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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"ד
' על מה כעס ה.("ִשׂ ָראֵל
ְ ַיֹּסף אַף יְיָ לַחֲרוֹת ְבּי
ֶ הפרק שלנו פותחת בכעס של ה' )"ו
.בישראל? עיין רש"י והעזר במצודת דוד וברד"ק
 איפה מופיע בפסוקים שדוד רואה את זה כהקדמה.ה' מצוה את דוד למנות את העם
?לעונש? איך דוד מגיב לפני ביצוע המנין ואיך הוא מגיב אחר המנין
?מה העונש שדוד בוחר? למה
(? )מאיפה אנו מכירים פסוק זה.עיין פסוק יד
 מה יבָנה שם? למה בא הציווי הזה.דוד מצווה לקנות את הגֹרן של ארונה היבסי
?עכשיו

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Perek כ"ד:
1. Our Perek opens with G-d’s anger. Why was G-d angry? See Rashi, Metzudat David and
Radak.
2. G-d commands David to count the nation. Where in the pesukim do we see that David
realizes this is a precursor to the punishment? How does David react before and after
the census?
3. What punishment did David choose? Why?
4. See Pasuk י"ד. Why is this pasuk familiar?
5. David instructs that the Aravna the Yevusi’s threshing floor should be bought. What will
be built there? Why does this occur now?

הוקרה

.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldschmidt for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/asher.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/shmaatin/grozman-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
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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_24
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.
הרב דוד אברהם בן פייגה

שושנה בת לאה צירל

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

