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שמשון בבית דגון
 .1רד"ק שופטים פרק טז
והטעם הספור בזה לפי מה שאומר ויאמר שמשון אל הנער שחשב שמשון שישוב לו כחו עם שערו ואמר לנער
שימישהו את העמודים כי חשב כיון שצמח ראשו זה היה סבת השבת כחו אליו בעזר הא_להים:
 .2גמ' סוטה דף י עמוד א
+שופטים טז +ויהי טוחן בבית האסורים  -א"ר יוחנן :אין טחינה אלא לשון עבירה ,וכן הוא אומר+ :איוב לא +תטחן
לאחר אשתי ,מלמד ,שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתתעבר הימנו.
 .3יומא דף פו.
עבר על עשה ושב  -אינו זז משם עד שמוחלין לו,
שנאמר +ירמיהו ג +שובו בנים שובבים .עבר על לא
תעשה ועשה תשובה  -תשובה תולה ,ויום הכפורים
מכפר שנאמר +ויקרא טז +כי ביום הזה יכפר עליכם
מכל חטאתיכם .עבר על כריתות ומיתות בית דין
ועשה תשובה  -תשובה ויום הכפורים תולין ,ויסורין
ממרקין ,שנאמר +תהלים פט +ופקדתי בשבט פשעם
ובנגעים עונם ,אבל מי שיש חילול השם בידו  -אין לו
כח בתשובה לתלות ,ולא ביום הכפורים לכפר ,ולא
ביסורין למרק .אלא כולן תולין ,ומיתה ממרקת,
שנאמר +ישעיהו כב +ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר
העון הזה לכם עד תמתון.

Talmud Yoma 86a
If one transgressed a positive commandment and repented, he does
not move from there until he is forgiven. As it is stated: 'Return O
wayward children'. If one transgressed a negative commandment
and repented, the repentance suspends punishment and Yom
Kippur atones, as it is stated, 'for on this day He shall atone for
you from all your sins.' If he committed sins punishable by
spiritual exision or sins that are punishable by judical execution,
repentance and Yom Kippur suspend, and suffering purges, as it is
stated: 'then I will punish their transgressions with the rod, and
their iniquity with plagues. But one who bears the Desecration of
G-d's Name, repentance does not have the capacity to suspend
(punishment), nor Yom Kippur to atone, nor suffering to purge.
Rather all of them rogether suspend, and death purges, as it is
stated: 'And it was revealed in my ears by Hashem Master of
''Legions, 'this sin will not be atoned for you until you die.

דברי הימים א פרק טז
(טו) זִ כְ רּו לְ ע ֹולָם בְ ִרית ֹו ָדבָ ר ִצּוָ ה לְ אֶ לֶף דוֹר:
ּושבּועָ ת ֹו לְ יִ צְ חָ ק:
(טז) אֲ שֶ ר כ ַָרת אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם ְ
ידהָ לְ ַי ֲעקֹב לְ חֹק לְ יִ ְש ָראֵ ל בְ ִרית ע ֹולָם:
(יז) וַ ַיע ֲִמ ֶ

תהלים פרק קה
ח) זָ כַר לְ ע ֹולָם בְ ִרית ֹו ָדבָ ר ִצּוָ ה לְ אֶ לֶף דוֹר:
ּושבּועָ ת ֹו לְ יִ ְשחָ ק:
(ט) אֲ שֶ ר כ ַָרת אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם ְ
ידהָ לְ ַי ֲעקֹב לְ חֹק לְ יִ ְש ָראֵ ל בְ ִרית ע ֹו ָלם:
(י) וַ ַיע ֲִמ ֶ

תפילת עבד לה'  -למנוע חילול ה'
שופטים פרק טו
(יח) וַיִ צְ מָ א ְמאֹד וַ יִ ְק ָרא אֶ ל ה' וַ יֹאמַ ר
אַ ָתה נָתַ ָת בְ יַד עַ בְ ְדָך אֶ ת הַ ְתׁשּועָ ה הַ גְ ֹדלָה הַ זֹאת
וְ עַ ָתה ָאמּות בַ צָ מָ א וְ נָפַ לְ ִתי בְ יַד הָ ע ֲֵרלִ ים?

תחילת ימיו

פרק ט"ז
(כח) וַיִ ְק ָרא ִש ְמשוֹן אֶ ל ה' וַ יֹאמַ ר
ה' א_להים זָכְ ֵרנִ י נָא וְ חַ זְ ֵקנִ י נָא אַ ְך הַ פַ עַ ם הַ זֶ ה
ֹלהים
הָ א_ ִ
וְ ִאנ ְָקמָ ה נ ְַקם ַאחַ ת ִמ ְשתֵ י עֵ ינַי ִמפְ לִ ְש ִתים!

סוף ימיו

וַיֵ ְרדּו אֶ חָ יו וְ כָ ל בֵ ית ָאבִ יהּו
וַיֵ ֶרד ִש ְמשוֹן ִת ְמנָתָ ה (יד:א)
יִשאּו אֹת ֹו וַיַ עֲלּו וַ י ְִקבְ רּו אוֹת ֹו
וַ ְ
וַ ָתחֶ ל רּוחַ ה' לְ פַ עֲמ ֹו בְ מַ חֲ נֵה ָדן בֵ ין צָ ְרעָ ה ּובֵ ין בֵ ין צָ ְרעָ ה ּובֵ ין אֶ ְׁש ָתאֹל בְ ֶקבֶ ר מָ נוֹחַ ָאבִ יו
אֶ ְׁש ָתאֹל( :יג:כה)
יִש ָראֵ ל עֶ ְש ִרים ָשנָה:
וְ הּוא ָשפַ ט אֶ ת ְ

