
The Giants Who Shaped Modern Orthodoxy -6 
HaRav Yitzchak Isaac Herzog Zt"l  

Rabbi Dr. Aaron Adler 

 
 איכה רבה )וילנא( פרשה ב .  1

, הדא הוא דכתיב )עובדיה  יש חכמה בגוים תאמן מלכה ושריה בגוים אין תורה, אם יאמר לך אדם  
תור  יש  עשו,  ותבונה מהר  והאבדתי חכמים מאדום  ושריה  א'(  מלכה  דכתיב  אל תאמן,  בגוים  ה 

 בגוים אין תורה 
 
 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קיא עמוד א .  2

שלא יעלו ישראל    ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת,
ואחת, בחומה  העולם;  באומות  ימרדו  שלא  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  שהשביע  ואחת,   ;

 הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי.שהשביע 
 
 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף לח עמוד א .  3

ושנו   קראו  תורתכם,  למדונו  ישראל  חכמי  אצל  סרדיוטות  שני  רומי  מלכות  שלחה  וכבר  ת"ר: 
זה   מדבר  חוץ  הוא,  ואמת  תורתכם  בכל  דקדקנו  להם:  אמרו  פטירתן,  בשעת  שאתם  ושלשו. 

פטור, של כנעני שנגח שור של ישראל, בין תם בין    -אומרים: שור של ישראל שנגח שור של כנעני  
משלם נזק שלם, ממ"נ? אי רעהו דוקא, אפילו דכנעני כי נגח דישראל ליפטר! ואי רעהו    -מועד  

 לאו דוקא, אפילו דישראל כי נגח דכנעני לחייב! ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות.
 
 רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י הלכה ו .  4

אין כל הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין העובדי כוכבים או שיד עכו"ם תקיפה  
ואפילו   בינינו,  כוכבים  עובדי  להניח  לנו  אסור  עליהם  תקיפה  ישראל  שיד  בזמן  אבל  ישראל  על 

ר בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע  יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבו
מצות שנצטוו בני נח שנאמר לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה, ואם קבל עליו שבע מצות הרי זה  
גר תושב, ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן היובל אין מקבלין אלא גר 

 /+ בלבד.  הראב"דצדק  לא    / השגת  בסחורה  למקום  ממקום  עובר  או  עראי  ישיבת  יושב  ואפילו 
הוא   אומות  בז'  מביא  שהוא  והפסוק  מעולם  שמענו  ולא  מצאנו  לא  זאת  א"א  בארצנו.  יעבור 

אבל שלא בזמן היובל אין מקבלין    /השגת הראב"דואפילו לדבריו ישיבה כתיב בהו ולא העברה. / 
 +.ת הארץאלא גר צדק בלבד. א"א איני משוה לו בישיב

 
 בית הבחירה למאירי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד א .  5

המכס  את  ממנו  והבריח  הדתות  בדרכי  גדורים  שאינם  הקדומים  האלילים  מעובדי  המוכס  היה 
הואיל ואין כאן גזל גמור ולא חלול השם אין מקפידין על כך וכן אחד מאלו שבא עם ישראל לדין  

ול לזכותו בדיני ישראל מוטב ואם לאו יחזור לזכותו מצד  בערכאות של דייני ישראל אם הדיין יכ
ואינו מוצא לפטרו  ואם לאו הואיל  כך דינכם  ומנהגותיהם והרי רשאי לומר אף אתם  נימוסיהם 
בצד טענה יחייבהו ויכריחהו לשלם שלא יאמרו נושאים הם פנים לעצמם ומ"מ באותם הגדורים 

לדין אין מעבירין להם את הדרך כמלא מחט אלא  בדרכי הדתות לא נאמר כן אלא אם באו לפנינו  
 יקוב הדין את ההר אם לו אם לשכנגדו:

 
 ה   -רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה ד  .  6

 הלכה ד 
אין מעמידין מלך מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל, שנאמר לא תוכל  

אלא לכל שררות שבישראל, לא שר    לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא, ולא למלכות א בלבד
צבא לא שר חמשים או שר עשרה, אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות, ואין צריך  
משימות  כל  מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  שנאמר  מישראל,  אלא  יהא  שלא  נשיא  או  דיין  לומר 

 שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך. 
 הלכה ה 

ולא מלכה,    אין מעמידין אשה במלכות שנאמר אין ממנים   וכן כל משימות שבישראלעליך מלך 
 בהם אלא איש.

 
 משנה מסכת סנהדרין פרק ג משנה ב . 7

אמר לו נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר רבי מאיר אומר יכול לחזור בו 
 וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו 

 


