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:שאלות לפרק י"ט
ָשׂם אֶת
ֶ כשיונתן ניסה לשכנע את שאול שלא כדאי להרוג את דוד הוא אמר על דוד "וַיּ
. מה הכוונה למלים אלו? היעזר מצודת דוד."נַ ְפשׁוֹ ְבכַפּוֹ
 והרצון של שאול שוב-  ששם דוד נלחם בהצלחה כה רבה- האם יש קשר בין המלחמה
פעם להרוג את דוד? מדוע שאול רוצה להרוג את דוד? )עיין בפעם הראשונה ששאול
(התחיל לשנוא את דוד בפרק הקודם
?מה קורה כשאול שולח מלאכים לניות להרוג את דוד? מה קורה כשאול עצמו הולך לשם
 מתי עוד."יאם
ִ שׁאוּל ַבּנְּ ִב
ָ  אומרים עליו " ֲהגַם,אחרי ששאול התנבא אצל שמואל בניות
אמרו עליו ככה באותם מלים? מה זה אומר על התחדשותו של שאול? )עיין בפרק הבאה
(!שקורה בראש חודש

.1
.2

.3
.4

Questions for Perek י"ט:
1. When Yonatan tried to convince Shaul that he should not kill David, he said “he
put his life in his hand.” What does this mean? See מצודת דוד.
2. Is there a connection between the war, that David fought extremely successfully,
to Shaul determination in killing David? Why does Shaul want to kill David?
(Examine the pesukim in perek 18 that discuss when Shaul started to hate David.)
3. What happens when Shaul sends messengers to Nayot to kill David? What
happens when Shaul goes to Nayot?
4. After Shaul prophesies in Nayot, the people exclaimed “Is Shaul also a navi?”
When was this previously said? What does this say about Shaul’s restoration?
(See Perek 20 which occurs on Rosh Chodesh!))
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימיו גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Yamin Goldsmith 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.
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_19
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_18_20

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

