(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"א
 מה היו המוטיבציות של מנשה להפיץ עבודה זרה כל כך? האם היו, לפי דעתך.1
?מוטיבציות פוליטיות? אידיאולוגית? אישיות
 עד שה' מחליט,( יותר מכל מלך שבא לפניו )כמו אחז, מה היה כל כך רע בחטאות מנשה.2
.להחריב את ירושלים? תמצאו ראיות לתשובתכם מהפסוקים
 למה תשובתו אינה מוזכרת. בספר דברי הימים מוזכר שמנשה עשה תשובה מחטאותיו.3
?בספר מלכים
Questions for Melachim ' בPerek כ"א
1. What do you think were Menashe’s motivations for spreading so much idolatry?
Were they political? Ideological? Personal?
2. What was so bad about Menashe’s sins, more than any king who preceded him
(like Ahaz), that they convinced Hashem to destroy Yerushalayim? Support your
answer from the pesukim.
3. In the book of Diveri Hayamim it says that Menashe repented from his sins. Why
is his repentance not mentioned in Sefer Melachim?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately I was unable to find any articles for this week’s Perek.
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_21

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

