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The Entebbe Raid 40 Years Later – A Torah Perspective
I. Exchanging Hostages
1. The Prime Ministers, p. 221
2. ibid. p. 309

( תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מה עמוד א3
; מפני תיקון העולם, אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן.'מתני
 מפני: מפני תיקון העולם; רשב"ג אומר,ואין מבריחין את השבויין
. תקנת השבויין
, משום דוחקא דצבורא הוא-  האי מפני תיקון העולם: איבעיא להו.'גמ
 דלוי בר דרגא פרקא:או דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי? ת"ש
 ומאן לימא לן דברצון: אמר אביי.לברתיה בתליסר אלפי דינרי זהב
. חכמים עבד? דילמא שלא ברצון חכמים עבד
 מפני: מפני תיקון העולם; רשב"ג אומר,ואין מבריחין את השבויין
. דליכא אלא חד, מאי בינייהו? איכא בינייהו.תקנת שבויין
MISHNAH. CAPTIVES SHOULD NOT BE REDEEMED FOR MORE THAN THEIR VALUE, TO PREVENT ABUSES.16 CAPTIVES
SHOULD NOT BE HELPED TO ESCAPE, TO PREVENT ABUSES. RABBAN SIMEON B. GAMALIEL SAYS [THAT THE REASON IS] TO
PREVENT THE ILL-TREATMENT OF FELLOW CAPTIVES.
GEMARA. The question was raised: Does this prevention of abuses relate to the burden which may be imposed on the
community or to the possibility that the activities [of the bandits] may be stimulated? — Come and hear: Levi b. Darga
ransomed his daughter for thirteen thousand denarii of gold.19 Said Abaye: But are you sure that he acted with the consent
of the Sages? perhaps he acted against the will of the Sages.
CAPTIVES SHOULD NOT BE HELPED TO ESCAPE, TO PREVENT ABUSES. RABBAN SIMEON B. GAMALIEL SAYS, THE REASON IS
TO PREVENT THE ILL-TREATMENT OF FELLOW CAPTIVES. What practical difference does it make which reason we adopt? —
The difference arises where there is only one captive.
( תוספות מסכת גיטין דף נח עמוד א4
) גבי מוכר עצמו ואת בניו/.מז/ . כי איכא סכנת נפשות פודין שבויין יותר על כדי דמיהן כדאמרינן בפרק השולח (לעיל דף מד- כל ממון שפוסקין עליו
.לעובדי כוכבים כ"ש הכא דאיכא קטלא אי נמי משום דמופלג בחכמה היה
( שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנב סעיף ד5
 ז] אבל אדם יכול לפדות את. ה ו] שלא יהיו האויבים מוסרים עצמם עליהם לשבותם, מפני תיקון העולם,ד אין פודין השבויים (ד) יותר (ה) מכדי דמיהם
 (ואם אשתו כאחר. פודים אותו בדמים מרובים, או אפילו אינו ת"ח אלא שהוא תלמיד חריף ואפשר שיהיה אדם גדול, ח] וכן לת"ח.עצמו בכל מה שירצה
.) עיין בטור אבן העזר סי' ע"ח,דמי או לא
6) Rav Ovadia Yosef – Torah Sheba’al peh 19 p. 37
7) New York Times, June 1, 1977
Last July 4, the differences over Israel's statehood became a public
issue, after Israeli commandos rescued hijacked passengers at
Entebbe Airport in Uganda.
“Rabbi Schneerson referred to it as a miracle,” says Rabbi Yehuda
Krinsky, a personal secretary to the grand rebbe. “After all, he said,
miracles are not only things that happened long ago. We're the
same people as when the Sea of Reeds was parted” Satmar officials
charged that Israeli had no right to risk lives of soldiers to save passengers, that this was a secular decision not covered in Jewish
guidelines.

 (8רבבות אפרים חלק ח' עמ' תק
9) Rav Ovadia Yosef – Torah Sheba’al peh 19 p. 37

 (10בעקבי הצאן ס' לב
 (11שו"ת חוות בנימין חלק א' ס' טז

 (12שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת
הפירות סימן ריח סעיף ט
ט') יש אומרים שאינו מברך על נס אלא בנס
(כט) שהוא יא יוצא ממנהג העולם; אבל נס
שהוא מנהג העולם ותולדתו ,כגון שבאו גנבים
בלילה ובא לידי סכנה (ל) וניצול וכיוצא בזה,
(לא) <ג> אינו חייב לברך; * (לב) יב ויש
חולק ,ח) וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות.
 (13שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד
סימן ח
ב .נס הצלה שנעשה על ידי חיילים שאינם שומרי תורה
ובדבר יהודי שנחטף באוגנדא וניצול משם ע"י החיילים שבאו לשם ,מסתבר שיש להחשיב זה לנס
גלוי ,כי בדרך הטבע לא היה אפשר להיות דבר כזה .וכל מה שנעשה בעולם הוא רק יד השי"ת בין
הטוב ובין ח"ו להיפוך ,והוא המכה והמרפא .והוא עשה שנשבו ,והוא עשה ההצלה בזה שנתן אומץ
ורצון שילכו להציל ,ואשר הצליח דרכם שהצילו .ודרכי השי"ת שעשה הנס ע"י פושעים נעלמו
ממנו .ואסור לשום אדם להתחכם בקושיות על הקב"ה ,אלא תמים תהיה עם ה' כמפורש בתורה
(דברים י"ח י"ג).
14) Saul David, Operation Thunderbolt p. 342
15) Rav Soloveichik, Fate
and Destiny

