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 בין שירה עברית לתשתיותיה –שמשון( -צללפונית )אם
 
 ביץוטליה הור
 

 תקציר
ז"ל כצללפוני או כצללפונית, פואמה חשמשון שזיהו -יעקב פיכמן הקדיש לאם

ובה תשע דמויות. שנים לא מעטות אחריו " שמה "צללפונית -דמויית מחזה 
-םא - רי שיר לירי בעל שם דומה: "הצללפוניג-הקדישה לה אסתר שרה שניאורסון

שמשון". מחקר זה מבקש לעמוד על אפיוני צללפונית בכל אחד מהשירים ועל 
 מהות זיקתם לסיפור המקראי ולפרשנויותיו.

ואילו המשכו לעיוני  חלקו הראשון של המחקר מוקדש לעיון בשני השירים,
ב רהשוואה צורניים וענייניים ביניהם. לאחר מכן נידון פשוטו של שופטים יג 
ן הפערים. בהמשך מוצג מגוון פרשני יהודי קדום ומאוחר המתמקד בעיקר באפיו

ם אישּה ומיקומה בסיפור. אחרי כן מוארת זיקת השירים מנוח יחסיה ע-אשת
  לתשתיתם המקראית ולפרשנויותיה.

שופטים יג גרי נטועים ב-רסוןפיכמן ושניאו-מהמחקר עולה כי אף שאדני שירי
ובפרשנויותיו הם לא הסתפקו בו. אלא שהם הסתייעו בפרקים הקודמים לו 
ות והמאוחרים לו ובפרשנויותיהם. כמו כן הם הוסיפו עליהם ובראו בריאות חדש

 המגוונות בדרכן את ארון הספרים היהודי רב הפנים.

 
 מפתחמילות 

-לירית-מחזה, קינה-ית, צללפוני(, פואמה דמוייתמנוח )צללפונ-מנוח, אשת
 פייטנית, פרשנות יהודית קדומה ומאוחרת.

 
 מבוא
 פי מגדרה-אלא על 1שמשון אינה מוזכרת בשופטים יג בשמה הפרטי,-אם

כצללפוני  2)=האישה(, או בייחוסה למנוח אישּה )=אשתו(. ואולם חז"ל זיהוה
אחותם של כמה אנשים שייחוסם  -ימת בני דרום יהודה בדה"א ד המוזכרת ברש
בפירושו לפסוק זה בדה"א מניח קיל ששמה נזכר בדה"א מכיוון  3אינו ברור.

שהייתה חשובה או על שם מעשה מפורסם שאירע לה. אמנם אין הוא מפרטו, אולם 
על  שמשון, נראה שהמעשה המפורסם שהוא התכוון אליו מספר-מזיהוי חז"ל כאם

התגלות המלאך אליה בשופטים יג. פירוש שמה לפיו הוא: "הצל את פני כלומר: 

                                                           
 בניגוד לסיפורי לידה אחרים, כלידת יצחק, יעקב ועשיו או שמואל.   1
 בראשית רבה צא, ע"א.   2
, המזכיר בין 853–852, עמ' 1973אנציקלופדיה מקראית, ב, ירושלים ראו ש"א לוינשטאם, 'הצללפוני',    3

 השאר הצעה לחלק את השם הצללפוני לשני שמות של זכרים: יהללאל וצפוני, ואולם דוחה סברה זו.
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צליל, ומעורר בשל כך ספק: האם -פרוש את חסותך עלי", המבוסס על שוויון
מלכתחילה הוריה העניקו לה את השם או בדיעבד לאחר האירוע. פירוש אחר 

 4המסתמך על אותו אירוע מבאר שצל"ל פירושו מלאך.

 מלמד שהייתה משבט יהודה ונישאה לבן שבט דן.  5כצללפוני או כצללפונית זיהויה

. ספק אם הוא פואמה 6יעקב פיכמן הקדיש לאישה זו שיר ארוך ושמו "צֶלְלּפֹונית"
שבו נוטלות חלק דמויות אחדות:  7ארוכה, ספק אם הוא מחזה של ארבע מערכות
זראל. שנים רבות אחרי כן צרעה וע-צללפונית, מנוח, שמשון, יעל, ארבעה מאנשי

 8שמשון".-אם -גרי שיר, "הצללפוני -הקדישה לה גם אסתר שרה שניאורסון

 מצד אחד מחקר זה מבקש לעמוד על אפיוני צללפונית בכל אחד מהשירים, ומצד
 אחר על זיקת אפיוניה בהם לסיפור המקראי ולפרשנותו.

וני ו המשכו ייוחד לעיחלקו הראשון של המחקר יוקדש לעיון בשני השירים, ואיל
ב רהשוואה צורניים וענייניים ביניהם. לאחר מכן יידון פשוטו של שופטים יג 

יה עם אישּה ואת מקומו של כל מנוח, את יחס-הפערים המאפשר לאפיין את אשת
-אחד מהם בסיפור בדרכים שונות. עניינו של הפרק הבא בהצגת מבחר פרשנות

תם לה. לאחר מכן תתואר זיקת השירים לתשתייהודית קדומה לסוגיה זו ומאוחרת 
 המקראית, הפשטית והפרשנית רבת הפנים.

 
 "ְצֶלְלּפֹוִנית" מאת יעקב פיכמן

ת  -ארבע מערכות בשיר: הראשונה  ",  -ֶלְלּפֹוִנית", השנייה צְ "ְתִפלַּ ית, שלישה"ָמנֹוחַּ
ר ָמנֹוחַּ " -ָאִביב ְבָצְרָעה" והרביעית " -הארוכה מכולן  ֲחצַּ  ". בַּ

המערכה הראשונה מוקדשת מראשיתה ועד סופה לצללפונית הנמצאת בדרכה אל 
צור בולט מלבין בלב חורש. במקום שבו נגלה אליה בעבר איש האלהים, ואשר 
" כדי לשפוך את  אליו היא חוזרת שוב ושוב השכם בבוקר "ְבֵאין עֹוד ֵער ְבֵבית ָמנֹוחַּ

ת ֹקֶדׁש" מעניק לה אושר "ְכֹבֶשם מקום זה הנחשב בעיניה כ"ַא לבה ולהתפלל. ְדמַּ
טֹוב, ָצרּור ִבְכנַּף שְמָלה". מעולם לא שכחה אף לא פרט אחד מפגישתה עם 

ְּפָלִאים"  ְדמּות", "ִאיׁש הַּ כינויי איש האלהים המבשר לה על לידת בנה בצהרי  -"הַּ
שֶֹ  ץ לֹוֵהט הַּ ק, ָרבַּ חַּ שַּ ָנֵמר ְבֵלב הַּ ז כַּ -ֶמׁש". אושרה היה כה רב, עדיום קייצי, כאשר "עַּ

                                                           
 . 111, הערה 141ראו ל' גינצבורג, אגדות היהודים ה, ירושלים תשס"ט, עמ'    4
פילון, המובא אצל גינצבורג, -ו ל' גינצבורג )שם(. לפי מקור אחר )פסידויד של התלמוד. רא-פי כתבי-על   5

 שם(, שמה אינו צללפונית אלא עלומה )=עלמה( בת רמק.
קמא. משורר, עורך, יעקב פיכמן היה מבקר ספרותי –אביב תשל"ג, עמ' קלג בתוך כתבי יעקב פיכמן, תל   6

 גן. "ח באייר תשי"ח ברמתומתרגם. חתן "פרס ישראל" לספרות יפה. נפטר בכ
במאי, המתייחסות לתפאורה ולשפת הגוף הנדרשת -במקביל לרצף השירי, מופיעות בו כבמחזה הערות   7

מהדמויות הן בפתיחת המערכות וגם בתוכן. גם לדעת לוז לפואמה אפיונים דרמטיים. ראו בספרו, שירת 
  .55–52, עמ' 1989אביב  יעקב פיכמן, תל

גרי היא ילידת -. אסתר שרה שניאורסון22פולג תשע"ד, עמ' -משגב אמהות: נשים במקרא, רמת בספרה,   8
 הארץ, דור שביעי למייסד תנועת חב"ד. משוררת, סופרת  ופובליציסטית וד"ר להיסטוריה.
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כי לא התאוותה לדבר חוץ מאשר להתממשות ההתגלות. אף שהבינה כי יום יבוא 
 ובנה יאבד לה, כמובא בטורים הבאים:

 ָאֵכן ְבֵסֶתר ְלָבִבי ָתִמיד ָׁשַאְלִתי

ְשִביל ָהָרם, ק ֵיֵלְך בַּ  ֲאֶׁשר ִיְרחַּ

ד ִלי   ִאּמֹו.לְ  –ַאף ִאם ָכִליל ֹיאבַּ

ֵלל ְליֹום ֶזה!כֹ  ְצִתי  ה ֶאְתּפַּ  ֹכה ָחפַּ

ֵהר בֹו ְוהּוא יֹום ּגֹוָרִלי!  ִלְזכֹות מַּ

 
מנוח אינו נזכר ישירות במונולוג זה, אולם מבין השורות ניכר כי לבה לא נהה אחריו 

ודאי שלא בהשוואה לחוויה שהעניקה לה דמות הפלאים שהיא משחזרת שוב  -
םהמילה ושוב. אגב חזרה משולשת על  עַּ כדי להדגיש  ִלְמקֹוםּוכפולה על המילה  ּפַּ

ְבִתי ]...[ -את חד םפעמיותו של האירוע שהעניק לה אושר של ממש )"ִּפָנה זֹו ָאהַּ עַּ , ּפַּ
םָׁשם  ִלְמקֹום ]...[ \\ עַּ הּו,  ּפַּ םלֹו  ְמקֹוםל \\ֲאֶׁשר ְּפָקדַּ עַּ ֵאל ֵהִאיר"(. בשורת -ֶחֶסד ּפַּ

יטחון, מרגוע ושקט. מנוח לא היה שותף להן, שכן המלאך העניקה לה תחושות ב
 תיאורן בפיה מנוסח בגוף מדבר ולא מדברים, כמצופה מזוג עקר שנפקד.

ִיים ֹלא עֹוד ָיֵראִתי  ֵמָאז ִּפְגֵעי חַּ

ך. -ְוָכל ֲאֶׁשר ָבַאִני   ֵלב ֵברַּ

י ִהְרִעיפּו ֶׁשֶקט ר ֶזה ָעלַּ  ֶזה ַאחַּ

י מָ  ד ִאם ָימַּ  ְלאּו יְַּרֵחי ְפָלִאים, עַּ

 ָלֶלֶדת ֶאת ִׁשְמׁשֹון. 

 
בטורים הבאים חושף המונולוג את מודעתה של צללפונית לשֹונּותו של שמשון, 

דמות עלומה  -נכר אך גם אחרי יעל היהודיה -בזמן אחרי בנות-להימשכותו בו
שמשון המקראיים ובפרשנויותיהם. היא אמנם מודאגת מזרות -שאינה נזכרת בפרקי

ת ָעָלי ע "ֲהֻמלַּ ל ָמה ָקָרא לֹו ֱאֹלָהיו ֵמֶרֶחם".  \\\ו", אך מייחלת "ִכי יֹום ֶאָחד ֵידַּ עַּ
ֶּפִלאי"  כינוי השאול מתשובת  -מונולוג זה מסתיים בשאלתה: "ֲהָבאּו ְדָבֶריָך, הַּ

צללפונית  ֶפְלִאי".-המלאך למנוח בשופטים יג, יח: "ָלָּמה ֶזה ִתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא
 זוג.-איש וכבת-במערכה זו כאם. לא כאשתמאופיינת אפוא 

מנוח  שמשון, מתוארת פגישת ייה, המתרחשת זמן ניכר לאחר לידתבמערכה השנ
עת ְבגין פחדם מפלשתים. מנוח נעים  צרעה, הקוצרים את תבואתם בטרם עם אנשי

ההליכות מנסה לדבר על לבם לדחות את הקציר בימים אחדים, אולם הם אינם 
שיחה המתנהלת ביניהם מתגלות הערכות שונות לאישיותו של נענים להצעתו. מה

צרעה מודעים לעצמתו של שמשון  שמשון ולחלקו במיגור הפלשתים. שניים מאנשי
חֹוְמִסים". שניים אחרים מלינים על היותו חמום ק ִמָּפָניו יָגּורּו הַּ מוח:  ולעובדה ש"רַּ
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ֵרץ ְבֹלא ִעתֹו". אלה כאלה מכירים ביכולותיו יְַּׁשִחית, ִכי ִיְתּפָ  \\"]...[ ְבֵאין לֹו ֶמֶתג, 
מנוח לאלה  לחימתו. מתשובת-הפיזיות, אך חלקם מתקשים לקבל את אסטרטגיות

כמו לאלה, עולה כי גם הוא מוטרד מהתנהגות בנו וכי, לדעתו, אשמה בכך אשתו, 
 כמובא בדבריו הבאים:

ר, ֲעלּוִלים ָאֵהב. עֹוֶדנּו ָנעַּ  תַּ

ֲעׁשּוִעים   ָלֵאם, ְוֹלא ִכֲהָתהׁשַּ

 בֹו ֵמעֹודֹו. ְוַאף ָמְנָעה אֹוִתי, 

ְנחֹותֹו ְבֶדֶרְך  ָהָאב, ָתִמיד ִמְלהַּ

 ְבֵני ָהָהר, ]...[

ן  ֵבן, בֹו ִנְפְקָדה, ִנתַּ  ָלּהָאֵכן, הַּ

ְמרֹות ֶאת ִּפיָה. ְצִתי ְלהַּ  ְוֹלא ָחפַּ

ְרכֹו, ְוִהיא ִנְסֶתֶרת ם ֶאת דַּ ּגַּ  ְבׁשַּ

ם ִמֶכם, ִּגָלה ְבֶטֶרםִמֶּמִני,   ּגַּ

ד,   ק ָלּהנֹולַּ ְך ָהֱאֹלִהים. רַּ ְלאַּ  מַּ

 
ואף מנעה בעדו מלהקנות לו ארחות  9מנוח מודע לעובדה שלא כיהתה בבנה מעודה

"ְבֵני ָהָהר". מבין השורות האלה נשמעות טרוניות והאשמות המתרככות לנוכח 
ְמרוֹ  ת ֶאת ִּפיָה". הונהג כך מפני ההכרה בעובדה שמעולם לא חפץ כדבריו, "ְלהַּ

שהעריך את סגולותיה הִאמהיות או את יכולותיה האמוניות, שבגינן התגלה איש 
האלהים אליה ולא אליו? ואולי קנאתו המודגשת בחזרה כפולה על "ָלּה" ובשינוי 
ק ָלּה" ריפתה את ידיו באופן בלתי מודע, עד כדי כך שנמנע מלהמרות את  צורם "רַּ

יחסים טעונה בינו ובין  ובין כך הדברים האלה מעידים על מערכת פיה. בין כך
 אשתו. 

שּה ואל אי צרעה תגובת צללפונית הסתתרה עד כה בין העצים והיא מופנה אל אנשי
ת את התחושה שיחסיהם כן, היא מחזק-חלק מחבורה עמה היא באה חשבון. כמוכ -

ֶאל ִלבֹו  ַאֵחר. הּוא "ִׁשְמׁשֹון -וענת יא טה -אכן אינם תקינים. "ִׁשְמׁשֹון הּוא ְבִני" 
ק.  ל \יְַּקִׁשיב ְוֶאל ָהֱאֹלִהים, ִמֶכם ָרחַּ ר ֵכן יִ  הּוא ֹלא ִיְדֶמה ָלֶכם, עַּ  –ִלְגֹאל ֶאְתֶכם  \ְכׁשַּ

יה גוד אלת בניצרעה ומנוח נחשבים בעיניה כישות מונמכ ִלְהיֹות ָלֶכם מֹוִׁשיע". אנשי
 ל מורמת מעם ונוגעת בשמים.ע-תואל בנה הנדמים בעיניה כיישו

במערכה השלישית "ָאִביב ְבָצְרָעה" מתקיים מפגש בין יעל לשמשון, בלא נוכחות 
יעל. מאחר שעניינו  פיזית של צללפונית, המוזכרת בעקיפין בלבד כחלק מטיעוני

צללפונית בלבד נתייחס רק לפרטים הקשורים אליה. יעל, -של מחקר זה בהצגת
 רת שיר השירים ומתנסחת כמותה מתארת במערכה זו את מושאאהבה כגיבו חולת

                                                           
 כעלי הכהן )שמו"א, ג, יג(.   9
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ִדיָרה,  ָיד ָהאַּ ָנה, ִמְּפֵני יַּד ֵאל, הַּ ְסִתיִריִני, נֲַּעָרה ְקטַּ אהבתה בגבורתו ובחולשתו. "הַּ
י"  ְכִביד ָעלַּ הוא מתחנן אליה ומספר לה על געגועיו לאמו ואליה. הו אז היא  -ֲאֶׁשר תַּ

 נטיות כלפי אם זו. היא מאשימה אותה כמנוח בתסכולימודה בתחושותיה האמביוול
,  \שמשון מצד אחד )"ֶאְשָנא ָהֲעלּוָבה, - ֲהבֹות ֲאלֹוּהַּ ֵסֶתר  \ֲאֶׁשר ִתְצָמא ְללַּ ל ֶאְפָרן בַּ ְועַּ

ֵּפק"(, ומצד אחר גם מזדהה עמה )"ִאְּמָך, ָכמֹוִני, ֶאל ְׁשִביֵלי ָהֵעֶמק  ִהִביָטה ָכל  \ִתְתרַּ
יֹום , ָכֵאם, ָחְרָדה ְלָך"(. להתרחשות זו בין יעל ושמשון אין כמובן מקבילה בסיפור הַּ

המקראי. גם לא במפרשיו )להוציא שמה( שנטל מגיבורה מקראית אחרת, יעל אשת 
ְבגין התייחסותה  - השר, וחשיבותה-חבר הקיני. כולה פרי הזייתו של האני

 האמביוולנטית לאם, מושא מחקר זה. 

מנוח אנו פוגשים בצללפונית בלא בעלה  ביעית המתרחשת בחצרבמערכה הר
צרעה  בעודה טווה על אחד הסלעים ומהרהרת בפער שבין תחושות הפחד של אנשי

ד ִׁשְמׁשֹון ֶאל ְשֵדי ָּפֶלֶׁשת -לבין שמחת ח ֵאׁש ָנָקם ְבָקמֹוָתם". היא  \לבה "ֵמָאז ָירַּ לַּ ְיׁשַּ וַּ
ם ִהְתעֹוֵרר"(. יעל מזדמנת למקום רואה בכך סימן לתחילת התגשמות ייע עַּ ּפַּ ודו )"הַּ

ומשוחחת עמה. צללפונית משתפת אותה בשונותה מאמהות אחרות, בוויתורה על 
ת-"ְׁשלֹום ֵאם", ומנסה לשכנעה להכיל כמותה את אחרותו בגין ייעודו -ֵאם ּוְבנַּחַּ

ד ַאֵחר"(. לרגע קל היא אמנם מודה בקשייה להתמודד עם הנית וק מבנה )"הּוא נֹולַּ
ְתהּו דַּ ם ִלי ָלֵאם זּו ְילַּ ִית ֵאין ֵלב יֲַּעֹלז  \ )"ַאְלָלי! ּגַּ בַּ ְך ּגַּם בַּ  \ֵאין ֵחֶלק בֹו"( ומבעלה )"אַּ

מתפשרת. יעל  ִעִּמי ְוֵלב ִיְכַאב ִעִּמי"( אולם עד מהרה היא שבה לעמדתה הבלתי
כמותה מעמידה אותה על טעותה. היא מסבירה לה שאינה מסוגלת לנהוג בשמשון 

בשר ְכזו שבינה ובין אהובה.  דם ְכשלה עם בנה אינה דומה לקרבת מפני שקרבת
ח". בניגוד אליה היא מתקשה להשלים עם  ְפִריד ָלֶנצַּ ְת ֵאם ּוֵביֵנֶכם ֵאין ְלהַּ כדבריה: "אַּ
 מגרעות שמשון ומטיחה בה כי היא טועה בהחשיבה את נגעיו ומגרעותיו כאותות

בנו, "ִכְראֹות ׁשֹוֵפט, ִכְראֹות יֹוֵצר". יעל  מבחין היטב בקלוןמלכות, בניגוד למנוח ה
מזדהה אפוא עם מנוח כפי שהופיע בתחילת הפואמה, ואולם מנוח עצמו משנה את 

על שובו של שמשון ממלחמתו  יחסו המורכב לאם ברגע שעזראל מבשר לה
 בפלשתים. 

 כך הוא אומר לה:
 ִאיׁש ָהֲאֹלִהיםָלְך ֲאֶׁשר ִנָבא 

ָשֶדה  ֲחלֹום עֹוד ֶאְזֵכֵרהּו  -ָאז בַּ   -כַּ

 ִכי ִיָּוֵלד, ְבֵנְך ֲאֶׁשר ָחָזה ל

יֹום ְדָבָריו כָֻלם ְכֻתָּמם ָבאּו.  הַּ

 !ָלְךְשִאי ֵעינִַּיְך, ֵאם, ּוְרִאי ִמי ָבא 

ט ִׁשְמׁשֹון. ְלְתעֹות אֹוֵיב ִנְמלַּ  ִממַּ

יֹּום, ֵהֵחל בֹו ְלהֹוִׁשיעַּ   ִהֵנה הַּ

ְתהּו!אֶ  ְך ֵאם ִּגְדלַּ  ת ִיְשָרֵאל, ְתֹברַּ
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 ֲהסיפרה לו אשתו על יעדיו הלאומיים של בנם? נראה שהתשובה לכך חיובית,
יֹום ְדָבָריו ה באות, "ִהנֵ מילים הם מהגְכֻתָּמם ָבאּו", וכן  כָֻלם כעולה מהטור הבא: "הַּ

יֹּום, ֵהֵחל בֹו ְלהֹוִׁשיעַּ   ג, ה.ברי מלאך ה' לאשה בשופטים ידכ –ת ִיְשָרֵאל" אֶ  \הַּ

השר שם בפי מנוח את מילותיו של ישעיהו )ס, ד( לציון בשוב בניה מהגלות -האני
ד -ְשִאי)" ל צַּ ִיְך עַּ ָסִביב ֵעינִַּיְך ּוְרִאי כָֻלם ִנְקְבצּו ָבאּו ָלְך ָבנִַּיְך ֵמָרחֹוק ָיֹבאּו ּוְבנֹותַּ

ָנה"(. סוף סוף הוא מודה לא רק ליונותה עליו ובזכותה המלאה להתברך בע ֵתָאמַּ
ְתהּו!" ְך ֵאם ִּגְדלַּ (, אלא גם באיכות הקשר בינה ובין בנה. וזאת, מאחר 10בבנה )ְתֹברַּ

שהוא הוא חוזר ומדגיש פעמיים את כינוי השייכות ָלְך ופעם נוספת את היות 
  )ְבֵנְך(. שמשון )בעיקר( בנּה

, אריו מאושרת שנולד עבורה שניתכאשר מופיע שמשון צללפונית נופלת על צוו
שמחה שלא יבוזו לה על אמונתה המלאה באיש האלהים, מייחלת שמנוח לא 

ֲחלֹומֹות  אושרו בׁש", משוכנעת ֹלא ֶלָחִרי -יוכיחנה עוד על שגידלה את שמשון "לַּ
ה של שמשון ובהתממשות ייעודו. הקשר הסימביוטי בינה ובין בנה, כפי שהציג

את אישורו הנוסף בכך ששמשון פונה תחילה אליה ורק  יעל קודם לכן, מקבל
ה לאחר מכן ליעל. זאת מודעת בניגוד גמור לצללפונית לעובדה הכאובה שאהוב

 לת להודות בכך בפניו. הפואמהכי אינה מסוג-אינו מאושר מייעודו הלאומי, אף
ִין",  בדבריה  אחר מכןל מידונחתמת בדבריה אליו: "ִׁשְמׁשוֹן, אֹוִרי, ְלָך ִצְּפָתה ָכל עַּ

 ְך ֵאיֶננּו ְמֻאָשר".  אַּ  -לעצמה: "הּוא טֹוב ִלי 

יים כן פניה הסמו-פניה הגלויים של הפואמה נחתמים אפוא בניצחון האם. לא
שאותם חושפים יעל ושמשון. הלה מדווח לאמו בדבריו האחרונים בשיר תוך 

 מנותו אליה אך גםל ניצחונותיו ועל נאע -הדגשה משולשת של מילת השלילה, ֹלא 
 על המחיר שייעודו גובה ממנו:

ם ֶאת נְַּפִׁשי, ָהּה,  ְלִתי.ֹלא ָאֵכן, ּגַּ  ִהצַּ

]...[ 

ם ִלִבי  ְך ּגַּ יֹום. ֹלאאַּ  יֲַּעֹלז הַּ

 ִנְגַאְלִתי.ֹלא ְבָגֳאִלי אֹוָתם. עֹוד 

 
 תיהשיר מגולל אפוא יחסים קלוקלים בין מנוח לאשתו, הנובעים מהתמסרותה הבל

נית ת להתגשמות החזון שנגלה לה. להוציא וידוי רגעי שהוזכר קודם צללפומתפשר
ו באינה משתנה מראשית הפואמה הדרמטית ועד סופה. וזאת בניגוד למנוח החוזר 
וח מכעסו על אשתו. גם יעל נפגעת מאהוב שחינכה אם להוטה לממש חזון. כמו מנ

ה ניגוד לדמות השטוחאף היא דמות עגולה החושפת עוד ועוד צדדים באישיותה ב
 של צללפונית.  

                                                           
ְׁשֵרי   10 ִבי ְיהֹוֻׁשעַּ ֶבן ֲחנְַּנָיה, אַּ ְדתו". כנוסח ברכות ב, ח: "רַּ  יֹולַּ
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אחר אין ספק שמקור השראתו של פיכמן הוא הסיפור המקראי. ואולם, כפי שיוכח ל
העיון בפשט המקראי ובפרשנויותיו, נראה שנטל ממנו רק מה שנזקק לו וממה 

 שנטל רקח סיפור אחר.

 
ֶלְלּפֹוִני   ריג-משון" מאת אסתר שרה שניאורסוןש-םא -"ַהּצְ

 יר:הנה הש

 ִּפְלִאי ִבֵשר ְּפָלאֹות!

ל ֹראׁשֹו! ר, ּומֹוָרה ֹלא יֲַּעֶלה עַּ ד ִלי, ָאמַּ  ֵבן יֻלַּ

ָּמה ֲעִריָגה,  ָלנּו 12ְודֹוְרָיה 11תַּ

ָנִזיר. ר ֻכלֹו, ְבִני הַּ ִית נַּהַּ בַּ  ְוהַּ

ְמחֹוִני ְוִעֵקׁש,  ַאך ָהִייָת ּגַּ

ְׁשָת ְלָך ֲאבֹוי ְלָך ִבקַּ  !ָנִׁשים ָנְכִריוֹת, וַּ

ְיָתא 13ָבִריתָ  ה ִטיָבן, 14ְלָך ָנִׁשים ְכחַּ  ֹלא ָידּועַּ מַּ

 ְנִזיִרי ֶׁשִלי!

ְלָת ְביַּד ִאָשה! ְוֵרֶעיָה ִנְקרּו ֶאת ֵעיֶניָך   –ָנפַּ

ְדֶהֶדת ְבָאזְ  ת ָאִביָך עֹוד ְמהַּ ֲעקַּ  ,נַּיָנָשאִתי ְתִפלֹות, ְוזַּ

 ִהָׁשֵּמר ְלָך, ְבִני!

ְענּו ִכי ֶאְרֶאלִ  ֲארֹון הַּ ָידַּ ֲחִזיִקים בַּ  –ש ׁ ֹקֶד ים ּוְמצּוִקים מַּ

 ִמֶזה ּוִמֶזה.

ר ְוָתׁשּוב ִׁשְמֵׁשנּו עַּ ְוָעֵתנּו ׁשַּ  ֶאל ָאב ָוֵאם, סּוָמא 15ֲהִתְפֹרץ ׁשַּ

י? – ְך חַּ  אַּ

ִתנָ  ָקׁשֹות וַּ בַּ ר הַּ עַּ ְבָהה ִלְפֵני ׁשַּ ִאם ִחיָצה ִהְתּגַּ  ל אֶ א ֵבן שֵ הַּ

ָכבֹוד.  ֵכס הַּ

ְלמּוִדים. ְוהֹוֶריָך  ּגַּ

ְענּו ְגָת יֹוֵתר ִמְבחַּ  ָידַּ ָסה ִתְקָוה, ְבמֹוְתָך ָהרַּ  ֶייָך,ּפַּ

ד ְיִחיֵדנּו...  ְוָאבַּ

ְּמצּו ם, ִנְצחּו ֶאְרֶאִלים ֶאת הַּ ם ְוִנְׁשלַּ ְׁשנּו: תַּ  ם...ִקיְוָלחַּ

                                                           
 "עריגה"=ערגה, כיסופים   11
 "דוריה"=דור אלוקים, כלומר יורש.   12
 "ָבִריָת"=בחרת.   13
 כחיתא )ארמית(=כחיות.   14
 שם )=מאיר כשמש(.-כפול משמעות: שם פרטי )=שמשון( ומדרש -"שמשנו"    15
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שיר לירי זה כתוב בגוף ראשון ומושמע מפי הצללפוני, כדרך שכונתה בדה"א ג. 
על שם בשורתו המופלאה )"ִבֵשר ְּפָלאֹות!"(. מנוח  מכונה בפיה "ִּפְלִאי"המלאך 

אינו נזכר בשמו הפרטי אלא בכינויו ההֹורי, "ָאב". האם והאב שותפים מלאים בכול. 
כלות, מודאגים מנשותיו  הבית נוהר עת היוולדו של הבן. שניהם דואגים לו עד

פי -אף היא אינה נזכרת בשמה, אלא על -הנוכריות, כואבים את נפילתו ביד דלילה 
ְענּו" )פעמיים(, -מגדרה, "ִאָשה!". האם מרבה להשתמש בגוף מדבר רבים, כ"ָידַּ

ְלמּוִדים" ו"ָלנּו". אם ְׁשנּו", וכן גם "ּגַּ ֵתנּו", "הֹוֶריָך", "ְיִחיֵדנּו", "ָלחַּ ְועַּ כי מעת -"ׁשַּ
ד ִלי", פרטית כמו למשל בצ-לעת שבה ומבצבצת עמדתה האנטימית ירוף, "ֵבן יֻלַּ

ָנִזיר", ולאחר מכן "ָנָשאִתי ְתִפלֹות "ְנִזיִרי ֶׁשִלי!". בד בבד נשמע גם קולו של  "ְבִני הַּ
ְדֶהֶדת ְבָאְזנַּי  ת ָאִביָך עֹוד ְמהַּ ֲעקַּ השיר  16ִהָׁשֵּמר ְלָך ְבִני!". \האב כבטורים הבאים: "ְוזַּ

ם, ִנְצחּו ֶאְרֶאִלים ֶאת נחתם בהשלמה ובצידוק הדין של שניהם: "תַּ  ם ְוִנְׁשלַּ
ְּמצּוִקים...", אף שמשון"(, -אם -כן הוא נקרא רק על שמה )"הצללפוני -פי-על-הַּ

אולי מפני שהדברים נשמעים מפיה. סוגת השיר מורכבת. בנוסף להיותה שירה 
לירית הרי היא קינה, המעמתת זמנים של עבר )ְבשֹוָרה( והווה )התגשמותה(, 

ֹקֶדש מעצ ֲארֹון הַּ ֲחִזיִקים בַּ ְענּו ִכי ֶאְרֶאִלים ּוְמצּוִקים מַּ  \בת קונפליקט )כבטור: "ָידַּ
ִמֶזה ּוִמֶזה"(, מרָבה בשימוש בתמונות ומדגישה אמוציות )כוויתור ההורים על 

י"(. כברוב השירים הליריים  \"סּוָמא  -יכולתו של הבן לראות במחיר היותו חי  ְך חַּ אַּ
גם בו מסמל אובדן פרטי של בן פרטי  17זמני.-על, זה לרגעי תוקף נצחי גם בשיר

 אובדן אוניברסלי של בעל ייעוד להורים.

 רור:על אף היותו קינה מתפרצת העשויה לפגום לכאורה בבהירותו ניכר בו מבנה ב
ארבע השורות הראשונות מתארות עבר מופלא בִצלה של בשורה. חמש השורות 

אי שמשון ותוצאותיהם. שתי השורות הבאות מתארות את הבאות מתארות את חט
הורים: האם נושאת תפילה כנראה חרישית, ואילו עניינית של ה-תגובתם המיידית

 קווההאב זועק בקול גדול ומתחנן לבנו שיישמר. כל השורות הבאות מהלכות בין ת
ם", אולם מיד לאחר מכן נמצאו ם ְוִנְׁשלַּ  לושש לייאוש. הן נחתמות אמנם ב"תַּ

פי ק של ספק ותהייה, שכן אובדן פיזי של בן לעולם אינו סוסימנם המובה -נקודות 
 עבור הורים.

אדני השיר אינם לקוחים משופטים יג בלבד )הפרק המקראי המוקדש לדמויות הורי 
טז, כנהייתו –דשמשון(, אלא אף מאירועים מכריעים בחייו המתוארים בשופטים י

שהביאה לאבדנו וכמותה כן רעיו שבגדו בו. חלק  אחר נשים הנוכריות, כאשה
ד ִלי"  מצירופי הלשון מקורם בספרי  -כביטוי של תקווה  -מקרא נוספים. "ִכי ֵבן יֻלַּ

ד  ומקורו בישעיהו ט, ה. בפסוק זה גם מקור נוסף לכינוי המלאך, "ִּפְלִאי" )"ֶיֶלד יֻלַּ
ִּמְשָרה, ְתִהי הַּ ן ָלנּו, וַּ ִיְקָרא ְׁשמוֹ  ָלנּו, ֵבן ִנתַּ ל ִׁשְכמֹו; וַּ ד,  ֶּפֶלא עַּ יֹוֵעץ, ֵאל ִּגבֹור, ֲאִבי עַּ

                                                           
 קריאת ציווי זו נאמרת ספק בפי האב, ספק בפי האם, ספק בפי שניהם.   16
, עמ' 2008להסבר מאפייני הסוגה ראו בספרי, סוגת הקינה העברית, הקינה בשירת אורי צבי גרינברג, חיפה    17

19–51 . 
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ר ָׁשלֹום"(. מקורו של "עקש"  דֹור ִעֵקׁש, "בפרשת "האזינו" )דברים לב, ה:  -שַּ
ְלֹתל"(. ד ְיִחיֵדנּו"(. וכן ארוגים בו מקורות  ּוְפתַּ גם פרשת העֵקדה נרמזת בשיר )"ָאבַּ

ָכבֹוד" )בבלי, פסחים נד ע"א ובבלי, שבת קב ע"ב(. כך חז"ליים, כמו למשל, " ֵכס הַּ
גם "ֶאְרֶאִלים" ו"ְּמצּוִקים", הנטולים מדברי רב קפרא שהודיע על מות רבי )בבלי, 

לצד אלה מהדהדים בשיר מקורות קבליים שחלקם שולב בפיוטי  כתובות קד ע"א(.
ר". עַּ ְוָעֵתנּו ׁשַּ  הימים הנוראים, כ"ֲהִתְפֹרץ ׁשַּ

קינה  בנוסף להיותו שיר לירי בעל מאפייני -סוגתו של שיר זה אפוא מורכבת ביותר 
 18פיוט קדום. נשזרו בו גם מאפיניי

 

 שמשון"?-םא -מה בין "צללפונית", ל"צללפוני 

 סוגת השירים שונה: האחד הוא פואמה דמויית מחזה, ואילו האחר קינה לירית
 ת ארוכות המלוות ב'הערות במאי'פייטנית. אורכם שונה: בפואמה ארבע מערכו

ד. ובתיאורי תפאורה הכרחייים להבנתן, ובקינה הלירית עשרים ואחד טורים בלב
ות דמויות, שוליות, שטוחות ועגול מספר 'גיבוריהם' שונה: "צללפונית" מרובת

-אם -צרעה, יעל או עזראל(. ב"צללפוני  שר בלבד )כאנשיה-פרי דמיון האני וחלקן
אישּה. השיר "צללפונית" נחתם  אחת, המהדהדת גם את קולן" דוברת שמשו
 לפוניניצחון )של רוב הדמויות( מהולה בעצב )של יעל ושמשון(, ואילו "צל בשמחת

כאב ובצידוק הדין. בצד כל אלה, ההבדל המרכזי בין שני בשמשון" נחתם -םא -
ואמה שמשון. בניגוד לפ השירים הוא בעיצוב מערכת היחסים בין דמויות הורי

 ו גם"צללפונית" מאת פיכמן, המתארת זוגיות פגומה, מלווה בכעסים, האשמות, כמ
-אם -על באשתו( והשלמה מתוך כורח, הרי שב"צללפוני צדדית )של הב-קנאה חד

שמשון" מתוארת זוגיות מופתית. האב והאם ִנבנים יחדיו מכוחה של בשורה, 
יה, ו, מתפללים ומשוועים שיחמצפים ומייחלים להצלחת הבן, מתוסכלים מהנהגותי
ם. הם לוחשים אמונה מובהקי-כואבים את מותו ומצדיקים עליהם את הדין, כאנשי

ְּמצּוִקים...". יחדיו: ם, ִנְצחּו ֶאְרֶאִלים ֶאת הַּ ם ְוִנְׁשלַּ  "תַּ

ר היצירות האלה לא נבראו יש מאין. את השראתן נטלו בעיקר משופטים יג. מאח
לבדוק עד כמה היו נאמנים יוצרי היצירות לסיפור שמטרתו של מחקר זה הנה 

ם, ותיהמקראי זה ולפרשנויותיו במשך הדורות, ובאיזו מידה הפליגו למחוזות דמיונ
שּומה עלינו מצד אחד לעיין תחילה בפשוטם של פסוקי שופטים יג ובקושיות 
חר העולות מהם בדבר אפיון כל אחד מבני הזוג בנפרד ולמקומו בסיפור, ומצד א

אב פרשניות שהתמודדו עם  לאפיין יחסיהם זו עם זה. בהמשך תזוהינה מגמות
הסוגיות האלה במהלך הדורות. לאור כל אלה תבורר בהמשך זיקת "צללפונית" 

 רי לתשתיתם הקלסית.ג-ניאורסוןשמשון" מאת ש-אם -מאת פיכמן ו"הצללפונני 

 
                                                           

 . 85–82ראו עוד אצל א' מירסקי, הפיוט, ירושלים תש"ן, עמ'    18
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 יג שופטים כתובי של בפשוטם עיון - מנוח ואשתו

מנוח אינו נזכר בפרק המוקדש לה ולאישה )שופטים יג(  ם שמה של אשתכנזכר קוד
פי נתוניה -מנוח, ועל אשת –פי שייכותה -אף לא פעם אחת. בפסוק ב היא מוצגת על

הביולוגיים על דרך החיוב וכן על דרך השלילה )"ֲעָקָרה, ְוֹלא ָיָלָדה"(. הכתוב אינו 
דתית או על כישוריו -ו המוסריתמדווח דבר וחצי דבר על מעמדו החברתי, עמדת

אף העובדה שמלאך ה' נגלה לאשתו -הקוגנטיביים או האמוניים של מנוח, על
ְדְת, ְוָהִרית,  ְת ֲעָקָרה ְוֹלא ָילַּ ֹיאֶמר ֵאֶליָה, ִהֵנה ָנא אַּ ובישר לה על הולדת בן ולא לו )"וַּ

ְדְת ֵבן"(. זאת יכולה להעיד על נחיתותו ביחס אליה. לא רק על הולדת בנה  ְוָילַּ
אחריותה בתהליך גידולו  התבשרה האישה, אלא אף על מחויבויותיה ותחומי

ָתה ִהָשְמִרי ָנא, ְוַאל ִתְׁשִתי יִַּין ְוֵׁשָכר; ְוַאל ֹתאְכִלי, ָכל ָטֵמא ְדְת  ;)"ְועַּ ִכי ִהָנְך ָהָרה ְוֹילַּ
ל ֹראׁשֹו ִכי ְנִזיר אֱ  ָבֶטן; ְוהּוא, ָיֵחל ֵבן, ּומֹוָרה ֹלא יֲַּעֶלה עַּ ר, ִמן הַּ נַּעַּ ֹלִהים ִיְהֶיה הַּ

ד ְּפִלְׁשִתים"(  עובדה נוספת המחזקת לכאורה את הערכת  -ְלהֹוִׁשיעַּ ֶאת ִיְשָרֵאל ִמיַּ
מנוח כמי שאינו מתאים דיו למילוי התפקיד. אולם נראה שהיא עצמה אינה רואה כך 

 על ההתגלות, מוסיפה פרטיאת פני הדברים. הפוך מכך, היא מדווחת לאישּה 
התרשמות אישית, ומוסיפה על דברי איש האלהים את עובדת היות הנזירות נצחית. 

 אולי כי כך השתמע מדבריו:

ְרֵאה  ְרֵאהּו ְכמַּ י, ּומַּ ְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמֹאדִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָבא ֵאלַּ ְלאַּ  ; מַּ

 ֹלא ִהִּגיד ִלי:ְׁשמֹו -ְוֹלא ְׁשִאְלִתיהּו ֵאִיֶזה הּוא, ְוֶאת

ְדְת ֵבן;   ֹיאֶמר ִלי, ִהָנְך ָהָרה ְוֹילַּ  וַּ

ָתה ַאל ִתְׁשִתי ר, ִמן -יִַּין ְוֵׁשָכר, ְוַאל ֹתאְכִלי ָכל ְועַּ נַּעַּ ֻטְמָאה ִכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה הַּ
ֶבֶטן  ד יֹום מֹותֹו;הַּ   עַּ

 

 כתוב אינו מנמקה. מדועעובדה שה -נוסף על אלה, היא נמנעת מלדווח על ייעודו 
 מה, בהסתמכה על מצבו הדתי והפיזינהגה כך? ֲההתקשתה להאמין בכך בעצ

ֲעשֹות  ֹיִסיפּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, לַּ האומלל של העם זה ארבעים שנה, כמדווח בפסוק א )"וַּ
ִיְתֵנם ְיהָוה ְביַּד ְּפִלְׁשִתים, ַאְרָבִעים ָׁשָנה ע ְבֵעיֵני ְיהָוה; וַּ "(? אולי לא מצאה עניין ָהרַּ

 בציון תפקיד שהתגשמותו אינה מיידית? אולי נמנעה מלדווח כדי לשמור על כבוד
 בעלה שלא זכה להתגלות או רצתה להימנע מעימות עמו בשל קנאה או זלזול? 

ר: ִבי ֲאדֹוָני ִאיׁש ָהֱאֹלִהים אֲ  ֹיאמַּ ר ָמנֹוחַּ ֶאל ְיהָוה, וַּ ֶיְעתַּ ֶׁשר בשמעו את דברי אשתו "וַּ
יּוָלד". ר הַּ נַּעַּ ה נֲַּעֶשה לַּ ְחָת ָיבֹוא ָנא עֹוד ֵאֵלינּו, ְויֹוֵרנּו מַּ מגמתו של מנוח בפסוק זה  ָׁשלַּ

אינה נהירה. מצד אחד אולי ביקש התגלות נוספת ו'תדרוך נוסף', כדי לפעול כהלכה 
לכשיוולד בנו. מצד אחר ייתכן שביקש לבדוק אם התגלות איש האלהים אכן 

 אשתו לבן.  ציאות או שאינה אלא ביטוי לתשוקתשה במהתרח
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אף שאלוקים נענה למנוח הוא אינו מתגלה אליו, אלא שולח את מלאכו שנית 
לאשתו בשעה שאינו נמצא לידה. היא ממהרת אמנם להודיעו שזכתה בהתגלות 

, ַאֲחֵרי ִאְׁשתֹו"(  ֵיֶלְך ָמנֹוחַּ ָיָקם וַּ מעידה על קדימותה שנייה, אולם נראה כי תגובתו )"וַּ
כלפי שמיים וכלפיו. לכאורה מהמשכו של התיאור המקראי מהדהדת קנאתו בה 

ָתה  -תואר מגדרי, מעין מזלזל -המתבטאת בעיקר בשימושו בשם אַּ 'האשה' )"הַּ
ְרָת ֶאל  "(. דומה שהמלאך המבחין בנימה אירונית זו נענה ָהִאָשהָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִדבַּ
ְרִתי ֶאל לאתגר הסמוי שהוצב ב  19".ָהִאָשהפניו ומשיב באותו מטבע: "ִמֹכל ֲאֶׁשר ָאמַּ

הוא חוזר ומדגיש בחזרה מחומשת שהציווי כולו נמצא בתחומי אחריותה בלבד: 
עליה להישמר, רק היא מנועה מאכילה ושתייה של פריטים מסוימים, כי רק היא 

ִין  ִמֹכל ֲאֶׁשרִתָשֵמר; צוותה, כמודגש בפסוק: "]...[  יַּ ְויִַּין ְוֵׁשָכר  ֹלא ֹתאכַּל,ֵיֵצא ִמֶּגֶפן הַּ
". המתואר בהמשך מתפרש ִצִּויִתיָה, ִתְׁשֹמרֹכל ֲאֶׁשר  :ַאל ֹתאכַּל, ְוָכל ֻטְמָאה, ַאל ֵתְׁשתְ 

פנים: ספק מעיד הוא על חרטת האיש, על צידוק הדין ועל ניסיון -אף הוא לשתי
מוטל על חיזוק תחושת מעמדו הנחות של  ְלרצות את המלאך; סביר להניח שהספק

כי הוא עצמו מנסה להדגיש בהשתמשו בלשון רבים -מנוח בהשוואה לאשתו, אף
ְלָפֶניָך ְּגִדי ִעִזים"(. ואולם  נֲַּעֶשהָנא אֹוָתְך, וְ  נְַּעְצָרהאת היותם שניים שהם אחד )"

ֹיא ְך ְיהָוההמלאך חוזר ומפריד ביניהם בפנותו אליו בלבד בגוף נוכח )"וַּ ְלאַּ ֶאל  ֶמר מַּ
, ִאם  ְעְצֵרִניָמנֹוחַּ ְחֶמָך ֹלא ֹאכַּל תַּ ֲעֶשה , ְוִאםְבלַּ יהָוה תַּ ֲעֶלנָה ֹעָלה, לַּ "(. משפט ההסגר תַּ

ְך ְיהָוה הּוא"( מחזק את תחושת חוסר הנחת של המלאך  ְלאַּ , ִכי מַּ ע ָמנֹוחַּ )"ִכי ֹלא ָידַּ
ְך  ממנוח ההולכת ומתעצמת עקב סירובו להזדהות ְלאַּ ֹיאֶמר ָמנֹוחַּ ֶאל מַּ בפניו )"וַּ

ְדנּוָך ְיהָוה, ִמי ְׁשֶמָך: ֹיאֶמר לוֹ  :ִכי ָיֹבא דבריך )ְדָבְרָך(, ְוִכבַּ ְך ְיהָוה, ָלָּמה ֶזה  וַּ ְלאַּ מַּ
ִתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא ֶפְלִאי"(. אולם, מאחר שבלשון זו ממש משיב האיש )המלאך(  

ובוודאי איננו כמנוח, ייתכן שלפירוש זה אין על מה בבראשית לב ל ליעקב אבינו, 
להסתמך. עם זאת, נראה שההתייחסות השונה של מנוח ושל אשתו להעלאת העולה 

-אלוקית, מעמידה את האישה במקום תבוני חרף העובדה שחווה בכל זאת התגלות
אמוני גבוה משל אישּה. דומה שהיא עצמה מודעת לכך, שכן היא טורחת להביא 

ו )בפסוק כג( שלוש ראיות לכך שה' אינו חפץ במותם )"]...[ לּו ָחֵפץ ְיהָוה בפני
ֲהִמיֵתנּו א.  ח ִמָיֵדנּו ֹעָלה ּוִמְנָחה, ב. ו ֹלאלַּ  ֹלא ְוָכֵעת,ג. ֶהְרָאנּו, ֶאת ָכל ֵאֶלה;  ֹלאָלקַּ

ִהְׁשִמיָענּו ָכֹזאת"(. הראיות מועצמות ומודגשות בשימוש משולש במילת השלילה 
 "."לא

 -הסיפור נחתם באישה ולא באיש. היא היולדת והיא גם זו הקוראת בשם הנולד 
עובדות התורמות לכאורה להדגשת עליונותה עליו. כמו כן ייתכן שהתנהלותו של 

לידה  האיש אינה נובעת בהכרח מנחיתותו. ייתכן שפקפק בהיתכנותה של בשורת
יקש באמת ובתמים לוודא או שב 20עקרות ערירות, ספק לאחר שנים רבות של ספק

ה  מה נדרש ממנו ומהילד העתיד להיוולד כדי לא להיכשל בגידולו. כדבריו: "מַּ
                                                           

 אישה( תורם אף הוא לחשיבותה במערכת הזוגית.)ההשימוש בה"א הידיעה    19
נלמד שהאישה עקרה, אולם בעלה אינו יודע זאת בוודאות. הכתוב אינו מדווח על  מדברי איש האלוקים   20

 ילדים קודמים שהוליד כאלקנה למשל.
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ֲעֵשהּו", ואולי התקשה להכיל בשורת ר, ּומַּ נַּעַּ ט הַּ התגלות, מאחר שחי  ִיְהֶיה ִמְׁשּפַּ
בתקופה ארוכה של העדר התגלות אלוקית כמובא בפסוק הפותח את שופטים יג. 

 אולי אינם ראויים לה.  -שאכן זכו להתגלות אלוקית חשש לחייהם ומרגע שהבין 

ג פשוטו של מקרא נותר אפוא פתוח הן בעניין זיהוי דמויות המפתח בשופטים י
י שיר ובדבר אפיון זוגיותן. ממילא לא נוכל להסתפק בו כדי להשיב על אופי זיקת

ת ר בבחינת הפרשנורי לסיפור המקראי מלא הפערים, אלא ניעזג-פיכמן ושניאורסון
 היהודית הקלסית ונקווה שהיא שתסייע בידינו לפצח סוגיות אלה. 

 
 מנוח ואשתו בעין הפרשנות

שמשון. יש פרשנים הסבורים שמנוח היה איש ראוי. בבמדבר -תחילה לאפיון אבי
כינויו  ב. 21. מניין אותיות "ויהי"ארבה י, ה נמנו שלוש ראיות להיות מנוח צדיק: 

 קדמת תואר השם לשמו הפרטי, כמנוסח להלן: ה ג."איש" 

 א"כל הוא שקול הזה בצדיקים בלשון שנאמר מקום יודן: כל ר"א -"ויהי" 
 גדול -אחד"  שנאמר "איש מקום כל -אחד"  כמניין 'ויהי''. "איש צדיקים

 "נבל שמו", "גלית שמו", אבל" לשמם קודמים הרשעים - מנוח" הוא. "ושמו
 22ושמו אלקנה", "ושמו מנוח".קודם: " שמן הצדיקים

 

בנוסף למדגישים את חשיבות מיקום השם הפרטי, ויש אף הסבורים ששמו מנוח 
מעיד על רמתו האמונית שבגינּה זכה גם הוא להתגלות המלאך, שכן הנבואה נקראת 

"(, מעיד אף הוא על  23מנוחה. ר ָמנֹוחַּ ֶיְעתַּ עוד למדנו שהפועל עת"ר בפסוק ח )"וַּ
הללו מגמה משותפת:   25לכל הראיות המדרשיות 24ונית של מנוח.מסוגלתו האמ

 כולן מבקשות להעצים את דמותו של מנוח. 

                                                           
 צדיקים. 31כמניין  31בגימטריה  -"יהי"    21
(,  222, 221אביב תשנ"ט, עמ'  מקרא לישראל[, ירושלים ותל[לדעתה של אמית )בפירושה לשופטים    22

מופיע במקרא רק עוד פעם אחת )בשמ"א א, א( מבליט דווקא את סתמיות הנושא, הצירוף "איש אחד", ה
בדומה ל"איש אחד מבני הנביאים" )מלכ"א כ, לה(. כך גם דעתו של זקוביץ )בספרו: חיי שמשון )שופטים 

 (.24–23ביקורתי, ירושלים תשמ"ב, עמ' -טז(: ניתוח ספרותי-יג
ר ְמנּוָחה". פירוש זה רחוק מפשוטה של משמעות שבה בחר למשל בעל ּוְשָריָ  כבירמיהו נא, נט: "]...[   23 ה, שַּ

השוו  לדבר עמו ממסתרות לבו"(. רצה לומר שעמד עם המלך בעת מנוחתו -מצודת דוד )""שר מנוחה" 
 .  11, הערה 221עוד ישעיהו יא, ב; ירמיהו מה, ג. משמעות נוספת מוצגת בפירושה של אמית, שם, עמ' 

ארבע -)=קלשון, בעל אחדלומר לך, מה ֶעֶתר זה  -י יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כֶעֶתר? אמר רב"  24
מהפך את התבואה בגורן ממקום אצבעות חדות, המהפך את התבואה ממקום למקום, יבמות סד, ע"א(, 

לי, " )בבלמקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת אכזריות למדת רחמנות
יבמות ס"ד ע"א. בבלי, סוכה יד ע"א. בבמדבר רבה ה, י מובא מדרש זה בשם ר' שמעון בן לקיש ותחת 

 ֶעֶתר נמצא ָעָתר(.
הצללפוני(, כהערתה של אמינוף בהתייחסותה לבמדבר רבה י, -צלל-מצלוליות )צל-ספרותיות-או טכניות   25

 .28–27, עמ' 2010ד והמדרש", ירושלים ה. ראו בספרה "שמשון הלך אחר עיניו: שמשון בראי התלמו



 בין שירה עברית לתשתיותיה –שמשון( -צללפונית )אם 132
 

 2017/18חמדעת כרך י'              שנתון מכללת חמדת הדרום 

נוח בדרך זו מהלך אף המלבי"ם בפירושו לפסוק ח. הוא אינו מוצא פסול ברצון מ
 לא אם ראפש-אי בעבור כבוד, וזה זה שעשה לדעת את שם המלאך, אלא "חשב

 והנביא".  הצופה שהוא בואתו יפרסמונ תתקיים כאשר שאז שמו יודיע

בברכות סא ע"א אולם מקורות אחרים מלמדים על הערכה שונה של מנוח. 
בשם האמורא ר' נחמן שמנוח עם הארץ היה. הואיל והלך ובעירובין יח ע"ב מצאנו 

אברבנאל מאמץ הערכה זו, אולם מנמקה באופן שונה. לדעתו,  26אחרי אשתו.
המלאך בא אל האישה ולא אליו "להיותה יותר מוכנת בשכלה ובחכמתה". הוא למד 

ֹתאֶמר זאת בעיקר מדברים שאמרה לבעלה בפסוק כג כשהיה משוכנע שימותו )" וַּ
ח ִמָיֵד   לוֹ  ֲהִמיֵתנּו ֹלא ָלקַּ נּו ֹעָלה ּוִמְנָחה, ְוֹלא ֶהְרָאנּו, ֶאת ָכל ִאְׁשתֹו, לּו ָחֵפץ ְיהָוה לַּ

ֵאֶלה; ְוָכֵעת, ֹלא ִהְׁשִמיָענּו ָכֹזאת"(, וכן גם מהעובדה שלקח לו זמן רב יחסית להבין 
שמדובר במלאך ה'. וזאת, בניגוד לאשתו "שכבר היתה מרגשת בהיותו מלאך", 

", כלוםבין מנוח כניסוחו החד בפירושו לפסוק טו: "עם כל הרמזים האלה לא ה
בהסתמכה על חז"ל  אמר ועשה כן".סכלותו ובלשון בוטה יותר קבע ש"מפני 

המשלימים את מחשבות מנוח )"עד עתה שמעתי מן האשה  בבמדבר רבה ה, י,
ואין לסמוך על דבריהן ]...[ איני מאמין בדבריה, שמא  27והנשים אינן בנות הוראה,

היא מוסיפה ֹצהר: מנוח נענש על שלא , ָחְלָפה בדבריה, או פיחתה או הותירה"(
ֱאֹלִהים )שמע( ְבקֹול החשיב את אשתו ואף זלזל בה, ולכן בהמשך לעובדה ש"

" )פסוק ט(,  בא "עֹוד ֶאל לא התגלה אליו המלאך בפעם השנייה אלא ָמנֹוחַּ
  28ָהִאָשה".

ׁש דֹוָני ִאין בפי האיש )"ִבי אֲ ה -וד" החוזרת ונשנית פעמיים כך, המילה "ע-נוסיף על
ְחָת ָיבֹוא ָנא מלאך לאשה הייה של השנ ֵאֵלינּו"( והן בהתגלות עֹוד ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָׁשלַּ

ְך ָהֱאֹלִהים  ְלאַּ ָיֹבא מַּ כול ביקש ית. כבית אירונטעונה משמעו -ֶאל ָהִאָשה"(  עֹוד)"ּוַּ
-בר אינוהמלאך לומר למנוח: 'ראה, מנוח, נעניתי לך, אולם מאחר שאתה הוא מי ש

תו אל מנוח בהמשך הוראה'. בפנו-בהיותה בת -הוראה, אני שב ומתגלה לאשתך 
ו אין המלאך חוזר במדויק על מה שאמר לאשה בהתגלות הראשונה אליה. הוא אינ
ה יִ  ֶיה הְ מזכיר למשל את היותה עקרה משום שפרט זה אינו קשור לבקשת מנוח: )"מַּ

ֲעֵשהּו"(.  ר ּומַּ נַּעַּ ט הַּ  ִמְׁשּפַּ

                                                           
גם רש"י סבור כך בפירושו לבבלי, ברכות סא ע"א. ראו עיון הלכתי בעניין זה אצל מ' ליטמן, "מנוח עם    26

  :, תשנ"ט. אוחזר מתוך289הארץ היה", דף שבועי 
http:\\www.biu.ac.il\JH\Parasha\naso\lit.html . 

אינן בקיאות בהלכה. הערכה ממין זה מחייבת בדיקת מעמדה של האישה בחברה המקראית. אוריאל סימון    27
עושה זאת במבוא לעיונו בעניין מנוח ואשתו. לאחר שהוא מוכיח את היותה משנית לאיש בתחומים רבים 

נופל בגיהנום" )בבא  –כגון "כל ההולך בעצת אשתו ומשלב היגדים קשים לא פחות מהנזכר למעלה )
מציעא נט, ע"א(, הוא מסיק שעובדת היותה משנית לאיש אינה נובעת ממוגבלותה ומנחיתותה אלא היא 
פועל יוצא של המבנה הפטריארכלי של החברה המקראית. לשון אחר: נחיתותה אינה מהותית אלא 

המקרא באור שאלות  -שאלות השעה באור המקרא  סוציולוגית. ראו בספרו, "בקש שלום ורדפהו:
 . 103–96,  עמ' 2002אביב  השעה", תל

  :)תשנ"ו(, אוחזר מתוך 134י' צהר, 'מנוח ואשתו', דף שבועי,    28
3.htmlshavuot\shavuot\Parasha\JH\www.biu.ac.il\\http: 

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/naso/lit.html
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/shavuot/shavuot3.html
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האם זו משמעות הפשט של הכתובים? הזו דמותו של מנוח? לאו דווקא. כדרכם של 
כתובים שנתפרשו לכמה פנים אף פסוק זה אינו נותן בהכרח במנוח סימנים של 
גנאי. כך למשל סבור זקוביץ: מאחר שמנוח חש שיש לו חלק בהכנת הנער לקראת 

ליה ולא לבנם העתיד עתידו, ומפני שאשתו דיווחה לו על איסורים הנוגעים א
להיוולד, הוא מבקש הדרכה נוספת "ומביע את רצינותו ואת כוונתו למלא אחר 

  29החובות בהשתמשו במלה "ויורנו" השכיחה בהקשרים משפטיים מחייבים".

גם העובדה שה' התגלה שנית לאישה ולא אליו אינה מעידה בהכרח על רצון 
ריו הראשונים שאמר לאשה, דבר להעמיד את מנוח במקומו, אלא "שלא לפסול דב

אחר כדי לחבבה בעיניו", כמצוי בבמדבר רבה י, ה. ברוח זו מתנהל גם ארליך: "וכל 
זאת מפני היתה האשה עקרה ועקרה לא חשובה בעיני בעלה. תדע לך שכן, שהרי 
לא שם מנוח את לבו לדברי אשתו ]... [ ובגלל זה בא המלאך אל האשה לכבדה 

  30תו שהיא אצלו העיקר ואף על פי שעקרה היא".בעיני בעלה ולהראו

סוג כומאוחרות יותר,  קדומותנראה שהעקרות נתפסה בתקופה זו, כמו גם בתקופות 
 ן אתשל נכות פיזית שהייתה עלולה לגרום לעימותים בין איש לאשתו. כך יש להבי

 המדרש הבא המתאר את יחסי מנוח ואשתו:

הוא אומר לה את עקרה ולכן אינך  מלמד שהיתה מחלוקת בין מנוח לאשתו.
יולדת. והיא אומרת לו: את עקר ולכן לא ילדתי. לא היה מנוח עקר. "וירא 
מלאך ה' את האשה )שופטים יג, ג( ]...[ הודיעה שהיא עקרה והיא מונעת 

לכן דבר עמה ]...[ הודיעה שהיא עקרה ולכן לא ילדה,  –ההריון ולא בעלה 
לה, לפי שהיתה מתרעמת על מנוח בעלה על כדי לשום שלום בינה לבין בע

 31שלא היתה יולדת. 

 
הנוגע ישירות ליחס החברה  32ברוח זו יש להבין את הסיפור הבא שהציג גינצבורג,

 נטולת החמלה למשפחות עריריות:

השופט אבצן עשה מאה ועשרים משתאות כשהשיא נשים לששים בניו, ששים 
השתדכו עמו. ולכל המשתאות משתאות עשה בביתו וששים בבית מחותניו ש

הללו לא הזמין אבצן את מנוח ואת אשתו הצללפונית, כי אמר אבצן בלבו, 
במה היא פורעת? אימתי ישיבו לי הללו גמולי? סוף שנתברכו  פרדה עקרה

מנוח ואשתו בבן גדול בישראל ואילו כל בניו של אבצן מתו לו על פניו בחייו. 

                                                           
 , וכן בפירושו ליג, ח, בתוך גליל, ג' )עורך(, שופטים )עולם התנ"ך(, תל44, עמ' 22ראו לפני כן הערה    29

 . 1999אביב 
 .78, עמ' 1969יורק -בספרו, מקרא כפשוטו ב, ניו   30
–109' במדבר רבה י, ה. השוו הרחבת העימות בקדמוניות המקרא מב, המיוחס לפילון האלכסנדרוני,  עמ   31

שה על פניה "פן אמות בלא פרי ]... ויריבו י. לפי מקור זה מתחנן מנוח לפני אשתו להניח לו לשאת א110
בכל יום, ויתעצבו מאוד שניהם, כי היו בלי פרי". שמה של האישה במקור זה אינו צללפונית אלא אלומה 

 בת רמק, אולם בכל מקרה מדובר באשת מנוח.
 .28, עמ' 4ערה ל' גינצבורג, למעלה ה   32
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וממלח מששים תשישים מתנונים זהו שאומרים: "טוב אחד חי וזריז 
 33ומתים".

בניגוד גמור לפרשנות זו סבור זקוביץ ש"אין בסיפור רמז כלשהו להקלת ראש של 
וכי היסוסיו נובעים בפשטות מתוך רצונו לוודא שהעומד לפניו  34מנוח באשתו",

הוא הוא המבשר ולאמת את גרסת האישה שלא היה בינה לבין האיש אלא דיבור 
יווחה הראשון היא משתמשת בשורש "בו"א )"ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָבא בלבד. הרי בד

י"( שבֹו לכאורה משמעות כפולת פנים. נראה כי כך הבין כך הבין יוסף בן  35ֵאלַּ
 מתתיהו את שאירע למנוח עם קבלת הבשורה:

והיה האיש )מנוח( אוהב את אשתו עד לשגעון ומקנא אותה ללא מידה מתוך 
בעלה סיפרה לו מה ששמעה מפי המלאך, ופיה מלא  אהבתו זו ]...[ וכשבא

תהילה ליופיו ולקומתו של הבחור, עד שהלה בקנאותו נפל מחמת התשבחות 
 36, הבא בעקב רגש זהחשד)האלה( לתוך פחד גדול ולתוך 

 

זקוביץ שולל לחלוטין אפשרות פרשנית כזו. מניעיו שונים ומקורם בתמימותו 
 37ובהבנתו המוגבלת.

נית עד כה עולה אפוא שחלק מהפרשנים היהודיים הקלסיים מבחין מהסקירה הפרש
 39במסוגלותה הרוחנית, 38בין מנוח לבין אשתו. גדולה היא ממנו בצדיקותה,

ואפילו ביכולותיה להוציא מן הכוח אל הפועל את הוראת  41בכשרותה, 40בחכמתה,

                                                           
בבא בתרא צא, ע"א. במקור זה מקובל זיהויו של אבצן כבעז. ראו עוד פירושם של רלב"ג ורד"ק לשופטים    33

יב, ח ופירושו של רש"י לרות א, א )זיהוי העומד בסתירה לדמותו של בעז במגילת רות. ושמא תיקן בעז, 
יחידו -כן זכה בלהוליד את בנו-רות?! אשר על הוא אבצן, את דרכו? אולי חזר בו מדרכיו הנלוזות במגילת

למשמעותו של הזיהוי, שמעתין,  - עובד בלילה האחרון לחייו?(. ראו עוד אצל מ' רוטנברג, בועז הוא אבצן
  .98–81)תש"ע(, עמ'  176

 .45, עמ' 22למעלה הערה    34
יא לשלול את המיתוס של לידת ואולם לדעתו, מטרת הסיפור ה. 50, 45גם משמעות מינית. ראו שם, עמ'    35

(. גם סימון משוכנע "שקריאה הקשרית של הסיפור מוחקת את משמע הלוואי 83–74אדם לאל )שם, עמ' 
המשמעות החביבה עליהם" -במידה כזאת עד שאין לליצני הדור ולחוקרי ימינו אפשרות להיבנות מדו

 (. 110, עמ' 27)למעלה הערה 
 .171–170אביב תש"ד, עמ'  ג, תרגם א' שליט, כרך א, ירושלים ותל–ח, א קדמוניות היהודים, ספר ה,   36
 .45, עמ' 22למעלה  הערה    37
 ..."מלאך עמה לדבר שזכתה הייתה צדקת של מנוח שאשתו למד את מכאן. "האישה אל 'ה מלאך "וירא   38

 )במדבר רבה י, ה(.
 כן על שנאמר: "כי מלאך כמו אלא צלל ך ואיןבמלא פונה שהיא -הצללפוני  נקראת מלאך שראתה "ולפי   39

  לאישה" )שם(. לה נראה פעמים ששתי לפי הצל? ולא הצלל נאמר ולמה .)יט, ח קורתי" )בראשית צלב באו
 ובא מנוח אל המלאך בא שלא האישה". "הטעם ה' אל מלאך כדברי האברבנאל בפירושו למילים, "וירא   40

 היה שלא מה הודיעו בחכמתה היא ובחכמתה ]...[. הנה בשכלה כנתמו יותר אליו הוא להיותה האישה אל
משמעי של סימון: "יתרון שכלה ודעתה מוטעמים ומומחשים לאורך כל -השוו ניסוחו החד .יודע" הוא

 (.106–105, עמ' 27הסיפור" )למעלה הערה 
אשת מנוח" )בראשית רבתי,  רבקה, רחל, לאה ]...[ צללפונית ,שרה הן ואלו בעולם היו כשרות נשים ב""כ   41

 גדולות ישרות נשים ג"יורק תרע"ה, עמ' תעד: "כ-מדרשים, איזנשטיין, ניו פרשת "חיי שרה"(. השוו אוצר
 מנוח".-הן: ]...[ אשת ואלו בישראל היו בצדקות
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עסיס  גם 44ואמית. 43אקסום -שותפים להערכה זו גם חוקרים בני זמננו  42המלאך.
סבור שהסיפור אכן מציג את מנוח כדמות אירונית, מעוררת גיחוך ונחות מאשתו 
בכמה מדדים, אולם הוא אינו נמנע מלציין שבכמה צמתים מרכזיים המספר המקראי 
 45יוצר איזון בין הדמויות בעיקר בשני מוקדים בולטים: בתחילת הסיפור ובסופו.

גת של האישה, שכן בניגוד לצדיקים זקוביץ אינו שותף להדגשת צדיקותה המופל
וזאת, כפי  46קודמים לה לא בא המלאך לבשר את דבר הלידה בעקבות תפילה.
אורחים, כפי -שהתבשרו יצחק ורבקה, רחל וחנה, ואף לא כגמול על מצוות הכנסת

הוא מאמץ את גרסת המדרשים והאברבנאל שהוזכרו  47שגמל אלישע לשונמית.
קותה ויותר את חכמתה. גם לדעת סימון, מתאימה קודם המדגישים פחות את צדי

רגשיות של בעלה, -מנוח את דיווחה על הבשורה ליכולותיו הקוגנטיביות-אשת
כניסוחו: "היא מנסה להיחלץ מן המצב המביך שאליו נקלעו שניהם בעזרת הנמכה 
מירבית של האירוע המופלא והתאמתו לכח ההשגה הרוחני, האמוני והנפשי של 

כן היא מסתירה את מהותו השמימית של המלאך ומנמיכתהו -דעתו, עלל 48מנוח".
ל"איש אלהים". היא גם משמיטה את מילות הפתיחה של המלאך הנוגעות 

ולהימנע מהעצמת  49לעקרותה הממושכת כדי לא לתת לעובדה זו גושפנקא נבואית,
ד הבן יחסיה העכורים עמו בגלל עקרותה. זו גם הסיבה לכך שאינה מדווחת על ייעו

כדי לכווץ כל מה שאינו מתאים "לאופק האמונה של מנוח". נראה אפוא שבנוסף 
מנוח באינטליגנציה רגשית -פי פרשנות זו, ניחנה אשת-לכל תכונותיה עד כה, על

 גבוהה ביותר.

החוקרים חלוקים אפוא באפיון הדמויות הראשיות בסיפור. יש הסבורים שמנוח 
וסף להיותו חשדן וקנאי, ואילו אחרים משוכנעים נחות מאשתו באמונתו ובהבנתו בנ

כי פעל כפי שפעל בגין היותו דקדקן בקיום צו אלוקי עד כדי צדיקות. דין דומה 
הקשורה  50מנוח. לטעמם של רבים הייתה צדקת, חכמה, אשת חיל להערכת אשת

בעבותות לבעלה ורגישה לתחושותיו. לדעת אחרים, חשה כי לא היה ראוי לה. 
יש האלוקים אליה פעמיים בשעה שלא שהתה בקרבת בעלה עשויה התגלות א

לתמוך בהערכה זו. האפיונים האלה של כל אחד מבני הזוג בנפרד משמשים בסיס 

                                                           
קמט(: –נדרש במדרש "אשת חיל" )בתי מדרשות, מהדורת ורטהיימר, חלק ב, ירושלים תשי"ג, עמ' קמח   42

זו הצללפונית, אמו של שמשון, שהייתה טווה ומוכרת בשוק ומגדלת את בנה. ולא  -מרבדים עשתה לה "
עוד, אלא שהיתה יושבת ודורשת עד שהצלילה התורה )=הפכתה לצלולה ובהירה(". ראו גם אברבנאל, 

תשמור המוסיף על טיעונו המוזכר קודם לכן סיבה מעשית: "וגם בא המלאך אליה לפי שהיתה היא אשר 
 ההנהגה במאכל ומשתה ומנוח לא היה לו דבר שיעשה בזה, ולכן יוחדה האזהרה בצריך אליה ולא למנוח".

43   J. C. Exum. Promise and Fulfillment: Narrative Art in Judges 13, JBL, 99 (1980), pp 
58–59. 

 . 221, עמ' 22למעלה הערה    44
26, 23ן )שופטים יג(, שנתון לחקר המקרא והמזרח טו )תשס"ה(, עמ' י' עסיס, משמעות סיפור לידת שמשו   45

–27. 
 , ח, ב. 36יוסף בן מתתיהו השלים תפילה של אשת מנוח לה', למעלה הערה    46
 .28, עמ' 22ראו בספרו, למעלה הערה    47
 .106, עמ' 27למעלה הערה    48
 כמובא בבמדבר רבה י, ה: "שלא רצתה לגלות קלקולה".   49
 .40למעלה הערה    50
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להערכת זוגיותם המתפרשת לפיכך בשני אופנים מקוטבים: מערכת זוגית בריאה, 
מצויות  תומכת ומשתפת, או מערכת זוגית פגומה ופוגענית. בין שני הקטבים הללו

 כמובן הערכות חדות פחות. 

הפרשנות חלוקה גם בתשובתה לשאלה: מי הוא הגיבור המרכזי של הסיפור. רובם 
סבורים כי אשת מנוח היא גיבורת הסיפור. אולם אליהו עסיס סבור שדווקא מנוח 
הוא הגיבור המרכזי. עיקרו של הסיפור בעיניו הוא התהליך שעובר מנוח עד 

 לדעתו, המבוססת על עיצוב הדמויות ומהשוואה לסיפורי 51קי.להכרתו במסר האלו
לידה אחרים, מגמת הסיפור היא להציג את התערבות ה' כנובעת מהחסד האלוקי 

שה היא יולא ממעשיהם או מצדקותם של הורי שמשון. לדעתו, התגלות ה' לא
 52פונקציונלית בלבד.

ובעת מתפישות קולית, הנ-ממדית והרב-נראה אפוא שהתמונה הכוליית הרב
על נצחיות, -הפרשן נולד לתוכן, כמו גם מתפיסות 53אמוניות.-חברתיות-תרבותיות

וכ"פטיש זה מעידה חזור והעד, כי הפֵסיפס הפרשני האפשרי ִהנו נטול גבולות, 
 54המתחלק לכמה ניצוצות, אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים".

א אלא משוררים, יוצרי מקר רי אינם פרשניג-יעקב פיכמן ואסתר שרה שניאורסון
 ספרות יפה, אשר נטלו את חומרי הגלם ליצירותיהם מהמקרא ומפרשניו. בהמשך

 ידונו אופני שימושם בחומרי הגלם האלה.

 

 משון" לסיפור המקראי ולפרשנויותיוש-אם - זיקת "צללפונית" ו"צללפוני

ן שונות היבדלותן של שתי היצירות אישה מרעותה נידונה בראשיתו של מחקר זה. ה
עיצוב הדמויות וזוגיותן, בדרך הבנתן את מבנה העלילה המקראי  בסוגתן, בדרכי

ובעיקר את סיומו, אולם נקודת הזינוק שלהם זהה לחלוטין. בשתיהן מזוהה האישה 
בשמה המדרשי, צללפונית או צללפוני, המתבסס על חותמת מקראית מדה"א ד, ג, 

 55שמשון.-הוא מאדיר את דמותה של אםידי כך ש-ומתפרש, בין שאר פירושים, על
פי כינוי -וזאת כמובן בניגוד לסיפור המקראי שבחר לא לזהותה בשמה, אלא על

פי שייכות מגדרית )אישה(. בשתיהן בחרו יוצריהן בכותר -קניין )אשת מנוח( או על
כן -מכנה משותף, המנוגד אף הוא לסיפור המקראי נטול הכותרים. כמו -דומה 

שמשון. זהו  יג שבמקרא אין חשיבות משל עצמו בתוך כלל סיפורי נראה כי לפרק
בעיקר סיפור לידה המלמד יותר על הנולד על הוריו פחות. כך נראה גם ממבנה 
ֹיִסיפּו ְבֵני ִיְשָרֵאל  הפרק הנתון בתוך מסגרת ניגודית שתחילתה בציון מצוקת העם )"וַּ

ִיְתנֵ  ע ְבֵעיֵני ְיהָוה וַּ ֲעשֹות ָהרַּ ְּפִלְׁשִתים ַאְרָבִעים ָׁשָנה", וסופה בתחילתה -ם ְיהָוה ְביַּדלַּ

                                                           
 .31, עמ' 45למעלה הערה    51
 .34–33שם, עמ'    52
 פי מדרג זה.-לאו דווקא על   53
 בבלי, סנהדרין לד ע"א.   54
 .4ראו למעלה הערה    55
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ֲחֵנה ֲעמֹו ְבמַּ ָתֶחל רּוחַּ ְיהָוה ְלפַּ ָדן ֵבין -של היחלצות ממנה באמצעות שמשון )"וַּ
גיבורם של הפרקים הבאים. כל כולו של פרק יג שואב אפוא  -ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָתֹאל"( 

רו המשורר והמשוררת שבחרו להעמיד במרכז יצירתם זו את כוחו מסופו. לא כך סב
 את ההורים.

מכאן ואילך נפרדו דרכיהם. צללפונית היא בלא ספק גיבורת הפואמה דמויית 
המחזה של פיכמן. מנוח לומד להעריכה, חוזר בו מהאשמתה, וכמותו גם עזראל וכן 

חלקם ערערו  צרעה. הם אמנם לא פקפקו מעולם ביכולותיו של שמשון, אולם אנשי
טנה עליהם אסון. מנוח מוטרד  על אסטרטגיות לחימתו בפלישתים. הם חששו שתמַּ
פחות מהערכות אלה ויותר מהנהגותיו של הבן שלא אימץ מעולם את דרכו 
החינוכית היא דרכם של "ְבֵני ָהָהר". בצר לו הוא האשים בכך את אשתו שלא כיהתה 

ועודדה את יעל, חברתו ואהובתו, לאמץ נכר  בבנה, העלימה עין מקשריו עם נשות
את התנהלותה שלה עם שמשון. כלומר לוותר, להיכנע, כדרך שהכרחי לנהוג עם מי 

 שנועד לגדולות. זוגיותם של הורי שמשון אפוא פגומה.

יניה, שניהם גרי אינה מטילה דופי בזוגיות המושלמת של ההורים. בע-שניאורסון
דיו, תקוותיו, תסכוליו וכאביו. לשניהם היו למימוש ייעושותפים לחינוך הבן, 

 שמחים לקבלו בכל מחיר גם כסומא. שניהם אף מצדיקים עליהם את הדין כאנשי
 אמונה מובהקים.

פרשנויות, ואולם בחרו בענפים שונים שלו -שתי היצירות נתלו באילן מקראי רב
 כנקודת מוצא לפיתוח מקורי. 

שרת לגעת בתחושות וברגשות ואינן גרי בחרה בסוגה לירית המאפ-שניאורסון
אף העובדה שהשיר נקרא על שם -מאפיינות סיפור מקראי וכמותו גם שופטים יג. על

אם שמשון"(, והיא אומרת טורים אחדים ממנו ואף נשמע  -האישה )"צללפונית 
היטב מבין רוב טוריו קולם המאוחד של האם והאב. לא כך בשופטים יג. השיר 

ן על מותו של שמשון. שופטים יג מסיים בתחילת דרכו. עם מסתיים בצידוק הדי
מקרא נוספים כסיפור העקדה, נראה שעניינו -כי מאוזכרים בשיר סיפורי-זאת, אף

גרי -שמשון. כך גם בשופטים יג. שניאורסון-העיקרי במקרה הפרטי של הורי
 הרחיבה אפוא בעיקר תחושות ורגשות שמקומם נעדר לרוב מסיפורי מקרא.

פני זמנים שונים ומקומות שונים, -ן בחר בסוגה דמויית מחזה המתפרשת עלפיכמ
זו מאפשרת לעבות את השוני בין מנוח ובין אשתו ביחסם לבנם ולפתח את שמאחר 

השפעתו על זוגיותם. וזאת, בניגוד גמור לסיפור המקראי שעניינו בעיקר בתיאור 
כמן תיאר מערכת יחסים קשה עובדות וייחודו, כידוע, בצמצומו ובריבוי פעריו. פי

כן בחר -כדרכה של חלק מפרשנות המקרא לשופטים יג. כמו -בין מנוח לאשתו 
בצללפונית כגיבורת שירו, כבחירת חלק מהפרשנים. ואולם, שלא כבסיפור מצומצם 
הֵממדים בשופטים יג, בחר בסוגת הפואמה רחבת ההיקף כדי לגעת בסוגיות נוספות 

ין הצלחה לאושר. לשם כך היה עליו לברוא את דמותה כסוגיית הקשר המורכב ב
שמשון המקראיים ואף לא במדרשים על אודותיו. כל  של יעל שאינה נוכחת בסיפורי
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הדמויות העיקריות בפואמה אינן מאושרות באופן מושלם. דעתו של מנוח אינה 
נוחה מבנו ומאשתו הגם שהיא משתנה לקראת סוף הפואמה. דין דומה לארבעת 

י צרעה וכן גם לצללפונית, המאבדת את קרבת בעלה לתקופה ניכרת למדי אנש
לאיש האלהים, לבנה ולייעודו. זכייתה מחדש במנוח אינה  מחייה בִגין מחויבותה

כי דומה שאינה משתוקקת לאהבת מנוח אלא -ודאית הגם שהיא מצפה לכך, אם
, כִ  ְלִתי להכרתו בניצחונה. המשפט "ֹלא יֹוִכיֵחִני עֹוד ָמנֹוחַּ ֲחלֹומֹות ֹלא  \י ִגדַּ אֹוְתָך לַּ

ֶלָחִריׁש", מושמע באזני שמשון. לא באזני מנוח. נכון היה שתפנה אליו כמענה 
להכרתו בה. לא כך קורה בשיר. בכל מקרה אף לא אחד מהנזכרים עד כה עוסק 
בסוגיה זו במישרין בניגוד ליעל ולשמשון הנוגעים במודע במחיר הכבד שתובעת 

ייעוד. הפואמה נחתמת בדברי יעל המציינת בכאב ששמשון אינו מאושר. הגשמת 
נראה אפוא שפיכמן אינו עוסק בסוגיה זו כבדרך אגב בלבד. מגמת פניו אליה. זהו 

 אקורד הסיום של הפואמה.

מוכרת למדי.  56תימה זו של התמסרות כוללנית לייעוד התובעת מחיר נפשי כבד
ל עגנון, "עגונות". כך חש בן אורי אב טיפוס תיאור מיוחד שלה נמצא ביצירתו ש

לאמן מודרני, דמות בבואה של בצלאל בן אורי אמן המשכן, סמוך לסיום בניית 
 ארון הקודש: 

כפוף לפני ארונו היה בן אורי עומד וכולל יופיו במין התעוררות שלא היתה בו 
י מעולם ]...[ לא היו ימים מועטים עד שנגמרה המלאכה. נסתכל בן אור
במעשה ידיו והיה משתומם שזה קיים ועומד והוא עצמו ככלי שנתרוקן. עגמה 

 57נפשו עליו והתחיל בוכה.

 
ו, אהובתשמשון, בנם ו עניינו של פיכמן איננו אפוא אינו רק במקרה הפרטי של הורי

-גם לסיפורי המקרא משמעות על מנית והאוניברסלית.ז-אלא במשמעותו העל
 הדורות, אולם מחשבות על אודות אושר או העדרו, זמנית. גם הם שייכים לכל

ון מחויבות ותביעותיה, אינן מצויות ברובד הגלוי של שופטים יג. גם לא במגו
 הפרשנויות שנעשה בהן שימוש במחקר זה.

 
 חתימה

שתי היצירות שואבות את כוחן ממקור מקראי שווה שלו עניין מועט בעולמם 
 ם אלה עם אלה. הפנימי של גיבוריו ובפיענוח יחסיה

                                                           
למעלה, עמ'  7ראו עוד על תימה זו בפרק, 'הטראגיות המכוסה וכח הרצון' מתוך ספרו של צ' לוז, הערה    56

ד התייחסותו ל"צללפונית" )"בפואמה ]...[ מעוצב מצבו של שמשון כמצב טרגי . ראו במיוח92–79
אופיני: הוא קרוע בין שליחותו הגדולה הסתומה לו אך תקיפה עליו, ובין תשוקתו האנושית ליחסים 

 (.90פשוטים, ארוטיים וביתיים", עמ' 
 אביב תשל"ב, עמ' תח. מתוך ש"י עגנון "אלו ואלו" ירושלים ותל   57
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עובדה היא שאשת מנוח אינה מדווחת לאישּה על כל פרטי התגלות איש האלוקים 
אליה. הכתוב אינו חושף בפני הקורא מדוע בחרה להעלים ממנו פרטים מסוימים או 
להוסיף עליהם. גם אינו מספר מה חש מנוח למשמע דברי אשתו ומדוע פנה למלאך 

בדה שהתגלה שנית לאשתו ולא אליו כמענה כפי שפנה, אף אינו נותן טעם לעו
לבקשתו. יחס המקרא אליו עלום. סיבת התגלות המלאך לאשה נסתרת. גם אופי 
מערכת היחסים הזוגית אינו מפורש עד תום. להוציא ביטויי התפעלות מועטים 

ְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמֹאד", יג, ו(, הסיפור המקראי מ ְלאַּ ְרֵאה מַּ ְרֵאהּו ְכמַּ ורכב )כ"ּומַּ
בעיקר מעובדות. על כן הוא עורר עניין רב בין פרשנים וחוקרי מקרא. חלקן העצימו 
את דמות אשת מנוח ופגמו בבעלה. אחרים לא התעלמו מזכויותיו. חלקם ראו בה 

בו. אלה ואלה ניסו לעמוד על אופייה של זוגיותם ועל  -את גיבורת הסיפור, ואחרים 
 עם נשים. תרומתה למורכבות יחסיו של שמשון 

גרי מצאו אף הם עניין בסוגיות אלה והציעו -יעקב פיכמן ואסתר שרה שניאורסון
 להן פתרונות משלהם.

עובדה המחבלת  -פיכמן מעלה על נס דמות אם הכרוכה אחר בנה לטוב ולמוטב 
ביחסיה לא רק עם אישּה ועם אנשי צרעה אלא במידת מה גם עם יעל, אהובת 

ין לו בסוגיית הקשר בין הצלחה לאושר. הצלחה אינה כן שעני-שמשון. דומה כמו
כרוכה לעולם  מבטיחה אושר ביצירה זו לשמשון. אף לא ליעל. לדעתו, שליחות

מחזה מרובת הדמויות -בשונות, באֵחרּות ובוויתור. הבחירה בפואמה דמויית
משרתת את התימה הזו, שכן כל הדמויות הקשורות במושיע יוצא הדופן מוותרות: 

בעיקר על  -על זוגיות מתואמת עם אשתו ועל בנו שמאס בחינוכו; צללפונית  - מנוח
 על שותפות זוגית מאושרת. -בעלה ופחות על בנה שעמו הזדהתה עד כלות ויעל 

גרי המציגה בשירה הלירי עמידה זוגית איתנה התומכת בבן נבחר, -לא כן שניאורסון
מסוגלת להתמודד עם אובדנו אינה מעלימה עין ממגרעותיו, מייחלת להצלחתו ו

ְּמצּוִקים...".  ם, ִנְצחּו ֶאְרֶאִלים ֶאת הַּ ם ְוִנְׁשלַּ ְׁשנּו: תַּ  כמתואר בחתימת השיר: "ְוָלחַּ

גרי נטועים בשופטים יג -פיכמן ושניאורסון-מהמחקר עולה כי אף שאדני שירי
ים ובפרשנויותיו הם לא הסתפקו בו, אלא הסתייעו בפרקים הקודמים לו והמאוחר

כן, בפרשנויותיהם הוסיפו עליהם ובראו בריאות חדשות המגוונות בדרכן -לו. כמו
 את ארון הספרים היהודי רב הפנים.
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