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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למלכים ב' פרק ט"ז
 אילו מהקטעים מקבילים למה שמצאנו בפרקים.נא לחלק את פרקנו לקטעים לפי נושא
? ואילו מהם ייחודיים לתיאור תולדות המלך אחז,ט״ו( לגבי מלכים אחרים-הקודמים )י״ג
 כיצד שונה המסופר על.למדנו בפרק ט״ו פסוק כ״ט על מאורעות תגלת פלאסר בישראל
?י׳( להבנתנו-א׳:תגלת פלאסר ויהודה בפרקנו? מה מוסיף המסופר בישעיהו )ז׳
 במה שונה תיאור זה. ובמיוחד על חטאיו, מסופר על אחז,כ״ז-כ׳:בדברי הימים ב כ״ח
 מה.מהתיאור שבפרקנו? שימו לב להבדלים בנימה )טון( בנוסף להבדלים בתכנים
? וכן השלכותיהם ותוצאותיהם,דעתכם לגבי הגורמים להבדלים הללו
?מדוע לדעתכם זכה אחז לסיפור ארוך ומפורט ]יחסית[ בספר מלכים
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Questions for Melachim ' בPerek ט"ז
1. Please divide our perek topically into sections. Which sections are parallel to
what we have seen in the previous chapters (13-15) regarding other kings, and
which are unique to the description of the history of Ahaz?
2. We learned in chapter 15 verse 29 about the events of Tiglat Pileser and the
kingdom of Israel. How does the tale of Tiglat Pileser and Judah in our chapter
differ? What does the telling in Isaiah (7: 1-10) add to our understanding?
3. In Divrei Hayamim 2 28:20-27, we are told about Ahaz, and especially his
misdeeds. How does this description differ from that in our chapter? Pay
attention to issues of tone as well as content. What do you think may be some
causes of these differences? What about their implications and effects?
4. Why do you think Ahaz gets such a [relatively] lengthy and detailed story in Sefer
Melakhim?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לד”ר עליזה סיגל שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dr. Aliza Segal for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/gvaryahu-4.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/milhemet-4.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra032.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/dat-2.htm
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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_16

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 עידית

ניסן בן יטקע רחל

