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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"א
 האם.(?השבועה לא לתת בנות ישראל לשבט בנימין היתה לפני המלחמה )איך יודעים
?בני ישראל ידעו כשנשבעו שלא יישארו שום נשים לבני בנימין
 למה ראו בני ישראל את היעדרותם.(אתרו את יבש גלעד במפה )דעת מקרא עמוד קפא
 וגם תזכרו את,ב,של בני יבש גלעד כעברה חמורה ביותר? )עיינו פרק כ' פסוקים א
(.סיפור המזבח בעבר הירדן בפרק כ"ב של ספר יהושע
?מה היה הפתרון לבעית מציאת נשים לבני שבט בנימין
מה הקשר בין הפסוק האחרון של פרקנו לאירועים שהתרחשו בשלושת הפרקים
?האחרונים

.1
.2

.3
.4

Questions for Perek כ"א:
1. The Israelite’s oath not to give their daughters to the tribe of Benjamin was taken
before the war (how do we know that?). Did the Israelites know when they took
the oath that there would be no women left for the Benjaminite men?
2. Find Yavesh Gilad on the map (see Daat Mikra p. 181). Why did the Israelites take
the absence of the people of Yavesh Gilad to be such a severe violation? (See
perek 20 pesukim 1,2, and remember the story of the altar on the other side of
the Yarden in perek 22 of the book of Yehoshua.)
3. What was the solution to the problem of finding wives for the tribe of Benjamin?
4. What is the connection between the last verse of our perek and the events that
occurred in the last three perakim?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוויץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/22.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/bayamim-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/anonimi.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra073.pdf
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http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra074.pdf
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim03.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shoftim_all.doc
Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_2_shoftim_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/judges_chapter_21
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_17_21
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_17_211

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

