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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק ז
מה מלמדת אותנו התגובה של נתן הנביא והתיקון המיידי של הקב"ה אודות כוחות
, שמאול א: הנביא? זכור לך עוד מקרה שנביא היה בטוח בדעתו וה' תקן אותו? )רמז
(פרק טז
למה הקב"ה דוחה את בקשת דוד לבנות את בית המקדש? האם הסיבה קשור לדוד
( פרק יז,עצמו? )ע' גם בדברי הימים א
למה הקב"ה מתיר לבן של דוד )שלמה( לבנות את בהמ"ק? האם משהוא השתנה
ביחסים בין הקב"ה ובית דוד בפסוקים שבין סירובו לדוד עצמו ונתינת רשות לבנו? מה
( פרק יז,הקשר בין שנוי זו ובנין בהמ"ק? )ע' דברי הימים א
 איך ניתן לענות לשאלות שתיים ושלש לאור פסוקים.ג: כח,י-ז: כב,עיין בדברי הימים א
?אלו )והטקסט סביבם(? למה הגישה שם שונה מהגישה שראינו בפרק שלנו
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Questions for Perek 'ז:
1. What do Natan the prophet’s immediate response and God’s correction tell us
about the powers of the prophet? Can you think of another case where the
prophet makes an assumption that God then corrects? (Hint: 1 Samuel 16)
2. What reason does God give for refusing David’s request to build the Temple?
Does it seem to be specific to David? (Cf. 1 Chronicles 17)
3. Why is David’s son (Solomon) allowed to build the Temple? What has changed in
the relationship between God and the House of David in the intermediate verses
that allows this to happen? Why is this so significant in terms of building the
Temple? (Cf. 1 Chronicles 17)
4. Read 1 Chronicles 22:7-10 and 1 Chronicles 28:3. What answers do these verses
(and the surrounding ones) give to questions two and three? Why might the
approach in these verses be different?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למשולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/havtahat-2.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/moshe.htm
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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
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_7
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_7

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

