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SOURCES  

CIVILIAN CASUALTIES IN  

WARFARE AND TERRORISM 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  the

.d” to be published in the future-opedia of Jewish Values: Man to GEncycl 
 
 ופירוש רש"י שם בראשית טו:א (1

ָבִרים|  ַאַחר ה ַהדְּ ַבר ָהָיה ָהֵאלֶּ ל ד'-דְּ ָרם-אֶּ ה ַאבְּ ָרם ִתיָרא-ַאל ֵלאֹמר ַבַמֲחזֶּ ָך ָלְך ָמֵגן ָאֹנִכי ַאבְּ ָכרְּ ֵבה ֹשְּ ֹאד ַהרְּ  :מְּ
 שנעשה אחר, האלה הדברים אחר.(. ה, מד ב״ר) מופלג, אחרי. סמוך, אחר שנאמר מקום כל  - האלה הדברים אחר

הרג את המלכים, והיה דואג ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר לו המקום אל תירא אברם ש זה נס לו

אנכי מגן  לך. מן העונש, שלא תענש על כל אותן נפשות שהרגת, ומה שאתה דואג על קבול שכרך, שכרך הרבה 

 מאד:
 
 מדרש, בראשית רבה מד:ד( 2

 תאמר ואומר מתפחד אברהם אבינו שהיה לפי אמר לוי ר׳ חדא אמרי ורבנן תרתין אמר לוי רבי לך מגן אנכי
רגתי שהיה בהם צדיק אחד וירא שמים אחד משל לאחד שהי׳ עובר לפני פרדסו של מלך ראה שה אוכלסין אותן

חבילה של קוצים וירד ונטלה והציץ המלך וראה אותו התחיל מטמן מפניו א״ל מפני מה אתה מטמן כמה 
פועלים הייתי צריך שיקושו אותה עכשיו שקששת אותה בא וטול שכר כך אמר הקב״ה לאברהם אותן אוכלסין 

 ...שהרגת קוצים כסוחים היו הדא הוא דכתיב )ישעיה לג( והיו עמים משרפות סיד קוצים כסוחים 
 
 פירוש לבוש אורה על רש"י, בראשית טו:א (3

זו קושיא כי אברם חשב ואמר הרי וודאי  ןאומר אני שאיהעונש  לא היה אברם דואג על טוכי תימה ומ" ...
יש לי הרבה ובאבוד רשעים רנה ויש לי לקבל שכר על שבערתי הקוצים מן הכרם מה  הם רשעיםבידעתי שהיו 

על זה העונש אני מייאש ינכה לי שכרי כנגד  .ג עליהםוובים ובעבורם יש לי לדאטלומר שמא היה בהם ג"כ קצת 
 ...די סעל ביער הקוצים כי יצא שכרי בהפ בל עונש על ההריגה ולא שכראקא עונשי ול

 

 שםבראשית לב:ז ורש"י ( 4
ת ר לֹו ַוַיַחץ אֶּ ֹאד ַוֵיצֶּ ת-ָהָעם ֲאר-ַוִייָרא ַיֲעֹקב מְּ אֶּ ת-ִאתֹו וְּ אֶּ ַמִלים ִלֵני ַמֲחנֹות-ַהצֹאן וְּ ַהגְּ  :ַהָבָקר וְּ

 .).מדרש תנחומא וישלח ד(ח( אחרים (אם יהרוג הוא את  וירא שמא יהרג, ויצר לו, - ויירא ויצר
 

 על רש"י בראשית לב:זשפתי חכמים פירוש ( 5
קיימא לן 'הבא להרגך השכם והרגו.' אלא  יהרוג את עשיו... אי נמי יש לומר דיעקב ודאי לא היה ירא שמא 

יעקב... ויעקב היה ירא שמא  שיו ואולי הם לא באו להרוג את יעקב היה מתירא שמא יהרוג הוא אנשיו של ע
  :...המלחמה יהרוג אותן מכח בלבול

 
  ו-שמואל א' טו:ה( 6

ל-ַוָיבֹא אּול ַעד ר אּול אֶּ ב ַבָנַחל: ַויֹאמֶּ ן הַ -ִעיר ֲעָמֵלק ַוָירֶּ דּו ִמתֹוְך ֲעָמֵלִקי פֶּ רּו רְּ כּו סֻּ ַאָתה-ֵקיִני לְּ ָך ִעמֹו וְּ יָתה  ֹאִספְּ ָעֹשִ
ד ִעם סֶּ ָרִים ַוָיַסרבְּ -ָכל-חֶּ ָרֵאל ַבֲעלֹוָתם ִמִמצְּ  :ֵקיִני ִמתֹוְך ֲעָמֵלק  ֵני ִיֹשְּ

 
 ופיורש רש" שם כג-במדבר כא:כא( 7

ַלח ָרֵאל ַוִישְּ ָאִכים ִיֹשְּ ל ַמלְּ ְך ִסיֹחן-אֶּ לֶּ ָרה: ֵלאֹמר ָהֱאֹמִרי-מֶּ בְּ עְּ ָך אֶּ צֶּ ַארְּ ה לֹא בְּ ה ִנטֶּ דֶּ ֹשָ ם בְּ רֶּ כֶּ ה לֹא ּובְּ תֶּ ֵא  ֵמי ִנשְּ  רבְּ
ְך רֶּ דֶּ ְך בְּ לֶּ ר ַעד ֵנֵלְך ַהמֶּ ָך: -ֲאשֶּ לֶּ בֻּ לֹאַנֲעֹבר גְּ ת-וְּ ת-ָנַתן ִסיֹחן אֶּ ֱאֹסף ִסיֹחן אֶּ לֹו ַויֶּ בֻּ ָרֵאל ֲעֹבר ִבגְּ ַעמֹו ַוֵיֵצא -ָכל-ִיֹשְּ

ָרֵאל: ִיֹשְּ ם בְּ ָצה ַוִיָלחֶּ ָבָרה ַוָיבֹא ָיהְּ ָרֵאל ַהִמדְּ ַראת ִיֹשְּ  ִלקְּ
 טוו לפתוח להם בשלום בקשו מהם שלום:אע"פ שלא נצ - אעברה בארצך

 
 ופירוש רש"י שם כז-( דברים ב:כו8



2 

 

ל ֵדמֹות אֶּ ַבר קְּ ָאִכים ִמִמדְּ ַלח ַמלְּ שְּ ְך ֵאֵלְך -ָואֶּ רֶּ ְך ַבדֶּ רֶּ ָך ַבדֶּ צֶּ ַארְּ ָרה בְּ בְּ עְּ ֵרי ָשלֹום ֵלאֹמר: כז   אֶּ בֹון ִדבְּ שְּ ְך חֶּ לֶּ ִסיחֹון מֶּ
מֹאול:   לֹא ָאסּור ָיִמין ּוֹשְּ

 אע"פ שלא צוני המקום לקרוא לסיחון לשלום - דבר קדמותממ
 
 מדרש תנחומא צו ג( 9

ומי שלא חטא אלא בשלום אני בא עליהם שנא׳ )שם דברים ב( ואשלח מלאכים ממדבר קדמות דברי שלום ...
 , אמר הקב״ה אני"ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו"אעברה בארצך, כיון שראה שלא בא לשלום הכהו שנא׳ 

כי תקרב "אמרתי כי החרם תחרימם ואתה לא עשית כן חייך כשם שאמרת כך אני עושה שנא׳ )שם דברים כ( 
 לכך נאמר )משלי ג( דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. "אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום

 
 טז-( דברים כ:י10
ל-ִכי ַרב אֶּ יָה וְּ -ִתקְּ ִהָלֵחם ָעלֶּ יִעיר לְּ ָשלֹום:ָקָראָת ֵאלֶּ ָהָיה ִאם ָה לְּ ָהָיה ָכל-וְּ ָחה ָלְך וְּ ָך ּוָפתְּ ָצא-ָשלֹום ַתַענְּ ָבּה -ָהָעם ַהִנמְּ
ָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך:ִיהְּ  ִאם יּו לְּ צַ -וְּ ָחָמה וְּ ָך ִמלְּ ָתה ִעמְּ ָעֹשְּ ִלים ִעָמְך וְּ יָה:לֹא ַתשְּ ָת ָעלֶּ ָתָנּה  רְּ תקֶּ ֱאֹל ד'ּונְּ ִהִכיָת אֶּ ָך וְּ ָידֶּ -יָך בְּ
ִפי-ָכל כּוָרּה לְּ ב:-זְּ יֶּה ָבִעיר ָכל ָחרֶּ ר ִיהְּ ֹכל ֲאשֶּ ֵהָמה וְּ ַהבְּ ַהַטף וְּ ת-ַרק ַהָנִשים וְּ ָת אֶּ ָאַכלְּ ָלָלּה ָתֹבז ָלְך וְּ יָך -שְּ בֶּ ַלל ֹאיְּ שְּ

ר ָנַתן  ָכל יָך ָלְך: קֶּ ֹלאֱ  ד'ֲאשֶּ ה לְּ ר לֹא-ֵכן ַתֲעֹשֶּ ֹאד ֲאשֶּ ָך מְּ ֹחֹקת ִממְּ ָעִרים ָהרְּ ה ֵהָנה:-גֹוִיםהַ  ֵמָעֵרי-הֶּ ַרק ֵמָעֵרי  ָהֵאלֶּ
ַחיֶּה ָכל ָך ַנֲחָלה לֹא תְּ יָך ֹנֵתן לְּ הָֹוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ ה ֲאשֶּ ָשָמה:-ָהַעִמים ָהֵאלֶּ  נְּ

 
 דברי הימים א' כב:ח ופירוש רד"ק( 11

ַבר וַ  ִהי ָעַלי דְּ ֹדלֹות ָעִשיָת לֹא ִתבְּ  ד'יְּ ָחמֹות גְּ ָת ּוִמלְּ ָצה ֵלאֹמר ָדם ָלֹרב ָשַפכְּ ָת ַארְּ ִמי ִכי ָדִמים ַרִבים ָשַפכְּ ה ַבִית ִלשְּ נֶּ
ָפָני:  לְּ

גם בדמי ...כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך כי דם אוריה וזה לפני. גם בדמי הכהנים היה היא הסיבה... 
הגויים אשר שפך אותם שלא היו בני מלחמתו אפשר שהיה בהם אנשים טובים וחסידים אעפ"י כן לא נענש 

הם כי כוונתו לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל, ולהציל את עצמו כשהיה בארץ פלשתים לא יחיה איש על
ואשה. אבל כיוון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב, מנעו מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת 

יגה לא יעשו ממנו כלי הרמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי שהברזל עושים ממנו כלי תפילה. כ
 שלום ברוב:

 
 מנחת אשר )ר' אשר וייס(, דברים לב:ו( 12

דמעיקר הדין אין להמנע מהריגת הרוצחים אף אם החפים מפשע נהרגים עמהם )של הרד"ק( מדנו אף מדבריו לו
פגם בית הבחירה דמ"מ יש בזה  ומשום כך לא נענש דוד על דם רב ששפך אלא שמ"מ מנעו הקב"ה מלבנות את

 מסוים 
של שפיכות דמים וגם מדבריו יש להבין כפי שנתבאר לעיל דבודאי יש להשתדל במניעת הריגתם של אלה שלא 

 פשעו ולא חטאו אך כשאי אפשר גם הם נספים עם אלא שבקרבם שמצוה 
  . להרגם ודו"ק בכל זה

 המיתה לא להצמיאה ולא לוהרעיבה לא לו "יהלחם עלהלאל עיר "כי תקרב  )שופטים אות קצ"ט( ספרי שו"ר ב
ואים" ומכאן שנצטוינו על רחמים במלחמה אך שם באות כ' אמרו דבמלחמת מצוה "אף להרעיבה למיתת תח

 ואף 
  .עי"ש " להצמיאה ואף להמיתה במיתת תחלואים

 
 מדרש ספרי, שופטים נו, נז( 13

 להמיתה ולא להצמיאה ולא להרעיבה ולא. עליה להלחם ..מדבר הכתוב הרשות במלחמת .עיר אל תקרב כי
 :תחלואי׳ מיתה

אינ׳ משלמת עמך לסוף שהוא עוש׳ עמך  שאם מבשרך הכתוב. מלחמה עמך ועשתה עמך תשלים לא אם
ת . אם עשייך בידךקונתנה ה׳ אלמיתה במיתת תחלואים. אף להרעיבה אף להצמיאה אף לה וצרת עליה.מלחמה: 

 דך: יך נתנה ביקאת כל האמור בענין לסוף שה׳ אל
והבהמה. או אינו אלא טף של נקבות.  הקטנים שבתוכה ת״ל רק הנשים והטף. שומע אני אף והכית את כל זכורה

אינו דין שיחיה את  תה את הקטנות כאן שהחיה את הגדולואמרת ומה מדין שהמית את הנקבות הגדולות החי
 הקטנות הא אינו אומר כאן טף אלא טף של זכרים:

 
 לכים ו:הרמב"ם, הלכות מ( 14

מקום לבורח ולכל   כשצרין על עיר לתפשה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלש רוחותיה, ומניחין
 .משה מפי השמועה למדו שבכך צוהו  מי שירצה להמלט על נפשו, שנאמר ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את
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  רמב"ם, הלכות מלכים ו:ז( 15
חזר ושלח מי ון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח, לארץ, הראשו שלשה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס

פני מה הערימו יושבי גבעון, לפי  שרוצה להשלים ישלים, וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה, אם כן מ
  דימו ששוב אין פותחין להם לשלום ששלח להם בכלל ולא קבלו, ולא ידעו משפט ישראל ו

 
 דמלכים ו:רמב"ם, הלכות ( 16

 ...ואין הורגין אישה ולא קטן

 
 

 זרמב"ן על דברים יג:טיז ופירוש -דברים יג:יג( 17
ַמע-ִכי ַאַחת ִתשְּ יָך בְּ ר ָערֶּ יָך ד' ֲאשֶּ ָך ֹנֵתן ֱאֹלקֶּ ת לְּ בֶּ אּו: ֵלאֹמר ָשם ָלשֶּ ֵני ֲאָנִשים ָיצְּ ִלַיַעל-בְּ ָך בְּ בֶּ ת ַוַיִדיחּו ִמִקרְּ ֵבי-אֶּ  ישְּ

ר לֹאֵנלְּ  ֵלאֹמר ִעיָרם ָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶּ ַנַעבְּ ת ָנכֹון ַהָדָבר -ָכה וְּ ִהֵנה ֱאמֶּ ָת ֵהיֵטב וְּ ָשַאלְּ ָת וְּ ָחַקרְּ ָת וְּ ָדַרשְּ ם: וְּ תֶּ ַדעְּ יְּ
ָתה ַהתֹועֵ  ֹשְּ עֶּ ָך: נֶּ בֶּ ִקרְּ תָבה ַהזֹאת בְּ ה אֶּ ִפי-ַהֵכה ַתכֶּ ֵבי ָהִעיר ַהִהוא לְּ ת-ישְּ אֶּ ב ַהֲחֵרם ֹאָתּה וְּ ר-ָכל-ָחרֶּ ת-ֲאשֶּ אֶּ -ָבּה וְּ

ִפי ָתּה לְּ מְּ הֶּ ב: -בְּ תָחרֶּ אֶּ ל-ָכל-וְּ ֹבץ אֶּ ָלָלּה ִתקְּ ת-שְּ ָת ָבֵאש אֶּ ַרפְּ ֹשָ ֹחָבּה וְּ ת-תֹוְך רְּ אֶּ יָך -ָכל-ָהִעיר וְּ ָלָלּה ָכִליל ַליהָֹוה ֱאֹלהֶּ שְּ
ה עֹוד:  ָתה ֵתל עֹוָלם לֹא ִתָבנֶּ ָהיְּ  וְּ

אחר האנשים   הנדחים, ואת כל אשר בה, הנשים הנגררות הם אנשים -- החרם אתה ואת כל אשר בה אותה
חנן אומר לא יומתו אבות על בנים  , אבל הטף שהם קטנים בזכרים ובנקבות אין ממיתין אותן, וכן אמרו בספרי

פי"ד ה"א( נחלקו בה, קטני בני אנשי עיר (מסכת סנהדרין  וגו', בעיר הנדחת הכתוב מדבר אבל בתוספתא של
 עמה אין נהרגין, רבי אליעזר אומר נהרגיןהנדחת שהודחו 

 
 

 סנהדרין עד.( 18

  .רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו, ויכול להצילו באחד מאבריו ולא הציל  נהרג עליו
 

 רמב"ם, הלכות רוצח א:ז, יג( 19
ו או ישברו ... ואם יכולים להצילו באבר מאיברי הרודף כגון שיכו אותו בחץ או באבן או בסייף ויקטעו את יד

ין ולא להצילו אלא אם כן הרגוהו לרודף הרי אלו הורגין  את רגלו או יסמו את עינו עושין ואם אינן יכולין לכו
 .שנאמר (דברים כ"ה י"ב( וקצותה את כפה לא תחוס עינך  אותו ואע"פ שעדיין לא הרג

רי זה שופך דמים וחייב מיתה  הו כל היכול להציל באבר מאיבריו ולא טרח בכך אלא הציל בנפשו של רודף והרג
 :אבל אין בית דין ממיתין אותו

 
 רמב"ם, הלכות רוצח א:ו( 20
אבל הרודף אחר חבירו להרגו אפילו היה הרודף קטן הרי כל ישראל מצווין להציל הנרדף מיד הרודף ואפילו ...

 :בנפשו של רודף
 

 שולחן ערוך, חושן משפט תכה:א( 21
כל ישראל מצויים   הזהירוהו והרי הוא רודף אחריו, אפילו היה הרודף קטן הריהרודף אחר חבירו להרגו ו

לא אם כן יהרגו לרודף, הרי אלו הורגים  להצילו באבר מאברי הרודף, ואם אינם יכולים לכוין ולא להצילו א
  אותו אע"פ שעדיין לא הרג

 
 דעמוד הימיני )ר' שאול ישראלי( טז: שו"ת( 22

בנפשם מתעוררת  לות יש עליה תורת רודף וניתן להציתומכת בכנופי היא םסיה כולה אלאחר שהסקנו שהאוכלו
אינה  השאלה כשבתוך האוכלוסיה נמצאת גם נקיים מפשע זה כגון קטנים וכיו"ב אלא שהפעולה כשנעשית

 שנאמר מכיון שלא ימלט שלאמותרת פעולה זו בכללה או  םנקיים האקרבנות  םיכולה להבחין ובהכרח שיש ג
 .בנקיים אסור לעשות פעולה זו בכלליפגעו 

סובן  הוז" אוספך עמו פן"ור מתוך עמלקי סשהוזהר הקיני ל (ט"ו 'א אלשמו)מת עמלק חמלבכיוצא בזה מצינו 
והנה זה נראה ... ם מפשע שיסתלקו מהמקום שיש לעשות זאתיהנקימאליו שאם ישנה אפשרות להזהיר את 

כול להוציא זממו נמצא שקטנים אלה מסייעים לרודפים שעל ידם הרודף יפשוט לכאורה שאם נאסור פעולה זו 
 כ "לפועל והרי הם ג

מ שהעלינו לעיל שכל המסייע לרודף וגורם לרציחה הרי הוא בדין רודף אלא שסיוע זה הוא שלא "כרודפים לפ
קום לומר אולם לאחר עיון יש מ ...מדעתם ולא הם העושים זאת אלא הרודפים הם שמסתייעים על ידם 

 .ם והראב"ד ב"דבר זה במחלוקת תלוי בין הרמשבמקרה דנן 
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כ' שספינה שחישבה להשבר מרוב כיבד המשא ובא א' מהאנשים וזרק מן המשא שהי'  מו"חב"ם סוף ה' רמב ה
והראב"ד השיגו אין  ,להרגם ומצוה רבה עשה שהשליך והושיעםהם רודף אחרי וכספינה פטור שהמשא שבה כמ

 למעשה דחמרא דפ' הגוזל... ולא תבלין שאץ כאז דיו רודף כלל ואין זה דומהכאן לא מלה 
 
 רמב"ם, הלכות מלכים ט:יד( 32

מצות אלו ולהזהיר את העם   וכיצד מצווין הן על הדינין חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש
ייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל והם ובן נח שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף ומפני זה נתח

 ... ראו וידעו ולא דנוהו
 
 בראשית ט:ה ופירוש העמק דבר( 42

פֶּ  ת נֶּ ר אֶּ דְּ נּו ּומַיד ָהָאָדם ִמַיד ִאי ָאִחיו אֶּ רְּ דְּ ר ִמַיד ָכל ַחָיה אֶּ דְּ ם אֶּ ֵתיכֶּ ַנפְּ ם לְּ כֶּ ת ִדמְּ ַאְך אֶּ   שוְּ
ענש בשעה שראוי לנהוג באחוה. משא"כ בשעת מלחמה ועת פירש הקב"ה אימתי האדם נ --  מיד איש אחיו

 ... לשנוא אז עת להרוג ואין עונש ע"ז כלל
 
 ( קהלת ג:ח52

ֱאֹהב ֵעת ֵעת לֶּ נֹא וְּ ָחָמה ֵעת ִלֹשְּ ֵעת ִמלְּ  :ָשלֹום וְּ
  

 פירוש רמב"ן על בראשית לד:יג, מט:ה( 26
 שכם שיהרגו להם והראוי, לו חטאו לא אשר העיר אנשי שהרגו על אפם שארר ליעקב הכעס שהיה ויתכן... 

 בני עשו ואיך, ישאלו ורבים... במרמה אביו חמור ואת שכם את יעקב בני ויענו הכתוב שאמר מה וזהו. לבדו
כים פי״ד ה״ט( ואמר מל הלכות רמב״ם) שופטים בספר השיב והרב. נקי דם לשפוך הזה המעשה הצדיקים יעקב

וא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן, ובן נח שעבר על אחת מהן שבני נח מצווים על הדינים, וה
הוא נהרג בסייף, ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף. ומפני זה נתחייבו 

, שאם כן היה כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנוהו: ואין דברים הללו נכונים בעיני
יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם, ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, 

 וכי, חיוב הרב בהן יבקש ומה... וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילם:
 ...ות ועושים כל תועבות השם היוערי ם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלהשכ אנשי

חטאו  וכבר פירשתי )לעיל לד יג( כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא...
 ...להם כלל ובאו בברית ונמולו

 
 פירוש גור אריה על בראשית לד:יג( 27
הלכות מלכים פ"ט הי"ד( דבני נח מצווים אך קשה אם שכם חטא כל העיר מה חטאו להרוג, ותירץ הרמב"ם ) ...

נהרג על ידו, וכאן ראו המעשה הרע הזה ולא דנוהו, לכך היו חייבין מיתה שלא  -על הדינין, ועבירה אחת שעובר 
היו דנין אותם. ובאמת דבר תימה הם אלו הדברים, כי איך אפשר להם לדון את בן נשיא הארץ )פסוק ב(, כי היו 

היינו כשיוכלו לדון, אבל אונס רחמנא פטריה )ב"ק כח ע"ב(, ואיך  -ב שנצטוו על הדינין יראים מהם, ואף על ג
ונראה דלא קשיא מידי, משום דלא דמי שני אומות, כגון בני ישראל וכנעניים, שהם שני  אפשר להם לדון אותם:

תר להם ללחום כדין ומתחלה לא נחשבו לעם אחד, ולפיכך הו -אומות, כדכתיב )פסוק טז( "והיינו לעם אחד" 
אומה שבא ללחום על אומה אחרת, שהתירה התורה. ואף על גב דאמרה התורה )דברים כ, י( "כי תקרב אל עיר 
להלחם עליה וקראת אליה לשלום", היינו היכי דלא עשו לישראל דבר, אבל היכי דעשו לישראל דבר, כגון זה 

כיון דמכלל העם הוא, כיון שפרצו להם  -מהם  שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף על גב דלא עשה רק אחד
מותרים ליקח נקמתם מהם. והכי נמי כל המלחמות שהם נמצאים כגון "צרור את המדיינים וגו'"  -תחלה 

 -אין זה חילוק, כיון שהיו באותה אומה שעשה רע להם  -)במדבר כה, יז(, אף על גב דהיו הרבה שלא עשו 
 ם כל המלחמות:מותרין לבא עליהם למלחמה, וכן ה

 
 בראשית לד:כה זנים לתורה עלופירוש א( 28

המפרשים עמלו למצוא היתר להריגת כל אנשי שכם... אך זה היה עול בין עם לעם... אין זה  – ויהרגו כל זכר
חטא נגד יחיד, אך נגד עם ישראל... וכן עשו בני יעקב, הם עלו למלחמה על שכם, אלא שהשתדלו מקודם 

ב )ע"י מילה( כנהוג במלחמה. וגם יעקב לא דרש משמעון ולוי תשכפת דמי אנשי שכם, מכיוון להחליש את האוי
 שהרגום במלחמה, אלא שגער בהם על שנסתבכו בלי ידיעתו, במלחמה...

 
 עמוד הימיני )ר' שאול ישראלי( טז:ב שו"ת( 29
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מותר  ולך בשיטת התוס' ה ןשהרמב" "ם והרמב:ן, לפי א"כ לפי הנ"ל י"ל שבזה תלוי' מחלוקת הרמב ...
ת איסור יש "השניה שמההשיטת תוספות מ אין איסור גם שכתב שדמם כמים והרמב"ם הולך "לקיימם ומ

 להרגם למרות 
 ע"ז וגי"ע והי' מוכרח למצא נימוק אחרהותר מצד כ לא הי' יכול לפרש שדמם "ע"ז עשהם עובדים 

 
 עקבי הצאן )ר' צבי שכטר(, לב:ג( 30

ן שמה חיילים ערבים היורים בתותחים ואין אוירונים הזורקים פצצות מכ"מ עפ"י הלכה מדינת ונראה דאף דאי
שמדינת ישראל עומדת היא במצב של מלחמה וכל הפרעות ... ישראל היום היא במצב של מלחמה עם הערבים

ים והמהומות שבימינו דינם עפ"י הלכה כהמשך מהמלחמה הראשונה מלחמת השחרור שהרי הערבים טוענ
בפירוש ובפה מלא שהם רוצים את ירושלים ואת תל אביב ואת חיפה וכו' וכו' וממילא צריכים אנשי צה"ל 
לנהוג עם כל המשתתפים באלו הפרעות כמו שנוהגים בשעת מלחמה ממש שאם יש צורך בכך שיירו בהם ע"מ 

המארגנים את הפרעות  להרוג ואם יש צורך בכך כי לפעמים מן הנמנע לברר מי הם המחבלים והטרוריסטים
וחייבים צה"ל להכות ואף להרוג כפי הדרוש לנצח במלחמה אף אחרים מאותה האומה ואת המהומות רשאים 

וכמבואר בגור אריה למהר"ל מפראג לפ' וישלח וכן נראה נמי לומר דהואיל והמצב כעת בארץ  שהם חפים מפשע
ר הבאנו מדברי המנח"ח והנצי"ב ומדברי שאר הוא מצב של מלחמה שאין להתחשב בסכנ"פ של היחידים וכאש

  המחברים
 

 הרב אברהם שפירא, תחומין ד:קפב( 31
 
 ה:אעמוד הימיני )ר' שאול ישראלי( טז: שו"ת( 32

ינת פעולה במסגרת חיי יום יום. אכן קיימת עוד גישה לנידון והיא: לראות זאת כפעולה דנו עד כה על הענין מבח
ולא מצינו  . שהרי ההלכה מתירה מלחמה עם הנכרים ואז בהכרח יורד איסור זה של פגיעה בנפשותמלחמתית

הטף נא אסור להרוג את ושכבשו עיר של ששלאחר פ"יואע .דם לדם ןחובה לדקדק ולהבדיל בי במלחמה גם
  והנשים

ברור שדין  מ"מ .שים והטףנר ששה ולא קטן שכאיהורגים לא א ואין (פ"ו ממלכים ה"ד)ו שכתב הרמב"ם מכ
"ב אין שום וכשצרים על העיר וכי אבל במהלך המלחמה ,מצאים תחת ידינוונ שכבשום לאחרזה אמור רק 
  חובה ואין גם

 ה להחשב כפעולה מלחמתיתיכול זו לה מעיןוויש לברר אם פע .אפשרות לדקדק בדבר
 

33 )Contemporary Halakhic Problems ”, Preemptive War in Jewish Law“Rabbi J. David Bleich, 

 277-3:276 

"…war almost inevitably results in civilian casualties as well as the loss of combatants… 

However, not only does one search in vain for a ruling prohibiting military activity likely to result 

in the death of civilians, but, to this writer's knowledge, there exists no discussion in classical 

rabbinical sources that takes cognizance of the likelihood of causing civilian casualties in the 

course of hostilities..."  

 
 קפו, תחומין ד:דב ליאורהרב ( 34

יש מקום לרחמנות על האויב בעת קרב. והרי כאן מטעים הרמב"ן את החיוב לפתוח הנצור את הפתח הרביעי,  
שבזה נלמד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת מלחמה )השמטות לספר המצוות מצוה ה(. אולם רחמנות זו 

תבת לנו ע"י רגשותינו. התורה היא שמצוה אותנו עליה. רחמנות הנובעת מתוך רגש בלבד, יש והיא אינה נכ
הופכת לאכזריות, כגון במלחמת שאול ועמלק. במלחמותינו עיתים שהפכה הרחמנות על אויב לאכזריות כלפי 

וחות צבא של אויב. אזרחית שהסתירה מאחורי גבה כ החיילינו, שנפלו בקרב כאשר נמנעו בפגיעה באוכלוסיי
מובן שכל זאת בשעת מלחמה. שלא בשעת מלחמה אין כל הצדקה לפגיעות שכאלו. אך בשעת מלחמה קיים 

 ושריר הבסיס ההלכתי לכל פעולה הנעשית על מנת שלא יפגע ח"ו חייל אחד משלנו.
 
 הרב אהרן לכטנשטיין, תחומין ד:קפה( 35

  
  

36 )Biblical Narratives and the Status of “Blau  Yitzchak26), Rabbi -Tradition (39:4:25

26-Enemy Civilians in Wartime,” pages 25 
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The corruption of a society that comes in wartime receives eloquent expression in our sources. 

Part of avoiding this corruption entails not treating war as a time of ethical anarchy. We have seen 

that many of our traditional sources were concerned that we attempt to spare enemy innocents. 

We have found sources that teach this principle directly without even mentioning broader ethical 

commandments such as imitatio Dei or the desire to avoid Chillul HaShem. I will not be so 

presumptuous as to try to demarcate the exact lines as to the precise degree that this concern 

factors into our wartime strategy. However, I am convinced that it must be a factor. 
 

 בבא קמא צב. ורש"י שם( 37
( ב׳ ירמיהו: )דכתיב, א״ל? כרבא לקי הוצא בהדי: אינשי דאמרי מילתא הא מנא, מרי בר לרבה רבא ליה אמר
 . ה׳ נאם בי פשעתם כלכם אלי תריבו למה
בילו כלומר בש לוקה ונמצא עמו הכרוב שנעקר יםפעמ לעקרו כשבא הכרוב אצל הגדל קוץ - כרבא לקי הוצא בהדי

 שכיני רשע לוקין עמו. 
 

 ( שבועות לה: ותוספות שם38
 : מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשאדאמר שמואל

 בהוצאת למלחמת הרשות קאמר .דקטלא חד משיתא בעלמא כו׳
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ר ָעשָֹ  עּו ֵאת ֲאשֶּ עֹון ָשמְּ ֵבי ִגבְּ ֹישְּ ָלָעי:ה יְּ וְּ ַע ִליִריחֹו וְּ ִקים ָבִלים -ַוַיֲעֹשּו ַגם הֹושֻּ חּו ֹשַ ַטָירּו ַוִיקְּ כּו ַוִיצְּ ָמה ַוֵילְּ ָערְּ ֵהָמה בְּ
ָקִעי בֻּ נֹאדֹות ַיִין ָבִלים ּומְּ ם וְּ ֹצָרִרים: ַלֲחמֹוֵריהֶּ ָלמֹות ָבלֹות עֲ ם ּומְּ ם ּוֹשְּ ֵליהֶּ ַרגְּ ָלאֹות בְּ טֻּ ָעלֹות ָבלֹות ּומְּ ֹכל ּונְּ ם וְּ ֵליהֶּ

ם ֵצי חֶּ ִדים: לֶּ לָדם ָיֵבש ָהָיה ִנקֻּ כּו אֶּ ל-ַוֵילְּ ַע אֶּ הֹושֻּ ל-יְּ אֶּ רּו ֵאָליו וְּ ָגל ַויֹאמְּ ה ַהִגלְּ חֹוָקה -ַהַמֲחנֶּ ץ רְּ רֶּ ָרֵאל ֵמאֶּ ִאיש ִיֹשְּ
עַ  תּוָבאנּו וְּ ִרית:-ָתה ִכרְּ ר[ ִאיש  ָלנּו בְּ רו ]ַויֹאמֶּ ל-ַויֹאמֶּ ָרֵאל אֶּ ָר  ַהִחִּוי-ִיֹשְּ כְּ ֵאיְך אֶּ ִבי ַאָתה יֹוֵשב וְּ ִקרְּ ָרת[ אּוַלי בְּ כְּ ות ]אֶּ

ִרית: - ָך בְּ ללְּ רּו אֶּ ַע ִמי -ַויֹאמְּ הֹושֻּ ם יְּ ר ֲאֵלהֶּ נּו ַויֹאמֶּ יָך ֲאָנחְּ ַע ֲעָבדֶּ הֹושֻּ ם ּוֵמַאִין ָתֹבאּו:יְּ ץ  ַאתֶּ רֶּ רּו ֵאָליו ֵמאֶּ ַויֹאמְּ
ֵשם  יָך לְּ ֹאד ָבאּו ֲעָבדֶּ חֹוָקה מְּ ֵאת ָכל-יָך ִכיקֶּ ֱאֹל ד'רְּ עֹו וְּ נּו ָשמְּ ר עָ -ָשַמעְּ ֵאת |ֲאשֶּ ָרִים: וְּ ִמצְּ ה בְּ ֵני -ָכלֹשָ ה ִלשְּ ר ָעֹשָ ֲאשֶּ

ְך לֶּ עֹוג מֶּ בֹון ּולְּ שְּ ְך חֶּ לֶּ ִסיחֹון מֶּ ֵדן לְּ ר ַהַירְּ ֵעבֶּ ר בְּ ֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאשֶּ ָתרֹות:ַהָבשָ -ַמלְּ ַעשְּ ר בְּ ֵקינֵ  ן ֲאשֶּ רּו ֵאֵלינּו זְּ ָכלַויֹאמְּ -ינּו וְּ
עַ  נּו וְּ ם ֲאַנחְּ ֵדיכֶּ ם ַעבְּ ם ֲאֵליהֶּ תֶּ ָראָתם ַוֲאַמרְּ כּו ִלקְּ ְך ּולְּ רֶּ ם ֵציָדה ַלדֶּ כֶּ דְּ יֶּ חּו בְּ ֵצנּו ֵלאֹמר קְּ ֵבי ַארְּ תּוָתה כִ ֹישְּ ִרית: -רְּ ָלנּו בְּ

ה  עזֶּ יֹום ֵצאֵתנּו ַוִיָשבְּ נּו ֹאתֹו ִמָבֵתינּו בְּ ַטַידְּ ֵמנּו ָחם ִהצְּ ם נְּ ַלחְּ יֵאי ָהֵעָדה:ּו ָלהֶּ ר ֹשִ ת ָיִמים ַאֲחֵרי ֲאשֶּ ֹלשֶּ ֵצה שְּ ִהי ִמקְּ -ַויְּ
עּו ִכי מְּ ִרית ַוִישְּ ם בְּ תּו ָלהֶּ ִבים:-ָכרְּ בֹו ֵהם ֹישְּ ִקרְּ ֹרִבים ֵהם ֵאָליו ּובְּ עּו  קְּ ֵני ַוִיסְּ ָרֵאל-בְּ ל ַוָיֹבאּו ִיֹשְּ ם-אֶּ  ַביֹום ָעֵריהֶּ

ִליִשי ם ַהשְּ ָעֵריהֶּ עֹון וְּ הַ  ִגבְּ ִפיָרהוְּ ֵארֹות כְּ ָעִרים:  ּובְּ ַית יְּ ִקרְּ ָרֵאל ִכיוְּ ֵני ִיֹשְּ לֹא ִהכּום בְּ יֵאי ָהֵעָדה בַ -וְּ ֹשִ ם נְּ עּו ָלהֶּ בְּ  ד'ִנשְּ
ָרֵאל ַוִיֹּלנּו ָכלֵק ֱאֹל יִאים:-ָהֵעָדה ַעל-י ִיֹשְּ ֹשִ  ַהנְּ
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חרב לולי השבועה, מפני שכרתו להם ברית, והרי הוא  ולמה קשה הדבר לנשיאים וראו שראוי להכותם לפי
אומר לא תכרות להם ברית, אלא היה דינם שיהיו למס עבדים, והואיל ובטעות נשבעו להן בדין היה שיהרגו על 

 שהטעום לולי חלול השם.
 
41) Volume 3, Rabbi Chaim Jachter, 2008, page 217, footnote no. 7”, Gray Matter”  

“This is similar to the idea I heard Rav Mordechai Willig cite in the name of Rav Ahron Kotler 

and Rav Moshe Feinstein that the rule of Dina Demalchuta Dina (the obligation to honor the laws 

of the land in which we reside) applies to the law as it is applied, not as it is written. For example, 

Rav Kotler permitted driving sixty-two miles per hour in a fifty five mile per hour zone, since 

police did not issue a ticket for travelling less than sixty three miles per hour.” 


