
 ב"ה 

 מלכים א'/ פרק י"א

 חטאי שלמה  י'  -פס' א' 

 

 

 

 

 י'.  -קראי בפרקנו פס' א'

 והקיפי בעיגול את האיסור עליו עבר שלמה. עייני במקור המופיע לעיל, מספר דברים,   .1

 תארי את חטאי שלמה על פי ההנחיות הבאות:  .2

 כמה נשים נשא? ____________________________________________________.  .א

 מאילו עמים? _______________________________________________________.  .ב

 __________________________. מה עושות הנשים בירושלים? ________________  .ג

מדוע היה חטאו של שלמה חמור במיוחד? דייקי מן הכתוב. _________________   .ד

 .__________________________________________________________________ 

מדוע התורה אסרה ריבוי נשים? דייקי מן הכתוב בספר דברים לעיל. _________    .3

 ____________________ .__________________________________________________ 

 הגמרא בשבת נ"ו: .4

 

 

 

 

 

 

מה היה חטאו של שלמה ע"פ דברי הגמרא המובאים לעיל? ________________   .א

 .__________________________________________________________________ 

של ר' שמואל בר נחמני, ששלמה לא עבד עבודה זרה ממש? _______  מהי ראיתו  .ב

 .__________________________________________________________________ 

חז"ל רואים בפס' ד' סנגוריה מסויימת על שלמה. נסי להסביר כיצד. __________  .ג

_________________________________________________________ ._________ 

 

 בפרשת מינוי מלך ישראל: כ': -דברים י"ז, י"ד
"כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת אשימה  

 עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך... 
רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר 

 להם ולא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד 
 ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו וכו'..." 

 נחמני א"ר יונתן:  -אמר ר' שמואל בר
 "כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, שנאמר: 

 ולא היה לבבו שלם עם ה' אלוקיו כלבב דוד אביו )פס' ד'( 
 כלבב דוד אביו הוא דלא הווה מיחטא נמי לא חטא"

 הגמרא: ובהמשך  
 -"אז יבנה שלמה במה לכמוש שקוץ מואב"

 מפני שהיה למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא" 



 

 ב"ה 

 י"ג  -פס' י"א

 מה עונשו של שלמה? ____________________________________________________.  .5

בפס' י"ג ה' מודיע לשלמה ש"שבט אחד אתן לבנך". מדוע לא יחסל את כל בית   .6

 טעמים.  2שלמה? דייקי מן הכתוב והביאי    משפחתהמלוכה של 

 __________________________________________________________________.  .א

 להבנת הטעם עייני במצ"ד י"ג ד"ה "למען ירושלים" המובא כאן:  .ב

 

 

 

 ______________________________________________________________________

 .______________________________________________________________________ 

 נשים, לשם מה היה צריך לזה? 1000מדוע נשא שלמה  .7

 העזרי בתשובתך לדבריו של הרב יגאל אריאל בספרו "מקדש מלך": 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________

 ._____________________________________________________________________ 

 )שטן=אויב(  השטנים המופיעים בסוף ימי שלמה  -כ"ח -פס' י"ד

 כתבי מי היו שלושת השטנים שהתנגדו לשלמה.  .8

 __________________________________________________________________.  .א

 __________________________________________________________________.  .ב

 __________________________________________________________________.  .ג

9.   
 
 

ירבעם הוא הגרוע בשלושת השטנים? ___________________   מדוע לדעת המלבי"ם

 .______________________________________________________________________ 

 

 -המקדש ובכדי להעמיד כל ענייני הבית על מכונו  -חרה להיות ביתלפי שנב
מהראוי הוא אשר ימלוך בה מלך מזרע בונה הבית להיות חושש )דואג( וזריז 

 במעשה אביו" 

שלמה זכה עם ילדותו לחסד ה', וה' אהבו ואף הוא אהב את ה', "ויאהב שלמה  
קות אביו" )ג',ג'( אבל בסופו של דבר הסתבך שלמה באהבה  ואת ה' ללכת בח

הנשים. אין זה אלא ביטוי מושאל לנישואים פוליטיים   1000זרה. אהבת 
 לאומיים כפי שהיה נהוג בין מלכי האמורי ושבטים בעולם של אז. 

 "וירבעם...העמיד אותו לשטן מבית ישראל" )המלבי"ם( 



 

 ב"ה 

 כ"ב -פס' י"ד

השלימי: הדד האדומי נאלץ לברוח למצרים כי ________________________________   .10

________________________________________ .______________________________ 

 פרעה מלך מצרים דואג להדד ונותן לו: 

 ___________________ ב. ___________________ ג. _____________________.  .א

וכן לאחר שהדד מתקרב יותר למלך מצרים, פרעה משיא אותו _______________  

 _________________. ונולד לו _____________________ והבן עצמו גדל _______

  ___מדוע הדד הצליח לפגוע בממלכת שלמה בסוף ימיו? _____________________  .11

 _____________________________________________________________________ . 

נאלץ לברוח! ממי? מתי? _____________________________________   רזון בן אלידע .12

 ._____________________________________________________________________ 

עייני בפס' כ"ג וכתבי כיצד הכתוב מספר בהדרגתיות את עלייתו של רזון בן   .13

_____________  אלידע. _________________________________________________ 

 _______________________________________ ._______________________________ 

 נבואת אחיה ומרד ירבעם   -מ' -פס' כ"ו

 אביו""שלמה בנה את המילוא וסגר את פרץ עיר דוד 

 

 מדוע מרד ירבעם בן נבט? .14

 

 

 

 

 

 

 

 בניינים גדולים ורחבי ידיים.  -מילוא
 . הפרדה שבחומות ירושלים מימי דוד אביו, גם אותה סגר -פרץ

והיה עוסק במלאכת הבניינים האלה עם   -כ"ח( והאיש הזה ירבעם גיבור חיל)
 הבונים, ואז הכיר בו שלמה: "וירא כי עושה מלאכה הוא". 

ואז נשא חן בעיניו ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף, כי כל השבטים נתנו מס ועזרו 
 בבניינים בפרט בבנייני ירושלים שהיתה מוטלת על כל השבטים. 

ויפקוד אותו המלך על סבל בית יוסף לגבות מס משבטו, כי היה משבט אפרים,  
 ולהשגיח המלאכה שהייתה נעשית מחלק בית יוסף.

 
שנתגדל להיות פקיד על שסבל שבטו והיה שר ופקיד  הראשונה הסיבה וזה היה 

 המלך. 

ועוד התחבר לזה האומץ, שהשיג על ידי נבואת אחיה   - ויהי בעת ההיא)כ"ט( 
השילוני, שאמץ את לבבו על ידי נבואתו, ועל ידי זה מצא את לבבו להרים יד 

 במלך". 



 

 ב"ה 

 רידה בשלמה? מהם שני הגורמים שגרמו לירבעם להחליט על המ

 _____________________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________________ 

 מדוע נבואת אחיה לירבעם נאמרה בהיותם שניהם לבדם בשדה?  .15

כ"ט ד"ה "ושניהם": _________________________________________   עייני במצ"ד

 .______________________________________________________________________ 

כיצד ממחיש אחיה לירבעם את נבואתו? ____________________________________   .16

____________________________________________________ .__________________ 

 מהם עיקרי נבואת אחיה לירבעם בעניינים הבאים?  .17

 ירבעם המלך: _______________________________________________________.  .א

 בית דוד: __________________________________________________________.  .ב

 ____________. המשכיות בית ירבעם: ___________________________________ .ג

רבים מהמפרשים רואים בפס' ל"ט רמז לימות המשיח שלו אנו מצפים. נסי למצוא   .18

 זאת בפסוק. ________________________________________________________. 

 ______________. א. להיכן ברח ירבעם? ____________________________________  .19

  מהו הקושי שמתעורר? ___________________________  -עייני בפרק ג' פס' א' .ב

______________________________________ .____________________________ 

 

 

________________________  כיצד הרד"ק מיישב הקושי הנ"ל? _____________ .ג

 .__________________________________________________________________ 

 א. השלימי: שלמה מלך _________ שנה.  .20

 שנה.   12שלמה החל למלוך לפי המדרשים בגיל 

 ב.האם נתקיימה בשלמה ברכת ה' לאריכות ימים? אם לא, נמקי מדוע? 

 ________________________________________________________. עייני בפרק ג' פס' י"ד. 

 בהצלחה!!!

 

ה חותן שלמה מת, וקם מלך ששמו  פרע -ויברח מצרים  -רד"ק )מ'( 
 שישק, אשר לא אהב את שלמה, לכן ברח ירבעם אליו. 



 


