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:שאלות לפרק י"ח
(' פסוק ה,מה ציווה דוד המלך על דבר אבשלום?)מצודת דוד
.עיינו ברלב"ג למה דוד לא הקפיד על אבשלום להענישו
לכן נשאלת השאלה למה קוראים. המלחמה מתקיימת בעבר הירדן המזרחי כמו שראינו
ליער על שם אפרים שהרי נחלת אפרים לא בעבר הירדן המזרחי?!עיינו במצודת דוד
!ורד"ק ותגלו איך תקנות מימי יהושע עדיין השפיעו
 ורד"ק, רלב"ג,למה אמרו לדוד שישאר בעיר ולא יצא למלחמה הזאת? עיינו במצודת דוד
'פסוק ג
?'איך נתפס אבשלום? למה נענש אבשלום כך לפי דברי חז"ל המובאים ברד"ק לפסוק ט
גם כדאי לעיין-רש"י מסביר למה יואב החליט לפעול כך-""ויאמר יואב על כן אוחילה לפניך
במלבי"ם
למה כתוב שאבשלום עשה מצבה על שמו כי אין לו בן הרי כן נולדו לו ילדים?! למה בנה
.( בנחל קדרון-מצבה זו?)מצודת דוד פס' יח'( )מצבתו עדיין קיימת
 מה הקשר בן שני חלקי הפסוק לפי מצודת דוד-""איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא
("לפס כז
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Questions for Perek י"ח:
1. What did David command concerning Avshalom? (Metzudat David 18:5)
2. Why didn’t David punish Avshalom? (Ralbag)
3. Though the war takes place East of the Jordan, the forest is called “Ephraim” who
resided on the Western side of the Jordan. Why? (Metzudat David, Radak)
4. Why was David supposed to stay in the forest and not partake in the war?
(Metzudat David, Ralbag, Radak on 18:3)
5. How was Avshalom captured? Why was this his punishment? (Radak 18:9)
6. “Yoav said that he could not wait” – Why? (Rashi, Malbim)
7. The Navi tells us that Avshalom may a memorial for himself since he had not
children, when he really did have children?! Why he build the memorial?
(Metzudat David 18:18)
8. “He is a good man and he therefore brings good tidings.” What does one have to
do with the other? (Metzudat David 18:27)
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/habsora.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/sikumey-2.htm

Questions – שאלות לעיון
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.co.il/2006_07_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_18
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_17_20
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

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

