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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק ח
מי היה המלך היחיד בפרק זה עמו נוצרו לדוד יחסים של שלום ומה היה הרקע לכריתת
?השלום ביניהם
 לאחר שהצטרפו למלחמת עמון,'תאר בקיצור את יחסי ישראל וארם בפרק זה ובפרק י
.בישראל
מה עשה דוד עם שלל המלחמות ? בספר יהושע מסופר כי על ישראל נאסר לקחת
 מה היה עליהם לעשות עם שלל המלחמה ביריחו ולמה השלל לא.מחרם העיר יריחו
?'נאסר בפרק ח
?מה היו שלושת ההישגים של דוד במלחמותיו
 למה ישמש.הכתוב מדגיש את העובדה שדוד לקח הרבה זהב ונחושת והביא לירושלים
?הזהב והנחושת
Questions for Perek 'ח:

.1
.2
.3
.4
.5

1. Who was the only king in the chapter with whom David Hamelech made a peace
treaty? What is the background to that treaty?
2. Review this perek and the next one. Detail the relationship between Yisrael and
Aram after Aram joined Amon in its war against Yisrael.
3. What did Hamelech David do with the war booty? In Sefer Yehoshua, Bnei Yisrael
is warned not to take any war booty from Yericho. What were they supposed to
do with the booty in that war and how is this war different?
4. What were David Hamelech’s three main achievements in his battles in this
perek?
5. The perek emphasizes the fact that David took a lot of gold, silver and brass and
brought it to Yerushalayim. Why?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לעדינה שוורץ שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Adina Schwartz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/milhamot-2.htm
http://daat.ac.il/daat/history/divrey/frame18.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/moshe.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim05.pdf
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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_8
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_8_9

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

