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פרק ט"ז – וילך שמשון עזתה
סוטה (ט):
תניא ,רבי אומר :תחילת קלקולו בעזה ,לפיכך לקה בעזה;
תחילת קלקולו בעזה ,דכתיב+ :שופטים טז +וילך שמשון
עזתה וירא שם אשה זונה וגו' ,לפיכך לקה בעזה ,דכתיב:

+שופטים טז +ויורידו אותו עזתה.

בראשית רבה פרשה פה ד"ה ח ויראה יהודה
הּודה ,א"ר חייא בר זבדא צריך אדם להזהר
ח וַ יִּ ְראֶ הָ יְ ָ
עצמו באחות אשתו ובקרובותיו שלא יכשל באחת מהם
הּודה וגו' ,למה כי כסתה
ממי אתה למד מיהודה וַ יִּ ְראֶ הָ יְ ָ
את פניה עד שהיא בבית חמיה ,ד"א ויראה יהודה לא
השגיח כיון שכסתה פניה אמר אילו היתה זונה היתה
מכסה פניה ,אמר ר' יוחנן בקש לעבור וזימן לו הקב"ה
מלאך שהוא ממונה על התאוה אמר לו יהודה היכן אתה
הולך מהיכן מלכים עומדים מהיכן גדולים עומדים ,ויט
אליה אל הדרך ,בע"כ שלא בטובתו.

פרק ט"ו
(יד) הּוא בָ א עַ ד ל ִֶּחי ּופְ לִּ ְש ִּתים הֵ ִּריעּו לִּ ְק ָראתו

פרק ט"ז
(ט) וְ הָ א ֵרב י ֵשב לָּה בַ חֶ ֶדר וַ תאמֶ ר אֵ לָיו פְ לִּ ְש ִּתים עָ ֶליָך ִּש ְמשון

ו ִַּתצְ לַח עָ לָיו רּוחַ ה'
ו ִַּת ְהיֶינָה הָ עֲב ִּתים אֲ שֶ ר עַ ל זְ רועותָ יו
כַ ִּפ ְש ִּתים אֲ ֶשר בָ עֲרּו בָ אֵ ש
סּוריו מֵ עַ ל י ָָדיו:
וַ יִּ מַ ּסּו אֱ ָ

וַיְ נ ֵַתק אֶ ת הַ יְ תָ ִּרים
כַאֲ שֶ ר יִּ נָתֵ ק ְפ ִּתיל הַ נְ ע ֶֹרת בַ הֲ ִּריחוֹ אֵ ש
וְ ֹלא נו ַדע כחו:
פרק ט"ז  -הזונה בעזה
(א) וַיֵ לְֶך ִּש ְמשון עַ זָתָ ה
וַיַ ְרא שָ ם ִּא ָשה זוֹנָה

פרק י"ד  -אשה התמנית
(א) וַיֵ ֶרד ִּש ְמשון ִּת ְמנָתָ ה
וַיַ ְרא ִּא ָשה בְ ִּת ְמנָתָ ה ִּמבְ נוֹת ְפלִּ ְש ִּתים:
יתי בְ ִּת ְמנָתָ ה ִּמבְ נות
(ב) וַ יַעַ ל וַ ַיגֵד לְ ָאבִּ יו ּולְ ִּאמו וַ יאמֶ ר ִּאשָ ה ָר ִּא ִּ
פְ לִּ ְש ִּתים
וַיָ בֹא אֵ לֶיהָ :
וְ עַ ָתה ְקחּו אותָ ּה לִּ י לְ ִּא ָשה:
פרק ט"ז  -הזונה בעזה
(א) וַיֵ לְֶך ִּש ְמשון עַ זָתָ ה וַיַ ְרא שָ ם ִּא ָשה זוֹנָה

וַיָ בֹא אֵ לֶיהָ :
שופטים ט"ז  -שמשון בעזה
Arriving in the city
(א) וַ ֵילְֶך ִּש ְמשון עַ זָ תָ ה וַ י ְַרא שָ ם ִּא ָשה זוֹנָה וַיָ בֹא אֵ לֶיהָ :
…The inhabitants are informed
(ב) לָעַ זָ ִּתים לֵאמר בָ א ִּש ְמשוֹן הֵ נָה
…The secrecy and silence of the residents

בראשית פרק לח  -יהודה ותמר
הּודה וַ י ְַח ְשבֶ הָ לְ זוֹנָה
(טו) וַיִּ ְראֶ הָ יְ ָ
כִּ י כִּ ְּסתָ ה פָ נֶיהָ :
(טז) וַ יֵט אֵ לֶיהָ ֶאל הַ ֶד ֶרְך
וַ יאמֶ ר הָ בָ ה נָא ָאבוֹא אֵ לַיִּ ְך
כִּ י ֹלא י ַָדע כִּ י ַכלָתו ִּהוא וַ תאמֶ ר מַ ה ִּת ֶתן לִּ י כִּ י תָ בוֹא אֵ לָי:
יהושע פרק ב  -מרגלי יהושע ורחב
Arriving in the city
ּושמָ ּה ָרחָ ב וַיִּ ְשכְ בּו ָש ָמה:
(א) ...וַ יֵלְ כּו וַ יָבאּו בֵ ית ִּא ָשה זוֹנָה ְ
…The inhabitants are informed
(ב) וַ יֵָאמַ ר לְ מֶ לְֶך יְ ִּריחו לֵאמר ִּהנֵה אֲ נ ִָּשים בָ אּו הֵ נָה הַ לַיְ לָה
ָארץ:
ִּמבְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל ל ְַחפֹר אֶ ת ָה ֶ
The secrecy and silence of the meraglim

וַ יָסבּו וַ יֶאֶ ְרבּו לו כָל הַ לַיְ לָה בְ שַ עַ ר הָ עִּ יר וַיִּ ְתחָ ְרשּו ָכל הַ לַיְ לָה (א) וַ יִּ ְשלַח יְ הושֻ עַ ִּבן נּון ִּמן הַ ִּש ִּטים ְשנַיִּ ם אֲ נ ִָּשים ְמ ַרגְ לִּ ים חֶ ֶרש
ָארץ וְ ֶאת יְ ִּריחו
לֵאמר לְ כּו ְראּו אֶ ת הָ ֶ
לֵאמר עַ ד אור הַ ב ֶקר וַ הֲ ַרגְ נֻהּו:
(ג) וַ יִּ ְשכַב ִּש ְמשון עַ ד חֲ ִּצי הַ לַיְ לָה וַ ָי ָקם בַ חֲ ִּצי הַ לַיְ לָה וַיֶ אֱ חֹז (ה) וַ יְ ִּהי הַ ַשעַ ר לִּ ְסגור ( ...טו) וַ תו ִּר ֵדם בַ חֶ בֶ ל בְ עַ ד הַ חַ ּלוֹן ( ...כב)
ֹלשת י ִָּמים...
בְ דַ לְ תוֹת ַשעַ ר הָ עִּ יר ּובִּ ְש ֵתי הַ ְמזּוזות וַ יִּ ּסָ עֵ ם עִּ ם הַ בְ ִּריחַ וַ יָשֶ ם עַ ל וַ יֵלְ כּו וַ יָבאּו הָ הָ ָרה וַ י ְֵשבּו ָשם ְש ֶ
כְ תֵ פָ יו וַיַ ֲעלֵם אֶ ל רֹאש הָ הָ ר אֲ ֶשר עַ ל ְפנֵי חֶ בְ רוֹן:
 The gates are closed
 The gates are removed
 they escape through the window
 He leaves without a door
 hides in the mountains for 3 days.
… He goes to the mountain

