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1. Rambam Hilkhot Shemitta 13:13 

 
Why did the Levites not receive a portion in the inheritance of Eretz Yisrael and in 
the spoils of war like their brethren? Because they were set aside to serve God and 
minister unto Him and to instruct people at large in His just paths and righteous 
judgments, as [Devarim 33:10] states:” They will teach Your judgments to Jacob and 
Your Torah to Israel."  
Therefore, they were set apart from the ways of the world. They do not wage war like 
the remainder of the Jewish people, nor do they receive an inheritance, nor do they 
acquire for themselves through their physical power. Instead, they are God's legion, 
as [ibid.:11]: states: "God has blessed His legion" and He provides for them, as 
[Bamidbar18:20] states: "I am your portion and your inheritance."  
 
Not only the tribe of Levi, but any one of the inhabitants of the world whose spirit 
generously motivates him and he understands with his wisdom to set himself aside 
and stand before God to serve Him and minister to Him and to know God, 
proceeding justly as God made him, removing from his neck the yoke of the many 
reckonings which people seek, he is sanctified as holy of holies. God will be His 
portion and heritage forever and will provide what is sufficient for him in this world 
like He provides for the priests and the Levites. 
 

הרב קוק ,מתוך כת"י בידי הרב דרוקמן .2  
 

שאין שבט לוי עורכין מלחמה, היינו לעשות מלחמה פשטית. כמו שאפשר שיזדמן  ונראה דאע"פ
ששבט אחד עושה מלחמה בשביל התנחלות שלו, שימצא לו בזה. אבל כשכל ישראל יוצאין למלחמה, 
מחוייבים גם הם לצאת. ומלחמה של כלל ישראל זאת היא ג"כ עבודת ה', שכל מי שהוא מיוחד יותר 

ך לה יותר משאר כל העםלעבודת ה' הוא שיי  
 

3. Rav Shlomo Yosef Zevin 
When actual lives are at stake, may we rely on miracles? In 1929 during the Hebron 
Massacre … didn’t young students of the yeshiva, whose holiness shone like stars in 
the sky, fall before the malicious enemy? Please, did these martyrs need protection 
or not? …If you understand that the scholars need protection in relatively peaceful 
times and are exempt from building the protective walls, what consequence has this 
when compared to a life-and-death struggle, a war which is a mitzvah and in which 
all are obligated? The defense authorities ordered everyone to cover all windows as 
protection against shattering glass in case of an air raid. Would anyone think that 
some rabbis will not do so, claiming, “Rabbis do not need protection?” …Why did 
rabbis leave areas under enemy fire along with the rest of the general population? 
Why did they not rely on this maxim? 
 

4. Talmud Bavli Berakhot 32b 
Rabbi Yochanan said: "A kohen who has killed someone may not raise his hands, 
since it says (Yeshayahu 1:15), “When you spread your hands, I will ignore you…] 
your hands have been filled with blood.'" 
 
 
 



	
5. Rambam Tefilah and Birkat Kohanim ,15,1-3 

There are six factors that prevent [a priest] from reciting the priestly blessings… 
transgressions 

…. what is implied? A priest who killed someone should never recite the priestly 

blessings, even if he repents 

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קכח סעיף לה .6
עשה  כהן שהרג את הנפש, אפילו בשוגג, לא ישא את כפיו אפילו עשה תשובה. הגה: וי"א דאם

תשובה נושא כפיו, ויש להקל על בעלי תשובה, שלא לנעול דלת בפניהם, והכי נהוג  

  שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קנח ד"ה ובדבר כהן .7

ובדבר כהן שנלקח לצבא בעת המלחמה והרג נפשות במלחמה, פשוט שכשר לישא כפיו, דהא 
. וא"כ כ"ש בנלקח לצבא שאדרבה היה מפורש באנסוהו להרוג שנושא כפיו כדאיתא בפרי חדש..

מחוייב לילך לצבא כדין המלכות ולא עשה שום איסור, שרשאי וגם מחוייב לישא את כפיו והוא דבר 
פשוט וברור.   

  שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן יד .8

שאלה: כהנים חיילי צה"ל שהשתתפו בקרבות נגד צבאות מצרים ירדן וסוריה, במערכות ישראל, 
  ?מחיילי האויב, האם דינם ככהן שהרג את הנפש שאינו נושא כפיו לברך את ישראלופגעו והרגו 

...ובאמת שבנידון שלנו אין אנו צריכים לכל זה, כי מלבד מה שכתב הפרי חדש (סימן קכח סעיף לה), 
שאם אנסוהו להרוג, נושא כפיו. ...ואם כן הרי הכהן שעומד מול צבאות האויב וחשוף לסכנה, אין לך 

כל שכן כאן שכהנים שהם חיילי צה"ל עומדים לגונן על ישראל ועל ארצנו ס גדול מזה. ... אונ
הקדושה, שאין ספק שמצוה רבה הם עושים לקדם פני צבאות האויב הבאים לזרוע הרס 

וזהו מה שפסק הרמב"ם (בפרק ה' מהלכות מלכים  ולהשמיד ולהרוג ולאבד אנשים נשים וטף,
ד צר הבא עליהם היא בכלל מלחמת מצוה. ואם כן בודאי שאין ספק הלכה א), שעזרת ישראל מי

שכהנים אלה כשרים לנשיאות כפים ...ואמנם האריכו האחרונים בתשובותיהם בדין חיילים כהנים 
שחזרו ממערכות המלחמה אם כשרים הם לנשיאות כפים, כשיודעים שפגעו בצבאות האויב, ... אולם 

יון נסב בעיקר מפני שהרגו מצבאות וחיילי האויב, אשר בתוכם הם דיברו לפי מקומם ושעתם, והד
יהודים שגוייסו לצבא, אבל כאן במלחמת מגן זו ששמו נפשם בכפם לקדם פני האויב, להציל נפשות 

ישראל, אדרבה ראוי לומר להם תחזקנה ידיהם ויישר כחם.   

9. Rambam Hilchot Milchama 7:4 
In which instances are the above-mentioned individuals sent away from the 
battlefront? In a milchemet hareshut. By contrast, in a milchemet mitzvah, the entire 
nation must go out to war, even a groom from his chamber, and a bride from her 
pavilion. 
 

10. Ha’amek Davar, Bamidbar   25:10 
Any act of violence, even if done entirely l’Sheim Shamayim, has a corrupting 
influence on the soul of the one who carries out the act; and HaKadosh Baruch Hu, 
who fathoms the full depth of human motives, knew that Pinchas’s act stemmed 
purely from tremendous love of Klal Yisrael. Knowing that Pinchas’s intention in 
slaying the Midianite woman and the nasi of the Tribe of Shimon was purely to save 
the nation from sin and punishment and that this giant of a man gained no personal 
satisfaction whatsoever from it, HaKadosh Baruch Hu deemed Pinchas worthy of this 
special treatment. 


