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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק ג
מה המשמעות של "ונר אלוקים טרם יכבה" בפסוק ג'? איך ביטוי זה מתחבר לשאר
?הפסוק ולשאר הפרק
? איך שמואל מגיב לקריאת ה'? מדוע. ה' מתגלה לשמואל בפעם הראשונה,בפרקנו
" ביטוי דומה מופיע אך ורק בספר.נבואת שמואל צורמת כל כך עד ש"תצילנה שתי אזניו
? מה קרה בפסוקים אלו? מה זה אומר על המסר מה' לשמואל.י"א:מלכים ב' כ"א
?איך מתאר הנביא את ההתפתחות כבודו של שמואל

.1
.2
.3
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Questions for Perek 'ג:
1. In pasuk 3, what is the meaning of the words “v’ner Elokim terem yichbeh”? How
does this expression connected to the rest of that pasuk and the rest of the
perek?
2. Hashem reveals Himself to Shmuel in this perek for the first time. How does
Shmuel initially react to Hashem’s “calling”? Why?
3. Hashem’s message to Shmuel is so powerful that whoever hears it will
“tetzilenah shtei oznav”. That expression (or close to it) appears only one other
time in all of Tanach: Melachim II 21:12. What happened in those psukim? What
does that say about Hashem’s message to Shmuel here?
4. How does the Navi describe the growth of Shmuel’s reputation?
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/kitveyet/betmikra/yerushat.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/araret.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/yerushat.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim04.pdf
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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
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_3
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

