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פרק א'
עיין בפסוקים א' – יד' וענה על השאלות הבאות:

ֲב ָדיו,
ֹאמרוּ לוֹ ע ָ
ָדים ,וְ לֹא יִ ַחם ,לוֹ .ב ַויּ ְ
ָמים; וַיְ ַכ ֻסּהוַּ ,בּ ְבּג ִ
ָקןָ ,בּא ַבּיּ ִ
א וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ז ֵ
וּת ִהי-לוֹ ס ֶֹכנֶת; וְ ָשׁ ְכ ָבה
תוּלה ,וְ ָע ְמ ָדה ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,
ֲרה ְב ָ
יְ ַב ְקשׁוּ ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ַנע ָ
ָפהְ ,בּכֹל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל; וַיִּ ְמ ְצאוֶּ ,את-
ֲרה י ָ
יק ָך ,וְ ַחם ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך .ג וַיְ ַב ְקשׁוּ ַנע ָ
ְב ֵח ֶ
ַתּ ִהי ַל ֶמּ ֶל ְך ס ֶֹכנֶת
ָפה ַעדְ -מאֹד; ו ְ
ֲרה ,י ָ
ָבאוּ א ָֹתהַּ ,ל ֶמּ ֶל ְך .ד וְ ַה ַנּע ָ
ַמּיתַ ,ויּ ִ
ישׁג ַהשּׁוּנ ִ
ֲא ִב ַ
ַעשׂ לוֹ,
ַשּׂא ֵלאמֹרֲ ,אנִ י ֶא ְמל ְֹך; ַויּ ַ
ַאדֹנִ יָּה ֶבןַ -ח ִגּית ִמ ְתנ ֵ
ַו ְתּ ָשׁ ְר ֵתהוּ ,וְ ַה ֶמּ ֶל ְך לֹא יְ ָד ָעהּ .ה ו ֲ
דּוּע ָכּ ָכה
ָמיו ֵלאמֹרַ ,מ ַ
אָביו ִמיּ ָ
ֲצבוֹ ִ
ַח ִמ ִשּׁים ִאישָׁ ,ר ִצים ְל ָפנָיו .ו וְ לֹא-ע ָ
וּפ ָר ִשׁים ,ו ֲ
ֶר ֶכב ָ
אַב ָשׁלוֹם .ז וַיִּ ְהיוּ ְד ָב ָריוִ --עם יוֹאָב
אַח ֵרי ְ
ָל ָדה ֲ
ית; וְ גַם-הוּא טוֹב-תֹּאַר ְמאֹד ,וְ אֹתוֹ י ְ
ָע ִשׂ ָ
ָדע
וּב ָניָהוּ ֶבן-יְ הוֹי ָ
אַח ֵרי ֲאדֹנִ יָּה .ח וְ ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ְ
ַע ְזרוֲּ ,
ָתר ַהכּ ֵֹהן; ַויּ ְ
ֶבּןְ -צרוּיָה ,וְ ִעם ֶא ְבי ָ
בּוֹריםֲ ,א ֶשׁר ְל ָדוִ ד--לֹא ָהיוִּ ,עםֲ -אדֹנִ יָּהוּ .ט וַיִּ ְז ַבּח
ָביא ,וְ ִשׁ ְמ ִעי וְ ֵר ִעי ,וְ ַה ִגּ ִ
ָתן ַהנּ ִ
וְ נ ָ
וּמ ִריאִ ,עם ֶא ֶבן ַהזּ ֶֹח ֶלתֲ ,א ֶשׁרֵ -א ֶצל ֵעין רֹגֵל; וַיִּ ְק ָראֶ ,אתָ -כּלֶ -א ָחיו
וּב ָקר ְ
ֲאדֹנִ יָּהוּ ,צֹאן ָ
בּוֹרים,
וּב ָניָהוּ וְ ֶאתַ -ה ִגּ ִ
ָביא ְ
ָתן ַהנּ ִ
הוּדהַ ,ע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך .י וְ ֶאת-נ ָ
וּל ָכל-אַנְ ֵשׁי יְ ָ
ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,
ָתןֶ ,אלַ -בּתֶ -שׁ ַבע ֵאםְ -שׁלֹמֹה ֵלאמֹרֲ ,הלוֹא
ֹאמר נ ָ
אָחיו--לֹא ָק ָרא .יא ַויּ ֶ
וְ ֶאתְ -שׁלֹמֹה ִ
יע ֵצ ְך נָא
ָדע .יב וְ ַע ָתּהְ ,ל ִכי ִא ָ
ַאדֹנֵינוּ ָדוִ ד ,לֹא י ָ
ָשׁ ַמ ַע ְתִּ ,כּי ָמ ַל ְך ֲאדֹנִ יָּהוּ ֶבןַ -ח ִגּית; ו ֲ
אָמ ְר ְתּ
ֵךְ ,שׁלֹמֹה .יג ְל ִכי וּב ִֹאי ֶאלַ -ה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ,וְ ַ
ֶפשׁ ְבּנ ְ
ַפ ֵשׁ ְך ,וְ ֶאת-נ ֶ
וּמ ְלּ ִטיֶ ,את-נ ְ
ֵע ָצהַ :
אַח ַרי ,וְ הוּא
ֵך יִ ְמל ְֹך ֲ
אַתּה ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ָמ ְת ָך ֵלאמֹרִ ,כּיְ -שׁלֹמֹה ְבנ ְ
ֵא ָליו ֲהלֹאָ -
ַאנִ י
עוֹד ְך ְמ ַד ֶבּ ֶרת ָשׁםִ --עםַ -ה ֶמּ ֶל ְך; ו ֲ
דּוּעָ ,מ ַל ְך ֲאדֹנִ יָּהוּ .יד ִהנֵּהָ ,
וּמ ַ
ֵשׁב ַעלִ -כּ ְס ִאי; ַ
יֵ
אתי ֶאתְ -דּ ָב ָריִ ְך.
וּמ ֵלּ ִ
אַח ַריִ ְךִ ,
אָבוֹא ֲ

 .1מה פירוש המילים" :בא בימים" )פסוק א'(?
__________________________________________________________
 .2מה מסמל הדבר על המשך מלכות דוד?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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 .3כיצד מנצל זאת אדוניה בן חגית )ד'(?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .4באילו דרכים מבטא אדוניה את רצונו? )צטט את לשון המקרא!(
א .בדיבור:
________________________________________________________
ב .במעשים:
________________________________________________________
 .5לדעתך ,האם אדוניה קיבל רשות/אישור/סמכות למעשיו? נמק!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .6האם דוד ,אביו של אדוניה מתנגד למעשיו? )פסוק ו'( ,הוכח!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .7מי הם האנשים התומכים בצעדיו של אדוניה ומי הם האנשים המתנגדים
למעשיו? )פס' ז'-י'(
תומכים:
__________________________________________________________
מתנגדים:
__________________________________________________________
 .8כיצד מגיב נתן הנביא למעשיו של אדוניה? )פס' יא'-יד'(
א .אל מי הוא פונה? ____________________________________________
ב .מה הוא מבשר לה? __________________________________________
ג .מה הוא מציע לה לעשות? _____________________________________
ד .מדוע הוא מציע לה לעשות כן? __________________________________
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ה .מה הוא מצווה אותה לטעון אצל דוד? _____________________________
 .9מה יקרה כאשר בת שבע תהיה אצל דוד?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .10באר את המילים הבאות:
בא בימים)פס' א'(

אצל )פס' ט'(

ולא עצבו)פס' ו'(

מלטי את נפשך )פס' יב'(

ומריא )פס' ט'(

ומילאתי )פס' יד'(

