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:שאלות למלכים א' פרק י"א
." נשים " נָ ְכ ִריּוֹת, שלמה נישא הרבה נשים,בפרק שלנו מתואר שבסוף ימיו של שלמה
? איפה בפסוקים כתוב שבגללם הוא התחיל להשתכנע לדעתם ולדתם
(ח- היתכן ששלמה באמת עבד אלוהים אחרים? עיין איך שמצודת דוד בכל הפסוקים )ד
.מסביר את טעותו של שלמה
? על איזה שבט מדובר.(ִבנֶךָ" )פסוק יג
ְ ֶתּן ל
ֵ "שׁ ֶבט ֶא ָחד א
ֵ ה' אומר שבגלל הטעות של שלמה
.האם מדובר רק על שבט אחד? עיין מצודת דוד ורד"ק
 למה הנביא מספר: מי זה ֲהדַד ָה ֲאדֹמִי? למה ולאן הוא ברח? בקיצור.כה וסכם- עיין בפסוקים יד
?עליו
"  וכהקדמה לכך אומר הנביא.(הנביא מספר על ירבעם בן נבט שהוא "יָּרֶם יָד ַבּ ֶמּ ֶלךְ" )פסוק כו
 מה קרה? מה בדיוק עשה ירבעם? איך העיז.(" )פסוק כז... שׁר ֵהרִים יָד ַבּ ֶמּ ֶל ְך
ֶ וְזֶה ַהדָּבָר ֲא
"מּלּוֹא" בפסוק כז? היעזר ברד"ק פסוק כו
ִ לעשות כך? מה זה
ל(? כמה קרעים היו? כמה- מה הסמליות של הפגישה בין ירבעם ואחיה עם הקרעים )פסוקים כט
.חתיכות נוצרו? עיין מצודת דוד פסוק ל
. מה הקב"ה אומר שהוא יעשה ל" ֶזרַע ָדּוִד"? עיין רש"י ורד"ק:עיין פסוק לט

.1

.2
.3
.4

.5
.6

Questions for Melachim ' אPerek י"א:
1. Our Perek mentions that towards the end of his life, Shlomo married “foreign” women
 Where do the pesukm mention that as a result, he started to believe in their
religions?
 Is it really conceivable that Shlomo served other gods? See Metsudat David on
pesukim 4-8, where he explains Shlomo’s mistakes.
2. As a result of Shlomo’s erroneous ways, Hashem proclaims that he will give Shlomo’s
son’s only one tribe. Which tribe was this? Is it really only one tribe? See Metzudat David
and Radak
3. In Pesukim 14-25: Who is Hadad the Edomite? Where and why did he escape? Why does
the Navi relate this story?
4. The Navi relates that Yiravam “raised his hand against the king.” What did he do? How
did he dare do this? What is the ""מּלּוֹא
ִ in pasuk 27? See Radak in pasuk 26.
5. What does the story of Yiravam, Achiya, and the garment strips symbolize? How many
tears were there? How many strips were there? See Metzudat David on pasuk 30
6. What does Hashem say he will do to David’s offspring (pasuk 39)? See Radaj and Rashi

הוקרה

.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/grosman3.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/divreyha/divreyb1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/deot/elyzor.htm
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/frame20.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

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_11
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_kings_chapters_10_13

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

