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:שאלות לפרק י
לֹשׁים עֲיָרִים
ִ וּשׁ
ְ לֹשׁ ים ֲעיָרִים
ִ  הנביא מספר לנו שליאיר הגלעדי היו " שְׁלֹשִׁים ָבּנִים רֹ ְכבִים עַל ְשׁ.1
.ָל ֶה ם" מה זה מסמל? העזר ברד"ק
 מהן.טז- פעם בפסוק י' ופעם בפסוקים טו, בני ישראל זועקים אל ה' פעמיים בפרקנו בתגובה לסבלם.2
ההבדל)ים( בין שתי הקריאות? איך התגובות של הקב"ה שונים? אולי העזר בסקירה כללית בתחילת
. הפרק הבא
" " וַיִָּצּעֲקוּ ְבּנֵי עַמּוֹן וַיַּחֲנוּ... "וַיַּעַבְרוּ ְבנֵי עַמּוֹן אֶת ַהיַּ ְרדֵּן: בפרק שלנו מתאור ההתקדמות של בני עמון.3
." אבל בפרק הבא כשיפתח שולח שליחים אל בני עמון הוא שולח אותם לעמון ולא לגלעד...ַבּגִּ ְלעָד
.למה? ראה ברד"ק ובמלבי"ם על פסוק יז
Questions for Perek י:
1. The Navi tells us that Yair Hagiladi had “thirty sons riding thirty colts and they
owned thirty towns.” What does this signify? See the Radak for assistance.
2. B’nei Yisrael cry out to Hashem twice in response to their suffering, once in
passuk 10 and once in p’sukim 15-16. What are some differences between these
two cries? How are Hashem’s responses different? (You may also choose to skim
the beginning of the next perek as well.)
3. Our perek describes the advances of B’nei Ammon; “B’nei Ammon crosses the
Jordan….” And “they encamped in Gilad…” yet in the next perek, when Yiftach
sends messengers to B’nei Ammon, he sends them to Ammon and not to Gilad.
Why is that? See the Radak and the Malbim on passuk 17 for assistance.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shof10eli-1.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim03.pdf
Worksheets – דפי עבודה
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http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shoftim_all.doc
Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_2_shoftim_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/judges_chapter_10

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו מייל ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.

הרב דוד אברהם בן פייגא

הרב בנימין בן בלנקה

ניסן בן אתקע רחל

