שמשון והרקולס – מאבקו של המקרא בתרבות יוון
א .עידן הגיבורים המקראי
גיבורים הנלחמים בעזרת נשק מאולתר
 .1שופטים פרק ג' ,לא :וְ ַאחֲ ָריו ָהיָה שַ ְמגַר בֶּ ן ֲענָת ַויְַך ֶּאת פְ ל ְִש ִתים ֵׁשש ֵׁמאֹות ִאיש ְב ַמל ְַמד ַהבָ ָקר וַ י ַֹּשע גַם
הּוא ֶּאת י ְִש ָר ֵׁאל:
ֹּאמר ִש ְמשֹון
וַיִמצָ א ל ְִחי חֲ מֹור ְט ִריָה וַ ִי ְשלַח יָדֹו ַו ִי ָק ֶּחהָ וַ יְַך בָ ּה ֶּאלֶּף ִאיש( :טז) וַי ֶּ
 .2שופטים פרק ט"ו( :טו) ְ
ֵׁיתי ֶּאלֶּף ִאיש:
בִ ל ְִחי הַ חֲ מֹור חֲ מֹור חֲ מ ָֹּר ָתיִם בִ ל ְִחי הַ חֲ מֹור ִהכ ִ
 .3שמואל א פרק יז( :ד) ַויֵׁצֵׁ א ִאיש הַ בֵׁ ַניִם ִמ ַמחֲ נֹות פְ ל ְִש ִתים גָלְ יָת ְשמֹו ִמגַת ג ְָבהֹו ֵׁשש ַאמֹות ָוז ֶָּרת( :ה) וְ כֹובַ ע
ּומ ְצ ַחת נְ ח ֶֹּּשת
ּומ ְש ַקל הַ ִש ְריֹון חֲ מֵׁ ֶּשת אֲ לָפִ ים ְש ָקלִים ְנח ֶֹּּשת( :ו) ִ
נְ חֹּשֶּ ת עַ ל ר ֹּאשֹו וְ ִש ְריֹון ַק ְש ַק ִשים הּוא לָבּוש ִ
עַ ל ַרגְ לָיו וְ כִ ידֹון נְ חֹּשֶּ ת בֵׁ ין כְ ֵׁתפָיו( :ז) וְ עֵׁ ץ חֲ נִיתֹו כִ ְמנֹור א ְֹּרגִ ים וְ ל ֶַּהבֶּ ת חֲ נִיתֹו ֵׁשש ֵׁמאֹות ְש ָקלִים בַ ְרזֶּל וְ נ ֵֹּׁשא
הַ צִ נָה הֹּלְֵׁך לְפָ נָיו( ... :מ) וַ י ִַקח [=דוד] מַ ְקלֹו ְביָדֹו וַיִ ְב ַחר לֹו חֲ ִמ ָשה ַחל ֵֻּׁקי אֲ בָ נִים ִמן ַהנ ַַחל וַ י ֶָּשם א ָֹּתם ִבכְ לִ י
הָ רֹּעִ ים אֲ ֶּשר לֹו ּובַ ַילְקּוט וְ ַקלְעֹו בְ יָדֹו וַיִ גַש ֶּאל ַהפְ ל ְִש ִתי( :מא) וַ יֵׁלְֶּך ַהפְ ל ְִש ִתי הֹּלְֵׁך וְ ָק ֵׁרב ֶּאל ָדוִ ד וְ ָה ִאיש נ ֵֹּׁשא
הַ צִ נָה לְ ָפנָיו( ... :מג) וַי ֹּאמֶּ ר ַהפְ ל ְִש ִתי ֶּאל ָדוִ ד הֲ כֶּ לֶּב ָאנֹּכִ י כִ י ַא ָתה בָ א ֵׁאלַי בַ ַמ ְקלֹות וַ י ְַקלֵׁל ַהפְ ל ְִש ִתי ֶּאת ָדוִ ד
וַת ְטבַ ע ָה ֶּאבֶּ ן
לִש ִתי ֶּאל ִמ ְצחֹו ִ
אֹלהיו( ... :מט) וַ י ְִשלַ ח דָ וִ ד ֶּאת יָדֹו ֶּאל ַהכֶּלִי וַ י ִַקח ִמשָ ם ֶּאבֶּ ן וַ י ְַקלַע וַ יְַך ֶּאת ַהפְ ְ
בֵׁ ָ
יתהּו וְ ֶּח ֶּרב ֵׁאין ְביַד
יְמ ֵׁ
בְ ִמצְ חֹו וַ ִיפֹּל עַ ל ָפנָיו ָא ְרצָ ה( :נ) וַ יֶּחֱ זַק דָ וִ ד ִמן הַ פְ ל ְִש ִתי בַ ֶּקלַע ּובָ ֶּאבֶּ ן וַ יְַך ֶּאת ַהפְ ל ְִש ִתי וַ ִ
וַיִשלְ פָּה ִמ ַתעְ ָרּה וַיְ מ ְֹּת ֵׁתהּו וַ יִכְ ָרת בָ ּה ֶּאת ר ֹּאשֹו ...
דָ וִ ד( :נא) וַ י ָָרץ ָדוִ ד וַ ַי ֲעמֹּד ֶּאל ַהפְ ִל ְש ִתי וַ י ִַקח ֶּאת חַ ְרבֹו ְ
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ֹלשים ִאיש וַ יִ ַקח ֶּאת
שופטים פרק י"ד( :יט) ו ִַת ְצלַח עָ ָליו [=על שמשון] רּוחַ ה' ַוי ֵֶּׁרד ַא ְש ְקלֹון וַ יְַך מֵׁ ֶּהם ְש ִ
לִיצֹותם וַיִ ֵׁתן ַהחֲ ִליפֹות לְ מַ גִ ידֵׁ י ַה ִחידָ ה ַויִ חַ ר ַאפֹו וַ יַעַ ל בֵׁ ית ָאבִ יהּו:
ָ
חֲ
ֹלשת אֲ לָ פִ ים ִאיש
לִש ִתים וְ עַ ל ַהגָג כִ ְש ֶּ
שופטים פרק ט"ז( :כז) וְ הַ בַ יִת מָ לֵׁא הָ אֲ נ ִָשים וְ ַהנ ִָשים וְ שָ ָמה כֹּל ַס ְרנֵׁי פְ ְ
וַיִס ֵׁמְך
ֲלֵׁיהם ָ
מּודי ַה ָתוְֶּך אֲ ֶּשר ַהבַ יִ ת נָכֹון ע ֶּ
וְ ִאשָ ה הָ ר ִֹּאים בִ ְשחֹוק ִש ְמשֹון( ...כט) וַיִ ְלפֹּת ִש ְמשֹון ֶּאת ְשנֵׁי עַ ֵׁ
ֹּאמר ִש ְמשֹון ָתמֹות נַפְ ִשי עִ ם פְ ל ְִש ִתים ַויֵׁט ְבכֹּחַ וַיִ פֹּל ַהבַ יִת עַ ל
ימינֹו וְ ֶּאחָ ד ִב ְשמ ֹּאלֹו( :ל) וַי ֶּ
עֲלֵׁיהֶּ ם ֶּאחָ ד ִב ִ
וַיִהיּו הַ ֵׁמ ִתים אֲ ֶּשר ֵׁה ִמית בְ מֹותֹו ַר ִבים ֵׁמאֲ ֶּשר ֵׁה ִמית ְב ַחיָיו:
הַ ְס ָרנִים וְ עַ ל כָל הָ עָ ם אֲ שֶּ ר בֹו ְ
ֹּאמר ְיהֹונ ָָתן ֶּאל ַהנַעַ ר נֹּשֵׁ א ֵׁכ ָליו ְלכָה וְ נַעְ ְב ָרה ֶּאל ַמצַ ב ָהע ֲֵׁרלִ ים ָה ֵׁא ֶּלה אּולַ י ַיע ֲֶּשה
שמואל א פרק י"ד( :ו) וַי ֶּ
הֹושיעַ בְ ַרב אֹו בִ ְמעָ ט( ... :יג) ַויַעַ ל יֹונ ָָתן עַ ל י ָָדיו וְ עַ ל ַרגְ לָ יו וְ נ ֵֹּׁשא כֵׁ לָ יו ַאחֲ ָריו
ה' לָ נּו כִ י ֵׁאין ַלה' מַ עְ צֹור ְל ִ
שנָה אֲ ֶּשר ִהכָ ה יֹונ ָָתן וְ נ ֵֹּׁשא כֵׁ לָ יו כְ עֶּ ְש ִרים
מֹותת ַאחֲ ָריו( :יד) ו ְַת ִהי הַ מַ כָ ה הָ ִרא ֹּ
וַ יִפְ לּו לִ פְ נֵׁי יֹונ ָָתן וְ נֹּשֵׁ א כֵׁלָ יו ְמ ֵׁ
ּובכָ ל ָהעָ ם ַה ַמצָ ב וְ ַה ַמ ְש ִחית ָח ְרדּו גַם ֵׁה ָמה
ִאיש כְ בַ חֲ ִצי ַמ ֲענָה צֶּ מֶּ ד שָ ֶּדה( :טו) ו ְַת ִהי חֲ ָר ָדה בַ ַמחֲ נֶּה בַ שָ דֶּ ה ְ
ֹלהים:
וַת ְרגַז הָ ָא ֶּרץ ַו ְת ִהי לְ חֶּ ְרדַ ת אֱ ִ
ִ
שמואל ב פרק כ"ג( :ח) ֵׁא ֶּלה ְשמֹות הַ גִ ב ִֹּרי ם אֲ שֶּ ר ְל ָדוִ ד י ֵֹּׁשב בַ ֶּשבֶּ ת ַת ְחכְ מֹּנִ י ר ֹּאש ַה ָש ִל ִשי הּוא ע ֲִדינֹו ָהעֶּ ְצנִ י
ֹלשה ַהגִ ב ִֹּרים עִ ם ָדוִ ד ְב ָח ְרפָ ם
מנֶּה מֵׁ אֹות חָ ָלל בְ פַעַ ם ֶּאחָ ת( 1:ט) וְ ַאחֲ ָריו ֶּאלְעָ זָר בֶּ ן דֹּדֹו בֶּ ן אֲ ח ִֹּחי ִב ְש ָ
עַ ל ְש ֹּ
וַת ְדבַ ק יָדֹו
בַ פְ ל ְִש ִתים נ ֶֶּּא ְספּו שָ ם ל ִַמ ְל ָחמָ ה ַו ַיעֲלּו ִאיש י ְִש ָר ֵׁאל( :י) הּוא ָקם ַויְַך בַ פְ ל ְִש ִתים עַ ד כִ י יָגְ עָ ה יָדֹו ִ
ַשט:
ֶּאל הַ חֶּ ֶּרב ַויַעַ ש ה' ְתשּועָ ה גְ דֹולָה בַ יֹום הַ הּוא וְ הָ עָ ם יָשֻּ בּו ַאחֲ ָריו ַאְך ְלפ ֵׁ

גיבורים הנלחמים ב "גיבורי" אויב
 .8שמואל ב פרק כ"א( :טו) וַ ְת ִהי עֹוד ִמ ְל ָחמָ ה לַ פְ ִל ְש ִתים ֶּאת ִי ְש ָר ֵׁאל ַוי ֵֶּׁרד ָדוִ ד ַועֲבָ ָדיו עִ מֹו וַ יִלָחֲ מּו ֶּאת
ּומ ְש ַקל ֵׁקינֹו ְשֹלש ֵׁמאֹות ִמ ְש ַקל ְנח ֶֹּּשת וְ הּוא ָחגּור
פְ ל ְִש ִתים ַויָעַ ף דָ וִ ד( :טז) וְ ִי ְשבִ י בְ נֹּב אֲ שֶּ ר בִ ילִ ידֵׁ י הָ ָר ָפה ִ
יתהּו ָאז נ ְִש ְבעּו ַאנְ ֵׁשי ָדוִ ד
ישי בֶּ ן צְ רּויָה ַויְַך ֶּאת ַהפְ ל ְִש ִתי וַ י ְִמ ֵׁ
חֲ דָ שָ ה וַי ֹּאמֶּ ר לְ הַ כֹות ֶּאת ָדוִ ד( :יז) ַו ַי ֲעזָר לֹו אֲ בִ ַ
לֹו לֵׁאמֹּר ל ֹּא ֵׁתצֵׁ א עֹוד ִא ָתנּו ל ִַמלְחָ מָ ה וְ ל ֹּא ְתכַבֶּ ה ֶּאת ֵׁנר י ְִש ָר ֵׁאל( :יח) ַו ְי ִהי ַאחֲ ֵׁרי כֵׁן ו ְַת ִהי עֹוד ַה ִמלְ ָח ָמה
בְ גֹוב עִ ם פְ ל ְִש ִתים ָאז ִהכָ ה ִסבְ כַי הַ חֻּ שָ ִתי ֶּאת סַ ף אֲ שֶּ ר בִ ילִדֵׁ י ָה ָרפָה( :יט) ו ְַת ִהי עֹוד ַה ִמל ְָח ָמה ְבגֹוב עִ ם
וַת ִהי עֹוד
פְ ל ְִש ִתים ַויְַך ֶּאלְחָ נָן בֶּ ן יַעְ ֵׁרי א ְֹּרגִ ים בֵׁ ית הַ לַ ְח ִמי ֵׁאת גָלְ יָת הַ גִ ִתי וְ עֵׁ ץ חֲ נִיתֹו כִ ְמנֹור א ְֹּרגִ ים( :כ) ְ
ָשש עֶּ ְש ִרים וְ ַא ְרבַ ע ִמ ְספָר וְ גַם הּוא יֻּלַד
ִמלְחָ מָ ה בְ גַת ַויְ ִהי ִאיש מָ דֹון 2וְ ֶּאצְ בְ עֹּת י ָָדיו וְ ֶּאצְ ְבעֹּת ַרגְ לָ יו שֵׁ ש ו ֵׁ
לְהָ ָרפָה( :כא) ַו ְיחָ ֵׁרף ֶּאת י ְִש ָר ֵׁאל ַויַכֵׁ הּו יְהֹונ ָָתן בֶּ ן ִש ְמעָ ה אֲ ִחי דָ וִ ד:
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 .9שופטים פרק י"ד( :ה) ַוי ֵֶּׁרד ִש ְמשֹון וְ ָא ִביו וְ ִאמֹו ִת ְמנ ָָתה ַו ָיבֹּאּו עַ ד כ ְַר ֵׁמי ִת ְמנ ָָתה וְ ִהנֵׁה כְ פִ יר אֲ ָריֹות ש ֵֹּׁאג
ּומאּומָ ה ֵׁאין ְביָדֹו...
לִק ָראתֹו( :ו) ו ִַתצְ לַח עָ ָליו רּוחַ ה' וַ יְשַ ְסעֵׁ הּו כְ שַ סַ ע הַ גְ ִדי ְ
ְ
 .10שמואל א פרק י"ז( :לד) וַי ֹּאמֶּ ר דָ וִ ד ֶּאל שָ אּול רֹּעֶּ ה ָהיָה עַ בְ ְדָך ל ְָא ִביו בַ צ ֹּאן ּובָ א ָהאֲ ִרי וְ ֶּאת ַהדֹוב וְ נ ָָשא ֶּשה
יתיו( :לו) גַם ֶּאת
אתי ַאחֲ ָריו וְ ִהכִ ִתיו וְ ִהצַ ְל ִתי ִמפִ יו ַוי ָָקם עָ לַי וְ ֶּהחֱ זַ ְק ִתי ִבזְ ָקנֹו וְ ִהכִ ִתיו וַ הֲ ִמ ִ
מֵׁ הָ עֵׁ דֶּ ר( :לה) וְ יָצָ ִ
ֹלהים ַח ִיים:
הָ אֲ ִרי גַם הַ דֹוב ִהכָ ה עַ בְ דֶּ ָך וְ ָהיָה הַ פְ ִל ְש ִתי ֶּהעָ ֵׁרל הַ זֶּה כְ ַא ַחד מֵׁ הֶּ ם כִ י ֵׁח ֵׁרף ַמעַ ְרכֹּת אֱ ִ
מֹואב
ָ
 .11שמואל ב פרק כ"ג ,כּ :ובְ ָניָהּו בֶּ ן יְ הֹויָדָ ע בֶּ ן ִאיש חַ יִ ל ַרב פְ עָ לִים ִמ ַק ְב ְצ ֵׁאל הּוא ִהכָה ֵׁאת ְשנֵׁי אֲ ִר ֵׁאל
וְ הּוא י ַָרד וְ ִהכָה ֶּאת הָ אֲ ִרי בְ תֹוְך הַ ב ֹּאר ְביֹום הַ ָשלֶּג:

עֹורר ֶּאת חֲ נִיתֹו עַל ְשֹלש מֵׁ אֹות חָ לָל בְ פַעַ ם ֶּאחָ ת":
לִישים] הּוא ֵ
 1בדה"א י"א ,יא " :וְ ֵׁאלֶּה ִמ ְספַר הַ גִ ב ִֹּרים אֲ שֶּ ר לְדָ וִ יד יָשָ בְ עָם בֶּן חַ כְ מֹונִי ר ֹּאש השלושים [הַ שָ ִ
 2בדה"א כ' ,וִ " :איש ִמדָ ה".
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ב .הפלשתים :אויב חדש ממוצא קדם יווני  -אגיאי
 .12כתובת מימיו של רעמסס השלישי ( 1151-1182לפנה"ס) ,מקדש אמֹוןַ ,מדינֶּת ַהאבּו:
הארצות הזרות קשרו קשר באייהן .פתאום התרחקו כל הארצות והסתכסכו בהתגוששות .שום ארץ לא
יכלה לעמוד כנגד כלי זין שלהם .חת ,קדה ,כרכמיש ארזוה וְ ַא ַל ְש ָיה נגדעו  .מחנה (הושם) במקום אחד
בארץ ַאמֻּ רֻּ  .תושביה הושמדו וארצם היתה כלא היתה .הם באו מול מצרים ואש להבה מוכנה לפניהם.
בחבורה שלהם היו פלשתיםַ ,ת' ַכרֻּ  ,שכלש ,דני(ן) ,וושש .ארצות ההולכות ביחד .הם לכדו את כל
הארצות עד חוג הארץ .לבותיהם שוקטים ובוטחים' :מזימותינו יצאו לפועל'.
...אז היה לבו של האל [=פרעה] ,אדון האלים ,מוכן ומכוון להפילם בפח כציפורים ...את פתחי הנהרות
עשיתי כחומה בצורה עם ספינות מלחמה ,ספינות משוט וספינות חופים ערוכות ,כי היו מלאות באנשי
חיל נועזים נושאי כלי זין .כל בחור וטוב במצרים יצאו לצבא .הם היו כאריות שואגים על ראשי
ההרים ...הסוסים רעדו בכל גופם ,עשויים לרמוס את הארצות הזרות בפרסותיהם.
 ...אלה שבאו לגבו ִלי זרעם איננו .לבם ונפשם אבדו לעולמי עולמים .אלה שבאו בים ,להבה עזה היתה להם
מפניהם ,גדר של רמחים גידרה אותם על החול .הם נגררו ,הוקפו ושוטחו על החול ,נהרגו ונערמו לערמות
מזנב ועד ראש .ספינותיהם וקנייניהם היו כטבועים במים ...ארצות הצפון – גופיהן רעדו – הפלשתים
ַת' ַכרֻּ  ...אלה שבאו ביבשה הופלו והומתו ...אמון רע רדף אחריהם והשמידם .אלה שנכנסו לשפכי הנהר היו
כציפורים אשר נלכדו ברשת ...העומדים בראשם לוקחו והומתו .הם הושלכו ארצה וכנפיהם קוצצו.

ג .מאבק באמצעות גיבור כמו-פלשתי – שמשון הנזיר הלוחם
שמעון והרקולס :קווי דמיון
 .13הריגת אריה בידיים חשופותַ :אּפֹולֹודֹורֹוס ,הספריה (תרגום :ש' בוזגלו),כרך ב' פרק ה' :1
אם כן ,הֶּ ַר ְקלֶּס הגיע ל ֶּנמֶּ ָאה  ,מצא את האריה ותחילה ירה בו חץ .משנוכח שהאריה בלתי פגיע ,הניף את
האלה ורדף אחריו .האריה התחמק לתוך מערה בעלת שני פתחיםֶּ .ה ַר ְקלֶּס סתם פתח אחד ,נכנס דרך
ַ
הפתח האחר ותקף את החיה .הוא הקיף בידו את צווארה ,הידק את אחיזתו עד שנחנקה ,ואז הניח
אותה על כתפיו והביא אותה לקלאונאי.
 .14קריעת כבלים והריגת אויבים רבים :א' שבתאי ,המיתולוגיה היוונית ,עמ' ( 88ע"פ ַאּפֹולֹודֹורֹוס,
הספריה ,ב' ,ה :)11
בשובו ,כשעבר במצרים ,נקלע הרקלס לארמונו של המלך בּוסיריס .מצרים לקתה אז בבצורת ממושכת,
והמלך למד מפי הנביא פְ ראסיוס מקפריסין ,שהפוריות תשוב אל ארצו רק אם ייזבח לזאוס איש נוכרי
מדי שנה בשנה .בוסיריס זבח את הנביא עצמו ,והמשיך לזבוח נוכרים שהגיעו למצרים .לצורך זה תפסו
גם את הרקלס .אך כשהובל הגיבור לבוש מחלצות אל המזבח הוא ניתק את כבליו ,הרג את בוסיריס
ובנו ,ועשה שמות בשומריו.
 .15קריעת כבלים והריגת אויבים רבים :הרודוטוס ,היסטוריה ב' ,45 ,עמ' :129
מבין הסיפורים הרבים והבלתי-בדוקים של היוונים ,גם סיפור זה שהם מספרים על הראקלס הוא
טפשי :כאשר הראקלס הגיע למצרים ,שמו המצרים כתר על ראשו והובילו אותו בתהלוכה כדי להקריבו
לזאוס .במשך זמן-מה הוא שמר על שתיקה ,אך כאשר החלו לבצע עליו את טקס הקורבן ליד המזבח,
התנגד והרג את כולם ...מכיוון שהיה רק אחד ועדיין בן תמותה ,כפי שהם מספרים ,איך ייתכן
שהראקלס הרג רבבות אנשים?
 .16בקיעת מעיין בעת צמא :אפולוניוס ,רודיוס ,הארגונאוטיקה ,או ,יזון ,גיזת הזהב ומדאה ,עמ' :171
"לכאן הגיע לפני זמן-לא-רב פרא-אדם-גזלן אשר ישנה לכם את גורלכם (הערה :הכוונה כמובן
להרקלס) .את הדרקון ההוא היכה למוות ...רק אתמול היה זה שאותו ענק [=הרקלס] בא לכאן (שוב)
לגמרי מיואש; מעיניו שחורות הריסים הבהיקו ניצוצות של אש חיה ,עור לביא גס ,מגועל בדם ,פרוש
היה על כתפיו במלוא רוחבו – כך לבוש היה פרא האדם הזה; הוא הלך בלא פחד שעון על אלתו העבה,
ועוד ירה מקשת עשויית עץ זית חץ אחד קטלני בדרקון ,שמכך מת סופית .ואז כמו נווד הרגיל בכך הלך
לחפש לעצמו איזה מקור מים לצנן את גרונו הלוהט .ואז החל להחיש את צעדיו על פני משטח העפר,
שכן לא מצא את שכה ִחפש .עד שמי מהאלים הינחה אותו לגשת אל הסלע ההוא שליד המפרץ ,מפרץ
טריטֹוניס ,כדי שם לשבור את צמאונו .והוא בעקבו ִהכה בסלע אשר בעקב כך נסדק ונזדעזע עד יסודו,
ומלא את כרסו".
ומבעד לסדק מים פרצו מתוכו שזרמו לרגליו והלאה .שם כרע כמו חיה וסבא ִ
 .17חולשה לנשים :סופוקלס ,נשי טרכיס ,עמ' ( 43דיאנירה ,אשתו של הרקלס ,לליכס הכרוז):
מי שמחליט לצאת כמתאגרף /כנגד אל האהבה ,אינו חכם /ארוס עושה גם באלים כרצונו /,גם בי,
ובודאי שגם באחרים /.אם בעלי נתקף במחלה הזאת /,יהיה זה שגעון אם אגנה אותו /או את אותה אשה
נצטרפה אליו ...יש מי ששכב יותר מהרקלס עם כל מיני נשים?
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 .18חולשה לנשים שמביאה למוות :שם ,עמ' ( 67- 66הרקלס ,אחרי לבישת הכותונת המורעלת ששלחה לו אשתו):
וכל גופי עשו נמק חסר-אונים /באזקים שאין מלה שתתאר /.את זאת עוד שום לוחם עדין לא עולל לי/,
 ...אלא דוקא אשה ,סתם נקבה /,היא שקטלה אותי ואף בלי חרב ... .אבל דעו – גם אם כמעט איני קים/
ולא אוכל לזוז ,אגמל לזו אשר /עשתה את הדבר .עליה רק לבוא  / -והיא תלמד ותבשר לכלל ,שגם/
בשעת מותי יסרתי יצורים רעים.
 .19כוח על-טבעי הכרוך בשיער ,ואבדנו עקב גילוח השיער ביד אישה (בעת השינה) :א' שבתאי,
המיתולוגיה היוונית ,עמ' ( 73-72תרגום חופשי של אפולודורוס ,הספריה ,ב' ,ה:)8-6 ,
פְ טֶּ ֶּרלָאֹוס ,מנהיגם של הטפים ,היה חסין ממוות מכוחה של שערת זהב שצמחה על ראשו; וכל עוד הוא
קֹומייתֹו .זו התאהבה באמפיטריאון,
ַ
חי ,לא היה אפשר לכבוש את מעוזם .לפְ טֶּ ֶּרלָאֹוס היתה בת בשם
וכדי לרכוש את ליבו תלשה בלילה את שערת הזהב מראש אביה .פְ ֶּט ֶּר ָלאֹוס מת ,ואמפיטריאון כבש את
האיים .הוא הרג את קֹומַ ייתֹו ,חילק מן השלל לבעלי-בריתו ,ויצא לתבי עטור ניצחון ומלא תשוקה
לאל ְְקמֵׁ נֵׁה .אך זאוס חשק גם הוא בנערה ,ולא רק על שום קסמיה :אבי
לממש סוף-סוף את אהבתו ַ
האלים ובני-האדם ר צה שתלד לו בן ,שיגן על אלים ואנוש מזדון ומהרס .זאוס לבש אפוא את דמותו של
אמפיטריאון ,ירד לתבי והוליך את ַאל ְְקמֵׁ נֵׁה שולל...לאחר שזאוס הסתלק הגיעה אמפיטריאון עצמו...
כעבור תשעה חודשים ילדה ַאל ְְקמֵׁ נֵׁה שני בנים :מזאוס את הרקלס ,ומבעלה את איפיקלס.

מה משמעות ה דמיון בין שמשון לבין גיבורי יוון?
 .20הרב ישראל רוזן" ,שמשון בגובה העינים ובגובה חז"ל" (אתר "הצופה"):
אם ניישיר מבט בגובה-עיניים אל במת התנ"ך ,ואל זירת שמשון ,נמצא כי לפנינו דמות המועתקת
כביכול מן המיתולוגיה היוונית ומשרגת נשים וגבורה לעלילה אחת .ושמא נאמר :אכן ,זהו שמשון
המיתולוגי ,והמסר התנ"כי כלפיו הוא שלילי; סופו מר שהרי הגיבור כרע נפל שדוד ,מנוקר עיניים .לא
נחה דעתנו בכך ,שהרי במקרא עצמו איננו שומעים שום גינוי לדרכו ...אודה ולא אבוש ,איני יודע כיצד
מלמדים פרקי תנ"ך אלו במסגרת מקרא כפשוטו? מה המסר אשר יעביר המורה לתלמידיו? וגם אם
יתפתל ויהפוך חררה זו מצד לצד ,עדין החניך 'ירווה נחת' וישאב לגיטימציה להתהוללות! אודה מתוך
עומק לבי למי שיורני דעת בסוגיא זו ,ויאלפני איך מוציאים מתוק מעַ ז זה ,בגובה עיני בשר ודם .אילו
שמוני מורה לתנ"ך במוסד קראי ,הייתי נאלץ לדלג על פרקים אלו ושכמותם ,או לחילופין להודות כי
המסר התנ"כי הוא אנטי-חינוכי לפי מושגיי ,אין בו כל קדושה ולא חזון ולא כלום ,חלילה...
 .21א' קריב" ,מֵ עַ ז יָצא מר :משמעותו המוסרית של מעשה שמשון" ,שבעת עמודי התנ"ך ,עמ' :69-67
נזירּות הלא כל עיקרה שאדם מקבל אותה על עצמו ,ועל מה ולמה נגזרה על שמשון נזירות מלמעלה?
ומה בעצם מקומה ותפקידה של הנזירות בחיים בלתי-נזיריים אלה?  ...איש רודף אהבים שנצוד בחרמם
ונעשה קרבנם והוא מעוטר נזר נזירות וזר פלאות – האין זרים לו הזֵׁר והנזר?
 ...בימים שהפלשתים הכניעו את שבטי ישראל בעוז-כוחם ובכלי-מלחמה שהיו בידיהם ועדיין לא היו
בידי ישראל ,היתה העצה העליונה לשלוח לישראל איש גיבור-כח בשיעור מופלג ,שלא יהא זקוק לאנשי
מלחמה עמו ואף לא לשום כלי-מלחמה העשוי בידי אדם ,כי הוא עצמו הכלי – כלי אלוהים.
בזמנים הקדומים של תולדות ישראל בולטת דמות הנביא – איש שעל-ידו מתגלה דבר אלוהים .הפעם
מופיע על הבמה איש שעל ידו יתגלה כח-אלוהים .לצורך תשועת ישראל הופקד בידו של איש זה פקדון
ממין חדש – גבורה .אולם גבורה מבחינה ישראלית היא אליה וקוצים בה .כי גבורה ,לפי טבע ברייתה,
בהיותה יתרון-כוח שבגוף ,נותנת שליטה יתירה לגוף על הנפש ומושכת את האדם לצד האינסטינקטים
הנמוכים שבו ,ואוי לאותה גבורה שמכרעת את נשמת בעליה .ומכל-שכן שגבורה כזו פסולה לעשות
שליחות של מעלה .אך נוסף לכל המדּוחים הטמּונים בגבורה כשלעצמה ,נטמנה לשמשון רשת של
מדוחים גם מצד הפלשתים ,אשר לא מחנה מול מחנה יתיצב נכחם אלא מטעם יעודו תהא שּומה עליו
להתהלך בעריהם ולהכריעם בתוך גבולם ,ובקרבה זו עלול הוא ללמוד את דרכיהם ולהיטמא
בטומאותיהם .בצד מלחמותיו בפלשתים נכונו לו איפוא מלכתחילה גם נפתולים קשים עם יצרים רעים,
שישיתו עליו כל הימים – .ובמערכה זו של שמשון היחיד תלוי בסופו של דבר גם גורל המערכה של
שמשון השליח ,כי אם ידו תהיה על התחתונה בנפתולי לבב ,לא איש הוא עוד להילחם מלחמות ה'.
לשמשון יהא אורב שטן הטומאה ועל-כן קובע המלאך סייגים לאמו ,שתישמר מכל טמא ,ועל שמשון
עצמו הוא מצווה נזירּות לכל ימי חייו ,בשביל שתהיה מסגרת-מגן לגבורתו .גבורה שהיא סוגה בנזירות
חזקה עליה שלא תיאלח ותכשר לעמוד בשליחותה .בהיותו נזיר-אלוהים יוכל להיות גם גיבור-אלוהים.
כאן איפוא בעצם ראשיתו של הסיפור שֹּפּון גם משמעו המוסרי .לא לה' ניתן הילד הזה ,כילד שמואל
אחריו ,אלא נתיעד לעשות גבורות בארץ ,ודוקא משום כך נצטווה על הנזירּות בל ישכר הגיבור את
חושיו!  ...פיכח יהיה כל ימיו ,טהור יהיה וקדוש! גיבור קדוש ,גבורה במעלת קדושה – זוהי השגה
ישראלית גמורה ,ודרגה זו נדרשה מגיבור הגיבורים בישראל ,שנשלח להושיע את עמו בגבורתו.
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 .22שני שלבים בהנהגת שמשון
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המחזור השני של סיפור שמשון (טז)

(י"ד ,א) ַוי ֵֶּׁרד ִש ְמשֹון ִת ְמנ ָָתה ַוי ְַרא ִאשָ ה בְ ִת ְמנ ָָתה ִמבְ נֹות (א) ַו ֵׁילְֶּך ִש ְמשֹון עַ ז ָָתה ַוי ְַרא שָ ם ִאשָ ה זֹונָה ַויָב ֹּא ֵׁאלֶּיהָ :
ּושמָ ּה ְדלִילָה:
יתי (ד) ַוי ְִהי ַאחֲ ֵׁרי כֵׁן ַויֶּאֱ הַ ב ִאשָ ה בְ נַחַ ל ש ֵֹּׁרק ְ
פְ ל ְִש ִתים( :ב) ַויַעַ ל ַו ַיגֵׁד ל ְָאבִ יו ּול ְִאמֹו וַי ֹּאמֶּ ר ִאשָ ה ָר ִא ִ
אֹותּה לִי ל ְִאשָ ה:
בְ ִת ְמנ ָָתה ִמבְ נֹות פְ ל ְִש ִתים וְ עַ ָתה ְקחּו ָ
(ד) וְ ָאבִ יו וְ ִאּמֹו ל ֹא י ְָדעּו כִ י מֵ ה' ִהיא כִ י תֹּאֲ נָה הּוא ְמבַ ֵׁקש (כ)  ...וְ הּוא ל ֹא יָדַ ע כִ י ה' סָ ר ֵׁמעָ לָיו:
ִמפְ ל ְִש ִתים...
ֹאמרּו לָּה ּפ ִַתי אֹותֹו ְּור ִאי בַ מֶּ ה
ֹאמרּו ל ְֵאשֶּ ת ִש ְמשֹון ּפ ִַתי ֶּאת (ה) ַו ַיעֲלּו ֵׁאלֶּיהָ סַ ְרנֵׁי פְ ל ְִש ִתים ַוי ְ
(טו) ַוי ְִהי בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ַוי ְ
אֹותְך וְ ֶּאת בֵ ית ָאבִ יְך כֹּחֹו גָדֹול ּובַ מֶּ ה נּו ַכל לֹו וַאֲ סַ ְרנֻּהּו לְעַ נֹּתֹו וַאֲ נ ְַחנּו נ ִַתן לְָך ִאיש ֶּאלֶּף
ָ
ִשרֹף
ִאישֵ ְך וְ ַיגֶּד לָנּו ֶּאת הַ ִחידָ ה פֶּן נ ְ
ּומֵ ָאה כָסֶּ ף:
אתם לָנּו הֲ ל ֹּא:
בָ ֵאש הַ ְלי ְָרשֵׁ נּו ְק ָר ֶּ
ֵאת ִני וְ ל ֹא (טו) וַת ֹּאמֶּ ר ֵׁאלָיו ֵאיְך ת ֹאמַ ר אֲ הַ בְ ִתיְך וְ לִבְ ָך ֵאין ִא ִתי זֶּה שָ ֹלש
(טז) ו ֵַׁתבְ ךְ ֵׁאשֶּ ת ִש ְמשֹון עָ לָיו וַת ֹּאמֶּ ר ַרק ְשנ ַ
אֲ הַ בְ ָת ִני הַ ִחידָ ה חַ ְד ָת לִבְ נֵׁי עַ ִמי וְ ִלי ל ֹא ִהג ְַד ָתה ( ...יז) ו ֵַׁתבְ ךְ פְ עָ ִמים הֵׁ ַתל ְָת בִ י וְ ל ֹא ִהג ְַד ָת ִלי בַ מֶּ ה כֹּחֲ ָך גָדֹול( :טז) ַוי ְִהי כִ י
יקה לֹו בִ ְדבָ ֶּריהָ כָל הַ י ִָמים ו ְַת ַאלֲצֵׁ הּו ו ִַת ְקצַ ר נַפְ שֹו לָמּות( :יז)
עָ לָיו ִשבְ עַ ת הַ י ִָמים אֲ שֶּ ר הָ יָה לָהֶּ ם הַ ִמ ְש ֶּתה ַוי ְִהי בַ יֹום הֵ צִ ָ
ַו ַיגֶּד לָּה ֶּאת כָל לִבֹו...
יק ְתהּו...
הַ ְשבִ יעִ י ַו ַיגֶּד לָּה כִ י הֱ צִ ַ
ֹלשים (כ) וַת ֹּאמֶּ ר פְ ל ְִש ִתים עָ לֶּיָך ִש ְמשֹון ַוי ִַקץ ִמ ְשנָתֹו וַי ֹּאמֶּ ר ֵׁאצֵׁ א כְ ַפעַ ם
(יט) ו ִַתצְ לַח עָ לָיו רּוחַ ה' ַוי ֵֶּׁרד ַא ְש ְקלֹון ַויְַך מֵׁ הֶּ ם ְש ִ
ִיצֹותם ַוי ִֵׁתן הַ חֲ לִיפֹות לְמַ גִ ידֵׁ י הַ ִחידָ ה ַויִחַ ר בְ פַעַ ם וְ ִאנָעֵׁ ר וְ הּוא ל ֹּא יָדַ ע כִ י ה' סָ ר מֵׁ עָ לָיו( :כא) וַי ֹּאחֲ זּוהּו
ִאיש ַו ִי ַקח ֶּאת חֲ ל ָ
ַיֹורידּו אֹותֹו עַ ז ָָתה ַוי ַַא ְסרּוהּו
פְ ל ְִש ִתים ַו ְינ ְַקרּו ֶּאת עֵׁ ינָיו ו ִ
ַאפֹו ַויַעַ ל בֵׁ ית ָאבִ יהּו:
סּורים:
בַ נְחֻּ ְש ַתיִם ַוי ְִהי טֹוחֵׁ ן בְ בֵׁ ית הָ אֲ ִ
יתי הַ פַעַ ם ִמפְ ל ְִש ִתים כִ י (כח)  ...וְ ִאנ ְָקמָ ה נ ְַקם ַאחַ ת ִמ ְש ֵׁתי עֵׁ ינַי ִמפְ ל ְִש ִתים( :כט) ַו ִי ְלפֹּת
(ט"ז ,ג) וַי ֹּאמֶּ ר לָהֶּ ם ִש ְמשֹון נ ִֵׁק ִ
עֹּשֶּ ה אֲ נִי עִ מָ ם ָרעָ ה( :ד) ַו ֵׁילְֶּך ִש ְמשֹון ַו ִי ְלכֹּד ְשֹלש מֵׁ אֹות ִש ְמשֹון ֶּאת ְשנֵי עַ ּמּודֵ י הַ ָתוְֶּך אֲ שֶּ ר הַ בַ יִת נָכֹון ֲעלֵׁיהֶּ ם...
שּועָ לִיםַ ...ויָשֶּ ם לַפִ יד ֶּאחָ ד בֵׁ ין ְשנֵי הַ זְ נָבֹות בַ ָתוְֶּך:
ֹּאמרּו לֹו לֵׁאמֹּר ל ֹּא כִ י ָאסֹּר נֶּאֱ סָ ְרָך ּונ ְַתנּוָך בְ יָדָ ם וְ הָ מֵׁ ת (ח) ַו ַיעֲלּו לָּה סַ ְרנֵׁי פְ ל ְִש ִתים ִשבְ עָ ה י ְָת ִרים ל ִַחים אֲ שֶּ ר ל ֹּא ח ָֹּרבּו
(יג) וַי ְ
יתָך ַוי ַַא ְסרֻ הּו בִ ְש ַניִם ֲעב ִֹתים חֲ דָ ִשים ַו ַיעֲלּוהּו ִמן ו ַַת ַא ְס ֵרהּו בָ הֶּ םַ ...ו ְינ ֵַתק ֶּאת הַ י ְָת ִרים כַאֲ שֶּ ר ִינ ֵָתק ּפְ ִתיל הַ ְנע ֶֹּרת
ל ֹּא נ ְִמ ֶּ
הַ סָ לַע( :יד) הּוא בָ א עַ ד ל ִֶּחי ּופְ ל ְִש ִתים הֵׁ ִריעּו ל ְִק ָראתֹו בַ הֲ ִריחֹו ֵאש וְ ל ֹא נֹודַ ע כֹחֹו( ...:יא) וַי ֹּאמֶּ ר ֵׁאלֶּיהָ ִאם ָאסֹור
רֹועֹותיו י ַַא ְסרּונִי בַ ֲעב ִֹתים חֲ דָ ִשים( ...יב) ו ִַת ַקח ְד ִלילָה ֲעב ִֹתים חֲ דָ ִשים
ָ
ו ִַתצְ לַח עָ לָיו רּוחַ ה' ו ִַת ְהיֶּינָה הָ ֲעב ִֹתים אֲ שֶּ ר עַ ל זְ
ו ַַת ַא ְס ֵרהּו בָ הֶּ םַ ...ו ְינ ְַת ֵקם מֵ עַ ל זְ ֹרע ָֹתיו כַחּוט:
סּוריו מֵ עַ ל יָדָ יו:
כַּפִ ְש ִתים אֲ שֶּ ר בָ עֲרּו בָ ֵאש ַויִּמַ ּסּו אֱ ָ
(י"ד ,ד) ...כִ י תֹּאֲ נָה הּוא ְמבַ ֵׁקש ִמפְ ל ְִש ִתים( ...יט) ו ִַתצְ לַח (ג) ַ ...ויֶּאֱ חֹּז בְ דַ לְתֹות שַ עַ ר הָ עִ יר ּובִ ְש ֵׁתי הַ ְמזּוזֹות ַויִסָ עֵׁ ם עִ ם
ֹלשים ִאיש ( ...ט"ו ,הַ בְ ִריחַ ַויָשֶּ ם עַ ל כְ ֵׁתפָיו ַו ַי ֲעלֵׁם ֶּאל ר ֹּאש הָ הָ ר אֲ שֶּ ר עַ ל פְ נֵׁי חֶּ בְ רֹון:
עָ לָיו רּוחַ ה' ַוי ֵֶּׁרד ַא ְש ְקלֹון ַויְַך מֵ הֶּ ם ְש ִ
יתי הַ פַעַ ם ִמפְ ל ְִש ִתים כִ י עֹּשֶּ ה אֲ נִי (ט) ַ ...ו ְינ ֵַׁתק ֶּאת הַ י ְָת ִרים כַאֲ ֶּשר ִינ ֵָׁתק פְ ִתיל הַ ְנע ֶֹּּרת בַ הֲ ִריחֹו ֵׁאש
ג) וַי ֹּאמֶּ ר לָהֶּ ם ִש ְמשֹון נ ִֵׁק ִ
עִ מָ ם ָרעָ ה( :ד) ַו ֵׁילְֶּך ִש ְמשֹון ַו ִילְ כֹּד ְשֹלש מֵ אֹות שּועָ ִלים( ...ז) וְ ל ֹּא נֹודַ ע כֹּחֹו( ... :יב) ַ ...ו ְי ַנ ְת ֵׁקם מֵׁ עַ ל זְ ֹּרע ָֹּתיו כַחּוט( ...יד) ...
וַי ֹּאמֶּ ר לָהֶּ ם ִש ְמשֹון ִאם ַתעֲשּון כָז ֹּאת כִ י ִאם נ ִַק ְמ ִתי בָ כֶּם ַויִסַ ע ֶּאת הַ י ְַתד הָ ֶּא ֶּרג וְ ֶּאת הַ מַ ָסכֶּת( ... :כז) וְ הַ בַ יִת מָ לֵׁא הָ אֲ נ ִָשים
אֹותם שֹוק עַ ל י ֵָרְך מַ כָ ה גְ דֹולָה( ...יד) וְ הַ נ ִָשים וְ שָ מָ ה כֹּל סַ ְרנֵׁי פְ ל ְִש ִתים וְ עַ ל הַ גָג כִ ְשֹלשֶּ ת אֲ לָפִ ים ִאיש
וְ ַאחַ ר ֶּא ְחדָ ל( :ח) ַויְַך ָ
הּוא בָ א עַ ד ל ִֶּחי ּופְ ל ְִש ִתים הֵׁ ִריעּו ל ְִק ָראתֹו ו ִַתצְ לַח עָ לָיו רּוחַ וְ ִאשָ ה הָ ר ִֹּאים בִ ְשחֹוק ִש ְמשֹון( :כח)  ...וְ ִאנ ְָקמָ ה נ ְַקם ַאחַ ת ִמ ְש ֵתי
ִש ִתים( ... :ל) וַי ֹּאמֶּ ר ִש ְמשֹון ָתמֹות נַפְ ִשי עִ ם פְ ל ְִש ִתים
רֹועֹותיו כַפִ ְש ִתים אֲ שֶּ ר בָ עֲרּו עֵ ינַי ִמּפְ ל ְ
ָ
ה' ו ִַת ְהיֶּינָה הָ ֲעב ִֹּתים אֲ שֶּ ר עַ ל זְ
סּוריו מֵׁ עַ ל יָדָ יו( :טו) ַוי ְִמצָ א ל ְִחי חֲ מֹור ְט ִריָה ַויֵׁט בְ כֹּחַ ַו ִיפֹּל הַ בַ יִת עַ ל הַ ְס ָרנִים וְ עַ ל כָל הָ עָ ם אֲ שֶּ ר בֹו ַוי ְִהיּו
בָ ֵׁאש ַויִמַ סּו אֱ ָ
הַ ּמֵ ִתים אֲ שֶּ ר הֵ ִמית בְ מֹותֹו ַרבִ ים מֵ אֲ שֶּ ר הֵ ִמית בְ חַ יָיו:
ַוי ְִשלַח יָדֹו ַוי ִָקחֶּ הָ ַויְַך בָ ּה ֶּאלֶּף ִאיש:
(יח) ַויִצְ מָ א ְמאֹּד ַוי ְִק ָרא ֶּאל ה' ַוי ֹאמַ ר ַא ָתה נ ַָת ָת בְ יַד עַ בְ ְדָך (כח) ַוי ְִק ָרא ִש ְמשֹון ֶּאל ה' ַוי ֹאמַ ר אֲ ֹּדנָי ה' זָכְ ֵׁרנִי נָא וְ חַ זְ ֵׁקנִי נָא
ֹלהים וְ ִאנ ְָקמָ ה נ ְַקם ַאחַ ת ִמ ְש ֵׁתי עֵׁ ינַי
ֶּאת הַ ְתשּועָ ה הַ גְ ֹּדלָה הַ ז ֹּאת וְ עַ ָתה ָאמּות בַ צָ מָ א וְ ָנ ַפל ְִתי בְ יַד ַאְך הַ פַעַ ם הַ זֶּה הָ אֱ ִ
ִש ִתים...
ֹלהים ֶּאת הַ מַ כְ ֵׁתש אֲ שֶּ ר בַ ל ִֶּחי ִמפְ ל ְִש ִתים( ... :ל) וַי ֹּאמֶּ ר ִש ְמשֹון ָתמֹות נַפְ ִשי עִ ם ּפְ ל ְ
הָ ע ֲֵר ִלים( ... :יט) ַויִבְ ַקע אֱ ִ
ַויֵׁצְ אּו ִממֶּ נּו מַ יִם ַוי ְֵׁש ְת ו ַָתשָ ב רּוחֹו ַוי ִֶּחי...
(לט) וְ הּוא שָ פַט ֶּאת ִי ְש ָר ֵאל עֶּ ְש ִרים שָ נָה:
ִש ִתים עֶּ ְש ִרים שָ נָה:
ִש ָר ֵאל בִ ימֵ י פְ ל ְ
(כ) ַו ִי ְשּפֹט ֶּאת י ְ
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שיכול לוַתר על תהילת-גיבורים ,נמצא להוט אחרי המאכל המתוק" .וילך הלוך ואכול" – באה הדגשת
הכתוב .אולם המתוק הזה הלא נמצא בתוך גויה מתה –האם שכח נזיר אלוהים שהוא מצווה על הטומאה?
 ...בדבש שבגויה נבחן איפוא שמשון הנזיר – נבחן ונכשל .שמשון הגיבור ניצח את האריה החי ,אך האריה
המת חזר וניצח את שמשון הנזיר – ,ובמה ניצחהו? בדבש שבתוכו! מה נפלאתה אפיזודה זו של האריה
והדבש במשמעותה ,בסמליותה!  ...לעומקו של דבר כבר הוכרעה פה דרכו של שמשון ...נצחונותיו על
הכפיר העז בעמים ,על הפלשתים ,וכשלונותיו באהבה ממקור פלשתי ,שסמלה הוא הדבש הטמא... .
הפלשתים המנוצחים בידי שמשון הגיבור חזרו וניצחו באהבת בנותיהם את שמשון הנזיר ,ועקב זה – גם
את שמשון הגיבור ...חולשתו האנושית בילעה סוף-סוף את גבורתו האלוהית ... .מעשה שמשון טרגדיה
מקראית היא ,וכולה היפוכה של הטרגדיה היוָ נית .לא גזירה קדומה מביאה את האדם לאבדון ,אדרבה,
הכוונה העליונה היא תמיד לטובה ,ואף כי לגבי אדם בעל שליחות ,וכל קלקלה אינה אלא פרי בחירתו של
אדם ,שחפשי הוא לבחור בטוב וברע ...לשמשון ניתנה מתת הגבורה על-מנת שתהא מזּווגת לקדושה ,אבל
הוא בחר לרדות דבש לא-טהור – לשבֹוע אהבה לא-טהורה .וכה קיפח את גבורתו ,את עיניו ,את חירותו
ואת חייו .שמשון נכשל בכתר הגבורה ...אך דומה כי במקרהו של שמשון נכשלה הגבורה עצמה ולא נקלטה
במערכת הכוחות אשר ערכו דמותו של עם ישראל .כי בעולמה של יוָן דיֹו לגיבור שהוא גיבור ,אבל בעולם
ישראל נתבקשה גבורה שהיא מעולפת קדושה ,וה"אכספרימנט" למיזוג זה לא עלה יפה .גיבור-כוח מסוגו
של שמשון נשאר דמות בודדת ,ובמקומו קם אחד משלשת גיבורי-הרוח בישראל – שמואל הנביא.

