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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"ז
?לאיזה עיר ברח דוד? האם תוכל למצוא את העיר על המפה היום? למה הוא ברח לשם
.צטט את הפסוק בהמשך הפרק שמראה שהסיבה שלו היתה טובה
(איך דוד ברח לארץ פלשתים? הרי שנוא אותו ורצו להרגו! )העזר במצודת דוד וברד"ק
? למה בקש דוד זאת מאכיש? למה אכיש הסכים ומה היה כוונתו של גוג- 'עיין פסוק ה
()העזר ברד"ק
 למה דוד לא הגיד את האמת? האם יש עוד דוגמאות בתנ"ך שמישהו- 'עיין פסוק י
?"שינה" את האמת או היתה נראה ככה

.1
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.3
.4

Questions for Perek כ"ו:
1. To which city did David escape to? Can you locate the city on a modern map?
Why did he flee there? What pasuk indicates that he escaped there for very
legitimate reasons?
2. We know that the Philistines hated David. As such, how did David have the
audacity to escape to the Philistines? See the (  מצודת דודand the )רד"ק.
3. Why did David want to run away to Achish? Why did Achish agree at what did he
mean about Gog? (see the )רד"ק
4. Why, in pasuk 10, did David not say the truth? Are there other cases in Tanach
where a person “changed” the truth, or cases where it seems like they might
have?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua27eli-1.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
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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_27
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

ניסן בן יטקע רחל

