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 ( 3שמשון ) 
 

 5 כה   -שופטים פרק יג פסוק כד  

ן ַוִתְקָרא ֶאת ְשמֹו ִשְמשֹון ַוִיְגַדל ֶלד ָהִאָשה בֵּ הּו ְיֹקָוק:  )כד( ַותֵּ  ַהַנַער ַוְיָבְרכֵּ

ין ֶאְשָתֹאל: פ ין ָצְרָעה ּובֵּ  )כה( ַוָתֶחל רּוַח ְיֹקָוק ְלַפֲעמֹו ְבַמֲחנֵּה ָדן בֵּ

 

 בראשית פרשת מקץ פרק מא פסוק ח 

י ִמְצַרִים ְוֶאת ָכל ר ַפְרֹעה ָלהֶ  )ח( ַוְיִהי ַבֹבֶקר ַוִתָפֶעם רּוחֹו ַוִיְשַלח ַוִיְקָרא ֶאת ָכל ַחְרֻטמֵּ ם ֲחָכֶמיָה ַוְיַספֵּ 10 

ר אֹוָתם ְלַפְרֹעה: ין פֹותֵּ  ֶאת ֲחֹלמֹו ְואֵּ

 

 הכתב והקבלה שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק יב 

ותפעם רוחו תרגומו ומיטרפה רוחי', רעיונותיו היו מטולטלים חסרי מנוחה מחשבותיו היו  

ה המטורפת בים, שמתנועעת ומתטלטלת מתנועעים הנה והנה בלתי מרגוע )אונרוהיג( כלשון ספינ  15 

 קום למקום בלתי סדרים.ממ

 

 אברבנאל שופטים פרק יג 

ו, ר"ל שלא )כה( וזכר שרוח ה' )והיא המדרגה מרוח הקדש הבא לשופטי ישראל( התחילה לפעמ

היה שכלו מיושב כי אם )בלתי מסודר( ונפעם כפעמון, ושהתחיל זה בהיותו במחנה דן בין צרעה   20 

 . ובין אשתאול

 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ט עמוד ב 

א"ר חמא בר' חנינא: חלתה נבואתו של יעקב אבינו, דכתיב: יהי דן נחש עלי   -ותחל רוח ה' וגו' 

א"ר יצחק דבי רבי אמי: מלמד, שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג, כתיב   -דרך. לפעמו במחנה דן  25 

 ...תם: פעמון ורימון. הכא: לפעמו במחנה דן, וכתיב ה

 

 "י אונטרמן זצ"ל  ישראל הגרא ישי של ארץ  הסבר של הרב הראשי השל 

חז"ל סוטה ט ב שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג הציור הוא נפלא כי כשמקשקשים בזוג על יד  

כן היה   . צלצולתינוק הוא מתחיל להסתובב במיטתו אנה ואנה ומתאמץ למצוא מהיכן יוצא ה 30 

ד שהבין כי  א ידע מה לעשות ברוח הגבורה שפעם בלבו עאצל שמשון כשנתעורר בו כות רב ל

 .מאת ההשגחה השמימית העליונה לעזור לבני עמו הסובלים כל כך מלחץ שכניהם חנשל

 

 ד   -שופטים פרק יד פסוק א  

 35 נֹות ְפִלְשִתים:ה ַוַיְרא ִאָשה ְבִתְמָנָתה ִמבְ )א( ַויֵֶּרד ִשְמשֹון ִתְמָנתָ 

ְלִאמֹו ַוֹיאֶמר ִאָשה ָרִאיִתי ְבִתְמָנָתה ִמְבנֹות ְפִלְשִתים ְוַעָתה ְקחּו אֹוָתּה ִלי  גֵּד ְלָאִביו ּו)ב( ַוַיַעל ַויַ 

 ְלִאָשה:

ין ִבְבנֹות ַאחֶ  ְך ָלַקַחת ִאָשה ִמְפִלְשתִ יָך ּוְבָכל ַעִמי ִאָשה ִכי ַאתָ )ג( ַוֹיאֶמר לֹו ָאִביו ְוִאמֹו ַהאֵּ ים  ה הֹולֵּ

ִלים ַוֹיאֶמר ִשְמשֹון אֶ  יָני: ָהֲערֵּ  ל ָאִביו אֹוָתּה ַקח ִלי ִכי ִהיא ָיְשָרה ְבעֵּ

ש ִמְפלִ  ְיֹקָוק ִהיא ִכי ֹתֲאָנה הּוא ְמַבקֵּ ת ַהִהיא ְפִלְשִתי)ד( ְוָאִביו ְוִאמֹו ֹלא ָיְדעּו ִכי מֵּ ם  ְשִתים ּוָבעֵּ 40 

ל: פ  ֹמְשִלים ְבִיְשָראֵּ

 

 



 ם מצות לא תעשה מז ות לרמב"ו ספר המצ 

והמצוה המ"ז היא שהזהירנו שלא לתור אחרי לבבנו עד שנאמין דעות שהם הפך הדעות שחייבתנו   45 

ה ואזהרותיה. והוא  התורה אבל נקצר מחשבתנו ונשים לה גבול תעמוד אצלו והוא מצות התור

 אמרו יתעלה )פ' ציצית( ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.

ואחרי עיניכם זו זנות כענין שנאמר ]שופטים ........אחרי לבבכם זו מינות  ולא תתורו יולשון ספר

קח לי כי היא ישרה בעיני. רוצה באמרו זו זנות המשך אחר  יד[ ויאמר שמשון לאביו אותה

 50 ההנאות והתאוות הגשמיות והתעסק המחשבה בהן תמיד:

 

 מאת הרב קוק קטע לד  אורות התחיה  

חיים של העוסקים באמוץ הגופני ובכל החזוקים הארציים  חסרונות במהלך האם יש ואל יפלא 

  , צחצוחי טומאה שמתערבים בה ת עת רוח הקודש צריכה ברור מתערובופכי אפילו הו , שבישראל

עד שבאה לכלל דרך צדיקים   מה מגלותהעצפודה את  רתוהיא הולכת ומטהרת מתקדשת ומתבר 55 

 םון היוואור נוגה הולך ואור עד נכ

 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ט עמוד ב 

אמר: ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני,  בעיניו מרד, שנ גמ'. ת"ר: שמשון

אחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו. איני? והכתיב: ואביו  לפיכך נקרו פלשתים את עיניו, שנאמר: וי 60 

 ה אזל.ואמו לא ידעו כי מה' היא! כי אזל מיהא בתר ישרותי

 

 אברבנאל שופטים פרק יד 

)א( וירד שמשון תמנתה וגו'. מצאנו פעמים רבות בספורי הנביאים שהיו עושים פעמים דברים 

ריב אשר לא כדת, כדי שיצא מהם עבודת האל ית', כענין אליהו בהר הכרמל שעבר על דת להק 65 

אוי שנאמר בענין וכן ר בבמה והיה להוראת שעה כדי לפרסם בתוך בני ישראל כי ה' הוא האלהים,

ם, כ"ש שלא היה הרוח  שמשון שעשה דברים אשר לא כדין לפי שימצא תואנה להנקם מפלשתי

האלהי אשר בו מיושב ומסודר לעשות תשועות כשאר השופטים ולא היה דעתו שלם אבל האל 

ת, וצור להוכיח יסדו, ולזה השפיע בו רוח גבורה וחוזק מופלג והיה עם הפעמו ית' למשפט שמו

ר לפניו. לא יעמוד דב ונמשך מזה שבראותו אשה תיטב בעיניו לא היה מעצור לרוחו ובחרות אפו 70 

וידמה שבתום לבבו היה חושב שלענין נזירותו לא היה מחויב כי אם בדברים שהזהיר המלאך 

שר יצא מגפן היין ושלא יאכל כל טומאה ומורה לא יעלה על ראשו, ושאר  עליהם, והם איסור כל א

יותם פעולות ים היה נמשך בהם אחרי תאותו, והאל ית' הספיק בידו לעשותם כן, לפי שעם ה הדבר

משובשות מפאת עצמם, הנה ימשך מהם הנקמה מפלשתים. וכבר בא זה בכתוב, כי כאשר זכר 

וחשקה בנפשו )ב( ואמר לאביו ולאמו שיקחו אותה לו   שהלך שמשון אל תמנתה וראה שם אשה 75 

יו ואמו האם אין בבנות אחיך ובכל עמי אשה כי אתה הולך לקחת אשה  לאשה, )ג( אמרו לו אב

הערלים? ושמשון לא חשש מזה כלל ולא אמר שיגייר אותה, אבל אמר לבד לאביו   מפלשתים

שש אל האיסור אבל הלך לבד אחר אותה קח לי לאשה כי היא ישרה בעיני, רוצה לומר שלא ח

הרבה, לכן לא אמרו לאמו, לפי שלא תאמר כמו  מחמד עיניו. ולפי שאמו היתה מתרעמת על זה 

( אם לוקח יעקב אשה מבנות חת וגו' למה לי חיים, ואמר זה שאמרה רבקה )בראשית כ"ז מ"ו 80 

ה, באמרו ואביו לאביו לבד אותה קח לי לאשה כי היא ישרה בעיני: וספר הכתוב הסבה בכל ז

 ואמו לא ידעו 

משון  , רוצה לומר כי האל יתברך נתן מקום לזה לש)ד( כי מה' היא כי תואנה הוא מבקש מפלשתים

להיותו תואנה להנקם מפלשתים. ואמר ובעת ההיא פלשתים מושלים בישראל )עם שכבר נאמר 

הם כי אם ביד זה( להגיד שעשה הקדוש ברוך הוא סבה לשינקמו ישראל מפלשתים, ולא בידי 85 

ה, באופן שלא ימצאו  שמשון, ושלא יעמוד ברשותם כי אם ברשות פלשתים אף בעת הנקמ



לשמשון לבדו, ופלשתים ימנעו מהלחם הפלשתים תואנה על ישראל לזה, אבל יהיה מיוחס הענין 

בישראל מיראת שמשון, כי היו הפלשתים מושלים בישראל כמו שזכר, והותרה עם זה השאלה  

 הראשונה: 

)ה( וזכר שאביו ואמו ירדו תמנתה לקחת האשה לשמשון, כי האל יתברך סבב שירצו בזה למלאות  90 

דה שנתעלה באותה ביאה כתוב ביה  גזירתו. ואחז"ל )סוטה פ"א י' ע"א( שנים באו לתמנתה, יהו

עליה, שמשמון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה: ואמר שבהליכתו שמה עם אביו ואמו )בהיותו עם  

ה( יצא כפיר אריות שואג לקראתו, ר"ל לקראת שמשון לבדו, והיה לאות שפלשתים  כרמי תמנת

 . יבקשו את נפשו לבדו

 95 

 אלשיך שופטים פרק יד 

)א( וירד שמשון תמנתה כו'. כשהלך יהודה למקום שלקח בת איש כנעני )בראשית לח ב( שאמרו 

דה כו' ובעל בת אל נכר, הוז"ל )בראשית רבה פה א( שעל הנשואין ההם נאמר )מלאכי ב יא( בגדה י

ונאמר שם )בראשית לח א( וירד יהודה, אך בתמנתה אשר שם לקח את תמר נאמר )שם שם יג(  

הנה חמיך עולה תמנתה. אמנם בשמשון בלכתו שם לקחת בת ערלים נאמר וירד, כי ירידה היתה   100 

ון ירידה.  משלו. וזהו וירד שמשון תמנתה, כלומר כי מה שליהודה היתה שם עליה, היתה שם לש

וזהו וירד שמשון תמנתה, אך זולתו עלה תמנתה. ובזה נחה שקטה קושייתם ז"ל )סוטה י א( אם 

 תמנתה היא למטה או למעלה: 

באופן תצדק בה קיחה דהיינו   כלומר גיירוה,וירא אשה כו' )ב( ויאמר לאביו ולאמו קחו אותה, 

 105 קדושין: 

ולך לקחת אשה מפלשתים הערלים, השיב ואמר ה ובאומרם אליו )ג( האין בבנות אחיך כו' כי אתה

אותה קח לי כי היא ישרה, לומר אינו שם לב אל עמה כי אם אליה. וזהו אותה קח לי כי היא 

 ישרה בעיני, לא עמה הערלים, ובהתגיירה כקטנה שנולדה דמיא:

בה מוליכין  ה )ד( ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא כו'. והם לא ידעו כי מה' הוא, שבדרך שאדם רוצ 

אותו. והוא, תואנה הוא מבקש ליאחז בפלשתים ולא בלי תואנה, כי הלא בעת ההיא פלשתים  110 

 מושלים בישראל:

 

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יג הלכה יד 

 הלכה יד 

אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד יי' נשאו נשים  115 

 .......הדבר כך הוא, סודנכריות בגיותן, אלא 

 הלכה טז 

ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל 

 דבר, ולא על פי ב"ד גיירום חשבן הכתוב כאילו הן עכו"ם ובאיסורן עומדין 

 120 יז הלכה 

דיוטות ה"ז גר, אפילו  גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' ה

נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר  

צדקותו, ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אבידתו  

 לה סודן.אחר שטבל נעשה כישראל, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואף על פי שנגמ

 125 

 רד"ק שופטים פרק יג פסוק ד 

וכן היות אשת שמשון למרעהו הכל סבה להנקם מפלשתים יתברך האל אשר לו נתכנו עלילות 

תישר בעיני שמשון ואמר אותה קח לי כי  וסבות ומאתו הכל אבל עונש נקירת עיניו לפי שאמר ו 

ח לתאותו אליהן והנה  היא ישרה בעיני ידמה כי חשק בה ליופיה וכן באחרות אשר חשק ולק



הפסי' כוונתו הראשונה הטובה שהיתה רצון האל כמו שכתוב כי מה' היתה כי תואנה הוא מבקש   130 

ואחר כך גברה עליו   מפלשתים נראה לי בתחילה היתה כוונתו לטובה לבקש תואנה מפלשתים

ר התאוה בראותו אותה וישרה בעיניו והפסיד כונתו האלהית בכוונתו הגופנית הבהמית אש

התערבה בה ולפיכך נענש ונקרו פלשתים את עיניו מדה כנגד מדה ורז"ל אמרו כן אף על גב דכתיב 

נקמת עיניו  כי מה' היא כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזל ואף על פי כן עזרוהו מן השמים ונקם 

 135 מפלשתים:

 

 ז   -שופטים פרק יד פסוק ה  

ג ִלְקָראתֹו:)ה( ַויֵֶּרד ִשְמשֹון ְוָאִביו ְוִאמֹו ִתְמנָ  י ִתְמָנָתה ְוִהנֵּה ְכִפיר ֲאָריֹות ֹשאֵּ  ָתה ַוָיֹבאּו ַעד ַכְרמֵּ

ין ְבָידֹו ְוֹלא ִהִגיד ְלָאִביו ּולְ  הּו ְכַשַסע ַהְגִדי ּוְמאּוָמה אֵּ ת ֲאֶשר )ו( ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַח ְיֹקָוק ַוְיַשְסעֵּ ִאמֹו אֵּ

 140 ָעָשה: 

ר י ִשְמשֹון:  )ז( ַויֵֶּרד ַוְיַדבֵּ ינֵּ  ָלִאָשה ַוִתיַשר ְבעֵּ

ת ַמֶפֶלת ָהַא  ְריֵּה ְוִהנֵּה ֲעַדת ְדבֹוִרים ִבְגִוַית ָהַאְריֵּה ּוְדָבש: )ח( ַוָיָשב ִמָיִמים ְלַקְחָתּה ַוָיַסר ִלְראֹות אֵּ

הּו ֶאל ַכָפיו ַויֵֶּלְך ָהלֹוְך ְוָאֹכל ַויֵֶּלְך ֶאל ָאִביו  לּו ְוֹלא ִהִגיד ָלֶהם ִכי   )ט( ַוִיְרדֵּ ן ָלֶהם ַוֹיאכֵּ ְוֶאל ִאמֹו ַוִיתֵּ

 ִמְגִוַית ָהַאְריֵּה ָרָדה ַהְדָבש: 

 145 

 ופטים פרק יד אברבנאל ש 

אל יתברך סבב שירצו בזה למלאות )ה( וזכר שאביו ואמו ירדו תמנתה לקחת האשה לשמשון, כי ה

מנתה, יהודה שנתעלה באותה ביאה כתוב ביה  גזירתו. ואחז"ל )סוטה פ"א י' ע"א( שנים באו לת

עליה, שמשמון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה: ואמר שבהליכתו שמה עם אביו ואמו )בהיותו עם  

והיה לאות שפלשתים  כרמי תמנתה( יצא כפיר אריות שואג לקראתו, ר"ל לקראת שמשון לבדו,  150 

 יבקשו את נפשו לבדו 

כתיב ביה ירידה: ואמר שבהליכתו שמה עם אביו  ביאה כתוב ביה עליה, שמשמון שנתגנה בה 

ואמו )בהיותו עם כרמי תמנתה( יצא כפיר אריות שואג לקראתו, ר"ל לקראת שמשון לבדו, והיה  

 לאות שפלשתים יבקשו את נפשו לבדו 

י זין אחרים ומאומה אין בידו, והיה זה  )ו( והוא שסעהו כשסע הגדי, עם היות שאין חרב ולא כל 155 

סע הפלשתים מבלי חרב וחנית. ואמרו המפרשים שלארי יש חמשה שמות, היותר  סימן אליו שיש

קטן כמו הגדי יקרא גור, ואחריו בגודל יקרא כפיר, והגדול ממנו נקרא אריה, והגדול ממנו נקרא 

נתוספת בו. ואני חושב שגור וכפיר הם  לביא, והיותר זקן יקרא ליש, וכל זמן שמזקין יותר גבורה 

לד האריות, ואמנם אריה וליש ולביא כלם שמות נרדפים לזקנים שבהם, והיה זה  שמות נרדפים לי

שבא לשמשון כפיר. ואמר שלא הגיד זה לאביו ולאמו, להודיע גודל גבורתו שלא היה מתהלל   160 

 חברה: ואמרובפעל נפלא כזה, ולא הודיעו לאביו ולאמו בהיותו הולך עמהם ב

ותר, אבל אמר למעלה שישרה בעיני שמשון כפי  יאינו מ)ז( וירד וידבר לאשה ותישר בעיני שמשון 

הראייה, עם היות שעדיין לא דבר עמה ולא ידע אם בשכלה ובדבריה ישרו דרכיה בעיניו גם כן  

כמו  כמו שישרה צורתה ותוארה, ועתה זכר שבבואם שמה דבר עמה ותישר בעיני שמשון בדבריה

שירד אביו ודבר אל האשה ושהאשה ישרה  שישרה בתוארה. ואפשר שיחזור לאבי שמשון, יאמר  165 

בעיני שמשון ולא בעיני אביו. המפרשים אמרו וידבר אל האשה שדבר בעניני נשואיה אל אביה  

 ואל קרוביה, ומה שכתבתי ראשונה הוא היותר מתישב: 

ין שבו אביו ואמו לביתם ואחרי ימים שבו שמה  )ח( וישב מימים לקחתה וגו'. זכר שאחרי האירוס

איו, ושהלך שמשון לראות מפלת האריה אשר המית ומצא עדת דבורים בגויתו, )ט( לעת נשו

 170 ויקחהו בכפיו ויאכל ויתן לאביו ולאמו ויאכלו ולא הגיד להם דבר,

 

 


