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1) Rambam- Mishneh Torah, Laws of Repentance  
Chapter 3, Halakha 6 
 
The following individuals do not have a portion in the 
world to come. Rather, their [souls] are cut off and they 
are judged for their great wickedness and sins, forever: 
the Minim, the Epicursim, those who deny the Torah, 
those who deny the resurrection of the dead and the 
coming of the [Messianic] redeemer, those who rebel 
[against God],those who cause the many to sin, those 
who separate themselves from the community…Five 
individuals are described as Minim: one who says there 
is no God nor ruler of the world…Three individuals are 
described as Epicursim: a) one who denies the existence 
of prophecy and maintains that there is no knowledge 
communicated from God to the hearts of men; b) one 
who disputes the prophecy of Moses, our teacher; 'c) 
one who maintains that the Creator is not aware of the 
deeds of men. 

 הלכות תשובה  -רמב"ם ( 1
  פרק ג הלכה ו

 
ואלו הן שאין להן חלק לעולם 
הבא אלא נכרתים ואובדין 
ונידונין על גודל רשעם 
וחטאתם לעולם ולעולמי 
עולמים: המינים 
והאפיקורוסין והכופרים 
בתורה והכופרים בתחיית 
המתים ובביאת הגואל 
המורדים ומחטיאי הרבים 

והעושה והפורשין מדרכי צבור 
עבירות ביד רמה בפרהסיא... 
חמשה הן הנקראים ה מינים: 
האומר שאין שם אלוה ואין 
לעולם מנהיג... שלשה הן 
הנקראים ו אפיקורסין: 
האומר שאין שם נבואה כלל 
ואין שם מדע שמגיע מהבורא 
ללב בני האדם, והמכחיש 
נבואתו של משה רבינו, 
והאומר שאין הבורא יודע 

ל אחד מעשה בני האדם כ
 משלשה אלו הן אפיקורוסים

 

2) Ibid - Laws of Murder and Preserving Life 
Chapter 4, Halakha 10 
 
It was at one time a mitzvah to kill minim and apikorsim. 
The term minim refers to Jewish idolaters or those who 
perform transgressions for the sake of angering God, even 
if one eats non-kosher meat for the sake of angering God 
or wears sha'atnez for the sake of angering God. The 
term apikorsim refers to Jews who deny the Torah and the 
concept of prophecy.If there is the possibility, one should 
kill them with a sword in public view. If that is not possible, 
one should develop a plan so that one can cause their 
deaths. What is implied? If one sees such a person descend 
to a cistern, and there is a ladder in the cistern, one should 
take the ladder, and excuse oneself, saying: "I must hurry 
to take my son down from the roof. I shall return the ladder 
to you soon." Similarly, one should devise other analogous 
plans to cause the death of such people.  

 הלכות רוצח  -( שם 2
 פרק ד הלכה י

 
המינים, והם עובדי עבודה 

מישראל, או העושה  זרה
עבירות להכעיס אפילו 
אכל נבילה או לבש שעטנז 
להכעיס הרי זה מין, 
והאפיקורוסין, והן 
שכופרין בתורה ובנבואה, 
מישראל, מצוה להרגן, אם 
יש בידו כח להרגן בסייף 
בפרהסיא הורג, ואם לאו 
יבוא עליהן בעלילות עד א 
שיסבב הריגתן. כיצד, 
ראה אחד מהן שנפל 

והסולם בבאר, לבאר, 
קודם ומסלק הסולם 
ואומר לו הריני טרוד 
להוריד בני מן הגג 
ואחזירנו לך, וכיוצא 

  בדברים אלו.
 

3) Ibid - Laws of Rebellious Ones  
Chapter3, Halakha 3 
 
To whom does the law of harming the apostate apply? To 
a person who denied the Oral Law consciously, according 

 הלכות ממרים  -( שם 3
 פרק ג הלכה ג 

 
במה דברים אמורים באיש 
שכפר בתורה שבעל פה 
במחשבתו ובדברים שנראו 



A NEW MODEL FOR SECULAR-RELIGIOUS RELATIONS 

 ZVI HIRSCHFIELD I zvih@pardes.org.il 

2|4 

 
 

to his perception of things. He follows after his frivolous 
thoughts and his capricious heart and denies the Oral Law 
first, as did Tzadok and Beitus and those who erred in 
following them. The children of these errant people and 
their grandchildren whose parents led them away and 
they were born among these Karaities and raised 
according to their conception, they are considered as 
children captured and raised by them. Such a child may 
not be eager to follow the path of mitzvot, for it is as if he 
was compelled not to. Even if later, he hears that he is 
Jewish and saw Jews and their faith, he is still considered 
as one who was compelled against observance, for he 
was raised according to their mistaken path. This applies 
to those who we mentioned who follow the erroneous 
Karaite path of their ancestors. Therefore it is appropriate 
to motivate them to repent and draw them to the power 
of the Torah with words of peace. 
 

לו, והלך אחר דעתו הקלה 
ואחר שרירות לבו וכופר 
בתורה שבעל פה תחילה 
כצדוק ובייתוס וכן כל 
התועים אחריו, אבל בני 
התועים האלה ובני בניהם 

ם אבותם שהדיחו אות
ונולדו בין הקראים וגדלו 
אותם על דעתם, הרי הוא 
כתינוק שנשבה ביניהם 
וגדלוהו ואינו זריז לאחוז 
בדרכי המצות שהרי הוא 
כאנוס ואף על פי ששמע 
אח"כ ]שהוא יהודי וראה 
היהודים ודתם הרי הוא 
כאנוס שהרי גדלוהו על 
טעותם[ כך אלו שאמרנו 
האוחזים בדרכי אבותם 

ו, לפיכך ראוי הקראים שטע
להחזירן בתשובה ולמשכם 
בדברי שלום עד שיחזרו 

 לאיתן התורה.
 

4) Rabbi  Avraham Isaiah  Karelitz (Chazon Ish) 
 Laws of Shechita 2:16 
 
I believe that the law that we harm the heretic only 
existed in a time where Divine Providence was self-
evident, as in those times when overt miracles were 
abundant and the heavenly Voice was heard.  The 
heretics of that day were particularly spiteful in 
their rejection of Torah and pursuit of hedonistic 
values and immorality.  Then, the destruction of 
wicked people was a way to protect the world, for 
everyone knew that the sins of the generation 
brought destruction upon the world. However, in a 
time when God’s Providence is hidden and the 
masses have lost faith, eradicating unbelievers does 
not correct a breach, for it will appear as wanton 
violence.  We must instead woo back those who 
have strayed with love. 

 חזון) רב אברהם ישעיהו קרליץ( 4
 הלכות שחיטה ב:טז (איש

 
ונראה דאין דין מורידין אלא בזמן 
שהשגחתו ית׳ גלוי׳ כמו בזמן שהיו 
נסים מצוין ומשמש בת קול, 
וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית 
הנראית לעין כל. והכופרין אז הוא 
בנליזות מיוחדות בהטיית היצר 
לתאוות והפקרוח, ואז היה ביעור 
רשעים גדרו של עולם שהכל ידעו 
כי הדחח הדור מביא פורעניית 
לעולם ומביא דבר וחרב ורעב 
בעולם, אבל בזמן ההעלם שנכרתה 
 האמונה מן דלת העם אין במעשה

 תהוספ  הורדה גדר הפרצה אלא
הפרצה שיהי׳ בעיניהם כמעשה 
השחתה ואלמות ח״ו וכיון שכל 
עצמנו לתקן אין הדין נוהג בשעה 
שאין בו תיקון ועלינו להחזירם 
בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן 

 אורה כמה שידינו מגעת.
 

5) Rav Kook -  Ikvei HaTzon, “This Generation” 
 
This generation is wild, out of control, yet it is also 
uplifted and exalted.  We find in them a “swelling 
Chutzpa,” the son is not embarrassed in front of the 
father, nor are the youth embarrassed in front of 
their elders.  In spite of this, feelings of loving 
kindness, ethics, justice, and mercy rise up and grow 

 עקבי הצאן, "הדור" - רב קוק( 5
 

, שובב הוא, וזר הוא הדור הזה
 —פראי הוא אבל גם נעלה ונשא

נמצא כי מעבר מזה חוצפא ישגא, 
אין הבן סתביש מאביו, נערים פני 

רגשי  —זקנים ילבינו, ולעומת זה 
החסד, היושר, המשפט והחמלה 
עולים ומתגברים, הכח המדעי 

חלק …והאידיאלי פורץ ועולה
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stronger among them. The power of science and 
idealism burst forth and rise up…a great many of the 
younger generation do not pay respect to custom, 
not because they do not care about boundaries that 
law and justice create, as the masses claim.  Rather, 
because they have risen up to a certain place, where 
the way they were accustomed to view the laws, 
traditions, and beliefs, indeed all that is pure and 
holy, the great and holy Divine eternal truths that 
can be comprehended – because they were not 
properly educated about the great depth and 
expanse of wisdom and emotion in the Torah – they 
have come to view it as lowly and underestimate its 
great value. 

גדול מהדור הצעיר איננו חש כל 
לא מפני  כבוד  לכל מה שהורגל,

שאופלה גפשו, לא מפני שנשפל 
מאותו הגבול , שהחק והמשפט 
עימדים עליו, בדעה ההמונית 
הרגילה, כ״א מפני שעלה עד 
המקום, שלפי אותו הצביון 
שהורגל בו עד כה שיביט על ידו 
על החק והמשפט, על המסורת 
והאמונה בכלל, על כל טהור 
וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית 

במושגים, מפני ואלהית אשר 
מיעוט העבודה בתלמודם של 

 יסודי הרגש ׳והדעת
"יועם זהב  —שבמרחב התורה  

ושינא הכתם הטוב" עד שנדמה לו 
 שהכל הוא שפל הרבה מערכה

 

6) Ibid - Orot #44 
We have received a tradition that a spiritual revolt will 
occur in the Land of Israel and the people of Israel 
when the beginning of the national revival will be 
aroused.  The material prosperity that will come to a 
part of the people, who will imagine that they have 
already achieved their complete goal, will shrink the 
soul…the need for this revolt is the proclivity to 
materialism, which must be engendered in the nation 
in a pronounced manner, after so many chapters of 
Jewish history from the need and opportunity for 
material pursuit were totally absent. 

 44#ת אורו –( שם 6
מקובלים אנו שמרידה רוחנית 

, תהיה בארץ ישראל ובישראל
בפרק שהתחלת תחית האומה 

השלוה הגשמית . תתעורר לבא
אשר , שתבא לחלק מהאומה

, ידמו שכבר באו למטרתם כולה
ויבאו ימים , תקטין את הנשמה

.. אשר תאמר אין בהם חפץ
היא הנטיה , הצורך למרידה זו

שמוכרחת להולד , לצד החמריות
בכללות האומה בצורה תקיפה 

אשר עברו פרקי שנים אחר 
שנאפסו לגמרי מכלל , רבות

האומה הצורך והאפשרות 
 .,להתעסקות חמרית

 

7) Ibid - #43 
 The Nefesh (lower part of the soul connected to 
physicality) of the sinners of Israel in the “footsteps 
of the Messiah” –those who join lovingly the causes 
of the Jewish, Eretz Yisrael, and the national revival- 
is more corrected than the nefesh of the perfect 
believers who lack this advantage of the essential 
feeling for the good of the people and the building 
of nation and land.  But the Ruach (the aspect of the 
soul that deals with the emotions) is much more 
corrected in the God-fearing and Torah observant. 
The Tikkun that will come about through the light of 
the Messiah is that Israel should bond together, and 
the Nefesh of the observant will be corrected by the 
perfection of the Nefesh found among the 
transgressors in regard to national needs, material 
affairs, and the spirituality which is attained through 

 43# –שם ( 7
הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא 

אותם שהם מתחברים , דמשיחא
לארץ , באהבה אל עניני כלל ישראל

היא יותר , ישראל ולתחית האומה
מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני 

שאין להם זה היתרון של , ישראל
ההרגשה העצמית לטובת הכלל 

אבל הרוח . ובנין האומה והארץ
מתוקן הרבה יותר אצל יראי הוא 

ושומרי תורה ומצות... התקון ' ד
שיעזור , י אורו של משיח"שיבא ע

לזה הרבה דבר ההתפשטות של 
תלמוד רזי תורה וגילוי אורות 

בכל צורותיה , חכמת אלהים
שיעשו , הוא, הראויות להגלות

ותתוקן הנפש , ישראל אגודה אחת
י "של היראים שומרי תורה ע

, פושעים הטוביםשלמות הנפש שב
ביחש לעניני הכלל ותקות 
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human feeling and consciousness, while the Ruach 
of the transgressors will be perfected by the 
influence of the God-fearing and Torah-observant, 
who are of great faith.  As a result, a great light will 
be come to both groups. 

הגשמיות והרוחניות המושגות 
והרוח , בהכרה והרגשה האנושית

י "של הפושעים האלה תתוקן ע
שומרי תורה ' השפעתם של יראי ד

וממילא יבא לאלה , וגדולי אמונה
 , ולאלה אור גדול

 

8) Ibid -  #51 
As long as the nation has no need to correct in general 
its practical approach to life, the impurities in the 
understanding of divinity, awe, faith, and all that is 
connected to them, do no visible damage.  However, 
when the time arrives in which national re-birth is 
necessary, and the actual “horn of salvation” must be 
revealed, immediately these impurities impede, and it 
is impossible for the nation to bond together and 
achieve in the depth of its life the secret of its 
strength without the clear thinking and deeds which 
proceed from the purity of true knowledge of God 
with the utmost clarity.  This is the reason that a great 
negative power is aroused in the “footsteps of the 
Messiah” with great impudence, and this negation will 
purge all that is unclear in theological conceptions and 
the matters of national concern that hinge upon 
them. 

 51# –שם ( 8
, הסיגים שבהבנת האלהות

וכל התלוי , האמונה, היראה
כל זמן שאין האומה , בהן

צריכה לתקן את דרכי חייה 
המעשיים בכללותה אין ההזק 

אבל כיון שהגיע . שלהם ניכר
הזמן שהתחיה הלאומית 

וצמיחת קרן , מוכרחת לבא
, בפועל מוכרחת להגלותישועה 

מיד הסיגים מעכבים ואי אפשר 
לאומה שתתאגד ותשיג בעומק 
חייה את סוד גבורתה וציורי 

פ דעות מזוככות "א ע"סדוריה כ
ומעשים היוצאים מטהרתה של 

בבהירות היותר , אמת' דעת ד
שכח , זאת היא הסבה. עליונה

שלילי גדול מתעורר בעקבא 
, בחוצפה סגיאה, דמשיחא
זאת תבער את כל מה  ושלילה

שהוא כהה בהמושגים האלהיים 
 . והתלוי בהם בכללות האומה

 
 


