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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"ג
 השוו את תוכן דבריו.( יהושע אוסף את ראשי העם לשיחה פעמים בסוף ימיו )פרק כ"ג ופרק כ"ד.1
 האם ניתן להבין מדוע יהושע חש צורך לכנס את ראשי העם פעם שניה.ומטרתם בשתי השיחות
(. התחלת פרק כ"ד,אחרי נאומו הראשון? )ראה אברבנאל
. מצא מקבילות בתוכן ובניסוח בין דברי יהושע בפרק כ"ג ודברי משה בספר דברים.2
 מהם שתי הדרכים להבין את הצירוף "כי אם" בפסוק ח'? כיצד משמעות הצירוף משפיעה על.3
(. מלבים, אברבנאל, רדק,משמעות המשפט "איש אחד מכם ירדף אלך" בפסוק י'? )ראו אונקלוס
Questions for Perek כ"ג:
1. Yehoshua gathers the leaders of Bnei Yisrael twice at the end of his life to speak to them
(perek  כ"גand )כ"ד. Compare the content and purpose of his speeches in the two
perakim. Why might Yehoshua have felt the need to gather the leaders an additional
time after the first speech? (See Abarbanel, beginning of perek כ"ד.)
2. Find as many parallels as you can in content and phraseology between Yehoshua’s
speech in perek 23 and Sefer Devarim.
3. What are the two possible explanations of the phrase  כי אםin pasuk ' ?חHow does the
meaning of these words affect the meaning of the sentence  איש אחד מכם ירדף אלךin
pasuk '( ?יSee Onkelos, Radak, Abarbanel, Malbim).

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
 עמכם הסליחה.לדאבוני לא הצלחתי למצוא מאמרים לפרק זו
Unfortunately I could not find any articles about this perek.

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_23

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.

שרה בת ביילה

