
When is War Allowed/Required 
 
1. Deut 20:1-20 
 
2. Mishnah Sotah 8:7 

 מחדרו חתן )'ב יואל (אפילו יוצאין הכל מצוה במלחמת אבל הרשות במלחמת אמורים דברים במה
 יוצאין הכל חובה במלחמת אבל מצוה במלחמת אמורים דברים במה יהודה רבי אמר מחופתה וכלה
 :  ופתהמח וכלה מחדרו חתן אפילו

To what does all the foregoing apply? To voluntary wars, but in the wars commanded by 
the Torah all go forth even a bridegroom from his chamber and a bride from her canopy. 
R. Judah says: to what does all the foregoing apply? To the wars commanded by the 
torah; but in obligatory wars all go forth, even a bridegroom from his chamber and a 
bride from her canopy. 
 
Bavli Sotah 44b 
Rava said: All agree the wars waged by Joshua to conquest Canaan were “obligatory.” 
All agree the wares waged by the House of David for expansion were “optional.” They 
differ as to the wars against the pagans so they should not march against them. One rabbi 
calls them “commanded”; one rabbi calls them “optional.” 
 
Meiri –  
An optional war is a war against Israel’s enemies because they fear lest [the enemies] 
attack or when it is known that [the enemies] are preparing themselves for attack. 
 
3. Yerushalmi Sotah 8:6 (22b) 
R. Judah called a war “optional” if we attacked them and “obligatory” if they attacked us. 
 
Summary: 
Obligatory – war for existence or for establishment of a state 
Optional – for expansion 
Disagreement – preemptive 
 
Discussion: 
What does modern ethics say about war for expansion? 
How do you define preemptive? 
What category is America’s current war in Iraq? Afghanistan? Israel’s war in 1967? 
 



4. Mishnah Yadaim 4:4 
 אסור ג"ר לו אמר בקהל לבא אני מה להם אמר המדרש בבית לפניהן ועמד עמוני גר יהודה בא ביום בו

' ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא)   כג דברים  (אומר  הכתוב ג"ר ל"א אתה מותר יהושע' ר לו אמר אתה
 אשור מלך סנחריב עלה כבר הן במקומן ומואבים עמונים וכי יהושע רבי לו אמר' וגו עשירי דור גם

 כביר ואוריד שוסתי ועתידותיהם עמים גבולות ואסיר) י ישעיה (שנאמר האומות כל את  ובלבל
' ר ל"א חזרו וכבר עמון בני  שבות את אשיב כן ואחרי)   מט ירמיה  (אומר הכתוב ג"ר ל"א יושבים
 לבא התירוהו שבו לא ועדיין ויהודה ישראל עמי שבות את ושבתי)   'ט מוסע  (אומר הכתוב יהושע
 :  בקהל

On that day Judah, an ammonite proselyte, came and stood before them in the house of 
study. He said to them: have I the right to enter into the assembly? Rabban Gamaliel said 
to him: thou art forbidden. R. Joshua said to him: you are permitted. Rabban Gamaliel 
said to him: the scriptural verse says, an Ammonite or a Moabite shall not enter into the 
assembly of the Lord: even to the tenth generation, etc. R. Joshua said to him: but are the 
Ammonites and Moabites still in their own territory? Sennacherib, the king of Assyria, 
has long since come up and mingled all the nations, as it is said: In that I have removed 
the bounds of the peoples, and have robbed their treasures, and have brought down as one 
mighty the inhabitants. Rabban Gamaliel said to him: the scriptural verse says, But 
afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, so that they have 
already returned. R. Joshua said to him: the scriptural verse says, I will turn the captivity 
of my people Israel and Judah. Yet they have not already returned. So they permitted him 
to enter the assembly. 
 
5. Rambam, Mishneh Torah, Laws of Kings and Wars 5:1-5, 6:1-11 

  ה פרק מלכים הלכות ם"רמב
   א הלכה  

, עממים שבעה מלחמת זו מצוה מלחמת היא זו ואי, מצוה מלחמת אלא תחלה נלחם המלך אין
 המלחמה והיא הרשות במלחמת נלחם כך  ואחר, עליהם שבא צר מיד ישראל ועזרת, עמלק ומלחמת
 .  עוושמ בגדולתו ולהרבות ישראל גבול להרחיב כדי העמים שאר עם שנלחם

   ב הלכה  
 אבל, לצאת העם וכופה, עת בכל מעצמו יוצא אלא, דין בית רשות בה ליטול צריך אינו מצוה מלחמת
 .  ואחד שבעים של  דין בית פי על אלא בה העם מוציא אינו הרשות מלחמת

   ג הלכה  
 אינו, צריך שהוא מה כפי אלא, שיעור לה אין המלך ודרך, בידו ממחין ואין דרך לו לעשות ופורץ
 .  מלחמתו ועושה בשוה הולך אלא,  זה של שדהו מפני או זה של כרמו מפני הדרכים מעקם

   ד הלכה  
 עובר הרגו ולא מהן אחד לידו שבא וכל, תחרימם החרם שנאמר עממין שבעה להחרים עשה מצות
 .  זכרם אבד וכבר, נשמה כל תחיה לא שנאמר תעשה בלא

   ה הלכה  
 הרעים מעשיו תמיד לזכור עשה ומצות, עמלק זכר את תמחה שנאמר, עמלק זכר לאבד עשה מצות וכן

 לא בפה זכור למדו השמועה מפי, עמלק לך עשה  אשר את זכור שנאמר, איבתו לעורר כדי, ואריבתו
 .  ושנאתו איבתו לשכוח שאסור, בלב תשכח

 
  ו פרק מלכים הלכות ם"רמב

   א הלכה 
, מצוה מלחמת ואחד הרשות מלחמת אחד שלום לו שקוראין עד עולםב אדם עם מלחמה עושין אין

 בני שנצטוו מצות שבע וקבלו השלימו אם, לשלום אליה וקראת עליה להלחם עיר אל תקרב כי שנאמר
 ולא המס עליהן קבלו, ועבדוך למס לך יהיו שנאמר, למס הן והרי נשמה מהן הורגין אין עליהן נח

 והעבדות, שניהם שיקבלו עד להם שומעין אין, המס קבלו ולא תהעבדו שקבלו או העבדות קבלו
 ולא,  ידם תחת כבושים יהיו אלא בישראל ראש ירימו ולא למטה ושפלים נבזים שיהיו הוא שיקבלו
 כגון, וממונם בגופם המלך לעבודת מוכנים שיהיו שיקבלו והמס, שבעולם דבר לשום ישראל על יתמנו
 המלך העלה אשר המס דבר וזה שנאמר ,בו וכיוצא המלך ארמון ובנין, המצודות וחוזק, החומות בנין



 היו אשר המסכנות ערי כל ואת ירושלים חומת ואת המלוא ואת ביתו ואת' ה בית את לבנות שלמה
 שלמה נתן לא ישראל ומבני הזה היום עד עובד למס שלמה ויעלם האמורי  מן הנותר העם כל, לשלמה

 .  ופרשיו רכבו ושרי ושלישיו ושריו עבדיוו המלחמה אנשי הם כי עבד
   ב הלכה  

 ויניח המטלטלים או המטלטלין כל ויניח, הקרקעות או ממונם חצי שיקח עמהם להתנות למלך ויש
 .  שיתנה מה כפי הקרקעות

   ג הלכה  
 .  מצות שבע וקבלו שהשלימו אחר להם ולכזב בבריתם לשקר ואסור

   ד הלכה  
 הזכרים כל והורגין מלחמה עמהם עושין, מצות שבע קבלו ולא שהשלימו או השלימו לא ואם

, זכרים של טף זה והטף והנשים  שנאמר קטן ולא אשה הורגין ואין, וטפם ממונם כל ובוזזין, הגדולים
 שלא ועמלק עממין שבעה אבל, האומות שאר עם שהוא הרשות במלחמת אמורים דברים במה

 וכן, נשמה כל תחיה לא העמים מערי רק' וגו לכל תעשה כן  שנאמר נשמה מהם מניחין אין השלימו
 היתה לא שנאמר השלימו שלא באלו אלא מדבר שאינו ומנין, עמלק זכר את תמחה בעמלק אומר הוא
 היתה' ה מאת כי במלחמה לקחו הכל את גבעון יושבי החוי בלתי ישראל בני אל השלימה אשר  עיר

.  קבלו ולא לשלום להם ששלחו  מכלל, החרימם למען ישראל את המלחמה לקראת לבם את לחזק
 לקבל השלימו לומר שיכול אלא שבוש זה א"א. 'וכו ועמלק עממין שבעה אבל/ ד"הראב השגת+/

 .+  המצות
   ה הלכה  
 ושלח וחזר, יברח לברוח שרוצה מי להם שלח הראשון, לארץ נכנס שלא עד יהושע שלח כתבים שלשה 

 הערימו מה מפני כן אם, יעשה מלחמה  לעשות שרוצה מי ושלח וחזר, ישלים להשלים שרוצה מי
 להם פותחין אין ששוב ודימו ישראל משפט ידעו ולא, קבלו ולא בכלל להם ששלח לפי, גבעון יושבי
 להם שכרתו מפני, השבועה לולי חרב לפי להכותם שראוי וראו לנשיאים  הדבר קשה ולמה, לשלום
 ובטעות  והואיל, עבדים למס שיהיו דינם היה אלא, ברית להם תכרות לא אומר הוא והרי, ברית
 הערימו מה מפני כן אם/ ד"הראב השגת.  +/השם חלול לולי שהטעום על שיהרגו היה בדין להן נשבעו
 אבל הירדן את  עברו שלא עד אלא להשלים יהושע להם שלח שלא שבוש זה כל א"א. 'וכו גבעון יושבי
 .+  אותן בליןמק אין מיכן אחר

   ו הלכה  
 לפי חכמים אמרו, ימיך כל וטובתם שלומם תדרוש לא שנאמר לשלום להם שולחין אין ומואב עמון 

 לפי, וטובתם שלומם תדרוש לא לומר תלמוד, כן ומואב עמון יכול לשלום אליה וקראת שנאמר
 שאין פי על ואף, וטובתם מרלו תלמוד, כן ומואב עמון יכול תוננו לא לו בטוב בקרבך ישב עמך שנאמר
 .אותן מקבלין תחלה מעצמם  השלימו אם בשלומם שואלים

   ז הלכה  
 מקום ומניחין, רוחותיה משלש אלא רוחותיה מארבע אותה מקיפין אין, לתפשה עיר על כשצרין
 השמועה מפי משה את' ה צוה  כאשר מדין על ויצבאו שנאמר, נפשו על להמלט שירצה מי ולכל לבורח

 .  צוהו שבכך מדול
   ח הלכה  

 תשחית לא שנאמר, שייבשו כדי המים אמת מהם מונעין ואין למדינה שחוץ מאכל אילני קוצצין אין
 השחתה דרך מאכל אילן הקוצץ  כל מקום בכל אלא בלבד במצור ולא, לוקה הקוצץ וכל, עצה את

 שדמיו מפני או, אחרים בשדה קשמזי מפני או, אחרים אילנות מזיק היה אם אותו קוצצין אבל, לוקה
 .  השחתה דרך  אלא תורה אסרה לא, יקרים

   ט הלכה  
 דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל אילן וכן, לו צריך אינו ואפילו אותו לקוץ מותר סרק אילן כל

, זיתים הקב רובע, יקוצנו ולא  עושה הזית יהא וכמה, אותו לקוץ מותר, בו לטרוח ראוי שאינו מועט
 .  יקוצנו לא תמרים קב עושה שהוא דקלו
   י הלכה  

 מאכלות ומאבד, מעין וסותם, בנין והורס, בגדים וקורע, כלים המשבר כל אלא, בלבד האילנות ולא
 .  מדבריהם  מרדות מכת אלא לוקה ואינו, תשחית בלא עובר, השחתה דרך

   יא הלכה  
, בשבת ואפילו ויום יום בכל מלחמה עמהם ושיןוע השבת קודם ימים שלשה ם"עכו של עיירות על צרין

 .  רשות  מלחמת בין מצוה מלחמת בין בשבת ואפילו רדתה עד שנאמר
 


