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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י"ב
?למה נתן לא פשוט אומר דוד מה שהוא עשה לא בסדר? למה הוא משתמש במשל
"במשל של נתן מי הוא "המטייל
? מתי העונש הזה באמת קורה.בפסוק יב דוד מספר על עונשו
? אך דוד מותר לשמור על ממלכתו,איך זה שהשאול מאבד את ממלכתו מעשים רעים
. כאשר בנו של דוד מת הוא נראה מאוד סטואי,כשאחר האהוב מת דוד היה מרגש מאוד
?איך אפשר להסביר את זה
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Questions for Perek י"ב:
1. Why doesn't Natan simply tell Dovid what he did wrong? Why does he use a
parable?
2. In Natans parable who is the "traveler"
3. In pasuk 12 Dovid is told of his punishment. When does this punishment actually
happen?
4. Why is it that Shaul loses his kingdom for his wrongdoings yet Dovid gets to keep
his kingdom?
5. When other loves one died Dovid was very emotional, when Dovid's son dies he
seems very stoic. How do we explain this?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmub11eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua15eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/levenim.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmub12eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/sikumey-2.htm

Questions – שאלות לעיון
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http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim05.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shmuelb.doc
Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach_4_shmuel-b.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_14
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_9_20

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.
גרשון בן שרה איטה

שושנה בת לאה צירל

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל

