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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למלכים א' פרק י"ג
 אבל לא עצר את ידו מלהקטיר,לוהים-  למה הקב"ה עצר את ידו של ירבעם מלתפוס את איש הא.1
?קרבנות על הבנה שעשה
לוהים לא לאכול ולא לשתות בבית אל ולא לשוב בדרך אשר בא- משום מה הקב"ה צוה לאיש הא.2
?בה
ל"ב( הוא נביא שקר או- האם הנביא הזקן מבית אל )פסוקים י"א, ישנה מחלוקת בין המפרשים.3
.נביא אמת? מה דעתך? מצא ראיות לכאן ולכאן

Questions for Melachim ' אPerek י"ג:
1. Why did Hashem stop Yerovam’s hand from grabbing the Man of God, but He did not
stop his hand from offering sacrifices on the altar he had built?
2. Why did Hashem command the Man of God not to eat or drink in Beit El and not to
return the way he had come?
3. There’s a dispute among commentators whether the old prophet from Beit El (verses 1132) was a false prophet or a true prophet. What is your opinion? Find support for both
approaches.

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/lo-noda-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/navi-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/bat_paro.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/beyn-2.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

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

 בית שמש,24 רח' השושן

http://program.ouradio.org/content/files/nach_5_melachim-a.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_13
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

