
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Some Recommended Sites 
 
 

http://www.cnn.com/SPECIALS/2004/sudan/ 
 
http://platform.blogs.com/passionofthepresent/2004/11/the_graves_of_s.html 
 
http://www.ajws.org/index.cfm?section_id=15 
 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm 
 
http://www.hrweb.org/legal/genocide.html 
 
http://www.daatemet.org.il/daathalacha/he_ethics.html 
 
http://www.uscj.org/Info_Sudan6519.html#action 
 
http://www.interaction.org/sudan/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The World’s Largest Humanitarian Crisis: 
Darfur, Sudan 
 
 

NUMBERS AT A GLANCE* 

BACKGROUND 
• Since February 2003, a government-backed militia known as Janjaweed has been engaging in a 

systematic program of expulsion, rape and murderous violence in Darfur, Sudan. Government air raids 
have frequently preceded or followed militia attacks. 

   
• At least 100,000 people have died from violence, hunger or disease, and more than one and a half 

million African tribal farmers have been forcibly displaced.  
 

• Only half of those who were forced out of their homes are receiving aid; others are in camps that are 
not yet served or are, literally, wandering in the desert. 

 
• The United Nations is conducting an investigation to determine if the crisis constitutes genocide. At 

the end of the three months it will take to conclude, at least another 30,000 people will be dead. The 
U.S. government has officially declared the crisis a genocide. 

 
• Sudan reluctantly agreed to accept 3,000 African Union troops to monitor the April ceasefire and 

escort aid convoys, but they have no mandate to protect civilians. 
   

• Security across the region has deteriorated resulting in the evacuation of almost 100 aid workers from 
the U.N. and non-governmental humanitarian organizations since Nov.1. 

 

• On November 8, the Sudanese government signed a historic peace agreement with the two Darfurian 
rebel groups negotiated by the African Union in Nigeria, accepting a no fly zone over the region and 
promising to disarm the Janjaweed and improve access to aid. 

 
• The Sudanese army and police continue to attack camps in South Darfur and forcibly relocate IDPs. 

Reports include the burning of shelters, smashing water pipes, beating and shooting people, and 
refusing access to aid agencies. 

 

• On December 7, the U.S. Congress passed the Comprehensive Peace in Sudan Act which authorizes $300 
million for humanitarian aid and support for peace talks, and encourages President Bush to impose 
sanctions on Senior Sudanese officials.  Economic sanctions on Sudan, including a trade embargo and 
assets freeze on interests controlled by persons in the U.S., have been in place since 1997.

Conflict-Affected Persons in 
Darfur and Eastern Chad 

2.3 million people 

Internally Displaced 
Persons (IDPs) in Darfur  

1.6 million people 

Sudanese Refugees in 
Eastern Chad 

200,000 people 

Conflict-Affected Persons in 
Darfur Receiving Food 

Assistance 

1.16 million people in 
October 

Malnutrition Among 
Children 

22% under the age of five  

IDP Deaths due to Disease 
and Malnutrition (does not 

include violence-related deaths or 
the deaths of those not living in 

camps) 

70,000 or 10,000 people 
per month since March 

2004 



 
AJWS RESPONDS 
To date, American Jewish World Service has raised close to $500,000 to provide 
emergency relief and support to: 

 
• Rehabilitate water sources, construct sanitation facilities, dispose of dead 

animals, and provide basic health care and other essential humanitarian 
services, including therapeutic feeding centers for thousands of 
malnourished children. 

  
• Establish a children’s center in North Darfur for vulnerable and 

unaccompanied orphaned children.  
 

• Provide zinc treatment to children in Sudan and Chad to curb the 
incidence and duration of life-threatening diarrhea.  

 
• Provide educational materials and activities for children in refugee camps 

and local host communities in Chad.  
 

• Support women’s reproductive health; reduce HIV transmission; address the consequences of sexual 
violence against women; and provide psychosocial support for women and children. 

  
• Build civil society by helping women’s empowerment groups in Khartoum work with women in the 

camps in Darfur. 
 
TAKE ACTION 
On October 27, Ruth Messinger, executive director of AJWS, was part of an inter-faith delegation of religious 
and community leaders led by Elie Wiesel representing the Save Darfur Coalition who met with U.N. 
Secretary General Kofi Annan to press for stronger international action on Sudan. On Nov. 4, Mr. Annan 
reported to the Security Council that “there are strong indications that war crimes and crimes against 
humanity have occurred in Darfur on a large and systematic scale" and that security is declining and violence 
is on the upsurge. He urged members to take swift action. 

 
We must encourage the U.S. government to use its influence at the United Nations to:  

 
• Give the African Union troops in Sudan a mandate under Chapter VII of the UN Charter to protect 

civilians and enforce (not monitor) the April 2004 ceasefire and peace agreement signed on Nov. 8, 
which includes the Khartoum government disarming the militias and improving access to aid. 

  
• Authorize enforcement by NATO forces if the no-fly zone over Darfur is violated. 

 
• Impose an immediate arms embargo on the government of Sudan and rebel forces and implement 

specific sanctions (including economic and oil sanctions) against the government and any associated 
individuals or businesses. 

 
• Expand the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees to coordinate the 

protection and services for internally displaced people in Darfur. 
 

• Contribute significantly to relief efforts to ensure that the UN humanitarian appeal is fully and rapidly 
funded, and provide financial and logistical support to the African Union. 

   
• Pressure Khartoum to establish the conditions to permit the voluntary, safe, and dignified return of 

those displaced by the conflict. 

 

• Hold violators of human rights accountable.  
 

www.ajws.org  
*Sources: United Nations agencies 
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November 26, 2004 

The Graves of Sudan: The Jewish response to Darfur crisis grows 

This was written by Ruth Messinger, the president and executive director of American Jewish World 

Service, and appears in "The Jewish Journal of Greater Los Angeles"  

With Thanksgiving here and Chanukah just around the corner, most of us are reflecting on all there is 

to be thankful for, embracing our freedom as Jews and Americans. As we share our thanks this year 

and celebrate the holidays, it is my hope that more American Jews will think of those who are denied 

what we have come to expect as basic human rights, particularly those who are suffering from 

genocidal campaigns in Darfur, Sudan. 

In this remote region, more than 1.5 million African tribal farmers have been violently driven from 

their homes by the government of Sudan and the militias they armed, called Janjaweed (evil men on 

horseback). Despite repeated calls from humanitarian organizations and U.N. agencies warning of the 

worst humanitarian crisis in the world today, there continues to be a systematic program of expulsion, 

rape and murderous violence that has taken at least 100,000 lives. 

As Jews, we have an increased moral obligation to respond, to speak out and take action against 

ethnic cleansing. The epithet “never again” must not be reserved for Jews alone, but in fact, 

Jews must be the guardians of this call for action, highly sensitive and responsive to all attempts 

by any people to annihilate another people.  

I went to Darfur in August to bear witness, to assess humanitarian needs and to ensure that funds 

provided by the American Jewish community are being and will be used effectively. I met many of the 

displaced farmers and listened to their chilling stories.  

The government bombed their villages; men on horses rode in, often yelling ethnic slurs and shooting 

wildly. They stole; they raped; they killed. They stuffed wells with dead bodies or carcasses and 

burned villages to the ground.  

I met Fatima; her five children were all ill with life-threatening diarrhea. I met a 10-year-old boy — 

clinging to the leg of a medical assistant — who saw his parents and two brothers shot dead.  



I met the mother of twins who gave birth the day the militia came to her village. She saw her brother, 

aunt and uncle killed but managed to escape with her family, her newborn babies tucked into a straw 

mat. 

They and over a million others fled in terror and came gradually to camps being set up to receive 

them — now about 158 camps scattered throughout Darfur (a region the size of California) containing 

tens of thousands of families packed into tent cities, fighting hunger, illness, displacement, boredom 

and depression. People whose simple agricultural life had allowed them to remain self-sufficient, now 

have no means of support.  

Currently, the situation is deteriorating. The populations coming into the camps keep growing, and 

there is not enough food. There are too many cases of dehydration, malnutrition and deadly diarrhea.  

Living in close quarters like this breeds its own set of sanitation, physical and mental health 

problems. Mortality rates — already at about 10,000 a month — could rise suddenly.  

Some of the Janjaweed have been outfitted by the government as “police” to provide “security” for 

the camps. Women still disappear or are raped when they venture out to collect firewood to use for 

cooking or to sell to buy food.  

The U.S. Congress labeled the crisis genocide in July, and the Bush administration followed suit in 

September, but members of the U.N. Security Council, particularly Russia, China and Algeria, continue 

to block sanctions and other strong actions, creating deadlines and weak resolutions that are 

unenforceable and unheeded. U.N. Secretary General Kofi Annan reported that security is declining 

and violence is on the upsurge. 

In a reversal that demonstrates that international pressure can make a difference, the Sudanese 

government reluctantly agreed to allow 3,000 African Union troops to monitor the tenuous cease-fire 

and escort aid convoys, but they have no mandate to protect civilians. The Sudanese army and police 

continue to attack camps and forcibly relocate internally displaced people.  

Recent reports describe government forces burning shelters, smashing water pipes, beating and 

shooting people and refusing access to aid agencies. On Nov. 8, the Sudanese government signed a 

historical peace agreement, accepting a no-fly zone over the region and promising to disarm the 

Janjaweed and improve access to aid. The next day, more violence was reported in camps. 

The United Nations is conducting an investigation to determine whether the crisis constitutes 

genocide. This marks the first time in the history of the Security Council that Article 8 of the 



Genocide Convention has been invoked, which is a most welcome occurrence, but it is not enough 

by itself. By the time the assessment is complete, at least another 30,000 people will be dead. 

Confronted with the realities of a grim future, we must increase pressure on the U.S. government and 

international community to persuade the Security Council to do what must be done to end the 

violence and suffering. Sudan must be forced to improve access to the camps for humanitarian aid 

workers and supplies, and it must be sanctioned until the Janjaweed is disarmed and the region is 

secured.  

The African Union troops must be given an expanded mandate under Chapter VII of the U.N. Charter 

to protect civilians. Should the no-fly zone over Darfur be violated, enforcement by NATO forces must 

be authorized. 

Additional humanitarian aid is desperately needed. Governments must do their part to ensure that the 

U.N. humanitarian programs are functioning at full capacity and meeting the vast needs. Support from 

individuals to nongovernmental organizations providing humanitarian assistance is also essential. 

American Jewish World Service (AJWS) launched a Sudan Emergency Appeal in April to help meet 

these needs. To date, $500,000 has been raised to rehabilitate water sources, construct sanitation 

facilities and provide therapeutic feeding centers to care for the thousands of malnourished children. 

I surveyed these programs when I was there and left overwhelmingly satisfied that lives are being 

saved. 

As a result of my assessment, AJWS is also providing educational and recreational materials and 

programs for orphaned children, zinc treatment for children suffering from diarrhea and because rape 

is being used as a strategic weapon against women and their families, we are providing reproductive 

health care and addressing the consequences of sexual violence against women. Financial support for 

these ongoing efforts is critical.  

The Jewish response is growing. The Jewish Coalition for Disaster Relief, comprised of 45 national 

Jewish organizations, created a Jewish Coalition for Sudan Relief that has raised about $170,000, and 

the Reform movement has spearheaded its own campaign, raising about $120,000. A number of Jewish 

organizations have joined us as members of the Save Darfur Coalition, a broadly diverse group of more 

than 100 faith-based and humanitarian organizations advocating for the people of Darfur, and other 

Jewish organizations are responding with humanitarian aid.  



Until conditions are established that permit the voluntary, safe and dignified return of those 

displaced by the conflict and violators of human rights are held accountable, our diligence must 

not wane.  

Leviticus teaches, “Thou shalt not stand idly by the blood of your neighbor.” This holiday season, 

let us celebrate with our loved ones, but let us also resolve to do all that we can to end human 

suffering and prevent genocide whenever, wherever and to whomever it occurs.  

Ruth W. Messinger is the president and executive director of American Jewish World Service, an 

international development and emergency relief organization. For more information, to make a 

donation or take action, visit www.ajws.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elie Wiesel: On the Atrocities in Sudan 
Remarks delivered by Elie Wiesel at the Darfur Emergency Summit, convened at the 
Graduate Center of the City University of New York on July 14, 2004, by the American 
Jewish World Service and the United States Holocaust Memorial Museum. 
 
Sudan has become today's world capital of human pain, suffering and agony. There, 
one part of the population has been - and still is - subjected by another part, the 
dominating part, to humiliation, hunger and death. For a while, the so-called civilized 
world knew about it and preferred to look away. Now people know. And so they have 
no excuse for their passivity bordering on indifference. Those who, like you my friends, 
try to break the walls of their apathy deserve everyone's support and everyone's 
solidarity. 
 
This gathering was organized by several important bodies. The U.S. Holocaust 
Memorial Museum's Committee on Conscience (Jerry Fowler), the Graduate Center of 
the City University of New York, the American Jewish World Service (Ruth Messinger) 
and several other humanitarian organizations. 
 
As for myself, I have been involved in the efforts to help Sudanese victims for some 
years. It was a direct or indirect consequence of a millennium lecture I had given in the
White House on the subject, "The Perils of Indifference". After I concluded, a woman in 
the audience rose and said: "I am from Rwanda." She asked me how I could explain 
the international community's indifference to the Rwandan massacres. I turned to the 
President who sat at my right and said: "Mr. President, you better answer this 
question. You know as well as we do that the Rwanda tragedy, which cost from 
600,000 to 800,000 victims, innocent men, women and children, could have been 
averted. Why wasn't it?" His answer was honest and sincere: "It is true, that tragedy 
could have been averted. That's why I went there to apologize in my personal name 
and in the name of the American people. But I promise you: it will not happen again." 
 
The next day I received a delegation from Sudan and friends of Sudan, headed by a 
Sudanese refugee bishop. They informed me that two million Sudanese had already 
died. They said, "You are now the custodian of the President's pledge. Let him keep it 
by helping stop the genocide in Sudan." 
 
That brutal tragedy is still continuing, now in Sudan's Darfur region. Now its horrors 
are shown on television screens and on front pages of influential publications. 
Congressional delegations, special envoys and humanitarian agencies send back or 
bring back horror-filled reports from the scene. A million human beings, young and old,
have been uprooted, deported. Scores of women are being raped every day, children 
are dying of disease hunger and violence.  
 



How can a citizen of a free country not pay attention? How can anyone, anywhere not 
feel outraged? How can a person, whether religious or secular, not be moved by 
compassion? And above all, how can anyone who remembers remain silent? 
 
As a Jew who does not compare any event to the Holocaust, I feel concerned and 
challenged by the Sudanese tragedy. We must be involved. How can we reproach the 
indifference of non-Jews to Jewish suffering if we remain indifferent to another people's
plight? 
 
It happened in Cambodia, then in former Yugoslavia, and in Rwanda, now in Sudan. 
Asia, Europe, Africa: Three continents have become prisons, killing fields and 
cemeteries for countless innocent, defenseless populations. Will the plague be allowed 
to spread? 
 
"Lo taamod al dam réakha" is a Biblical commandment. "Thou shall not stand idly by 
the shedding of the blood of thy fellow man." The word is not "akhikha," thy Jewish 
brother, but "réakha," thy fellow human being, be he or she Jewish or not. All are 
entitled to live with dignity and hope. All are entitled to live without fear and pain. 
 
Not to assist Sudan's victims today would for me be unworthy of what I have learned 
from my teachers, my ancestors and my friends, namely that God alone is alone: His 
creatures must not be. 
 
What pains and hurts me most now is the simultaneity of events. While we sit here and
discuss how to behave morally, both individually and collectively, over there, in Darfur 
and elsewhere in Sudan, human beings kill and die. 
 
Should the Sudanese victims feel abandoned and neglected, it would be our fault - and 
perhaps our guilt. 
 
That's why we must intervene. 
 
If we do, they and their children will be grateful for us. As will be, through them, our 
own.  



 
  

Sudan: Death by Designation, By Jerry Fowler  
The Globe and Mail, Toronto 
Tuesday July 13, 2004 
 
 
"Let the lawyers debate whether the situation in Darfur is legally 
'genocide.' It's past time to bandy words." 
 
 
I went to the African country of Chad in May on behalf of the U.S. 
Holocaust Memorial Museum to investigate the threat of genocide in the 
Darfur region of Sudan, right across the border. What I saw and heard 
haunts me still. 
 
I talked to dozens of Sudanese refugees spread over hundreds of 
kilometers and heard remarkably consistent stories of people who fled their
homes in terror. I heard stories of murder and pillage and chilling 
references to rape and sexual violence. Almost everyone told me that they 
believed they were attacked because of their ethnic identity as members of 
African, non-Arab tribes. They said that the perpetrators were the 
Sudanese government and its Arab janjaweed militia allies. 
 
I also saw the harsh desert environment into which they'd been driven, 
where lack of food and water very soon can be fatal. I've since heard of 
obstacles placed by the Sudanese government in the way of international 
assistance for the more than one million refugees who have been driven 
from their homes and are still in Darfur. And I know that those obstacles 
amount to a death warrant. 
 
People ask me, is this genocide? My answer: It doesn't matter. 
 
"Genocide" was first introduced to the English language 60 years ago by a 
Jewish refugee from Poland, Raphael Lemkin, who was trying to describe 
what was happening in Nazi-occupied Europe, where his parents and other 
members of his family were being swept up in what today we call the 
Holocaust. After the Second World War, Mr. Lemkin successfully pushed 
the newly formed United Nations to adopt the Genocide Convention, an 
international treaty whereby nations promised to "prevent" and "punish" 
the crime of genocide. Poignantly, he described the convention as the 
epitaph on his mother's grave. 



 
Canada and more than 130 other countries are parties to the convention, 
which defines genocide as the intentional physical destruction of a group or 
a substantial part of a group. The convention talks about "prevention" of 
genocide, but it does not specify what parties to the treaty actually have to 
do. It vaguely commits nations to "undertake" to prevent genocide and 
permits them to refer instances of genocide to the United Nations. 
 
What comes next is not clear from the language of the treaty. The fact is, 
however, that whatever obligations exist are more political and moral than 
legal. And those obligations are to prevent genocide, which by definition 
means that countries do not have to wait to act until everybody agrees 
that genocide is occurring. 
 
The convention also creates a field day for lawyers by defining genocide in 
terms of the subjective "intent" of perpetrators. Members of a group may 
be killed, but is it with the "intent to destroy, in whole in or in part, 
a...group, as such"? Determining the subjective intent of an array of 
perpetrators who are far away is inevitably an ambiguous undertaking. 
Lawyers can argue the point long past the time when all the members of a 
targeted group are dead. 
 
Many say that what is happening in Darfur is genocide. I do not quarrel 
with that assessment. There is a strong case to be made -- especially 
based on the contention that the Sudanese government and its janjaweed 
allies are, in the words of the Genocide Convention, "deliberately inflicting 
on [a] group conditions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part." 
 
UN Secretary-General Kofi Annan, on the other hand, avers that he cannot 
say that it is genocide "yet." And no doubt his lawyers can back him up on 
that. But he is not off the hook. The goal is to "prevent" genocide, and that 
means acting even if one cannot "yet" say that genocide is occurring. Once 
there is a threat of genocide or, in the words of U.S. Ambassador Pierre-
Richard Prosper, there are "indicators of genocide," we know everything 
that we need to know to act as vigorously as possible. 
 
And we are way past that point in Darfur. The "indicators" of genocide are 
legion. People have been murdered and subjected to serious bodily and 
mental harm, apparently because of their ethnic and perceived racial 
identity. More than a million people have been forced into conditions of life 
that threaten their physical destruction. Tens of thousands have died 
already, and the U.S. Agency for International Development (AID) 



estimates that 350,000 or more will die in the coming months. Ongoing 
assessments by independent organizations such as Médecins sans 
frontières suggest that the agency's estimate may be conservative. Lives 
are hanging in the balance on a massive scale. 
 
We do not need to know more in order to act. Genocide is a real and 
present threat in Darfur. 
 
Let the lawyers write their memos and have their intriguing legal 
discussions of what constitutes evidence for "intent to destroy." But don't 
wait to act while they are doing so. Canada, the United States, the 
European Union, the African Union, the Arab League and the entire United 
Nations need no further legal advice. All they need is political will. 
 
The time for action in Darfur is now. 
 
Please donate to our Sudan emergency appeal today.  
 
To find out what else you can do to help, take action now. 
 
 
Jerry Fowler is staff director of the Committee on Conscience, which guides 
the genocide prevention activities of the U.S. Holocaust Memorial Museum. 

 
 

 

 



 
 

 רצח עם בסודן

 (Patric Shookhdeo) פטריק שוחדאו
 

מתוך התעלמות , הנוצרים והאנימיסטים בעלת הרוב המוסלמי מתרחשת מלחמת אזרחים ממושכת ורדיפה שיטתית של המיעוטים, בסודן

 .כמעט מוחלטת של הקהילה העולמית

שם , עם את המתחולל בסודן-כרצח עולם מהסס להגדיראולם ה. שגור בפי כל לתיאור הנעשה ברואנדה או בבוסניה" עם-רצח" המונח

 .לפחות, בארבעה וחצי מיליון נאמד מספר ההרוגים ביותר משני מיליון ומספר העקורים

פירושו כל אחת מן " עם-רצח"; 1948ם בשנת "אשר אומצה על ידי האו ,עם- של האמנה בעניין רצח2עם מוגדר בסעיף -המונח רצח

הרג של ) א: (כגון, דתית גזעית או, אתנית, ות מתוך כוונה להרוס בשלמות או באופן חלקי קבוצה לאומיתהמבוצע ,הפעולות כדלקמן

המיועדים להביא , לגרום לקבוצה במתכוון לתנאי חיים) ג(; בקבוצה גרימת נזק גופני או נפשי חמור לחברים) ב(; חברים בקבוצה

ילדים מן  העברה כפויה של) ה(;  המיועדים למנוע לידות בקרב הקבוצהכפיית אמצעים) ד(; או החלקית להשמדתה הפיזית המלאה

כי אין הקהילה הבינלאומית מפסיקה , בסודן והסיבה ידון המאמר בתופעת רצח העם, בהסתמך על הגדרה זו". הקבוצה לקבוצה אחרת

  .עד עצם היום הזה, אותה
 

 הסכסוך

מאה וארבע עשרה שפות מדוברות .  ערביות-ושישה אחוזים מהן  ניות ושלושיםהאוכלוסייה בסודן מורכבת ממאה וארבעים קבוצות את

, מוסלמים כשבעים אחוזים מן האוכלוסייה הם. השפה הרשמית בצפון ואנגלית היא השפה הרשמית בדרום אולם הערבית היא, בסודן

הדת הרשמית היא איסלאם , 1983נת אסלאמית בש סודן הוכרזה כרפובליקה. עשרים אחוזים נוצרים ועשרה אחוזים אנימיסטים

-כמלחמה בין הצפון המוסלמי בעיקרו לבין הדרום הלא, בדרך כלל, בסודן מצטייר הסכסוך. אסלאמית- והמשטר מטפח תרבות ערבית

ארבעים וחימשה אלף קילומטרים  הנמצא במרכז סודן ומשתרע על שטח של, אולם התמונה מסתבכת בשל אזור נובה, ברובו מוסלמי

אשר , כחמישים קבוצות אתניות ומקיים מסורת של תרבות אפריקאית ייחודית המאכלס, זהו אזור פורה מאד. ים בדרום כורדופאןרבוע

לקורבנותיו של המשטר  המוסלמים הרבים החיים באזור זה הפכו אף הם. ההתאסלמות והערביזציה באזורים השכנים נשתמרה נוכח

לכך יש להוסיף את פיתוח תעשיית הנפט . חברה אפריקאית שתלט בכוח על כל גילוי שלהמשליט מדיניות של ערביזציה ומבקש לה

 .בהם ידון המאמר להלן, המיעוטים במספר אופנים המשפיעה לרעה על קבוצות, בסודן

 ופייהכאשר שליטתם של האזורים המוסלמים בצפון עיצבה את א, 1820באמת ובמיוחד מאז שנת  סודן מעולם לא הייתה ישות מאוחדת

, החברה הסודנית על בסיס של עבדות הביאה למיסודה של, 1820בשנת , הפלישה המצרית בפיקודו של מוחמד עלי פאשה. של הארץ

 1820מצרי שאחרי -אך השלטון הטורקי, בצפון סודן עוד לפני הכיבוש המצרי העבדות הייתה נהוגה. תוך שליטה של הצפון על הדרום

" חארב-אל-דאר"ל האיסלאם מחלק את העולם. כמכשירים להעמקת המחלוקת,  ובתרבות הערביתהאורתודוקסי השתמש באיסלאם

על פי ההלכה . אותם שואפים המוסלמים להרחיב ,שטחי איסלאם) השלום, משכן האיסלם" (איסלאם-אל-דאר"ול) משכן המלחמה(

 כי מקום הופך להיות דאר, טוענים,  מאליכ ושאפעי,חנבל; של ארבע האסכולות העיקריות שלושה מבין המייסדים, האיסלמית הקלאסית

עוד לא חלים עליו חוקי ההלכה המוסלמית  כל" משכן המלחמה" לפיכך יישאר אזור הדרום . כאשר חוקי הכופרים ניכרים בו, חארב-אל

 .(השריעה(

 אשר נוהלו, למעשה,  שונותהיו הצפון והדרום שתי ארצות, 1900בשנת , בניהולה של סודן עם תחילתה של המעורבות הבריטית

, 1953בשנת  (Juba) ובה'נערכה ועידה בג ,בתקופה של העברת השלטון לסודנים. לא נעשה כל ניסיון לשנות את המצב הקיים. בנפרד

 רתבמסג, לאחר מספר ימי דיון הצביע הדרום למען ניהול נפרד. בניהולם של הצפון והדרום כדי לדון, בהשתתפות נציגים משני האזורים

, כי הדרום העני יותר לא יוכל להתפתח, הדרומיים אחרי הועידה הצליחו נציגי הצפון לשכנע את הנציגים. אפשרית של מדינה פדרלית



 ,כי הצפון והדרום ישמרו על אחדות, הועידה כונסה מחדש ונתקבלה ההחלטה. מלא עם הצפון תוך מיזוג, אלא במסגרת של ארץ אחת

להשתלט על הדרום ובפרט אם   הבריטי צפה מראש את הבעיות העלולות להתעורר אם יורשה הצפוןלמרות שהמנהל, כאומה אחת

 .בכירות יעברו הערבים לדרום ויתפסו משרות ממשלתיות

לפרלמנט הם נכנעו ללחץ לתמוך בקו הממשלתי בעניין   נערכו בחירות ולמרות שמספר מועמדים דרומיים טובים נבחרו1953בשנת 

היו רק  אם כי, לארץ כולה הוענק שלטון עצמי. הרעיון של מתן אמצעי ההגנה מעוגנים בחוקה לדרום אז עלה הכורת על. אישור החוקה

האחדות הפוליטית והמנהלית להגברת שליטתו  באופן זה ניצל הצפון את. מעטים מאנשי הדרום המסוגלים למלא משרות בכירות

איסלמית על עמי -הערבית, זו החל המשטר החדש לכפות את התרבות הצפוניתוחוקית  כוח חזקה- מתוך עמדת. והשפעתו על הדרום

, אזרחים- הסחרור אל מלחמת  היה בכוחם למנוע את, כי הפדרציה או לפחות מתן אמצעי הגנה לדרום, הנה כי כן נראה .הדרום

  .עם- ברצח הנמשכת עד עצם היום הזה וגרמה לשימוש ממוסד של סודן

 עם-רצח

מלחמת האזרחים הראשונה . עוד במשך התקופה של העברת השלטון ,פרץ סכסוך בין הצפון לדרום, ונותיו של הצפוןלאחר שנתבררו כו

סודן  במשך כל ההיסטוריה המודרנית של. הצפון השתמש לא רק בכוח צבאי כדי לנצח בסכסוך זה .1972 עד 1955נמשכה משנת 

הורה משטרו של נומיירי למשרדי  1972 בשנת.  שלמים על מנהיגיהםנעשה שימוש באמצעים נוספים בניסיון למחות כליל עמים

קהילות ]". בנוסח האיסלם, דהיינו[שאינם מסוגלים להתלבש כראוי "החזירים ולמי  הממשלה בהרי נובה שלא לספק שירותים למגדלי

על פי האיסלם . של הנובה בותיתהמקומיות הרגו רבבות חזירים בהתקפה על מקור מזון חשוב ועל גאוותם התר) הערבים) הבאגארה

מוסלמים באזור אליה חברו גם מוסלמים -התקפה על הלא, אפוא ,הייתה זו. נחשב החזיר לחיה טמאה האסורה למאכל על המוסלמים

 .האפריקאיות על מסורותיהם, עין- למראית

אין הממשלה מסוגלת , מוסלמים-עומת לאאפריקאים ומוסלמים ל ערבים מול, בשל הקיטוב הפוליטי והחברתי בסודן בין הצפון לדרום

אלא מתוך מחויבות  ,מאזן הכוחות הפוליטי והצבאי לטובת הצפון באופן שאינו מאפשר שינוי מהותי. וסובלנות לקיים משטר של שלום

מאחר , הסכמה כללית בין המפלגות הפוליטיות הצפוניות אין כל שותפות בשלטון או. מוחלטת וכנה לממשלה דמוקרטית חילונית

 DUP-ול' האומה' יריבות פוליטית בין המפלגות הצפוניות אינה מאפשרת למפלגת"לפיכך . אידיאולוגיה שהפוליטיקה בסודן מבוססת על

כתוצאה מכך האיסלאם הוא האידיאולוגיה ולפיה חייבת סודן  ."להסתכן בהתנתקות משורשיהן הדתיים והכיתתיים למען חילוניות כנה

התאסלמות /הערביזציה מלחמת האזרחים נגד הדרום ומדיות. הנשלט באמצעות החוק האיסלאמי" איסלאם-אל דאר"להיות חלק מן ה

  .הן אמצעים המקדשים את המטרה בעיניהם של מנהגי חרטום

בעקבות יישום , 1983בשנת , הנוכחית לאחר שהחלה מלחמת האזרחים, 1989המשטר הנוכחי עלה לשלטון בהפיכה צבאית בשנת 

. יהאד'הרואה במלחמת האזרחים ג, )ל"חא(החזית האיסלמית הלאומית  המשטר נשאר משטר צבאי בשליטתה של. סלמיהחוק האי

, הפילוסופיה שלו על פי.  היה חסן אלתוראבי1999עד שנת , אך הכוח האידיאולוגי שמאחוריה, ל"מנהיג החא עומר אלבשיר הוא

זו היא תפיסת העולם שמאחורי . צורך לקרוא תגר על המערב כי שי, הוא מאמין. האיסלאם חיוני ליצירת זהות סודנית וחברה מלוכדת

ליצור תחרות לערב  המשטר מתכוון. ערביזציה של סודן והרג העומדים למכשול בהשגת מטרותיה/האיסלמיזציה ל ומדיניות המשך"החא

 .הסעודית כבית האיסלם

לאדן -תלונתם העיקרית של אוסאמה בן. של יחסיה עם ארצות הבריתב, הסעודית כמושחתת בעיניהם של מוסלמים רבים נחשבת ערב

, התקפה על האמונה האילסמית הם רואים בכך. קעידה היא על נוכחותם של חיילי צבא ארצות הברית על אדמה סעודית- אל ורשת

 .הקדושה משום שנוכחות זו מחללת את האדמה האיסלמית

אשר נאמרה על , )אמרה או מסורת של מוחמד(' בחדית מודגשת, ת הדאר אל איסלםהרעיון של אדמות איסלמיות בתפיס, יתרה מזאת

 אני אגרש את היהודים: אומר) עליו השלום(עומר שמע את שליח אללה : "היא קובעת. לספירה 632ידי מוחמד על ערש מותו בשנת 

יברכהו (אשר אמר שליח אללה , הדברים דאח: "בחאדית דומה נאמר) 5". (ואת הנוצרים מחצי האי ערב ולא אשאיר אלא מוסלמים

" לא תתקיימנה יחד שתי דתות בארצם של הערבים. ואללה ילחם ביהודים ובנוצרים מי ייתן, בימיו האחרונים) אללה וישים לו שלום

דה ובאותה המי, השביעית במאה, אלה היו הצידוק להתפשטות הטריטוריאלית של האיסלם תחת שלטונו של הכליף עומר חאדיתים



 .מוצדקות מבחינה דתית כי פעולותיו לאסלם את המדינה, יכול המשטר בסודן לטעון

שיטה זו . ערביזציה של סודן/לעקירת מכשולים אנושיים לאיסלמיזציה מדיניות האדמה החרוכה היא עוד אחת מן השיטות של המשטר

אשר , נבזזים ואנשים בקר ורכוש נשרפים או, קלאייםגידולים ח. אדם-קרקע ומשאבים לצורך יצירת רעב מידי גורסת הרס מכוון של

הם למעשה " מחנות השלום. "הממשלה או לסבול חרפת רעב בשליטת" מחנות שלום"התפרסנו מעבודת אדמה מגורשים בכוח אל 

מדיניות זו  ונתלעתים קרובות מכו. המבוצעת על אנשים עקורים ופגיעים, אינדוקטרינציה איסלמית כאן מתחיל תהליך של. מחנות ריכוז

הנפט הפך לגורם . השטח להמשך הקידוחים והשאיבה מתוך מגמה לפנות את, נגד אוכלוסייה החיה באזורים בהם פועלות חברות נפט

 .למשטר תמריץ ומשאבים כספיים להגביר את המערכה נגד התושבים באזור הדרומי ובנובה בהעניקו, המסבך את המצב עוד יותר

 האתני של שבטים כגון הדינקה והנואר בסודן והוא מתעד את הטיהור" המחיר האנושי לנפט"מגדיר זאת " ומיאמנסטי הבינלא"ארגון 

(Nuer) הנפט כדי לפנות שטח לשדות, מאדמתם. 

ון סודן גדיואל והכנסייה 'על ידיד הכומר ג, יורק- בניו "מ'י בע'טאליסמן אנרג" הוגשה תביעה משפטית נגד חברת 2001 בנובמבר -8ב

, בטיהור אתני יחד עם ממשלת סודן, השתתפה ביודעין" טאליסמן"כי , בתביעה נטען. תובעים נוספים רסביטריאנית בסודן ושלושההפ

כי טאליסמן מספקת תמיכה כספית ולוגיסטית , עוד בתביעה נטען. על מנת ליצור שטח ריק לקידוחים ולשאיבת נפט עבור החברה

 עם-רווחי הנפט מאפשרים לממשלה להמשיך במערכה של רצח. מוסלמים-נגד אזרחים לא "אדיה'ג"כי הוא עוסק ב, בידיעה, למשטר

  .כי אומות המערב מתעלמות מהפרות של זכויות האדם, והמעורבות המערבית באזור פירושה

, תם ועברו לצפוןשמקצת הפליטים עזבו בהסכמ בעוד. קרוב לארבעה וחצי מיליון איש בסודן נעקרו ממקומותיהם ללא פיצוי או תמיכה

 גורלם של. הפליטים לעזוב בגלל החורבן המוחלט שנגרם כתוצאה מן המלחמה המתמשכת אולצו שאר, כדי להימלט מן החורבן בדרום

-הפליטים הקימו ערי. בילדים החולים הרבים אין תרופות לטיפול. מעצרים ועינויים, הרעבה, רצח, הנשארים הוא איום בעקירה מבתיהם

 עלו כוחות הממשלה והרסו 1992 ובינואר 1991בחודש דצמבר . להתקפות מתמשכות אך גם כאן הם נתונים,  חרטוםבקתות סביב

הם היו . בנין-מים וחומרי ,מזון, באתרים שבמדבר לא היו כל שירותים. תושביהן נאספו ונלקחו אל המדבר. את הבקתות בבולדוזרים

 .איסלאמיות להיכנס אל המחנות סיוע- יותאשר התירו רק לסוכנו, מוקפים במדבר ובשומרים

לפי . הפצצה יום יומיות-לעתים סובלים האזרחים מפשיטות. אוכלוסייה אזרחית סכנה נוספת נשקפת למיעוטים הסודנים מהפצצת

חות  תועדו לפ2000במשך שנת  .הפצצת יעדים אזרחיים נעשית בתכיפות רבה, שנאספו על ידי עובדי סיוע הומניטרי בסודן נתונים

, ם"של האו (Operation Lifeline Sudan) "מבצע קו לחיים סודן" המחקר התבסס על מידע ממקורות. מאה ושלוש עשרה הפצצות

ההפצצות הם  תכופות יעדי. בינלאומי ומומחים לתוכניות סיוע הפועלים מטעם כנסיות שונות בדרום סודן קבוצות אחרות של סיוע

ספר -תקפו כוחות של נאמני המשטר בחרטום בית 2000  בפברואר-8ב. חולים-פליטים ובתי- מחנות,ספר-בתי, כנסיות: אזרחיים כגון

מסר  , בפברואר11לפי ידיעה של סוכנות רויטרס מ. גם מורה אחד נהרג. ילדים ופצעו שבעה עשר הרגו ארבעה עשר, קתולי בהרי נובה

מספרם של בתי הספר המתוכננים כיעדי ". כמתוכנן פלו על היעדיםהפצצות נ"כי , בכיר בשגרירות סודן בניירובי, דירדיארי אחמד

 .המיומנויות והחוסן של הדור הבא של האויב בדרום סודן, את התקווה מערער המשטר, הריסת התשתית החינוכית

לכן הפכו . רבןמשבר וחו אלא גם מקור של חוסן ואחדות לקהילות הנוצריות בעתות, רק מכשול על דרך האיסלמיזציה הכנסיות הן לא

, הפציץ מטוס של צבא הממשלה את קתדרלת פרייזר בלואי 2000  בדצמבר-29ב. הכנסיות ליעדים להצתות והכמרים נשלחים למאסר

, שפרצו בעקבות מהומות. בחרטום" כל הקדושים" הותקפה קתדרלת 2001באפריל , באירוע אחר. נחרב  הבניין-, מחוז אקטווטוריה

, בה נדונה החלטת הביטול, בתוך הקתדרלה בזמן ההתכנסות. אשר תוכננו בכיכר הירוקה בחרטום, פתוחותבוטלו חגיגות הפסחא ה

בוצעו מעצרים רבים ולפחות . נגרם הרס לספסלים ולרכוש של הקתדרלה. מדמיע הסתערו חיילי הממשלה על הבניין תוך ירי של גז

על אף מדיניות , הכנסייה בסודן יש הוכחות לתופעה של גידול מדהים של. אף על פי כן ולמרות אירועים כגון אלה. הולקו חמישים איש

 .חורבן ושממה באדמותיהן המשטר המכוונת להרוס את הקהילות הנוצריות ולזרוע

 נאסר על ארגוני סיוע בינלאומיים לפעול 1997מאז שנת . הומניטריים מערכת ההפצצות של המשטר הסודני אינה פוסחת גם על יעדים

כי הם מעכבים מזון , ידיעות רק לארגוני סיוע מוסלמים מותר לפעול באזורים אלה ויד. העניים וההרוסים ביותר בסודן  מן האזוריםברבים

ם נמצאת תחת איום וחובה עליה להודיע לשלטונות מתי "העולמית של האו תוכנית המזון. ושירותים אחרים למי שמסרבים להתאסלם

הממשל כחמש עשרה  הופיע מטוס של, 2001 באוקטובר 9במקרה אחד ב. באזורים בהם הורשתה לפעולהצנחות מזון  והיכן תבוצענה



אירוע זה גרם להפסקת מבצעי הצנחת . שהתקהל במקום גאזל והפציץ את ההמון-אל-אשר תוכננה בבאחר, דקות לפני הצנחת מזון

. בקאסאלה לאחר שהיה נתון להפגזה ארטילרית UNHCR-ההיה צורך לפנות את צוות  2000 בנובמבר. ם באזור זה"המזון מטעם האו

טייס . ובה שבדרום סודן'בג  יורט מטוס של הצלב האדום2001 במאי 9ב. החרים ציוד ועצר את הצוות, פשט על המשרדים הצבא

כדי , ה השתמשו כוחות הממשלה הסודנית בארטילרי2001בנובמבר  11ב. המשנה נהרג והצלב האדום נאלץ להפסיק את הטיסות

תמונה המתארת  מדוגמאות אלה עולה. שהגיעו למבצע הצנחת מזון בנובה (UNWFP) תוכנית המזון העולמית לתקוף מטוסי סיוע של

כך יכול המשטר . מוכשלים, ומאמצים בינלאומיים למנוע זאת בבירור כיצד האוכלוסייה הפגיעה ביותר בסודן מותקפת בדרכים רבות

  .שטחים עצומים להרוס תשתיות ולשים לשממה

 עבדות

סודן , ם בין סודן לבין משרד החוץ האמריקאי"המיוחד של האו לפי המתאם. סחר עבדים הוא פן נוסף של רצח העם המתרחש בסודן

האדונים והדרומיים  הצפוניים היו מאז ומעולם. לעבדות היסטוריה ארוכה בסודן. בה קיימת עבדות רשמית היא המדינה היחידה בעולם

נשים וילדים מן הדרום נחטפים . האיסלמיזציה של המשטר עתה משמשת העבדות ככלי נשק במלחמה וכחלק ממדיניות. דים העב-

משנת  (Mehdi) מהדי, מתקופת שלטונו של הנשיא הקודם. להתאסלם ויש ידיעות על התעללות מינית רבים אנוסים. ונמכרים לעבדות

. יחד עם ביזה של בקר ושרפת רכוש, הממשלה בהסכמת, נשים וילדים כשלל מלחמה ואילך לקחים אנשי המיליציות הערביות 1986

מוסלמיות מאחר שילד מאב מוסלמי נחשב למוסלמי על פי חוקי -לילדים מנשים לא חיילים מקבלים עידוד ותגמול על היותם אבות

) סולידריות נוצרית בינלאומית) CSI חרר ארגון שי2001באוקטובר . מוסלמיות-מדיניות זו מעודדת חטיפה ואונס של נשים לא .האיסלם

כי תשעים אחוזים עברו , מראיונות עם המשוחררים עולה. למשטר ציות-ארבעים ואחד עבדים סודנים מתוך אי, ארבעת אלפים

 .קבוצתיאונס  אחוזים אולצו להתאסלם ושבעים וחמישה אחוזים מן המשפחות שמעל גיל שתיים עשרה עברו שמונים, התעללות גופנית

מעמד או " של האמנה מגדיר עבדות כ11סעיף  .(1953 כפי שתוקנה בשנת( 1926סודן שותפה לאמנת העבדות משנת , אף על פי כן

 ,כל הפעולות הכרוכות בשבי" מגדיר את סחר העבדים כ1.2סעיף ". הנלוות לזכות הבעלות מצב של אדם עליו חלים כל הסמכויות

סעיף . מעקרונות היסוד של החוק הבינלאומי למעשה איסור העבדות הוא אחד". כוונה להורידו לעבדותרכישה או מכירה של אדם מתוך 

 העבדות". עבדים על כל צורותיהם ייאסרו-עבדות וסחר; אדם כעבד או במצב של שיעבוד לא יוחזק" של הצהרת זכויות האדם קובע כי 4

הפרתו אינה ברת , בלתי ניתן לביטול לפיכך סעיף זה .(ICCPR) ופוליטיות של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות 8אסורה בסעיף 

לכל יחיד "; אוסר על העבדות, 1963שהוכרזה רשמית בשנת  (African Charter)  בהצהרת היסוד האפריקנית5גם סעיף . הצדקה

-סחר, ובמיוחד עבדות  של אדםכל צורות הניצול וההשפלה. ההתחשבות בכבוד הטבוע באדם וההכרה במעמדו החוקי שמורה זכות

תפיסת האינדוקטרינציה של ילדים היא תופעה נפוצה ". משפילים ייאסרו בלתי אנושיים או, עינויים או יחס או הענשה אכזריים, עבדים

 אלה לילדים. למחנות סגורים אלא גם נחטפים מן הרחובות ומוכנסים, ילדים נתפסים לא רק כחלק מן הסכסוך הצבאי .במיוחד בסודן

עד כי אפילו יצליחו בני משפחותיהם לאתרם , מן הילדים הם כה צעירים רבים. ניתנים שמות ערביים והדרכה בכפייה בתורת האיסלאם

, יתרה מזאת. הדת מנהג זה מפר בעליל את זכותו של הילד לזהות ולחופש. איבדו את זהותם הדתית והתרבותית הם כבר, ולהשיבם

- של ה9.1סעיף . עקירתו מן המסגרת המשפחתית שלו סוד האפריקנית חייבת המדינה להגן עליו מפני של הצהרת הי18לפי סעיף 

ICCPR הפרדתם  תוך, בהפכו את הילדים ליעד". כי ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם, החברות תבטחנה המדינות"כי , קובע אף הוא

אנשים העלולים להתנגד למטרה של ערביזציה  כל הקמת דור חדש שלהמשטר מס. מן היחידה המשפחתית וכפיית זהות חדשה עליהם

 .ואיסלמיזציה מוחלטת

משפחה ונאמנויות  מוסלמית ומנתקת קשרי-מלימוד תרבותם המסורתית וערכיה מחלישה את הזהות האפריקאית הלא מניעת הילדים

 .שבטיות

כי , קובע (CRC)  של האמנה לזכויות הילד14סעיף , לדוגמא. הבינלאומי כי הזכות לחופש הדת מופרת ונשללת תוך הפרת החוק, ברור

 8.1שנקבעה בסעיף  כפי, לכל ילד תהיה זכות לזהות". המצפון והדת, תכבדנה את זכותו של הילד לחופש המחשבה המדינות החברות"

ללא התערבות בלתי , כרז בחוקכפי שהו, שם וקשרי משפחה ,לרבות לאום, ה/לשמור על זהותו"ה /המגן על זכותו של ילד ,CRC-של ה

. האיסלמיזציה בסודן אינו שת לבו לשלטון החוק כל אימת שהדבר עלול למנוע יישום מלא של תוכניות כי המשטר, אפוא, ברור". חוקית

 לנשיא באשיר ומפחית את חובתו ליתן דין וחשבון לעם המעניק כוח רב יותר,  ומאז נמשך מצב החירום1999הפרלמנט פוזר בשנת 



 .ובינלאומיים הסודני ולגורמים פנימיים

לא חל כל שינוי וקבוצות , למעשה. מפלגות אופוזיציה  אמור היה להקל על איסור1999אשר נכנס לתוקפו בשנת , החוק הפוליטי

 סחוטמערכת המשפט אינה עצמאית ובית המשפט העליון אישר את הזכות ל. מהן החופש הפוליטי אופוזיציה עודן אסורות או שנשלל

מאפשר לכוחות , 2000שתוקן בדצמבר  כפי, חוק הביטחון הלאומי. הודאות בעינויים ולהשתמש בצליבה כשיטה של הוצאה להורג

כי המשטר יכול , פירוש הדבר למעשה הוא. טרם שיוחל בהליך משפטי של ערעור ,הביטחון לעצור אנשים עד מאה עשרים ושלושה ימים

מחודש מארס , לזכויות האדם ם" של ועדת האו57ח ה"בדו. מבלי להגיש נגדם כל האשמה, מוגבלעצורים למשך זמן בלתי  להחזיק

למרכיב חשוב ביותר בהטלת אחריות על הממשלה לקיים את  הנחשבת, הובעה דאגה באשר לעצמאותה של מערכת המשפט, 2001

העם  ות החמורות של זכויות האדם בסודן ורצחפנימיות אין בכוחן לפתור או אף לפקח על ההפר תרופות משפטיות. השלטון החוק

  .הנובע מהן

 החוק האיסלאמי

החלפת החוק . המדרבן לתחילתו של השלב בנוכחי של מלחמת האזרחים  והיה הגורם1983החוק האיסלאמי הונהג לראשונה בשנת 

שליטתו . על סודן ינה פוליטית ומנהליתמסבירה כיצד יכול היה הצפון להשתלט מבח, על ידי החוק האיסלאמי ,החילוני בתחומים רבים

אף על פי שהחוק האיסלאמי אינו חל על עשר מדינות . הדרום של הצפון נמשכת הודות לעליונותו הבולטת של הצפון ותרבותו על פני

וב הר מוסלמים החיים באזורי-על לא, עם זאת, החוק האיסלאמי חל. עלול המצב להשתנות בעתיד .הדרום בעלות הרוב הנוצרי

התחייבויות בינלאומיות שקיבלה על עצמה  בכך יש הפרה של. אברים וסקילה-העונשים האיסלמיים כוללים כריתת. המוסלמי בצפון

 שני הסעיפים.  של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות7זכויות האדם וסעיף   של הצהרת5בכל הנוגע לסעיף , ממשלת סודן

 בחוק הפלילי 126לפי פיסקה , כעבירה חמורה דת מן האיסלם מוגדרת-המרת. ם או ביחס אכזרי ובלתי אנושיאוסרים על שימוש בעינויי

. ציות לכללי הלבוש- נשים רבות הולקו בשל אי. ללבוש בגדים על פי מסורת האיסלאם כללי הלבוש מחייבים נשים. 19991משנת 

החוקה קובעת . החירום הנוכחי ל ערך שכן קיימת התעלמות במצבאין לכך כ, למעשה.  מבטיחה את חופש הדת1999משנת  החוקה

ליישומו של החוק . לגיטימציה לממשלה לאסלם את המערכת המשפטית בכך ניתנת. גם כי השריעה ומנהג הם מקורות החקיקה

משום , הספר נשיהאילם מתייחס לנוצרים וליהודים כאל א. מוסלמים ואמונותיהם- רבה על מעמדם של הלא האסלאמי נודעה השפעה

במעמד של , מותר לאנשי הספר לחיות בדאר אל איסלם ,בשונה מבני דתות אליליות. שהם מחזיקים בספרים המוכרים על ידי האיסלאם

ומוגבלים  (יזיה'ג(גולגולת -אולם הם חייבים לשלם מס, את אמונתם ואינם מוכרחים להתאסלם הם רשאים לקיים). ימי'ד(בני חסות 

לקיים את פולחניהם באופן גלוי לעיניה של הקהילה  אסור להם. מגורים והתנהגות, הכוללים תקנות בנושאי לבוש, םבתנאים חמורי

 מוסלמים חייבת-התנהגותם של הלא. צלב: כגון, ברבים ואסור להם לענוד סמלים דתיים לפיכך אסור ששירתם תישמע, המוסלמית

אשר , הימים ואינם מקיימים את האיסורים מי שאינם מאמינים באלוהים ובאחריתהילחמו ב: "הקוראן קובע. לגלות הכנעה למוסלמים

יזיה בהכנעה מרצון ויחושו 'עד אשר ישלמו את הג, אנשי הספר) אפילו הם(האמת  נאסרו על ידי אלוהים ושילחו ואינם מכירים בדת

 ."נכנעים עצמם

-בניית כנסיות או בתי, בנוסף. המוסלמי כבש את דמשק ר שהצבאלאח,  לספירה634בשנת , תקנות אלה נקבעו לראשונה בצו של עומר

 אתם: " נאמר110פסוק , 3בסורה . בסודן חלפו שלושים שנה מאז ניתן אישור לבניית כנסייה .כנסת חייבה קבלת רשות מן השליט

מוטב . הרע ומאמינים באלוהיםשוללים את  ,מחייבים את הטוב, המפותחים שבמין האנושי, הנכם הטובים ביותר שבאנשים] המוסלמים]

-אם זו גישתו של המשטר שבשליטת ה". אולם רובם עבריינים סוטים, בעלי אמונה יש בהם; לאנשי הספר אילו אך הייתה אמונה בלבם

NIF על סודן כולה חיקוי וצידוק דתיים למערכה לאכיפת החוק האיסלאמי וצורת השלטון האיסלמי- שיש לו דגם הרי.  

 הסיכויים

ממשלת החזית הלאומית "כי , בה נאמר, 1999 ביוני 15ב  ,הנבחרים של ארצות הברית קיבל את ההחלטה מספר שבעים וחמשבית 

בוטלו  הסנקציות נגד סודן, עם זאת" …בין השאר , עם בדרום סודן ובהרי נובה- מכוון ושיטתי רצח מבצעת באופן (NIF) האיסלמית

מספרן של הקבוצות המנסות להדגיש את   עולה1998רגדיה המתרחשת בסודן ומשנת קיימת מודעות הולכת וגוברת לט, לאחרונה

האיסור הממשלתי על טיסות סיוע הומניטרי וכתוצאה מכך הרעבה ) א(; הסודני עם על ידי המשטר- חמש הפעולות העיקריות של רצח



באמצעות אכיפת , איסלמיזציה בכפייה (ד. (בדיםע-עבדות וסחר) ג. (הפצצה ללא אבחנה של יעדים אזרחיים והומניטריים (ב. (המונית

יצירת רעב בכוונה תחילה ועקירת ) ה. (ושימוש בסיוע בזמן כתמריץ להתאסלם ספר ובמחנות-אינדוקטרינציה של ילדים בבתי, השריעה

 .באמצעות מדיניות של אדמה חרוכה ופינוי שטחים לצורך הפקת נפט אנשים

על ארבעה   והביא להסכם2001ון דנפורת ביקר בסודן בנובמבר 'הסנטור לשעבר ג. סודןלהשכנת שלום ב קיימים מספר מאמצים

 SPLA -הומניטרי לאזורים בהרי נובה שבשליטת ה התרת מעבר לסיוע) א: (כדי להביא לדון על שיחות שלום, עקרונות שיש לקיימם

 הפסקת הפצצות מן האוויר) ג(ת לחיסון האוכלוסייה הפסקת האש על מנת לאפשר המשך תוכניו כיבוד) ב. (אש באזור-וכינון הפסקת

הציפיות . ושחרור אנשים המוחזקים בשבי בצורה של ועדה לחקירת מקרים כאלה, פעולה להפסקת שיעבוד) ד(נגד יעדים אזרחיים 

וך הפרה של  ת2001התחוללו קרבות בדצמבר , למעשה. להתנתק מתהליך השלום למילוי תנאים אלה נמוכות וארצות הברית איימה

 .כדי לאפשר מתן סיוע במזון בהרי נובה, שעליה הסכימה ממשלת סודן ,הפסקת האש

ניכרים סימנים  לאחרונה. מאחר שהיא משיגה תמיכה באמצעות הכנסות הנפט, כל תמריץ לסיים את המלחמה עתה לממשלת סודן אין

, נוסף על כך. לבין צפון סודן תבודד עוד יותר את דרום סודן ניהכל ברית בין ק. בתמורה לנפט, כי קנייה מוכנה לתמוך בצפון, גוברים

אם לא תגבר  .כדי לקיים קואליציה בינלאומית,  גורם למאמצים לפייס מנהיגים מוסלמים2001בספטמבר  11האקלים הפוליטי מאז ה

הכלכלי והצבאי , וסר האיזון הפוליטיסיכוי לתקן את ח אין. מוסלמים-ערבים והלא- המודעות לסכסוך בסודן ולסבלם של המיעוטים הלא

 .סודן הנוטה עתה לטובתה של צפון

, עבדות, חטיפות, ממערכה תוקפנית של הפצצות קבוצות דתיות ואתניות בסודן נמצאות בסכנה אמיתית של ערעור והרס כתוצאה

  .הרעבה ואינדוקטרינציה, עקירה

מחלישה הממשלה את האופוזיציה ומקיימת את  "הפרד ומשול" מדיניות על ידי. מורדים דרומיות-הממשלה מטפחת לחימה בין קבוצות

על מיזוג למען  ,SPDF -וה SPLA/SPLAM -ה; הקבוצות החשובות ביותר בדרום  הכריזו שתי2002 בינואר 7ב, עם זאת. הסכסוך

לזהותם , באשר למיעוטים ,להמצד הממש, אופוזיציה חזקה יותר עשויה לעודד השקפות מתונות יותר. להגדרה עצמית חיזוק המאבק

לפי . 1997אשר נחתם על ידי ממשלת סודן בשנת  ,IGAD אנשי הדרום ממשיכים להיאבק לפתרון המבוסס על הסכם. ולדתותיהם

 אש- בשוויץ הניבו הסכם להפסקת2002שיחות שהתקיימו בחודש יונאר . על אוטונומיה לדרום הסכם זה הפתרון לסכסוך יהיה מבוסס

מאחר שההסכם תקף רק לגבי , עדיין עתה קיימא אינו סביר- שלום צודק ובר. ם השפעתו במציאות תתברר רק במשך הזמןאול, בנובה

כי הסכסוך איננו צבאי , דתיים וחינוכיים ומוכיח בכך בעליל, יעדים הומניטריים לתקוף, נובה ומאחר שהמשטר ממשיך בכוונה תחילה

  .לא פחות ,עם-הסכסוך בסודן הוא רצח, עם-ם נגד רצח" לאמנת האו2לפי ההגדרה שבסעיף  .גרידא
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GENOCIDE 
 

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE 
APPROVED AND PROPOSED FOR SIGNATURE AND RATIFICATION OR ACCESSION BY 

GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260 A (III) OF 9 DECEMBER 1948 
ENTRY INTO FORCE 12 JANUARY 1951, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE XIII 

STATUS OF RATIFICATIONS, RESERVATIONS AND DECLARATIONS 
 
THE CONTRACTING PARTIES, 

Having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its 
resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to 
the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world,  

Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity, and  

Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-
operation is required,  

Hereby agree as hereinafter provided:  

Article 1 

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, 
is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.  

Article 2 

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, 
in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:  

(a) Killing members of the group;  

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;  

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part;  

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;  

(e) Forcibly transferring children of the group to another group.  



http://www.daatemet.org.il/daathalacha/en_ethics.html 

Morality in Halacha 
 

In this essay we will clarify the moral views of Judaism. First we will say that moral issues, as regarding 
individuals or whole societies, are, it seems, part of our human make-up and not given to rational explanation. 
Most people in the world agree with and support "justice and mercy" as the Kuzari wrote in essay two, 
paragraphs 47 and 48: "'What does G-d demand of you but to do justice and love mercy?' and much like this. 
This and others like it are the laws of reason, and they precede the Divine Torah in nature and time. Without 
them no human community can be led. Even a community of bandits must have some justice amongst 
themselves or their community will not last long." 
The differences in moral behavior between one person and the next or one society and the next stem, in the 
final analysis, from the fundamental, basic, and supreme value that Man accepts upon himself, the value 
which he finds most important. Sometimes Man (his existence and quality) is the supreme value; sometimes 
"the nation" or "the land" is the supreme value, and for some the supreme value is "the worship of G-d." An 
illustration: Though almost everyone agrees that murder is despicable, there are differences in the approach 
to murder. For example, one who accepts upon himself that Man and his life are the supreme value, 
regardless of a person's gender or faith, will find the murder of an idolater the same as the murder of any 
other person. On the other hand, one who accepts upon himself the value "worship of G-d" as supreme does 
not consider the murder of an idolater (who denies the worship of G-d) as forbidden and moreover, even 
considers it a good deed. Thus it is written in Sefer HaIkarim by Rabbi Joseph Elbo, third essay, chapter 25: 
"One is permitted to kill a person who worships idols and does not want to fulfill the seven Noahide 
commandments as a ger toshav, as all religions agree. Even the philosophers permit his killing and said, 
'Whoever has no religion -- kill him.' The Torah warned about idolaters, 'Do not let a soul live,' and if his 
body is forfeit, how much more so is his money, for one who worships idols should be killed and not spared." 
There are many more citations like this. It is clear that one who accepts upon himself the worship of G-d as 
the supreme value is not obligated to accept the sanctity of (all) human life. Moreover, according to Halacha 
one who does not accept upon himself this supreme value and worship idols in place of worshiping G-d 
deserves death. 

Since we have come to explain Jewish morals as reflected in Halacha, we must first detail which supreme 
value the religious Jew accepts upon himself. 

This supreme value is the worship of G-d, to fulfill the commandments of the Torah given by G-d, 
and thus a person fulfills the purpose for which he was created. It is written in Tractate Nedarim 
32a: "R' Eliezer said: Great is the Torah--for without the Torah the heavens and earth would not exist, for it 
is written, 'Were it not for My covenant day and night, the laws of heaven and earth I would not have set'."  

According to the Torah worldview, the world was created only so that the nation of Israel would fulfill G-d's 
commandments. Therefore the prophet Isaiah foretells the end of days, the ideal world, thus (Isaiah 2): "The 
word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem: And it shall come to pass in the last 
days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be 
exalted above the hills; and all nations shall flow unto it. Many nations shall go and say, 'Come and let us go 
up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and they will teach us of His ways, and we 
will walk in His paths; for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem.' And 
He shall judge among the nations and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into 
plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nations, neither shall 
they learn war any more." Only after all the nations recognize the supremacy and unique character of the 
Jewish nation and its faith and understand that only from Zion does the law go forth will there be peace in the 
world. The ideal world will only come with the victory of the Jewish Torah over the ways of the other nations. 

Another important thing is that even though there are natural morals common to most humans, such as pity 
and generosity, the Jew must use them only because Halacha commands him to, as part of worshipping G-d, 
and not because this is how he naturally feels! As brought in Tractate Megillah 25a, where it is explained why 
one who says in his prayers, "to a bird's nest Your mercy reaches" should be silenced--because "He makes 
the holy One blessed be He's traits into mercy when they are naught but decrees." And Rashi explains: "To 
place upon us His yoke to announce that we are His servants and the keepers of His commandments." A 



commandment-fulfilling Jew is forbidden to beg for mercy except in those cases where mercy is a religious 
decree. 

Thus it is written in Responsa Ateret Paz, part one, volume two - Yoreh Deah, notes on paragraph ten, note 
four: "...the Jewish man is obligated to fulfill the rational commandments not because they are rational but 
because of G-d's commandment, as is written, 'And since you hear the laws...' Even when it comes to the 
rational laws you hear what the Torah commanded and do not do them because of your intellect, but as part 
of the other heard laws [which are not rational]." 
Here it is appropriate to note the instructive words of Prof. Yeshayahu Leibowitz OBM: "There are those 
who praise the slogan of prophetic Jewish morality. But Judaism is revealed through religion, and this in 
itself does not permit at all the existence of the classification 'Jewish morality.' The religious faith revealed in 
the Torah and the commandments is not an moral classification. It does not recognize the human conscience; 
it is not coincidental that none of the 48 prophets and seven prophetesses in Israel ever appealed to the human 
conscience. The human conscience, its appreciation and its centrality are possible only if man does not 
recognize G-d. Morals as a supreme and absolute value are atheistic categories, stemming from 
the view of man as the purpose of reality and the center of creation. The atheist Kant was a great 
moralist, because for him Man was god. The prophets presented Man standing before G-d, and only from this 
viewpoint did they discuss the relationships between people. The Jewish nation never marched at the 
forefront of moral pronouncements. We should not understand our forefathers in a manner different than 
they understood themselves. Moreover: It is highly doubtful if morality is given to specification based on 
human groupings, and if there is any sense to the term 'Jewish morality.' It is possible that morality cannot be 
qualified by some adjective taken from the name of a human grouping, nor even perhaps from the name of 
some ideological stream, from some world view. 
"There are only two meaning of 'morality,' and it seems to me that it is impossible to invent a third. Morality 
is either the channeling of man's volition according to his understanding of the truth of reality [practical 
morality, judged by results]--the morality of Socrates, the stoics, Spinoza--or morality is the channeling of 
man's volition according to his recognition of obligations [theoretical morality with no practical goal], even 
when opposed to reality--this is Kantian morality. But in the reading of the Shema I and many other Jews say 
'Do not turn to follow after your hearts and your eyes.' 'Do not turn to follow after your hearts'--this is a 
negation of Kant, 'and your eyes'--this is a negation of Socrates; all this is because 'I am the Lord your G-d'." 
(Judaism, the Jewish Nation and the State of Israel, p. 239) 

Prof. Leibowitz's words are deep and difficult. According to him, the religious Jew has no human morals at 
all (for in his example of the reading of the Shema he negates the only two meanings of "morality"). One who 
fulfthe commandments has naught but Divine imperatives which guide his acts, whether he wants it to or not! 
It is appropriate to look deeply into these matters. 

After this introduction we will explain the details of Halachic laws in supposedly "moral" matters, issues of 
interpersonal relations. 

Deeds of kindness--First of all, you should know that most of these commandments are included under the 
rule Love your fellow as yourself, as Maimonides wrote in Laws of Mourning, chapter 14, halacha one: 
"It is a commandment of the Sages to visit the sick, comfort the mourners, attend the dead, escort the bride, 
accompany guests, to busy oneself with matters of burial, carry the dead on one's shoulder, walk before him, 
eulogize him, dig his grave and bury him, to gladden the bride and groom and see to their needs. These are 
acts of kindness in which one participates personally which have no fixed measure; even 
though all these commandments are from the Sages they are included in 'Love your fellow as 
yourself.' All the things you want others to do for you do for your brother in Torah and commandments." 
Similarly, in Maimonides's Sefer HaMitzvot, root two: "And those who rely on this view counted as positive 
commandments visiting the sick, comforting the mourners, burying the dead, from an exegesis of what the 
exalted One said, 'And tell them the path in which they should walk and the act they shall do,' in which it is 
explained (Bava Kama 100a, Bava Metziah 30b): 'The path' is deeds of kindness, 'they should walk' is visiting 
the sick, 'in which' is burying the dead, 'and the act' is what is mandated by law, 'they shall do' is more than is 
mandated by law. And they thought that each and every one of these actions is a separate commandment and 
they did not know that all these actions and those like them are part of a single commandment (positive 
commandment 206) of the commandments written in the Torah, as said by the exalted One (Kedoshim 19:18), 
'Love your fellow as yourself'." 



Therefore it is first appropriate to clarify the commandment Love your fellow as yourself and from that 
you will learn all the subsections of deeds of kindness. 
Maimonides, Laws of Opinions, chapter six, halacha three: "It is commanded upon each person to love each 
and every person of Israel as himself, as is said, 'Love your fellow as yourself'." And it is written in Hagahot 
Maimoniyot ad loc., section one: "Because he is your fellow in Torah and commandments, but a 
wicked man who does not accept reproof--him it is a commandment to hate, for it is written, 'the fear of G-d 
is the hating of evil,' and it is said, 'Do I not hate them, o Lord, who hate You?'..." 

Thus wrote the Rashbam on Leviticus 19:18:, "Love your fellow as yourself--if he is your fellow, if he is good, 
but not if he is evil, as it is written, 'the fear of G-d is the hating of evil' (Proverbs 8:13)." 

Similarly, in the Minor Tractates, Avot D'Rabbi Natan, version one, chapter 16: "And the hatred of 
mankind--what does this mean? It teaches that a man should not adopt the rule 'love the sages and hate the 
disciples' or 'love the disciples and hate the common man.' Let his rule be 'love them all and hate only 
heretics, apostates, and informers.' So said David, 'Do I not hate them, o Lord, who hate You? Do I not fight 
those who rise up against You? I hate them with utmost hatred, I count them as my enemies' (Psalms 139:21-
22). Yet the Scripture says, 'Love your fellow as yourself, I am G-d' (Leviticus 19:18)? [But what is the reason 
for this? Because I] created him, and if he acts like one of your folk, love him -- but if not, do not love him." 
(See also Pesachim 113b.) 
Know that what is written in Deuteronomy 10:19, "And love the stranger because you were strangers in the 
land of Egypt," applies only to the a convert (and not a ger toshav who has not converted) as Maimonides 
wrote in Sefer HaMitzvot, positive commandment 207: "And the 207th commandment is that we are 
commanded to love the stranger, as the exalted One said (Deuteronomy 10:19), 'And love the stranger.' Even 
though such a one is included in what He said of the people of Israel, 'Love your fellow as yourself' -- as this 
is a righteous convert -- since he entered the covenant of the Torah, G-d added more love to him and 
dedicated a specific commandment about him." 

So you see that the supreme value of one who observes Torah and the commandments is the worship of G-d. 
Whoever is not in this category (non-Jews, apostates, secular Jews who do not fulfill commandments, etc.) is 
not included in the commandment "love your fellow"! It is not for naught that the Torah ended the verse 
"Love your fellow as yourself" with the phrase "I am G-d." 
Here it is appropriate to note that in every human society there is a tendency to protect society members more 
than all those outside the society. Almost every human group will legislate rules which set standards of 
behavior within the group and these standards will give an advantage to group members over non-group 
members. Go look at the laws of developed nations -- the state is not obligated to aid and assist those who are 
not a citizens. Yet: Laws legislated by countries about human rights, equality, and freedom are based on an 
ethical worldview which holds over time and place, even for those who are not citizens of a particular country. 
In a system which sees man as the point of reality, whoever harms Man deserves condemnation, while in a 
system which sees the worship of G-d as the point of Creation, all who interfere in the worship of G-d are 
worthy of condemnation. 

Charity--Deuteronomy 15:7: "If there is a needy person among you, one of your kinsmen in any of your 
settlements in the land that the Lord your G-d is giving you, do not harden your heart and shut your hand 
against your needy kinsman." 
And in Maimonides's Sefer Hamitzvot, prohibition 232: "The 232nd commandment is that we are warned not 
to withhold charity and support from our needy kinsmen after their need is known as is our ability to sustain 
them, as the exalted One said (ibid.), 'Do not harden your heart and shut your hand against your needy 
kinsman.' This is a warning against unkindness and cruelty which will prevent the appropriate actions." 
In Shaarei Teshuva, by Rabbeynu Yonah (R' Yonah "the righteous," son of R' Abraham of Gerona, lived in 
Gerona and Barcelona, Spain in the 13th century and died in Toledo in 5024 [1263]), chapter 3: "'Do not 
harden your heart and shut your hand against your needy kinsman' (Deuteronomy 15:7). We were warned to 
remove from our souls the characteristic of cruelty and to plant in its stead pleasant seedlings--faithful mercy 
and righteousness--as is written [ibid., 28:9], 'Walk in His ways.' And since it is possible that one will not shut 
his hand against the needy, but still will show pity to him not in ways of mercy -- as is said (Proverbs 12:10), 
'And the mercy of the wicked is cruel' -- therefore it is written, 'Do not harden your heart.' And the 
punishment for cruelty is evil and bitter, as will be clarified in the section on cruelty, with G-d's help. Our 
rabbis of blessed memory said (Shabbat 151b): 'And He will give you compassion and increase you' 
(Deuteronomy 13:18)--all who show compassion to others are shown compassion by the Heavens, and all who 
do not show compassion to others are not shown compassion by the Heavens." 



So we see how meticulous the Torah was to command us on charity and how the rabbis called one who shirks 
from fulfilling this commandment a cruel creature. But, all of this notwithstanding, there are human beings to 
whom one ought be cruel. 

Charity to a transgressor--But what is the rule about giving charity to one who sins? The Shulchan 
Aruch wrote in Yoreh Deah, paragraph 251, section one: "There is no obligation to sustain one who 
intentionally transgresses one of the commandments given in the Torah and who has not repented, nor to loan 
to him." The Rama explains in his Responsa, paragraph 62: "R' Eliezer of Metz said that if one deliberately 
transgressed one of the commandments given in the Torah and did not repent, there is no obligation to 
sustain him or loan to him, as it is written, 'And your brother shall live with you.' It is written 'your brother,' 
but since one deliberately sinned, he has removed himself from the fraternity until he is punished." 
Moreover, if one sins as a matter of deliberate poli, not only are the others not obligated to give him chairty, 
they are forbidden to, as the Shach wrote on Yoreh Deah 251, subsection three, s.v. assur lifdoto, "The 
rule follows that it is forbidden to support him or sustain him." 
So you see that all those who travel by car or turn on electricity on the Sabbath are counted as those who sin 
as deliberate policy, and it is forbidden to give them charity. The mercy and pity of giving charity are 
reserved, according to Halacha, not for all those who need the help but only for the needy who observe the 
commandments! It is forbidden to give the needy secular Jew charity. 

Come see the lack of equality between one who learns Torah and one who does not in Halachic "morality." In 
Bava Batra 8a: "Rabbi opened the treasuries in drought years and said, 'Masters of the Scriptures, masters of 
the Mishnah, masters of the Gemara, masters of Halacha, Masters of the Aggadah may enter, but the 
common people may not enter.' Rabbi Jonathan the son of Amram pushed his way in and said, 'Rabbi, 
support me!' He said, 'My son, have you read?' He answered, 'No.' 'Have you learnt?' He said, 'No.' 'If so, 
how shall I support you?' [He said] 'Support me as a dog or as a raven.' He gave him sustenance. After he left 
Rabbi regretted this and said: 'Woe is to me that I gave of my bread to an ignoramus...This is according to 
Rabbi's view, for Rabbi said: 'Punishments come to this world only because of the ignoramuses'." 
And thus ruled the Shulchan Aruch in Yoreh Deah, paragraph 251, section nine: "If there were many needy 
people before a person and he does not have enough to sustain them all or clothe them all or redeem them all -
- he should show preference to the cohen over the Levite, the Levite over the Israelite, the Israelite over the 
child of a marriage forbidden to a cohen, the child of a marriage forbidden to a cohen over one who is 
illegitimate, one who is illegitimate over a foundling, a foundling over a bastard, a bastard over a Gibeonite 
[whose people is traditionally considered to have allied with the Jews through treachery, for which they were 
punished by putting them in the Jews' service], a Gibeonite over a stranger, a stranger over a freed slave. Of 
what is this said? When they are equal in wisdom. But if the bastard is a scholar and the High Priest is an 
ignoramus, the scholar-bastard is given precedence…any who is greater in wisdom is supported before his 
fellows." 
You, student who desires knowledge and truth, see that in Jewish Halacha the right to a piece of bread, a 
garment, or any form of human assistance is absolutely dependent on the religious status of the needy one--if 
he observes commandments and studies the Torah he will get a contribution, and if not, he won't. Imagine a 
state which decides governmental services, welfare, health care, and education are only given to members of 
academia, professors and Ph.D.s, but not to the common people. This is intolerable and a fair and reasonable 
country gives all its citizens according to their needs and not based on their studies or their outlook. Since the 
complete opposite is found in Halacha, this is a sign that the value of Man is not the determining factor in 
Halacha but the worship of G-d. A scholar is esteemed and receives, a common person is not esteemed and 
does not receive (if there is not enough to provide for the scholars). 

Charity to gentiles--is not grounded in law, but only embraced as a way of maintaining peace (so that the 
gentiles will have no excuse to attack the Jews), as explained by the Tosefta on Gittin, chapter three, halacha 
13: "A city in which there are Jews and gentiles, those in charge of the charities levy from both Jews and 
gentiles to maintain peace and disburse to the needy gentiles along with the needy Jews to maintain peace." 
Thus ruled the Rama in Shulchan Aruch, Yoreh Deah, paragraph 251, section one: "And they support the 
needy idolaters along with the needy Jews to maintain peace." The halachic arbiters disagree on whether 
needy gentiles are only supported along with needy Jews but not when there are no needy Jews. The Darchei 
Moshe on Tur, Yoreh Deah 251, section one, writes: "The Ran wrote in the end of the chapter HaNezikin 
(Tractate Gittin) that it is not necessarily with needy Jews, but even needy gentiles alone are supported, to 
maintain peace. But from the Mordechai there, 617c, it follows that they are supported only along with needy 
Jews." 



Since the whole issue of giving charity to gentiles is to maintain peace and one needn't give charity to them as 
to all other people, Maimonides wrote that this statute will be nullified in the future. Laws of Idolaters, 
chapter ten, halachot five-six: "The needy idolaters are support along with the needy Jews to maintain 
peace...this is only when Israel is exiled among the idolaters or when the hand of idolaters rules over Israel, 
but when Israel rules over them, we are forbidden to suffer idolaters amongst us, even if it is 
only temporary or while travelling from place to place for business; none of them shall pass through our land 
until they accept upon themselves the seven Noahide commandments as it is said, 'They shall not 
dwell in your land' -- not even for an hour'." 

We see once again that the whole reason for acts of kindness and assistance according to Halacha is for the 
purpose of worshipping G-d, and if the gentiles do not fulfill the commandments given them (the seven 
Noahide commandments) one should not give them charity. 

It is even forbidden to accept charity from gentiles as explained in Bava Batra 10b, "Ifra Hormiz, 
the mother of King Shapur, sent 400 dinar to R' Ami and he did not accept them. She sent them to Rabba and 
he did accept them to maintain peace with the monarchy. R' Ami heard this and got angry; he said: Does 
[Rabba] not know what is written, (Isaiah 27:11), 'When its crown is withered they break; women come and 
make fires with them'." Rashi wrote, "When their merit runs out and the moisture of their acts of charity 
dries, then they will break." 
A Jew is forbidden to accept charity from a gentile so that the gentiles will not gain merit, for charity redeems 
(and it is forbidden to assist a gentile and give him merit so that he may, G-d forbid, earn the mercy of 
Heaven...). 
Thus ruled the Shulchan Aruch in Yoreh Deah, paragraph 254, section 2: "If an idolatrous official sent 
money to a Jew as charity, it should not be returned to him, to maintain peace, but it should be taken and 
given in secret as charity to gentiles, so that the officer shall not hear of it." The Shach gave a reason: "But 
not to needy Jews, as is written, 'When its crown is withered'...when their merit runs out and the moisture of 
their acts of charity dries, then they will break." 

Returning lost items--Deuteronomy 22:1, "If you see your fellow's ox or sheep gone astray, do not ignore 
it; you must take it back to your fellow." In Maimonides's Sefer HaMitzvot, prohibition 269: "The 269th 
commandment is that we are warned not to ignore a lost item but to take it and return it to its owners, as the 
exalted One said, (Deuteronomy 22:3), 'You cannot ignore it.'" 

Is this true, that you cannot ignore it? Let us see whom it is even an obligation to ignore. 

Returning a lost item to a secular Jew who does not keep the Sabbath--Shulchan Aruch, Choshen 
Mishpat, paragraph 266, section two: "One must return a Jew's lost item, even if the owner of the lost item is 
an evil man and eats carcasses for pleasure. But one who eats carcasses to anger [the Heavens] is an apostate, 
and it is forbidden to return the lost item of apostates and Samaritans and Jews who violate the 
Sabbath in public, just as of idolaters." This law is learned from Tractate Avodah Zarah 26b; see there. 
Know that anyone who walks along Shenkin Street in Tel Aviv (where most people "violate the Sabbath in 
public") and finds there a lost item is not obligated to return it at all! 

Returning a lost item to a gentile--Tractate Sanhedrin 76b: "One who returns a lost item to a gentile--of 
him the Scripture says (Deuteronomy 29:18): 'To the utter ruin of the moist and the dry alike; the Lord will 
never forgive him'." And Rashi explains: "One who returns a lost item to a gentile--one who equates and 
links gentile and Jew and shows on his own that returning lost items is not importantto him as a 
commandment of his Creator, for he does so even to a gentile, of whom he was not commanded." 
We find in the Jerusalm Talmud, Bava Metzia, chapter two, halacha five, that Simon the son of Shetach 
returned a lost item to a gentile for the glory of G-d, and thus wrote the Shulchan Aruch, Choshem Mishpat, 
paragraph 266, section one: "The lost item of an idolater is permitted [it should not be returned], for it says 
'your brother's lost item' (Deuteronomy 22:3). One who returns it transgresses a prohibition, for he 
strengthens the hands of transgressors. Yet, if he returns it to glorify the name of G-d, so that they will praise 
the Jews and know that they are faithful people, it is commendable." 
In the Yam Shel Shlomo, chapter 10 of Bava Kama, section 20, it is written, "And God demands intent -- if 
this is what he aims at [to glorify G-d's name, it is permitted]; but if his intent is that he will be praised and 
not the faith of Israel, or if he cares for the gentile and pities him, it is forbidden." 

Your own eyes see how much Jewish morality leads to only one goal, the worship of G-d. It is forbidden to 
pity a gentile even if he is very pitiful and it is forbidden to return any lost item to him. Only if the intent is 



to glorify the name of G-d (as a result of the lost item being returned gentiles will praise the Jewish faith) is it 
a commandment to return the lost item, but if the Jews themselves are praised, it is forbidden to return lost 
items to gentiles. 

Loaning at interest--Deuteronomy 23:20-21: "You shall not deduct interest from loans to your brother, 
whether in money or food or anything else that can be deducted as interest, but you may deduct interest from 
loans to foreigners. Do not deduct interest from loans to your brother, so that the Lord your G-d may bless 
you in all your undertakings in the land that you are about to enter and possess."  
The prohibition against loaning at interest is due to brotherly love and mercy, as Nachmanides wrote on 
Deuteronomy 23:20, "And from here it is clear that charging a gentile interest is permitted, which is not the 
case regarding theft or larceny, as is said (Bava Kama 113b), 'larceny of a gentile is prohibited.' But 
interest, which is charged with the knowledge of both parties and with their consent is not 
forbidden [amongst Jews] except due to fellowship and mercy, as is commanded (Leviticus 
19:18) 'Love your fellow as yourself,' and as is said (Deuteronomy 15:9) 'Beware lest you harbor the 
base thought...' And therefore it is said 'so that the Lord your G-d may bless you' -- for mercy and pity will be 
done toward his brother when he loans without interest, and it will be considered charitable. Similarly, 
shemita is brotherly mercy, and therefore it is said (ibid., verse three), 'You may dun the foreigner,' and 
blessing is mentioned in that regard also -- for the Scripture mentions blessings only in relation to charity and 
mercy, not in relation to theft and larceny and fraud." 

Maimonides, Laws of Lender and Borrower, chapter five, halacha one: "Idolaters and the ger toshav may be 
borrowed from and loaned to with interest, as it is said, 'You shall not deduct interest from loans to your 
brother.' From your brother it is forbidden, from the rest of the world it is permitted. It is a positive 
commandment to charge interest to idolaters, as it is said: 'From the foreigner you shall deduct.' They 
learned from tradition that this is a positive commandment and this is the rule of the Torah." 
Not only is there no "brotherly love and mercy" toward gentiles (only amongst the Jews), but one who wishes 
to be merciful towards the gentile and loan to him, in good faith, without charging interest, transgresses a 
positive commandment. 
Nachmanides, on the other hand, supposes that there is no explicit commandment to loan to gentiles at 
interest (Deuteronomy 15:3): "It is not that there is any commandment to loan to the gentile at interest," but 
it is permissible. This is also the opinion of the Raabad in his glosses on Maimonides: "'It is a positive 
commandment to charge...this is the rule of the Torah.' I have not found this statement and perhaps he 
[Maimonides] erred in what he found in the Sifrei (portion of Ki Tetze), where it says that charging interest to 
a gentile is a positive commandment. But this means only that the prohibition against charging a Jew interest 
is a prohibition grounded in a positive commandment." 

Loaning at interest to a convert away from Judaism--Shulchan Aruch, Yoreh Deah, paragraph 159, 
section two: "It is permissible to loan to a convert away from Judaism at interest and it is forbidden to 
borrow from him at interest." But according to the Rama, "There are those who are stringent even about 
loaning to a convert away from Judaism." 
In Responsa Yabiah Omer, part five, Yoreh Deah, paragraph 13a, it is ruled leniently. "The Chacham Tzvi 
(paragraph 43) wrote that, it is doubtlessly permitted to loan at interest to one who publicly violates the 
Sabbath. See there. Yet the Shvut Yaakov, part two (paragraph 73) adopts the Bach's view described above. 
In any case, it appears that there is room to be lenient since the plain words of the author of the Shulchan 
Aruch are 'a convert away from Judaism.' It is brought in the Beit Yosef that even if one eats carcasses to 
anger [the Heavens, and not for his own benefit], it is permissible to loan to him at interest... And in the Beit 
Yosef Yoreh Deah (paragraph 288) it is written that one who publicly violates the Sabbath, even for his own 
benefit, is as one who eats carcasses to anger [the Heavens]." 
According to the ruling of the Shulchan Aruch, one who eats in a non-kosher restaurant (and he counts as one 
who eats simply to anger, as he has the opportunity to eat in a kosher restaurant across the street) may be 
loaned to at interest and the commandments of mercy and brotherly love through which the Torah 
commanded we not charge a Jew interest, once again do not apply to him, though he is fully a Jew. 

Again we see that all the mercy and brotherly love and pity of the Halachic/Torah world is bent only towards 
the worship of G-d. There is no mercy for a man who is needy nor brotherly love for a person who is indigent 
nor pity for a man simply because he is a man. Mercy and brotherly love and pity are all based on what a 
man puts into his mouth and belly, according to the commands of religion. 



All that we have written and said above was already written by the Ramchal in his book Mesilat Yesharim 
(one the most important books of mussar), chapter one, "Concerning Man's duty in the world": "The 
foundation of piousness and the root of perfection in the service of G-d lies in a man's coming to see clearly 
and to recognize as a truth the nature of his duty in the world and the end towards which he should direct his 
vision and his aspirations in all of his labors [the supreme value for which man lives]...Our Sages of blessed 
memory have taught us that man was created for the sole purpose of rejoicing in G-d and deriving pleasure 
from the splendor of His presence; for this is true joy...But the path to the object of our desires...the means 
which lead a man to this goal are the commandments, of which we were commanded by the Lord, may His 
Name be blessed." The supreme value is "deriving pleasure from the splendor of His presence" and the way 
to achieve this pleasure is through observing the commandments. 

There is no need to say that against this worldview stand, equally valid, many other worldviews 
(philosophical, social, and religious), each with its own supreme value and each with its supreme joy, 
according to its own theories, and each with its own ways to that joy. 
One of the great Jewish philosophers, Baruch Spinoza, wrote: "After experience had taught me that all the 
usual surroundings of social life are vain and futile...I finally resolved to inquire whether there might be some 
real good...For the ordinary surroundings of life which are esteemed by men (as their actions testify) to be the 
highest good, may be classed under the three heads -- Riches, Fame, and the Pleasures of Sense: with these 
three the mind is so absorbed that it has little power to reflect on any different good...All these [disturbances 
of mind] arise from the love of what is perishable, such as the objects already mentioned. But love towards a 
thing eternal and infinite feeds the mind wholly with joy..." (B. Spinoza, On the Improvement of the 
Understanding, in a compendium of Spinoza's works published by Dover Publications, 1951, v. 1, pp. 3-5). 
Thus Spinoza determined in favor of philosophical love and the search for "eternal and infinite" truth as his 
way of life. Even Spinoza found this truth in G-d, but there is no comparison between his G-d and the G-d of 
Judaism. Therefore Spinoza, according to his creed, had mercy on all men without first checking whether 
they are circumcised and wear tzitzit. 

We can conclude that the wise man who looks and thinks seeks on his own for joy and the way to give his life 
meaning. Two and a half millennia of human thought stand by his side, from the Greek philosophers to the 
modern thinkers. The information and experience available to us is vast. The number of religions, 
philosophies, and social systems is great. Each of us must think, struggle, and decide about values, meaning, 
and the way which speaks to him. In this difficult struggle not only reason, but also emotion must play a part. 

According to Judaism (see the opinion of the Ramchal above) the meaning of life in this world is the 
fulfillment of commandments according to which a person should behave and determine his way of life. 
Therefore one who does not fulfill the commandments (because he is not obligated to or does not wish to) is 
not important in Judaism and one does not show him mercy, pity, or render assistance. Even when he 
innocently loses an item, there is no obligation to return it. 

This, too, is a legitimate moral viewpoint. Thus, too, can one aspire to meaning in life. But there are 
pleasanter ways. 
Words of True Knowledge. 

 



  בהלכההיהודיהמוסר 
  

שענייני המוסר של כל חברה ונאמר  ראשית נקדים . המוסר של הדת היהודיתתפיסתבמאמר זה באנו לבאר את 

 של ם רוב רוב.טבועים בנו כיצורי אנוש ואין נימוק ראציונלי לקיומם, ככל הנראה ,בכלל וכל אדם בפרט הם

' מה ה ': "כמו שכתב הכוזרי מאמר ב אות מז ואות מח "צדק וחסד"עשיית  בים ותומכיםמסכימבעולם  האנשים

והם , אלה והדומה להם הם החקים השכליים. וזולת זה הרבה, 'דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד

אי אפשר בלעדיהם בהנהגת איזו קהלה שתהיה מבני , קודמות לה בטבע ובזמן, הקדמות והצעות לתורה האלהית

  ".לא היתה מתמדת חברתם, ואם לא, שר שלא יקבלו הצדק ביניהםעד שקהל הלסטים אי אפ, אדם

 הבסיסי ,ערך העיקריאותו ה מ,בסופו של דבר, בין אדם לאדם או בין חברה לחברה נובעיםש יתההבדלים בהתנהגות המוסר

 הוא הערך )בתוקיומו וטו" (האדם" לעתים . בעיני אותו אדםהחשוב ביותרשהוא הערך ,  כלומר.והעליון שאדם מקבל על עצמו

פ " אע:להמחשת הענייןהנה . "' עבודת ה"שהערך העליון הוא  ויש נים העליום הערכים ה"הארץ" או "העם" לפעמים, העליון

וחייו מקבל  על עצמו שהאדם ה, למשל . הרי שיהיו הבדלים בהתייחסות לרצח,דבר מתועב הואאדם כולם מודים שרצח כמעט ש

 ואילו המקבל על עצמו את . כרוצח כל אדםהרי הוא לדידו הרוצח עובד אלילים הנה ,ו או באמונתו ללא תנאי במינ, ערך עליוןםה

, יחשב כמצוהאף לא יחשב לאיסור ויתירה מכך ) 'שכופר בעבודת ה( לדידו רצח עובד אלילים ,כערך עליון" ' עבודת ה"הערך 

מצות בני נח כגר ' עובד עבודה זרה שאינו רוצה לקיים זוה: "פרק כה, מאמר שלישי, וכך כתב בספר העיקרים לרב יוסף אלבו

וכן תזהיר התורה על . 'הרגו למי שאין לו דת, 'ואפילו הפילוסופים מתירים דמו ואמרו, תושב גופו מותר כפי הסכמת כל הדתות

וכיוצא "  ולא לחמול עליוואם גופו מותר כל שכן ממונו כי העובד עבודה זרה ראוי להרגו', לא תחיה כל נשמה, 'עובדי עבודה זרה

על פי ההלכה , יתר על כן). כל אדם(כערך עליון אינו חייב לקבל קדושת חיי אדם '  ברור שהמקבל על עצמו עבודת ה.באלה רבים

  .בן מות הוא" ' עבודת ה"מי שאיננו מקבל עליו את הערך העליון הזה ועובד עבודת אלילים במקום 

  

 ,ערך עליון שמקבל על עצמו האדם היהודיאותו עלינו לפרט קודם מהו , אשר בהלכהודי באנו להסביר את המוסר היהש כיון

  ?חרדי-דתיה

 בכך מקיים האדם את תכליתו ,לקיים את מצוות התורה שניתנו על ידי האלהים, היינו" ' עבודת ה"הוא הזה הערך העליון 

 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים –גדולה תורה : עזראלי' אמר ר: " כך נאמר במסכת נדרים דף לב עמוד א.שלשמה הוא נברא

  ."אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי: שנאמר, וארץ

 לכן הנביא ישעיה . כדי שהעם היהודי יקיים את מצוותיו של האלהים אך ורקכלומר על פי השקפת העולם התורנית נברא העולם

והיה . הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלם): "ישעיהו פרק ב( כך ,יאלי היא העולם האיד, אחרית הימיםעלמנבא 

והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר . בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים' באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה

ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים . מירושלם' בר האל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה וד' ה

העמים כל  רק אחרי שיכירו ,כלומר". וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה

ם האידיאלי יכול  העול.שלום בעולםה רק אז יהיה ,מציון תצא תורהרק ויבינו שואמונתו סגולתו של העם היהודי בעליונותו ו

  .להגיע רק עם נצחון תורת ישראל על דרכי העמים

  

 האדם היהודי צריך לעשות,  כמו חמלה ונדיבות יצורי אנושלרוב פים ומשותיםמוסר טבעייש ערכי פ ש"דבר חשוב נוסף הוא שאע

 כמבואר במסכת מגילה דף ! מטבעוולא מפני שכך מרגיש, 'כחלק מעבודת ה, לעשות כך בחוקי ההלכהמפני שצווה אך ורק ם בה

מפני שעושה מדותיו של "וזה  .קין אותוי משת"על קן הציפור יגיעו רחמיך" מה הטעם שהאומר בתפילתו שם מבואר .'כה עמוד א



היהודי ,  הנה".להטיל עלינו עולו להודיע שאנחנו עבדיו ושומרי מצוותיו: "י"ופרש, "ואינן אלא גזירות, הקדוש ברוך הוא רחמים

  .המצוות אסור לו לבקש רחמים סתם אלא רק באותם עניינים שבהם הרחמים הם גזירת הדתשומר 

האיש הישראלי מחוייב לעשות גם מצוות :" ...הערה ד, הערות סימן י, ד" יו-ת עטרת פז חלק ראשון כרך ב "וכך כתב בשו

 כלומר אפילו המשפטים תשמע –' וגו' יםוהיה עקב תשמעון את המשפט': כ"ה כמש"שכליות לא מפני השכל אלא מפני צווי הקב

  ".]שאינן שכליות[מה שצותה תורה ולא תעשה מפני שכלך אלא כשארי מצוות השמעיות 

אולם . יש דוגלים בסיסמה של המוסר היהודי הנבואי: "ל"כאן ראוי לצטט את דבריו המאלפים של פרופסור ישעיה ליבוביץ ז

האמונה הדתית המתגלמת . 'מוסר יהודי'ו מאפשר כלל את קיומה של הקטגוריה ודבר זה כשלעצמו אינ ,היהדות התגלמה בדת

נביאות ' ח נביאים וז"ואין זה מקרה שאף אחד ממ; היא אינה מכירה במצפון האנושי. בתורה ובמצוות אינה קטגוריה מוסרית

שריים רק אם אדם אינו מכיר הערכתו והעמדתו במרכז אפ, המצפון האנושי. שעמדו לישראל לא פנה מעולם למצפון האנושי

. הנובעת מראיית האדם כתכלית המציאות וכמרכז הבריאה ,המוסר כערך עליון ומוחלט הוא קטגוריה אתיאיסטית. באלהים

ורק מבחינה זו עסקו , הנביאים הציגו את האדם מול אלהים.  אלהים–מפני שבשבילו היה האדם , האתיאיסט קאנט היה אתיקן גדול

אל נפרש את אבותינו באופן אחר מאשר פירשו הם . עם ישראל מעולם לא צעד בראש הכרזות מוסריות. דם לאדםביחסים שבין א

. 'מוסר יהודי'ואם יש מובן למונח , ספק גדול הוא אם בכלל ניתן המוסר לספציפקציה לפי קיבוצים אנושיים: יתר על כן. את עצמם

ואולי אף לא משמו של זרם ,  איזשהו שם תואר הנגזר משמו של קיבוץ אנושייתכן שמוסר בכלל אינו ניתן לקוואליפקציה על ידי

   .מאיזו שהיא השקפת עולם, רעיוני

מוסר הוא או הכוונת רצייתו של האדם לפי הבנתו את האמת . ונדמה לי שאי אפשר להמציא שלישי, אין אלא שני מובנים למוסר

או המוסר הוא ; של שפינוזה, של הסטואה,זהו המוסר של סוקרטס  – ]המותנה בתוצאות בשטח, מוסר תועלתני[של המציאות 

.  זהו המוסר של קאנט– ואפילו נגד המציאות, ]מוסר של כוונות טהורות ללא מטרות[הכוונת רצייתו של האדם לפי הכרת חובתו 

 זוהי –' תרו אחרי לבבכםלא ת'. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם: אבל בקריאת שמע אומר אני ואומרים הרבה יהודים

, עם יהודי ומדינת ישראל, יהדות" (' אלהיכם' אני ה'וכל זה משום  ; זוהי שלילת סוקרטס–' ולא תתרו אחרי עיניכם; 'שלילת קאנט

  ).239עמוד 

 

שלו " מעקריאת ש"שהרי הוא שולל בדוגמת (להשקפתו אין ליהודי הדתי מוסר אנושי כלל . עמוקים וקשים' לייבוביץ' דברי פרופ

בין אם לרצונו בין אם , לשומר מצוות יש רק צוויים אלוהיים המכוונים את כל מעשיו"). מוסר"את שני המובנים היחידים של 

  .וראוי לעיין ולהעמיק בדברים אלה הרבה! לאו

  

  . שבין אדם לחבירו,כביכול" יםמוסרי"הבעניינים ואחרי הקדמה זו נבאר את פרטי הדינים וההלכות 

  

ם "כמו שכתב רמב, 'ואהבת לרעך כמוך' בכלל של ות ראשית צריך אתה לדעת שרוב המצוות האלה נכלל– ת חסדיםגמילו

וללוות , ולהכניס הכלה, ולהוציא המת, ולנחם אבלים, מצות עשה של דבריהם לבקר חולים): "הלכה א, פרק יד, הלכות אבל(

ולסעדם , וכן לשמח הכלה והחתן, ך לפניו ולספוד ולחפור ולקבורוליל, לשאת על הכתף, ולהתעסק בכל צרכי הקבורה, האורחים

הרי הן בכלל ואהבת לרעך פ שכל מצות אלו מדבריהם " אע, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור,בכל צרכיהם

, ם"וות לרמב וכן בספר המצ."עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, כמוך

, ונסמכים במחשבה זו מנו בכלל מצות עשה בקור חולים ונחום אבלים וקבורת מתים בעבור הדרש הנזכר באמרו יתעלה: "שורש ב

,  זו גמילות חסדים–את הדרך '): מ ל ב"ק ק א ב"ב(והוא אמרם בו ', והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון'



וחשבו כי כל פועל . ' זו לפנים משורת הדין–אשר יעשון ,  אלו הדינין–ואת המעשה ,  זו קבורת מתים– בה,  זה בקור חולים–ילכו 

מכלל ) רו' ע(ולא ידעו כי הפעולות האלו כלם והדומים להם נכנסות תחת מצוה אחת , ופועל מאלו הפעולות מצוה בפני עצמה

  ".' ואהבת לרעך כמוך'): יחקדושים יט (והוא אמרו יתעלה , המצות הכתובות התורה בבאור

  

  .וממנו תלמד לכל הסעיפים של גמילות חסדים, ואהבת לרעך כמוךלבאר את מצוות בראשית ולכן מן הראוי 

".  כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוךמישראלמצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד : "הלכה ג, פרק ו, הלכות דעות, ם"רמב

,  מצוה לשנאותו– אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה ,ודוקא שהוא רעך בתורה ובמצות ":אות א, וכתב בהגהות מיימוניות

  ".' אשנא וגו' הלא משנאיך ה, 'ואומר', שנאת רע' יראת ה, 'שנאמר

  

שנאת ' יראת ה': כדכתיב, אבל לא אם הוא רשע, ]הוא[אם טוב ,  אם רעך–ואהבת לרעך כמוך ): "ויקרא יט יח(ם " וכן כתב הרשב

  )".יג, משלי ח(' רע

 מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את ?ושנאת הבריות כיצד: "פרק טז, נוסחא א, מסכת אבות דרבי נתן, וכן במסכתות קטנות

אלא אהוב את כולם ושנא את המינין ואת המשומדים ואת . אהוב את התלמידים ושנא את עמי הארץ. החכמים ושנא את התלמידים

). ב"א כ"ט כ"תהלים קל(' אשנא ובמתקוממך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי' נאיך המש, 'וכן דוד אמר, המסורות

ואם , ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו, בראתיו]  כי אני?מה טעם[' )ח"ט י"ויקרא י(' ואהבת לרעך כמוך אני ה, 'הלא הוא אומר

  .)ב"ועיין פסחים קיג ע". (לאו אי אתה אוהבו

גר "ולא על (הוא חל על גר צדק בלבד " ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים: "יט, בדברים פרק י ודע לך שהכתוב 

ז היא שצונו לאהוב את הגרים והוא אמרו "והמצוה הר: "ם בספר המצוות מצות עשה רז"כמו שכתב הרמב ,)שלא התגייר" תושב

, לפי שזה הגר גר צדק', ואהבת לרעך כמוך' עם ישראל באמרו פ שהיה נכלל בזה"ואע". ואהבתם את הגר", )יט, דברים י(' ית

  ".אבל בעבור שנכנס בתורתנו הוסיף לו האל אהבה וייחד לו מצוה נוספת

  

 אפיקורסים ,יהודים-לאכמו ( בקטגוריה זו ם כל מי שאינ.'הרי לך שהערך העליון של שומר התורה והמצווה הוא עבודת ה

ואהבת לרעך ' ולא בכדי סיימה התורה את הכתוב "!ואהבת לרעך" מצוות הםלא חלה עלי) ' וכווחילונים שאינם שומרי מצוות

  .'האני 'בצמד המילים ' כמוך

כמעט כל קבוצה . אנושית קיימת הנטיה להגן על בני אותה חברה יותר מאשר על אלה שמחוצה לה לציין שבכל חברה כאן ראוי

ת בתוך הקבוצה ותקנות אלה נותנות יתרון לבני הקבוצה על פני אלה שאינם אנושית תתקן לעצמה תקנות המכתיבות את ההתנהגו

חוקים : והנה .המדינות המתוקנות שכל מי שאינו אזרח המדינה אין המדינה מחויבת לסייעו ולסעדוחוקי צא ולמד מ. חברים בה

גם לגבי מי שאיננו , כל מקום ובכל זמןשמחוקקות מדינות בדבר כבוד האדם ושוויונו וחרותו מקורן בתפיסה מוסרית שכוחה יפה ב

הרואה את במערכת כל הפוגע באדם ראוי לגינוי ואילו , הרואה את האדם כתכלית המציאותבמערכת כלומר . אזרח אותה המדינה

  .' אשר פגע בעבודת הכלכתכלית הבריאה ידון לגנאי ' עבודת ה

  

אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא ' חד שעריך בארצך אשר הכי יהיה בך אביון מאחד אחיך בא: "ז,  דברים פרק טו– צדקה

  ".תקפץ את ידך מאחיך האביון



ב היא שהזהירנו שלא למנוע צדקה והרחבה מהאביונים מאחינו "והמצוה הרל: "מצות לא תעשה רלב, ם"ובספר המצוות לרמב

. 'ץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביוןלא תאמ') שם(, אחר שנדע חולשת ענינם ויכלתנו להחזיק בהם והוא אמרו יתעלה

  ".וזה אזהרה מלקנות מדת הכילות והאכזריות שתמנע מעשות הראוי

ונפטר בטולידו , ג"חי בגירונה וברצלונה שבספרד במאה הי' החסיד'אברהם גירונדי ' יונה בן ר' ר(ובשערי תשובה לרבינו יונה 

הוזהרנו להסיר מנפשנו מדת ). ז, דברים טו(' לבבך ולא תקפוץ את ידךלא תאמץ את ': "שער ג, ])1263[ד "א כ"בשנת ה

ובעבור כי מן . 'והלכת בדרכיו'): ט, שם כח(כמו שכתוב , הם הרחמים והחסדים הנאמנים, ולנטוע בה נטעי נעמנים, האכזריות

: על כן כתוב', ורחמי רשעים אכזרי, ')י, משלי יב(כענין שנאמר , האפשר שלא יקפוץ את ידו ויחון את העני ולא מדרך הרחמנות

שבת (ואמרו רבותינו זכרונם לברכה . כאשר יתבאר בשער האכזריות בעזרת האל, ועונש האכזריות רע ומר. 'לא תאמץ את לבבך'

וכל שאינו מרחם על הבריות ,  כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים–) יח, דברים יג(' ונתן לך רחמים והרבך'): קנא ב

  ".ין מרחמין עליו מן השמיםא

,  אבל הנה.את הנמנע מהצדקה כאכזריראשונים על מידת הצדקה עד שהגדירו וצוותה הקפידה התורה עיננו רואות כמה הנה 

  :יש כאלה אשר מותר להתאכזר אליהם, למרות כל זאת

  

מי שהוא עבריין : "סעיף א, ימן רנאס, יורה דעה,  כך נכתב בשולחן ערוך? מה הדין בעני העובר עבירה– צדקה לעובר עבירה

) סימן סב(א "ת הרמ"ובשו". אינו חייב להחיותו ולא להלוותו, במזיד על אחת מכל מצות האמורות בתורה ולא עשה תשובה

אינו חייב , ץ שאם היה עבריין במזיד באחת מכל המצות האמורות בתורה ולא עשה תשובה"ר אליעזר ממי"אומר הר: "מסביר

  ".וכיון שעבר במזיד יצא מכלל האחוה עד שילקה', מאחד אחיך'וכתיב ' וחי אחיך עמך'דכתיב ,  להלוותולהחיותו ולא

ד "יו(ך "וכמו שכתב הש, אף איסור יש בדברויתירה מכך אם הוא עובר עבירות להכעיס לא רק שאינך חייב לתן לו צדקה אלא 

  ".משמע דהוא הדין שאסור לזונו ולפרנסו"]): את העובר עבירה להכעיס[ ה אסור לפדותו"ד, ק ג"ס, רנא

 הרחמנות והחמלה של מתן צדקה . אסור ליתן לו צדקה–שדינו כעבריין להכעיס או מדליק חשמל הרי לך שכל מי שנוסע בשבת 

  . לתת צדקהאסורלעני חילוני ! לא לאלה הזקוקים לעזרה אלא רק לשומרי מצוות נזקקים, על פי ההלכה, שמורות

  

רבי פתח אוצרות בשני : "א" בבבא בתרא ח ע.בין הלומד תורה למי שאינו לומדההלכתי " מוסר"ב חוסר השוויון א וראה אתוב

דחק רבי יונתן בן . אבל עמי הארץ אל יכנסו, בעלי הגדה, בעלי הלכה, בעלי גמרא, בעלי משנה, יכנסו בעלי מקרא: אמר, בצורת

פרנסני :] ל"א[? במה אפרנסך, אם כן. לאו: ל"א? שנית. לאו: אמר לו?  קרית,בני: אמר לו! פרנסני, רבי: אמר לו, עמרם ונכנס

דאמר , ]לשיטתו[רבי לטעמיה ... אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ: יתיב רבי וקא מצטער ואמר, בתר דנפק.  פרנסיה.ככלב וכעורב

  ".אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ: רבי

, ואין בכיס לפרנס או לכסות או לפדות את כולם, היו לפניו עניים הרבה: "סעיף ט,  סימן רנא,יורה דעה, וכך פסק שולחן ערוך

, והנתין לגר, והממזר לנתין, והאסופי לממזר, והשתוקי לאסופי, והחלל לשתוקי, והישראל לחלל, והלוי לישראל, מקדים הכהן ללוי

ממזר תלמיד , ח  וכהן גדול עם הארץ"אבל אם היה ממזר ת, בזמן שהם שוים בחכמה? במה דברים אמורים. והגר לעבד משוחרר

  ".וכל הגדול בחכמה קודם לחבירו... חכם קודם

או לבגד או לכל עזרה אנושית תלויה לחלוטין , כי בהלכה היהודית הזכות לפת לחם, התלמיד החפץ בדעת ובאמת, ותראה

 :הגע בעצמך. לא יקבל,  יקבל נדבה ואם לאו–ומד תורה הוא אם שומר מצוות או ל: בעמידתם של הנזקק והסובל בקריטריון דתי

 ולאאנשי האקדמיה הפרופסורים והדוקטורים ל ניתנים רק, בריאות וחינוך, רווחה, רותים הממלכתייםיתקום מדינה ותקבע כי הש

י תלמודם או " עפאין הדעת סובלת כגון דא ומדינה הגונה ומתוקנת נותנת לכל האזרחים על פי צרכיהם ולא .פשוטי העםל



  ".'עבודת ה"ההלכה אלא עיני זאת לך לאות שלא ערך האדם הוא לנגד , כיון שהיפוכו הגמור של דבר זה בהלכה. השקפותיהם

  ).אם אין די צורכם לתלמידי חכמים(ולא יקבל  אינו נחשב עם הארץ, נחשב ומקבלתלמיד חכם 

  

 כמבואר בתוספתא ,)שלא יהא תירוץ לגויים להתנפל על ישראל (לום אינה מעיקר הדין אלא רק מפני דרכי ש–צדקה לגויים 

מפרנסין עניי גוים עם עניי ; הפרנסין גובין מישראל ומגוים מפני דרכי שלום, עיר שיש בה ישראל וגוים" :הלכה יג, פרק ג, גיטין

ומפרנסים עניי עובדי כוכבים  עם עניי "): סעיף א, סימן רנא, יורה דעה(א בשולחן ערוך "וכך פסק הרמ, "ישראל מפני דרכי שלום

 וכך כתב .ויש מחלוקת בין הפוסקים האם מפרנסים את הגויים דווקא עם עניי ישראל אבל לחוד לא". מפני דרכי שלום, ישראל

עניי דלאו דווקא עם עניי ישראל אלא אפילו ) מסכת גיטין(ן סוף הניזקין "כתב הר: "סימן א, רנא, בטור יורה דעה, בדרכי משה

  ".משמע דמפרנסים עם עניי ישראל, ג"דף תריז ע, אבל במרדכי שם; נכרים לחוד מפרנסין מפני דרכי שלום

ם שתיקון זה יתבטל " כתב רמב,הצדקה לגויים הוא מפני דרכי שלום בלבד ולא שצריך לתן להם צדקה ככל האדםעניין והיות וכל 

אין כל ... מפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום: "ו-הלכות ה, פרק י,  הלכות עבודת כוכבים.לעתיד לבוא

בזמן שיד ישראל אבל , ם תקיפה על ישראל"הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין העובדי כוכבים או שיד עכו

מקום למקום בסחורה לא יעבור ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר מ, תקיפה עליהם אסור לנו להניח עובדי כוכבים בינינו

  ". אפילו לפי שעה–' לא ישבו בארצך, 'שנאמר ,עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נחבארצנו אלא 

  

ימים את המצוות יואם הגוים אינם מק', לתכלית עבודת הרק על פי ההלכה היא למעשי חסד וסיוע הצדקה השוב רואים אנו שכל 

  .הרי שאין ליתן להם צדקה)  נחשבע מצוות בני(המוטלות עליהם 

  

שדרה ,  אימיה דשבור מלכא]נכריתאשה שם של [איפרא הורמיז : "ב" כמבואר בבא בתרא י עואף לקבל צדקה מן הגויים אסור

, שמע רבי אמי איקפד.  קבלינהו משום שלום מלכות– שדרינהו קמיה דרבא; ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו

כשתכלה זכות שבידן וייבש : "י"וכתב רש" '?ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה') ישעיהו כז יא (לית ליה: אמר

  ".אז ישברו, לחלוחית מעשה צדקה שלהן

ואסור לעזור לגוי שיהיו בידו זכויות  (שהרי הצדקה מכפרת, לקבל צדקה מן הגויים כדי שלא יהיו להם זכויותליהודי  אסורכלומר 

  .)…יזכה חלילה לרחמי שמייםואז אולי 

אין מחזירין אותו משום , שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה: "סעיף ב, סימן רנד, יורה דעה, וכך פסק השולחן ערוך

אבל לא לעניי ישראל משום : "ך הטעם"וכתב הש; "כדי שלא ישמע השר, אלא נוטלין ממנו וינתן לעניי נכרים בסתר, שלום מלכות

  ".אז ישברו, כשיכלה זכות שביד עובדי כוכבים ויבש לחלוחית מעשה צדקה שלהם... 'ביבוש קצירה'דכתיב 

  

ובספר  ".לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך: "א,  דברים פרק כב– השבת אבידה

אבל נקחה ונחזירה לבעליה והוא ,  מן האבדהט היא שהזהירנו מהתעלם"והמצוה הרס: "מצות לא תעשה רסט, ם"המצוות לרמב

  ".' לא תוכל להתעלם'): ג, דברים כב(אמרו יתעלה 

  

  .הבה ונראה ממי יש אפילו חובה להתעלם? לא תוכל להתעלם, האמנם כך

  



 'חייב להחזיר אבידת ישראל אפי: "סעיף ב, סימן רסו, חושן משפט,  שולחן ערוך–  שבתשאינו שומרהשבת אבידה לחילוני 

והאפיקורסים והכותים , אבל אוכל נבילה להכעיס הרי הוא אפיקורוס מישראל. היה בעל האבידה רשע ואוכל נבילה לתיאבון

  .ב עיין שם"ודין זה נלמד ממסכת עבודה זרה כו ע, "כעובד כוכבים, וישראל המחלל שבת בפרהסיא אסור להחזיר להם אבידה

  !ה כללאינו חייב להחזיר, אבידהשם  ומצא ")מחללי שבת בפרהסיא" שרובה(א "המהלך ברחוב שינקין בתכל  ודע כי

  

למען ספות , ')יח, דברים כט( עליו הכתוב אומר –המחזיר אבידה לנכרי : "עמוד ב, דף עו,  מסכת סנהדרין– השבת אבידה לגויים

ומראה בעצמו , ר נכרי לישראלבי השווה וח–והמחזיר אבידה לנכרי " :י"ופירש רש, " 'סלח לו' הרוה את הצמאה לא יאבה ה

  ".שאף לנכרי הוא עושה כן שלא נצטווה עליהם, שהשבת אבדה אינה חשובה לו מצות בוראו

וכן ,  זה דווקא לקידוש שם שמיים–ששמעון בן שטח החזיר אבידה לנכרי ) הלכה ה, פרק ב, בבא מציעא(ומה שמצינו בירושלמי 

' אבידת אחיך, 'שנאמר, ]אין להחזירה [אבדת העובד כוכבים מותרת): "יף אסע, סימן רסו, חושן משפט(כתב השולחן ערוך 

ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את . מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה, והמחזירה הרי זה עובר עבירה). ג, דברים כב(

  ".הרי זה משובח, ישראל וידעו שהם בעלי אמונה

אבל אם דעתו שישבחו אותו ולא , ]ש שם שמיםדלק[ורחמנא ליבא בעי אם דעתו לכך : "כתב, כ' סי, י בבא קמא"ובים של שלמה פ

  ".משום שהוא אוהב את הגוי ומרחם עליו אסוראו , בעבור אמונת ישראל

  

 ואסוראסור לרחם על גוי גם אם מסכן הוא מאד . 'לתכלית אחת והיא עבודת האך ורק המוסר היהודי מכוון עד כמה ך רואות יניוע

) שכתוצאה מהשבת האבידה ישבחו הגויים את אמונת היהודים(אם יש קידוש שם שמים רק . להחזיר לו כל אבידה שאבדה לו

  . לנכרי אבידהכל אסור להשיב  יצא מזה שבח ליהודיםאם לאאבל מצוה להשיב את האבידה 

  

ל דבר אשר ישך לנכרי תשיך ולאחיך לא לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כ: "כא-כ,  דברים פרק כג– הלוואה בריבית

  ".אלהיך בכל משלח ידך' תשיך למען יברכך ה

וביאר בכאן שיהיה רבית הנכרי ): "דברים כג כ(ן "הנה איסור הלוואה בריבית הוא איסור מדרך האחווה והחסד כמו שכתב הרמב

אבל הרבית שהוא נעשה לדעת שניהם וברצונם לא . 'גזל גוי אסור, ')ק קיג ב"ב(ולא הזכיר כן בגזל ובגנבה כמו שאמרו , מותר

, )דברים טו ט(וכמו שאמר , 'ואהבת לרעך כמוך, ')ויקרא יט יח(כמו שצוה ,  אלא מצד האחוה והחסד]בין יהודים [נאסר

ר ילונו  כי חסד ורחמים יעשה עם אחיו כאש–' אלהיך' למען יברכך ה, 'ועל כן אמר', וגו' השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל'

וקבע לו ברכה כי הכתוב לא ', את הנכרי תגוש') פסוק ג, שם(לכך אמר , וכן השמיטה חסד באחים. בלא רבית ותחשב לו לצדקה

  ".לא בגזל ובגנבה ובאונאה, יזכיר הברכה רק בצדקה ובחסדים

 –' לא תשיך לאחיך': שנאמר, יתם וגר תושב לוין מהן ומלוין אותן ברב"העכו): "הלכה א, פרק ה, הלכות מלוה ולוה(ם "רמבוה

 מפי השמועה למדו שזו מצות עשה וזהו דין .'לנכרי תשיך'ם שנאמר " ומצות עשה להשיך לעכו.לאחיך אסור ולשאר העולם מותר

  ".תורה

מי שירצה לעשות חסד עם הגוי אלא  )רק בין יהודים לבין עצמם(כלפי הנוכרים " אחווה וחסד"לא רק שאין שום , כלומר

  .עובר על מצוות עשה, נשך ריבית י לקחת ממנו בל,מתוך רצון טוב, ותוולהלו
לא שיהיה מצוה להלוות ): "דברים טו ג( בריבית  לנוכריםלהלוותמפורשת שאין מצווה לעומתו ן סובר "הרמב

עד וזהו ' ומצות עשה להשיך וכו: "ם" על הרמבד בהשגותיו"וכן דעת הראב .היאאלא רשות " לנכרי ברבית כלל



שנאמר שם לנכרי תשיך ) פרשת כי תצא(א אני לא מצאתי שמועה זו ואולי טעה במה שמצא בספרי "א. ין תורהד

  ".זו מצות עשה ופירושו משום דהוה ליה לאו הבא מכלל עשה שלא ישיך לישראל

  

ר ללוות ממנו ואסו,  מומר מותר להלוותו ברבית: "סעיף ב, סימן קנט,  שולחן ערוך יורה דעה– הלוואה בריבית למומר

  . "ויש מחמירין אף במומר להלוותו: "א"ודעת הרמ, "ברבית

שאין ספק שמותר להלוות ברבית למחלל שבת ) מג' סי(כ החכם צבי "וכ): "סימן יג, ד"יו-חלק ה(ת יביע אומר פסק להקל "ובשו

ע "וכפשטות דברי מרן הש, קר להקלמ לדינא נראה שהעי"מ. ל"ח הנ"ל כהב"ס) עג' סי(ב "ואמנם השבות יעקב ח. ש"ע. בפרהסיא

שהמחלל ) ס רסח"ס(ד "י יו"ובב... י שאפילו הוא רק אוכל נבלות להכעיס מותר להלוותו ברבית"וכן מבואר בב. מומר סתם' שכ

  " .שבת בפרהסיא אפילו לתיאבון הוי כאוכל נבלות להכעיס

היתר בוכל להכעיס משום שיש לו אפשרות לאכול הרי הוא או( לא כשרההנה על פי פסק השולחן ערוך אדם האוכל במסעדה 

 יננהאמיהודי שוב  מותר להלוותו בריבית ומצוות החסד והאחווה שציוותה התורה שלא לקחת ריבית – )במסעדה שממולכשרות 

  .למרות שיהודי הוא לכל דבר, חלה עליו

  

 משום  לא חסד עם אדם.'לעבודת האך ורק  ניםהלכתי מכוו-התורניוהאחווה והרחמים של העולם ושוב רואים אנו שכל החסד 

 מה אלא חסד ורחמים ואחווה על פי .באשר הוא אדםנזקק ולא אחווה עם אדם משום שהוא נצרך ולא רחמים על כל אדם  שהוא

  . כמצוות הדתמכניס לפיו ולקיבתושאדם 

 בבאור כלל חובת –פרק א , ) ביותרשבנחספר מוסר והוא (ל בספר מסילת ישרים "כתב הרמחלעיל כבר וכל מה שכתבנו ואמרנו 

יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים : "האדם בעולמו

ל הוא שהאדם לא נברא "והנה מה שהורונו חז. ] מה הוא הערך העליון שלמענו חי האדם,כלומר[מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל 

והאמצעים המגיעים את ... אך הדרך להגיע אל מחוז חפצנו זה... ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי' התענג על האלא ל

והדרך , "להנות מזיו השכינה"הערך העליון הוא , כלומר". הם המצות אשר ציונו עליהן האל יתברך שמו, האדם לתכלית הזה

  . זה הוא בשמירת המצוותלהגיע לאושר 

  

שלכל ) חברתיות ודתיות, פילוסופיות(הרבה השקפות אחרות , בתוקף שווה, לל צורך לומר כי אל מול השקפה זו ניצבותאין כ

  . אחת מהן ערך עליון משלה ולכל אחת אושר עילאי לשיטתה ולכל אחת דרכים אל האושר כטעמה

כי כל הנעשה תדיר בחיים הרגילים הבל , מהניסיוןאחרי לומדי  ":אומר כך,  ברוך שפינוזה,אחד מגדולי הפילוסופים היהודיםהנה 

כלומר אם יש דבר אשר אם אמצאנו ואשיגנו יתן בליבי תמיד שמחה ... החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי... וריק הם

 ופיזור ושלושתם מביאים לידי עצבות, תאוות בשרים ,הכבוד ,העושר: הם, הדברים החשובים בעיני בני אדם ביותר... עילאית

  ).234עמוד , מוסד ביאליק, ה ברגמן.ש, סופיה החדשהותולדות הפיל ("לא כן האהבה לעצם הנצחי והאינסופי. הנפש

 גם שפינוזה מוצא אמת זו . כדרך חייו"הנצחית והאינסופית"ה וחיפוש האמת הפילוסופיאהבת וכך הכריע שפינוזה לטובת 

חומל על כל אדם גם בלי לפשפש קודם , לשיטתו, לכן היה שפינוזה. והי היהדות אבל אין שום דמיון בין אלוהיו לאל,באלוהים

  .במילתו או בציציותיו

  

עומדות  .משמעות לחייוהדרך בה הוא מבקש לתת את ואת אושרו בעצמו המתבונן והחושב מחפש , הנבוןהעולה מדברינו שהאדם 

מספר . המידע והניסיון העומדים לרשותנו עצומים.  להוגי דורנומן הפילוסופים היווניים ועד,  שנות הגות אנושית2500לעזרתו 



 תיוהמשמעו, הערכים עלחליט להתלבט ולה, מאיתנו חייב לחשובכל אחד . הפילוסופיות והתורות החברתיות רב מאד, הדתות

  .    לא רק השכל אלא גם הרגש ראוי שישתתף, בהכרעות  קשות שכאלה . לוות הנראוהדרכים

  

על פיהם ינהג ויקבע האדם את אשר תורה ה קיום מצוות יאמשמעות החיים בעולם הזה ה) לעילל "דעת הרמחראה  (י היהדות"עפ

. חמלה או עזרה, איננו נחשב ביהדות ואין מעניקים לו חסד) אינו חייב או אינו רוצה(מי שאיננו שומר מצוות ,  לפיכך.אורחות חייו

  .יר לואפילו אבידה שאיבד בתום לב אין חובה להחז

  . גם כך אפשר לשאוף אל משמעות החיים. גם זו דרך לגיטימית של השקפה מוסרית

 . יש דרכים נאות יותר

  

   –דעת אמת דבר 

  il.daatemet@netvision,net    il.org.daatemet.www 61393א " ת39425ד . ת03-6106688



Guide Questions 
 

- Where is the Sudan? Please point at its place on the map. 

- What is the capital of Sudan? 

- How far is Sudan from Israel? 

- What do you know about the connections between Sudan and Israel (Clue: Ethiopian 

Jewry)? 

- Who are the rival forces in the country? 

- What is the role of religion in the conflict? 

- In your opinion: Is it part of a larger conflict? Please reason your answer. 

 

- To the best of your knowledge and your analysis: 

o What makes nations intervene in the affairs of others? 

o Are other nations more responsive when the geographical arena is European? 

Asian? African?  

o Please support your answer with facts.  

 

- Read the UN definition of "Genocide" and the reports about the current situation in 

Sudan: 

o Would you choose the term "Genocide" to describe the situation there? 

o What are your reasons? 

 

- If we use the term "Holocaust" to describe genocide of other nations – will it dilute the 

uniqueness of this word? 

o Please reason your answer. 

 

- Should the United States intervene in Sudan?  

o If "Yes": What are your suggestions? 

o If "No": Why? 



 

 

 

 

 

 

- Should Jews, in particular, care about the events in Sudan? Why? 

- As Jews – do we have any special responsibility to help in this crisis? Please reason your 

answer. 

- As Jews – Are we morally committed to help?  

o Please reason your answer. You will find the last article thought-provoking. 

- If you think WE should help: How can YOU help?  

o Please list your suggestions. 

 


