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SOURCES ON JEWISH HEROES 
 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish 
Values: Man to God” to be published in the future.  

 

 
 

 ט-י':חבראשית ( 1
ֵכן ֵיָאַמר ְכִנְמֹרד ִגבֹור ַצִיד -ַעל ד'ַצִיד ִלְפֵני -ָהָיה ִגֹבר-הּוא ל ִלְהיֹות ִגֹבר ָבָאֶרץ:ִנְמֹרד הּוא ֵהחֵ -ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת

 :ד'ִלְפֵני 
 
 ט-י':ח בראשיתפירוש אבן עזרא על ( 2

 גבורות בני אדם על החיות כי הי' גבור ציד:להראות  - והוא החל
 
  ט-י':ח בראשיתעל  רש"יפירוש ( 3

 להמריד כל העולם על הקב"ה בעצת דור הפלגה: - להיות גבור

 צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום: - גבור ציד
 
 יב-שופטים ו:יא( 4

ת ְלָהִניס ְפָרה ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש ֲאִבי ָהֶעְזִרי ְוִגְדעֹון ְבנֹו ֹחֵבט ִחִטים ַבגַ ַוֵיֶׁשב ַתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְבעָ  ד'ַוָיֹבא ַמְלַאְך 
 ַוֹיאֶמר ֵאָליו ְיֹהָוה ִעְמָך ִגבֹור ֶהָחִיל:  ד'ַוֵיָרא ֵאָליו ַמְלַאְך   ִמְפֵני ִמְדָין

 
 :א  יאשופטים ( 5

 :ִיְפָתח-ֶאת ִגְלָעד ַויֹוֶלד זֹוָנה ִאָשה-ֶבן אְוהּו ַחִיל ִגבֹור ָהָיה ַהִגְלָעִדי ְוִיְפָתח
 

 שמואל א' יד:נב( 6
 ַחִיל ַוַיַאְסֵפהּו ֵאָליו:       -ֶבן-ִאיׁש ִגבֹור ְוָכל-ְפִלְׁשִתים ֹכל ְיֵמי ָׁשאּול ְוָרָאה ָׁשאּול ָכל-ַוְתִהי ַהִמְלָחָמה ֲחָזָקה ַעל

 
 טז:יחא'  שמואל (7

ְנבֹון ָדָבר ְוִאיׁש ָחד ֵמַהְנָעִרים ַוֹיאֶמר ִהֵנה ָרִאיִתי ֵבן ְלִיַׁשי ֵבית ַהַלְחִמי ֹיֵדַע ַנֵגן ְוִגבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ּוַוַיַען אֶ 
 ִעמֹו: ד'ֹתַאר וַ 

 
 טז:יחא' פירושי רד"ק ורלב"ג כלשמואל ( 8

 בורתו בדבר הארי והדוב:שיש לו גבורת הלב לכל דבר כמו שנודעה ג - וגבור חיל
הנה קרא גבור חיל מי שהוא בעל אומץ ותוקף ואיש מלחמה מי שהוא יודע  - גבור חיל ואיש מלחמה

 ...להמציא תחבולות עם אויביו וינצחם
 
 מלכים א' יא:כח( 9

ה ְמָלאָכה הּוא -ַהַנַער ִכי-ְוָהִאיׁש ָיָרְבָעם ִגבֹור ָחִיל ַוַיְרא ְׁשֹלֹמה ֶאת  ֵסֶבל ֵבית יֹוֵסף:       -ַוַיְפֵקד ֹאתֹו ְלָכלֹעֹשֵ
 

 ירמיהו ט:כב( 10
ְבֹזאת -ִכי ִאם  ִיְתַהֵלל ָעִׁשיר ְבָעְׁשרֹו:-ל ַהִגבֹור ִבְגבּוָרתֹו ַאלִיְתַהלֵ -ְוַאל ְבָחְכָמתוֹ  ָחָכם ִיְתַהֵלל-ַאל ד' ָאַמר הכֹ 

ֵכל ְוָיֹדַע  ה ֶחֶסד ִמְׁשָפט ּוְצָדָקה ָבָאֶרץ ִכי ד'אֹוִתי ִכי ֲאִני ִיְתַהֵלל ַהִמְתַהֵלל ַהֹשְ  :  ד'-ְבֵאֶלה ָחַפְצִתי ְנֻאם-ֹעֹשֶ
 

 דברים י:יז( 11
ִיָשא ָפִנים ְוֹלא ִיַקח -ים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ָהֵאל ַהָגֹדל ַהִגֹבר ְוַהנֹוָרא ֲאֶׁשר ֹלאִק י ָהֱאֹלֵק יֶכם הּוא ֱאֹלֵק ֱאֹל ד'ִכי 

 ֹׁשַחד:
 



2 

 

 , לב:יחירמיהו כ:יא( 12
ִכילּו ְכִלַמת עֹוָלם ֹלא ִתָשֵכַח:-ֵכן ֹרְדַפי ִיָכְׁשלּו ְוֹלא יָֻכלּו בׁשּו ְמֹאד ִכי-אֹוִתי ְכִגבֹור ָעִריץ ַעל ד'וַ   ֹלא ִהֹשְ

ה  אֹות ְׁשמֹו:-ְצבָ  ד'ֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם הָ בְ  ֵחיק-ֶאל ָאבֹות ֲעֹון ּוְמַׁשֵלם ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ֹעֹשֶ
 

 עח:סה, תהילים כד:ח( 13
 :ִמְלָחָמה ִגבֹור ד' ְוִגבֹור ִעּזּוז ד'  ַהָכבֹוד ֶמֶלְך ֶזה ִמי

  ָני ְכִגבֹור ִמְתרֹוֵנן ִמָיִין: -ֲאדֹ ַוִיַקץ ְכָיֵׁשן 
 

 יומא סט:(  14
ו עטרה ליושנה. אתא משה אמר )דברים י( האל הגדל הגבר שהחזיר נסת הגדולהכ אנשי שמן נקרא למה

בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר:  אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין והנורא,
נכרים משתעבדים בבנין, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו 

ך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו  שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא שכובש את יצרו, שנותן אר
 היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?

 
  סוטה יד.( 15

 להלך לאדם לו אפשר וכי? תלכו יכםאלק ה׳ אחרי( יג דברים: )דכתיב מאי, חנינא ברבי חמא רבי ואמר
ך אש אוכלה הוִא אלא להלך אחר מדותיו של הקב״ה, ? והלא כבר נאמר: )דברים ד( כי ה׳ אלהישכינה אחר

מה הוא מלביש ערומים, דכתיב: )בראשית ג( ויעש ה׳ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף 
אתה הלבש ערומיֹם הקב״ה ביקר חולים, דכתיב: )בראשית יח( וירא אליו ה׳ באלוני ממרא, אף אתה בקר 

 חוליםֹ 
 

 אבות ד:א( 16
 .יצרו את הכובש גבור איזהו ...
 

 כתובות סז:( 17
דדשא. יום אחד  בצינורא זוזי ארבעה ליה דשדי יומא כל רגיל דהוה, בשיבבותיה עניא הוה עוקבא מר

אמר: איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא. ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא, אתיא 
א נפק בתרייהו, רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה דביתהו בהדיה, כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדש

 חלש. אכרעאי אותיב כרעיך שקול: דביתהו ליה אמרה גרופה נורא, הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא
ליה: אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא אהנייתי. ומאי כולי האי? דאמר מר זוטרא בר  אמרה, דעתיה

הונא בר ביזנא אמר ר״ש חסידא, ואמרי לה א״ר יוחנן משום רבי  טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב
 שמעון בן יוחי: נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים

 
 מתוך קינה לתשעה באב "ארזי לבנון"( 18

 גבורי כח עמליה בטהרה...
 

 יז. ( ערכין19
 וחד, פרנס לפי דור: אמר חד, ורבנן נשיאה יהודה רבי בה פליגי ־ סלה יעקב פניך מבקשי דורשיו דור זה

 .דורו לפי פרנס: אמר
 

 רה של חול, ברכה יגששמונה ע( 20
ָרֵאל. ְוַעל ְפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם. ְוַעל ֵגֵרי ַהֶצֶד  ֶיֱהמּו  ק. ְוָעֵלינּו.ַעל ַהַצִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים. ְוַעל ִזְקֵני ַעְמָך ֵבית ִיֹשְ

ָכר טֹוב ְלָכל ַהבֹוְטִחים ְבִׁשְמָך ֶבֱאֶמת. ֵק ֱאֹל ד'ֶמיָך ַרחֲ  ים ֶחְלֵקנּו ִעָמֶהםינּו. ְוֵתן ֹשָ ְלעֹוָלם ְוֹלא ֵנבֹוׁש ִכי ְבָך  ְוֹשִ
 ָבָטְחנּו.

 
 ויקרא יט:לו, דברים טז:כ( 21

 :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי-ֲאֶׁשר יֶכםֱאֹלֵק  ד' ֲאִני ָלֶכם ִיְהֶיה ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק-ַאְבֵני ֶצֶדק ֹמאְזֵני
 יָך ֹנֵתן ָלְך:ֶק ֱאֹל ד'-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֶצֶדק ֶצֶדק ִתְרֹדף ְלַמַען ִתְחֶיה ְוָיַרְׁשָת ֶאת

 
 קידושין לב:( 22

 ילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמההגל יוסי רבי
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 פסחים מט:( 23
 בת ישא  חכם תלמיד בת מצא לא. חכם תלמיד בת וישא לו שיש מה כל אדם רימכו לעולם: רבנן תנו

 גבאי בת ישא  כנסיות ראשי בת מצא לא, כנסיות ראשי בת ישא  הדור גדולי בת מצא לא. הדור גדולי
 גבאי צדקה  ישא בת מלמדי תינוקותא בת מצ לא. צדקה

 


