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

:'שאלות לפרק ה
 למה הוא מעניש את, אם ה' נתן לפלשתים לנצח בשילה כעונש לחטאם של חפני ופינחס.1
?הפלישתים
. כמו כן במכת פלשתים." במצרים ה' גם הכה את המצרים וגם "באלוהיהם עשה שפטים.2
?מה עוד בפרקנו מקביל למכות המצרים
 כמה פעמים בפרקנו אומרים הפלשתים שזה הארון שעושה להם את הצרות? ומה.3
?באמת גורם להם את הצרות לפי הנביא
Questions for Perek 'ה:
1. If God allowed the Plishtim to win the battle in Shiloh as a punishment to Chafni
and Pinchas, why does He punish the Plishtim?
2. In Egypt God struck the Egyptians and also “passed judgment on their gods”. He
does the same with the Plishtim. What else in this chapter parallels the plagues
in Egypt?
3. How many times in the chapter do the Plishtim say that it is the ark that is
causing them their trouble? What is the real cause of their trouble according to
the Navi?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua5eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/dagon.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
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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_5
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

