
 
 

 בס"ד

Yerova’m’s Wife (Anu) 
 יב-מל"א יא .1
ן כו"  ְפָרִתי ִמן-ְוָיָרְבָעם בֶּ ְך-ְנָבט אֶּ לֶּ ם ָיד, ַבּמֶּ ד, ִלְשֹלֹמה; ַוָירֶּ בֶּ ר כז  .ַהְצֵרָדה, ְוֵשם ִאּמֹו ְצרּוָעה ִאָשה ַאְלָמָנה, עֶּ ֵהִרים ָיד -ְוזֶּה ַהָדָבר, ֲאשֶּ

ְך: לֶּ תְשֹלֹמה, ָבָנה   ַבּמֶּ ת--ַהִּמּלֹוא-אֶּ ץ ִעיר ָדִוד ָאִביו-ָסַגר, אֶּ רֶּ ת כח  .פֶּ ֹעֵשה ְמָלאָכה -ַהַנַער, ִכי-ְוָהִאיש ָיָרְבָעם, ִגבֹור ָחִיל; ַוַיְרא ְשֹלֹמה אֶּ
ל ֵבית יֹוֵסף.-הּוא, ַוַיְפֵקד ֹאתֹו, ְלָכל ִ  כט   ֵסבֶּ ְך, ְוהּוא ַוְיִהי ָבֵעת ַהִהיא, ְוָיָרְבָעם ָיָצא ִמירּוָשָל רֶּ ם; ַוִיְמָצא ֹאתֹו ֲאִחָיה ַהִשיֹלִני ַהָנִביא ַבדֶּ

ה ם ְלַבָדם, ַבָשדֶּ ה ְבַשְלָמה ֲחָדָשה, ּוְשֵניהֶּ הָ  ל  .ִמְתַכסֶּ ר ָעָליו; ַוִיְקָרעֶּ ְשֵנים ָעָשר, --ַוִיְתֹפש ֲאִחָיה, ַבַשְלָמה ַהֲחָדָשה ֲאשֶּ
ת  ְלָך, ֲעָשָרה ְקָרִעים:-ר, ְלָיָרְבָעם, ַקחַויֹאמֶּ  לא  .ְקָרִעים ַהַּמְמָלָכה ִמַיד ְשֹלֹמה, ְוָנַתִתי ְלָך, -ִכי ֹכה ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ִהְנִני ֹקֵרַע אֶּ

ָחד, ִיְהיֶּה לב  .ֵאת ֲעָשָרה ַהְשָבִטים ט ָהאֶּ ר ָבַחְרִתי ָבּה, ִמֹכל ִשְבֵטי ִיְשָרֵאלְלַמַען ַעְבִדי ָדִוד, ּוְלַמַען יְ --ּלֹו-ְוַהֵשבֶּ ַיַען  לג  .רּוָשַלִם, ָהִעיר ֲאשֶּ
ת ֱאֹלֵהי ִצֹדִנין, ִלְכמֹוש ֱאֹלֵהי מֹוָאב, ּוְלִמְלֹכם ֱאֹלֵהי ְבֵני ר ֲעָזבּוִני, ַוִיְשַתֲחוּו ְלַעְשֹתרֶּ ר ְבֵעיַני ָהְלכּו ִבְדָרַכי, ַלֲעשֹות ַהָישָ -ַעּמֹון; ְולֹא-ֲאשֶּ

ת-ְולֹא לד  .ְכָדִוד ָאִביו--ְוֻחֹקַתי ּוִמְשָפַטי ַקח אֶּ ר ָבַחְרִתי ֹאתֹו,   ַהַּמְמָלָכה, ִמָידֹו:-ָכל-אֶּ נּו, ֹכל ְיֵמי ַחָייו, ְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ֲאשֶּ ִכי ָנִשיא ֲאִשתֶּ
ר ָשַמר ִמְצֹוַתי ְוֻחֹקָתי ת ַהְשָבִטיםְוָלַקְחִתי הַ  לה  .ֲאשֶּ רֶּ ט לו  .ְּמלּוָכה, ִמַיד ְבנֹו; ּוְנַתִתיָה ְּלָך, ֵאת ֲעשֶּ ֵתן ֵשבֶּ ָחד-ְוִלְבנֹו, אֶּ ִניר -ְלַמַען ֱהיֹות--אֶּ

ר ָבַחְרִתי ִלי, ָלשּום ְשִמי ָשם-ַעְבִדי ָכל-ְלָדִויד קַ  לז  .ַהָיִמים ְלָפַני, ִבירּוָשַלִם, ָהִעיר ֲאשֶּ ר--חְוֹאְתָך אֶּ ָך; ְוָהִייָת -ּוָמַלְכָת, ְבֹכל ֲאשֶּ ְתַאּוֶּה ַנְפשֶּ
ְך, ַעל לֶּ ת-ְוָהָיה, ִאם לח  .ִיְשָרֵאל-ּמֶּ ר ָעָשה ָדוִ -ָכל-ִתְשַמע אֶּ ר ֲאַצּוֶָּך, ְוָהַלְכָת ִבְדָרַכי ְוָעִשיָת ַהָיָשר ְבֵעיַני ִלְשמֹור ֻחקֹוַתי ּוִמְצֹוַתי, ַכֲאשֶּ ד ֲאשֶּ

ת-ְוָהִייִתי ִעָּמְך, ּוָבִניִתי ְלָך ַבִית--ִדיַעבְ  ר ָבִניִתי ְלָדִוד, ְוָנַתִתי ְלָך, אֶּ ֱאָמן ַכֲאשֶּ ת לט  .ִיְשָרֵאל-נֶּ ַרע ָדִוד, ְלַמַען זֹאת-ַואַענֶּה אֶּ -ַאְך, לֹא ָכל--זֶּ
ת מ  ַהָיִמים. לָיָרְבָעם; ַוָיָקם ָיָרְבָעם-ַוְיַבֵקש ְשֹלֹמה, ְלָהִמית אֶּ ְך-, ַוִיְבַרח ִמְצַרִים אֶּ לֶּ מֹות -ִמְצַרִים, ַוְיִהי ְבִמְצַרִים, ַעד-ִשיַשק מֶּ
ְך ְרַחְבָעם,  א  .ֲאֹבָתיו, ַוִיָקֵבר, ְבִעיר ָדִוד ָאִביו; ַוִיְמֹלְך ְרַחְבָעם ְבנֹו, ַתְחָתיו-ַוִיְשַכב ְשֹלֹמה, ִעם מג  ...  ְשֹלֹמה. -ִכי ְשכֶּם ָבא ָכל  ְשכֶּם:ַוֵילֶּ

ן ב  .ִיְשָרֵאל, ְלַהְמִליְך ֹאתֹו ב ָיָרְבָעם, -ַוְיִהי ִכְשֹמַע ָיָרְבָעם בֶּ ְך ְשֹלֹמה; ַוֵישֶּ לֶּ ר ָבַרח, ִמְפֵני ַהּמֶּ נּו ְבִמְצַרִים, ֲאשֶּ ְנָבט, ְוהּוא עֹודֶּ
ל-)ַוָיבֹא( ָיָרְבָעם, ְוָכללֹו, ויבאו -ַוִיְשְלחּו, ַוִיְקְראּו ג  .ְבִמְצָרִים ת ד  .ְרַחְבָעם ֵלאֹמר-ְקַהל ִיְשָרֵאל; ַוְיַדְברּו, אֶּ ֻעֵּלנּו; ְוַאָתה -ָאִביָך, ִהְקָשה אֶּ

ר ךָ --ָנַתן ָעֵלינּו-ַעָתה ָהֵקל ֵמֲעֹבַדת ָאִביָך ַהָקָשה, ּוֵמֻעּלֹו ַהָכֵבד ֲאשֶּ ל-לַוָיבֹו ָיָרְבָעם ְוכָ  יב ... .ְוַנַעְבדֶּ ר -ָהָעם אֶּ ְרַחְבָעם, ַביֹום ַהְשִליִשי, ַכֲאשֶּ
ְך ֵלאֹמר, שּובּו ֵאַלי ַביֹום ַהְשִליִשי לֶּ ר ַהּמֶּ ת יג  .ִדבֶּ ְך אֶּ לֶּ ת-ַוַיַען ַהּמֶּ ר ְיָעֻצהּו-ָהָעם, ָקָשה; ַוַיֲעֹזב אֶּ ם,  יד  .ֲעַצת ַהְזֵקִנים, ֲאשֶּ ַוְיַדֵבר ֲאֵליהֶּ

תַכֲעַצת ַהְיָלִד  ְתכֶּם ָבַעְקַרִבים-ֻעְּלכֶּם, ַוֲאִני ֹאִסיף ַעל-ים ֵלאֹמר, ָאִבי ִהְכִביד אֶּ ְתכֶּם ַבשֹוִטים, ַוֲאִני, ֲאַיֵסר אֶּ -ְולֹא טו  .ֻעְּלכֶּם; ָאִבי, ִיַסר אֶּ
ל ְך, אֶּ לֶּ ת-ִכי  ָהָעם:-ָשַמע ַהּמֶּ לְדָברֹו ֲאשֶּ -ָהְיָתה ִסָבה, ֵמִעם ְיהָוה, ְלַמַען ָהִקים אֶּ ר ְיהָוה ְבַיד ֲאִחָיה ַהִשיֹלִני, אֶּ ן-ר ִדבֶּ -ָיָרְבָעם בֶּ

ת-ִיְשָרֵאל, ִכי לֹא-ַוַיְרא ָכל טז  .ְנָבט ם, ַוָיִשבּו ָהָעם אֶּ ְך ֲאֵלהֶּ לֶּ ְך ָדָבר ֵלאֹמר ַמה-ָשַמע ַהּמֶּ לֶּ ק ְבָדִוד ְולֹא-ַהּמֶּ ן-ָּלנּו ֵחלֶּ יָך -ַנֲחָלה ְבבֶּ ִיַשי ְלֹאָהלֶּ
ְך ִיְשָרֵאל, ְלֹאָהָליו..ִיְש  ת יחָרֵאל, ַעָתה ְרֵאה ֵביְתָך ָדִוד; ַוֵילֶּ ְך ְרַחְבָעם, אֶּ לֶּ ר ַעל-ַוִיְשַלח ַהּמֶּ ן, -ַהַּמס, ַוִיְרְגמּו ָכל-ֲאֹדָרם ֲאשֶּ בֶּ ִיְשָרֵאל בֹו אֶּ

ְרָכָבה, ָלנּוס,  ְך ְרַחְבָעם, ִהְתַאֵּמץ ַלֲעלֹות. ַבּמֶּ לֶּ ל-ִיְשָרֵאל, ִכי-ַוְיִהי ִכְשֹמַע ָכל כ  ... .ְירּוָשָלִםַוָיֹמת; ְוַהּמֶּ -ָשב ָיָרְבָעם, ַוִיְשְלחּו ַוִיְקְראּו ֹאתֹו אֶּ
ט-לֹא ָהָיה ַאֲחֵרי ֵבית  ִיְשָרֵאל:-ָכל-ָהֵעָדה, ַוַיְמִליכּו ֹאתֹו ַעל   .ְיהּוָדה ְלַבדֹו-ָדִוד, זּוָלִתי ֵשבֶּ

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

מלכים א יא, אמר רבי יוחנן מפני מה זכה ירבעם למלכות מפני שהוכיח את שלמה ומפני מה נענש מפני שהוכיחו ברבים שנאמר )

( וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו אמר לו דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי כז

 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

ה". מאי בשלמה חדשה? "ַוִיְמָצא ֹאתֹו ֲאִחָיה ַהִשיֹלִני ם ְלַבָדם ַבָשדֶּ ה ְבַשְלָמה ֲחָדָשה ּוְשֵניהֶּ ְך ְוהּוא ִמְתַכסֶּ רֶּ  ַהָנִביא ַבדֶּ

מה שלמה חדשה אין בה שום דופי, אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי. דבר אחר: שלמה  –אמר רב נחמן: כשלמה חדשה 

ה'? אמר רב יהודה אמר רב: שכל תלמידי חכמים דומין שחידשו דברים שלא שמעה אוזן מע –חדשה  ם ְלַבָדם ַבָשדֶּ ולם.  מאי 'ּוְשֵניהֶּ

 לפניהם כעשבי השדה.  ואיכא דאמר: שכל טעמי תורה מגולין להן כשדה.

 "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 
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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 .4
ל--ְוִהֵנה ִאיש ֱאֹלִהים, ָבא ִמיהּוָדה ִבְדַבר ְיהָוה א"  ַהִּמְזֵבַח, ִבְדַבר ְיהָוה, -ַוִיְקָרא ַעל ב  .ַהִּמְזֵבַח, ְלַהְקִטיר-ֵאל; ְוָיָרְבָעם ֹעֵמד ַעל-ֵבית-אֶּ

ר ִמְזֵבַח ִמְזֵבַח, ֹכה ָאַמר ְיהָוה: ת-ֵבן נֹוָלד ְלֵבית-ִהֵנה  ַויֹאמֶּ יָך אֶּ יָך, ְוַעְצמֹות ָאָדם -ָדִוד, יֹאִשָיהּו ְשמֹו, ְוָזַבח ָעלֶּ ֹכֲהֵני ַהָבמֹות ַהַּמְקִטִרים ָעלֶּ
יָך ר ְיהָוה:וְ  ג  .ִיְשְרפּו ָעלֶּ ר ִדבֶּ ר  ָנַתן ַביֹום ַההּוא מֹוֵפת, ֵלאֹמר, זֶּה ַהּמֹוֵפת, ֲאשֶּ ן ֲאשֶּ שֶּ ַוְיִהי  ד  .ָעָליו-ִהֵנה ַהִּמְזֵבַח ִנְקָרע, ְוִנְשַפְך ַהדֶּ

ת ְך אֶּ לֶּ ר ָקָרא ַעל-ְדַבר ִאיש-ִכְשֹמַע ַהּמֶּ תֵאל, ַוִיְשלַ -ַהִּמְזֵבַח ְבֵבית-ָהֱאֹלִהים, ֲאשֶּ ָידֹו ֵמַעל ַהִּמְזֵבַח, ֵלאֹמר ִתְפֻשהּו; ַוִתיַבש ָידֹו -ח ָיָרְבָעם אֶּ
ר ָשַלח ָעָליו, ְולֹא ָיֹכל ַלֲהִשיָבּה ֵאָליו ן ִמן ה  .ֲאשֶּ שֶּ ר ָנַתן ִאיש ָהֱאֹלִהים  ַהִּמְזֵבַח:-ְוַהִּמְזֵבַח ִנְקָרע, ַוִיָשֵפְך ַהדֶּ  ִבְדַבר--ַכּמֹוֵפת, ֲאשֶּ

ל ו  .ְיהָוה ר אֶּ ְך ַויֹאמֶּ לֶּ ת-ִאיש ָהֱאֹלִהים, ַחל-ַוַיַען ַהּמֶּ יָך ְוִהְתַפֵּלל ַבֲעִדי, ְוָתֹשב ָיִדי, ֵאָלי; ַוְיַחל ִאיש-ָנא אֶּ ת-ְפֵני ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ְפֵני -ָהֱאֹלִהים, אֶּ
ְך ֵאָליו, ַוְתִהי ְכָבִראֹשָנה-ְיהָוה, ַוָתָשב ַיד לֶּ לַוְידַ  ז .ַהּמֶּ ְך אֶּ לֶּ ְתָנה ְלָך, ַמָתת-ִאיש ָהֱאֹלִהים, ֹבָאה-ֵבר ַהּמֶּ ר  ח  .ִאִתי ַהַבְיָתה ּוְסָעָדה; ְואֶּ ַויֹאמֶּ

ל-ִאיש ְך, ִאם-ָהֱאֹלִהים, אֶּ לֶּ ן-ַהּמֶּ ת-ִתתֶּ ָך, לֹא ָאבֹא ִעָּמְך; ְולֹא-ִלי אֶּ ה-ֲחִצי ֵביתֶּ ְשתֶּ ם ְולֹא אֶּ חֶּ ֵכן ִצָּוה ֹאִתי, -ִכי ט  .הַּמִים, ַבָּמקֹום ַהזֶּ -ֹאַכל לֶּ
ה-ִבְדַבר ְיהָוה ֵלאֹמר, לֹא ם, ְולֹא ִתְשתֶּ חֶּ ר ָהָלְכתָ -תֹאַכל לֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ְך ַאֵחר; ְולֹא י  .ָּמִים; ְולֹא ָתשּוב, ַבדֶּ רֶּ ְך, ְבדֶּ ר ָבא ָבּה -ַוֵילֶּ ְך, ֲאשֶּ רֶּ ָשב ַבדֶּ

ל  " .ֵאל-ֵבית-אֶּ
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.” 
 

  קב ע"א–סנהדרין קא ע"ב  .5

"אמר רב נחמן גסות הרוח )רש"י: גאווה( שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם...אמר רבי אבא אחר תפשו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר 

אמר ירבעם: אי הכי לא בעינא  רש"י: שמפני  –בן ישי בראש  –בגן עדן, אמר לו מי בראש?  לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל

 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
ת כה "  ן ָיָרְבָעם אֶּ ת-ַוִיבֶּ ן אֶּ ב ָבּה; ַוֵיֵצא ִמָשם, ַוִיבֶּ ְפַרִים, ַוֵישֶּ ר ָיָרְבָעם, ְבִלבֹו: כו  .ְפנּוֵאל-ְשכֶּם ְבַהר אֶּ ַעָתה ָתשּוב ַהַּמְמָלָכה, ְלֵבית   ַויֹאמֶּ

ה, ַלֲעשֹות ְזָבִחים ְבֵבית-ִאם כז  .ָדִוד ה ָהָעם ַהזֶּ ל-ַיֲעלֶּ ה אֶּ ל-ְיהָוה ִבירּוָשַלִם, ְוָשב ֵלב ָהָעם ַהזֶּ ם, אֶּ ְך ְיהּוָדה; ַוֲהָרֻגִני, -ֲאֹדֵניהֶּ לֶּ ְרַחְבָעם מֶּ
ל ְך-ְוָשבּו אֶּ לֶּ ְך כח  .ְיהּוָדה-ְרַחְבָעם מֶּ לֶּ ְגֵלי זָ --ַוִיָּוַעץ ַהּמֶּ ם, ַרבַוַיַעש, ְשֵני עֶּ ר ֲאֵלהֶּ יָך ִיְשָרֵאל, --ָלכֶּם ֵמֲעלֹות ְירּוָשַלִם-ָהב; ַויֹאמֶּ ִהֵנה ֱאֹלהֶּ



 
 

ץ ִמְצָרִים רֶּ ֱעלּוָך ֵמאֶּ ר הֶּ ת כט  .ֲאשֶּ ם אֶּ ָחד, ְבֵבית-ַוָישֶּ ת-ָהאֶּ ָחד, ָנַתן ְבָדן-ֵאל; ְואֶּ ה, ְלַחָטאת; ַוֵיְלכּו ָהָעם ִלְפֵני  ל  .ָהאֶּ ַוְיִהי ַהָדָבר ַהזֶּ
ָחד, ַעדהָ  ת לא  .ָדן-אֶּ ר לֹא-ַוַיַעש, אֶּ ש ַהְשִמיִני  לב  .ָהיּו ִמְבֵני ֵלִוי-ֵבית ָבמֹות; ַוַיַעש ֹכֲהִנים ִמְקצֹות ָהָעם, ֲאשֶּ ַוַיַעש ָיָרְבָעם ָחג ַבֹחדֶּ

ר ִביהּוָדה, ַוַיַעל ַעל-ַבֲחִמָשה ָחג ֲאשֶּ ש כֶּ ר-ֵכן ָעָשה ְבֵבית--ַהִּמְזֵבחַ -ָעָשר יֹום ַלֹחדֶּ ת-ֵאל, ְלַזֵבַח ָלֲעָגִלים ֲאשֶּ ֱעִמיד ְבֵבית ֵאל, אֶּ -ָעָשה; ְוהֶּ
ר ָעָשה ר-ַוַיַעל ַעל לג  .ֹכֲהֵני ַהָבמֹות ֲאשֶּ ש ַהְשִמיִני-ָעָשה ְבֵבית-ַהִּמְזֵבַח ֲאשֶּ ר--ֵאל, ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַבֹחדֶּ ש, ֲאשֶּ מלבד ָבָדא -ַבֹחדֶּ

ה, לֹא לג ...  ַהִּמְזֵבַח ְלַהְקִטיר-)ִמִּלבֹו(; ַוַיַעש ָחג ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, ַוַיַעל ַעל ָשב ָיָרְבָעם ִמַדְרכֹו ָהָרָעה; ַוָיָשב ַוַיַעש ִמְקצֹות -ַאַחר ַהָדָבר ַהזֶּ
ת--ָהָעם, ֹכֲהֵני ָבמֹות ָחֵפץ ְיַמֵּלא אֶּ ה, ְלַחַטאת ֵבית ָיָרְבָעם; ּוְלַהְכִחיד, ּוְלַהְשִמיד, ֵמַעל, ְפֵני  לד  .ָבמֹות ָידֹו, ִויִהי ֹכֲהֵני-הֶּ ַוְיִהי ַבָדָבר ַהזֶּ

 .ָהֲאָדָמה
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. 
 

 רמב"ם מורה נבוכים ג, לב  .7
"שאין מטבע האדם שיתחנך על ֵשרות של עבדות בחומר ובלבנים...ואחרי כן מיד ירחץ את ידיו מלכלוכם ויילחם בבת אחת בילידי 

 הענק" 
 

 מנחות קט ע"ב  .8

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. 

 
 בראשית רבה סז, ה  .9

ִלבֹורשעים ברשות לבן: "ָאַמר ָנָבל "ה ר ֵעָשו בְּ ִלבֹו..." )תהילים י"ד, א(; "ַויֹאמֶּ ר ָיָרְבָעם  בְּ ִלבֹו..." )בראשית כ"ז, מא(; "ַויֹאמֶּ ר  ...";בְּ "ַויֹאמֶּ

ִלבֹוָהָמן  ת  לבן ברשותן:  –אבל הצדיקים  ..." )אסתר ו', ו(בְּ רֶּ ּה"ְוַחָנה ִהיא ְמַדבֶּ ר ָדִוד  ..." )שמ"א א', יג(;ַעל ִלבָּ ..." )שם ֶאל ִלבֹו"ַויֹאמֶּ

ם ָדִנֵיאל  כ"ז, א(;  ר ה  ..." )דניאל א', ח(.ַעל ִלבֹו"ַוָישֶּ  ..." )בראשית ח', כא(ֶאל ִלבֹודומין לבוראן: "ַויֹאמֶּ

 
 תענית ל ע"ב  .10

משמרות( שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים,  –)המלך האחרון בממלכת ישראל( פרוסדיות  –)אמר: יום שביטל הושע בן אלה  " עולא

 שלא יעלו ישראל לרגל."



 
 

 טו−דהי"ב י"א, יג .11

ר ְבָכל ִיְשָרֵאל ִהְתַיְצבּו ָעָליו  ם ַוֲאֻחָזָתם ַוֵיְלכּו ִליהּוָדה  על רחבעם( ִמָכל ְגבּוָלם. ִכי –)" ְוַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים ֲאשֶּ ת ִמְגְרֵשיהֶּ ָעְזבּו ַהְלִוִים אֶּ

 ִ ר ְוִלירּוָשָל ד לֹו ֹכֲהִנים ַלָבמֹות ְוַלְשִעיִרים ְוָלֲעָגִלים ֲאשֶּ  ָעָשה.ם  ִכי ִהְזִניָחם ָיָרְבָעם ּוָבָניו ִמַכֵהן ַלה'. ַוַיֲעמֶּ

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. 

 

 רש"י מל"א יב, לג .12

ש ַהְשִמיִני'  ראוי החג להיות. ובוהחודש השמיני( חודש האסיף,  –) הואדרש להם:  – 'ַבֹחדֶּ

 

 נט-'המקרא והמסורה', הרב ראובן מרגליות ע"מ נד .13

כאשר ידענו מחוקי קביעת השנה, שיכולים לעֵבר 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 

כלומר עיבר   ו לחלוק על כלל עקרוני זה... לא נפֵלאת אפוא שירבעם בדא חודש מלבו,אבל ירבעם... הרשה לעצמ  היא מדברי קבלה,

כינו את  שהםאת חודש אלול, ועל ידי זה הועברו החגים שבחודש השביעי לחודש השמיני לפי קביעת חכמי ישראל שלא הודו לו, 

תוב...לא שינה ירבעם אפוא את המפורש בתורה, כי החודש ההוא "שמיני", בעוד שירבעם חשב אותו לשביעי, וקבע החג בט"ו בו ככ

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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 צמו כהן גדול, ועלה עם כהניו למזבח"."בנה מזבח לפני העגל, ושימש בע

 

  י"ב ,'למלכים א תרגום השבעים .15
 "...אחות תחפניס הגבירה לו לאישה אנו" ושישק נתן לירבעם את 

 
 מל"א יד .16

ן א"  ר ָיָרְבָעם ְלִאְשתֹו, קּוִמי ָנא  ב  .ָיָרְבָעם-ָבֵעת ַהִהיא, ָחָלה ֲאִבָיה בֶּ ת ָיָרְבָעם; ְוָהַלְכְת ִשֹלה, -ְוִהְשַתִנית, ְולֹא ֵיְדעּו, ִכיַויֹאמֶּ אתי )ַאְת( ֵאשֶּ

ְך, ַעל-הּוא--ָשם ֲאִחָיה ַהָנִביא-ִהֵנה לֶּ ר ָעַלי ְלמֶּ ה-ִדבֶּ ם ְוִנֻקִדים, ּוַבְקֻבק ְדַבש ג  .ָהָעם ַהזֶּ חֶּ א ַיִגיד ּוָבאת ֵאָליו; הּו--ְוָלַקַחְת ְבָיֵדְך ֲעָשָרה לֶּ

ְך ִשֹלה, ַוָתבֹא ֵבית ֲאִחָיה; ַוֲאִחָיהּו לֹא ד .ִיְהיֶּה ַלָנַער-ָלְך, ַמה ת ָיָרְבָעם, ַוָתָקם ַוֵתלֶּ ַויהוָה  ה  ָיֹכל ִלְראֹות, ִכי ָקמּו ֵעיָניו ִמֵשיבֹו.-ַוַתַעש ֵכן, ֵאשֶּ

ל ת ָיָרְבָעם ָבָאה לִ -ָאַמר אֶּ לֲאִחָיהּו, ִהֵנה ֵאשֶּ ה הּוא-ְבָנּה ִכי-ְדֹרש ָדָבר ֵמִעְּמָך אֶּ יָה; ִויִהי ְכֹבָאּה, ְוִהיא --ֹחלֶּ ָכֹזה ְוָכזֶּה, ְתַדֵבר ֵאלֶּ

תו  .ִמְתַנֵכָרה ה, ַאְת ִמְתנַ -ַוְיִהי ִכְשֹמַע ֲאִחָיהּו אֶּ ת ָיָרְבָעם; ָלָּמה זֶּ ר, ֹבִאי ֵאשֶּ ַתח, ַויֹאמֶּ יָה, ָבָאה ַבפֶּ ֵכָרה, ְוָאֹנִכי, ָשלּוַח ֵאַלִיְך קֹול ַרְגלֶּ

ְנָך ָנִגיד, ַעל ַעִּמי ִיְשָרֵאל-ְלִכי ִאְמִרי ְלָיָרְבָעם, ֹכה ז  .ָקָשה תֶּ ר ֲהִרֹמִתיָך, ִמתֹוְך ָהָעם; ָואֶּ ת ח  .ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ַיַען ֲאשֶּ ְקַרע אֶּ -ָואֶּ

ְתנֶָּה  ר-ָלְך; ְולֹאַהַּמְמָלָכה ִמֵבית ָדִוד, ָואֶּ ר ָשַמר ִמְצֹוַתי ַוֲאשֶּ ַוָתַרע  ט  .ְלָבבֹו, ַלֲעשֹות, ַרק ַהָיָשר ְבֵעיָני-ָהַלְך ַאֲחַרי ְבָכל-ָהִייָת ְכַעְבִדי ָדִוד, ֲאשֶּ

ר ה-ַלֲעשֹות, ִמֹכל ֲאשֶּ ְך ַוַתֲעשֶּ ָלֵכן, ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה  י  .ְכִעיֵסִני, ְוֹאִתי ִהְשַלְכָת, ַאֲחֵרי ַגּוֶָּךְּלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּוַמֵסכֹות, ְלהַ -ָהיּו ְלָפנֶּיָך; ַוֵתלֶּ

ל ר ְיַבֵער ַהָגָלל ַעד-ֵבית ָיָרְבָעם, ְוִהְכַרִתי ְלָיָרְבָעם ַמְשִתין ְבִקיר, ָעצּור ְוָעזּוב ְבִיְשָרֵאל; ּוִבַעְרִתי ַאֲחֵרי ֵבית-אֶּ ַהֵּמת  יא  .ֻתּמֹו-ָיָרְבָעם, ַכֲאשֶּ

ה, יֹאְכלּו עֹוף ַהָשָמִים: ְוַאְת קּוִמי, ְלִכי ְלֵביֵתְך; ְבֹבָאה ַרְגַלִיְך ָהִעיָרה, ּוֵמת  יב  .ִכי ְיהָוה, ִדֵבר  ְלָיָרְבָעם ָבִעיר, יֹאְכלּו ַהְכָלִבים, ְוַהֵּמת ַבָשדֶּ

ד ל-ִכי--ִיְשָרֵאל, ְוָקְברּו ֹאתֹו-לֹו ָכל-ְוָסְפדּו יג  .ַהָילֶּ ר:-זֶּה ְלַבדֹו, ָיבֹא ְלָיָרְבָעם אֶּ ל-ַיַען ִנְמָצא  ָקבֶּ ְבֵבית --ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל-בֹו ָדָבר טֹוב, אֶּ



 
 

ְך ַעל יד  .ָיָרְבָעם לֶּ ת-ְוֵהִקים ְיהָוה לֹו מֶּ ר ַיְכִרית אֶּ ה, ַגם-ִיְשָרֵאל, ֲאשֶּ תְוהִ  טו  .ָעָתה-ֵבית ָיָרְבָעם זֶּה ַהיֹום; ּומֶּ ר -ָכה ְיהָוה אֶּ ִיְשָרֵאל, ַכֲאשֶּ

ת ר ַלָנָהר:-ָינּוד ַהָקנֶּה ַבַּמִים, ְוָנַתש אֶּ ם, ְוֵזָרם ֵמֵעבֶּ ר ָנַתן ַלֲאבֹוֵתיהֶּ ת  ִיְשָרֵאל ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהטֹוָבה ַהזֹאת ֲאשֶּ ר ָעשּו אֶּ ם-ַיַען, ֲאשֶּ -ֲאֵשֵריהֶּ

ת- תְוִיֵתן,  טז  .ְיהָוה-ַמְכִעיִסים, אֶּ ת--ִיְשָרֵאל-אֶּ ֱחִטיא, אֶּ ר הֶּ ר ָחָטא, ַוֲאשֶּ ְך  יז  .ִיְשָרֵאל-ִבְגַלל ַחטֹאות ָיָרְבָעם, ֲאשֶּ ת ָיָרְבָעם, ַוֵתלֶּ ַוָתָקם ֵאשֶּ

ר, ְבַיד  ל:ִיְשָראֵ -לֹו, ָכל-ַוִיְקְברּו ֹאתֹו ַוִיְסְפדּו יח  .ַהַבִית, ְוַהַנַער ֵמת-ַוָתבֹא ִתְרָצָתה; ִהיא ָבָאה ְבַסף ר ִדבֶּ ַעְבדֹו ֲאִחָיהּו -ִכְדַבר ְיהָוה ֲאשֶּ

ר ָמָלְך: יט  .ַהָנִביא ר ִנְלַחם ַוֲאשֶּ ר ִדְבֵרי ָיָרְבָעם, ֲאשֶּ ר ִדְבֵרי ַהָיִמים-ִהָנם ְכתּוִבים, ַעל  ְויֶּתֶּ ר ָמַלְך ָיָרְבָעם,  כ  .ְלַמְלֵכי ִיְשָרֵאל--ֵספֶּ ְוַהָיִמים ֲאשֶּ

ְשִר   "  .ֲאֹבָתיו, ַוִיְמֹלְך ָנָדב ְבנֹו, ַתְחָתיו-ים ּוְשַתִים ָשָנה; ַוִיְשַכב, ִעםעֶּ

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. 

 

 



 
 

17. Motive Sick who seek God 

ת ה'."רבקה  ְך ִלְדֹרש אֶּ ה ָאֹנִכי? ַוֵתלֶּ ר: ִאם ֵכן ָלָּמה זֶּ  " ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּה ַותֹאמֶּ

ר ְבֹשְמרֹון ַוָיַחל ַוִיְשַלח ַמְלָאִכים וַ  אחזיה ְקרֹון  ִאם "ַוִיֹפל ֲאַחְזָיה ְבַעד ַהְשָבָכה ַבֲעִלָיתֹו ֲאשֶּ ם: ְלכּו ִדְרשּו ְבַבַעל ְזבּוב ֱאֹלֵהי עֶּ ר ֲאֵלהֶּ יֹאמֶּ

ְקרֹון?! וְ  ם ֹהְלִכים ִלְדֹרש ְבַבַעל ְזבּוב ֱאֹלֵהי עֶּ ְחיֶּה ֵמֳחִלי זֶּה....ַהִמְבִלי ֵאין ֱאֹלִהים ְבִיְשָרֵאל, ַאתֶּ ר ָעִליָת ָשם, אֶּ ָלֵכן, ֹכה ָאַמר ה', ַהִּמָטה ֲאשֶּ

ָנה, ִכי מֹות ָתמּות'.לֹא ֵתרֵ   ד ִמּמֶּ

ה ַוֻיַגד לֹו ֵלאֹמר: ָבא ִאיש ָהֱאֹלִהים ַעד ֵהָנה. ַויֹאבן הדד  ְך ֲאָרם ֹחלֶּ לֶּ ן ֲהַדד מֶּ ק, ּובֶּ שֶּ ל ֲחָזהֵאל"ַוָיבֹא ֱאִליָשע ַדּמֶּ ְך אֶּ לֶּ ר ַהּמֶּ : ַקח ְבָיְדָך מֶּ

ְחיֶּה ֵמֳחִלי זֶּה?"  ת ה' ֵמאֹותֹו ֵלאֹמר: ַהאֶּ  ִמְנָחה ְוֵלְך ִלְקַראת ִאיש ָהֱאֹלִהים ְוָדַרְשָת אֶּ

ר ֵאָליו: ֹכה ָאַמר ה'חזקיהו " ן ָאמֹוץ ַהָנִביא ַויֹאמֶּ ָך, ִכי ֵמת ַאָתה ְולֹא ִתְחיֶּה.: צַ ַבָיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָיהּו ָלמּות ַוָיבֹוא ֵאָליו ְיַשְעָיהּו בֶּ   "ו ְלֵביתֶּ

א ָאָסא ִבְשַנת ְשלֹוִשים ָוֵתַשע ְלַמְלכּותֹו ְבַרְגָליו ַעד ְלַמְעָלה ָחְליֹו ְוַגם ְבָחְליֹו לֹא ָדַרש אֶּ "  – אסא  ת ה', ִכי ָבֹרְפִאים."ַויֱֶּחלֶּ
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ם אשר את אשתי. כי חשב פן כשידעו אשר היא הולכת אל הנביא יחקרו לדעת מה דבר עמה ויהיה "שני כסותך למען לא ידעו הרואי

 לו למוקש"

 

 רד"ק מל"א יד, ב .19

ה', אמר בלבו: אם ידע אחיה שהיא אשתי, לא יתנבא לי כי אם רע. לפיכך אמר  " לפי שידע כי אחיה היה שונא אותו, לפי שסר מאחרי

 לאשתו שתשתנה, כדי שלא יכירו כי היא אשת ירבעם. "

 

 .302–301'מקרא כפשוטו' /ארנולד אהרליך ברלין תר"ס, כרך ב 'דברי סופרים', עמ'  .20

ְך": לא אמר ירבעם אל אשתו את הדברים ה לֶּ ר ָעַלי ְלמֶּ חפצו בו, ובגלל  –אלה, להגיד לה שאחיה השילוני המדבר עליו למלך "הּוא ִדבֶּ

הדבר הזה יגיד לה מה יהיה לנער, שהרי אשת ירבעם מתנכרה. ועוד, שאחיה דיבר טוב על ירבעם על מנת שילך בדרכי ה' לעשות 

ְך"( –)הישר בעיניו, והוא לא כן עשה. וירבעם אמר לאשתו ככתוב  לֶּ ר ָעַלי ְלמֶּ להגיד לה שאחיה נאמן לנביא, וכל אשר ידבר,  "הּוא ִדבֶּ

הקדמונים( בנביא, והיא דעה זרה מאד: כי הדבר ברור  –)והוא מלך! ולמדנו מכאן דעת הראשונים  –בוא יבוא, שהרי דיבר עליו למלך 

ולא ֵידע שהדורשת מאתו  שלא היו נותנים לנביא דעת הכול, לפי שאם כן, אין להתנכר אליו. וירבעם אומר שֵידע אחיה מה יהיה לנער,

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 

 –הידיעה( שהיה ירבעם חפץ בה  –)חושב שהנביא הזה לא ֵידע מי היא האישה ומי השולח אותה אליו?! והדעת לאשתו להתנכר, ו

להרחיק(  –)כי זה יצר לב האדם, להאמין במה שהוא רוצה בו, ולהפליג לא נתן לו.  –ייחס( לנביא; והדעת שלא היה חפץ בה  –)נתן 

 למה שאינו רוצה בו.

 

  שמ"א ט, ט .21

ְכתֹו ִלְדרֹוש אֱ  ֹרֶאהֹלִהים: 'ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד -" ְלָפִנים ְבִיְשָרֵאל, ֹכה ָאַמר ָהִאיש ְבלֶּ ֹרֶאה' ִכי ַלָנִביא ַהיֹום ִיָקֵרא ְלָפִנים 'הָּ  '. "הָּ

 

22. Motive: “The blind who ‘sees’ “ 

ן, לֹא יּוַכל לִ “  :יעקב  ר: ָיַדְעִתי ְבִני ָיַדְעִתי  ַגם הּוא ִיְהיֶּה ְּלָעם ְוַגם הּוא ִיְגָדל ְואּוָלם ָאִחיו  ְראֹות...ְוֵעיֵני ִיְשָרֵאל ָכְבדּו ִמֹזקֶּ ַוְיָמֵאן ָאִביו ַויֹאמֶּ

נּו  ְוַזְרעֹו ִיְהיֶּה ְמלֹא ַהגֹוִים.  ַהָקֹטן ִיְגַדל ִמּמֶּ



 
 

ן ֵעִלי ִכי ה' ֹקֵרא ַלָנַער. ..לֹא יּוַכל ִלְראֹות.ְוֵעיָניו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות,  ְוֵעִלי ֹשֵכב ִבְמֹקמֹו: "עלי הכהן ר ֵעִלי ִלְשמּוֵאל: ֵלְך ְשָכב, ְוָהָיה ִאם  ַוָיבֶּ ַויֹאמֶּ

יָך, ְוָאַמְרָת:  ָך.  ִיְקָרא ֵאלֶּ  "ַדֵבר ה' ִכי ֹשֵמַע ַעְבדֶּ

 

 'מקרא כפשוטו' א' אהרליך, דברי סופרים, מל"א יד, יב. .23

אי אפשר לה שלא תשוב אל ביתה... והיא תמהר לשוב לראות את בנה החולה,  –ביתה חיי בנה תלויים. והיא " בשוב אשת ירבעם אל 

 כן תקרב שעתו למות." –נשימות בנה. וכאשר ִתקרב אל פתח ביתה  –ונפשה יודעת, שכמספר צעדיה 

 מועד קטן כח ע"ב  .24

ׂ  אביו שומר, שלא יעלה פפא מאי "ָדָבר טֹוב"? רבי זירא ורבי חיננא בר : חד אמר, שביטל משמרתו )רש"י בספר מלכים: שהושיבו

 משמרות( שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל"  –)איש לרגל(, ועלה לרגל. וחד אמר, שביטל פרדסאות 

  'מקרא כפשוטו' א' אהרליך, דברי סופרים, מל"א יד, יג .25

טעם המקרא( בנחת נשמע מתוך  –).. ושניהם יקחו טעם המקרא הזה... ויביאוהו ממרחקים, והוא חז"ל(. –)" נחלקו בו הראשונים 

ֵבית דברי הכתוב. וטעם הכתוב הזה מפורש לנו בסופו באמרו " ירבעם, ואביה, בבית ָיָרְבָעם", כי הוא מלמדנו שהדבר הטוב יימצא בְּ

ה הוא שבחוליו שלח ירבעם אביו לדרוש את ה' מאת נביאו ולא דרש הוא אשר יימצא הדבר הטוב בבית אביו. ואם כן... הדבר הז

 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 .26
ל ְשֹלֹמה ֵשנִ  ת ֵבית ה'...ב ַוֵיָרא ה' אֶּ ת ְתִפָּלְתָך " א ַוְיִהי ְכַכּלֹות ְשֹלֹמה ִלְבנֹות אֶּ ר ה' ֵאָליו ָשַמְעִתי אֶּ ר ִנְרָאה ֵאָליו ְבִגְבעֹון. ג ַויֹאמֶּ ית ַכֲאשֶּ

ת ִכֵסא ַמְמַלְכְתָך ַעל ִיְשָרֵאל ְלֹעָלם... ת ְתִחָנְתָך... ד ְוַאָתה ִאם ֵתֵלְך ְלָפַני... ה ַוֲהִקֹמִתי אֶּ  ְואֶּ

ם ּוְבֵניכֶּם  ו  ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים...ִאם שֹוב ְתֻשבּון ַאתֶּ ם ַוֲעַבְדתֶּ ַתִתי  ז ֵמַאֲחַרי... ַוֲהַלְכתֶּ ה ֲאֶשר נָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ֵאל ֵמַעל פְּ רָּ ַרִתי ֶאת ִישְּ ִהכְּ וְּ
ֶהם  " ...לָּ

 
27. Motive those who seek A and found B 

 "ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר. ּוְלֹאם ִמְלֹאם יֱֶּאָמץ  ִיָפֵרדּו ּוְשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך  גֹוִים ְבִבְטֵנְך ְשֵנירבקה: " 

ץ   בלק: " נּו ִמן ָהָארֶּ ה... ַוֲאָגְרשֶּ ת ָהָעם ַהזֶּ ר ְתָבֵרְך ְוַעָתה ְלָכה ָנא ָאָרה ִּלי אֶּ ר ָתֹאר יּוָאר. –ִכי ָיַדְעִתי ֵאת ֲאשֶּ  "ְמֹבָרְך, ַוֲאשֶּ

רשאול והאתונות:  יָך רּוַח ְיהָוה, ְוִהְתַנִביָת ִעָּמם; ְונְֶּהַפְכָת, ְלִאיש ַאֵחר" ַנֲחָלתֹו, ְלָנִגיד...-ְמָשֲחָך ְיהָוה ַעל-ִכיֲהלֹוא --" ַויֹאמֶּ  ְוָצְלָחה ָעלֶּ

 "ַבְנִביִאם.ַגם ַבֲחֹלמֹות, ַגם ָבאּוִרים, ַגם ַוִיְשַאל ָשאּול ַבה' ְולֹא ָעָנהּו ה'  " שאול ובעלת האוב: 

ְחָדל?" ... ִאם שֹוב ָתשּוב ְבָשלֹואחאב:  ת ְדַבר ה' ...ַהֵאֵלְך ַעל ָרֹמת ִגְלָעד ַלִּמְלָחָמה, ִאם אֶּ ר ה' ִביְדָרש ָנא ַכיֹום אֶּ  ם, לֹא ִדבֶּ
ת ה' ֵמאֹותֹו?... : יהורם  ר, ַהֵאין ֹפה ָנִביא ַלה' ְוִנְדְרָשה אֶּ ַמר ה'ַויֹאמֶּ ה ֵגִבים ֵגִבים. ִכי ֹכה אָּ ַמר ה': ָעשֹה ַהַנַחל ַהזֶּ : לֹא ִתְראּו רּוַח ֹכה אָּ

ְמְת  ם ּוִמְקֵניכֶּם ּוְבהֶּ ם ַאתֶּ ם  ְוַהַנַחל ַההּוא ִיָּמֵלא ָמִים ּוְשִתיתֶּ ם ָכל ְולֹא ִתְראּו גֶּשֶּ ת מֹוָאב ְביְֶּדכֶּם....ְוִהִכיתֶּ כֶּם....ְוָנַקל זֹאת ְבֵעיֵני ה', ְוָנַתן אֶּ
 ִעיר ִמְבָצר ְוָכל ִעיר ִמְבחֹור, ְוָכל ֵעץ טֹוב ַתִפילּו  ְוָכל ַמְעְיֵני ַמִים ִתְסֹתמּו...

ְחיֶּה ֵמֳחִלי זֶּה.ְוָדַרְש ֹלִהים -ַקח ְבָיְדָך ִמְנָחה ְוֵלְך ִלְקַראת ִאיש ָהאֱ בן הדד:  ת ה' ֵמאֹותֹו ֵלאֹמר: ַהאֶּ ר ֵאָליו ֱאִליָשע ֵלְך ֱאָמר לֹו ָת אֶּ .. ַויֹאמֶּ

ה?"...."ַמדּוַע ֲאֹדִני ֹבכֶּה?" ...ְוִהְרַאִני ה' ִכי מֹות ָימּות.ָחֹיה ִתְחיֶּה.  ה ַהָדָבר ַהָגדֹול ַהזֶּ ב ִכי ַיֲעשֶּ לֶּ ְך "ִהְראַ ..."ִכי ָמה ַעְבְדָך ַהכֶּ לֶּ ִני ה' ֹאְתָך מֶּ

 ַעל ֲאָרם!"

 

 
 

 
 

 


