
 260בס"ד, ספר שופטים, עמוד 

 וילך שמשון עזתה –פרק ט"ז 
 

 סוטה )ט:(
; לפיכך לקה בעזה, תחילת קלקולו בעזהתניא, רבי אומר: 

וילך שמשון  +שופטים טז+תחילת קלקולו בעזה, דכתיב: 
 וגו', לפיכך לקה בעזה, דכתיב: עזתה וירא שם אשה זונה

 תה.ויורידו אותו עז +שופטים טז+

 בראשית רבה פרשה פה ד"ה ח ויראה יהודה
ְרֶאָה ְיהּוָדה, א"ר חייא בר זבדא צריך אדם להזהר  ח ַויִּ
עצמו באחות אשתו ובקרובותיו שלא יכשל באחת מהם 
ְרֶאָה ְיהּוָדה וגו', למה כי כסתה  ממי אתה למד מיהודה ַויִּ
את פניה עד שהיא בבית חמיה, ד"א ויראה יהודה לא 

ן שכסתה פניה אמר אילו היתה זונה היתה השגיח כיו
וזימן לו הקב"ה מכסה פניה, אמר ר' יוחנן בקש לעבור 

אמר לו יהודה היכן אתה מלאך שהוא ממונה על התאוה 
הולך מהיכן מלכים עומדים מהיכן גדולים עומדים, ויט 

 .בע"כ שלא בטובתואליה אל הדרך, 

 
 פרק ט"ו

ְש  י ּוְפלִּ ְקָראתו  )יד( הּוא ָבא ַעד ֶלחִּ יעּו לִּ ים ֵהרִּ  תִּ
 

ְצַלח ָעָליו רּוַח ה'  ַותִּ
ְהֶייָנה  ָתיוַותִּ עו  ים ֲאֶשר ַעל ְזרו  תִּ  ָהֲעב 

ים ֲאֶשר ָבֲערּו ָבֵאש ְשתִּ  ַכפִּ
ַמּסּו ֱאסּוָריו ֵמַעל ָיָדיו:  ַויִּ

 פרק ט"ז
ים ָעלֶ  ְשתִּ אֶמר ֵאָליו ְפלִּ ֵרב י ֵשב ָלּה ַבֶחֶדר ַות  ן)ט( ְוָהא  ְמשו   יָך שִּ

 
 

יםַוְיַנֵתק   ֶאת ַהְיָתרִּ
ָנֵתק  יחוֹ ֵאשַכֲאֶשר יִּ יל ַהְנֹעֶרת ַבֲהרִּ  ְפתִּ

: ַדע כ חו   ְוֹלא נו 
 

 אשה התמנית -פרק י"ד 
ן ַוֵיֶרד )א(  ְמשו  ְמָנָתהשִּ  תִּ

ָשה  ְמָנָתה ַוַיְרא אִּ יםְבתִּ ְשתִּ ְבנוֹת ְפלִּ  :מִּ
ת )ב( ַוַיַעל ַוַיֵגד לְ  ְבנו  ְמָנָתה מִּ י ְבתִּ יתִּ ָשה ָראִּ מו  ַוי אֶמר אִּ יו ּוְלאִּ ָאבִּ

ים ְשתִּ  ְפלִּ
י ְקחּו ְוַעָתה  ָתּה לִּ ָשהאו   :ְלאִּ

 הזונה בעזה -פרק ט"ז 
ן ַוֵיֶלְך )א(  ְמשו   ַעָזָתהשִּ

ָשה זוָֹנהָשם ַוַיְרא   אִּ
 
 

 :ַוָיֹבא ֵאֶליהָ 

 
 הזונה בעזה -פרק ט"ז 

ן ֶלְך ַויֵ )א(  ְמשו  ָשה זוָֹנהָשם ַעָזָתה ַוַיְרא שִּ  אִּ
 
 
 

 :ַוָיֹבא ֵאֶליהָ 

 יהודה ותמר -בראשית פרק לח 
ְרֶאהָ  )טו(  ְלזוָֹנהְיהּוָדה ַוַיְחְשֶבָה  ַויִּ

ְּסָתה ָפֶניָה: י כִּ  כִּ
 ַוֵיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶדֶרְך )טז(

ְךַוי אֶמר ָהָבה ָנא   ָאבוֹא ֵאַליִּ
י ֹלא י  כִּ ֶתן לִּ אֶמר ַמה תִּ וא ַות  י ַכָלתו  הִּ י ָתבוֹא ֵאָליָיַדע כִּ  :כִּ

 
 שמשון בעזה -שופטים ט"ז 

 
Arriving in the city 

 
ן ַעָזָתה ַוַיְרא ָשם  ְמשו  ָשה זוָֹנה ַוָיֹבא ֵאֶליהָ )א( ַוֵיֶלְך שִּ  :אִּ

 
The inhabitants are informed… 

 
ר ים ֵלאמ  ְמשוֹן ֵהָנה )ב( ָלַעָזתִּ  ָבא שִּ

 
 

The secrecy and silence of the residents… 
 

יר  בּו ַוֶיֶאְרבּו לו  ָכל ַהַלְיָלה ְבַשַער ָהעִּ ְתָחְרשּו ַוָיס  ָכל ַהַלְיָלה ַויִּ
ר ַהב ֶקר ַוֲהַרְגנֻהּו: ר ַעד או   ֵלאמ 

 
י ַהַלְיָלה ַויָ  ן ַעד ֲחצִּ ְמשו  ְשַכב שִּ י ַהַלְיָלה )ג( ַויִּ ַוֶיֱאֹחז ָקם ַבֲחצִּ

יר יַח ַוָיֶשם ַעל  ְבַדְלתוֹת ַשַער ָהעִּ ם ַהְברִּ ָּסֵעם עִּ ְשֵתי ַהְמזּוזו ת ַויִּ ּובִּ
 :ַוַיֲעֵלם ֶאל ֹראש ָהָהר ֲאֶשר ַעל ְפֵני ֶחְברוֹןְכֵתָפיו 

 The gates are removed 

 He leaves without a door 

 He goes to the mountain… 

 מרגלי יהושע ורחב -יהושע פרק ב 
 

Arriving in the city 
 

ָשה זוָֹנה ּוְשָמּה ָרָחב )א( ...ַוֵיְלכּו ַוָיב אּו ֵבית ְשְכבּו ָשָמה אִּ  :ַויִּ
 

The inhabitants are informed… 
 

ר  יחו  ֵלאמ  ים ָבאּו ֵהָנה)ב( ַוֵיָאַמר ְלֶמֶלְך ְירִּ ֵנה ֲאָנשִּ ַלְיָלה הַ  הִּ
ְשָרֵאל ְבֵני יִּ  ַלְחֹפר ֶאת ָהָאֶרץ: מִּ

 
The secrecy and silence of the meraglim 

 
ים  ים ְמַרְגלִּ ם ֲאָנשִּ ים ְשַניִּ טִּ ן ַהשִּ ן נּון מִּ ֻשַע בִּ ְשַלח ְיהו  ֶחֶרש )א( ַויִּ

יחו   ר ְלכּו ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ְירִּ  ֵלאמ 
 
י( ה) רלִּ  ַהַשַער ַוְיהִּ ֵדם( טו)...  ְסגו  רִּ ( כב)...   ַהַחּלוֹן ְבַעד ַבֶחֶבל ַותו 

ים ְשֹלֶשת ָשם ַוֵיְשבּו ָהָהָרה ַוָיב אּו ַוֵיְלכּו  ...ָימִּ
 

 The gates are closed 

 they escape through the window 

 hides in the mountains for 3 days. 


