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Conversion today in Israel  
 

  ב דומע טנ ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת .1
 

 :ןיואל השלש יביתכד - הנאמ אנש יאמ .םינשב רבוע וצחולהו ,ןיואל השלשב רבוע רגה תא הנאמה :ןנבר ונת
 ונות אלו +ה"כ ארקיו+ ,ותא ונות אל םכצראב רג ךתא רוגי יכו +ט"י ארקיו+ ,הנות אל רגו +ב"כ תומש+
 רגו +גכ תומש+ ,ונצחלת אלו +בכ תומש+ :יביתכ השלש ,ימנ וצחול .אוה ותימע ללכב רגו - ותימע תא שיא
  .השלשב הז דחאו הז דחא :אלא - !אוה ללכב רגו - השנכ ול היהת אלו +בכ תומש+ ,ץחלת אל
 

  םירגה תבהא תוצמ אלת הוצמ ךוניחה רפס .2
 

 דסח םתוא לומגנו הבוט םהל השענ לבא ,רבד םושב םתוא רעצל אלש רהזנש רמולכ ,םירגה בוהאל וניוטצנש
 רמאנ םהילעו ,ונתדב סנכנו ותד חינהש תומואה ראשמ ונילא רבחתנש ימ לכ םה םירגהו .תלוכיהו יוארה יפכ
 וילע רמאנש ,לארשיב יוויצה ןכ ומכ והללכיש יפ לע ףאו .םתייה םירג יכ רגה תא םתבהאו ]ט"י ,'י םירבד[
 ומכו .ותבהאב ול תדחוימ הוצמ וב םשה ונל ףיסוה ,אוה ךער ללכב קדצ רג ירהש ,]ג"מר הוצמ[ ךערל תבהאו
 ונל ףיסוה ,]ח"לש הוצמ[ ותימע תא שיא ונות אלו ללכב היהש יפ לע ףאש ,ותוא תומרלמ העינמב רבדה ןכ
 רבוע רגה הנאמהש ]ב"ע ט"נ מ"ב[ ארמגב ורמאו ,]ג"ס הוצמ[ הנות אל רגו ורמאב ול תדחוימ העינמ וב בותכה
  .רגה תא םתבהאו תוצמו ,ךערל תבהאו תוצמ לטבמ ןכ ומכו ,הנות אל רגו םושמו ,'וגו ונות אל םושמ
 

 הנינחה יכרד לע םויצו םכירדה ןכלו ,םתוכזל הצרו שודק םעל ול תויהל לארשיב רחב םשה יכ .הוצמה ישרשמ
 המכו .הלא 'ה םע ורמאיו ,םהיאור לכ יניעב ןח אוצמל הרקיו הדומח הדמ לכב רטעתהל םריהזהו ,הלמחהו

 תוסחל אביו ומאו ויבא תיב תחפשמ לכו ותמוא חינה רשאל הבוט לומגלו דסחתהל הדמחו תומיענ ךרד איה
 וללה תובוט תודמל םיכוז ונתויהבו ,רקשה תאנשו תמאב ותריחבבו התוא ותבהאב תרחא המוא יפנכ תחת
  .םיערב הכפהו םיבוטב טשפתת הבוטה יכ ,ונממ ונענמת אל רבד םושו ,ונב קבדתו ונילע לאה תבוט לוחת
 

 המו ,םינושארה ךישעמ רוכז רגל םדא רמאי אלש ]ב"ע ח"נ םש[ הכרבל םנורכז ורמאש המ הוצמה ינידמ
 .ןינע םושב ורעצל אלש הז לכו ,היפנאב האמרא יזבת אל ירד הרשע דע ארויג ]א"ע ד"צ ןירדהנס[ ורמאש
 ,םתבהאו רמאנ םהבש ,םוקמה תבהאל םתבהא בותכה הושהש ורמאש דע םהב וגילפהש הבהאה תגלפהו
 תושרדמב היטרפ רתיו .]ג"ס הוצמ[ 'ו השעת אל םיטפשמ רדסב יתבתכש ומכ ,תבהאו םוקמה תבהאבו
  .ארמגכ תומוקמבו
 
  .תובקנו םירכזב ,ןמז לכבו םוקמ לכב וז הוצמ תגהונו
 
 ןיאו םירג םהש דצמ םדובכב לקמש וא םנוממ תלצהב וא םתלצהב לשרתמש וא םתוא רעצמו הילע רבועו
 דומלל ונל שיו .םהילע הרות הריהזה תומוקמ המכב ירהש ,דאמ לודג ושנועו .הז השע לטיב ,המואב רזוע םהל
 ריבענ אלו ,ויתובא תחפשמ םוקמו ותדלומ ץרא הניאש ריעב אוהש םדא לע םחרל תאזה הרקיה הוצמה ןמ
 ךירצש ימ לכ לע םחרל ונריהזת הרותהש םיאור ונאש ומכ ,וירזוע וילעמ וקחרו ידיחי ותוא ונאצמב ךרדה וילע
 םעט זמר בותכהו .ונשאר לע וחוני םימש תוכרבו ,ךרבתי םשהמ םימחורמ תויהל הכזנ וללה תודמה םעו ,רזע
 האורה שיא לכל שיש אוהה לודגה רעצב וניוכנ רבכש ונל ריכזה ,םירצמ ץראב םתייה םירג יכ ורמאב יוויצה
 םשהו ונילע רבע רבכ יכו רבדב שיש בלה תגאד לדוג ונרכזבו ,הירכנ ץראבו םירז םישנא ךותב ומצע תא
  .ןכ אוהש םדא לכ לע ונימחר ורמכי ,םשמ ונאיצוה וידסחב
 

  וכ ןמיס ד קלח העד הרוי השמ תורגא ת"וש .3
 
 ...הבישיה שאר וליפא וא חיגשמ וא רועיש דיגמ וא דמלמל רג יונימל רשקב היה וילע לאש ר"תכש ןודינהו

 לכב לקהלו םברקל ונתוא תבייחמ )ט"י 'י בקע םירבד( רגה תא םתבהאו לש הווצמהש ,עדיל שי השעמל לבא
 ....הארנ לודג בושי רחא ךכיפלו .ולא םיניינע
 

  .מ ןישע עיקרה רהוזב ץ"בשת .4
 
 ורמאש ומכו םתוחדל אלו םלבקל ד"יבב דחוימ איהש םירג תלבק תוצמה ללכב וסינכה אל המל המת ינאו
 תומביב( םובי ןינעב רמאש ומכו ןניהשמ אל הוצמ ייוהשאד םושמ דימ ותוא ןילמ  ב"ע זמ ץלוחה 'פ תומביב



 ונתנו לודגה יחא אוביש דע וניתמה רמול לוכי ןיאש םיה תנידמב אוה לודגהו ןטק חא ןאכ שי םא )א"ע טל
 ןיב קדצ םתטפשו הזב הרותה ןושלו איה הוצמ ד"יבל םירג תלבק כ"א ןניהשמ אל הוצמ יוהשד םושמ םעט
 ג"פבו ץלוחה 'רפב רכזנ אוהש ומכ תורומחו תולק ול רוסמל השלש ךירצש ודמל ןאכמו ורג ןיבו ויחא ןיבו שיא
 ינפמ אוהו ד"יב תעד לע ותוא ןיליבטמ ויה ןטק רג )א"ע אי( תובותכב ורמאו היב בותכ טפשמד םושמ ןישודקד
 ... התוא ךומסנ הוצמ הזיא לע עדוי יניאו יטרפ ןינמב אובתש אוה יואר כ"או ןטק לבקל ובייחתנש וזה הוצמה
 תונמהל יואר וז הוצמ יתעד אוהש 'וכ 'א הוצמב םינידה לכ סינכנ 'יפאו םירג תלבק תונמל יואר היה ןכ
 תדחוימ
 

 תמאבו ה"ד  ט"י הוצמ ףוס ג"סרל מ"הס ,אלרעפ ברה .5
 
 תוטישפב ל"י יתעדלו םירג תלבק תוצמ תכמסנ הוצמ הזיא לע עדי אלש הזב ל"ז ץ"בשתה לע ינהימת תמאבו
 'ה תא תבהאו )בל אקסיפ ןנחתאו 'פ( ירפסב ראובמכו 'ה תבהא תוצמ לע תכמסנ איה תוצמה ינומ תעדלד
 וניבא םהרבא היהש דמלמ ןרחב ושע רשע שפנה תאו רמאנש ךיבא םהרבאכ תוירבה לכ לע והבהא ךיקולא
 רמול הצרו ל"זו בתכו וילע ףיסוהו ג ןישע ם"במרהל מ"הסב אבוהו ,ש"ייע הניכשה יפנכ תחת ןסינכמו ןרייגמ
 ןכ ותבהא בורמ םשב ןימאהל םדא ינב ארק ובהוא םהרבא בותכה דיעהש ומכ בהוא היהש ינפמ םהרבאש ומכ
 ש"ייע )ג ןישע ר"הזב( האיבה 'יפוגב ל"ז ץ"בשתה םגו .ש"ייע ל"כע ,םדא ינב וילא ארקתש דע ותוא בוהא התא
 ץ"בשתה לע אמית אוהו
 

  ג השע תוצמ ם"במרל תווצמה רפס .6
 

The 3rd mitzva is that we are commanded to love G-d, i.e. to meditate upon and 
closely examine His mitzvot, His commandments, and His works, in order to 
understand Him; and through this understanding to achieve a feeling of ecstasy. 
This is the goal of the commandment to love G-d. 

Our Sages also said that this mitzva includes calling out to all mankind to 
serve G-d (exalted be He) and to believe in Him. This is because when you 
love a person, for example, you praise him and call out to others to draw close to 
him. So too, if you truly love G-d — through your understanding and realization of 
His true existence — you will certainly spread this true knowledge that you know 
to the ignorant and the foolish.[We see that this mitzva includes spreading love 
for G-d to others from] the Sifri: " 'You shall love G-d,' i.e. make Him beloved 
among the creatures as your father Avraham did, as it is written, 'The souls that 
he made in Charan.'” 

The meaning of this Sifri: Avraham, as a result of his deep understanding of G-d, 
acquired love for G-d, as the verse testifies, "Avraham, who loved Me". This 
powerful love therefore caused him to call out to all mankind to believe in G-d. So 
too, you shall love Him to the extent that you draw others to Him. 

 
  א דומע זמ ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת .7

 
 הזה ןמזב לארשיש עדוי התא יא ?רייגתהל תאבש תיאר המ :ול םירמוא ,הזה ןמזב רייגתהל אבש רג :ןנבר ונת
 .דימ ותוא ןילבקמ ,יאדכ יניאו ינא עדוי :רמוא םא ?םהילע ןיאב ןירוסיו ,ןיפרוטמו םיפוחס ,םיפוחד ,םייווד
 .ינע רשעמו האפו החכש טקל ןוע ותוא ןיעידומו ,תורומח תוצמ תצקמו תולק תוצמ תצקמ ותוא ןיעידומו
  

  גי קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר .8
 

  .ןברקו הליבטו הלימב תירבל לארשי וסנכנ םירבד השלשב א



 םירצמב הלימ תירב ולטיב םלוכש וניבר השמ םתוא למ ,וב לכאי אל לרע לכו רמאנש םירצמב התיה הלימ ב
  .ורוצני ךתירבו רמאנ הז לעו יול טבשמ ץוח
 חלשיו רמאנש ןברקו ,םתולמש וסבכו רחמו םויה םתשדקו רמאנש הרות ןתמ םדוק רבדמב התיה הליבטו ג

  .םובירקה לארשי לכ י"ע תולוע ולעיו לארשי ינב ירענ תא
 הלימ ךירצ הרות לוע וילע לבקיו הניכשה יפנכ תחת ףפותסהלו תירבל סנכהל ם"וכעה הצרישכ תורודל ןכו ד
 ןברק תאצרהו הליבטו הלימב םתא המ ,רגכ םככ רמאנש ןברקו הליבט איה הבקנ םאו ,ןברק תאצרהו הליבטו

  .ןברק תאצרהו הליבטו הלימב תורודל רגה ףא
 ךירצ ןברק םש ןיאש הזה ןמזבו ,הלוע םהינשו הנוי ינב ינש וא םירות יתש וא המהב תלוע רגה ןברק והמו ה
  .ןברק איבי שדקמה תיב הנבישכו הליבטו הלימ
 ד"ב ךירצ רבדהו ליאוהו השלש ינפב לובטל ךירצו ,לובטיו לומיש דע רג וניא למ אלו לבט וא לבט אלו למש רג ו

  .רג ז"ה והוליבטה םאו הלילב אלו ט"יב אלו תבשב ותוא ןיליבטמ ןיא

9. Kol Dodi Dofek – Rabbi Soloveitchick 

The covenant at Sinai and the covenant in Egypt 

When we probe the nature of our historical existence we arrive at a very 
important insight, one that constitutes a fundamental element of our 
worldview. The Torah relates that God made two covenants with the Israelites. 
The first covenant He made in Egypt: “And I will take you to Me for a people, 
and I will be to you a God” (Exodus 6:7); the second covenant, at Mount Sinai: 
“And he took the book of the covenant and said: ‘Behold the blood of the 
covenant, which the Lord hath made with you in agreement with all these 
words” (Exodus 24:7—8).  

What is the nature of these two covenants? It seems to me that this question is 
implicitly answered at the beginning of our essay. For just as Judaism 
distinguishes between fate and destiny in the personal-individual realm, so it 
differentiates between these two ideas in the sphere of our national historical 
existence. The individual is tied to his people both with the chains of fate and 
with the bonds of destiny. In the light of this premise, it may be stated that the 
covenant in Egypt was a covenant of fate, while the covenant at Sinai was a 
covenant of destiny. 

The covenant of fate What is the nature of a covenant of fate? Fate in the life 
of a people, as in the life of an individual, signifies an existence of compulsion. 
A strange necessity binds the particulars into one whole. The individual, 
against his will, is subjected and subjugated to the national, fate-laden, reality. 
He cannot evade this reality and become assimilated into some other, different 
reality. The environment spits out the Jew who flees from the presence of the 
Lord, and he is bestirred from his slumber in the same manner as the prophet 
Jonah, who awoke upon hearing the voice of the ship’s captain demanding that 
he identify himself in both personal and national-religious terms. This sense of 
a fate-laden existence of necessity gives rise to the historical loneliness of the 
Jew. He is alone both in life and in death. The concept of a Jewish burial-plot 
emphasizes the Jew’s strange isolation from the world. Let the sociologists and 
psychologists say what they may about the incomprehensible alienation of the 



Jew. All their explanations are naught but vain and empty speculations which 
do not shed any intelligible light on this phenomenon. Jewish loneliness 
belongs to, is part of, the framework of the covenant of fate that was made in 
Egypt. In truth, Judaism and separation from the world are identical ideas. 
Even before the exile in Egypt, with the appearance of the first Jew—our father, 
Abraham—loneliness entered our world. Abraham was lonely. He was called 
Abraham the Hebrew, Avraham ha-’Ivri, for “all the world was to one side (‘ever 
ehad), while he was to the other side (‘ever ehad).  

The covenant of destiny  What is the nature of the covenant of destiny? 
Destiny in the life of a people, as in the life of an individual, signifies a 
deliberate and conscious existence that the people has chosen out of its own 
free will and in which it finds the full realization of its historical being. Its 
existence, in place of simply being the experience of an unalterable reality into 
which the people has been thrust, now appears as the experience of an act 
possessing teleological dimensions, replete with movement, ascent, striving, 
and attaining. The people is embedded in its destiny as a result of its longing 
for a refined, substantive, and purposeful existence. Destiny is the flowing 
spring of the people’s unique exaltation: It is the unceasing stream of supernal 
influence that will never dry up as long as the people charts its path in 
accordance with the divine Law. A life of destiny is a life with direction; it is the 
fruit of cognitive readiness and free choice. The covenant in Egypt was made 
against the Israelites’ will. God took them unto Himself for a people without 
consulting them beforehand, as the verse states: “And I will take you to Me for 
a people” (Exodus 6:7). The covenant at Sinai, in contrast, was first presented 
to the Israelites before it was made. God sent Moses to the Israelites to bring 
them His word, and Moses returned to God with their response. The halakha 
views the covenant at Sinai as a contract that can be drawn up only with the 
knowledge and consent of the party assuming obligations for the future, in this 
instance the community of Israel. The proclamation “We will do and obey” 
(Exodus 24:7) constitutes the foundation of the acceptance of the Torah) What 
is the content of the covenant at Sinai? It consists in a special way of life which 
directs man’s existence toward attaining a single goal, a goal beyond the reach 
of the man of fate, namely, man’s imitation of his Creator through an act of 
self-transcendence. The creative activity which suffuses the covenant of destiny 
flows from a source unknown to the man of fate. It derives from man’s rebellion 
against a life of sheer facticity, from the desire pulsating within him for more 
exalted, more supernal modes of being. The deeds of loving-kindness and 
brotherhood which are interwoven into the covenant at Sinai have as their 
motivating force not the Jew’s strange sense of isolation, but rather his 
experience of the unity of a people forever betrothed to the one true God. The 
absolute unity of God is reflected in the unity of the people bound to Him 
eternally.  

 ג ףיעס חסר ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש .10
 



 'סות( םויבו ,ןודל םירשכה 'גב ויהיש ךירצ ,הליבטה ןיב הלימה ןיב םלבקל תוצמה ועידוהל ןיב ,רגה יניינע לכ
 ,הלילבו )יכדרמ תוהגה( )םיבורק וא( 'ב ינפב אלא לבט וא למ אל םא דבעידב לבא  ,הלחתכל אקוד והימ .)ץלוחה 'פ ש"ארו

 תלבקמ ץוח  ,תילארשיב רתומו רג יוה ,התדנל הלבטש השאו וירקל לבטש שיא אלא ,תורג םשל לבט אל וליפא
  .השלשבו םויב הניא םא תבכעמש תוצמה
 

  הס ןמיס ןמזה תולאשב לאיזוע יקספ ת"וש .11
 

we do not require of him to observe the mitzvot, and the court need not even know that 
he will observe them. For were this not true, converts would never be accepted, for who 
can guarantee that this non-Jew will be faithful to all the mitzvot of the Torah. We inform 
him about some of the mitzvot so that he may abandon [the conversion], if he so 
desires, and so that he not be able to say later that had he known, he would never have 
converted. This is lekhatchila, but bedi'eved, the failure to inform him does not invalidate 
[the conversion]. We learn from all that has been stated that accepting the observance 
of the mitzvot is not an indispensable requirement for conversion, even lekhatchila 

 
12. Rav Chaim Ozer Grodzinski  

It appears that this law - that if a non-Jew who wishes to become a proselyte accepts all 
the mitzvot except for a single detail of rabbinic law, we do not accept him – only applies 
where he stipulates that he does not accept [that one detail] and that it should be 
permitted to him by right. In such a case, we do not accept him, for conditions may not 
be attached to conversion, and there is no half conversion. If, however, he accepts upon 
himself all the mitzvot, but he intends to violate [a certain law] to gratify his appetite, this 
is not regarded as a deficiency in his acceptance of the mitzvot 

 הדוהימ טבש ,ןמרטנוא הדוהי בר .13
 

 ...תושיא םשל םתנווכש ןמזב רייגתהל םיאבה םירג ללכ לבקל ילבל םיקהבומ םינבר המכ וגהנ הלוגב ,םנמא
 ומוקממ רקענשכ לבא ...תושיא םשל םירג לבקל אלש ךכ לע ףקותב יתדמע הילגנא תנידמב יתונבר ימי לכבו
 םירג םלוכ' םירמואה ירבדכ הכלה דבעידב יכ ,בטיה ןנובתהל שי ,ותביבסמ קוחר אוהשכ ונלצא רייגתהל אבו

 םהיתושנ תא ןושמשו ךלמה המלש ומייק ןכלד ,ג''יפ ב''וסיא תוכלהב ם''במרה שרפמ ןכו )ב''ע 'דכ תומבי( 'םה
 ןרייגל שי ,לארשי ינב ןיב םירז םילוע וברעתיש עונמל ןפוא םושב רשפא יאש וזכ קחד תעשב יכ ,רבד לש וללכ
 שדוח ךשמב םרוסל ורזח אלש וארשכו ,םהב וברעתיש לארשי תוחפשממ םילושכמ ריסהל ידכ ,הרות ןידכ
 יתנוויכש דואמ יתינהנו ,הכלהל ןכ קסופש 'וכ 'יס ג''ח רזעיחא רפסב יתאצמ בוש .רתוי ססהל ןיא ,'דכו םימי
 הלודגה ותעדל
 הארנש ינפמ ,תושק תולאשב םהילע רימחהל ןיא יתעדל ,תוברועמ תוחפשמב היסורמ םיאבש הלא דחוימבו
 ונתוא בייחמ הזו ץראל תולעל םידוהיה ןיב הריבכ העונתל םיפצמ ונא ןכבו ...םהב םירגתמ ונחנא וליאכ םהל
 םידחוימ םינפלוא וניכי ,תינש ...הקומע לארשי תבהאמ תעבונה תונלבסב רזאתהל ונילע לכ םדוק ...ןנוכתהל
 תוריגל םיקוקזה הלאב לופיטה יכ רהזיהל שי ךכ םשל ....תודהיה תעידיל םג אלא ,הפשה דומילל קר אל
 ךכ רחא .םהלש תינחורה הקוצמב הלא וניחא לע רבעש המ לא בל םישב ,הנבהבו תונידעב היהי ת''דכ
 תונמדזהה תא חינזהל הלילחו הלילח ...הרותה רהוזמ תוצוצינ םג םהיניב ץיפהל לדתשנ
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 ?לארשיב תיתכלממ הקיספ שי םאה - הערכההו רבשה תדוקנ, שדחתמה רויגה סומלופ
 םשב םא טילחהל שי .הרזח הנממ ןיאש הערכה תדוקנל תברקתמ תיתדה תונויצהש םיבר וריעה רבכ
 הנותנה ,היתודסומו תישארה תונברה ונייהד ,יתכלממה יתדה דסממה לוע תא הילע לבקת "תויתכלממ"ה
 התוא םשב אמש וא ,ידרח־יאטילה םרזה לש תיתכלממ ־א הקיספל םיפופכה הכלה ישנא דיב םויכ
 חורב לארשיב הקיספה תא ליבוהל רוזחתו ,וללה תויובשה תורגסמל ףרוע הנפת ,תשעתת איה "תויתכלממ"



 תורודב "תיתכלממ הקיספ" וגיהנהש ןידה־יתב תובאו םיישארה םינברה ילודגו הלש םידסיימה תובאה
 תדוקנ אוה שדוחמה רויגה סומלופ .לארשי תנידמ לש םינושארה
 דגאתהל הינבר םילוכי םאה ?הילע לטומה תא עצבל תיתדה תונויצה לש הדיב חוכ שי םאה :תאזכ הערכה
 תילארשיה הרבחהמ תאזה תעל םהמ הפוצמש יפכ ,םמלוע תפקשהמ תעבונה ,הרורב תיתכלה הערכה לבקלו
 וללסש םיכרדב תכללו תידרחה הפקתמה דגנכ דומעל תיתדה תונויצה ינבר לש םחוכב שי םאה ?הלוכ
 ןידה קספ יזא ,ואל םא ?ליעל רכזוהש ןרוג ברה תמגודכ - דבכ ישיא ריחמ םולשת ךותמ םיתעל ,םהימדוק
 הקיספה לש הרובקה ןוראב ,םהבש ןורחאה אל םא ,םיבושחה םירמסמה דחאל בשחיהל לוכי ןמרש ברה לש
 בוציעב יזכרמ םוקמל תיתדה תונויצה תא ריזחתש הערכהה תויהל היושע וז ,ןכ םא .לארשיב תיתכלממה
 .םיאבה תורודב לארשי תנידמ לש תינחורה התומד
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  םוכיס
  .תודהיה קיחל רוזחל םהינבלו םיללובתמ םידוהיל רוזעל תובישח שי ךא ,םלדשלו םירג שפחל הוצמ ןיא .א
 ידוהי באל ןב יפלכ דחוימ סחי וניצמ ךא .רויגה ךילהתבו רויגה ינפל ת/רייגתמה תא קודבלו בכעל ךרוצ שי .ב
 יניע תואר יפל לכה"ו ,תידוהי הביבס וא העפשהב לדגש ימ לכל ןידה אוהש עמשמו ;םיכילה רצקל המגמב
  ."ד"היב
 רבדה ןתינ ,וננמזב ."דימ" ולבקל ךירצ ,תודהיל ברקתהל ויצמאמבו יללכה ונוצרב ענכתשמ ד"היבש ימ .ג
 ותובלתשהל הגאדו ,תווצמו הרות תרמוש החפשמ י"ע ץומיאו ןפלואב הדימל ךילהת ידכ ךות תושעיהל
  .דיתעב תכמות הביבסב
 ימ ימעט ןיבהל הסינ םינשה ךשמבש ,ל"צז ןייטשנייפ מ"רה תובושתב וניצמ תווצמו הרות תלבק ןינעב .ד
  .א"טילש יולה ד"חרה לש ותעד ךכו .תווצמה לכ תא לעופב ומייקי אל אמתסמש הלאכ םג רייגמש
 הזב ןיאש וליקה םיבר םיקסופ ,תירכנ השא אשנ רבכש רחא רייגתהל אבש ימש וניצמ - רויגה יעינמב .ה
 ימב רבדה ןוכנש יאדוב .דיתעה יפלכ םינוש תוששחמ אשנהל ול םיריתמש וא ,"תירכנה לע ןעטנה" רוסיא
  ."הבשנש קונית"כ תאז השעש
 ונתא םייחה לארשי יחדנ תא רתויש המכ ברקלו ,הז ןיינעב תקסועה תירוביצה תכרעמה תא ביחרהל שי .ו
  .םירחא םג ךכב איטחהלו ץראב ןאכ ללובתהל אלו ,תודהיל ברקתהל םהל רוזענש ידכ ,לארשיב
 
 
 
 

16. Rav Moshe Feinstein, Techumin, Vol. 12, p. 98. 

…however, for practical application of the law it is difficult to rely on this, for it is not 
clear if the Radbaz knew well the reality regarding them, nor is it clear whether up until 
our time their status has [remained the same and] not changed.  

Regarding their Judaism, we must consider it a safek (doubt), and we must require of 
them true conversion before we permit them to marry within the Jewish community.  

Nevertheless, even before their conversion, it is an active precept to save them from 
being drawn into a non-Jewish creed and from danger, as the law is for any Jew, 
for safek nefashot le-hakel (a doubt involving saving lives is judged leniently), even 
though here the doubt is in their very status as Jews. 

One should also know that even if in practical application of the law they are not Jews, 
nevertheless, since they think they are Jews and sacrifice their lives for their 
Judaism, we are obligated to save them. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


