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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק ט"ו
?למה זה מתאים שאנחנו לומדים את הפרק הזה דווקא בשבוע הזה
 ולאבד עם שלם "מאיש, להרג,איך אנחנו מתמודדים עם זה שה' מצוה אותנו להשמיד
(עד אשה מעלל ועד יונק" )פסוק ג(? )עיין אברבנאל שמות פרק יז
()פסוק ו( מי הם הקיני ומה החסד שעשו לבני ישראל? )עיין רש"י ומצודת דוד
?מה היה החטא של שאול ואיך הוא הגיב כששמואל הוכיח אותו
מי קורע את המעיל של מי בפסוק כז ומה חשיבות המעשה? עיין שמואל א פרק כד פסוק
כז:ד – מי קורע את המעיל של מי ומה היו הנסיבות? איך שני הפסוקים )שמואל א טו
?ד( מוסיפים מימד חדש אחד לשני:וכד
Questions for Perek ט"ו:

.1
.2
.3
.4
.5

1. Why is it perfect timing that we are up to this perek this week?
2. How do we deal with the troubling moral implications of a command to wipe out
an entire nation "?"מאיש עד אשה מעלל ועד יונק
3. Who are the  קיניand what did they do for Bnei Yisrael? See Rashi and Metzudat
David
4. What does Shaul do wrong? How does he react when confronted about it?
5. Who tears whose coat in  פסוק כזand what is the significance of this act? See also
 – שמואל א פרק כד פסוק דwho tears whose coat there and under what
circumstances? How do these 2 pesukim (כז: שמואל א טוand ד: )שמואל א כדadd
an interesting new dimension to each other?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לדינה נול שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dina Knoll for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua15eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/milhemet.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/milhemet-2.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim04.pdf
Worksheets – דפי עבודה
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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_15

http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_15_16

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

