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שאלות לפרק י':
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שמואל נותן לשאול  3אותות שדרכם ידע שדבר המלוכה יתקיים .מה הם?
באות השנייה כתוב "עולים אל האלוקים בית אל ".למה מוזכר "אל האלוקים" שהרי לא
הארון ולא המשכן היו בבית אל? מה לומדים על חשיבות בית אל מכך? )מהר"י קרא,
רד"ק פסוק ג'(
מדוע נקראת קרית יערים בשם "גבעת האלוקים"? מדוע שאול צריך לעבור בעיר זו?
)רש"י פסוק ה'( לגבי איזה  2עניינים תצלח עליו רוח ה'? )רד"ק פסוק ה' באמצע(
שמואל אומר לשאול "ותצלח עליך רוח ה'" "ויהפוך לאיש אחר" במה ישתנה? )רד"ק
פסוק ו' ורש"י פסוק ט'(
לפי הרד"ק לפסוק ה' "והמה מתנבאים" מי הם חבל הנביאים? מה היה תוכן נבואתם?
למה היו לפניהם כלי נגינה? )ראו גם מצודת דוד פסוק ה'(
מהי משמעות הביטוי "הגם שאול בנביאים"? )פסוק י"ב מצודת דוד "היתה למשל"
וברד"ק(
בפרק זה יש  3מקרים המצביעים על הענווה הגדולה של שאול .מצאו את המילים
המרכזיות המבטאות את ההכנעה והצניעות המיוחדת שלו) .רד"ק פסוק ט"ז ,רש"' פסוק
כ"ב ,רד"ק כ"ו מהר"י קרא מצודת דוד פסוק כ"ז(
:י' Questions for Perek

1. Shmuel gave Shaul three signs which would prove to him that the kingship would
?survive. What are the signs
”2. When mentioning the second sign, Shmuel states “going up to G-d to Beit El.
Why is “to G-d” mentioned when neither the Ark nor the Mishkan were in Beit
מהר"י קרא ,רד"ק פסוק ( ?El? What does this teach us of the importance of Beit El
)ג'
3. Why is Kiryat Yearim called “the hill of G-d”? Why does Shaul need to pass
) Concerning what to issues was the spirit of G-dרש"י פסוק ה'( ?through this city
)רד"ק פסוק ה' באמצע( ?supposed to rest on Shaul
4. Shmuel said to Shaul “The spirit of G-d will rest on you” “and you will change”, in
)רד"ק פסוק ו' ורש"י פסוק ט'( ?what way would he change
 on pasuk 5 “and they prophesied” who is the group ofרד"ק 5. According to the
prophets? What was the content of their prophecy? Why did they have musical
)מצודת דוד פסוק ה' instruments?(see also
פסוק י"ב מצודת דוד ( ”?6. What is the meaning of “Is Shaul amongst the prophets
)"היתה למשל" וברד"ק
7. In this Perek there are three instances that indicate Shaul’s humility. Pinpoint the
רד"ק פסוק ט"ז ,רש"' פסוק ( words that bring his humbleness and modesty to light.
)כ"ב ,רד"ק כ"ו מהר"י קרא מצודת דוד פסוק כ"ז
הוקרה
אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו.
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Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/history/divrey/frame16.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/nevua-2.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/tora/rachel/rachlmav.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim04.pdf
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/i_samuel_chapter_10
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_8_10

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
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