(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"ד
. וצדקיהו, יהויכין, יהויקים,פרקנו מספר על שלשה מלכי יהודה
 אם, כיצד מאפיין הכתוב את מעשיו של כל אחד מהם )אם באופן ישיר
?(בעקיפין
 מהי דרך הפעילות של כל אחד מהם כלפי מלך בבל? כיצד ניתן להשוות בין
דרכים אלו ובין התנהגותם של מלכים קודמים ביחס לשלטונות החזקים
 איזו דרך, כגון אשור ומצרים? מתוך היכרותכם עם ספר מלכים,באזור
?נתפסת כדרך הראויה
? מהי תפיסת הראוי שבפרקנו
?(מה הרלוונטיות של העלמות מצרים מן הבמה העולמית )פס' ז
 מי ומה נלקח בגלות יהויכין? כמה פעמים מופיעה המילה "כל" בפסוקים,יד-לפי פס' יג
 האם ה"כל" נלקח בשלב הזה? מה משמעות השימוש החוזר,אלו? לאור סוף פרק כ"ה
?במילה הזאת
כמה אנשים הגלו לפי פס' י"ד? לפי פס' ט"ז? כיצד ניתן ליישב סתירה זו? )אפשר לעיין
( וכן לחשוב על אופציות נוספות,ברש"י
?מהן הסיבות לפי פרקנו לכל שלב של החורבן? מה יכול להיות המסר המרכזי בנדון
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Questions for Melachim ' בPerek כ"ד:
1. Our perek tells about three Judean kings, Yehoyakim, Yehoyachin and Tzidkiyahu.
 How does the text characterize each one’s actions (either directly or
indirectly)?
 What is each one’s mode of action when it comes to the Babylonian king?
How do these compare to the ways in which earlier kings behaved when
it came to the regional superpowers, such as Assyria and Egypt? From
your familiarity with Sefer Melachim, which modes of action are deemed
most appropriate?
 What does our chapter seem to deem appropriate in this regard?
2. What is the relevance of the disappearance of Egypt from the world stage (verse
7)?
3. According to verses 3-4, who and what was taken in the exile of Yehoyachin?
How many times does the word כלappear in these verses? In light of the end of
perek 25, was indeed ""כלtaken at this stage? What is the meaning of the
repeated use of this word?
4. How many people were exiled according to verse 14? According to verse 16?
How may this contradiction be explained? (See Rashi, and consider other
possible explanations as well)
5. According to our perek, what are the reasons for each stage of the Churban?
What might be the central message?
הוקרה
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.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/achronim/yehkl11eli-1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/niv/vargon-1.htm

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_24

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

