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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"ב
? מה הם? במה הם דומים? שונים. סיבות לשירה של דוד2  בפסוק א’ יש.1
 האם זה מראה גאווה של דוד המלך או האם יש פה. פסוק כ”א ופסוק כ”ה מאד דומים.2
?מסר שדוד המלך מנסה להעביר? מה המסר
? איך זה דומה\שונה לפרק שלנו. תקראו תהילים פרק י”ח.3
Questions for Perek כ"ב:
1. Pasuk 1 mentions two reasons for David’s shirah. What are they? How are these
challenges similar? How are they different?
2. Pasuk 21 and pasuk 25 are very similar. is this simply a testiment of David
Hamelech’s pride or is there a message that David Hamelech is trying to teach us
by this repetition? What is the message?
3. Compare our perek to Tehillim, perek 18. What is the same? Different?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately I could not find articles for this Perek .

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
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http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_22
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

