The Women in Samson’s life
 שופטים יג.1
, ב וַי ְּהִ י אִ יש אֶ חָ ד מִ צ ְָּרעָ ה מִ מִ שְּ פַ חַ ת הַ דָ נִי.ַארבָעִ ים שָ נָה
ְּ ,פְּ לִשְּ תִ ים- לַעֲ שֹות הָ ַרע בְּעֵ ינֵי י ְּהו ָה; וַיִתְּ נֵם י ְּהו ָה ְּבי ַד," א ו ַי ֹּסִ יפּו ְּבנ ֵי י ִשְּ ָראֵ ל
ְּ וְּיָלַדְּ ת, ו ְּהָ ִרית, ְּעֲ קָ ָרה ו ְֹּלא יָלַדְּ ת- ְּנָא אַ ת- הִ נֵה, ָהָ אִ שָ ה; ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ לֶיה- אֶ ל,י ְּהו ָה-ג וַי ֵָרא מַ לְּאַ ְך.  ו ְֹּלא יָלָדָ ה,ּושְּ מֹו מָ נֹוחַ ; ו ְּאִ שְּ תֹו עֲ קָ ָרה
נְּזִיר-כִי--ר ֹּאשֹו-י ַעֲ לֶה עַ ל-ּומֹורה ֹלא
ָ
,ה כִי הִ נְָך הָ ָרה ו ְּיֹּלַדְּ תְּ בֵן. טָ מֵ א- כָל,ת ֹּא ְּכלִי-תִ שְּ תִ י יַי ִן ו ְּשֵ כָר; ו ְַּאל- ו ְַּאל,ד ו ְּעַ תָ ה הִ שָ מְּ ִרי נָא. בֵן
 אִ יש הָ אֱ ֹלהִ ים ָבא, ו ַת ֹּאמֶ ר לְּאִ ישָ ּה לֵאמ ֹּר,ו ו ַתָ ב ֹּא הָ אִ שָ ה. מִ יַד ְּפלִשְּ תִ ים--י ִשְּ ָראֵ ל- י ָחֵ ל לְּהֹושִ יעַ אֶ ת,הַ בָטֶ ן; ו ְּהּוא- מִ ן,אֱ ֹלהִ ים י ִהְּ י ֶה הַ נַעַ ר
; הִ נְָך הָ ָרה ו ְּיֹּלַדְּ תְּ בֵן,ז ו ַי ֹּאמֶ ר לִי. הִ גִיד לִי-שְּ מֹו ֹלא- ו ְּאֶ ת,מִ זֶה הּוא-נֹורא מְּ א ֹּד; ו ְֹּלא שְּ אִ לְּתִ יהּו אֵ י
ָ  ּומַ ְּראֵ הּו כְּמַ ְּראֵ ה מַ לְּאַ ְך הָ אֱ ֹלהִ ים,אֵ לַי
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,י ְּהו ָה-אֶ ל
ָ ח ויֶעְּ ר מ.יֹום מֹותֹו- בֶטֶ ן ד- ן,נְּזִיר אֱ ים י ִהְּ י ֶה נ ר-כי--טֻ מְּ ָאה-ת ֹּא ְּכלִי כָל- ו ְַּאל,תִ שְּ תִ י יַי ִן ו ְּשֵ כָר-ו ְּעַ תָ ה ַאל
ֵ  ו,נָא עֹוד אֵ לֵינּו-אִ יש הָ אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶ ר שָ לַחְּ תָ י ָבֹוא-- בִי אֲ דֹונָי:ו ַי ֹּאמַ ר
 בְּקֹול מָ נֹוחַ ; וַיָב ֹּא,ט וַיִשְּ מַ ע הָ אֱ ֹלהִ ים. נַעֲ שֶ ה ַלנ ַעַ ר הַ יּולָד-ְּיֹורנּו מַ ה
הִ נֵה-- ו ַתַ גֵד לְּאִ ישָ ּה; ו ַת ֹּאמֶ ר אֵ לָיו, ו ַתָ ָרץ, הָ אִ שָ ה,י ו ַתְּ מַ הֵ ר.  אֵ ין עִ מָ ּה, ּומָ נֹוחַ אִ ישָ ּה, ו ְּהִ יא יֹושֶ בֶת בַשָ דֶ ה,הָ אִ שָ ה-מַ לְּאַ ְך הָ אֱ ֹלהִ ים עֹוד אֶ ל
-דִ ב ְַּרתָ אֶ ל- ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו הַ אַ תָ ה הָ אִ יש אֲ שֶ ר,הָ אִ יש- אֶ ל, ַאחֲ ֵרי אִ שְּ תֹו; וַיָב ֹּא, ַיא וַיָקָ ם וַיֵלְֶך מָ נֹוח. בָא בַיֹום אֵ לָי- אֲ שֶ ר,נ ְִּרָאה אֵ לַי הָ אִ יש
- מִ כ ֹּל אֲ שֶ ר: ַמָ נֹוח- אֶ ל,יג ו ַי ֹּאמֶ ר מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה.  ּומַ עֲ שֵ הּו,הַ נַעַ ר-יִהְּ י ֶה מִ שְּ פַ ט- מַ ה: עַ תָ ה י ָב ֹּא דְּ ב ֶָריָך, ַיב ו ַי ֹּאמֶ ר מָ נֹוח.  ו ַי ֹּאמֶ ר ָאנִי,הָ אִ שָ ה
, ָ ִצּוִיתִ יה- כ ֹּל אֲ שֶ ר:ת ֹּאכַל- ַאל,טֻ מְּ ָאה- וְּכָל, ְּתֵ שְּ ת- וְּיַי ִן ו ְּשֵ כָר ַאל,יֵצֵא מִ גֶפֶ ן הַ יַי ִן ֹלא ת ֹּאכַל-יד מִ כ ֹּל אֲ שֶ ר.  תִ שָ מֵ ר,הָ אִ שָ ה-ָאמַ ְּרתִ י אֶ ל
תַ עְּ צ ְֵּרנִי- אִ ם, ַמָ נֹוח-טז ו ַי ֹּאמֶ ר מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה אֶ ל.  וְּנַעֲ שֶ ה לְּפָ נֶיָך גְּדִ י עִ זִים,נָא אֹותָ ְך- נַעְּ צ ְָּרה:מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה- אֶ ל, ַ {ס }טו ו ַי ֹּאמֶ ר מָ נֹוח.תִ שְּ מ ֹּר
 מִ י,מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה-יז ו ַי ֹּאמֶ ר מָ נֹוחַ אֶ ל. מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה הּוא- כִי, ַי ָדַ ע מָ נֹוח- כִי ֹלא: לַיהו ָה תַ עֲ ֶלנָה,תַ עֲ שֶ ה עֹּלָה- ו ְּאִ ם,אֹּכַל ְּבלַחְּ מֶ ָך-ֹלא
,גְּדִ י הָ עִ ִזים- יט וַיִקַ ח מָ נֹוחַ אֶ ת.פֶ לִאי-ו ְּהּוא-- לָמָ ה זֶה תִ שְּ ַאל לִשְּ מִ י,יח ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה.  ו ְּ ִכבַדְּ נּוָך,)י ָב ֹּא דבריך (דְּ ב ְָּרָך- כִי:שְּ מֶ ָך
- וַיַעַ ל מַ לְּאַ ְך, הַ שָ מַ י ְּמָ ה, ַכ וַי ְּהִ י בַעֲ לֹות הַ לַהַ ב מֵ עַ ל הַ מִ ְּזבֵח.  ּומָ נֹוחַ ו ְּאִ שְּ תֹו ר ֹּאִ ים, לַיהו ָה; ּומַ ְּפלִא לַעֲ שֹות,הַ צּור- וַיַעַ ל עַ ל,הַ מִ נְּחָ ה-ו ְּאֶ ת
אִ שְּ תֹו; ָאז י ָדַ ע-מָ נֹוחַ ו ְּאֶ ל- לְּהֵ ָרא ֹּה אֶ ל,י ָסַ ף עֹוד מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה-כא ו ְֹּלא. ָארצָה
ְּ פְּ נֵיהֶ ם- וַיִפְּ לּו עַ ל, ְּבלַהַ ב הַ מִ ְּזבֵחַ ; ּומָ נֹוחַ ו ְּאִ שְּ תֹו ר ֹּאִ ים,י ְּהו ָה
- לּו חָ פֵ ץ י ְּהו ָה לַהֲ מִ יתֵ נּו ֹלא,כגו ַת ֹּאמֶ ר לֹו אִ שְּ תֹו.  ָראִ ינּו, כִי אֱ ֹלהִ ים: מֹות נ ָמּות,אִ שְּ תֹו-כב ו ַי ֹּאמֶ ר מָ נֹוחַ אֶ ל. מַ לְּאַ ְך י ְּהו ָה הּוא- כִי, ַמָ נֹוח
שְּ מֹו שִ מְּ שֹון; וַיִגְּדַ ל- ו ַתִ קְּ ָרא אֶ ת,כד ו ַתֵ לֶד הָ אִ שָ ה בֵן.  ֹלא הִ שְּ מִ יעָ נּו כָז ֹּאת,אֵ לֶה; וְּכָעֵ ת-כָל- אֶ ת, ו ְֹּלא הֶ ְּרָאנּו,לָקַ ח מִ יָדֵ נּו עֹּלָה ּומִ נְּחָ ה
. ּובֵין אֶ שְּ תָ א ֹּל, בֵין צ ְָּרעָ ה,דָ ן- לְּפַ עֲ מֹו בְּמַ חֲ נֵה,כה ו ַתָ חֶ ל רּוחַ י ְּהו ָה.  וַיְּב ְָּרכֵהּו י ְּהו ָה,הַ נַעַ ר
The Israelites again did what was offensive to the LORD, and the LORD delivered them into the hands of the Philistines
for forty years. 2 There was a certain man from Zorah, of the stock of Dan, whose name was Manoah. His wife was
barren and had borne no children. 3 An angel of the LORD appeared to the woman and said to her, “You are barren and
have borne no children; but you shall conceive and bear a son. 4 Now be careful not to drink wine or other intoxicant, or
to eat anything unclean. 5 For you are going to conceive and bear a son; let no razor touch his head, for the boy is to be
a nazirite to God from the womb on. He shall be the first to deliver Israel from the Philistines.” 6 The woman went and
told her husband, “A man of God came to me; he looked like an angel of God, very frightening. I did not ask him where
he was from, nor did he tell me his name. 7 He said to me, ‘You are going to conceive and bear a son. Drink no wine or
other intoxicant, and eat nothing unclean, for the boy is to be a nazirite to God from the womb to the day of his death!’”
8 Manoah pleaded with the LORD. “Oh, my Lord!” he said, “please let the man of God that You sent come to us again,
and let him instruct us how to act with the child that is to be born.” 9 God heeded Manoah’s plea, and the angel of God
came to the woman again. She was sitting in the field and her husband Manoah was not with her. 10 The woman ran in
haste to tell her husband. She said to him, “The man who came to me before has just appeared to me.” 11 Manoah
promptly followed his wife. He came to the man and asked him: “Are you the man who spoke to my wife?” “Yes,” he
answered. 12 Then Manoah said, “May your words soon come true! What rules shall be observed for the boy?” 13 The
angel of the LORD said to Manoah, “The woman must abstain from all the things against which I warned her. 14 She
must not eat anything that comes from the grapevine, or drink wine or other intoxicant, or eat anything unclean. She
must observe all that I commanded her.” 15 Manoah said to the angel of the LORD, “Let us detain you and prepare a kid
for you.” 16 But the angel of the LORD said to Manoah, “If you detain me, I shall not eat your food; and if you present a
burnt offering, offer it to LORD.”—For Manoah did not know that he was an angel of the LORD. 17 So Manoah said to
the angel of the LORD, “What is your name? We should like to honor you when your words come true.” 18 The angel
said to him, “You must not ask for my name; it is unknowable!” 19 Manoah took the kid and the meal offering and

offered them up on the rock to the LORD; and a marvelous thing happened while Manoah and his wife looked on. 20 As
the flames leaped up from the altar toward the sky, the angel of the LORD ascended in the flames of the altar, while
Manoah and his wife looked on; and they flung themselves on their faces to the ground.— 21 The angel of the LORD
never appeared again to Manoah and his wife.—Manoah then realized that it had been an angel of the LORD. 22 And
Manoah said to his wife, “We shall surely die, for we have seen a divine being.” 23 But his wife said to him, “Had the
LORD meant to take our lives, He would not have accepted a burnt offering and meal offering from us, nor let us see all
these things; and He would not have made such an announcement to us.” 24 The woman bore a son, and she named
him Samson. The boy grew up, and the LORD blessed him. 25 The spirit of the LORD first moved him in the encampment
of Dan, between Zorah and Eshtaol.

 דברי הימים א פרק ד.2
 מִ שְּ פְּחֹות,לָהַ ד; אֵ לֶה-אֲ חּומַ י ו ְּאֶ ת- אֶ ת, וְּי ַחַ ת הֹּלִיד,י ַחַ ת- הֹּלִיד אֶ ת,שֹובָל-ּורָאי ָה בֶן
ְּ ב.  ו ְּחּור ו ְּשֹובָל, פֶ ֶרץ חֶ צְּרֹון וְּכ ְַּרמִ י: י ְּהּודָ ה," א ְּבנֵי
".  הַ ְּצ ֶללְּפֹונִי, יִז ְְּּרעֶ אל וְּי ִשְּ מָ א וְּי ִדְּ בָש; ו ְּשֵ ם אֲ חֹותָ ם, ג ו ְּאֵ לֶה אֲ בִי עֵ יטָ ם.הַ צ ְָּרעָ תִ י
The sons of Judah: Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal. 2 Reaiah son of Shobal begot Jahath, and Jahath begot
Ahumai and Lahad. These were the families of the Zorathites. 3 These were [the sons of] the father of Etam: Jezreel,
Ishma, and Idbash; and the name of their sister was Hazlelponi,
 ע"א, בבא בתרא צא.3
" אמיה דדוד נצבת בת עדאל שמה אמיה דשמשון צללפונית ואחתיה נשיין למאי נפקא מינה לתשובת המינים
Rav Ḥanan bar Rava continues: The mother of David was named Natzvat bat Ada’el. The mother of Samson was named
Tzelelponit, and his sister was called Nashyan. The Gemara asks: What is the practical difference as to what their names
were? The Gemara answers: It is important with regard to an answer for heretics who inquire into the names of these
women, which are not stated in the Bible. One can reply that there is a tradition handed down concerning their names.
 ע"א, בבא בתרא צא.4
" אמר רבה בר רב הונא אמר רב אבצן זה בעז מאי קמ"ל כי אידך דרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא אמר רב מאה ועשרים
 ט) ויהי לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן,משתאות עשה בעז לבניו שנאמר (שופטים יב
החוץ וישפט את ישראל שבע שנים
Apropos the story of Ruth the Gemara adds: Rabba bar Rav Huna says that Rav says: The judge Ibzan of Bethlehem (see
Judges 12:8–10) is Boaz. The Gemara asks: What is he teaching us? The Gemara explains that this comment is in
accordance with the other statement of Rabba bar Rav Huna, as Rabba bar Rav Huna says that Rav says: Boaz prepared
one hundred and twenty feasts for his children at their weddings. As it is stated, concerning Ibzan: “And he had thirty
sons, and thirty daughters he sent abroad, and thirty daughters he brought in from abroad for his sons. And he judged
Israel seven years” (Judges 12:9). The verse indicates that he had sixty children.
ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו ובכולן לא זימן את מנוח אמר כודנא עקרה במאי פרעא לי
And at each and every wedding he prepared for his children, he made two feasts, one in the house of the father of the
groom and one in the house of the father-in-law of the groom. And he did not invite Manoah, the future father of
Samson, whose wife was barren (see Judges 13:2) to any of them, as he said: It is not worth inviting him; he is a sterile
mule, how will he pay me back? Manoah will never invite me in return, as he has no children.
תאנא וכולן מתו בחייו והיינו דאמרי אינשי בחייך דילדת שיתין שיתין למה ליך איכפל ואוליד חד דמשיתין זריז

A Sage taught: And all of the children of Ibzan died during his lifetime. And this explains the adage that people say: Why
do you need the sixty, the sixty children that you beget during your lifetime? Go to the trouble and beget one who will
be more diligent than sixty. This adage refers to Boaz, who had sixty children who died, and yet his last child, born from
Ruth, is his glory, as King David was born from this line.
 .5אברבנאל שופטים יג ,ג
" הטעם שלא בא המלאך אל מנוח ובא אל האשה הוא להיותה אליו [לדעתו] יותר מוכנת בשכלה ובדעתה ]...[ .וגם נאמר שבא
המלאך אליה לפי שהיא היתה אשר תשמור ההנהגה במאכל ובמשתה ,ומנוח לא היה לו דבר שיעשה בזה .ולכן יוחדה האזהרה
והמראה [ההתגלות] לצריך אליה ,שהיא האשה ,לא למנוח" .
 .6במדבר רבה פרשה י
" ו ְּאִ שְּ תֹו עֲ קָ ָרה ו ְֹּלא יָלָדָ ה ,מְּ לַמֵ ד שֶ הָ י ָה מַ חֲ ֹלקֶ ת בֵין מָ נֹוחַ לְּאִ שְּ תֹו ,הּוא אֹומֵ ר לָּה אַ תְּ עֲ קָ ָרה ּו ְּלכְָך אֵ ינְֵך יֹולֶדֶ ת ,ו ְּהִ יא אֹומֶ ֶרת לֹו אַ תְּ
עָ קָ ר ּו ְּלכְָך ֹלא יָלַדְּ תִ י" .
 .7רלב"ג שופטים טז ,כט
" לא סמך מנוח על דברי אשתו אבל בקש מאת השי"ת שישוב לו איש האלוקים אשר שלח כדי שתשלם לו הידיעה"...
 .8בראשית לד
" ד ו ַי ֹּאמֶ ר שְׁ כֶם ,אֶ ל-חֲ מֹור ָאבִיו לֵאמ ֹּר :קַ ח-לִי אֶ ת-הַ יַלְּדָ ה הַ ז ֹּאת ,לְּאִ שָ ה ... .ו וַיֵצֵא חֲ מֹור אֲ בִי-שְׁ כֶם ,אֶ ל-י ַעֲ ק ֹּב ,לְּדַ בֵר ,אִ תֹו... .ח
וַי ְּדַ בֵר חֲ מֹור ,אִ תָ ם לֵאמ ֹּר :שְׁ כֶם ְׁבנִי ,חָ שְּ קָ ה נַפְּ שֹו ְּבבִתְּ כֶם--תְּ נּו נָא א ֹּתָ ּה לֹו ,לְּאִ שָ ה".
 .9שופטים פרק יד-טו
" א וַי ֵֶרד שִ מְּ שֹון ,תִ מְּ נָתָ ה; וַי ְַּרא אִ שָ ה בְּתִ מְּ נָתָ ה ,מִ בְּנֹות פְּ לִשְּ תִ ים .ב וַיַעַ ל ,וַיַגֵד לְָּאבִיו ּולְּאִ מֹו ,ו ַי ֹּאמֶ ר אִ שָ ה ָראִ יתִ י בְּתִ מְּ נָתָ ה ,מִ בְּנֹות
פְּ לִשְּ תִ ים; ו ְּעַ תָ ה ,קְּ חּו-אֹותָ ּה לִי לְּאִ שָ ה .ג ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו ָאבִיו ו ְּאִ מֹו ,הַ אֵ ין ִבבְּנֹות ַאחֶ יָך ּו ְּבכָל-עַ מִ י אִ שָ ה--כִי-אַ תָ ה הֹולְֵך לָקַ חַ ת אִ שָ ה,
מִ פְּ לִשְּ תִ ים הָ עֲ ֵרלִים; ו ַי ֹּאמֶ ר שִ מְּ שֹון אֶ לָ-אבִיו אֹותָ ּה קַ ח-לִי ,כִי-הִ יא י ָשְּ ָרה בְּעֵ ינָי .ד ו ְָּאבִיו ו ְּאִ מֹו ֹלא י ָדְּ עּו ,כִי מֵ י ְּהו ָה הִ יא--כִי-ת ֹּאֲ נָה הּוא-
מְּ בַקֵ ש ,מִ ְּפלִשְּ תִ ים; ּובָעֵ ת הַ הִ יאְּ ,פלִשְּ תִ ים מ ֹּשְּ לִים ְּבי ִשְּ ָראֵ ל .ה וַי ֵֶרד שִ מְּ שֹון ו ְָּאבִיו ו ְּאִ מֹו ,תִ מְּ נָתָ ה; וַיָב ֹּאּו ,עַ ד-כ ְַּרמֵ י תִ מְּ נָתָ ה ,ו ְּהִ נֵה כְּפִ יר
אֲ ָריֹות ,ש ֹּאֵ ג לִקְּ ָראתֹו .ו ו ַתִ ְּצלַח עָ לָיו רּוחַ י ְּהו ָה ,וַי ְּשַ סְּ עֵ הּו כְּשַ סַ ע הַ גְּדִ יּ ,ומְּ אּומָ ה ,אֵ ין ְּבי ָדֹו; ו ְֹּלא הִ גִיד לְָּאבִיו ּולְּאִ מֹו ,אֵ ת אֲ שֶ ר
ַארי ֵה; ו ְּהִ נֵה עֲ דַ ת דְּ ִ
בֹורים
עָ שָ ה .ז וַי ֵֶרד ,וַי ְּדַ בֵר לָאִ שָ ה; ו ַתִ ישַ ר ,בְּעֵ ינֵי שִ מְּ שֹון .ח וַיָשָ ב מִ יָמִ ים ,לְּקַ חְּ תָ ּה ,וַיָסַ ר ל ְִּראֹות ,אֵ ת מַ פֶ לֶת הָ ְּ
ַארי ֵה
ַארי ֵהּ ,ודְּ בָש .ט וַי ְִּרדֵ הּו אֶ לַ -כ ָפיו ,וַיֵלְֶך הָ לֹוְך ו ְָּאכ ֹּל ,וַיֵלְֶך אֶ לָ-אבִיו ו ְּאֶ ל-אִ מֹו ,וַיִתֵ ן לָהֶ ם ו ַי ֹּאכֵלּו; ו ְֹּלא-הִ גִיד לָהֶ ם ,כִי מִ ְּגוִיַת הָ ְּ
ִב ְּגוִיַת הָ ְּ
ָרדָ ה הַ דְּ בָש .י וַי ֵֶרד ָאבִיהּו ,אֶ ל-הָ אִ שָ ה; וַיַעַ ש שָ ם שִ מְּ שֹון מִ שְּ תֶ ה ,כִי כֵן י ַעֲ שּו הַ ב ִ
ַחּורים .יא וַי ְּהִ י ,כ ְִּראֹותָ ם אֹותֹו; וַיִקְּ חּו שְּ ֹלשִ ים מֵ ֵרעִ ים,
וַיִהְּ יּו אִ תֹו .יב ו ַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם שִ מְּ שֹוןָ ,אחּודָ ה-נָא ָלכֶם חִ ידָ ה :אִ ם-הַ גֵד תַ גִידּו אֹותָ ּה לִי שִ בְּעַ ת י ְּמֵ י הַ מִ שְּ תֶ הּ ,ומְּ צָאתֶ ם--וְּנָתַ תִ י ָלכֶם שְּ ֹלשִ ים
סְּ דִ ינִיםּ ,ושְּ ֹלשִ ים חֲ לִפ ֹּת ְּבגָדִ ים .יג ו ְּאִ םֹ-לא תּוכְּלּו ,לְּהַ גִיד לִיּ--ונְּתַ תֶ ם אַ תֶ ם לִי שְּ ֹלשִ ים סְּ דִ ינִיםּ ,ושְּ ֹלשִ ים חֲ לִיפֹות ְּבגָדִ ים; ו ַי ֹּאמְּ רּו לֹו--
חּודָ ה חִ ידָ תְּ ָך ,וְּנִשְּ מָ עֶ נָה .יד ו ַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ,מֵ הָ אֹּכֵל יָצָא מַ אֲ כָלּ ,ומֵ עַ ז ,יָצָא מָ תֹוק; ו ְֹּלא יָכְּלּו לְּהַ גִיד הַ חִ ידָ ה ,שְּ ֹלשֶ ת י ָמִ ים .טו וַי ְּהִ י בַיֹום
הַ שְּ בִיעִ י ,ו ַי ֹּאמְּ רּו לְּאֵ שֶ ת-שִ מְּ שֹון פַ תִ י אֶ ת-אִ ישֵ ְך וְּיַגֶד-לָנּו אֶ ת-הַ חִ ידָ ה--פֶן-נִשְּ ר ֹּף אֹותָ ְך ו ְּאֶ ת-בֵית ָאבִיְך ,בָאֵ ש; הַ ְּלי ְָּרשֵ נּו ,קְּ ָראתֶ ם לָנּו
הֲ ֹלא .טז ו ַתֵ ְּבךְּ אֵ שֶ ת שִ מְּ שֹון עָ לָיו ,ו ַת ֹּאמֶ ר ַרק-שְּ נֵאתַ נִי ו ְֹּלא אֲ הַ בְּתָ נִי--הַ חִ ידָ ה חַ דְּ תָ ִל ְּבנֵי עַ מִ י ,וְּלִי ֹלא הִ גַדְּ תָ ה; ו ַי ֹּאמֶ ר לָּה ,הִ נֵה לְָּאבִי
ּולְּאִ מִ י ֹלא הִ גַדְּ תִ י--וְּלְָך אַ גִיד .יז ו ַתֵ ְּבךְּ עָ לָיו שִ בְּעַ ת הַ יָמִ ים ,אֲ שֶ ר-הָ י ָה לָהֶ ם הַ מִ שְּ תֶ ה; וַי ְּהִ י בַיֹום הַ שְּ בִיעִ י ,וַיַגֶד-לָּה כִי הֱ צִיקַ תְּ הּו ,ו ַתַ גֵד
הַ חִ ידָ הִ ,ל ְּבנ ֵי עַ מָ ּה .יח ו ַי ֹּאמְּ רּו לֹו ַאנְּשֵ י הָ עִ יר בַיֹום הַ שְּ בִיעִ י ,בְּטֶ ֶרם י ָב ֹּא הַ חַ ְּרסָ ה ,מַ ה-מָ תֹוק מִ דְּ בַשּ ,ומֶ ה עַ ז מֵ אֲ ִרי; ו ַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם--לּולֵא
חֲ ַרשְּ תֶ ם בְּעֶ ְּגלָתִ יֹ ,לא מְּ צָאתֶ ם חִ ידָ תִ י .יט ו ַתִ ְּצלַח עָ לָיו רּוחַ י ְּהו ָה ,וַי ֵֶרד אַ שְּ קְּ לֹון וַיְַך מֵ הֶ ם שְּ ֹלשִ ים אִ יש וַיִקַ ח אֶ ת-חֲ לִיצֹותָ ם ,וַיִתֵ ן
הַ חֲ לִיפֹות ,לְּמַ גִידֵ י הַ חִ ידָ ה; וַיִחַ ר אַ פֹו ,וַיַעַ ל בֵית ָאבִיהּו .כ ו ַתְּ הִ י ,אֵ שֶ ת שִ מְּ שֹון ,לְּמֵ ֵרעֵ הּו ,אֲ שֶ ר ֵרעָ ה לֹו .א וַי ְּהִ י מִ יָמִ ים בִימֵ י קְּ צִיר-חִ טִ ים,
וַיִפְּ ק ֹּד שִ מְּ שֹון אֶ ת-אִ שְּ תֹו ִבגְּדִ י עִ זִים ,ו ַי ֹּאמֶ רָ ,אב ָֹּאה אֶ ל-אִ שְּ תִ י הֶ חָ דְּ ָרה; ו ְֹּלא-נְּתָ נֹו ָאבִיהָ  ,לָבֹוא .בו ַי ֹּאמֶ ר ָאבִיהָ ָ ,אמ ֹּר ָאמַ ְּרתִ י כִי-שָ נ ֹּא
שְּ נֵאתָ ּה ,ו ָאֶ תְּ נֶנָה ,לְּמֵ ֵרעֶ ָך; הֲ ֹלא אֲ חֹותָ ּה הַ קְּ טַ נָה טֹובָה מִ מֶ נָה ,תְּ הִ י-נָא לְָּך תַ חְּ תֶ יהָ .ג ו ַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם שִ מְּ שֹון ,נ ִקֵ יתִ י הַ פַ עַ ם
ַפִ
מִ פְּ לִשְּ תִ ים :כִי-ע ֹּשֶ ה אֲ נִי עִ מָ םָ ,רעָ ה .ד וַיֵלְֶך שִ מְּ שֹון ,וַיִלְּכ ֹּד שְּ ֹלש-מֵ אֹות שּועָ לִים; וַיִקַ ח ַל ִפדִ ים ,וַיֶפֶ ן ָזנָב אֶ לָ -זנָב ,וַיָשֶ ם ל יד אֶ חָ ד בֵין-
שְּ נֵי הַ ְּזנָבֹותַ ,בתָ ו ְֶך .ה וַיַבְּעֶ ר-אֵ ש ַבלַפִ ידִ ים ,וַי ְּשַ לַח בְּקָ מֹות פְּ לִשְּ תִ ים; וַיַבְּעֵ ר מִ גָדִ יש ו ְּעַ ד-קָ מָ ה ,ו ְּעַ ד-כ ֶֶרם זָי ִת .וו ַי ֹּאמְּ רּו ְּפלִשְּ תִ ים ,מִ י
עָ שָ ה ז ֹּאת ,ו ַי ֹּאמְּ רּו שִ מְּ שֹון חֲ תַ ן הַ תִ מְּ נִי ,כִי לָקַ ח אֶ ת-אִ שְּ תֹו וַיִתְּ נָּה לְּמֵ ֵרעֵ הּו; וַיַעֲ לּו ְּפלִשְּ תִ ים ,וַיִשְּ ְּרפּו אֹותָ ּה ו ְּאֶ תָ-אבִיהָ בָאֵ ש .ז ו ַי ֹּאמֶ ר

 בִסְּ עִ יף סֶ לַע, מַ כָה גְּדֹולָה; וַי ֵֶרד וַיֵשֶ ב,י ֵָרְך-ח וַיְַך אֹותָ ם שֹוק עַ ל.  ו ְַּאחַ ר אֶ חְּ דָ ל,נ ִקַ מְּ תִ י ָבכֶם- כִי אִ ם:תַ עֲ שּון כָז ֹּאת- אִ ם,לָהֶ ם שִ מְּ שֹון
,שִ מְּ שֹון עָ לִינּו- לֶאֱ סֹור אֶ ת, לָמָ ה עֲ לִיתֶ ם עָ לֵינּו; ו ַי ֹּאמְּ רּו,י ו ַי ֹּאמְּ רּו אִ יש י ְּהּודָ ה.  ַבלֶחִ י, וַיַחֲ נּו בִיהּודָ ה; וַיִנָטְּ שּו, ט וַיַעֲ לּו ְּפלִשְּ תִ ים.עֵ יטָ ם
מ ֹּשְּ לִים בָנּו- ו ַי ֹּאמְּ רּו לְּשִ מְּ שֹון הֲ ֹלא י ָדַ עְּ תָ כִי,סְּ עִ יף סֶ לַע עֵ יטָ ם- אֶ ל,יא וַיֵ ְּרדּו שְּ ֹלשֶ ת אֲ לָפִ ים אִ יש מִ יהּודָ ה.  כַאֲ שֶ ר עָ שָ ה לָנּו,לַעֲ שֹות לֹו
 ְּפלִשְּ תִ ים; ו ַי ֹּאמֶ ר- לְּתִ תְּ ָך ְּבי ַד,יב ו ַי ֹּאמְּ רּו לֹו לֶאֱ סָ ְּרָך י ַָרדְּ נּו.  כֵן עָ שִ יתִ י לָהֶ ם,כַאֲ שֶ ר עָ שּו לִי--ז ֹּאת עָ שִ יתָ לָנּו; ו ַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם- ּומַ ה,פְּ לִשְּ תִ ים
, ֹלא נְּמִ יתֶ ָך; וַיַַאסְּ ֻרהּו, ו ְּהָ מֵ ת,ָאס ֹּר נ ֶאֱ סָ ְּרָך ּונְּתַ נּוָך ְּבי ָדָ ם- ֹלא כִי,יג ו ַי ֹּאמְּ רּו לֹו לֵאמ ֹּר. תִ פְּ גְּעּון בִי אַ תֶ ם- פֶן, הִ שָ בְּעּו לִי, שִ מְּ שֹון,לָהֶ ם
 ו ַתִ הְּ י ֶינָה הָ עֲ ב ֹּתִ ים, ּופְּ לִשְּ תִ ים הֵ ִריעּו לִקְּ ָראתֹו; ו ַתִ ְּצלַח עָ לָיו רּוחַ י ְּהו ָה,לֶחִ י-בָא עַ ד-יד הּוא. הַ סָ לַע- מִ ן, וַיַעֲ לּוהּו,בִשְּ נַי ִם עֲ ב ֹּתִ ים חֲ דָ שִ ים
בָּה אֶ לֶף- וַיְַך, ָ טְּ ִריָה; וַיִשְּ לַח י ָדֹו וַיִקָ חֶ ה,חֲ מֹור-טו וַיִמְּ צָא לְּחִ י.  מֵ עַ ל י ָדָ יו,סּוריו
ָ ֱ וַיִמַ סּו א,זְּרֹועֹותָ יו כַפִ שְּ תִ ים אֲ שֶ ר בָעֲ רּו בָאֵ ש-אֲ שֶ ר עַ ל
 וַיַשְּ לְֵך הַ לְּחִ י מִ יָדֹו; וַיִקְּ ָרא,יז וַי ְּהִ י ְּככַֹּלתֹו לְּדַ בֵר.  הִ כֵיתִ י אֶ לֶף אִ יש, חֲ מֹור חֲ מ ָֹּרתָ י ִם; ִבלְּחִ י הַ חֲ מֹור, ִבלְּחִ י הַ חֲ מֹור--טזו ַי ֹּאמֶ ר שִ מְּ שֹון. אִ יש
הַ תְּ שּועָ ה הַ גְּדֹּלָה הַ ז ֹּאת; ו ְּעַ תָ ה ָאמּות-עַ בְּדְּ ָך אֶ ת- אַ תָ ה נָתַ תָ ְּבי ַד,י ְּהו ָה ו ַי ֹּאמַ ר- וַיִקְּ ָרא אֶ ל, מְּ א ֹּד,יח וַיִצְּמָ א.  ָרמַ ת לֶחִ י,לַמָ קֹום הַ הּוא
 עֵ ין,כֵן קָ ָרא שְּ מָ ּה- וַיֶחִ י; עַ ל, ו ַתָ שָ ב רּוחֹו, ְּ וַיֵצְּאּו מִ מֶ נּו מַ י ִם וַיֵשְּ ת, ַבלֶחִ י-הַ מַ כְּתֵ ש אֲ שֶ ר-יט וַיִבְּקַ ע אֱ ֹלהִ ים אֶ ת.  וְּנָפַ לְּתִ י ְּבי ַד הָ עֲ ֵרלִים,ַבצָמָ א
ֵ ַה
.  עֶ שְּ ִרים שָ נָה,י ִשְּ ָראֵ ל בִימֵ י פְּ לִשְּ תִ ים-כ וַיִשְּ פ ֹּט אֶ ת.  הַ יֹום הַ זֶה, עַ ד,קֹורא אֲ שֶ ר ַבלֶחִ י
Once Samson went down to Timnah; and while in Timnah, he noticed a girl among the Philistine women. 2 On his return,
he told his father and mother, “I noticed one of the Philistine women in Timnah; please get her for me as a wife.” 3 His
father and mother said to him, “Is there no one among the daughters of your own kinsmen and among all our people,
that you must go and take a wife from the uncircumcised Philistines?” But Samson answered his father, “Get me that
one, for she is the one that pleases me.” 4 His father and mother did not realize that this was the LORD’s doing: He was
seeking a pretext against the Philistines, for the Philistines were ruling over Israel at that time. 5 So Samson and his
father and mother went down to Timnah. When he came to the vineyards of Timnah [for the first time], a full-grown lion
came roaring at him. 6 The spirit of the LORD gripped him, and he tore him asunder with his bare hands as one might
tear a kid asunder; but he did not tell his father and mother what he had done. 7 Then he went down and spoke to the
woman, and she pleased Samson. 8 Returning the following year to marry her, he turned aside to look at the remains of
the lion; and in the lion’s skeleton he found a swarm of bees, and honey. 9 He scooped it into his palms and ate it as he
went along. When he rejoined his father and mother, he gave them some and they ate it; but he did not tell them that
he had scooped the honey out of a lion’s skeleton. 10 So his father came down to the woman, and Samson made a feast
there, as young men used to do. 11 When they saw him, they designated thirty companions to be with him. 12 Then
Samson said to them, “Let me propound a riddle to you. If you can give me the right answer during the seven days of the
feast, I shall give you thirty linen tunics and thirty sets of clothing; 13 but if you are not able to tell it to me, you must
give me thirty linen tunics and thirty sets of clothing.” And they said to him, “Ask your riddle and we will listen.” 14 So he
said to them: “Out of the eater came something to eat, Out of the strong came something sweet.” For three days they
could not answer the riddle. 15 On the seventh day, they said to Samson’s wife, “Coax your husband to provide us with
the answer to the riddle; else we shall put you and your father’s household to the fire; have you invited us here in order
to impoverish us?” 16 Then Samson’s wife harassed him with tears, and she said, “You really hate me, you don’t love
me. You asked my countrymen a riddle, and you didn’t tell me the answer.” He replied, “I haven’t even told my father
and mother; shall I tell you?” 17 During the rest of the seven days of the feast she continued to harass him with her
tears, and on the seventh day he told her, because she nagged him so. And she explained the riddle to her countrymen.
18 On the seventh day, before the sunset, the townsmen said to him: “What is sweeter than honey, And what is
stronger than a lion?” He responded: “Had you not plowed with my heifer, You would not have guessed my riddle!”
19 The spirit of the LORD gripped him. He went down to Ashkelon and killed thirty of its men. He stripped them and gave
the sets of clothing to those who had answered the riddle. And he left in a rage for his father’s house. 20 Samson’s wife
then married one of those who had been his wedding companions. Some time later, in the season of the wheat harvest,
Samson came to visit his wife, bringing a kid as a gift. He said, “Let me go into the chamber to my wife.” But her father
would not let him go in. 2 “I was sure,” said her father, “that you had taken a dislike to her, so I gave her to your
wedding companion. But her younger sister is more beautiful than she; let her become your wife instead.”
3 Thereupon Samson declared, “Now the Philistines can have no claim against me for the harm I shall do them.”

4 Samson went and caught three hundred foxes. He took torches and, turning [the foxes] tail to tail, he placed a torch
between each pair of tails. 5 He lit the torches and turned [the foxes] loose among the standing grain of the Philistines,
setting fire to stacked grain, standing grain, vineyards, [and] olive trees. 6 The Philistines asked, “Who did this?” And
they were told, “It was Samson, the son-in-law of the Timnite, who took Samson’s wife and gave her to his wedding
companion.” Thereupon the Philistines came up and put her and her father to the fire. 7 Samson said to them, “If that is
how you act, I will not rest until I have taken revenge on you.” 8 He gave them a sound and thorough thrashing. Then he
went down and stayed in the cave of the rock of Etam. 9 The Philistines came up, pitched camp in Judah and spread out
over Lehi. 10 The men of Judah asked, “Why have you come up against us?” They answered, “We have come to take
Samson prisoner, and to do to him as he did to us.” 11 Thereupon three thousand men of Judah went down to the cave
of the rock of Etam, and they said to Samson, “You knew that the Philistines rule over us; why have you done this to us?”
He replied, “As they did to me, so I did to them.” 12 “We have come down,” they told him, “to take you prisoner and to
hand you over to the Philistines.” “But swear to me,” said Samson to them, “that you yourselves will not attack me.”
13 “We won’t,” they replied. “We will only take you prisoner and hand you over to them; we will not slay you.” So they
bound him with two new ropes and brought him up from the rock. 14 When he reached Lehi, the Philistines came
shouting to meet him. Thereupon the spirit of the LORD gripped him, and the ropes on his arms became like flax that
catches fire; the bonds melted off his hands. 15 He came upon a fresh jawbone of an ass and he picked it up; and with it
he killed a thousand men. 16 Then Samson said: “With the jaw of an ass, Mass upon mass! With the jaw of an ass I have
slain a thousand men.” 17 As he finished speaking, he threw the jawbone away; hence that place was called Ramathlehi. 18 He was very thirsty and he called to the LORD, “You Yourself have granted this great victory through Your
servant; and must I now die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised?” 19 So God split open the hollow
which is at Lehi, and the water gushed out of it; he drank, regained his strength, and revived. That is why it is called to
this day “En-hakkore of Lehi.” 20 He led Israel in the days of the Philistines for twenty years.”
 ד, רד"ק שופטים יג.10
" ויש לתמוה היאך מי שצוה עליו הבורא ית' להיות קדושתו מן הבטן איך נטמא בבנות הפלשתים והנראה בזה כי הנשים אשר לקח
בתמנה ובעזה ובנחל שורק גייר אותן והשיבן לדת ישראל כי חלילה משופט ישראל ומושיעם להתחתן בפלשתים ועובר על לאו
דלא תתחתן בם אשר חמור מאד ומביא את האדם לידי כפירה בבורא ית' ויתעלה כמו שאמר כי יסיר את בנך מאחרי ולא נמצא
בכתוב שנענש על זה ולא נאמר עליו שעשה רע בעיני ה' והיה הבורא יתעלה מצליחו בכל אשר יפנה וכן אמר הכתוב כי מה' היא
" כלומר לקחתו אשה מבנות פלשתים מה' היתה ורצון האל ית' היה בזה כי בודאי היה מגייר אותן ומשיבן אל דת ישראל
 ד, מלבי"ם שופטים יד.11
ואם היה מתגרה עמהם אז היו... כי תואנה הוא מבקש שינקום אח"כ בפלישתים," ואביו ואמו שרצו למנעו מזה לא ידעו כי מה' היא
 לא בעבור שחרה לו על ממשלתם על ישראל, לכן סיבב שיחשבו שהשנאה של שמשון היא בעבור אשתו.שו פכים חמתם על ישראל
"אחיו
 כד, הרב זאב וולף איינהורן על בראשית רבה ט.12
. הרשות הייתה נתונה בידו לבחור את דרך חייו ולעמוד בניסיון, עם זאת." ביקש הקב"ה ליפרע מפלישתים ע"י תואנה וביד שמשון
 היה ה' יתברך, אם היה שמשון עומד בניסיון מכוח הבחירה החופשית. ולא להידבר בבנות פלישתים,משמע לא ללכת אחר עיניו
 כי לענווים יעזור בדרך טובה, שלא על ידי נשיאת אשה מהם באיסור,עוזר לו ליפרע ולהתנקם מפלישתים בתואנות ובדרכים אחרות
 כי חשק אותן ליופיין ולקחן לתאוותו אליהם. נמשך אחר עיניו ובנות פלישתים ישרו בעיניו, אולם שמשון נפתה ליצרו.) שם,וחן (משלי
." בה מוליכין אותו-  הרי "בדרך שאדם רוצה לילך.) ד, שופטים יג,(רד"ק
 א, מלבי"ם שופטים יד.13
 או פן לא, או פן לא תרצה היא או אביה,"כי רק ראה אותה בעיניו ולא דבר עמה והיה לו לחשוב פן לא תיטב בעיניו עת ידבר עמה
"תרצה להתגייר

 .14מצודת דוד שופטים יד ,ז
" וידבר לאשה .שמשון עצמו דבר עמה ,להכיר בה אם היא משכלת :ותישר בעיני שמשון .גם בזה ,כי מצא בה חכמה"
 .15מלבי"ם שופטים יד ,ב
" וַיַעַ ל ,וַיַגֵד לְָּאבִיו ּולְּאִ מֹו ,ו ַי ֹּאמֶ ר אִ שָ ה ָראִ יתִ י – רצה לומר ,לא דברתי עמה רק ראיתי אותה ,ועתה קחו אותה לי ,רצה לומר השתדלו
שתתרצה לזה"
 .16שופטים יד ,ג
" ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו ָאבִיו ו ְּאִ מֹו ,הַ אֵ ין ִבבְּנֹות ַאחֶ יָך ּו ְּבכָל-עַ מִ י אִ שָ ה--כִי-אַ תָ ה הֹולְֵך לָקַ חַ ת אִ שָ ה ,מִ ְּפלִשְּ תִ ים הָ עֲ ֵרלִים; ו ַי ֹּאמֶ ר שִ מְּ שֹון אֶ לָ-אבִיו
אֹותָ ּה קַ ח-לִי ,כִי-הִ יא י ָשְּ ָרה בְּעֵ ינָי ".
 .17ילקוט שמעוני ,שופטים יד
" ויבואו עד כרמי תמנתה .א"ר שמואל בר רב יצחק מלמד שהיו אביו ואמו מראים לו כרמי תמנתה זרועים כלאים ואומרים לו בני
כשם שכרמינהם זרועות כלאים כך בנותיהם זרועות כלאים".
 .18רד"ק שופטים יד ,י
" וירד אביהו והנה ירדו שלשתם שמשון ואביו ואמו נראה כי אביו נכנס לעיר תחילה על ענין האשה שתכין עצמה לנשואין"
 .19מצודת דוד שופטים יד ,טו
" ובעבור כי בשבת לא התמיד שמשון לשבת עמהם ,מצאו מקום לדבר אל האשה":
 .20ירושלמי ,כתובות פ"א ,ה"א
" יעקב התקין שבעת ימי משתה כשלקח את לאה .זהו שאמר לבן ליעקב (בראשית כט ,כז)" :מלא שבוע זאת" .כלומר שיחוג את
שבעת ימי המשתה של לאה ,ואחרי זה יוכל לקחת את רחל".
 .21פרקי דרבי אליעזר סוף פרק טז
" שבעת ימי המשתה מנין אנו לומדים? משמשון ,שירד לארץ פלשתים ולקח לו אשה ועשה ז' ימי משתה ושמח וכו" '.
 .22רד"ק שופטים יד ,טו
" היתה בוכה בכל יום ופוצרת בו שיגיד לה החידה"
 .23רלב"ג שופטים יד ,יח
" לולי חרשתם בעגלתי  .אמר זה להעיד להם כי אשת שמשון גלתה להם החידה ולולי זה לא מצאוה או אמר זה להורות שהוא היה
חושד אשתו שזנתה עם אחד מהם ולזה גלתה לו ענין החידה והוא הגידה לאנשי העיר":
 .24שופטים טז א-ג
" א וַיֵלְֶך שִ מְּ שֹון ,עַ זָתָ ה; וַי ְַּרא-שָ ם אִ שָ ה זֹונָה ,וַיָב ֹּא אֵ לֶיהָ .ב לַעַ זָתִ ים לֵאמ ֹּר ,בָא שִ מְּ שֹון הֵ נָה ,וַיָס ֹּבּו וַיֶאֶ ְּרבּו-לֹו כָל-הַ ַלי ְּלָה ,בְּשַ עַ ר
הָ עִ יר; וַיִתְּ חָ ְּרשּו כָל-הַ ַליְּלָה לֵאמ ֹּר ,עַ ד-אֹור הַ ב ֹּקֶ ר ו ַהֲ ַר ְּגנֻהּו .ג וַיִשְּ כַב שִ מְּ שֹון ,עַ ד-חֲ צִי הַ ַליְּלָה ,וַיָקָ ם בַחֲ צִי הַ ַליְּלָה וַיֶאֱ ח ֹּז בְּדַ לְּתֹות שַ עַ ר-
הָ עִ יר ּובִשְּ תֵ י הַ מְּ זֻזֹות ,וַיִסָ עֵ ם עִ ם-הַ ְּב ִריחַ וַיָשֶ ם עַ ל-כְּתֵ פָ יו; וַיַעֲ לֵם אֶ ל-ר ֹּאש הָ הָ ר ,אֲ שֶ ר עַ ל-פְּ נֵי חֶ בְּרֹון".
Once Samson went to Gaza; there he met a whore and slept with her. 2 The Gazites [learned] that Samson had come
there, so they gathered and lay in ambush for him in the town gate the whole night; and all night long they kept
whispering to each other, “When daylight comes, we’ll kill him.” 3 But Samson lay in bed only till midnight. At midnight
he got up, grasped the doors of the town gate together with the two gateposts, and pulled them out along with the bar.
He placed them on his shoulders and carried them off to the top of the hill that is near Hebron.

 .25סוטה ט עמ' ב
" מתני׳ שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו שנאמר (שופטים טז ,כא) ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו "
MISHNA: The mishna provides additional examples of people who were treated by Heaven commensurate with their
actions. Samson followed his eyes, therefore he was punished measure for measure, as the Philistines gouged out his
(eyes, as it is stated: “And the Philistines laid hold on him, and put out his eyes” (Judges 16:21
 .26שופטים טז ד
ּוראִ י בַמֶ ה כ ֹּחֹו גָדֹול,
" ד וַי ְּהִ יַ ,אחֲ ֵרי-כֵן ,וַיֶאֱ הַ ב אִ שָ הְּ ,בנַחַ ל ש ֵֹּרק; ּושְּ מָ ּה ,דְּ לִילָה .ה וַיַעֲ לּו אֵ לֶיהָ סַ ְּרנֵי פְּ לִשְּ תִ ים ,ו ַי ֹּאמְּ רּו לָּה פַ תִ י אֹותֹו ְּ
ּובַמֶ ה נּוכַל לֹו ,ו ַאֲ סַ ְּרנּוהּו לְּעַ נֹותֹו; ו ַאֲ נַחְּ נּו ,נִתַ ן-לְָך ,אִ יש ,אֶ לֶף ּומֵ ָאה כָסֶ ף .ו ו ַת ֹּאמֶ ר דְּ לִילָה ,אֶ ל-שִ מְּ שֹון ,הַ גִידָ ה-נָא לִי ,בַמֶ ה כ ֹּחֲ ָך גָדֹול;
ּובַמֶ ה תֵ ָאסֵ ר ,לְּעַ נֹותֶ ָך .ז ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ  ,שִ מְּ שֹון ,אִ ם-י ַַאסְּ ֻרנִי בְּשִ בְּעָ ה י ְּתָ ִרים לַחִ ים ,אֲ שֶ ר ֹלא-ח ָֹּרבּו--ו ְּחָ לִיתִ י ו ְּהָ י ִיתִ י ,כְַּאחַ ד הָ ָאדָ ם .חוַיַעֲ לּו-
לָּה סַ ְּרנֵי פְּ לִשְּ תִ ים ,שִ בְּעָ ה י ְּתָ ִרים לַחִ ים--אֲ שֶ ר ֹלא-ח ָֹּרבּו; ו ַתַ ַאסְּ ֵרהּו ,בָהֶ ם .ט ו ְּהָ א ֵֹּרב ,י ֹּשֵ ב לָּה בַחֶ דֶ ר ,ו ַת ֹּאמֶ ר אֵ לָיוְּ ,פלִשְּ תִ ים עָ לֶיָך שִ מְּ שֹון;
וַיְּנַתֵ ק ,אֶ ת-הַ י ְּתָ ִרים ,כַאֲ שֶ ר יִנ ָתֵ ק פְּ תִ יל-הַ נְּע ֶֹּרת בַהֲ ִריחֹו אֵ ש ,ו ְֹּלא נֹודַ ע כ ֹּחֹו .י ו ַת ֹּאמֶ ר דְּ לִילָה ,אֶ ל-שִ מְּ שֹון ,הִ נֵה הֵ תַ לְּתָ בִי ,ו ַתְּ דַ בֵר אֵ לַי
ְּכ ָזבִים; עַ תָ ה הַ גִידָ ה-נָא לִי ,בַמֶ ה תֵ ָאסֵ ר .יא ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ --אִ םָ-אסֹור י ַַאסְּ רּונִי בַעֲ ב ֹּתִ ים חֲ דָ שִ ים ,אֲ שֶ ר ֹלא-נַעֲ שָ ה בָהֶ ם מְּ לָאכָה :ו ְּחָ לִיתִ י
ו ְּהָ י ִיתִ י ,כְַּאחַ ד הָ ָאדָ ם .יב ו ַתִ קַ ח דְּ לִילָה עֲ ב ֹּתִ ים חֲ דָ שִ ים ו ַתַ ַאסְּ ֵרהּו בָהֶ ם ,ו ַת ֹּאמֶ ר אֵ לָיו ְּפלִשְּ תִ ים עָ לֶיָך שִ מְּ שֹון ,ו ְּהָ א ֵֹּרב ,י ֹּשֵ ב בֶחָ דֶ ר; וַיְּנַתְּ קֵ ם
מֵ עַ ל זְּר ֹּע ֹּתָ יו ,כַחּוט .יג ו ַת ֹּאמֶ ר דְּ לִילָה אֶ ל-שִ מְּ שֹון ,עַ ד-הֵ נָה הֵ תַ לְּתָ בִי ו ַתְּ דַ בֵר אֵ לַי ְּכ ָזבִים--הַ גִידָ ה לִי ,בַמֶ ה תֵ ָאסֵ ר; ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ --אִ ם-
ַארגִי אֶ ת-שֶ בַע מַ חְּ לְּפֹות ר ֹּאשִ י ,עִ ם-הַ מַ סָ כֶת .יד ו ַתִ תְּ קַ עַ ,ביָתֵ ד ,ו ַת ֹּאמֶ ר אֵ לָיו ,פְּ לִשְּ תִ ים עָ לֶיָך שִ מְּ שֹון; וַיִיקַ ץ ,מִ שְּ נָתֹו ,וַיִסַ ע אֶ ת-הַ י ְּתַ ד
תַ ְּ
הָ אֶ ֶרג ,ו ְּאֶ ת-הַ מַ סָ כֶת .טו ו ַת ֹּאמֶ ר אֵ לָיו ,אֵ יְך ת ֹּאמַ ר אֲ הַ בְּתִ יְך ,ו ְּ ִלבְָּך ,אֵ ין אִ תִ י :זֶה שָ ֹלש פְּ עָ מִ ים ,הֵ תַ לְּתָ בִי ,ו ְֹּלא-הִ גַדְּ תָ לִי ,בַמֶ ה כ ֹּחֲ ָך
מֹורה ֹלא-עָ לָה עַ ל-
גָדֹול .טז וַי ְּהִ י כִי-הֵ צִיקָ ה לֹו בִדְּ ב ֶָריהָ  ,כָל-הַ יָמִ ים--ו ַתְּ ַא ְּלצֵהּו; ו ַתִ קְּ צַר נַפְּ שֹו ,לָמּות .יז וַיַגֶד-לָּה אֶ ת-כָל-לִבֹו ,ו ַי ֹּאמֶ ר לָּה ָ
ר ֹּאשִ י--כִי-נְּזִיר אֱ ֹלהִ ים אֲ נִי ,מִ בֶטֶ ן אִ מִ י; אִ םֻ -גלַחְּ תִ י ו ְּסָ ר מִ מֶ נִי כ ֹּחִ י ,ו ְּחָ לִיתִ י ו ְּהָ י ִיתִ י ְּככָל-הָ ָאדָ ם .יחו ַתֵ ֶרא דְּ לִילָה ,כִי-הִ גִיד לָּה אֶ ת-כָל-לִבֹו,
ו ַתִ שְּ לַח ו ַתִ קְּ ָרא לְּסַ ְּרנֵי ְּפלִשְּ תִ ים לֵאמ ֹּר עֲ לּו הַ פַ עַ ם ,כִי-הִ גִיד לה (לִי) אֶ ת-כָל-לִבֹו; ו ְּעָ לּו אֵ לֶיהָ סַ ְּרנֵי פְּ לִשְּ תִ ים ,וַיַעֲ לּו הַ כֶסֶ ף
ְּבי ָדָ ם .יט ו ַתְּ י ַשְּ נֵהּו ,עַ ל-ב ְִּרכֶיהָ ,ו ַתִ קְּ ָרא לָאִ יש ,ו ַתְּ ַגלַח אֶ ת-שֶ בַע מַ חְּ לְּפֹות ר ֹּאשֹו; ו ַתָ חֶ ל ,לְּעַ נֹותֹו ,וַיָסַ ר כ ֹּחֹו ,מֵ עָ לָיו .כ ו ַת ֹּאמֶ ר ,פְּ לִשְּ תִ ים
עָ לֶיָך שִ מְּ שֹון; וַיִקַ ץ מִ שְּ נָתֹו ,ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ צֵא כְּפַ עַ ם בְּפַ עַ ם ו ְּאִ נ ָעֵ ר ,ו ְּהּוא ֹלא י ָדַ ע ,כִי י ְּהו ָה סָ ר מֵ עָ לָיו .כאו ַי ֹּאחֲ זּוהּו ְּפ ִלשְּ תִ ים ,וַיְּנַקְּ רּו אֶ ת-עֵ ינָיו;
ַיֹורידּו אֹותֹו עַ זָתָ ה ,וַיַַאסְּ רּוהּו ַבנְּחֻ שְּ תַ י ִם ,וַי ְּהִ י טֹוחֵ ןְּ ,בבֵית האסירים (הָ אֲ ִ
ו ִ
סּורים ).כב וַיָחֶ ל שְּ עַ ר-ר ֹּאשֹו ְּלצַמֵ חַ  ,כַאֲ שֶ ר ֻגלָח.
כג ו ְּסַ ְּרנֵי ְּפלִשְּ תִ ים ,נֶאֶ סְּ פּו ִלזְּב ֹּחַ ֶזבַח-גָדֹול לְּדָ גֹון אֱ ֹלהֵ יהֶ םּ--ולְּשִ מְּ חָ ה; ו ַי ֹּאמְּ רּו--נָתַ ן אֱ ֹלהֵ ינּו ְּבי ָדֵ נּו ,אֵ ת שִ מְּ שֹון אֹויְּבֵנּו .כד וַי ְִּראּו א ֹּתֹו הָ עָ ם,
ַארצֵנּו ,ו ַאֲ שֶ ר הִ ְּרבָה אֶ ת-חֲ ָללֵינּו .כה וַי ְּהִ י ,כי טוב (כְּטֹוב) ִלבָם,
וַי ְּהַ לְּלּו אֶ ת-אֱ ֹלהֵ יהֶ ם :כִי ָאמְּ רּו ,נָתַ ן אֱ ֹלהֵ ינּו ְּבי ָדֵ נּו אֶ ת-אֹויְּבֵנּו ,ו ְּאֵ ת מַ חֲ ִריב ְּ
ו ַי ֹּאמְּ רּו ,קִ ְּראּו לְּשִ מְּ שֹון ו ִישַ חֶ ק-לָנּו; וַיִקְּ ְּראּו לְּשִ מְּ שֹון מִ בֵית האסירים (הָ אֲ ִ
סּורים) ,וַיְּצַחֵ ק לִפְּ נֵיהֶ ם ,וַיַעֲ מִ ידּו אֹותֹו ,בֵין הָ עַ מּודִ ים .כו ו ַי ֹּאמֶ ר
שִ מְּ שֹון אֶ ל-הַ נַעַ ר הַ מַ חֲ זִיק ְּבי ָדֹו ,הַ נִיחָ ה אֹותִ י ,והימשני (ו ַהֲ מִ ישֵ נִי) אֶ ת-הָ עַ מֻ דִ ים ,אֲ שֶ ר הַ ַבי ִת נָכֹון עֲ לֵיהֶ ם; ו ְּאֶ שָ עֵ ן ,עֲ לֵיהֶ ם .כז ו ְּהַ ַבי ִת ,מָ לֵא
הָ אֲ נָשִ ים ו ְּהַ נָשִ ים ,ו ְּשָ מָ ה ,כ ֹּל סַ ְּרנֵי ְּפלִשְּ תִ ים; ו ְּעַ ל-הַ גָג ,כִשְּ ֹלשֶ ת אֲ לָפִ ים אִ יש ו ְּאִ שָ ה ,הָ ר ֹּאִ ים ,בִשְּ חֹוק שִ מְּ שֹון .כח וַיִקְּ ָרא שִ מְּ שֹון אֶ ל-י ְּהו ָה,
ו ַי ֹּאמַ ר :אֲ דֹּנָי י ְּהו ִה ָזכ ְֵּרנִי נָא ו ְּחַ זְּקֵ נִי נָא אַ ְך הַ פַ עַ ם הַ זֶה ,הָ אֱ ֹלהִ ים ,ו ְּאִ נָקְּ מָ ה נְּקַ םַ-אחַ ת מִ שְּ תֵ י עֵ ינַי ,מִ ְּפלִשְּ תִ ים .כט וַיִלְּפ ֹּת שִ מְּ שֹון אֶ ת-שְּ נֵי
עַ מּודֵ י הַ תָ ו ְֶך ,אֲ שֶ ר הַ ַבי ִת נָכֹון עֲ לֵיהֶ ם ,וַיִסָ מֵ ְך ,עֲ לֵיהֶ ם--אֶ חָ ד בִימִ ינֹו ,ו ְּאֶ חָ ד בִשְּ מ ֹּאלֹו .ל ו ַי ֹּאמֶ ר שִ מְּ שֹון ,תָ מֹות נַפְּ שִ י עִם-פְּ לִשְּ תִ ים ,וַיֵט
בְּכ ֹּחַ  ,וַיִפ ֹּל הַ ַבי ִת עַ ל-הַ סְּ ָרנִים ו ְּעַ ל-כָל-הָ עָ ם אֲ שֶ ר-בֹו; וַיִהְּ יּו הַ מֵ תִ ים ,אֲ שֶ ר הֵ מִ ית בְּמֹותֹוַ ,רבִים ,מֵ אֲ שֶ ר הֵ מִ ית בְּחַ יָיו .לא וַי ְֵּרדּו אֶ חָ יו וְּכָל-
בֵית ָאבִיהּו ,וַיִשְּ אּו א ֹּתֹו ,וַיַעֲ לּו וַיִקְּ בְּרּו אֹותֹו בֵין צ ְָּרעָ ה ּובֵין אֶ שְּ תָ א ֹּל ,בְּקֶ בֶר מָ נֹוחַ ָאבִיו; ו ְּהּוא שָ פַט אֶ ת-י ִשְּ ָראֵ ל ,עֶ שְּ ִרים שָ נָה.
After that, he fell in love with a woman in the Wadi Sorek, named Delilah. 5 The lords of the Philistines went up to her
and said, “Coax him and find out what makes him so strong, and how we can overpower him, tie him up, and make him
helpless; and we’ll each give you eleven hundred shekels of silver.” 6 So Delilah said to Samson, “Tell me, what makes
you so strong? And how could you be tied up and made helpless?” 7 Samson replied, “If I were to be tied with seven
fresh tendons that had not been dried, I should become as weak as an ordinary man.” 8 So the lords of the Philistines
brought up to her seven fresh tendons that had not been dried. She bound him with them, 9 while an ambush was
waiting in her room. Then she called out to him, “Samson, the Philistines are upon you!” Whereat he pulled the tendons
apart, as a strand of tow comes apart at the touch of fire. So the secret of his strength remained unknown. 10 Then
Delilah said to Samson, “Oh, you deceived me; you lied to me! Do tell me now how you could be tied up.” 11 He said, “If
”I were to be bound with new ropes that had never been used, I would become as weak as an ordinary man.

12 So Delilah took new ropes and bound him with them, while an ambush was waiting in a room. And she cried,
“Samson, the Philistines are upon you!” But he tore them off his arms like a thread. 13 Then Delilah said to Samson,
“You have been deceiving me all along; you have been lying to me! Tell me, how could you be tied up?” He answered
her, “If you weave seven locks of my head into the web.” 14 And she pinned it with a peg and cried to him, “Samson, the
Philistines are upon you!” Awaking from his sleep, he pulled out the peg, the loom, and the web. 15 Then she said to
him, “How can you say you love me, when you don’t confide in me? This makes three times that you’ve deceived me
and haven’t told me what makes you so strong.” 16 Finally, after she had nagged him and pressed him constantly, he
was wearied to death 17 and he confided everything to her. He said to her, “No razor has ever touched my head, for I
have been a nazirite to God since I was in my mother’s womb. If my hair were cut, my strength would leave me and I
should become as weak as an ordinary man.” 18 Sensing that he had confided everything to her, Delilah sent for the
lords of the Philistines, with this message: “Come up once more, for he has confided everything to me.” And the lords of
the Philistines came up and brought the money with them. 19 She lulled him to sleep on her lap. Then she called in a
man, and she had him cut off the seven locks of his head; thus she weakened him and made him helpless: his strength
slipped away from him. 20 She cried, “Samson, the Philistines are upon you!” And he awoke from his sleep, thinking he
would break loose and shake himself free as he had the other times. For he did not know that the LORD had departed
from him. 21 The Philistines seized him and gouged out his eyes. They brought him down to Gaza and shackled him in
bronze fetters, and he became a mill slave in the prison. 22 After his hair was cut off, it began to grow back. 23 Now the
lords of the Philistines gathered to offer a great sacrifice to their god Dagon and to make merry. They chanted, “Our god
has delivered into our hands Our enemy Samson.” 24 When the people saw him, they sang praises to their god,
chanting, “Our god has delivered into our hands The enemy who devastated our land, And who slew so many of us.”
25 As their spirits rose, they said, “Call Samson here and let him dance for us.” Samson was fetched from the prison, and
he danced for them. Then they put him between the pillars. 26 And Samson said to the boy who was leading him by the
hand, “Let go of me and let me feel the pillars that the temple rests upon, that I may lean on them.” 27 Now the temple
was full of men and women; all the lords of the Philistines were there, and there were some three thousand men and
women on the roof watching Samson dance. 28 Then Samson called to the LORD, “O Lord GOD! Please remember me,
and give me strength just this once, O God, to take revenge of the Philistines, if only for one of my two eyes.” 29 He
embraced the two middle pillars that the temple rested upon, one with his right arm and one with his left, and leaned
against them; 30 Samson cried, “Let me die with the Philistines!” and he pulled with all his might. The temple came
crashing down on the lords and on all the people in it. Those who were slain by him as he died outnumbered those who
had been slain by him when he lived. 31 His brothers and all his father’s household came down and carried him up and
buried him in the tomb of his father Manoah, between Zorah and Eshtaol. He had led Israel for twenty years.
' עמ' ב, סוטה ט.27
 ד) ויהי אחרי כן ויאהב אשה בנחל שורק ושמה דלילה תניא רבי אומר אילמלא (לא) נקרא שמה דלילה ראויה היתה," (שופטים טז
שתקרא דלילה דילדלה את כחו דילדלה את לבו דילדלה את מעשיו
The Gemara continues its discussion of Samson. The verse states: “And it came to pass afterward, that he loved a woman
in the valley of Sorek, whose name was Delilah” (Judges 16:4). It is taught in a baraita that Rabbi Yehuda HaNasi says: Even
if she had not been called by the name Delilah, it would have been fitting that she be called Delilah, for she weakened
[dildela] his strength, she weakened his heart, and she weakened his deeds, thereby decreasing his merits.
' ילקוט שמעוני שופטים רמז ע.28
" : מאי ותאלצהו א"ר יצחק בשם רבי אמי בשעת גמר ביאה היתה נשמטת מתחתיו." ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו
The verse states: “And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, that his soul was
vexed unto death” (Judges 16:16). What is the meaning of “and urged him”? How did she do so? Rabbi Yitzḥak of the

school of Rabbi Ami says: At the moment immediately before his completion of the act of intercourse, she slipped away
from beneath him. By doing this, she urged him to reveal his secret.
 .29סוטה י א
" ויהי טוחן בבית האסורים א"ר יוחנן אין טחינה אלא לשון עבירה וכן הוא אומר (איוב לא ,י) תטחן לאחר אשתי מלמד שכל אחד ואחד
הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתתעבר הימנו אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי קמי דשתי חמרא חמרא קמי רפוקא גרידיא
דובלא ( בפני שותה היין  -תן יין  ,בפני עובד האדמה  -תן קליפת יבלית ) .
With regard to Samson’s capture, the verse states: “And the Philistines laid hold on him, and put out his eyes; and they
brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass; and he did grind in the prison-house” (Judges 16:21).
Rabbi Yoḥanan says: Grinding is nothing other than a language of a transgression of sexual intercourse, and so the verse
says: “Then let my wife grind unto another man” (Job 31:10). This teaches that each and every Philistine man brought his
wife to the prison in order that she should be impregnated by Samson. Rav Pappa said: This is an example of the folk
saying that people say: Before a wine drinker, bring wine; before one who digs in the ground, bring figs. So too, Samson,
who married Philistine women, was brought more Philistine women while in prison.
 .30החת”ס על התורה הפטרת פרשת נשא ד”ה והוא יחל
" “ ואיתא במדרש דהיינו ערפה היינו הרפה והיא נבעלה לשמשון בבית האסורים וילדה גלית ,וכו ”'
 .31משנה נזיר פ"א ,מ"ב
" מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון?  -נזיר עולם הכביד שערו מקל בתער ומביא שלש בהמות ואם נטמא מביא קרבן טומאה .נזיר
שמשון הכביד שערו אינו מקל ,ואם נטמא אינו מביא קרבן טומאה".
 .32רמב"ם הלכות נזירות ,פ"ג הי"ג
"שמשון לא היה נזיר גמור שהרי לא נדר בנזיר אלא המלאך הפרישו מן הטומאה .וכיצד היה דינו?  -היה אסור ביין ואסור בתגלחת
ומותר היה להיטמא למתים ודבר זה הלכה מפי הקבלה".
 .33מדרש ב"ר ,י' ,טז
" "גלוי היה לפני הקב"ה ששמשון יהיה הולך אחר עיניו ,לפיכך הזירו בנזיר שלא יהיה שותה יין לפי שהיין מביא לידי זימה ,ומה בזמן
שהיה נזיר הלך אחר עיניו ,אילו היה שותה לא היה לו תקנה לעולם מרוב שהיה רודף אחר זימה".
 .34בראשית רבה (וילנא) צח,יג
"...זה שמשון בן מנוח ,כיחידו של עולם מה יחידו של עולם אינו צריך סיוע ,כך שמשון בן מנוח אינו צריך לסיוע"
 .35בתלמוד ירושלמי סוטה ט,ע"ב  -י,ע"א
"וא"ר יוחנן :שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים ,שנאמר( :בראשית מט) דן ידין עמו כאחד וגו' .וא"ר יוחנן :שמשון על שמו של
הקב"ה נקרא ,שנאמר( :תהלים פד) כי שמש ומגן ה' אלהים וגו' .אלא מעתה ,לא ימחה! אלא מעין שמו של הקב"ה ,מה הקב"ה
מגין על כל העולם כולו ,אף שמשון מגין בדורו על ישראל "
 .36מסכת ראש השנה ,פרק ב'
" "בית דינו של גדעון ושל יפתח ושל שמשון שקולין כנגד משה ואהרן ושמואל "
 .37דברים יד טו
ָארץ ,אֲ שֶ ר י ְּהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹּתֵ ן לְָך ,ו ִִירשְּ תָ ּה ,וְּי ָשַ בְּתָ ה בָּה; ו ְָּאמַ ְּרתָ  ,אָ שִ ימָ ה עָ לַי מֶ לְֶךְּ ,ככָל-הַ גֹוי ִם ,אֲ שֶ ר סְּ בִיב ֹּתָ י" .
" כִי-תָ ב ֹּא אֶ ל-הָ ֶ
“ If, after you have entered the land that the LORD your God has assigned to you, and taken possession of it and settled
”in it, you decide, “I will set a king over me, as do all the nations about me,

