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:'שאלות למלכים א' פרק י
("'"לשם ה:מה מקור החכמה של שלמה?)מצודת דוד פסוק א
(מה הם" דבריה" שידע שלמה להגיד לה בפסוק ג'?)לפי מצודת דוד
.מצודת דוד ורלב"ג-""עם לבבה-מה היה הגדלות בפתרון חידות אלו? פסוק ב
?מה הכין שלמה-"'"ועולתו אשר יעלה בית ה-'עיינו ברש"י פסוק ה
מה היה מיוחד במעלות שעשה שלמה? מה היה מיוחד במלבושים של משרתיו?)רד"ק
('פסוק ה
('מה מלכת שבא רואה כסיבה לנתינת מלך כזה חכם לישראל?)מצודת דוד פסוק ט
(מאיזה חומר הכלים לא היו עשויים ולמה?)רש"י רד"ק פסוק כ"א
(מה היה השינוי בערך של הכסף? מה גרם לשינוי זה?)רש"י פסוק כ"ז
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Questions for Melachim ' אPerek 'י:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

What is the source of Shlomo’s wisdom?
What are the “words” that Shlomo know to tell her in Pasuk '?ג
What was the magnificence of solving these puzzles?
Pasuk ' הstates “And the Olah that he brought before Hashem”. What did Shlomo
prepare?
What was special about all of Shlomo’s improvements? What was special with the
clothing that Shlomo’s servants wore?
How does the Queen of Sheba explain why Am Yisrael have a smart king?
What material were the vessels not made out of?
What happened to the worth of silver? Why?

הוקרה

.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/matrat.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra066.pdf

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

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_10
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

