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שאלות לפרק ב':
 .1מצאו ביטויים בתפילת חנה המופיעים גם בתפילת ה"הלל".
” .2לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כן יתפלל ".עיינו במצודת דוד בפסוק א'
"ותתפלל חנה" ומצאו כיצד קיימה הלכה זו.
 .3חנה משבחת את ה' ש"אין צור כאלוקינו ".עיינו ברש"י פסוק ב ,ומצאו מה השבח
שמסתתר במילת צור.
" .4אל תרבו תדברו "...עיינו ברש"י פסוק ג' ומצאו מאיזו מידה רעה חנה מרחיקה אותנו?
מה הסיבה שלא ננהג כך?
 .5רש"י בפסוק ד' מונה את הפעולות המוזכרות בפסוק שהן מהאומנות הבלעדית של
הקב"ה .מנו אותם ומצאו עוד דוגמאות להפיכת הטבע או המצב בתפילתה.
 .6עיינו ברד"ק בפסוק א' ומצאו את הנבואה שבשירה זו על מלכי האומות וכנסת ישראל,
לפי הדרש .מהו המסר העיקרי בשירה זו ע"פ פירושו בסוף ,על פי הפשט?
 .7מצאו רמזים לכל ברכה בתפילת השמונה עשרה בתוך שירת חנה .ניתן להכין טבלה
לעצמכם.
 .8מתי קוראים את תפילת חנה בהפטרה? למה לדעתכם תפילתה נבחרה כהפטרה ביום
זה? )ניתן לעיין בספר של הרב יעקובסון בספר חזון המקרא כרך הב' עמוד ?(358
 .9מה הם חטאי בני עלי?
 .10למרות ששמואל גדל כצדיק עובד את ה'
 .aמצאו  4פסוקים אודות שמואל המצביעים על עלייתו המתמדת וגדולתו
 .bליד כל פסוק אודות שמואל יש פסוק המתאר את רע מעשיהם של בני עלי .מצאו
אותם.
 .11מה יהיו העונשים לבית עלי ומה יהיה הסימן שאכן העונש יתקיים?
:ב' Questions for Perek
1. Find expressions in Chana’s prayer that appear in the Hallel
2. “A person should mention G-d’s praise and only then should he pray.” Read the
 to see how Chana observed this halacha.א'  on pasukמצודת דוד
3. Chana praises G-d by saying that “there is no rock like our G-d.” Read Rashi on
” and find the deeper meaning of the word “rock.ב' pasuk
 who discusses the bad characterג' 4. “Don’t speak much…” Read Rashi on pasuk
trait from which Chana is distancing herself. Why should we follow Chana’s
?example
, enumerates various examples of G-d’s handiwork. Find themד' 5. Rashi, in pasuk
and find other examples of the changing of nature, or status, in Chana’s prayer.
 and find the prophecy that relates to foreign kingsא' 6. Read the Radak in pasuk
?. According to the Radak, what is the main message of the prayerבני ישראל and
7. Find allusions to each bracha of the Shmoneh Esreh in Chana’s prayer.
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8. When is Chana’s prayer read as a Haftarah? Why was it picked? See Rav
Jackobson’s book, חזון המקרא, in the second volume page 358.
9. What was the sin of Eli’s sons?
10. Though Shmuel was raised as a Tzadik who served G-d
a. Find four pesukim about Shmuel that show his increase in piety
b. Alongside each pasuk describing Shmuel, there appears another that
describes the evil ways of Eli’s sons. Find them.
11. What is the punishment that will be brought against Eli’s family? What is the sign
that the punishment will be carried out?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס 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
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/shmaatin/hana.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/ki-2.htm
http://www.herzog.ac.il/main/megadim/30walfish.html
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/yerushat.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/araret.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
http://www.ou.org/pdf/nach_3_shmuel-a_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
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Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_2
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_1_7

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

