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 גוןשמשון בבית ד
 

 רד"ק שופטים פרק טז .1
ואמר לנער  שחשב שמשון שישוב לו כחו עם שערווהטעם הספור בזה לפי מה שאומר ויאמר שמשון אל הנער 

 שימישהו את העמודים כי חשב כיון שצמח ראשו זה היה סבת השבת כחו אליו בעזר הא_להים:
 
 סוטה דף י עמוד אגמ'  .2

תטחן  +איוב לא+ר יוחנן: אין טחינה אלא לשון עבירה, וכן הוא אומר: א" -ויהי טוחן בבית האסורים  +שופטים טז+
 לאחר אשתי, מלמד, שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתתעבר הימנו. 

 

 יומא דף פו. .3
אינו זז משם עד שמוחלין לו,  -עבר על עשה ושב 

שנאמר +ירמיהו ג+ שובו בנים שובבים. עבר על לא 
תשובה תולה, ויום הכפורים  -ובה תעשה ועשה תש

מכפר שנאמר +ויקרא טז+ כי ביום הזה יכפר עליכם 
מכל חטאתיכם. עבר על כריתות ומיתות בית דין 

תשובה ויום הכפורים תולין, ויסורין  -ועשה תשובה 
ממרקין, שנאמר +תהלים פט+ ופקדתי בשבט פשעם 

אין לו  -ובנגעים עונם, אבל מי שיש חילול השם בידו 
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.'' 

 
 

 
  טז פרק א הימים דברי

 :דֹור ְלֶאֶלף ִצָּוה ָדָבר ְבִריתוֹ  ְלעֹוָלם ִזְכרּו( טו)
 :ְלִיְצָחק ּוְשבּוָעתוֹ  ַאְבָרָהם ֶאת ָכַרת ֲאֶשר( טז)
 :עֹוָלם ְבִרית ְלִיְשָרֵאל ְלֹחק ְלַיֲעֹקב ַוַיֲעִמיֶדהָ ( יז)

  קה פרק תהלים
 :דֹור ְלֶאֶלף ִצָּוה ָדָבר ְבִריתוֹ  ְלעֹוָלם ָזַכר( ח
 :ְלִיְשָחק ּוְשבּוָעתוֹ  ַאְבָרָהם ֶאת ָכַרת ֲאֶשר( ט)
 :םעֹולָ  ְבִרית ְלִיְשָרֵאל ְלֹחק ְלַיֲעֹקב ַוַיֲעִמיֶדהָ ( י)

 

 למנוע חילול ה' -תפילת עבד לה' 

  טו פרק שופטים
 ַוֹיאַמרה'  ֶאל ַוִיְקָרא ְמֹאד ַוִיְצָמא( יח)

 ַהֹזאת ַהְגֹדָלה ַהְתׁשּוָעה ֶאת ַעְבְדָך ְבַיד ָנַתָת  ַאָתה
 ?ָהֲעֵרִלים ְבַיד ְוָנַפְלִתי ַבָצָמא ָאמּות ְוַעָתה

 פרק ט"ז
 ַוֹיאַמרה'  ֶאל שֹוןִשְמ  ַוִיְקָרא( כח)

 ַהֶזה ַהַפַעם ַאְך ָנא ְוַחְזֵקִני ָנא ָזְכֵרִניה' א_להים 
 ֹלִהים_ָהא  

 !ִמְפִלְשִתים ֵעיַני ִמְשֵתי ַאַחת ְנַקם ְוִאָנְקָמה

 

 תחילת ימיו
 

 )יד:א(  ִתְמָנָתה ִשְמשֹון ַוֵיֶרד
 

ין ָצְרָעה ּוֵבין בֵ  ַוָתֶחל רּוַח ה' ְלַפֲעמֹו ְבַמֲחֵנה ָדן
 )יג:כה(: ֶאְׁשָתֹאל

 סוף ימיו
 

 ֶאָחיו ְוָכל ֵבית ָאִביהּו ַוֵיְרדּו
 ַוִיְקְברּו אֹותוֹ  ַוַיֲעלּוַוִיְשאּו ֹאתֹו 

 ְבֶקֶבר ָמנֹוַח ָאִביו ֵבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָתֹאל 
 

 ְוהּוא ָשַפט ֶאת ִיְשָרֵאל ֶעְשִרים ָשָנה:

 


