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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למלכים א' פרק ח
?"אז אמר שלמה" )פס' י"ב( – מה משמעות ביטויים אלה/('"אז יקהל שלמה" )פס' א
.י"ב: י,ל:י"ז; יהושע ח:א; במדבר כ"א: וכן בשמות ט"ו,(עיינו בדברי רלב"ג )א( ורש"י )י"ב
 וכן ביטויים,בפרק זה אנו מוצאים אזכורים לתקופות שונות בהיסטוריה של עם ישראל
. נסו לזהות אזכורים לשניים או שלשה תקופות ואירועים.המזכירים את אותן התקופות
?מדוע לדעתך בוחר מחבר הספר להזכיר אותם דווקא כאן
 ובחירה, בחירה בירושלים, בחירה בעם ישראל:שלמה עומד על שלש בחירות שה' בחר
? ומדוע, איזו מהם זוכה לדגש החזק ביותר בהמשך הפרק.(בדוד )פס' ט"ז
 ומה לדעתך תפקידו בתור,ר בפרקנו? מה משמעותו-מ-כמה פעמים מופיע השורש ש
?מילת מפתח בפרק
Questions for Melachim ' אPerek 'ח:

.1
.2
.3
.4

1. “Then Shlomo gathered” (pasuk ' )א/ “Then Shlomo said” (pasuk  – )י"בwhat is the
implication that arises from these statements? See the Ralbag (pasuk ')א, Rashi (pasuk
)י"ב, as well as Shmot 15:1, Bamidbar 21:17 and Yehoshua 8:30, 10:12.
2. This Perek mentions different periods in Am Yisrael’s past, as well as expressions that
resonate with those periods. Attempt to identify a few references. Why did the Navi
choose these specific incidents in our Perek?
3. Shlomo cites the three things that G-d chose: Am Yisrael, Yerushalayim, and David
(pasuk )ט"זWhich one is stressed the most, and why?
4. How many times does the stem ( )שורשof the word ר-מ- שappear in our Perek? What
does this intimate, and why was this chosen as the guiding word of the Perek?

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/gvaryahu-4.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/tfilat-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/havtahat-2.htm

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

Worksheets – דפי עבודה
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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_8
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

