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" (י"ג, והוא פלאי" :שהוא חידה ,שמשוןיקשה עלינו להבין באופן שלם את עניינו של 

 2יטוניממֵ אור הַ יפרטים בתחידתו אם נבין  עמוד על פרשתובכל זאת, נוכל ל 1יח).

 הקבלות במבנהוה מוטיביםה . באופן כזה יתקשרוצד רעיוניכמביעים  של החידה

משמעות העל חוקרים  . כבר עמדוהסיפור המורכב עם הרעיונות המגולמים בו

גם ביחס בין  4ה.אורים הגאוגרפיים בפרשיתשל הו 3הפרשנית של משחקי המילים

 תתפרש של שמשון. כך קווי גורלואת אפשר לגלות  םמותיהמדרשי שבין ו האתרים

לשמשון זיקה , בכד)-כג ז,"(ט אויביוו יא) ד,"ימרעיו (, )יד-, יבד"(י פלשתיםלחידתו 

מעמיד החידה  בהיות – של החידה פתרונה זה מתעלומת וליחסיו אתם. ויהיהעצמו 

 .בלא יודעין ,הנעצמם פתרו הם – שומעיה, שמשון והפלשתיםו

 שמות מקומות

תמנה, עזה, בית שמש,  – הפרשנית של ערי הגבולהמשמעות על  5הצביעוכבר 

בין מתח הלאומי בין שמשון וכביטוי של ה – כו'ול ואשתא ,צרעהמחנה דן, 

מתח ביטוי של  אפשר לראותבין האתרים של שמשון בתיאור התנועה גם פלשתים. 

 יםל. שמות המקומות קשורוהנפעם ברוחו בין צרעה ובין אשתאכאדם  ו,אישי בקרב

  .של שמשון, בפתיחתו ובסיומופורו יבמבנה ס

 :ת הפתיחהליתחב
 
 ציוני פסוקים בתנ"ך ללא שם הספר מתייחסים לספר שופטים.  .1
 ,23 בקורת ופרשנות, 'דרכי תיאור מיטונימי ומטאפורי בסיפור המקראי'גרסיאל,  'מ :ראה .2

. מטונימיה היא החלפה ספרותית של מילה אחת באחרת, בשל סמיכות 5-40' מע ,תשמ"ה

 המושגים. למשל "הכתר" במקום "המלך". 

3. S. Segert, ‘Paronomasia In The Samson Narrative In Judges XIII-XVI’, VT 34, 1984, 
pp. 454-461; H. Bauer, ‘Zu Simsons Rätsel in Richter Kapitel 14’, ZDMG 66, 1912, 
pp. 473-474; M. Garsiel, Biblical Names: A Literary Study of Midrashic Derivations 

and Puns, Ramat Gan 1991, p. 95. 

משמעותם הפרשנית של התיאורים הגיאוגרפים ירידה: עיון ב-היתמנה, עלי-צרעה'רוזנסון,  'י .4

 R.G. Boling, Judges (AB), New;135-152, עמ' ו"תשנ ב, 41 בית מקרא, 'בסיפורי שמשון

York 1975, p. 248. 

, יא-ו, י"יהושע ט ;כג ,'דברים ב ;יט ,', על פי בראשית י139' מ, ע)4(לעיל, הערה  רוזנסוןי'  .5

 ד. ,'ה מל"א ;מה-יט, מג
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 ַהָּדִני ִמִּמְׁשַּפַחת ִמָּצְרָעה ֶאָחד ִאיׁש ִהיַויְ 

 (י"ג, ב).  ָיָלָדה ְו�א ֲעָקָרה ְוִאְׁשּתוֹ  ָמנֹוחַ  ּוְׁשמוֹ 

 

 בסגירת הפתיחה:

 ה'. ַוְיָבְרֵכהּו ַהַּנַער ַוִּיְגַּדל ִׁשְמׁשֹון ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּתְקָרא ֵּבן ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד

 כה).-(י"ג, כד לֶֹאְׁשָּתא ּוֵבין ָצְרָעה ֵּבין ָדן ַמֲחֵנהּבְ  ְלַפֲעמוֹ ה'  רּוחַ  ַוָּתֶחל

פתיחת סיפורו של שמשון נסגרת בפעימת רוח ה' בו בין האתרים, תיאור המשקף 

 את תנודות נפשו ואת תנועתו בין ערי הגבול. 

 

 סוף:בו

 ַוַּיֲעלּו ֹאתוֹ  ַוִּיְׂשאּו ָאִביהּו ֵּבית ְוָכל ֶאָחיו ַוֵּיְרדּו

 ָאִביו ָמנֹוחַ  ְּבֶקֶבר לֶֹאְׁשָּתא ּוֵבין ָצְרָעה ֵּבין אֹותוֹ  רּוַוִּיְקּבְ 

 (ט"ז, לא). ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָׁשַפט ְוהּוא

סיפורו של שמשון נסגר, בסופו של המעגל, בקבורתו הטרגית כתוצאה מתנודות 

 6אלו.
מוות וצאים פו אנו מבסו. משפחהו לידה, עקרות ת הסיפור אנו מוצאיםליבתח

" שפטובסוף: "והוא  ,"דן" ו"מחנה הדנילה: "יבניגוד לעקרות). בתח ,"אחיו"וכן וקבר (

בראשית ( "דןעל כן קראה שמו  ...יםהאל דנני" השם דן משמעותו שיפוט:כסיכום. 

בפי הערבים תל אל נקרא  תל דן של ימינו). טז ט,"מ(שם  עמו" ידין"דן כן ו );ה ,'ל

קאד
.
ובין  צרעה"בין  במחנה דןמתחיל ונסגר של שמשון יעודו . יתל הדיין = 7י

: "ההיבט סיפורו של שמשון במבנהזה עמד על משמעות מקום  8". י' רוזנסוןאשתאל

יותר נסגר  'רחוק'מעגל ההמחדד את סגירת המעגלים בחיי שמשון:  הזה וגרפיאהג

 מקום שם החלה רוח ה' לפעמו ומקום קבורתו". –בין צרעה לאשתאול 

 חידת המלאך

חידת הארי והדבש  חידת המלאך, – הקשורות בכוחו של שמשון חידותהש ושל

, ושם וגרפיאהיבט הג. שלושתן קשורות במקבילותנראות  – של שמשון וחידת כוחו

 אולי פתרונן. 

 
) ציין, ששני המקומות, צרעה ואשתאול, בראש המעשה ובסופו יוצרים 4בולינג (לעיל, הערה  .6

אינקלוזיו (= מסגרת), תופעה המאפיינת את סיפור חיי שמשון כמו שרואים מפתיחתו 

 ומסופו.

 , ירושלים תשל"ו, עמ' קסו.ת מקראעם פירוש דע ספר שופטים ,אליצור 'י .7

 .146 עמ', )4(לעיל, הערה  רוזנסוןי'  .8
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ביחס ם מדרש שֵ , מופיע חידת המלאךשל שמשון, ביעודו הצגת ילת יבתח

יהו אי מזה שאלתולא  ...ים בא אליהאל: "ותאמר לאישה לאמר איש הלואשתאל

לשמי והוא  תשאללמה זה  'ויאמר לו מלאך ה" " (י"ג, ו);הגיד לי הוא ואת שמו לא

נא אותך  נעצרה 'ויאמר מנוח אל מלאך ה": רעהצָ שר לאבכך גם ). יח, שםפלאי" (

 ,שםכל בלחמך" (לא אֹ  תעצרניאל מנוח אם  'ויאמר מלאך ה ...ונעשה לפניך גדי עזים

 טז).-טו

הקשר של ב ,ח"שופטים יבל וצרעה ואשתא של מותשהעל מדרשי  9עמדו כבר

נא  שאל"(פס' ב);  "מצרעה ומאשתאלבני חיל  ...דןבוש מחנה דן: "וישלחו בני יכ

 .(פס' ז) "עצר"יורש (פס' טז);  לו לשלום" וישאלו"(פס' ה); ים" הבאל

בשורת על יט) שם, ( 10הנחמהוא ה דן מחנהב מנוחשמציע (י"ג, טז) "לחמך" גם 

 11הלידה.

 חידת הארי והדבש

(י"ד, יד).  כל יצא מאכל ומעז יצא מתוק""מהאֹ חידת שמשון לפלשתים הייתה: 

(שם, יח).  "אריומה עז מ מדבש"מה מתוק  ופתרונה, שגילו הפלשתים בעזרת אשתו:

"אריה"  13אשר מתייחסת לשתי מילים הומונימיות: 12יש שפתרוה כחידה לשונית

אכלתי יערי  מורי עם בשמי אריתיא: " ,'ש הה"בשהמתקשר עם דבש, כמו  – "ארי"ו

 משמעותה גם אריה וגם דבש.  16יתתובאוגרי 15ערביתהמילה 'ארי' ב 14."דבשיעם 

כמסופר  ,לשעבר 17לישהוא  מחנה דן: לכך ניתן להוסיף את הפן הגאוגרפי

 צרעה; ומאידך ו) ,'ל ושעיהי ;יא ,'(איוב ד אריה , וגם ליש פירושוכט ח,"בשופטים י

 ירמזו – צרעהו מחנה דן – המקומותשמות  18).כח ג,"שמות כגון (כ דבורהמעין א יה

 ו של שמשון. , מרכיבי חידתדבורהול אריהל

, וגם שם שבטו, שופטהוא שמשון יכול להיות גם שמשון עצמו. כאמור,  הפתרון

 
  .95), עמ' 3גרסיאל (לעיל, הערה  .9

 .217), עמ' 3; גרסיאל (לעיל, הערה 455), עמ' 3סגרט (לעיל, הערה  .10

"ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו המקביל, לקראת מותו של שמשון:  בזבח הפלשתים .11

 .שמשוןלו מנוחביחס ל מותמדרשי ש –כו)  ,"זי את העמדים" (טמשנאותי והי הניחה

 ,’P. Nel, ‘The Riddle of Samson);3הערה  ; באואר (לעיל,456), עמ' 3סגרט (לעיל, הערה  .12

Biblica 66, 1985, pp. 534-545. 

הומונים = מילה שכתיבה או היגוייה זהים למילה אחרת, או שהיא דומה לה מאוד, אך  .13

 מובנן שונה. 
 כן ציינו לשמ"א י"ד, כז, כט. .14

 .455), עמ' 3סגרט (לעיל, הערה  .15

16. L.R. Fisher, Ras Shamra Parallels, Analecta Orientalia 49, Rome 1972, Vol. 1, p. 303. 

 כה. ג,"וראה רד"ק לשופטים י .17

 . 'צרע'ערוך ערך ; אמ" זפ"בכורות  ;דמ" ופ"מכשירין משנה  ;ראה רמב"ן שם .18
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 – "אריה גור"דן בברכת משה:  . שמשון הוא גיבור כאריה (כרמוזשיפוט, הוא לשון דן

"מה  הפתרונ, וכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק""מהאֹ . החידה היא כב) ג,"דברים ל

הדבש היוצא את גם אבל  ,יתאר את הארי עם הדבש –מתוק מדבש ומה עז מארי" 

. וגם הדבש שבו מדן, האריה יהא שמשוןמאכל על ידי אכילה.  תשיוצר ,מן הדבורה

ובסוף ייעודו של  , כלומר בגופתו,ח) ד,"האריה" (י מפלת"בהוא מוצא את הדבש 

הבית על  ויפל"ויט בכח  ,יח) ו,"ביד הערלים" (ט ונפלתי: "שמשון תבוא מפלת עצמו

חידתו מופיעה בראש העלילה האמתית,  ל). ז,"הסרנים ועל כל העם אשר בו" (ט

הנזירות גורמות  וגורמת לאותו עימות. גם חידה זו וגם חידת 19עימותו עם פלשתים,

 20בסופו של דבר נזק, הן לפלשתים הן לשמשון.

יש שפתרו את החידה  הפתרון "מה מתוק מדבש ומה עז מארי?" מוצג כשאלה.

של חלק השני כך פתרו הפלשתים את ה 22שעזה מארי ומתוקה כדבש. 21באהבה,

 משום שחלקכל יצא מאכל", האֹ "מ 23הראשון,לא את אך החידה ("מעז יצא מתוק"), 

("כי אמרו נתן אלהינו בידנו  נאכל להיות(שמשון) אוכל ה . סוףלא התקייםעדיין זה 

כד). הוא עצמו אינו  ז,"ט –את אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו" 

סופו כש ,יצא מתוק" עזומ "מהאכל יצא מאכלהפתרון של יהיה  עזכמה עד יודע 

 כא). ,שם" (עזתהיורידו אותו "ו 24:ב) ז,"על ידי העזתים (טעזה יבוא ב

הוא האהבה מתקשר  "מה מתוק מדבש ומה עז מארי"הפירוש שפתרונו של 

קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה". כי עזה כמֶות ַאהבה "לשה"ש ח', ו: 

קישור זה נובע גם מזיקת המוות בעזה לאהבתו של שמשון לפלשתית (וכן מוטיב 

אשה בנחל ֹשרק ושמה דלילה" (ט"ז, ד), וכשהציקה לו האש לאורך הסיפור). "ויאהב 

אם כן, סופו של שמשון  "ותקצר נפשו למות" (שם, טז). – בדבריה על חידת כוחו

 בעזה רמוז כאן.

 חידת כוחו – שמשון בעזה

בעגלתי לא מצאתם  חרשתם"לולא תגובתו של שמשון לגילוי פתרון החידה הוא: 

נו צחויבנ, המשתקף פלשתיםהתחכום א (י"ד, יח). אותה חרישה הי חידתי"

, ז"ט( כל הלילה" ויתחרשו] עזהויארבו לו כל הלילה בשער העיר [: "בעזהובכישלונם 

 רבֹוהא: "לאחר מכן, אצל דלילה אך ללא הצלחה, כל הלילהבתחילה הם אורבים . ב)
 
 .545), עמ' 12נל (לעיל, הערה  .19

 .114, ירושלים תשמ"ב, עמ' חיי שמשוןי' זקוביץ,  .20

21. H. Gunkel, Simson, Reden Und Aufsätze, Gottingen 1913, pp. 54-55. 

תל אביב , שבעת עמודי התנ"ך(קריב  'אהפלשתית. שה יטמא הוא האהלפי מלבי"ם הדבש  .22

שלון שמשון ים כמא (שהרי מקורו בגווייה) עהטהדבש  אכילתקישר את  )71 מעתשכ"ח, 

 ואחזור לעניין זה בהמשך המאמר. ת הפלשתית,באהב

 על פי ר"י אברבנאל. .23

 ד, רש"י ורד"ק. ,'צפניה ב , ראה:שם עזהביחס למשחקי מילים  .24
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  25.חידת כוחוואכן הם פותרים בסופו של דבר את  ,ט) ,שםשב לה בחדר" (יֹ 

 ויאחז: "י מזוזות עזהתבין ששל שמשון מתרחש צחונו ינראשון, במקרה ה

 ז,"(ט "אל ראש ההר ויעלם ...הבריח עם ויסעם ובשתי המזזותבדלתות שער העיר 

 26שם,בין שני העמודים ן, שהוא גם מפלתו הסופית, מתחולל אחרו; גם ניצחונו הג)

וילפת שמשון " ;כא) ,שם( "אותו עזתה ויורידו פלשתים וינקרו את עיניוויאחזוהו "

 .כז) ,שם( "התוך שני עמודיאת 

 הייבשנ ;הבריחעם  המזוזותעם דלתות עזה ו 27בורח הוא הראשונהפעם ב

 ונחש (ישעיהמתקשר ל" בריח" (שם, כא). "נחשתים"ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו ב

נחש " :ט א,"במדבר כ(כגון  רומז לנחש "נחשתיםגם "ו ,יג) ו,"איוב כ ;א ז,"כ

שפיפון עלי  עלי דרך נחש"יהי דן  :דןליקה לברכת יעקב ברורה גם הז 28)."חשתנ

 ג,"" (דברים להבשןאריה יזנק מן  "דן גור :ברכת משה, וליז) ט,"ארח" (בראשית מ

. יש מבין החוקרים הסבורים שהמילה בשן רומזת לנחש, בדומה לאחד משמותיו כב)

ז לנפילתו בעזה על ידי פלשתים, אם כן יש בפתרון החידה רמ 29באוגריתית למשל.

 כתוצאה מיחסיו אתם.
. פלשתיםאל בירידתו  הופעת כפיר האריות השואג לקראתוחידתו התגלגלה מ

 :ניתן לראות הקבלה בין סיפור זה לבין העימות עם הפלשתים בלחי

 ִתְמָנָתה ַּכְרֵמי ַעד אּוַֹוָּיב

 ֹ.ִלְקָראתו ֵאגֹׁש ֹתֲאָריו ְּכִפיר ְוִהֵּנה

 ה' רּוחַ  ָעָליו ַוִּתְצַלח

 ו).-(י"ד, ה ְֹּבָידו ֵאין ּוְמאּוָמה ַהְּגִדי ְּכַׁשַּסע ַוְיַׁשְּסֵעהּו

 ֶלִחי ַעד ָבא הּוא

 ִֹלְקָראתו ֵהִריעּו ּוְפִלְׁשִּתים

 ה' רּוחַ  ָעָליו ַוִּתְצַלח

 (ט"ו, יד). ָיָדיו ֵמַעל ֱאסּוָריו ִּיַּמּסּווַ 

) לגבולם: "אריה גור"דן בירידתו מגבול דן ( שמשון נתקל בארי בגבול הפלשתים

". אג לקראתוויבאו עד כרמי תמנתה והנה כפיר אריות שֹ  "וירד שמשון ואביו ואמו

 ואף אות של שמשון עם הפלשתים,עימות בחידת הארי השתקפות של הלראות  ניתן

הטמון באותו עימות למצוא את הדבש להתמודד ואף יוכל ש – בעיני שמשון –

 
לקשר הדוק של המעשים ), שהוא רמז ראשון 158, עמ' 20כן אצל י' זקוביץ (לעיל, הערה  .25

  בעזה (וראה בבלי סוטה ט ע"ב: "תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה").

), עמד על הבריח והמזוזות של שער עזה כמרמזים על 160, עמ' 20י' זקוביץ (לעיל, הערה  .26

 הפלת שני העמודים בעזה.

 .457), עמ' 3סגרט (לעיל, הערה  .27

ציין למקבילות  )71 מ'ע, 3מ' גרסיאל (לעיל, הערה  : "לשון נופל על לשון".שם רש"יב .28

 בשןאשר ב... יאיר בן מנשה אשר בגלעד חות"ברמות גלעד לו  יג: ,'א דל"באוגריתית ובמ

(ראה בטקסט פתן -בשן: כאן ההקבלות ". ישנןנחשת בריחששים ערים גדולות חומה ו

 .נחשת-בריח(נחש בארמית) וחויא -יאירחות בסמוך), 

 ,'מיכה זראה: בשן ונחש,  ). לעניין16; פישר (לעיל, הערה 70), עמ 3מ' גרסיאל (לעיל, הערה  .29

, ירושלים תשל"ז, עמ' סמיכויות הנרדפים במילים מקראיות . י' אבישור,ד ,'נחום א ;יז-יד

368-369. 
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 .ומפגש

בעצמו שמוצא שמשון העז בין החידה מבטאת את הקיטוב בין המתוק ואם כן, 

ששמשון  ,שהיטמא הוא האהלפי מלבי"ם הדבש  .לוחםהוא  נגדםשבפלשתים ו

הטמא (שהרי קישר את אכילת הדבש  30קריב 'א. )ע"ב לדבר טמא" (סוטה ט איוה"

 ת הפלשתית.שלון שמשון באהבים כנוצר בגוויית האריה) ע

. (ט"ו, א) ביא גדי עזים לאשתו הפלשתית, ואף מכגדימשסע את האריה  שמשון

לחי החמור מנושע במים שהוא כן  ,תוך נבלת הארי הטמאמכל דבש ואשם שהוא וכ

ואל תאכלי כל  "ועתה השמרי נא ואל תשתי יין ושכר :המלאך אמר לאמו 31.הטמא

וכל טמאה אל ם, ז); "" (שואל תאכלי כל טמאהאל תשתי יין ושכר " 32" (י"ג, ה);טמא

הוא אף שעל  ,מתאווה לדברים טמאים ולמתוק שבהם שמשוןיד). שם, ( "תאכל

ל מלחם מנוח ולאכמסרב ם. המלאך תל" להיות "מאכל" כמוכֵ גורל ה"אֹ ולוחם נגדם 

ונושע מלחי  ט)-ח ז,"(ט להוריואך שמשון אוכל מהדבש ואף מאכילו (י"ג, טז), 

 צריך היה להיות טמא הדבורים דבש, ואף ים. הארי והחמור טמאהחמור הטמא

יכול להתגבר על הוא שלכך רואה בשיסוע הארי אות שמשון  33הטמא. מקורו מפאת

רעיון . מהם מבלי שייפגעיכול לטעום הוא שלכך אות שבגופתו ובדבש  ,הפלשתים

כיצד יגיד  ,לא הגיד הוריוואם ל 34.אמוללאביו וו מגידנו איזה חידתי הוא, ולכן הוא 

 )?י"ד, טז – "הנה לאבי ולאמי לא הגדתי ולך אגיד?"( לאשתו הפלשתית, הדבש העז
ציין, שהארי והדבש מעוררים את זכרו של הכתוב בשה"ש ה', א:  35י' זקוביץ

עם  עם דבשי שתיתי יינימורי עם בשמי אכלתי יערי  אריתי"באתי לגני אֹחתי כלה 

שפסוק זה בשיר השירים מתקשר  ". הוא מוסיףִאכלו רעים שתו ושכרו דודיםחלבי 

גם למשתה החתונה של שמשון ולהשקיית הרעים שם. כן עמד על הזיקה בין 

"לבבתני אֹחתי כלה  " (ט"ז, כח) ובין שה"ש ד', ט:ואנקמה נקם אחת משתי עיני"

שועלים  שועלים"אחזו לנו  לבבתיני באחד [באחת קרי] מעיניך". כך גם שה"ש ב', טו:

וילך שמשון וכרמינו סמדר", שהוא משל לאהבה, לעומת " יםכרמקטנים מחבלים 

(ט"ו, ד), והם " שני הזנבות בתוך וישם לפיד אחד בין... שועליםוילכד שלש מאות 

 
 .22ראה לעיל, הערה  .30

ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי [ויצאו ממנו מים וישת]' (שופטים ט"ו, יט). א"ר '" .31

. משמעות הגמרא יצחק דבי רבי אמי: הוא איווה לדבר טמא, לפיכך נתלו חייו בדבר טמא"

שהמים בקעו מלחי החמור (וכן הבין רש"י ש"הדבר טמא" הוא החמור); המהרש"א (שם) 

 תופסו כגופת הארי. לפי מלבי"ם הוא הדבש הטמא, היינו האישה.

? ומתרצת שהכוונה דברים טמאיםעד אז הייתה אוכלת וכי מקשה: ) ע"ב סוטה (טהבבלי  .32

  ."דברים האסורים לנזיר"שלא לאכול 

 .בע" בכורות ז אך הוא מותר: .33

-81, תשנ"ה, עמ' ג נתיבי מרחבים, 'פרקי שמשון כנבואה שהוצרכה לדורות'קופמן,  'י :ראה .34

91 . 

 . 204, 129, 108, 101עמ' ), 20ראה: י' זקוביץ (לעיל, הערה  .35
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(שם, ה). אותה שרפה היא תוצאה של החידה. עוד יש  זיתועד כרם  שורפים מגדיש

: "הביאני אל לציין את מוטיב היין (האסור לשמשון) והאהבה בשיר השירים, כגון

 דיך מיין" (א', ב). בית היין ודגלו עלי אהבה" (ב', ד) וכן: "טובים דֹ 

בכך קשור פתרונו של שמשון ומורכבות כישלונו בעימות עם הנזירות, חידת 

 (י"ד, ה) ה"תתמנ כרמיל"המלאך וחידת כוחו. חידת הארי נמצאת לו בירידתו 

 36.על שמומילים המבוסס משחק , (שם, י) תה"משון שמש שם"ויעש ובעקבות זאת 

עם פלשתים אתר קיטוב שעתידה להיות עיר גבול ) ה-א ,שם( תמנהכרמי שם ב

 , רואה אישה פלשתית ונעשה "חתן התמני" (ט"ו, ו).ב שמשוןרֶ בקֶ ו

האסור לנזיר:  ,ביום השביעי של המשתהאת פתרון החידה  הפלשתים מוצאים

ויאמרו לו אנשי העיר ביום  ...ויגד לה יעישבויהי ביום ה... הימים שבעת"ותבך עליו 

"וטמא  :לסוף תקופת נזיר שנכשל ונטמא). הדברים מקבילים יח-יז ד,"(י "שביעיה

 37.טו) ,'יגלחנו" (במדבר ו ביום השביעיראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו 

 נזירות שמשון

ראו ויאמרו ק לבםקרי]  כטובטוב [ "ויהי כי :מפלתו של שמשון קשורה במשתה

' ישנה טוב לבלשמשון וישחק לנו... ויעמידו אותו בין העמודים" (ט"ז, כה). ל'

עליו והוא שֹּכר עד ולב נבל טוב בביתו... משתה כגון: "והנה לו  38משמעות של יין,

" (שמ"ב י"ג, כח). ביותר יצוין כטוב לב אמנון בייןמאד" (שמ"א כ"ה, כה); "ראו נא 

  ".ביום השביעי כטוב לב המלך ביין... יםמשתה שבעת ימי: "-אסתר א', ה

מנחל מפלתו והפרת נזירותו של שמשון, שהיא סוד כוחו, באות על ידי דלילה 

בני  ולשרקה עירה גפן"אסרי לכגון:  40השם שורק רומז ליין, 39.צרעהל ךסמוה, שורק

 
 . 82), עמ' 3מ' גרסיאל (לעיל, הערה  .36
אם תארגי את " (ט"ז, ז); "יתרים שבעהאם יאסרני בכך גם בהמשך, ביחס לחידת כוחו: " .37

 ).יטשם, ( "ויסר כחו מעליו... מחלפות ראשו שבעותגלח את " (שם, יג); "מחלפות ראשי שבע

 .199), עמ' 20י' זקוביץ (לעיל, הערה  .38

עיר הגבול  .814-815, עמ' 2ירושלים תשכ"ח, ה קלופדיה מקראיתיאנצ, 'נחל שורק'ערך נוה,  י' .39

חידה בא ה. פתרון שמשון םשב הקשור ),י ו,"יהושע ט( צרעהגם היא לסמוכה ה ,שמשבית 

 חרשתם"לולא  ושמשון מגיב: ,(רש"י, תרגום יונתן) השמש= יח)  ד,"" (יהחרסהבטרם יבא "

, פרשת החזרת ארון ה' לבית 'ז-'א ו"השוואה לשמה תנמעניי חידתי".בעגלתי לא מצאתם 

פלשתים, קציר חיטים, נפילת דגון, . גם שם, כמו אצל שמשון, מוזכרים המוטיבים של שמש

"ואסרנהו" אצל שמשון (ט"ז, ה) לעומת פרה, חרישה, סרני פלשתים, או  , עגלהזבחעזה, 

משמעות ה) עמד על 149 מ'ע, 4לעיל, הערה נסון (רוזי' . "ואסרתם את הפרות" (שמ"א ו', ז)

דגון אל הדגן.  הפלשתים, לבשני המקרים מודגשת הפגיעה באשבהשוואה, כאשר הפרשנית 

לת מפתח י"גבול בית שמש" (מעד הארון  תמודגש הרס מקדשו בעת קציר החיטים והחזר

הדגן.  – ציר החיטים ופוגע בדגון בתחום התמחותוהגדיש בעת קאת שמשון מבער גם שם). 

 המסלול מעקרון לבית שמש עובר בנחל שורק.

 .457), עמ' 3סגרט (לעיל, הערה  .40



 נחמן לוין

68 

שביסודו עומדת " ,ציין ש"מעגל הנשים" 42רוזנסוןי'  41).יא ח,"(בראשית מ" אתנו

 . ונה המפורסמת התחיל בתמנה והסתיים בנחל שורק"התא

 ...פלאימשחק מילים כפול: "למה זה תשאל לשמי והוא ישנו  'ידת המלאךב'ח

ה, אבל זהו אכן חידמשמעותו " פלאי" .יט)-יח ג,"לעשות" (י אומפלִ  'ויעל על הצור לה

(במדבר  "'לנדור נדר נזיר להזיר לה יפליא"איש או אשה כי  43ו:שליחותשמו, על שם 

ים יהיה הנער מן הבטן והוא ה: "כי נזיר אלונזירותשל שמשון הוא  מקור כוחו ו', א).

ים אני מבטן הכי נזיר אל": ףבסו וכפי שהוא מגלה ,ה) ג,"(י להושיע את ישראל" יחל

  44.)זי ז,"(ט "כחי ממני וסר לחתיגֻ  אם אמי

, זבח: כא)-א ,'ו במדבר(פרשת הנזיר אצל שמשון לקוחים ממונחים רבים 

 גילוח הראש. אש,ה, עולה, מנחת, תגלח

גם שתיית המים  45.עליו , האסורקרבה לייןב של שמשון קשורות תיווקרפתה

שהוא  ישועות(ט"ו, טז) רומזת ליין = חמר. ה ""חמור חמרתים ,מתוך לחי החמור

 הוא 46.לנזיר האסורה עם טומאת מת,מגע ב מביאות אותו ותוח נזירומכ מחולל

מורה עולה גם בסוף לו ,מתיםעם משתה ועם הטמא ובא בקירוב עם כרם ו מן כלוא

 
: "וירד והשווה". דן אריה "גור :רכת משהבבו" יהודה: "גור אריה שםברכת יעקב ליהודה. ב .41

 "תמנתהיהודה: "הנה חמיך עולה על  , לעומת הנאמרא) ד,"" (שופטים יתמנתהשמשון 

א: "שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה, יהודה שנתעלה י ע"סוטה . וראה ח, יג)"(בראשית ל

; א) ו,"שופטים ט ;יז ח,"(בראשית ל גדי העזים . עוד מוטיבים מקבילים:בה כתיב ביה עליה"

בעקבות גדי העזים (בראשית ל"ח,  האישהשרפת ; א) ז,"שופטים ט; טז ח,"(בראשית להזונה 

ה)  ח,"(בראשית לאכזיב  );93] עמ' 20כד; שופטים ט"ו, ו; כן ציין גם י' זקוביץ [לעיל, הערה 

שם לג) ובארץ דן ( ו,"בארץ יהודה (יהושע ט אשתאול וצרעה ); וכןיד ז,"(שופטים ט כזביםו

 למה יהודהויאמרו איש " , וכן:)ג ז,"(שופטים טהודה מוזכרת כאן שבי חברון . גםמב) ט,"י

יא). -י ו,"(ט "מיהודהעליתם עלינו ויאמרו לאסור את שמשון עלינו וירדו שלשת אלפים איש 

יחסי יהודה ודן כאן עם כיבושי יהודה בארץ את מקשר ), 151 מ'ע, 4לעיל, הערה ( רוזנסוןי' 

ח: "וילכד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה  ,'בשופטים אכמובא  ,לשתיםפ

 ו."וראה יהושע ט .ואת עקרון ואת גבולה"

. ח ,'זכריה א', כא; ב וירמיה ;ח ז,"ט ;ב ,'ה וישעיהעל הקשר בין 'שורק' לגפן וליין ראה עוד: 

 .457), עמ' 3וראה: סגרט (לעיל, הערה 

 .146, עמ' 4לעיל, הערה  .42

"לנדור נדר נזיר להזיר לה'' ,, ששם שמו פלאי'אכי יפלִ '" :ו יפרשה במדבר רבה ראה  .43 '.  

והייתי ככל האדם...  וחליתימבטן אמי אם גלחתי וסר ממני כחי  "נזיר אלהים אני יצוין: .44

, ואז כב)שם, ( "שער ראשו לצמח כאשר גלח ויחליט). ובהמשך: "-יז(ט"ז,  לענותו" ותחל

 חוזר כוחו.

הי"ג;  גפ"נזירות משנה תורה הלכות  רמב"ם ;בע" : רש"י סוטה ט, ראהאם אסור היהבשאלה  .45

 ,שהיה אסור אף שלא הוזכרכתב  "במ אפ"תוספות יום טוב נזיר . בבע" מהרש"א סוטה ט

  .וזהרה אמומדה

 .בע" ה הגמרא, נזיר דתשוכפי שהק .46
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זלזול מעשיו ראו בש יש אך 47,לנזירוהאסור המותר  ממנו אתעל ראשו. חז"ל למדו 

 ת. יואפשרוהי תשבין  וכך נוצר מתח48 ,בנזירות

 סגירת המעגל וסימטריות החידה

בין צרעה ובין  וייעודו בהנגדת מוטיבי לידה ומוות פותחים וסוגרים, בלידתו

כי נזיר " של שמשון, המלאך אמר: מוא. לדברי לא) ז,"(טשם  מותול רמוז ואשתא

: אלא כך,לא אמר  ואולם המלאך .ז) ג,"" (יעד יום מותוים יהיה הנער מן הבטן האל

 ,עד יום מותו ותונזיר" (שם, ה). הוא לא שמר על מן הבטןים יהיה הנער ה"נזיר אל

  49מת. מכךואכן כתוצאה 

ויהי  ...המנחואת ה העזיםאת גדי  מנוחויקח של שמשון (" ולידתבר וקשההזבח 

מקביל  כ)-יט ג,"י", המזבחבלהב ' השמימה ויעל מלאך ה המזבחבעלות הלהב מעל 

הגדי כג).  ז,"(ט "גדול לדגון אלהיהם ח זבחֹלזּבוסרני פלשתים נאספו ": עזהמותו בל

משון לאשתו ש ביאהגדי שוה בשורת נזירותוב לעולהו של שמשון אבישהעלה 

" שחייב נזיר להביא על כישלונו, כבש בן שנתו(שעלתה באש) מקבילים ל"הפלשתית 

 ). ואכן יש זבח בהתגלח שמשון:יא-ט ,'במדבר ועל אשר "טמא ראש נזרו" (

 הזבח בתחילה

 חַ ֹּוָמנו ַלֲעׂשֹות ּוַמְפִלא ה'לַ  ַהּצּור ַעל ַוַּיַעל

 (י"ג, יט). ִאיםֹרֹ ְוִאְׁשּתו

 (שם, כ). ָאְרָצה ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו

 הזבח בסוף

 ִאיםָֹהר ְוִאָּׁשה ִאיׁש ֲאָלִפים ִּכְׁש�ֶׁשת ַהָּגג ְוַעל

 (ט"ז, כז). ִׁשְמׁשֹון ִּבְׂשחֹוק

 (ש ּבוֹ  ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ְוַעל ַהְּסָרִנים ַעל ַהַּבִית לַֹוִּיּפ

, ולבסוף מתקיים: יב) ג,"(י "הנער ומעשהו משפטמה יהיה שואל בתחילה " מנוח

. לא) ז,"(ט "את ישראל עשרים שנה שפטוהוא  אביו מנוחבקבר ... ויקברו אותו"

 מה" " (שם, ח),היולד נערמה נעשה ל" " (י"ג, ה),נערה ים יהיההכי נזיר אלבלידתו: "

שמשון  ; ובמותוכד)שם, ( "'ויברכהו ה נערויגדל ה" " (שם, יב),נעריהיה משפט ה

בתחילה  כו). ז,"(ט המחזיק בידו" לסייע לו להישען על עמודי הבית הנערמבקש מן "

 ים אשר שלחת יבואהאיש האל '...מנוח אל הויעתר נוספת: " התגלותל מתפלל אביו

 ; וכן שמשון מתפלל בסופו לעודח) ג,"(י "נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד

ים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה השמשון אל ה' ויאמר ה' אל ויקרא: "התגלות

וילך שמשון " צחונו:יתחילת נ" (ט"ז, כח). בים ואנקמה נקם אחת משתי עיניההאל

 
 טז. יפרשה במדבר רבה  שם;נזיר  .47

במחויבות הנזיר להתרחק מן יש שראו בעצם קרבתו לכרם זלזול  .)22(לעיל, הערה  קריבא'  .48

קול אליהו, מלבי"ם) הבינו שהוריו הלכו ב ). אחרים (הגר"אע"א שבת יגראה ( היין ומן הכרם

 רה.כזהירות יתֵ אותו סביב, ששמשון הקיף  , בזמןתוך הכרםבקצרה בדרך 

אבל המלאך  ,עתידש, לפי שלא ידעה מה 'עד יום מותו': "היא הוסיפה ה יפרשה במדבר רבה  .49

. המדרש "'עד יום מותו'לכך לא אמר  ,לאבד נזירותו על ידי דלילההוא שהיה יודע שעתיד 

 ת.שה ההורגישה המולידה והאיהאמקשר את 
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 סופו:; ובד) ו,"(ט "בתוךהזנבות שני  אחד בין לפידוישם  שועלים שלש מאותוילכד 

שמשון את  וילפת" ;" (ט"ז, כז)ואשה הראים בשחוק שמשון כשלשת אלפים איש"

 ).כטשם, ( "התוךעמודי שני 

 נו. בתחילה:וורויעקודמת לחידתו של שמשון, ומציאת הפתרון גורמת ל היהראי

הנה " ;ד)שם, ( "יםהמלאך האל כמראה ומראהו" ;ג) ג,"(י "אל האשה 'מלאך ה וירא"

מלאך  ולא יסף עוד .ויפלו על פניהם ראים ומנוח ואשתו" ;י)שם, ( "אלי האיש נראה

 'ותאמר לו אשתו לו חפץ ה .ראינוכי אלהים  מות נמות" כא);-" (שם, כלהראה 'ה

ויאחזוהו פלשתים "בסוף: ו 50.כג)-שם, כב( "את כל אלה הראנוולא  ...להמיתנו

כשלשת אלפים איש ואשה " (שם, כד); "אתו העם ויראו" (ט"ז, כא); "וינקרו את עיניו

" (שם, מפלשתיםעיני נקמה נקם אחת משתי וא" (שם, כז); "בשחוק שמשון הראים

 . כח)

אשה  וירא": ששמשון חטא בעיניו ונענש בעיניו. בקלקולו 51חז"ל ציינו

" בעיניקח לי כי היא ישרה " " (שם, ב);בתמנתה ראיתי אשה" " (י"ד, א);בתמנתה

" (שם, את מפלת האריה לראות ויסר" (שם, ז); וכן: "שמשון בעיניותישר (שם, ג); "

, ובסוף הסיפור כב) ג,"(ית המלאך ראיימפחדו למות את ביע ממנוח מעניין ש ח).

 לא). אביו אכן מת. ז,"אביו" (טבקבר מנוח "בין צרעה ובין אשתאל  שמשון נקבר

 הגדות-חידות: ירידות ועליות, הגדות ואיהתנודה בין ערי הגבול וה

 עלהואם תעשה ה); " " (י"ג,על ראשו יעלה ומורה לא" :עלייהקשורה ב חידת המלאך

המזבח  מעלהלהב  עלותב" (שם, יט); "'על הצור לה ויעל" (שם, טז); "תעלנה 'לה

לעומת זאת הרקע של כג). שם, ( "ומנחה להֹע" (שם, כ); "'מלאך ה ויעלהשמימה 

" (י"ד, שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה וירד": ירידותקשור בשלוש  חידת הארי

וידבר  וירד" (שם, ה); "והנה כפיר אריות ...מו תמנתהשמשון ואביו וא וירד" א);

והנה עדת דבורים בגוית " (שם, ז). ובהמשך גם לשון דומה מן השורש רד"ה: "לאשה

-" (שם, חהדבש רדהולא הגיד להם כי מגוית האריה ... אל כפיו וירדהו .האריה ודבש

 'צלח עליו רוח הות" (שם, י), "אביהו אל האשה וירד": עוד בהקשר של החידה 52ט).

 ." (שם, יט)אשקלון וירד

 
ומראהו " " (שם, ח);ויורנויבוא נא עוד אלינו " ;ה)שם, ( "לא יעלה על ראשו ומורה" מלבד: .50

 .הרה, והרית, וירא" (שם, ד). וכן: נוראים הכמראה מלאך האל

 סוטה י ע"ב. .51

ביחס ללשונות  .143 מ'ע), 4(לעיל, הערה רוזנסון י'  ;101), עמ' 20י' זקוביץ (לעיל, הערה  .52

ממלכות מן הנהר ארץ הבכל  מושל"ושלמה היה את:  ציין רוזנסון וירדהו-רדה-וירד

תקבולת כפולה: . הד)-א ,'א הל"בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה" (מ דהֹרכי הוא  ...פלשתים

עזה, גבולי הפלשתים; -תפסח ,עבר הנהר-ממשלה: ארץ פלשתים, גבול מצריםהגבול הרדייה ו

הלא ידעת כי  ...שלשת אלפים איש מיהודה וירדו"מושל". בשמשון: "-תקבולת "רדה"הו

 ).יב-יא ו,"" (ט...ירדנולאסרך  ...בנו פלשתים משלים
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צחון היורדים בערכם: ידימויי נבמתוארת במוטיבים ושל שמשון דרדרותו יה

שלוש  סרני פלשתיםלעומת שלוש הירידות מנסים  חמור (מת).ו אריה (חי), שועל,

 שלש"זה . חידתולהם שלא הגיד לגלות את חידת כוחו, ואינם מצליחים, עד  פעמים

 להגידולא יכלו "חידת הארי: לעומת , (ט"ז, טו) לי" ולא הגדתלת בי פעמים הת

לה מגלה הוא  ,אצל אשתו בתמנהשוב, כפי שקרה גם יד).  ד,"ימים" (י שלשתהחידה 

ותדבר אלי " ;ו) ז,"(ט "נא לי במה כחך גדול הגידה"לפלשתים: מגלה חידתו והיא את 

 לה את כל לבו הגידותרא דלילה כי  ...לה ויגד" " (שם, י);לי במה תאסר הגידהכזבים 

את כל לבו  [לי קרי]לה  הגידהפעם כי  עלוותקרא לסרני פלשתים לאמר  ותשלח

 ויורידו": בסופו של דבר. ויח)-" (שם, יזהכסף בידם ויעלואליה סרני פלשתים  ועלו

 " (שם, כא). אותו עזתה
מעות הרי שבמש ,משמעות הראלית, בגאוגרפית ולאומית, מעבר לעימות

: של שמשון ת נפשוותנודאת  משקףתנועה בין ערי הגבול ה תיאור 53המטפורית,

פלשתים ונתקל בארי, ה לאיורד  אביו ואמו, לאשה בתמנה, עולה ייורד ורואה א הוא

יורד  ,חידתו המשת לדבש, יורד אבנתקל אל אשתו הפלשתית, לאחר מכן יורד לדבר 

" (י"ד, יט), ויעל בית אביהוי החידה, "למגידמפלשתים לתת חליפות לאשקלון לקחת 

לאחר . " (ט"ז, כא)אותו עזתה ויורידו" ,בסוף .עליו (ט"ו, ט) פלשתים עוליםעד ש

וכל אחיו  וירדו"אירונית:  העליי ) באהיט ,י"ד –" בית אביהו ויעל"ירידתו הטרגית (

 .לא) ז,"(ט" ויקברו אותו ויעלווישאו אתו  54בית אביהו

"מכל האמור להישמר  ,הנזירפעם בין צרעה ואשתאול, שמשון רוחו, הנת ותנודב

אדם  אךו, לא נבין את חידת .הוא חידה – 55מתאווה לדבר טמא" ובכל זאת טמא

 אדם כזה.נוכל להבין אולי  –מן העז ומן המתוק  ומבינים אותו, שיש ב איןש

 
 .146-148 מ'ע), 4(לעיל, הערה  י' רוזנסון .53

וירדו ) עמד על עליותיו לבית אביהו/אביה לעומת "209, עמ' 20גם י' זקוביץ (לעיל, הערה  .54

  ".ויעלו ...אחיו וכל בית אביהו

קהלת זוטא  ;27, עמ' נשא ד] בובר[תנחומא ט ע"ב. שמשון נקרא בחז"ל: "חוטא" (סוטה  .55

התאווה לדבר כמי ש ),בע"-ע"א ראש השנה כה( "קלי עולם") ומתואר כאחד מכו זפרשה 

גם: "צדיק", ש"שכינה טמא (סוטה ט ע"ב) ושהתקלקל (שם). מאידך הם קוראים לו 

ושנקרא על  "דן את ישראל כאביהם שבשמים"כן כמי שו (סוטה שם); מקשקשת לפניו כזוג"

 (שם י ע"א). של הקדוש ברוך הוא" שמו 
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