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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למלכים ב' פרק ב
('למה אליהו לא רצה שאלישע יבוא אתו בהלקחו השמימה? )רש"י פס' ב
? איך מקום זה כבוד לאליהו.בפסוק ו' כתוב שהסתלקותו של אליהו תהיה בעבר הירדן
(")לפי הרד"ק בפסוק א' "וילך אליהו
('מה הכוונה ל "פי שניים ברוחך אלי" )רד"ק פס' ט
(למה התכוון אלישע כשקרא לאליהו "רכב ישראל ופרשיו"? )רש"י פס' י"ב
?איזה נס נעשה דרך אלישע כדי לרפא את המים ביריחו
(איך ידעו בני הנביאים שנחה רוח אליהו על אלישע? )רד"ק ט"ו

.1
.2
.3
.4
.5
.6

Questions for Melachim ' בPerek 'ב:
1. Why did Eliyahu not want Elisha to join him for his ascension?
2. Pasuk ' וrelates that Eliyahu would ascend on the eastern side of the Jordan. Why
3.
4.
5.
6.

is this the proper place for Eliyahu’s ascension?
What is the meaning of " "פי שניים ברוחך אליfound in pasuk '?ט
What did Elisha mean when he called after Eliyahu “Israel’s chariot and
charioteer?”
What was the miracle that Elisha performed to cure the water at Yericho?
How did the prophet children know that Eliyahu’s spirit rested on Elisha?

הוקרה

.אנו רוצים להודות למידי מרכוס שהכינה 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/tanach/samet-elisha/tohen-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/19-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/20-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/zehuto-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/aderet-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/aliyato-2.htm

Questions – שאלות לעיון
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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_2
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_kings_chapters_1_2

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

