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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות למלכים ב' פרק ה
 עבדיו משכנעים אותו לציית לאלישע, אחרי שנעמן נעלב על ידי עצת אלישע לרחוץ בירדן.1
 קראו את הפסוק היטיב והסבירו את ההיגיון של טענתם (היעזרו ברש"י אם.)(פסוק י"ג
.)צריכים
, מצאו את כל הדוגמאות. אנשים גדולים טועים ואנשים שהם עבדים צודקים, למשך הפרק.4
? למה זה חשוב בשביל הנביא להדגיש את ההבדל הזה:ותענו
 האם בן נח חייב למסור את חייו כדי להימנע מלעבוד עבודה זרה כמו, חז"ל דנים בגמרא.3
? מה יוצא מפרקנו בקשר לשאלה זאת, לדעתכם. או לא,שישראל חייב
Questions for Melachim ' בPerek 'ה:
1. After Naaman is insulted by Elisha’s advice to bathe in the Jordan, his servants
convince him to listen to Elisha (verse 13). Read the verse carefully and explain
the logic of their argument (use Rashi if you need).
2. Throughout this chapter, men in high places make errors, while servants get it
right. Find all the examples, and answer, why is it important for the Navi to
emphasize this difference?
3. Chazal discuss in the Gemara whether or not a non-Jew is obligated to give up his
life in order to avoid worshipping idols like a Jew is required. In your opinion,
what emerges from this chapter regarding this question?
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
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/elisha-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/46.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/47.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/48.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/49.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/50.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/51.pdf
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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_5
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_kings_chapters_3_13

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com 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

