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SHOFTIM 2018 – SOURCE SHEET 
 
1. Devarim 16:18 – “appoint judges and enforcers” 
 

0יֶרָעְש לָכְּב 0ְל ןֶּתִּת םיִרְטֹשְו םיִטְפֹש  
 

You shall appoint Judges and Enforcers in all your gates (settlements; towns) 
 

2. Sefer Hachinuch #491 – the role of religious leadership 
 

 ...םחרכ לעב הילא תמאה ךרדמ םיטונה וריזחיו הרותה תווצמ תושעל וחירכיש םירטושו םיטפוש תונמל ]הוצמ[
 

 בוטב םלֵגרה ךותמו ,ןומהה ינפ לע וניטפושו וניפולא תמיא תויהב ונתד דימענ הזה רבדה םעש ,אוה הלגנ הוצמה שרוש
 םימכחה ורמאיש ןינעכו .תמאה ךרד םתרכהב הבהאמ קדצו טפשמ תושעל םעבט םעה ודמלי ,הארי תמחמ רשויבו

 וב רזוח לודגה לגרהה ןכ ,שקבמ אוהש המל םדאה חירכי עבטהש ומכ יכ ,רמולכ ,עבטה רחאש המ אוה לגרהה בורש
 םהב קבדת בוטב םירחובו הנומאהו רשויה יכרדב םעה תכלבו ,םלועל לגרהה ךרדב תכלל ונחירכיו ,םייק עבט ןיעכ
 ...וישעמב 'ה חמשיו בוטה
 

 ,םיכומס וניתונוועב םויה ונל ןיאש יפ לע ףא]ו[ ...םוקמו םוקמ לכבש ןלוכ רובצה לע תולטומה תווצמה ןמ תחא תאזו
 ינימ לכב םחירכהל םלוכ לע חכ םהל היהיש םהבש םיבוטה ןמ תצק םהיניב תונמל םוקמ לכבש להקו להק לכל שי

  .ול המודה לכו הנוגמ רבד לכ םברקמ עונמלו הרותה תווצמ תישע לע ףוגב וליפא וא ןוממב םהיניעב האריש חרכה
 

 ולטיש םרסומ לע םתוא ונעי ןפ םהילעמ םעה תפרח וריסיו םהישעמ רישכהלו םכרד רשיל יואר ןכ םג םינוממה לאו
 םחכ לכב םולש תתלו תמאה ךרד םדמלל םהילע םיכומסה םהירבח תלעותב דימת ולדתשיו .םהיניע ןיבמ הרוק
 ...םהיקסעו םתובשחמ בור היהי ובו םבל ותישי הז לעו ,םהיגונעת לכ םבלמ וחיכשיו וחיניו ושטיו ,םהיניב
  

3. R. Shaul Yisraeli – what kind of mitzva is this?  
 

 רבחה תא ךירדהל הבוח הרות הליטהש ,ורבחל םדא ןיבש תווצמה ירדגמ איה םאה ,וז הוצמ לש הנכות ררבל שי
 תא השוע אוהש י"פעאו ?ךכ לע ותוא םידימעמש החכותה תועצמאב הזו ,הייטס לש הרקמב הרשיה ךרדל וריזחהלו
 האורל המוד הז ירהו .ותירחאב ול בטיי ןעמל ותועט ול ררבל ונילע לטוה ,הלולצ העדו הרורב העידי ךותמ וישעמ
 ,םוקמל םדא ןיבש תווצמה ירדגמ איה וז הוצמ ילוא וא ...)א"ע,גע ןירדהנס( וליצהל הוצמש רהנב עבוט ורבח
 ןיא ...לארשימ םדא י"ע םשה תוצמ לוטיבב שדוקה לוליח ונתוארב ביגהל הרותה ונתוא הבייחש הבוגת תבוחכ
 .הנכות המו ,וז הוצמ יהמ :התרדגה םצעל תעגונ אלא ,ארקד אמעט ןנישרד רדגב וז הלאש

 
4. Rambam M.T. De’ot 6:7 – it’s the result that counts 
 

"ךתימע תא חיכות חיכוה" רמאנש בטומל וריזחהל הוצמ    הבוט אל ךרדב ךלהש וא אטחש ורבח האורה
 
5. Nimukei Yosef, Ritva, Maharam Schick – you have to do your part, irrespective of the result 
 

 חכומ הזמ .ורבח ול עמשי אלש רבדה רורבשכ וליפא םיבייח דיחיל החכותבש םילעמ  א"בטירהו י"קומנה
 ךרע םוש רבכ ןיא ,רוזחי אלש קפס אלל רורבשכ כ"אש ,בטומל הרזחהל יעצמא קר הנניא החכותש םה םירבוסש
 ,ללכ ארק ךירצ אל החכות י"ע בטומל וריבח ריזחהל רשפאש ןפואב יכ בתוכ )מר הוצמ( ק"יש ם"רהמה .וז הוצמל
 תבשה לע רמוחו לק" ופוג תבשה לע םיבייחש "ךער םד לע דומעת אל"מו "הדיבא תבשה" ןידמ תאז ונדמלש
.וחיכוהל ביוחמ אוה מ"מש עמשי אלש רורבשכ אלא ךרצנ אל החכות לש בותכה רקיעו ."אטוח אוה םא ושפנ  
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6. Arachin 16b / Maimonides – what are the limits of one’s obligation to coerce/rebuke? 
 

 .הפיזנ דע רמא ןנחוי יברו ,הללק דע רמא לאומשו ,האכה דע רמא בר ?החכות ןכיה דע
 וראבש ומכ והכיש דע וחיכוהלמ רוסי אל והזבו ותוא ללק וליפאו

 
7. Yevamot 63b – there is no requirement to rebuke those who won’t listen 
 

 עמשנ אלש רבד רמול אלש הוצמ ןכ עמשנה רבד רמול הוצמש םשכ רזעלא 'ר רמא
 
8. R. Yisraeli – individual rebuke vs. group rebuke 
 

 אלש" רוטפה ,לבקתמו עמשנ רבד אהיש קר איה הרטמהש םירבוסה היתוכ יאקדו ם"במרה תעדל
 ,החכותה תלבקב יולת וניא בויחהש תוטיש ראשל ןכא ...וילאמ ןבומ אוה "עמשנ אלש רבד רמול
 בייח אוה פ"כע ?ועמשי אלש ךכב המ ?םירבדה ועמשי אלשכ רוטפל ונל יתית יכיהמ ,השק הרואכל
 החכות ןיבל םיברל החכות ןיב קלחמ א"בטירה ןכו י"קומנה ... ?"חיכות חכוה" לש הוצמה םייקל
 החכות ןיבל םיברב החכות ןיב קלחמו הכלהל י"קומנה ירבד איבמ )ח"רת( ע"ושב א"מרה ...דיחיב
 ...םיברב החכות לע ונייה רמול אלש הוצמ א"ר רמאש המש וירבדמ אצויה ...תודיחיב

 
9. R. Yisraeli – no need to cause yourself financial loss in order to enforce mitzvot 
 

 תבושתמ איבה )א,זנק ד"וי( א"מרה יכ רוסיאה ןמ ורבח שירפהל ידכב תואצוה איצוהל ךירצ ןיא
 י"עש ונייה תוחמל ודיב שיש ימ ירהו .ז"ע ןוממ איצוהל ךירצ ןיא תוחמל ודיב שיש ימש ו"ירהמ
 ידכב תוכמ לבקל בייח וניאש כ"שכש הארנו ...בייח וניא כ"יפעאו ...הריבעה תושעלמ וענמי החמיש
 .ונוממ איצוהל כ"אשמ )ב"ע,ד ק"ב( ומצעב לובחל יאשר םדא ןיא ירהש ,ארוסיאמ ישורפאל

 
10. R. Yisraeli – the limits of our obligations 
 

 .תואכה לבקל אלו ןוממ הז לע איצוהל אל בייח וניא ,הוצמ אוהש םוקמב םג ארוסיאמ ישורפאל
 שודיק הז י"ע אציש לודג םדאב אקוד הזו .םשה שדקל ידכ ושפנ רוסמל לוכי דיסחו לודג םדא םלוא
 םדא ןיאש ןויכ ,םיכמל ופוג ןתונשמ אכיא ארוסיא םג אליממו ,אל םיליגר םדא ינבב לבא ,םשה
 ישורפא לש תורשפא ןיא םיבורמ הריבע ילעבו ץורפ רודהש םויה לש םיאנתב .ומצעב לובחל יאשר
 ךכ לע ףסונו ,בייח ןיאש המב ,תוכמו דספהו ביר ידיל קר איבתש וזש ,הרישי הלועפ ךרדב ארוסיאמ
 .הנידמה קוח הזל דגנתמ

 

 ומכ ,הרבחב םויכ םיגוהנה םירחאה םיעצמאה תא לצנל תשרוד ארוסיאמ ישורפאה תבוח ןכא
 תודסומב םימיאתמ םיקוח תרבעהו יטילופ קבאמ לוהינ םשל הרותה ירמוש רוביצ תונגראתה
 תא גישהל לצנל רשפאש המ לכ ירהש .ארוסיאמ ישורפא םושמ םהב אהיש הנידמה לש םיקקוחמה
 ענמנהו ,בטומל הרזחה םושמ קוח תקיקחב ןיא םנמא םאו .וב שמתשהל םיבייוחמ ונא הרטמה
 ...הרות רמוש וניא ןיידע הנידמה קוח ,שנוע דחפמ תושעלמ

 
11. All law is coercion & some raw data regarding religious coercion 
 

 רובע הייפכ איה תולוק בורב תלבקתמש הטלחה לכ ירהש ,הלודג תחא הייפכ איה תיטרקומדה הטישה לכ
 ,רחא וא הז קוח ול עירפמש חרזא ותואל הנידמה לש היפכ אוה קוח לכ ןכל .הטלחהה דגנ עיבצהש טועימה
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 היפכב ךרוצ ןיא יכ ,תותשל וא לוכאל ךתוא הפוכש קוח ןיא ,לשמל .קוחב ךרוצ ןיא היפכב ךרוצ ןיא םא ירהש
 .םתוא הפוכ קוחהש ילול סמ םימלשמ ויה אל םישנא הברה תאז תמועלו ,וזכ
 
 תסנכה ,תסנכה ידי לע לבקתה קוחה .םתוא הפוכש קוחה ילול העונתה יקוח לע םירמוש ויה אל םיבר םישנא
 יחרזא בור ,הלשמ ידוחיי ןויבצ שי הנידמ לכל .בורה תעבצה יפל םיקוח תקקוחמ םעה ידי לע הרחבנ רשא
 קלח םה ,תדה יקוחל םיעגונה לארשי תנידמ יקוח לכ ןכלו ,לארשי תנידמל םייוסמ ידוהי ןויבצב םיניינועמ לארשי

 תלבגהב אלא ,רבודמ תיתד הייפכב אל ,ךכ םא .תיטרקומד תרגסמב וקקחנו ,הנידמה לש םיקוחה תכרעממ
 םימעטמו םינוש םימוחתב חרזאה שפוח תא םיליבגמ םניאש םלועב הנידמ וא םע ןיא ,םלוא .טרפה שפוח
 ."השעי ויניעב רשיה שיא" רשאכ םייקתהל לכות אל תישונא הרבח םוש ירהש .םינוש
 
 תא הפוכ יתד טועימ וליאכש תרושקתב תרדושמה תומהלתהל דוגינב :תיתדה הייפכה ןיינעב תפסונ הדוקנ
 ןמטוג ןוכמ" ידי לע ךרענש רקסב טרופמש ומכ .הלעמו יתרוסמ אוה םעה בורש :איה תמאה ,ינוליחה בורה
 :ש אצמנ"ישומיש יעדמ רקחמל

 
80% of Israel Jews light Shabbat candles. 
 
67% make “Kiddush” on Friday night. 
 
98% have a mezuza in their door. 
 
74% believe that the mezuzah protects the house. 
 
92% are strict about circumcision at a traditional ceremony. 
 
83% perform a Bar Mitzvah ceremony. 
 
87% are marry in a religious ceremony 
 
88% are buried in a Jewish cemetery 
 
80% visit the synagogue occasionally during the year. 
 
90% usually participate in Passover seder. 
 
91% usually light Chanukah candles. 
 
80% usually fast on Yom Kippur. 
 
80% believe that life-cycle events should be of a traditional Jewish character. 
 
77% declared that without the Jewish religion, the people would no longer exist.  

 
("Guttman Institute Research," December 1993) 
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f choice and religious coercionnavigating the line between freedom o –Zvi Neriah  R. Moshe2. 1 
 

 ענכשל ,םעונ יכרדב םהידלי ךנחל םילדתשמ םינובנ םירוה .לכה תאשמ איה יוצרבו בוטב תישפוח הריחב
 ןוטלש .ימצע ןוצר ידיל םהידימלת תא איבהל םיצמאתמ םיליכשמ םירומ ."בוטב רֹוחָבּו ערב סֹואָמ" םהידלי

-ללכהו תוימואלה ,תויצראה ,תוימוקמה ,תויתרבחה תובוחה תנבה ידיל ויחרזא תא איבהל רתוח יצרא וא ינוריע
 וינפל הייפכה השעמל הרבסה תדובע ףרצל הלא לכ םיעדוי הייפכ יכרדב שמתשהל בייחמ בצמהשכ .תוישונא
 ,םעפ אל יכ עודיו יולג ,ןכא .ןוטלשה עורזב ,חכה קזוחב שומישה תא רשפאש המכ דע טעמלו ,וירחאל וא
 תא ריעה ,וידימלת תא הרומה ,וידלי תא הפוכ באה ,תיכוניח-תיתרבסה תוליעפ רשפאמ וניאו קחוד בצמהשכ
 לחה ,תיתוברת תישונא הרבחב תולבוקמה תומרונה ןמ אופיא איה הייפכה .היחרזא תא הנידמהו ,היבשות
 .הלוכ הנידמה יקוחבו ינוריעה ןוטלשב רומגו רפסה תיבו החפשמהמ
 

 תקוח איה תדה" יכ םיזירכמו םינימאמ וננהו ,"יטרפ ןינע איה תדה" יכ החסונה תא םיללוש ונאש העשמ
 ,המואל םייח יקוח םהש הרותה יקוח םג םיליגרה הרבחה יקוח לע ופסונ לארשי םעב יכ הנבהה ךותמ ,"םעה
 ותוכז .ירובצה חטשב תיתד הייפכ לע תונעטה ןהילאמ תולטב - םמויק לע דוקשל בייח םעה תירבב אצמנה לכו

 תלטומה תירובצה וא תישיאה תוירחאה חוכמש ימ םג ,רומאכ םלוא .םידיחי לע ונוצר תא תופכל איה םעה לש
 הרבחה יאנתש ,הרטמ הלא הייפכ יעצמאב שומיש ןיא יכ רוכזל בייח ,הייפכ יעצמאב שמתשהל ץלאנ ,וילע
 ,רתוימ הייפכ חכ ליעפהל אלש .א :םיתשב רהזהל אוה בייח .ומרג ןמזהש חרכה אלא םניא ותוא םיבייחמה
 .ןוצרלו הנבהל עיגהל הריתחהו המגמה ןמ תעדה תא חיסהל אל .ב .יחרכהה םומינימל ומצמצל
 

 תכרבל הייפכה תללק תא רשפאה לככ ךופהלו ,עונכשו הרבסה ףרצל בייח הייפכ יעצמאב שמתשהל ץלאנה
 םלועב ונייה אלו ליאוה :רמאיו שדח רוד םוקי אלש רורב ירה ,היקוח וא תסנככ ,הנידמ יקוחל סחיב םג .ןוצר
 תאילמב םיגצוימ ונייה אלו רחאמ ,ונתוא םיבייחמ םניא םה !םהב םיריכמ ונא ןיא ,ולא םיקוח וקקחנש העשב
 :ןמית תרגאב ם"במרה בתכש ומכ - םהירחא םיאבה תא תבייחמ םימדוק תורוד תלבק .הקיקחה תעב תסנכה
 ."םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו"
 

 לש יטרפה ישיאה-יתדה ךרעה תניחבמ אלא תיללכה תירסומה ותניחבמ אל ,אוה יתייעב "תיתד הייפכ" גשומ
 "יעב אבל אנמחר" אלה ?ןוצרב אלש התוא םימייקמשכ תיתד הוצמל שי ךרע המ .יופכה יתדה השעמה השוע
 השעמ ידי לע הצורמ וניאש המכו המכ תחא לע ,4הדמולמ םישנא תוצמ" הרגישו לגרה לע םערתמ איבנה םאו

 ריהזהו רזחו ריהזה ,תוישעמ תווצמ םהל הברהו ,לארשי תא תוכזל ה"בקה הצרש םושמו .הייפכו חרכהב אבה
 הרות דומלת לש וחוכ לודג ,ןוצרבו הבהאב השעמ ידיל איבמש דומלת לש וחוכ לודג ןכש .הרות לש הדומלת לע
 .ןהישוע לע תווצמה תא בבחמה

 


