ובאמונה זו שהעולם  במתנה זו. והנראה בביאור הענין, דבאמת שבת היא

 היה איזה יש, א"כ נפגם היסוד של ראשון וקדמון לכל דבר, אבל זוהי רק אם מחודש מאין המוחלט, כי אלמלי

שכלנו עצמנו היינו ע"כ באים לידי  נמסרה לנו קבלה זו, אבל לולא זאת והיינו צריכים לעמוד על עיקר זה מצד

וכיון שכן אם לא הוציא מבית גנזיו מתנת השבת, לא היה עליהם שום  ם ומה לאחור וכו'.מחשבות של מה לפני

המוחלט. ועיין  חידוש העולם, והיה בן נח יכול להאמין בבורא עולם אבל לא בבריאת יש מאין חובת אמונת

ת, ועיי"ש. עליה היא מצוה שכלי בהקדמתו של ר"נ גאון על הש"ס שכתב דע"ז שהיא מז' מצוות שהוזהרו ב"נ

והוא האמין בקדמות העולם, ואם נאמר שהוא עיקר באמונה,  ולכאורה מי לנו גדול החכמים באנשים כאריסטו

הוזהר עכ"ז,  שהשי"ת קדמון ויחיד ומיוחד ושאין כמוהו יחידות בשום פנים. וע"כ שב"נ לא א"כ אין זו שכלית

משא"כ באמונת היחוד בהקב"ה או  ל ע"ז,והיינו שמצות שבת לא נמסרה אלא לישראל, ובישראל הוא בכל

יאמין בזה. ואפשר דבבריאת יש מאין מוזהר שלא ידון, וזו היא  הקדמות של העולם, בב"נ אין זו ע"ז אם לא

 ששבת חייב מיתה. אזהרת עכו"ם

 



 תלד סימן ג כרך והנהגות תשובות

 פגיעה זה כי מדינא חמור איסור שהוא ולענות תילו על הדין להעמיד חובתנו הלכה דבר אותנו שואלים אם לכן

 ואל ביהרג שהוא הסכנה מפני אף תורה דברי לשנות דאסור ק"דב ד"פ ש"ביש ועיין, )ישראל ומסורת בדת

 עבירה, להציל כדי להקל ובפשרה, ואמיתיים ברורים והדברים(, ה"יעוש משה בתורת ככופר שהוא, יעבור

 . ש"וכמ בעניניהם להתערב ולא מהם להתרחק לנו וראוי, ל"ר מאד רע וסופם, עבירה גוררת

 קכד אלף סימן חסידים ספר

 להשיבם לנינוה יונה את הוא ברוך הקדוש שלח שהרי ימחה למחות יכול אם עבירה עושה נכרי אדם רואה אם

 . לפניו רצון עת אין כועס ה"כשהקב כי

 תקה-מסורת משה חלק א עמוד תקד

 

 



 ג עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר

 בהשגתו ונתענג שנשיגהו עד ופעולותיו מצותיו ונשכיל שנתבונן וזה יתעלה לאהבו שצונו היא השלישית והמצוה

 יודע איני אלהיך י"י את ואהבת שנאמר לפי( שמע' פ) סיפרי ולשון. המחוייבת האהבה היא וזאת התענוג תכלית

 מכיר אתה כך שמתוך לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו לומר תלמוד המקום את אוהב כיצד

 האהבה ותבא התענוג ויגיע ההשגה לך תתאמת בהשתכלות כי לך בארו כבר הנה. העולם והיה שאמר מי את

 כי וזה. בו ולהאמין יתעלה לעבודתו כולם האנשים ונקרא שנדרוש כן גם כוללת זו שמצוה אמרו וכבר. בהכרח

 האל כשתאהב כן המשל צד על וזה. אותו לאהוב האנשים ותבקש ותשבחהו עליו לבך תשים אדם כשתאהב

 האמת לידיעת והסכלים הכופרים ותקרא תדרוש ספק בלא אתה הנה אמיתתו מהשגת לך שהגיעה כמה באמת

 הנפש ואת שנאמר אביך כאברהם הבריות על אהבהו' וכו י"י את ואהבת( שם) סיפרי ולשון. אותה ידעת אשר

 אוהבי אברהם( מא' ישעי) הכתוב שהעיד כמו השם אוהב שהיה בעבור שאברהם כמו ל"ר. בחרן עשו אשר

 האנשים שתדרוש עד אותו אהוב אתה כן אהבתו מחוזק האמונה אל האנשים דרש השגתו לגודל כן גם שהיה

  :אליו

 שנח סימן א כרך והנהגות תשובות

  במכונית לביתם שיחזרו ויודע שבת ליל לסעודת הוריו מזמין תשובה בעל בן: שאלה

 אבל, שבת לחלל שמכשילם במה שחושש רק, ליהדות הוריו את מקרב הוא זו שבדרך היא הבן טענת הנה

 רואה כבר ולדבריו, יתקרבו לאט שלאט תקותו רק, להם איכפת ולא שבת מחללים הכי בלאו הם מאידך

 בחזרה שנוסעים אף ומזמינם אותם שמקרב בזה הדבר ותולה, לדת אחרת גישה כבר אצלם שיש התקדמות

 . עור לפני איסור משום אסור שמא שואל אבל, הביתה

, מכשיל נקרא לא עצמו לטובת רק כוונתו אם אבל, שמכשילו דעור דומיא הוא עור דלפני האיסור שיסוד נראה

, הוגנת שאינה עצה לו לייעץ או לו להרע כוונתו אין הלוא כאן כך, חבירו מכה נקרא לא מנתח שרופא כמו אלא

 לעצמו רעה עושה אלא אינו ז"עי שבת מחלל שחבירו ומה, האמת לדרך ולקרבם להדריכם בזה שמקוה אלא

 כאן אין תו, בכך שמצטער להם הודיע, ואדרבה, לנסוע אותם מצוה שאינו וכיון, עור לפני איסור בזה אין ולכן

. לטובתם שכוונתו בזה אין עור לפני איסור שגם נראה כ"וע, בפרהסיא שבת במחללי להפרישם ערבות חיוב

 (. מאיסור מומר להפריש חיוב שאין א"קנ ד"יו מ"ודגו ך"ש ועיין)

 יחנו לא פ"שעכ לראות יש ולכן, השבת יום בעצם בפרהסיא במכונית לביתו שבאים, כאן יש השם חילול אמנם

 ואין מזיד ואחד שוגג אחד השם חילול בעון כי, אצלו במיוחד שבאו שירגישו במקום לביתו סמוך מכוניתם את

 בזה שיש ומרגיש אפשר אי זה אם אבל, שבת מחילול למונעם כחו כפי שישתדל ונראה, לטוב שמכוין במה תלוי

 וימין דוחה ושמאל, האפשר כפי אותם יקרב רק, עור לפני איסור מפני לעשות ימנע לא, למוטב להחזירם תועלת

 ואין, למוטב אותם יחזיר ת"השי ובעזרת שמירתה ומתיקות שבת חילול חומר תמיד אותם ויודיע ויזהר, מקרבת



 . כמוהו ואם אב כיבוד לך

 שהוא תשתמד שלא לבתו לדאוג חייב שאב ד"מ ק"ס ו"ש סימן צ"בשעה ברורה המשנה מדברי הבאתי א"ובמק

 בפרהסיא שבת במחלל שבעלמא דאף ד"נלע זה ולפי, בקרובים מיוחדת חובה שזהו ומשמע, לה וקרוב גואלה

 מכל, היטב שם עיין שם ל"ובה ח"תר סימן ברורה במשנה וכמבואר להוכיחו פטורין עמך מעשה עושה שאינו

 אלא, ישראל עניי לכל שחייבין צדקה מצד רק אינו החיוב וסיבת, לגואלו חייב ם"העכו בין שנטמע באביו מקום

 .מיוחדת הלכה שזהו לגואלם כחו לפי להשתדל צריך שבת מחללי ואפילו לקרובים גאולה דין

----------------------------------------- 

 



Druze Religious Leader Commits to Noachide 

“Seven Laws”

The spiritual leader of the Druze community in Israel, Sheikh Mowafak Tarif, this week-

end signed a declaration calling on non-Jews in Israel to observe the Seven Noachide 

Commandments, as laid down in the Bible and expounded upon in Jewish tradition.

January 18, 2004

also signed the document.

on the Seven Noachide Commandments and the values they represent commanded 

in Israel and the Palestinian Authority.
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Ha’amek Davar

Bereishis

Herchev Davar Bereishis

  

Rishonim

Maseches Chagiga

Tosfos Chagiga 

mitzva

Tosfos Ein 

Yaakov Hagahos Ha-Bach Chagiga

Maseches Bava Kama

Vayikra Rabba
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Matan Torah

mitzva

Tosfos  to 

Acharonim

Penei Yehoshua

poskim Iggeros 

Moshe Kovetz Teshuvos

Tosfos Chagiga

Yad Eliyahu

Hilchos Ma’aseh Ha-Korbanos 

Penei Yehoshua
Chasam Sofer

Bava Kama

Yafeh La-Lev



 

Shulchan Aruch Ha-Rav Ba’al Ha-Tanya

Hilchos Talmud Torah Tosfos

mitzva

Hilchos Melachim

Birkas Avraham Sanhedrin

Makkos

Teshuvos Ve-Hanhagos

Chochma Va-Daas

Ha-Pardes

Am Yisrael
Torah Sheleima

Amud Ha-Yemini
Eretz Yisrael

S
O

C
IE

T
Y



 

Hilchos Melachim

Penei Yehoshua

mitzva

'  

Sefer 

Ha-Mitzvos asei

Sifrei Va’eschanan 

Sifrei

 

Bereishis

Sifrei

Chasam Sofer



 

Sifrei

mitzvos mitzva

mitzva

batei din

Zohar Ha-Rakia

mitzva

mitzva

mitzva

Sifrei

Hilchos Avodas 

Kochavim

Matan Torah

Ha’amek Davar Bereishis

Yad Ha-Levi Sefer Ha-Mitzvos
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Bereishis

Am Yisrael

Rav Moshe Sternbuch’s Ruling

Teshuvos 

Ve-Hanhagos

 

Ba’alei Ha-Nefesh Sha’ar Ha-Tevila mitzva



 

b.   

Maseches Bava Basra

Yeshayahu

Am Yisrael

 

Sefer Chasidim 

Sefer Chasidim Shulchan Aruch

Headlines
Kovetz Shiurim Bava Basra
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Shach

Beis Ha-Mikdash 

Shach

halacha

c. 

mitzvos

Mesoras Moshe 



 

Sefer Chasidim

Tosofos

mitzva

Sefer Ha-Mitzvos mitzva

 

poskim

 

Iggeros Moshe
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on Headlines with David Lichtenstein

machlokes gedolim

mesora

mesora Chassidus

Klal 

Yisrael

machlokes

Chassidus

machlokes

* 
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