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:'שאלות לפרק ח
 השווה את מעשיהם עם מעשי זוג שני של אחים.(ג-ב:בדרכו" )ח...בני שמואל "לא הלכו
 איך הגיב העם למעשי בני עלי ושמואל ואיך.('שנפגשנו בתחילת ספר שמואל א )פרק ב
?הגיב ה'? האם ניתן לכנות את הבנים האלו "סוף עידן" מבחינה מסוימת
-השווה את זוגות האחים האלו עם זוגות אחים שפגשנו בבראשית ושמות )בין היתר קין
 מה פשר השוני.(אהרן- ומשה,יהודה- יוסף,בנימין- יוסף,עשו- יעקב,ישמעאל- יצחק,הבל
?והשווי ביניהם
 למה הקב"ה,( ונביאים כבר שלטו בעם )במידה מסוימת, כוהנים,במידה ששופטים
ושמואל נבהלו כל כך מבקשת העם להמליך עליהם מלך? האם יש הבדל כל כך עקרוני
?בין סוגי שלטון אלו
מהם החסרונות בעיני שמואל והיתרונות בעיני העם למנוי מלך? תנתח חסרונות ויתרונות
 האם שמואל חשש והאם.(אלו לאור המצוות המוטלות על המלך בספר דברים )פרק יז
?יש לנו לחשוש גם ממלך שומר תורה ומצוות
Questions for Perek 'ח:

.1
.2
.3
.4

1. Samuel had two sons who did not “walk in his ways” (8:2-3). Compare their
actions with another pair of sons we encountered earlier in Samuel 1, 2. How do
the people react to the evildoers in each case and what is God’s reaction to
them? How might each pair of sons be considered the end of an era?
2. How do these sons compare with the pairs of sons we meet in Bereishit and
Shemot (for instance Cain-Abel, Isaac-Ishmael, Jacob-Esau, Joseph-Benjamin,
Joseph-Judah, and Moses-Aaron to name but a few)? What might be the reason
for the differences and similarities between them?
3. If the people have previously been ruled by judges, priests, and prophets, why do
both Samuel and God seem so perturbed by the people’s request for a king? How
is a king intrinsically different than these leaders?
4. Enumerate the evils Samuel imputes to the king and the virtues perceived by the
people. Compare these with the constraints and demands placed on the king in
Devarim 17. Would a king who truly observes the Torah’s laws be as problematic
as Samuel seems to believe? Should appointing a king be avoided anyway?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/michlol/kuperman.htm
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http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/boyer.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/groshmue.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua8eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/tfisat.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
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_8
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_8_10

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

