
 
 

 

 

 

 

 
 כה -שופטים פרק יג, ב ספר                       

 

 הפטרת פרשת נשא

 בפרשת השבוע מובאת פרשת נזירות, ומפטירים בפרשה זו העוסקת בענין שמשון השופט, שהיה נזיר עולם:

 ְולֹא ,ֲעָקָרה ְוִאְׁשּתֹו ,ָמנֹוחַ  ּוְׁשמֹומשבט דן,  - ִניַהדָ  ִמִמְׁשַפַחת ,ִמָצְרָעה ֶאָחד ִאיׁש ַוְיִהי )ב(פרק יג 

ֶליהָ  ַויֹאֶמר ,ֶאל ָהִאָשה ַמְלַאְך ה' ַויֵָּרא )ג( .ָיָלָדה ה ָנא ,אֵּ עד עכשיו,  ָיַלְדְּת  ְולֹא ַאְּת ֲעָקָרה ִהנֵּ

ן ְוָיַלְדְּת עתה,  ְוָהִרית בדרך הטבע נזק לעובר, ומלבד  מדברים הגורמים ָנא ִהָשְמִרי ,ְוַעָּתה )ד( .בֵּ

ָכר ַיִין ְוַאל ִּתְׁשִּתיזה תנהגי כדין הנזירות,  א ְוַאל ּתֹאְכִלי ,ְוׁשֵּ דברים האסורים באכילה  - ָכל ָטמֵּ

ן ְוֹיַלְדְּת  ָהָרה ִהָנְך ִכי )ה( על הנזיר. לא יעלה על שער ראשו תער  - ַעל רֹאׁשֹו לֹא ַיֲעֶלה ּומֹוָרה ,בֵּ

ולכן כבר קודם לידתו צריכה היא להזהר  ,ִמן ַהָבֶטן ַהַנַער ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ְנִזירִכי לגלחו, 

ל ְוהּואמדברים האסורים על הנזיר,  ל ְלהֹוִׁשיעַ  ָיחֵּ ולא ידעה האשה  )ו( .ְפִלְׁשִּתים ִמַיד ֶאת ִיְשָראֵּ

אֹמר ְלִאיָׁשּה ַוּתֹאֶמר ָהִאָשה ַוָּתבֹאהאם זהו מלאך או נביא,  ַלי ָבא ָהֱאֹלִהים ִאיׁש ,לֵּ כי מצד  ,אֵּ

הּוזה שבא מלובש בגוף נראה הוא כנביא,  ה ּוַמְראֵּ שמצד  ,ְמֹאד נֹוָרא ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך ְכַמְראֵּ

י ִמֶזה ְׁשִאְלִּתיהּו ְולֹאמראהו הנורא נראה שהוא מלאך,   ְוֶאת ְׁשמֹומאיזה מקום בא,  - הּוא אֵּ

ן ְוֹיַלְדְּת  ָהָרה ִהָנְך ,ִלי ֶמרַויֹא )ז( .ִלי לֹא ִהִגיד ָכר ַיִין ַאל ִּתְׁשִּתי ְוַעָּתה ,בֵּ ָכל  ְוַאל ּתֹאְכִלי ,ְוׁשֵּ

]ובאמת סיום הדברים 'עד יום  מֹותֹו ַעד יֹום ִמן ַהֶבֶטן ַהַנַער ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִכי ְנִזיר ,ֻטְמָאה

כי ידע שלפני מותו תתחלל מותו' היה הוספה שהוסיפה האשה, אבל המלאך לא אמר כן, 

נזירותו. ולא אמרה את מה שאמר לה המלאך שהוא יתחיל להושיע את ישראל מיד פלשתים, 

כיון שבאותו זמן שלטו הפלשתים על ישראל, חששה שיתפרסם הדבר ויהרגו הפלשתים את 

ואמר את  ,ָׁשַלְחָּת  ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים ִאיׁש ,ֲאדֹוָני ִבי ,ַויֹאַמר ֶאל ה' ָמנֹוחַ  ַוֶיְעַּתר )ח( הילד[.

ינּו עֹוד ָיבֹוא ָנאההנהגות של האשה קודם הלידה,  לֵּ נּו ,אֵּ גם את  - ַהיּוָלד ַלַנַער ַמה ַנֲעֶשה ְויֹורֵּ

ֶאל  עֹוד ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך ַוָיבֹא ,ָמנֹוחַ  ְבקֹול ָהֱאֹלִהים ַוִיְׁשַמע )ט( ההנהגות של הילד לאחר לידתו.

ין ִאיָׁשּה ּוָמנֹוחַ  ,ַבָשֶדה יֹוֶׁשֶבת ְוִהיא ,ָהִאָשה  )י( ולא היה שם בעלה באותו הזמן. - ִעָמּה אֵּ

ר ד ַוָּתָרץ ,ָהִאָשה ַוְּתַמהֵּ ָליו ַוּתֹאֶמר ,ְלִאיָׁשּה ַוַּתגֵּ ַלי ִנְרָאה ִהנֵּה ,אֵּ ָלי ַביֹום ֲאֶׁשר ָבא ָהִאיׁש אֵּ  .אֵּ

יַא  ָמנֹוחַ  ַויֵֶּלְך ַוָיָקם )יא(  ַויֹאֶמר ,ֶאל ָהִאיׁש ַוָיבֹאכי היא ידעה את מקומו של המלאך,  ,ִאְׁשּתֹו ֲחרֵּ

אחרי שהורית  ,ָמנֹוחַ  ַויֹאֶמר )יב( .ָאִני ,ַויֹאֶמר ,ֶאל ָהִאָשה ֲאֶׁשר ִדַבְרָּת  ָהִאיׁש ַהַאָּתהמנוח,  לֹו

איך עליו  - ִמְׁשַפט ַהַנַער ה ִיְהֶיהמַ לומר לנו  ְדָבֶריָך ָיבֹא ַעָּתהלאשה את הנהגתה בזמן עיבורה, 

הּולנהוג,  ומה יהיו מעשי גבורתו, כי מאחר ובא לומר להם הנהגות מיוחדות עוד  - ּוַמֲעשֵּ



 
 
 
 
 
 

 

 

עניני  ,ֶאל ָמנֹוחַ  ה' ַמְלַאְך ַויֹאֶמר )יג( בטרם נולד, בודאי מיועד הוא לפעול דברים גדולים.

הנזירות של הנער עצמו אינם צריכים נבואה מיוחדת, כי דיני נזירות ידועים לכל יודעי דת 

ודין, ושליחותי היתה מיוחדת אל האשה, שזו הנהגה מיוחדת ומחודשת, שאף בימי העיבור 

ר ,ֶאל ָהִאָשה ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ִמֹכלצריכה היא לנהוג בדיני נזירות, ועל זה נשלחתי אליה, ו  .ִּתָשמֵּ

א ִמֹכל )יד( ָכר ְוַיִין ,תֹאַכל לֹא ַהַיִין ִמֶגֶפן ֲאֶׁשר יֵּצֵּ ְׁשְּת  ְוׁשֵּ ֲאֶׁשר  ֹכל ,ַאל ּתֹאַכל ְוָכל ֻטְמָאה ,ַאל ּתֵּ

 ֶאל ַמְלַאְך ָמנֹוחַ  ַויֹאֶמרכיון שעדיין לא ידע מנוח אם זהו מלאך או נביא,  )טו( .ִּתְׁשֹמר ִצִּויִתיהָ 

לקרבן, אם מלאך אתה.  ִעִזים ְגִדי ְלָפֶניָך ְוַנֲעֶשהלסעודה, אם נביא אתה.  אֹוָתְך ָנא ַנְעְצָרה ,ה'

ִני ,ֶאל ָמנֹוחַ  ה' ַמְלַאְך ַויֹאֶמר )טז(  ,ַּתֲעֶלָנה 'ַלהרק  ,ֹעָלה ְוִאם ַּתֲעֶשה .ְבַלְחֶמָך לֹא ֹאַכל ,ִאם ַּתְעְצרֵּ

 ִכייע לו מנוח שישאר אצלם לסעודה, היה כי אסור להקריב קרבנות למלאכים, והטעם שהצ

 ,ה' ֶאל ַמְלַאְך ָמנֹוחַ  ַויֹאֶמר )יז( אלא היה מסופק בדבר. ,הּוא ה' ִכי ַמְלַאְךבבירור  ָמנֹוחַ  לֹא ָיַדע

כדי שכאשר תתקיים  - ְוִכַבְדנּוָך ְדָבְרָך ִכי ָיבֹאוראוי שתאמר לנו את שמך,  ,ְׁשֶמָךמה[ -] ִמי

והרי  ,ִלְׁשִמי ִּתְׁשַאל ֶזה ָלָמה ,ה' ַמְלַאְך לֹו ַויֹאֶמר )יח( סם הדבר, ותתכבד בכך.נבואתך, יתפר

כי שם  ,ֶפִלאי ושמי - ְוהּואאיני נביא אלא מלאך ה', ואיני צריך כבוד ותפארת מבני האדם, 

כיון שאמר לו המלאך שיעשה  )יט( המלאך משתנה לפי שליחותו, ועתה נשלח לעשות פלאות.

 - ַלֲעשֹות ּוַמְפִלא ,ַלה' ַעל ַהצּור ַוַיַעל ,ְוֶאת ַהִמְנָחה ָהִעִזים ֶאת ְגִדי ָמנֹוחַ  ַוִיַקחהקרבן לה', את 

 ֹרִאים ְוִאְׁשּתֹו ּוָמנֹוחַ המלאך עשה פלאים, שהוריד אש מהשמים על המזבח לאכול את הקרבן, 

ַעל ַהַלַהב ַבֲעלֹות ַוְיִהי (כ)זאת בעיניהם.  חַ הַ  מֵּ חַ  ְבַלַהב ַמְלַאְך ה' ַוַיַעל ,ַהָשַמְיָמה ִמְזבֵּ  ,ַהִמְזבֵּ

יֶהם ַוִיְפלּווראיית המלאך בעת הסתלקותו היא דרגה גבוהה יותר,  ,ֹרִאים ְוִאְׁשּתֹו ּוָמנֹוחַ   ַעל ְפנֵּ

ָרֹאה ה' ַמְלַאְך עֹוד ְולֹא ָיַסף )כא( .ָאְרָצה  ִכי ַמְלַאְךבבירור  ָמנֹוחַ  ָיַדע זָא  ,ְוֶאל ִאְׁשּתֹו ֶאל ָמנֹוחַ  ְלהֵּ

 )כג( .ָרִאינּו ֱאֹלִהים ִכי ,ָנמּות מֹות ,ֶאל ִאְׁשּתֹו ָמנֹוחַ  ַויֹאֶמר )כב( ולכן לא חזר אליהם עוד. ,הּוא ה'

ץ לּו ,ִאְׁשּתֹו לֹו ַוּתֹאֶמר נּו ה' ָחפֵּ נּו לֹא ָלַקח ,ַלֲהִמיתֵּ מבני שהרי קבלת המנחה  ,ּוִמְנָחה ֹעָלה ִמָידֵּ

האדם היא אות לרצון ואהבה מעם ה', ולא לכעס וענישה, וכיון שקיבל ה' את מנחתנו, זו 

ֶלה ֶהְרָאנּו ְולֹאראיה שאינו חפץ להענישנו, ועוד, שאם היינו עומדים למות,  לא היה  - ֶאת ָכל אֵּ

תעושה לנו את כל הפלאות הללו, כדי להמיתנו, ועוד,  ֹ  ִהְׁשִמיָענּו לֹא ְוָכעֵּ לא היה  - אתָכז

ֶלד )כד( משמיע לנו בשורה זו שיוולד לנו בן, שמבשורה זו מוכח בודאי שנחיה, ולא נמות.  ַוּתֵּ

ן ָהִאָשה הּו ,ַהַנַער ַוִיְגַדל ,ִׁשְמׁשֹון ֶאת ְׁשמֹו ַוִּתְקָרא ,בֵּ נחה  - ְלַפֲעמֹו ה' רּוחַ  ַוָּתֶחל )כה( .ה' ַוְיָבְרכֵּ

ה ָדן לפעם,עליו רוח גבורה מעם ה' מפעם  ין ,ְבַמֲחנֵּ ין ָצְרָעה בֵּ  :ֶאְׁשָּתֹאל ּובֵּ

 


