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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק ט"ז
 מה הם התכונות.( יח,יב-יא:כג( ודוד )טז-כב: י,ב: השווה את התיאורים של שאול )ט.1
?שהקב"ה מחפש במלך
 מה הם התכונות שהקב"ה מחפש במלך?האם תשובתך עולה בקנה אחד עם,ז: לפי טז.2
תשובתך לשאלה אחת? האם תשובות אלו מעידות על גישת היהדות ליחס בין צורה
כ(? )בפילוסופיה אפלטונית יש להניח של"טוב" ול"אמת" יש:ותוכן )ע' פרקי אבות ד
(.מראה חיצוני יפה
 ובסוף,(י:ט( וכמי ש"תצלח עליו רוח אלוקים" )י: שאול מכונה כמקבל "לב אחר" מאת ה' )י.3
חייו כמי שנאחז ב”רוח רעה” מאת ה'? האם ביטויים אלו מתארים תהליכים רוחניים
?בלבד או גם תהליכים פיזיולוגיים
Questions for Perek ט"ז:
1. Compare and contrast the descriptions of King Saul (9:2 and 10:23-24) and King
David (16:11-12, 18). What characteristics does God seem to be looking for in a
king?
2. According to 16:7, what characteristics is God looking for in a king? Does your
answer correspond with your answers to question one? Do these answers teach
us something about how Judaism views the relationship between form and
content (cf. Pirkei Avot 4:20)? (In Platonic thought, “the Good, the Beautiful, and
the True” are unified.)
3. In 10:9, “God gave him [Shaul] another heart” and shortly thereafter “the spirit
of God gripped him” as he became a prophet (10:10). In our perek, “the spirit of
the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord began to terrify
him” (16:14). Do these phrases describe wholly metaphysical or physiological
phenomena? Are they meant to be taken literally or figuratively?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/haeyva.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/madua-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_16

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

