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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק כ
?מדוע שבע בן בכרי חשב שזה היה רעיון טוב למרוד נגד דוד
?מדוע דוד לא רוצה להיות עם הפילגשים
?מה גרם לעמשא שיאחר לפגישתו עם דוד
?מדוע יואב הרג את עמשא? מה היה ייחודי בדרך שבה הרגה אותו
?למה האנשים הרגו את שבע בן בכרי ולא רק מסרו אותו ליואב
?איזה הלכה אנו לומדים מהסיפור של האישה שעוזרה ליואב
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Questions for Perek 'כ:
1. Why did Sheva Ben Bichri think this was a good time and idea to rebel against
Dovid
2. Why does Dovid no longer want to be with his concubines.
3. What caused Amasa to be late for his meeting with Dovid?
4. Why does Yoav kill Amasa? What was unique about the way he killed him?
5. Why did the people kill Sheva ben Bichri and not just hand him over?
6. What halacha do we learn from the story of the woman helping out Yoav?
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/lo-noda-2.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/asher.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmub20eli-1.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
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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_20
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

