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בע"ה
דברי הימים ב
פרק א' פסוקים  -:ו' עד וכולל י"ג

ַעל ָע ָליו
מוֹעד ַויּ ַ
ַעל ְשׁלֹמֹה ָשׁם ַעלִ -מ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת ִל ְפנֵי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ְלא ֶֹהל ֵ
ו ַויּ ַ
אָלף.
עֹלוֹת ֶ
ֹאמר לוֹ ְשׁאַל ָמה ֶא ֶתּןָ -ל ְך.
ז ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא נִ ְראָה ֱאל ִֹהים ִל ְשׁלֹמֹה ַויּ ֶ
אָבי ֶח ֶסד גָּדוֹל וְ ִה ְמ ַל ְכ ַתּנִ י
ית ִעםָ -דּוִ יד ִ
אַתּה ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ְשׁלֹמֹה ֵלאל ִֹהים ָ
ח ַויּ ֶ
ַתּ ְח ָתּיו.
אַתּה ִה ְמ ַל ְכ ַתּנִ י ַעלַ -עם
אָבי ִכּי ָ
ֵאָמן ְדּ ָב ְר ָך ִעם ָדּוִ יד ִ
ט ַע ָתּה יְ הוָה ֱאל ִֹהים י ֵ
אָרץ.
ֲפר ָה ֶ
ַרב ַכּע ַ
וּמ ָדּע ֶתּןִ -לי וְ ֵא ְצאָה ִל ְפנֵי ָה ָעםַ -הזֶּה וְ אָבוֹאָה ִכּיִ -מי יִ ְשׁפֹּט
י ַע ָתּה ָח ְכ ָמה ַ
ֶאתַ -ע ְמּ ָך ַהזֶּה ַהגָּדוֹל} .ס{
אַל ָתּ ע ֶֹשׁר
ַען ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה זֹאת ִעםְ -ל ָב ֶב ָך וְ לֹאָ -שׁ ְ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ִל ְשׁלֹמֹה י ַ
יא ַויּ ֶ
ַתּ ְשׁאַלְ -ל ָך
אָל ָתּ ו ִ
ָמים ַר ִבּים לֹא ָשׁ ְ
יך וְ גַם-י ִ
ֶפשׁ שֹׂנְ ֶא ָ
נְ ָכ ִסים וְ ָכבוֹד וְ ֵאת נ ֶ
יך ָע ָליו.
וּמ ָדּע ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁפּוֹט ֶאתַ -ע ִמּי ֲא ֶשׁר ִה ְמ ַל ְכ ִתּ ָ
ָח ְכ ָמה ַ
יב ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ַמּ ָדּע נָתוּן ָל ְך וְ ע ֶֹשׁר וּנְ ָכ ִסים וְ ָכבוֹד ֶא ֶתּןָ -ל ְך ֲא ֶשׁר לֹאָ -היָה ֵכן
יך לֹא יִ ְהיֶהֵ -כּן.
אַח ֶר ָ
ֶיך וְ ֲ
ַל ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ְל ָפנ ָ
מוֹעד וַיִּ ְמל ְֹך ַעל-
רוּשׁ ַלִם ִמ ִלּ ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
יג ַו ָיּבֹא ְשׁלֹמֹה ַל ָבּ ָמה ֲא ֶשׁרְ -בּגִ ְבעוֹן יְ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל} .פ{

שאלות-:
מה הוא הדגש בפסקה זו ?
האם נרמז במה להתמקד בבקשה ?
באיזה סוג בקשה מדובר ומה עיקרה ?
מה השכר של הענווה ?
אשרי המבין והפתוח לקבל

אוהבת ומברכת

אילנה לב-ארי בת חביבה
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העמיקו וכתבו מה ההבדל בין שלמה למשה בסוגיה זו ?
מה אנחנו אמורים ללמוד ולהבין בעניין הבקשות בין משה לשלמה ?
אנא את תשובותייכם/ן נא לרשום בפורום הלמידה
אילנה

אשרי המבין והפתוח לקבל

אוהבת ומברכת

אילנה לב-ארי בת חביבה

