
 מאבקו של המקרא בתרבות יוון –שמשון והרקולס 

 

 המקראי עידן הגיבוריםא. 

 גיבורים הנלחמים בעזרת נשק מאולתר
אֹות ִאיש ְבַמְלַמד ַהָבָקר ַויַֹּשע ַגם  ג', לא:פרק שופטים  .1 ש מֵׁ ת ְפִלְשִתים שֵׁ ן ֲעָנת ַוַיְך אֶּ ְוַאֲחָריו ָהָיה ַשְמַגר בֶּ

ל: ת ִיְשָראֵׁ  הּוא אֶּ
ף ִאיש: ט"ו:פרק שופטים  .2 לֶּ ָה ַוַיְך ָבּה אֶּ ר ִשְמשֹון  )טו( ַוִיְמָצא ְלִחי ֲחמֹור ְטִרָיה ַוִיְשַלח ָידֹו ַוִיָקחֶּ ֹּאמֶּ )טז( ַוי

ף ִאיש: לֶּ יִתי אֶּ  ִבְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחמָֹּרָתִים ִבְלִחי ַהֲחמֹור ִהכֵׁ
ַנִים ִמַמֲחנֹו :שמואל א פרק יז .3 א ִאיש ַהבֵׁ ת:)ד( ַויֵׁצֵׁ ש ַאמֹות ָוָזרֶּ )ה( ְוכֹוַבע  ת ְפִלְשִתים ָגְלָית ְשמֹו ִמַגת ָגְבהֹו שֵׁ

ת: ת ֲאָלִפים ְשָקִלים ְנחֹּשֶּ שֶּ ֹּאשֹו ְוִשְריֹון ַקְשַקִשים הּוא ָלבּוש ּוִמְשַקל ַהִשְריֹון ֲחמֵׁ ת ַעל ר ת  ְנחֹּשֶּ )ו( ּוִמְצַחת ְנחֹּשֶּ
ָפיו:ַעל ַרְגָליו ְוִכידֹון  ין ְכתֵׁ ת בֵׁ א  ְנחֹּשֶּ ל ְונֹּשֵׁ אֹות ְשָקִלים ַבְרזֶּ ש מֵׁ ת ֲחִניתֹו שֵׁ בֶּ ְרִגים ְוַלהֶּ ץ ֲחִניתֹו ִכְמנֹור אֹּ )ז( ְועֵׁ

ְך ְלָפָניו: י ֲאָבִנים ִמן ַהַנַחל ַוָישֶּ  ]=דוד[ )מ( ַוִיַקח...  ַהִצָנה הֹּלֵׁ ם אָֹּתם ִבְכִלי ַמְקלֹו ְבָידֹו ַוִיְבַחר לֹו ֲחִמָשה ַחלֻּקֵׁ
ל ַהְפִלְשִתי: ר לֹו ּוַבַיְלקּוט ְוַקְלעֹו ְבָידֹו ַוִיַגש אֶּ א  ָהרִֹּעים ֲאשֶּ ל ָדִוד ְוָהִאיש נֹּשֵׁ ב אֶּ ְך ְוָקרֵׁ ְך ַהְפִלְשִתי הֹּלֵׁ )מא( ַויֵׁלֶּ

ִכי  ... ַהִצָנה ְלָפָניו: ב ָאנֹּ לֶּ ל ָדִוד ֲהכֶּ ר ַהְפִלְשִתי אֶּ ֹּאמֶּ ת ָדִוד )מג( ַוי ל ַהְפִלְשִתי אֶּ ַלי ַבַמְקלֹות ַוְיַקלֵׁ ִכי ַאָתה ָבא אֵׁ
אֹלָהיו: ל ִמְצחֹו ַוִת ...  בֵׁ ת ַהְפִלְשִתי אֶּ ן ַוְיַקַלע ַוַיְך אֶּ בֶּ ִלי ַוִיַקח ִמָשם אֶּ ל ַהכֶּ ת ָידֹו אֶּ ן )מט( ַוִיְשַלח ָדִוד אֶּ בֶּ ְטַבע ָהאֶּ

ין ְבַיד  ָניו ָאְרָצה:ְבִמְצחֹו ַוִיפֹּל ַעל פָ  ב אֵׁ רֶּ הּו ְוחֶּ ת ַהְפִלְשִתי ַוְיִמיתֵׁ ן ַוַיְך אֶּ בֶּ ַלע ּוָבאֶּ )נ( ַויֱֶּחַזק ָדִוד ִמן ַהְפִלְשִתי ַבקֶּ
ה ָדִוד: ת ַחְרבֹו ַוִיְשְלָפּה ִמַתְעָרּה ַוְימְֹּתתֵׁ ל ַהְפִלְשִתי ַוִיַקח אֶּ ֹּאשֹו )נא( ַוָיָרץ ָדִוד ַוַיֲעמֹּד אֶּ ת ר  ...ּו ַוִיְכָרת ָבּה אֶּ

 ידיהם אויבים רבים-גיבורים המכים במו
ת ]=על שמשון[ )יט( ַוִתְצַלח ָעָליו  :ד"ופטים פרק יש .4 ם ְשֹלִשים ִאיש ַוִיַקח אֶּ הֶּ ד ַאְשְקלֹון ַוַיְך מֵׁ רֶּ רּוַח ה' ַויֵׁ

י ַהִחיָדה ַויִ  ן ַהֲחִליפֹות ְלַמִגידֵׁ ית ָאִביהּו:ֲחִליצֹוָתם ַוִיתֵׁ  ַחר ַאפֹו ַוַיַעל בֵׁ
ת ֲאָלִפים ִאיש : ז"שופטים פרק ט .5 י ְפִלְשִתים ְוַעל ַהָגג ִכְשֹלשֶּ א ָהֲאָנִשים ְוַהָנִשים ְוָשָמה כֹּל ַסְרנֵׁ )כז( ְוַהַבִית ָמלֵׁ

ְך  )כט( ַוִיְלפֹּת... ָהרִֹּאים ִבְשחֹוק ִשְמשֹון ְוִאָשה ם ַוִיָסמֵׁ יהֶּ ר ַהַבִית ָנכֹון ֲעלֵׁ ְך ֲאשֶּ י ַהָתוֶּ י ַעמּודֵׁ ת ְשנֵׁ ִשְמשֹון אֶּ
ֹּאלֹו: ָחד ִבְשמ ָחד ִביִמינֹו ְואֶּ ם אֶּ יהֶּ ר ִשְמשֹון ָתמֹות ַנְפִשי ִעם ְפִלְשִתים ַויֵׁט ְבכַֹּח ַוִיפֹּל ַהַבִית ַעל  ֲעלֵׁ ֹּאמֶּ )ל( ַוי

ִמית ְבַחָייו: ַהְסָרִנים ְוַעל ָכל ר הֵׁ ֲאשֶּ ִמית ְבמֹותֹו ַרִבים מֵׁ ר הֵׁ ִתים ֲאשֶּ ר בֹו ַוִיְהיּו ַהמֵׁ  ָהָעם ֲאשֶּ
ה  :ד"שמואל א פרק י .6 ה אּוַלי ַיֲעשֶּ לֶּ ִלים ָהאֵׁ ל ַמַצב ָהֲערֵׁ ָליו ְלָכה ְוַנְעְבָרה אֶּ א כֵׁ ל ַהַנַער נֹּשֵׁ ר ְיהֹוָנָתן אֶּ ֹּאמֶּ )ו( ַוי

ין לַ  ָליו ַאֲחָריו ...  ה' ַמְעצֹור ְלהֹוִשיַע ְבַרב אֹו ִבְמָעט:ה' ָלנּו ִכי אֵׁ א כֵׁ )יג( ַוַיַעל יֹוָנָתן ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו ְונֹּשֵׁ
ת ַאֲחָריו: ָליו ְממֹותֵׁ א כֵׁ י יֹוָנָתן ְונֹּשֵׁ א כֵׁ  ַוִיְפלּו ִלְפנֵׁ ר ִהָכה יֹוָנָתן ְונֹּשֵׁ ָנה ֲאשֶּ ְשִרים )יד( ַוְתִהי ַהַמָכה ָהִראשֹּ ָליו ְכעֶּ

ה: ד ָשדֶּ מֶּ ָמה  ִאיש ְכַבֲחִצי ַמֲעָנה צֶּ ה ּוְבָכל ָהָעם ַהַמָצב ְוַהַמְשִחית ָחְרדּו ַגם הֵׁ ה ַבָשדֶּ )טו( ַוְתִהי ֲחָרָדה ַבַמֲחנֶּ
ְרַדת ֱאֹלִהים: ץ ַוְתִהי ְלחֶּ  ַוִתְרַגז ָהָארֶּ

ִרי :ג"שמואל ב פרק כ .7 ה ְשמֹות ַהִגבֹּ לֶּ ְצִני )ח( אֵׁ ֹּאש ַהָשִלִשי הּוא ֲעִדינֹו ָהעֶּ ִני ר ת ַתְחְכמֹּ בֶּ ב ַבשֶּ ר ְלָדִוד יֹּשֵׁ ם ֲאשֶּ
ָחת: אֹות ָחָלל ְבַפַעם אֶּ ה מֵׁ ִרים ִעם ָדִוד ְבָחְרָפם  1ַעל ְשמֹּנֶּ ִחי ִבְשֹלָשה ַהִגבֹּ ן ֲאחֹּ ן דֹּדֹו בֶּ ְלָעָזר בֶּ )ט( ְוַאֲחָריו אֶּ

ְס  אֶּ ל:ַבְפִלְשִתים נֶּ )י( הּוא ָקם ַוַיְך ַבְפִלְשִתים ַעד ִכי ָיְגָעה ָידֹו ַוִתְדַבק ָידֹו  פּו ָשם ַלִמְלָחָמה ַוַיֲעלּו ִאיש ִיְשָראֵׁ
ט: בּו ַאֲחָריו ַאְך ְלַפשֵׁ ב ַוַיַעש ה' ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ַביֹום ַההּוא ְוָהָעם ָישֻּ רֶּ ל ַהחֶּ  אֶּ

 "גיבורי" אויבבגיבורים הנלחמים 
ת  :א"כפרק שמואל ב  .8 ד ָדִוד ַוֲעָבָדיו ִעמֹו ַוִיָלֲחמּו אֶּ רֶּ ל ַויֵׁ ת ִיְשָראֵׁ )טו( ַוְתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ַלְפִלְשִתים אֶּ

אֹות  ְפִלְשִתים ַוָיַעף ָדִוד: ינֹו ְשֹלש מֵׁ י ָהָרָפה ּוִמְשַקל קֵׁ ר ִביִלידֵׁ ת ְוהּוא ָחגּור )טז( ְוִיְשִבי ְבנֹּב ֲאשֶּ ִמְשַקל ְנחֹּשֶּ
ת ָדִוד: ר ְלַהכֹות אֶּ ֹּאמֶּ י ָדִוד  ֲחָדָשה ַוי הּו ָאז ִנְשְבעּו ַאְנשֵׁ ת ַהְפִלְשִתי ַוְיִמיתֵׁ ן ְצרּוָיה ַוַיְך אֶּ )יז( ַוַיֲעָזר לֹו ֲאִביַשי בֶּ

ת נֵׁ  ה אֶּ ֹּא ְתַכבֶּ א עֹוד ִאָתנּו ַלִמְלָחָמה ְול צֵׁ ֹּא תֵׁ אמֹּר ל ל:לֹו לֵׁ ן ַוְתִהי עֹוד ַהִמְלָחָמה  ר ִיְשָראֵׁ י כֵׁ )יח( ַוְיִהי ַאֲחרֵׁ
י ָהָרָפה: )יט( ַוְתִהי עֹוד ַהִמְלָחָמה בְ  ר ִביִלדֵׁ ת ַסף ֲאשֶּ ָשִתי אֶּ גֹוב ִעם ְבגֹוב ִעם ְפִלְשִתים ָאז ִהָכה ִסְבַכי ַהחֻּ

ְרִגים  י אֹּ ן ַיְערֵׁ ְלָחָנן בֶּ ְרִגים: )כ( ַוְתִהי עֹוד ְפִלְשִתים ַוַיְך אֶּ ץ ֲחִניתֹו ִכְמנֹור אֹּ ת ָגְלָית ַהִגִתי ְועֵׁ ית ַהַלְחִמי אֵׁ בֵׁ
ְשִרים ְוַאְרַבע ִמְסָפר ְוַגם הּוא יַֻּלד  2ִמְלָחָמה ְבַגת ַוְיִהי ִאיש ָמדֹון ש עֶּ ש ָושֵׁ ְצְבעֹּת ַרְגָליו שֵׁ ְצְבעֹּת ָיָדיו ְואֶּ ְואֶּ

ן ִשְמָעה ֲאִחי ָדִוד:)כא( ַויְ  ְלָהָרָפה: הּו ְיהֹוָנָתן בֶּ ל ַוַיכֵׁ ת ִיְשָראֵׁ ף אֶּ  ָחרֵׁ

 גיבורים הנלחמים באריות
ג  :ד"יפרק שופטים  .9 ה ְכִפיר ֲאָריֹות שֹּאֵׁ י ִתְמָנָתה ְוִהנֵׁ ד ִשְמשֹון ְוָאִביו ְוִאמֹו ִתְמָנָתה ַוָיבֹּאּו ַעד ַכְרמֵׁ )ה( ַויֵׁרֶּ

הּו ְכַשַסע הַ  )ו( ַוִתְצַלח ִלְקָראתֹו: ין ְבָידֹוָעָליו רּוַח ה' ַוְיַשְסעֵׁ  ...ְגִדי ּוְמאּוָמה אֵׁ
ה  :ז"יפרק שמואל א  .10 ת ַהדֹוב ְוָנָשא שֶּ ֹּאן ּוָבא ָהֲאִרי ְואֶּ ה ָהָיה ַעְבְדָך ְלָאִביו ַבצ ל ָשאּול רֹּעֶּ ר ָדִוד אֶּ ֹּאמֶּ )לד( ַוי

ר: דֶּ ָהעֵׁ ֱחַזְקִתי ִבְזָקנֹו ְוִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו:)לה( ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו  מֵׁ ת  ְוִהִכִתיו ְוִהַצְלִתי ִמִפיו ַוָיָקם ָעַלי ְוהֶּ )לו( ַגם אֶּ
ף ַמַעְרכֹּת ֱאֹלִהים ַחיִ  רֵׁ ם ִכי חֵׁ הֶּ ה ְכַאַחד מֵׁ ל ַהזֶּ ָערֵׁ ָך ְוָהָיה ַהְפִלְשִתי הֶּ  ים:ָהֲאִרי ַגם ַהדֹוב ִהָכה ַעְבדֶּ

ל מֹוָאב  :, כג"כ שמואל ב פרק .11 י ֲאִראֵׁ ת ְשנֵׁ ל הּוא ִהָכה אֵׁ ן ִאיש ַחִיל ַרב ְפָעִלים ִמַקְבְצאֵׁ ן ְיהֹוָיָדע בֶּ ּוְבָנָיהּו בֶּ
ג: ֹּאר ְביֹום ַהָשלֶּ ת ָהֲאִרי ְבתֹוְך ַהב  ְוהּוא ָיַרד ְוִהָכה אֶּ

 

                                                 
ר ְלָדִויד  , יא: "א"י בדה"א 1 ה ִמְסַפר ַהִגבִֹּרים ֲאשֶּ לֶּ ן ַחְכמֹוִניְואֵׁ ֹּאש ָיָשְבָעם בֶּ ת ֲחִניתֹו [ָשִליִשיםהשלושים ]הַ  ר ָחת: ְשֹלשַעל  הּוא עֹוֵרר אֶּ אֹות ָחָלל ְבַפַעם אֶּ  "מֵׁ
 ".ִאיש ִמָדהבדה"א כ', ו: " 2
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 אגיאי-יווני קדםהפלשתים: אויב חדש ממוצא ב. 

ת ַהאבּו: 1182-1151השלישי ) כתובת מימיו של רעמסס .12  לפנה"ס(, מקדש אמֹון, ַמדינֶּ
לא . שום ארץ קו כל הארצות והסתכסכו בהתגוששות. פתאום התרחהארצות הזרות קשרו קשר באייהן

נגדעו . מחנה )הושם( במקום אחד ה יָ ְש לַ ַא וְ ארזוה  , כרכמישיכלה לעמוד כנגד כלי זין שלהם. חת, קדה
ם ואש להבה מוכנה לפניהם. . הם באו מול מצרישביה הושמדו וארצם היתה כלא היתה. תורֻּ מֻּ בארץ ַא 

ם לכדו את כל . ה, וושש. ארצות ההולכות ביחד(ן, שכלש, דני)רֻּ 'כַ בחבורה שלהם היו פלשתים, ַת 
 . 'הארצות עד חוג הארץ. לבותיהם שוקטים ובוטחים: 'מזימותינו יצאו לפועל

... את פתחי הנהרות מוכן ומכוון להפילם בפח כציפורים, דון האלים, א[]=פרעה אז היה לבו של האל...
באנשי  , כי היו מלאותפינות משוט וספינות חופים ערוכות, סיתי כחומה בצורה עם ספינות מלחמהעש

היו כאריות שואגים על ראשי . הם חיל נועזים נושאי כלי זין. כל בחור וטוב במצרים יצאו לצבא
 . ם לרמוס את הארצות הזרות בפרסותיהם, עשוייופםגעדו בכל ם ר... הסוסיההרים

עם איננו. לבם ונפשם אבדו לעולמי עולמים. אלה שבאו בים, להבה עזה היתה להם י זראלה שבאו לגבולִ ... 
הרגו ונערמו לערמות , נגדר של רמחים גידרה אותם על החול. הם נגררו, הוקפו ושוטחו על החול, מפניהם

הפלשתים  –גופיהן רעדו  –... ארצות הצפון תיהם וקנייניהם היו כטבועים במיםספינו .מזנב ועד ראש
נהר היו . אלה שנכנסו לשפכי ה... אלה שבאו ביבשה הופלו והומתו... אמון רע רדף אחריהם והשמידםרֻּ 'כַ ַת 

 .הושלכו ארצה וכנפיהם קוצצו ם. הכציפורים אשר נלכדו ברשת... העומדים בראשם לוקחו והומתו
 

 הנזיר הלוחם שמשון – פלשתי-מאבק באמצעות גיבור כמוג. 

 שמעון והרקולס: קווי דמיון

 :1, הספריה )תרגום: ש' בוזגלו(,כרך ב' פרק ה' ַאּפֹולֹודֹורֹוסהריגת אריה בידיים חשופות:  .13
ס הגיע  ַרְקלֶּ , מצא את האריה ותחילה ירה בו חץ. משנוכח שהאריה בלתי פגיע, הניף את הָא מֶּ לנֶּ אם כן, הֶּ

ס סתם פתח אחד, נכנס דרך  ַרְקלֶּ הַאלה ורדף אחריו. האריה התחמק לתוך מערה בעלת שני פתחים. הֶּ
הפתח האחר ותקף את החיה. הוא הקיף בידו את צווארה, הידק את אחיזתו עד שנחנקה, ואז הניח 

 א אותה לקלאונאי.אותה על כתפיו והבי

, ַאּפֹולֹודֹורֹוס ע"פ) 88א' שבתאי, המיתולוגיה היוונית, עמ' קריעת כבלים והריגת אויבים רבים:  .14
 (:11 ב', ההספריה, 

בשובו, כשעבר במצרים, נקלע הרקלס לארמונו של המלך בּוסיריס. מצרים לקתה אז בבצורת ממושכת, 
פוריות תשוב אל ארצו רק אם ייזבח לזאוס איש נוכרי והמלך למד מפי הנביא ְפראסיוס מקפריסין, שה

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.

 : 129, עמ' 45הרודוטוס, היסטוריה ב', לים והריגת אויבים רבים: קריעת כב .15
בדוקים של היוונים, גם סיפור זה שהם מספרים על הראקלס הוא -מבין הסיפורים הרבים והבלתי

הגיע למצרים, שמו המצרים כתר על ראשו והובילו אותו בתהלוכה כדי להקריבו  טפשי: כאשר הראקלס
מה הוא שמר על שתיקה, אך כאשר החלו לבצע עליו את טקס הקורבן ליד המזבח, -לזאוס. במשך זמן

התנגד והרג את כולם... מכיוון שהיה רק אחד ועדיין בן תמותה, כפי שהם מספרים, איך ייתכן 
 אנשים? שהראקלס הרג רבבות

 : 171, עמ' , או, יזון, גיזת הזהב ומדאה, הארגונאוטיקהאפולוניוס, רודיוסבקיעת מעיין בעת צמא:  .16
גזלן אשר ישנה לכם את גורלכם )הערה: הכוונה כמובן -אדם-רב פרא-לא-"לכאן הגיע לפני זמן

[ בא לכאן )שוב( להרקלס(. את הדרקון ההוא היכה למוות... רק אתמול היה זה שאותו ענק ]=הרקלס
לגמרי מיואש; מעיניו שחורות הריסים הבהיקו ניצוצות של אש חיה, עור לביא גס, מגועל בדם, פרוש 

כך לבוש היה פרא האדם הזה; הוא הלך בלא פחד שעון על אלתו העבה,  –היה על כתפיו במלוא רוחבו 
ואז כמו נווד הרגיל בכך הלך  ועוד ירה מקשת עשויית עץ זית חץ אחד קטלני בדרקון, שמכך מת סופית.

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 

שר בעקב כך נסדק ונזדעזע עד יסודו, טריטֹוניס, כדי שם לשבור את צמאונו. והוא בעקבו ִהכה בסלע א
 ומבעד לסדק מים פרצו מתוכו שזרמו לרגליו והלאה. שם כרע כמו חיה וסבא וִמלא את כרסו."

 :(שתו של הרקלס, לליכס הכרוז)דיאנירה, א 43עמ'  ,סופוקלס, נשי טרכיסחולשה לנשים:  .17
באלים כרצונו,/ גם בי,  מי שמחליט לצאת כמתאגרף/ כנגד אל האהבה, אינו חכם/ ארוס עושה גם

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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 (:אשתולבישת הכותונת המורעלת ששלחה לו  אחרי ,)הרקלס 67- 66, עמ' שםמוות: למביאה שחולשה לנשים  .18
אונים/ באזקים שאין מלה שתתאר./ את זאת עוד שום לוחם עדין לא עולל לי,/  -וכל גופי עשו נמק חסר

גם אם כמעט איני קים/  –... אלא דוקא אשה, סתם נקבה,/ היא שקטלה אותי ואף בלי חרב. ... אבל דעו 
/ והיא תלמד ותבשר לכלל, שגם/  -ולא אוכל לזוז, אגמל לזו אשר/ עשתה את הדבר. עליה רק לבוא 

 בשעת מותי יסרתי יצורים רעים.

א' שבתאי, : טבעי הכרוך בשיער, ואבדנו עקב גילוח השיער ביד אישה )בעת השינה(-כוח על .19
 (:6-8 ב', ה,ופשי של אפולודורוס, הספריה, )תרגום ח 72-73המיתולוגיה היוונית, עמ' 

ָלאֹוס, מנהיגם של הטפים,  היה חסין ממוות מכוחה של שערת זהב שצמחה על ראשו; וכל עוד הוא  רֶּ ְפטֶּ
ָלאֹוס היתה בת בשם קֹוַמייתֹו. זו התאהבה באמפיטריאון,  רֶּ חי, לא היה אפשר לכבוש את מעוזם. לְפטֶּ

ָלאֹוס מת, ואמפיטריאון כבש את וכדי לרכוש את ליבו תלשה בליל רֶּ ה את שערת הזהב מראש אביה. ְפטֶּ
בריתו, ויצא לתבי עטור ניצחון ומלא תשוקה -האיים. הוא הרג את קֹוַמייתֹו, חילק מן השלל לבעלי

ה. אך זאוס חשק גם הוא בנערה, ולא רק על שום קסמיה: אבי -לממש סוף נֵׁ סוף את אהבתו לַאְלְקמֵׁ
צה שתלד לו בן, שיגן על אלים ואנוש מזדון ומהרס. זאוס לבש אפוא את דמותו של האדם ר-האלים ובני

ה שולל...לאחר שזאוס הסתלק הגיעה אמפיטריאון עצמו...  נֵׁ אמפיטריאון, ירד לתבי והוליך את ַאְלְקמֵׁ
נֵׁה שני בנים: מזאוס את הרקלס, ומבעלה את איפיקלס.  כעבור תשעה חודשים ילדה ַאְלְקמֵׁ

 דמיון בין שמשון לבין גיבורי יוון?מה משמעות ה

 :)אתר "הצופה"( הרב ישראל רוזן, "שמשון בגובה העינים ובגובה חז"ל" .20
עיניים אל במת התנ"ך, ואל זירת שמשון, נמצא כי לפנינו דמות המועתקת -אם ניישיר מבט בגובה

ן, זהו שמשון כביכול מן המיתולוגיה היוונית ומשרגת נשים וגבורה לעלילה אחת. ושמא נאמר: אכ
המיתולוגי, והמסר התנ"כי כלפיו הוא שלילי; סופו מר שהרי הגיבור כרע נפל שדוד, מנוקר עיניים. לא 

אודה ולא אבוש, איני יודע כיצד ... מו איננו שומעים שום גינוי לדרכונחה דעתנו בכך, שהרי במקרא עצ
המורה לתלמידיו? וגם אם  מלמדים פרקי תנ"ך אלו במסגרת מקרא כפשוטו? מה המסר אשר יעביר

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 מַעז זה, בגובה עיני בשר ודם. אילו 

פרקים אלו ושכמותם, או לחילופין להודות כי שמוני מורה לתנ"ך במוסד קראי, הייתי נאלץ לדלג על 
 ...זון ולא כלום, חלילהחינוכי לפי מושגיי, אין בו כל קדושה ולא ח-המסר התנ"כי הוא אנטי

 :67-69א' קריב, "ֵמַעז ָיצא מר: משמעותו המוסרית של מעשה שמשון", שבעת עמודי התנ"ך, עמ'  .21
נזירּות הלא כל עיקרה שאדם מקבל אותה על עצמו, ועל מה ולמה נגזרה על שמשון נזירות מלמעלה? 

נזיריים אלה? ... איש רודף אהבים שנצוד בחרמם -ומה בעצם מקומה ותפקידה של הנזירות בחיים בלתי
ר והנזר? –ונעשה קרבנם והוא מעוטר נזר נזירות וזר פלאות   האין זרים לו הזֵׁ

לא היו עדיין מלחמה שהיו בידיהם ו-כוחם ובכלי-זובימים שהפלשתים הכניעו את שבטי ישראל בע... 
, שלא יהא זקוק לאנשי גכח בשיעור מופל-בידי ישראל, היתה העצה העליונה לשלוח לישראל איש גיבור

 ים. הכלי אלו –מלחמה העשוי בידי אדם, כי הוא עצמו הכלי -מלחמה עמו ואף לא לשום כלי
. הפעם ידו מתגלה דבר אלוהים-שעלאיש  –נים הקדומים של תולדות ישראל בולטת דמות הנביא בזמ

לצורך תשועת ישראל הופקד בידו של איש זה פקדון ים. האלו-כח שעל ידו יתגלהמופיע על הבמה איש 
תה, . אולם גבורה מבחינה ישראלית היא אליה וקוצים בה. כי גבורה, לפי טבע ברייגבורה –ממין חדש 

כוח שבגוף, נותנת שליטה יתירה לגוף על הנפש ומושכת את האדם לצד האינסטינקטים -בהיותה יתרון
שכן שגבורה כזו פסולה לעשות -הנמוכים שבו, ואוי לאותה גבורה שמכרעת את נשמת בעליה. ומכל

 ה כשלעצמה, נטמנה לשמשון רשת שלרל המדּוחים הטמּונים בגבוכשליחות של מעלה. אך נוסף ל
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, 

ובמערכה זו של שמשון היחיד תלוי בסופו של דבר גם גורל המערכה של  –יתו עליו כל הימים. שיש
 שמשון השליח, כי אם ידו תהיה על התחתונה בנפתולי לבב, לא איש הוא עוד להילחם מלחמות ה'. 

כן קובע המלאך סייגים לאמו, שתישמר מכל טמא, ועל שמשון -לשמשון יהא אורב שטן הטומאה ועל
מגן לגבורתו. גבורה שהיא סוגה בנזירות -ו הוא מצווה נזירּות לכל ימי חייו, בשביל שתהיה מסגרתעצמ

אלוהים. -אלוהים יוכל להיות גם גיבור-חזקה עליה שלא תיאלח ותכשר לעמוד בשליחותה. בהיותו נזיר
כילד שמואל כאן איפוא בעצם ראשיתו של הסיפור שֹּפּון גם משמעו המוסרי. לא לה' ניתן הילד הזה, 

אחריו, אלא נתיעד לעשות גבורות בארץ, ודוקא משום כך נצטווה על הנזירּות בל ישכר הגיבור את 
זוהי השגה  –, גבורה במעלת קדושה גיבור קדושפיכח יהיה כל ימיו, טהור יהיה וקדוש!  ...חושיו! 

 ת עמו בגבורתו.ישראלית גמורה, ודרגה זו נדרשה מגיבור הגיבורים בישראל, שנשלח להושיע א
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 שני שלבים בהנהגת שמשון .22

 )טז( המחזור השני של סיפור שמשון ט"ו(-)י"ד המחזור הראשון של סיפור שמשון
ד ִשְמשֹון ִתְמָנָתה י"ד, ) ְבִתְמָנָתה ִמְבנֹות  ַוַיְרא ִאָשהא( ַויֵׁרֶּ

ד ְפִלְשִתים: ר ִאָשה ָרִאיִתי  )ב( ַוַיַעל ַוַיגֵׁ ֹּאמֶּ ְלָאִביו ּוְלִאמֹו ַוי
 :ְלִאָשהְבִתְמָנָתה ִמְבנֹות ְפִלְשִתים ְוַעָתה ְקחּו אֹוָתּה ִלי 

ְך ִשְמשֹון ַעָזָתה  יהָ  זֹוָנה ִאָשהָשם  ַוַיְרא)א( ַויֵׁלֶּ לֶּ ֹּא אֵׁ  :ַוָיב
ן  י כֵׁ ק ּוְשָמּה ְדִליָלה: ִאָשה ַויֱֶּאַהב)ד( ַוְיִהי ַאֲחרֵׁ  ְבַנַחל שֹּרֵׁ

ש  ִהיא ִכי תֲֹּאָנה ה'ִכי מֵ  ְוָאִביו ְוִאּמֹו לֹא ָיְדעּו)ד(  הּוא ְמַבקֵׁ
 ...ִמְפִלְשִתים

ָעָליו: ה'ִכי  ְוהּוא לֹא ָיַדע)כ( ...   ָסר מֵׁ

ת ִשְמשֹון )טו( ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִביִעי  ת ַויֹאְמרּו ְלֵאשֶּ ַּפִתי אֶּ
ת ַהִחיָדה ִאיֵשְך ד ָלנּו אֶּ ן  ְוַיגֶּ ת ֵבית ָאִביְך פֶּ ִנְשֹרף אֹוָתְך ְואֶּ
ֹּא: ָבֵאש ם ָלנּו ֲהל נּו ְקָראתֶּ  ַהְלָיְרשֵׁ

י ְפִלְשִתים  יָה ַסְרנֵׁ לֶּ ה  ַויֹאְמרּו ָלּה ַּפִתי אֹותֹו)ה( ַוַיֲעלּו אֵׁ ּוְרִאי ַבמֶּ
ה נּוכַ  ף  ל לֹו ַוֲאַסְרנֻּהּו ְלַענֹּתֹוכֹּחֹו ָגדֹול ּוַבמֶּ לֶּ ַוֲאַנְחנּו ִנַתן ָלְך ִאיש אֶּ

ף  :ּוֵמָאה ָכסֶּ
ר  ֹּאמֶּ ת ִשְמשֹון ָעָליו ַות שֶּ ְבְך אֵׁ ַרק ְשֵנאַתִני ְולֹא )טז( ַותֵׁ

י ַעִמי  ֲאַהְבָתִני ְבךְ  ... ְוִלי לֹא ִהַגְדָתהַהִחיָדה ַחְדָת ִלְבנֵׁ  )יז( ַותֵׁ
ה ַוְיִהי ַביֹום  ם ַהִמְשתֶּ ר ָהָיה ָלהֶּ ָעָליו ִשְבַעת ַהָיִמים ֲאשֶּ

ד ָלּה ִכי ֱהִציַקְתהּוַהְשִביִעי   ...ַוַיגֶּ

ָליו  ר אֵׁ ֹּאמֶּ ה ָשֹלש  ֵאיְך תֹאַמר ֲאַהְבִתיְך ְוִלְבָך ֵאין ִאִתי)טו( ַות זֶּ
ַתְלָת ִבי  ה כֲֹּחָך ָגדֹול: ְולֹא ִהַגְדָת ִליְפָעִמים הֵׁ ַוְיִהי ִכי )טז(  ַבמֶּ

הּו ַוִתְקַצר ַנְפשֹו ָלמּות: ֵהִציָקה לֹו יָה ָכל ַהָיִמים ַוְתַאֲלצֵׁ )יז(  ִבְדָברֶּ
ד ָלּה ת ָכל ִלבֹו ַוַיגֶּ  ...אֶּ

ם ְשֹלִשים  ה'ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַח )יט(  הֶּ ד ַאְשְקלֹון ַוַיְך מֵׁ ַויֵׁרֶּ
י ַהִחיָדה ַוִיַחר ִאיש ַויִ  ן ַהֲחִליפֹות ְלַמִגידֵׁ ת ֲחִליצֹוָתם ַוִיתֵׁ ַקח אֶּ

ית ָאִביהּוַאפֹו   :ַוַיַעל בֵׁ

א ְכַפַעם  צֵׁ ר אֵׁ ֹּאמֶּ יָך ִשְמשֹון ַוִיַקץ ִמְשָנתֹו ַוי ר ְפִלְשִתים ָעלֶּ ֹּאמֶּ )כ( ַות
ר  ֹּא ָיַדע ִכי ְבַפַעם ְוִאָנעֵׁ ָעָליו ה'ְוהּוא ל ֹּאֲחזּוהּו  :ָסר מֵׁ )כא( ַוי

יָניו  ת עֵׁ ַוַיַאְסרּוהּו  ַויֹוִרידּו אֹותֹו ַעָזָתהְפִלְשִתים ַוְיַנְקרּו אֶּ
ית ָהֲאסּוִרים: ן ְבבֵׁ ְשַתִים ַוְיִהי טֹוחֵׁ  ַבְנחֻּ

יִתי ַהַפַעם ִמְפִלְשִתים ִכי ט"ז, ) ם ִשְמשֹון ִנקֵׁ ר ָלהֶּ ֹּאמֶּ ג( ַוי
ה ֲאִני ִעָמם ָר  אֹות  ָעה:עֹּשֶּ ְך ִשְמשֹון ַוִיְלכֹּד ְשֹלש מֵׁ )ד( ַויֵׁלֶּ

ין ... שּוָעִלים ָחד בֵׁ ם ַלִפיד אֶּ ְךַוָישֶּ  :ְשֵני ַהְזָנבֹות ַבָתוֶּ

יַני ִמְפִלְשִתים:)כח( ...  י עֵׁ )כט( ַוִיְלפֹּת  ְוִאָנְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמְשתֵׁ
ת  ְךְשֵני ַעּמּוֵדי ִשְמשֹון אֶּ ם ַהָתוֶּ יהֶּ ר ַהַבִית ָנכֹון ֲעלֵׁ  ...ֲאשֶּ

ת  ֱאָסְרָך ּוְנַתנּוָך ְבָיָדם ְוָהמֵׁ ֹּא ִכי ָאסֹּר נֶּ אמֹּר ל ֹּאְמרּו לֹו לֵׁ )יג( ַוי
ָך  ֹּא ְנִמיתֶּ ַוַיֲעלּוהּו ִמן  ַוַיַאְסֻרהּו ִבְשַנִים ֲעֹבִתים ֲחָדִשיםל

ִחי ּוְפִלְשִתים  ַהָסַלע: ִריעּו ִלְקָראתֹו )יד( הּוא ָבא ַעד לֶּ הֵׁ
ר ַעל ְזרֹועֹוָתיו  ה'ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַח  יָנה ָהֲעֹבִתים ֲאשֶּ ַוִתְהיֶּ

ר ָבֲערּו ָבֵאש ַוִיַּמּסּו ֱאסּוָריו ֵמַעל ָיָדיו  :ַכִּפְשִתים ֲאשֶּ

ֹּא חָֹּרבּו  ר ל י ְפִלְשִתים ִשְבָעה ְיָתִרים ַלִחים ֲאשֶּ )ח( ַוַיֲעלּו ָלּה ַסְרנֵׁ
ם ַוַתַאְסֵרהּו ת ... ָבהֶּ ר ִיָנֵתק ְּפִתיל ַהְנֹערֶּ ת ַהְיָתִרים ַכֲאשֶּ ַוְיַנֵתק אֶּ

יָה ִאם ... :ַבֲהִריחֹו ֵאש ְולֹא נֹוַדע ֹכחֹו לֶּ ר אֵׁ ֹּאמֶּ  ָאסֹור)יא( ַוי
ֲעֹבִתים ֲחָדִשים )יב( ַוִתַקח ְדִליָלה  ...ַיַאְסרּוִני ַבֲעֹבִתים ֲחָדִשים

ם ַוַתַאְסֵרהּו  :ַוְיַנְתֵקם ֵמַעל ְזֹרֹעָתיו ַכחּוט ...ָבהֶּ
ש ִמְפִלְשִתיםד( ...י"ד, ) )יט( ַוִתְצַלח  ...ִכי תֲֹּאָנה הּוא ְמַבקֵׁ

ד ַאְשְקלֹון  ה'ָעָליו רּוַח  םַויֵׁרֶּ ט"ו, )...  ְשֹלִשים ִאיש ַוַיְך ֵמהֶּ
ה ֲאִני  יִתי ַהַפַעם ִמְפִלְשִתים ִכי עֹּשֶּ ם ִשְמשֹון ִנקֵׁ ר ָלהֶּ ֹּאמֶּ ג( ַוי

ְך ִשְמשֹון ַוִיְלכֹּד ְשֹלש  ִעָמם ָרָעה: )ז( ... ֵמאֹות שּוָעִלים)ד( ַויֵׁלֶּ
ם  ֹּאת ִכי ִאם ִנַקְמִתי ָבכֶּ ם ִשְמשֹון ִאם ַתֲעשּון ָכז ר ָלהֶּ ֹּאמֶּ ַוי

ְח  )יד(  ...ַוַיְך אֹוָתם שֹוק ַעל ָיֵרְך ַמָכה ְגדֹוָלה)ח(  ָדל:ְוַאַחר אֶּ
ִריעּו ִלְקָראתֹו ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַח  ִחי ּוְפִלְשִתים הֵׁ הּוא ָבא ַעד לֶּ

ר ָבֲערּו  ה' ר ַעל ְזרֹועֹוָתיו ַכִפְשִתים ֲאשֶּ ַוִתְהיֶּיָנה ָהֲעבִֹּתים ֲאשֶּ
ש ַוִיַמסּו ֱאסּוָריו ַעל ָיָדיו: ָבאֵׁ )טו( ַוִיְמָצא ְלִחי ֲחמֹור ְטִרָיה  מֵׁ

ָה  ף ִאישַוִיְשַלח ָידֹו ַוִיָקחֶּ לֶּ  :ַוַיְך ָבּה אֶּ

ם ִעם  ...ג( ) י ַהְמזּוזֹות ַוִיָסעֵׁ ַויֱֶּאחֹּז ְבַדְלתֹות ַשַער ָהִעיר ּוִבְשתֵׁ
ֹּאש ָההָ  ל ר ם אֶּ ָפיו ַוַיֲעלֵׁ ם ַעל ְכתֵׁ ְברֹון: ַהְבִריַח ַוָישֶּ י חֶּ ר ַעל ְפנֵׁ  ר ֲאשֶּ

ש ...)ט(  ת ַבֲהִריחֹו אֵׁ ק ְפִתיל ַהְנעֹּרֶּ ר ִיָנתֵׁ ת ַהְיָתִרים ַכֲאשֶּ ק אֶּ ַוְיַנתֵׁ
ֹּא נֹוַדע כֹּחֹו: עָֹּתיו ַכחּוטַוְינַ  ...)יב( ...  ְול ַעל ְזרֹּ ם מֵׁ  ...)יד( ... ְתקֵׁ

ת: ת ַהַמָסכֶּ ג ְואֶּ רֶּ ת ַהְיַתד ָהאֶּ א ָהֲאָנִשים  ... ַוִיַסע אֶּ )כז( ְוַהַבִית ָמלֵׁ
י ְפִלְשִתים ְוַעל ַהָגג  ת ֲאָלִפים ִאיש ְוַהָנִשים ְוָשָמה כֹּל ַסְרנֵׁ ִכְשֹלשֶּ

ְוִאָנְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמְשֵתי  ...)כח(  ָהרִֹּאים ִבְשחֹוק ִשְמשֹון: ְוִאָשה
ר ִשְמשֹון ָתמֹות ַנְפִשי ִעם ְפִלְשִתים ...  :ֵעיַני ִמְּפִלְשִתים ֹּאמֶּ )ל( ַוי

ר בֹו  ַח ַוִיפֹּל ַהַבִית ַעל ַהְסָרִנים ְוַעל ָכל ָהָעם ֲאשֶּ ַוִיְהיּו ַויֵׁט ְבכֹּ
ר ֵהִמית ְבַחָייו ר ֵהִמית ְבמֹותֹו ַרִבים ֵמֲאשֶּ  :ַהֵּמִתים ֲאשֶּ

ַאָתה ָנַתָת ְבַיד ַעְבְדָך  ַויֹאַמר ה'ל ַוִיְקָרא אֶּ )יח( ַוִיְצָמא ְמאֹּד 
ֹּאת ְוַעָתה  ת ַהְתשּוָעה ַהְגדָֹּלה ַהז ָאמּות ַבָצָמא ְוָנַפְלִתי ְבַיד אֶּ

ִחי ...  ָהֲעֵרִלים: ר ַבלֶּ ש ֲאשֶּ ת ַהַמְכתֵׁ )יט( ַוִיְבַקע ֱאֹלִהים אֶּ
נּו ַמִים ַויְֵׁשְת  ִחיַוָתָשב רּוחַויְֵׁצאּו ִממֶּ  ...ֹו ַויֶּ

ל )כח(  ָני  ַויֹאַמר ה'ַוִיְקָרא ִשְמשֹון אֶּ ִני ָנא  ה'ֲאדֹּ ִני ָנא ְוַחְזקֵׁ ָזְכרֵׁ
יַני  י עֵׁ ה ָהֱאֹלִהים ְוִאָנְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמְשתֵׁ ַאְך ַהַפַעם ַהזֶּ

ר ִשְמשֹון ...  ִתים:ִמְפִלְש  ֹּאמֶּ  ... ָתמֹות ַנְפִשי ִעם ְּפִלְשִתים)ל( ַוי

ת ִיְש  ְשִרים ָשָנה:)כ( ַוִיְשֹּפט אֶּ ְשִרים ָשָנה:)לט(  ָרֵאל ִביֵמי ְפִלְשִתים עֶּ ת ִיְשָרֵאל עֶּ  ְוהּוא ָשַפט אֶּ
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נבחן ראשונה במבחן הגבורה ועמד בו עד  אריות ליד כרמי תמנתה-בעת שנפגש שמשון עם אותו כפיר ...

גם בעיניו גם בידיו. וכבר  –עין. כגדי היה לו הכפיר -התכלית. הכפיר שאג לקראתו ולבו לא חת אך כהרף
היה בו במעשהו זה להנחיל לו עטרת גיבורים, אבל המעשה נשאר סודו הכמוס. ... והנה בשובו אל גויית 

כי אם דבורים המו בה ודבש הזהיב לנגדו! וראה פלא: האיש האריה ראתה עינו לא סתם נבלה בשדה 
באה הדגשת  –גיבורים, נמצא להוט אחרי המאכל המתוק. "וילך הלוך ואכול" -שיכול לַותר על תהילת

האם שכח נזיר אלוהים שהוא מצווה על הטומאה? –הכתוב. אולם המתוק הזה הלא נמצא בתוך גויה מתה 
נבחן ונכשל. שמשון הגיבור ניצח את האריה החי, אך האריה  –שמשון הנזיר ... בדבש שבגויה נבחן איפוא 

מה נפלאתה אפיזודה זו של האריה  ובמה ניצחהו? בדבש שבתוכו! –המת חזר וניצח את שמשון הנזיר, 
והדבש במשמעותה, בסמליותה! ... לעומקו של דבר כבר הוכרעה פה דרכו של שמשון... נצחונותיו על 

ים, על הפלשתים, וכשלונותיו באהבה ממקור פלשתי, שסמלה הוא הדבש הטמא. ... הכפיר העז בעמ
גם  –ת בנותיהם את שמשון הנזיר, ועקב זה הבהפלשתים המנוצחים בידי שמשון הגיבור חזרו וניצחו בא

טרגדיה מעשה שמשון ...  סוף את גבורתו האלוהית.-את שמשון הגיבור... חולשתו האנושית בילעה סוף
היא, וכולה היפוכה של הטרגדיה היָונית. לא גזירה קדומה מביאה את האדם לאבדון, אדרבה,  מקראית

הכוונה העליונה היא תמיד לטובה, ואף כי לגבי אדם בעל שליחות, וכל קלקלה אינה אלא פרי בחירתו של 
ושה, אבל מנת שתהא מזּווגת לקד-אדם, שחפשי הוא לבחור בטוב וברע... לשמשון ניתנה מתת הגבורה על

טהורה. וכה קיפח את גבורתו, את עיניו, את חירותו -לשבֹוע אהבה לא –טהור -הוא בחר לרדות דבש לא
ואת חייו. שמשון נכשל בכתר הגבורה... אך דומה כי במקרהו של שמשון נכשלה הגבורה עצמה ולא נקלטה 

לגיבור שהוא גיבור, אבל בעולם  במערכת הכוחות אשר ערכו דמותו של עם ישראל. כי בעולמה של יָון דיֹו
כוח מסוגו -למיזוג זה לא עלה יפה. גיבורוה"אכספרימנט" קדושה,  ישראל נתבקשה גבורה שהיא מעולפת

 שמואל הנביא. –הרוח בישראל -של שמשון נשאר דמות בודדת, ובמקומו קם אחד משלשת גיבורי


