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פרק א'
פסוקים מא' – נג'
ֻאים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ,וְ ֵהםִ ,כּלּוּ ֶל ֱאכֹל; וַיִּ ְשׁ ַמע יוֹאָבֶ ,את-קוֹל
מא 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 ָ
ַהכֹּ ֵ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
ָדע ,וְ ַה ְכּ ֵר ִתי ,וְ ַה ְפּ ֵל ִתי; ַויּ ְ
וּב ָניָהוּ ֶבּן-יְ הוֹי ָ
ָ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 ָ
ָ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 ֵ
ֵיטב אלהיך
לוּכה .מז וְ גַםָ -בּאוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,ל ָב ֵר ְך ֶאתֲ -אדֹנֵינוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ֵלאמֹר ,י ֵ
ַה ְמּ ָ
ַדּל ֶאתִ -כּ ְסאוֹ ִמ ִכּ ְס ֶא ָך; וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַה ֶמּ ֶל ְךַ ,על-
) ֱאל ִֹהים( ֶאתֵ -שׁם ְשׁלֹמֹה ִמ ְשּׁ ֶמ ָך ,וִ יג ֵ
ָתן ַהיּוֹם י ֵֹשׁב
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ֶשׁר נ ַ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְךָ :בּ ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּב .מח וְ גַםָ -כּ ָכהַ ,
ֵלכוִּ ,אישׁ
ֻאיםֲ ,א ֶשׁר ַל ֲאדֹנִ יָּהוּ; ַויּ ְ
ָקמוָּ ,כּלַ -ה ְקּר ִ
ֶח ְרדוַּ ,ויּ ֻ
ַעלִ -כּ ְס ִאי--וְ ֵעינַי רֹאוֹת .מט ַויּ ֶ
ַחזֵק ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח .נא ַויֻּגַּד
ֵל ְךַ ,ויּ ֲ
ָקם ַויּ ֶ
ָרא ִמ ְפּנֵי ְשׁלֹמֹה; ַויּ ָ
ַאדֹנִ יָּהוּ ,י ֵ
ְל ַד ְרכּוֹ .נ ו ֲ
אָחז ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח,
ָרא ֶאתַ -ה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה; וְ ִהנֵּה ַ
ִל ְשׁלֹמֹהֵ ,לאמֹרִ ,הנֵּה ֲאדֹנִ יָּהוּ ,י ֵ
ֹאמר ְשׁלֹמֹה--
ָמית ֶאתַ -ע ְבדּוֹ ֶבּ ָח ֶרב .נב ַויּ ֶ
ֵלאמֹר ,יִ ָשּׁ ַבעִ -לי ַכיּוֹם ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹהִ ,אם-י ִ
ָמת .נג וַיִּ ְשׁ ַלח
אָר ָצה; וְ ִאםָ -ר ָעה ִת ָמּ ֵצא-בוֹ ,ו ֵ
ֲרתוֹ ְ
ִאם יִ ְהיֶה ְל ֶבןַ -חיִ ל ,לֹא-יִ פֹּל ִמ ַשּׂע ָ
ֹאמר-לוֹ ְשׁלֹמֹה,
ַיּוֹרדֻהוּ ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחַ ,ו ָיּבֹא ,וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה; ַויּ ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ,ו ִ
ית ָך} .פ{
ֵל ְך ְל ֵב ֶ

 .1האם אדוניהו ותומכיו יודעים מהם ההתרחשויות בממלכה? הוכח דבריך מתוך
הפסוק! )מא'(
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .2מי מעדכן את אדוניהו אודות ההתרחשויות בממלכה?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

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

 .3מה חשב אדוניהו שאביתר בא לבשר לו? )מב'(
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .4מה מבשר אבייתר לאדוניהו ותומכיו? )מג'-מז'(
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .5מהו הפרט החשוב שמוסיף אביתר בדיווח שלו לאדוניהו? )מח'(
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .6כיצד מגיבים אדוניהו ותומכיו כאשר הם שומעים את דברי אבייתר?
א .תומכי אדוניהו )מט'(________________________________________ :
ב .אדוניהו )נ'(_______________________________________________ :
ג .מדוע הוא פנה לשם? __________________________________________
 .7כיצד מגיב שלמה למעשיו של אדוניהו? )נב' – נג'(
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .8באר את המילים הבאות:
ִכלו)פס' מא'(

ותהם )פס' מה'(

קריה)פס' מא'(

ויחרדו )פס' מט'(

הומה )פס' מא'(

קרואים )פס' מא' ,מט'(

 .9הסבר בלשונך את שני המונחים הבאים:
א" .ויגדל את כסאו" )מז'( ______________________________________ -
ב" .לא יפול משערתו ארצה" )נב'( – ________________________________

