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 ד'שעת אייר                                 בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                       נזירות שמשון
    (נון-, והרב אלחנן בןכטנשטייןי)על פי שיעור של הרב משה ל נשאפרשת ל

 
 שופטים פרק י"ג .1
ָעה ִמִמְׁשַפַחת ַהָדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָצְר  ב

ָרא ַמְלַאְך ג  .ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְולֹא ָיָלָדה ָהִאָשה -ֶאל ה'-ַויֵּ
ה ֶליָה ִהנֵּ ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת -ָנא ַאְּת -ַויֹאֶמר אֵּ

ן ָכר ְוַאלִּתְׁשִּתי ַיִין -ְוַעָּתה ִהָשְמִרי ָנא ְוַאל ד  .בֵּ ּתֹאְכִלי -ְוׁשֵּ

א-ָכל ן ּומֹוָרה לֹא ה  .ָטמֵּ -ַיֲעֶלה ַעל-ִכי ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְּת בֵּ
ל -ים ִיְהֶיה ַהַנַער ִמןִק ְנִזיר ֱאֹל-רֹאׁשֹו ִכי ַהָבֶטן ְוהּוא ָיחֵּ

ל ִמַיד ְפִלְׁשִּתים-ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ַוָּתבֹא ָהִאָשה  ו  .ִיְשָראֵּ
אֹמר ִאיׁש ָהֱאֹלַוּתֹאֶמר לְ  הּו ִק ִאיָׁשּה לֵּ ַלי ּוַמְראֵּ ים ָבא אֵּ

ה ַמְלַאְך ָהֱאֹל יִק ְכַמְראֵּ -ים נֹוָרא ְמֹאד ְולֹא ְׁשִאְלִּתיהּו אֵּ

ַויֹאֶמר ִלי ִהָנְך ָהָרה  ז  .ִהִגיד ִלי-ְׁשמֹו לֹא-ִמֶזה הּוא ְוֶאת
ן ְוַעָּתה ַאל ָכר וְ -ְוֹיַלְדְּת בֵּ -ּתֹאְכִלי ָכל-ַאלִּתְׁשִּתי ַיִין ְוׁשֵּ

יֹום -ַהֶבֶטן ַעד-ים ִיְהֶיה ַהַנַער ִמןִק ְנִזיר ֱאֹל-ֻטְמָאה ִכי
  מֹותֹו.

ים ִק דֹוָני ִאיׁש ָהֱאֹל-ִבי אֲ   ַויֹאַמר ה'-ַוֶיְעַּתר ָמנֹוַח ֶאל ח
נּו ַמה-ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ָיבֹוא ינּו ְויֹורֵּ לֵּ ַנֲעֶשה ַלַנַער -ָנא עֹוד אֵּ

ים ְבקֹול ָמנֹוַח ַוָיבֹא ַמְלַאְך ִק ַוִיְׁשַמע ָהֱאֹל ט  .ַהיּוָלד
ָהִאָשה ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַבָשֶדה ּוָמנֹוַח -ים עֹוד ֶאלִק ָהֱאֹל

ין ִעָמּה ד ְלִאיָׁשּה  י  .ִאיָׁשּה אֵּ ר ָהִאָשה ַוָּתָרץ ַוַּתגֵּ ַוְּתַמהֵּ

ַלי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ  ה ִנְרָאה אֵּ ָליו ִהנֵּ ָלי-רַוּתֹאֶמר אֵּ   .ָבא ַביֹום אֵּ

י ִאְׁשּתֹו ַוָיבֹא ֶאל יא ֶלְך ָמנֹוַח ַאֲחרֵּ ָהִאיׁש ַויֹאֶמר -ַוָיָקם ַויֵּ

 יב  .ָהִאָשה ַויֹאֶמר ָאִני-ִדַבְרָּת ֶאל-לֹו ַהַאָּתה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר
ַהַנַער -ִיְהֶיה ִמְׁשַפט-ַמה  ַויֹאֶמר ָמנֹוַח ַעָּתה ָיבֹא ְדָבֶריָך

הּוּומַ  -ִמֹכל ֲאֶׁשר  ָמנֹוחַ -ֶאל ה'ַויֹאֶמר ַמְלַאְך  יג  .ֲעשֵּ

ר-ָאַמְרִּתי ֶאל א ִמֶגֶפן ַהַיִין -ִמֹכל ֲאֶׁשר יד  .ָהִאָשה ִּתָשמֵּ יֵּצֵּ
ָכר ַאל ְׁשְּת ְוָכל-לֹא תֹאַכל ְוַיִין ְוׁשֵּ ֹכל   ּתֹאַכל-ֻטְמָאה ַאל-ּתֵּ

  ִצִּויִתיָה ִּתְׁשֹמר.-ֲאֶׁשר
ֹ  טו  ָנא אֹוָתְך ְוַנֲעֶשה -ַנְעְצָרה  ה'ַמְלַאְך -אֶמר ָמנֹוַח ֶאלַוי

-ָמנֹוַח ִאם-ֶאל ה'ַויֹאֶמר ַמְלַאְך  טז  .ְלָפֶניָך ְגִדי ִעִזים
ִני לֹא ִכי   ַּתֲעֶלָנה ה'ַּתֲעֶשה ֹעָלה לַ -ֹאַכל ְבַלְחֶמָך ְוִאם-ַּתְעְצרֵּ

-ַויֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל יז  .הּוא ה'ַמְלַאְך -ָיַדע ָמנֹוַח ִכי-לֹא

 יח  .ָיבֹא דבריך )ְדָבְרָך( ְוִכַבְדנּוָך-ִכי  ִמי ְׁשֶמָך ה'ַמְלַאְך 
  ֶפִלאי.-ָלָמה ֶזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא ה'ַויֹאֶמר לֹו ַמְלַאְך 

-ַהִמְנָחה ַוַיַעל ַעל-ְגִדי ָהִעִזים ְוֶאת-ַוִיַקח ָמנֹוַח ֶאת יט

ַוְיִהי  כ  .ַמְפִלא ַלֲעשֹות ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֹרִאיםּוה' ַהצּור לַ 
ַח ַהָשַמְיָמה ַוַיַעל ַמְלַאְך ַעל ַהִמְזבֵּ ְבַלַהב  ה'-ַבֲעלֹות ַהַלַהב מֵּ

ַח ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֹרִאים ַוִיְפלּו ַעל יֶהם ָאְרָצה-ַהִמְזבֵּ  כא  .ְפנֵּ
ָר  ה'ָיַסף עֹוד ַמְלַאְך -ְולֹא ִאְׁשּתֹו ָאז -ָמנֹוַח ְוֶאל-ֹאה ֶאלְלהֵּ

ִאְׁשּתֹו -ַויֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל כב  .הּוא ה'ַמְלַאְך -ָיַדע ָמנֹוַח ִכי

ץ  כג  .ים ָרִאינּוִק ִכי ֱאֹל  מֹות ָנמּות ַוּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו לּו ָחפֵּ
נּו לֹא ה' נּו ֹעָלה ּוִמְנָחה ְולֹא ֶהְרָאנּו ֶאת-ַלֲהִמיתֵּ -ָלַקח ִמָידֵּ

ת לֹא ִהְׁשִמיָענּו ָכזֹאת-ָכל ֶלה ְוָכעֵּ ן  כד  .אֵּ ֶלד ָהִאָשה בֵּ ַוּתֵּ

הּו -ַוִּתְקָרא ֶאת  כה  .ה'ְׁשמֹו ִׁשְמׁשֹון ַוִיְגַדל ַהַנַער ַוְיָבְרכֵּ

ה ה'ַוָּתֶחל רּוַח  ין ֶאְׁשָּתֹאל-ְלַפֲעמֹו ְבַמֲחנֵּ ין ָצְרָעה ּובֵּ   .ָדן בֵּ
 :במדבר רבה י' ה.2
לפי " מלמד שהיה אביו מדן ואמו של מנוח מיהודה"

"אשתאול ( יהושע ט"ו לג) בהיה ליהודה כדכתישצרעה 
"ויהי  (יהושע י"ט מא)וצרעה היה לדן " וצרעה ואשנה

לפיכך צריך לפרש שהיה " גבול נחלתם צרעה ואשתאול
אינו אומר משבט אלא ממשפחת ". ממשפחת הדניש"

 .מלמד שהיה אביו מדן ואמו של מנוח מיהודה הדני
 בבא בתרא צא ע"א:.3

אמר רבה בר רב הונא אמר רב: אבצן זה בעז. מאי 
קמ"ל? כי אידך דרבה בר רב הונא, דאמר רבה בר רב 

נא אמר רב: מאה ועשרים משתאות עשה בעז לבניו, הו
"ויהי לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה 
ושלשים בנות הביא לבניו מן החוץ וישפט את ישראל 
שבע שנים", ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות, אחד 
בבית אביו ואחד בבית חמיו, ובכולן לא זימן את מנוח, 

)מנוח הוא כמו פרדה  אמר: כודנא עקרה במאי פרעא לי
שאינה יכולה להוליד, ולכן לא יוכל להזמין אותי 

תאנא: וכולן מתו בחייו. והיינו דאמרי למשתאות(, 
ל אינשי: בחייך דילדת שיתין, שיתין למה ליך? איכפ

ת והוליד בן שא אשה נוספ) ואוליד חד דמשיתין זריז

http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%91%D7%94&perek=%D7%99&pasuk=%D7%94
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%91%D7%94&perek=%D7%99&pasuk=%D7%94
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2&perek=%D7%99%D7%98&pasuk=%D7%9E%D7%90
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2&perek=%D7%99%D7%98&pasuk=%D7%9E%D7%90
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מפרש שם המדרש ו -( נוסף, שיהיה טוב מכל הששים
שהכוונה לבועז והילד הוא עובד, שממנו יצא דוד, ויש 
אומרים שהכוונה למנוח, שהוליד את שמשון שהיה טוב 

 .מכל בני אבצן שמתו
הרד"ק בפרשת יפתח על הפסוק "והוא בן אשה .4

 ":זונה
 תרגום של תוספתא: הא נימוסא הוה בישראלוב

מלקדמין דלא מסתחרא אחסנתא משיבטא לשיבטא, 
ובכן לא הוה יכיל גבר למיסב איתתא דלא משיבטיה 
וכד הות איתתא דרחמא גברא דלא משבטיה נפקא מבי 
נשא בלא אחסנתא וכד הוו קרן לה, פונדקיתא דרחימת 

"חוק תח )גברא דלא משיבטה, וכן הוות לה לאימיה דיפ
חלה משבט לשבט. היה בישראל מלפנים, שלא תסוב נ

לכן גזרו, שלא יוכל איש לישא אשה, שאינה משבטו, 
וכשהיתה אשה אוהבת גבר משבט אחר היתה יוצאה 

 -מבית בעלה בלא נחלה, והיו קוראים לה "פונדקיתא" 
זונה, שאוהבת גבר משבט אחר, וכן היה לה, לאמו של 

 (יפתח
 :שמות רבה סוף פרשה מ.5

ול משבט יהודה, ואין אמר רבי חנינה בן פזי, אין לך גד
שהיה מן הלחינות )השפחות(... אמר , לך ירוד משבט דן

הקב"ה יבוא ויזדווג לו )בצלאל בן אורי מיהודה 
לאהליאב בן אחיסמך מדן( שלא יהו מבזין אותו, ושלא 
יהא אדם רוחו גסה עליו, לפי שהגדול והקטן שוין לפני 

 …המקום
 :ויקרא רבה א' א.6

א"ר סימון פנחס בשעה שהיתה רוה"ק שורה עליו היו 
ים. ורבנן אמרי אשתו של מנוח מה פניו בוערות כלפיד

היתה אומרת לו "הנה איש אלהים בא אלי ומראהו 
כמראה מלאך האלהים", כסבורה בו שהוא נביא ואינו 

 אלא מלאך
 :אשת מנוח ושרה אשת אברהםבין .7

בשורת יצחק )בראשית 
 (י"ח

 (בשורת שמשון )שופטים י"ג

 מנוח ואשתו לא התפללו לבן  אברהם התפלל לבן 

ך התגלה המלא
 לאברהם 

המלאך התגלה בראשונה 
לאשת מנוח, ואחר כך פעם 

 נוספת למנוח ולאשתו 

אברהם האמין למלאך 
 ושרה צחקה 

מנוח לא האמין למלאך ואשתו 
 האמינה 

המלאכים אכלו מהאוכל 
 שהכין אברהם 

המלאך לא אכל מהאוכל שנתן 
 לו מנוח 

שוב אשוב אליך כעת "
 "חיה

 ולא יסף עוד מלאך ה'"
 "להיראות

מנוח ואשתו הופכים לנזירים    
 אחרי ההתגלות 

הבן מיוחס לאברהם 
 "()"ותלד בן לאברהם

הבן אינו מיוחס למנוח )"ותלד 
 "(האישה בן

 
 המשנה בנזיר )פ"א, מ"ב(:.8

נזיר עולם הכביד  ?"מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון
שערו מקל בתער ומביא שלש בהמות ואם נטמא מביא 

ה. נזיר שמשון הכביד שערו אינו מקל, ואם קרבן טומא
 נטמא אינו מביא קרבן טומאה".

 רמב"ם )הלכות נזירות, פ"ג הי"ג(:ה.9
"שמשון לא היה נזיר גמור שהרי לא נדר בנזיר אלא 

היה  -המלאך הפרישו מן הטומאה. וכיצד היה דינו? 
אסור ביין ואסור בתגלחת ומותר היה להיטמא למתים 

 קבלה".ודבר זה הלכה מפי ה
 : הגמרא בנדרים )כ"ב.(.11

"ר' נתן אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו 
 מקריב עליו קרבן". 

 סוטה פ"א מ"ח: .11
"שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את 

 עיניו". 
 , י', טז:ראשית רבהב.12
גלוי היה לפני הקב"ה ששמשון יהיה הולך אחר עיניו, "

ה שותה יין לפי שהיין לפיכך הזירו בנזיר שלא יהי
מביא לידי זימה, ומה בזמן שהיה נזיר הלך אחר עיניו, 
אילו היה שותה לא היה לו תקנה לעולם מרוב שהיה 

 רודף אחר זימה".
 : הרב ליכטנשטיין.13

מוסד הנזירות טומנת בחובה פוטנציאל רוחני גדול, אך 
היא טעונה הגבלות מבחינת היקף השימוש שבה, ויש 

וחניות ובעייתיות לא מבוטלת. הפרשה בה אף סכנות ר
מדגישה יותר את הקדושה האפשרית להשגה 
וההפטרה מאירה את עינינו בפן השני שלה, ובזה היא 
מהווה משקל נגד מסוים, המסייג ומזהיר על הצורך 
בהגבלת הענין בהתאם לצרכים ובספוק הנחיה רוחנית 

 ואישית לאלה הבוחרים בנזירות.

 

http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%A8%D7%91%D7%94&perek=%D7%90&pasuk=%D7%90
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%A8%D7%91%D7%94&perek=%D7%90&pasuk=%D7%90

