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ְשם ִאּמֹו צְ רּועָ ה ִא ָשה אַ ְל ָמנָה ,עֶּ בֶּ דִ ,ל ְשֹלמֹה; ַוי ֶָּרם יָד ,בַ ֶּּמלֶּ ְך .כז ְוזֶּה הַ ָדבָ ר ,אֲ ֶּשר-הֵ ִרים יָד
" כו ְוי ָָר ְבעָ ם בֶּ ן-נְ בָ ט אֶּ ְפ ָר ִתי ִמן -הַ צְ ֵר ָדה ,ו ֵ
בַ ֶּּמלֶּ ְךְ :שֹלמֹה ,בָ נָה אֶּ ת-הַ ִּמּלֹוא--סָ גַר ,אֶּ ת-פֶּ ֶּרץ ִעיר ָדוִד אָ ִביו .כח וְהָ ִאיש י ָָר ְבעָ ם ,גִ בֹור חָ יִל; ַוי ְַרא ְשֹלמֹה אֶּ ת-הַ נַעַ ר ,כִ י-עֹ ֵשה ְמלָ אכָה
ירּושלָ ִם; וַיִ ְמצָא אֹ תֹו אֲ ִחיָה הַ ִשיֹלנִ י הַ נ ִָביא בַ ֶּד ֶּרְך ,וְהּוא
הּואַ ,ויַפְ ֵקד אֹ תֹוְ ,לכָל-סֵ בֶּ ל בֵ ית יֹוסֵ ף .כט ַוי ְִהי בָ עֵ ת הַ ִהיאְ ,וי ָָר ְבעָ ם יָצָא ִמ ָ
ּושנֵיהֶּ ם ְלבַ ָדם ,בַ ָש ֶּדה .ל וַיִ ְתפֹ ש אֲ ִחיָה ,בַ ַש ְל ָמה הַ חֲ ָד ָשה אֲ ֶּשר עָ לָ יו; וַיִ ְק ָרעֶּ הָ ְ --שנֵים עָ ָשר,
ִמ ְתכַסֶּ ה ְב ַש ְל ָמה חֲ ָד ָשהְ ,
ֲש ָרה ְק ָר ִעים :כִ י כֹה אָ ַמר יְהוָה אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ לִ ,הנְ נִ י קֹ ֵרעַ אֶּ ת-הַ ַּמ ְמלָ כָה ִמיַד ְשֹלמֹהְ ,ונ ַָת ִתי ְלָך,
ֹאמרְ ,לי ָָר ְבעָ םַ ,קחְ -לָך ,ע ָ
ְק ָר ִעים .לא וַי ֶּ
רּושלַ ִם ,הָ ִעיר אֲ ֶּשר בָ חַ ְר ִתי בָ ּהִ ,מ ֹכל ִש ְבטֵ י י ְִש ָראֵ ל .לג יַעַ ן
ּול ַמעַ ן ְי ָ
ֲש ָרה הַ ְשבָ ִטים .לב וְהַ ֵשבֶּ ט הָ אֶּ חָ ד ,י ְִהיֶּהּ-לֹוְ --ל ַמעַ ן עַ ְב ִדי ָדוִדְ ,
אֵ ת ע ָ
ָשר ְבעֵ ינַי
ּול ִמ ְלכֹם אֱ ֹלהֵ י ְבנֵי-עַ ּמֹון; וְל ֹא-הָ ְלכּו ִב ְד ָרכַי ,לַ עֲשֹות הַ י ָ
אֲ ֶּשר ֲעזָבּונִ י ,וַיִ ְש ַתחֲ וּו ְלעַ ְשת ֶֹּרת אֱ ֹלהֵ י צִ דֹנִ יןִ ,לכְ מֹוש אֱ ֹלהֵ י מֹואָ בְ ,
ּומ ְשפָ טַ י--כְ ָדוִד אָ ִביו .לד וְל ֹא-אֶּ ַקח אֶּ ת-כָל-הַ ַּמ ְמלָ כָהִ ,מיָדֹו :כִ י נ ִָשיא אֲ ִש ֶּתנּו ,כֹל י ְֵמי חַ יָיוְ ,ל ַמעַ ן ָדוִד עַ ְב ִדי אֲ ֶּשר בָ חַ ְר ִתי אֹ תֹו,
וְחֻ קֹ ַתי ִ
ֲש ֶּרת הַ ְשבָ ִטים .לו ו ְִל ְבנֹו ,אֶּ ֵתן ֵשבֶּ ט-אֶּ חָ דְ --ל ַמעַ ן הֱ יֹותִ -ניר
ְת ִתיהָ ּלְ ָך ,אֵ ת ע ֶּ
אֲ ֶּשר ָש ַמר ִמצְ וֹ ַתי וְחֻ קֹ ָתי .לה וְלָ ַק ְח ִתי הַ ְּמלּוכָהִ ,מיַד ְבנֹו; ּונ ַ
ִית
ּומלַ כְ ָתְ ,בכֹל אֲ ֶּשרְ -תאַ ּוֶּה נ ְַפ ֶּשָך; וְהָ י ָ
ירּושלַ ִם ,הָ ִעיר אֲ ֶּשר בָ חַ ְר ִתי לִ י ,לָ שּום ְש ִמי ָשם .לז וְאֹ ְתָך אֶּ ַקחָ --
ְל ָדוִיד-עַ ְב ִדי כָל-הַ י ִָמים ְלפָ נַיִ ,ב ָ
ּומצְ וֹ ַתי ,כַאֲ ֶּשר עָ ָשה ָד ִוד
קֹותי ִ
ָשר ְבעֵ ינַי ִל ְשמֹור חֻ ַ
ית הַ י ָ
ֶּּמלֶּ ְך ,עַ ל-י ְִש ָראֵ ל .לח וְהָ יָהִ ,אםִ -ת ְש ַמע אֶּ ת-כָל -אֲ ֶּשר אֲ צַ ּוֶָּך ,וְהָ לַ כְ ָת ִב ְד ָרכַי וְעָ ִש ָ
יתי לְ ָדוִדְ ,ונ ַָת ִתי לְ ָך ,אֶּ ת-י ְִש ָראֵ ל .לט וַאעַ נֶּה אֶּ ת-ז ֶַּרע ָדוִדְ ,ל ַמעַ ן ז ֹאת--אַ ְך ,ל ֹא כָל-
יתי ְלָך בַ יִת-נֶּאֱ מָ ן כַאֲ ֶּשר בָ נִ ִ
ִיתי ִע ָּמְךּ ,ובָ נִ ִ
עַ ְב ִדי--וְהָ י ִ
ישק ֶּמלֶּ ְךִ -מצְ ַריִםַ ,וי ְִהי ְב ִמצְ ַריִם ,עַ ד-מֹות
הַ י ִָמים .מ ַויְבַ ֵקש ְשֹלמֹהְ ,להָ ִמית אֶּ ת-י ָָר ְבעָ ם; ַוי ָָקם י ָָר ְבעָ ם ,וַיִ ְב ַרח ִמצְ ַריִם אֶּ לִ -ש ַ
ְשֹלמֹה ... .מג וַיִ ְשכַב ְשֹלמֹהִ ,עם-אֲ ב ָֹתיו ,וַיִ ָקבֵ רְ ,בעִ יר ָדוִד אָ ִביו; וַיִ ְמֹלְך ְרחַ ְבעָ ם ְבנֹוַ ,ת ְח ָתיו  .א ַויֵלֶּ ְך ְרחַ ְבעָ םְ ,שכֶּם :כִ י ְשכֶּם בָ א כָל-
ֵשב י ָָר ְבעָ ם,
עֹודנּו ְב ִמצְ ַריִם ,אֲ ֶּשר בָ ַרחִ ,מ ְפנֵי הַ ֶּּמלֶּ ְך ְשֹלמֹה; ַוי ֶּ
י ְִש ָראֵ לְ ,להַ ְמ ִליְך אֹ תֹו .ב ַוי ְִהי כִ ְשמֹעַ י ָָר ְבעָ ם בֶּ ן -נְ בָ ט ,וְהּוא ֶּ
ְב ִמצְ ָריִם .ג וַיִ ְשלְ חּו ,וַיִ ְק ְראּו-לֹו ,ויבאו ( ַויָב ֹא) י ָָר ְבעָ םְ ,וכָלְ -קהַ ל י ְִש ָראֵ ל; ַוי ְַד ְברּו ,אֶּ לְ -רחַ ְבעָ ם לֵ אמֹר .ד אָ ִביָךִ ,ה ְק ָשה אֶּ ת-עֻּלֵ נּו; וְאַ ָתה
ישי ,כַאֲ ֶּשר
ּומ ֻעּלֹו הַ כָבֵ ד אֲ ֶּשר-נ ַָתן עָ לֵ ינּוְ --ונַעַ ְב ֶּד ָך  ....יב ַויָבֹו י ָָר ְבעָ ם ְו ָכל-הָ עָ ם אֶּ לְ -רחַ ְבעָ ם ,בַ יֹום הַ ְש ִל ִ
עַ ָתה הָ ֵקל ֵמ ֲעב ַֹדת אָ ִביָך הַ ָק ָשהֵ ,
ישי .יג ַויַעַ ן הַ ֶּּמלֶּ ְך אֶּ ת-הָ עָ םָ ,ק ָשה; ַו ַי ֲעזֹב אֶּ ת-עֲצַת הַ זְ ֵקנִ ים ,אֲ ֶּשר יְעָ צֻהּו .יד ַוי ְַדבֵ ר אֲ לֵ יהֶּ ם,
ִדבֶּ ר הַ ֶּּמלֶּ ְך לֵ אמֹר ,שּובּו אֵ לַ י בַ יֹום הַ ְשלִ ִ
שֹוטים ,וַאֲ נִ י ,אֲ יַסֵ ר אֶּ ְתכֶּם בָ עַ ְק ַר ִבים .טו וְל ֹא-
אֹסיף עַ לֻ -ע ְּלכֶּם; אָ ִבי ,יִסַ ר אֶּ ְתכֶּם בַ ִ
ַכעֲצַ ת הַ יְלָ ִדים לֵ אמֹר ,אָ ִבי ִהכְ ִביד אֶּ תֻ -ע ְּלכֶּם ,וַאֲ נִ י ִ
ָש ַמע הַ ּמֶּ לֶּ ְך ,אֶּ ל-הָ עָ ם :כִ י-הָ י ְָתה ִסבָ הֵ ,מ ִעם יְהוָהְ ,ל ַמעַ ן הָ ִקים אֶּ תְ -דבָ רֹו אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר יְהוָה ְביַד אֲ ִחיָה הַ ִשיֹלנִ י ,אֶּ ל-י ָָר ְבעָ ם בֶּ ן-
ִשי לְ אֹ הָ לֶּ יָך
נְ בָ ט .טז ַוי ְַרא כָל-י ְִש ָראֵ ל ,כִ י ל ֹאָ -ש ַמע הַ ֶּּמלֶּ ְך אֲ לֵ הֶּ םַ ,וי ִָשבּו הָ עָ ם אֶּ ת-הַ ּמֶּ לֶּ ְך ָדבָ ר לֵ אמֹר מַ הּ-לָ נּו חֵ לֶּ ק ְב ָדוִד וְל ֹא-נַחֲ לָ ה ְבבֶּ ן-י ַ
יתָך ָדוִד; ַויֵלֶּ ְך י ְִש ָראֵ ל ,לְ אֹ הָ לָ יו..יח וַיִ ְשלַ ח הַ ֶּּמלֶּ ְך ְרחַ ְבעָ ם ,אֶּ ת-אֲ ד ָֹרם אֲ ֶּשר עַ ל-הַ ַּמס ,וַיִ ְרגְ מּו כָל-י ְִש ָראֵ ל בֹו אֶּ בֶּ ן,
י ְִש ָראֵ ל ,עַ ָתה ְראֵ ה בֵ ְ
ְרּושלָ ִם  ....כ ַוי ְִהי כִ ְשמֹעַ כָל-י ְִש ָראֵ ל ,כִ יָ -שב י ָָר ְבעָ ם ,וַיִ ְש ְלחּו וַיִ ְק ְראּו אֹ תֹו אֶּ ל-
ַו ָימֹת; וְהַ ֶּּמלֶּ ְך ְרחַ ְבעָ םִ ,ה ְתאַ ּמֵ ץ לַ עֲלֹות .בַ ֶּּמ ְרכָבָ ה ,לָ נּוס ,י ָ
ְהּודה ְלבַ דֹו .
הָ עֵ ָדהַ ,וי ְַמ ִליכּו אֹתֹו עַ ל-כָל-י ְִש ָראֵ ל :ל ֹא הָ יָה אַ חֲ ֵרי בֵ יתָ -דוִד ,זּולָ ִתי ֵשבֶּ ט-י ָ
26 Jeroboam son of Nebat, an Ephraimite of Zeredah, the son of a widow whose name was Zeruah, was in
Solomon’s service; he raised his hand against the king. 27 The circumstances under which he raised his hand
against the king were as follows: Solomon built the Millo and repaired the breach of the city of his father, David.
28 This Jeroboam was an able man, and when Solomon saw that the young man was a capable worker, he
appointed him over all the forced labor of the House of Joseph. 29 During that time Jeroboam went out of
Jerusalem and the prophet Ahijah of Shiloh met him on the way. He had put on a new robe; and when the two
were alone in the open country, 30 Ahijah took hold of the new robe he was wearing and tore it into twelve
pieces. 31 “Take ten pieces,” he said to Jeroboam. “For thus said the LORD, the God of Israel: I am about to
tear the kingdom out of Solomon’s hands, and I will give you ten tribes. 32 But one tribe shall remain his—for
the sake of My servant David and for the sake of Jerusalem, the city that I have chosen out of all the tribes of
Israel. 33 For they have forsaken Me; they have worshiped Ashtoreth the goddess of the Phoenicians,
Chemosh the god of Moab, and Milcom the god of the Ammonites; they have not walked in My ways, or done
what is pleasing to Me, or [kept] My laws and rules, as his father David did. 34 However, I will not take the
entire kingdom away from him, but will keep him as ruler as long as he lives for the sake of My servant David
whom I chose, and who kept My commandments and My laws. 35 But I will take the kingship out of the hands
of his son and give it to you—the ten tribes. 36 To his son I will give one tribe, so that there may be a lamp for
My servant David forever before Me in Jerusalem—the city where I have chosen to establish My name. 37 But
you have been chosen by Me; reign wherever you wish, and you shall be king over Israel. 38 If you heed all
that I command you, and walk in My ways, and do what is right in My sight, keeping My laws and
commandments as My servant David did, then I will be with you and I will build for you a lasting dynasty as I
did for David. I hereby give Israel to you; 39 and I will chastise David’s descendants for that [sin], though not
;forever.” 40 Solomon sought to put Jeroboam to death, but Jeroboam promptly fled to King Shishak of Egypt

and he remained in Egypt till the death of Solomon….43 Solomon slept with his fathers and was buried in the
city of his father David; and his son Rehoboam succeeded him as king. 1 Rehoboam went to Shechem, for all
Israel had come to Shechem to acclaim him as king. 2 Jeroboam son of Nebat learned of it while he was still in
Egypt; for Jeroboam had fled from King Solomon, and had settled in Egypt. 3 They sent for him; and Jeroboam
and all the assembly of Israel came and spoke to Rehoboam as follows: 4 “Your father made our yoke heavy.
Now lighten the harsh labor and the heavy yoke which your father laid on us, and we will serve you.”…. 12
Jeroboam and all the people came to Rehoboam on the third day, since the king had told them: “Come back
on the third day.” 13 The king answered the people harshly, ignoring the advice that the elders had given him.
14 He spoke to them in accordance with the advice of the young men, and said, “My father made your yoke
heavy, but I will add to your yoke; my father flogged you with whips, but I will flog you with scorpions.” 15 (The
king did not listen to the people; for the LORD had brought it about in order to fulfill the promise that the LORD
had made through Ahijah the Shilonite to Jeroboam son of Nebat.) 16 When all Israel saw that the king had not
listened to them, the people answered the king: “We have no portion in David, No share in Jesse’s son! To
your tents, O Israel! Now look to your own House, O David.” So the Israelites returned to their homes. 17 But
Rehoboam continued to reign over the Israelites who lived in the towns of Judah. 18 King Rehoboam sent
Adoram, who was in charge of the forced labor, but all Israel pelted him to death with stones. Thereupon King
Rehoboam hurriedly mounted his chariot and fled to Jerusalem. 20 When all Israel heard that Jeroboam had
returned, they sent messengers and summoned him to the assembly and made him king over all Israel. Only
the tribe of Judah remained loyal to the House of David.
סנהדרין קא ע"ב

.2

,אמר רבי יוחנן מפני מה זכה ירבעם למלכות מפני שהוכיח את שלמה ומפני מה נענש מפני שהוכיחו ברבים שנאמר (מלכים א יא
כז ) וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו אמר לו דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי
שיעלו ישראל לרגל ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא לבת פרעה
Rabbi Yoḥanan says: For what virtue was Jeroboam privileged to ascend to monarchy? It is due to the fact that
he rebuked Solomon for his sins. And for what misdeed was he punished and lost everything? It is due to the
fact that he rebuked Solomon and humiliated him in public, as it is stated: “And this was the cause that he lifted
his hand against the king: Solomon built the Millo, and repaired the breaches of the city of David his
father”(I Kings 11:27). Jeroboam said to Solomon: David, your father, created breaches in the wall so that the
Jewish people could ascend for the pilgrimage Festival, and you sealed them in order to marshal forced labor
[angarya] for the daughter of Pharaoh, your wife.
סנהדרין קב ע"א

.3

? מאי בשלמה חדשה."ּושנֵיהֶּ ם ְלבַ ָדם בַ ָש ֶּדה
ְ "וַיִ ְמצָא אֹ תֹו אֲ ִחיָה הַ ִשיֹלנִ י הַ נ ִָביא בַ ֶּד ֶּרְך וְהּוא ִמ ְתכַסֶּ ה ְב ַשלְ ָמה חֲ ָד ָשה
 שלמה: דבר אחר. אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי, כשלמה חדשה – מה שלמה חדשה אין בה שום דופי:אמר רב נחמן
 שכל תלמידי חכמים דומין:'ּושנֵיהֶּ ם ְלבַ ָדם בַ ָש ֶּדה'? אמר רב יהודה אמר רב
ְ  מאי.חדשה – שחידשו דברים שלא שמעה אוזן מע ולם
. שכל טעמי תורה מגולין להן כשדה: ואיכא דאמר.לפניהם כעשבי השדה
" "אף תורתו של ירבעם לא היתה בה שום דופי:רש"י
The verse states: “And the prophet Ahijah the Shilonite found him on the way, and he was clad in a new
[ḥadasha] garment, and the two were alone in the field.” What is taught by the phrase “in a new garment”? Rav
Naḥman says: It was like a new garment; just as a new garment has no imperfection, so too, the
Torah studies of Jeroboam at that time had no imperfection. Alternatively, “a new garment” teaches that they
introduced [sheḥideshu] matters that no ear had ever heard. What is taught by the phrase “and the two were

alone in the field”? Rav Yehuda says that Rav says: It teaches that all the Torah scholars of that
generation seemed, relative to them, like grass of the field, as they were wiser than all of them. And there
are those who say: It teaches that all the rationales of the Torah were revealed to them like a field that is
exposed for all to see.
מל"א יג
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, ִב ְדבַ ר יְהוָה, ַהַ ִּמזְ בֵ ח-ב וַיִ ְק ָרא עַ ל.  לְ הַ ְק ִטיר, ַהַ ִּמזְ בֵ ח-אֵ ל; ְוי ָָר ְבעָ ם עֹ ֵמד עַ ל-בֵ ית-אֶּ ל--יהּודה ִב ְדבַ ר יְהוָה
ָ  בָ א ִמ,ֹלהים
ִ ֱ" א ו ְִהנֵה ִאיש א
 וְעַ צְ מֹות אָ ָדם,כֹהֲ נֵי הַ בָ מֹות הַ ּמַ ְק ִט ִרים עָ לֶּ יָך- ְוזָבַ ח עָ לֶּ יָך אֶּ ת,ֹאשיָהּו ְשמֹו
ִ  י, ָדוִד-בֵ ן נֹולָ ד ְלבֵ ית- ִהנֵה: כֹה אָ ַמר יְהוָה, ַֹאמר ִמזְ בֵ חַ ִמזְ בֵ ח
ֶּ וַי
ד ַוי ְִהי. עָ לָ יו- וְנִ ְשפַ ְך הַ ֶּד ֶּשן אֲ ֶּשר, ִהנֵה הַ ִּמזְ בֵ חַ ִנ ְק ָרע: אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר יְהוָה, זֶּה הַ ּמֹופֵ ת, לֵ אמֹר,ג ְונ ַָתן בַ יֹום הַ הּוא מֹופֵ ת. י ְִש ְרפּו עָ לֶּ יָך
 לֵ אמֹר ִת ְפשֻ הּו; ו ִַתיבַ ש יָדֹו, ַ יָדֹו ֵמעַ ל הַ ִּמזְ בֵ ח- וַיִ ְשלַ ח י ָָר ְבעָ ם אֶּ ת,אֵ ל-הַ ִּמזְ בֵ חַ ְבבֵ ית- אֲ ֶּשר ָק ָרא עַ ל,ֹלהים
ִ ֱהָ א- ְדבַ ר ִאיש-כִ ְשמֹעַ הַ ֶּּמלֶּ ְך אֶּ ת
 ִב ְדבַ ר--ֹלהים
ִ ֱ אֲ ֶּשר נ ַָתן ִאיש הָ א, כַּמֹופֵ ת: ַהַ ִּמזְ בֵ ח- וַיִ ָשפֵ ְך הַ ֶּד ֶּשן ִמן,ה וְהַ ִּמזְ בֵ חַ נִ ְק ָרע.  וְל ֹא ָיכֹל לַ הֲ ִשיבָ ּה אֵ לָ יו,אֲ ֶּשר ָשלַ ח עָ לָ יו
 ְפנֵי- אֶּ ת,ֹלהים
ִ ֱהָ א- אֵ לָ י; ַויְחַ ל ִאיש,ְתשֹב י ִָדי
ָ  ו, ְפנֵי יְהוָה אֱ ֹלהֶּ יָך ו ְִה ְתפַ ּלֵ ל בַ ע ֲִדי-נָא אֶּ ת- חַ ל,ֹלהים
ִ ֱ ִאיש הָ א-ֹאמר אֶּ ל
ֶּ ו ַויַעַ ן הַ ּמֶּ לֶּ ְך וַי. יְהוָה
ֹאמר
ֶּ ח וַי.  ַמ ָתת,ּוסעָ ָדה; וְאֶּ ְתנָה ְלָך
ְ ְתה
ָ  ִא ִתי הַ בַ י- בֹאָ ה,ֹלהים
ִ ֱ ִאיש הָ א-ז ַוי ְַדבֵ ר הַ ּמֶּ לֶּ ְך אֶּ ל. שנָה
ֹ  ו ְַת ִהי כְ בָ ִרא,הַ ּמֶּ לֶּ ְך אֵ לָ יו- ו ַָת ָשב יַד,יְהוָה
,אֹתי
ִ כֵן צִ ּוָה-ט כִ י.  בַ ּמָ קֹום הַ זֶּ ה, ַּמיִם-אֹ כַל לֶּ חֶּ ם וְל ֹא אֶּ ְש ֶּתה- ל ֹא אָ ב ֹא ִע ָּמְך; וְל ֹא,יתָך
ֶּ ֵחֲ צִ י ב- ִלי אֶּ ת- ִת ֶּתן- ִאם,הַ ֶּּמלֶּ ְך- אֶּ ל,ֹלהים
ִ ֱהָ א-ִאיש
 אֲ ֶּשר בָ א בָ ּה, ָשב בַ ֶּד ֶּרְך- ְב ֶּד ֶּרְך אַ חֵ ר; וְל ֹא,י ַויֵלֶּ ְך.  בַ ֶּד ֶּרְך אֲ ֶּשר הָ לָ כְ ָת, ָּמיִם; וְל ֹא ָתשּוב- וְל ֹא ִת ְש ֶּתה,ת ֹאכַל לֶּ חֶּ ם- ל ֹא,ִב ְדבַ ר יְהוָה לֵ אמֹר
". אֵ ל-בֵ ית-אֶּ ל
1 a man of God arrived at Bethel from Judah at the command of the LORD. While Jeroboam was standing on
the altar to present the offering, the man of God, at the command of the LORD, cried out against the altar: 2 “O
altar, altar! Thus said the LORD: A son shall be born to the House of David, Josiah by name; and he shall
slaughter upon you the priests of the shrines who bring offerings upon you. And human bones shall be burned
upon you.” 3 He gave a portent on that day, saying, “Here is the portent that the LORD has decreed: This altar
shall break apart, and the ashes on it shall be spilled.” 4 When the king heard what the man of God had
proclaimed against the altar in Bethel, Jeroboam stretched out his arm above the altar and cried, “Seize him!”
But the arm that he stretched out against him became rigid, and he could not draw it back. 5 The altar broke
apart and its ashes were spilled—the very portent that the man of God had announced at the LORD’s
command. 6 Then the king spoke up and said to the man of God, “Please entreat the LORD your God and
pray for me that I may be able to draw back my arm.” The man of God entreated the LORD and the king was
able to draw his arm back; it became as it was before. 7 The king said to the man of God, “Come with me to
my house and have some refreshment; and I shall give you a gift.” 8 But the man of God replied to the king,
“Even if you give me half your wealth, I will not go in with you, nor will I eat bread or drink water in this place; 9
for so I was commanded by the word of the LORD: You shall eat no bread and drink no water, nor shall you go
back by the road by which you came.”
סנהדרין קא ע"ב –קב ע"א
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אמר רבי אבא אחר תפשו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר... גאווה) שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם:"אמר רב נחמן גסות הרוח (רש"י
 שמפני: אי הכי לא בעינא רש"י: אמר לו מי בראש? – בן ישי בראש – אמר ירבעם, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, חזור בך:לו
"...גאוותו לא רצה לחזור בו
Rav Nachman said rudeness of his (Jeroboam’s) spirit (Rashi: arrogance) took him out this world…
The verse states: “And after this matter, Jeroboam returned not from his evil way” (I Kings 13:33).
To whatevent is the verse alluding, when it states: “After this matter”? Rabbi Abba says: It is after the Holy
One, Blessed be He, grabbed Jeroboam by his garment, i.e., he sent prophets and implored him, and said to
him: Repent, and you and I and the son of Yishai will stroll together in the Garden of Eden. Jeroboam said to
Him: Who will walk in the lead? God said to Jeroboam: The son of Yishaiwill walk in the lead. Jeroboam said: If
so, I do not wish to repent.
יג-מל"א יב
.6
 לְ בֵ ית, עַ ָתה ָתשּוב הַ ַּמ ְמלָ כָה: ְב ִלבֹו,כו וַי ֹאמֶּ ר י ָָר ְבעָ ם.  ְפנּואֵ ל- וַיִ בֶּ ן אֶּ ת,ֵשב בָ ּה; ַויֵצֵא ִמ ָשם
ֶּ  ַוי, ְשכֶּם ְבהַ ר אֶּ ְפ ַריִם-" כה וַיִ בֶּ ן י ָָר ְבעָ ם אֶּ ת
,ְהּודה; וַהֲ ָרגֻנִי
ָ  ְרחַ ְבעָ ם ֶּמלֶּ ְך י- אֶּ ל,אֲ ֹדנֵיהֶּ ם-ְשב לֵ ב הָ עָ ם הַ זֶּה אֶּ ל
ָ  ו,ירּושלַ ִם
ָ יְהוָה ִב- לַ עֲשֹות זְ בָ ִחים ְבבֵ ית, ַי ֲעלֶּ ה הָ עָ ם הַ זֶּה-כז ִאם. ָדוִד
, ִהנֵה אֱ ֹלהֶּ יָך י ְִש ָראֵ ל--ְרּושלַ ִם
ָ לָ כֶּם ֵמ ֲעלֹות י- ַרב, ְשנֵי עֶּ גְ לֵ י ָזהָ ב; וַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵ הֶּ ם, ַויַעַ ש--כח וַיִ ּוָעַ ץ הַ ֶּּמלֶּ ְך. ְהּודה
ָ י- ְרחַ ְבעָ ם מֶּ לֶּ ְך-ְשבּו אֶּ ל
ָ ו

 ְלחַ טָ את; ַוי ְֵלכּו הָ עָ ם ִל ְפנֵי,ל ַוי ְִהי הַ ָדבָ ר הַ זֶּה.  נ ַָתן ְב ָדן,הָ אֶּ חָ ד-אֵ ל; וְאֶּ ת- ְבבֵ ית,הָ אֶּ חָ ד-כט ַוי ֶָּשם אֶּ ת. אֲ ֶּשר הֶּ עֱלּוָך מֵ אֶּ ֶּרץ ִמצְ ָריִם
לב ַויַעַ ש י ָָר ְבעָ ם חָ ג בַ חֹ ֶּדש הַ ְש ִמינִ י. הָ יּו ִמ ְבנֵי לֵ וִי- אֲ ֶּשר ל ֹא,בֵ ית בָ מֹות; ַויַעַ ש כֹהֲ נִ ים ִמ ְקצֹות הָ עָ ם- אֶּ ת,לא ַויַעַ ש.  ָדן- עַ ד,הָ אֶּ חָ ד
- אֶּ ת,עָ ָשה; וְהֶּ ע ֱִמיד ְבבֵ ית אֵ ל- ְלזַבֵ חַ לָ ֲעג ִָלים אֲ ֶּשר,אֵ ל-כֵן עָ ָשה ְבבֵ ית-- ַהַ ִּמזְ בֵ ח- ַויַעַ ל עַ ל,יהּודה
ָ עָ ָשר יֹום לַ חֹ ֶּדש כֶּחָ ג אֲ ֶּשר ִב-בַ חֲ ִמ ָשה
בָ ָדא מלבד- אֲ ֶּשר,בַ חֹ ֶּדש-- בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יֹום בַ חֹ ֶּדש הַ ְש ִמינִ י,אֵ ל-עָ ָשה ְבבֵ ית-הַ ִּמזְ בֵ חַ אֲ ֶּשר-לג ַויַעַ ל עַ ל. כֹהֲ נֵי הַ בָ מֹות אֲ ֶּשר עָ ָשה
ָשב ַויַעַ ש ִמ ְקצֹות
ָ  ָשב י ָָר ְבעָ ם ִמ ַד ְרכֹו הָ ָרעָ ה; ַוי- ל ֹא, לג אַ חַ ר הַ ָדבָ ר הַ זֶּ ה... הַ ִּמזְ בֵ חַ ְלהַ ְק ִטיר- ַויַעַ ל עַ ל,(מ ִּלבֹו); ַויַעַ ש חָ ג ִל ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל
ִ
 ְפנֵי, ֵמעַ ל,ּולהַ ְש ִמיד
ְ ,ּולהַ כְ ִחיד
ְ ; ְלחַ טַ את בֵ ית י ָָר ְבעָ ם,לד ַוי ְִהי בַ ָדבָ ר הַ זֶּ ה. ִיהי כֹהֲ נֵי בָ מֹות
ִ  ו,יָדֹו-הֶּ חָ פֵ ץ יְמַ ּלֵ א אֶּ ת-- כֹהֲ נֵי בָ מֹות,הָ עָ ם
.הָ אֲ ָד ָמה
Jeroboam fortified Shechem in the hill country of Ephraim and resided there; he moved out from there and
fortified Penuel. 26 Jeroboam said to himself, “Now the kingdom may well return to the House of David. 27 If
these people still go up to offer sacrifices at the House of the LORD in Jerusalem, the heart of these people will
turn back to their master, King Rehoboam of Judah; they will kill me and go back to King Rehoboam of Judah.”
28 So the king took counsel and made two golden calves. He said to the people, “You have been going up to
Jerusalem long enough. This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt!” 29 He set up
one in Bethel and placed the other in Dan. 30 That proved to be a cause of guilt, for the people went to worship
[the calf at Bethel and] the one at Dan. 31 He also made cult places and appointed priests from the ranks of
the people who were not of Levite descent. 32 He stationed at Bethel the priests of the shrines that he had
appointed to sacrifice to the calves that he had made. And Jeroboam established a festival on the fifteenth day
of the eighth month; in imitation of the festival in Judah, he established one at Bethel, and he ascended the
altar [there]. 33 On the fifteenth day of the eighth month—the month in which he had contrived of his own mind
to establish a festival for the Israelites—Jeroboam ascended the altar that he had made in Bethel…. Even after
this incident, Jeroboam did not turn back from his evil way, but kept on appointing priests for the shrines from
the ranks of the people. He ordained as priests of the shrines any who so desired. 34 Thereby the House of
Jeroboam incurred guilt—to their utter annihilation from the face of the earth.
 לב,רמב"ם מורה נבוכים ג
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ואחרי כן מיד ירחץ את ידיו מלכלוכם ויילחם בבת אחת בילידי..."שאין מטבע האדם שיתחנך על ֵשרות של עבדות בחומר ובלבנים
"הענק
מנחות קט ע"ב
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תניא אמר ר' יהושע בן פרחיה בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו
קומקום של חמין שהרי שאול ברח ממנה וכשעלה בקש להרוג את דוד
Rabbi Yehoshua ben Peraḥya said: Initially, in response to anyone who would say to me: Ascend to the
position of Nasi, I would tie him up and place him in front of a lion out of anger for his suggestion. Now that I
have become the Nasi, in response to anyone who tells me to leave the position, I would throw a kettle
[kumkum] of boiling water at him out of anger at his suggestion. It is human nature that after one ascends to a
prestigious position he does not wish to lose it. As evidence of this principle, Saul initially fled from the
kingship, as he did not wish to be king, as stated in the verse: “When they sought him he could not be
found…Behold he has hidden himself among the baggage” (I Samuel 10:21–22). But when he ascended to the
kingship he tried to kill David, who he thought was trying to usurp his authority.
 ה,בראשית רבה סז
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ֹאמר
ֶּ "; "וַי...ֹאמר י ָָר ְבעָ ם ְּב ִלבֹו
ֶּ  מא); "וַי," (בראשית כ"ז... ֹאמר עֵ ָשו ְּב ִלבֹו
ֶּ  א); "וַי," (תהילים י"ד... "אָ ַמר נָבָ ל ְּב ִלבֹו:"הרשעים ברשות לבן
" (שם...ֹאמר ָדוִד אֶ ל ִלבֹו
ֶּ  יג); "וַי,'" (שמ"א א... "וְחַ נָה ִהיא ְמ ַדבֶּ ֶּרת עַ ל ִלבָּ ּה: ו) אבל הצדיקים – לבן ברשותן,'" (אסתר ו...הָ ָמן ְּב ִלבֹו
) כא,'" (בראשית ח...ֹאמר ה אֶ ל ִלבֹו
ֶּ  "וַי: דומין לבוראן.) ח,'" (דניאל א...ָשם ָדנִ יֵאל עַ ל ִלבֹו
ֶּ  א); " ַוי,כ"ז
תענית ל ע"ב
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, יום שביטל הושע בן אלה (– המלך האחרון בממלכת ישראל) פרוסדיות (– משמרות) שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים:" עולא אמר
".שלא יעלו ישראל לרגל
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דהי"ב י"א ,יג−טו

יהּודה
זָתם ַוי ְֵלכּו ִל ָ
" וְהַ כֹהֲ נִ ים וְהַ לְ וִיִ ם אֲ ֶּשר ְבכָל י ְִש ָראֵ ל ִה ְתיַצְ בּו עָ לָ יו (– על רחבעם) ִמכָל גְ בּולָ ם .כִ י עָ זְ בּו הַ ְלוִיִ ם אֶּ ת ִמגְ ְר ֵשיהֶּ ם וַאֲ חֻ ָ
ירּושלָ ִם כִ י ִהזְ נִ יחָ ם י ָָר ְבעָ ם ּובָ נָיו ִמכַהֵ ן לַ ה'ַ .ו ַיע ֲֶּמד לֹו כֹהֲ נִים לַ בָ מֹות וְלַ ְש ִע ִירים וְלָ ֲעגָלִ ים אֲ ֶּשר עָ ָשה.
ו ְִל ָ
The priests and the Levites, from all their territories throughout Israel, presented themselves to him. The Levites
had left their pasturelands and their holdings and had set out for Judah and Jerusalem, for Jeroboam and his
sons had prevented them from serving the LORD, having appointed his own priests for the shrines, goat-demons,
and calves which he had made.
.12

רש"י מל"א יב ,לג

'בַ חֹ ֶּדש הַ ְש ִמינִ י' – דרש להם :הוא (– החודש השמיני) חודש האסיף ,ובו ראוי החג להיות.
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'המקרא והמסורה' ,הרב ראובן מרגליות ע"מ נד-נט

" כאשר ידענו מחוקי קביעת השנה ,שיכולים לעבֵ ר שנה ולהעביר חג המצות חודש שלם אם לא יבוא האביב בזמנו ,כן דרש להם
ירבעם שיכולים לעבר השנה בכדי שיהיה חג האסיף בזמנו .ההנחה שאין מעברין אלא את חודש אדר אינה מפורשת בתורה ,אלא
היא מדברי קבלה ,אבל ירבעם ...הרשה לעצמו לחלוק על כלל עקרוני זה ...לא נפלֵ את אפוא שירבעם בדא חודש מלבו ,כלומר עיבר
את חודש אלול ,ועל ידי זה הועברו החגים שבחודש השביעי לחודש השמיני לפי קביעת חכמי ישראל שלא הודו לו ,שהם כינו את
החודש ההוא "שמיני" ,בעוד שירבעם חשב אותו לשביעי ,וקבע החג בט"ו בו ככתוב...לא שינה ירבעם אפוא את המפורש בתורה ,כי
אם חלק על אחת ההנחות המקובלות בעיבור השנה ...וידע להטעים הנחתו לעבר את אלול למען שיהיה חג האסיף בזמנו ,ובזה עלה
לו להטות לב העם".
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יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים ,ספר שמיני ה 230

"בנה מזבח לפני העגל ,ושימש בעצמו כהן גדול ,ועלה עם כהניו למזבח".
תרגום השבעים למלכים א ',י"ב
.15
" ושישק נתן לירבעם את אנו אחות תחפניס הגבירה לו לאישה"...
.16

מל"א יד

קּומי נָא ו ְִה ְש ַתנִ ית ,וְל ֹא י ְֵדעּו ,כִ י-אתי (אַ ְת) אֵ ֶּשת י ָָר ְבעָ ם; וְהָ לַ כְ ְת ִשֹלה,
" א בָ עֵ ת הַ ִהיא ,חָ לָ ה אֲ ִביָה בֶּ ן-י ָָר ְבעָ ם .ב וַי ֹאמֶּ ר י ָָר ְבעָ ם ְל ִא ְשתֹוִ ,
ֲש ָרה לֶּ חֶּ ם ְו ִנ ֻק ִדיםּ ,ובַ ְקבֻק ְדבַ שּ--ובָ את אֵ לָ יו; הּוא יַגִ יד
ִהנֵהָ -שם אֲ ִחיָה הַ נ ִָביא--הּואִ -דבֶּ ר עָ לַ י ְלמֶּ לֶּ ְך ,עַ ל-הָ עָ ם הַ זֶּ ה .ג וְלָ ַקחַ ְת ְבי ֵָדְך ע ָ
לָ ְךַ ,מה-יִ ְהיֶּה לַ נָעַ ר .ד ו ַַתעַ ש כֵן ,אֵ ֶּשת י ָָר ְבעָ ם ,ו ַָת ָקם ו ֵַתלֶּ ְך ִשֹלה ,ו ַָתב ֹא בֵ ית אֲ ִחיָה; וַאֲ ִחיָהּו ל ֹאָ -יכֹל לִ ְראֹות ,כִ י ָקמּו עֵ ינָיו ִמ ֵשיבֹו .ה וַיהוָה
ִיהי כְ בֹאָ ּה ,ו ְִהיא
אָ ַמר אֶּ ל-אֲ ִחיָהּוִ ,הנֵה אֵ ֶּשת י ָָר ְבעָ ם בָ אָ ה ִל ְדרֹש ָדבָ ר מֵ ִע ְּמָך אֶּ לְ -בנָּה כִ י-חֹ לֶּ ה הּואָ --כזֹה ְו ָכזֶּהְ ,ת ַדבֵ ר אֵ לֶּ יהָ ; ו ִ
ֹאמר ,ב ִֹאי אֵ ֶּשת י ָָר ְבעָ ם; לָ ָּמה זֶּ ה ,אַ ְת ִמ ְת ַנכ ֵָרה ,וְאָ נֹכִ יָ ,שלּוחַ אֵ לַ יְִך
ִמ ְת ַנכ ֵָרה .ו ַוי ְִהי כִ ְשמֹעַ אֲ ִחיָהּו אֶּ ת -קֹול ַרגְ לֶּ יהָ  ,בָ אָ ה בַ פֶּ ַתח ,וַי ֶּ
ָק ָשה .ז ְלכִ י ִא ְמ ִרי ְלי ָָר ְבעָ ם ,כֹה -אָ ַמר יְהוָה אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל ,יַעַ ן אֲ ֶּשר הֲ ִרמ ִֹתיָךִ ,מתֹוְך הָ עָ ם; וָאֶּ ֶּתנְָך נָגִ יד ,עַ ל עַ ִּמי י ְִש ָראֵ ל .ח וָאֶּ ְק ַרע אֶּ ת-
ָשר ְבעֵ ינָי .ט ו ַָת ַרע
ִית כְ עַ ְב ִדי ָדוִד ,אֲ ֶּשר ָש ַמר ִמצְ וֹ ַתי וַאֲ ֶּשר-הָ לַ ְך אַ חֲ ַרי ְבכָלְ -לבָ בֹו ,לַ עֲשֹותַ ,רק הַ י ָ
הַ ַּמ ְמלָ כָה ִמבֵ ית ָדוִד ,וָאֶּ ְתנֶּהָ לָ ְך; וְל ֹא-הָ י ָ
ּומסֵ כֹותְ ,להַ כְ ִעיסֵ נִ י ,וְאֹ ִתי ִה ְשלַ כְ ָת ,אַ חֲ ֵרי ַגּוֶָּך .י לָ כֵןִ ,הנְ נִ י ֵמ ִביא ָרעָ ה
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ַ
ֲשהְּ -לָך אֱ ִ
לַ עֲשֹותִ ,מכֹל אֲ ֶּשר-הָ יּו ְלפָ נֶּיָך; ו ֵַתלֶּ ְך ו ַַתע ֶּ
ּובעַ ְר ִתי אַ חֲ ֵרי בֵ ית-י ָָר ְבעָ ם ,כַאֲ ֶּשר יְבַ עֵ ר הַ גָלָ ל עַ ד-תֻ ּמֹו .יא הַ ֵּמת
אֶּ ל -בֵ ית י ָָר ְבעָ ם ,ו ְִהכְ ַר ִתי לְ י ָָר ְבעָ ם ַמ ְש ִתין ְב ִקיר ,עָ צּור וְעָ זּוב ְבי ְִש ָראֵ ל; ִ
ּומת
יתְך; ְבבֹאָ ה ַרגְ לַ יְִך הָ ִע ָירהֵ ,
קּומיְ ,לכִ י ְלבֵ ֵ
ְלי ָָר ְבעָ ם בָ ִעיר ,י ֹאכְ לּו הַ כְ לָ ִבים ,וְהַ ֵּמת בַ ָש ֶּדה ,י ֹאכְ לּו עֹוף הַ ָש ָמיִם :כִ י יְהוָהִ ,דבֵ ר .יב וְאַ ְת ִ
הַ יָלֶּ ד .יג וְסָ פְ דּו-לֹו כָל-י ְִש ָראֵ ל ,ו ְָק ְברּו אֹ תֹו--כִ י-זֶּה לְ בַ דֹו ,יָב ֹא לְ י ָָר ְבעָ ם אֶּ לָ -קבֶּ ר :יַעַ ן נִ ְמצָ א-בֹו ָדבָ ר טֹוב ,אֶּ ל-יְהוָה אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ לְ --בבֵ ית

 כַאֲ ֶּשר,י ְִש ָראֵ ל-טו ו ְִהכָה יְהוָה אֶּ ת. עָ ָתה- גַם,ּומה
ֶּ ;בֵ ית י ָָר ְבעָ ם זֶּה הַ יֹום- אֲ ֶּשר יַכְ ִרית אֶּ ת,י ְִש ָראֵ ל-יד וְהֵ ִקים יְהוָה לֹו מֶּ לֶּ ְך עַ ל. י ָָר ְבעָ ם
-אֲ ֵש ֵריהֶּ ם- אֲ ֶּשר עָ שּו אֶּ ת, יַעַ ן: ְוז ֵָרם ֵמעֵ בֶּ ר לַ נָהָ ר,בֹותיהֶּ ם
ֵ ֲי ְִש ָראֵ ל ֵמעַ ל הָ אֲ ָד ָמה הַ טֹובָ ה הַ ז ֹאת אֲ ֶּשר נ ַָתן לַ א- ְונ ַָתש אֶּ ת,יָנּוד הַ ָקנֶּה בַ ּמַ יִם
 ו ֵַתלֶּ ְך,יז ו ַָת ָקם אֵ ֶּשת י ָָר ְבעָ ם. י ְִש ָראֵ ל- אֶּ ת, וַאֲ ֶּשר הֶּ חֱ ִטיא, אֲ ֶּשר חָ טָ א, ִבגְ לַ ל חַ ט ֹאות י ָָר ְבעָ ם--י ְִש ָראֵ ל- אֶּ ת,ִתן
ֵ טז ְוי. יְהוָה- אֶּ ת,יסים
ִ  ַמכְ ִעעַ ְבדֹו אֲ ִחיָהּו- ְביַד, כִ ְדבַ ר יְהוָה אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר:י ְִש ָראֵ ל- כָל,לֹו-יח וַיִ ְק ְברּו אֹתֹו וַיִ ְס ְפדּו.  וְהַ נַעַ ר ֵמת,הַ בַ יִת-ו ַָתב ֹא ִת ְרצָ ָתה; ִהיא בָ אָ ה ְבסַ ף
,כ וְהַ י ִָמים אֲ ֶּשר ָמלַ ְך י ָָר ְבעָ ם.  ְל ַמ ְלכֵי י ְִש ָראֵ ל--סֵ פֶּ ר ִד ְב ֵרי הַ י ִָמים- עַ ל,תּובים
ִ ְ ִהנָם כ: אֲ ֶּשר ִנ ְלחַ ם וַאֲ ֶּשר מָ לָ ְך,יט ְוי ֶֶּּתר ִד ְב ֵרי י ָָר ְבעָ ם. הַ נ ִָביא
".  ַת ְח ָתיו, וַיִ ְמֹלְך נ ָָדב ְבנֹו,אֲ ב ָֹתיו- עִ ם,ּוש ַתיִם ָשנָה; וַיִ ְשכַב
ְ עֶּ ְש ִרים
1 At that time, Abijah, a son of Jeroboam, fell sick. 2 Jeroboam said to his wife, “Go and disguise yourself, so
that you will not be recognized as Jeroboam’s wife, and go to Shiloh. The prophet Ahijah lives there, the one
who predicted that I would be king over this people. 3 Take with you ten loaves, some wafers, and a jug of honey,
and go to him; he will tell you what will happen to the boy.” 4 Jeroboam’s wife did so; she left and went to Shiloh
and came to the house of Ahijah. Now Ahijah could not see, for his eyes had become sightless with age; 5 but
the LORD had said to Ahijah, “Jeroboam’s wife is coming to inquire of you concerning her son, who is sick.
Speak to her thus and thus. When she arrives, she will be in disguise.” 6 Ahijah heard the sound of her feet as
she came through the door, and he said, “Come in, wife of Jeroboam. Why are you disguised? I have a harsh
message for you. 7 Go tell Jeroboam: Thus said the LORD, the God of Israel: I raised you up from among the
people and made you a ruler over My people Israel; 8 I tore away the kingdom from the House of David and
gave it to you. But you have not been like My servant David, who kept My commandments and followed Me with
all his heart, doing only what was right in My sight. 9 You have acted worse than all those who preceded you;
you have gone and made for yourself other gods and molten images to vex Me; and Me you have cast behind
your back. 10 Therefore I will bring disaster upon the House of Jeroboam and will cut off from Jeroboam every
male, bond and free, in Israel. I will sweep away the House of Jeroboam utterly, as dung is swept away. 11
Anyone belonging to Jeroboam who dies in the town shall be devoured by dogs; and anyone who dies in the
open country shall be eaten by the birds of the air; for the LORD has spoken. 12 As for you, go back home; as
soon as you set foot in the town, the child will die. 13 And all Israel shall lament over him and bury him; he alone
of Jeroboam’s family shall be brought to burial, for in him alone of the House of Jeroboam has some devotion
been found to the LORD, the God of Israel. 14 Moreover, the LORD will raise up a king over Israel who will
destroy the House of Jeroboam, this day and even now. 15 “The LORD will strike Israel until it sways like a reed
in water. He will uproot Israel from this good land that He gave to their fathers, and will scatter them beyond the
Euphrates, because they have provoked the LORD by the sacred posts that they have made for themselves. 16
He will forsake Israel because of the sins that Jeroboam committed and led Israel to commit.” 17 Jeroboam’s
wife got up and left, and she went to Tirzah. As soon as she stepped over the threshold of her house, the child
died. 18 They buried him and all Israel lamented over him, in accordance with the word that the LORD had
spoken through His servant the prophet Ahijah. 19 The other events of Jeroboam’s reign, how he fought and
how he ruled, are recorded in the Annals of the Kings of Israel. 20 Jeroboam reigned twenty-two years; then he
slept with his fathers, and his son Nadab succeeded him as king.
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Motive Sick who seek God

ֹאמרִ :אם כֵן לָ ָּמה זֶּה אָ נֹכִ י? ו ֵַתלֶּ ְך לִ ְדרֹש אֶּ ת ה'".
רבקה " וַיִ ְת ֹרצֲצּו הַ בָ נִ ים ְב ִק ְרבָ ּה וַת ֶּ
ֹאמר אֲ לֵ הֶּ םְ :לכּו ִד ְרשּו ְבבַ עַ ל זְ בּוב אֱ ֹלהֵ י עֶּ ְקרֹון ִאם
אחזיה "וַיִ פֹ ל אֲ חַ זְ יָה ְבעַ ד הַ ְשבָ כָה בַ ע ֲִליָתֹו אֲ ֶּשר ְבש ְֹמרֹון ַויָחַ ל וַיִ ְשלַ ח ַמ ְלאָ כִ ים ַוי ֶּ
ית ָשם,
ֹלהים ְבי ְִש ָראֵ ל ,אַ ֶּתם הֹ ְלכִ ים ִל ְדרֹש ְבבַ עַ ל זְ בּוב אֱ ֹלהֵ י עֶּ ְקרֹון?! ְולָ כֵן ,כֹה אָ ַמר ה' ,הַ ִּמטָ ה אֲ ֶּשר עָ ִל ָ
אֶּ ְחיֶּה ֵמחֳ לִ י זֶּה....הַ ִמ ְב ִלי אֵ ין אֱ ִ
ל ֹא ֵת ֵרד ִמ ֶּּמנָה ,כִ י מֹות ָתמּות'.
ֹלהים עַ ד הֵ נָה .וַי ֹאמֶּ ר הַ ֶּּמלֶּ ְך אֶּ ל חֲ זָהאֵ לַ :קח ְבי ְָדָך
ישע ַדּמֶּ ֶּשקּ ,ובֶּ ן הֲ ַדד מֶּ לֶּ ְך אֲ ָרם חֹ לֶּ ה ַו ֻיגַד לֹו לֵ אמֹר :בָ א ִאיש הָ אֱ ִ
בן הדד " ַויָב ֹא אֱ לִ ָ
ֹלהים ו ְָד ַר ְש ָת אֶּ ת ה' ֵמאֹותֹו לֵ אמֹר :הַ אֶּ ְחיֶּה ֵמחֳ ִלי זֶּה?"
ִמנְ חָ ה וְלֵ ְך לִ ְק ַראת ִאיש הָ אֱ ִ
יתָך ,כִ י ֵמת אַ ָתה וְל ֹא ִת ְחיֶּה".
ֹאמר אֵ לָ יו :כֹה אָ ַמר ה' :צַ ו לְ בֵ ֶּ
ְש ְעיָהּו בֶּ ן אָ מֹוץ הַ נ ִָביא וַי ֶּ
חזקיהו " בַ י ִָמים הָ הֵ ם חָ לָ ה ִחזְ ִקיָהּו לָ מּות ַויָבֹוא אֵ לָ יו י ַ
לֹושים ו ֵָת ַשע ְל ַמ ְלכּותֹו ְב ַרגְ לָ יו עַ ד ְל ַמעְ לָ ה חָ ְליֹו ְוגַם ְבחָ ְליֹו ל ֹא ָד ַרש אֶּ ת ה' ,כִ י בָ ר ְֹפ ִאים".
אסא – " ַויֶּחֱ לֶּ א אָ סָ א ִב ְשנַת ְש ִ
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מצודת דוד מל"א יד ,ב

"שני כסותך למען לא ידעו הרואים אשר את אשתי .כי חשב פן כשידעו אשר היא הולכת אל הנביא יחקרו לדעת מה דבר עמה ויהיה
לו למוקש"
.19

רד"ק מל"א יד ,ב

" לפי שידע כי אחיה היה שונא אותו ,לפי שסר מאחרי ה' ,אמר בלבו :אם ידע אחיה שהיא אשתי ,לא יתנבא לי כי אם רע .לפיכך אמר
לאשתו שתשתנה ,כדי שלא יכירו כי היא אשת ירבעם" .
.20

'מקרא כפשוטו' /ארנולד אהרליך ברלין תר"ס ,כרך ב 'דברי סופרים' ,עמ' .302–301

"הּוא ִדבֶּ ר עָ לַ י ְלמֶּ לֶּ ְך" :לא אמר ירבעם אל אשתו את הדברים האלה ,להגיד לה שאחיה השילוני המדבר עליו למלך – חפצו בו ,ובגלל
הדבר הזה יגיד לה מה יהיה לנער ,שהרי אשת ירבעם מתנכרה .ועוד ,שאחיה דיבר טוב על ירבעם על מנת שילך בדרכי ה' לעשות
הישר בעיניו ,והוא לא כן עשה .וירבעם אמר לאשתו ככתוב (– "הּוא ִדבֶּ ר עָ לַ י ְלמֶּ לֶּ ְך") להגיד לה שאחיה נאמן לנביא ,וכל אשר ידבר,
בוא יבוא ,שהרי דיבר עליו למלך – והוא מלך! ולמדנו מכאן דעת הראשונים (– הקדמונים) בנביא ,והיא דעה זרה מאד :כי הדבר ברור
שלא היו נותנים לנביא דעת הכול ,לפי שאם כן ,אין להתנכר אליו .וירבעם אומר שיֵדע אחיה מה יהיה לנער ,ולא יֵדע שהדורשת מאתו
על דבר הנער היא אשת ירבעם?! ובכן ,מה העלה ירבעם על דעתו? מחד ,הוא מכיר בכוחו של הנביא הזה ,שאליו הוא שולח את
אשתו ,לדעת את העתיד ,שהרי הוא עצמו התנסה בכך ,ועל כן הוא סומך על כל מה שיגיד ביחס למחלת בנו .מאידך ,הוא מורה
לאשתו להתנכר ,וחושב שהנביא הזה לא יֵדע מי היא האישה ומי השולח אותה אליו?! והדעת (– הידיעה) שהיה ירבעם חפץ בה –
נתן (– ייחס) לנביא; והדעת שלא היה חפץ בה – לא נתן לו .כי זה יצר לב האדם ,להאמין במה שהוא רוצה בו ,ולהפליג (– להרחיק)
למה שאינו רוצה בו.

.21

שמ"א ט ,ט

ֹלהים'ְ :לכּו ְונ ְֵלכָה עַ ד ָּהרֹאֶ ה' כִ י לַ נ ִָביא הַ יֹום י ִָק ֵרא ְלפָ נִ ים 'הָּ רֹאֶ ה'" .
" ְלפָ נִ ים ְבי ְִש ָראֵ ל ,כֹה אָ ַמר הָ ִאיש ְבלֶּ כְ תֹו לִ ְדרֹוש אֱ ִ -
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“ ’Motive: “The blind who ‘sees

ֹאמר :י ַָד ְע ִתי ְבנִ י י ַָד ְע ִתי גַם הּוא י ְִהיֶּה ְּלעָ ם ְוגַם הּוא יִגְ ָדל וְאּולָ ם אָ ִחיו
יעקב  “ :וְעֵ ינֵי י ְִש ָראֵ ל כ ְָבדּו ִמזֹ ֶּקן ,ל ֹא יּוכַל ִל ְראֹותַ ...ויְמָ אֵ ן אָ ִביו וַי ֶּ
הַ ָקטֹ ן יִגְ ַדל ִמ ֶּּמנּו ְוז ְַרעֹו י ְִהיֶּה ְמל ֹא הַ גֹויִם.

ֹאמר עֵ ִלי ִל ְשמּואֵ ל :לֵ ְך ְשכָב ,וְהָ יָה ִאם
שכֵב ִב ְמקֹ מֹו וְעֵ ינָיו הֵ חֵ ּלּו כֵהֹות ,ל ֹא יּוכַל לִ ְראֹותַ ...ויָבֶּ ן עֵ לִ י כִ י ה' קֹ ֵרא לַ נָעַ ר .וַי ֶּ
עלי הכהן" :וְעֵ לִ י ֹ
י ְִק ָרא אֵ לֶּ יָך ,וְאָ ַמ ְר ָתַ :דבֵ ר ה' כִ י ש ֵֹמעַ עַ ְב ֶּדָך" .
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'מקרא כפשוטו' א' אהרליך ,דברי סופרים ,מל"א יד ,יב.

" בשוב אשת ירבעם אל ביתה חיי בנה תלויים .והיא – אי אפשר לה שלא תשוב אל ביתה ...והיא תמהר לשוב לראות את בנה החולה,
ונפשה יודעת ,שכמספר צעדיה – נשימות בנה .וכאשר ִתקרב אל פתח ביתה – כן תקרב שעתו למות".
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מועד קטן כח ע"ב

"דבָ ר טֹוב"? רבי זירא ורבי חיננא בר פפא :חד אמר ,שביטל משמרתו (רש"י בספר מלכים :שהושיבוׂ אביו שומר ,שלא יעלה
מאי ָ
איש לרגל) ,ועלה לרגל .וחד אמר ,שביטל פרדסאות (– משמרות) שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל"
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'מקרא כפשוטו' א' אהרליך ,דברי סופרים ,מל"א יד ,יג

" נחלקו בו הראשונים (– חז"ל) ...ושניהם יקחו טעם המקרא הזה ...ויביאוהו ממרחקים ,והוא (– טעם המקרא) בנחת נשמע מתוך
דברי הכתוב .וטעם הכתוב הזה מפורש לנו בסופו באמרו " ְּבבֵ ית י ָָר ְבעָ ם" ,כי הוא מלמדנו שהדבר הטוב יימצא בבית ירבעם ,ואביה,
הוא אשר יימצא הדבר הטוב בבית אביו .ואם כן ...הדבר הזה הוא שבחוליו שלח ירבעם אביו לדרוש את ה' מאת נביאו ולא דרש
באלוהים אחרים כאחזיה בן אחאב (מל"ב א') ,אף לא עשה כמעשה אסא מלך יהודה לדרוש ברופאים (דבהי"ב ט"ז ,יב)
מל"א ט
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ֹאמר ה' אֵ לָ יו ָש ַמ ְע ִתי אֶּ ת ְתפִ ּלָ ְתָך
" א ַוי ְִהי כְ כַּלֹות ְשֹלמֹה לִ ְבנֹות אֶּ ת בֵ ית ה'...ב ַוי ֵָרא ה' אֶּ ל ְשֹלמֹה ֵשנִ ית כַאֲ ֶּשר נִ ְראָ ה אֵ לָ יו ְבגִ ְבעֹון .ג וַי ֶּ
וְאֶּ ת ְת ִחנ ְָתָך ...ד וְאַ ָתה ִאם ֵתלֵ ְך ְלפָ נַי ...ה וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶּ ת כִ סֵ א ַמ ְמלַ כְ ְתָך עַ ל י ְִש ָראֵ ל ְל ֹעלָ ם...
ָּת ִתי
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ...ז ְּו ִהכְּ ַר ִתי אֶ ת י ְִּש ָּראֵ ל ֵמעַ ל ְּפנֵי הָּ אֲ ָּד ָּמה אֲ ֶשר נ ַ
ּובנֵיכֶּם ֵמאַ חֲ ַרי ...וַהֲ לַ כְ ֶּתם ַועֲבַ ְד ֶּתם אֱ ִ
ו ִאם שֹוב ְתשֻ בּון אַ ֶּתם ְ
לָּ ֶהם"...
Motive those who seek A and found B
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ּולאֹם ִמ ְלאֹם יֶּאֱ ָמץ ו ְַרב ַי ֲעבֹד צָעִ יר".
ּושנֵי לְ אֻ ִּמים ִמ ֵּמעַ יְִך יִפָ ֵרדּו ְ
רבקהְ " :שנֵי גֹויִם ְב ִב ְטנְֵך ְ
בלק " :וְעַ ָתה ְלכָה נָא אָ ָרה ִּלי אֶּ ת הָ עָ ם הַ זֶּ ה ...וַאֲ ג ְָר ֶּשנּו ִמן הָ אָ ֶּרץ כִ י י ַָד ְע ִתי אֵ ת אֲ ֶּשר ְתבָ ֵרְך – ְמב ָֹרְך ,וַאֲ ֶּשר ָתאֹר יּואָ ר".
ית ִע ָּמם; ְונ ְֶּהפַ כְ ָת ,לְ ִאיש אַ חֵ ר"
ֹאמר--הֲ לֹוא כִ יְ -מ ָשחֲ ָך יְהוָה עַ ל-נַחֲ לָ תֹוְ ,לנָגִ יד ...וְצָ ְלחָ ה עָ לֶּ יָך רּוחַ יְהוָה ,ו ְִה ְתנ ִַב ָ
שאול והאתונות " :וַי ֶּ
יאם".
אּורים ,גַם בַ נְ ִב ִ
שאול ובעלת האוב " :וַיִ ְשאַ ל ָשאּול בַ ה' וְל ֹא עָ נָהּו ה' גַם בַ חֲ ֹלמֹות ,גַם בָ ִ
אחאבְ :ד ָרש נָא כַיֹום אֶּ ת ְדבַ ר ה' ...הַ אֵ לֵ ְך עַ ל ָרמֹת גִ ְלעָ ד לַ ִּמ ְלחָ ָמהִ ,אם אֶּ ְח ָדל?" ִ ...אם שֹוב ָתשּוב ְב ָשלֹום ,ל ֹא ִדבֶּ ר ה' ִבי
יהורם  :הַ אֵ ין פֹ ה נ ִָביא לַ ה' ְונ ְִד ְר ָשה אֶּ ת ה' מֵ אֹותֹו? ...וַי ֹאמֶּ ר ,כֹה אָּ ַמר ה' :עָ שֹה הַ נַחַ ל הַ זֶּ ה ג ִֵבים ג ִֵבים .כִ י כֹה אָּ ַמר ה' :ל ֹא ִת ְראּו רּוחַ
יתם כָל
ּובהֶּ ְמ ְתכֶּםְ ....ונ ַָקל ז ֹאת ְבעֵ ינֵי ה'ְ ,ונ ַָתן אֶּ ת מֹואָ ב ְבי ְֶּדכֶּם....ו ְִהכִ ֶּ
ּומ ְקנֵיכֶּם ְ
יתם אַ ֶּתם ִ
ּוש ִת ֶּ
ֶּשם וְהַ נַחַ ל הַ הּוא י ִָּמלֵ א ָמיִם ְ
וְל ֹא ִת ְראּו ג ֶּ
ִעיר ִמ ְבצָ ר ְוכָל ִעיר ִמ ְבחֹורְ ,וכָל עֵ ץ טֹוב ַת ִפילּו ְוכָל ַמעְ ְינֵי מַ יִם ִת ְסתֹמּו...
ישע לֵ ְך אֱ ָמר לֹו
ֹאמר אֵ לָ יו אֱ ִל ָ
ֹלהים ו ְָד ַר ְש ָת אֶּ ת ה' מֵ אֹותֹו לֵ אמֹר :הַ אֶּ ְחיֶּה ֵמחֳ לִ י זֶּה ...וַי ֶּ
בן הדדַ :קח ְבי ְָדָך ִמנְ חָ ה וְלֵ ְך ִל ְק ַראת ִאיש הָ אֱ ִ -
"ה ְראַ נִי ה' א ְֹתָך מֶּ לֶּ ְך
ֲשה הַ ָדבָ ר הַ גָדֹול הַ זֶּ ה?"ִ ...
"מדּועַ אֲ דֹנִ י ֹבכֶּה?""....כִ י ָמה עַ ְב ְדָך הַ כֶּלֶּ ב כִ י ַיע ֶּ
חָ יֹ ה ִת ְחיֶּה .ו ְִה ְראַ נִ י ה' כִ י מֹות יָמּותַ ....
עַ ל אֲ ָרם!"

