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ישראל גדלה  , בזמן מלכותו.  המלך דויד היה איש אלוהים גדול
אבל עכשיו הוא .  יותר מזמן מלכותו של המלך שאול 10-פי

!  וחולה!  ועייף!  הוא היה זקן.  כבר לא יכול היה לשלוט יותר
 חייו עלי  

 אדמות  
 התקרבו  

 .לסופם



אחד מבניו הרבים של  
אמר לבני  , אדוניה, דויד

ישראל שהוא יהיה עכשו  
אדוניה לא היה  .  המלך

הוא ניסה  .  איש טוב
לגנוב את כס המלכות  
וידע שדויד חלש מדי  

אבל  .  מכדי להתנגד לו
לאלוהים היתה תוכנית  

 !אחרת



שבע ידעה  -בת, אשתו של דויד
שבנה שלמה אמור להיות 

היא ספרה לדויד על  .  המלך
חולה  .  התוכניות של אדוניה

דויד כינס את כל  , כפי שהיה
המנהיגים  שלו יחד ובאופן  

 .פומבי הכתיר את שלמה למלך



לשלמה לא היו יותר בעיות עם אדוניה מכיון שהאנשים האמינו  
דויד אמר להם ששלמה הוא האיש שאלוהים  .  לדבריו של דויד

 .דויד מת, זמן קצר לאחר מכן.  בחר בו להיות מלך



הוא דבר עם  , לפני שדויד מת
שלמה ואמר לו שעליו לציית  

לך  .  "לאלוהים ולהיות מלך טוב
כדי שתצליח בכל  , בדרכי אלוהים

.   אמר דויד לבנו" ,מה שתעשה
ואז ישב  !  זאת היתה עצה טובה
,  דויד, שלמה על כסא אביו

 .ומלכותו כוננה



 :  בחלום הופיע אלוהים ואמר.  חלם שלמה חלום, לילה אחד
 מה אתם "  ?מה שאתה רוצה שאתן לך     את               , בקש" 

 שלמה בקש  ?  הייתם מבקשים                                                
 חוכמה בכדי להיות מלך                                                           

 הבקשה של  .  טוב                                                             
 המלך הצעיר                                                                  

 מצאה חן בעני                                                                    
 שלמה  .  אלוהים                                                                  
 קיבל את מה                                                                    

 אבל   –שביקש                                                                      
 אלוהים הבטיח                                                                       
 לתת לו גם                                                                     
 .עושר וכבוד רב                                                                  



יום .  לא נדרש זמן רב כדי שהעם יגלה את חוכמתו של שלמה
התינוק  .  "שתי אמהות הופיעו בפני שלמה עם תינוק אחד, אחד

 היא החליפה  , של האשה הזאת מת בלילה
 "  ,את התינוק המת שלה בתינוק החי שלי

 התינוק החי  !  לא.  "אמרה אחת הנשים
 "  ,התינוק המת הוא שלך, הוא שלי

 כיצד יוכל .  אמרה האשה השנייה
 המלך לדעת מיהי האמא  

 ?האמיתית של התינוק



מה  .  אז הם הביאו למלך חרב."  הביאו לי חרב", אז אמר המלך
 ?אתם חושבים שהמלך תכנן לעשות עם החרב



גזרו את הילד החי לשנים ותנו את החצי לאחת ", ואז אמר המלך
תן , אדוני", אז אמרה האמא של התינוק החי."  ואת החצי לאחת

   ."לה את התינוק החי ואל תהרוג אותו



גם לי  ", אבל האחרת אמרה
 ."גזרו אותו, גם לך לא יהיה



תנו לאשה  ", אז אמר המלך
היא .  הראשונה  את הילד

כל העם שמע את  ."  האמא
משפט המלך והם למדו 

.   להעריך ולכבד את המלך
הם ראו שחוכמת אלוהים  

 .אתו



מקדש בכדי  -לבני ישראל לא היה בית
כאשר דויד תכנן .  לעבוד את אלוהים

בנך  ", אלוהים אמר, מקדש-לבנות בית
אז התחיל המלך  ."  יבנה בית לשמי

מקדש נהדר  -שלמה לבנות בית
 .בירושלים



עבודת הבניה התנהלה שבע 
אבל היום  .  שנים ארוכות

הגדול הגיע ביום שהעם  
התאסף לשמוע את שלמה  

 .המקדש-חונך את בית



המלך  , אחרי תפילה נהדרת
והעם הקריבו אלפי קורבנות  
בשמחה גדולה וערכו מסיבה  

 .גדולה במשך שבועיים



אלוהים הופיע שוב , לאחר מכן
בפני שלמה והבטיח לברך אותו  

ואת העם כל עוד הם יכבדו 
 .ויצייתו לאלוהים



שלמה והעם לא צייתו תמיד  , למרבה הצער
המלך נשא הרבה נשים שאלוהים  .  לאלוהים

הנשים הנוכריות הטו את ליבו .  לא רצה שישא
לאלילים וליבו לא היה נאמן לאלוהים כפי  

 .שהיה ליבו של דויד אביו



לאחד המפקדים בשם ירבעם  , בזמן ששלמה כשל בציותו לאלוהים
נביא אחד אמר לו שאלוהים יקרע את הממלכה  .  קרה מקרה מוזר

.  ירבעם ברח למצרים.  מיד שלמה ושהוא ימלוך על עשרה שבטים
   .הוא ידע ששלמה ינסה להרוג אותו אם הוא ישאר



,  רחבעם, בנו.  שלמה מת, לבסוף
הכביד את המעמסה על העם  

עשרה  .  אפילו יותר משלמה
שבטים מרדו ובחרו בירבעם  

המלכות  .  להיות המנהיג שלהם
הגדולה של שלמה נקרעה  

 בדיוק כפי  , לשניים
 שנביא האלוהים  

 אלוהים לא  .  אמר
 יכול לברך חוסר  

 .ציות



 שלמה המלך הנבון  
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 
 'יב-'א'  מלכים א
 
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



22 60 

 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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