(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"ח
(פסוק ד-?)מצודת דוד ורשי.למה קרא חזקיהו לנחש הנחושת נחושתן
( איך המילים קשורות ?)מצודת דוד פסוק ז.מצליח-פירושה של המילה "משכיל" הוא
?במה? מה עשה חזקיהו כדי לנסות לפייס אותו-חזקיהו אמר למלך אשור שחטא לו
(מה עשה חזקיהו לדלתות היכל ה')?מצודת דוד פסוק טז
(מתי ה' אמר שמלך אשור יעלה על ירושלים להשחיתה?)רשי פסוק כה
( שבנה ויואח בקשו שידברו בארמית ולא יהודית?)רשי ומצודת דוד פסוק כו,למה אליקים
איך איים עליהם ואיך הקניט את ה' ומלך- רבשקה המשיך ביהודית כדי להפחיד את העם
?יהודה
?מה היתה תגובתם לרבשקה- פסוק לו מספר בשבח בני ישראל
)למה אליקים יואח ושבנא קרעו בגדיהם?)רשי פסוק לו
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Questions for Melachim ' בPerek י"ח
1. What did Chizkiyahu call the Copper Serpent “Nechushtan”?
2. The explanation of the word " "משכילis successful. What is the connection
between the two words?
3. Chizkiyahu told the King of Assyria that he sinned against him. In what way? How
did Chizkiyahu try and placate the king?
4. What did Chizkiyahu do to the Temple doors?
5. G-d stated that the King of Assyria would conquer Yerushalayim. When was this
to occur?
6. Why did Elyakim, Shevna, and Yoach speak in Aramaic and not Hebrew?
7. Ravshake spoke in Hevrew to strike fear into the people. In what way did he
threaten them and the King?
8. Why did Elyakim, Shevna, and Yoach rip their clothes?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי 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/kitveyet/betmikra/neumo.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/hurban-4.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra140.pdf
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http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/masa.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/sanheriv.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/hizkiyaha-4.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra031.pdf

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_18

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

