נביא ,ספר מלכים א' ,אילן עמר www.edup.co.il

פרק א'
 תקציר מהשיעור הקודם:
תקופת מלכות דוד מגיעה ל____________ והיא נמצאת בימיה האחרונים.
אדוניהו ,בנה של חגית מתנשא ומכריז על עצמו __________ המלוכה .נתן הנביא
פונה אל בת שבע ,אם שלמה ו_________ לה את השתלטות אדוניה על הממלכה
למרות שהיא הובטחה לשלמה בנה ע"י דוד המלך .הוא מציע לה ללכת אל דוד
ולהודיע לו על כך ו___________ בפניו כי המלוכה מובטחת לבנה ,שלמה .בזמן
שהיא תיכנס אליו ,נתן הנביא אף הוא יכנס ו___________ את דבריה.
מבשר ,יחזק ,לטעון ,כיורש ,סיומה.

עיין בפסוקים טו' – מ' וענה על השאלות הבאות:

ַמּיתְ ,מ ָשׁ ַרת,
ישׁגַ ,השּׁוּנ ִ
ַא ִב ַ
ָקן ְמאֹד; ו ֲ
ַתּבֹא ַבתֶ -שׁ ַבע ֶאלַ -ה ֶמּ ֶל ְך ַה ַח ְד ָרה ,וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ז ֵ
טו ו ָ
ֹאמר לוֹ,
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְךַ ,מהָ -לּ ְך .יז ַותּ ֶ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך; ַויּ ֶ
ַתּקֹּד ַבּתֶ -שׁ ַבע ,ו ִ
ֶאתַ -ה ֶמּ ֶל ְך .טז ו ִ
ֵשׁב
אַח ָרי; וְ הוּא ,י ֵ
ֵך ,יִ ְמל ְֹך ֲ
יך ַל ֲא ָמ ֶת ָךִ ,כּיְ -שׁלֹמֹה ְבנ ְ
אַתּה נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַבּיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲאדֹנִ י ָ
ָד ְע ָתּ .יט וַיִּ ְז ַבּח שׁוֹר
ַעלִ -כּ ְס ִאי .יח וְ ַע ָתּהִ ,הנֵּה ֲאדֹנִ יָּה ָמ ָל ְך; וְ ַע ָתּה ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ,לֹא י ָ
וּליֹאָב ַשׂר ַה ָצּ ָבא;
ָתר ַהכּ ֵֹהן ְ
וּל ֶא ְבי ָ
וּמ ִריא-וְ צֹאןָ ,לרֹב} ,פ{ וַיִּ ְק ָרא ְל ָכלְ -בּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,
ְ
יךְ :ל ַה ִגּיד ָל ֶהם--
אַתּה ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךֵ ,עינֵי ָכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ֶל ָ
וְ ִל ְשׁלֹמֹה ַע ְב ְדּ ָך ,לֹא ָק ָרא .כ וְ ָ
אַח ָריו .כא וְ ָהיָהִ ,כּ ְשׁ ַכב ֲאדֹנִ יַ -ה ֶמּ ֶל ְך ִעםֲ -אב ָֹתיו;
ֵשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ֲאדֹנִ יַ -ה ֶמּ ֶל ְךֲ ,
ִמי י ֵ
ָביא,
ָתן ַהנּ ִ
עוֹדנָּה ְמ ַד ֶבּ ֶרתִ ,עםַ -ה ֶמּ ֶל ְך; וְ נ ָ
וּבנִ י ְשׁלֹמֹהַ --ח ָטּ ִאים .כב וְ ִהנֵּה ֶ
יתיֲ ,אנִ י ְ
וְ ָהיִ ִ
ָביא; ַו ָיּבֹא ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ,וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ַעל-
ָתן ַהנּ ִ
ָבּא .כג ַויַּגִּ ידוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ֵלאמֹרִ ,הנֵּה נ ָ
אַח ָרי; וְ הוּא,
אָמ ְר ָתּ ֲאדֹנִ יָּהוּ יִ ְמל ְֹך ֲ
אַתּה ַ
ָתןֲ ,אדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךָ ,
ֹאמר ,נ ָ
אָר ָצה .כד ַויּ ֶ
אַפּיו ְ
ָ
וּמ ִריא-וְ צֹאן ָלרֹב ,וַיִּ ְק ָרא ְל ָכלְ -בּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
ָרד ַהיּוֹם ,וַיִּ ְז ַבּח שׁוֹר ְ
ֵשׁב ַעלִ -כּ ְס ִאי .כה ִכּי י ַ
יֵ
ֹאמרוּ ,יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך
ָתר ַהכּ ֵֹהן ,וְ ִהנָּם א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים ְל ָפנָיו; ַויּ ְ
וּל ֶא ְבי ָ
וּל ָשׂ ֵרי ַה ָצּ ָבא ְ
ְ
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ָדע ,וְ ִל ְשׁלֹמֹה ַע ְב ְדּ ָך--לֹא
וּל ָצדֹק ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְב ָניָהוּ ֶבן-יְ הוֹי ָ
ֲאדֹנִ יָּהוּ .כו וְ ִלי ֲאנִ יַ -ע ְב ֶדּ ָך ְ
הוֹד ְע ָתֶּ ,את-עבדיך ) ַע ְב ְדּ ָך(,
ָק ָרא .כז ִאםֵ ,מ ֵאת ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ,נִ ְהיָהַ ,ה ָדּ ָבר ַהזֶּה; וְ לֹא ַ
ֹאמרִ ,ק ְראוִּ -לי ְל ַבת-
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ַויּ ֶ
אַח ָריו} .ס{ כח ַויּ ַ
ֵשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ֲאדֹנִ יַ -ה ֶמּ ֶל ְךֲ ,
ִמי י ֵ
ֹאמרַ :חי-יְ הוָה,
ַתּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך .כט וַיִּ ָשּׁ ַבע ַה ֶמּ ֶל ְךַ ,ויּ ַ
ַתּבֹא ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ,ו ַ
ָשׁ ַבע; ו ָ
ַפ ִשׁי ִמ ָכּלָ -צ ָרה .ל ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָל ְך ַבּיהוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,לאמֹר,
ֲא ֶשׁרָ -פּ ָדה ֶאת-נ ְ
ֱשׂהַ ,היּוֹם ַהזֶּה .לא
ֵשׁב ַעלִ -כּ ְס ִאי ַתּ ְח ָתּיִ :כּי ֵכּן ֶאע ֶ
אַח ַרי ,וְ הוּא י ֵ
ֵך יִ ְמל ְֹך ֲ
ִכּיְ -שׁלֹמֹה ְבנ ְ
ֹאמר--יְ ִחי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ דְ ,לע ָֹלם.
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך; ַותּ ֶ
אַפּיִ ם ֶא ֶרץ ,ו ִ
ַתּקֹּד ַבּתֶ -שׁ ַבע ַ
וִ
ָדע;
ָביא ,וְ ִל ְב ָניָהוֶּ ,בּן-יְ הוֹי ָ
ָתן ַהנּ ִ
וּלנ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ דִ ,ק ְראוִּ -לי ְל ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ְ
}פ{ לב ַויּ ֶ
ֵיכם ,וְ ִה ְר ַכּ ְב ֶתּם
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ֶהםְ ,קחוּ ִע ָמּ ֶכם ֶאתַ -ע ְב ֵדי ֲאדֹנ ֶ
ַו ָיּבֹאוִּ ,ל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך .לג ַויּ ֶ
וּמ ַשׁח אֹתוֹ ָשׁם
הוֹר ְד ֶתּם אֹתוֶֹ ,אלִ -גּחוֹן .לד ָ
ֶאתְ -שׁלֹמֹה ְבנִ יַ ,עלַ -ה ִפּ ְר ָדּה ֲא ֶשׁרִ -לי; וְ ַ
ַא ַמ ְר ֶתּם ,יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך
שּׁוֹפר ,ו ֲ
וּת ַק ְע ֶתּםַ ,בּ ָ
ָביאְ ,ל ֶמ ֶל ְךַ --על-יִ ְשׂ ָר ֵאל; ְ
ָתן ַהנּ ִ
ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָ
יתי
ָשׁב ַעלִ -כּ ְס ִאי ,וְ הוּא יִ ְמל ְֹךַ ,תּ ְח ָתּי; וְ אֹתוֹ ִצוִּ ִ
וּבא וְ י ַ
אַח ָריוָ ,
יתם ֲ
ֲל ֶ
ְשׁלֹמֹה .לה ַוע ִ
אָמן:
ֹאמר ֵ
ָדע ֶאתַ -ה ֶמּ ֶל ְךַ ,ויּ ֶ
ַען ְבּ ָניָהוּ ֶבן-יְ הוֹי ָ
הוּדה .לו ַויּ ַ
ִל ְהיוֹת נָגִ ידַ ,על-יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל-יְ ָ
ֹאמר יְ הוָהֱ ,אל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך .לז ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה יְ הוָה ִעםֲ -אדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְךֵ ,כּן יהי )יִ ְהיֶה(
ֵכּן י ַ
ָתן
ֵרד ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָ
ַדּלֶ ,אתִ -כּ ְסאוִֹ ,מ ִכּ ֵסּאֲ ,אדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד .לח ַויּ ֶ
ִעםְ -שׁלֹמֹה; וִ יג ֵ
ַר ִכּבוּ ֶאתְ -שׁלֹמֹהַ ,עלִ -פּ ְר ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד;
ָדע ,וְ ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּ ֵל ִתיַ ,ויּ ְ
וּב ָניָהוּ ֶבן-יְ הוֹי ָ
ָביא ְ
ַהנּ ִ
ַויּ ִֹלכוּ אֹתוַֹ ,עלִ -גּחוֹן .לט וַיִּ ַקּח ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ֶאתֶ -ק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמןִ ,מןָ -האֹ ֶהל ,וַיִּ ְמ ַשׁחֶ ,את-
ֹאמרוּ ָכּלָ -ה ָעם ,יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה .מ ַו ַיּעֲלוּ ָכלָ -ה ָעם,
שּׁוֹפרַ ,ויּ ְ
ְשׁלֹמֹה; וַיִּ ְת ְקעוַּ ,בּ ָ
קוֹלם .מא
אָרץְ ,בּ ָ
ַתּ ָבּ ַקע ָה ֶ
דוֹלה; ו ִ
וּשׂ ֵמ ִחים ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
אַח ָריו ,וְ ָה ָעם ְמ ַח ְלּ ִלים ַבּ ֲח ִל ִליםְ ,
ֲ
ֻאים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ,וְ ֵהםִ ,כּלּוּ ֶל ֱאכֹל; וַיִּ ְשׁ ַמע יוֹאָבֶ ,את-קוֹל
וַיִּ ְשׁ ַמע ֲאדֹנִ יָּהוּ ,וְ ָכלַ -ה ְקּר ִ
ָתר
ָתן ֶבּןֶ -א ְבי ָ
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ,וְ ִהנֵּה יוֹנ ָ
הוֹמה .מב ֶ
דּוּע קוֹלַ -ה ִקּ ְריָה ָ
ֹאמרַ ,מ ַ
שּׁוֹפרַ ,ויּ ֶ
ַה ָ
ֹאמר,
ָתןַ ,ויּ ֶ
ַען ,יוֹנ ָ
אַתּה וְ טוֹב ְתּ ַב ֵשּׂר .מג ַויּ ַ
ֹאמר ֲאדֹנִ יָּהוּ בֹּאִ ,כּי ִאישׁ ַחיִ ל ָ
ַהכּ ֵֹהן ָבּא; ַויּ ֶ
יך ֶאתְ -שׁלֹמֹה .מד וַיִּ ְשׁ ַלח ִאתּוַֹ -ה ֶמּ ֶל ְך ֶאת-
ַל ֲאדֹנִ יָּהוֲּ :א ָבלֲ ,אדֹנֵינוּ ַה ֶמּ ֶל ְךָ -דּוִ ד ִה ְמ ִל ְ
ַר ִכּבוּ אֹתוַֹ ,על
וּב ָניָהוּ ֶבּן-יְ הוֹ ָי ָדע ,וְ ַה ְכּ ֵר ִתי ,וְ ַה ְפּ ֵל ִתי; ַויּ ְ
ָביאְ ,
ָתן ַהנּ ִ
ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת-נ ָ
ָביא ְל ֶמ ֶל ְך ְבּ ִגחוֹןַ ,ו ַיּעֲלוּ ִמ ָשּׁם
ָתן ַהנּ ִ
ִפּ ְר ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך .מה וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֹתוֹ ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָ

נביא ,ספר מלכים א' ,אילן עמר www.edup.co.il

ָשׁב ְשׁלֹמֹהַ ,על ִכּ ֵסּא
ַתּהֹםַ ,ה ִקּ ְריָה; הוּא ַהקּוֹלֲ ,א ֶשׁר ְשׁ ַמ ְע ֶתּם .מו וְ גַם י ַ
ְשׂ ֵמ ִחים ,ו ֵ
לוּכה.
ַה ְמּ ָ

 .1האם בת שבע מקיימת את מה שיעץ לה נתן הנביא לעשות )פסוק טו'(? הוכח
דבריך מהפסוקים!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .2למה מתכוונת בת שבע באמרה" :עיני כל ישראל עליך"? )פסוק כ'(
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .3האם נתן הנביא מקיים את מה שהבטיח לבת שבע? הוכח דבריך מהפסוקים!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .4תאר את תגובת דוד לדברי בת שבע ולדברי נתן הנביא:
א .אל מי הוא קורא? )כח'( _______________________________________
ב .מה הוא אומר לה? )כט'( ______________________________________
ג .אל מי הוא קורא בשנית? )לב'( __________________________________
ד .מה הוא מצווה אותם )לג'-לה'(:
 .1לקחת את )לג'(____________________________________________ :
 .2להרכיב את ____________ על _____________ ולקחתו אל ___________
 ____________ .3ו _______________ ימשחו אותו שם למלך.
 .4הוא מצווה אותם ל ____________ בשופר ולומר"_________________" :
 .5לבסוף הם עולים איתו ומושיבים אותו על __________________________
 .6מיהם האנשים המרכיבים את שלמה על פרדת המלך? )פסוק לח'(
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .7תאר בלשונך כיצד עלו העם עם שלמה מן הגיחון? )פסוק מ'(
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .8באר את המילים הבאות:
החדרה)פס' טו'(

הפרדה )פס' לג'(

ותקד)פס' טז'(

קרן השמן )פס' לט'(

פדה )פס' כט'(

ותבקע )פס' מ'(

