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:שאלות למלכים א' פרק י"ט
 ועל, על הנבואה שהוא מקבל,פרקנו אנחנו לומדים על בריחת אליהו משום האיומים של איזבל
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ְ כשמצא אליהו את אלישע אומר הנביא "וַיַּעֲבֹר ֵא ִליָּהוּ ֵאלָיו וַיּ
? למה התנהג כך? מה זה מסמל? מה ראינו על אדרתו בפסוק יג
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Questions for Melachim ' אPerek י"ט:
Our Perek relates that Eliyahu escapes from Ezevel’s threats, the prophecy he received, and
his encounter with Elisha
1. Ezevel threatens Eliyahu that at this time tomorrow he will suffer the same fate as the
Baal prophets
 Why does she threaten in the plural?
 Why did she wait until tomorrow and not kill him immediately?
 See the Malbim
2. Eliyahu escapes to the desert and lies under a broom bush. Why did he run away? Why
did he ask to be killed?
3. Eliyahu reaches the cave on Mount Chorev where G-d asks him “What are you doing
here.” Why did G-d, who is omniscient, ask this?
 Give other examples from Tanach where a similar question is asked
4. While on the mountain the Navi relates:
“He (Hashem) said, “Go out and stand on the mountain in the presence of the Hashem,
for Hashem is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains
apart and shattered the rocks before Hashem, but Hashem was not in the wind. After
the wind there was an earthquake, but Hashem was not in the earthquake. After the
earthquake came a fire, but Hashem was not in the fire. And after the fire came a gentle
whisper.”
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What did Hashem tell Eliyahu? What is the meaning of “Hashem was not in the
wind... Hashem was not in the earthquake... Hashem was not in the fire?”
 See the Radak on pasuk י"ג
5. When Eliyahu found Elisha, Eliyahu threw is cloak at him.
 Why did he throw his cloak? What is the symbolism? What dod we learn about
Eliyahu’s cloak in pasuk ?י"ג

הוקרה

.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/hakbalot.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/harsinay.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/6-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/7-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/8-2.htm
http://www.etzion.org.il/vbm/search_results.php?subject=%F4%F8%F7%E9+%E0%EC%E9%F
9%F2&koteret=%F4%F8%F7%E9+%E0%EC%E9%F9%F2

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim06.pdf

Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisimmelachima.doc

Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach_5_melachim-a.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_19
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_kings_chapters_14_19
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Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
הרב דוד אברהם בן פייגה

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

