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 WAR - פרשת שופטי�
 
 

 
To Receive a Divine Mandate: 

ולפני אלעזר הכה� יעמוד ושאל לו במשפט  ): פינחס(במדבר כז כא : 1לשאול באורי� ותומי�  
   2על פיו יצאו ועל פיו יבאו  הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה ' אורי� לפני ד

 

Not to Fear the Enemy
3
: 

 4ואל תערצו מפניה�/  תירא מה�לא): שופטי�(ג & דברי� כ א 
 לא תערו# מפניה�): עקב(דברי� ז כא 
 5לא תיראו�): דברי�(דברי� ג כב 
 6ולא ימס את לבב אחיו כלבבו): שופטי�(דברי� כ ח 

 
Appointments and Exemptions: 

 8והיה כקרבכ� אל המלחמה ונגש הכה� ודבר אל הע�): שפטי�(דברי� כ ג  : 7כה� משוח מלחמה
9ויס( עוד משלו ' ומי האיש וגו'  מי האיש וגו): ז)ה  ('וגו

 
 11ולא ימס את לבב אחיו כלבבו): כי תצא(דברי� כ ח : 10שלא יצא הירא והר+ לבב למלחמה

לא יהיה לכהני� הלוי� כל שבט לוי חלק ): שופטי�(דברי� יח א : שלא יקח שבט לוי חלק בבזה
 12ונחלה ע� ישראל

 
 First Year of Marriage: 

 13לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר): כי תצא(דברי� כד ה :  יצא החת� למלחמהשלא
 

Moral Conduct in War: 
 1רע ונשמרת� מכל דבר ): כי תצא(כג י דברי� :  הגורמת לסילוק השכינה14למנוע מכל דבר רע 

                                                           
� "ש שלומד מהפסוק שלפנינו וכתב הרמב"אי� נשאלי� אלא למל+ או לבית די� ולמי שהצבור תלוי בו ע:  יומא עא1
מות וכבוש הארצות לא חוידוע שהמל, שו� הזהוהנה הרב בעצמו כתב בהקדמתו למצות כל): סו( השמטות הלאוי�(

וזו באמת מצוה ולא עצה  , דוגדולה וכה� גדול כמו שאמר ולפני אלעזר הכה� יעמה אלא במל+ ובעצת הסנהדרי� ויהי 
 בלבד והיא לדורות

2
 � לא מונה אותו "� זה מצוה והרמבאהסתפק ) סו( השמטות הלאוי�( � "הרמב

3
 חינו+ תקכא ,  � חולק ואומר שזו הוי הבטחה"והרמבז ' מלכי� פ'  הל, � לאוי� נח"רמב

התחיל לחשוב להרהר  (כדי לעבור או מספיק שירא בלבב כמו שמשמע מהחינו+ כ "ולא ברור א� צרי+ לסוג אחורה ג
 כ"מלכי� אבל בפירוש המשניות כתב שצרי+ לסוג אחור ג' � בהל"והרמב) ולהבהיל עצמו במלחמה עבר על לאו זה

4
 ה "חינו+ מצוה תקכ

5
 ' אל יר+ לבבכ� אל תיראו אל תחפזו וגו:  � פסוק אחר דברי� כ ג"מלכי� מביא הרמב' בהל

6
אלוקי+ עמ+ המעל+  ' לחמה על אויב+ וראית סוס ורכב ע� רב ממ+ לא תירא מה� כי ד מכי תצא ל : דברי� כ א 
 מאר# מצרי�

 ) א לנצח כ� פה"אש כמו שהיה אז נראה –ל פירוש המעל+ מאר# מצרי�  "ונ(

7
 His job was to ensure the moral readiness of the army for war. 

8
 ז ה� המקור )אמנ� לפי החינו+ פסוקי� ה)  פועל צדק (+ "פסוק זה המקור למצוה זו לפי הש  

9
 ו "חינו+ מצוה תקכ 

10
 שהוא לא יכול בטבעו לעמד בקשרי מלחמה  

11
 �"ולא מנה אותו הרמב) השמטות הלאוי� י(� "רמב 

12
 ה "צוה תקחינו+ מ 

13
 א " חינו+ מצוה תקפ

14
 כגו� שפיכות דמי� וזולתו מ� העבירות
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To first offer Peace: 

 2 לשלו�כי תקרב לעיר להלח� עליה  וקראת אליה): כי תצא(דברי� כ י 
 

Laws of Siege : 
 ):מטות(במדבר לא : 3שנצור על העיר להניח אחת הרוחות שא� ירצו לברוח יוכלו דר+ ההיא

 4את משה' ויצבאו על מדי� כאשר צוה ד
 

To Destroy the Seven Nations in War with Them
5
:   

  6לא תחיה כל נשמה): כי תצא(דברי� כ טז  
 

Not to Unnecessarily Destroy the Surrounding Environment – בל תשחית: 
כי ): שופטי�(דברי� כ יט : 7לא להשחית איל� מאכל והוא הדי� לא להשחית שו� דבר בלי תועלת

 8לא תשחית את עצה' תצור אל עיר וגו
  

Chatzotzros: 
לתקע בחצוצרות בשעת הקרבנות בבית המקדש בכל יו� וכ� בשעת המלחמה ובעת  : חצוצרות

והרעת�  , וכי תבאו מלחמה בארצכ� על הצר הצרר אתכ�): בהעלת+(י )במדבר י יט : 9רותהצ
ותקעת� בחצצרת  ' שמחתכ� וגו אלוקיכ� ונשעת� מאויביכ� וביו� 'ונזכרת� לפנע ד, בחצצרת

 10על עלתיכ� ועעל זבחי שלמיכ�
 

Conduct towards Females of the Enemy Nation – יפת תואר: 
שת יפת  אוראית בשביה ' כי תצא למלחמה וגו): כי תצא(יא )דברי� כא י : ארלדו� בדי� יפת ת 

 11תאר 
 12ומכר לא תמכרנה בכס(): כי תצא(דברי� כא יד 

 13לא תתעמר בה תחת אשר עניתה): כי תצא(דברי� כא יד : לא לכבש יפת תאר לשפחה
 

Cleanliness and Holiness in the Military Camp: 
ויצאת שמה ,  ויד תהיה ל+ מחו# למחנה): כי תצא(דברי� כג יג  : הכסאלתק� מקו� מיוחד לבית 

 14חו# 

                                                                                                                                                                      
1

 �"ולא מנה אותו הרמב) השמטות הלאי� יא(� "רמב

2
 ז "חינו+ מצוה תקכ

3
 � לא מנה אותה "והרמב) השמטות העשי� ה(� "וזו מצוה להרמב

4
 ודרשו בספרי הקיפוה משלש  רוחותיה

5
 ג מצוות            "� מונה מצות כיבוש האר# בי� תרי"מברואי� ה

6
 ח "חינו+ מצוה תקכ

7
ויש אומרי� שאלה ' בגדי� וכו, די� זה נאמר במלחמה וכל שכ� בזמני� אחרי� ונאמר כלפי ע# מאכל והא הדי� כלי�

 האחרי� ה� אסורי� רק מדרבנ� 

8
 ח "חינו+ מצוה תקכ

9
.  � בזה " הרמבל  המגיד תמה עוהחינו+ חושבי� דמצוה אחת היא והרב ) ע נט"מ( � "הרמב, פ דשני פסוקי� ה�"עא

והחצוצרות של כס( דוקא ובבית  . מצוה זו על הכהני�, פ שכלי ניגו� הלויי� עושי�"ואע). א'  א מתעניות הל"פ(
 מקדש אי� פוחתי� משתי חצוצרות ולא מוסיפי� על מאה ועשרי�ה

10
 ד"חינו+ מצוה שפ

11
 ב "חינו+ מצוה תקל 

12
 ג "חינו+ מצוה תקל 

13
 ד "חינו+ מצוה תקל 

14
 ל"זצ שלו� אלישב  יוס(רמג בקוב# תשובות של הרב' ו ועיי� ס"חינו+ מצוה תקס 
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והיה , ויתד תהיה ל+ על אזני+): כי תצא(דברי� כג יד : להכי� יתד לחפור בו כדי לכסות הצואה

  1השבת+ חו# וחפרת בה ושבת וכסית את צאת+
 

FOR THE RELATIONSHIP OF WOMEN TO THESE MITZVOS SEE  NOTE
2
. 

 
This week's parsha is one of several (see box above), in which the Torah 

addresses issues of war. As much as we work to avoid it, war has been a fact of life in 
most of the history of mankind.  Since World War II, when we supposedly set up 
mechanisms to avoid war, there were an average of 15 conflicts at any one time, each 
causing 2,000 deaths or more per year. More than 6,000 American service members 
died in Iraq and Afghanistan and more than $1 trillion was spent.   Another 100,000 
Iraqis died.  Some 32,000 Americans were wounded, and at least 2 million Iraqis, 
representing much of that nation’s most valuable human capital, went into exile.  By 
late 2012, suicide bombing was back, and the government was barely functional. 
Beginning in 1991, political upheavals in the Balkans, as Yugoslavia split up into 5 
countries, displaced about 2,700,000 people by mid-1992, of which over 700,000 of 
them sought asylum in Europe. The wars continued right through the decade. But, 
those were small figures relative to some of the African conflicts - 6 million dead in 
the Congo, up to 1.5 million dead in the Rwandan conflict, and staggering figures in 
Somalia and Sudan. In 2012, 59 countries were suffering from active attacks by 342  
guerrilla and separatist groups.   

As a nation, we Jews are much more familiar with war than we would like to 
be. In the recent history of the State of Israel, we fought or suffered a war every 
decade at least3, and this is just the most recent phase of our history.  

“War” in the Jewish perspective is much more than just an issue of conflicting 

nations engaging in battle.  כי תצא למלחמה: We “battle” our evil inclinations in a very 
private form of war within oneself and one’s baser instincts. War can also refer to 
“machlokes,” some of which is productive and legitimate, as when in the realm of 

                                                           
1
 ז "חינו+ מצוה תקס 

2
 Women are exempt for  מלחמת רשות and all מצוות relating to it, it is the way of a man to go out to a 

war but it is not the way of a woman. (Some learn that even in  מלחמת חובה a woman is exempt - they 

learn from ל"חז  חופה as meaning that even she has to leave the (סוטה מד ) אפילו כלה יוצאת מחופתה   :

because her חת� has to go to war.) She is also not included in  נקי יהיה לביתו שנה אחת as this is a מצוה 

which applies to לחמת רשותמ  from which she is exempt, though obviously it relates to her.  

The עשה of  מי האיש אשר בנה בית ( קצה  עשה ) is a מצוה which devolves upon the community not the 

individual. (Rav Yerucham Fishel Perlow on  טו)ג יד"רסעשה .) 

He points out that the מצוה of   א� לא תשלי� עמ+ ...  יהיו ל+ למס ועבדו+  ... כי תקרב אל עיר  which the 

�"רמב   says in  ספר המצוות applies to  (עשה קצ ) מלחמת רשות and therefore women are exempt (as does 

the  +חינו in ב "מצוה תקס ) However, in the משנה תורה ( ו "הלכות מלכי� פ ) the רמב"�  says that it also 

applies to מלחמת מצוה and therefore women are included. 

The  +(תקכה ) חינו says that the  מצוה not to be afraid of the enemy ( אל תיראו ואל תחפזו) applies only to 

men. 

3
 The 1948 War of Independence, the 1956 Sinai Campaign, the 1967 Six Days' War, the 1973 Yom 

Kippur War, the 1982 Lebanon War, the Persian Gulf War (1990-1991), the two Intifadas, another war 

in Lebanon and one in Gaza.  
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differing opinions in Halacha, Hashkafah and Torah thought, and some of which is 
negative and destructive. There is also Kana'us, the selfless and decisive, even harsh 
and uncompromising, defense of G-d’s Glory and His Torah.  

War is extreme machlokes, group machlokes, organized on tribal, national or 
religious lines. Wars are sometimes a necessary evil, but more often they are pure 
evil. Over 100 million people were killed in wars in the 20th Century alone. How 
many of these victims died for a just cause? 

The subject and laws of war are so intricate because they reflect a kind of 
microcosm of all of human endeavor under much more intense conditions. So it is 
understandable then that these laws apply not only directly to the conditions of war 
but also serve as a guide in our other relationships and circumstances – the other 
“wars” we wage.  

WAR – THE MOST NORMAL ABNORMAL CONDITION OF MAN 

At the beginning of Parshas Korach, the Sefas Emes says that the natural state 
of humankind is a state of Machlokes. Left to their own natural devices, two people 
are more likely to disagree with each other than to agree. This is a world of separate 
identities, where truth and the commitment to truth are not strong enough to overcome 
the unique perspectives and inclinations which each of us brings to different 
situations. Were it not for G-d Himself, says the Malbim, the world would lack any 
semblance of unity1.  

War is something so devastating that we cannot initiate a war (Milchemes 
Reshus) unless it is Divinely Sanctioned through the Urim VeTumim2. Besides the 
Urim VeTumim, war required consensus from the regular legal, legislative 
framework, the Sanhedrin, and the special legislative framework, the King3. 

The Cohen Gadol had to put on all eight garments and ask G-d (through the 
Urim VeTumim) whether war was permitted. This was one of only four things for 
which the Urim VeTumim was consulted.4 All four related to the Holy Land 
(Milchemes Reshus was to expand the borders of Israel5), and all four related to the 
nation as a whole.6 All, together with Milchemes Reshus, involved a breaking of 
barriers of some sort and the need to establish new ones. When man breaks his 
barriers, he is in danger - he may never succeed in establishing the new moral 

                                                           
 רשי פרשת פינחס פסוק יב1

2
 ב"סנהדרי� טז ע

3
גדולה וכה�  הוידוע שהמלחמות וכבוש הארצות לא יהיה אלא במל+ ובעצת הסנהדרי� ): סו( השמטות הלאוי�(�  "רמב

 גדול כמו שאמר ולפני אלעזר הכה� יעמוד 

Milchemes Chova is already commanded by the Torah. 

4
 משנה שבועות יד א

The other three were: 1 - The division of the land for the Tribes, 2 - Adding onto Jerusalem and 3 - 

Adding onto the Azaros. 

5
 כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדלותו ושמעו : א ' ה הל "מלכי� פ' � הל"רמב

6
 אי� נשאלי� אלא למל+ או לבית די� ולמי שהצבור תלוי בו: יומא עא
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boundaries - descending into the abyss of murder, rape, theft and scorched earth.  

Our Parsha comes to comfort us with the idea that we are not left to our own 
devices. G-d, through His Torah, will guide us through.  

Indeed, the Urim VeTumim, representing justice, were used to drive home the 
point that during war we are being judged. We are in moral danger just as we are in 
physical danger.  The two are intertwined. The pasuk states: 

על פיו יצאו ועל  ' פני ד ל אורי�ה ולפני אלעזר הכה� יעמוד ושאל לו במשפט ): פינחס(במדבר כז כא 
 פיו יבאו  הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה

On which the Yerushalmi1 comments: 

It does not say here, 'the order of the Urim' but rather 'the judgment of the 

Urim'. This teaches us that when the Jewish nation goes out to war, the Heavenly 

Court sits and judges whether they should be victorious or not. This is the source for 

learning that the Satan only [succeeds in] accusing at a time of danger
2
.  

It is in this context that the Torah, Talmud and codifiers bring down a 
phenomenal and brilliant set of laws, laws that anticipate and prevent much of the 
horrors of war.  

DIFFERENT TYPES OF WARS 

Judaism distinguishes between different types of wars, and the distinctions are 
crucial. In the broadest terms, there is Milchemes Mitzvah and Milchemes Reshus. 
The difference influences both the nature of the call-up and the exemptions as well as 
how the enemy is to be treated. In both cases, we must call to our enemies in peace. 
However, should they turn down the offer, the Torah demands that we be more 
ruthless with those enemies who fall under the category of Milchemes Mitzvah. 
Milchemes Mitzvah, potentially further divided between Mitzvah and Chovah, seems 
to have no exemptions, not even females: 

 3אפילו החת� מחדרו וכלה מחופתה 

Most commentators understand this literally,4 although the Radvaz   5 does not. 

According to the Radvaz’s understanding, this means ‘as the  חת� will be called up, the 
 will no longer have her Chupah’. Furthermore, he states, females are not called up כלה
to war but perhaps they serve the kind of backup roles involving food supply and the 

                                                           
1

 ו' הל, ב "שבת פ

2
מלמד שבשעה שישראל יוצאי� למלחמה בית די� של מעלה  , במשפט האורי� בסדר האורי� אי� כתיב כא� אלא 

 .  מקטרג אלא בשעת הסכנה מכא� שאי� השט� ,  יושבי� עליה� א� לנצח או להנצח

3
א במלחמות הרשות אבל במלחמות מצוה הכל יוצאי� אפילו חת� מחדרו וכלה מחופתה "דב:  ב'  מסכת סוטה מד עמ

חת� מחדרו וכלה  ' רי� במלחמות מצוה אבל במלחמות חובה הכל יוצאי� אפיאמר רבי יהודה במה דברי� אמו
 מחופתה

4
 .החינו+ המנחת חינו+ ועוד. )בסו( (ד  ' מלכי� הל' ז מהל" פ�"כ� נראה מהרמב

5
 ד ' מלכי� הל'  ז מהל"� פ"ז על הרמב" רדב
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like. 

The Rambam defines three types of Milchemes Mitzvah: the war against the 
Seven Canaanite Nations, the war against Amalek and a defensive war1.  The scope 
and glory of Judaism is that it defines every scenario – pre-emptive strikes, war of 
territorial aggrandizement, etc. War is a great leveler of distinctions. “War is war,” 
they say. To this, Judaism responds with a resounding “no”. The details and the 
distinctions are crucial. 

THE FIRST STAGE OF WAR IS TO CALL FOR PEACE.   

 2 לשלו� אליהעיר להלח� עליה וקראת  אל  כי תקרב ): כי תצא(דברי� כ י 

Peace is a great meta-principle of Judaism. But what if things go wrong - 
hostile enemies are lined up already. The Torah exhorts us to call out one more time 
in peace. At this stage, peace does not mean a mutual treaty. As with Iraq, ‘peace’ 
really meant an ultimatum set by the more powerful of the two sides, which, if met, 
avoided the need for military confrontation. What is astonishing is that we are ordered 
to set an ultimatum offering peace even when we are the weaker nation - all this per 
HaSh-m’s directive. Peace, flee or war. “Peace” is the ultimatum demanding that the 
opposing nation abide by the Seven Noachide Mitzvos and accepts a role of servitude, 
tributary taxation and public works as commanded by the king3. (Servitude does not 
mean slavery, but it does deny the accepting nation any office or position of authority 
over the Jews.) The Jews are warned against any trickery, as once a deal has been 
reached it would be a Chillul HaSh-m to breach it4.  

 We are commanded to extend a peaceful alternative to our enemies. 
Look at what kind of people and nations we may be making this deal with, urges the 
Chinuch: idol worshipers – the scum of the earth, or people whose moral perversity 
has permeated their entire society, people whose degradation has totally dehumanized 
them. We do this, says the Chinuch, not because they deserve peace, but rather 
because we need to reinforce our own moral sensitivity to such a precise degree. At a 
time like this, despite the need to focus on preparing for a fearless fight, perhaps even 
death, we challenge and expand our mercy and reach out. And we benefit, are the 
better for it, even more than the enemy. “I can forgive the Arabs for killing my 
people,” Golda Meir famously said. “But I cannot forgive the Arabs for turning my 
children into killers.” 

 

                                                           
1

 מלחמת מצוה זו מלחמת  אי� המל+ נלח� תחלה אלא מלחמת מצוה ואי זו היא:  א' ה הל "מלכי� פ'  הל, �" רמב
שבעה עממי� ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא עליה� ואחר כ+ נלח� במלחמת הרשות והיא המלחמה  

 :שנלח� ע� שאר העמי� כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו

2
 ז "חינו+ מצוה תקכ

3
וראי� לו שלו� אחד מלחמת הרשות ואחד  אי� עושי� מלחמה ע� אד� בעול� עד שק: א ' ו הל"מלכי� פ'  הל, �"רמב

מלחמת מצוה שנאמר כי תקרב אל עיר להלח� עליה וקראת אליה לשלו� א� השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני 
 'נח עליה� אי� הורגי� מה� נשמה והרי ה� למס שנאמר יהיו ל+ למס וגו 

4
 ויניח כל המטלטלי� או המטלטלי� ויניח  ויש למל+ להתנות עמה� שיקח חצי ממונ� או הקרקעות: ב"� ש� פ"רמב

 : הקרקעות כפי מה שיתנה
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EXEMPTIONS 

Military exemptions from the Jewish army begin first and foremost with those 

who lack faith and are therefore frightened of going to war1 and those who have not 
been scrupulously observant of all the 2 מצוות , effectively turning the Jewish army into 
a volunteer citizens’ army. The exemptions continue with those who are in their first 

year of marriage3, for we need to remind ourselves that it is just for those family units 
and the privilege of building future generations that we have turned ourselves into    

fighters4 in the first place5. Those who had just bought a house6 or planted a 
vineyard,7 those who are building up the infrastructure of the nation, are similarly 
exempt8. Incredibly, one opinion in the Gemorrah regards the purpose of these other 
exemptions is to provide cover to those who have sinned and need to get home 
without embarrassment9. Either way, all these exemptions require faith on our part 
that although each and every fighting soldier counts, our trust in G-d, expressed by 
doing the right thing, counts far more10. And when, says the Abarbanel, one would 
see the faith of the Jewish leadership to send all these potential soldiers home and still 
march confidently into battle, this would further inspire all the remaining soldiers to 
recognize that G-d really would be with His people. (In addition, these exempt 
soldiers presented the secondary benefit of providing a home guard to protect the 
cities11.)  

Following these directives may seem to promise the guarantee of victory. 
However, as in every aspect of our relationship with HaSh-m, the Results Department 

                                                           
1

מי האיש הירא ור+ הלבב יל+ וישב לביתו ולא ימס את  : זה הפירוש של דברי� כ ח) בסוטה מד א (עקיבא  ' לדעת ר 
 לבב אחיו כלבבו

2
היינו  , כמשמע�רבי עקיבא דורש את הפסוקי� . א יש מחלוקת בי� רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי"בסוטה מד ע

פ "ואע. לבב היינו מעבירותהשבאמת מפחד מהמלחמה והסכנה לחייו ואילו רבי יוסי הגלילי סובר שהירא ור+ 
 כ לדעת רבי יוסי הגלילי וג� החינו+ הביא דעתו"מ המאירי כתב לחשוש ג" עקיבא מ' � פסק שההלכה כר"שהרמב

חשש חטא שבכלל זה ימות במלחמה ועל ידי זה ימס את  הוא משו� ' ולפי הספורנו ג� מי שבנה בית ולא חנכו וכו
 לבבות שאר החיילי� 

כתבתי שפטורי� מתחילי� בזה כי  ,  בית וכר� , פ שפטור זה מופיע בפסוקי� יותר מאוחר מהפטורי� של אישה"ואע
, יד�ולכ+ תלתה תורה לחזור על בית וכר� ואשה לכסות על החוזרי� בשביל עבירות שב: ל"כתב וז) פסוק ה (י "רש

 שלא יבינו שה� בעלי עבירה 

3
וג� פטור מי   ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה יל+ וישב לביתו פ� ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה: דברי� כ ז

 )ו)פסוקי� ה(שנטע כר� ולא אכל ממנו ובנה בית ולא שכ� בו 

4
 אי� אלו אחיכ� שא� תפלו ביד� אי� מרחמי� עליה� : ה על אויביכ�"י כ ג ד"רש

5
 ל אבל החינו+ כתב הטע� שכל אלה מחשבת� לא על המלחמה אלא על מה שהניחו "כ� נ

6
וכתב המנחת   מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו יל+ וישב לביתו פ� ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו : דברי� כ ה

 חינו+ שבית היינו דווקא באר# ישראל  

7
יל+ וישוב לביתו פ� ימות במלחמה  ) �" רמב–שנה הרביעית  שלא באה ה(ומי האיש אשר נטע כר� ולא חללו : ש� ו

 ואיש אחר יחנכנו 

8
עיי� ש�  (א לידי מיתת� יוהספורנו מבארי� שכל אלה חוששי� שיש לה� עבירה שיב) יוסי' אליביה דר(� "הרמב
 יחדלו  כיו� שהבטיח� הכה� שיהא עמה� ויושיע� לא" וכתב הטור שבאמת ). עקיבא' � דברי� ח כ אליביה דר"ברמב

 "בעבור עבירות של זה

9
  � כ�  "ה והיינו דעת רבי עקיבא ולא פסק הרמב' פ המשנה ש� ח מש"ב ע"סוטה מד ע

10
,  ור+ הלבב , ולוקחי אשה חדשה, ונוטעי כרמי�,  אלא תשיב בוני בתי�: ה לא תירא מה�"בכור שור דברי� כ א ד

 ואל תאמר יתמעטו הגייסות 

11
   � שא� כול� ילכו לצבא יפול האויב על האר# "והסביר המלבישלא יהיו ערי ישראל נשמות : ספרי
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is not in our control. In fact, the Meforshim discuss the Bitachon quotient when things 
look hopeless1. We have to do our bit, and G-d will do His. Victory is His business, 
not ours. We represent Him, and our lack of fear shows not human bravado but rather 
deep faith. Therein lies a great Kiddush HaShem2. This is the story of Avraham and 
Eliezer who went to war against the mighty Four Kings.   (R. Bachaya3 explains that 
after Avraham sent home all those deserving exemptions, just the two of them were 
left.) There was little hope of victory4, and Avraham was certainly not relying on a 
miracle. Rather, he was prepared to give his life as a Kiddush HaSh-m5. The fact that 
he emerged victorious nevertheless was an unexpected gift from G-d6.  

Overseeing these exemptions and providing the send-off speech is no general 
or politician; rather, the vice chief-Cohen was entrusted with this job7. Moreover, he 
was to speak in Hebrew, in the very words provided by the Torah, for only precision, 
down to the very words8 of the Torah, can protect us at a time like this9. 

THE ETHICS OF  FIGHTING WAR 

We are told at the outset,  The HaEmek Davar understands .  )דברי� כ ג (אל תחפזו
this as an injunction not to act overly hasty despite the need to be decisive and 
innovative.  

And so, having sent home anyone fearsome, tainted by sin, newly married, 
etc., and making it known that the Cohanim and the Leviim will not be able to touch 

                                                           
1

 לפי העמק דבר אל תערצו� פירושו לא לפחד בשעה שתראו שהמצב לא טוב והאויב מאיי� להתגבר עליה�

2
וידע שעל . מאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישע� על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה :  טז'  מלכי� הל' ז מהל"� פ"רמב

 ' ולא יירא ולא יפחד וגו. וישי� נפשו בכפו. ושה מלחמהיחוד שמו הוא ע

3
  בראשית יד יד 

4
 ?חמישה מלכי� לא יכלו לעמוד בה� ואנו יכולי� לעמוד בה�): ר מג ב "ב( אמרו לו  

5
  של מקו�ואצא אפול על קידוש שמ): לה� אברה�(אמר  :  ר ש�" ב

6
יה כוונתו לקדש את הש� בלבד מובטח לו שלא  וכל הנלח� בכל לבו בלא פחד ותה: טו'  הל,  ז"פ� " וכלשו� הרמב

 ימצא נזק ולא תגיעהו רעה

7
ואמר שמע ישראל את�  ) ג(והיה כקרבכ� אל המלחמה ונגש הכה� ודבר אל הע�  ) ב  (…כי תצא למלחמה  ) א ( דברי� כ 

לכ� ע�  אלוקיכ� ההול+ עמכ� להלח� '  כי ד)  ד . ( אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניה�…קרבי� היו� למלחמה  
 . אויביכ� להושיע אתכ�

וזה הכה� נקרא  , שנצטוינו למשוח כה� אחד בשמ� המשחה ולמנותו להיות מדבר ע� הע� בשעת מלחמה : חינו+ תקכו
דברי� (ומ� המצוה זו שיאמר הכה� המשוח אל הע� בשעת המלחמה שלושה כתובי� הנזכרי� בתורה , משוח מלחמה 

 ' מי האיש וגו) ז)כ ה 

ציותה התורה להיות ,  ומפני שהאד� נשמע יותר כשהוא נכבד : ל" אינו כפי החינו+ שהוא כתב וזאבל הטע� שנתנו

  מ� הכהני� …הממונה  

ותניא איד+ שוטר מדבר  , ותניא איד+ כה� מדבר וכה� משמיע, תני חדא כה� מדבר ושוטר משמיע: א" ובסוטה מג ע
כה� משמיע מודברו עד ויספו כה� מדבר ושוטר אמר אביי הא כיצד מונגש עד ודברו כה� מדבר ו,  ושוטר משמיע

 . מויספו ואיל+ שוטר מדבר ושוטר משמיע, משמיע

 אבל השוטרי� ידברו בנוהג שבעול� , יזהיר� ביראתו ויבטיח� ' והנה הכה� שהוא העובד את ד: � דברי� כ א"רמב

8
רק  , על הפסוקי� שבתורהג� נראה פשוט שהכה� והשוטרי� אסורי� להוסי( : ק ג"כ+ דעת המנחת חינו+ תקכו ס

� בספר המצוות והחינו+ כתבו שאחר שהזכיר  "אבל הרמב' כמו ברכת כהני� וגו, צריכי� לומר מה שציותה התורה 
יוס( עוד משלו דברי� אחרי� יעוררו בני אד� למלחמה וישיאו� לסכ� בנפש� לעזור דת הקל  "הכה� את הפסוקי� 

 . כ"ע" נותולשמרה ולהנק� מהסכלי� המפסידי� סדרי המדי

9
Rav Shimshon Rephael Hirsch 
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so much as a cent’s worth of the spoils of war, this army of the righteous was ready to 
go out on its way1. Finally they can get down to maneuvering drills and war plans. 
But no! There is yet another prerequisite command:  

ונשמרת�  ): כי תצא )דברי� כג י  (  שנאמר הגורמת לסילוק השכינה2למנוע מכל דבר רע 
 3מכל דבר רע 

In fact, HaEmek Davar understands the words " אל יר+ לבבכ�" to be an 
exhortation not to do the wrong thing once the enemy falls into the hands of the Jews. 
"Don't allow your hearts to weaken morally." The final pre-battle speech of the 
Cohen, says the HaEmek Davar, is to warn and encourage the soldiers that they are 
going out with the Aron in their midst and they must maintain their standards.  

Should the enemy choose to fight, the next phase of the laws of war kicks in. 
The Jewish army marches into battle warned against any unnecessary damage to the 
environment. Not a single fruit tree is to be unnecessarily uprooted, and certainly no 
scorched earth policy is to be tolerated.4 

Furthermore, one of the most striking ‘humanitarian’ laws we are commanded 
in is the prohibition of besieging the enemy cities on all four sides. We are told, 
amazingly, to leave one side of the city open.   5  This, says the Rambam, is to allow the 
enemy to flee6. According to some authorities, this is the equivalent of forbidding 
attacks on civilians. However, anyone who does not flee the attacked city can be 
considered a combatant. 

Regarding the treatment of the enemy we are also told: If your enemy is 

hungry give him bread to eat and if he is thirsty give him water to drink.7 

THE JEWISH SOLDIER AT WAR TODAY 

Once Sancheriv mixed up the nations, Milchemes Mitzvah no longer applies, 
as it relates to attacking specific nations. However, wars of self-defense do apply, and, 
according to the Rambam, fall into this category8. Additionally, the principle of 

                                                           
1

לא יהיה לכהני� הלוי� כל שבט לוי חלק ): שופטי�(דברי� יח א : שלא יקח שבט לוי חלק בבזה: ה"חינו+ מצוה תק
 ונחלה ע� ישראל

2
 כגו� שפיכות דמי� וזולתו מ� העבירות

3
 �"ולא מנה אותו הרמב) השמטות הלאי� יא(� "רמב

4
 לא תשחית את עצה ' כי תצור אל עיר וגו): שופטי�( ברי� כ יט  ד:  ח"חינו+ מצוה תקכ

 ז ' ו הל"מלכי� פ' � הל"רמב

די� זה נאמר במלחמה וכל שכ� בזמני� אחרי�  : לא להשחית איל� מאכל והוא הדי� לא להשחית שו� דבר בלי תועלת
 רי� רק מדרבנ� ויש אומרי� שאלה האחרי� ה� אסו' בגדי� וכו, ונאמר כלפי ע# מאכל והוא הדי� כלי�

 
5

)  השמטות העשי� ה(� "שנצור על העיר להניח אחת הרוחות שא� ירצו לברוח יוכלו דר+ ההיא וזו מצוה להרמב
 � לא מנה אותה "והרמב

 את משה ודרשו בספרי הקיפוה משלש רוחותיה'  ויצבאו על מדי� כאשר צוה ד ): מטות ( במדבר לא 

6
 ז ' ו הל"מלכי� פ' הל, �"רמב

7
 כא :כה: משלי

8
 ועזרת ישראל מצר שבא עליה�... ואיזו היא מלחמת מצוה  : ... א'  ה הל "מלכי� פ' הל , � " רמב
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“HaBah LeHargecha Hashkem LeHorgo” – If someone seeks to kill you, kill him 
first,1 applies as a national as well as an individual imperative, applicable to Jews and 
non-Jews alike.2  The laws of saving an endangered life, “Rodef”3, apply as well, 
though in the case of national danger, war requires endangering and giving one's life, 
which saving a life, Habah LeHorgecha and Rodef, do not necessarily demand.4  

Jewish participation in a war between non-Jewish nations is a complex issue. 
Many authorities forbid Jewish voluntary enlistment5. On the other hand, R. Meir 
Eisenstadt6 surprisingly permits voluntary enlistment despite the dangers involved, 
and the Mishnah Berurah7 states that Jews must allow themselves to be conscripted in 
accordance with the “law of the land”8. The reason given is that failure to do so will 
enrage the citizenry and may result in the loss of Jewish life. Although the Mishnah 
Berurah does not discuss the legitimacy of war on the part of non-Jews, he permits 
Jews to participate simply as a matter of pikuach nefesh. 

Only when one understands how fundamental and central the ethic of peace is 
to Judaism can one begin to comprehend and integrate the Torah concept of war. The 
same Judaism which tells us that Shaul HaMelech’s mercy was misplaced when he 
saved Agag, instructs us to end every Shemoneh Esrei with a bracha about peace, 
every Kaddish with the words Oseh Shalom, and every benching with the same 

blessings of peace. Peace is priceless, for HaSh-m’s Name is Shalom.9 Hash-m chose 
peace as the ultimate blessing for  10.כלל ישראל The Holy Torah was given to mankind 

                                                           
1

 א '  סנהדרי� ד+ עב עמ '   מס 

2
יהודה  '  ר ;. עיי� סנהדרי� נז, אבל אי� לה� חיוב,  המנחת חינו+ רצו מסיי� שמותר לגויי� להרוג הרוד(, לגבי גויי�

מביא  )  ניו יורק תשכה(חמדת ישראל  , מאיר ד� פלוקי'  ו+ רצו מאיד+ ר מנחת חנ;כא' תשובות ב� יהודה ס, רוזנבאו�
 זכותא דאברה� וטוע� שגוי חייב להרוג רוד( כדי להציל את הנרד( 

3
  לא תעמד על ד� רע+ – טז :ויקרא יט

בע  וכ� הרואה את חבירו טו. כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על ד� רע+ : יד' א הל"רוצח פ' הל : �"רמב
או  .  בי� או לסטי� באי� עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרי� להצילו ולא הציל

או שידע בגוי או שאנס . ששמע גוי� או מוסרי� מחשבי� עליו רעה או טומני� לו פח ולא גלה אוז� חבירו והודיעו
העובר על אלו . מה שבלבו ולא פייסו וכל כיוצא בדברי� אלושהוא קובל על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר 

 . עובר על לא תעמד על ד� רע+ 

4
While it is clear that one may not sacrifice his life to save the life of another, there is some debate if 

there is an obligation to save lives when it will endanger the bystander. The Hagahot Maimoni 

(Rotzeach 1:14) is of the opinion that it is obligatory for the bystander to place himself in uncertain 

danger in order to save the victim from certain danger. Others argue that it is forbidden to do so, and 

that the principle of “your life comes first” applies to uncertain danger as well (Radvaz in Pitchei 

Teshuva YD 157:15). Based on this opinion, some authorities forbid a donor from giving a kidney to a 

dying patient if it will place the donor in some danger (Tzitz Eliezer 13:101; Minchat Yitzchak 6:103). 

Rabbi Moshe Feinstein takes a middle point of view. It is not obligatory to place oneself in a situation 

of questionable danger to save another person’s life; however, one may choose to take this risk in 

order to save a life. Therefore, he rules that it is permitted to donate kidneys even if there is some 

danger to the donor. (YD 2:174)  

5
  . כט' ס, תשובות חת� סופר חלק ו,  עא ' תשובות בית דוד ס, זאב וואל( לייטר' ר: ז יח"תוספות ע

6
  נב ' יורה דעה ס, תשובות אמרי אש 

7
 יז :  שכט

8
 סה ' מנשה קליי� ס'  סד ותשובת ר' פרי מלכה ס, ואל טורק שמ' עיי� ר

9
 יח:במדבר רבה יא

10
 תורת כהני� ספרא בחקתי, ט :ויקרא רבה ט, יא:עוקצי� ג
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in order to establish peace.1 The Torah is called peace as it states, “Its ways are 

pleasant ways and all its paths are peace.”2 War then, is that horrible, evil necessity, 
never to be ennobled. We are to avoid it like the plague. But, should we have to fight, 
we are given great and noble ways of doing so.  

                                                           
1

 ג :תנחומא כי תשא צו

2
 יז : משלי ג


