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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למלכים ב' פרק כ
?( ואז אומר שאתה לא תחיה )פסוק א,למה ישעיהו אומר לחזקיה שהוא לא ימות
?כאשר חזקיהו אומר כי "עשיתי טוב בעיניך" )פסוק ג( לאיזה אירוע ספציפי שהוא מתכוון
?(איך אנחנו רואים נס בתוך נס מהסיפור של כבישת תאנים )פסוק ז
?(למה חזקיהו מבקש סימן אם הוא כבר נרפא )פסוק ט
? מה המקור לעשרת הצעדים האלה. שלבים10 בפסוקים י' וי"א הצל נסוג
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Questions for Melachim ' בPerek 'כ
6. Why does Yishayahu tell Chizkiyah he will die and then say you will not live
(pasuk 1)?
7. When Chizkiyahu says that "I did good in your eyes" (pasuk 3) what specific
incident is he referring to?
8. How do we see a miracle within a miracle from the story of the pressed
figs(pasuk 7)
9. Why does Chizkiyahu ask for a sign if he has already been healed (pasuk 9)
10. In pesukim 10&11 the shade recedes 10 steps. From where did these ten steps
original come from
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yeshaaya-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/malotahz.htm
http://www.daat.ac.il/daat/israel/yehuda/mehkare-9-grosberg.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/israel/jerusalem/grosberg1.pdf

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_20

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

