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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק ט"ו
' ושופטים פרק א,' פרק י"ב פסוק י,מתי נכבשה ירושלים על ידי יהודה? השווה פרק ט"ו פסוק ס"ג
. וראה רד"ק על הפסוקים האלו,'פס' ח
 ואילו לפי פרק י"ח פסוק כ"ח ירושלים נפלה בנחלת,לפי פסוק ס"ג ירושלים נפלה בנחלת יהודה
(. כיצד מתפרש הדבר? )ראה דעת מקרא.בנימין
 כמו שהוא עושה לאזורים האחרים,הכתוב אינו מזכיר את הערים שהיו נמצאים בחבל ירושלים
(.160  הערה, עמ' קמ"ח, האם ידוע לנו זהותם של ערים אלו? )ראה דעת מקרא.המוזכרים בפרק
?היכן נמצא בפסוק י"ט משחק מלים

.1
.2
.3
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Questions for Perek ט"ו:
1. When was Yerushalayim capture by the tribe of Yehuda? Compare Yehoshua 15:63 and
12:10, and Shoftim 1:8. See the Radak’s commentary on these pesulim.
2. According to pasuk  ס"גYerushalyim was part of Yehuda’s portion, while according to
18:28 it was part of Binyamin’s. How can this contradiction be resolved (see the Da’at
Mikra).
3. The Navi refrains from mentioning the cities that were part of the district of
Yerushalayim, though it does mention cities in other districts mentioned in the Perek.
Which cities are the ones left out? See Daat Mikra page 148, footnote 160.
4. Where is there a pun in pasuk ?י"ט

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/rishonim/nahalot-2.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim02.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_yehoshua.doc
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Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_1_yehoshua_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_04_01_archive.html

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/joshua_chapter_15
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_joshua_chapters_13_19

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.

צביה בת חוה פריידה
שרה בת ביילה

