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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י"א
('איך מוכיחים זקני גלעד שבאמת באים אל יפתח מתוך רצון לכבדו? )מדרש רבה פסוק ח
( רד"ק,למה נקרא מצפה מקום שהוא "לפני ה'"? )פסוק י"א – רש" י
 )פסוקים ט"ו. הטענות שיפתח השיב למלך בני עמון על טענתו שבני ישראל לקחו את ארצו4 מה היו
( כ"ז, כ"ו, כ"ב – כ"ה,– כ"א
 )פסוק כ"ו. כיצד מגיעים למספר זה. שנה300 יפתח אמר לבני עמון שהם היו צריכים להתלונן לפני
( רד"ק, רש"י השני מתקשר לפסוק שבא, פירושים2 –  רש"י- מה הכוונה "ותהי חק בישראל"? )פסוק ל"ט
(אחריו
(מה באמת קרה לבת יפתח? )פסוק ל"ט – רד"ק
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Questions for Perek י"א:
1. How did the Elders of Gilad prove to Yiftach that they came to honor him? ( מדרש
')רבה פסוק ח
2. Why was Mitzpe called a place that was “before Hashem”? ( – פסוק י"אRashi,
Radak)
3. What were the Yiftach’s four counter-arguments to the King of Bnei Amon who
claimed that Bnei Yisrael took his land? ( כ"ז, כ"ו, כ"ב – כ"ה,)פסוקים ט"ו – כ"א
4. Yiftach responded to Bnei Amon that they should have complained 300 years
prior. How did Yiftach get to that number? ( – פסוק כ"וRashi, Radak)
5. What does “And there was law in Israel” mean? ( – פסוק ל"טRashi has two
explanations. The second one relates to the following pasuk)
6. What really happened to the daughter of Yiftach? ( פסוק ל"ט- Radak)
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/rishonim/shof10eli-1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/lo-noda-2.htm
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http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/diplomatya.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/20.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_11

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.

הרב דוד אברהם בן פייגא

הרב בנימין בן בלנקה

ניסן בן אתקע רחל

