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 פרק ט"ו
 

 ח(-פרשת השועלים )א -)א( נקמת שמשון 
 
 :חרד"ק טו. 1

( ת"י פרשין עם רגלאין שוק 1) -שוק על ירך 
( ויש לפרש 2הוא הרגלי וירך הוא הרוכב, )

לא  שוק על ירך על הנופלים בנוסם כלו' כי
הפך אחד מהם פניו אליו ולא עמד איש 
בפניו אלא כלם נסו מפניו והכה אותם 

הנס ונופל על בנוסם ונופלים שוק על ירך כי 
 :פניו מתהפך שוקו על יריכו

 
 שם . רלב"ג2
 מכה ירך על שוק שמשון אותם והכה( ח)

 הרגלים ודמה ירך אצל שוק ל"ר גדולה
 כי לירך בסוסים הרוכבים והפרשים לשוק
 : מהירך למטה הוא השוק

 
 בראשית פרק מט

ֵאל: רָּ ֵטי ִישְּ ַאַחד ִשבְּ ִדין ַעּמֹו כְּ ן יָּ  )טז( דָּ
ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיֹפן ֲעֵלי ֹאַרח )יז( 

 :ַהֹנֵׁשְך ִעְקֵבי סּוס ַוִיֹפל ֹרְכבוֹ ָאחוֹר

 
  מט פרק בראשית י"רש. 3
 כן שקרוי אני ואומר. נחש הוא - שפיפן( יז)

( טו ג בראשית) כמו, נושף שהוא שם על
ה ַאתָּ שּוֶפּנּו וְּ ֵקב תְּ  :עָּ
 ודמהו, נחש של דרכו כך - סוס עקבי הנשך
 אחור רכבו ונופל, סוס עקבי הנושך לנחש
 בשמשון מצינו ודוגמתו. בו נגע שלא

ֹפת( כט טז שופטים) שֹון ַוִילְּ ֵני ֶאת ִשמְּ  שְּ
ֶוְך וגו ַעּמּוֵדי  .מתו הגג ושעל' ַהתָּ

, נחש מין שם, חורמן כחיוי תרגם ואונקלוס
 וקרוי, צפעוני והוא, לנשיכתו רפואה שאין

, וכפתנא. חרם הכל שעושה שם על חורמן
 :יארוב, יכמון. פתן כמו

 
 דברי הימים א פרק ד

חּור  ִמי וְּ ַכרְּ רֹון וְּ ה ֶפֶרץ ֶחצְּ הּודָּ ֵני יְּ )א( בְּ
ל: שֹובָּ ָאיָּה ֶבן שוֹ   וְּ ל הֹוִליד ֶאת ַיַחת )ב( ּורְּ בָּ

ַהד ֵאֶלה  ֶאת לָּ ַיַחת ֹהִליד ֶאת ֲאחּוַמי וְּ וְּ
חֹות  פְּ  : סַהָצְרָעִתיִמשְּ

ֵאֶלה ֲאִבי  ש ֵעיָטם )ג( וְּ בָּ ִידְּ א וְּ מָּ ִישְּ ֶעאל וְּ רְּ ִיזְּ
ם  ֵשם ֲאחֹותָּ  :ַהְצֶלְלפוִֹניוְּ

 
 במדבר רבה פרשה י ד"ה ה דבר אל. 4

דה לפי שצרעה היה ליהו ממשפחת הדני
, אשתאול וצרעה ואשנה )יהושע טו(כדכתי' 

ויהי גבול נחלתם  )יהושע יט(וצרעה היה לדן 
לפיכך צריך לפרש שהיה צרעה ואשתאול 

אינו אומר משבט אלא  .ממשפחת הדני
מלמד שהיה אביו מדן  ?ממשפחת הדני

וכן מנוח היה ...  ואמו של מנוח מיהודה
נמצא שמשון בא  מדן ואשתו היתה מיהודה

אמיה ט דן ומשבט יהודה שכך אמרו משב
והיא מיוחסת על  שמה ַהְצֶלְלפוִֹנידשמשון 

ם  )דהי"א ד(שבט יהודה שנא'  ֵשם ֲאחֹותָּ וְּ
פֹוִני ֶללְּ  ַהצְּ

 


