
1.  Nachmanides to Numbers 33:53 
יצוה אותם שישבו בארץ ,  על דעתי זו מצות עשה היא-והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה 

ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן .  'ולא ימאסו בנחלת ה, וירשו אותה כי הוא נתנה להם
 '  יעברו על מצות ה,ולהתישב שם

"And you will empty the land and settle in it, for I have given you the land to inherit it" - to my mind this is a positive 
commandment commanding them to settle in the land and inherit it because He had given it to them, rather than 
despising the homeland given by Hashem.  Should they consider conquering Shin'ar, or Assyria, or other countries and 
settling in them, they would be transgressing the commandment of Hashem 
 
2.  Talmud Avodah Zarah 20a 

 . לא תתן להם חנייה בקרקע-לא תחנם 
"Lo techaneim" - Don't give them an encampment in the ground 
 
3. Nachmanides' Fourth Alternative Positive Commandment  

והוא אמרו להם , או לשממה, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. . . יתעלה לאבותינו ' שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן ה
וזו היא שחכמים קורין . . . שלא יניחו ממנה מקום . . . ותה להם כולה בגבוליה ופרט א" . . .והורשתם את הארץ וישבתם בה"

 -מלחמת דוד להרווחה , . דברי הכל חוב-מלחמת יהושע לכבוש : אמר רבא: "סוטה מד' וכן אמרו בגמ, אותה מלחמת מצוה
אבל האמת לא נניח . . . ין הדבר כן א. . . העממין ' ואל תשתבש ותאמר כי מצוה הזאת היא במלחמת ז. . . דברי הכל רשות 

וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו . . . הרי נצטוינו בכיבוש בכל הדורות . . . אותה בידם וביד זולתם מן האומות בדור מן הדורות 
 ואפילו, כ היא מצות עשה לדורות מתחייב כל אחד ממנו"א. שנצטוינו לרשת הארץ לשבת בה, הכל הוא ממצות עשה הוא, בה

 "י שקולה כנגד כל המצוות"ישיבת א"ואמרו . . . בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות הרבה 
That we have been commanded to inherit the land which Hashem the exalted gave to our ancestors . . . and not leave it 
in the hands of any other nation, or desolate, which is the intent of "And you shall empty the land and settle in it" . . . 
and its boundaries were spelled out . . . so they would not leave any of it unconquered . . . and this what the Sages call a 
commanded war, as the Talmud says in Tractate Sotah (44b) "Rava said:  The war of Joshua's conquest is universally 
agreed to be obligatory; the wars of David for territorial expansion are universally agreed to be optional . . . and don't 
err and think the commandment referred to is that of battling the Seven Nations . . . this is incorrect . . . rather the truth 
is that we should not leave it in their hands or in the hands of any other nation in any generation . . . so we have been 
commanded to conquer the land in all generations . . . and aside from this the Sages said many hyperbolic praises all 
relating to this positive commandment to empty the land and settle it. Accordingly this is a positive commandment for 
all generations which obligates every individual among us, even during exile, as the Talmud says in many places . . . 
and they said that �settling in the Land of Israel is the equivalent of all other commandments�. 
 
4. Babylonian Talmud Tractate Ketubot 111a 

כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר : דאמר רב יהודה, דבעא למיסק לארץ ישראל, זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה' ר
 ". 'בבלה יבאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה"שנאמר , הבעש

 .  ההוא בכלי שרת כתיב-ורבי זירא 
 ". 'השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה וכו" כתיב קרא אחרינא -ורב יהודה 
 .  ההוא שלא יעלו ישראל בחומה-ורבי זירא 

 .  השבעתי אחרינא כתיב-ורבי יהודה 
ואחת , אחת שלא יעלו ישראל בחומה?  שבועות הללו למה' ג: דאמר,  ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא-א ורבי זיר

ם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר "ה את העכו"ואחת שהשביע הקב, ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם"שהשביע הקב
 .מדאי

Rav Zeira was avoiding Rav Yehudah because he wished to leave for the Land of Israel, for Rav Yehudah had said: 
"Anyone who ascends from Babylonia to the Land of Israel violates a positive commandment, as it is written "they will 
come to Babylonia and remain there until the day I recall them, says Hashem". 
What would Rav Zeira reply?  That verse refers to the Temple vessels. 
But Rav Yehudah had a different verse, namely "I have made you swear daughters of Jerusalem by the deer or the rams 
of the field (lest you awaken or arouse love until she desires it)."  
What would R. Zeira reply?  That verse refers to �not storming the walls�. 
Rav Yehudah would respond that several other verses mention similar oaths! 
But Rav Zeira interpreted those in accordance with Rabbi Yose son of Rabbi Chaninah, who said "What are these three 
oaths?  The first is that the Jews would not storm the walls, the second is that Hashem made the Jews swear not to rebel 
against the nations of the world, and the third is that Hashem made the idolaters swear not to subjugate the Jews 
excessively. 
 



5.  Sefer HaChinukh Commandment 425 
שנתפזרו וטבעו בין . . . ואף כי כבר עשינו בהם המחוייב . . . עממים המחזיקים בארצנו טרם כבשנו אותה מהם ' להרוג ז

 ה זוועובר על זה ובא לידו אחד מהם ויכול להרגו מבלי שיסתכן בדבר ולא הרגו בטל עש. . . האומות עד שלא נודע זכרם 
To kill the Seven Nations who held our land prior to our conquest of it from them . . . and even though we have already 
done all required . . . for they have been scattered and assimilated among the nations to the extent that no trace of them 
remains . . . and one who violates this and has a member of these nations within his or her power to kill without self-
endangerment and fails to kill them has negated this positive commandment 
 
6.  Minchat Chinukh to Ibid 

וידוע דהתורה לא תסמוך דיניה על הנס , דהתורה ציותה ללחום עמהם,  מצוה זומ"מ,  נהי דכל המצות נדחים מפני הסכנה-ע "וצ
!  כ חזינן דהתורה גזרה ללחום עמהם אף דהוא סכנה"א, ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה, ן"כמבואר ברמב

 .ע"וצ, ומצוה להרוג אותו אף שיסתכן, כ דחויה סכנה במקום הזה"א
This requires investigation - granted that all commandments are pushed aside by danger, nonetheless this 
commandment, in which the Torah commanded us to battle them  - and we know that the Torah does not rest its 
commandments upon miracles, as Nachmanides makes clear, and the natural course of events is for people on both 
sides of a war to die - clearly requires us to battle them even though this involves risking our lives!  If so, danger is 
pushed aside here, and the commandment is to kill them despite the danger, and the contrary position of the Sefer 
HaChinukh requires investigation. 

 
7. Maimonides' Book of Commandments, Principle 14 

 "ולפני אלעזר הכהן יעמוד"כמה שנאמר , וידוע שהמלחמה וכבישת העיירות לא יהיו אלא במלך ובעצת סנהדרי גדולה וכהן גדול
And it is known that war and the conquest of cities occur only via a monarch and the advice of the Great Sanhedrin and 
the High Priest, as it is written "and before Elazar the Priest he will stand" 
 
8. Maimonides' Code of Jewish Law, Laws of Kings 5:1-2 

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

 .ולהרבות גדולתו ושמעו
אבל מלחמת הרשות אינו מוציא , עם לצאתמלחמת מצוה אינו צריך ליטול בה רשות בית דין אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה ה

 העם בה אלא על פי בית דין של שבעים ואחד
The king's initial wars must be commanded.  And what is a commanded war?  The war of the Seven Nations and the 
war of Amalek and the assistance of Jews against an enemy who has attacked them.  Afterward the king can fight 
optional wars, i.e. wars fought against other nations to expand the boundaries of Israel and/or enlarge his reputation.   
A commanded war does not require him to receive the permission of the court but he may go out to battle on his own 
and conscript the people as soldiers, but for optional wars he may not cause the people to go out to battle without 
permission from the Court of Seventy One. 
 
9. Nachmanides' Seventeenth Alternative Negative Commandment  

אז מצוה להיות שואל , או על השופט ומי שהעם ברשותו להוציאם לצבא במלחמת רשות, והוא שיראה לי שמצוה על המלך
 על פיו -' ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ה"והוא אמרו יתעלה .  ועל פיהם יתנהג בענין, באורים ותומים

 . . .יצוה ביהושע ".  ו וכל העדהיצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל את
And it seems to me that the king, or judge, or whoever has responsibility for the people in terms of bringing them out 
for an optional or obligatory war, is commanded to ask the urim vetumim and behave in accordance with them, as the 
Exalted said "and he will stand before Elazar the Priest and ask him the decision of the urim before Hashem.  They will 
go out and in by his command, and all the Children of Israel with him, and all the congregation".  This commands 
Joshua . . .  
 
10. Babylonian Talmud Tractate Sanhedrin 72a 

 והתורה אמרה הבא להרגך השכם להורגו. . . ? ט דמחתרת"אמר רבא מ
Rava said:  What is the reasoning behind the Law of the Furtive Trespasser?  The Torah said:  If one comes to kill you, 
anticipate and kill him first. 
 
 
 


