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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י”ג
 מתגלות בפרק הזה? תיקחו בחשבון עריכתו את, לטוב ולרע, אילו תכונות של שאול.1
. וסיבותיו לא לחכות לשמואל, מנהיגותו בגלגל,המלחמה נגד הפלשתים
 דעת מקרא אומר שהמונח. שימו לב שהיהודים נקראים על ידי מונחים שונים בפרקנו.2
. מצאו ראיות לשיטה זאת."עברים" בפרקנו מתייחס ליהודים שנשתעבדו לפלשתים
 למה לחכות לשמואל לפני הקרבת הקרבנות הוא מבחן טוב לבדוק אם שאול ראוי.3
( חשבו על הבעיות ששאול.ח להוראות המקוריות של שמואל לשאול:למלוכה? )עיינו י
.והקב"ה מעלות בקשר למלוכה בפרקים הקודמים
Questions for Perek י"ג:
1. What qualities of Saul’s character, the good and the bad, emerge from this
chapter? Consider his arranging the fight against the Philistines, his leadership in
Gilgal, and his reasons for not waiting for Shmuel.
2. Notice that the Jews are referred to by different terms in this chapter. Daat
Mikra says that the term “Hebrews” (“ivrim”) in this chapter refers to Israelites
who were subjugated by the Philistines. Find evidence for this view.
3. Why is the test of waiting for Shmuel before offering the sacrifices a good way to
decide if Shaul is worthy of being king? (See 10:8 for the original instructions of
Shmuel to Shaul.) Consider what problems Shmuel and Hashem raise about the
king in previous chapters.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/milhamut-4.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

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

 בית שמש,24 רח' השושן

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_13
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_13_14

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

