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:'שאלות למלכים ב' פרק ח
: ונחשוב בכל סוגיה, נעיין במקומות הקודמים.פרקנו מכיל המשכים של סיפורים אחדים
 בין שני, או חוסר התאמה,האם סוף הסיפור צפוי מתחילתו? האם יש מקומות בהם יש נתק
?הסיפורים
?מה מוסיף הסיפור בפרקנו להבנתנו את הדמויות המרכזיים
.נ:טו; מלכים א כב:לז; מלכים א יא-ח: מלכים ב ד:המקורות לדיון
מהו לדעתכם תפקידו של גיחזי בסיפור? מדוע צריכים אותו? האם אלישע עוד חי ופועל בתור
?נביא? כיצד משפיע גיחזי על המאורעות ומדוע? על הקורא
 עיינו במספר.איזה קושי עומד לפנינו בפסוק י׳? נסו לחשוב על דרך להתמודד עם הקושי
? רד״ק)? מה יכול להיות תפקידו של מקרה הקרי וכתיב שבפסוק,פרשנים (רש״י
 לאיזה מלכים מתייחס. ממשיך פרקנו לדון במלכי יהודה וישראל,לאחר סיפורי אלישע
? וכיצד הוא מאפיין כל אחד מהם,פרקנו
Questions for Melachim ' בPerek 'ח:

.1

.4
.3
.2

1. Our chapter features continuations of several stories. Let's look at the previous
sources, and consider regarding each episode: Is the end of the story predictable
from the beginning? Are there places in which there is a disconnect or seeming
lack of agreement between the two stories? What does the account in our
chapter add to our understanding of the central figures?
The passages to explore include: II Kings 4:8-37; I Kings 11:15; I Kings 22:50.
.4
3. What do you think Gechazi's role in the story is? Why do we need him? Is Elisha
still alive and active as a Navi at this point? How and why does Gechazi influence
the events? The reader?
4. What difficulty is presented by verse 10? Try to think of a way to deal with this
difficulty, then check what a couple of parshanim have to say about it (e.g. Rashi,
Radak). What do you think is the point of the krei ukhetiv ( )קרי וכתיבin this
verse?
5. Following the Elisha stories, the chapter continues to enumerate the kings, their
actions, and their legacies. List and characterize the kings featured in the
chapter.
הוקרה
.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/samet-elisha/85.pdf
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http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/89.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/90.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet-elisha/91.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/mi-harag-2.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_8
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

