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:שאלות למלכים א' פרק ט"ז
( מה.י"א- ' י:ד' לי"ד-' ג:כמה פעמים מופיע שמו של ירבעם בפרק זה? )אפשר גם להשוות בין ט"ז
?לדעתך מסמל ירבעם בסיפורם של מלכי ישראל
 האם תוכלו להעלות גורם.נא לחשוב על הגורמ]ים[ המרכזי]ים[ לרצף הרציחות המתואר בפרקנו
."רוחני"? גורם "פוליטי"? נמקו באמצעות הפסוקים
 קובע מי המנצח? מה, לפי פשט הכתוב, מה,(כ"ב-בהתמודדות שבין עמרי לתבני )פס' כ"א
 המספר על כל כך,מוסיפים דברי רש"י )פס' כ"ב( להבנתנו? מה תורמים דברי רש"י לפרק זה
?הרבה מלכי ישראל מבלי להתייחס כלל לממלכת יהודה
 ולהעביר את, שלא כדרכיהם של קודמיו,עמרי זכה לשכב עם אבותיו כנראה במוות טבעי
? על איזה גורמים אפשריים ליציבות ממלכתו אפשר להצביע, לפי המסופר בפרקנו.המלוכה לבנו
, נא להשוות בין תיאור זה לבין המתואר בפרק י"א.הכתוב מתאר את אחאב באופן שלילי ביותר
 מה משותף בין שני התיאורים? נסו לעמוד על הבדל]ים[ עיקרי]ים[ בין התיאורים.'י-'פסוקים א
.( בין הדמויות שמאחוריהם,)וכן
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Questions for Melachim ' אPerek ט"ז:
1. How many times does Yeravam’s name appear in our Perek? What does Yeravam
symbolize?
2. What is the impetus of the murders in our Perek? Is there a spiritual motive as well?
What about a political motive? Make sure to base your answers using the pesukim.
3. What was supposed to indicate that either Tinvi or Omri was the victor? What does
Rashi (pasuk  )כ"בadd? How does Rashi explain the absence of any Kings of Yehuda
amongst the mention of so many Kings of Yisrael?
4. Our Perek intimates that Omri died of natural causes and passed the throne to his son.
What are the possible reasons for the stability of his reign?
5. The Navi depicts Achav in an extremely negative light. Compare this to Perek י"א
pesukim 'א' – י. What is similar? Explain the differences between the descriptions as well
the individuals being described.

הוקרה

.אנו רוצים להודות לעליזה סיגל שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Aliza Segal for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/grosman5.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/haeir-4.htm

Questions – שאלות לעיון
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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_16
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_kings_chapters_14_19

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

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

