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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י"ג
 בפסוק א' כתוב "והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה" – מה פרוש "לרשת" פה? על פי ההקשר.1
 האם הוא לכבוש את האויב על ידי מלחמה או לחלק את הארץ לשבטים אחרי,של שאר הפרק
? וי"ג, י"ב,' כמו בפסוקים ו,המלחמה? האם יש למילה הזאת אותה משמעות בכל הפרק
 דעת מקרא אומר "ויש לקרוא 'חצי, למי מתיחסת המילה "עמו"? כפתרון: בפסוק ח' יש בעיה.2
? מה הבעיה ומה הפתרון, במילים שלך."השבט המנשה' פעמיים
? נקרא בלעם "הקוסם" )פסוק כב( ולא הנביא, לדעתך, למה.3
Questions for Perek י"ג:
1. In pasuk 1 it says, "and there was much land left l'rishtah". What does the verb
"lareshet" mean here? Based on the context of the rest of the chapter, does it mean to
conquer the enemy through war, or to divide the land among the tribes after the war?
Does this word mean the same thing throughout the chapter, such as in verses 6, 12,
and 13?
2. In pasuk 8 there is a problem, to what does the word "imo" ("with it") refer? As a
solution, Daat Mikra says, "One should read 'half the tribe of Menashe' twice." In your
own words, what is the problem and what is the solution?
3. Why do you think Bilam is called the "magician" (pasuk 22) and not the prophet?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב לרב מרק סמילוויץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/gvul-eli-1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/midyan.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_13

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

