
Perek 20  

Ethics of War – Perek 20:10-18 
Calling for Peace 
According to Rashi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to Rambam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  רב פיסקא דברים ספרי
 .  נהרגים אין תשובה עושים שאם מלמד, לעשות אתכם ילמדו לא אשר למען

 
Destroying Fruit Trees – בל תשחית 

  ו פרק מלכים הלכות ם"רמב
 לא שנאמר, שייבשו כדי המים אמת מהם מונעין ואין למדינה שחוץ מאכל אילני קוצצין אין -  ח הלכה
 דרך מאכל אילן הקוצץ  כל מקום בכל אלא בלבד במצור ולא, לוקה הקוצץ וכל, עצה את תשחית
 או, אחרים בשדה שמזיק מפני או, יםאחר אילנות מזיק היה אם אותו קוצצין אבל, לוקה השחתה
      .  השחתה  דרך אלא תורה אסרה לא, יקרים שדמיו מפני
 ומאבד, מעין וסותם, בנין והורס, בגדים וקורע, כלים המשבר כל אלא, בלבד האילנות ולא - י הלכה

 .תשחית בלא עובר, השחתה דרך מאכלות
One may not cut down fruit-bearing trees outside the besieged city not divert from them 
the water pipe so as to make them wither as it is stated: “you shall not destroy its trees.” 
Whoever cuts them down is liable to lashes. But this does not apply merely to the case of 
a siege, but in all cases. Whoever cuts down a fruit-bearing tree in a destructive manner is 
liable to lashes. However, it may be cut down if it damages other trees or causes harm to 
neighboring fields of because it is worth a lot of money. The Torah only forbade willful 
destruction.  
This is the case not only with trees, but whoever breaks utensils, tears garments, 
demolishes a building, stoops up a well and willfully destroys food violates the 
prohibition of “you shall not destroy.” 

Who is the enemy?

Foreign Nation 7 Nations in Israel

Do they agree to peace?

Yes – Become forced laborers No – Kill the men 

Kill everyone, No chance for peace

Do they agree to peace? 

Yes No 

Become forced laborers Who is the enemy 

Foreign nation – Kill men 7 Nations in Israel – Kill everyone


