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PART I – Moral/Psychological Courage
1) Deuteronomy Chapter 1 דְּ ב ִָרים
17 Ye shall not respect persons in judgment; ye shall hear the
small and the great alike; ye shall not be afraid of the face of any
man; for the judgment is God's; and the cause that is too hard for
you ye shall bring unto me, and I will hear it.'
2) Talmud Sanhedrin 6b
R. Joshua b. Korha says: Whence do we know that a disciple, who
is present when his master judges a case and sees a point which
would tell in favour of a poor man or against a rich man, should
not keep silence? From the words of the text: Ye shall not be
afraid[lo taguru] of the face of any man.

--שמָעּון
ְׁ ִּ ַכ ָקט ֹן ַכגָד ֹל ת,שפָט
ְׁ תַ כִּירּו ָפנִּים ַב ִּמ-יז ֹלא
;שפָט לֵאֹלהִּים הּוא
ְׁ  כִּי ַה ִּמ, ִּאיש-ֹלא תָ גּורּו מִּ ְׁפנֵי
.ש ַמעְׁתִּ יו
ְׁ  תַ ק ְִּׁרבּון ֵאלַי ּו,ְׁוהַדָ בָר אֲשֶׁ ר י ִּקְׁ שֶׁה ִּמכֶׁם

 מניין לתלמיד:רבי יהושע בן קרחה אומר
,שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר
 שנאמר לא תגורו מפני איש- מניין שלא ישתוק

3) Talmud Bavli, Ketuboth 105b
Abaye said: If a scholar is loved by the townspeople [their love] is
not due to his superiority but [to the fact] that he does not rebuke
them for [neglecting] spiritual matters.

 האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה:אמר אביי
 אלא משום דלא, לאו משום דמעלי טפי,בני מתא
מוכח להו במילי דשמיא

4) Pirkei Avot, 4:1
Who is he that is mighty? he who subdues his [evil] inclination, as
it is said: He that is slow to anger is better than the mighty; and he
that ruleth his Spirit than he that taketh a city.

איזהו גבור הכובש את יצרו שנאמר (משלי
) טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד/טז/ טו
עיר

5) The Courage Quotient, Dr. Robert Biswas-Diener, P. 11

PART II – Physical/Military Courage
6) Deuteronomy Chapter 31 דְּ ב ִָרים
6 Be strong and of good courage, fear not, nor be affrighted at them; for
the LORD thy God, He it is that doth go with thee; He will not fail
thee, nor forsake thee.' {S}
7) Deuteronomy Chapter 20 דְּ ב ִָרים
3 and shall say unto them: 'Hear, O Israel, ye draw nigh this
day unto battle against your enemies; let not your heart faint;
fear not, nor be alarmed, neither be ye affrighted at them;
8 And the officers shall speak further unto the people, and
they shall say: 'What man is there that is fearful and fainthearted? let him go and return unto his house, lest his
brethren's heart melt as his heart.'

:תַ ע ְַׁרצּו ִּמ ְׁפנֵיהֶׁם-יראּו וְַׁאל
ְׁ ִּת- ַאל,ו ִּחזְׁקּו וְׁאִּ מְׁצּו
,ֹלא י ְַׁרפְָׁך-- הּוא הַהֹלְֵך עִּמָ ְך,כִּי י ְׁהוָה אֱֹלהֶׁיָך
} {ס.ָוְֹׁלא י ַ ַעזְׁ ֶׁבך

 אַתֶׁ ם ק ְֵׁרבִּים הַּיֹום ַל ִּמ ְׁל ָחמָה,שמַע יִּש ְָׁראֵל
ְׁ ג וְָׁאמַר אֲ ֵלהֶׁם
-תַ ְׁחפְׁזּו וְַׁאל-יראּו וְַׁאל
ְׁ ִּת- ַאל,י ֵַרְך ְׁל ַב ְׁבכֶׁם-אֹיְׁבֵיכֶׁם; ַאל-עַל
.מִּ ְׁפנֵיהֶׁם--תַ ע ְַׁרצּו
 ָה ִּאיש ַהּי ֵָרא- וְָׁא ְׁמרּו מִּי, ָהעָם- ְׁל ַדבֵר אֶׁל,ח ְׁויָסְׁפּו הַשֹט ְִּׁרים
, ְׁלבַב ֶׁאחָיו- יֵלְֵך ְׁוי ָש ֹב ְׁלבֵיתֹו; וְֹׁלא י ִּ ַמס אֶׁת,ו ְַׁרְך ַה ֵלבָב
.ִּכ ְׁלבָבֹו

8) Rambam, The Laws of Kings, Halacha 15
To whom does the phrase 'Is there a man who is afraid or fainthearted]?' refer? The phrase should be interpreted simply, as applying to a
person whose heart is not brave enough to stand in the throes of battle.
Once a soldier enters the throes of battle, he should rely on the Hope of
Israel and their Savior in times of need. He should realize that he is fighting
for the sake of the oneness of God's Name. Therefore, he should place his
soul in his hand and not show fright or fear. He should not worry about his
wife or children. On the contrary, he should wipe their memory from his
heart, removing all thoughts from his mind except the war.
Anyone who begins to feel anxious and worry in the midst of battle to
the point where he frightens himself violates a negative commandment, as it
is written (Deuteronomy 20:3): 'Do not be faint-hearted. Do not be afraid.
Do not panic and do not break ranks before them.' Furthermore, he is
responsible for the blood of the entire Jewish nation. If he is not valiant, if
he does not wage war with all his heart and soul, it is considered as if he
shed the blood of the entire people, as ibid. 20:8 states: 'Let him go home,
lest he demoralize the hearts of his brethren like his own.' Similarly, the
prophetic tradition explicitly states: 'Cursed be he who does God's work
deceitfully. Cursed be he who withholds his sword from blood.' Jeremiah
48:10
In contrast, anyone who fights with his entire heart, without fear, with
the intention of sanctifying God's name alone, can be assured that he will
find no harm, nor will bad overtake him. He will be granted a proper family
in Israel and gather merit for himself and his children forever. He will also
merit eternal life in the world to come as I Samuel 25:28-29 states: 'God will
certainly make my lord a faithful house, for my lord fights the wars of God
and evil will not be found with you... and my lord's soul will be bound in a
bond of life with God.'

,מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו
,שאין בלבו כח לעמוד בקשרי המלחמה
ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על
מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה וידע
שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה
וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד
ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא
ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר
 וכל המתחיל לחשוב ולהרהר,למלחמה
במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא
 שנאמר אל ירך לבבכם אל,תעשה
,תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם
ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויין
 ואם לא נצח ולא עשה מלחמה,בצוארו
 הרי זה כמי ששפך,בכל לבו ובכל נפשו
 שנאמר ולא ימס את לבב אחיו,דמי הכל
 והרי מפורש בקבלה ארור עושה,כלבבו
,מלאכת ה' רמיה וארור מונע חרבו מדם
וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה
 מובטח לו,כוונתו לקדש את השם בלבד
 ויבנה,שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה
לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד
 שנאמר כי,עולם ויזכה לחיי העולם הבא
עשה יעשה ה' לאדוני בית נאמן כי
מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא
בך וגו' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור
החיים את ה' אלהיך

יד אַשְׁ ֵרי ָאדָ םְׁ ,מ ַפחֵד תָ מִּיד; ּו ַמ ְׁקשֶׁה לִּבֹו ,י ִּפֹול ב ְָׁרעָה

ִמשְּ לֵי 9) Proverbs Chapter 28
14 Happy is the man that feareth alway; but he that
hardeneth his heart shall fall into evil.

10) Ralbag, Mishlei 28:14
אשרי אדם מפחד תמיד  -למי שראוי לפחד ממנו כי זה סבה אל שיתחכם בלקיחת העצה ההוגנת להמלט מהרע אשר הוא מפחד ממנו
ואולם מי שהוא מקשה לבו ושם לאל הדברים שראוי לפחד מהם הוא יפול ברעה הלא תראה כי הקשא' הלב החריבה ב"ה הראשון והשני
וזה שאם לא היה צדקיה מקשה לבו והיה משים צוארו תחת עול מלך בבל לא גלינו מארצנו אז וכן הענין בבית ב' לא היו נכנעין למלכות
אחרת ונותנין צוארם תחת עולם
11) The Sages Vol. II, Rabbi Dr. Binyamin Lau, p.346-348

12) Talmud Shabbos, 21b
What is [the reason of] Hanukkah? For our Rabbis taught: On the
twenty-fifth of Kislew [commence] the days of Hanukkah, which are
eight on which a lamentation for the dead and fasting are forbidden. For
when the Greeks entered the Temple, they defiled all the oils therein,
and when the Hasmonean dynasty prevailed against and defeated them,
they made search and found only one cruse of oil which lay with the seal
of the High Priest, but which contained sufficient for one day's lighting
only; yet a miracle was wrought therein and they lit [the lamp] therewith
for eight days. The following year these [days] were appointed a
Festival with [the recital of] Hallel and thanksgiving.
13) The Sages, p. 427-430

 בכ"ה:מאי חנוכה? דתנו רבנן
 דלא,בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון
 שכשנכנסו.למספד בהון ודלא להתענות בהון
,יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל
 בדקו,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום
ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח
 ולא היה בו אלא,בחותמו של כהן גדול
 נעשה בו נס והדליקו ממנו,להדליק יום אחד
 לשנה אחרת קבעום ועשאום.שמונה ימים
ימים טובים בהלל והודאה

