
 
 

 

 

 טשע"ת 'אדר אב"ה  

מספר כיצד נבנתה מלכות, נבואה שבה לשמי ישראל, ציבוריות, כהן חוזר ותופש  ספר שמואל

שורה הולכת ומבין כל אלו . מקום, משפט, סדר עולמי חדש, מוסר בין עמים ובין ממלכות

 .ישראלהשכינה ב

 י"בפרק 

דברי נבואה, או דברי הוא משל ההאם ? (כבשת הרש) ת מה משרת דבר קיומו של משלא •

 נתן? 

דוד על פי משל זה? מה אינו  מהו המוקד בחטאתרגם את רכיבי המשל אל הנמשל.  •

 ד? קובמ

  ?ודמעשהו של ד קיומו משפיע על משמעותדבר כיצד ? הלךשל ה ה מוסיף דבר קיומומ •

 ולבסוף  אורח קראו ולבסוף( אדםה של יצרו)ל הלך קראו בתחילה: רבא אמר"ובמדרש:  •

 ומבקרו מצאנו לקחת ויחמול  העשיר לאיש הלך ויבא (יב ב שמואל)  אמרשנ ,איש קראו

 ,ב"נ סוכה)" אליו הבא  לאיש ויעשה הרש האיש כבשת את ויקח וכתיב, לאורח לעשות

  מה בין המדרש לבין פשוטו של מקרא? (. ב"ע

 מה מקופל בהם?  -ב חשו. נמשלבין הל לשבין המהבדלים ציין    •

 "? וכי אדם שלקח כבשה מעני חייב מיתה?ָהִאיׁש ָהֹעֶשה זֹאת ֶבן ָמֶותמה פירוש " •

 זה? ההיגיון בעונשמהו  ם ישלם?י"ארבעתיהפירוש מהו  •

 ראה טבלה מצורפת.  ?נושאמהו הנבואת נתן? של מבנה המהו  •

 לנתן שה' העביר את חטאת דוד? מניין •

 ?עוצמתי כל כך של דוד על חייו של הנערהמאבק מהו ההיגיון ב •

הרוחני ן ההיגיונסה לזהות את  .)כ( הילד ת מותבעקבו צעדים שנוקט בהם דודשים לב ל •

 בצעדים אלו. תפישת העולם המשוקעת ואת 

 ?י"ב, כדבתיאור הד לבין התיאור בי"א, וד את בת שבע? מה בין ד מנחם דכיצ •

וקריאתה  על ידי יואבירושלים כיבוש במה שונה מ? יואב לשמו שלרבה וחס כיבוש שיימדוע  •

 ? 'עיר דודבשם '

 דעת מקרא. בפירוש גם ראה  עמון? מהו עונשם של בני •

שובי בן נחש מבני עמון את  ארתהמ פסוקבני עמון, ראה דוד ביחסי בעקבות התהליך  •

(  /ז"י' ב שמואל/ שם)   נחש   בן  ושובי "ובמדרש: )י"ז, כז(, מרד אבשלום בהתומך בדוד 

 וחכמים,  לשעה יצרו את שישב אומר רבי ?שובי שמו נקרא ולמה, נחש בן חנון זה, 

 

 



 

 

 

על (. מה ניתן ללמוד ממדרש ג מזמור תהלים מדרש) "ודאית תשובה שעשה אומרים

  פרשיותנו? 

  ?בבני עמוןד דו תמלחמעל  ה ניתן ללמוד ממנהפת. מר מצורהזופסקה מן הראה  •

 גי"פרק 

כיצד  האירועים שקדמו לו?בין מעשה אמנון ותמר לבין שר שהקמהו  – "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן" •

 ת בפרק זה? יוההתרחשוהשפיעו אירועים אלו על 

כיצד באה אמנון אל דוד? ההיגיון בהפניית  המ? בתום לבניתנה לאמנון יהונדב האם עצת  •

 עצה זו? לידי ביטוי חכמתו ב

התנהלותו להשווה זו? תגובה קשרה הרחב של למעשהו של אמנון? מהו הדוד תגובת  מהי •

  .ה דוד ובת שבעמעש תקופה שלאחרבבמצבים דומים 

מהו הבסיס תמר לאמנון? מותרת האם  –" ְוַעָתה ַדֶבר ָנא ֶאל ַהֶמֶלְך ִכי לֹא ִיְמָנֵעִני ִמֶמךָ " •

 זו?לאמירה 

כג ועד סוף הפרק. מהו ההיגיון בכל שלב? החל מפסוק ום שלהעובר על אב מהו התהליך •

 ?וניםחס דוד אל אבשלום בשלבים השמתייכיצד  –במקביל 

 די"פרק 

 ? מגשור אל ירושלים אבשלוםאת  שיבלה יואב של יםמניעהמה  •

 מה מעכב את דוד מלהשיבו? •

 אבשלום מעמד על המשלמד ניתן ללמו מה ?נמשלהמהו האישה התקועית? ל מש מהו •

  ?יואב בעיני

וד לחרוג מדין האם מבקשת האישה מד עית?והתקהאישה בסיפור משל תורה המהו דין  •

 תורה?

מתחולל בינו לבין  כג ועד סוף הפרק. מההחל מפסוק ום העובר על אבשל מהו התהליך •

  אבשלום?ביחס ליואב אליו דוד? מהי עמדת כיצד מתייחס דוד בכל שלב? 

 

 

                   ורה ומשמחלימוד פ
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