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Introductory Sources 

Source #1: Isaiah 1:15 
And when you spread forth your hands, I will hide My eyes 
from you; yea, when you make many prayers, I will not 
hear; your hands are full of blood. 

  ישעיהו פרק א פסוק טו   
ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעינַי ִמֶּכם ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה 

 :  ֵאינֶּנִי ׁשֵֹמַע יְֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו

Source #2:  Talmud Brakhot 32b 
Rabbi Yochanan said, Any kohen that kills a human life 
cannot lift up his hands to give the priestly blessing, as it 
says, “your hands are full of blood.” 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד ב 
כל כהן שהרג  את הנפש לא ישא את : אמר רבי יוחנן

 .  ידיכם דמים מלאו+ 'שעיהו אי+שנאמר , כפיו

Source#3:  Rambam, Hilkhot Tefilah 15:3 
How can a kohen become disqualified through sin?  A 
kohen who kills a person, even if he does teshuvah, cannot 
lift his hands in blessing, as it says, “your hands are full of 
blood” and “when ye spread forth your hands.”  

 ג : ם הלכות תפילה ונשיאת כפים טו"רמב
פ שעשה "העבירה כיצד כהן שהרג את הנפש אע 

תשובה לא ישא את כפיו שנאמר ידיכם דמים מלאו 
 וכתיב ובפרשכם כפיכם וגו

Source #4.  Shulchan Arukh, OC 128:35 
A kohen who kills another person, even accidentally, and 
even if he does teshuvah, cannot lift up his hands for the 
priestly blessing.  The Rem”a adds:  Some say that if he 
does teshuvah, he can lift up his hands.  And it is 
appropriate to be lenient regarding ba’alei teshuvah so as 
not to discourage their return.  And this is our practice.  

 לה :שולחן ערוך אורח חיים קכח
לא ישא את כפיו , אפילו בשוגג, כהן שהרג את הנפש
נושא , א דאם עשה תשובה"וי: הגה. אפילו עשה תשובה

שלא לנעול דלת , להקל על בעלי תשובה כפיו ויש
י והרבה פוסקים אגור "טור ורש(והכי נהוג , בפניהם

 ). י"וב
 

 
Finally, some Shu’tim (Responsa) 

 
Source #5   Rabbi Ovadia Yosef, Yehaveh Da’at 2:14 
Question: Kohanim who are soldiers in tzahal and have taken part in battles against the armies of Egypt, 
Jordan, and Syria, and have fought and killed soldiers of the enemy; is their status like that of a kohen 
who has killed another person who does not lift up his hands to bless Israel? 
 
…We must also determine if this rule [that a kohen who kills does not offer the priestly blessing] applies 
also to one who kills gentiles… 
 
But in fact, in our case we have no need for all of this above discussion [about the status of killing 
gentiles in halakha], because aside from what the Pri Hadash has already written, that if one his forced to 
kill he can lift up his hands…then certainly a kohen that is standing in front of the armies of the enemy 
and is placed in danger – what greater case of ones – compulsion could there be?   
 
…Even the more so here, when the kohanim are soldiers in tzahal, who are standing to protect Israel and 
our Holy Land.  There is no doubt that they are performing a great mitzvah to confront the face of the 
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enemy that is coming to sow destruction, and to massacre and kill and dispatch men, women and children.  
Yes indeed there is no doubt that these kohanim are kosher for lifting up their hands. 

 
It seems that it is worth raising a possible objection from what is written in Chronicles I (22:8) where God 
said to David, “You have shed much blood and fought great battles; you shall not build a House for My 
name for you have shed much blood on the earth in My sight.”  Behold, even though he fought the wars 
of God, the Holy One, blessed be He, did not want the bet ha-mikdash to be built by his hands.  However, 
according to the commentary of Rada”k: 

 
When the verse says, “you have shed much blood,” it is a reference to innocent blood, because David caused the 
destruction of the priestly city of Nob and he was the cause of the killing of the priestly residents…David was 
also called to task for killing gentile non-combatants, perhaps there were righteous and pious people among 
them.  However, David was not directly punished for killing these innocent people since his intention was to 
destroy the wicked that they not penetrate Israel.  However, because he caused much bloodshed, the Holy One, 
blessed be He, prevented him from building the bet ha-mikdash which is a building for the sake of peace and for 
forgiveness of iniquity and adornment of prayer. We can infer from Rada”k that the wars in and of themselves 
were not cause for preventing David from building the bet ha-mikdash.   

 
The aharonim have written much in their responsa on the topic of kohanim who are soldiers and return from the 
battles of war and whether or not they are kosher for lifting their hands in the priestly blessing when they know 
that they have fought with enemy soldiers.  However they spoke in reference to their specific time and place and 
their decisions revolve, mostly, around the fact that those soldiers killed enemy soldiers from armies that also had 
drafted Jewish soldiers in them.  However, in our case, in a defensive war where these soldiers put their lives in 
their hands by confronting the enemy in order to save Jewish lives, adaraba (farkert), it is suitable for us to wish 
their hands be strengthened and offer them a yashar koah.  The matter is simple that there is not a hint of doubt 
that they are kosher and worthy to lift up their hands in priestly blessing.  And through their hands will be fulfilled 
the verse, “and I shall place my name on the Children of Israel and I shall bless them.” 

 
 

Source#6:  Rabbi Moshe Feinstein, Iggerot Moshe, Yoreh De’ah 2:148 
And regarding the matter of a kohen who was taken to the army at a time of war and he killed people during the 
war, it is certain that he is kosher to lift up his hands.  Because the halacha is clear regarding one who is 
compelled to kill that he can lift up his hands as the Pri Hadash…and the Mishneh Berurah make clear. And even 
though one should let himself be killed rather than engage in idolatry, if one does the act of idolatry, because he 
was forced to do so, he may still lift up his hands…Even the more so in this case where he is drafted into the 
army.  He is obligated to go to the army according to the laws of the state and he has not done anything forbidden. 
 He is allowed, and even obligated, to lift up his hands.  This is clear and simple.        Your friend, Moshe 
Feinstein 

 
Source #7 Rabbi Ovadia Yosef, Yehaveh Da’at, 15:16 
Question: Regarding a kohen who was driving a car and caused a fatal accident, is he allowed to lift his hands and 
bless Israel?l 

  
Summary of the Answer:  A kohen who was driving a car and caused a fatal accident is not allowed to lift up his 
hands, even if he did teshuvah, since a disaster occurred from his hands in that he caused the loss of Jewish life.  
Even if he emerged innocent from a court trial because of a lack of incriminating evidence, any kohen who knows 
for himself that a Jew was killed because of him is forbidden to lift up his hands, doing so would involve the sin 
of a blessing recited in vain.  However, our Ashkenazi brothers who follow the Rem”a are lenient in this question 
in a case where the death was accidental and the driver did teshuvah.  However, we [Sephardim] have received 
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the decision of Maran the Shulchan Arukh who ruled that even if one killed accidentally and did teshuvah, he 
cannot afterwards lift up his hands.  And this is how the great rabbis of Sepharad have ruled.  However, if it was 
entirely a case of ones, for example if the driver was with great care and caution and by surprise and unexpectedly 
someone jumped in front of the car and was killed, then if the driver regrets what he has done, he may lift up his 
hands.  Certainly this is true if the victim did not die immediately but only after a few days.  In such a case we can 
be lenient for ba’ale teshuvah.  

 
 ת יחווה דעת חלק ב סימן יד "שו

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

כי מלבד מה שכתב הפרי חדש , לנו אין אנו צריכים לכל זהובאמת שבנידון ש… ועלינו לדעת אם הדין הזה שייך גם בהורג גוי…
אין לך אונס גדול , ואם כן הרי הכהן שעומד מול צבאות האויב וחשוף לסכנה…נושא כפיו, שאם אנסוהו להרוג, )סימן קכח סעיף לה(

, על ישראל ועל ארצנו הקדושה ל עומדים לגונן"כל שכן כאן שכהנים שהם חיילי צה:)... ברכות סב(והבא להרגך השכם להורגו . מזה
כן בודאי … שאין ספק שמצוה רבה הם עושים לקדם פני צבאות האויב הבאים לזרוע הרס ולהשמיד ולהרוג ולאבד אנשים נשים וטף

 …שאין ספק שכהנים אלה כשרים לנשיאות כפים
לא תבנה בית , ומלחמות גדולות עשית דם לרוב שפכת, לדוד' שאמר ה, )ח, כב(' ולכאורה יש להעיר ממה שכתוב בדברי הימים א

. לא רצה הקדוש ברוך הוא שיבנה בית המקדש על ידו, נלחם' הרי שאף על פי שמלחמות ה. לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני
במה , כי דם נקיים היה, שמה שאמר דם לרוב שפכת, ק שם כתב"אולם בפירוש הרד). פרק ז, ם"ועיין עוד בשמונה פרקים להרמב(

ואפשר , שלא היו בני מלחמתו, וגם בדמי הגוים אשר שפך אותם…והוא היה הסיבה להריגת הכהנים, שגרם להחריב נוב עיר הכהנים
אלא כיון , שכוונתו היתה לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל, ואף על פי כן לא נענש על זה, שהיו בהם אנשים טובים וחסידים

. כ"ע. נעו הקדוש ברוך הוא מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת תפלהמ, שנזדמן על ידו שפיכות דמים לרוב
ואמנם האריכו האחרונים בתשובותיהם בדין חיילים כהנים שחזרו ממערכות ... ומשמע שעל עצם המלחמות לא היה ראוי למונעו

, ת לבושי מרדכי"ובשו, ת צבי תפארת סימן לז"עיין בשו(, כשיודעים שפגעו בצבאות האויב, המלחמה אם כשרים הם לנשיאות כפים
והדיון נסב בעיקר מפני , אולם הם דיברו לפי מקומם ושעתם). ועוד. ת ויצבור יוסף שווארץ סימן לו"ובשו, ח סימן יז"חלק או, תנינא

, לקדם פני האויב אבל כאן במלחמת מגן זו ששמו נפשם בכפם, אשר בתוכם יהודים שגוייסו לצבא, שהרגו מצבאות וחיילי האויב
והדבר ברור ללא צל של ספק שכשרים והגונים הם . אדרבה ראוי לומר להם תחזקנה ידיהם ויישר כחם, להציל נפשות ישראל

 . ויקויים על ידם ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ויבורכו מפי עליון, לנשיאות כפים
 ד ב סימן קנח "ת אגרות משה חלק יו"שו

דהא מפורש באנסוהו להרוג שנושא , פשוט שכשר לישא כפיו, שנלקח לצבא בעת המלחמה והרג נפשות במלחמהובדבר כהן  
ח אף שהתם הא היה הדין דיהרג ואל יעבור ועבר "ק קכ"ב ס"ט ובמ"ק נ"ס/ ח"קכ' ח סי"או/ט "ח הובא בבה"כפיו כדאיתא בפר

כ "ם פ"ד וברמב"יבמות דף נ' תעשה דבר כדאיתא בתוס פ אנוס שלא נענש מקרא דולנערה לא"ז משום דמכיון שהוא עכ"ע
ש בנלקח לצבא שאדרבה היה מחוייב לילך לצבא כדין המלכות ולא עשה שום "כ כ"וא. יכול גם לישא כפיו, ב"מסנהדרין ה

משה פיינשטיין, ידידו. שרשאי וגם מחוייב לישא את כפיו והוא דבר פשוט וברור, איסור . 
 מן טז ת יחווה דעת חלק ה סי"שו

 ?האם רשאי לישא כפיו בברכת כהנים לברך את ישראל, וגרם לתאונה קטלנית, כהן שהיה נוהג במכונית: שאלה
הואיל ויצאה תקלה מתחת , ואפילו אם עשה תשובה, אינו רשאי לישא כפיו, וגרם לתאונה קטלנית, כהן שנהג במכונית: בסיכום

כל שיודע בעצמו שנהרג אדם מישראל על , ינו מבית המשפט מחוסר הוכחותואפילו אם יצא זכאי בד. ידו באיבוד נפש מישראל
א מקילים בזה אם היה הדבר "ואמנם אחינו האשכנזים היוצאים ביד רמ. שיש בזה איסור ברכה לבטלה, ידו אסור לו לישא כפיו

. שה תשובה אינו נושא כפיואבל אנו קבלנו הוראות מרן השלחן ערוך שפסק שאפילו הרג נפש בשוגג וע, בשגגה ועשה תשובה
ובפתע פתאום קפץ אדם והתגלגל , כגון שנהג בזהירות, אולם אם היה אנוס לגמרי. וכן הורו הלכה למעשה גדולי רבני ספרד

וכל שכן אם הנפגע לא מת מיד . רשאי לישא כפיו, אז אם קיבל עליו תשובה כהוראת חכמי ישראל, לרגלי המכונית ונדרס למות
ושב ורפא לו. שיש להקל בזה על בעלי תשובה, ימיםאלא לאחר כמה  . 

 
Thank you to Rabbi Wolkenfeld for helping with the source sheet and the translations of the sources 
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