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:שאלות לפרק כ"ט
? או האם הוא רצה להימנע מלהלחם, האם דוד רצה להילחם ליד הפלשתים נגד שאול.1
.מצאו תמיכה לתשובתכם
? ממה פחדו סרני הפלשתים? למה המלך אכיש לא שותף לפחדם.2
ל היהודים )פסוק ו'(? האם התופעה הזאת מגלה- א,' למה מלך פלשתים נשבע בשם ה.3
?משהו על היחס בין אכיש לבין דוד
Questions for Perek כ"ט:
1. Did David want to fight Shaul alongside the Plishtim, or did he want to avoid the
battle? Bring support for your answer.
2. What were the Plishti officers afraid of? Why didn’t the king share their fear?
3. Why is the king of the Plishtim swearing in the name of Hashem, the God of the
Jews (verse 6)? Does this phenomenon reveal anything about the relationship
between Achish and David?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately I did not find any articles for this Perek.
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_06_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
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http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_29
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_28_29

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.

צביה בת חווה פריידה

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל

