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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י”ב
(12:2)?"מדוע שמואל אומר על בניו זה "ובני הנם אתכם
 הרי בני ישראל לא בחרו את,מדוע שמואל אמר על שאול כי הוא מלך שבני ישראל בחרו
(12:13)? ה' בחר אותו,שאול
(12:17)?מהו מטרתו של שמואל לבצע את הנס של גשם בעונת הקציר
(12:22)?"מה ו פירושו של הפסוק "כי לא יעזוב אותך למען שמו הגדול
Questions for Perek י"ב:

.1
.2
.3
.4

1. Why does Shmuel say about this sons "Here they are with you"(12:2)?
2. Why does Shmuel say about Shaul that he was the king that they had chosen,
Bnei Yisroel did not choose Shaul specificaly?(12:13)
3. What is the purpose of Shmuel performing the miracle of the rain during the wet
harvest season?(12:17)
4. What does it mean that Hashem will not leave you for the sake of His great
name?(12:22)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
.לדאבוני לא נמצאו מאמרים לפרק זה
Unfortunately, I could not find any articles for this perek.

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
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Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_12
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_11_12

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.

יוסף שלום בן חיה
מושא

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל

