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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י"ח
(' כלי נגינה לקחו הנשים לשורר בהם? )מצודת ציון פסוק ו3 איזה
?"מה גרם לשאול להיות "עויין את דוד
' הפעלים המתארים את התגובות של שאול להצלחת דוד עד פסוק י3 מצאו את
? בפסוק י' חל תפנית מהי
 המתארים רגשות שאול כלפי, פעלים די דומים ומתעצמים3  אחרי פסוק י' רואים
? מה הם.דוד
(לאיזה מצב הובילו רגשות אלו? )פסוק כ"ט
.מצאו דוגמאות לענווה של דוד בפרק זה
 הוכיחו מהפסוקים שענווה מביאה לברכה מה' ולגדולה )והשווה לשאול שלא
(השלים עם ירידתו והביא על עצמו הסרת ברכת ה' וירידה מכבודו עוד יותר
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.2
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Questions for Perek י"ח:
1. Which three musical instruments did the women take to sing with?( )מצודת ציון
')פסוק ו
2. What caused Shaul to become antagonistic towards David?
3. Find three verbs that describe Shaul’s reaction to David’s success (stop at pasuk
')י
 After pasuk ' יthere is a change. What is it?
 After pasuk ' יthere are three very similar verbs that increase in their
intensity as they describe Shaul’s feelings towards David. What are they?
4. What did these feelings lead to?()פסוק כ"ט
5. Find examples of David’s humility.
 Prove, from the pesukim, that humility brings a blessing from G-d
(compare to Shaul who could not deal with his demise which caused G-d
to leave him and caused him to fall even further)
הוקרה
.אנו רוצים להודות למנדי מרקוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately I could not find article for this perek.
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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_18
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_17_18

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

