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גור אריה בראשית פרק לד פסוק יג  

אך קשה אם שכם חטא כל העיר מה חטאו להרוג, ותירץ הרמב"ם (הלכות מלכים פ"ט הי"ד) דבני נח מצווים על הדינין,
ועבירה אחת שעובר - נהרג על ידו, וכאן ראו המעשה הרע הזה ולא דנוהו, לכך היו חייבין מיתה שלא היו דנין אותם.

ובאמת דבר תימה הם אלו הדברים, כי איך אפשר להם לדון את בן נשיא הארץ (פסוק ב), כי היו יראים מהם, ואף על גב
שנצטוו על הדינין - היינו כשיוכלו לדון, אבל אונס רחמנא פטריה (ב"ק כח ע"ב), ואיך אפשר להם לדון אותם:

ונראה דלא קשיא מידי, משום דלא דמי שני אומות, כגון בני ישראל וכנעניים, שהם שני אומות, כדכתיב (פסוק טז) "והיינו
לעם אחד" - ומתחלה לא נחשבו לעם אחד, ולפיכך הותר להם ללחום כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת, שהתירה

התורה. ואף על גב דאמרה התורה (דברים כ, י) "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום", היינו היכי דלא
עשו לישראל דבר, אבל היכי דעשו לישראל דבר, כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף על גב דלא עשה רק אחד

מהם - כיון דמכלל העם הוא, כיון שפרצו להם תחלה - מותרים ליקח נקמתם מהם. והכי נמי כל המלחמות שהם נמצאים
כגון "צרור את המדיינים וגו'" (במדבר כה, יז), אף על גב דהיו הרבה שלא עשו - אין זה חילוק, כיון שהיו באותה אומה

שעשה רע להם - מותרין לבא עליהם למלחמה, וכן הם כל המלחמות:

רד"ק דברי הימים א פרק כב פסוק ח  

 גם בדמי הגוים אשר שפך אותם שלא היו בני מלחמתו אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים אעפ"י כן לא נענש
עליהם כי כוונתו לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלשתים לא יחיה איש ואשה, אבל כיון
שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב מנעו מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת תפלה, כמו שמנעו להניף

ברזל במזבח ובבית המקדש לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו כלי שלום ברוב:

מנחת חינוך מצוה תכה  

נהי דכל המצות נדחים מפני הסכנה מ"מ מצוה זו דהתורה ציותה ללחום עמהם וידוע דהתורה לא תסמוך דיני' על הנס
כמבואר ברמב"ן ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה א"כ חזינן דהתורה גזרה ללחום עמהם אף דהוא

סכנה. א"כ דחוי' סכנה במקום הזה ומצוה להרוג אותו אף שיסתכן וצ"ע: 

Rav J. David Bleich (Contemporary Halakhic Problems 3 p. 277)   

Not only does one search in vain for a ruling prohibiting military activity likely to result in the death of 
civilians, but to this writer's knowledge, there exists no discussion in classical rabbinic sources that 
takes cognizance of the likelihood of causing civilian casualties in the course of hostilities legitimately
undertaken as posing a halakhic or moral problem. 

שמואל א פרק טו פסוק ו 

ל אל רא נלי יששר ם כאל בר ד עש סד ה חד יתא שש ה עא תא מו וראת ך עש פר ססש ן א י פד קש לל מא תוך עמ דו מש רו רר כו סר ינשי לר קל ל הת אול אד ר שא סאמד ותי
ק:  לל מא תוך עמ ינשי מש ר קל ישם ותיאסת רא צר מש ם מש לותא עמ בת

The Maharal and the Geneva Convention 

   Professor Alan Dershowitz writes ("The Case for Israel" p. 167)   

Although collective punishment is prohibited by international law, it is widely practiced throughout the
world, including the most democratic and liberty-minded countries. Indeed, no system of international
deterrence can be effective without some reliance on collective punishment. Every time one nation 
retaliates against another, it collectively punishes citizens of that country. The American and British 
bombings of German cities punished the residents of those cities. The atomic bombings of Hiroshima



and Nagasaki killed thousands of innocent Japanese for the crimes of their leaders. The bombing of 
military targets inevitably kills civilians.

Are we at war?

השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין    

 שאם ירצו לברוח יהיה להם דרך לנוס משם כימצורמצוה חמישית שנצטוינו כשנצור על עיר להניח אחת מן הרוחות בלי 
בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת המלחמה ובו עוד תקון שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו

לקראתינו שנ' (מטות לא) ויצבאו על מדין כאשר צוה י"י את משה ודרשו בספרי הקיפוה משלש רוחותיה ר' נתן אומר תן
להם רוח רביעית שיברחו. 

Nonetheless, as Rav Hershel Schachter and Rav Yuval Sherlow explain, winning a just war 
constitutes an ethical imperative. The compassion we must have for our enemies cannot impinge 
upon our ability to win a war. Indeed, Rav Sherlow argues that the first clause of the IDF's code of 
ethics should state that it is a moral obligation for the Israeli army to win. He believes that the failure 
to recognize victory as a fundamental moral principle significantly contributed to the lack of success 
in the Second Lebanon War in 2006.  

רש"י בראשית פרק טו פסוק א 

 כל מקום שנאמר אחר סמוך, אחרי מופלג. אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים והיה אחר הדברים האלה -(א)
דואג ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר לו המקום אל תירא אברם אנכי מגן לך מן העונש שלא תענש על

כל אותן נפשות שהרגת, ומה שאתה דואג על קבול שכרך, שכרך הרבה מאד:

 


