בס"ד ,ספר שופטים ,עמוד 242

פרק ט"ו
(א) נקמת שמשון  -פרשת השועלים (א-ח)
 .1רד"ק טו:ח
שוק על ירך  )1( -ת"י פרשין עם רגלאין שוק
הוא הרגלי וירך הוא הרוכב )2( ,ויש לפרש
שוק על ירך על הנופלים בנוסם כלו' כי לא
הפך אחד מהם פניו אליו ולא עמד איש
בפניו אלא כלם נסו מפניו והכה אותם
בנוסם ונופלים שוק על ירך כי הנס ונופל על
פניו מתהפך שוקו על יריכו:
 .2רלב"ג שם
(ח) והכה אותם שמשון שוק על ירך מכה
גדולה ר"ל שוק אצל ירך ודמה הרגלים
לשוק והפרשים הרוכבים בסוסים לירך כי
השוק הוא למטה מהירך:
בראשית פרק מט
(טז) ָּדן י ִָּדין עַ ּמ ֹו כְּ ַאחַ ד ִשבְּ טֵ י יִ ְּש ָּראֵ ל:
(יז) יְ ִהי דָ ן נָחָ ׁש ֲעלֵי דֶ ֶרְך ְׁש ִפיפֹן ֲעלֵי א ַֹרח
ֹׁשְך עִ ְקבֵ י סּוס וַיִ פֹל רֹכְ בוֹ ָאחוֹר:
הַ נ ֵ

 .3רש"י בראשית פרק מט
(יז) שפיפן  -הוא נחש .ואומר אני שקרוי כן
על שם שהוא נושף ,כמו (בראשית ג טו)
וְּ אַ ָּתה ְּתשּופֶ ּנּו עָּ ֵקב:
הנשך עקבי סוס  -כך דרכו של נחש ,ודמהו
לנחש הנושך עקבי סוס ,ונופל רכבו אחור
שלא נגע בו .ודוגמתו מצינו בשמשון

(שופטים טז כט) וַ יִ לְּ פֹת ִש ְּמשוֹן אֶ ת ְּשנֵי
ּמּודי הַ ָּתוֶ ְך וגו' ושעל הגג מתו.
עַ ֵ
ואונקלוס תרגם כחיוי חורמן ,שם מין נחש,
שאין רפואה לנשיכתו ,והוא צפעוני ,וקרוי
חורמן על שם שעושה הכל חרם .וכפתנא,
כמו פתן .יכמון ,יארוב:
דברי הימים א פרק ד
כַר ִמי וְּ חּור
הּודה פֶ ֶרץ חֶ ְּצרוֹן וְּ ְּ
(א) בְּ נֵי יְּ ָּ
וְּ שוֹבָּ ל( :ב) ְּּורָאיָּה בֶ ן ש ֹובָּ ל הוֹלִ יד אֶ ת יַחַ ת
חּומי וְּ ֶאת לָּהַ ד ֵאלֶה
וְּ יַחַ ת הֹלִ יד אֶ ת אֲ ַ
ִמ ְּשפְּ חוֹת הַ צָ ְרעָ ִתי :ס
יטם יִ זְּ ְּרעֶ אל וְּ יִ ְּשמָּ א וְּ יִ ְּדבָּ ש
(ג) וְּ אֵ לֶה אֲ ִבי עֵ ָ
וְּ ֵשם אֲ חוֹתָּ ם הַ ְצלֶלְ פוֹנִ י:

 .4במדבר רבה פרשה י ד"ה ה דבר אל
ממשפחת הדני לפי שצרעה היה ליהודה
כדכתי' (יהושע טו) אשתאול וצרעה ואשנה,
וצרעה היה לדן (יהושע יט) ויהי גבול נחלתם
צרעה ואשתאול לפיכך צריך לפרש שהיה
ממשפחת הדני .אינו אומר משבט אלא
ממשפחת הדני? מלמד שהיה אביו מדן
ואמו של מנוח מיהודה  ...וכן מנוח היה
מדן ואשתו היתה מיהודה נמצא שמשון בא
משבט דן ומשבט יהודה שכך אמרו אמיה
דשמשון הַ צְ לֶלְ פוֹנִ י שמה והיא מיוחסת על
שבט יהודה שנא' (דהי"א ד) וְּ ֵשם אֲ חוֹתָּ ם
הַ ְּצלֶלְּ פ ֹונִי

