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:'שאלות לפרק ב
"ויהי אחרי כן" )פס' א'( על פי המלבי"ם הכוונה שלאחר הרבה הוכחות שדוד לא החזיק
המובאים,  דוגמאות לכך מיחסי דוד אל שאול7 מצאו-מלכות בחזקה ולא מרד בשאול
? מה זה מלמד אותנו על גדלות דוד לעומת שאול.בפירוש זה
('למה משחו את דוד למלך עוד פעם אם הוא כבר נמשח ע"י שמואל?)רד"ק לפס' ו
למה רק אנשי יהודה מושחים את דוד למלך? מה למדנו מכך על צדקות דוד? )מלבי"ם
('לפס' ד
מה למדנו עוד על מעלתו של דוד ביחסו של דוד לאנשי יביש גלעד? מה עשה דוד
(' פס' ד,בשבילם ומה אמר להם?)המשך המלבי"ם
('למה אבנר בן נר ממליך את איש בושת בן שאול? )רש"י פס' ח
' מצודת דוד פס,איך התחילה המלחמה בין אנשי שאול לאנשי דוד?)רש"י י"ב
(!י"ז()כנראה אין דבר כזה לריב רק במשחק
(מצודת דוד פס' ל, למה הוזכר מות עשהאל לחוד?)רש"י
 מה.בסוף המלחמה הנוראה רואים סימן שדוד מצליח ואנשי שאול הולכים ודלים
(הסימן?)ע"י פשט הפס' או ניתן להיעזר ברלב"ג
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Questions for Perek 'ב:
1. “And it occurred after” (pasuk ' )אThe Malbim explains that this occurred after
many instances where David did not “rebel” against Shaul. Find seven examples
of this. What does this demonstrate about David’s character, as opposed to
Shaul’s?
2. Why was David anointed a second time if Shmuel already anointed him? (Radak
pasuk ')ו
3. The Tribe of Yehuda were the only ones that anointed David. Why? What can this
teach us about David’s piety? (Malbim pasuk ')ד
4. What can we learn from David’s behavior with the people of Yavesh Gilad? What
did David do for them and what did he say to them? (Malbim pasuk ')ד
5. Why did Avner crown Ish Boshet? (Rashi pasuk ')ח
6. What started the war between David and Shaul’s men? (Rashi pasuk י"ב,
Mezudat David pasuk )י"ז
7. Why was Asael’s death mentioned separately? (Rash, Mezudat David pasuk ')ל
8. What indicates that David succeeded in the war, whilst Shaul’s men failed?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
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We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/yadinwar.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/bensipur.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/moshe.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.com/2006_06_01_archive.html

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_2
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapters_1_4

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.

שושנה בת לאה צירל

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל
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