(בית כנסת פייגנסון בנופי אביב )ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק ט"ו
 בין לשבח ובין לגנאי? האם נראה שהוא פועל, מה ניתן ללמוד מפרק זה על אישיותו של שמשון.1
? או גם זה וגם זה, של העם,למען האינטרסים של עצמו
.(י את משחק המילים שבמשפט "בלחי החמור חמור חמרתים" )פס' טז/ הסבר.2
 "אם: כיצד ניתן להבין את דברי שמשון אחרי שהפלישתים שורפים את אשתו ואת אביה באש.3
(.אברבנאל, רלב"ג, מצודת דוד, רד"ק,תעשון כזאת כי אם נקמתי בכם ואחר אחדל"? )ראה רש"י
 למה כתוב פעמיים כמה שנים שפט שמשון את ישראל )בסוף פרק ט"ו ובסוף פרק ט"ז(? למה.4
(. רד"ק, רלב"ג,נכללו בפסוק הראשון המלים "בימי פלשתים"? )ראה אברבנאל

Questions for Perek ט"ו:
1. What can this Perek teach us about Shimshon’s positive, and possibly negative,
traits? Does he act out of personal interests, the interests of the nation, or a
combination of the two?
2. Explain the play on words in pasuk  ט"ז- ""בלחי החמור חמור חמרתים.
3. After the Philistines burnt Shimshon’s wife and father-in-law, Shimshon states “If
you do like this, since I have avenged agains you and then I will stop?” (See Rashi,
Radak, Metzuday David, Ralbag and Abravanel.)
4. Why does the Navi state “Shimshon judged Israel” twice (once at the end of
Perek 15 and the second time at the end of Perek 16)? Why does the first time
include “During the days of the Philistines?” (See Abravanel, Ralbag, and Radak)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לעדינה מושבי שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Adina Moshavi for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/21.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/shimshon.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/araret.htm
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Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim03.pdf
Worksheets – דפי עבודה
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_15

Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו מייל ל
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 יטקע רחל

