(בית כנסת פייגנסון בנופי אביב )ע"ר
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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק ל"א
. רשמו כל אלו שנהרגו בפרק זה.1
?( איך מת שאול? מי הרג אותו בסוף )לפי פרק זה.2
 האם היה מותר לשאול לעשות מה שעשה? לדיון מעניין לגבי השאלה:1#  בונוס
 תסתכלו בדעת זקנים מבעלי התוספות לבראשית פרק ט פסוק ה על,הזאת
 )גם תסתכלו ברד"ק כאן בשמואל א פרק לא פסוק."'המילים "ואף את דמכם וגו
("...ה "כי מת שאול" מן המילים "ולא חטא שאול
 מי הרג את שאול לפי פרק. תסתכלו בפרק הבא – שמואל ב פרק א:2#  בונוס
ד ד"ה "ויקח שאול את: תעיינו ברלב"ג על שמואל א לא,זה? ליישב את הסתירה
.( מדבר על זה בהתחלה1# החרב ויפל עליו" )גם הרד"ק בבונוס
? מה עשו הפלישתים עם שאול כשמצאו את גופו? מי עצר את הבושה הזאת.3
Questions for Perek ל"א:
1. List all those who die in this Perek.
2. How does Shaul die? Who ultimately kills him (according to this perek)?
 Bonus #1: Was Shaul allowed to do what he did? For an interesting
discussion regarding this question, see דעת זקנים לבראשית פרק ט פסוק ה
מבעלי התוספות. (See also the Radak here on  פסוק הon the words "כי מת
"שאול, starting from the words ")"ולא חטא שאול
 Bonus #2: Take a look at the next perek – שמואל ב פרק א. According to
this perek, who ultimately kills Shaul? For ways to reconcile this
contradiction, see the  רלב"גon  שמואל א פרק לא פסוק דon the words
“( ”ויקח שאול את החרב ויפל עליוThe beginning of the Radak cited above in
Bonus #1 mentions these possibilities too.)
3. What did the Pelishtim do with Shaul when they found his body? Who stopped
this degradation?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לדינה נול שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dena Knoll for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/history/divrey/frame17.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/hanaar-2.htm
Questions – שאלות לעיון
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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_31
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_and_ii_samuel_chapters_30_1

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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