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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למלכים א' פרק כ"א
?למה נבות מסרב בצורה כל כך חזקה – "חלילה לי מה'!" – למכור לאחאב את כרמו
. תארו אותם.בפרק הזה רואים באופן ברור את אופים ואישיותם של אחאב ואיזבל
?מי בסיפור חוטא ואינו נענש? למה
 למה דווקא החטא הזה גרם לו לאבד את,לאור כל הרעה שאחאב עשה בפרקים הקודמים
?המלוכה

.1
.2
.3
.4

Questions for Melachim ' אPerek כ"א:
1. Why does Navot use such forceful language – “G-d forbid!” – against Achav in refusing to
sell his vineyard?
2. In this chapter we see clearly the character and personalities of Achav and Izevel.
Describe them.
3. Who in this story sins but is not punished? Why not?
4. In light of all the bad things Achav did in earlier chapters, why does this particular sin
cause him to lose his kingdom?

הוקרה

.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץשהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/grosman6.htm
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/frame21.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/keytsad-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shmaatin/bar-maoz-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet2/9-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/12-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/11-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/13-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/14-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/15-2.htm
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http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/16-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet3/17-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/divreyha/divreyb1.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
http://program.ouradio.org/content/files/nach_5_melachim-a.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_kings_chapter_21
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_kings_chapters_20_22

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

