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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק ד
 למה האחים בני רימון טעו וחשבו שדוד ישמח ברצח איש בושת? למה לא למדו לקח.1
?מגורלו של המבשר לדוד על הריגת שאול
?(' בשביל מה בא הפסוק על תאונת מפיבושת )פסוק ד.2
 איזו לקח. מצאו רמז שרוצחי איש בושת היו אנשים דתיים וחשבו שהם עשו רצון השם.3
?חיים אנו יכולים ללמוד מהעובדה הזאת
Questions for Perek 'ד:
1. Why did the brothers who were the sons of Rimon make the mistake to think
that David would be happy at the murder of Ish Boshet? Why didn’t they learn
the lesson from the fate of the one who brought David the news of the killing of
Shaul?
2. What is the purpose of the verse about Mefiboshet’s accident (verse 4)?
3. Find evidence that the murderers of Ish Boshet were religious men who thought
they were doing God’s will. What life lesson can we learn from that fact?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/bensipur.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
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Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_4
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

