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 פרק ט"ז: דלילה
 

 פרק ט"ו דלילה - פרק ט"ז

ק ֶאת ַהְיָתִרים  ַוְיַנתֵּ
ת  ֹערֶׁ נְּ ִתיל הַּ ֵתק פְּ ר ִינָּ ֲאשֶׁ כַּ

ֲהִריחוֹ ֵאש  ...בַּ

ְהֶייָנה ָהֲעֹבִתים ֲאֶשר ַעל ַוִת 
ר  ְזרֹועֹוָתיו ִתים ֲאשֶׁ ִפשְּ כַּ

ֵאש ֲערּו בָּ ַוִיַמּסּו ֱאסּוָריו  בָּ
ַעל ָיָדיו:   )טו:יד(מֵּ

ִשים)יא(  ֲעֹבִתים ֲחדָּ ִים ֲעֹבִתים ַוַיַאְסֻרהּו  בַּ נַּ ִבשְּ
ִשים  )טו:יג( ֲחדָּ

)כח( ַוִיְקָרא ִשְמשֹון ֶאל ה' 
ֵרִני  א_להים ַוֹיאַמר ה' כְּ זָּ

ם  עַּ פַּ ְך הַּ ֵקִני נָּא אַּ זְּ חַּ נָּא וְּ
ה  זֶׁ ָהֱא_ֹלִהים ְוִאָנְקָמה הַּ

יַני  י עֵּ ְנַקם ַאַחת ִמְשתֵּ
 ִמְפִלְשִתים:

ַוִיְצָמא ְמֹאד ַוִיְקָרא ֶאל ה' 
ד ַוֹיאַמר  יַּ תָּ בְּ ה נָּתַּ תָּ אַּ

ה  ֹדלָּ גְּ ה הַּ שּועָּ תְּ ת הַּ ָך אֶׁ דְּ בְּ עַּ
ֹזאת ת ַבָצָמא ְוַעָתה ָאמּו הַּ

ִלים:  ְוָנַפְלִתי ְבַיד ָהֲערֵּ
 )טו:יח(

 
 טז-רמב"ם איסורי ביאה יג:יד

את ישראל, או  המושיע ששמשון"אל יעלה בדעתך 
שנקרא ידיד ה', נשאו נשים נוכריות  ישראל מלך שלמה

גייר  שמשוןנשים ונשאן וכן  שלמהבגיותן... ולפי שגייר 
לא בשביל דבר.  ונשא.  והדבר ידוע שלא חזרו אלו א

ולא על פי בית דין גיירום.  חשבן הכתוב כאילו הן גויות 
 ובאיסורן עומדין.

 
 נשי שמשון

 שופטים פרק יד
ד )א(  ֵירֶׁ א ִשְמשֹון ִתְמָנָתה וַּ רְּ יַּ ִאָשה וַּ

ִתיםְבִתְמָנָתה  ִלשְּ נוֹת פְּ )ב( ַוַיַעל   :ִמבְּ
ד ְלָאִביו ּוְלִאמֹו ַוֹיאֶמר ִא  ָשה ַוַיגֵּ

ָרִאיִתי ְבִתְמָנָתה ִמְבנֹות ְפִלְשִתים 
הְוַעָתה  ִאשָּ ּה ִלי לְּ חּו אוֹתָּ )ג(   :קְּ

ין ִבְבנֹות  ַוֹיאֶמר לֹו ָאִביו ְוִאמֹו ַהאֵּ
ְך  ַאֶחיָך ּוְבָכל ַעִמי ִאָשה ִכי ַאָתה הֹולֵּ
ִלים  ָלַקַחת ִאָשה ִמְפִלְשִתים ָהֲערֵּ

ח ִלי ֶאל ָאִביו  ַוֹיאֶמר ִשְמשֹון ּה קַּ אוֹתָּ
י ֵעינָּ ה בְּ רָּ )ד( ְוָאִביו   :ִכי ִהיא יָּשְּ

ִהיא ִכי ֹתֲאָנה ה' ְוִאמֹו ֹלא ָיְדעּו ִכי מֵּ 
ת ַהִהיא  ש ִמְפִלְשִתים ּוָבעֵּ הּוא ְמַבקֵּ

ל:  ְפִלְשִתים ֹמְשִלים ְבִיְשָראֵּ

 שופטים פרק טז
ֶלְך ִשְמשֹון  )א( ַויֵּ

יַּ ַעָזָתה  אוַּ ָשם  רְּ
ַוָיֹבא  זוֹנָּהִאָשה 

ֶליהָ   אֵּ
 

 
 

ן  י כֵּ )ד( ַוְיִהי ַאֲחרֵּ
ב  ֱאהַּ יֶׁ ִאָשה וַּ

ק ּוְשָמּה  ְבַנַחל שֹרֵּ
 ְדִליָלה:

 
 ד פסוק טז פרק ג"רלב

 מבנות שורק בנחל אשה שאהב ספר כן אחר( ד)
 כמו תחלה שגיירה וידמה דלילה ושמה פלשתים

 :ל"שארז
 

 ד פסוק טז פרק ם"מלבי
 :עבירה גוררת עבירה. כן אחרי ויהי( ד)

, יהדות לשם שמה ושינה גייר הראשונה. דלילה ושמה
 אמר וכן, דלילה שמה ונשאר נתגיירה לא זו אבל

 נשואין דרך שבתמנתה( ח הלכה דסוטה א"פ) בירושלמי

 כחו דלדלה דרשו( כד, ט ר"במ) ל"וחז, בעזה ולא היה
 :ולבו ומעשיו

 
 חי פסוק טז פרק י"רש

 :אמת דברי נכרין - לה הגיד כי דלילה ותרא( יח)
 

 יח פסוק טז פרק ק"רד
 ?ידעה מהיכן - לבו כל את לה הגיד כי( יח)

 הצדיק באותו הרשעה אותה היתה יודעת ל"רז אמרו
 נזיר שאמר וכיון לבטלה שמים שם מוציא היה שלא
 לבו כל את לה שהגיד ידעה אני' אלהי

 אמר כי לה אמר אמת יכ בדבריו הכירה כי לפרש ויש
 כחי ממני וסר ואמר הכח לו היה שבעבורו הסבה לה

 יחלוש כלומר וחליתי אלא פעמים בשלשה כן אמר ולא
 ממני וסר אמר הזאת בפעם אך היתרים מחוזק כחי
 :כחי

 
  כ פסוק טז פרק ק"רד

 כאשר היה ודעתו לבו כל לה הגיד והלא - ידע לא והוא
 כן ואם כחי ממני וסר שאמר כמו ממנו כחו יסור יגלח

 ?ידע לא והוא אמר היאך
 זאת שהיה וחשב לה שאמר מה בשנתו ששכח אלא

 מעליו כחו שסר נזכר ולא האחרות כפעמים הפעם
 משלם משנתו נעור לא שעדין

 כי ידע לא אבל כחו ממנו שסר ידע ידע לא והוא' פי או
 כחו ממנו שסר פי על שאף חשב כי מעליו סר' ה

 :פלשתים ביד יפול שלא הזאת עםבפ האל שיעזרהו
 


