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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק א
? בניגוד לשאר הנביאים,מדוע חשוב לציין את יחוסו של שמואל
 סיפור המזכיר את רחל,מדוע בכלל חשוב הסיפור על שתי הנשים בביתו של אלקנה
? אולם במה הוא משפיע על שמואל ודרכו,ולאה
?מדוע חשב עלי שחנה שיכורה
? מה משמעות האשמתו של שמואל כמורה הוראה בפני רבו. לא- ברכות דף ל

.1
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Questions for Perek א:
1. Why does the Navi find it necessary to relate Shmuel’s pedigree, as opposed to
all other Neviim whose ancestry is not related?
2. Why is it important to relate the story of the two wives in the house of Elkana, a
story that is reminiscent of Rachel and Leah, yet does not seem to impact on
Shmuel or his mission?
3. Why did Eli think that Chana was drunk?
4. Masechet Berachot amudim 30 – 31: What is the significance of the accusation
that Shmuel rendered a halachik ruling in front of his Rav?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב שנקולבסקי שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Schenkolewski for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/madua.htm
http://www.herzog.ac.il/main/megadim/1medan.html
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/shmaatin/hana.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/yerushat.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/araret.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim04.pdf
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Worksheets – דפי עבודה
http://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shmuela.doc
Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_3_shmuel-a_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_intro_to_samuel
http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_1
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_1_7

Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו מייל ל
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

ניסן בן יטקע רחל

