
 
 

 ראיים מקגיבורים 
 

 .שמשוןהיה  ,ילדותנוגיבור  ;לא היה ספרטקוס או קוגן ,בני גיליהצעירים מרבית הצברים של  ילדותהגיבור 
היא , לתקופתנו ,כמובן, מהקדתקופה זו ... מכון כושרהוא  "מכון שמשון"ברור כי היה תקופה בארץ  באותה

 ... "Go Active" -וה "Holmes Place" -תקופת ה
 
 .נתחיל מאמר זהשופט מיוחד זה ב
 

אחד  היאדוד  שושלת מוצאו המדויקת של. אנו כמהים לביאת המשיח שהוא כידוע מזרעו של דוד ,כיהודים
, אני מיצר על כך. שהמורים חולפים עליו ביעףפרק ו זה ,למעשה. ך"התנשאינם מודגשים מהלך לימוד הפרקים 

 ,כן... וזה אינו הטעם היחיד ..את הדיבורעליו  נרחיבולכן   -ך"בתנ יותרבמרתקים האחד הפרקים  וזהשכן 
 ....אוננות -לא תאמינו  -אפילוו סקסעל הן , הן על אהבה ,שהיא הן עלכאן מדובר 

 
והרבה  יופי, קסם אישי, אומץ, ובהן מקוריות מגוונות סיבותה .הוא אחד הדמויות הנערצות עלייעצמו  דוד

 . הגינות מפוקפקת ועוד ,מעטתי יחוש צדק בעי פחות מניחי דעת כמוצדדים גם אין ספק שיש לו . כריזמה
 

 .סיפורים מטיולים קודמיםיקושרו לוחלקים בטיול זה  ,ך"גם הפעם נדבר הרבה על תנ ,כן
 

להיות טיול המשך לטיול הוא יכול  . ארץ שמשון ועמק האלהבאזור של  ,בחבל ארץ מאוד יפה זה עוברטיול 
 .יילוןהקודם של עמק א

 
 .אפתח בתחילת דרכו של שמשון

 
 משון שתל צרעה וסיפורו של 

 .בו עובר נחל שורקיושבת על ההר מעל העמק , שבט דןבן  שמשון שם נולד, צרעה
 הסתובבבו המרחב  .להם להתנחל בעמק שורק אפשרושבט בני דן ההרה ולא אנשי את  לחצוהאמורי אנשי 

 .(ואשדודאשקלון , עזה ,עקרון ,גת היו ערי הפלשתים)הפלשתים  ריעתמנתה ו, המרחב בין צרעה היהשמשון 
 .בטש -תמנתה מזוהה עם תל

 .בת שבט יהודה ההיית –צללפוני  –אימו ו, בן שבט דןהיה  –מנוח  ,אביו של שמשון
 

 :(ב/ג"שופטים פרק י)וכך מתחיל הסיפור 
מוֹ ָמנוֹח  ּו, ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָצְרָעה ִמִמְׁשַפַחת ַהָדִני" ָרא ַמְלַאְך.  ְוֹלא ָיָלָדה, ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה; שְׁ -ֶאל, ְיהָוה-ג ַויֵּ

ֶליהָ ; ָהִאָשה ן, ְוָהִרית, ֲעָקָרה ְוֹלא ָיַלְדְּת -ָנא ַאְּת -ִהנֵּה, ַוֹיאֶמר אֵּ  ".ְוָיַלְדְּת בֵּ
 

 :עוד מוסר לה המלאך כי ...כלומר המלאך ניראה לאשה בחלום 
ָכר-ְוַאל, ְמִרי ָנאְוַעָּתה ִהשָ " א-ָכל, ֹּתאְכִלי-ְוַאל; ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוׁשֵּ ן.  ָטמֵּ -ַיֲעֶלה ַעל-ּומֹוָרה ֹלא, ה ִכי ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְּת בֵּ

ל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת, ְוהּוא; ַהָבֶטן-ִמן, ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַנַער-ִכי--ֹראׁשוֹ  ל-ָיחֵּ  " .ְׁשִּתיםִמַיד ְפלִ --ִיְשָראֵּ
איסור , ייןאי שתייה של , אכילה של גפןכאן כדאי לשים לב כי הנזירות מתבטאת באי  ;יהיה נזיר הילד -לאמור

 ...נזירות מנשיםאך ללא ציווי על  -תרוספת
 

 :שימו לב  ,משהו מעניין ,בהמשך
ַלי ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָבא, ַוֹּתאֶמר ְלִאיָׁשּה לֵּאֹמר, ו ַוָּתֹבא ָהִאָשה " ה , אֵּ הּו ְכַמְראֵּ ; דַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמאֹ ּוַמְראֵּ

י  ".ִהִגיד ִלי-ְׁשמֹו ֹלא-ְוֶאת, ִמֶזה הּוא-ְוֹלא ְׁשִאְלִּתיהּו אֵּ
איך ? מה" :הן, כפי הנראה, השאלות ..רק את התשובות -לא נמצא, בעלהאת השאלות של  .היא מספרת לבעלה

  .לא באירוע ממשיא ,עסקינן חלוםלא ב, כלומר "?ומה שמ? אהוא ב מנין? הוא ניראה
שוב ו. ישירות ממנולשמוע  כדישישלח שוב את המלאך בבקשה הוא פונה לאלוהים ו, הסיפור ניראה מוזר למנוח

 :מגיע אותו מלאך
ין ִעָמּה, ּוָמנֹוַח ִאיָׁשּה, ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַבָשֶדה, ָהִאָשה-ַוָיֹבא ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים עֹוד ֶאל"  ר.  אֵּ , ַוָּתָרץ, ָהִאָשה, י ַוְּתַמהֵּ

ד ְלִאיָׁשּה ָליו; ַוַּתגֵּ ַלי ָהִאיׁש--ַוֹּתאֶמר אֵּ ָלי-ֲאֶׁשר, ִהנֵּה ִנְרָאה אֵּ ֶלְך ָמנֹוחַ .  ָבא ַביֹום אֵּ י ִאְׁשּתוֹ , יא ַוָיָקם ַויֵּ ; ַאֲחרֵּ
 ".ַוֹיאֶמר ָאִני, ָהִאָשה-ִדַבְרָּת ֶאל-ֶׁשרַוֹיאֶמר לֹו ַהַאָּתה ָהִאיׁש אֲ , ָהִאיׁש-ֶאל, ַוָיֹבא

פער גילאים  היהקיים דומה כי  .פגישה ביניהםהרצה לבעלה ושה יהא .כנראה שוב בשדה .גיע שובההמלאך 
 ...עם יכולת לרוץ באמצע היום ,בשדה העבד ,שה צעירהיוהא ,ישב בבית ,הבעל היה מעט מבוגר -ניהםיב



 :הוא שאלו, חנומלד ניראה חשועדיין הסיפור 
ָלָמה ֶזה , יח ַוֹיאֶמר לֹו ַמְלַאְך ְיהָוה.  ְוִכַבְדנּוָך, (ְדָבְרָך)ָיֹבא דבריך -ִכי:  ִמי ְׁשֶמָך, ַמְלַאְך ְיהָוה- ַֹיאֶמר ָמנֹוַח ֶאל"ו

 "{פ}.  ֶפִלאי-ְוהּוא--ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי
קפיד לספר לנו את ההמספר  ...נשים עקרותפתח רחמן של  ואף שערך פלאים ,שם נהדר למלאך? "פלאי"

 ( !שעלה על דעתכםלא מה  חלילה, כן) ...למעט נס דברשלא היה כאן  ,ההמשך בכדי להסיר כול ספק בליבנו
 ..... מההשמייעלה והמלאך  ,קורבן ועלהבהמשך הם 

רחמן של נשים  חוופתממקום רחוק  הגיעואו יותר אחד ראשונה שמלאך הפעם לא הייתה זו ה.. אומרמה  ,טוב
 ...דרך נסממש ב.. .נשואות לבעלים מבוגריםשהיו עקרות 

 
  :סתייםהסיפור הלידה 

ן" ֶלד ָהִאָשה בֵּ שוֹן-ַוִּתְקָרא ֶאת, כד ַוּתֵּ מוֹ ִשמְׁ הּו ְיהָוה, ַוִיְגַדל ַהַנַער; שְׁ ְלַפֲעמֹו , כה ַוָּתֶחל רּוַח ְיהָוה.  ַוְיָבְרכֵּ
ין צָ , ָדן-ְבַמֲחנֵּה ָעהבֵּ ָתֹאל, רְׁ ין ֶאשְׁ  ".ּובֵּ

 היה ובזה  -מאוד בכוח רב אאל ,לא ניחן בתבונה יתרה או בחוש צדק האיש .מינוי של שופט שמשון בליק ,כאן
כפי , בה שכן, רחוק מבית שמשהמקום לא היה (. אל השמש) "שמש קטנה"נגזר מכנראה  –שמשון , שמו .יחודו

 יוה ,חברותיו של שמשון מן המערב ... באה משםהשראה לשם ה ייתכן כי. נראה מקדש קדום לאל השמשה
 . פלשתיות

 
 -יין ושיכר שתהאת שערו ולא  גזרלא כל עוד . היה טמון בשיער ראשוסוד הכידוע ? סוד כוחו של שמשון היה מה

 .כוחו המיוחד לו שארנ
 ,שם פגש אישה פלשתית, (עיר פלשתית) תמנהסופר כי שמשון ירד לעבר על גבורותיו ואהבותיו של שמשון 

 :ההתאהב בה ונשא אותה לאיש
ֶרד ִׁשְמׁשֹון" ָנָתה, א ַויֵּ ָנָתה; ִתמְׁ ִתמְׁ א ִאָשה בְׁ רְׁ י  ִתים, ו  ִלשְׁ נוֹת פְׁ ד ְלָאִביו ּוְלִאמוֹ , ב ַוַיַעל.  ִמבְׁ ַוֹיאֶמר ִאָשה , ַוַיגֵּ

 "אֹוָתּה ִלי ְלִאָשה-ְקחּו ,ְוַעָּתה; ִמְבנֹות ְפִלְׁשִּתים, ָרִאיִתי ְבִתְמָנָתה
 

למרות כאן חשוב להדגיש כי  .הצליח לגבור על האריה בקלות רבה שמשון .ראה אריה ,תמנהמבדרכו חזרה 
שכן כנראה הם בחרו בדרך הקצרה דרך הכרמים והוא  ,עדים למחזה היו הם לא, עם הוריו תמנתה ירד ששמשון

 .פגש באריהלו והלכרמים העקף 
 :ראה כי התנחלו בה דבורים ,וית האריהועבר שמשון ליד ג ,מןז בחלוףכאשר 

הּו ֶאל.  ּוְדָבׁש, ְוִהנֵּה ֲעַדת ְדבֹוִרים ִבְגִוַית ָהַאְריֵּה" ֶלְך ָהלֹוְך ְוָאֹכל, ַכָפיו-ט ַוִיְרדֵּ ֶלְך ֶאל, ַויֵּ ן , ִאמוֹ -ָאִביו ְוֶאל-ַויֵּ ַוִיּתֵּ
לּו ֹלא; ָלֶהם ַוֹיאכֵּ ָבש, םִהִגיד ָלהֶ -וְׁ דְׁ יֵּה ָרָדה ה  ת ָהַארְׁ ִוי     "ִכי ִמגְׁ

חידה  .פתרונהמתחייבים לשלם לו קנס אם לא ימצאו את  החברים. חידה שם חד לחבריו ,בתמנתה ערך משתה
 והרי. פתגם מאוד מפורסם חידה זו היא הורתו של .מה גם שהיא מתארת אירוע פרטי ,מעט מוזרה לנשף

 :החידה 
ֲאָכלמֵּ , ַוֹיאֶמר ָלֶהם" ל ָיָצא מ  ז, ָהֹאכֵּ ע   "ָיָצא ָמתוֹק, ּומֵּ

פלשתים  03רג וה תרגז עד מאודהשמשון . דתוילחבריו התשובה לח וסיפרהבו  הבגד ,כמה מפתיע, אשתו
 ...לם את הפסדו בהתערבותשיו יהםלקח את חליפותהוא . באשקלון

 
ון לאחר שהם מו לב מה אומר שמששי .הוא בעצם די עתיקכש, נשמע עדכניהלא פעם אני נתקל כיום בביטוי 

 :נותנים לו את התשובה
ָלִתי--ַוֹיאֶמר ָלֶהם" ֶעגְׁ ֶתם בְׁ שְׁ מה " -להאממש כך ענה לי בני החייל לש -"חרשנו") ...ֹלא ְמָצאֶתם ִחיָדִתי, לּולֵּא ֲחר 

 ( "?עשיתם אתה והחברה שלך בכינרת
לשדות הפלשתים שמשון שלח : ל אשתונאמנותה ש-כה שמשון את הפלשתים בגלל איהיפעמיים נוספות 

 ."סעיף סלע עיטם"רד לי לאחר מכן. כה בהם מכה גדולההיו ,קשורים לזנבותיהםהיו שועלים שלפידים 
 

 :רג בקלות בעזרת לחי חמור אלף איששמשון ה
כלי נשק מאוד לא  ותסכימו איתי שזה ".ִאישָבּה ֶאֶלף -ַוַיְך, ַוִיְׁשַלח ָידֹו ַוִיָקֶחהָ ; ְטִרָיה, ֲחמֹור-ַוִיְמָצא ְלִחי"

 .קונבנציונאלי
לאחר מכן מסופר ששמשון ירד לעזה שם חיכו לו כדי . המקום בו השליך שמשון את לחי החמור נקרא רמת לחי

 .ח את שערי העיר עזה אל הר חברוןאך שמשון התגנב ולק ,להרגו
 

דלילה ניסתה לפתות את  .ל שורקלנחדלילה אשת פלשתים אשר גרה בסמוך באהב שמשון התלאחר מכן 
לבסוף נכנע שמשון לאהבתו . םיפעמים בעזרת סיפורים שיקרי 0שמשון לגלות לה את סוד כוחו והוא דחה אותה 

הרדימה את שמשון וגילחה את , תיםשלפל שסיפרה הכול , דלילה .אליה וגילה לה שסוד כוחו טמון בשערו
לקחו אותו לעזה שם חגגו את ניצחונם , ניקרו את עיניו, דו אותולשתים לכהפ. כך שסר כוחו ממנו, שערות ראשו

 . על שמשון שעשה בהם הרג והרס גדול בעבר



 
בתוכו הוא מתוק כדבש  ,מבחוץ הוא עז כאריה -חידה ששמשון חד לפלשתים היא גם חידת אישיותושה טוענים

 . ואוהב את החיים
 

 :טוענים הבגימטרייהמשחקים 
 ;זהו צד אחד של שמשון. 612 = גבורה וגם 612 =אריה 
 ...היה מכור לצד הזה שבאשהשמשון כנראה ש.032 =אשה   וגם 032 =דבש 

 
 

  ":דבש"בשירה  תבהוכך היא כ. עמוקותהתרשמה ממנו  לאה גולדברג
 
 

 ונוטף מידיו הדבש"

 וישמח על כוחו כי גדול

 "......וישמח על סודו כי כבש

 

 ופתרון חדש , וילך

 ;בפריבחידה כתולעת 

 האשה מתוקה מדבש

 והיצר עז מארי

 
 

 

 ...ניראה לי שהיא קלעה לאופיו של הבחור
 

 
 משוןתל צרעה מקום לידת ש

 
 
 
 
 

 בית הקברות עץ החיים
מה ליליד . מדריך לארץ ישראלה שהיה( של מתן אביו, כן) במקום קבור גם זאב וילנאי. שמשון ומתלא רחוק מצ

עבר בארץ  ,(ברגל)כאשר עלה לירושלים כי פר סיוילנאי  ?כאןדווקא למים מנוחת עולחיפה שגר בירושלים ו
 . לכן חזר לכאן למנוחת עולמים. החליט להתמסר לנושא ארץ ישראל בו, היה זה המקום הזה .שמשון

 



 
 

 מנזר דיר ראפאת 
ייחודו של . תומותרובן י, נוצריות בית ספר לנערותכגם היום משמש  נזרהמ .מנזר לטיני קתולי במרכזו פסל מריה

 .אמו של ישו, שפות שמה של מריה 053-רשום ב מנזר ציורי זה הוא בכך שעל תקרת הכנסייה שלו
סיבת ההקמה הייתה רעידת האדמה . י ברלסינה'על ידי הפטריארך הלטיני לואיג 1967המנזר הוקם בשנת 

ים אם ישו שתגן על ארץ ישראל הפטריארך היה מעוניין באתר לכבוד מר .1967שהתחוללה בארץ ישראל בשנת 
. "גבירתנו מלכת פלסטינה"לכן שמה הרשמי של הכנסייה הוא . מפני אסונות כמו רעידת האדמה שהתחוללה

אישר  1900בשנת . באוקטובר 65לצד הקמת הכנסייה נקבע יום חג החל מדי שנה ביום ראשון שלאחר ה 
 .את החג הזה הוותיקן

קם את יהוא מ. האב מורציו גיסלר ,ני שהיה גם אדריכליזיר הבנדיקטאת המבנים במתחם המנזר תכנן הנ
 .בית ספר ומבנה למנזר, הכנסייה במרכז המתחם ובמקום הוקמו גם בית יתומים

 
 פאתאמנזר דיר ר

 
 

 שורקונחל  עמק
שימו לה לעושר  .הלא היא הברכה של יעקב ליהודה ,סוג משובח של גפן כפי שמתואר בברכת היין הואק רשו

 :(ב"י -א"י, ט"בראשית מ)הברכה 
ִני ֲאֹתנוֹ , יא ֹאְסִרי ַלֶגֶפן ִעיֹרה" ָקה בְׁ ֹשרֵּ ל  ס ַבַיִין ְלֻבׁשוֹ ; וְׁ יַנִים יב.  ֲעָנִבים סּוֹתה-ּוְבַדם, ִכבֵּ  ";ִמָיִין, ַחְכִליִלי עֵּ

פן גשלך ל את העיר( אוסרי)שתוכל לקשור  ,לך הרבה גפנים טובות תהינהש :בעברית חופשיתולתרגום 
  ...את הכביסה תעשה ביין קברנה סובניוןש ,לגפן תוכל לקשור את האתוןש ,(שורקה )המשובחת 

מכאן ברורה חומרת נזירותו של שמשון . המשובחיםהיה אחד מאזורי היין  ,גם היוםכמו  ,זה ום מקברור כי 
 .דווקא מיין

 
 תל בטש  - תל תמנתה

בדרכו מכאן הוא פוגש האריה וכאן אחד הסיפורים המרתקים  .ורד שמשון ובחר את אשתזו תמנתה אליה י
 וסיפורבאמצע הוא מוקם  ;"תלוש"סיפור  וזה .(ח"בראשית פרק ל) סיפור יהודה ותמר -ך"והבלתי נלמדים בתנ

 .הסיפורמישהו דאג להחביא דומה כאילו  .של יוסף
 

 :פותח במשפט  הסיפור
ת ֶאָחיו אֵּ ֶרד ְיהּוָדה מֵּ  "ַויֵּ

 
 . מן העיר עדולם, נושא אישה כנעניתיהודה 

' ה-הוא חטא ל. עם תמר, בכורו של יהודה, תחתן ערהלאחר זמן . אונן ושלה, ער: שלושה בנים וליהודה נולד
 ,אם הנשוי לא העמיד בנים, פי חוק הייבום-על( ם מת ללא סיבהשאין האד היתההתפיסה המקראית כאן . )ומת

על   . (חליצה אאו לחילופין לבצע את הטקס הנקר) י לשמר את זרע המתשתו לקיים יחסים עם אחיו בכדעל א
, "החוקי"אונן ידע כי הבן שייוולד לא יהיה בנו . בנו השני של יהודה, לקיים יחסים עם אונןהיה , אם כן, תמר



: מכאן הפועל) ושפך את זרעו ארצה, המשגל הנסוגשתמש בשיטת העל כן הוא . יקרא על שם אחיו המתאלא י
 ...והוא ממית גם אותו', חן בעיני המובן שהתנהגותו של אונן אינה מוצאת (. על שמו של אונן, "לאונן"

, ימותהצעיר בנו השלישי , פחד שגם שלההוא . משוכנע כי האשם הוא בכלתוהיה , ששיכל כבר שני בנים, יהודה
ויוכל לקיים , לה כאשר שלה יתבגרבהבטחה שיקרא , על כן הוא שלח את תמר לבית אביה. כמו שני אחיו לפניו
 .ללא יכולת להינשא מחדש, למעשה עגונה הוהיא נשאר, קיים את הבטחתו לתמרלא יהודה . את מצוות הייבום

, תמר. לאחר תום האבל ירד יהודה לבקר את רועי צאנו הנמצאים בשטח. מתה אשתו של יהודה, בינתיים
תפתה ה, שהיה שרוי בלא אישה זמן רב, יהודה. זונהל החפשהת, כי יהודה עומד לעבור בסביבה הששמע

בטיח ה, שא עמו כסףנ שלאמכיוון (. 15' פס)הה ככלתו יזאותה כמובן הוא לא , קש לקיים יחסים עם תמריוב
מקלו , את חותמו: שאיר בידה עירבון משולשההוא . בגדי עזים תמורת יחסי המיןיהודה לתמר כי ישלם לה 

את  תלקחזר יהודה לא ח. שאי אפשר לטעות בזהות בעליהם, פצים אישיים ביותראלה הם שלושה ח. ופתילו
 .....לם ישרבון ולא יהע

תמר . כדין נואפת, כן פסק יהודה כי כלתו תוצא להורג-על.  נודע ליהודה כי תמר הרה, לאחר שלושה חדשים
וכמובן , חראי להריונה של תמרבין כי הוא האהיהודה . ציגה בפני יהודה את החפצים שהשאיר בידיה כעירבוןה

 .את פסק דינו שביטלשהוא 
, עמד להיוולד ראשוןש, זרח". גניבת הבכורה"גם בלידה זו חזר המוטיב של . פרץ וזרח: תאומים התמר ילד

ואחיו פרץ , שיב את ידו פנימההאך הוא , כדי לסמנו כבכור, שרוך אדום על ידו ההמיילדת קשר. וציא את ידוה
 .ועל כן הוא נקרא פרץ ,ונולד לפניו

 
 :ממתינה ליהודההשל תמר  התיאור ,לדוגמה ;את ליבי שבוש פניניםבקטע הזה כמה 

ָעֶליהָ  " י ַאְלְמנּוָתּה מֵּ ִים, ַוְּתַכס ַבָצִעיף ַוִּתְתַעָלף, יד ַוָּתַסר ִבְגדֵּ ינ  ח עֵּ ֶפת  ֶשב בְׁ תֵּ ל, ו  ָנָתה-ֲאֶשר ע    "ֶדֶרְך ִתמְׁ
 

בעיני מילה זו יפה ומיוחדת יותר מן המילה  .ריבוי של מעייןפירושה " פתח העינים"ם בש" עינים"המילה 
 ".מעיינות"

  
 תל בטש היא תמנתה

 
 :הבאסיפור נגיע ל, זהה סיפורמן ה

 
 -ואילך מופיעה שושלת היוחסין של דוד המלך'  בפרק ד ,בסופה של מגילת רות

, ועובד הוליד את ישי, ובעז הוליד את עובד, ון הוליד את בעזושלמ ...פרץ הוליד את חצרון. פרץואלה תולדות "
 "וישי הוליד את דוד

משפחתו זה ש, לו סגדושכולם , דוד זה! מסתבר שהסיפור על יהודה ותמר בא להשחיר את פרצופו של דוד וביתו
גילוי )צאצא של יחסים אסורים בתוך המשפחה  יהה ,מזרעו יבוא המשיחדוד ש ,ביהודה מאות שנים מלכה
, בנו השני חטא אף הוא. בנו הראשון מת בחטא. יהודה חטא בכך שנשא אישה כנענית. יותר מכך !(.עריות

 .זרח, את הבכורה החוקית מאחיו" גנב", פרץ, ולבסוף אבי אבותיו של דוד
 : לנוחיותכם מצורף לינק ...ך שלנו"אני מקווה כי בשלב זה כולכם רצים לבדוק אם כול זה באמת כתוב בתנ

http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0138.htm 
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 תל בית שמש
. ונשאה שם זהה, ם קודםבית שמש נקראת על שם העיר הקדומה שהייתה ממוקמת בקרבת מקום אלפי שני

העיר הקדומה שלטה על . ו להתפלל לאל השמשבמקום זה נהגהעיר נקראה כך משום שפירוש נפוץ הוא כי 
בית שמש העתיקה הייתה אחת הערים החשובות בממלכת . השפלה לירושליםן שעלתה מ, הדרך החשובה

אחד מצירי , בעיקר בשל העובדה שמדובר בנקודה אסטרטגית החולשת על פתחו המזרחי של עמק שורק, יהודה
 .המעבר בין מישור החוף והרי יהודה

על קרב זה דיברנו  .ארון שנפל בקרב אבן העזרה, ארון הבריתשל כאחת מתחנות הנדודים  ה אףידועבית שמש 
 :בסיור למעבר אפק
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 :´ פרק ה´ אכפי מספר לנו בספר שמואל  
, ֲארֹון ָהֱאֹלִהים-ב וַיְִקחּו ְפִלְשִתים ֶאת.  ַאְשּדֹוָדה, וַיְִבֻאהּו ֵמֶאֶבן ָהֵעזֶר; ֲארֹון ָהֱאֹלִהים, ֵאת, ָלְקחּו, א ּוְפִלְשִתים"

ִלְפנֵי ֲארֹון , וְִהנֵה ָדגֹון נֵֹפל ְלָפנָיו ַאְרָצה, ִמָמֳחָרת, ג וַיְַשִכמּו ַאְשּדֹוִדים.  ֵאֶצל ָּדגֹון, וַיִַציגּו אֹתֹו; וַיִָבאּו אֹתֹו ֵבית ָּדגֹון
ִלְפנֵי ֲארֹון , ָצהוְִהנֵה ָדגֹון נֵֹפל ְלָפנָיו ַארְ , ִמָמֳחָרת, ד וַיְַשִכמּו ַבבֶֹקר.  ִלְמקֹומֹו, וַיִָשבּו אֹתֹו, ָּדגֹון-ֶאת, וַיְִקחּו; יְהוָה
 ".נְִשַאר ָעָליו, ַרק ָּדגֹון--ַהִמְפָתן-ְכֻרתֹות ֶאל, וְרֹאש ָּדגֹון ּוְשֵתי ַכּפֹות יָָדיו; יְהוָה

 :האשדודים סופגים מכות נוספות, כאילו לא די בניתוץ פסל האל
תושבי אשדוד הסובלים ממהרים להיפטר מן  .טחורים הם " עפלים. ""גְבּוֶליהָ -ַאְשּדֹוד וְֶאת-ֶאת, וַיְַך אָֹתם בעפלים"

 :הארון ושולחים אותו לעקרון
ֲארֹון -וַיִזְֲעקּו ָהֶעְקרֹנִים ֵלאמֹר ֵהַסבּו ֵאַלי ֶאת, ְכבֹוא ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֶעְקרֹון, וַיְִהי; ֶעְקרֹון, ֲארֹון ָהֱאֹלִהים-וַיְַשְלחּו ֶאת"

 "ַעִמי-י וְֶאתַלֲהִמיֵתנִ , ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל
החזרתו של ארון הקודש השבוי מידי הפלשתים והצבתו בבית שמש ממחיש את מעמדה של בית שמש כעיר 

 :טו-יב ,´עוד מסופר בספר שמואל א ו. ספר ואתר פולחני חשוב
ְ , וְֵאת ַעְכְבֵרי ַהָזָהב, וְֵאת ָהַאְרגַז; ָהֲעגָָלה-ֶאל, ֲארֹון יְהוָה-יא וַיִָשמּו ֶאת" יב וַיִַשְרנָה ַהָּפרֹות .  ַצְלֵמי ְטחֵֹריֶהם, ֵאתו

, וְַסְרנֵי ְפִלְשִתים הְֹלִכים ַאֲחֵריֶהם; ָסרּו יִָמין ּוְשמֹאול-וְֹלא, ִבְמִסָלה ַאַחת ָהְלכּו ָהֹלְך וְגָעֹו, ֶּדֶרְך ֵבית ֶשֶמש-ַעל, ַבֶּדֶרְך
ֶמש-ַעד ית שָׁ ית ֶשֶמש.  גְּבּול בֵּ , וַיְִשְמחּו, ָהָארֹון-וַיְִראּו ֶאת, ֵעינֵיֶהם-וַיְִשאּו ֶאת; ִחִטים ָבֵעֶמק-קְֹצִרים ְקִציר ,יג ּובֵּ

, ֲעֵצי ָהֲעגָָלה-ֶאת, וַיְַבְקעּו; ֶאֶבן גְדֹוָלה, וְָשם, וַַתֲעמֹד ָשם, ַהִשְמִשי-ְשֵדה יְהֹוֻשַע ֵבית-יד וְָהֲעגָָלה ָבָאה ֶאל.  ִלְראֹות
 ְ  ."ֶהֱעלּו עָֹלה ַליהוָה, ַהָּפרֹות-ֶאתו

 
 תל בית שמש

 
 רבדרך אל העי ,ח"בסיור הקודם דיברנו על הקרבות בתש
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. בית שמש הוותיקההיום הצבא המצרי פלש לאזור והקים משלט באזור שבו נמצאת , במלחמת העצמאות

 23-ישבו במשך מספר חודשים חיילי חטיבת הראל כשהם מרוחקים כ, שנקרא המשלט המשותף, במשלט זה
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כי על משלט זה כתב המשורר חיים  יש הטוענים. על משלט זה הוקמה העיר בית שמש. מטר בלבד מהמצרים
-שהחל בליל ה, "ההר"המשלט המשותף נכבש במהלך מבצע ". על המשלט יושבת עיר"את המילים    חפר

 .היום נמצא במקום זה רחוב המשלט. 1991באוקטובר  19/63
 

 היו זמנים
 חיים חפר: מילים

 
 

 

 , ועוד תשב אל מול האח, יבוא היום

 , וגם הגב יהיה כפוף כחטוטרת

 , ח"ותיזכר אז בימיך בפלמ

 .ותספר על זאת אגב עישון מקטרת

 , היו זמנים

 , אז במשלט ישבנו

 , היו זמנים

 , לחמנו ואהבנו

  -עכשיו דבר אין להכיר 

 , על המשלט יושבת עיר

 ...אולי בזכות אותם זמנים

 (מאל'ג)ימאל 'מנזר בית ג
 

המנזר הוקם על ידי כומר . 1111כנסיה ביזאנטית בשנת  ימאל הוא מנזר קתולי שנבנה על שרידי'מנזר בית ג
 .המנזר שייך כיום למסדר הסלסיאנים. איטלקי קתולי מהפטריארכיה הלטינית

  
הנחשב לנוצרי הראשון שמת על קידוש , המסורת המקומית רואה במקום את מקום קבורתו של הקדוש סטפאנוס

, נגלה לסטפאנוס, כשעמד לפני מותו. רים הראשונהסטפאנוס היה אחד משבעת השמשים בקהילת הנוצ. דתו
קבל , אדוני ישוע"זעק סטפאנוס , כשנרגם באבנים. ישו כשהוא עומד לצדו של אלוהים, פי האמונה הנוצרית-על

 . סמל לאצילות נפשו -ובנוסף לכך ביקש סטפאנוס כי אלוהים יסלח לרוצחיו , !"את רוחי
שהיה , נכדו של הלל הזקן, ו של רבן גמליאל הראשוןתמקום קבור כן מזהה המסורת המקומית במקום את כמו

. לפני שזה הפך לנוצרי, ולוס הקדושרבן גמליאל חשוב לנוצרים מאחר והיה גם מורו ורבו של פא. נשיא הסנהדרין
קיימת סברה כי השם בית . כן מאמינים הנוצרים כי הוא עמד לימינו של סטפאנוס הקדוש בזמן משפטו של זה

 . נובע מהשם גמליאל"( בית היופי"שמשמעותו בערבית )אל ימ'ג
 

במקום חיות כשלושים ". האחיות מבית לחם"ימאל מנזר חדש לקהילת 'נבנה לצד מנזר בית ג 1911בשנת 
בו , ניתן לבקר במקום כדי להתרשם מאולם התפילה. החיות חיי התבודדות ושתיקה, נזירות בנות לאומים שונים

 .פרד משלהלכל נזירה יש תא נ

 
 ימאל'מנזר בית ג



 
 תל עזקה

 .היה מקומה של עזקה הקדומה שם .(דונם 03)תל ארכיאולוגי 
הקרב בין דוד ובפרשת ( 13יהושע י )בפרשת מלחמתו של יהושע בחמשת מלכי האמורי  ה נזכרת במקראעזק
 .(1א יז "שמ(ת וגלי

ה בידי נבוכדנאצר מלך בבל במסע שסופו נפל העיר. השני בחשיבותו בשפלה לאחר לכיש תה למבצריהיעזקה 
במדרון המזרחי של . התקופה הביזנטית תה מיושבת עדייושבה מחדש בימי שיבת ציון והי, בית ראשון חורבן

 .מרד בר כוכבא מערכת מסתור מימי נההתל יש
כינו המורדים ה. שנים במלחמתם ברומאים 0 -כוכבא הצליחו המורדים להחזיק מעמד כ-במרד בר 106בשנת 

 .עצמם מראש למאבק וחצבו מערות מסתור
 ....(באחת מהן נישא בני לבחירת ליבו ). מלאכותיות ולא טבעיות ן מערותכל המערות באזור הינ

 
 תל עזקה

 
 ליתהקרב בין דוד לגתל שוכה ו

 . 'פרק יז' מתואר בספר שמואל אקרב ה,  ך"הקרב הידוע ביותר בתנבעמק הפרוש לפנינו התרחש 
 ...איתכם הסליחה -מקור גורמת לי עונג רב ויתכן כי אגזים בציטוטיםקריאת ה

 ליהנותתן לכם ובכלל א -שימו לב לתיאור החנית .שמקורה אכן פלישתי "כובע"כאן לראשונה אנו נתקלים במלה 
 :(י במיוחדחביבים עליההקטעים  ןההדגשות ה)הקטע ללא הפרעות ן מ
ין; שֹֹכה ֲאֶׁשר ִליהּוָדה, ַויֵָּאְספּו, ַלִמְלָחָמה, יֶהםַמֲחנֵּ -ַוַיַאְספּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת" ין-ַוַיֲחנּו בֵּ ָקה-ׂשוֹֹכה ּובֵּ ְבֶאֶפס , ֲעזֵּ

ל ֶנֶאְספּו-ב ְוָׁשאּול ְוִאיׁש  .ַדִמים ָלהַוַיֲחנּו , ִיְשָראֵּ ֶמק ָהאֵּ עֵּ  בְׁ
א ִאיׁש   ַנִים ִמַמֲחנֹות ְפִלְׁשִּתים-ד ַויֵּצֵּ ָית, ַהבֵּ ת ָגלְׁ מוֹ ִמג  ׁש ַאמֹות ָוָזֶרת, ָגְבהוֹ   :שְׁ ע  .ׁשֵּ כוֹב  , ֹראׁשוֹ -ְנֹחֶׁשת ַעל ה וְׁ

ֶׁשת--ַהִשְריֹון, ּוִמְׁשַקל; ְוִׁשְריֹון ַקְשַקִשים הּוא ָלבּוׁש ; ַרְגָליו-ַעל, ו ּוִמְצַחת ְנֹחֶׁשת  .ְנֹחֶׁשת, ֲאָלִפים ְׁשָקִלים-ֲחמֵּ
ין ְכתֵּ , ְוִכידֹון ְנֹחֶׁשת ץ)ז וחץ   .ָפיובֵּ ׁש, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתוֹ , ִכְמנֹור ֹאְרִגים, ֲחִניתוֹ ( ְועֵּ אֹות ְׁשָקִלים ַבְרֶזל-ׁשֵּ א ; מֵּ ְוֹנשֵּ

ְך ְלָפָניו, ַהִצָנה ל-ַוִיְקָרא ֶאל, ח ַוַיֲעֹמד  .ֹהלֵּ ָחָמה, ַוֹיאֶמר ָלֶהם, ַמַעְרֹכת ִיְשָראֵּ ֲעֹרְך ִמלְׁ אּו ל  צְׁ ֹנִכי ֲהלֹוא ָא  :ָלָמה תֵּ
רּו--ְוַאֶּתם ֲעָבִדים ְלָׁשאּול, ַהְפִלְׁשִּתי ָלי, ָלֶכם ִאיש-בְׁ ד אֵּ רֵּ יֵּ ם ִאִּתי-ט ִאם  .וְׁ , ְוָהִיינּו ָלֶכם--ְוִהָכִני, יּוַכל ְלִהָלחֵּ
ַרְפִּתי , ַהְפִלְׁשִּתי, אֶמרי ַויֹ   .ַוֲעַבְדֶּתם ֹאָתנּו, ִוְהִייֶתם ָלנּו ַלֲעָבִדים--ְוִהִכיִתיו, לוֹ -ֲאִני אּוַכל-ְוִאם; ַלֲעָבִדים ֲאִני חֵּ

ל-ֶאת נּו; ַהיֹום ַהֶזה, ַמַעְרכֹות ִיְשָראֵּ ד, ִלי ִאיש-תְׁ ִנָלֲחָמה ָיח  ל-יא ַוִיְׁשַמע ָׁשאּול ְוָכל  .וְׁ י ַהְפִלְׁשִּתי -ֶאת, ִיְשָראֵּ ִדְברֵּ
ֶלה אּו; ָהאֵּ ִירְׁ תּו ו  ח  יֵּ ֹאד, ו   ".מְׁ

 
 .רבת שוויכה'י השם הערבי ח"עכי שכה נשמר "השם התנ 

בודאי לא בכדי ? מהו הרעיון של קרב בין אנשי ביניים. הקרב בין ישראל לפלשתים נערך בגיא בין שני המחנות
לא הייתה מלחמה בעולם העתיק ? האם שאול היה חייב להסכים ולקיים קרב ממין זה. ..לחסוך בקורבנות אדם

הוא עם , הפסיד במלחמהשעם . בין האלים של שני הצדדיםאבק מאלא גם , רק מאבק אלים  בין שני עמים
כאשר גלית יצא וקרא לאיש ביניים ממחנה ישראל . כך היה אצל בני ישראל. ולהיפך, האל שלו כועס עליוש

לכן בואו צאו אל הקרב , הוא כביכול אמר שהאלים כבר החליטו ביניהם מה שיקרה כאן, להתייצב למלחמה נגדו
 . ..הוא פחד לראות ולדעת מה החליטו האלים. ..בבעיההיה לעומתו שאול המלך . טו האליםונראה מה החלי



 
 :דוידגיע הואז 

 
 לז' פסוק לז

ִני ִמַיד ַהְפִלְׁשִּתי ַהֶזה, ְיהָוה ֲאֶׁשר ִהִצַלִני ִמַיד ָהֲאִרי ּוִמַיד ַהֹדב, ָדִוד, ַוֹיאֶמר" -ל ֶאלַוֹיאֶמר ָׁשאּו  {ס}  ;הּוא ַיִצילֵּ
ׁש ָׁשאּול ֶאת  .ַויהָוה ִיְהֶיה ִעָמְך, ָדִוד לְֵּך ע, ָדִוד ַמָדיו-לח ַוַיְלבֵּ ן קוֹב  ָנת  ׁש ֹאתוֹ ; ֹראׁשוֹ -ְנֹחֶׁשת ַעל וְׁ לט   .ִׁשְריֹון, ַוַיְלבֵּ

ַעל ְלַמָדיו ַוֹיֶאל ָלֶלֶכת-ַוַיְחֹגר ָדִוד ֶאת ֶלה-ִוד ֶאלַוֹיאֶמר ָד , ִנָסה-ִכי ֹלא, ַחְרבֹו מֵּ ִכי ֹלא , ָׁשאּול ֹלא אּוַכל ָלֶלֶכת ָבאֵּ
ם ָדִוד; ִנִסיִתי ָעָליו, ַוְיִסרֵּ ר, מ ַוִיַקח ַמְקלֹו ְבָידוֹ   .מֵּ ח  ִיבְׁ י-ו  לֻּקֵּ ַהַנַחל ַוָיֶשם ֹאָתם ִבְכִלי -ִמן ֲאָבִנים-לוֹ ֲחִמָשה ח 

ֶלְך  .ַהְפִלְׁשִּתי-ֶאל, ַוִיַגׁש; דוֹ ְוַקְלעֹו ְביָ --לֹו ּוַבַיְלקּוט-ָהֹרִעים ֲאֶׁשר ב, ַהְפִלְׁשִּתי, מא ַויֵּ ְך ְוָקרֵּ ְוָהִאיׁש ; ָדִוד-ֶאל, ֹהלֵּ
א ַהִצָנה ט ַהְפִלְׁשִּתי ַוִיְרֶאה ֶאת  .ְלָפָניו, ֹנשֵּ הּו, ָדִוד-מב ַוַיבֵּ ה ַמְרֶאה-ְוַאְדֹמִני ִעם, ָהָיה ַנַער-ִכי  :ַוִיְבזֵּ ֹיאֶמר מג וַ   .ְיפֵּ

ָתה ָבא-ִכי, ֲהֶכֶלב ָאֹנִכי, ָדִוד-ֶאל, ַהְפִלְׁשִּתי לוֹת-א  קְׁ מ  י ב  ל  ל ַהְפִלְׁשִּתי ֶאת; אֵּ אֹלָהיו, ָדִוד-ַוְיַקלֵּ מד ַוֹיאֶמר   .בֵּ
ַלי  :ָדִוד-ֶאל, ַהְפִלְׁשִּתי ָנה ֶאת--ְלָכה אֵּ ֶאתְׁ ָך-וְׁ ָׂשרְׁ ָש , בְׁ ת ה  ֶבֱהמ  ִים ּולְׁ ָשמ  עוֹף ה   { ס}  .ֶדהלְׁ

ַלי, ַהְפִלְׁשִּתי-ֶאל, מה ַוֹיאֶמר ָדִוד ֶליָך-ְוָאֹנִכי ָבא; ְבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון, ַאָּתה ָבא אֵּ ם ְיהָוה ְצָבאֹות, אֵּ י , ְבׁשֵּ ֱאֹלהֵּ
ל ַרְפָּת , ַמַעְרכֹות ִיְשָראֵּ ֲהִסֹרִתי ֶאת, יִתָךמו ַהיֹום ַהֶזה ְיַסֶגְרָך ְיהָוה ְבָיִדי ְוִהכִ   .ֲאֶׁשר חֵּ ָעֶליָך-ו  ָך מֵּ ְוָנַתִּתי ֶפֶגר , ֹראשְׁ

ְדעּו; ְלעֹוף ַהָשַמִים ּוְלַחַית ָהָאֶרץ, ַמֲחנֵּה ְפִלְׁשִּתים ַהיֹום ַהֶזה ל, ִכי יֵּׁש ֱאֹלִהים, ָהָאֶרץ-ָכל, ְויֵּ ְדעּו ָכל  .ְלִיְשָראֵּ -מז ְויֵּ
נּו, ִכי ַליהָוה ַהִמְלָחָמה  :ֲחִנית ְיהֹוִׁשיַע ְיהָוהֹלא ְבֶחֶרב ּובַ -ִכי, ַהָקָהל ַהֶזה  { ס}  .ְוָנַתן ֶאְתֶכם ְבָידֵּ

ֶלְך ַוִיְקַרב ִלְקַראת ָדִוד, ָקם ַהְפִלְׁשִּתי-מח ְוָהָיה ִכי ר ָדִוד; ַויֵּ הֵּ מ  יְׁ ֲעָרָכה, ו  מ  ָיָרץ ה  מט ַוִיְׁשַלח   .ִלְקַראת ַהְפִלְׁשִּתי ו 
חוֹ ; ִמְצחוֹ -ֶאל, ַהְפִלְׁשִּתי-ַוַיְך ֶאת, ַוִיַקח ִמָשם ֶאֶבן ַוְיַקַלע, ַהֶכִלי-דֹו ֶאליָ -ָדִוד ֶאת ִמצְׁ ע ָהֶאֶבן בְׁ ב  ִתטְׁ ָפָניו -ַוִיֹפל ַעל, ו 

ה-ַוַיְך ֶאת, ַהְפִלְׁשִּתי ַבֶקַלע ּוָבֶאֶבן-נ ַוֶיֱחַזק ָדִוד ִמן  .ָאְרָצה ין ְבַיד, ְוֶחֶרב; ּוַהְפִלְׁשִּתי ַוְיִמתֵּ נא ַוָיָרץ ָדִוד   .ָדִוד-אֵּ
הּו, ַחְרבֹו ַוִיְׁשְלָפּה ִמַּתְעָרּה-ַהְפִלְׁשִּתי ַוִיַקח ֶאת-ַוַיֲעֹמד ֶאל -ַוִיְראּו ַהְפִלְׁשִּתים ִכי; ֹראׁשוֹ -ֶאת, ָבּה-ַוִיְכָרת,  ַוְיֹמְתתֵּ
ת ִגבֹוָרם  ".ַוָינֻסּו, מֵּ

 
 5האלה מתחת לתל שוכה ולתת לאנשים לבחור  להיה לרדת לנח ,באזור זהבהדרכות שלי  "קיםטרי"ן האחד מ)

 ..(.אלו היו ה חמש האבנים היקרות ביותר להם .אבנים שלדעתם דוד היה בוחר
 

 ...הוהדיסציפלינהמקוריות והאומץ את הקיבעון  ,כאן ניצחה התושייה .תגלה דוד במלא חוכמתוכאן ה
ומסורבל בגלל המשקל הרב של החימוש והשריון שהוא  דאת היותו כב, התורפה של גלית דוד ניצל את נקודת

דוד לעומתו בא קל . הכידון והקסדה, החנית, ג ונוסף עליו גם משקל החרב"ק 23משקלו של השריון היה . נשא
לדוד  ,עומתול. לנהל קרב מטווח קצר היה עבור גלית הכבד עדיף .הוא ויתר על השריון שנתן לו שאול. משקל
בתיאור הקרב כתוב כי . כבד היה קל משקל בעוד שגלית היה הוא. לנהל את הקרב מטווח רחוק היה עדיף

אל " נשקו"דוד כיוון את . ..לקראת המערכה בעוד שלגבי דוד כתוב כי הוא רץ ,גלית הלך וקרב לקראת דוד
 :וכמו שנאמר. בכך הוא הכריע את הקרב. מצחו -אל המקום היחידי שהיה חשוף אצלו, נקודת התורפה של גלית

 ". וחרב אין ביד דוד"
יצאו בנות ישראל , עם שובו מן המערכה, לאחר נצחונו של דוד על גלית. ו עניין נוסףבעניין פרשת דוד ושאול ישנ

סה ינכאשר שאול . כעסו וקנאתו של שאולדבר אשר עורר את ".. הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו: "בשירה
קרב שנתן את הדחיפה זהו ה. לא נמצאת כאן ,עדולם.  סתתר במערת עדולםהבדוד הוא נמלט מפניו ו לפגוע

 ...עוד אחזור בעתיד , דוד אל .לדוד והפך אותו בעתיד לאחד מהמנהיגים הנערצים



 
 תל שוכה

 
- ואחרון

 
 ה"קרב הל

ל דני מס לסייע לגוש הנצור בפיקודו ש יצאוהלוחמים . ח לוחמים"יצאו ל 1991בינואר  19 -ה, בשבט' בה
נקע ובדרך לזנוח נפצע אחד הלוחמים  .דרך ואדי זנוח עברוהלוחמים . לאספקת ציוד רפואי סוללות ומעט נשק

ון ליד הישובים ועם אור ראש ,בדרכם לגוש המשיכו שנותרולוחמים הה "ל .לוחמים 6 הוקצולפינויו  .את רגלו
 .נספו הלוחמים, קרב עקוב מדםל בסופו ש. י הערבים"עהתגלו בה 'צוריף וג

 
 זה הוא להפעם 

 הנו יצאו ת
 אבי 

 
 קישור לסרטון

 
http://www.youtube.com/watch?v=mf6JfE3gcg0 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mf6JfE3gcg0

