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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק ד
מה הייתה העבירה שגרם לישראל להם לאבד את המלחמה נגד הפלישתים )תנא דבי
?(אליהו
" מה הייתה כוונת הפלישתים כשהם אומרו "לא הייתה כזאת אתמול שלשם,בפסוק ז
?()תרגם יונתן ורד"ק
?(מי היה האיש מבנימין שרץ לספר לאלי את הבשורה הנוראה )פסוק י"ב
.רשום שלוש סיבות מדוע נלקח הארון
? מה הטרגדיה ספציפי שקרה בשילה,חוץ מן הטרגדיות המוזכרים בפרק

.1
.2
.3
.4
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Questions for Perek 'ד:
1. What is the sin that caused Am Yisrael to lose the war against the Philistines (see
the ?)תנא דבי אליהו
2. What did the Philistines mean when they said “It was not like this yesterday nor
the day before” (see the ?)תרגם יונתן ורד"ק
3. Who was the man from Binyamin that conveyed the bad news to Eli?
4. List three reason why the Ark was taken.
5. Aside from the tragedies mentioned in the Perek, what is the specific tragedy
that occurred in Shiloh?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/even.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_05_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_4
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

