
* מוטיב של עולם-גלגולו נזירות
אמית יאירה

 בנושא התים הבתר״מקראיוז, ובספרות במקרא המקורות הינם ומוקשים ספורים דלים,
העולם. נזירות

במכןרא מקורות א.

רי מחזור .1א. פו טז שופ׳ - שמשון סי - ג :י
 )שופ׳ הלידה סיפור - המחזור את הפותוו בסיפור לראשונה מופיע העולם גזירות מוטיב

 גן וילדת הרה הנך ׳כי העקרה: לאשה ומבשר מנוח אשת לפני מופיע ה׳ מלאך ה-ז(. יג:
 ישראל את להושיע יחל והוא הבטן »ן וזנער יהיה אלהים מיר כי דאשו על יעלה לא ומורה

 משלבת שוזיא תון־ אישה, באזני המלאך דברי על האשה וזוזרת מכן לאוור פלשתים׳. מיד
 היותו את מטעימה היא להיוולד הצתיד הבן נזירות ולעניין ,ופרשגותה, התרשמותה דברי
מזתד. יוט יגד הבטן מן הנער יהיה אלהים מיו ׳כי לעולם: נזיר

 שעה ודלילה. שמשון בסיפור המחזור, את המסיימת בפרשה ומופיע שב המוטיב
 על־ידי הלידה בסיפור הנאמר מן ומצטט חוזר הוא )טז:יז(, לדלילה סודו מגלה ששמשון

 כי ראשי על עלה לא ׳מודה :ולזמן המדבר לגוף הדברים התאמת תוך אמו, ועל־ידי המלאך
 שבו והאחרון, הרביעי הנסיון בשלב משובצים אלו דבריו אמי׳. מבטן אני אלהים מיר

 - אמירתו את החותמים הנוספים, הדברים כוחו. סוד את לגלווו מצליחה, ואף דלילה, מנסה
 הם אלא הציטוט, מן חלק אינם - האדם׳ בכל והייתי וחליתי כחי ממני וטר גלחתי ׳אם

 עוצבה שלפיו שלושה״ארבעה, של החזרה בדגם היטב משתלבים והם 2הטיפור, ממאפייני
 המיוחד, כוחו אבח בענייו ורק אן־ לדלילה שוז שמשון 3ד-כא(. :ודלילה)טז שמשון פרשת

 ממתיש הסיפור טיום גדול׳. בוחו ׳במה בשאלה המחמקדת הסיפור עלילת את שהולם דבר
יט-כא(. :ראשו)טז מחלפות גילוח עם הכווז אבדן את

חשוכות. הערות בו והעיר כתב״היד על שעבר וינפלד, מ׳ לפרופ׳ תודתי *
 )שאלה קלב עמ׳ תשט״ו, ירושלים ראשונים, נביאים על פירוש אברבנאל, יצחק דון ראה .1

עמ׳ ,1962 ירושלים שופטים, ספר קויפמן, י׳ גם והשווה קלג-קלד)פתרונה(. עמ׳ שלישיזז(,
247.

 להיותו רומז הוא אלו ובדברים האדם׳ כאחד והייתי ׳וחליתי ואומר שמשון חוזר פעמים שלוש .2
 וגתרגום לטינה מוטום בשבעים, יא. ז, פסוקים וראה ממעשיו. נשקף אף וכך ומיוחד, יזזיד

.BH3־n העכרי השיחזור והשווה יד, לפס׳ יג מפם׳ במעבר השלישית הפעם גם נשתמרה הסורי
 נעלם זו בפעם ורק אז־מ, ל3 של גורל לו צפוי בי שמשון מדגיש - יז פסוק - הרביעית בפעם רק

הפלישתים. בידי נופל והוא ומיוחד, אחד שמשון היות של הגוון בליל
 דזקטור תואר קבלת לשם ור3חי במקרא/ שלושה״ארבעה הספרותי ׳הדגם זקוביץ, י׳ ראה .3

.233-228 עמ׳ תשל״ח, בירושלים, העברית האוניברסיטה של לפילוסופיה



אמית יאירה

 דגון בית פרשת - המוזזור את הוזותמת לפרשייה טז:כב( )שם, ר3מע3 לבסוף,
 גולח. כאשר לצמח שערו החל האסורים ית33 שמשון בהיות כי נמסר, - )טז:כג-ל(

 כוחו גם אליו שב השער צמיחת ראשית עם כי מפורשות, אומר אינו אמנם, הממפר,
 אודות הקודמת בפרשה הנאמר בעקבות הפער את ישלים שהקורא הוא, טפעי אך האלוהי,

 הגדול שבזבח הקורא, מצפה המווודשת, הצמיחה ציון עם ועתה, שמשון. של המיוחד שערו
כלשהו. גבורה במעשוז נוספת פעם שמשון ימגלה דגון ית33

 כצו אלא עצמו, על גזר שהוא כאיסור, לא זה פמקור מצטיירת שמשון של העולם נזירות
 ולכן שר,3מ מלאך על־ידי הצו ניתן לבן כווזו. מקור מהו ולהזכיר להדגיש שפא אלוהי,

 ודם. שר3 כל של מכווזו הנפצרים מעשים לעשות לו איפשר שמשון של המיוחד הכוח
 לעולם! - היינו מותו/ יום עד הפטן ׳מן היה הנזירות משך כי )א( להסיק: ניתן זה ממקור

 בי )ג( ראשו׳; על יעלה לא ׳מורה והוא: ד3ל3 אחד תחום3 ל3הוג הנזיר שמשון בי (3)
 אפוא, הוא מקרה לא על״טפעיים. יתרונות השגת של תכלית היתה שמשון לנזירות
ם׳)יג:ה, ׳נזיר המפורשת ההגדרה פעמים שלוש חוזרת זה שכמקור  טז:יז(, ז; אלוהי

השער. אמצעות3 ואלוהיו שמשון ביך המיווזד הקשר את שמפליטה
 פמחזור שמשון של העולם נזירות שאלת 3י3ס מרוזפות מרכזיות פעיות שתי ברם

 המרקם לבין הנזירות 3מוטי ין3 הרופף הקשר מן עת3נו הראשונה אודותיו. הסיפורים
 טז עד יד פרקים3 שמשון סיפורי פמחזור. צים3המשו המסורות, או הסיפורים, של הכולל
 כלשהן להגפלות סימן פהם שאין פלפד זו לא נזיר. של דמות הולמים אינם ג׳( )פסוק

 פמלים המיוחד. לשערו דקים,3ש דק ולו רמז, אפילו הם3 שאין אלא שמשון, על החלות
 להטיל דעתו3 מעלה היה לא - הלידה סיפור את קרא שלא - אלו פרקים קורא אוזרות,

 ליד המשוטט הארי)יד:ט(, מגויית ש3ד הרוחז שמשון, כלשוזי. נזירות חשד שמשון3
מדה ולמעשי י-יח( )יד: למשתאות השותף )יד:ה( הכרמים  ג(, )יד:טו-טז: והרג ג

 נזיר של אסוציאציה מעורר אינו - יד( :טו ;יט ו, :עליו)יך הצולוזת ה׳ מרוח נופע שכווזו
 לגיפורי או לא(, :ג ן״ענת)שופ׳3 לשמגר נזירות לייחם נוהגים שאין פשם שהוא, סוג מכל

 את הפותח הלידה םיפור3 ורק אך שמשון נזירות על שומעים אנו ח-כג(. :כג 3דוד)שמ״
 אליו הנלווה ר3המע ופסוק ודלילה שמשון סיפור אותו: החותמות ופפרשיות המחזור
דגון. מקדש הריסת ין3ל השער צמיחת ין3 והקושר

 האחרים, האיסורים ין3ל שמשון נזירות ין3ש הרופף קשר3 עוטקת השנייה הפעיה
א; מ׳3) - אחרים נזירות ממקרי והידועים נזיר, על החלים כ א-  ב:יא-יב(. עמום ו:

 נזרון נס־ ימי ׳כל השער: קשר הוא נזירות נוהגי לפין שמשון פין היחיד הקשר למעשה
 ראשו׳ שער פרע גדל יהיה קדש לה׳ יזייר אשר הימם מלאת עד ראשו על יעפר לא תער

 שופ׳ ד)השווה3ל3 אמו על נכפים טומאה3ו הגפן פרי3 הקשורים האיסורים ו:ה(. מ׳3)
 נזירות על גם אוזת עונה3ו עת3 הפרשה מן ללמוד שניתן משמע ג-ו(. :ו מ׳3ל יג ז, ד, :יג

ה3 נזכר כי נזיר, לאיסורי יותר הדוק קשר עלת3 היא נזירותה מזאת, ויתרה 4אם־שמשון,

 הפלגה .210 עמ׳ לו)תשכ״ז(, תרביץ, ושרשיה/ טיפוסיה במקרא ׳הנזירות ויסמן, ז׳ השווה .4
 שמואל, ספרי סגל, מ״צ של בפירושו נמצאת שמואל אם וחנה מנוח אשת נזירות בדבר

א. עמ׳ ,1956 ירושלים
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מוטיב של גלגולו - עולם נזירות

 ונחלק שניהם על נכפה לעצמם, שאלו לא ואמו ששמשון הנזירות, נטל 5הטומאה. צד גם
 נזירה - אמו ואלו חייו. ימי לכל נזיר אך שער נזיר - שמשון שונים: בחלקים ביניהם
 לידת עם כנראה, מסתיימת, נזירותה ותקופת טמאים, ומאכלות היין מגפן פורשת באשר

6בנה.
 הנדרים לתופעות בניגוד אנטי־פולחנית. היא שמשון נזירות כי ולומר להוסיף אף ניתן

 כזפוסים ומעוגנים משוקעים הינם אשר הקצובה, הנזירות אף נמנית שעליהם והאיסורים,
פולחני. מעשה בשום מלווה אינה שמשון נזירות 7ריטואליים,

 מופיעה ואינה ובסיומו המוזזור בראשית נזכרת שמשון נזירות )א( לסכם: הנה עד נוכל
 ׳נזיר - המוטיב של השונות ההזכרות בין וענייני לשוני קשר יש )ב( הפרשה; גוף לאורך

 ומן החוק מן המוכרים הנזירות לנהגי דומה אינה זו נזירות )ג( ׳מבטך! ;׳מורה׳ אלהים׳;
 המיוחד הכוח בגילויי מתממשים ויתרונותיה השער גילוח באיסור מתבטאת היא הנגואה,

כפלשתים. במאבקו שמשון של

ר .2א. פו ת סי ד אל לי יא :א שמ״א - שמו
 ׳נזיר׳ ההגדרה כי אם 8נדר, של בסיטואציה הנזירות מוטיב מופיע שמואל לידת בסיפור

 ונתתה אמתך... בעני תראזז ראה אם ׳... ונודרת: ה׳ אל מתפללת העקרה חנה נזכרת. אינה
 זה מקור לפי ואשו׳. על יעלה לא ומווה חייו ימי כל לה׳ מתתיו אנשים זרע לאמתך

;לעולם משמע - חייו ימי לבל לה׳ יינתן שהילוד )א( צווים: שני וגוזרת חנה מתחייבת
 מוטיב את המלוווז הביטוי על בדבדיה חוזרת שחנה נמצא ראשו. על יעלה לא שמוךה )ב(

 היא שאין למרות (terminus technicus) השער גזיזת את ומציין שמשון של הנזירות
לנזירות. בנה את מדירה שהיא במפורש, מציינת

 המפרטת י״א, לפסוק תוספת קיימת שמואל לידת לסיפור השבעים תרגום בגירסת
 9ישתה׳. לא ושכר ׳ויין :ושכר מיין ההינזרות את ומוסיפה שמואל בנזירות

לפם׳ בתוספת שם, נזיר. של יותר מובהקת דוגמה מצטיירת למקומנו 10קומראן מגירסת

 ולא מת בטומאת דנים שם א-בא(. :ו נזיר)במ׳ בפרשת נזכר אינו טמא כל אכילת איסור אמנם .5
טומאה. הזכרת מעצם קיים הדמיון צד אך ד. :יג לשופ׳ הרד׳ק פירוש וראה מאכל. בטומאת

שונות. חוק במסורות ההבדל מקור ואולי
 כיוון והאם. הבן שבין הקשר מן נלמדת זו אך נזירותה, להגבלת התייחסות בל אין בסיפור .6

גבטנה. הוא עוד כל נזירות חוקי עליה וזלים הבטן, מן נזיר שהוא
ביבליוגראפיה. ושם ,790-786 עמ׳ ה׳, כרך מקראית, אנציקלופדיה ׳נדר׳, הערך הרן, מ׳ ראה .7
 להתקדש מתחייב הנודר שבו הנזירות, נדר הוא אסר נדר של מיוחד ׳טיפוס : 790 עמ׳ שם, הרן, .8

 הטילה נזירות נדר ו:א-כא(. בטומאה)במ׳ וממגע מיין ושיימנע פרע שערו שיגזל על״ידי לה׳
,שנולד.״ קודם בנה שמואל על חנה

9. ”...oivov k«i p,e«wp.a a0 meTai ״,ko המזכיר המלא, הנוסוז בעל ותיקנום כ״י והשווה 
במקומנו. ׳נזיר׳ במפורש

 F.M. Cross, ‘A New Qumran Biblical Fragment Related to the Original Underlying :ראה .10
12-26 .the Septuagint’, BASOR, 132 (1953), pp: לאחרונה וראה:P.K. McCarter, Samuel I 

.AB) ,New-York 1980, pp. 53 f)
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אמית יאירה

 ההשערה את לאשש יכולה זו תוספת ]וזייו[׳. ימי כול עולם עד ג»יו ׳]ונת[תיהו :נאמר כ״ב,
 הנזכרת ושכר מיין לוזימנעות בדומה נוספים, נזיר אפיוני י״א פסוק כלל זו בגירסה גם כי

השבעים. בתרגום
 של לאלו קרובה היתה לפניו שעמדה הגירסה כי מעיד “פלביום יוספוס של סיפורו
 ׳והאשה :נאמר סיפורו בסיום השתיים. מן לאיזו להכריע קשה כי אם וקומראן השבעים

 שיהיה לאלהים, אותו והקדישה לעלי אותו ומסרה לילד, בהתפללה שנדרה נדרה, את זכרה
 הכיר יוספוס כי נראה מים...׳. אלא שותה היה ולא שערותיו את מגדלים והיו לנביא,
 ׳שיהיה תיאורו, י3 ולשער להוסיף אף וניתן יין, משתיית שמואל הינזרות הכוללת גירסה

 ׳נביא׳ המונח את העדיף יוסיפום קומראן. בגירסת הנזכרת ׳נזיר׳, המלה את ממיר לנביא׳,
 על חזרה באמצעות שמואל של לדמותו אחידות קו מתן על להקפיד נטה הוא כי ׳נזיר׳ על

13 12 11.,׳נביא התואר
 פשוטה אינה נזירות לשמואל המייחסת השיטה כי למדים, אנו דלעיל הטקסטים מנתוני
 ׳נזיר׳ המפורשת הדגדרה כי אם העקרה, אמו נדר של מסובב היא נזירותו לכאורה ואחידה.

 - ברצף מאוחר מקום על מלמדים שנשתמרו השרידים שם וגט קומראן, בגרסת רק מצויה
 על י3בנה את זזאם מדירה שלפיו נזירות, נדר על מסיקים אנו האחרים במקומות כ״ב. פסוק
 הביטוי וזזרת על הנשען קשר שמשון, פרשת לבין סיפורנו בין הספרותי הקשר בסיס

 אודותיו. הסיפורים בשאר סימוכין אין שמואל לנזירות ברם ראשו׳. על יעלה לא ׳ומורה
 מוטיב הופעת כנזיר. לא לעולם אך וכשופט, כנביא ככהן, פעיל באופן מופיע שמואל

 קרובים עלילתיים קשיים מעוררת ראשו׳ על יעלה לא ׳ומורה האיבר באמצעות הנזירות
 של ה?!זער נזירות על לעלי סיפרה לא שדונה העובדה, מתמיהה זה בסיפור רבר והיקפיים.

 ההיקפי, מהקושי חלק מהווה זו קושיה למקדש. הנער את והעבירה שמסרה שעה בנה,
 י״א לפסוק הרד״ק של פירושו לשערו. או לנזירותו רמז כל נמצא לא שמואל סיפורי שבכל
רבה: בוזריפות הקשיים את מעלה

 הנדר חל ואיך בעולם, היה שלא ועוד נזיר שיהיה בנה, על נדרה וזל איך תמה אני
 את מדרת האשה ואין נזיר בנו את מדיר האיש אמרו הרי בעולם, היה ואפילו עליו
תאמר ואם בנזיר. היא הלכה אמרו אלא טעם בו מצאו לא באיש ואפילו בנזיר. בנה

 תשכ״ז, ירושלים־תל״אביב שליט(, א׳ מיוונית היהודים*■)תרגם קדמוניות מתתיהו, בן יוסף .11
(.347-341) ב-ג י׳ חמישי, ספר ראשון, כרך

 ג׳ ; (31)א ג׳ 1 (19)א ב׳ ששי, ספר ; (351)ד י׳ וזמישי, ספר ראשון, כרך שם, מתתיהו, בן יוסף .12
 ה ה׳ (!83)ד ה׳ (!66,64)ה ד׳ (!58)ג ד׳ (!57 ,54)ב ד׳ (!52 ,50,48,47)א ד׳ (!35 ,34)ב
ועוד. (102 ,100)ב ו׳ (!92)ו ה׳ (!86)

 ואילו וככהן, כרואה כמצגיא, בשופט, שמשון של לפעולתו עדים אגו אלו מקומות במבוזר
נביא. אחיד: בתואר שימוש על מקפיד יוספום

 בנה 1או מדרת האשה ואין בנזיר גנו את מדיר ׳האיש ד:ו: נזיר המשנה לשון ואף־על־פי־כן .13
כבר, שנולד לאחר רק במיר בנו את שמדיר במי עו־סקת שמשנתנו ולומר לחלק ]ואין בנזיר׳.
 נג ה״ו, פ״ד שם, השווה מרוזס׳! אביו ׳שהקדישו ע״ב, גו סה״א, פ״ז נזיר בירוש׳ שנינו שהרי

מע׳׳ם[ - משה. בפני שם עיין - מרחם׳ ׳בניזרי ע״ג
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 הפסוק הניח והיאך ראינו. לא זה, מאשתו ששמע אחרי כן גם הנדר עשה אלקנה כי
 לא איך תמיה אני ויותר רחוק. זה נדר שאינו חנה נדר וכתב הנדר עיקר לספור
 ולא במדרש לא דבר שום בזה בדבריהם מצאתי לא כי הדבר בזה רז״ל דברו

14בתלמוז־.

 ׳ומךנת ראשר: על יעלה לא ׳ומורה האיבר תרגום על״ידי אלו קשיים עקף עוזיאל בן יונתן
 ואדנות. שלטון מרות, כלשון תרגומו לפי מתפרשת ׳מורה׳ וזתיבה ןגלוהי׳. תקי ןיא אנש

נזיר. איסורי שמואל על חלים לא לשיטתו
 לשירות ומסירתם ילדים הקדשת של מנהג קיום על מעידים הקדום המזרח מן ממצאים ,

 אלו. ילז־ים לגבי '5נזירות״עולם או נזירות איסורי על מהם ללמוד אין אולם המקדש,
 יוצרת והיתה הסיפור, מן קשיים מסירה היתה 16י״א מפסוק הנזירות יסוד שמוויקת משמע,

 יתר״על־כן, ההמשך. מן חייו על הידוע לבין שמואל לידת בסיפור המתואר בין תיאום יתר
 הקדשת - הסיפור מן הנשקפת הסוציולוגית המציאות בין תיאום יוצרת אף היתה זו מחיקה
18 17ואוזרות. ניאו־אשוריות משפטיות מתעודות המוכרת זו לבין - המקדש לשירות ילדים

; בר׳ .3א. ו כ : ט ! דב׳ מ ז ט : ג ; עמום ל ב י - א י : . איכה ב ז :  ד
 השימוש אם להכריע וקשה יש קשיים. הן אף מעוררות כמקרא נזירים של נוספות הזכרות

 הנבחר את מסמל הנזיר שבו מטונימי, לשימוש או ריטואלית, לנזירות רומז ׳נזיר׳ במונח
נראה אחרים כמקומות ‘8לג:טז. ודב׳ מט:כו בר׳. - עטרה בעל או נבדל שהוא והנכבד,

חמישית. שאלה קסט, עמ׳ (,1 )הערה שם אברכנאל, יצחק דון גם השוווז .14
 בנסיבות דן (A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, Oxford 1964, pp. 106 ff). אופנהיים .15

 והיסטוריוגרפיה ׳היסטוריה אילת, מ׳ לאחרונה וראה למקדש. ילדים הקדשת של השונות
 ירושלים־תל־אביב ג, הקדום, המזו־דו ולחקר למקרא שנתון ושאול/ שמואל וויי בסיפור

 הערה ,8 עמ׳ שם, וראה שמואל. מנזירות הסתייגותו את מדגיש אף אילת .28-8 עמ׳ תשל״ט,
.16-9 עמ׳ שם, האל, או המלן־ לעבודת ׳נתונים׳ על דבריו גם ראה .1

 לא ושכר ׳ויין בשבעים: ואילו ראשו/ על יעלה לא ׳ומורה את המוזיקה תכלול המקרא בנוסח .16
(1969 ניו״יורק סופרים[, ]דברי ב כפשוטו, אהרליך)מקרא א׳ .,ראשו על יעלה לא ומורה ישתה
 ולפיכך בדבר הרגיש ויונתן בלתור... בעיני חשודים האלה ׳הדברים למקומנו: בפירושו כותב

ממשמעו...׳ הזה הכתוב את הוציא
.15 הערה ראה .17
 הזה. הצירוף בבאור נחלקו ואחרונים ראשונים ואמנם אחיו׳. ׳נזיר יוסף מכונה הכתובים בשני .18

ושליט. נסיך של המשמעות נשקפת השומרוני ופתרגום נפשיטתא בפסבדו״יונתן, בשבעיט,
 אמוראים, ובמחלוקת בוולגטה דאחוהי(. )פרישא פרישות מעניץ מפרשו אונקלוס תרגום

 אותו שרחקו אחיו. נזיר ׳ולקדקד ממש: נזיר של משמעות נזכרת צח:נ, בבר״ר שנשתמרה
היה. ממש נזיר אמר לוי רבי דאחץ־. בלילהון הוא את מגדלאה יצחק א״ר נזיר. אותו ועשו אוזיו
 הפרשנים אצל חוזרת כזו מחלוקוו יין...׳. טעם טעם לא אחיו ראה לא שנה כ״ב כל לוי דא״ר

) J. skinner, Genesis. והשווה: הביקורתיים ic c ) ,  Edinburgh 1910, pp. 532 f. מן ואולם
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 - ז :ד באיכה אף ואולי מיץ, נזירות - יא-יב :ב כעמום כמו נזירות, למנהגי שהכוונה ברור
 במקרים גם אן 19אבלות, במנהגי הקשורה נזירות או העדפה או טהרה שמסמלת נזירות

קצוב. לזמן לנזיר כוונתו אולי או לנזיר״עולם, רומז המקור אם להכריע ניתן לא אלו

ירות .4א. ז -ח :טו ;כוז-כו :יד שמ״ב - אבשלום נ  ז
ת רו י ז נ הו ו ח : א מל״ב - אלי

 של כמקרים הכתובים את ולפרש לקשור ואחרונים ראשונים נטו שבהם האחרים, במקומות
 שהוצא חלקי, נתון על נשען והקישור כן־, על מעיד הכתוב פשט אין עולם, נזירות

 כל אבשלום אודות בסיפורים אין 21אליהו. במקרה ובך 20אבשלום בפרשת כך מהקשרו.
 לא כמדכן n.)22:טו גשור)שם בארץ שנדר הנדר לבין כה-כו( :יד שערו)שמ״ב בין קשר

 השער כלשוזן. נזירות חובות נלוו■ ז( :טו בחברון)שם שילם שאבשלום לנדר, כי נמסר,
 חלק ומהווים עצמם, לבין בינם בלתי־מקושרים כאלמנטים מופיעים אלו בסיפורים ווזנדר

 עילת הוא הנדר הספר. מארג את שבונים הרקע, ונתוני העלילתיות ההנמקות ממערכת
 עם - שני ומצד 23אבשלום, של יופיו עם אחד מצד נקשר השער ואילו חברונה, הירידה
24מותו. סיפור

 ולא בישראל הנזירים על דבר כמעט ידענו לא ׳אולם :כהנא של ביקורתו את להזכיר הראוי
 שכוונתי ראיה מזה אין קדקדו הכתוב שמזכיר ומה לנזיר. יוסף את כאן המשיל מדוע לברר נוכל

 אל הקגלה לשם אלא הקדקד בא שלא מפני המדובר, של הארוכות השערות ועל הנזירות על
(.138 עמ׳ חדשה(, תשכ״ט)הדפסה ירושלים כהנא, א׳ כהוצאת בראשית )ספר ,שלפניו. ״ראש״

 למשמעות או נדר, לנזירי הכוונה אם להכריע אין לג:טז ודב׳ מט:כו כבבראשית זה במקור .19
ל׳נעריה׳. מ׳נזיריה׳ תיקון הצעת המציעים אף יש החדשים בין ונכבדים. נסיכים של הרחבה

 H.J. Kraus, Klagelieder (BK), Neukirchen-Vluyn לאחרונה ה11הש .1מנ1למק BH3 וו־אה
.1960, pp. 76 f. הילרס אמנם (20 .D.R. Hillers, Lamentation [AB], New-York 1972, p)

 כו :מט כבבראשית אלא נדר נזירי גורס אינו הוא גם אך ל׳נעריה/ לתקן שיש משוכנע אינו
 ב״ר טוביהו מרבינו איכה למגילת טוב׳ ׳לקוז פירוש גם וראה צעירים׳. ׳אצילים - טז :לג ודב׳

השלג... שותין שהיו ׳אולי (:61 ׳עמ תשכ״ז[, ירושלים צילום: ]דפום 1908 )לונדון אליעזר
 נקראו הנאה ובדמותם בעשרם העם משאר מונזרים היו שריה כלומ׳ משלג נזיריה זכו ס״א

נזיריה׳.
.29 והערה ׳.1ב. להלן וראה הבתר״מקראית במסורת לאבשלום יוחסה הנזירות .20
 על המציעים ומהישענות לאישושה מקורות מהעדר ללמוד ניתן זו הצעה של וזולשתה על .21

עמ׳ (,4 )הערר. שם ויסמן, ז׳ וראה דבר. נזירות חוקי לבין בינן שאין רבוודפנים, אסוציאציות
טיעונו. בחולשת ויסמן מודה השער אדרת על בדבריו שם. 32 והערה ,213

 החשש היה בגשור, עצמו על גזר שאבשלום לנזירות, שהמניע (,211 עמ׳ ידוע)שם, לויסמן אף .22
 את מחקוז הספרותית ווזעריכה אפשר כי דורש, הוא הנתונים להעדר ובאשר הדם. נקמת מפני

גלותו. בתקופת אבשלום נזירות על המסורת
 א:ו מל״א וכן יז:מב טז:יב! ט:ב: שמ״א וראה שמואל בספר חוזר היפוז המנהיג מוטיב .23

 בן יוסף גם והשווה ו:ה. ה:יא! בשה״ש נזכר יופי של כסממן (ער8ה׳ מה:ג. תה׳ גם והשווה
(.185)ג ז׳ שמיני, ספר שני, כרן־ (,11 הערה )לעיל, שם מתתיהו,
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 על עלה לא ש׳מורה מלמד, אינו שעו״ בעל כ׳איש אליהו תיאור של הקישור גם
 מרכזי במוטיב ונגלית החוזרת אליהו, לאדות מתייחס שהתיאור להניח אף ניתן 25ראשו׳.

ח, מל״ב יט; יט:יג, מל״א אלו)ראה בסיפורים :  26שער. אדרת זו היתה ואולי יד( יג, ג
זה. ובלתי־בהיר בודד פסוק על נשענת לאליהו, ומייחסים שיש הנזירות, מקום מכל

כום .5א. המקראי החומר סי
 לכנות ניתן שאותו שמשון, והוא בלבד, אחד נזיר אודות מספרים המקרא מקורות

 אלהיס׳. ׳נזיר הוא כינויו אך מותו. יום ועד אמו מבטן נזיר היותו בגץ ׳נזיר־עולם׳
 כיוון נזיר־עולם, הלכות את להעשיר שיכול חומר, בנזירותו הקשורים בסיפורים אין ואכן,

האלוהי. כוחו ובין שבינה ובקשר שערו בנזירות רק עומקים שהסיפורים
 קשיים יוצרת היא עניינית מבחינה אך שמשון, בנזירות מילולית קשורה שמואל נזירות

שמואל. סיפורי במכלול והן משוכצת, היא שבו בסיפור, הן
 נזירי״עולם)עמוס ספק או ואליהו( אבשלום נזירים)יוסף, ספק הינם הנזירות מקרי שאר

ב: י יא- 27ד:ז(. איכה ב:

 נתלה לפיכך בשערו, נתגאה ׳אבשלום - א:ח סוטה משנה ראה ושערו מותו בין הקישור על .24
בשערו׳.

 להבין, ניתן [(22] א ב׳ תשיעי, ספר ש:י, כרך [,11 ]הערה מתתיהו)שם בן יוסף של מתיאורו .25
 אלו בפרשנויות אין אולם ח. :א למל״ב ציון ומצודת רד׳ק גם והשווה הראש, לשער הכוונה כי

 משיר הצוז׳ ׳הדוד כי למסקנה להובילנו עשוי זה מעין קישור מזו, יתרה נזיר. לשער רמז
 )שה״ש ביין... ולא בחלב רוחצות עיניו אף ולבן נזיר, אלא אינו תלתלים שקווצותיו השירים

 R. Kittei, Die Bucher der וו־אה: ',1׳אדרת־ע(ע לפרש נוטה הביקורתי המחקר ה:ט-טז(.
Konige (HK), GQttingen 1900, p. 183; J.A. Montgomery, The Books of Kings (ICC,)

350 .•Edinburgh 1951, p
 תפקיד אליהו. של מסממניו יוחנן של בדמותו נשזרו הנוצרית במסורת כי לציין, הראוי מן .26

 ז-יד(. :יא )מתי ולטבילה לתשוגה הקורא ליוחנן, הושאל פג( :ג )מל׳ אליהו של התשובה
השווה: אליהו, את המאפיינים וחיצוניים ביוגראפיים קווים במספר יוחנן מתואר במקביל
 של כלבוש אלא הראש, כשער לא בעל־שער הביטוי מתפרש זה במקור והנה א:ד-ו. מרקוס

גמלים! שער
 בהם נמצא לא ואף אחר מסוג פרישות קיימו לה( יר׳ יין)ראה משתיית הם אף שנמנעו הרכבים, .27

 אנציקלופדה ׳נזיר׳, הערך הרן, מ׳ וראה: פרע. שער גידול הנזירות: של המובהק סימנה
בוןון־ קומראן/ ובספרות נמקרא המדבר ׳מוטיב טלמון, ש׳ וכן ,798 עמ׳ ה׳, כרך מקראית,

 גם השווה .107-73 עמ׳ תשל״ג, תל״אביב אמוראי, יוסף של לזכרו קובץ יוסף׳: אין ׳והנה
 ספר בר״אילן, חז״ל׳, בדברי למדבר ההליכה ורעיון האיסיים רבב, ׳בני ספראי, ז׳ של למאמרו

 את שהפנה פרידמן מ״ע לפרופ׳ נתונה )תודתי 58-37 עמ׳ תשל״ט, רמת־גן טז-יז, השנה
זה(. למאמר לבי תשומת
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בתר־מרןראיים מהןורות .3

 לרשותנו, העומדים ההסטוריים, והן ההלכתיים הן הבתר־מקראיים, המקורות במגוון
הקצובה. לנזירות מוקדשים ודוגמאותיהם דונם עיקר נזירי״עולם. בסוגיית דיון ואין כמעט

ב :א נזיר משנה .1ב.
 על המשנה מקשה זה בשלב וכבר עולם, נזירי על החלות הלכות נזכרות המסכת בראשית

:שמשון נזירות לבין עולם נזירות בין ומבווינה שמשון סיפורי מחזור

 שנקרו כמי עזה, דלתות שעקר כמי דלילה, כבעל מנווז, כבן כשמשון, הריני
 נזיר שמשון? לנזיר עולם נזיר בין מה שמשון. נזיר זה הרי - עיניו 1או פלשתים

 קרבן מכיא נטמא, ואם בהמות, שלוש ומביא בתער, מקל &ערו הכביד - עולם
28טומאוז. קרבן מביא אינו נטמא ואם מקל, אינו שערו, הכביד שמשון נזיר טומאה.

 כנזירות מתפרש זה רמז הכבד. שערו את בתער שמקל כמי עולם נזיר מאפיינת המשנה
29אבשלום: של העולם

 מגלח היח חודש עשר לשנים ואחד היה עולם נזיר אבשלום אומ׳ הנשיא יהודה רבי
 נדר כי וגו׳ ואשלם נא אלכה המלן־ אל אבשלום ויאמר שנד, ארבעים מקץ ויהי שנ׳
30וגו׳... עבדך נדר

 להלכות טיפום אב והמשמשת 31לאבשלום יהודד, רבי על״ידי המיוחסת זו, נזירות בי נראה
 אישוש כל לה ואין הלכתיים, צרכים על־ידי המונחה פערים מילוי על נשענת עולם, נזירי

 אבשלום, של העולם נזירות בין ומבחינוז מבדילה המשנה כבר מקום מכל בכתובים. וחיזוק
 אם שאפילו שמשון, של האנטי־פולחנית הנזירות לבין הריטואליים, האלמנטים בעלת
טומאה. קרבן מביא אינו נטמא,

j ע״ב. ׳ע״א ד נזיר בבלי ע״ב; נ״א ה״ב פ״א נזיר ירוש׳ השווה .28
 האראוויטץ־רבין, ב)מהדורת דשירה מסמוא ישמעאל, דרכי מכילתא ג:טז; סוטה תום׳ ראה .29

 גם והשווה (.75 עמ׳ אפשטיין־מלמד, )מהדורת טו:א בשלוו דרשב״י, מכילתא (;123 עמ׳
ע״ב. ע״א, ד נזיר בבבלי לברייתא

 וראה (,165-164 עמ׳ נשים, ליברמן, וינה)מהדורת כ״י על־פי טז :ג טוטה מתום׳ היא המובאה .30
שנ׳ יום לשלשים אחת מגלדז והיה היה ימים נזיר אומר הגלילי יוסי ירי ברם לעיל. 29 הערה
עמ׳ לסוטה, כפשוטה ליברמן)תוספתא לדעת שם(. דרשב״י, וגו.׳)מכילתא לימים ימים מקץ
כלל. נזיר היה לא שאבשלום יוסי ר׳ סובר (,642

 תוספתא לינרמן, ש׳ ראה אילעי, בר׳ יהודה לר׳ או הנשיא יהודה לר׳ הדברים, ייחוס לבעיית .31
.640 עמ׳ לסוטה, כפשוטה
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מוטיב של גלגולו - עולם נזירות

יר משנה .2.3 ז  ה :ט נ
נזיר: מסכת בסיום במשנה שנינו

 נאמר ראשו, על יעלה לא ומורה שנאמר נהוראי י3ר כדברי שמואל; היה נזיר
 אף נזיר, - בשמשון האמורה מורה מה ׳ומורה׳, בשמואל ונאמר ׳ומורה/ בשמשון

ודם. בשר של אלא מורה אין והלא יוסי רבי אמר נזיר, - בשמואל האמורה מורה
 שאול ושמע אלן* אין־ שמואל ׳ויאמר נאמר: כבר והלא נהוראי רבי לו אמר

ודם. בשר של מורה עליו היה שכבר והרגני/

 לא ׳ומורה הנשנה האיבר בסים על שמואל נזירות על שמשון מגזירות מקיש נהוראי רבי
 השני הבית בימי שרווחה פרשנית, מסורת על מתבסם שהוא ונראה ראשר. על יעלה

 בתרגום הן 32בנבואה׳, ה׳ ׳נזיר שמואל את המכנה סירא, בן אצל הן נשתמרו והדיה
 כי במפורש, המציינת קומראן, בגרסת והן ושכר, מיין הינזרות לשמואל המוסיף השבעים,

 כתרגום - ׳מורה׳ יוסי ר׳ מפרש 1זאו לעומת עולם. עד לנזירות אמו על־ידי הוקדש שמואל
 נזירות ליברמן, לדעת שולל, שהוא כפי משמואל נזירות ושולל ודם, בשר שלטון - יונתן

מאבשלום.

ת .3.3 רו ים מקו נוספים בתר״מקראי
 33מתתיהו, ן3 יוטף במו פנזירות העוטקים או הנוגעים נוספים, תר״מקראיים3 מקורות

 סגפנות למנהגי מתייחסים 36האלכסנדרוגי רפילוך 35רית־הוודשה,3ה 34א/ חשמונאים
 םפרות3 נזירות־עולם. של הדה מהם עולה ואין ,3קצו לזמן נזירים של דוגמאות יאים3ומ

 ועולה חוזר עולם נזיר3 דיון פכל - 37ובתוספתא מדרש3 התלמודים, פשני משנה,3 - חז״ל
ממנה. הנלמדות וההלכות שלום3א של העולם נזירות של הארכיטיפי הדגם

כום .4.3 מר סי .הבתר״מקראי החו
שמשון ונזירות שמשון, לנזירות דומה שמואל נזירות כי למדם, אנו דהלכה ממקורות

כהנא(. מהדורת יג)על־פי :מו בן״סירא .32
 א ו׳ תשעה־עשר, ספר (:278)ב וז׳ וזמישי, ספר ראשון, כרן־ (,11 שם)הערה מתתיהו, בן יוסף .33

שמחוני(, י״נ מיוונית )תרגם הרומאים עם היוזודים מלחמת תולדות מתתיהו, בן יוסף : (294)
קל״ו(. )עמ׳ א טו, תשי״ג, תל־אביב ב, ספר ראשון, כרך

כהנא(. )מהדורת מט-נא :ג .34
 Eusebius,:ישו אחי ליעקב אבסביום של תיאורו גם וראה :כג-כד :כא :יוז :יח השליחים מעשי .35

(171 .The Ecclesiastical History, LCL, Vol. I, Book II, ch. XXIII, 3-9 (p.
36. (243-249 .Philo, tCL, VII, The Special Laws, I, ch. 45-46 (pp גם וראה Vol. IX, The 

104-169 .Contemplative Life, pp.
 אבשלום בנזירות בדונו ג:יא-טז(, נזירות )הלכות הרמב״ם לעיל. 30-28 הערות ראוז .37

שם, משנה, בכסף וראה הקבלו׳ז׳. מפי היא הלכה זה ׳ודבר :הביטוי על חוזר שמשון, ובנזירות
כו. :יד לשמ״ב הרלב״ג של לפירושו גם והשווה יב, הלכה
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אמית יאירה

 שמשון בין זיקה כל לנתץ כן, אם מסייעת, ההלכה לנזירוודעולם. חמה אינה בוודאי
 ניתן אם שספק נבדל, כמקרה נזירותם בהצגת תומכת והיא נזירות״עולם, לבין ושמואל
38למימוש. שניתן בדגם להגדירו

 נדחקים והם נזירי־עולם, של המייצג בדגם מתחבטים ההלכתיים שהמקורות העובדה,
 ולהלכותיה, זו מעין לנזירות האופייני כמייצג אבשלום של הרחוק מקרהו את לדרוש

 מעוררות אלו עובדות שתי - לנזירי״עולם רמז ולו אין ההיסטוריים שבמקורות והעובדה,
העולם. נזירות לתופעת היסטורי דגם של קיומו לגבי ספיקות

מוטי־כ של גלגולו ג.

 ולא נזכרה לא שמעולם נניח, אם יימצא, כאן שהוצגו השונים לקשיים הפתרון בי לי נראה
 בעלת עריכה של כמוצר שמשון נזירות את לפרש יש לפיכך במקרא. נזירות־עולם נרמזה
 ואילו כלשהי. חברתית מציאות המשקפת כמטורת ולא ותיאולוגיות, ספרותיות מגמות

 בגין ספרותיות השפעות של יותר מאוחר שלב על מעידה לשמואל שיוחסה הנזירות
ואטוציאטיביות. סיטואציוניות נסיבות

צד .1ג. ו נמר הפך כי תי רו רבו ן חב ר ושמשו בו ר היה הגי י ז  אלדים לנ
 דופן יוצאת דמות היא השופט שמשון של שדמותו כך על עוררין אין המקרא פרשני בין

 אם ביניהם חלוקים האחרונים בגורלה. והן פעולתה בדרכי הן האחרים השופטים מן השונה
 אלו שמא או 3מיתוס,? של שרידים שמשון סיפורי מחזור בהיות השוני מקור את לנמק יש
שמשון של ושונותו שייווודו הוא, ודאי מקום, מבל 40עממיות. ומסורות אגדות של הדים הם

לנזירות תורה נזירות שתדחה מסתברא וזיננא ר׳ ׳אמר נאמר: ע״ב נא ה״ב פ״א נזיר ובירוש׳ .38  
שאינה שמשון נזירות יצאה תורה, שנזירותו את - נזרו׳ תורת על יעשה ׳כן טעמא? מה שמשון,  

שלא כלום, אמר לא ׳כשמשון׳ אמר אומר שמעון ר׳ טומאה... קרבן מביא אינו ניטמא - תורה  
הוה׳ נזיר לאו ׳ושמשון ע״ב: ד נזיר בבלי והשווה עליו.../ מפיו נזירותו זלה .̂

G. F. Moore, Judges (ICC), Edinburgh 1895, p 364 ff.; C.F. :39. פירושים למשל וראה  
מספר מוזקרים וכן  .Burney, The Book of Judges, New-York 1970 (= 1903), pp. 391-408 

a .s . Palmer, The : הבבלי)ראה המיתוס עם קושרו פלמר המיתום: של במקורותיו המתחבטים  
גורדון ואילו  -  ,(Samson Saga and its Place in Comparative Religion, London 1913, p. 18 

C.H. Gordon, ‘Homer and the Bible’, HUCA 26 (1955), pp. : )ראה ני11הי המיתום  DS
שופטים בספר עיונים בתוך דינור, ב״צ בך קדום. עברי מיתום בו הרואים ויש ,(225-235,  

ב והספר, הלשון סיני, טור !537-536 עמ׳ תשכ״ו, ירושלים בישראל, המקרא לחקר החברה ,
ועוד ,93-58 עמ׳ תשט״ז, ירושלים .

H. Gunkel, Reden und Aufsdtze, Gottingen 1913, pp. 38-64; H. Gressman, Die 40. ראה 
Schriften des A.T.I., Gottingen 1914, pp. 243-258; J. Frazer, Folklore in the Old 
Testament, Studies in Comparative Religion, Legend and Law (abridged edition), London

pp. 269-282 ,ועוד 1923.
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 אחד, למחזור והמסורות הסיפורים את שעיבד העוו־ו, ספרותי. שיבוץ של אילוצים יצרו
 על״מנת שונות טכגיקות לנקוט וזייב היה שופטים, ספר של הספרותית־האידיאית במסגרת

 אישיים למניעים בתגובה הפועל העל־טבעיים, הכווזות בעל היצרי, הגיבור דמות את לעדן
 נזירותו כי לדעתי, מעידים, שמשון, נזירות שמעוררת הקשיים לצד אלו, צרכים 4,בלבד.
 שכוונתו העורך, של התכסיסי מהמערך חלק היא אלא הקדומה, המסורת מן אלמנט אינה

 השאלה כן, אם נשאלת, פלישתים. עם במאבק זז׳ כשליח שמשון את באמצעותו להציג
 של הקדום המוטיב עם השתלב זה פתרון כי ׳לי נראה הנזירות? בפתרון העורך בחר מדוע

 ככל 42 41שמשון. של שלנו, ובמקרה האדם, של ווזיותו כוחו כמקור המשמש המאגי, השער
 כדמות ולא מיתית־אגדית כדמות שמשון של דמותו תצטייר המאגי, השער מוטיב שיודגש

 של המקו־רית המשמעות טשטוש לכן ישועתו. מקור שאלהיו היםטורי, ישו־אלי, גיבור של
 בנזירות המאגי המרת על־ידי נעשה והוא דמיתולוגיזציה, של תהליך הינו השער מוטיב

 שבין המיוחד לקשר סמל הופך והשער ה^ער, של העצמאית הישות ניטלת כך האלוהית.
 מי - אלהים׳ ׳נזיר המושג את אפוא טבע הסיפור עורך נזירות. של קשר - ואלהיו שמשון
 הגבור־היצרי שמשון, את להתאים על־מנת - אמו מבטן ראשו על עלה לא שמורה

43הישראלית. ההיסטוריוגראפיה של והכובלת הספציפית למערכת והאינדיוידואלי,
 ׳שמשון של המוטיב שיבוץ על כנראה, הוחלט, למחזור הבודדים הסיפורים עיבוד עם
 ספרותית, ומעגליות אחדות יצירת של כאמצעי ובחתימתו המחזור בראשית אלהים׳ נזיר

 בטיפור שמשון מופיע כך שמשון. של בגורלו האלוהי הרצון שליטת את להבליט וכדרך
 בסיפור אלו. מקומות בין הדוק סגנוני קשר יש ולכן כנזיר־אלהים, דלילה ובפרשת הלידה
 שמשון של המיוחדת הנזירות בין הקשר חוטי את ולהרוויב לפתח לנכון העוו־ו ראה הלידה

 את תלה הוא וסיפוו־יו, שמשון דמות את תאמו לא שאלו כיוון אן־ אחרים, נזירות וווקי לבין
 הקשר את אפוא מציינת השער נזירות באמו. - טמא ומאכילת מיין הינזרות - הקשר חוטי

 ישראלי. גבור של ייחודיים אלמנטים שמשון לדמות ומקנה לאלהים שמשון בין המיוחד
 לנזירות לחפש אין לבן - שמשון סיפורי מחזור - האכסניה לתנאי הותאם במוטיב השימוש

נזירות״עולם. של אנתרופולוגי רקע זו

רה מה .2ג. שון של למו אל אצל שמ שמו
 פיתוח על מצביעה לזו זו קומראן ונוסחת השבעים תרגום המסורה, נוסח גירסאות השוואת
 את המסמיך קצר איבר מופיע המסוחז בנוסח מוטיב. אותו של גלגול, היינו והרחבה,

 סיפוח על״ידי המוטיב הורחב השבעים בתרגום אמו. לנדר השער גילוח אי מוטיב
הוקדש שמואל כי ומפרש הסופר מוסיף קומראן בנוסחת ואילו ושכר, מיין ההימנעות

 מסורת סגל, מ״צ וראה !340-336 עמ׳ (,39 )הערה שם ברני, של בפירושו הדיון ראה .41
.142-141 עמ׳ ,30 -ט״ז1 י״ג שמשון, פרשת ,1957 ירושלים וביקורת,

(.273-272 עמ׳ (,40 )הערה שם פרייזר, ראה מאגי, כות ראשם בשער שיש גיבורים, על .42
 שמשון בסיפורי הדה״מיתולוגיזאציה תהליך על .243 עמ׳ (,1 שם)הערה קויפמן, י׳ גם והשווה .43

 סימניו בין הנזירות את מנה לא הוא תשמ״ב(. ירושלים שמשון, )חיי זקוביץ י׳ לאחרונה עמד
זה. תהליך של
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אמית יאירוז

 גם אולי כי להניוז לנו מתי־רה שלפנינו השלג׳ ׳כדור תופעת לנזירות״עולם. אמו על״ידי
 מקורי חלק אינו - ראשר על יעלה לא ׳ומורה - יא :א בשמ״א הפסוק של האחרון האיבר

 המצויות להרחבות פדומה 44עורך־מעתיק, של פרשנית־דרשנית הרחבה אלא הסיפור, של
 שיוצרת הקשיים, על להצביע נוכל אם קיום יש זו היפותיטית להנחה ובקומראן. בשבעים
 לסיפוח שהובילו גורמים, ולהציע לנמק נוכל אם ומאידן־ גיסא, מתד זה איבר של מציאותו

 של לידתו מסיפור שמשון של ה׳מורה׳ מחיקת כי ראינו הנובחי. למקומו דווקא האיבר
 חנה נדר את מציגה והיתה 45הראשון, בפרק שהזכרנו הקשיים את מונעת היתה שמואל

 אף ניתן שני מצד הקדום. התיכון המזרח של הפולחנית בתרבות ורע אח לה שיש כתופעה,
 שהיא בוזנה חושד עלי )א( זה: לסיפוח התנאים את שיצר המיווזד, הרקע את לשחזר

 קיים זו בנקודה ושכר. יין שתתה לא היא כי מדגישה וחנה יג-יד(, :א )שמ״א שיכורה
 שבו נז־ר, נדרה חנה )ב( ושכר; מיין להימנע עליה שנגזר שמשון, אם לבין בינה דמיון

 יוצרים אלו פרטים גם לה׳. בנה את להקדיש והתחייבה עקרותה, בעיית את לפתור ביקשה
 יצרו מיין וההימנעות הנדר )ג( לה׳; בנה והקדשת מנווז אשת לעקרות אסוציאציות
 בבמ׳ חוזר ונזיר נדר של הצירוף - לשונית נזיר: לפרשת ועניינית לשונית אסוציאציה

 - עניינית ;נדר נזכר שבו במקום נזיר לכריכת אסוציאטיבית תשתית ומהווה כא ה, ב, :ו
 לפעול עתיד והוא מאחיו, שונה להיות חייב להיוולד העתיד שבנה עקרה, אשה של המקרה
 של דמויותיהם בין לקישור משותף רקע יצרה בפלישתים, המאבק בתקופת ה׳ כשליח
 לה׳, בנה הקדשת הבטיחה בו חנה, ולנדר שמואל לידת לסיפור סופח כך ושמשון. שמואל
 שמשון. פרשת לבץ זה סיפור בין הדוק קשר היוצר ראשו׳, על יעלה על ׳ומורה האיבר
 של בעריכה לשיאה מגיעוז והיא השבעים תרגום של בעריכה יותר בולטת זו קישור מגמת

 אפשרויות על דהיינו הקישור, של גמישותו על מעידות השונות העריכות קומראן. נוסחת
 המקורי ייתורו על גם להסיק ניתן וממילא השונים, העורכים על״ידי ופיתוחו הרחבתו

ועריכה. עיבוד של כמעשה וסיפוחו המסורה בנוסח

פיכום ד.

 לשקף שיכולים הקדום, התיכון המזרח מן בטקסטים מוכרת אינה נזירות־עולם של תופעה
 הבתר־מקראית הטפרותית במציאות המשך לה אין כמו״כן הדתית־פולחנית. המציאות את
 משרו^ת, היא ושם יג-טז, בשופטים ורק אך מופיעה היא מבן. ולאחר השני הבית ימי של

 סוציולוגןית. מציאות מייצגת היא ואין ותיאולוגיים ספרותיים מגמתיים צרכים כנראה,
אץ אסוציאטיבי. שיבוץ אלא אינה שמואל, לידת בפרשת זה מוטיב של נוספת הופעה

 המזרח ולחקר למקרא שנתון המקרא/ נוסח חקר ובין הסגנון חקר ׳בין טלמון, ש׳ השווה .44
 קומראן בכתבי המצויים הגירסה שינויי בין כי לחשוב יש ׳אולם : 162 עמ׳ ב)תשל״ז(, הקדום,

 כי ׳דומה : 163 ובעמ׳ מתמשכים...׳ פניס״מקראיים ספרותיים תהליכים פרי שהם שינויים גם יש
 העברית בספרות כי נקודת״מוצא, לו ששימשה הטענה את לאשש כדי בו יש דלעיל הדיון

 מסרנים שהוריכו נוהגים ובין מחברים של סגנון דפוטי בין חותכת הבדלה להבדל אין הקדומה
בעבודתם...׳. ומעתיקים

.2א. סעיף .45
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 החברתית המציאות מן בדוגמאות תימוכץ ולא המקראי בחוק סימוכין העולם לנזירות
שבמקרא. ההיסטוריוגראפית בספרות

 העדר על מעיד אבשלום בסיפורי העולם נזירות לתופעת ורע אח למצוא חז״ל של נסיונם
:רד׳ק של ביקורתו את להזכיר וכדאי עדיפים, מקורות

 מגדל היה הוא בי אפשר כי זה ראו לא הפסוקים מן כי בידם קבלה היתה כי ...
 אותוולמדו מגדל היה בנזירות כי קבלו ז״ל הם אבל להתגאות... שערו ליופי שערו

46בתער. מיקל שערו כשהכביד עולם בנזיר שנדר מי כי מזה

 וניתן במשנה, מצוי מקראי בסיס על העולם נזירות תופעת את למסד הראשון הנסיון
 המקורות של והטריא השקלא שיטת של הפנימית הדיאלקטיקה אופי רקע על לדבינו

 ולו שונות לתופעות הטיפום אבות את בגיבורי.המקרא למצוא ורצונם ההלכתיים
׳נזיר״עולמ׳. של להגדחז אבשלום זכה כך היפותטיות.

 רקע על הן זאת להבין ניתן כי ונראה 47זה, לנסיון ופריחה חידוש חלו המודרני במחקר
 על הן הנוצרית, במסורת השונים לגווניה ווזנזירות הסגפנות שתופסת והחשיבות המקום

 הנטיות רקע על ווזן והרחוק הקרוב המזרח של הסגפניות המסורות עם המפגש רקע
 וסוציולוגיות אנתרופולוגיות לתופעות ריאלי רקע כחומר המקרא את לפרש הרווחות

שונות.
 תורה שדידי איגם התלמוד חכמי בין הפרישות ׳גילויי אורבך: של דעתו נראית ברם

 בתולדות מסויימים היסטוריים מאורעות של תוצאה אלא שהתגומה, קדומה אסקיטית
 מנוגדת ומעולם מאז היתה העולם גזירות כי לטעון אנו אף ננסה בעקבותיו 48ודתו.׳ ישראל

 לכאורה נזכרת שבהם במקומות במקרא. רמזים ולא שורשים לא לה ואין המקרא לרוח
 פרשת - עריכה לצרכי ושימש שיש ספרותי מוטיב לחשוף ניתן נזירות״עולם, כעין תופעה

 שמואל. פרשת - וענייניות לשוניות אוסוציאציות בזכות ונסתפח ונתגלגל ויש שמשון,
 של הנזיר חוקת כאילו החדשים, מרבית על המקובלות לטענות בסים כל אין אחרות במלים

49קרבנות, להביא נהג לא שהאחרון כיוון העולם, נזיר את מזכירה אינה במדבר ספר

מוטיג של גלגולו - עולם נזירות

כו :יד לשמ״ב רד׳ק .46.
G.B. Gray, ‘The Nazirite’, JThS, 22 (1900), pp. 201221־; M. Weber, Ancient Judaism .47 
(translated and edited by H.H. gerth & D. Martindale), New York 1952, pp. 94 f.; R. de 
Vaux, Ancient Israel (translated by J. McHugh), London 1961, II, pp. 465 ff.; Th. C. 
.Vriezen, The Religion of Ancient Israel (translated by M. Hoskins), London 1967, p. 178

 נזירות גבריהו, ש״ד גם וראה .799 עמ׳ (,27 )הערה שם הרן, מ׳ ראה נוספת לביבליוגראפיה
.535-522 עמ׳ תשכ״ו, ירושלים שופטים, בספר עיונים שמשון,

 עמ׳ תשכ״א, ירושלים בער, ליצחק יובל ספר ווז״ל, בתורת ויסורים אסקיזים אורבך, א״א .48
י״א(. - שלי היא וההדגשה ,67 מעמ׳ לקוחה )המובאה 68-48

.796 עמ׳ (,27 )הערה שם הרן, מ׳ ראד. .49
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אמית יאירה

 נביאים בספרי המשובצות החיות הדוגמאות מן מתאשרת התופעה מציאות וכאילו
 מצד מטאפוריים ועיטורים ספרותיים מוטיבים של קיומם על מלמדת בדיקתנו 50ראשונים.

 הן אלו ואם שני, מצד - ואליהו אבשלום שמואל, שמשון, יוסף, - נזירים פפק ועל אחד,
 החזקה העדות הן הן הרי במקרא, נזירות״עולם של קיומה לאשש האמורות הדוגמאות

51להעדרה. ביותר

 ׳מוסמך/ התואר קבלת לשם גמר עבודת במקרא, נזירות בלומנקרנץ, י׳ לאחרונה ראה .50
 א1ה החדשים מן רבים על המקובל ההרמוניסטי הפתרון ..47 הערה וראה תש״ל; תל־אביב

 ש״ד ואילף! 132-131 עמ׳ (,1 )הערה שם קויפמן, י׳ למשל כן־ המלחמה. גבורת נזירות
 כי מודה, גבריהו ברם .85-84 עמ׳ שם, בלומנקרנץ, י׳ ! 535-534 עמ׳ (,47 שם)הערה גבריהו,
 שכל מכאן בישדאל... הנזירות תופעת כל להבנת המוצא ונקודת המפתח היא שמשון ׳נזירות
(.235 עמ׳ )שם, ,גבורות.״ נזירי היו בישראל שקמו הנזירים

 להלכות ׳כיסוד (:798 עמ׳ [,27 ]הערה )שם הרן, של בניסווזו הספקנות לנימה לב לשים וכדאי .51
 ה1ר.יו עולס מיוות ו:א-כא(. )במ׳ שבתורה הנזיר פרשת שימשה שני בית בתקופת הנזירות

 קצוב.׳)ההדגשה לזמן הנזירות היתה מקובלת בפועל אבל ־בה, מכירה חז״ל והלכת אפשרית,
י״א(. - שלי

36


