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Jewish Responsibilities to the Nations 

 

Question 

We often condemn President Roosevelt for not responding to the Jews being killed in 

concentration camps. With the knowledge that there are concentration camps in North 

Korea and mass killings going on in other parts of the world, what is the Jewish 

responsibility toward these situations? 

 

Response 

Treatment of non-Jews 

It is forbidden to kill a non-Jew or to cause their death,1 even if he or she does not keep 

the seven noahide mitzvos,2 and it is classified as murder.3 

Likewise, cheating a non-Jew4 or stealing from him is also forbidden, and if an object 

was stolen it must be returned to its owner.5 However, when it comes to the mitzvah 

                                                 
 להמית לבור מורידין ]אותן וימותו, רש"י[ ולא יניחם אלא לתוכה נפלו אם הבור מן ]אותן מעלין לא כוכבים . . העובדי (: "תניאיג, ב( עבודה זרה )1

 בידים[".  להמיתו אסור כוכבים עובד . . אלמא בידים, אותן

 עמנו עושה שאינו מפני ,אסור בזה וכיוצא לבור לדחפו או בידו לאבדו אבל . . עובדי עבודה זרהל ברית כורתין איןי, א(: " בודה זרהרמב"ם )ע
 ".מלחמה

 המיתה". להם מסבבים אין מלחמה . . וביניהם בינינו שאין עממין' מז כוכבים עבודת וכן פסק בשו"ע )יו"ד קנח, א(: "עובדי

 ( ש"ך )יו"ד קנח, ס"ק א(: "אין מצוה להורגם אע"פ שהם עוברים על ז' מצות בני נח".2

". 'ינקם נקם' שנאמר בסייף, מיתתו עדים בפני בזדון רצח ואם'. תרצח לא' שנאמר תעשה, בלא עובר אדם בן נפש הורג ( רמב"ם )רוצח א, א(: "כל3
קעה(: "ואינה נקראת רציחה אלא בישראל, דכתיב )דברים ד, מא( 'אשר ירצח איש את רעהו' רציחת רעהו נקראת ]אבל בספר יראים )השלם, סי' 

 רציחה.[תולדת רציחה. בעכו"ם אינה נקראת רציחה". והוא מתאר שם הריגת עכו"ם כ

 '.רעהו על איש יזיד וכי' שנאמר דין, בבית עליו נהרג אינו תושב גר אבל אינו נהרג עליו בבית דין, כמבואר ברמב"ם )רוצח ב, יא(: "ישראל שהרג
 דין, כלומר אבל בדיני שמים חייב". בבית עליו נהרג הגוי". ובכסף משנה )שם(: "זה שכתב רבינו אינו על נהרג שאינו לומר צריך ואין

 כשר[ ו''פט] סופרים במסכת אמרינן הא ת"וא(: "מורודין ולא ה"ד כו, ב ע"ז) ]ובשעת מלחמה מותר להרוג אינו יהודי, וכמו שמבואר בתוספות
 [".מלחמה בשעת דהיינו מפרש דקדושין דבירושלמי ל''וי הרוג, שבכנענים

  כוכבים". עובד של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב ( חולין )צד, א(: "אסור4

 ".שחוטה בחזקת נבילה בשר לו ימכור לא ם"עכו הוא אם אף . . דעתם לגנוב או וממכר במקח אדם בני לרמות אסורשו"ע )חו"מ רכח, ו(: "

 את 'ואכלת  שנאמר אסור שהוא הכנעני לגזל מנין הונא רב דאמר אסור . . כנעני גזל חסידא ש''ר אמר גידל בר ביבי רב ( בבא קמא )קיג, ב(: "אמר5
 בידך". מסורין שאינם בזמן ולא בידך מסורים שהן בזמן לך', נותן אלקיך' ה אשר העמים כל




