
 מבלי אם נועדו?ההינדי  קַאְרָנהבן מלאך השמש שמשון הישראלי מבית הדני והילכו 

 2016מאי אברום רותם, 

-איש עם כוחות על. הסיפור המקראישמשון אודות עממי הסיפור אודות קריאה אחרת של הנכם מוזמנים לעיון  

, הים, מלאךאלו נוכחים וסיפור ב. י שםשלגיבורים אנרגשית וקהילתית הזקוקה  חברהמצוי באתוס כחלק מ , על

 .בלתי נמנעטראגי  ףסוו  ,אינו שולט בהםש אגדיים בעלת כוחותאנושית בריה שהיה  –ובנה  בת אדם

שאינם ייחודיים במהלך האלף לפני הספירה, בחברה האנושית, סיפורים דומים הסתכלות בוחנת על ז'אנר ב

 תק ונבלע בצוק העתים. בנוסף נמצא , ואם דובר הושבסיפור שמשון מדוברפן לא נמצא לסיפור המקראי, 

חייו בשולי החברה ולא  שאופן לידתו,באתוס ההינדי הקדום,  על-לוחם לגיבורדמיון מפתיע  ,דוטה מרתקתאנק

, וכך גם במקביל לשמשון המקראי, השמשבן אדון   - סּוְרָיאּפּוְטָרה הוא  משמותיו דאחש במרכזה כיאה לכישוריו,

 הטראגי הבלתי נמנע. וסופ

ספר שופטים המקראי, גירסאות ועלילות המאמר הנוכחי הוא ניסיון לחלץ מתוך סיפור שמשון שהתקבע ב

מעלילות לידתו, שמטעמים שונים אינם באים לידי ביטוי חזיתי, אלא מרומזים. וכבכל רמז מוכמן, אין די ביטחון 

 שאכן זו הכוונה, אך ההשראה, הרחבת הידוע ומסופר, הנו רווח הולם למעמיק בו.

  

 הסיפור שמשון. מסגרת

 בא להודיע לאם בלבד על הבן העתידי )שופטים פרק י"ג(. אדני מלאךלידתו כדרך נס:  סיפור חלק ראשון הנו

רומנטיקן חסר תאוותן ו , הנחפז,והקטלן הצעיר בעל כוחות על, האלים וןאודות עוללות שמשהיחידה השניה 

רה, לגיטימי לעלות השע בזכות עצמה. לכאורהעומדת  ט"ז(. כל יחידה-)שופטים י"דעד סופו הבלתי נמנע התקנה, 

שסיפור לידתו של שמשמון, הוצמד לסיפור המקורי כדי לעבות אותו, ולשלב בו את האג'נדה של דומיננטיות אלוהי 

 . , במקרה דנן, דגון אלוהי הפלישתיםישראל על אלוהים אחרים

, שקשה להתעלם ממנו, עם תואם הדהודסיפור השופט שמשון מעורר אין הכרח להפריד בין שתי היחידות. אך 

בגלל המרחק הגיאוגרפי בין סיפורים דומים במזרח התיכון הקדום, ובאופן מעורר תמיהה רבה הרבה יותר, 

ששמו, גיבור הינדי עם כוחות על,  אודותסיפור עתיק ל לנוכח התאמה, תוההינדי תראליישיקות, העתהתרבויות ה

  .הגיבור הישראלילגורלו של באופן מחשיד דומה  הטראגי, גורלושסיפור לידתו, ו

 
 

  



 את האשה העקרהמלאך ה ביקור

, נוסףמפגש ב, ולאחר מכן לבדהמלאך אדני עם אשת מנוח  מפגש בין מתוארהמפגש הראשון על מעטים בפסוקים ה

אשתו העקרה העובדה הפלאית, שכתוצאה מהמפגש עם המלאך, עם כבר השלים מנוח, שהבעל בחלקו השני  מופיע

 במפורש. הראות זאתמתחמק מל גם אם הוא לא מוכר,המקרא מוליך את הקורא למקום ש נשים לב, תלד ילד.

ן: ַויֵָּרא" ֶליָה ִהנֵּה ָנא ַאְת ֲעָקָרה ְוֹלא ָיַלְדְת ְוָהִרית ְוָיַלְדְת בֵּ ְוַעָתה ִהָשְמִרי ָנא  ַמְלַאְך ְיֹהָוה ֶאל ָהִאָשה ַוֹיאֶמר אֵּ
א: ָכר ְוַאל ֹתאְכִלי ָכל ָטמֵּ ן ּומֹוָרה ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ֹראשֹו ִכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ִכי הִ  ְוַאל ִתְשִתי ַיִין ְושֵּ ָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת בֵּ
ל ְלהֹוִשיַע ֶאת  ל ִמַיד ְפִלְשִתיםִיְהֶיה ַהַנַער ִמן ַהָבֶטן ְוהּוא ָיחֵּ  (3-5, י'ג)שופטים  ִיְשָראֵּ

 

 .המושג "עקרה" אתראשית נברר לעצמנו 

של אזכורים  מעט נמצאבמקרא גופו . ורצון בעלה דת צאצאים, למרות רצונההיא אשה שלא יול –אשה עקרה 

, או אכן נעשה באמתילדו במהלך הסיפור, כך שלא היו עקרות נשים, ש בסך הכל מדובר על חמש. "עקרההמושג "

אודות וב אזכורים בישעיה ואי 2 : שרי, רבקה, רחל, אשת מנוח אם שמשון, וחנה. יש עודנס שלא מדרך הטבעלהן 

 .על אי פריון כללי אשה עקרה כביטוי פואטי

מופיע  'עקר'המושג . לא מעמידה לו ילדיםאשתו זה שבגללו , עקר המקרא לא מדבר על זכר ,כפי שניתן לצפות

ְהֶיֶ֖ה ִמָכל־" :כותבי המקרא ידעו גם מה זה זכר עקרש באופן מפורש, כך רק פעם אחת  במקרא ־ ָהַעִמִּ֑ים ֹלא ָברּ֥וְך ִתִּֽ

ךְבךָ֛ ָעָק֥ ִיְהֶי֥ה ֲעָקָרֶ֖ה ּוִבְבֶהְמֶתִּֽ  (14, 'דברים ז) "ר ַוִּֽ

 ניתן להניחחק, אם כי יצבעלה, ל מיוחסת העקרה, רבקה אצל אי העמדת צאצאיםש רמז עבה, מרמזהמקרא בנוסף נמצא, ש

רק שלא  , אך כלל ההקשר של דמותו החיוורת של יצחק לא)'הוא' שנכתב במקום 'היא'( מעתיק/ סופרשמדובר בטעות 

י" :, אלא מחזקת מסקנה כזושוללת זאת ָעֶָ֤תר  ִהואְלֹנַֹ֣כח ִאְשתֹּ֔ו ִכ֥י ֲעָקָרֶ֖ה  הוָ הֹ ַוֶיְעַתַּ֨ר ִיְצָחָ֤ק ַלִּֽ ִרְבָק֥ה  ַוַתֶַ֖הר הָוּ֔הֹ יְ לֹוֹ֙ ַויֵּ

וֹ אִ   .(21)בראשית כה,  "ְשתִּֽ

יש מקום להניח שאף המקרא לא קובע נחרצות זו שאינה מעמידה צאצאים,  -"אשה עקרה"בביטוי המקראי 

ר שהפגם אצל שרי, חנה ורחל ברו -חלק מהנשים העקרות  , גם אם אצל אצל האשהתמיד שהמום המונע זאת מצוי 

 . עמיד צאצאים מנשים אחרותהאשה, שכן הבעל ה

 
 

 הריונה של אשת מנוח העקרה?המלאך ב חלקמה 

רגשות על כי בא מספרת לבעלה בהתלאחר המפגש הראשון ובלא צפוי בין מלאך אדני לאשת מנוח, היא ממהרת ו

אֹמר ִאיש ָהֱאֹלִהים  ַוָתֹבא": אלהים ראה מלאךכמאליה איש אלוהים  ַליָהִאָשה ַוֹתאֶמר ְלִאיָשּה לֵּ הּו  ָבא אֵּ ּוַמְראֵּ

י ִמֶזה הּוא ְוֶאת ְשמֹו ֹלא ִהִגיד ִלי: ה ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמֹאד ְוֹלא ְשִאְלִתיהּו אֵּ ַוֹיאֶמר ִלי ִהָנְך ָהָרה   ְכַמְראֵּ



ָכר ְוַאל ֹתאְכִלי ָכל ֻטְמָאה ִכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַנַער ִמן ַהֶבֶטן עַ ְוֹיַלְדְת  ן ְוַעָתה ַאל ִתְשִתי ַיִין ְושֵּ " ד יֹום מֹותֹו:בֵּ

 (6-7, י'ג)שופטים 

לפגוש בעצמו את  מייחלמכאן שהוא ו, דה זוובלהרהור נוסף בעלקורא , אם כי יש מקום מנוח מקבל את סיפורה

לאחר שהוא  , ולא בתיווך אשתו, וזו ממהרת לקרוא לו לפגוש אותו פנים אל פניםישירות מפיולשמוע המלאך, כדי 

ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים עֹוד ֶאל ָהִאָשה ְוִהיא יֹוֶשֶבת  ָיֹבאוַ ": כתוצאה, אולי, מתפילת מנוח בעניין מופיע בפניה שוב

ין ִעָמּה: ַלי ָהִאיש ֲאֶשר  ַבָשֶדה ּוָמנֹוַח ִאיָשּה אֵּ ָליו ִהנֵּה ִנְרָאה אֵּ ד ְלִאיָשּה ַוֹתאֶמר אֵּ ר ָהִאָשה ַוָתָרץ ַוַתגֵּ ָבא ַוְתַמהֵּ

ָלי  (9-10 י'ג)שופטים " ַביֹום אֵּ

 

 לי""בא א

, כשברור ויבא/ ותבא"ופעמיים באותם הפסוקים " נשים לב שפעמיים משתמשת האשה בלשון "בא אלי"

יה" אלהביטוי "ויבא אליה" / "בא מופעי רא ק. במ"בא אלי", אך לא כך / הגיעהניגשבמשמעות באחרונים שמדובר 

, לא בכל בדרך כללוכתוצאה מכך הכוונה למשכב, )בא אליה( בהקשר אשה אם ביטוי זה שנמצא לא רבים, אך 

מופיע מספר פעמים בבראשית,  , באופן ברור וצלול,. ביטוי במשמעות זואזכור מקראי, הסתיים בהריון ולידה

 שמואל ומגילת רות.  ,לידת שמשון(שופטים )לא רק בדברים, 

  ., ניגשהגיעשל הוא מובן , שלא בא אל אשה, העל נגזרותיו "אלי/ו מופעים של "באב

 

עמה, במובן של שכב עמיים מפי אשת מנוח אודות המלאך, יכול בהחלט להתפרש " המופיע פבא אליהביטוי "

אשתו הדומיננטית מאד  מבלי להתעמת עם נח לו,לא , ולהתעלם ממה שנח לו להביןובעלה יכל להבין את מה ש

על ידי כותב סיפור שמשון, במרומז הנחה זו מתחזקת  עם "איש אלהים".לריב כמתואר בהמשך הסיפור, וודאי לא 

ֶ֥לְך ִשְמשֶֹ֖ון ַעָזִָּ֑תה ַוַיְרא: "המשתמש בביטוי זה פעם נוספת יהָ ־ָשםֹ֙ ִאָשֹ֣ה זֹוָנּ֔ה  ַויֵּ ֶלִּֽ אן, (, וכ1" )שופטים טז,ַוָיֹבֶ֖א אֵּ

המלאך ואשת  הקשרבגם להחילה  אל סיפורית-פנים מניעה, ואין היא בהחלט שכב עמה"ויבא אליה" המשמעות 

 .(5,"הרית וילדת בן" י'ג -ל ( 2,"עקרה ולא ילדה" י'ג –מ , וכך הפכה האשה במובן של שכב עמי " אלי בא" -מנוח 

 

 יציר שמיים ואשה בשר ודם הוריוש ,על-בעל כוחותבן כלאיים 

ששמשון הנו בן כלאיים בן מלאך שמיים , מהפן הדתי המקדש את הטקסט המקראי הלא נוחהאישוש הטענה  לשם

מקרא קודם כל ב מהסיפור למצוא תמיכות עקיפות נוספות להשערה זו, יח מבטנו מעטנס לבן בת אדם בשר ודם,

ששרר במחצית  דתי-ת באקלים התרבותיימובנה יוצאת דופן וחתרנית, אלא נראה שהשערה כזו איננ .עצמו

   .מאוחר יותר גם, והראשונה של האלף הראשון לפנה"ס

י הר שעצם הנזירות העניקה לו זאת, הנו דחוק באמת. ההסבר  לא אנושיים. על-כוחותכבעל שמשון מתואר בסיפור 

לא נתפלא מאידך, כוחות על. בעל כת איש פשוט לנזירות הופכל רמז לכך ש לדורותיהן מסורות הכתובותבאין 

ַהְנִפִלִ֞ים ָהיֹּ֣ו ָבָאֶרץ֘ : "של שמשון אביו האמתיעל  גם, ואולי אף מרמז לנו הכתוב מתכתב יפה עם בראשיתשאיפה, 

י־ ֲחרֵּ ם֒ ְוַגֹ֣ם ַאִּֽ ֱאֹלִהיםֹ֙ ֶאל ַבָיִמֹ֣ים ָההֵּ ָ֤י ָהִּֽ ֵ֗ן ֲאֶשַּ֨ר ָיֹבֹ֜אּו ְבנֵּ ֵָ֧מה  כֵּ ָאָדּ֔ם ְוָיְלדֶּ֖ו ָלֶהִּ֑ם הֵּ עֹוָלֶ֖ם ַהִגֹבִרָ֛ים ־ְבנֹֹ֣ות ָהִּֽ ֥י ֲאֶש֥ר מֵּ ַאְנשֵּ

ם  (.4" )ו',ַהשִֵּּֽ

" שהיא מתארת ִאיש ָהֱאֹלִהיםשבא אל אשת מנוח, ו" "ַמְלַאְך ְיֹהָוה)ניזכר ב" " באזכור זהבני האלהיםביטוי "נשים לב ל

בה שתול, רמז  לפנינו עם כן, , אנשי שם.גיבורים" אל בנות האדם, וילדו מהם ֲאֶשַּ֨ר ָיֹבֹ֜אּו אותו בפיה(, יצירי שמיים "

דמות עם כוחות על ואולי  -ים"האלהים ובנות  ארץ, שילדו "נפיל לא מקרית עם תאור עוללות בני תהתכתבומשולבת 

, בספרים חיצוניים אודותם תאורים מפורטיםנמצא . רים אחרים, שאינם של בן אנוש רגיל, שהם גיבורים בעלי שםכישו



על ידי מאוחר יותר, ו מספרי המקרא חוהוד ,במחצית השניה שלורובם שנכתבו אף הם באלף הראשון לפני הספירה, 

 לספירה(. 1-2התנאים )מאה 

 

 הראשוןאדם, אינו זר כלל, גם בתחילת האלף  אלהים ובת-מלאך/ בן אלהים/-איש על, שהנו בן-עם כוחותבן כלאיים 

: וגם בהמשך האלף לכל אורכו, האומה הישראלית()תקופה משוערת של גיבוש  ברבע מילניום קודם לכן אף, או לפנה"ס

אב ל, "גיבור"/ "איש שם", ילוד אשה לאדםמוצא מזרח התיכון, ולא רק שם, תופעה זו של ייחוס ב וויליזציותבכל הצי

מסורת הפרסית דאז, שנמצא זאת בציין רק נ מקוצר היריעה כאן, . מבלי לפרטלמדי נפוצה ,אל-בן /מלאךשהוא שוכן שמיים/

. אדם-שי שם שאביהם הוא אל ואמם בתמלאה באנשהיא  )האחרונה מאוחרת קצת יותר( מיתולוגיה היוונית והרומיתבו

הידועים  גויי הים בכלל והפלישתים בפרטהאתוסים של בקשר הדוק עם  כנראה ותקשורמסורות אלו מאגן הים התיכון, 

. לזה נוסיף את המיתולוגיה בסיפור שמשון כזכור מעורביםבמקום מוצאם, ואותה שהכירו  ,כמיתולוגיה היוונית""כיום 

ושליטה( על  , דת)מסחר, תרבות ועקיף האשורית, וכנראה גם של שכנים נוספים שהשפיעו בקשר ישיר הבבלית,המצרית, 

  יה.ישראל לדורותמסורות 

ארוע כזה . המשיכה הרבה אחר העלאת סיפור שמשון על כתב ייחוס שמימי/ מלכותי לאנשי שם,ל הטימצילגי, מסורת זו

ה שמהברית החד בתרבות דאז, גם מאות שנים מאוחר יותר: להלן ציטוטאלא מקובל חד פעמי,  אינו משהו ייחודי, סוטה, 

ָליו : "טימיותיולג מנו השראהמגם אב שש ונראה, שמשוןהולדת ר מתכתב להפליא עם , אשלספירה( 1)מאה  ִנְרָאה אֵּ

ֶליך ֶאת ִמְרָים ִאְשְתך, ִכי ֲאֶשר הֹורָ  ף ֶבן ָדִוד, ַאל ַתְחֹשש ָלַקַחת אֵּ רּוַח ַמְלַאְך יהוה ַבֲחלֹום ְוָאַמר: יֹוסֵּ ה ָבּה מֵּ

ן ְוַאָתה ִתְקָרא ְשמֹו יֵּשּוַע, ִכי הּו יֶהםַהֹקֶדש הּוא. ִהיא יֹוֶלֶדת בֵּ ַחֹטאתֵּ  ( 20-21)מתי, א'  "א יֹוִשיַע ֶאת ַעמֹו מֵּ

ן ּומֹוָרה ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ֹראשֹו ִכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַנַער ִמן : "ר שמשוןולסיפונשווה זאת  ִכי ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת בֵּ

ל ִמַיד ְפִלְש  ל ְלהֹוִשיַע ֶאת ִיְשָראֵּ  ."ִתיםַהָבֶטן ְוהּוא ָיחֵּ

קשר בגלל ייתכן, בין השאר , בנות(ורעל ידי התנאים )יחד עם הנבואה והקרבת קבוטלה  רוח קודש",ש"בהקשר זה, נזכיר 

הולדת מבשר מסורת , למן הסתםבנוסף, , היהודי דאז זיכרון התרבותיהמ שרצו להכחידלמסורת זו של גיבורים אנשי שם 

 הנצרות.

 

  באתוס הישראלי הגיבוראון?(  –)שמש  ושמשון  באתוס ההינדיה נָ ְר ַא ק( השמׂשאדון  בן) סּוְרָיאּפּוְטָרה 

 .ניםזמחפיפת של  ללא בעיהמקום מרוחק גיאוגרפית צפון הודו, , נמצא ברובד נוסף על סיפור לידתו של שמשון

, דוחף להכיר את שאכן אולי מדובר בהשראה ישירה הסיפורי הדמיון

את סיפור שמשון. באופן מתמיה , המזכירה של גיבור טראגיהדמות 

 דיון "האם השפעה כזו תתכן" ראו בהמשך כאן.בעובדות, ונתמקד 

 

נערה נסיכה, אם, ההשמש סּוְרָיה, ו אדוןעל, בן -קארנה, הנו גיבור

אשתו הרשמית של אב השושלת תמה, כמעט ילדה, קּוְנִטי, לימים 

, חמשת האחים רשמית של אם, ושנמנע ממנו להעמיד צאצאים פאנדו

 ,נסיכה אחרת הצעירים הם של )אף ששני מכובדתשליטים  תשושל

 כבני, ואומצו רשמית באיבה שמתה האב פאנדו, ה שניה שלאש רּוְד מ  



 . לבין האמהות בשר ודם אלים-בני כלאיים בין מלאכים/ בני , "הפאנדווים", הםהאחיםחמשת  . כל(קּוְנִטי

נולד הוא  עד שלב מאוחר בבגרותו.את מוצאו האמתי  ע לא יד, של האם קונטי והלא מוכר , הבן הנוסףקארנה

עוד יתה צעירה מאד, כמעט ילדה, יה קונטי. , או שמא תאמרו, הגורלקונטינסיכה כתוצאה מתמימות של הבטעות, 

הופיע אז או אלים, מבלי להבין את משמעות מעשיה. -עות מנטרה המזמנת בניבט בקול שהגתהבטרם נישאה, 

אל  שולט , אגב,שעליואל מהפנתיאון השמימי ההינדי, -דמויהשמש )למעשה מעין מלאך או  אדון, יהְר סּולפניה 

לא ניתן להתעלם הזמנה כזו לש הבהיר לה היטב  מסר לו, שכןתשכנע אותה לה יהְר סּו. (, והוא מקור כלםאחד

, עצומהלמנוע מבוכה כדי קארנה, וגיבורנו צעירה הרתה, ילדה את אין דרך חזרה. קונטי הותה, יכאילו לא הי

לידי הוריו  העיג)מזכיר לכם משהו בודאי...(.  התיבה ה שילחה אותו על תיבת נצרים קטנה על הנהר הגנגס לגורלו

ובקיצור , הנָ ְר ַא ק (השמׂשאדון  בן) ּוְטָרה סּוְרָיאּפשמות רבים, בינהם  דנן רנהא. לקהמאמצים שגידלוהו באהבה

שמימיים,  הרס קטלניים עם כוחות  בכלי נשקלחימה  כישוריכוחות על, יופי,  בעל כריזמה, וא מתואר כ. הקארנה

. הוא גורלו עליו לא שפר ,העל אך למרות כישורי. הארץ כולהלתו להרוס את יכ, שבשאין שני לולוחם  -ובקיצור

הפך לבן בשבילי הגורל המתעתע והמקפח,  התגלגל 

חמשת ל חלק בממלכה שסרבו לתת , רּוקּוברית של בני 

 .כמגיע להם מתוקף מוצאם, יםם הפאנדווהאחי

בין שתי בארץ במלחמה בלתי נמנעת על השליטה 

ת ש  הָק  –המשפחות, נהרג קארנה בידי אחיו ארג'ונה 

רנה השמש קאאדון שבן  אחרי קרה. כל זאת האגדי

אך הכעס שלו על הקיפוח , האמתי התוודע למוצאו

ומצד , בו כשהיה צריך הגורלי שזכה כל ימיו, אי ההכרה

משפחת קורו, אויב  כורדה גורלית לבהכרת תושני 

. לכן ים, שאימץ אותו כידיד אמתהפאנדוושל  נפשה

סרב להצטרף לצד  ור העל הטראגי,יבקארנה, ג

יש אומרים שהניח להם לעשות  .מידי אחיו בשדה הקרב הבלתי נמנע את מותו עצמו על  הביאמשפחתו המבורכת, ו

 נושבת. ורצון האל רוח הגורלכך, כשהבין לאן 

יום. הוא נתפס כאיש בעל יושרה גבוהה, איש אמת, הנותן גם כהנו שם נפוץ בין ההינדים  , בן אדון השמש,קארנה

 יות שליט הארץ כולה.מנע ממנו להבמיוחד  במסירות, ורק גורל אכזר ומקפח כושו ורמעצמו 

 

 שמשון אכן מדהימה:סיפור המקבילה ל

אל -מלאך / בןהשמש", אדון , ממש כמו מוצאו ושמו של הגיבור ההינדי "בן שמששמו של שמשון הוא נגזרת של 

העל אנושי.  בכוחוקודם כל ידוע  שמשוןוהרי , און-שמש  . אפשר לראות בשם שמשוןומסלולה השמשהאחראי על 

עשוי גם , שבאמצעות השועלים שדות הפלישתיםהרס שם זריית ל ,באש שלו האגדי השימוש הוסיף אתניתן גם ל

  על אלה.-בין שני גיבורי לאשש דמיון

ִרּ֔ים נוסיף, שהשמש הייתה כח שמימי ידוע בין "האלהים האחרים" אשר בישראל: " ַיֲעֹבדֹ֙ ֱאֹלִהֹ֣ים ֲאחֵּ ֵֶ֗לְך ַוִּֽ ַויֵּ

ֵַ֗ח אָֹ֛ו ְלָכל־אֹֹ֣ו לַ  ְשַתֶ֖חּו ָלֶהִּ֑ם ְוַלֶשֶֹ֣משַויִ  במקרא, (, כך שלגיטימי לראות את השמש 3" )דברים יז', ְצָב֥א ַהָשַמִֶ֖ים ָירֵּ

לא כמתחרה לאלהי גם אם , יםהמקראי אלהים(ה מבני)מלאך/  ככח שמיימי מרכזי בפנתיאון יצירי השמיים

 ישראל, אלא ככפוף לו.

 

  קרינת אור חזק,מלווים במלאך השמש הופעה או היעלמות , התאורים של אודות קארנה אתוס ההינדיבעוד שב

ַוַיַעל " .באש ואור גדולים , מעיני מנוח ואשתו המסתורי, בסיפור לידת שמשון מתואר הסתלקות המלאך גםהרי 



חַ ַמְלַאְך ְיֹהָוה   מקרה דומה מאדנבחן  ,חשת ייחודיות התאורלהמ. (20י"ג,)"  ּוָמנֹוַח ְוִאְשתֹו ֹרִאים ְבַלַהב ַהִמְזבֵּ

יוְיֹהָוה ּוַמְלַאְֹ֣ך גדעון. שם המלאך אינו נעלם באור גדול כי אם: " שופטלמלאך הבא לבשר  במקרא, יָנִּֽ עֵּ  "ָהַלְֶ֖ך מֵּ

סתמית אצל גדעון,  הפער הבולט בין היעלמות המלאך להורי שמשון )באור גדול( לבין התפוגגות, (21)שופטים ו', 

ההינדי,  ת מנוח, בדומה למלאך השמשמגדיל את הייחודיות, או שמא ההצבעה  על מהות המלאך שהגיע לאש

 .אשוהקשר שלו עם חם, אור ו

כלאיים בין זאוס  ,זציות סמוכות לישראל דאז )למשל הרקולסימציווילדומים יפורים חוצה גם סהעוד פרט מעניין, 

אי  –ליטה על כוחות העל, ילדותיות מסוימת , אי שכלאיים אלה הגורל הטראגי של אנשי הואהאל לבת אדם(, 

 לב. וטוב לב בסיסי, או לפחות רוחב קריאת המציאות כפי שהיא,

 

 האם דמיון כזה מקרי?

 האם אכן תיתכן השפיעה מתרבות הודו הרחוקה על סיפורי המקרא? –לסיום נשאל עצמנו 

 השפעה כזו יכולה להגיע בשתי צורות מרכזיות:

בין  דמיון רב ההווייתשי, שצורת החשיבה של סיפורים שכאלה, יוצרת מעצם בי אנויתת מודע קולקט .1

 .את סיפורו של קארנה ההינדיהכיר לא שון כך שמספר סיפור שמ ,השפעה ישירה גם ללא, וריםסיפ

 עקיף בין סיפורי העם, שחלחלו מהודו לבבל, ומשם לעורכי/ כותבי המקרא.ישיר או מגע  .2

 ה לא נפרט כאן.סף, בנימוקים שמקוצר היריעה נדחית על –ההנחה שאולי האתוס ההינדי הושפע מסיפורי המקרא 

 

שכן אין בידינו כל מידע נוסף שניתן לאשש גם לא לשלילה גמורה, לא לחיוב, אך אין טעם לנקוט עמדה בנדון, 

דמיון מפתיע במספר אלמנטים סיפוריים, מאות רבות של  -נוסיף רובד מעניין נוסף למרות זאת הנחות שכאלה. 

למדרשים (,  קורות האלוהותבהגוואתם )-טה ובכתבי שרימדבמהאברשנים לאחר מכן, בין סיפורי האתוס ההינדי 

שכן קשר תרבותי מסוים בין בבל להודו )צפון הודו בעיקר( סביר . כאן הראיות חזקות יותר, הבבלי בתלמוד

לא נשכח לרגע את הדמיון בין סיפורי הבריאה , מגדל בבל, המבול ועוד  . למקום אחרנותיר הדגמות לכך בהחלט. 

זמן עיצוב ספרי  –ם בתרבות הבבלית לאורך האלף הראשון לפני הספירה שהיו נוכחי  לאתוסים בבליים העתיקים

  המקרא.

 

  נסכם

שכל אחת מהן היא אמת ואין חותכות ההנחות המרכזיות שהובאו כאן, גם אם אין בידיעות ובנתונים ראיות להלן 

 , אך בהחלט מקור השראה לחשיבה אחרת ונוספת:בילתה

ברו את בנות הארץ וילדו נפילים ישבני האלהים ע כפי עקרה, מלאך אדני עיבר את אשת מנוח, שהיתה  .1

הבעל, והצורך  עקרותבגלל , תה חיוניתיהי התערבות שמימית לאבהותון שבסיפור שמשייתכן י שם. שאנ

  . להצדיק כוחות על אגדיים

שליחות בעל ועם כוחות על אגדיים,  , שמשון, אשת מנוח למלאך שמייםבין  בן הכלאיים היה שמשון .2

 להושיע את ישראל.

שם גיבורנו ל, שהוא דמיון מפתיע און?( -)שמשון= שמש שמש –השם שמשון מרמז על מוצאו השמימי  .3

ד לאם שנולמלאך השמש לבת אדם, כלאיים בין בן , שגם הוא סוריהפוטרה –" השמש אדון בן"ההינדי 

שני  ון. נמנע ממנו להביא צאצאים, אולי כמנוח אבי שמשבעלה לימים,  עמיד יורש.שיכל היה לללא בעל 

מוכרים ומעורכים לא לא היו חלק מהממסד ו -חיו תודעתית בשולי החברה ,אגדיים כוחות על בעלי גיבורנו

  טראגי.שניהם היה אלים ו וסיום חייבאמת,  

  


