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שאלות לפרק י"ט:
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8

מתי אירוע זה קרה? )מצודת דוד פסוק א'(
למה מוזכר "ומלך אין בישראל"? )מצודת דוד פסוק א'(
כתוב "ויבא עד נכח יבוס היא ירושלים ".מתי עיר זו עברה לידי היהודים? )מצודת דוד
פסוק י'(
למה לא רצו לישון בעיר יבוס והעדיפו להמשיך לעיר של בני ישראל? )מלבי"ם ומעם
לועז( רמז – הם בטחו במידה מסוימת המאפיינת את בני ישראל)!( שלצערנו לא הוכיח
את עצמו כאן.
פסוק כ"ב מתאר תחילת מעשה הרשעות של אנשי הבליעל מבנימין .פסוק זה דומה מאד
לפסוק בספר בראשית המתאר אנשי בליעל ומעשיהם המגונים .מי הם האנשים האלו?
איך המלבי"ם מסביר את ההבדל בין  2המקרים והעונש השונה?
לאיזה שבט לא נשלח חלק מגופה ולמה? )שבמקומו  2נשלחו לאפרים ומנשה( )מצודת
דוד פסוק כ"ט(
מה הלוי רצה להביע בשלחו את  12החלקים בכך שבטי ישראל? )מלבי"ם פסוק כ"ט(
עיין באגרות משה יורה דעה חלק ב' תשובה ק"ן לגבי ההיתר לחתוך את גופה )על מנת
להורות צדק ולחנך(

אחרי פרק מדכא כזה ניתן להיזכר ולהתעודד בסימן ההיכר של בני ישראל "רחמנים,
ביישנים ,וגומלי חסדים" ושבעצם מקרא כזה הוא נדיר ש"לא נהייתה ולא נראתה כזאת"
]מאז פילגש בגבעה[ "ועד היום הזה" .שנזכה להגשים את ייעודינו לקדש שם שמים על ידי
תפארת מעשינו ולהיות או לגוים.
:י"ט Questions for Perek
)א'  pasukמצודת דוד 1. When did this even take place? (see
)א'  pasukמצודת דוד 2. Why does it state “and there was no king in Israel? (see
3. The pasuk states “and they came opposite Yivus which is Yerushalayim.” When
)י'  pasukמצודת דוד did Jews gain control of this city? (see
4. Why didn’t they want to sleep in Yivus, and decided to continue to an Israelite
) Hint – They intended to rely on a particular trait thatמלבי"ם ומעם לועז( ?city
defines (!) the Jews, yet unfortunately did not come to play in our perek.
 describes the initial acts of the evil people of Binyamin. This pasuk isכ"ב 5. Pasuk
similar to a pasuk in Sefer Bereishit that describes other evil people and their
 explainמלבי"ם atrocious behavior. Who are these other people? How does the
the difference between the two instances and the different punishments
?received
6. Which tribe did not receive a piece of the body, and why? (Instead, 2 pieces were
)כ"ט  pasukמצודת דוד sent to Menashse and Ephraim respectively). (see
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7. What did the Levi want to convey by sending out the 12 pieces to all the tribes?
(see  מלבי"םpasuk )כ"ט
8. See the Iggrot Moshe ' יורה דעה חלק בResponsa 150 concerning the allowance
to cut up the body (to instruct righteousness and teach)
After such a depressing perek, it is important to remember and be encouraged by
the known traits of “ בני ישראלmerciful, timid, and helpful” and in reality this was a
rare occurrence that “never happened nor seen” [since the story in Givah] “until
today.” May we merit to realize our purpose of consecrating G-ds name through our
glorious actions and to be a light onto the nations.
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

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
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/lo-noda-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/mi-ata-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
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http://www.ou.org/torah/article/judges_chapter_19
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

