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Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למלכים ב' פרק י"א
.( )עין בפרק הבא7 בפרקנו אנחנו לומדים על הדרך המוזרה שיואש עלה למלכות בגיל
?מי זאת עתליה? מה היא עשתה ל"כל זרע הממלכה" ומדוע
מי זה יואש? מה עשו לו )"ותגנב אותו"(? למה? איפה זה "חדר המטות" ולמה נקרא כך
?(')העזר ברש"י בפסוק ב
?למה היה כל כך חשוב ליהוידע שיואש יהיה מלך
? למה היה כל כך חשוב לעתליה שיואש לא יהיה מלך
'מה עשה יהוידע לוודא שיואש לא יפגע? העזר בפסוקים ובסיכום ברש"י בפסוק ה
'למה החיילים השתמשו בכלים של דוד המלך? העזר ברד"ק בפסוק יא
?" מה היא אמרה ולמה.עתליה צעקה "קשר קשר
?מה קרה לעתליה בסוף
? מה קרה ליואש בסוף
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Questions for Melachim ' בPerek י"א:
Our Perek describes the interesting way in which Yoash became the king at the age
of seven.
1. Who is Atalya? What did she do to the kings progeny and why?
2. Who is Yoash? What did they do to him? Why? Where is the “bed room” and
why is it called this (see Rashi on pasuk '?)ב
3. Why was it so important to Yehoyada to crown Yoash?
 Why was it so important to Atalya that Yoash not be crowned?
4. What did Yehoyada do to ensure that Yoash would not get hurt? See the pesukim
and Rashi on pasuk 'ה.
5. Why did the soldiers use David HaMelech’s weapons? See Radak on pasuk י"א.
6. What happened to Atalya at the end
 What happened to Yoash at the end
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
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Unfortunately, I could not find articles for this Perek.
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim07.pdf

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_11
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

