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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למלכים ב' פרק ט"ו
כא ובמפרשים על-טז:עוזיהו לקה בצרעת? )ע' דברי הימים ב' כו/ למה המלך עזריה.1
(א:ישעיהו ו
 ואיזה שבט מוזכר במפורש בפרקינו? )ע' ישעיהו, מתי התחילה גלות עשרת השבטים.2
 ועוד שבט שנגלה עם השבט,כב' המלמד בלשון נבואי על שלשת שלבי התהליך-כא:ח
(בפרקינו
 פקח בן רמליהו בשתוף פעולה עם ארם בוחר, למה בזמן שאשור תוקף את ארצו בצפון.3
(לתקוף את ממלכת יהודה ? )ע' בפרק הבא לתשובה אפשרי
Questions for Melachim ' בPerek ט"ו
1. Why did King Azaryah/Uziyahu catch leprosy? (See 2 Chron 26:16-21 and the
commentaries on Isaiah 6:1.)
2. When did the exile of the ten tribes begin, and which tribe is explicitly mentioned
in this chapter in that connection? (See Isaiah 8:21-22 which uses prophetic
language to delineate the three stages of the process, including one other tribe
exiled at the same time as the one mentioned in our chapter.)
3. Why did Pekah ben Remalyahu choose to attack the Kingdom of Judah around
the same time he was being attacked by Assyria? (See 2 Kings 16 for a possible
clue)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/frame22.htm

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

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_kings_chapter_15
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_kings_chapters_11_15

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.
דברה לאה בת עידי ת

ניסן בן יטקע רחל

