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1. Genesis 27:41-42 

 
ַוִּיְׂשֹטם ֵעָׂשו ֶאת ַיֲעֹקב ַעל ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי  "

ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעֹקב ָאִחי. ַוּיַֻּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַוִּתְׁשַלח  
 " ָטן ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחי� ִמְתַנֵחם ְל� ְלָהְרֶג�.ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהּקָ 

Now Esau harbored a grudge against Jacob because of the blessing 
which his father had given him, and Esau said to himself, “Let but the 
mourning period of my father come, and I will kill my brother Jacob.” 
When the words of her older son Esau were reported to Rebekah, she 
sent for her younger son Jacob and said to him, “Your brother Esau is 
consoling himself by planning to kill you. 

 

2. Genesis 32:7-8 
 

ב ֵלאֹמר ָּבאנּו ֶאל ָאִחי� ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם ֹהֵל� ִלְקָראְת�  ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל ַיֲעקֹ "
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו. ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת  

 " ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות.

The messengers returned to Jacob, saying, “We came to your brother 
Esau; he himself is coming to meet you, and there are four hundred men 
with him.” Jacob was greatly frightened; in his anxiety, he divided the 
people with him, and the flocks and herds and camels, into two camps. 

 

 



3. Rashi on Genesis 32:8 
 

 ויירא ויצר. ַוִּייָרא ֶׁשָּמא ֵיָהֵרג, ַוֵּיֶצר לֹו ִאם ַיֲהֹרג הּוא ֶאת ֲאֵחִרים 

HE FEARED GREATLY AND WAS DISTRESSED — He was afraid lest he be 
killed, and he was distressed that he might have to kill someone 

 
4. Genesis Rabbah 76:2 (Rabbi Judah ben Ilai) 

 
ָּדָבר ַאֵחר, ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לֹו, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ְּבַרִּבי ִעיְלָאי לֹא ִהיא ִיְרָאה  

לֹא ִהיא ָצָרה, ֶאָּלא ַוִּייָרא ֶׁשלֹא ַיֲהֹרג, ַוֵּיֶצר לֹו ֶׁשלֹא ֵיָהֵרג, ָאַמר ִאם הּוא ִמְתַּגֵּבר 
ר ָעָליו ֲאִני הֹוְרגֹו, ֲהָדא הּוא ַוִּייָרא ֶׁשלֹא ַיֲהֹרג ַוֵּיֶצר לֹו  ָעַלי, הֹוְרֵגִני, ְוִאם ֲאִני ִמְתַּגּבֵ 

ֶׁשלֹא ֵיָהֵרג. ָאַמר ָּכל ַהָּׁשִנים ַהָּללּו יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּתֹאַמר ֶׁשהּוא ָּבא ָעַלי ִמֹּכַח  
ֵּבד ֶאת הֹוָריו, ּתֹאַמר ֶׁשהּוא  ְיִׁשיַבת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָּכל ַהָּׁשִנים ַהָּללּו הּוא יֹוֵׁשב ּוְמכַ 

ָּבא ָעַלי ִמֹּכַח ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ֶׁשֲהֵרי ָּכ� ָאַמר (בראשית כז, מא): ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל  
 ָאִבי, ּתֹאַמר ֶׁשֵּמת אֹותֹו ָזֵקן ּוָבא ָעַלי ְלָהְרֵגִני 

     R Judah b Ilai opines that as Esau went to meet Jacob, Jacob fears that     
either outcome, win or lose, will result in devastating consequences.  He 
suggests that Jacob thought, “If he prevails, will he not kill me? And if I 
prevail, will I not kill him?” 

5. Genesis 34:30-31 
 

ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני  "
ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי. ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה  

 ." ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו

Jacob said to Simeon and Levi, “You have brought trouble on me, 
making me odious among the inhabitants of the land, the Canaanites 
and the Perizzites; my men are few in number, so that if they unite 
against me and attack me, I and my house will be destroyed.” But they 
answered, “Should our sister be treated like a whore?” 

 

 

 

 



6. Genesis 49:5-7 
 

ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם. ְּבֹסָדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד  "
רּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה  ְּכֹבִדי ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור. אָ 

 " ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל. 

Simeon and Levi are a pair; Their weapons are tools of lawlessness. Let 
not my person be included in their council, Let not my being be counted 
in their assembly. For when angry they slay men, And when pleased 
they maim oxen. Cursed be their anger so fierce, And their wrath so 
relentless. I will divide them in Jacob, Scatter them in Israel. 

 

 

7. Genesis Rabbah 98:5 
 

ִדיָנה ְולֹא ְליֹוֵסף. (בראשית מט, ה):  ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים (בראשית מט, ה), ַאִחים לְ 
ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם, ָאַמר ָלֶהם ַהֵּכִלים ַהָּללּו ֶׁשְּבֶיְדֶכן ְּגזּוִלים ֵהם ְּבֶיְדֶכם, ְלִמי ֵהם  
ְראּוִיים ִלְמֵכרֹוֵתיֶהן, ְלֵעָׂשו ֶׁשָּמַכר ֶאת ַהְּבכֹוָרה. (בראשית מט, ו): ְּבֹסָדם ַאל ָּתבֹא  

, ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהן ָּבִאים ִלֹּטל ֵעָצה ַּבִּׁשִטים. (בראשית מט, ו): ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד  ַנְפִׁשי
ְּכֹבִדי, ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ִנְקָהִלין ַעל מֶׁשה ַּבֲעַדת ֹקַרח, ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי, ֲאָבל  

ן, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברי הימים א ו, יח): ְוֵאֶּלה  ַלּדּוָכן ִיָּזֵכר ְׁשִמי, ְּכֶׁשָּבָניו עֹוְמִדין ַעל ַהּדּוכָ 
ָהֹעְמִדים וגו' ּוְבֵניֶהם ֵהיָמן וגו', ַרִּבי הּוָנא ְוַרִּבי ֲחִניָנא ְוַרִּבי ִּפיְנָחס ְּתָלֵתיהֹון ָאְמֵרי  

(דברי הימים א ו, כג): ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ֶּבן ִיְׂשָרֵאל. (בראשית מט, ו): ִּכי  
ָּפם ָהְרגּו ִאיׁש, ֶזה ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם. ִעְּקרּו ׁשֹור, ֲעַקְרּתּון ׁשּוָרן ֶׁשל ֵּגִרים. ַרִּבי  ְבאַ 

חּוְנָיא ְוַרִּבי ִיְרְמָיה ְּבֵׁשם ַרִּבי ֲאִחָיא ַּבר ַאָּבא ִּדְכִתיב: ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור, ִּבְׁשִביל  
ּוָרן ֶׁשל ֵּגִרים. ִעְּקרּו ֵאבּוס, ֶזה ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשִּׁשּנּו  ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ִיְצְרֶכם ֲעַקְרֶּתם ׁש

ְלַתְלַמי ַהֶּמֶל�. (בראשית מט, ז): ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז, ַרִּבי חּוְנָיא ְוַרִּבי ֲעַזְרָיה ְּבֵׁשם 
ֶׁשהּוא ַּבֲהָקן ֶׁשהּוא   ַרִּבי יֹוָחָנן ִרָּבה ָּבֶהן ּבֹוַהְקִנין ַמֲעֶלה ֵחָמה, ֲהָדא ָאְמָרה ַעל ִמי 

ַמֲעֶלה ֵחָמה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִסימֹון ְלֶמֶל� ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן, ְוָצָפה ַהֶּמֶל� ֶׁשַהָּנָחׁש  
ָעִתיד ִלֹּׁש� ֶאת ְּבנֹו, ָאַמר ְיִהי ִליט ִחְוָיא ְּדָבֵעי ְלִמַּכת ַית ְּבִרי. ָּכ� ָּבא ְלַקְּלָלן ְוִקֵּלל  

ם, ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה, ַוֲעֵבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה. (בראשית מט,  ֶאת ַאּפָ 
ז): ֲאַחְלֵקם ְּבַיֲעֹקב, ֶזה ִׁשְבטֹו ֶׁשל ֵלִוי (במדבר יח, ע): ֲאִני ֶחְלְק� ְוַנֲחָלְת�. ַוֲאִפיֵצם  

ֻרָּבן ֶׁשל ֲעִנִּיים ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון ָהיּו. ָאַמר   ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶזה ִׁשְבטֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון, ֲהָדא ָאְמָרה
ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ַאף ַעל ַּגב ְּדָאנּו ְמָפְרִׁשין ְוָאְמִרין (במדבר לה, ח): ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו  

עֹון ָהיּו. ֵּכיָון  ֵמֲאֻחַּזת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשָּׁשה ִעיר ֶאְתֶהן ְוֶאת ִמְגְרֵׁשיֶהם, ֻּכָּלן ִמֶּׁשל ִׁשְמ 
 ֶׁשָראּו אֹותֹו ֶׁשהּוא ְמַקְנְטָרן ִהְתִחילּו ִמְסַּתְּלִקין ַלָּזִוּיֹות, ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ֶׁשֵהן ִמְסַּתְּלִקין  

 ַלָּזִוּיֹות ִהְתִחיל קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. 
 

Weapons are for Esau but not for Jacob. 



 
8. Mishnah Shabbat 6:4 

 
לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש לֹא ְבַסִיף, ְולֹא ְבֶקֶׁשת, ְולֹא ִבְתִריס, ְולֹא ְבַאָּלה, ְולֹא ְבֹרַמח. ְוִאם 

ָיָצא, ַחָּיב ַחָּטאת. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַּתְכִׁשיִטין ֵהן לֹו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאיָנן ֶאָּלא  
ֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, לֹא  ִלְגַנאי, ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה ב) ְוִכְּתתּו ַחְרב

ִיָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה. ִּביִרית, ְטהֹוָרה, ְויֹוְצִאין ָּבּה ְּבַׁשָּבת. 
 ְּכָבִלים, ְטֵמִאין, ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהם ְּבַׁשָּבת:

Just as it is prohibited for a woman to carry out certain items unique to a 
woman into the public domain, the Sages said that a man may neither 
go out on Shabbat with a sword, nor with a bow, nor with a shield 
[teris], nor with an alla, nor with a spear. And if he unwittingly went out 
with one of these weapons to the public domain he is liable to bring a 
sin-offering. Rabbi Eliezer says: These weapons are ornaments for him; 
just as a man is permitted to go out into the public domain with other 
ornaments, he is permitted to go out with weapons. And the Rabbis say: 
They are nothing other than reprehensible and in the future they will be 
eliminated, as it is written: “And they shall beat their swords into 
plowshares and their spears into pruning hooks; nation will not raise 
sword against nation, neither will they learn war anymore” (Isaiah 2:4). 
With regard to women’s ornaments, they added that a garter placed on 
her leg to hold up stockings is pure and cannot become ritually impure 
as a utensil, and she may even go out with it on Shabbat. However, 
ankle chains, which were also women’s ornaments, can become ritually 
impure, and she may not go out with them on Shabbat. 

 
9. BT Brachot 58a (if someone seeks to kill you, kill him first) 

 
ָנֵפיק, ֲאַמר ֵליּה ַההּוא ַּגְבָרא: ָעֵביד ַרֲחָמָנא ִניָּסא ְלַׁשָּקֵרי ָהִכי? ֲאַמר ֵליּה:    ִּכי ֲהָוה

ָרָׁשע, ָלאו ֲחָמֵרי ִאיְּקרּו? ִּדְכִתיב: ״ֲאֶׁשר ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם״. ַחְזֵייּה ְּדָקָאֵזיל  
הּוא. ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ִאם ָּבא  ְלֵמיְמָרא ְלהּו ִּדְקִריְנהּו ֲחָמֵרי, ֲאַמר: ַהאי רֹוֵדף

 ַהְׁשֵּכם ְלׇהְרגֹו. ַמְחֵייּה ְּבקּוְלָפא ְוַקְטֵליּה.  —ְלׇהְרְּג� 

As he was leaving, that man said to Rabbi Sheila: Does God perform such 
miracles for liars? He replied: Scoundrel! Aren’t gentiles called donkeys? 
As it is written: “Whose flesh is as the flesh of donkeys” (Ezekiel 23:20). 



Rabbi Sheila saw that he was going to tell the Persian authorities that he 
called them donkeys. He said: This man has the legal status of a pursuer. 
He seeks to have me killed. And the Torah said: If one comes to kill you, 
kill him first. He struck him with the staff and killed him. 

 

10.   R Jacob Reines, Orah v’Simcha, 22 (1839-1915) 
 

וזהו שמצינו שמראשי היעודים המקווים הם בטול המלחמות וכתיתת החרבות  
. כי אין כל ספק שלעת קץ הימין,  בעת קץ  והחניתות וכל כלי ההשחתה והחרבן

ההשתלמות, יהפך כל העולם לבית מדרש התורה והחכמה; כל העולם כולו  
 מקצהו ועד קצהו [...] 

The world of the book stands in opposition to the world of the sword. 
At the end of time, the entire world will turn into a Beit Midrash filled 
with Torah and wisdom. 

 
 

11.   R Abraham Isaac Kook, HaMilchama, 3 in Orot, 14 (1865-1935) 
 

עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבא עת 
מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות ; זהו הזמן שאנו  

אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם,  מקוים. מובן הדבר, שכדי להגשימו
להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא: הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. 
אבל האיחור הוא איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת 

ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאד, העולם יתבסם ואנו נוכל כבר  
יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החכמה,    להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר

]:  1היושר וההארה האלהית הברורה. "יעקב שלח לעשו את הפורפירא"[
(בראשית לג יד): "יעבר נא אדוני לפני עבדו", אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק 

בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שתובעת כשרון של רשעה.  
וד כפי ההכרח ליסד אומה, וכיון שנגמל הגזע הודחנו  אנו קבלנו רק את היס

ממלוך, בגוים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וקול  
 התור ישמע בארצנו. 

Violence is antithetical to Judaism.  Exile was forced on the Jewish 
people because they did not want to exercise power until a time in 
which government of the world could unfold without violence. It is 
not befitting of Jacob to engage in political life when statehood 
demands violence and a talent for evil. 
 



12.   R Zvi Yehuda Kook, Eretz Yisrael v’HaGeulah HaShelima, 120  
ישנו קודש של המצוות, "אשר קדשנו במצוותיו וציונו", והקודש של המצוה  ו

הכלל ישראלית של המלכת מלך בישראל, ומתוך כך אל מדינת ישראל וסידור  
ומתוך כך, כל מה ששייך לקיום  [...]  ל ישראל. זוהי מצוה וזוהי קדושהשלטון ש

רים ששייכים  המצוה הזאת, וקודם כל קדושת הצבא, כל הטנקים וכל המכשי
לזה, ארוכים וקצרים ועגולים, אינני בקי בשמות, בין שמתוצרת שלנו ובין  

שמתוצרת של גויים, כל זה שייך לקדושה הזאת, לאשר קידשנו במצוותיו וציונו  
ומתוך כך המדים של הצבא שלנו. אני   .של המצוה הכלל ישראלית הזאת

קדושת כל מכשירי  מתייחס אליהם בקדושה. זוהי קדושה עצמית מקורית, 
 המצוה מכל הצדדים. 

 
 


