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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למלכים ב' פרק י
(' המלכים שלא עמדו לפני יהוא? )רש"י פס' ד2 מי הם
2) ? למה התכוון יהונדב כשביקש שיהוא יושיט את ידו-עיינו במצודת דוד פסוק ט"ו
(אפשרויות
(מה היתה תחבולת המרמה של יהוא למשוך את עובדי הבעל כדי להורגם? )פסוק י"ח
'מי היה הנביא שאמר ליהוא שיזכה לשכר על עשותו הישר בעיני ה'? )רש"י ורד"ק לפס
('ל
? פס' כ"ט – איזה סוג עבודה זרה יהוא לא השמיד
? לא'? איך המלבים בלב מלכים מיישב סתירה זו- מהי הסתירה בין פסוקים ל' ו
()אתגר
(למה יהוא זכה לארבע דורות על כסא המלכות? )רש"י פס' ל
. מילים שלא נפוצות בתנ"ך שאנו משתמשים בהם ביום יום3  מצאו:חידה

.1
.2
.3
.4

.5

Questions for Melachim ' בPerek 'י:
1. Who are the two kings that did not stand up for Yehu?
2. See the Metzudat David on pasuk  – ט"וWhat did Yehonadav mean when he
asked Yehu to stretch out his hand?
3. What was Yehu’s tricky plan to gather the Baal worshippers so that he could kill
them?
4. Who was the Navi that assured Yehu he would be rewarded for his actions?
 Pasuk  – כ"טWhat idolatry did Yehu not destroy?
 What is the contradiction between pesukim ' לand  ?ל"אHow does the
Malbim rectify this?
5. Why did Yehu receive four generations of kings?
Riddle: Find three uncommon biblical words that we use daily
הוקרה
.אנו רוצים להודות מינדי מרכוס שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/bney-4.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim07.pdf
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Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisimmelachimb.doc

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

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_kings_chapter_10
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_kings_chapters_3_13

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

