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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"א
 ובכל זאת בני ישראל בחרו לכבד,הגבעונים רימו את ישראל לכרות איתם ברית שלום
 למה שאול המלך חשב שמותר לו להפר את.('את ההסכם )עיין ספר יהושע פרק ט
? ולמה זאת היתה טעות לחשוב ככה,הברית
האם מעשיו של דוד המלך בפרק הזה עוברים על האיסור להעניש בנים על עוונות
?אבותיהם? למה או למה לא
 מה יש.(ד:חז"ל אומרים שתליית בני שאול גרמה להרבה גויים להתייהד )במדבר רבה ח
?באירועים של פרקנו לשכנע גויים לרצות לקבל עליהם את היהדות
 רציחת הגבעונים על ידי:חז"ל אומרים שהבצורת שבפרקנו נגרמה על ידי שני דברים
.(: וחוסר כבוד לשאול המלך מאחר שלא הספידו אותו כהלכה )בבא קמא קיט,שאול
.מצאו תמיכה מהסיפור לגורם השני

.1

.2
.3
.4

Questions for Perek 'כ:
1. The Givonim fooled Israel into making a peace treaty with them, but Israel chose
to honor it (see sefer Yehoshua chapter 9). Why did King Saul think he was
allowed to violate that treaty, and why was he mistaken in thinking so?
2. Do King David’s actions in this chapter violate the prohibition to punish children
for the sins of their fathers? Why or why not?
3. Our Sages say that the hanging of Saul’s descendants caused many people to
convert to Judaism (Bemidbar Rabbah 8:4). What about these events would
convince non-Jews to want to embrace Judaism?
4. Our Sages say that the drought in this chapter was caused for two reasons: the
mistreatment by King Saul of the Givonim, and the fact that King Saul never
received a proper eulogy (Bava Kama 119a). Find evidence from the story for the
second reason.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ 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://daat.ac.il/daat/kitveyet/michlol/gabai.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/iyun-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.co.il/2006_07_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_21
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_21_24

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

