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:שאלות לפרק ט"ז
 לפיכך לקה בעזה" )סוטה פרק, תחילת קלקולו בעזה:"רבי אומר: בקשר לשמשון כתוב.1
 הרי בתמנה הוא נשא לאישה, למה נחשבת עזה כתחילת קלקולו של שמשון.(ט
?פלישתית? מה ההבדל בין מה ששמשון עשה בעזה למה שהוא עשה בתמנה
 שלשה פעמים. ארבעה פעמים ניסתה דלילה לשכנעה את שמשון לגלות את סוד כוחו.2
. ובכל פעם היא גילתה אותה לפלישתים,שמשון מנע מלתת לה את הסיבה האמתית
מדוע הוא מסר לה את הסיבה האמתית בפעם הרביעי? האם הוא לא ידע שהוא תדווח
?על כך לפלישתים
 למה חזר הנביא "וישפוט את ישראל" פעמים)בסוף פרק ט"ו ובסוף פרק ט"ז(? איך.3
?אפשר לתאר את שמשון בפרקים קודמים? באיזה בחינה הוא שונה בפרקנו
Questions for Perek ט"ז:
1. In the ninth Perek in Masechet Sota Rav Yehuda Hanasi states that “The
beginning of his (Shimshon’s) deterioration was in Gaza, therefore he was struck
down in Gaza.” Why is Gaza the beginning of his deterioration in Gaza when he
had already married a Philistine woman in Timna? What is the difference
between Shimshon’s actions in Gaza and Timna?
2. Delilah tried four times to get Shimshon to reveal the secret of his power to her.
The first three times, Shimshon gave her false reasons, and each time she shared
them with the Plishtim. Why would Shimshon give in on the fourth time? Didn't
he understand that she would take the information to the Plishtim?
3. 3. Why would the Tanach repeat the fact that Shimshon served as a shofet for
Am Yisrael twice (once at the end of Perek 15 and the second time at the end of
Perek 16)? How would you describe Shimshon in the perakim before ours? How
is he different in our perek?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal glatt 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
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http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/araret.htm
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_16
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_2_16

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

