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.

 )1בראשית י':ח-ט
ָארץ :הּוא-הָ יָה גִ בֹר-צַ יִ ד לִ פְ נֵי ד' עַ ל-כֵן יֵָאמַ ר כְ נ ְִמרֹד גִ בוֹר צַ יִ ד
וְ כּוׁש ָילַד אֶ ת-נ ְִמרֹד הּוא הֵ חֵ ל לִ ְהיוֹת גִ בֹר בָ ֶ
לִ פְ נֵי ד':
 )2פירוש אבן עזרא על בראשית י':ח-ט
והוא החל  -להראות גבורות בני אדם על החיות כי הי' גבור ציד:
 )3פירוש רש"י על בראשית י':ח-ט

להיות גבור  -להמריד כל העולם על הקב"ה בעצת דור הפלגה:
גבור ציד  -צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום:

 )4שופטים ו:יא-יב
וַ ָיבֹא מַ לְ אַ ְך ד' וַ יֵׁשֶ ב ַתחַ ת הָ אֵ לָה אֲ ׁשֶ ר בְ עָ פְ ָרה אֲ ׁשֶ ר לְ יוֹאָ ׁש אֲ בִ י הָ עֶ זְ ִרי וְ גִ ְדעוֹן בְ נ ֹו חֹבֵ ט ִח ִטים בַ ַגת לְ הָ נִ יס
ִמפְ נֵי ִמ ְדיָן וַ י ֵָרא אֵ לָיו מַ לְ אַ ְך ד' וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו יְ הֹוָ ה עִ ְמָך גִ בוֹר הֶ חָ יִ ל:
 )5שופטים יא:א
וְ יִ פְ ָתח הַ גִ לְ עָ ִדי הָ יָה גִ בוֹר חַ יִ ל וְ הּוא בֶ ןִ -אשָ ה ז ֹונָה וַ י ֹולֶד גִ לְ עָ ד אֶ ת-יִ פְ ָתח:
 )6שמואל א' יד:נב
ַַאספֵ הּו אֵ לָיו:
וַ ְת ִהי הַ ִמלְ חָ מָ ה חֲ זָ ָקה עַ ל-פְ לִ ְׁש ִתים כֹל יְ מֵ י ׁשָ אּול וְ ָרָאה ָׁשאּול כָלִ -איׁש גִ בוֹר וְ כָ ל-בֶ ן-חַ יִ ל וַ י ְ
 )7שמואל א' טז:יח
יתי בֵ ן לְ יִ ׁשַ י בֵ ית הַ ל ְַח ִמי י ֵֹדעַ ַנגֵן וְ גִ בוֹר חַ יִ ל וְ ִאיׁש ִמלְ חָ מָ ה ּונְבוֹן ָדבָ ר וְ ִאיׁש
וַ יַעַ ן אֶ חָ ד מֵ הַ נְ עָ ִרים וַ יֹאמֶ ר ִהנֵה ָר ִא ִ
תַֹאר וַ ד' עִ מוֹ:
 )8פירושי רד"ק ורלב"ג כלשמואל א' טז:יח
וגבור חיל  -שיש לו גבורת הלב לכל דבר כמו שנודעה גבורתו בדבר הארי והדוב:
גבור חיל ואיש מלחמה  -הנה קרא גבור חיל מי שהוא בעל אומץ ותוקף ואיש מלחמה מי שהוא יודע
להמציא תחבולות עם אויביו וינצחם...
 )9מלכים א' יא:כח
וְ הָ ִאיׁש י ָָרבְ עָ ם גִ בוֹר חָ יִ ל וַ י ְַרא ְׁשֹלמֹה אֶ ת-הַ נַעַ ר כִ יֹ -ע ֵֹשה ְמלָאכָה הּוא וַ יַפְ ֵקד אֹת ֹו לְ ָכלֵ -סבֶ ל בֵ ית יוֹסֵ ף:
 )10ירמיהו ט:כב
בּורת ֹו ַאל-יִ ְתהַ לֵל עָ ִׁשיר בְ עָ ְׁשרוֹ :כִ י ִאם-בְ זֹאת
ֹכה ָאמַ ר ד' ַאל-יִ ְתהַ לֵל חָ כָם בְ חָ כְ מָ ת ֹו וְ ַאל-יִ ְתהַ ֵלל הַ גִ בוֹר בִ גְ ָ
ָארץ כִ י-בְ אֵ לֶה חָ פַ ְצ ִתי נְאֻ ם-ד':
ּוצ ָד ָקה בָ ֶ
שכֵ ל וְ ָידֹעַ או ִֹתי כִ י אֲ נִ י ד' ֹע ֶֹשה חֶ סֶ ד ִמ ְׁשפָ ט ְ
יִ ְתהַ לֵל הַ ִמ ְתהַ לֵל הַ ְ ֹ
 )11דברים י:יז
כִ י ד' אֱ ֹל ֵקיכֶם הּוא אֱ ֹל ֵקי הָ אֱ ֹל ִק ים וַ אֲ ֹדנֵי הָ אֲ דֹנִ ים הָ אֵ ל הַ ָגדֹל הַ גִ בֹר וְ הַ נו ָֹרא אֲ ֶׁשר ֹלא-יִ ָשא פָ נִ ים וְ ֹלא יִ ַקח
ׁשֹחַ ד:
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 )12ירמיהו כ:יא ,לב:יח
שכִ ילּו כְ לִ מַ ת ע ֹולָם ֹלא ִת ָשכֵחַ :
וַ ד' או ִֹתי כְ גִ בוֹר עָ ִריץ עַ ל-כֵן ר ְֹדפַ י יִ כ ְָׁשלּו וְ ֹלא יֻכָ לּו בׁשּו ְמאֹד כִ יֹ-לא ִה ְ ֹ
ּומׁשַ לֵם ֲעוֹן ָאבוֹת אֶ ל-חֵ יק בְ נֵיהֶ ם ַאחֲ ֵריהֶ ם הָ אֵ ל הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר ד' ְצבָ -אוֹת ְׁשמוֹ:
ֹע ֶֹשה חֶ סֶ ד לַאֲ לָפִ ים ְ
 )13תהילים כד:ח ,עח:סה
ִמי זֶ ה מֶ לְֶך הַ כָבוֹד ד' עִ ּזּוז וְ גִ בוֹר ד' גִ בוֹר ִמלְ חָ מָ ה:
וַ יִ ַקץ כְ יָׁשֵ ן אֲ ֹד-נָי כְ גִ בוֹר ִמ ְתר ֹונֵן ִמיָיִ ן:
 )14יומא סט:
למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה .אתא משה אמר (דברים י) האל הגדל הגבר
והנורא ,אתא ירמיה ואמר :נכרים מקרקרין בהיכלו ,איה נוראותיו? לא אמר נורא .אתא דניאל ,אמר:
נכרים משתעבדים בבנין ,איה גבורותיו? לא אמר גבור .אתו אינהו ואמרו :אדרבה ,זו היא גבורת גבורתו
שכובש את יצרו ,שנותן ארך אפים לרשעים .ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא
היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?
 )15סוטה יד.
ואמר רבי חמא ברבי חנינא ,מאי דכתיב( :דברים יג) אחרי ה׳ אלקיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך
הוא אלא להלך אחר מדותיו של הקב״ה,
אחר שכינה? והלא כבר נאמר( :דברים ד) כי ה׳ אלהיך אש אוכלה ִ
מה הוא מלביש ערומים ,דכתיב( :בראשית ג) ויעש ה׳ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,אף
ם הקב״ה ביקר חולים ,דכתיב( :בראשית יח) וירא אליו ה׳ באלוני ממרא ,אף אתה בקר
אתה הלבש ערומי ֹ
ם
חולי ֹ
 )16אבות ד:א
 ...איזהו גבור הכובש את יצרו.
 )17כתובות סז:
מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה ,דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא .יום אחד
אמר :איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא .ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא ,אתיא
דביתהו בהדיה ,כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו ,רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה
גרופה נורא ,הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא אמרה ליה דביתהו :שקול כרעיך אותיב אכרעאי .חלש
דעתיה ,אמרה ליה :אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא אהנייתי .ומאי כולי האי? דאמר מר זוטרא בר
טוביה אמר רב ,ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר״ש חסידא ,ואמרי לה א״ר יוחנן משום רבי
שמעון בן יוחי :נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
 )18מתוך קינה לתשעה באב "ארזי לבנון"
גבורי כח עמליה בטהרה...
 )19ערכין יז.
זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה ־ פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן ,חד אמר :דור לפי פרנס ,וחד
אמר :פרנס לפי דורו.
 )20שמונה עשרה של חול ,ברכה יג
ש ָראֵ ל .וְ עַ ל פְ לֵיטַ ת סוֹפְ ֵריהֶ ם .וְ עַ ל ג ֵֵרי הַ צֶ ֶדק .וְ עָ לֵינּו .יֶהֱ מּו
יקים וְ עַ ל הַ חֲ ִס ִידים .וְ עַ ל זִ ְקנֵי עַ ְמָך בֵ ית יִ ְ ֹ
עַ ל הַ צַ ִד ִ
שים חֶ לְ ֵקנּו עִ מָ הֶ ם לְ ע ֹולָם וְ ֹלא נֵבוֹׁש כִ י בְ ָך
ַרחֲ מֶ יָך ד' אֱ ֹל ֵקינּו .וְ תֵ ן ָֹשכָר טוֹב לְ כָל הַ בו ְֹט ִחים בְ ִׁש ְמָך בֶ אֱ מֶ ת .וְ ִ ֹ
בָ טָ ְחנּו.
 )21ויקרא יט:לו ,דברים טז:כ
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ֹלקיכֶם אֲ ֶׁשר-הוֹצֵ ִ
מֹאזְ נֵי צֶ ֶדק ַאבְ נֵי-צֶ ֶדק אֵ יפַ ת צֶ ֶדק וְ ִהין צֶ ֶדק יִ ְהיֶה ָלכֶם אֲ נִי ד' אֱ ֵ
ָארץ אֲ ׁשֶ ר-ד' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹתן לְָך:
צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִת ְרדֹף לְ מַ עַ ן ִת ְחיֶה וְ י ַָר ְׁש ָת אֶ ת-הָ ֶ
 )22קידושין לב:
רבי יוסי הגלילי אומר :אין זקן אלא מי שקנה חכמה
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 )23פסחים מט:
תנו רבנן :לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם .לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת
גדולי הדור .לא מצא בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות ,לא מצא בת ראשי כנסיות ישא בת גבאי
צדקה .לא מצא בת גבאי צדקה ישא בת מלמדי תינוקות
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