
 

 

 

 

  לימוד דפי - בתקופתנו גבורה מהי - 1 נספח: כותרת
 ליאור קולודני )עורכת(ת: /הכותב                

 
 
 

ֵאיֶזהּו ִגּבֹור, ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ֶׁשֶנֱאַמר "טֹוב ֶאֶרְך ַאַפִים ִמִגּבֹור ּומֵׁשל ְּברּוחֹו 

 ִמֹּלֵכד ִעיר"      )משלי טז, לב(. 
 א, ד אבות, משנה                                               

  

 

 ישעיהו ליבוביץ 
 

, השונים הגבורה גילויי של ביקורת ובלא הגבורה מושג של פילוסופי ניתוח בלי אף, והנה... 

 היא ורק, היא שהרי – האלה הגילויים בין הזולה היא הצבאית שהגבורה כעובדה לקבוע ניתן

 התקופות ובכל והתרבויות העמים בכל, אדם בני בהמוני צויהמ, הגבורה גילויי כל מבין

 חברתית או מוסרית, רוחנית מבחינה אלה אדם – בני של לרמתם קשר כל בלא, בהיסטוריה

 לא – מצינו לא. זמן ובכל מקום בכל נדירה שהיא, יצרים-כיבושי של בגבורה כן שאין מה –

 ומעולים טובים של נחלתם היא איתהצב שהגבורה – ימינו של במציאות ולא בהיסטוריה

 לעמוד הממוצע לאדם קל: משמע. וירודים בנחותים גם מידה באותה מצויה היא; דווקא

 יצר פיתויי נגד העמידה בנסיון  יום-יום בחיי מלעמוד בקרב חייו סיכון של בניסיון בגבורה

 האנושית לרמתו ותעד אינה עדיין לחימה גבורת'. וכד המיני היצר או השלטון יצר או הקניין

 אדם להיותו ערובה בכך אין"(, מעולה חייל)" הצבאי במובן" גיבור" הוא אדם אם. בעליה של

 נגד בגבורה שעמד אדם, זה לעומת. והגון ישר בחינת ולא ונבון חכם בחינת לא – מעולה

.   המועטים מעלה-מבני שהוא חזקתו – ומכבוד מתאווה, משנאה, מקנאה הנובעים דחפים

 ולא, זו לגבורה הערצה למצוא אין היהודית שבמסורת לקבוע יש – המלחמתית לגבורה אשר

 במציאות כעובדה מוכרת שהמלחמה הוטעם כבר. אותה הפוסלת פציפיסטית גישה משום

 פונקציה ממלא שהלוחם, מכאן; מסוימים ובתנאים בנסיבות הצדקה לה ניתנת ואף, האנושית

 – הלוחם האדם גבורת של הערצה היהדות במקורות נמצא לא אבל. גבורה ממנו הדורשת

 החשמונאים על אף. שבהן במתוקנות אף, רבות יהודיות-לא בתרבויות מאוד הרווחת ההערכה

 גבורתם ואילו; התורה את והצילו' ה מלחמת את שלחמו אלא" הניסים על"ב נאמר לא

 החייל חייב מלחמה יש אם. מאליו המובן כדבר מתקבלת היא – כלל מוזכרת אינה במלחמה

 – הרופא, טוב שרברב – השרברב, טוב חקלאי להיות חייב שחקלאי כשם, טוב חייל להיות

 היום בציבורנו אבל. דווקא צבאית מגבורה מיוחדת התפעלות ביהדות אין. טוב רופא

 בכך רואה ואפילו, טוב חייל היותו מבחינת בעיקר האדם את המעריכה מנטליות משתוללת

 או אינטלקטואלית מבחינה נחות שפלוני ייתכן. באישיותו חמורים פגמים על תהמכפר תכונה

 ".בקרב בגבורה הצטיין" הוא", מצוין חייל היה הוא" אבל – מוסרית

 

(, עורכים) שפירא ואברהם פלור-מנדס ופול כהן' א ארתור: בתוך', גבורה, 'ליבוביץ ישעיהו)

' עמ, עובד עם, ג"תשנ אביב תל, אמונות עותתנו, מושגים, בזמננו היהודית התרבות לקסיקון

62–67.) 



 

 

 

 

 פרופסור. ישראלי רוח-ואיש דעות הוגה, מדען( 1994 – 1903 ישראל-ריגה) - ליבוביץ ישעיהו

 ההלכה של חשיבותה את הדגיש בהגותו. בירושלים העברית באוניברסיטה לביוכימיה

-פוסט אנליטי קו נקט הפילוסופית בהגותו. הדתיים החיים כתכלית האלוהים ועבודת

, האל לפני האדם של במעמדו הוא היהודית הדת של עיקרה כי גרס דת בענייני. קאנטיאני

 דתיות בתיאוריות באמונה ולא המצוות של המעשי בקיום המתבטא מעמד

 

 בליסימהבלה 
 השיר של "הדג נחש" על מעשה הגבורה של בלה פרוינד

 

 ְלַחנְֵּך ְיָלִדים ָראּוי ִאּתֹו ִסּפּור ֶזה

 ְלַחנְֵּך ְיָלִדים ָראּוי ִאּתֹו ִסּפּור ֶזה

 ְלַחנְֵּך ְיָלִדים ָראּוי ִאּתֹו ִסּפּור ֶזה

 ָראּוי ִסּפּור ֶזה

 

 1992, ְבַמאי 12, ְשִליִשי יֹום

את יָתּה ִאָשה יֹוצֵּ  ִבירּוָשַלִים ִמבֵּ

 םַהָיִמי ָכל ְכמֹו ְמיָֻחד לֹא ְסַטְנַדְרִטי ָרִגיל יֹום

 מֹוִרים ְשִביַתת ָהְיָתה ָבְרחֹובֹות ְיָלִדים פּול

ל ַמָמש ָשָעה ְבאֹוָתּה  ֶנֱאָלח ְמַחבֵּ

י ָדַקר ִאָּתּה ִמְטָבח ַסִכין ַמְשִליְך  ַחִּפים ְנָעִרים ְשנֵּ

 ַאְכָזִרי ְמֹטָרף ִּפּגּועַ  עֹוד

 ְלֻאָמִני ִּפּגּועַ  עֹוד

 

חַ  הּוא ק ַאֲחָריו ִכי ִבְמנּוָסה ּפֹותֵּ  ָהמֹון דֹולֵּ

ס  ַחְניֹון ְבתֹוְך ְשִניֹות ִמְסַּפר ַכֲעֹבר אֹותֹו ֶשּתֹופֵּ

 בֹו בֹוֲעִטים ֲאָנִשים ֶעְשרֹות

ם  ֶחְשבֹון ִלְסֹּגר רֹוִצים הֵּ

ט לֹא ֲאִני  ִהָּגיֹון ְבִלי ִמְקֶרה ֶזה, אֹוָתם שֹופֵּ

 ּורָבר לֹא, ָארּור, ָעגּום, ָּפגּום ַמָצב ֶזה

 ַהִסּפּור סֹוף ֶאת ּוְמַשָנה ָהִאָשה ַמִּגיָעה ָאז ֲאָבל

ל ַעל ִכי   ְבגּוָפּה ּוְמגֹוֶנֶנת ִנְשֶכֶבת ִמָיד ִהיא ַהְמַחבֵּ

  ּגּוָפה ָהָיה ּגּוָפּה ֶשְבִלי ָאָדם ַּגם ֲאָבל ֶטרֹוִריְסט ַעל

ִבין לֹא ֲאִני"  ?ָקרֹוב ֹכה ֶהָהמֹון ַּתִיְךִמַּתחְ  ְמֹטָרף ִעם ָּפַחְדְּת  לֹא, מֵּ

ר ַקל ָהָיה לֹא  ?"ְוַלֲעֹזב ָלקּום יֹותֵּ

 ַלְחֹשב ְזַמן ָלּה ָהָיה ֶשלֹא ָלִעּתֹוַנאי ָעְנָתה

 ַלְחֹשב ְזַמן ָלּה ָהָיה ֶשלֹא ָלִעּתֹוַנאי ָעְנָתה

 

 ...ֶבִליִסיַמה ֶבָלה ֶבִליִסיַמה ֶבָלה

 

ֹ  ָהִאָשה ֶשל ַהִמְקֶרה   ָברֹאש ִלי ֶנְחַרט אתַהז

יֹפה אֵּ   ַלְחֹשש ְבִלי, ָלזּוז ְבִלי ִלְשַכב ַהֹכחַ  מֵּ



 

 

 

 

ל   ִבְמקֹוָמּה עֹוֶשה ָהִייִתי ֶמה ַעְצִמי ֶאת שֹואֵּ

  ַלְסִביָבה ִנְקָלע ָהִייִתי ָשָעה ְבאֹוָתּה ְבִדיּוק לֹו

ט ָבא ָהִייִתי ֶשלֹא ִלי ָברּור   ּובֹועֵּ

  ָהֱאֶמת ֶאת ְולֹוַמר ָהגּון ִלְהיֹות ִאם ֲאָבל

  ָכמֹוהָ  ִלְנֹהג ְמֻסָּגל ֶשָהִייִתי ִלי ִנְרֶאה לֹא

ה ר ַהְרבֵּ   ְוִלְבֹרחַ  ָלקּום ִלי ַמְתִאים יֹותֵּ

ר ִלְמצֹא ְלַנסֹות ַמְקִסימּום ָאז   ַמֶשהּו אֹו שֹוטֵּ

  ַּתשּו ֶשכֹוחֹוֶתיהָ  ַעד ָשם ָשְכָבה ִהיא ֲאָבל

  ְבִעיטֹות ָשם ָחְטָפה ִהיא ַדּקֹות ְשִריםעֶ 

 .ִלְבכֹות ִהְפִסיקּו ְולֹא ָראּו ֶשָלּה ַהְיָלִדים

 

 ...ֶבִליִסיַמה ֶבָלה ֶבִליִסיַמה ֶבָלה

 

ֶמל ַהְּגֶבֶרת   ָהְפָכה לֹא ְלסֵּ

ַהּתֹוָדָעה ְלַמֲעֶשה ִנְמַחק ּוְשָמּה  . מֵּ

ין   ֶשָלּה בּול אֵּ

ל ִכי אּוַלי ָלה ְולֹא ְבֶשָלּה עֹוד ִיְשָראֵּ   ְבשֵּ

ץ יָקּה ְלַאמֵּ   ִּגבֹור ְלחֵּ

  ִּגבֹור, ִמְלַחְמִּתית לֹא ֶשְּגבּוָרתֹו

  ִּגבֹור, ְצָבִאית לֹא ִהיא ֶשְּגבּוָרתֹו

 , מּוָסִרית ַרק ֶשְּגבּוָרתֹו

ִדית ְועֹוד, ִאָשה ִּגבֹור  . ֲחרֵּ

 

  ָשַכְחִּתי ֶשלֹא הְיָקרָ  ִאָשה ְלָך ְדִעי

ְך ִסּפּור ֶאת  ִהְבַטְחִּתי ְלַעְצִמי ְּגבּוָרתֵּ

 ְלַחנְֵּך ְיָלִדים ָראּוי ִאּתֹו ִסּפּור ֶשֶזה

 ְלַחנְֵּך ְיָלִדים ָראּוי ִאּתֹו ִסּפּור ֶזה

 ְלַחנְֵּך ְיָלִדים ָראּוי ִאּתֹו ִסּפּור ֶזה

 ָראּוי ִסּפּור ֶזה

 

 ...ְבִליִסיַמה הָבלֶ  ְבִליִסיַמה ָבֶלה

 


