
 
 

 המלכת רחבעם ומרד ירבעם -[1]מלכים א פרק יב 
 

 הקדמה
 

אירוע זה הוא . ממלכת יהודה וממלכת ישראל –אנו לומדים על פילוג הממלכה לשניים  בפרק יב
שורשו של הפילוג בחיי . בעל חשיבות רבה ביותר בתולדות העם ועומד במרכזו של ספר מלכים

בשני הפרקים . בפרק יב, בימי רחבעם בנו –אבל הוא יוצא לפועל רק לאחר מותו , שלמה בפרק יא
, התפוררות הממלכה והטעויות הפוליטיות –המישור הריאלי : שני מישוריםמתואר הפילוג ב

 . חטאי שלמה ורחבעם –ורוחני 
  

 : חלקו הראשון עוסק בסיפור המלכת רחבעם והמרד שבא בעקבותיו: פרק יב נחלק לשני חלקים
 

 המלכת רחבעם בשכם .א
 
אֵּ ( א) ְשרָּ ל יִּ א כָּ י ְשכֶּם בָּ ם ְשכֶּם כִּ ְבעָּ ְך ְרחַּ יְך אֹּתֹווַּיֵּלֶּ ְמלִּ  :ל ְלהַּ
י ( ב) ְשמֹּעַּ וְַּיהִּ ְך ְשלֹּמֹּה וַּיֵּשֶּ כִּ לֶּ םֶּ ְננֵּי הַּ ח מִּ רַּ ר בָּ ם ֲאשֶּ יִּ ְצרַּ מּו ְבמִּ ט ְוהּוא עֹודֶּ ן ְנבָּ ם בֶּ ְבעָּ ם יָּרָּ ְבעָּ ב יָּרָּ

ם יִּ ְצרָּ  :ְבמִּ
אמֹּר( ג) ם לֵּ ְבעָּ ל ְרחַּ ְברּו אֶּ ל וְַּידַּ אֵּ ְשרָּ ל יִּ ל ְקהַּ ם ְוכָּ ְבעָּ ְקְראּו לֹו ויבאו וַּיָּבֹּא יָּרָּ יִּ ְשְלחּו וַּ יִּ  :וַּ
ד ֲאשֶּ ( ד) בֵּ כָּ עֺּלֹו הַּ ה ּומֵּ שָּ קָּ יךָּ הַּ ת ָאבִּ ֲעבֹּדַּ ל מֵּ קֵּ ה הָּ תָּ ה עַּ נּו ְוַאתָּ לֵּ ת עֺּ ה אֶּ ְקשָּ יךָּ הִּ ינּו ָאבִּ לֵּ ן עָּ ר נָּתַּ

ךָּ  ְבדֶּ  :ְונַּעַּ
ים ( ה) ה יָּמִּ ם ְלכּו עֹּד ְשלֹּשָּ יהֶּ ר ֲאלֵּ םְושּובּו וַּיֹּאמֶּ עָּ י וַּיְֵּלכּו הָּ לָּ  :אֵּ
 

הוא בא אליהם . השבט המרכזי בישראל, ירבעם צריך לבוא לשכם המצויה בנחלת אפרים
 לשם 

כבר כאן יש הצהרה של העם על היחס המותנה למלכותו של רחבעם . ולא להיפך, המלכתו
שכם היא עירו ]במגרש הביתי שלהם , הם הקובעים את המקום והעיתוי. שיתגלה בהמשך

 [. משבט אפרים, של ירבעם
. צירופו של ירבעם משתלב אף הוא במגמה זו של עמידה עצמאית של העם מול רחבעם

ולכן הוא העומד כנציג ישראל מול רחבעם , ירבעם הופקד בידי שלמה על סבל בית יוסף
שכן ירבעם היה בתקופת שלמה מורד , ש כאן גם איום מרומזנראה שי. בענין הקלת הסבל

כ בהשבתו ארצה ובהעמדתו בראש "וא. ונתפס כאיום על מלכות שלמה, במלכות
המשלחת הישראלית יש העזה גדולה ואיום מרומז על האלטרנטיבה הקיימת לשלטון 

 . רחבעם
ולאחר , הבשלב הראשון שמע על מות שלמ. הפסוק מתאר שני שלבים בהגעת ירבעם

שלחו וקראו לו וכבר ': ק כתב"רד? מדוע לא בא כששמע. ששלחו וקראו לו שב לישראל
, כלומר. '..ויהי כשמוע ירבעם מה ששלחו לו בא ממצרים ובא הוא וכל קהל ישראל בשכם

והשמיעה נעשתה בעקבות , ולמעשה היה כאן שלב אחד, השלב השני קודם לראשון
המצודות פירש שלמרות ששמע ישב . בלשון הכתובאולם פירוש זה דחוק . השליחות
משמעות הדבר היא שירבעם לא רצה לבוא מעצמו ונזקק . עד שקראו לו, במצרים

 . לקריאת העם כדי לעמוד בראשם מול רחבעם
מות שלמה הביא מחד : במקבילשאירעו אפשרות שלישית היא שמדובר בשני אירועים 

וקיבל , יל שמע גם ירבעם על מות שלמהאבל במקב, להמלכת רחבעם ולהליכתו לשכם
וניצבו אחד מול , רחבעם וירבעם, במקביל, כך הלכו לשכם. להמלכה הזמנה מהעם לבוא

  .השני כשתי האלטרנטיבות למלוכה
 

, שלמה הפריז בעול הכבד שהטיל. היא בקשה לגיטימית להקלת העבודה בקשת ישראל
אולם גם מאחוריה מסתתר . ורחבעם מתבקש לשוב למצב הרגיל, שהיה מעל יכולת העם

שעבודם לרחבעם מותנה בהסכמתו , כלומר. 'ונעבדך': איום המרומז במילה האחרונה
 .    להקלת העבודה



 
 

 
 עצת הזקנים ועצת הילדים .ב

 
ים ( ו) נִּ ְזקֵּ ת הַּ ם אֶּ ְבעָּ ְך ְרחַּ לֶּ םֶּ ץ הַּ ּוָּעַּ יִּ יםוַּ יּו עְֹּמדִּ ר הָּ י לֵּאמֹּר  ֲאשֶּ ְהיֹּתֹו חַּ יו בִּ ת ְננֵּי ְשלֹּמֹּה ָאבִּ  אֶּ

יךְ  ים אֵּ צִּ ם נֹועָּ יב ַאתֶּ שִּ ר ְלהָּ בָּ זֶּה דָּ ם הַּ עָּ ת הָּ  :אֶּ
אמֹּר ( ז) יו לֵּ לָּ ְברּו אֵּ  וְַּידַּ

זֶּה וַּ  ם הַּ עָּ ד לָּ בֶּ ְהיֶּה עֶּ יֹום תִּ ם הַּ ים אִּ ים טֹובִּ רִּ ם ְדבָּ ְרתָּ ֲאלֵּיהֶּ בַּ ם ְודִּ יתָּ ם וֲַּענִּ ְדתָּ  ֲעבַּ
ים יָּמִּ ל הַּ ים כָּ דִּ יּו ְלךָּ ֲעבָּ  :ְוהָּ

ר ( ח) תֹו ֲאשֶּ ְדלּו אִּ ר גָּ ים ֲאשֶּ דִּ ְילָּ ת הַּ ץ אֶּ ּוָּעַּ יִּ צֺּהּו וַּ ר ְיעָּ ים ֲאשֶּ נִּ ְזקֵּ ת הַּ ת ֲעצַּ יווַּיֲַּעזֹּב אֶּ נָּ ים ְלפָּ עְֹּמדִּ  :הָּ
ם ( ט) יהֶּ ר ֲאלֵּ הוַּיֹּאמֶּ ים  מָּ צִּ ם נֹועָּ יבַאתֶּ ן ְונָּשִּ ל מִּ קֵּ י לֵּאמֹּר הָּ לַּ ְברּו אֵּ ר דִּ זֶּה ֲאשֶּ ם הַּ עָּ ת הָּ ר אֶּ בָּ עֹּל  דָּ הָּ

ינּו לֵּ יךָּ עָּ ן ָאבִּ ר נָּתַּ  : ֲאשֶּ
יךָּ לֵּ ( י) לֶּ ְברּו אֵּ ר דִּ זֶּה ֲאשֶּ ם הַּ עָּ ר לָּ אמֹּר כֹּה תֹּאמַּ תֹו לֵּ ְדלּו אִּ ר גָּ ים ֲאשֶּ דִּ ְילָּ יו הַּ לָּ ְברּו אֵּ יךָּ אמֹּר ָאוְַּידַּ בִּ

י ְתנֵּי ָאבִּ םָּ ה מִּ בָּ י עָּ מִּ טָּ ם קָּ יהֶּ ר ֲאלֵּ בֵּ ינּו כֹּה ְתדַּ לֵּ עָּ ל מֵּ קֵּ ה הָּ נּו ְוַאתָּ לֵּ ת עֺּ יד אֶּ ְכבִּ  :הִּ
ְלכֶּם ( יא) ל עֺּ יף עַּ י אֹוסִּ ד וֲַּאנִּ בֵּ יכֶּם עֹּל כָּ יס ֲעלֵּ ְעמִּ י הֶּ ה ָאבִּ תָּ  ְועַּ

עַּ  ְתכֶּם בָּ ר אֶּ י ֲאיַּןֵּ ים וֲַּאנִּ ּׁשֹוטִּ ְתכֶּם בַּ ר אֶּ ןַּ י יִּ יםָאבִּ בִּ  :ְקרַּ
 
י ( יב) ישִּ ְּׁשלִּ יֹום הַּ ם בַּ ְבעָּ ל ְרחַּ ם אֶּ עָּ ל הָּ ם ְוכָּ ְבעָּ  וַּיָּבֹוא יָּרָּ

אמֹּר  ְך לֵּ לֶּ םֶּ ר הַּ בֶּ ר דִּ ֲאשֶּ י שּובּוכַּ ישִּ ְּׁשלִּ יֹום הַּ י בַּ לַּ  :אֵּ
צֺּהּו( יג) ר ְיעָּ ים ֲאשֶּ נִּ ְזקֵּ ת הַּ ת ֲעצַּ ה וַּיֲַּעזֹּב אֶּ שָּ ם קָּ עָּ ת הָּ ְך אֶּ לֶּ םֶּ ן הַּ  :וַּיַּעַּ
ם ( יד) ְלכֶּ ל עֺּ יף עַּ י אֹּסִּ ם וֲַּאנִּ ת עְֺּלכֶּ יד אֶּ ְכבִּ י הִּ אמֹּר ָאבִּ ים לֵּ דִּ ְילָּ ת הַּ ֲעצַּ ם כַּ יהֶּ ר ֲאלֵּ בֵּ  וְַּידַּ

ים בִּ ְקרַּ עַּ ְתכֶּם בָּ ר אֶּ י ֲאיַּןֵּ ים וֲַּאנִּ ּׁשֹוטִּ ְתכֶּם בַּ ר אֶּ ןַּ י יִּ  :ָאבִּ
ע( טו) מַּ ם ְיקֹּוָּק ְולֹּא שָּ עִּ ה מֵּ בָּ ה סִּ ְיתָּ י הָּ ם כִּ עָּ ל הָּ ְך אֶּ לֶּ םֶּ ר ְיקֹּוָּק בְ  הַּ בֶּ ר דִּ רֹו ֲאשֶּ ת ְדבָּ ים אֶּ קִּ ן הָּ עַּ יַּד ְלמַּ

ט ן ְנבָּ ם בֶּ ְבעָּ ל יָּרָּ י אֶּ ילֹּנִּ ּׁשִּ יָּה הַּ  :ֲאחִּ
 

ובוחר לבסוף . המשיאות לו עצות הפוכות, הזקנים והילדים –רחבעם פונה לשתי קבוצות יועצים 
 :דיםוננסה לבדוק מדוע בחר רחבעם ביל, נשווה בין שתי העצות. בעצת הילדים

   
יחד , קרבה גדולה יותריש לו . ואילו הילדים עומדים לפניו, הזקנים היו עומדים לפני אביו .א

אבל גם מבטא יחס , הכינוי ילדים הוא ניגוד לזקניםנראה ש. עם חוסר נסיון מדיני
 . כגילו של רחבעם, ם בגילאי ארבעיםשכן מבחינת הגיל מדובר באנשי, ביקורתי

יתכן שאצל הזקנים זו הצעה ואצל הילדים הוא מוכן מראש לקבל את  .'מה'ו' איך' .ב
 .דבריהם

 . ולכן מקבל את דבריהם, רחבעם רואה עצמו חלק מהם. 'ונשיב' -' להשיב' .ג
 .ירואצל הילדים הוא מוסיף את דברי העם הזה תוך השמטת הקושי של העבודה שהזכ .ד

ובעת מעצלות ולא מקושי זהו ביטוי לתפיסתו את בקשת העם כבקשה לא לגיטימית הנ
מודע מספיק לאיום משום שאין הוא ', ונעבדך'הוא גם משמיט את מילת התנאי . אמיתי

חסות לבקשת יהשאלה העומדת על הפרק היא שאלת ההתי. ולמצבו הפוליטי הבעייתי
אולם למעשה זה חשיבות מכרעת כיוון שהוא המעשה הראשון שלו כמלך ובו . העם

 . בעיני העם מדד לראשונה יכולתוית
 . רחבעם עוזב את עצת הזקנים עוד קודם ששמע את העצה החילופית .ה

 
הזקנים מנתחים באופן מעמיק את המצב הפוליטי הבעייתי בו הוא ? מה שורש ההבדל בין העצות

שנראית , הם מציעים לו לרכוש את לב העם ואת סמכותו באמצעות הענות לבקשתם. נמצא
. לעמו אולם היא שתוביל בסופו של דבר להגברת השליטה שלו בעםשל המלך ' עבדות'לכאורה כ

אלא באמצעות קניית אמון , הדרך האמיתית לקנות את מעמדו היא לא באמצעות הטלת מרות
אם היום תהיה עבד לעם ] כוחו נראית עצה זו כעצה תבוסתניתבעיני הנער היהיר והבטוח ב. העם

 [. והיו לך עבדים כל הימים –



 
 

הם מציעים לו . וחושבים שכוחו הוא בלתי מוגבל, ם מבינים את המצב הבעייתיהילדים אינ
בולט לעין גם הסגנון הכוחני והברוטלי של הנערים . וכך לבסס את מעמדו להשתמש בכח מול כוח

הנערים כן משתמשים בהכבדת העול . המשתמשים בדימויים חריפים כדי להטיל מורא על העם
 .  עם יקשה עוד יותר מאביו את העולשל שלמה כדי לומר לעם שרחב

, כאמור. זאת כדי לבאר את פשר המעשה שנראה לא הגיוני. 'שהיתה סיבה מעם ה, הכתוב מעיר
ירבעם . הגיון משלוגם אולם נראה שיש לו . כאן משולב ההיבט הרוחני שמיימי במישור הריאלי

יו כיוון שהוא בוטח בכוחו פועל באופן כוחני וממשיך את המגמה של השעבוד שהחלה בתקופת אב
הבטחון . ששורשם בחטאי שלמה אביו, חטאו הוא חטא היהירות והגאוה. וסמוך על עוצמתו

שמבקש לשפוט את , היפוך של תחילת מלכות שלמהזהו . ך לרועץהמופרז בכוחו ובמלכותו הופ
, בושלמה מטיל מסים על העם אבל במקביל העם נשאר שמח ומרוצה ממצ. העם ולהיות משרתו

לעומת זאת באחרית ימיו מהרגע שהמלכות . כיוון ששלמה משכיל לפעול בחכמה בתחום המס
ירבעם . הופכת למטרה בפני עצמה הנטל יוצא מפרופורציה ומתחילה התמרמרות על השעבוד

א תוצאה ישירה והגיונית של בכך העונש הו. ממשיך קו זה של אחרית ימי שלמה ומקצין אותו
  . החטא

 . משיבם המלך בלשון קשה, בניגוד לבקשתם להקל את עולו הקשה – 'קשה.. ךויען המל'
 

 המרד .ג
 
י ( טז) ל כִּ אֵּ ְשרָּ ל יִּ לֶּךְ וַּיְַּרא כָּ םֶּ ע הַּ מַּ ם לֹּא שָּ יהֶּ בּו ֲאלֵּ אמֹּר  וַּיָּשִּ ר לֵּ בָּ ְך דָּ לֶּ םֶּ ת הַּ ם אֶּ עָּ  הָּ

יךָּ  לֶּ י ְלאֹּהָּ שַּ ן יִּ ה ְבבֶּ ֲחלָּ ד ְולֹּא נַּ וִּ ק ְבדָּ לֶּ נּו חֵּ ה לָּ ד  מַּ וִּ יְתךָּ דָּ ה בֵּ ה ְראֵּ תָּ ל עַּ אֵּ ְשרָּ  יִּ
יו לָּ ל ְלאֹּהָּ אֵּ ְשרָּ ְך יִּ  :וַּיֵּלֶּ

ם( יז) ְבעָּ ם ְרחַּ יהֶּ ְמלְֹּך ֲעלֵּ יִּ ה וַּ י ְיהּודָּ רֵּ ים ְבעָּ יְֹּשבִּ ל הַּ אֵּ ְשרָּ  פ: ּוְבנֵּי יִּ
 
ְשרָּ ( יח) ל יִּ ְרְגמּו כָּ יִּ ס וַּ םַּ ל הַּ ר עַּ ם ֲאשֶּ ת ֲאדֹּרָּ ם אֶּ ְבעָּ ְך ְרחַּ לֶּ םֶּ ח הַּ ְשלַּ ן וַּיָּמֹּת וַּיִּ בֶּ ל בֹו אֶּ  אֵּ

ִּם לָּ נּוס ְירּושָּ ה לָּ בָּ ְרכָּ םֶּ ֲעלֹות בַּ ץ לַּ ְתַאםֵּ ם הִּ ְבעָּ ְך ְרחַּ לֶּ םֶּ  :ְוהַּ
זֶּה( יט) יֹום הַּ ד הַּ ד עַּ וִּ ית דָּ ל ְבבֵּ אֵּ ְשרָּ ְפְשעּו יִּ יִּ  ס: וַּ
י( כ) ל כִּ אֵּ ְשרָּ ל יִּ ְשמֹּעַּ כָּ י כִּ ב וְַּיהִּ ם  שָּ ְבעָּ  יָּרָּ

ל  אֵּ ְשרָּ ל יִּ ל כָּ יכּו אֹּתֹו עַּ ה וַּיְַּמלִּ דָּ עֵּ ל הָּ ְקְראּו אֹּתֹו אֶּ יִּ ְשְלחּו וַּ יִּ  וַּ
דֹו ה ְלבַּ ט ְיהּודָּ בֶּ י שֵּ תִּ ד זּולָּ וִּ ית דָּ י בֵּ יָּה ַאֲחרֵּ  :לֹּא הָּ

 
ִּם ( כא) לַּ ם ְירּושָּ ְבעָּ  ויבאו וַּיָּבֹּא ְרחַּ

ן מֵּ  ְניָּמִּ ט בִּ בֶּ ת שֵּ ה ְואֶּ ית ְיהּודָּ ל בֵּ ת כָּ ל אֶּ הוַּיְַּקהֵּ מָּ ְלחָּ ה מִּ חּור עֹּשֵּ ף בָּ לֶּ ים אֶּ  ָאה ּוְשמֹּנִּ
ל  אֵּ ְשרָּ ית יִּ ם בֵּ ם עִּ חֵּ לָּ  ְלהִּ

יב  שִּ ן ְשלֹּמֹּהְלהָּ ם בֶּ ְבעָּ ְרחַּ ה לִּ ְםלּוכָּ ת הַּ  פ: אֶּ
אמֹּר( כב) ים לֵּ ֱאלֹּהִּ יש הָּ ְעיָּה אִּ ל ְשמַּ ים אֶּ ֱאלֹּהִּ ר הָּ י ְדבַּ  :וְַּיהִּ
ְך ְיהּו( כג) לֶּ ן ְשלֹּמֹּה מֶּ ם בֶּ ְבעָּ ל ְרחַּ ה ֱאמֹּר אֶּ  דָּ

ם לֵּאמֹּר עָּ ר הָּ ין ְויֶּתֶּ ְניָּמִּ ה ּובִּ ית ְיהּודָּ ל בֵּ ל כָּ  :ְואֶּ
ל ( כד) אֵּ ְשרָּ ם ְבנֵּי יִּ יכֶּ ם ֲאחֵּ ֲחמּון עִּ לָּ ֲעלּו ְולֹּא תִּ ר ְיקֹּוָּק לֹּא תַּ  כֹּה ָאמַּ

זֶּה שּובּו  ר הַּ בָּ דָּ ְהיָּה הַּ י נִּ תִּ אִּ י מֵּ יתֹו כִּ יש ְלבֵּ  אִּ
ְשְמעּו ר ְיקֹּוָּק  וַּיִּ ת ְדבַּ  אֶּ

ר ְיקֹּוָּק בּווַּיָּשֺּ  ְדבַּ כֶּת כִּ לֶּ  ס: לָּ
 

 : ניתן להצביע על שלושה שלבים במהלך המרד
 וכנגדו המלכת רחבעם ביהודה, הכרזת המרד בישראל –סירוב רחבעם  .א
 . והמלכת ירבעם, פשיעת ישראל. שליחת אדורם ורגימתו .ב
 . הפילוג מקבל תוקף. ועצירתו בידי הנביא, ניסיון השבת המלכות .ג

  
 . 'וישיבו העם את המלך דבר': ועונה באותה מטבע, גיב העם לדברי רחבעםבשלב הראשון מ



 
 

ועתה חוזרת , בימי דוד קריאת המרד שטבע שבע בן בכריהינה .. .'חלק בדוד מה לנו'קריאתם 
 . ונקראת בפיהם

כביטוי , בשלב זה לא מבין עדיין רחבעם את משמעות ההתרחשויות ושולח את אדורם שעל המס
התוצאות . תוך התעלמות מהשטח, ממשיך לפעול בתוקפנות וביהירות. עסקים כרגיל – לשילטונו

בכוחו ולא דאג  ללמדך שהוא היה בטוח. האחרון אדורם נרגם ורחבעם ניצל ברגע –מגיעות מיד 
 . ניסיון הריגת המלך –המרד מקבל ביטוי מעשי חריף . 'ויפשעו': כאן נאמר .לעצמו כלל

לאחר , בכח רבהפעם , סה בפעם השלישית לכפות את מרותו על העםומנ, רחבעם לא מתייאש
וכנגד המרד האלים הוא , כנגד דברי ההתנגדות למס הוא שלח את אדורם. שכמעט מצא את מותו

. 'לנוס ירושלים.. התאמץ' –הוא המשך של פסוק יח ' ויבוא רחבעם ירושלים'. מפעיל את הצבא
כיוון , אולם שמעיה איש האלהים מודיע לו לחדול מכך . מגייס את יהודה ובנימין למלחמההוא 

שיבת : שלוש שיבות בפסקה. ושב על עקבותיו' רחבעם מציית לדבר ה. 'שהדבר נהיה מאת ה
 . ולבסוף שיבתו מהמלחמה –כנגדה השבת המלוכה של רחבעם  –ירבעם למלוכה 

יש כאן שמיעה . פסקה זו מדברת בשבחו של רחבעם שקיבל את הגזרה האלהית ולא נאבק בה
שלא פגשנו , יתכן שזהו מהרמז בשמו של איש האלהים]כנגד אי השמיעה לדברי העם ' לדבר ה

', מכאן אתה למד על תודעתו של רחבעם המבטל רצונו למלוך מפני רצון ה[. שמעיה –במקום נוסף 
 .  'וממילא רואה את מלכותו תלויה בדבר ה

. בפסוקים כג כד' לדברי ה, את המלוכה בפסוק כא וראוי להשוות את נסיונו של רחבעם להשיב
רוצה ' רחבעם בן שלמה, 'בית יהודה ובית ישראל: בפסוק כא שני חלקי הממלכה מכונים בתים

ולא תלחמון עם אחיכם 'נאמר ' אולם בדברי ה. להלחם בבית ישראל כדי להשיב אליו את המלוכה
נוסף לשמו של רחבעם ' שבדברי ה, ועוד. העםבני ישראל הוא כינוי כללי ומאחד לכל . 'בני ישראל

וניתנת גושפנקה נבואית , בכך ניטלת ההצדקה ממעשהו של רחבעם. 'מלך יהודה'בן שלמה הכינוי 
 . למצב הפוליטי החדש

 


