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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י"ח
 האם תוכל)י( לאתר כל אחד מהבאים על מפה.ישנם כמה מקומות שמוזכרים בפרק שלנו
?מודרנית
 ָצּ ְרעָה.a
 אֶשְׁתָּאֹל.b
 ַהר ֶא ְפ ַריִם.c
 ִק ְריַת יְ ָערִים.d
 האם הם שאלו.חמשת האנשים מדן בקשו מהכהן של מיכה לברר אם יצליחו במשימתם
 האם הם שאלו עבודה זרה? מה הם הרמזים בפסוקים שמצבעים לכאן,את ה'? להבדיל
(ולכאן? )עיין רד"ק
יוֹשׁבֶת ָל ֶב ַטח" או
ֶ " : לדוגמא. הנביא מתאר את העיר ליש ואנשיה בכמה דרכים,'בפסוק ז
? מה המשמעות של כל התיאורים האלו.""רְחִֹקים ֵה ָמּה ִמצִּדֹנִים
 וכו' מביתו של, התרפים,הפרק מתאר את הדרך בה האנשים מדן לקחו בכוח את האפוד
? למה הם עשו את זה? מה היה חסר להם,מיכה ואפילו את הכהן עצמו! לדעתך

.1
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Questions for Perek י"ח:
1. A number of places are mentioned in our Perek. Try and pinpoint their location
on a modern day map:
a. Tzora
b. Eshtaol
c. Har Ephraim
d. Kirtyat Yearim
2. The five people from Dan asked Micha’s Kohen to determine if they would be
successful in their mission. Did they ask G-d? Did they ask a particular pagan
deity? What hints can we glean from the pesukim to answer these questions?
(see the )רד"ק
3. The Navi, in Pasuk ' זdescribes the city of Layish in a number of ways. For
example he refers to Layish as “sits securly” and “far from the Sidonites”. What is
the is the Navi implying with these descriptions?
4. The Navi relates that the people of Dan forcibly took the vest, the Terafim, and
even the Kohen from Micha’s house. Why did they do this? What were they
missing?
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.
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Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/22.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/bayamim-2.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_18
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_17_21
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_17_211

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

