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:שאלות לפרק ז
 ומה ההסבר של, מה היה השם המקורי.ֶשׁת
ֶ  כ"א כיְ ֻרבּ, השם יְֻר ַבּעַל )פסוק א'( מופיע בשמואל ב' י"א.1
שינוי השם? איזה דוגמות נוספות של שמות פרטיים עם התחלפות הרכיבים "בעל" ו"בשת" ידועות
 לפי השקפתם של המשתתפים השונים,"לנו מהתנ"ך? בכמה דרכים אפשר לפרש את השם "ירבעל
בפרק ו '? האם לשם "גדעון" יש גם משמעות סמלית המתאימה לסיפור? מדוע השופט נקרא על
?" ואילו אחרי מותו נקרא תמיד "ירבעל,'ז-שמו "גדעון" על פי רוב בפרקים ו' ו
 ואיזה דרך שתייה," ה היחס בין הצירוף "כל אשר ילק בלשונו מן המים" והצירוף "המלקקים בידם.2
 ומדוע? כמה,ז'(? איזה שותים נבחרו לצאת למחמה-'מצוינת על ידי שני הצירופים )פסוקים ה
?תשובות לשאלות הללו ניתן למצוא אצל הפרשנים
 כיצד המלחמה במדינים "צירפה" )ראה פסוק ד'( לא רק את צבא ישראל אלא גם את אישיותו של.3
 או שמא,גדעון כשופט? האם נראה שגדעון המציא בעצמו את התחבולה שהשתמש בה נגד המדינים
?מסתבר יותר שה' הדריך אותו כיצד לנהל את ההתקפה
Questions for Perek ז:
1. The name Yerubaal (verse 1) appears in 2 Samuel 11:21 as Yerubeshet. Which
was the original name, and what is the explanation for the change? What other
examples of personal names with an interchange between Baal and
Beshet/Boshet are known from the Tanakh? In how many ways can the name
Yerubaal be interpreted, according to the viewpoints of the various participants
in the chapter 6? Does the name Gideon also have a symbolic significance that
is relevant to the story? Why do you think the judge is called Gideon in almost
all of the places he is mentioned in chapters 6 and 7, while in the subsequent
chapters which take place after his death he is known exclusively as Yerubaal?
2. What is the relation between the phrase “Everyone who laps with his tongue
from the water” and the phrase “The ones who lap with their hands”? What is
the manner of drinking described by the two phrases? Which drinkers were
chosen to participate in the battle, and why? How many different answers to
these questions can be found in the mepharshim?
3. How did the battle with the Midianites “refine” (see verse 4) not only the
Israelite army, but also Gideon’s character as a leader? Do you think that
Gideon thought of the ruse he used to defeat the Midianites himself, or is it
more plausible that God told him how to conduct the battle? (See Ralbag, for
example).
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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/melech/19.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/malmtgid.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/milhemet-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/frame15.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_04_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/judges_chapter_7
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_6_8

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
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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.

שרה בת ביילה
הרב בנימין בן בלנקה

