ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק א'
באורי מילים
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35

ֵאי מזה = מהיכן.
נס = ברח.
נ ְקרֹא נ ְק ֵריתי = באתי במקרה.
ה ְדב ֻקהו = עומדים להשיגו.
וטפן = פנה ,הסתובב.
עמד  -נא עלי ומ ְֹת ֵתני = פגע בי וסיים מיתתי.
ב .החרב נתקעה במשבצת בגדי ולא הרגני (רמז להריגת כהני נוב).
אחזני השבץ = א .רתת ,פחד.
ךי כֹל עֹוד נ ְפשי בי = מהר (כי עדיין אני חי ומתייסר).
ואמ ְֹת ֵתהו = סיימתי להמיתו.
ה ֵםזר = א .כתר .ב .תפילין של ראש( .רש"י)
וְ א ְצעדה = א .תכשיט .ב .תפילין של יד (רש"י).
ְלש ֵחת = לפגוע ,להרוג.
ד ְמך (דמיך) על רֹאשך = אתה אשם.
ךי פיך ענה ְבך = הודית בעצמך.
ֵספר הטשר = א .כל ספר התורה ,ב .ספר בראשית ,ג .ספר דברים ,ד .ספר שופטים.
ה ְנבי י ְשר ֵאל = כנוי לעם ישראל.
על במֹותיך = הרי הגלבע.
חלל = נהרגו.
ַאל ְתב ְשרו = אל תגידו.
ןן תעלֹ ְזנה = שמא תשמחנה.
הע ֵרלים = לא נמולים.
וש ֵדי ְתרומֹת = שדות שמפרישים מיבוליהם תרומות ומעשרות.
ְ
נ ְגעל = נמאס ,נפלט (השמן).
ְבלי משיח בשמן = יצא השמן מהמגן ( השמן גורם שהחץ יחליק מהמגן).
מדם חללים = על הדם שיצא מההרוגים.
ֵמ ֵחלב גבֹורים = מהשומן שיצא מהגבורים שנהרגו.
לֹא נשֹוג ָאחֹור = לא היה רגיל במלחמותיו לסגת ולהפסיק להלחם אלא תמיד השתמש בקשת.
וְ הםְ עימם = חביבים.
אל שאול = על מות שאול
הל ְלב ְשכם שני = נתן לכם ללבוש בגדים צבעונים( .שלל)
עם עדנים = דברים המעדנים ומפנקים את הגוף.
פסוקים לשינון :כג ,כה ,כז.
הלעלה עדי זהב = שאול נתן לכן תכשיטי זהב.
נ ְפ ְלַאתה ַאהב ְתך לי = אהבה נפלאה.
ֵמַאהבת נשים = א .יותר משתי נשותי.
ב .יותר מאשה האוהבת את בעלה.
אבדו ְך ֵלי מ ְלחמה = א .כפשוטו ,כלים שנלחמים בהם.
וטֹ ְ
ב .שאול ויהונתן שבזכות צדקותם תפילתם ותורתם נצחו ישראל את הגויים( .רש"י).
(ביטוי לכל הצדיקים בכל הדורות).

ב"ה

ב
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק א'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות בכתב יד ברור ונקי!
 )1מה סיפר הנער העמלקי לדוד על מות שאול? ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 )2מה עשו דוד ואנשיו לאחר ששמעו את הבשורה המרה?
א( .יא) ______________________________ ג( .יב) ________________________________
ב( .יב) ______________________________

ד( .יב) ________________________________

 )3על פי איזה דין הרג דוד את הנער העמלקי ללא משפט ,עדים והתראה?
א________________________________________________________________________ .
ב________________________________________________________________________ .
 )4על מי קונן דוד? ________________________________________________________________
 )5מהו "ספר הישר"? א_________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________ .
ג_________________________________________________________ .
 )6א .את מי קילל דוד בקינתו בפרק? ___________________________________________________
ב .כתוב את הקללה בלשונך______________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
ג .מדוע קללם? ________________________________________________________________
 )7מי הם "כלי המלחמה"? א________________________________________________________ .
ב________________________________________________________ .
ב .מי אמר למי?
…" )1נ ְקרֹא נקריתי בהר הגלבע…"__________________________ אמר אל _________________
…" )2עמד נא עלי ומתתני…"________________________ אמר אל ________ ש _________ אמר לו
…" )3דמך על ראשך כי פיך ענה בך…"__________________________אמר אל _________________
אמר על _________________
…" )4נ ְפ ְלַאתה אהבתך לי מאהבת נשים"____________________
ג .באר המילים הבאות:
 )5חלל = ______________________
 )1עמד נא עלי ומתתני = _______________________
 )6פן תעלֹזנה = __________________
 )2אחזני השבץ = א__________________________ .
 )7ושדי תרומֹת = ________________
ב__________________________ .
___________________________
 )3דמך על ראשך = __________________________
 )8עדנים = _____________________
 )4הצבי ישראל = ___________________________
ד .השלם:
( )1כג) "…בחייהם __________ לא ________ מנשרים _________ _________ גברו".
( )2כה) "איך __________ גבֹרים בתוך ____________."...
_______________".
( )3כז) "…ויאבדו _____________
בהצלחה!!!

ג

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ב'
באורי מילים
)1
)2
)3
)4
)5
)6

וט ְשַאל דוד בה' = שאל באורים ותומים.
מ ְלָאכים = שליחים.
תחז ְקנה יְ ֵדיכם = התעודדו.
ל ְב ֵני חיל = גבורים.
וְ אל האשורי = על שבט אשר.
וְ אל י ְז ְרעאל = על שבט יששכר שנחלתו ביזרעאל.

)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14

וישֹחקו = יעשו משחקי מלחמה (בצחוק) לראות מי חזק יותר.
ח ְלקת הנֻרים = שדה החרבות (בו נהרגו בגלל משחק המלחמה).
וטםגף = הפסיד ,ברח.
קל ְבר ְגליו ְךַאחד ה ְנבים = רץ מהר כמו צבי.
וטפן = הפנה את ראשו.
ואחֹז ְלך = תפוס לעצמך.
חלצתֹו = בגדיו( .כדי שלא יתביש כשיחזור בידים ריקות) (מצו"ד).
וְ לֹא ָאבה = לא הסכים ,לא רצה.

)15
)16
)17
)18
)19
)20

לסור ֵמַאחריו = להפסיק מלרדוף אחר אבנר.
ַאךךה ַא ְרצה = אמית אותך.
יך אשֹא פני = אתביש( .להסתכל בפני יואב אחיך).
וְ ֵא ְ
ויְ מ ֵאן = סרב.
ְבַאח ֵרי החנית = הכהו בחלק האחורי של החנית שאינו חד( .בהפתעה!).
אל החֹמֹש =א .בצלע החמישית ,מעל הלב( .כלומר פגע בלב עצמו).
ב .חז"ל :מקום שהכבד והמרה תלוין בו (רש"י פ"ב).
וטמת ת ְחתו = מת במקום שנפל בו.

)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29

וְ השמש בָאה = שקעה.
על ְן ֵני גיח = ליד המעין.
לאגֻדה אחת = קבוצה אחת.
הלנצח = האם לעולם?
תֹאכל חרב = תהרוג בחרבך?
הלֹוא יד ְעתה = הרי תדע.
מרה ת ְהיה בַאחרֹונה = צער גדול יהיה לנו בסיום מלחמת האחים( .יהיו הרוגים ,פצועים ,אלמנות ויתומים).
כשוב ֵמַאח ֵרי א ֵחיהם = לעזבם.

)30
)31
)32
)33
)34

נעלה העם איש ֵמַאח ֵרי ָאחיו = כל אחד הולך לדרכו.
וְ לֹא י ְספו = הפסיקו( .לא הוסיפו).
הב ְתרֹון = מקום מבותר ומחולק ע"י עמק ,נחל וכו'.
וטן ְקדו = נחסרו (מתו).
ו ֵטאֹר = נעשה בוקר (כשהגיעו לחברון)

)21

פסוקים לשינון :ו ,י ,טז.

ב"ה

ד
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ב'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות וכתוב בכתב יד ברור ונקי!
 .1א .מה אפשר ללמוד על מידותיו של דוד מהפסוק" :וישאל דוד בה' לאמר האעלה באחת ערי יהודה"?
___________________________________________________________________________
ב .מאלו מילים למדת זאת? _______________________________________________________
 .2א .מי משח את דוד למלך בפעם הראשונה? _________________ היכן? ______________________
ב .מי משח את דוד למלך בפעם השניה (בפרקנו)? _____________ היכן? ______________________
ג .על מי נמשח דוד למלך? _________________________________________________________
 .3א .מי המליך את איש בשת למלך? ___________________________________________________
ב .על מי נמשח איש בשת למלך? (כתוב ההדרגה) _________________________________________
 .4הוכח מהפרק שמשחק מסוכן עלול להביא לשפיכות דמים! __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .5מדוע רצה עשהאל להרוג את אבנר? א________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________________ .
 .6תאר כיצד הרג אבנר את עשהאל "קל הרגליים"? ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ב .מי אמר למי?
_________________ אמרו אל ___________
…" )1אנשי יביש גלעד אשר קברו את שאול".
…" )2ברֻכים אתם לה'…" ______________ .אמר אל ________________ שיאמרו אל ________
________________ אמר אל ___________
…" )3יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו…".
________________ אמר אל ___________
…" )4הלנצח תֹאכל חרב?."...
ג .באר את המילים הבאות:
 )6ולא אבה = _________________________
 )1וישאל דוד בה' = ________________________
 )2תחזקנה ידיכם = ________________________
 )3וישחקו לפנינו = ________________________
 )4חלצתו = _____________________________
 )5ואיך אשא פני = ________________________

 )7אל החמש = ________________________
 )8וינגף = ____________________________
 )9הלנצח = ___________________________
 )10מרה = ___________________________

ד .השלם את הפסוקים הבאים:
( )1ו) "ועתה יעש ה' _________ חסד ___________ וגם אנכי אעשה אתכם ___________ הזאת אשר
_____________ הדבר _____________".
( )2י) "בן ____________ שנה איש ____________ בן שאול במלכו על ___________ ___________
שנים מלך אך בית ____________ היו אחרי ______________".
( )3טז) "ויחזקו איש ____________ רעהו וחרבו ______________ רעהו ויפלו ____________."...
בהצלחה!!!

ב"ה

ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

)1
)2
)3
)4
)5

שמואל ב'  -פרק ג'
באורי מילים
הֹ ְלכים וְ דכים = נעשים חלשים =( .קשה להם לשלוט על ישראל).
ומ ְש ֵנהו = הילד שנולד השני.
ג .מחזק את בית שאול
ב .חזק
מ ְתח ֵזק = א .מנהיג
ןלגש = אשה שנ ְשָאה ללא חופה וקדושין ולה פחות זכויות.
הרֹאש ךלב ָאנֹכי אשר ליהודה = א .האם אני נחשב לך כראש שומרי הכלבים אשר לדוד?
ב .עדיף לי להיות שר קטן (כראש שומרי הכלבים) אצל דוד ולא להיות שר
גדול אצלך.
ג .וכי ארצה להיות ראש בביתך? טוב לי להיות כלב ואדם
פשוט אצל דוד! (על פי רש"י לפי הטעמים).

)6
)7
)8
)9
)10

ֵמ ֵר ֵעהו = חבריו.
וְ לֹא ה ְמציתך = לא מסרתיך לידי דוד.
ךֹה יעשה אלֹקים … וכה יוסיף = לשון שבועה.
ות ְפקֹד עלי = זכרת לי ,החשבת לי דבר זה כעוון( .כאלו אני מורד בך).
ו ְלהקים את ך ֵמא דוד = לקיים את מלכותו.

)11
)12

ת ְחתו= ממקומו של אבנר.
ְלמי ָארץ= א .למי שייכת הארץ? (כוונתו שהארץ שייכת לה').
ב .למי המלכות בארץ? (כוונתו שהמלכות בארץ שייכת לדוד).
ְלה ֵסב ֵאליך = לשכנעם להיות תחת שלטונך.
פסוקים לשינון :כז ,לח ,לט.
ש ֵֹאל ֵמא ְתך = מבקש ממך.
ךי אם ל ְפ ֵני הביאך = בתנאי שתביא אלי את מיכל אשתי לפני בואך.
עד ב ֻחרים = שם מקום בשטח בנימין.
הֹושיע = אושיע.
 )31נבל = שפל.
ךל אשר טֹוב = כל אשר ישר בעיניו.

)19
)20
)21
)22
)23
)24

 )32לֹא א ֻסרֹות = לא קשורות.
ְבכֹל אשר ְתַאוה נ ְפשך = כל מה שתרצה.
 )33לנְ ֻח ְשתים = אזיקים מנחושת.
ְמה ְגדוד = מהפשיטה על האויב.
ֻ )34הגשו = נקשרו.
ְלפתֹ ְתך = להטעותך ,ולטמון לך פח.
מֹוצאך וְ את מֹובאך (מבואך) = היכן אתה נכנס ויוצא (דברים נסתרים)ְ )35 .ב ֵני עוְ לה = בני רשע.
ְ )36לה ְברֹות = להאכיל.
מבֹור המרה = א .שם מקום .ב .דרש חז"ל ,עיֵין רש"י פסוק כו.
 )37בֹוא השמש = שקיעת השמש.
וט ֵטהו יֹוָאב אל תֹו ְך השער = הזיז אותו אל חלל השער להורגו
 )38כל ְמאומה = אפילו משהו (לא
או להביאו לפני הדיינים.
אטעם).
בשלי = א .שכחה .ב .בשגגה .ג .פתאום .ד .חז"ל אמרו:

)13
)14
)15
)16
)17
)18

)25
)26
)27
)28
)29
)30

שאל אותו :כיצד גדמת חולצת נעל? ("של נעליך מעל רגליך") )39 .ר ְך = ְלבב לעומת בני צרויה
הקשים
נקי = מעוון.
 )40ומשוח מלך = רק כעת
י ֻחלו = יפלו ויפגעו.
נמשחתי למלך.
ומחזיק בפלך = במשענת.
 )41יְ ש ֵכם ה' ְלעֹ ֵשה הרעה ְךרעתֹו
וחסר לחם = עני.
= מידה כנגד מידה.
הֹ ֵל ְך ַאח ֵרי הלחה = הולך בהלוויה אחר מיטת המת( .למרות שפטור).

ב"ה

ו
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ג'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 )1מדוע שכנע אבנר את ישראל לעזוב את איש בשת ולתמוך בדוד המלך?
__________________________________________________________________________
 )2לפי חז"ל :כיצד הרג יואב את אבנר בערמה? (עיין גם בבאורי מילים) __________________________
__________________________________________________________________________
 )3א .מדוע ,לדעת דוד :יואב הוא רוצחו של אבנר ואסור היה ליואב להרוג את אבנר כגואל דם עשהאל? (פס' ל)
__________________________________________________________________________
ב .מדוע דוד ,שהחשיב את יואב כרוצח ,לא הרגו מיד? (פסוק לט) הבא  3סיבות ___________________
__________________________________________________________________________
 )4כתוב את הפעולות אותן עשה דוד ,כדי להוכיח לעם שלא היה לו קשר לרצח אבנר (לפחות  9פעולות):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ב .מי אמר למי:
_____________ אמר אל ______________
…" )1מדוע באתה אל פילגש אבי"
…" )2והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל" ________ אמר אל ________ שיאמרו אל ________
…" )3ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל…" ________ אמר אל ________ שכך אמר ____ ְל _____
_____________ אמר אל ______________
…" )4ולדעת את כל אשר אתה עשה"
_____________ אמר אל ______________
…" )5וחגרו שקים וספדו לפני אבנר…"
_____________ אמר אל ______________
…" )6אם לפני בוא השמש אטעם לחם"...
ג .באר את המילים הבאות:
 )1ולא המציתך = _________________________  )5הולך אחרי המיטה = __________________
 )2להסב אליך = __________________________ ְ )6תאוה נפשך = _______________________
 )7ותפקֹד עלי = _______________________
בחרים = _______________________
 )8עד ֻ
 )9מחזיק בפלך = ______________________
 )10להברות = _________________________

 )3לפתֹתך = _____________________________
 )4בשלי = א____________________________ .
ב____________________________ .
ג____________________________ .
ד .השלם את הפסוקים הבאים:
( )1כז) "וישב אבנר חברון ___________ יואב אל תוך _____________ לדבר אתו ___________
ויכהו שם ____________ וימת בדם ______________ אחיו".
( )2לח) "…הלוא תדעו כי ___________ וגדול __________ היום ___________ בישראל".
( )3לט) "ואנכי היום רך ____________ מלך והאנשים האלה בני _____________ ___________
ממני ישלם _________ לעשה _____________ כרעתו".

בהצלחה!!!

ז

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ד'
באורי מילים
 )1וי ְרןו = נעשו חלשים( .מבחינת השליטה על העם)
 )2היו בן שאול = היו לאיש בשת ,בנו של שאול המלך.
ֵ )3תח ֵשב על בנְ ימן = בנחלת בנימין.
 )4גתיְ מה = שם מקום בשם גיתים (או גת חפר)
 )5נְ ֵכה ר ְגלים = פגוע ברגלים.
ְ )6בבֹא ְש ֻמעת שאול ויהֹונתן מט ְז ְרעאל = כשהגיעה השמועה על מות שאול ויהונתן במלחמה על הגלבוע.
 )7אֹמנְ תֹו = האשה שגידלה אותו.
ְ )8בח ְפזה לנוס = מהרה לברוח מפני הפלשתים.
 )9וין ֵסח = נפגע ברגליו ,נעשה נכה.
ְ )10ךחֹם הטֹום = בצהרים (כשחם מאד) ואז גם מעייף יותר.
 )11מ ְשךב הנהרים = מנוחת הצהרים.
 )12ל ְֹק ֵחי חחים = סוחרים בחטים.
 )13אל החֹמש = א .בצלע החמישית ליד הלב.
ב .חז"ל :מקום שהכבד והמרה תלויין בו( .רש"י ב).
 )14וט ֵתן ...נְ קמֹות = ברכוהו שה' יתן לדוד כח כדי לנקום בשאול וזרעו על רעתם.
 )15חי ה' = לשון שבועה.
 )16אשר ןדה = שהציל
 )17הלגיד לי = זה הנער העמלקי מפרק א'.
 )18וְ הוא היה כ ְמב ֵשר ְב ֵעיניו = המגיד (נער העמלקי) חשב את עצמו כמבשר טובות לדוד.
ַ )19אשר ְלתתי לֹו ְבשֹרה = חשב שיקבל מתנה מדוד עבור בשורתו על מות שאול.
ַ )20אף ךי = קל וחומר
 )21איש צדיק = איש בושת לא חטא ֵחטא שעליו מגיע לו מות (מלבי"ם)
 )22אב ֵסש את דמֹו מט ְדכם = אנקום את נקמתו בכם ברכב ובענה על שהרגתם אותו.
 )23ובע ְרתי = אהרוג אתכם( .כמו" :ובערת את הרע מקרבך")
 )24ויְ ק ְנצו = חתכו את ידיהם שעשו המעשה ואת רגליהם שהלכו לבשר לדוד (מלבי"ם).
 )25וט ְתלו = כדי שלא יעיז עוד איש לשלוח יד במלך[ .דוד הרגם מדין מלך (מלבי"ם)].
פסוקים לשינון :ה ,י ,יב.

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ד'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1כיצד נעשה מפיבשת נכה? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .2א .שמם של הורגי איש-בשת :א ________________________ .ב_________________________ .
ב .מאיזה שבט הם היו? __________________________________________________________
ג .מדוע הרגוהו? ________________________________________________________________
פרט) ___________________________________________________________
ד .כיצד הרגוהו? ( ֵ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .3א .את מי הזכיר דוד בדבריו לרוצחי איש-בשת ,בפסוק י' שעשה מעשה דומה למעשיהם?
__ _________________________________________________________________________
ב .מדוע הזכירֹו? _______________________________________________________________
 .4תאר את סופם של רכב ובענה______________________________________________________ .
ב .מי אמר למי?
__________ אמרו אל __________
" .1הנה ראש איש בשת בן שאול אויבך אשר ביקש את נפשך"
__________ אמר אל __________
" .2חי ה' אשר פדה את נפשי מכל צרה"
__________ אמר אל __________
" .3ועתה הלוא אבקש את דמו מידכם…"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1נכה רגליים = _________________________________________________________________
 .2בבֹא שמועת שאול ויהונתן מיזרעאל = ________________________________________________
 .3אֹמנְ תֹו = ____________________________________________________________________
 .4והוא היה כמבשר בעיניו = ________________________________________________________
 .5אשר לתיתי לו ְבשֹרה = _________________________________________________________
ד .השלם:
( .1ה) "וילכו בני ___________ הבארותי רכב ___________ ויבואו כחֹם ___________ אל בית
_____________ ___________ והוא שוכב את משכב _____________".
( .2י) "כי המגיד לי לאמר הנה __________ שאול והוא היה כמבשר _________ ואחזה בו _________
בצקלג אשר לתיתי _________ בשֹרה".
( .3יב) "…ואת _________ איש ____________ לקחו ___________ בקבר __________ בחברון".
בהצלחה!!!

ט

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ה'
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5

הנְ נו ע ְצ ְמך ו ְבש ְרך = קרובי משפחתך.
הלֹוציא (מוציא) וְ ה ֵלביא = הנהגת את ישראל.
ת ְרעה את עלי = תמלוך על ישראל ותנהיגם.
ְלנגיד = למלך ,למושל.
ל ְפ ֵני ה' = א .הביאו לשם את הארון מקרית יערים ,והחזירו אחר כך.
ב .עשו שם מזבח.

ג .היכן שיש קבוץ ישראל ,הקב"ה שורה שם (רד"ק).
 .6העוְ רים וְ הן ְסחים = א .פשט  -חיילי היבוסים עורים ופסחים (לזלזל בדוד).
ב .דרש  -פסלים בדמות יצחק ("כהו עיניו") ויעקב (צלע בגלל המלאך)  -להזכיר
שבועתם.
 .7יְ בוסי = א .פלשתים (צאצאי אבימלך) .נקראו כך על ֵשם המצודה שנקראה "יבוס" (רש"י)
ב .חיתים( .צאצאי עפרון)  -על פי פרקי דר' אליעזר.
 .8וְ יגע בצםֹור = א .הריסת המכונה המיוחדת המופעלת ע"י מים (ע"פ פרקי דרבי אליעזר) שלא אפשרה
להכנס למצודה( .מלבי"ם)

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

ב .מגדל (רש"י).
ג .צינור מים.
מן הללֹוא וביְ תה = חומה משופעת משני הצדדים ממולאת עפר ועליה בנויים בתים (רש"י).
הלֹו ְך וְ גדֹול = נתגדל בעושר ,כבוד ופרסום.
וחר ֵשי ֵעץ = אמנים בעץ=( .נגרים)
וחר ֵשי אבן קיר = אמנים שבונים קירות מאבן (=בנאים)
נ ֵשא מ ְמל ְכתֹו = רומם את מלכותו.
ןל ְגשים = נשים נוספות עם פחות זכויות.
וטם ְטשו = התפזרו.

 .16ןרץ ה' את אֹיְ בי ְלפני ְךפרץ מים = ה' היכה באויבי דוד כמים הפורצים בכח משפת הנחל (רש"י).
 .17עצ ֵביהם = פסיליהם.
 .18וטש ֵאם דוד ואנשיו = לפי חז"ל :תחילה דוד שרף הע"ז ,אחר אתי הגתי שהיה עובד אלילים (לפני שהתגיר)
ביטלם ואחר כך לקחם דוד לאוצרותיו (לשם בנית ביהמ"ק)( .מלבי"ם)
 .19ה ֵסב אל ַאח ֵריהם = סובב אותם ,הקיפם ובוא מאחריהם.
ְ .20בכאים = א .עצים .ב .שם מקום.
ְ .21ךש ְמעך (בשמעך) את קֹול ְצעדה = א .פשט – כשתשמע את רעש הרוח המזיזה את הענפים.
ב .דרש  -מלאכים הצועדים בראשי העצים( .רש"י)
ָ .22אז תחרץ = אז תלחם( .רש"י)
פסוקים לשינון :ו ,כד.

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ה'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
היכן? __________________
 .1א .בפעם הראשונה נמשח דוד למלך ע"י ____________________
____________________ היכן? __________________
ב .בפעם השניה נמשח דוד למלך ע"י
ג .בפעם השלישית נמשח דוד למלך ע"י ____________________ היכן? __________________
 .2א .הסבר מי הם "העורים והפסחים"?
 .1לפי הפשט ________________________________________________________________ -
מדוע שמו אותם? ______________________________________________________________
 .2לפי המדרש _______________________________________________________________ -
מדוע שמו אותם? _______________________________________________________________
ב .מהו הצינור? _______________________________ )2 ____________________________ )1
 .3א .מה הבטיח דוד למי שיכה את היבוסי ויגע בצינור לפי ספר דברי הימים א' פרק י"א פס' ו'?
___________________________________________________________________________
ב .מי היה אותו אדם שהצליח לגוע בצינור וע"י כך יכלו להכותם? _____________________________
 .4מה אפשר ללמוד על דוד מהפסוק "וידע דוד כי הכינו ה' למלך על כל ישראל וכי נ ֵשא ממלכתו בעבור עמו
ישראל" ? ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .5חז"ל שאלו" :מה בין שאול לדוד"? מה השיבו על שאלה זו? (פרט!) ___________________________
___________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________
ב .מי אמר למי?
_________________ אמרו אל _________________
" .1הננו עצמך ובשרך אנחנו".
_________________ אמר אל _________________
" .2כל מכה יבוסי וְ יגע בצנור…"
_________________ שאל את ________________
" .3האעלה אל פלישתים התתנם בידי?"
_________________ אמר אל _________________

" .4לא תעלה הסב אל אחריהם".
ג .באר את המילים הבאות:
 .1המוציא והמביא = ________________________  .5וינטשו = ___________________________
 .2נגיד = _________________________________  .6עצ ֵביהם = __________________________
 .3חר ֵשי עץ = _____________________________  .7ה ְבכאים = _________________________
 .8אז תחרץ = _________________________
 .4נ ֵשא ממלכתו = _________________________
ד .השלם:
( .1ו') "… לא תבוא ___________ כי אם __________ העורים ______________".
( .2כ"ד) "ויהי בשמעך את קול ___________ בראשי ___________ אז ____________ כי אז יצא
_____________ לפניך להכות ____________ פלשתים".
בהצלחה!!!

יא
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ו'
באורי מילים
 .1וטֹסף = הוסיף לאסוף עוד אנשים לצבאו 90( .אלף איש סמך באותו יום לרבנות .כל עיר שלחה שלושה
שיהיו בית דין  -ע"פ חז"ל).
 .2בחור = המובחר והטוב( .חז"ל  -הזקנים שבאו ללוות הארון).
 .3מבע ֵלי יְ הודה = א .שם מקום והוא קרית יערים.
ב .מנהיגי שבט יהודה.
 .4אשר נ ְקרא ֵשם ֵשם = אשר נקרא עליו (-הארון) ֵשם ,והוא ֵשם ה' צבאות.
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

נֹהגים = מובילים.
וטשאוהו (פס' ד') = את הארגז עם כלי הזהב שנתנו הפלשתים ככופר( .רד"ק)
ְמשחקים = שמחים ,אך לא בשמחה פנימית.
ע ֵצי ְברֹושים = כלי נגינה עשויים מעץ ברוש.
כלי נגינה.
וב ְמנענְ עים ו ְבצ ְלצלים = ֵ
גֹרן נכֹון = א .שם מקום .ב .ע ְשרו את התבואה בגורן.
וט ְשלח ֻעזה אל ארֹון האלֹקים = שלח את ידו לתפוס.
ש ְמטו הבקר = הארון כמעט נפל מעל עגלת הבקר.

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

על השל = א .על השגגה .ב .פתאום.
עם ארֹון האלֹוקים = סמוך לארון ה'.
וטחר ְלדוד = א .כעס על עצמו שגרם למֹות עוזה .ב .הצטער מאד.
ןרץ = היכה.
לֹא ָאבה = לא רצה.
עֹובד אדֹם הגיתי = היה לוי מהשוערים (דבה"י א' טו ,יח) וגר בגת רימון.
ֵ
ויְ ברך ה' =  62ילדים ונכדים( .ע"פ דבה"א כו' ח)( .אשתו ו 8-כלותיה ילדו  6בכרס אחת .ועוד  8הילדים
הראשונים שהתחתנו).
שֹור ו ְמריא = שור מפוטם.

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

ְמכ ְר ֵךר = מקפץ ומרקד.
ְבכֹל עֹז = בכל כוחו.
חגור ֵאפֹוד בד = בגד כמו של הכה"ג ומיוחד למתבודדים בעבודת ה'( .מצו"ד)
נ ְש ְקפה = הסתכלה דרך החלון.
ְמפ ֵזז = מרקד.
ותבז = בזתה אותו בלבה.
וטנגו = העמידו.
ְלכֹל המֹון = עם רב.

.29
.30
.31
.32
.33

ְל ֵמאיש וְ עד אשה = לכולם.
ְלאיש = לכל אחד בין איש בין אישה (מצו"ד).
חכת לחם = כיכר לחם.
א ְשןר = אחד משישה של פר ( 1/6פר).
ואשישה = כלי עם יין.

.20

יב

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ו'
באורי מילים  -המשך
 .34מה נ ְכבד = מה הכבוד?
 .35אשר נ ְגלה = אשר נראה .חז"ל :נגלו כפות רגליו בגלל הריקוד.
ָאמהֹות = שפחות.
ְ .36
ַ .37אחד ה ֵרקים = כמסכן ובזוי ,חז"ל :בביתה שאול המלך התנהג בטכסיסי מלוכה=( .שמר מרחק מהפשוטים)
ְ .38לצוֹת = למנות.
 .39נגיד = מלך ,מושל.
לדעתך רק רקדתי ,אך לדעתי גם שמחתי.
ְ
 .40וְ שֹח ְקתי =
 .41ונְ קכֹתי = מוכן להיות מושפל עוד יותר.
 .42שפל = בזוי.
 .43אך ֵבדה = אקבל כבוד.
 .44עד יֹום מֹותה = א .מאותו היום והלאה לא יהיה לה ילד (רש"י).
ב .ביום מותה ,ילדה ילד (חז"ל).
פסוקים לשינון :ה ,יד ,כא.

מקום משכנות ה' ומספר שנות קיומם:
 40שנה( .המשכן נבנה בשנה השניה לכן בעצם שכן שם  39שנה )
א .במדבר:
 14שנה.
ב .בגלגל:
ג .בשלה:

 369שנה.

ד .בנב:
ה .בגבעון:

 13שנה.
 44שנה.
 480שנים (מאז יציאת מצרים ועד תחילת בנית ביהמ"ק הראשון
ע"י שלמה המלך)

ב"ה

יג
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ו'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1כתוב במה טעו דוד וישראל כשרצו להעלות בפעם הראשונה את ארון ה' מקרית יערים לעיר דוד?
א________________________________________________________________________ .
ב________________________________________________________________________ .
ג________________________________________________________________________ .
ד________________________________________________________________________ .
ה________________________________________________________________________ .
ו_____________________________________________________________________ ___ .
 .2מדוע בזתה מיכל בליבה ובפיה את דוד?
א________________________________________________________________________ .
ב________________________________________________________________________ .
 .3מה ענה דוד למיכל? א__________________________________________________________ .
ב______________________________________________________ __________________ .
ג________________________________________________________________________ .
 .4כיצד נענשה מיכל על שבזתה את דוד? הסבר א' _________________________________________
הסבר ב' ____________________________________________________________________
ב .מי אמר למי?
_________________ אמר אל _________________
ֵ …" .1ברך ה' את בית עֹבד אדֹם".
_________________ אמרה אל ________________
הרקים"
ְ …" .2ךהגלֹות נ ְגלֹות ַאחד ֵ
_________________ אמר אל _________________
" .3ונְ קלֹתי עוד מזאת והייתי שפל ְב ֵעיני"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1מבעלי יהודה = אְ .4 _________________________ .מכ ְר ֵךר = __________________________
 .2על השל =

ב_________________________ .
א_________________________ .
ב_________________________ .
___________________________

 .5א ְשןר = ___________________________
 .6אשישה = __________________________
ַאמהֹות = __________________________
ְ .7
 .8ונְ קכֹתי = __________________________

 .3וטחר לדוד =
ד .השלם:
( .1ה) "ודוד וכל בית ___________ משחקים לפני __________ בכל עצי ______________ ובכנרות
___________ ובתפים ____________ ובצלצלים".
( .2יד) "ודוד ___________ בכל עז לפני ___________ ודוד חגור ____________ _____________".
מאביך ומכל _____________ לצֹות ____________ נגיד על
ְ
( .3כא) "...אשר בחר ____________
עם __________ על ________ ושחקתי לפני ____________".

בהצלחה!!!

יד

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ז'
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5

ְבתֹוך היְ ריעה = באהל העשוי יריעות ,בעיר דוד.
הדבר דב ְרתי = האם ציויתי על כך?
ל ְרעֹות = להנהיג.
מן הםוה ֵמַאחר הנֹאן = מדיר העיזים ,מלרעות הצאן.
ֵשם גדֹול = שמך מפורסם.

 .6וְ ש ְמתי מקֹום = וקבעתי מקֹום.
 .7וְ שכן ת ְחתיו = יגור בשלוה במקומו (בא"י).
 .8וְ לֹא י ְרגז = לא יחרד ויפחד.
ְ .9ב ֵני עוְ לה = אויבים ,רשעים.
ְ .10לעםֹותֹו = ליסר אותו.
 .11בראשֹונה = בארץ מצרים.
 .12צויתי שֹ ְפטים = מיניתי שופטים.
 .13ךי בית יעשה ְכך ה' = בית מלוכה = שושלת מלוכה.
ֵצא מ ֵלעיך = בן שיולד לך.
 .14אשר י ֵ
 .15והכינֹתי את מ ְמל ְכתֹו = איסד את מלכותו.
 .16וְ כֹננְ תי את ך ֵמא מ ְמל ְכתֹו = אקיים.
ְ .17בהעֹותֹו= כשיעשה עוון וחטא ודברים לא טובים.
.18
.19
.20
.21
.22

וְ הֹכ ְחתיו ְב ֵשבט אנשים = אייסר אותו (בשוט) וביסורים( .ע"י אנשים)
ו ְבנ ְג ֵעי ְב ֵני ָאדם = מחלות.
החזיֹון = הנבואה.
עד הלֹם = עד להנה (לשמוע נבואה זו) ולהיות מלך (רש"י).
ְל ֵמרחֹוק = לדורות הבאים.

 .23וְ זֹאת תֹורת הָאדם = וכי בשר ודם ראוי להתבשר כך? (רש"י)
 .24זולתך = בלעדיך.
 .25ו ְתכֹו ֵנן ְלך את ע ְלך י ְשר ֵאל = יסדת לך ובחרת בישראל כעמך.
 .26ה ֵקם עד עֹולם = קיים בעולם.
 .27י ְהיה נכֹון ְלפניך = מקויים.
 .28גליתה את אֹזן ע ְב ְדך= הודעת לי.
 .29מצא ע ְב ְדך את לבֹו = ֵה ֵעז.
 .30הֹו ֵאל וב ֵר ְך = הוסף ,או רצה.
 .31ךי ַאתה ה' ...דברת = הבטחת.
פסוקים לשינון :י"ב ,ט"ו ,י"ח ,כ"ג.

טו

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ז'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1א .לפי הרמב"ם אלו  2דברים צריכים לעשות לפני בנית ביהמ"ק? _____________ .2 ____________ .1
ב .דוד רוצה לבנות את ביהמ"ק דוקא עכשיו כי התנאים הבאים התקימו:
(עיין ספר דברים פרק יב ,פסוקים ד  -יב)
" .2וישבתם (י')_________________"
" .1ועברתם (י')_______________"
" .3והניח (י')_______________________________________________ בטח ".
 .2מדוע לא רצה ה' שדוד יבנה את הבית?
א .לפי דבה"א פרק כב ,פס' ח' נאמר_________________________________________________ :
וההסבר לכך הוא______________________________________________________________ :
ב .האם בפרק ז' כתובה התשובה? כן/לא הקף בעיגול את התשובה הנכונה.
 .3מה הבטיח ה' לדוד ולזרעו בפרק ז'?
א_____________________________________________________ ____________________ .
ב_________________________________________________________________________ .
ג__________________________________________________________________________ .
ד__________________________________________________________________________ .
 .4הסבר" :וְ הגיד לך ה' כי בית יעשה לך ה'"_____________________________________________ .
 .5הוכח את מידת הענוה של דוד מפרק ז'!
א_________________________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________________ .
ב .מי אמר למי?
 " .1ראה נא אנכי יושב בבית הארזים…".
" .2כל אשר בלבבך לך עשה…"
" .3האתה תבנה לי בית לשבתי"?
" .4ועתה הואל וברך את בית עבדך"

_________________ אמר אל _________________
_________________ אמר אל _________________
___________ אמר אל ______ שיאמר ל _________
_________________ אמר אל _________________

ג .באר את המילים הבאות:
 .5וְ הכינֹתי את ממלכתו = ________________
 .1הנוה = ______________________________
 .6נגעי בני אדם = ______________________
ֵ .2שם גדול =____________________________
 .7עד הלֹם = _________________________
 .3בהעֹותו = ____________________________
 .8ותכונן = __________________________
 .4והוכחתיו = ___________________________
ד .השלם:
( .1יב) "כי ימלאו ___________ ושכבת את __________ והקימֹתי את ______________ אחריך
אשר ___________ ממעיך והכינותי את ____________".
( .2טו) "וחסדי לא _________ ממנו כאשר _________ מעם __________ אשר ________ מלפניך".
( .3יח) "… מי __________ ה' אלוקים ומי _________ כי הביאֹתני עד _________".
( .4כג) "ומי כעמך ְך________ גוי ________ בארץ אשר הלכו _________ לפדות ________ לעם
ולשֹום _________ ֵשם ולעשות _________ הגדולה ונֹראות ___________ מפני עמך
________ פדית __________ ממצרים _________ ואלהיו".
בהצלחה!!!

טז

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ח'
באורי מילים
 .1מתג הַאלה = א .רסן של בהמה (מברזל או מעץ) ,ששמים בפיה כדי להנהיג אותה.
ב .העיר גת (כמו רסן המנהיגה את הבהמה ,גת הנהיגה את הפלשתים .דבהי"א ,י"ח ,א').
ג .רסן בהמתו של יצחק אבינו( .פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ז)
 .2ויְ מ ְד ֵדם= חילקם (שם אותם שוכבים זה ליד זה ליד החבל).
ְ .3שנֵי חבלים= שני שליש ( )2/3יומתו.
ְ .4מלֹא החבל = שליש ( )1/3י ְחיו.
 .5נֹ ְש ֵאי מנְ חה = מס.
 6בן ְרחֹב = מהעיר רחוב שבארם צובה.
ְ .7להשיב ידֹו = א .להרחיב גבולו.
ב .לבנות בנין ועליו תמונת יד לאות שכבשה בידו (מלבי"ם).
 .8וטך = א .דוד היכה את צבא הדדעזר .ב .דוד הרס את הבנין עם תמונת היד שבנה הדדעזר (מלבי"ם).
 .9וי ְלךֹד = לקח בשבי.
 .10ןרשים = א .רוכבים על סוסים .ב .המרכבות (מלבי"ם).
 .11איש ר ְגלי = חיילים הנלחמים רגלית.
 .12ויְ ע ֵסר = א .עקר פרסות הסוסים .ב .הרגם( .כדי שלא יעבור על "ולא ירבה לו סוסים")
ֹותר = נותר ,השאיר לעצמו.
 .13וט ֵ
 .14נְ צבים = א .מושלים .ב .פקידים( .כדי לשלוט על האויב לאחר הכבוש).
 .15ש ְל ֵטי הזהב = א .מגינים .ב .אשפתות החיצים.
 .16תֹעי היה הד ְדעזר = תעי מלך חמת היה אויב של הדדעזר.
 .17ה ְקדיש = תרם לשם קודש (לביהמ"ק).
 .18ך ֵבש = ךבש.
 .19וטעש דוד ֵשם = א .נעשה לדוד ולישראל שם טוב = מפורסם בטוב מעשיו (על שקבר גופות אויביו).
ב .שם טוב להקב"ה ,בגלל מעשיו של עבדו דוד.
ג .עשה מצבה לזכר הנצחון שה' עזר לו.
 .20מ ְזךיר= א .איזה דין יפסוק ראשון (רש"י).
ב .ממונה על ספר הזכרונות (מצו"ד).
 .21וְ צדֹוק בן אחיטוב = כהן משוח מלחמה (מצו"ד).
ואחימל ְך בן א ְביתר = סגן הכהן הגדול (אביתר  -כהן גדול עוד מזמן שדוד היה מלך על יהודה).
סֹופר = כותב דברי הימים (רש"י במלכים א').
ֵ .22
 .23וְ ה ְך ֵרתי וְ ה ְן ֵלתי = א .אחראי על האורים והתומים .ב .אחראי על הקשתים והקלעים.
ג .סנהדרין (כורתים דבריהם ,ומופלאים בדברים .גמרא ברכות ד).
ד .יושבי הנגב( .דבהי"א ב ,לג).
ֹּהנים = א .מכהנים כראשים ושֹרים (מצו"ד) .ב .תלמידי חכמים (תרגום יהונתן).
ובנֵי דוד כ ֲ
ְ .24
פסוקים לשינון :ו' ,ז' ,ט"ו.

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ח'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1נגד אלו עמים נלחם דוד? כתוב בקיצור מה עשה להם?
מה עשה להם?
שמות העמים
א( .א) _____________ ________________________________________________________ -
ב( .ב)______________ ________________________________________________________ -
ג( .ג-ד) _____________ ________________________________________________________ -
(ז-ח) _____________ ________________________________________________________ -
ד( .ה-ו) ____________ ________________________________________________________ -
ה( .יב) 1ע_____2ע ______ _______________________________________________________ -
ו( .יג-יד) ____________ ________________________________________________________ -
 .2הסבר" :ויקח דוד את מתג האמה".
א_________________________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________________ .
ג( .מדרש) ____________________________________________________________________
 .3מדוע התאכזר דוד אל אנשי מואב? (רש"י) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
 .4מדוע נחשבו ךבו ֵשי דוד בסוריא (=ארם) ככבוש יחיד ,והרי נלחם עם כל צבא ישראל? ________________
___________________________________________________________________________
 .5נאמר " :ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו" .כיצד אפשר לעשות גם משפט (=דין) וגם צדקה ביחד?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .6הסבר :א" .ה ְך ֵרתי וְ ה ְן ֵלתי" _______________________ .2 ____________________________ .1
___________________________ _______________________________________ .3
ב" .ובני דוד כהנים היו" ____________________________________________________
ב .באר את המילים הבאות:
 .6נושאי מנחה = ______________________
 .1וימדדם = ____________________________
 .7להשיב ידו = ________________________
 .2שני חבלים =___________________________
 .8ויְ ע ֵסר = ___________________________
 .3מלא החבל = __________________________
ויֹותר = ___________________________
ֵ .9
 .4נציבים = א___________________________ .
 .10שלטי הזהב = א____________________ .
ב____________________________ .
ב_____________________ .
 .5הקדיש = _____________________________
ג .השלם:
( .1ו) "… ותהי ארם לדוד ___________ נושאי __________ וטשע ____________ את ___________
בכל ____________ הלך".
( .2ז) "ויקח דוד את ___________ הזהב אשר היו אל ___________ הדדעזר ויביאם ___________ ".
( .3טו) "וימלך דוד _________ כל ________ ויהי דוד _________ משפט ________ לכל ________".
בהצלחה!!!

יח

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ט'
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5

הכי ֵיש עֹוד אשר נֹותר? = האם יש עוד מי שנותר חי מבית שאול ואעשה עמו חסד בגלל יהונתן?
האפס עֹוד איׁש ְל ֵבית שאול = וכי אין עוד איש שנותר חי מצאצאי שאול?
חסד אלֹקים = חסד גדול ואמיתי.
ְבלֹו ְדבר = שם מקום( ,בעבר הירדן המזרחי).
שְֹ ֵדה שאול = נחלת שאול.

 .6ךי עשֹה אעשֹה ע ְלך חסד = ומהו החסד בהשבת שדה שאול?
א .רש"י  -נחלה שקיבל דוד על-פי משפט המלוכה מבית שאול( .עיין שמואל א' פרק ח' פס' יד')
ב .רד"ק  -נחלה שקיבל דוד מבית שאול היות ואיש בשת מרד בו (מדין מורד במלך).
ג .מלבי"ם  -נחלה שקיבל המלך שאול בגלל כיבושי מלכותו ,ואותה קיבל דוד כמלך.
.7
.8
.9
.10

שאול ָאביך = בני בנים הרי הם כבנים ,לכן שאול נחשב גם כאב למפיבשת.
תֹאכל לחם = תסעד.
מה ע ְבדך = מה נחשב עבדך.
ךי פנית = נתת דעתך עלי (חשבת עלי טובה).

.11
.12
.13
.14

אל הךלב ה ֵלת = אני דומה לכלב מת ,שאינו יכול להועיל.
וְ ֵה ֵבאת = תביא מתבואת האדמה להאכיל את מפיבשת (או את מיכא).
ב .מפיבשת( .נכד שאול).
וְ היה ְלבן אדֹניך = א .מיכא (בן מפיבושת).
(פסוק י"א) "...ו ְמפיבֹשת א ֵֹכל על ֻש ְלחני כאחד מבני המלך" מי אמר פסוק זה?
א .זה אמר דוד (רש"י).
ב .זה אמר ציבא .ומפיבשת יאכל תחילה על שלחן ציבא את עיקר הסעודה ואח"כ יֹאכל את הפרפרת
וה"לפתן" על שלחן דוד לכבודו (מלבי"ם).
וְ כֹל מֹושב ֵבית ציבא = כל היושבים בביתו.

.15

 .16פ ֵסח ְש ֵתי ר ְגליו = נכה בשתי רגליו.

פסוקים לשינון :ז ,י.

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ט'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1נאמר בפס' ז'" :כי עשה אעשֹה עמך חסד בעבור יהונתן אביך והשיבֹתי לך את כל ְשדה שאול אביך" הסבר,
לפי שלשת השיטות שלמדת ,מדוע החזרת שדה שאול נקרא "חסד" ו"השבה"?
שיטה א'____________________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
שיטה ב'____________________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
שיטה ג'____________________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
 .2א .על שולחנו של מי אכל מפיבשת?
לפי שיטת רש"י_______________________________________________________________ :
לפי שיטת מלבי"ם_____________________________________________________________ :
ב .עבור מי יעבוד ציבא?
לפי שיטת רש"י_______________________________________________________________ :
לפי שיטת מלבי"ם_____________________________________________________________ :
ג .מי אמר..." :ומפיבשת אֹּכל על שלחני כאחד מבני המלך" ולמי? (פס' י"א)
לפי שיטת רש"י ________________________ :אמר אל _________________________________
לפי שיטת מלבי"ם ______________________ :אמר אל _________________________________
ב .מי אמר למי?
_________________ אמר אל _________________
 " .1ע ְבדך".
_________________ אמר אל _________________
" .2ה ֵםה ע ְבדך"
_________________ אמר אל _________________
" .3מה ע ְבדך"
_________________ אמר אל _________________
" .4אל תירא כי עשה אעשֹה עמך חסד"
ג .באר את המילים הבאות:
 .5כי פנית = __________________________
 .1הכי יש עוד? = __________________________
 .6וְ ֵה ֵבאת = __________________________
 .2חסד אלוקים = _________________________
 .7וכל מושב בית ציבא = _________________
 .3שְֹדה שאול = __________________________
 .8פיסח שתי רגליו = ____________________
 .4מה עבדך? = ___________________________
ד .השלם:
( .1ז) "ויאמר לו דוד __________ תירא כי _________ אעשֹה עמך __________ בעבור __________
אביך והשבתי _________ את כל שדה ________ אביך ואתה ________ לחם על _______ תמיד".
( .2י) "ועבדת ___________ את ___________ אתה ____________ ועבדיך _____________ והיה
___________ אדניך לחם ___________ ומפיבשת בן __________ יאכל תמיד לחם _________
שלחני."...
בהצלחה!!!

ב"ה

כ
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י'
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5

חקֹר את העיר = לרגל אותה.
ו ְלה ְפכה = להסתכל ולבדוק בכל מקום (כדי להפכה ולהרסה).
מ ְדוֵיהם = מדיהם ,מלבושיהם.
עד ְשתֹו ֵתיהם = עד מקום הישיבה.
ויְֹש ְכ ֵחם = גרשם.

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

נ ְכלמים = מבוישים.
נ ְבאשו ְבדוד = השניאו את עצמם על דוד.
וישְֹ ְךרו = חיילים שכירי חרב (נלחמים עבור כסף).
וְ איש טֹוב = אנשי מקום ששמו "איש טוב".
ְן ֵני הל ְלחמה = חיילי האויב.
ומָאחֹור= האויב של יואב נערך למלחמה מקדימה ומאחורה.
היְ תה ֵאליו ְןנֵי הל ְלחמה מןנים ֵ
חורי – החיילים המובחרים.
ְב ֵ
וטער ְֹך ל ְקראת ְב ֵני עלֹון = סדר את צבאו לקראת המלחמה נגד עמון.

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

אם תחזק ארם מלני = אם הארמים יתגברו עלי.
וְ היתה לי לישועה = תעזור לי.
ע ֵרי אלֹ ֵקינו = ערי ארץ ישראל.
נגף = נס.
וטֹ ֵצא את ארם = הוציא את הארמים למלחמה נגד ישראל.
ֵמ ֵעבר הםהר = מעבר לנהר פרת.
ֵחילם = שם מקום בארץ עמון.
ויהרֹג דוד ֵמארם ְשבע ֵמאֹות רכב = הרס אותם.

פסוקים לשינון :ב ,יב ,יט.

ב"ה

כא
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1א .מה החסד שעשה המלך נחש העמוני לדוד ,ושבגללו שלח דוד שליחים לנחם את חנון בנו? (רש"י)
___________________________________________________________________________
ב .נאמר על בני עמון בתורה " :לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם" ,אם כן כיצד שלח דוד את עבדיו
לנחם את חנון על מות אביו ? _______________________________________________________
 .2א .כיצד התאכזרו אנשי עמון בעבדי דוד? ______________________________________________
ב .מדוע פעולה זו גרמה להם לבושה? _________________________________________________
ג .כתוב על עוד התאכזרות שרצו אנשי עמון לעשות לישראל (ביבש גלעד) בספר שמואל א פרק יא! ______
___________________________________________________________________________
ד .כיצד התיחסו העמונים לישראל כשבקשום לעבור בארצם בימי משה? ________________________
 .3בקרב הראשון בין ישראל לבין בני עמון ועוזריהם:
א .מי היו עוזריהם של העמונים? ____________________________________________________
ב .היכן היה הקרב? _____________________________________________________________
ג .יואב וקבוצתו נלחמו נגד__________________________ :היכן?_________________________
ד .אבישי וקבוצתו נלחמו נגד ________________________ :היכן?_________________________
ה .מי ניצח בקרב? ______________________________________________________________
 .4א .השלם( :יב) "חזק ________ בעד ________ ובעד ערי _________ וה' יעשה ________ ________".
ב .הסבר הפסוק______________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
ג .מה למדו חז"ל מפסוק זה? ______________________________________________________
ב .מי אמר למי?
____________ אמרו אל _______________
" .1הלא בעבור חקֹר העיר ולרגלה."...
_____ אמר אל ________ שיגידו ל ________
" .2שבו בירחו עד יְ צלח זקנכם ושבתם "
______________אמר אל _______________
" .3ואם בני עמון יח ְזקו ממך והלכתי להושיע לך"
ג .באר את המילים הבאות:
 .5נבאשו בדוד = _______________________
 .1ולהפכה = _____________________________
 .6היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור =
 .2מ ְד ֵויהם = _____________________________
_________________________________
ְ .3שתֹותיהם = ___________________________
 .7ערי אלקינו = _______________________
 .4נכלמים = _____________________________
ד .השלם:
( .1ב) "ויאמר ________ אעשה חסד עם ________ בן ________ כאשר עשה אביו _______ חסד."...
( .2יט) "ויראו כל ___________ עבדי ___________ כי ____________ לפני _____________
וי ְשלמו את ___________ ויעבדום ___________ ארם להושיע __________ את בני _________".
בהצלחה!!!

ב"ה

כב
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק יא
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5

ויְ הי ל ְתשובת השנה = בדיוק באותו תאריך בו נלחמו בשנה שעברה.
ְל ֵעת ֵצאת ה ְללאכים = זמן שהמלכים רגילים לצאת למלחמה( .רש"י)
וט ְשחתו = החריבו.
על רבה= רבת עמון.
ויְ הי ְל ֵעת הערב = לפנות ערב.

 .6וטקם דוד ֵמעל מ ְשךבֹו = דוד קם ממנוחת הצהרים.
 .7וי ְדרֹש לאשה = חקר על בת שבע ועל משפחתה.
 .8וְ היא מ ְתקדשת מ ֻח ְמָאתה = נטהרה מטומאת נידה.
 .9הרה ָאנֹכי = אני בהריון( .ממך)
 .10וְ ל ְשלֹום הל ְלחמה = שאל לשלום עושי המלחמה (=החיילים).
 .11מ ְשַאת הלל ְך= מנת האוכל מסעודת המלך.
 .12הלֹוא מדר ְך ַאתה בא = הרי באת כעת מהמלחמה.
 .13חטך וְ ֵחי נ ְפשך = נשבע בחיי הגוף והנפש של המלך( .ע"פ מצודות)
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

ֵספר = מכתב.
הבו = שימו.
אל מול ְןנֵי הל ְלחמה החזקה= היכן שהאויב חזק במיוחד.
וְ ש ְבתם ֵמַאחריו= עזבוהו להלחם שם לבד.
וְ נךה ו ֵמת= יקבל מכה וימות.
ויכחמו את יֹוָאב= נלחמו נגד יואב וצבאו.
לֹותך = לכשתסיים.
ְךכ ְ
ךל ד ְב ֵרי הל ְלחמה= תוצאות המלחמה נגד העמונים ברבה.
מדוע נג ְשתם= מדוע התקרבתם.

 .23יֹרו ֵמעל החֹומה= יורים מעל החומה.
 .24יְ רֻבשת = ירובעל = גדעון( .בֹשת הוא הבעל)
 .25ןלח רכב = חתיכת אבן מה"רוכב" שעל הריחיים.
ֵ .26ת ֵבץ = שם מקום בו נהרג אבימלך ע"י האשה שזרקה את האבן (שופטים ט' ,נג).
 .27ונ ְהיה ע ֵליהם = רדפנו אחריהם עד פתח שער העיר.
 .28ויֹראו הלֹוראים = ירו היורים.
 .29ךי כזֹה וְ כזה תֹאכל החרב= כך דרכה של מלחמה שבה נהרגים.
 .30החזֵק מ ְלח ְמ ְתך= הלחם בחוזק ובגבורה.
 .31וְ טעבֹר ה ֵאבל = נגמרו שבעת ימי האבל על מות אוריה.
ַאספה = דוד המלך הכניס את בת שבע לביתו כדי להתחתן עמה.
 .32וי ְ
פסוקים לשינון :ד ,ט ,יא.

ב"ה

כג
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק יא  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1כיצד שכב דוד עם בת שבע ,הרי היתה אשת איש? (אשתו של אוריה החתי)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .2מדוע בקש דוד מיואב שישלח את אוריה אליו חזרה מהמלחמה? ______________________________
___________________________________________________________________________
 .3מדוע נחשב אוריה למורד במלכות?
א_________________________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________________ .
 .4תאר כיצד נהרגו אוריה וחיילים נוספים? (ע"פ הכתוב וע"פ דברי המלאך) ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .5נאמר" :ויֵרע הדבר אשר עשה דוד בעיני ה'" ,וְ הרי לפי חז"ל בגמרא מסכת שבת נאמר שדוד לא עבר עבירה
בשכבו עם בת שבע כי אוריה נתן לה גט לפני הקרב? א_____________________________________.
ב_________________________________________________________________________ .
ג__________________________________________________________________________ .
ב .מי אמר למי?
______________ אמרה אל _______________
" .1הרה אנכי":
______________ אמר אל _______________
" .2רד לביתך ו ְרחץ רגליך":
______________ אמרו אל _______________
" .3לא ירד אוריה אל ביתו":
______________ אמר אל _______________
ועבדי אדני על פני השדה חונים".
ֵ
" .4ואדני יואב
______________ כתב אל _______________
" .5הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה".
ג .באר את המילים הבאות:
 .6משאת המלך = ______________________
וחי נפשך = ______________________
 .7חיך ֵ
 .8ושבתם מאחריו = ____________________
 .9ויראו (וירו) המוראים (המורים) = ___________
 .10כזה וכזה תאכל החרב = _______________

 .1וישחתו = _____________________________
 .2מעל משכבו = __________________________
 .3וידרוש לאשה = ________________________
 .4מתקדשת מטמאתה = ____________________
 .5ולשלום המלחמה = ______________________
ד .השלם:
( .1ד) " ...ותבוא ________ וישכב ________ והיא מתקדשת ________ ותשב אל ____________ ".
( .2ט) "וישכב אוריה פתח _______ _______ את כל _________ אדניו ולא _________ אל _______".

ועבדי ________ על פני ________
ֵ
(.3יא) "...הארון ________ ויהודה יֹשבים ________ ואדֹני _______
חֹנים ואני _________ אל ________ לאכֹל _________ ולשכב עם _________ חטך וְ ֵחי ________ אם
__________ את הדבר _________".
בהצלחה!!!

כד

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק יב
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ראש = רש = מסכן ,עני.
ויְ חטה = האכילה ,והיתה חביבה עליו( .מצו"ד).
ֵהלך = עובר אורח
וט ְחמֹל = ריחם ,העדיף לקחת את ...
וטעשה = בישל את הכבשה או צלה אותה.
ג .פי 16.
ב .פי .8
ַא ְרב ְעתים = א .פי .4

 .7ך ֵהנה וְ כ ֵהםה = עוד ועוד נשים (עד  18נשים  -חז"ל).
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ֵמקים עליך רעה מ ֵביתך = מביא עליך רעה מבין אנשי ביתך.
ְל ֵעיניך = תדע מזה ולא תוכל למחות על כך וזה כאילו נעשתה לעיניך (מצו"ד).
וְ נגד ךֹל ישְֹר ֵאל = לעיני כולם.
וְ נגד הֹשמֹש = בפרסום גדול.
אתך = סלח לך.
העביר חח ְ
אפס = אבל.
ךי נ ֵאץ נַא ְצת = בזית :א .את ה' בחטאתך .ב .את שונאי ה' בכך שחזרת בתשובה.

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

אֹיְ ֵבי ה' = א  -את ה' (בלשון סגי נהור) ב  -השונאים של הקב"ה שלעגו על חטא דוד עבדו.
ויגֹף = היכה.
ו ֵטָאנש = הילד חלה במחלה קשה ואנושה.
ויְ ב ֵסש = התפלל על הילד שיבריא.
וְ לן = שכב.
וְ לֹא ָאבה = לא רצה.
וְ לֹא ברה = לא אכל.
וטס ְך = מרח שמן על בשרו.
ש ְמלֹתו = בגדיו.

 .24וְ חםני (יְ חנני) = יחון אותי ויסלח לי ,ויחיה ה' את הילד.
 .25ויְ נ ֵחם = דיבר על ליבה של ב"ש בדברים רכים( .אולי הבטיח לה שהבן הבא שיוולד ימלוך אחריו).
 .26בעבור ה' = בצווי ה'.
 .27עיר ה ְללוכה = עיר הלים ,פרוש:
א .העיר החיצונה ,לעומת העיר הפנימית  -שהיא למבצר ולחוזק (רש"י).
ב .חלק מהעיר ליד העיר עצמה ,בו גר המלך ובו מקורות המים של העיר (מצו"ד).
 .28עטרת מ ְלךם = א .הכתר של מלך עמון.
.29
.30
.31
.32

ב .כתר של ל ְלךֹום = המולך (=ע"ז) (ובטלו איתי הגיתי – רש"י).

ב ְלגֵרה = מלשון גרירה.
כל הרשומים כאן הם כלים
יצי הב ְרזל = כלי דיש בעל פסי ברזל (=מורג).
ובחר ֵ
שמייסרים בהם אנשים.
ובמ ְג ְזרֹת הברזל = כלי לגזור ולכרות עצים (=גרזן).
ְ
וְ העביר אֹותם בל ְל ֵבן (במלכן) = תעשיית ְל ֵבנים (=הכבשן).
פסוקים לשינון :ג' ,י"ג ,כ"ב ,דברי הימים א' פרק כ"ב פס' ט'.

ב"ה

כה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק יב  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1א .כתוב את מׁשל כבשת הרש! ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ב .כתוב את הנמשל
ההל ְך = _________________________
 .1הכבשה הקטנה= _________________________ ֵ .5
 .2הרש = ________________________________  .6האורח = _________________________
 .3העשיר = _______________________________  .7האיש הבא אליו = __________________
 .4הצאן ובקר = ____________________________ _________________________________
 .2כיצד יעניש ה' את דוד ,לפי דברי נתן? (י-יב)
א( .פס' י') _____________________________________________________________________
ב( .תחילת פס' י"א עד החצי)_________________________________________________________
ג( .המשך פס' י"א +י"ב) ____________________________________________________________
.3שאול ודוד הודו שחטאו ,במה ׁשונה הודאתם? ___________________________________________
___________________________________________________________________________
 .4מה אפשר ללמוד על תשובתו של דוד מפרק נ"א בתהילים? __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .5אסור להנות מע"ז! אם כן ,כיצד שם דוד את "עטרת מ ְלךם" על ראשו? (לפי הפרוש שזה היה ע"ז) _______
___________________________________________________________________________
 .6הוכח את צדקותו של יואב מפרק י"ב! ________________________________________________
ב .מי אמר למי?
______________ אמר אל _______________
" .1חי ה' כי בן מות האיש"
______________ אמר אל _______________
" .2אתה האיש!"
" .3כי אתה עשית בסתר"
" .4ואיך נאמר אליו מת הילד"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1ראש = רש = ____________________________
 .2העביר חטאתך = _________________________
 .3ויגֹף = ________________________________
 .4ויאנש = ______________________________
ד .השלם:

________ אמר אל ______ שיגיד ל ________
______________ אמרו אל ______________
 .5ויסך = ____________________________
 .6מלכן (מלבן) = _______________________
 .7עיר המים = עיר המלוכה = _____________
_________________________________

( .1ג) " ...מפתו ________ ומךֹסו ________ ובחיקו ________ ותהי _______ ________".
( .2יג) "ויאמר דוד אל _______ ______ לה' ויאמר נתן אל ______ גם ה' העביר_______ לא _______".
( .3כב) "ויאמר בעוד _______ חי _______ ואבכה כי אמרתי ________ יודע ________ ה' וחי ______".
( .4דבהי"א פרק כב פס' ט') " ...כי שלמה יהיה ________ ושלום _______ אתן על _______ בימיו".
בהצלחה!!!

ב"ה

כו
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ג
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ו ֵטצר = לשון צרה ודאגה.
ְלה ְתחכֹות = נעשה חולה אהבה.
בעבור תמר = בגלל אהבתו לתמר היפה ורצונו לשכב עמה.
וטן ֵלא ְב ֵעי ֵני ַא ְמנֹון לעשֹות לה ְמאומה = לא ידע מה לעשות כדי לשכב עמה.
איש חכם ְמאֹד = חכם לרשעה (רש"י).
דל = רזה.

 .7וְ ה ְתחל = עשה עצמך חולה שאינו יכול לקום ולאכול.
 .8וְ ת ְב ֵרני = תאכילני.
 .9הב ְריה = סעודה ,אוכל.
ותל ֵבב = תעשה לביבות.
ְ .10
 .11וְ א ְברה = אֹוכל.
 .12ותלש (ותלֹוש)= ערבבה מים עם קמח.
 .13הל ְש ֵרת = מחבת.
 .14ותצֹק = הריקה (=שפכה לתוך הכלי).
.15
.16
.17
.18
.19

ַאל ְתע ֵםני = אל תאנסני לשכב עמך.
הםְ בלה = תועבה ,דבר מכוער.
ואני ָאנה אֹוליך את ח ְרןתי = להיכן אלך להסתתר מפני הבושה.
וְ ַאתה ת ְהיה = אתה תחשב כדוגמא לנבל בישראל.
לֹא י ְמנ ֵעני מלי = אולי דוד ירשה לך להתחתן עמי (מעכה ,אם תמר ,היתה אשה יפת תואר ,שהתעברה
בפעם הראשונה מדוד במלחמה ,לכן אמנון ותמר אינם נחשבים לאחים לכל דבר).
ֵמַאחרת = הכוונה למעשה האונס.
האמינֹון = האם אמנון?
ַאל תשיתי את ל ֵב ְך = אל תשימי לב.

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

וְ ש ֵֹממה = בלי חברת אנשים.
ְל ֵמרע וְ עד טֹוב = לא דיבר עמו דבר ,לא לטובה ולא לרעה (= ברוגז).
וְ לֹא נ ְכבד עליך = לא נטריח אותך.
וט ְפרץ בֹו = הפציר בו ,ניסה לשכנעו.
ן ְרדֹו = בהמה שנולדה מהכלאה (אסורה) של סוס ואתון (או סוסה וחמור) .והיא חזקה אך אינה מהירה.
שומה (שֹימה) = פעולת רצח – הצווי לרצוח את אמנון הושמה על עבדיו (מצו"ד).
ו ְתכל דוד הללך ל ֵצאת = א .נפשו של דוד התגעגעה להפגש עם אבשלום כי התנחם על מות אמנון (רש"י).
ב .מעכה או תמר כלאה (=מנעה) את רגשות הנקם של דוד באבשלום קרובם,

.20
.21
.22

לאחר שהתנחם על מות בנו אמנון( .מלבי"ם)

פסוקים לשינון :ה ,יב ,לט.

ב"ה

כז
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ג  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1א .תמר היתה ביתה של ___________________ בת _________________ מלך _______________.
ב .איזה דין מיוחד קיים בה דוד? (עיין תחילת פרשת כי תצא בספר דברים) ______________________
___________________________________________________________________________
 .2מה היתה עצתו של "יונדב איש חכם מאד" לאמנון? _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .3כיצד ניסתה תמר לשכנע את אמנון שלא יאנוס אותה?
א _______________________________ .ה___________________________________ .
ב _______________________________ .ו___________________________________ .
ג _______________________________ .ז___________________________________ .
ד_____________________________________________________________________ .
 .4בפרקי אבות פ"ה משנה ט"ז אמרו חז"ל על אהבת אמנון ותמר שהיא אהבה התלויה בדבר ו"כשבטל דבר
בטלה אהבה" .הוכח זאת מפרקנו___________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
 .5תאר ,כיצד הצליח אבשלום להרוג את אמנון( .התכנון והבצוע) א) _____________________________
ב) _______________________________ ג) _________________________________________
ד) ______________________ ה) ________________________ ו) _______________________
 .6הוכח שיונדב היה גאותן_________________________________________________________ :
ב .מי אמר למי?
______________ אמר אל ______________
..." .1מדוע אתה ככה דל?"...
______________ אמרה אל ______________
..." .2כי לא ימנעני ממי"
______________ אמר אל ______________
..." .3שלחו נא זאת מעלי"...
______________ אמר אל _______________
..." .4הנה נא גזזים לעבדך"...
______________ אמר אל _______________

..." .5למה ילך עמ ְך?"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1וְ ה ְתחל = _______________________________ ְ .5ל ֵמרע ועד טוב = _____________________
 .2וְ ת ְב ֵרני = _______________________________  .6ולא נ ְכבד עליך = _____________________
 .3הב ְריה = _______________________________  .7וי ְפרץ בו = _________________________
 .4הל ְש ֵרת = _______________________________  .8ו ְתכל = ____________________________
ד .השלם:
( .1ה) "…שכב על ________ וְ ה ְתחל ובא ________ לראותך ואמרת אליו ________ נא _______

אחותי ותברני ________ ועשתה _______ את ________ למען אשר _______ ואכלתי ________".
( .2יב) "ותאמר לו ______ אחי ______ תענני כי לא יעשה כן ______ אל_______ את _______ הזאת".
( .3לט) "ותכל _______ המלך לצאת אל _______ כי ________ על ________ כי מת".
 .4פרקי אבות פרק ה' משנה ט"ז" :כל אהבה ______ תלויה _______ ,בטל __________ ,בטלה
_________ .איזו היא ______ התלויה _______? זו אהבת ________ ותמר".
בהצלחה!!!

ב"ה

כח
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

.1
.2
.3
.4
.5
.6

שמואל ב'  -פרק י"ד  -באורי מילים
ַאבשלֹום = אוהבו ומתגעגע אליו.
ךי ֵלב הלל ְך על ְ
וְ ַאל תסוכי = אל תמרחי שמן על גופך (כדין אבל).
וְ היית ְךאשה = תתנהגי כמו אשה המתאבלת על בעלה.
וטשם יֹוָאב את ה ְדברים ְבפיה = סידר לה הדברים כיצד תאמרם למלך.
ותֹאמר האשה ה ְתקֹעית אל הלל ְך= אמרה :יחי המלך! (מצו"ד).
וטםצו = רבו.

 .7וְ ֵאין מניל ֵבינֵיהם = אין אדם שיתערב ויציל את הבן הנרצח.
 .8ויךֹו = היךה
 .9וְ כבו את גח ְלתי = ימיתו את אחרון בני.
וש ֵארית על ְןנֵי האדמה = לא יהיה זכר לבעלי.
ְ .10לב ְלתי שֹים (שום) ְלאישי ֵשם ְ
 .11ואני אצוה עלי ְך = אאסור על בני משפחתך להמית את בנך.
 .12י ְזךר  -נא הלל ְך את ה' אלֹוקיך = ביקשה שהמלך ישבע לה( .רד"ק).
ֵ .13מה ְרבת (מהרבות) ג ֵֹאל הדם = למנוע מגואל הדם לשפוך הרבה דם.
 .14חי ה' = לשון שבועה ,בשם ה' המפורש.
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

ַארצה = לא יקרה לו דבר (אפילו שערה אחת לא תפול מראשו).
ֵך ְ
אם יןֹל משערת ְבנ ְ
וְ ללה חש ְבתה ךזֹאת על עם אלֹקים = איך חשבת שדבר כזה יקרה בישראל? (רש"י)
ומד ֵבר הלל ְך הדבר הזהְ ,ךָא ֵשם = עכשיו שאגלה לך ,אל תאמר :דברתי כאשם וכעת אני חוזר בי!
ְלב ְלתי השיב = ולא אשיב את אבשלום.
נ ְדחֹו = בנו המגורש של המלך (אבשלום).
וְ כלים הםגרים = מים היורדים במדרון .שאינם חוזרים למעלה.
וְ לֹא ישא אלֹקים נפש = ה' לא יכפר עוון הנפש שהרג ויקבל עונשו בדין שמים (מלבי"ם).
וְ חשב מחשבֹות ְלב ְלתי ידח ממּנּו נדח = שלא יהיה אבשלום בארץ טמאה ועלול לעזוב את ה' (מלבי"ם).
ֵר ֻאני העם = העם הפחידו אותי שלא תשמע לבקשתי אם אשאל ישירות.
ךי י ְ

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

מםחלת אלֹקים = שלא אקבל נחלה מאת ה'.
ַאל נא ְתכחדי = אל תעלימי ,אל תסתירי.
היד יֹוָאב את ְך ְבכל זֹאת = העצתו ודבריו של יואב בתכנית הזאת?
אם אׁש להמין ּולהשמיל = האם אפשר לנטות ימינה או שמאלה מדברי המלך? הרי תגלה מיד (מצו"ד)!
ס ֵבב את ְןנֵי הדבר =ג ְלגֵל (בעקיפין) עד שיצא דבר בנו של המלך לאור (רש"י).
ימֹב אל ֵביתֹו = יפנה אל ביתו.
ַאבשלֹום לֹא היה איש יפה = ראה את עצמו ראוי למלכות בגלל ְש ֵלמות יופיו הנודע בישראל (מלבי"ם).
וכ ְ
ְ
ְלה ֵכל ְמאֹד = ראוי לתשבחות.

.32
.33
.34
.35
.36
.37

מךף ר ְגלֹו וְ עד ק ְדקדֹו = מרגלו ועד ראשו לא היה בו פגם = מושלם!
מ ֵסץ ימים לטמים = בסוף שנה.
ְבאבן הלל ְך = במשקל המלך.
ַאבשלֹום ְשלֹשה בנים = וכולם מתו בעת ההיא ולכן הציב לו מצבה בחייו (פרק יח ,יח) (מלבי"ם)
וטו ְלדו ְל ְ
ופנֵי הלל ְך לֹא רָאה = דוד לא בא לנחמו על מות בניו( .מלבי"ם).
ְ
פסוקים לשינון :ו,ז,כב.
 .38אל ידי = סמוך לשדה שלי.
ח ְלקת יֹוָאב = שדה יואב.

ב"ה

כט
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ד  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1א .מה עשתה האשה התקועית ,על מנת שדוד יאמין לה שהיא אכן אלמנה וזקוקה לעזרתו?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ב .מדוע בחר יואב דוקא באשה זו? __________________________________________________
 .2מהו הנמשל במשל האשה התקועית? האשה = ________________ הילד ההורג = ________________
הילד הנהרג = _________________________ המשפחה גואלת הדם = ______________________
 .3א .השלם את הפסוק..." :ומד ֵבר _________ הדבר הזה _________ לבלתי השיב המלך את _______"...
ב .הסבר את הפסוק על פי רש"י____________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
 .4א .תאר את צורתו החיצונית של אבשלום______________________________________________ .
ב .מדוע נאמר בפסוק שנולדו לו שלשה בנים? ____________________________________________
 .5א .מדוע לא רצה דוד לראות את פני אבשלום? ___________________________________________
ב .כמה שנים סך הכל ,לא ראה דוד את פני אבשלום? (פרט איך הגעת לסכום זה)__________________ .
___________________________________________________________________________
ג .מי גרם לדוד שיסכים לראות את בנו? _______________________________________________
ד .מה עשה אבשלום ליואב כדי שיבוא אל ֵביתו? _________________________________________
ב .מי אמר למי?
______________ אמר אל _______________
" .1ואל תסוכי שמן"
______ אמרה אל _____ שכך אמרו ________
" .2תני את מ ֵךה אחיו"
_____________ נשבע ל ________________
" .3חי ה' אם יפל משערת בנך ארצה"
______________ אמר אל _______________
" .4כי מצאתי חן בעיניך"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1וטםצו = ________________________________  .5ולא ישֹא אלקים נפש = ________________
 .2וְ כבו את גחלתי = _________________________  .6אל נא ְתכחדי = _____________________
ֵ .3מה ְרבת גואל הדם = _______________________  .7מכף רגלו ועד ק ְדקדֹו = _________________
 .4נ ְדחֹו = ________________________________  .8חלקת יואב = _______________________
ד .השלם:
( .1ו) "ולשפחתך ________ בנים ________ שניהם ________ ואין מציל ביניהם ויךֹו _______ את
________ וימת _______ ".
( .2ז) "והנה קמה ______ המשפחה על ______ ויאמרו ______ את _______ אחיו _______ בנפש
_______ אשר ________ ונשמידה גם את _________ וכבו את ________."...
( .3כב) "ויפל _______ אל _______ ארצה ________ ויברך את ________ ויאמר יואב היום _______
עבדך כי מצאתי ________ _________ אדני ________"...
בהצלחה!!!

ב"ה

ל
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

.1
.2
.3
.4
.5
.6

שמואל ב'  -פרק טו  -באורי מילים
ְר ֵאה ְדבריך טֹובים ונְ כֹחים = אכן טענותיך צודקות ,נכונות וישרות.
ב .אזכה אותו בדין.
וְ ה ְצד ְקתיו = א .אדון אותו באמת (רש"י).
וְ שלח את ידֹו = א .אבשלום עזר להשתחוות לו .ב .מנע מהמשתחוה להשתחות לו  -מרוב "ענוה".
ויְ גםֵב ַא ְבשלֹום את ֵלב = גנב את דעתם של ישראל ,שיהיו נאמנים לו ולא לאביו דוד.
ויְ הי מ ֵסץ ַא ְרבעים שנה = מאז ביקשו ישראל מלך בימי שמואל הנביא( .רש"י).
אשר נד ְרתי לה' בחברֹון = א .להביא הנדר מחברון כי שם היו כבשים שמנות( .רבותינו ברש"י).
ב .להקריב בחברון עיר האבות ,כי שם נולד ,שם מלך דוד אביו בתחילה.

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

וְ את ַא ְבשלֹום = עם אבשלום.
ְקרֻאים = מוזמנים.
וְ הֹו ְלכים ְל ֻתלם = בתום לב( .רש"י :הראה להם מכתב מאביו שכל שנים ילווהו).
וְ לֹא י ְדעו ךֹל דבר = מתכניתו של אבשלום.
הגילֹני = מהעיר גילה (רש"י :לקחו אבשלום כדי שלא ייעץ לדוד מה לעשות).
ויְ הי הקֹשר ַאלץ = המרד נהיה חזק.
פסוקים לשינון :ו ,יד ,כא ,ל.
את ַא ְבשלֹום = אחר אבשלום.
ְפ ֵליטה = שריד( .אולי כמו שעשה שאול לאנשי נוב בגללו).

.15
.16
.17
.18

וְ הדיח ע ֵלינו את הרעה = בחוזק יביא עלינו את הרעה (=יהרגנו).
וְ כֹל העם ְבר ְגליו = כל אלו שנלוו אליו באו ברגל וללא רכב וללא בהמות.
ֵבית הל ְרחק = שם מקום.
וְ כל ה ְך ֵרתי וְ כל ה ְן ֵלתי =א .אורים ותומים .ב .קלעים וקשתים ג .יושבי הנגב.
ד .סנהדרין (=כורתים דבריהם ,ומופלאים בדברים ע"פ .ברכות ד).
נ ְכרי = זר
וְ גם גֹלה ַאתה ,ל ְמקֹומך = אם אתה רוצה להיות בגלות עדיף שתהיה בגת (מצו"ד).
אניעך (אנועך) = אגרום לך לנוע ממקום למקום.
ועבֹר = הצטרף להולכים עימי.

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

וְ כל הָארץ = יושבי הארץ.
וינקו = הציגו (העמידו).
ב .סילק אותו דוד מהכהונה  -כיוון שלא נענה באו"ת (רש"י).
וטעל א ְביתר = א .העלה עולות.
נוֵהו = האהל בו נמצא ארון ה'.
מעברֹות הירדן.
ְבע ְרבֹות (בעברות) הל ְדבר = א .משור המדבר .בְ .
עד בֹוא דבר ֵמעלכם = עד שתמסרו הודעה עבורי( .ע"י בניכם  -רש"י)
חפוי = מכוסה (מצער).
בק ְֹשרים = עושי המרד.

.31
.32
.33
.34

ס ֵךל = הפר ,קלקל.
ב .הר הצופים.
עד הרֹאֹש = א .ראש הר הזיתים( .מצו"ד)
ְלמשֹא = טורח.
ע ְב ְדך אני הללך = אני חושי מקבל את מרותך ,אבשלום ,כמלך .א ְהיה עבד ָאביך = בכל זאת אהיה גם
עבד לדוד .ואני ֵמָאז וְ עתה = ואני לא שינתי את דעתי מאז וחושב גם כעת .ואני ע ְבדך = אך אם תהיה
ֵ .35רעה = חברֵ ,רע.
בעיה אהיה רק לך עבד כי נבחרת ע"י רוב ישראל.

19.
.20
.21
.22

ב"ה

לא
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ט"ו  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1תאר כיצד גנב אבשלום את ליבם של ישראל להמליכו עליהם? (רמז :סוס ,בֹקר ,משפט ,נשיקה ,נדר ,חברון,
מרגל ,מאתיים התמימים ,הגילוני)? __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .2כיצד הצטרפו כל כך הרבה אנשים תמימים אל אבשלום בדרכו לחברון (רש"י יא')? _________________
___________________________________________________________________________
 .3א .מדוע לא רצה דוד שאיתי הגיתי ואנשיו יבואו עמו בבריחתו מאבשלום בנו? ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ב .מדוע לבסוף לקח אותו עמו? _____________________________________________________
 .4חז"ל אומרים :כשדוד ברח מפני בנו אמר את מזמור ג' בתהילים" :מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו".
אם זימר דוד בשמחה ,כיצד נאמר עליו בפסוק" :עֹלה ובוכה"?
א( .הבא משל ונמשל) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ב__________________________________________________________________________ .
 .5מה התפקיד שנתן דוד לאנשים הבאים:
א .צדוק ואביתר? _______________________________________________________________
ב .אחימעץ ויהונתן? _____________________________________________________________
ג .חושי הארכי? ________________________________ .2 ___________________________ .1
ב .מי אמר למי?
יבני ה' ירושלים ועבדתי את ה'" ______________ אמר אל _______________
..." .1אם ישיב (=ישֹוב) יְ ש ֵ
______________ אמר אל _______________
______________ אמר אל _______________
______________ אמר אל _______________

..." .2לך בשלום"...
..." .3אם למות אם לחיים"...
..." .4יעשה לי כאשר טוב בעיניו"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1והצדקתיו = _____________________________  .4וְ כל ה ְך ֵרתי וְ כל ה ְן ֵלתי = א_____________ .
ב_______________________________ .
 .2ויְ גםֵב = ________________________________
ְ .3ל ֻתלם = _______________________________  .5ס ֵךל = ____________________________
ד .השלם:

( .1סוף פסוק ב) " ________ ...אבשלום את ________ אנשי ________ ".
( .2יד) "… קומו ______ כי לא תהיה ______ פליטה מפני ______ מהרו _______ פן __________ …"
וחי _______ המלך כי (אם) ________ אשר יהיה שם אדֹני ________ אם
( .3כא) "… ויאמר חי _______ ֵ
_______ אם _________."...
( .4ל) "ודוד ________ ְבמע ֵלה ________ עֹלה ________ וראש לו ________ והוא הולך ________ …"

לב

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שמואל ב'  -פרק ט"ז  -באורי מילים
ַאשת = ה ְשנאת את עצמך על
 .38ךי נ ְב ְ
ֵמהרֹאש = מראש הר הזיתים.
אביך ולעולם לא תשלימו.
וְ צמד = זוג.
 .39וְ ח ְזקו יְ ֵדי ךֹל אשר את ְך = כל העוזרים
חבֻשים = חגורים באוכף כדי לרכב.
לך במרד ימשיכו להיות עמך.
ומָאה צלוקים = חבילות צימוקים.
ֵ
 .40וטטו = בנו אוהל.
קיץ = תאנים מיובשות (=דבילה).
 .41ויבֹא  ...אל = נשאר לבד באוהל עם
וְ נֵבל = כלי ליין( .יתכן ועשוי מעור)
פלגשי אביו דוד.
מה ֵאכה כ ְך = למה הבאת את כל זה?

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

לאכֹל הםְ ערים = להאכיל את הנערים.
הי ֵעף = חלש מצמא או עיף.
וְ ַאטֵה בן אדֹניך= היכן מפיבשת (= בנו של יהונתן).
ךֹל אשר ל ְמפיבֹשת = כל נחלתו אשר נתתי לו.
מ ְמ ְלכות = מלכות.
ה ְשתח ֵויתי = הריני משתחווה.
יֹוצא = שמעי יצא משער העיר "בחורים".
איש ֵ
ומק ֵכל = בשעת צאתו מהעיר קילל.
י ֵֹצא יצֹוא ְ

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

ויְ ס ֵסל = זרק אבנים כדי לבזות את דוד.
ֵצא ֵצא = צא מעירנו ואל תכנס.
איש הדמים = ששפכת דם (איש בשת ,אבנר ,אוריה).
איש ה ְבלטעל = עושה מעשה רע (מעשה בת שבע).
ֵהשיב עליך = הענישך.
ךֹל ְד ֵמי ֵבית ֹשאול = א .מות איש בשת .ב .מות אבנר.
וְ הםְ ך ְברעתך = כשם שעשית רעה ,כך ה' יעשה לך ע"י בנך.
הךלב ה ֵלת = כמו כלב העומד למות.
א ְע ְברה םא = ביקש לעבור לצלע ההר השני.

 .42ךאשר י ְשַאל (איש) ב ְדבר האלֹקים =
כמו ְשאלה באורים ותומים( .מלבי"ם)

 .25וְ ָאסירה את רֹאשֹו = אהרגנו.
 .26מה כי וְ לכם = מה אתם מתערבים בענין שאינו שלכם.
 .27ומי יֹאמר = א .מי יאמר לה' .ב .מי יאמר לשמעי.
 .28אֹשר יצא מ ֵלעי = אשר הולדתי אותו (הכוונה לאבשלום).
 .29וְ ַאף ךי = קל וחומר ,כל שכן.
 .30בן היְ מיני = משבט בנימין.
ְ .31ב ֵעיני (בעוני) = א .דמעת עיני .ב .עונש שאני סובל בעד עוֹוני.
 .32וְ עןר בעפר = זרק צרורות עפר ואדמה (לבזותו).
.33
.34
.35
.36
.37

וים ֵפש = נח( .בישוב בחורים  -לפי רש"י).
זה ח ְס ְדך את ֵרעך = כך אתה עושה חסד עם דוד חברך?
וְ ה ֵשנית = והסיבה השניה.
הבו לכם = הגידו עיצה (אחיתופל התיעץ עם הזקנים  -מצו"ד).
בֹוא אל ןכ ְג ֵשי ָאביך = שכב עם פלגשי דוד.

פסוקים לשינון :ד ,ח ,יב ,כב.

לג

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק ט"ז  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1א .מה סיפר ציבא לדוד על מפיבושת? _________________________________________________
ב .הוכח שדוד האמין לו! ________________________________________________________
 .2כיצד ביזה שמעי בן גרא את דוד ואנשיו? א____________________________________________.
ב ______________________________________ .ג__________________________________ .
 .3א .מי רצה להרוג את שמעי? ______________________________________________________
ב .מדוע סרב דוד להורגו? (עיין פס' י' – י"ב) __________________________________________ .1
____________________________________ .3 ___________________________________ .2
ולפי חז"ל( :קשור לפורים) ________________________________________________________
 .4כיצד הצליח חושי לשכנע את אבשלום בנאמנותו לו?א_____________________________________ .
ב__________________________________________________________________________ .
 .5א .מה היתה עצתו הראשונה של אחיתופל לאבשלום? _____________________________________
___________________________________________________________________________
ב .מדוע יעץ לו עצה זו? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ב .מי אמר למי?
" .1וְ ַא ֵיה בן אדֹניך"
" .2היום ישיבו לי ...את מ ְמ ְלכות אבי"
" .3צא צא איש הדמים"
" .4למה יקלל הכלב המת הזה?"
" .5הםחו לו ויק ֵכל כי אמר לו ה'"
" .6וְ ח ְזקו יְ ֵדי כל אשר את ְך"

_________________ אמר אל ________________
_________ אמר אל ________ שכך אמר ________
_________________ אמר אל ________________
_________________ אמר אל ________________
_________________ אמר אל ________________
_________________ אמר אל ________________

ג .באר את המילים הבאות:
 .1קיץ = _________________________
 .2מ ְמ ְלכות = ______________________
 .3ויְ ס ֵסל = _______________________

 .4בן היְ מיני =_____________________________
 .5נ ְבַא ְשת = ______________________________
 .6ויחו = _______________________________

ד .השלם:
( .1ד') "ויאמר המלך ____________ הנה לך ___________ אשר ____________"...
( .2ח') "השיב עליך __________ כל דמי___________ ___________ אשר מלכת ___________ ויתן
_______ את ___________ ביד __________ בנך והנך ____________ כי איש __________ אתה"
( .3י"ב) "אולי __________ ה' בעוני (בעיני) ___________ ה' ___________ טובה __________ ק ְללתֹו
________ הזה"
( .4כ"ב) "ויטו ________ האהל על _______ ויבא _______ אל _________אביו לעיני _______ ישראל"
בהצלחה!!!

ב"ה

לד
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

.1
.2
.3
.4
.5
.6

שמואל ב'  -פרק י"ז
באורי מילים
א ְבחרה-םא = אבחר בעצמי את האנשים המובחרים לצבא.
יגֵע = עייף.
ו ְר ֵפה ידים = א .חלש .ב .פוחד ומיואש (מצודת ציון).
וְ החר ְדתי = א .אפתיעו .ב .אפחידו.
ְךשוב הךֹל = כשהענין ירגע.
ךל העם י ְהיה שלֹום = נתנהג כלפי תומכי דוד בשלום ולא נפגע בהם.

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

וטישר הדבר = מצא חן (הסכים לקבל העצה).
אם ַאין = או שלא נעשה את עצתו.
ַאתה ד ֵבר = הצע את הצעתך ,מה לעשות.
ַאתה יד ְעת = אתה מכיר.
ומ ֵרי נפש = עזים.
ְךדֹב שךול = כדוב שנטרפו בניו (ואז הדוב מרוב זעם מזיק לכל הבא בדרכו).
איֹש מ ְלחמה = יודע טכסיסי ועניני המלחמה.
וְ לֹא ילין את העם = א .דוד לא ישן עם העם אלא יהיה ער .ב .לא יתן לאף אחד לישון.

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

ְבַאחת ה ְןחתים = הבורות או המכשולים.
ה ֵלס ילס = יפחד.
ופניך הֹ ְלכים ב ְקרב = אתה אבשלום תהיה בראש היוצאים לקרב.
וְ נ ְחנו עליו = א .לשון חניה (לידו) .ב.נטיל עליו מצור.
וְ לֹא נֹותר בֹו ...גם אחד = לא ישאר במחנהו של דוד אפילו אחד חי.
וְ אם אל עיר ֵיָא ֵסף = אם יתבצר בעיר עם חומה.
וְ השיאו = יקחו.
ְצרֹור = אבן.
ןן יְ בֻכע = שמא יקרה לו דבר רע.

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

ֵבית איֹש = ביתו של שמעי בן גרא .האשה = אשתו (חז"ל)
הלס ְך = וילון או מכסה.
הרפֹות = חיטים כתושות (רש"י).
מיכל הלים = הנחל ,או פלג מים.
ויְ בקְֹשו = חפשום.
עד ַאחד = אפילו אחד לא נעדר = לא נחסר.
ויְ צו = מסר צוואה לאנשי ביתו מה לעשות לאחר מותו.
ו ֵטחנק = א .חנק את עצמו .ב .מת בחניקה ע"י מחלה.

פסוקים לשינון :ח ,יד.

 .32בן איֹש = גדול ,חשוב ,ת"ח.
 .33בת נחש = לפי חז"ל ביתו של ישי שהיה צדיק ולא חטא כלל ומת רק בגלל הנחש הקדמוני ,שפיתה את חוה.
 .34וְ שֹבי = זה חנון בן נחש העמוני שחזר בתשובה והתגייר (חז"ל) .37 .ו ְכלי יֹו ֵצר = כלי חרס לבישול.
 .38וְ קלי = גרעינים קלויים באש( .של חיטים ,שעורים ,פול ,ועדשים).
 .35מֹ ְשךב = מצע (=סדינים לשכב)
ושפֹות = גבינות ,מחלב של בקר.
ְ .39
 .36וְ סןֹות = כלי שתיה.

לה

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ז  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1כתוב את עצתו השניה של אחיתופל לאבשלום!
א( .א) _ _____________________________________________________________________
ב( .א) _______________________________________________________________________
ג( .א) ______________________________________________________________________
ד( .ב) _______________________________________________________________________
ה( .ב) _______________________________________________________________________
ו( .ג) _______________________________________________________________________
 .2כיצד דחה חושי הארכי את עצתו של אחיתופל?
א( .ז) _______________________________________________________________________
ב( .ח) ___________ ____________________________________________________________
ג( .ח) _______________________________________________________________________
ד( .ט) ______________ _________________________________________________________
ה( .י) _______________________________________________________________________
 .3כתוב מה הציע חושי לאבשלום לעשות במקום עצת אחיתופל?
א( .יא) ______________________________________________________________________
ב( .יא) ______________________________________________________________________
ג( .יב) ______________________________________________________________________
ד( .יג) ________ ______________________________________________________________
 .4מי גרם לכך שאבשלום יקבל לבסוף את עצתו של חושי הארכי? ______________________________
 .5א .מי הצילה את יונתן ואחימעץ? ___________________________________________________
ב .כיצד הצילה אותם? ___________________________________________________________
ב .מי אמר למי?
" .1אקומה וארדפה אחרי דוד הלילה"
" .2לא טובה העצה ...בפעם הזאת"
 ..." .3וגם עבור תעבור "...
ג .באר את המילים הבאות:
 .1יגֵע = _____________________________
 .2ויישר הדבר = _______________________

_________________ אמר אל _________________
_________________ אמר אל _________________
_________________ אמר אל _________________
שיאמרו לעוד אנשים עד שידע ___________________
 .3צרור = ___________________________
 .4מסך = ____________________________

ד .השלם:
( .1י"ד) "… וה' _________ להפר את עצת _________ הטובה לבעבור __________ ה' אל __________
את ______"
בהצלחה!!!

ב"ה

לו
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ח  -באורי מילים

 .1וט ְפקֹד = ספר את צבאו לאחר שחלק עזבוהו ואחרים הצטרפו אליו לקראת המלחמה.
 .2וטשֹם עליהם = מינה.
 .3העם ה ְשלֹשית ביד = על שליש העם פיקד.
 .4כמֹנו עשֹרה אלפים = אתה דוד שוה עשרת אלפים חיילים (או שיחשבו שעמך עשרת אלפים חיילים)
ֵ .5מעיר ל ְעזֹור (לעזור) = תשאר בעיר מחניים כדי שתוכל לעזרנו בעצה ,תפילה וסיוע בשעת הצורך.
 .6אל יד השער = ליד שער העיר מחניים.
 .7י ְצאו ְל ֵמאֹות וְ לאלפים = החיילים יצאו בגדודים של מאות ושל אלפים.
ְ .8לַאט לי לםער ְלַא ְבשלֹום = למעני התיחסו לאבשלום בנחת ואל תהרגוהו.
ְ .9ביער א ְפרים = בעבר הירדן המזרחי מול שטח נחלת אפרים בו קבלו רשות מיהושע לרעות בהמתם( .רש"י)
 .10וטנ ְגפו = הוכו.
 .11הל ֵגפה ְגדֹולה = מכה גדולה.
 .12נפֹוצת (נפצות) = מפוזרת ,מתנהלת.
 .13וטרב הטער ְלאכֹל = הרבה היער להכות יותר מהחרב .א .ע"י חיות טורפות ,ב .ע"י שהסתבכו בעצי היער והשיחים,
ג .ע"י בורות ומכשולים.
 .14וטס ֵרא = נזדמן במקרה.
 .15שֹובך = סבך ענפי "האלה הגדולה" המפורסמת בגודלה.
 .16וטחזק רֹאֹשֹו = נתפסו שערות ראשו בענפי העץ( .כי גידל שערותיו ורק פעם בשנה גזזם).
 .17עבר = המשיך לרוץ.
 .18וְ עלי לתת ְלך = הייתי נותן לך פרס.
 .19וְ לו (ולא) ָאנֹכי שֹ ֵקל על ךןי = אפילו הייתי מקבל ממך עכשיו  1000כסף ביד לא הייתי הורג את אבשלום.
 .20ש ְמרו מי בםער ְבַאבְֹשלֹום = מי שאבשלום יעבור לידו ,יתנהג עם אבשלום בנחת.
 .21אֹו עשֹיתי ְבנ ְפשי (בנפשו) ֹשקר = אם הייתי משקר לעצמי.
 .22וְ כל דבר לֹא יך ֵחד = לא יעלם מעיני דוד (" חכם כחכמת מלאך אלקים"  -עיין פרק יד ,פסוק כ')
 .23ת ְתי ֵנב מםגד = במשפט שיעשו לי לא תבוא כדי להגן עלי.
 .24לֹא ֵכן אֹחילה = לא אתחנן לפניך יותר שתהרגֹו.
ְ .25שבטים = חתיכת עץ או ברזל.
ְ .26ב ֵלב ה ֵאלה = א .אבשלום עדיין חי בעודו תלוי על האלה .ב .תקע השבטים בלב אבשלום ונתקעו אחר כך בגזע העץ.
 .27ויסֹבו = הקיפו.
 .28וט ְתקע יֹוָאב בשֹפר = להפסיק את הקרב.
 .29ךי חשך = מנע את העם מלהמשיך לרדוף אחר ישראל ,ולפגוע בם.
 .30וט ְשלכו = שמוהו שם בבזיון.
 .31הןחת = בור.
 .32מנבת = מצבה לזכרון.
ֵ .33אין לי ֵבן = א .שהולך בדרכי (רש"י) ב .מתו בניו (מצו"ד ,רד"ק).
 .34ויהי מה = מה שיהיה יהיה.
ולכה ֵאין ְבשֹורה מ ֵֹצאת = לא תקבל מתנה מתאימה עבור בשורתך( .כי תצטרך לבשר על מות אבשלום!)
ְ .35
 .36סגר = הסגיר ,נתנֹו בידך.
 .37נ ְשאו את ידם = מרדו.
 .38סֹב = פנה לצד אחר.
 .39י ְתב ֵשר = יקבל בשמחה את הבשורה.
 .40ךי ְשפ ְטך ה' הטֹום = ה' עשה דין נגד ( ...כלומר הענישם)
פסוקים לשינון :ה' ,ט' ,ל"ב.
 .41מטד ךל הסמים עליך = המורדים במלכותך.

ב"ה

לז
L:\dataחדש\לימודים\נביא\שמואל ב\כץ שמואל ב\שלמי שלמה .doc
שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ח  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1את מי מינה דוד כמפקדים על צבאו? א ______________ .ב _______________ .ג______________ .
 .2מה ציוה אותם לפני שיצאו לקרב? ___________________________________________________
 3.כיצד נגפו ישראל? ______________________________________________________________
 .4א .מי לא רצה במלחמה להרוג את אבשלום? ____________________________________________
ב .מדוע ? ____________________________________________________________________
 .5כיצד נהרג אבשלום? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .6א .מדוע רצה מאד אחימעץ לבשר לדוד על מות אבשלום? __________________________________
___________________________________________________________________________
כשפגשֹו במחניים לאחר שעקף את הכושי? ___________________________
ב .מה אמר אחימעץ לדוד ְ
___________________________________________________________________________
ג .מה אמר הכושי לדוד כשפגשֹו ומה גילה לו? ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ד .כיצד הגיב על כך דוד? (פרק י"ט פס' א) _____________________________________________
ב .מי אמר למי?
_________________ אמר אל ________________
" .1לאט לי לנער לאבשלום"
_________________ אמרו אל ________________
" .2לא תצא"
_________ אמר אל ________ שכך אמר _________
" .3שמרו מי בנער באבשלום"
_________________ אמר אל ________________
" .4וְ עלי לתת לך עשרה כסף"...
_________________ אמר אל ________________
" .5ויהי מה ָארֻצה נא גם אני"
_________________ אמר אל ________________
" .6שלום לנער לאבשלום?"
_________________ אמר אל ________________
" .7ה שלום לנער לאבשלום?"
ג .באר את המילים הבאות:
שובך = ___________________________
ֵ .5
 .1העם השלשית = ______________________
 .6תתיצב מנגד = ______________________
 .2לאט לי = __________________________
 .7שבטים = __________________________
 .3וירב היער לאכל = ____________________
 .8כי חשך = __________________________
 .4ויס ֵרא = ___________________________
ד .השלם:
( .1ה) "ויצו ________ את _________ ואת __________ ואת ________ לאמר לאט _______ לנער
________ וכל ___________ שמעו ְבצוֹת ________ את כל ___________ על דבר _______"
( .2ט) "…ויבא ________ תחת _________ האלה __________ ויחזק __________ ב ________
ויֻתן ֵבין ___________ ובין ___________ והפרד אשר ______________ עבר".
( .3לב) "…________ לנער _________ ויאמר _________ יהיו __________ אֹיבי אדני ________
וכל אשר ________ עליך __________"
בהצלחה!!!

ב"ה

לח
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ט
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

וט ְרגז = נחרד ,רעד מרוב צער.
מי י ֵתן מותי אני ת ְחתיך = הלואי והייתי מת במקומך.
וט ְתגםֵב = נכנסו לעיר כגנבים בלי שיראו אותם מרוב בושה.
לַאט את ןניו = שם ידיו על פניו (עטפם כאות אבל).
הֹב ְשת = בישת.
ה ְממ ְכטים את נ ְפ ְשך = מצילים.

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

הג ְדת הטֹום = הודעת היום ע"י מעשיך.
ךי ֵאין ְלך שרים ועבדים = כאילו שאין לך שרים ועבדים.
ךי ָאז ישר ְב ֵעינך = אז יהיה הדבר טוב בעיניך?!
וְ ד ֵבר על ֵלב עבדיך = נחם אותם.
יֹוצא אם ילין = ...אם לא תצא לנחמם איש לא ישן עמך הלילה.
ךי ֵאינְ ך ֵ
וְ רעה ְלך זֹאת = דבר זה י ְגרֹם לך רעה יותר מכל הרעה שבאה עליך.
וטקם הלל ְך = קם מאבלו.
ויְ הי כל העם נדֹון = התווכחו האם להחזירו (רש"י).

.15
.16
.17
.18
19.
.20
.21
.22
.23

מ ְכטנו = הצילנו.
ַאבשלֹום = מפני אבשלום.
ֵמעל ְ
מחרישים = שותקים.
ובשרי ַאתם =אתם מיהודה קרובי משפחתי.
ַאחי ַאתם ע ְצמי ְ
תחת = במקום יואב.
וטט = היטה את לבבם ,שכנע אותם :א .דוד שכנעם (מצו"ד) ב .עמשא שכנעם (רד"ק)
וְ צ ְלחו = עברו את הירדן.
וְ ע ְברה העברה לעביר את ֵבית הלל ְך = ספינת המעבֹרת עומדת ,מוכנה להעביר את דוד וביתו.
נפל ל ְפנֵי הלל ְך = לבקש סליחה.

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

העוה = עשיתי מעשה רע( .מלשון עוון)
לשום הלל ְך אל ליבֹו = אל תחשוב בלבך עלי רעה על מעשי הרעים.
התחת זֹאת = בגלל הכנעה זו?
ְלשטן = מסית.
וְ לֹא עשה ר ְגליו = לא תיקן רגלו הפגועה (אולי היתה תותבת).
וְ לֹא עשה ְשפמֹו = לא תקנו וסדרו.
א ְח ְבשה לי = לשים האוכף על גב החמור.
ויְ רגֵל ְבע ְב ְדך = ציבא סיפר רכילות עלי.

.32
.33
.34
.35
.36

ַאך האלֹקים = כמלאך שאינו חוטא.
ְךמ ְל ְ
ותשת = שמת.
ומה טש לי עֹוד ְצדקה = זכות.
כ ְלךל ְ ...בשיבתֹו = האכיל את דוד בזמן ישיבתו ,במחניים.
איש גדֹול הוא ְמאֹד = עשיר.

ב"ה

לט
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ט
באורי מילים  -המשך
ְ .37למשא = לטורח.
 .38ך ְמעט יעבֹר ע ְב ְדך את הט ְר ֵדן = אעבור עמך מעט ואחזור לביתי לגלעד.
 .39ה ְגמולה הזֹאת = הטובה הזאת.
 .40אשר ת ְבחר עלי = תטיל עלי ,תבקש ממני.
ַאחינו איש יְ הודה = מדוע רוצים להעבירך את הירדן בסתר ללא רשות של כל ישראל?
 .41מדוע ְגנבוך ֵ
 .42חרה ְלך = כעסת.
 .43הָאכֹול ָאכ ְלנו מן הלל ְך= האכלנו משלחן המלך?
 .44אם נשֵֹאת נשא לנו = האם דוד נתן לנו מתנות?
 .45עשר ידֹות = עשרה חלקים.
 .46וְ גם ְבדוד אני מ ְלך = אפילו שדוד ממשפחתכם.
 .47הקכֹתני = ביזיתם אותנו.
 .48וְ לֹא היה ְדברי ראשֹון לי ְלהשיב את מ ְלךי = וכי לא היינו ראשונים לפני יהודה להחליט להשיב את המלך
לירושלים?
 .49וטקש = יהודה אמרו דברים קשים יותר .הראו האגרת ששלח דוד ובו כתב שלא יהיו אחרונים להשיבו
(רש"י).

פסוקים לשינון :א' ,כ"ג ,סוף פסוק מ"ד … ויקש…ישראל

מ

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק י"ט  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1כמה פעמים הזכיר דוד בעודו בוכה את המילה בני? ______________ פעמים( .כולל פס' ה')
 .2מה הסבירו חז"ל לסיבת הבכי המרובה (עייין ברש"י)? _____________________________________
אבל ובוכה על מות בנו? __________________________
 .3א .מדוע בא דוקא יואב אל דוד כששמע שהוא ֵ
___________________________________________________________________________
ב .מה אמר יואב לדוד כדי לשכנעו לקום מאבלו? ______________________________________ .1
________________________________________________________________________ .2
________________________________________________________________________ .3
 .4א .מה ביקש דוד מאנשי יהודה? ____________________________________________________
ב .מה הבטיח לעמשא? __________________________________________________________
 .5א .מדוע בא שמעי אל דוד ליד הירדן? _________________________________________________
ב .מי חשב שבכל זאת צריך להרוג את שמעי? ___________________________________________
ג .האם הסכים לכך דוד? _________________ ד .מדוע? ________________________________)1
 )2חז"ל _____________ _______________________________________________________
 .6א .מדוע לפי דברי מפיבושת לא הצטרף לדוד? __________________________________________
ב .כיצד הגיב על כך דוד? _________________________________________________________
ג .עיין ברש"י שמואל א' פרק כ' פס' ט"ז וכתוב מה קרה למלכות דוד בגלל תגובתו זו? _______________
___________________________________________________________________________
 .7מדוע סירב ברזילי לבוא לירושלים? א________________________________________________ .
ב __________________________________ .ג_____________________________________ .
 .8מדוע רבו ישראל עם יהודה? ______________________________________________________
ב .מי אמר למי?
_________________ אמר על ________________
 " .1מי יתן מותי אני תחתיך"
_________________ אמר אל ________________
" .2ועתה קום צא ודבר"...
ַ " .3אחי אתם עצמי ובשרי אתם"
" .4כי אני חטאתי"
" .5ומה יש לי עוד צדקה"
".6עשר ידות לי במלך"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1וירגז = _________________________
 .2וטט = _________________________
 .3העברה = _______________________

_________ אמר אל ________ שיאמרו ל ________
_________________ אמר אל ________________
_________________ אמר אל ________________
_________________ אמרו אל ________________
 .4העוה = _____________________________
 .5שטן = ______________________________
 .6וי ֵקש = ______________________________

ד .השלם:
( .1א) "…וכה אמר ________ בני _______ ________ _______ אבשלום מי _______ מותי _______
________ אבשלום ____________ _______________"
( .2כג) " ...מה לי _____בני_______ כי תהיו _________ היום _______ היום _______ איש _____"...
( .3מד) "  ...ויקש _________ איש _________ מדבר __________ ישראל".
בהצלחה!!!

ב"ה

מא
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ'
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ֹוְ שם נ ְקרא = נזדמן.
ֵאין לנו ֵחלק ְבדוד = אין לנו שייכות למלכות דוד.
ְבבן יֹשי = א .דוד (לשון זלזול) ב .לא נקבל מלכותו של בן אחר של ישי.
ד ְבקו ְבמ ְלךם = ליוו אותו באהבה ביחד.
הםיח = השאיר.
ֵבית מֹ ְשמרת = מקום מוגן.

 .7ויְ כ ְל ְך ֵלם = פרנסם ,נתן להם לאכול.
ְ .8צרֻרֹות = קשורות = לבעל שלהן ואינן מותרות להתחתן.
ַאל ְמנות חטות = "אלמנה" שבעלה חי!
ְ
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ה ְזעק לי = אסוף( .אולי את אנשי המילואים של יהודה).
וְ ַאתה ןֹה עמֹד = חזור להנה (לאחר שלשה ימים).
וטֹוחר (וייחר)= ֵא ֵחר.
מן הלֹו ֵעד אֹשר יְ עדֹו = מהזמן אשר קבעו ביניהם.
יֵרע = יעשה לנו רעות.

 .15ע ְב ֵדי אדֹניך = צבא קבוע.
 .16וְ הניל ֵעינֵנו = והציל את עצמו לעיננו (רש"י).
ַ .17אנְֹ ֵשי יֹוָאב = צבאו.
ג .יושבי הנגב.
 .18וְ ה ְך ֵרתי וְ ה ְן ֵלתי = א .או"ת .ב .קלעים וקשתים.
ֵ .19הם עם האבן ה ְגדֹולה = לידה (אולי מזבח שהיה שם).
 .20חגור מדֹו ְלבֻשֹו = היה לבוש בבגדי מלחמתו.
 .21וְ עלו חגֹור חרב ְמצֻלדת על מ ְתניו ְבת ְערה = החרב בנרתיקה.
 .22וְ הוא יצא = יואב יצא לכוון עמשא.
 .23ותןֹל = החרב נפלה ויואב תפסה ביד שמאלו.
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

ד .סנהדרין.

השלֹום ַאתה ָאחי? = השלום לך? (אחי=קרובי=בן דודי).
לֹא נֹ ְשמר בחרב = לא שם לב לחרב שבידו השמאלית של יואב .חז"לְ :שאלֹו" :כיצד גידם נותן גט"?
החֹמש = א .בצלע החמישית מעל הלב (כלומר פגע בלב עצמו) .ב .חז"ל :מקום שהכבד והמרה תלוין בו.
וט ְשןֹך ֵמעיו ַא ְרצה = חלקי בטנו הפנימיים יצאו החוצה בגלל דקירת החרב.
וְ לֹא שנה לֹו = לא היה צריך להכות שנית (כי מת).
וְ איֹש עמד עליו = אחד מנערי יואב עמד ליד גופת עמשא.
מ ְתג ֵֹלל בדם = שוכב מת בדמו.
ְבתֹוך ה ְמסיכה = על הדרך מבית אל לשכם.

 .32ךאֹשר רָאה ךֹל הבא עליו וְ עמד = כל אדם שראה את גופתו המתה של עמשא עמד לידה והביט בה.
 .33הֹגה = הוזז משם.
פסוקים לשינון :א ,ה ,ט"ז ,כ"ב.

ב"ה

מב
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ'
באורי מילים  -המשך
 .34וְ כֹל ה ֵברים = שם מקום או שם אנשים.
 .35וטסהלו (ויקהלו) = נאספו.
 .36ס ְֹללה = בנו תל מאבנים ועפר כדי להגיע לראש החומה.
 .37ב ֵחל = בין החומה החיצונית לחומה הפנימית.
 .38מ ְשחיתם ְלהןיל החֹומה = פוגעים בחומה הפנימית כדי להפילה.
ְ .39קרב עד ֵהםה ואד ְברה = התקרב לחומה כדי שנדבר עמך.
 .40הַאתה יֹוָאב = האם אתה מתנהג כמו יואב המפורסם בחוכמתו? (רש"י)
 .41אמתך = שפחה שלך ,מקבלת את פקודותיך( .חז"ל :זו סרח בת אשר)
 .42ד ֵבר יְ ד ְברו בראשנה ֵלאמֹר = היית צריך לדבר עמנו לשלום ,תחילה.
 .43וְ ֵכן ֵהתמו = מיד נשלים עמכם.
ְ .44ש ֻל ֵמי אמונֵי ישְֹר ֵאל = יהודים שלמים ונאמנים.
 .45עיר וְ ֵאם ְבישְֹר ֵאל = עיר חשובה וגדולה.
 .46ללה ְתבכע נחלת ה' = מדוע תהרס עיר מנחלת ה' ,כלומר מארץ ישראל.
 .47חלילה חלילה לי = לא רציתי לפגוע בכולם.
 .48אם ַאבכע = שלא אפגע לרעה בעיר עצמה.
 .49וְ אם אֹ ְשחית = שלא אפגע לרעה באנשי העיר.
שחשבת.
ְ
 .50לֹא ֵכן הדבר = לא כפי
 .51נשא ידֹו = מרד בדוד המלך.
 .52ה ֵנה רֹאֹשֹֹו ֻמ ְשלך ֵאליך ְבעד החֹומה = עוד מעט ראשו יזרק אליך ,יואב ,מעל החומה.
ְ .53בח ְכמתה = א" .אמרה להם :הואיל והוא (=שבע) נהרג ,והם (=אנשי העיר) גם נהרגין ,תנוהו להם .אם
היה יכול להנצל אז אין דוחין נפש מפני נפש ,אבל עכשיו שגם הוא יהרג עמכם כיון שיואב נמצא סביב
החומה מוטב ימות לבד ואל תמותו עמו"  -רש"י ע"פ תוספתא.
ב .רבי שמעון אמר" :כך אמרה להם :מורד במלכות בית דוד חייב מיתה" (רש"י).
 .54אל ךֹל הנבא = המפקד על כל צבא ישראל כולל המורדים ( כי מת עמשא ויואב הציל את דוד מהמרד).
 .55על ה ְך ֵרתי (הכרי) וְ על ה ְן ֵלתי = עיין הפרוש במספר  18בעמוד הקודם.
 .56על הלס = לגבית מיסים (כסף או רכוש) עבור המלך והממלכה.
 .57הל ְזךיר = א .איזה דין ידון ראשון .ב .אחראי על ספר זכרונות.
 .58סֹ ֵפר = כותב דברי הימים (רש"י מלכים א').
 .59ךֹהנים = צדוק הוא כה"ג ,אביתר סגנו במקום בנו של אחימלך (מצו"ד) וזהו כנראה אביתר אחר.
 .60כֹ ֵהן ְלדוד = א .רש"י  .1 -דוד נתן לו את מתנות הכהונה שלו.
 .2שר ושופט( .מכ ֵהן בתפקיד)
ב .מצו"ד  -כהן משוח מלחמה במקום צדוק.

מג

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ'  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 1.מה היתה סיבת המרד של שבע בן בכרי? _______________________________________________
אחר עמשא לבוא אל דוד? (רש"י) ________________________________________________
 .2מדוע ֵ
 .3א .מי הרג את עמשא?________________ ב .מדוע? ____________________________________
ג .כיצד הרגֹו?  )1לפי הפשט______________________________________________________ :
 )2לפי הדרש( :שאלה מתוחכמת) _________________________________________
_______________________________________________________________
ובית מעכה" את אנשי עירה להסגיר את שבע בן בכרי בידי יואב
ָאבלה ֵ
 .4כיצד שכנעה האשה החכמה מהעיר " ֵ
ולהציל את העיר? (רש"י) א_______________________________________________________ .
___________________________________________________________________________
ב__________________________________________________________________________ .
ב .מי אמר למי?
 …" .1הזעק לי את איש יהודה שלשת ימים…"
 …" .2עתה יֵרע לנו שבע בן בכרי מן אבשלום…"
 …" .3השלום אתה אחי…"
 …" .4שמעו שמעו אמרו נא אל …"
 …" .5חלילה חלילה לי אם אב ֵכע ואם אשחית".

______________ אמר אל _______________
______________ אמר אל _______________
______________ אמר אל _______________
_______ אמרה אל ______ שיאמרו אל _____
______________ אמר אל _______________

ג .באר את המילים הבאות:
 .1דבקו במלכם = ___________________________  .6והוא יצא = ________________________
ֵ .2בית משמרת = ___________________________  .7החמש = ___________________________
ַאל ְמנות חטות = __________________________  .8הֹגה = ____________________________
ְ .3
ואם בישראל = ___________________
יֹוחר = ________________________________  .9עיר ֵ
 .4ו ֵ
 .5הכרתי והפלתי = א _________ .ב .10 __________ .כהן לדוד = א __________ .ב_________ .
ג______________________ .
ג _________ .ד__________ .
ד .השלם:
( .1א) "ושם ________ איש ________ ושמו ________ בן _______ איש ימני ________ בשופר
_______ אין _______ חלק ______ ולא נחלה _______ בבן _______ איש _______ ישראל".
( .2ה) "וילך ______ להזעיק את ______ ויוחר ______ _______ אשר _______ ".
( .3טז) "ותקרא _______ חכמה _______ העיר ________ _______ אמרו נא ________ _______ קרב
_______ הנה ________ אליך".
( .4כב) " ...ויכרתו את ________ שבע בן ________ ________ אל _______ ויתקע _______."...

בהצלחה!!!

ב"ה

מד
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"א  -באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ֹשנה ַאח ֵרי ֹשנה = ברציפות.
ויְ בסֵֹש דוד את ְן ֵני ה' = שאל לסיבת הרעב באורים ותומים.
אל שאול = נענשו ברעב כיון שלא קברו את שאול ולא ספדוהו כראוי.
וְ אל ֵבית הדמים = כיון ששאול הרג את נוב עיר הכהנים (רש"י).
על אֹשר ֵהמית את הג ְבעֹנים = א .המית  7גבעונים כשהרג את כהני נוב .ב .רבותינו ברש"י :כאלו המיתם,
כי כהני נוב שספקו להם מזון נהרגו ע"י שאול ,לכן אף אחד לא האכיל את הגבעונים ומתו ברעב.
מיתר האמֹרי = מעמי כנען.

ְ .7בקנֹאתֹו = שאול כעס על יהודה וישראל שלא גילו לו על מרידת דוד (מצו"ד) וכן הגבעונים שהיו בנוב לא
גילו לו על בוא דוד ולכן פגע גם בהם.
 .8וב ְרכו את נחלת ה' = התפללו על ארץ ישראל.
ֵ .9אין לנו (לי) ךסף וְ זהב עם ֹשאול = אין לנו טענות על קבלת רכוש מבני שאול( .רש"י – דוד ניסה לפייס כל
אחד ואחד ולא הסכימו).
 .10אֹשר ךלנו = הרג בנו.
 .11ואשר דלה לנו = חשב להשמידנו כדי שלא נהיה בכל הארץ.
 .12וְ הֹוקענום = נתלה אותם.
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

לה' = "לשמו של מקום להודיע משפטו"( .רש"י)
ח ֵמשת ְב ֵני מיכל = הכוונה לבני מרב אחותה ולפי שגידלתם מיכל נקראו על שמה( .רש"י)
וי ְןלו ְשב ְעתם (שבעתיים) יחד = כל השבעה נתלו ומתו יחד.
ימי קציר בראשֹנים = התחלת ימי הקציר (=טז ניסן).
ב ֵ
ות ֵחהו לה אל הנור = פרשה את השק על הסלע.
עד נתך מים = ירד מעט גשם (כנראה בחשון).
לנוח ע ֵליהם = לטרפם.
ויֻגד ְלדוד = ...א .ולכן קברם (רד"ק) .ב .ולכן נשֹא אותה לאשה (דרש).
ְב ֵצלע = שם עיר.

.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

ו ֵטע ֵתר אלֹקים לָארץ = ירד הרבה גשם.
וטעף דוד = דוד נחלש ,התעיף (מהמלחמות ,או בגלל גילו).
וְ י ְשבי (וישבו) ְבנֹב = איש שבא על עסקי נב( .רד"ק).
הרפה = ערפה( .חז"ל)
מֹ ְשקל ֵקינֹו = משקל להב חניתו.
חגור חדֹשה = חגור חרב חדשה ,או חגורה חדשה.
ב .בכח (רד"ק).
וטעזר  -לֹו אבישי בן ְצרויה = א .בתפילה (רש"י).
וְ לֹא ְתכבה את ֵנר ישְֹר ֵאל = דוד המלך מאיר לישראל ע"י צדקותו ,תורתו הנהגתו וכו'.

.30
.31
.32
.34

א ְלחנן = א .זה דוד (רש"י) .ב .משהו אחר והקרב היה בגזר (רד"ק עפ"י דבה"י).
בן יע ֵרי א ְֹרגים = משפחתו אורגת פרוכת למקדש שנקרא "יער הלבנון" (רש"י).
 .33ויְ ח ֵרף = קילל.
איש מדֹון (מדין) = איש ריב.
פסוקים לשינון :א ,ז ,יז.
וי ְןלו ְביד דוד ו ְביד עבדיו = נהרגו ע"י דוד או במ ְצות דוד ע"י עבדיו.

ב"ה

מה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"א  -עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
" .1ויהי רעב בימי דוד שלש שנים"
א .מהן הסיבות לכך לדעת דוד? _______________ .3 _______________ .2 ______________ .1
ב .מהן הסיבות לכך לפי דברי ה'? ________________________________________________ .1
______________________________________________________________________ .2
 .2כיצד תוקנו הסיבות לרעב? א_____________________________________________________ .
ב________________________________________________________________________ .
 .3א .מה למד רש"י על דוד והגבעונים מהפסוק " ...אין לי (=לנו) כסף וזהב עם שאול ועם ביתו?"...
__________________________________________________________________________
ב .מה תקנו דוד ובית דינו לאחר שראו כיצד התנהגו הגבעונים? _____________________________
 .4א .לגבי איזה ענין אמרו חז"ל בפרקנו" :מוטב תיעקר אות אחת מן התורה ולא יתחלל שם שמים ברבים",
"האות" היא________________________________________________________________ :
"יתחלל" שם ה' ע"י שיאמרו_____________________________________________________ :
ב .לגבי איזה ענין אמרו חז"ל בפרקנו" :מוטב תיעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים ברבים"?
"האות" היא________________________________________________________________ :
"יתקדש" שם ה' ע"י שיאמרו____________________________________________________ :
ג .כיצד לפי הגמ' ביבמות התקדש שמו של ה'?__________________________________________
 .5מי הם לדעת חז"ל?
א .הרפה = ________________________ ב .אלחנן בן יערי ארגים = _____________________
ג .נר ישראל = _______________________________________________________________
ב .מי אמר למי?
____________ אמר אל _____________
 ..." .1אל שאול ואל בית הדמים…"
____________ אמר אל _____________
 ..." .2מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה'"
 ..." .3אין לי (קרי :לנו) כסף וזהב עם שאול ועם ביתו…" ____________ אמרו אל _____________
ג .באר את המילים הבאות:
 .1ואל בית הדמים = __________________________________________________________
 .2ועל אשר המית את הגבעונים = א _____________________ .ב_______________________ .
 .3והֹוקענום = __________________________  .5עד נתך מים = _______________________
 . 4בימי קציר בראשונים = __________________  .6י ְע ֵרי ארגים = _______________________
ד .השלם:
( .1א) "...ויבקש ______ את ______ ______ ויאמר_____ אל _______ ואל _____ ______ ."...
( .2ז) "ויחמול ______ על ______ בן ______ בן _______ על _______ ה' _______ בינתם בין
________ ובין ________ בן ___________".
( .3יז) "...לא _______ עוד _______ ________ ולא ________ את ________ ישראל".
בהצלחה!!!

מו

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"ב  -באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ס ְלעי = מחסה חזק כסלע.
ו ְמצֻדתי = מגן בפני האויבים.
ו ְמפ ְלטי = מקום מנוסה.
צורי = אלוקי (חזק כסלע).
אחסה בֹו = אחסה אצלו .בו אבטח שיצילני.
מגני = מחסה שלי ומגן עלי.
וְ קרן י ְשעי = ה' נותן לי כח להביא ישועה.

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

משְֹגבי = מחסי.
ו ְמנוסי = מקום שנסים אליו (כדי להינצל).
ְמחמס = מאנשי חמס (אנשי רשע).
ְמ ֻהכל = לשון להלל ולשבח.
ו ֵמאֹיְ בי אושע = אנצל מרעת אויבי.
אפפֻני מ ְש ְב ֵרי מות = סבבוני גלי ים מטביעים.
נח ֵלי ְבלטעל יְ בע ֻתני = נחלים רעים הבהילוני.
ח ְב ֵלי ְשאֹול סבֻני = מכאובים ויסורים הקיפוני.

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

ק ְד ֻמני מ ְֹק ֵשי מות = באו לקראתי מלכודות.
וְ שוְ עתי ְבָא ְזניו = זעקתי ותפלתי הוא שמע והצילני.
וט ְתגעש (ותגעש) = התנועע.
ות ְרעש הָארץ = הזדעזע.
מֹו ְסדֹות השמים י ְרגזו = יסוד השמים שהוא ארץ.
ךי חרה לֹו = ה' כעס.
עלה עשן ְבַאןֹו = הכועס כאילו עשן יוצא ממנו.
וטשת חֹשך ְסביבֹתיו ֻסךֹות = שם חושך כמחיצה לסוכה.
ח ְשרת מים = ענני מים.

.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

ע ֵבי ְשחקים = עננים כבדים (מהם כאלו עשויה סכתו).
מנֹגה נ ְגדֹו בערו גח ֵלי ֵאש = אור עמו ,וכאלו יוצאים ממנו גחלים!
י ְר ֵעם = עשה קול רועם.
יצם = פיזר את אויביו בברקים הדומים לחצים.
וט ְשלח חנים ויְ פ ֵ
ויהֹם (ויהם) = עשה מהומה( .קרי :ויהם).
ו ֵטראו אפ ֵקי ים = התגלו תחתיות ים.
י ְשלח מלרֹום יס ֵחני = הצילני ע"י ששלח ידו מהשמים .לפי רש"י זה קרה בסלע המ ְח ְלקֹות (ש"א כג' ,כו').
י ְמ ֵשני מלים רבים = יוציאני ממים עזים (מטביעה).

.33
.34
.35
.36
.37

ָאמצו = חזקו.
ְ
יְ ק ְד ֻמני ְביֹום ֵאידי = אויבי יצאו לקראתי ביום שבא לי אסון וה' תמך בי שלא אפול.
וטֹ ֵצא לל ְרחב אֹתי יְ ח ְכ ֵצני = הוציאני ה' החוצה ובכך הצילני.
 .38וא ְהיה תמים לֹו וא ְשת ְלרה ֵמעֹוני = אהיה שלם
ְכבֹר ידי = בגלל נסיֹון כפי.
לפניו ואשמור עצמי מללכת אחר יצר הרע.
וְ לֹא רש ְעתי ֵמאל ֵֹקי = לא עשיתי מעשה רע כנגד ה'.

פסוקים לשינון :ב ,כו ,לב ,לה ,נא.

פסוק א'
ב'-ג'
ד'-ז'
ח'-ט"ז
י"ז-כ'
כ"א-ל"ב

נושאי הפרק:
= פתיחת השירה.
=
=
=
=
=

ל"ג-מ"ג =
מ"ד-מ"ו =
מ"ז-מ"ט =
=
נ'-נ"א

ה' הוא מחסה של דוד מאויביו ומהצרות.
הצרה והתפילה.
כיצד ה' מתגלה בעולם.
ה' מושיע את דוד מידי אויביו.
מידת ההשגחה של ה' בעולם.
ה' עוזר לדוד במלחמותיו.
בסוס ממלכתו של דוד והרחבתה
סכום התשועה.
חתימת השירה :הודיה לה'.

ב"ה

מז
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"ב  -המשך באורי מילים
ְ .39כבֹרי ְלנגד ֵעיניו = ה' ראה את ידי הנקיות,הטהורות.
 .40עם חסיד ת ְתחמד = תפעל מידה כנגד מידה עם חסידיך.
 .41תתלם = מידה כנגד מידה (בתמימות = בשלמות).
 .42עם נבר תתבר = מי שמתנהג בנקיות ,גם ה' יתיחס אליו כך.
 .43וְ עם ע ֵקש תתןל = ההולך בדרך עקומה ,ה' ילך עמו בעקמומיות.
 .44וְ את עם עני תֹושיע וְ ֵעיניך על רמים ת ְשןיל = תעזור לישראל ותשפיל את הגאותנים.
 .45נֵירי = ה' הוא האור שלי (כי ה' מצילו בחושך = בזמן צרותיו)( .ואתה מקור לתורתי ומעשי)
 .46יגיה ח ְשךי = יפיץ אור בזמן שחשוך לי = בזמן צרותי אז יעזרני.
ְ .47בכה ָארוץ ְגדוד = בעזרת ה' ארוץ אחר גדודי האויב.
ֵ .48באלֹקי אדכג שור = בעזרת ה' אדלג על חומות האויב .רמז לקפיצת יואב על חומת יבוס.
 .49א ְמרת ה' ְצרופה = דבר ה' מזוקק (=נקי).
 .50צור = סלע חזק = הכוונה לקב"ה.
 .51ה ֵאל מעוזי חיל = ה' הוא מבצר של כח וגבורה.
 .52וט ֵתר תמים ד ְרךי (דרכו) = מתקן ומשלים את דרכי ומעשי( .קרי :דרכי).
ְ .53משוה ר ְגלי (רגליו) ךַאטלות = שם רגלי כאילות = הממהרות לרוץ( .קרי :רגלי).
 .54וְ נחת קשת נְ חושה ְזרֹעֹתי = שיברתי קשת אויבי ע"י שה' חיזק זרועותי.
 .55וענֹ ְתך ת ְר ֵבני = ה ְר ֵבת ענותנו ְתך (רש"י).
 .56וְ לֹא מעדו ק ְר ֻסכי = לא נפלתי כי ה' הרחיב את צעדי ובכך נעשיתי יותר יציב.
 .57וא ְמח ֵצם = לשון הכאה ופציעה (מצודת ציון).
 .58ות ְז ֵרני חיל לל ְלחמה = לשון לאזור (=לחגור) חגורה (=חגורת קרב).
 .59ת ְכריע קמי ת ְח ֵתני = המתת אויבי שקמו נגדי.
 .60וְ אֹיְ בי תתה לי עֹרף = עשית שאויבי יפנו לי עורף בבריחתם.
יתם = אשמיד את שונאי.
ְ .61משנְ ַאי וַא ְצמ ֵ
 .62י ְשעו = יבקשו עזרה וישועה.
 .63וְ א ְשח ֵקם ךעפר ָארץ = אפורר אותם כאבק דק.
ְ .64ךטיט חוצֹות אד ֵסם = כעפר מעורב במים אפורר אותם.
 .65א ְרק ֵעם = ארמוס אותם.
יבי עלי = ה' מציל אותי מיְ ריבי מעם ישראל (=שאול ,אבשלום ,שבע בן בכרי).
 .66ו ְתפ ְכ ֵטני ֵמר ֵ
 .67עם לֹא יד ְעתי יע ְב ֻדני = עמים רחוקים סרים למשמעתי (ארם צובא ,ארם דמשק).
ְ .68ב ֵני ֵנכר י ְתךחשו לי = עמים זרים מסתירים ממני את שנאתם ,מפחד.
 .69ל ְשמֹוע אֹזן יש ְמעו לי = כששומעים באזנם על גבורתי מיד נשמעים לי ,מפחד.
ְ .70ב ֵני ֵנכר יבֹלו ,וְ י ְח ְגרו מל ְס ְגרֹותם= .1הגויים יחלשו וירעדו במבצריהם .2 .נעשו בעלי מומים מכלי ענויי דוד.
 .71ומֹריד עלים ת ְח ֵתני = משפיל ומכניע עמים תחת שלטוני.
 .72ומֹוציאי ֵמאֹיְ בי = פודה אותי מתחת ידם.
רֹומ ֵמני = הצלתני מאויבי הקמים נגדי.
 .73ומסמי ְת ְ
ילני = תצילני מאנשים שעושים מעשים רעים.
ֵ .74מאיש חמסים תנ ֵ
 .75מ ְגדֹול (מגדיל) יְ שועֹות מ ְלךֹו = כמגדל אשר חוסים בו ,כך ה' עוזר למלך דוד( .בתהילים י"ח ,נ"א מ ְגדל)

מח

ב"ה
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"ב
"שירת דוד"  -עבודה עצמית
ענין  :1פתיחת השירה (א').
מתי שר דוד לה' "את דברי השירה הזאת"? א .לפי רש"י? _______________________________
.1
ב .לפי פרושו השני של מצודת דוד? ______________________________________________
ענין  :2ה' הוא מחסה של דוד מאויביו ומהצרות (ב'-ג').
לאיזה דברים מדמה דוד את ה' שהוא מחסה בשבילו? ________________________________
.2
ענין  :3הצרה והתפילה (ד'-ז').
נצל)? _____________________
א .אל מי יקרא דוד? __________________ ב .וממי יו ֵשע = (י ֵ
.3
אלו דברים הקשורים למים הפריעו והפחידו את דוד? _________________________________
.4
ענין  :4כיצד ה' מתגלה בעולם? (ח'-ט"ז)
אלו דברים עושה ה' הקשורים לחום? ____________________________________________
.5
אילו סוגים של איברים בגוף כתובים בפסוקים אלו? __________________________________
6.
אלו דברים הקשורים לשמים כתובים בפסוקים אלו? _________________________________
.7
ענין  :5ה' מושיע את דוד מיד אויביו (י"ז-כ').
.8

מהיכן י ְמשה ה' את דוד? _____________________________________________________

כיצד הציל ה' את דוד משונאיו ואויביו? ___________________________________________
.9
ענין  :6מידת ההשגחה של ה' בעולם (כ"א-ל"ב).
א .כיצד יגמול ה' לדוד? _______________________________________________________
.10
ב .מדוע? _________________________________________________________________
כיצד מתנהג ה' עם :א .חסיד  _________________ -ב .גבור תמים __________________ -
.11
ג .נבר  ___________________ -ד .עקש ______________________ -
מה מרמז הפס' "באלוקי אדלג שור"? (ע' ביאורי מילים) _______________________________
.12
ענין  :7ה' עוזר לדוד במלחמותיו (ל"ג-מ"ג).
מה עשה דוד לאויביו במלחמה? ________________________________________________
.13
_______________________________________________________________________
מה עשו אויבי דוד כשהפסידו? (מא) _____________________________________________
.14
ענין  :8בסּוס ממלכתו של דוד והרחבת גבולותיה (מ"ד-מ"ו).
מי הם עבדי דוד החדשים? ____________________________________________________
.15
ענין  :9סכום התשועה (מ"ז-מ"ט).
כיצד עוזר ה' לדוד כנגד אויביו? ________________________________________________
.16
ענין  :11חתימת השירה :הודיה לה' (נ'-נ"א).
למי עושה ה' חסד ומיטיב? ____________________________________________________
.17
שאלות סכום:
.18

א) באיזו צורה כתובה שירת דוד" :אריח על גבי ________" .ב) היכן כתובה בתורה שירה נוספת
הכתובה בצורה זו? ____________ ג) היכן מצאת בספר שופטים שירה הכתובה כך? ___________

.19

לפי רש"י בפרק כ"ג פסוק א' ,השירה הזו המופיעה בפרק כ"ב נקראת :נבואת דוד ה____________
והנבואה בתחילת פרק כג נקראת :נבואת דוד ה _____________.
בהצלחה!!!

מט
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"ג
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ד ְב ֵרי דוד = נבואה (רש"י).
הַאחרֹנים = ביחס לפרק כ"ב.
נְ ֻאם = דבור.
הגבר = האיש הגבור.
ֻהקם על = מונה להיות.
ונְ עים ְזמרֹות י ְשר ֵאל = מסדר זמירות לישראל.

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

רוח ה' = רוח נבואה.
הישרה עלי.
ד ֵבר בי = ְ
ומכתֹו על ְלשֹוני = את דיבורו של ה' ,אני שרתי בשירתי.
מֹו ֵשל בָאדם צדיק מֹו ֵשל י ְרַאת אלֹקים = משחתי אותך למלך להיות צדיק וירא ה'.
צור י ְשר ֵאל = אלהי ישראל.
בֹקר לֹא עבֹות = בקר שאין בו ענן המכסה את השמש.
מנֹגה = מאור.
מלטר דשא ֵמָארץ = גשם יורד על הדשא והשמש מאירה עליו .ואז יש "נצנוצים" המאירים( .משל)

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

ךי ְברית עֹולם שֹם לי ערוכה בךֹל = סידר לי דבר מנוסח.
ו ְש ֻמרה = במקום משומר.
וְ כל ֵחפץ לֹא י ְצמיח = לא ימלוך אף אחד אחרי (רש"י) (אחרי בית דוד).
ֻלהם = האויבים יהיו כלם כקוץ נודד ע"י הרוח.
ו ְבליעל ְךקֹוץ ֻמנד ך ְ
יל ֵלא ב ְרזל = בכלי נשק נחסלם.
שֹרֹוף יש ְרפו בשבת = במקום שבתם וגדולם ,שם ישרפו.
י ֵֹשב בשבת ת ְח ְךמֹני = סנהדרין (דוד לפי רש"י כאן ולפי רש"י בפרק כ' יז' הוא יואב).
רֹאש השלשי = ראש לשלשה אבות או ראש לקבוצת השלושה הראשונים.
עדינו הע ְצני (העצנו) = אֵ .שם גבור של דוד.

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

ב .דוד המעדן עצמו כתולעת כשעוסק בתורה ,וקשה כעץ במלחמה (רש"י).
בן אחֹחי = ֵשם של אדם.
ְבח ְרפם = סיכנו חייהם.
וטעלו איש י ְשר ֵאל = ישראל ברחו.
י ְגעה ידֹו = התעייפה ידו מרוב מאמץ להרוג את אויביו.
ות ְדבק ידֹו אל החרב = א .התכופפו אצבעותיו.
ב .קריש דם.
ַא ְך ְלפ ֵשט = פושטים את חללי המלחמה מציודם לקחת כשלל.
לחיה = א .מחנה.
ב .מתנהגים כחיות ומשחיתים השדות.
רֹאש = יש אומרים שהוא אבישי בן צרויה.
אל קציר = בזמן הקציר
וְ דוד ָאז ב ְלצודה = כנראה ליד עדולם.

ב"ה

נ
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"ג
באורי מילים  -המשך
 .34ומנב = חיל המצב של הפלשתים.
ָ .35אז ֵבית לחם = באותו זמן נמצאים בבית לחם.
 .36וט ְתַאוה = ביקש והשתוקק מאוד :א .למים ב .לשמוע פסק הזקנים מבית לחם ,על הלכה קשה( .בב"ק)
 .37וי ְב ְקעו = פרצו לתוך מחנה פלישתים.
 .38וט ְשאו = לקחו.
 .39וְ לֹא ָאבה = לא רצה.
לשם ה' (מצודות דוד) .2 .לשון נסך (מצודת ציון).
 .40וי ֵמך = א .1 .שפך מים ארצה ֵ
ב .התשובה על שאלת דוד לא נכתבה בשם הגבורים שמסרו נפשם על הבאת התשובה לדוד (רש"י).
 .41חלילה = לשון חולין (מצו"ד).
ֵ .42מעשֹתי זֹאת = מלשתות המים האלו.
 .43הדם האנשים ההֹ ְלכים ְבנפְֹשֹותם = א .כי עבור השגת מים סכנו האנשים את נפשם (=דמם).
ב .כי סיכנו נפשם כדי לדעת פסק הזקנים שישבו בבית לחם .אמר
דוד" :כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי כל המוסר עצמו
למיתה על דברי תורה אין אומרים שמועה מפיו" – רש"י.
 .44עֹו ֵרר = הניף חניתו במהירות.
 .45וְ עד ה ְשלֹשה לֹא בא = למעלת גבורת קבוצת השלשה הראשונים האלו ,לא הגיע.
 .46רב ְןעלים = פעל הרבה גבורות (מצו"צ).
שרי מואב (עיין ברש"י שיש עוד פרושים).
 .47אר ֵאל מֹוָאב = ֵ
 .48בשבט = מקל.
 .49וְ לֹו ֵשם ב ְשלֹשה הגבֹורים = היה מפורסם לגבורה בין שלושת הגבורים שואבי מים( .קבוצה ב')
 .50מן ה ְשלֹשים = בין שלושים הגבורים הראשונים.
 .51אל מ ְשמ ְעתֹו = מפקד חיל משמרתו (כרתי ופלתי).
 .52הב ְר ֻחמי = מהעיר בחורים שבשבט בנימין.
 .1בנו של ישן  -הוא יהונתן.
ְ .53בנֵי י ֵשן יְ הֹונתן =
 .2בנים של ישן.
 .54נֹשֵֹא (נשאי) ְך ֵלי יֹוָאב = עוזריו( .נשאי לפי הכתיב).
 .55ךֹל ֹ ְשלֹשים וְ ש ְבעה = סך הכל היו לדוד  37גיבורים( .אע"פ שרשומים פחות ,צריך להוסיף  3או  4מבני ישי,
או לפי גרסא אחרת מבני י ֵשן חוץ מיואב  -רש"י).

פסוקים לשינון :א ,ב ,ח ,יז.

ב"ה

נא
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שם פרטי _______ :משפחה _______ :כיתה______ :
תלמוד תורה מורשה

שמואל ב'  -פרק כ"ג
עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1על מי מדובר בפס' זה" :ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו (=העצני) על שמנה מאות חלל
בפעם אחד (קרי אחת)".
שיטה א'  -פשט "ישב בשבת" = _______________ עדינו העצני = _________________________
שיטה ב'  -דרש ברש"י בפרקנו "ישב בשבת" = ___________ עדינו העצני = _____________________
שיטה ג' – לפי רש"י פרק כ' פס' יז'" :יושב בשבת תחכמוני" הוא_____________________________ :
 .2הסבר לפי רש"י מה פירוש "עדינו העצני"? _____________________________________________
 .3מדוע מסר נפשו שמה בן אגֵא הררי בשביל שדה עדשים? ____________________________________
___________________________________________________________________________
 .4א .מה עשה דוד עם המים שהביאו לו מבור בית לחם? ______________________________________
ב .מדוע לא רצה לשתותם? ________________________________________________________
 .5מה פרוש " ְשנֵי אר ֵאל מואב" לפי רש"י? א( .פרוש מארמית) __________________________________
ב__________________________________________________________________________ .
 .6מדוע נאמר בפס'" :שלושים ושבעה כל הגיבורים" הרי אם נספור אותם בעצמינו נקבל מספר יותר קטן?
(רש"י) ______________________________________________________________________
ב .מי אמר למי?
 …" .1מי ישקני מים מבאר (=מבור) בית לחם אשר בשער"
 …" .2חלילה לי ה' ֵמעשֹתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם…"

________ אמר אל ________
_________ אמר אל ________
_______________________

ג .באר את המילים הבאות:
 .1ונעים זמירות ישראל = ____________________
 .2בֹקר לא עבות = _________________________

 .6חלילה = ___________________________
 .7עורר = ____________________________

 .3שרוף ישרפו בשבת = _____________________
 .4ודוד אז במצודה = _______________________
 .5ומצב = _______________________________

 .8אראל = __________________________
 .9הב ְר ֻחמי = _________________________
 .10נשאי (קרי :נשא) כלי יואב = ___________

ד .השלם:
( .1א) "… נאם ______ בן ______ ונאם ______ ֻהקם על _____ אלוקי _______ ונעים ______
ישראל".
( .2ב) "רוח ______ דבר ______ ______ על _______ ".
( .3ח) "… ישב _______ _______ ראש ________ הוא ________ ________ על ________ מאות
________ בפעם _________".
( .4יז) "ויאמר חלילה ________ ה' מעשתי זאת _________ האנשים ההלכים ________ ולא ________
לשתותם"...
בהצלחה!!!

ב"ה
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שמואל ב'  -פרק כ"ד
באורי מילים
.1
.2
.3
.4
.5

ויֹסף = הוסיף ה' על מה שכעס בימי הרעב (מצו"ד).
לחרֹות ְבי ְשר ֵאל = לכעוס על עם ישראל.
וטסת = פיתה( .לפי דבהי"א ע"י השטן)
ְלך ְמ ֵנה = ְספֹור.
שוט נא = עבור על פני כל המקומות.

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

מדן וְ עד ְב ֵאר שבע = בכל ארץ ישראל.
ך ֵהם וְ כ ֵהם ֵמָאה ְפעמים = מאה פעמים יוסיף ה' עליהם לעומת היום.
וטחזק ְדבר הלל ְך אל יֹוָאב = דוד הכריח את יואב לצאת ולמנות את העם.
הגד = בנחלת שבט גד (רש"י).
ארץ ת ְחתים ח ְדשי = מקום ישוב חדש שמספר תושביהם מועטין (רש"י).
דנה = לשבט דן.
טען = שם מקום (רש"י).
וט ֵתן יֹוָאב את מ ְסןר מ ְפקד העם = מסר את תוצאות המפקד.

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

וט ְך ֵלב דוד אֹתֹו = התחרט על ששלח את יואב למנות העם וכאב לו על כך.
ַאח ֵרי ֵכן ספר = על אשר גרם לספירת העם.
העבר נא את עֹון ע ְב ְדך = סלח.
ךי נ ְסך ְלתי ְמאֹד = עשיתי מעשה שטות( .חז"ל" :אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות")
גד הםביא חֹּזה דוד = הנביא גד מנבא לדוד.
שלֹש ָאנֹכי נֹו ֵטל עליך = שלוש אפשרויות לקבל עונש אני נותן לפניך ,ובחר לך אחת מהן.
ֻסך ל ְפ ֵני צריך = תברח מפני האויבים.
נְ
דע ו ְר ֵאה מה ָאשיב ש ְֹלחי דבר = חשוב על אחת האפשרויות ואמור לי כדי שאומר זאת לה'.
ֵמהבֹקר וְ עד ֵעת מֹו ֵעד = א .עד חצות היום =  6שעות (מלבי"ם ע"פ גמרא).

.23
.24
.25
.26
.27
.28

ב .עד למחרת בשעה זו =  24שעות (מצודת דוד).
וט ְשלח ידֹו הל ְלָא ְך ְלשחתה = עשה הרס והרג.
רב ,עתה הרף ידך = א .רבים הרגת לכן הפסק מיד להרוג.
ב .מדרש" :הרב" מת במגפה = והוא אבישי בן צוריה.
עם גֹרן = ליד מקום בו דש ארונה היבוסי את תבואתו (על ידי עבדיו).
הע ֵויתי = מלשון עון (מצודת ציון) ,כלומר חטאתי.
וְ ֵאכה הנֹאן מה עשו = ועם ישראל במה חטאו שייענשו בדבר?
ְתהי נא י ְדך בי ו ְב ֵבית ָאבי = תעניש רק אותי ומשפחתי אך לא את ישראל.

 .29ע ֵלה ה ֵקם לה' מ ְז ֵבח ְבגֹרן ארוְ נה (ארניה) היְ ֻבסי = בנה מזבח בגורן של ארונה.
 .30וט ְש ֵקף = הסתכל.

נג

ב"ה
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שמואל ב'  -פרק כ"ד
באורי מילים  -המשך
.31
.32
.33
.34
.35
.36

יסח = קח הגורן בחינם.
וְ יעל = העלה עולות.
וְ הלֹרגים = כלי דיש.
 ארונה נתן אותם לדוד כדי שישתמש בהם להבעיר אש בעשית קרבנו.ו ְכ ֵלי הבקר = העשויים מעץ.
ה' אלֹקיך י ְרצך= ה' יקבל ברצון את קרבנך.
לֹא ,ךי קנֹו א ְקנה ֵמאֹו ְתך ב ְמחיר = סירב לקבל חינם אלא שילם את מחירו המלא של הגורן( .חז"ל :שלא

יגיד גזולה היא בידכם).
 .37וי ֵקן = קנה.
ְ .38בכסף ְשקלים חמשים =  50שקלי כסף.
וכמה שילם? – א .לפי רש"י  50שקלי כסף מכל שבט ושבט .סך הכל  600שקלים.
ושילם סכום זה במספר מסוים של שקלי זהב.
ב .לפי מצו"ד  50שקלי כסף עבור הגורן מקום המזבח והבקר (ש"ב פסוק כ"ד).
 600שקלי זהב עבור כל השדה (בדבה"י א' פרק כ"א פס' כ"ה) לביהמ"ק.
 .39ו ֵטע ֵתר = ה' קיבל תפילת העם.
הערה – יש אומרים :שארונה היה שר מצודת ציון ששמה יבוסי (רש"י)
יש אומרים :שארונה היה גר צדק (מצודת דוד).

פסוקים לשינון :א ,יד ,כד.

ב"ה
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שמואל ב'  -פרק כ"ד
עבודה עצמית
א .ענה על השאלות הבאות:
 .1מדוע הסית ה' את דוד למנות את ישראל?א) לדעת מדרש תהילים _____________________________
_______________________________ ב) לדעת מצו"ד _________________________________
ג) מה כתב על כך רש"י? __________________________________________________________
 .2כיצד ניסה יואב לעכב את ספירת ישראל (רש"י ה-ו)? _____________________________________
___________________________________________________________________________
 .3מדוע בחר דוד דוקא בעונש של הדבר? (עיין רש"י) ________________________________________
___________________________________________________________________________
 .4א) מדוע לא רצה דוד לקבל חינם מארונה היבוסי את הגורן? _________________________________
ב) מה קנו אבותינו ולא רצו לקבל חינם? ( )1בחברון) ____________ בכמה שקלי כסף? _____________
( )2בשכם) ______________________ בכמה ְקשיטה? (בראשית ל"ג פס' י"ט) __________________
 .5א .בכמה שקלי כסף קנה דוד את הגורן והבקר לפי פרקנו? __________________________________
ב .בכמה שקלי זהב (ע"פ דברי הימים א' פרק כ"א פס' כ"ה) קנה דוד את כל הר הבית? ______________
ג .תרץ הסתירה בין שמואל ב' לבין דברי הימים  .1לפי רש"י________________________________ .
___________________________________________________________________________
 .2לפי המצו"ד _________________________________________________________________
 .6מה עשה דוד כדי שתעצר המגיפה? א________________________________________________ .
ב_________________________________________________ .
ב .מי אמר למי?
___________ אמר אל ___________
" .1למה חפץ בדבר הזה"
___________ אמר אל ____________
" .2חטאתי מאד אשר עשיתי"
___________ אמר אל ____________
" .3נ ְןלה נא ביד ה' כי רבים רחמו וביד אדם ַאל אןֹלה"
___________ אמר אל ____________
" .4רב עתה הרף ידך"
___________ אמר אל ____________

" .5ה' אלוקיך י ְרצך"
ג .באר את המילים הבאות:
 .1שוט נא = ______________________________  .4וישלח ידו המלאך לשחתה = _____________
 .2ארץ תחתים ח ְדשי = ______________________  .5והמרגים = _________________________
 .3ויך לב דוד אתו = ________________________  .6ו ֵטע ֵתר = ___________________________
ד .השלם:
( .1א) " ...ויסת את ________ בהם ________ לך _________ את __________ ואת _________ ".
( .2כד) "ויאמר ______ אל ______ לא ,כי ______ _______ מאותך _______ ולא _______ לה'
אלקי עֹלות ________."...

בהצלחה!!!

חזק חזק ונתחזק
יהי רצון וכמו שסיימנו ללמוד ספר שמואל ב' כן יעזרנו ה' להתחיל ולסיים ספרים נוספים.

נה
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נספחים

א.

הלכות תרומות ברמב"ם  -לפרק ח'.

ב.

הלכות יסודי התורה ברמב"ם לפרק כ'.

ג.

גמרא יבמות עח ע"ב  -עט ע"א  -לפרק כ"א.

ב"ה
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קדוש ה' וחילול בעקבות אכזריותם ש הגבעונים
פרק כ"א (על פי יבמות עח):

