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

 בית שמש,24 רח' השושן

השאלות מוקדשות לעילוי נשמת הנופלים במערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
The questions dedicated to those that fell during the wars and the terror attacks
:שאלות למלכים א' פרק ט"ו
 מה ניתן ללמוד,במידה שהשם "שלמה" מעיד על שלמות העם והארץ בימי המלך שלמה
 אביה,רחבעם-  ירבעם: שבדמיונם הרב ודאי מרמזים למשהוא,מהשמות של מלכי יהודה וישראל
? אביה ונדב:אסא? מה ניתן ללמוד מהשמות של בני ירבעם- בעשא,אבים-()מת צעיר ולא מלך
?האם מות נדב בידי בעשא בן אחיה לממש את הנבואה של אחיה השילוני הינו מקרה בלבד
?האם אסא צדק בהחלטתו לשחד את בן הדד לא רק מכספו הפרטי אלא גם מאוצר המקדש
? אז למה הקב"ה ברך את העסק,האם ניתן להשיב לשאלה בחיוב על סמך התוצאות? אם לא
 אל: טו? איפה זה מוזכר פעם נוסף בתנ"ך? )הזהרה,איזה ישוב מודרני מוזכר במלכים א
( השם המלא לא מופיע בפרק הנוסף,תשתמש בפרויקט שו"ת
 האם, על בסיס הסיפור.רמה ומצפה מוזכרים בפרקנו וגם בפרק הנוסף המוזכר בשאלה שלש
?סביר להניח שששה המקומות אכן תואמות
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Questions for Melachim ' אPerek ט"ו:
1. If we assume that Shlomo’s name alludes to the state of “shleimut” during his reign,
when the twelve tribes were united and at peace, what do the rival pairs of Judean and
Samarian kings (whose names sound too similar for this to be coincidental) imply:
Yerovam-Rehavam, Aviyah-Aviyam, and Basha-Asa? What might this teach us about
Aviyah’s and Nadav’s roles, given that Aviyah died young and Nadav ruled instead of
him? Furthermore, is it mere coincidence that Nadav is murdered by Basha the son of
Ahiya, who fulfills the prophecy of Ahiya the Shiloni? Was this the same Ahiya?
2. Was Asa’s decision to bribe Ben Hadad with not only his own royal treasure but also the
Temple treasure appropriate? Do the results prove he made a good decision? If not, why
did God grant him success in his enterprise?
3. What modern day settlement is mentioned in 1 Kings 15? Where else in Tanakh is this
settlement mentioned? (Warning: only part of the name is used and the rest implied, so
don’t use the Responsa Project)
4. Rama and Mitzpeh, also mentioned in 1 Kings 15, are mentioned in the other location in
Tanakh mentioned in question three as well. Based on the narrative, does it make sense
that these two chapters are referring to the same three locations?

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
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Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
I unfortunately did not find articles for this week’s Perek.

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

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_15
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

שושנה בת לאה צירל

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

