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פרק ט"ז :דלילה
פרק ט"ו

פרק ט"ז  -דלילה

וַ ִת ְהיֶינָה הָ ֲעב ִֹתים אֲ שֶ ר עַ ל
וַ יְ נ ֵַּתק אֶ ת הַ יְ תָ ִרים
כַּאֲ ֶׁשר יִ נָּתֵ ק ְּפ ִתיל הַּ נְּ ע ֶֹׁרת זְ רוֹעוֹתָ יו ַּכ ִפ ְּש ִתים אֲ ֶׁשר
סּוריו
בָּ עֲרּו בָּ אֵ ש וַ יִ מַ ּסּו אֱ ָ
בַּ הֲ ִריחוֹ אֵ ש...
מֵּ עַ ל י ָָדיו( :טו:יד)
(יא) בַּ ֲעב ִֹתים חֲ דָּ ִשים

ַַאסרֻ הּו בִ ְּשנַּיִ ם ֲעב ִֹתים
וַ י ְ
חֲ דָּ ִשים (טו:יג)
וַ יִ ְצמָ א ְמאֹד וַ יִ ְק ָרא אֶ ל ה'
וַ יֹאמַ ר אַּ ָּתה נָּתַּ ָּת בְּ יַּד
עַּ בְּ ְּדָך אֶׁ ת הַּ ְּתשּועָּ ה הַּ גְּ ֹדלָּה
הַּ זֹאת וְ עַ ָתה ָאמּות בַ צָ מָ א
וְ נָפַ לְ ִתי בְ יַד הָ ע ֲֵּרלִ ים:

(כח) וַ יִ ְק ָרא ִש ְמשוֹן אֶ ל ה'
וַ יֹאמַ ר ה' א_להים זָּכְּ ֵרנִ י
נָּא וְּ חַּ זְּ ֵקנִ י נָּא אַּ ְך הַּ פַּ עַּ ם
_ֹלהים וְ ִאנ ְָקמָ ה
הַּ זֶׁה הָ אֱ ִ
נְקם ַאחַ ת ִמ ְשתֵּ י עֵּ ינַי
ַ
(טו:יח)
ִמפְ לִ ְש ִתים:

רמב"ם איסורי ביאה יג:יד-טז
"אל יעלה בדעתך ששמשון המושיע את ישראל ,או
שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד ה' ,נשאו נשים נוכריות
בגיותן ...ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן וכן שמשון גייר
ונשא .והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר.
ולא על פי בית דין גיירום .חשבן הכתוב כאילו הן גויות
ובאיסורן עומדין.
נשי שמשון
שופטים פרק יד
(א) וַּיֵ ֶׁרד ִש ְמשוֹן ִת ְמנָתָ ה וַּיַּ ְּרא ִאשָ ה
בְ ִת ְמנָתָ ה ִמבְּ נוֹת ְּפלִ ְּש ִתים( :ב) וַ יַעַ ל
וַ ַיגֵּד לְ ָאבִ יו ּולְ ִאמ ֹו וַ יֹאמֶ ר ִאשָ ה
יתי בְ ִת ְמנָתָ ה ִמבְ נוֹת פְ לִ ְש ִתים
ָר ִא ִ
וְ עַ ָתה ְּקחּו אוֹתָּ ּה לִ י לְּ ִא ָּשה( :ג)
וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ָאבִ יו וְ ִאמ ֹו הַ אֵּ ין בִ בְ נוֹת
ַאחֶ יָך ּובְ כָל עַ ִמי ִאשָ ה כִ י אַ ָתה ה ֹולְֵּך
ל ַָקחַ ת ִא ָשה ִמפְ לִ ְש ִתים הָ ע ֲֵּרלִ ים
וַ יֹאמֶ ר ִש ְמשוֹן אֶ ל ָאבִ יו אוֹתָּ ּה ַּקח לִ י
כִ י ִהיא י ְָּּש ָּרה בְּ עֵ ינָּי( :ד) וְ ָאבִ יו
וְ ִאמ ֹו ֹלא י ְָדעּו כִ י מֵּ ה' ִהיא כִ י תֹאֲ נָה
הּוא ְמבַ ֵּקש ִמפְ לִ ְש ִתים ּובָ עֵּ ת הַ ִהיא
פְ לִ ְש ִתים מ ְֹשלִ ים בְ יִ ְש ָראֵּ ל:

שופטים פרק טז
(א) וַ ֵּילְֶך ִש ְמשוֹן
עַ זָ תָ ה וַּיַּ ְּרא שָ ם
ִאשָ ה זוֹנָּה וַ ָיבֹא
אֵּ לֶיהָ

(ד) וַ יְ ִהי ַאחֲ ֵּרי ֵּכן
ִאשָ ה
וַּיֶׁ אֱ הַּ ב
ּושמָ ּה
בְ נַחַ ל ש ֵֹּרק ְ
ְדלִ ילָה:

רלב"ג פרק טז פסוק ד
(ד) אחר כן ספר שאהב אשה בנחל שורק מבנות
פלשתים ושמה דלילה וידמה שגיירה תחלה כמו
שארז"ל:
מלבי"ם פרק טז פסוק ד
(ד) ויהי אחרי כן .עבירה גוררת עבירה:
ושמה דלילה .הראשונה גייר ושינה שמה לשם יהדות,
אבל זו לא נתגיירה ונשאר שמה דלילה ,וכן אמר
בירושלמי (פ"א דסוטה הלכה ח) שבתמנתה דרך נשואין

היה ולא בעזה ,וחז"ל (במ"ר ט ,כד) דרשו דלדלה כחו
ומעשיו ולבו:
רש"י פרק טז פסוק יח
(יח) ותרא דלילה כי הגיד לה  -נכרין דברי אמת:
רד"ק פרק טז פסוק יח
(יח) כי הגיד לה את כל לבו  -מהיכן ידעה?
אמרו רז"ל יודעת היתה אותה הרשעה באותו הצדיק
שלא היה מוציא שם שמים לבטלה וכיון שאמר נזיר
אלהי' אני ידעה שהגיד לה את כל לבו
ויש לפרש כי הכירה בדבריו כי אמת אמר לה כי אמר
לה הסבה שבעבורו היה לו הכח ואמר וסר ממני כחי
ולא אמר כן בשלשה פעמים אלא וחליתי כלומר יחלוש
כחי מחוזק היתרים אך בפעם הזאת אמר וסר ממני
כחי:
רד"ק פרק טז פסוק כ
והוא לא ידע  -והלא הגיד לה כל לבו ודעתו היה כאשר
יגלח יסור כחו ממנו כמו שאמר וסר ממני כחי ואם כן
היאך אמר והוא לא ידע?
אלא ששכח בשנתו מה שאמר לה וחשב שהיה זאת
הפעם כפעמים האחרות ולא נזכר שסר כחו מעליו
שעדין לא נעור משנתו משלם
או פי' והוא לא ידע ידע שסר ממנו כחו אבל לא ידע כי
ה' סר מעליו כי חשב שאף על פי שסר ממנו כחו
שיעזרהו האל בפעם הזאת שלא יפול ביד פלשתים:

