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שאלות לפרק כ"ו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

דוד לא נותן לאבישי להרוג את שאול למרות שיכל בקלות להרגו .מה היו הנימוקים של
דוד להימנעותו
איזו תכונות נפש מתגלות אצל דוד כאן?)עיין במצודת דוד פסוקים י'-י'א(
איך ייתכן שלא התעוררו ולא ראו כשדוד ואנשיו נכנסו לתוך המחנה? מה היה הנס?
)מצאו את התשובה בלשון הנביא( "_________ __________ " )מצודת דוד י"ב(
דוד אומר לשאול שיצטרך לברוח מא"י בגללו .את מה דוד מדמה ליציאה מהארץ? )רש"י
פס י"ט (.ראה מלבי"ם )"שאהיה בחו"ל תחת ...הדבקה בארץ הקדושה"(
שאול ,ברגע של שפיות ולא תחת השפעת הרוח הרעה ,מתוודה ואומר שחטא .איך הוא
מגדיר ומסביר את חטאו? )"אין אדם חוטא ,אלא אם כן נכנס בו רוח שטות"(..
דוד מלמד אותנו כללים בביטחון בה' שניתן ללמוד מהפסוקים" .1:ה' ישיב לאיש את
צדקתו ואת אמונתו" " .2כן תגדל נפשי בעיני ה' ,ויצילני מכל צרה"
:כ"ו Questions for Perek

1. Why didn’t David let Avishai kill Shaul, though he could have easily accomplished
?it
מצודת 2. What character traits does David exhibit by not allowing the murder? (see
)דוד פסוקים י'-י'א
3. How is it that nobody woke up when David and his men entered Shaul’s
)מצודת דוד י"ב( encampment? Find the answer in the words of the Navi
4. David informed Shaul that as a result of Shaul’s actions, he would have leave
). See alsoרש"י פס י"ט( ?Eretz Yisrael. To what does David compare this as well
)"שאהיה בחו"ל תחת ...הדבקה בארץ הקדושה"( the Malbim
5. In a moment of clarity, Shaul admits that he treated David wrongly. How does
?Shaul classify his evildoing
6. David’s actions and words teach us about trust in G-d. This can be found in the
"כן תגדל נפשי בעיני ה' ,ויצילני " 2.ה' ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו" pesukim: 1.
מכל צרה"
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.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
http://daat.ac.il/daat/tanach/ktuvim/mishley13.htm
שאלות לעיון – Questions
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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_06_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_26
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_21_27

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
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