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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק א
' העזר בדברי פרופ. מצא את ההבדלים בין סיפור דוד ואבישג לסיפור אחשורוש ואסתר.1
. הפטרת פרשת חיי שרה,נחמה לייבוביץ בספרה עיונים בספר בראשית
 מהם הנימוקים של כל. מי בעד אדוניה ומי בעד שלמה: מיין את המעורבים במרד אדוניה.2
.אחד מהם
 ולא התפתח למרד כללי כדוגמת מרד, מדוע התפרק המרד מיד עם המלכתו של שלמה.3
?אבשלום
Questions for Perek 'א:
1. Find the differences between the story of David and Avishag to that of Achashveirosh
and Esther. Use Nechama Leibowitz’s “Studies in the Weekly Sidra Genesis” on the
Haftara for Parshat Chayei Sarah.
2. Categorize those that were involved in Adoniyahu’s rebellion: Those that supported
Adoniyahu and those Shlomo. What are each groups’ rational?
3. Why did the rebellion fall apart right after Shlomo’s coronation? Why did it no turn into
a full rebellion like with Avshalom?

הוקרה

.אנו רוצים להודות לרב שנקולבסקי שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Schenkolewski for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/grosman1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/bartal.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim06.pdf

Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisimmelachima.doc

Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach_5_melachim-a.pdf
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http://nach-yomi.blogspot.co.il/2006_07_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_into_i_kings
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_1
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_kings_chapters_1_5

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.
הרב דוד אברהם בן פייגה

שושנה בת לאה צירל

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

