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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למלכים א' פרק ז
13  מה הם? למה התנ"ך מדגיש שבניין בית שלמה לקח.בפרקנו נבנו שלשה מבנים
( מצודת דוד,שנה? )רד"ק
.(31:1-6) ( ובצלאל בספר שמות13-14) השווה את התיאורים של חירם בפרקנו
כב? איפה מבנה זה נמצא בבית כנסת שלנו בנופי- טו:ז-מה נבנה עבור המקדש ב
?אביב? למה
נא שמתארים את שימוש רכוש דוד:השווה את פירושי רש"י והרלב"ג למלכים א ז
? מה פירושים אלו מלמדים על דוד ושלמה.במקדש
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Questions for Melachim ' אPerek 'ז:
1. What three buildings are constructed in Kings 1 7:1-12? Why does the Tanakh tell us that
it took Solomon 13 years to complete the building of his palace, “Ya’ar HaLevanon”?
(Radak, Metzudat David)
2. Compare and contrast the descriptions of Hiram (7:13-14) and Betzalel (Shemot 31:1-6).
3. What feature of the Temple is built in Kings 1 7:15-22? Where does this feature appear
in our own synagogue in Nofei Aviv? Why?
4. What of David’s riches were used in the Temple? Compare Rashi’s two explanations and
Ralbag’s (Kings 1 7:51)? How do these reflect on David and Shlomo?
5.

הוקרה

.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gottlieb for preparing this week’s
questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/frame19.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/gvaryahu-4.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
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http://program.ouradio.org/content/files/nach_5_melachim-a.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_7
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_kings_chapters_6_10

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

