(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"ג
 מצאו את. כמה ביטויים מפרקנו על תפילה וישועה מזכירים ביטויים דומים מהתורה.1
:הביטויים בפרקנו שמזכירים את הביטויים האלו
(יא: "ויחל משה את פני ה' אלוקיו" )שמות לב
(ט: "וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם" )שמות ג
 "וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר
(מב:והארץ אזכר" )ויקרא כו
 למרות המשכתם את דרכו, מנה את מידותיהם הטובות של מלכי בית יהוא בפרק זה.2
.הרשעה של ירבעם
Questions for Melachim ' בPerek י"ג:
1. A number of phrases from this chapter about prayer and salvation reflect similar
phrases from the Torah. Match the following phrases from the Torah to those in
this chapter:
 "And Moshe entreated the face of God" (Shemot 32:11).
 “I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them”
(Shemot 3:9).
 “Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant
with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I
will remember the land” (Vayikra 26:42).
2. List the positive attributes of the kings from the house of Yehu as seen in this
chapter, despite their continuing the wicked ways of Yerovom.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
Unfortunately, I could not find articles for this Perek.
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_13
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

