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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למלכים ב' פרק ד
 מי היה בעלה ומה הוא עשה שזיכה אותו.בפסוק הראשון אנו פוגשים את אשתו של נביא
?בשם של איש ירא אלוקים
?מדוע לא אלישע הכין שמן יש מעיין? למה רצה להתחיל את הנס עם שמן קיים
?בפסוק ט איך האישה "עכשיו יודעת" שאלישע הוא איש האלוקים
 זה לא ראש..... איזה מנהג אנו למדים מדבריו של בעלה של השונמית "למה אתה הולך
?חדש או שבת"? מדוע לא הוזכר החג
?מדוע אלישע לא סיפר על מותו של הנער לפני שהאישה השונמית הגיעה אליו
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Questions for Melachim ' בPerek 'ד:
1. In the first pasuk we are introduced to the wife of a Navi. Who was her husband
and what did he do that earned him the tile of a G-d fearing man?
2. Why didn't Elisha simply create new oil as the miracle, why did he ask for some
existing oil?
3. In paskuk 9, How does the woman "now know" that Elisha is a man of G-d?
4. What custom do we learn from the words of the husband of the Isha Shunamit
"why are you going.. ... it is neither New Moon or Shabbat" Why is Chag not
mentioned?
5. Why was Elisha not told about the death of the boy before the Isha Shunamit
reached him?
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/rishonim/rashey-4.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/haisha-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/midrash-2.htm
http://www.herzog.ac.il/main/megadim/15sabato.html
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/24.pdf
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http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/25.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/26.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/27.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/31.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/32.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/33.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/34.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/35.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/36.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/39.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/40.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/41.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/42.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/43.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/44.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_4
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_kings_chapters_3_13

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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, 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

