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מלכים ג:ו

ַעל ֲהָסַרת ִלּבֹו ִהְקִּפיָדה ּתֹוָרה ֶׁשּנֱֶאַמר "וְ�א יָסּור ְלָבבֹו". ֶׁשִּלּבֹו הּוא ֵלב ָּכל ְקַהל
יְִׂשָרֵאל ְלִפיָכ� ִּדְּבקֹו ַהָּכתּוב ַּבּתֹוָרה יֶֶתר ִמְּׁשָאר ָהָעם ֶׁשּנֱֶאַמר   "ָּכל יְֵמי ַחּיָיו"

מלכים א:יב:כ-לג

ַע ֹ֤ י ִּכְׁשמ בׇּכל־יְִׂשָרֵא֙לוַיְִה֞ יכּוִּכֽי־ָׁש֣ ה וַּיְַמִל֥ ֵעָד֔ ם ַוּֽיְִׁשְל֗חּו וַּיְִקְר֤אּו אֹתֹ֙ו ֶאל־ָה֣ יׇָרְבָע֔
לאֹ֖תֹו י1ַעל־ׇּכל־יְִׂשָרֵא֑ א֤�א ָהיָ֙ה ַאֲחֵר֣ ֹ֣ ה ְלַבּֽדֹו׃ וַּיָב י ֵׁשֶבט־יְהּוָד֖ ד זּוָלִת֥ ֵבית־ָּדוִ֔

יתוַַּיְקֵה֩לְרַחְבָע֮ם יְרּוָׁשלִַ֒ ֒ם ֶלףֶאת־ׇּכל־ֵּב֨ ה ּוְׁשמִֹנ֥ים ֶא֛ ן ֵמָא֨ ֶבט ִּבנְיִָמ֗ ה וְֶאת־ֵׁש֣ יְהּוָד֜
ל ית יְִׂשָרֵא֔ ה ְלִהָּלֵח֙ם ִעם־ֵּב֣ ה ִמְלָחָמ֑ הָּב֖חּור עֵֹׂש֣ ם2ְלָהִׁשי֙ב ֶאת־ַהְּמלּוָכ֔ ִלְרַחְבָע֖

ה׃ {פ} ֹֽ ֶּבן־ְׁש�מ

ם ֶּבן־ְׁש�מֹ֙ה ר ֶאל־ְרַחְבָע֤ ֹ֗ ר׃ ֱאמ ֹֽ ים ֵלאמ ים ֶאל־ְׁשַמְעָי֥ה ִאיׁש־ָהֱא�ִה֖ ר ָהֱא�ִה֔ ַוֽיְִה֙י ְּדַב֣
ה ֶל� יְהּוָד֔ ין3ֶמ֣ ה ּוִבנְיִָמ֑ ית יְהּוָד֖ הוְֶאל־ׇּכל־ֵּב֥ ָ֡ ר יְהֹו ה ָאַמ֣ ֹ֣ ר׃ּכ ֹֽ ם ֵלאמ ֶתר ָהָע֖ וְֶי֥

ֲח֜מּון ִעם־ ל�א־ַתֲעלּ֩ו וְ�א־ִתָּל֨ ם ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֗ הֲאֵחיֶכ֣ י ִנְֽהָי֖ י ֵמִאִּת֛ יׁש ְלֵבי֔תֹו ִּכ֧ ׁ֚שּובּו ִא֣

ולא מלך ישראל3
ולא רק אלו השבטים שהלכו אחרי ירבעם, אבל המלוכה מכל וכל.2

דמשמע שרצו להמליך אותו על כל ישראל, ולא כמלוכה נפרדה מרחבעם.  וכן משמע, ״1 י ֵבית־ָּדוִ֔ יא ָהיָ֙ה ַאֲחֵר֣ זּוָלִת֥
ה ְלַבּֽדֹו״, שהיו מוכנים לקבל גם אותם. ֵׁשֶבט־יְהּוָד֖



ר יְהָֹוֽה׃ {ס} ֶכת ִּכְדַב֥ בּו ָלֶל֖ ה וַּיָֻׁש֥ ָ֔ ר יְהֹו ה ַוּֽיְִׁשְמעּ֙ו ֶאת־ְּדַב֣ ר ַהֶּז֑ ֶבןַהָּדָב֣ ם4וַּיִ֨ יׇָרְבָע֧
ּה5ֶאת־ְׁשֶכ֛ם ֶׁשב ָּב֑ יִם וֵַּי֣ ר ֶאְפַר֖ ֶבןְּבַה֥ ם וִַּי֖ א ִמָּׁש֔ אֶמר׃6ֶאת־ְּפנּוֵאֽלוַּיֵֵצ֣ ֹ֥ םוַּי יׇָרְבָע֖

יתְּבִלּ֑בֹו ה ְלֵב֥ ה ָּתׁ֥שּוב ַהַּמְמָלָכ֖ ה ַעָּת֛ ה ַלֲעׂ֨שֹות׀ָּדִוֽד׃ ִאֽם־יֲַעֶל֣ ם ַהֶּז֗ יםָהָע֣ ְזָבִח֤
ב ָׁש֠ בְּבֵבית־יְהֹוָ֙ה ִּבי֣רּוָׁשלִַ֔ ם וְ֠ םֵל֣ םָהָע֤ נֵיֶה֔ ֹ֣ ֶל�7ַהֶּז֙ה ֶאל־ֲאד ם ֶמ֣ הֶאל־ְרַחְבָע֖ יְהּוָד֑

ֶל� ץ ַהֶּמ֔ ם ֶמֶל�־יְהּוָדֽה׃ וַּיִָּוַע֣ בּו ֶאל־ְרַחְבָע֥ נִי וְָׁש֖ ַעׂש ְׁשֵנ֖יוֲַהָרֻג֕ י ָזָה֑ב8וַַּי֕ אֶמר9ֶעְגֵל֣ ֹ֣ וַּי
יִם׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ר ֶהֱע֖לּו� ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥ י֙� יְִׂשָרֵא֔ ה ֱא�ֶה֙ ם ַרב־ָלֶכ֙ם ֵמֲע֣לֹות יְרּוָׁשלִַ֔ ם ִהֵּנ֤ ֲאֵלֶה֗
את וַּיְֵל֥כּו ה ְלַחָּט֑ ר ַהֶּז֖ י ַהָּדָב֥ ן׃וַיְִה֛ ן ְּבָדֽ ד נַָת֥ ל וְֶאת־ָהֶאָח֖ ד ְּבֵבֽית־ֵא֑ וַָּיֶׂ֥שם ֶאת־ָהֶאָח֖

ית ָּב֑מֹות ַעׂש ֶאת־ֵּב֣ ן׃ וַּי֖ ד ַעד־ָּדֽ ם ִלְפֵנ֥י ָהֶאָח֖ םָהָע֛ ֲהִני֙ם ִמְק֣צֹות ָהָע֔ ֹֽ ר10וַַּיַ֤עׂש ּכ ֲאֶׁש֥
י ֵלִוֽי ג׃�11א־ָה֖יּו ִמְּבֵנ֥ ם ׀ ָח֡ ה־ָעָׂש֩ר12וַַּיַ֣עׂש יׇָרְבָע֣ י ַבֲחִמָּׁשֽ ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ֣ ֹ֣ ַּבח
ג  ֶדׁש ֶּכָח֣ ֹ֜ ַעל֙׀֨יֹום ׀ ַלח ה וַּיַ֙ ר ִּביהּוָד֗ ַחֲאֶׁש֣ ל ְלַזֵּב֖ ן ָעָׂש֙ה ְּבֵבֽית־ֵא֔ ַח ֵּכ֤ ַעל־ַהִּמְזֵּב֔

ַעל ה׃ וַּיַ֜ ר ָעָׂשֽ ל ֶאת־ּכֲֹהֵנ֥י ַהָּב֖מֹות ֲאֶׁש֥ ית ֵא֔ ה וְֶהֱעִמי֙ד ְּבֵב֣ ים ֲאֶׁשר־ָעָׂש֑ ָלֲעָגִל֣
ַח  ל׀ַעֽל־ַהִּמְזֵּב֣ ה ְּבֵבֽית־ֵא֗ ֶדׁשֲאֶׁשר־ָעָׂש֣ ֹ֖ י ַּבח ֶדׁש ַהְּׁשִמינִ֔ ֹ֣ ר יֹו֙ם ַּבח ה ָעָׂש֥ ַּבֲחִמָּׁש֨
א יִמִּלּ֑בֹוֲאֶׁשר־ָּבָד֣ ַעׂש ָח֙ג ִלְבֵנ֣ ַח ְלַהְקִטֽיר׃ {פ}וַַּי֤ ַעל ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ל וַַּי֥ יְִׂשָרֵא֔

דברי הימים ב:יא:א-יז
ֶלף ָּב֖חּור ה ּוְׁשמֹוִנ֥ים ֶא֛ ן ֵמָא֨ ה ּוִבנְיִָמ֗ ית יְהּוָד֜ א ְרַחְבָע֮ם יְרּוָׁשלִַ֒ ֒ם וַּיְַקֵהל֩ ֶאת־ֵּב֨ ֹ֣ וַּיָב

ה ִלְרַחְבָעֽם׃ {פ} ַוֽיְִה֙י יב ֶאת־ַהַּמְמָלָכ֖ ל ְלָהִׁש֥ ה ְלִהָּלֵח֙ם ִעם־יְִׂשָרֵא֔ ה ִמְלָחָמ֑ עֵֹׂש֣
ֶל� ה ֶמ֣ ֹ֖ ם ֶּבן־ְׁש�מ ר ֶאל־ְרַחְבָע֥ ֹ֕ ר׃ֱאמ ֹֽ ים ֵלאמ ה ֶאל־ְׁשַמְעָי֥הּו ִאיׁש־ָהֱא�ִה֖ ָ֔ ְּדַבר־יְהֹו

ה �א־ַתֲעלּ֩ו ָ֡ ר יְהֹו ה ָאַמ֣ ֹ֣ ר׃ ּכ ֹֽ ן ֵלאמ ה ּוִבנְיִָמ֖ ל ִּביהּוָד֥ ה וְֶאל֙ ׇּכל־יְִׂשָרֵא֔ יְהּוָד֑
ה ַוּֽיְִׁשְמעּ֙ו ר ַהֶּז֑ ה ַהָּדָב֣ י ִנְֽהָי֖ י ֵמִאִּת֛ יׁש ְלֵבי֔תֹו ִּכ֧ ם ׁ֚שּובּו ִא֣ ֲח֜מּו ִעם־ֲאֵחיֶכ֗ וְ�א־ִתָּל֨

ֶכת ֶאל־יׇָרְבָעֽם בּו ִמֶּל֥ ה וַּיָֻׁש֖ ָ֔ י יְהֹו {פ}׃13ֶאת־ִּדְבֵר֣

כל המלכת ירבעם אינו כתוב בספר דברי הימים.13

ועיין בירושלמי ע׳ז שהובא שם שגם שבתות וי׳ט בדא מלבו. ועיין במלבי׳ם שנסה לעשות משהו מחדש אבל עדיין מחובר12
לחגים תורנים בט׳ו בחודש.

עיין רד׳ק שמתחילה רצה מבני לוי ולא רצו לעבוד ע׳ג אז גירש אותם מארצו.11

עיין מהרי׳א שפירש שמאחר ששרש אחרי כתר מלכות לדוד גם שרש אחר כתר כהונה, וגם היה בזה משום הנחת מסים10
לעם.

בעצם, עשה ירבעם ג׳ דברים: מקדש חדש (ב׳ עגלי זהב), כהנים חדשים, חג חדש.  ועיין ברד׳ק שעשה עגלי הזהב כמו9
שעשה אהרן כשמשה התעלם, וברלב׳ג שפתה אותם בדברים ולא היו עסוקים בתורה וגם ראו התועבות בירושלים. ומהרי׳א

הביא שכל זה איננו מספיק וטען שלא עשה אלו לע׳ז כלל וכלל אלא כסימן למלכות יוסף, ועשה ב׳ כנגד אפרים ומנשה, וכל זה
מדין בכור שורו הדר לו. אמנם, העם כשלו בהן לעבוד ע׳ז.  והמלבי׳ם נטה לפרש שירבעם ראה עבודת העגלים במצרים בב׳

מקומות, מוף והליאופאליס.

אולי יש כאן קול הברה של ״איש לאהליך ישראל״, בלי מקום א׳ לכולם.8
וכל זה מסתבר, מכיון שלא כיוונו לכת׳ להמליך את ירבעם, אלא ״איש לאהליך ישראל״.7
שהוא היורש האמיתי של יעקב אבינו, שעבר את פנואל, שהוא בן יוסף.6

בונה מיטוס משלו, שמה שקרה בשכם היא לידת ״מלכות ירבעם״. למען האמת, לא כן הדבר, אלא ״איש לאהליך ישראל״.5
שבאחר שהלכו כל ישראל לאהליהם וירבעםכשמוע כל ישראל.ויהיוגם, יש בזה משום נקמת יוסף על אחיו. וכ׳ה ברד׳ק ״

למקומו אשר היה שם בית אביו ומשפחתו נועדו ישראל״

ועיין ברד׳ק ששני ערים אלו היו חשובים בימי שופטים, שכם לאבימלך ופנואל בימות גדעון. ועיין בפירוש מהרי׳א שאלו היו4
הכנות למלחמה.



ם ֶחם וְֶאת־ֵעיָט֖ ֶבן ֶאת־ֵּבֽית־ֶל֛ ים ְלָמ֖צֹור ִּביהּוָדֽה׃ וִַּי֧ ֶבן ָעִר֛ ם ִּבירּוָׁשָלִ֑ ם וִַּי֧ ֶׁשב ְרַחְבָע֖ וֵַּי֥
ים יר וִָעי֙ר ִצּ֣נֹות ּוְרָמִח֔ וְֶאת־ְּתֽקֹוַע׃ וְֶאת־ֵּבֽית־֥צּור וְֶאת־ׂשֹו֖כֹו וְֶאת־ֲעֻדָּלֽם…ּוְבׇכל־ִע֤

ד ֹ֑ ה ְמא ם ְלַהְרֵּב֣ ה14ַוֽיְַחְּזֵק֖ ן׃ {ס}ַוֽיְִהי־֖לֹו יְהּוָד֥ רּוִבנְיִָמֽ ם ֲאֶׁש֖ ֲֹֽהנִי֙ם וְַהְלוִּיִ֔ וְַהּכ
ם ם ֶאת־ִמְגְרֵׁשיֶה֙ם וֲַאֻחָּזָת֔ יו ִמׇּכל־ְּגבּוָלֽם׃ ִּכֽי־ָעְז֣בּו ַהְלוִּיִ֗ ל ִהְֽתיְַּצ֥בּו ָעָל֖ ְּבׇכל־יְִׂשָרֵא֑

ה םוַּיְֵל֥כּו ִלֽיהּוָד֖ ן ַליהָֹוֽהוְִלירּוָׁשָלִ֑ ם ִּכֽי־ִהְזִניָח֤ יו ִמַּכֵה֖ ים׃ וַַּיֲֽעֶמד־לֹ֙וָיׇֽרְבָע֙ם ּוָבָנ֔ ֲֹֽהנִ֔ ּכ
ל ַהּנְֹֽתנִי֙ם י יְִׂשָרֵא֔ ם ִמּכֹל֙ ִׁשְבֵט֣ ֲחֵריֶה֗ ה׃ וְַאֽ ר ָעָׂשֽ ים ֲאֶׁש֥ ים וְָלֲעָגִל֖ ַלָּב֖מֹות וְַלְּׂשִעיִר֑

ם לֶאת־ְלָבָב֔ י יְִׂשָרֵא֑ ה ֱא�ֵה֣ ׁש ֶאת־יְהָֹו֖ יְלַבֵּק֕ ה ֱא�ֵה֥ יהָֹו֖ אּו יְ֣רּוָׁשלִַ֔ ם ִלְזּ֕בֹוַח ַלֽ ָּב֚
ה ְלָׁשִנ֣ים ֹ֖ ם ֶּבן־ְׁש�מ ה ַוֽיְַאְּמ֛צּו ֶאת־ְרַחְבָע֥ ֲאבֹוֵתיֶהֽם׃ ַוֽיְַחְּזקּ֙ו ֶאת־ַמְל֣כּות יְהּוָד֔

ה ְלָׁשִנ֥ים ָׁשֽלֹוׁש…. ֹ֖ יד ּוְׁש�מ ֶר� ָּדִו֛ י ָהְל֗כּו ְּבֶד֧ ָׁש֑לֹוׁש ִּכ֣

תלמוד בבלי סנהדרין קא-קב

אמר רב נחמן גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם…אמר גמירי
דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד כיון דחזו ליה לרחבעם דיתיב
ואנא קאימנא סברי הא מלכא והא עבדא ואי יתיבנא מורד במלכות הואי וקטלין

לי ואזלו בתריה מיד   ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם
מעלות ירושלים הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וישם את האחד

בבית אל ואת האחד נתן בדן. מאי ויועץ אמר רבי יהודה שהושיב רשע אצל
צדיק אמר להו חתמיתו על כל דעבידנא אמרו ליה הין אמר להו מלכא בעינא

למיהוי אמרו ליה הין כל דאמינא לכו עבידתו אמרו ליה הין אפילו למפלח
לעבודת כוכבים אמר ליה צדיק ח"ו אמר ליה רשע לצדיק ס"ד דגברא כירבעם

פלח לעבודת כוכבים אלא למינסינהו הוא דקא בעי אי קבליתו למימריה ואף
אחיה השילוני טעה וחתם. אמר ר' אושעיא עד ירבעם היו ישראל יונקים מעגל

אחד מכאן ואילך משנים ושלשה עגלים אמר ר' יצחק אין לך כל פורענות
ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של

עגל הראשון שנאמרוביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם… אחר הדבר הזה לא
שב ירבעם מדרכו הרעה מאי אחר אמר ר' אבא אחר שתפשו הקב"ה לירבעם

מי בראש בןבבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן אמר לו
ישי בראש אי הכי לא בעינא

מכין את עצמו למלחמת הגנה, לכאורה, לתקיפת ירבעם.14


