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פרק י"ד  -מות אביה בן ירבעם וסיכום מלכות רחבעם
הרב אלחנן סמט
כפי שראינו בשיעורים הקודמים ,האירועים בפרק י"ג לא שינו באופן מהותי את המצב בבית אל ,וכמו
שהכתוב מתאר [יג ,לג-לד]:

(לג) ַאחַ ר הַ ָּדבָּ ר הַ זֶּה ֹלא שָּ ב י ָָּּרבְ עָּ ם ִמ ַד ְרּכ ֹו הָּ ָּרעָּ ה ַויָּשָּ ב וַ יַעַ ׂש ִמ ְקצוֹת הָּ עָּ ם ּכֹ ֲהנֵי בָּ מוֹת
הֶּ חָּ פֵ ץ יְמַ לֵא אֶּ ת יָּד ֹו וִ יהִ י ּכֹ ֲהנֵי בָּ מוֹת( :לד) ַויְהִ י בַ ָּדבָּ ר הַ זֶּה לְ חַ טַ את בֵ ית י ָָּּרבְ עָּ ם ּולְ הַ כְ ִחיד
ּולְ הַ ְש ִמיד מֵ עַ ל פְ נֵי הָּ א ֲָּדמָּ ה:
כפי שראינו ,לנבואה בפרק י"ג שני חלקים .בחלק הראשון איש האלוקים מיהודה יצא כמנצח במאבקו
עם ירבעם ,ובחלק השני נכשל איש האלוקים וגרם לחילול ה' .אבל בסופו של דבר גם הנביא הזקן
הצטרף אל נבואתו של איש האלוקים ,כך שבסוף החלק השני של הנבואה חיזק יותר את החלק
הראשון .התנ"ך מספר שלמרות שני החלקים הללו ,לא שב ירבעם מדרכו הרעה .כלומר הנבואה על
שני חלקיה לא השיגה את מטרתה .אמנם יכול להיות שלמרות שהנבואה לא השפיעה על ירבעם ,היא
אכן השפיעה על חלק מתושבי בית אל ,ואפילו על כהני בית אל .אולי חלקם עזבו את תפקידם ולכן היה
צורך לשוב ולגייס כהנים חדשים כמו שמתאור בפסוק ל"ג .אך גם אם הנבואה אכן פעלה קצת ,בסופו
של דבר מטרת הנבואה הייתה פירוק הפולחן בבית אל  -ודבר זה לא קרה .גם אם כהנים אחדים עזבו,
ירבעם השלים את החיסרון בקלות.
כלל הנבואה בתנ"ך רצתה להציל את ארץ ישראל וממלכת יהודה מחורבן .אפשר לומר שהנבואה
מהבחינה הזו נכשלה  -דהיינו החורבן לא נמנע ועם ישראל לא חזר בתשובה .אבל אין לנו כח לאמוד
את הצלחת הנבואה בשעתה ביחס ליחידים .ביחס למגמה הכוללת היא לא השיגה את מטרתה ,אך
את השפעת הנבואה על אנשים בודדים אין אנו יודעים .ישנם רמזים לדבר ,ולמעשה גם בפרק י"ג יכול
להיות שחלק מאנשי בית אל חזרו בתשובה  -אך במגמה הכוללת של הנבואה ודאי שהיא לא הצליחה.
אי ההצלחה היא לא אשמת הנבואה ,אלא אשמת ירבעם ועם ישראל.

עונשו של ירבעם
כישלונה של הנבואה גוזר את דינו של ירבעם ,כמו שאומר הפסוק האחרון בפרק .התנ"ך אומר לקורא
שאל לו לחשוב שכיוון שהנבואה לא השיגה את מטרתה ,ירבעם ימשיך למלוך עד שבעתיד הרחוק
יגשים יאשיהו את נבואת איש האלוקים .אמנם הנבואה מתייחסת לעתיד הרחוק ,והיא גוף הבעיה
בנבואה כמו שלמדנו  -אבל התנ"ך אומר כבר עכשיו שאם ירבעם לא יישמע לדבר ה' העתידי ,הכרתת
ביתו תהיה מיידית .כלומר ,גם אם הפולחן בבית אל ימשיך לפעול ,היוזם של הפולחן הזה ישלם מחיר
בקרוב .המימוש של הדבר הזה מתרחש בפרק י"ד [א-כ]:

קּומי נָּא וְ הִ ְשּתַ נִית וְ ֹלא י ְֵדעּו
(א) בָּ עֵ ת הַ הִ יא חָּ לָּה אֲבִ יָּה בֶּ ן י ָָּּרבְ עָּ ם( :ב) ַו ֹיאמֶּ ר י ָָּּרבְ עָּ ם לְ אִ ְשּת ֹו ִ
ּכִ י אַ ּתְ אֵ שֶּ ת י ָָּּרבְ עָּ ם וְ הָּ לַכְ ּתְ ִשֹלה הִ נֵה שָּ ם א ֲִחיָּה הַ נָּבִ יא הּוא ִדבֶּ ר עָּ לַי לְ מֶּ לְֶּך עַ ל הָּ עָּ ם הַ זֶּה:
(ג) וְ לָּקַ חַ ּתְ בְ י ֵָּדְך עֲׂשָּ ָּרה לֶּחֶּ ם וְ נִקֻּ ִדים ּובַ ְקבֻּק ְדבַ ש ּובָּ את אֵ לָּיו הּוא יַגִ יד לְָּך מַ ה יִ הְ יֶּה ַלנָּעַ ר:
(ד) וַּתַ עַ ׂש ּכֵן אֵ שֶּ ת י ָָּּרבְ עָּ ם וַּתָּ קָּ ם וַּתֵ לְֶּך ִשֹלה וַּתָּ בֹא בֵ ית א ֲִחיָּה ַוא ֲִחיָּהּו ֹלא יָּכֹ ל לִ ְראוֹת ּכִ י קָּ מּו
עֵ ינָּיו ִמשֵ יבוֹ:
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(ה) וַה' ָאמַ ר אֶּ ל א ֲִחיָּהּו הִ נֵה אֵ שֶּ ת י ָָּּרבְ עָּ ם בָּ ָאה לִ ְדרֹש ָּדבָּ ר מֵ עִ ְמָך אֶּ ל בְ נָּּה ּכִ י חֹ לֶּה הּוא ָּּכזֹה
וְ ָּכזֶּה ּתְ ַדבֵ ר אֵ לֶּיהָּ וִ יהִ י כְ בֹאָּ ּה וְ הִ יא ִמתְ ַנּכ ֵָּרה( :ו) ַויְהִ י כִ ְשמֹ עַ א ֲִחיָּהּו אֶּ ת קוֹל ַרגְ לֶּיהָּ בָּ ָאה
בַ פֶּ תַ ח ַויֹאמֶּ ר בֹאִ י אֵ שֶּ ת י ָָּּרבְ עָּ ם לָּמָּ ה זֶּה אַ ְּת ִמתְ ַנּכ ֵָּרה וְ ָאנֹ כִ י שָּ לּוחַ אֵ ַליְִך קָּ שָּ ה( :ז) לְ כִ י אִ ְמ ִרי
לְ י ָָּּרבְ עָּ ם ּכֹ ה ָאמַ ר ה' אֱֹלהֵ י י ְִׂש ָּראֵ ל יַעַ ן אֲשֶּ ר ה ֲִרימֹ תִ יָך ִמּתוְֹך הָּ עָּ ם וָּאֶּ ּתֶּ נְָך נָּגִ יד עַ ל עַ ִמי
י ְִׂש ָּראֵ ל( :ח) וָּאֶּ ְק ַרע אֶּ ת הַ מַ ְמ ָּלכָּה ִמבֵ ית ָּדוִ ד וָּאֶּ ּתְ ֶּנהָּ לְָּך וְ ֹלא הָּ יִיתָּ ּכְ עַ בְ ִדי ָּדוִ ד אֲשֶּ ר שָּ מַ ר
ִמצְ וֹתַ י ַואֲשֶּ ר הָּ לְַך ַאח ֲַרי בְ כָּל לְ בָּ ב ֹו ַלעֲׂשוֹת ַרק הַ יָּשָּ ר בְ עֵ ינָּי( :ט) וַּתָּ ַרע ַלעֲׂשוֹת ִמּכֹ ל אֲשֶּ ר הָּ יּו
לְ פָּ נֶּיָך וַּתֵ לְֶּך וַּתַ עֲׂשֶּ ה לְ ָך אֱֹלהִ ים אֲחֵ ִרים ּומַ סֵ כוֹת לְ הַ כְ עִ יסֵ נִי וְ אֹ תִ י הִ ְשלַכְ ּתָּ ַאח ֲֵרי ַגּוֶָּך( :י) ָּלכֵן
הִ ְננִי מֵ בִ יא ָּרעָּ ה אֶּ ל בֵ ית י ָָּּרבְ עָּ ם וְ הִ כְ ַרּתִ י לְ י ָָּּרבְ עָּ ם מַ ְשּתִ ין בְ ִקיר עָּ צּור וְ עָּ זּוב בְ י ְִׂש ָּראֵ ל ּובִ עַ ְר ִּתי
ַאח ֲֵרי בֵ ית י ָָּּרבְ עָּ ם ַּכאֲשֶּ ר יְבַ עֵ ר הַ ָּגלָּל עַ ד ּתֻּמוֹ( :יא) הַ מֵ ת לְ י ָָּּרבְ עָּ ם בָּ עִ יר יֹאכְ לּו הַ ּכְ לָּבִ ים וְ הַ מֵ ת
קּומי לְ כִ י לְ בֵ יתֵ ְך בְ בָֹאה ַרגְ ַליְִך הָּ עִ ָּירה ּומֵ ת
בַ שָּ ֶּדה יֹאכְ לּו עוֹף הַ שָּ מָּ יִם ּכִ י ה' ִדבֵ ר( :יב) וְ אַ ּתְ ִ
הַ ָּילֶּד( :יג) וְ סָּ פְ דּו ל ֹו כָּל י ְִׂש ָּראֵ ל וְ קָּ בְ רּו אֹ ת ֹו ּכִ י זֶּה לְ בַ ד ֹו ָּיבֹא לְ י ָָּּרבְ עָּ ם אֶּ ל קָּ בֶּ ר יַעַ ן נ ְִמצָּ א ב ֹו
ָּדבָּ ר טוֹב אֶּ ל ה' אֱֹלהֵ י י ְִׂש ָּראֵ ל בְ בֵ ית י ָָּּרבְ עָּ ם( :יד) וְ הֵ ִקים ה' ל ֹו מֶּ לְֶּך עַ ל י ְִׂש ָּראֵ ל אֲשֶּ ר יַכְ ִרית
אֶּ ת בֵ ית י ָָּּרבְ עָּ ם זֶּה הַ יוֹם ּומֶּ ה גַם עָּ ּתָּ ה( :טו) וְ הִ ּכָּה ה' אֶּ ת י ְִׂש ָּראֵ ל ַּכאֲשֶּ ר ָּינּוד הַ קָּ נֶּה בַ מַ יִם
וְ נָּתַ ש אֶּ ת י ְִׂש ָּראֵ ל מֵ עַ ל הָּ א ֲָּדמָּ ה הַ טוֹבָּ ה הַ זֹאת אֲשֶּ ר נָּתַ ן ַלאֲבוֹתֵ יהֶּ ם וְ ז ֵָּרם מֵ עֵ בֶּ ר ַלנָּהָּ ר יַעַ ן
אֲשֶּ ר עָּ ׂשּו אֶּ ת אֲשֵ ֵריהֶּ ם מַ כְ עִ יסִ ים אֶּ ת ה'( :טז) וְ יִּתֵ ן אֶּ ת י ְִׂש ָּראֵ ל בִ גְ לַל חַ טֹאות י ָָּּרבְ עָּ ם אֲשֶּ ר
חָּ טָּ א ַואֲשֶּ ר הֶּ ח ֱִטיא אֶּ ת י ְִׂש ָּראֵ ל:
(יז) וַּתָּ קָּ ם אֵ שֶּ ת י ָָּּרבְ עָּ ם וַּתֵ לְֶּך וַּתָּ בֹא תִ ְרצָּ תָּ ה הִ יא בָּ ָאה בְ סַ ף הַ בַ יִת וְ הַ נַעַ ר מֵ ת( :יח) וַיִ ְקבְ רּו
אֹ ת ֹו וַיִ סְ פְ דּו ל ֹו ּכָּל י ְִׂש ָּראֵ ל ּכִ ְדבַ ר ה' אֲשֶּ ר ִדבֶּ ר בְ יַד עַ בְ ד ֹו א ֲִחיָּהּו הַ נָּבִ יא( :יט) וְ יֶּתֶּ ר ִדבְ ֵרי
י ָָּּרבְ עָּ ם אֲשֶּ ר נִלְ חַ ם ַואֲשֶּ ר מָּ לְָּך הִ נָּם ּכְ תּובִ ים עַ ל סֵ פֶּ ר ִדבְ ֵרי הַ י ִָּמים לְ מַ לְ כֵי י ְִׂש ָּראֵ ל( :כ) וְ הַ י ִָּמים
ּושּתַ יִם שָּ נָּה וַיִ ְשּכַב עִ ם ֲאבֹתָּ יו וַיִ ְמֹלְך נ ָָּּדב בְ נ ֹו ּתַ ְחּתָּ יו:
אֲשֶּ ר מָּ לְַך י ָָּּרבְ עָּ ם עֶּ ְׂש ִרים ְ
במילים "בעת ההיא" שבתחילת הפרק ,ישנו קישור בין שני האירועים .כלומר בסמוך לאותו אירוע
שמתואר בפרק י"ג חולה אחיה בן ירבעם .דבר זה מלמד אותנו שהנבואה כאן בפרק י"ד מפי אחיה
השילוני באה להשלים את הנבואה של פרק י"ג .שאלנו בזמנו מדוע הקב"ה שולח נביא צעיר מיהודה,
ולא שולח את אחיה השילוני נביא הדור .ענינו שישנה תשובה טכנית שאחיה השילוני הוא זקן ועיוור.
כמו כן ענינו תשובה עקרונית יותר ,שהתפקיד של איש האלוקים הוא לסמל את הפורענות עליה הוא
מנבא .הוא בא מיהודה ולשם חוזר ,כמו שעתיד לעשות יאשיהו.
למרות הדבר הזה ,יש יתרון דווקא בהופעת אחיה השילוני ונבואת הפורענות שלו על בית ירבעם.
בפרק י"ג היה צורך להביא איש אלוקים דווקא מיהודה ,אך ישנו הפסד בכך .הרי אחיה הוא נביא זקן,
נביא הדור שמוכר לכולם .בנוסף ,אחיה השילוני הוא זה שהמליך את ירבעם ,כמו שירבעם עצמו אומר
בתחילת הפרק" :הִ נֵּה שָׁ ם אֲ חִ יָׁה הַ נָׁבִיא הּוא דִ בֶּר עָׁ לַי לְמֶּ לְֶּך עַ ל הָׁ עָׁ ם הַ זֶּה" [ב] .דווקא אחיה השילוני
שמשח את ירבעם למלך ,הוא זה שינבא על פורענות ביתו של ירבעם .גם שמואל הוא זה שמשח את
שאול למלך ,וכאשר חטא שאול הוא זה שבישר לו על קריעת הממלכה .שמואל ואחיה הם היחידים
שדיברו על קריעת הממלכה.
אלא שאחיה השילוני כבר לא מסוגל לנבא את הנבואה הזו בשווקים ,אלא יש צורך לגלגל את הדברים
כך שירבעם או שלוחו יגיע לשמוע את הנבואה בבית אחיה השילוני .אם לא ניתן להביא את אחיה
לירבעם ,יביאו את ירבעם לאחיה.
מבחינ ת תוכן הנבואה ,היא משלימה את הנבואה הקודמת .הנבואה הקודמת לא השלימה את מטרתה
כיוון שירבעם אמר בליבו ש"אמת ושלום יהיה בימיי" ,ולכן הוא דבק בדרכו בגלל האינטרסים הלאומיים
שלו .בעקבות כך נשלח אחיה השילוני לנבא פורענות מיידית .יש בנבואה זו שני שלבים  -שלב אחד
מיידי שהוא מות אחיה בן ירבעם .אחיה השילוני אומר שזו פורענות של חסד ,מכיוון שהעובדה שאביה
מת צעיר ,גורמת לכך שהוא יזכה לקבר ,הספד וכבוד .הסיבה לכך היא שנמצא בו משהו טוב שאיננו
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מפורש בכתוב .יש פה אירוניה גדולה  -הנביא אומר לאשת ירבעם שהיא צריכה להודות על מות הילד,
כיוון שהבנים האחרים של ירבעם שימותו לא יזכו לקבורה ולהספד .לכן המתת אביה בגיל צעיר היא
בעצם חסד מאת ה' .השלב השני של הפורענות יבוא בעוד שנים לא רבות ,בדור הבא מיד בתחילת
מלכות נדב בן ירבעם .הפורענות תבוא על ידי מלך אחר ,והוא יבעיר את בית ירבעם .בכך נשלמה
הנבואה של פרק י"ג.

נבואה על מחלות
ירבעם שולח את אשתו לברר מה יעלה בגורל הבן החולה אביה .בימים ההם ,כאשר אדם בבית
המלוכה היה חולה במחלה קשה המנהג היה לברר אצל הנביא האם החולה יבריא מהחולי הזה או לא.
לדוגמה ,בתחילת ספר מלכים ב' נאמר [א ,ב-ד]:

(ב) וַיִ פֹ ל אֲחַ זְ יָּה בְ עַ ד הַ ְשבָּ כָּה בַ עֲלִ יָּת ֹו אֲשֶּ ר בְ ש ְֹמרוֹן ַויָּחַ ל וַיִ ְשלַח מַ לְ ָאכִ ים ַויֹאמֶּ ר ֲאלֵהֶּ ם לְ כּו
ִד ְרשּו בְ בַ עַ ל זְ בּוב אֱֹלהֵ י עֶּ ְקרוֹן אִ ם אֶּ ְחיֶּה מֵ חֳלִ י זֶּה( :ג) ּומַ לְ אַ ְך ה' ִדבֶּ ר אֶּ ל אֵ לִ יָּה הַ ּתִ ְשבִ י
קּום ֲע לֵה לִ ְק ַראת מַ לְ ֲאכֵי מֶּ לְֶּך ש ְֹמרוֹן וְ ַדבֵ ר ֲאלֵהֶּ ם הַ ִמבְ לִ י אֵ ין אֱֹלהִ ים בְ י ְִׂש ָּראֵ ל אַ ּתֶּ ם הֹלְ כִ ים
לִ ְדרֹש בְ בַ עַ ל זְ בּוב אֱֹלהֵ י עֶּ ְקרוֹן( :ד) וְ ָּלכֵן ּכֹ ה ָאמַ ר ה' הַ ִמטָּ ה אֲשֶּ ר עָּ לִ יתָּ שָּ ם ֹלא תֵ ֵרד ִממֶּ נָּה
ּכִ י מוֹת ּתָּ מּות ַו ֵי ֶּלְך אֵ לִ יָּה:
אחזיה היה עובד עבודה זרה ,ולכן הוא שולח מלאכים דווקא אל בעל זבוב .תגובתו של אליהו מלמדת
שאין בעיה בעצם השאלה ,אלא הבעיה היא בעובדה שהשאלה הופנתה לבעל זבוב ולא לנביא ה' .זה
ממש היפוך של הדוגמה הבאה שנראה ,בפרק ח' במלכים ב' [ז-י]:

(ז) ַו ָּיבֹא אֱלִ ישָּ ע ַדמֶּ ׂשֶּ ק ּובֶּ ן ה ֲַדד מֶּ לְֶּך א ֲָּרם חֹ לֶּה ַויֻּגַד ל ֹו לֵאמֹ ר בָּ א אִ יש הָּ אֱֹלהִ ים עַ ד הֵ נָּה:
(ח) ַויֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ל ֲחזָּהאֵ ל קַ ח בְ י ְָּדָך ִמנְחָּ ה וְ לְֵך לִ ְק ַראת אִ יש הָּ אֱֹלהִ ים וְ ָּד ַר ְשּתָּ אֶּ ת ה'
מֵ אוֹת ֹו לֵאמֹ ר הַ אֶּ ְחיֶּה מֵ חֳלִ י זֶּה ( :ט) ַו ֵילְֶּך ֲחזָּאֵ ל לִ ְק ָּראת ֹו וַיִ קַ ח ִמנְחָּ ה בְ יָּד ֹו וְ כָּל טּוב ַדמֶּ ׂשֶּ ק
ַארבָּ עִ ים גָּמָּ ל ַו ָּיבֹא ַו ַיעֲמֹ ד לְ פָּ נָּיו ַויֹאמֶּ ר בִ נְָך בֶּ ן ה ֲַדד מֶּ לְֶּך א ֲָּרם ְשלָּחַ נִי אֵ לֶּיָך לֵאמֹר
מַ שָּ א ְ
הַ אֶּ ְחיֶּה מֵ חֳלִ י זֶּה( :י) ַויֹאמֶּ ר אֵ לָּיו אֱלִ ישָּ ע לְֵך אֱמָּ ר ל ֹו חָּ יֹה תִ ְחיֶּה וְ הִ ְרַאנִי ה' ּכִ י מוֹת יָּמּות:
במקרה הראשון מלך ישראל הלך לדרוש באלוהי הגויים ,ופה מלך גוי הולך ושואל בנביא ה' .במקרה
הזה אנו רואים את אותם היסודות שישנם בסיפור שלנו  -מלך חולה שולח לנביא ה' האם הוא יקום
מהחולי ,והתשובה היא שהוא ימות .הסיפור על חזקיהו הוא יוצא דופן בסדרה הזו .ראשית מכיוון
שהנביא בא אל המלך ,ולא המלך בא אל הנביא ,אך נראה בהמשך שישנם דברים נוספים [מלכים ב כ,
א-ו]:

(א) בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם חָּ לָּה ִחזְ ִקיָּהּו לָּמּות ַו ָּיבֹא אֵ לָּיו יְשַ עְ יָּהּו בֶּ ן ָאמוֹץ הַ נָּבִ יא ַויֹאמֶּ ר אֵ לָּיו ּכֹ ה ָאמַ ר
ה' צַ ו לְ בֵ יתֶּ ָך ּכִ י מֵ ת אַ ּתָּ ה וְ ֹלא תִ ְחיֶּה( :ב) ַויַסֵ ב אֶּ ת פָּ נָּיו אֶּ ל הַ ִקיר וַיִ תְ פַ לֵל אֶּ ל ה' לֵאמֹ ר( :ג)
אָּ נָּה ה' זְ כָּר נָּא אֵ ת אֲשֶּ ר הִ תְ הַ לַכְ ּתִ י לְ פָּ נֶּיָך בֶּ אֱמֶּ ת ּובְ לֵבָּ ב שָּ לֵם וְ הַ טוֹב בְ עֵ ינֶּיָך עָּ ִׂשיתִ י ַויֵבְ ךְ
ִחזְ ִקיָּהּו בְ כִ י גָּדוֹל( :ד) ַויְהִ י יְשַ עְ יָּהּו ֹלא יָּצָּ א חָּ צֵ ר הַ ּתִ יכֹ נָּה ְּודבַ ר ה' הָּ יָּה אֵ לָּיו לֵאמֹ ר( :ה) שּוב
וְ ָאמַ ְרּתָּ אֶּ ל ִחזְ ִקיָּהּו נְגִ יד עַ ִמי ּכֹ ה ָאמַ ר ה' אֱֹלהֵ י ָּדוִ ד ָאבִ יָך שָּ מַ עְ ּתִ י אֶּ ת ּתְ פִ לָּתֶּ ָך ָּראִ יתִ י אֶּ ת
ישי ּתַ ֲעלֶּה בֵ ית ה'( :ו) וְ ֹהסַ פְ ּתִ י עַ ל יָּמֶּ יָך חֲמֵ ש עֶּ ְׂש ֵרה שָּ נָּה
ִד ְמעָּ תֶּ ָך הִ ְננִי רֹפֶּ א לְָּך בַ יוֹם הַ ְשלִ ִ
ּומּכַף מֶּ לְֶּך אַ שּור אַ צִ ילְ ָך וְ אֵ ת הָּ עִ יר הַ זֹאת וְ גַנוֹתִ י עַ ל הָּ עִ יר הַ זֹאת לְ מַ ֲענִי ּולְ מַ עַ ן ָּדוִ ד עַ בְ ִדי:
ִ
כמו בכל המקרים הקודמים הנביא אומר שהחולה לא יקום מהחולי ,אך הנקודה הייחודית הנוספת
ש בסיפור היא תגובתו של חזקיהו .חזקיהו לא מסתפק בידיעת העתיד ,אלא להפך  -ידיעת העתיד
גרמה לחזקיהו להתעשת ,ולקרוא לישעיהו ,כפי שאומרת הגמרא" :אמר ליה :בן אמוץ ,כלה נבואתך
וצא! כך מקובלני מבית אבי אבא  -אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן
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הרחמים" [ברכות י ,א] .חזקיהו מגרש את ישעיהו ,והוא מצליח באמצעות תפילה ותחנון לבטל את
הגזירה.
אין ספק שיש לפנינו כאן תבנית סיפורית קבועה שחוזרת על עצמה .התנ"ך מספר על כמה מקרים
שיש בן מלוכה חולה ,אחר כך מתבצעת פניה לנביא כדי לברר את עתידו והתשובה היא שלילית.
מהשלב הזה לכל סיפור יש גוון אישי משלו .מתוך כך יש להשוות את כל הסיפורים ,לראות מה המגמה
של כל סיפור וסיפור .ההנחה היא שעל אף המכנה המשותף ,ודאי שלכל סיפור יש מגמה שונה.
לדוגמה מגמת הסיפור של חזקיהו היא ללמד שהערך של שאלת "האחיה מחולי זה" איננה בעצם
ידיעת העתיד ,אלא בהתמודדות על העתיד הזה .הסיפור הזה הוא יוצא מהכלל כדי ללמד את הלקח
המיוחד שלו.

מדוע התחפשה אשת ירבעם?
כעת נחזור לסיפור הראשון של ירבעם .יש להבין מדוע ירבעם שולח את אשתו בתחפושת .ישנם כמה
אנשים שהתחפשו בתנ"ך :הגבעונים ,שאול ,תמר ,דוד ,הנביא שבא אל אחאב ,אחאב עצמו בצאתו
למלחמה ,יוסף שהתחפש מבחינה התנהגותית ,וישנם עוד כמה דוגמאות .אך יש להבין מדוע ירבעם
נוקט בגישה זו .ודאי שהכוונה היא להסתיר את הזהות של השואל ,ולכן הוא שולח את אשתו ולא את
עצמו .כלומר הכוונה היא לרמות את אחיה השילוני .אך דבר זה תמוה מאוד .הרי ירבעם יודע שאחיה
הוא נביא אמת ,והוא עצמו אומר זאת .שנית ,אם אחיה איננו נביא אמת  -מדוע הוא שולח אליו לברר
את עתיד בנו? אם כן ,מדוע ירבעם סבור שאחיה נביא האמת לא יידע שהאשה המחופשת היא
אשתו?!
לכאורה אם ירבעם רוצה לדעת את הטמון בחיק העתיד ,אין זה משנה האם זה שיודע את העתיד יידע
את זהות השואל או לא .נביא אמת לא מושפע מהיכרות עם השואל ,אלא הנביא אומר את מה
שהקב"ה גילה לו .ממילא ,לא ברור מה יעזור טשטוש הזהות.
לפנינו תופעה שחוזרת על עצמה בכמה מקומות ,היה בעם ישראל התייחסות מטושטשת לתופעת
הנבואה ,כתוצאה מכך שאמת ולא-אמת שימשו בערבוביא .אנשים התייחסו לנביא עם אמון שהוא
דובר את דבר המלך ,אך לא באופן מלא .נביאי השקר גרמו לעם להאמין שאמנם יש נביאי אמת ,אך
גם נביא אמת אומר דברים שהם משאיפות ליבו.
לדוגמה ,לאחר רצח גדליהו באים אנשים לירמיהו ושואלים אותו האם לרדת למצרים או לא ,והם
מתחייבים לעשות כדבריו בכל מקרה .הוא משהה את תשובתו עשרה ימים ,כדי להוכיח שהתשובה
היא לא שלו .לאחר עשרה ימים הקב"ה אומר לו לומר להם לא לרדת למצרים .כאשר הם שומעים את
דבריו ,הם אומרים שירמיהו שקרן ושדבריו נובעים מפוליטיקה פרו-בבלית ,וממילא הם אכן יורדים
למצרים .זו דוגמה לכך שאנשים מאמינים בירמיה שהוא נביא אמת ,אך כאשר דבר ה' לא מצא חן
בעיניהם הם תלו את הדברים בהשקפה הפוליטית של הנביא.
אנו מורגלים לתפיסה שהנביאים הם נביאי אמת וצדק ,ולא יעלה על הדעת שנביא ה' יכחש .אבל אצל
ירבעם התפיסה הזו לא קיימת ,אלא לדידו אמת ושקר משמשים בעירבוביא .לכן הוא אומר לעצמו
שאם ישלח את אשתו ללא תחפושת ,הדבר יעורר כעס אצל אחיה  -ולכן הוא יענה תשובה שאיננה
דבר ה' האובייקטיבי ,אלא תשובה שמונעת מכעס .כדי להשיג תשובה אמיתית שאיננה משוחדת על
ידי פנייתו האישית של הנביא ,יש להעלים את זהותו של השואל  -ובכך תתקבל תשובה אובייקטיבית.
בעצם ירבעם אמר בליבו שאחיה יכול לדעת מה יהיה גורל הילד ,בלי לדעת מי הילד בכלל.
כמובן שתפיסה כזו של הנבואה מתנפצת למול דברי אחיה השילוני ,שגם כאשר הוא עיוור מבין מייד
שמדובר באשת ירבעם .הוא כבר יודע על פי דבר ה' במי מדובר ,ולכן יש בדבריו לעג לתכנית של
ירבעם .את הקב"ה לא ניתן לרמות.
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ניתן להציע הסבר נוסף .בסוף ספר מלכים מסופר על יאשיהו שמצא את ספר התורה ,ובעקבות זעזוע
שאוחז בו הוא שולח מלאכים לחולדה הנביאה [כב] .חז"ל אומרים שהוא מצא את הספר פתוח בקללות
שבפרשת כי תבוא ,והוא שואל את הנביא מה המסר שיש ללמוד מכך .הנביא הגדול בדורו של יאשיהו
היה ירמיה ,ולכן חז"ל שואלים מדוע הוא שלח לחולדה הנביאה ולא לירמיהו .שתי תשובות יש בגמרא.
ראשית שירמיהו לא היה בארץ כיוון שהלך להחזיר את עשרת השבטים .תשובה שניה היא שיאשיהו
שלח בכוונה לחולדה כיוון שהיא אשה ,ונשים רחמניות הם [מגילה יד ,ב] .הוא שולח דווקא לנביאה,
בתקווה שהנבואה תהיה רכה יותר בגלל היותה אשה.
המהרש"א מקשה ,שאם נביא אומר את דבר ה' ,אין זה משנה האם מדובר בנביא או נביאה ,ולכן הוא
מתרץ שהכוונה היא שבגלל שהיא רחמנית ,חולדה לא תסתפק בהגדת העתיד ,אלא היא תתפלל
עליהם.
אך מפשט הדברים אנו רואים שגם בתפיסת חז"ל יש לאישיות הנביא השפעה על תוכן נבואתו .יכול
להיות שזה גם מה שחש ב ירבעם .אם הוא יפנה אל אחיה השילוני בגלוי ,זה יגרום לכך שהנביא ינבא
נבואת פורענות .אך אם מדובר באשה פשוטה עם בן חולה ,היא תעורר את רחמי הנביא ,ואולי נבואתו
תהיה נבואת רחמים .אלא שירבעם טעה בחשבון שניתן לרמות על ידי הסתרת הזהות .בגישה זו יש
סינגור על ירבעם.

סיכום מלכות רחבעם בספר מלכים
מכאן מתחילה בספר מלכים "השיטה הסימולטאנית" ,כלומר סיפור במקביל על ממלכת יהודה וממלכת
ישראל .התנ"ך מדלג ממלך למלך ,ומנסה להציג תמונה מקבילה של מה שקרה באותו הזמן בשתי
הממלכות .ספר דברי הימים לעומת זאת מלווה רק את מלכי יהודה ,ומזכיר את מלכי ישראל רק כאשר
האירועים שם היו קשורים לממלכת יהודה .כעת אנו קופצים חזרה ליהודה [כא-לא]:

ַארבָּ עִ ים וְ ַאחַ ת שָּ נָּה ְרחַ בְ עָּ ם בְ מָּ לְ כ ֹו ּושֲבַ ע עֶּ ְׂש ֵרה
יהּודה בֶּ ן ְ
(כא) ְּורחַ בְ עָּ ם בֶּ ן ְשֹלמֹ ה מָּ לְַך בִ ָּ
שָּ נָּה מָּ לְַך בִ ירּושָּ ִ ַלם הָּ עִ י ר אֲשֶּ ר בָּ חַ ר ה' לָּׂשּום אֶּ ת ְשמ ֹו שָּ ם ִמּכֹ ל ִשבְ טֵ י י ְִׂש ָּראֵ ל וְ שֵ ם אִ מ ֹו
ְהּודה הָּ ַרע בְ עֵ ינֵי ה' ַויְקַ נְאּו אֹ ת ֹו ִמּכֹ ל אֲשֶּ ר עָּ ׂשּו ֲאבֹתָּ ם בְ חַ טֹאתָּ ם
ַנעֲמָּ ה הָּ עַ מֹ נִית( :כב) ַויַעַ ׂש י ָּ
אֲשֶּ ר חָּ טָּ אּו( :כג) וַיִ בְ נּו גַם הֵ מָּ ה לָּהֶּ ם בָּ מוֹת ּומַ צֵ בוֹת ַואֲשֵ ִרים עַ ל ּכָּל גִ בְ עָּ ה גְ בֹהָּ ה וְ תַ חַ ת ּכָּל
ָארץ עָּ ׂשּו ּכְ כֹ ל הַ ּת ֹו ֲעבֹת הַ ג ֹויִם אֲשֶּ ר הו ִֹריש ה' ִמפְ נֵי בְ נֵי
עֵ ץ ַר ֲענָּן( :כד) וְ גַם קָּ ֵדש הָּ יָּה בָּ ֶּ
י ְִׂש ָּראֵ ל:
ישית לַמֶּ לְֶּך ְרחַ בְ עָּ ם עָּ לָּה שושק ִשישַ ק מֶּ לְֶּך ִמצְ ַריִם עַ ל יְרּושָּ ִ ָּלם( :כו)
(כה) ַויְהִ י בַ שָּ נָּה הַ ח ֲִמ ִ
וַיִ קַ ח אֶּ ת אֹ צְ רוֹת בֵ ית ה' וְ אֶּ ת אוֹצְ רוֹת בֵ ית הַ מֶּ לְֶּך וְ אֶּ ת הַ ּכֹ ל לָּקָּ ח וַיִ קַ ח אֶּ ת ּכָּל מָּ גִ נֵי הַ זָּהָּ ב אֲשֶּ ר
עָּ ׂשָּ ה ְשֹלמֹ ה( :כז) ַויַעַ ׂש הַ מֶּ לְֶּך ְרחַ בְ עָּ ם ּתַ ְחּתָּ ם מָּ גִ ֵנ י נְחֹ שֶּ ת וְ הִ פְ ִקיד עַ ל יַד ׂשָּ ֵרי הָּ ָּרצִ ים
הַ ש ְֹמ ִרים פֶּ תַ ח בֵ ית הַ מֶּ לְֶּך( :כח) ַויְהִ י ִמ ֵדי בֹא הַ מֶּ לְֶּך בֵ ית ה' יִשָּ אּום הָּ ָּרצִ ים ֶּוה ֱִשיבּום אֶּ ל ּתָּ א
הָּ ָּרצִ ים( :כט) וְ יֶּתֶּ ר ִדבְ ֵרי ְרחַ בְ עָּ ם וְ כָּל אֲשֶּ ר עָּ ׂשָּ ה הֲֹלא הֵ מָּ ה כְ תּובִ ים עַ ל סֵ פֶּ ר ִדבְ ֵרי הַ י ִָּמים
ּומלְ חָּ מָּ ה הָּ יְתָּ ה בֵ ין ְרחַ בְ עָּ ם ּובֵ ין י ָָּּרבְ עָּ ם ּכָּל הַ י ִָּמים( :לא) וַיִ ְשּכַב ְרחַ בְ עָּ ם
ְהּודה( :ל) ִ
לְ מַ לְ כֵי י ָּ
עִ ם ֲאבֹתָּ יו וַיִ קָּ בֵ ר עִ ם ֲאבֹתָּ יו בְ עִ יר ָּדוִ ד וְ שֵ ם אִ מ ֹו ַנעֲמָּ ה הָּ עַ מֹ נִית וַיִ ְמֹלְך אֲבִ יָּם בְ נ ֹו ּתַ ְחּתָּ יו:
לפנינו תיאור קצר של מלכות רחבעם ,שמשלים את המעשים שגרמו לפילוג הממלכה .סיפור הפילוג
נגמר בהימנעותו של רחבעם לצאת למלחמת אחים ,בגלל נבואתו של שמעיה איש האלוקים .שמעיה
מונע את המלחמה באומרו שהפילוג הוא רצון ה' ,ולכן לא ניתן לצאת למלחמה נגד רצון ה' .דבר זה
גורם לפילוג להיות עובדה קיימת שלא ניתן לערער עליה.
כאן יש פסוק שנראה סותר את הדברים הקודמים הללוּ" :ומִ לְחָׁ מָׁ ה הָׁ י ְתָׁ ה בֵּין ְרחַ בְעָׁ ם ּובֵּין י ָָׁׁרבְעָׁ ם כָׁל
הַ יָׁמִ ים" [ל] .התשובה היה שיש לחלק בין מלחמה טוטאלית ,של גיוס רחב ,לבין עימותים קטנים ומתח
מתמיד .מלחמה טוטאלית לא הייתה ,אך ודאי שהיה קיים מתח בין שני המלכים.
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בנוסף מצויין שרחבעם הוא בנה של נעמה העמונית .לכאורה עובדת היותו בן של אשה נכריה איננו
דבר מכובד ,אך בכל זאת חז"ל אומרים במסכת בבא קמא" :שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן,
רות המואביה ונעמה העמונית" [לח ,ב] .חז"ל משווים את נעמה העמונית שאנו לא יודעים עליה דבר
לרות המואביה ,ויש להבין מניין נבע היחס הזה .פרשנים בדרך הפשט מסיקים מסקנה הפוכה בדבר
כוונת הכתוב  -הכתוב מדגיש פעמיים את העובדה שרחבעם הוא בנה של נעמה העמונית כדי לגנותו.
הם אומרים שרחבעם היה רשע בגלל שאימו הייתה נכריה .נעמה הייתה אשתו של שלמה שנשא נשים
נכריות ,ודבר זה נאמר לגנותו .אם כן ,יש להבין כיצד חז"ל אמרו שהיא צדקת.
התשובה היא שיש להבין ששלמה התחתן עם נעמה העמונית עוד לפני שהוא היה מלך בכלל .שלמה
מלך ארבעים שנה ,ורחבעם היה בן ארבעים ואחת במלכו לאחר מות שלמה .אם כן אנו רואים
שרחבעם היה בן שנה כאשר עלה שלמה למלוכה .דבר זה מלמדנו שדוד הוא זה שהשיא את נעמה
לשלמה .אם כן לא מדובר באשה נכרית ששלמה נושא ביוזמתו ,אלא בשידוך של אביו של שלמה  -דוד
המלך .ואם כן ודאי שדוד השיא אשה ראויה לשלמה בנו .לכן חז"ל ראו בנעמה העמונית אשה צדקת.
הכתוב מספר על עבודה זרה שנעשתה ביהודה [כב-כד]:

ְהּודה הָּ ַרע בְ עֵ ינֵי ה' ַויְקַ נְאּו אֹ ת ֹו ִמּכֹ ל אֲשֶּ ר עָּ ׂשּו ֲאבֹתָּ ם בְ חַ טֹאתָּ ם אֲשֶּ ר חָּ טָּ אּו:
(כב) ַויַעַ ׂש י ָּ
(כג) וַיִ בְ נּו גַם הֵ מָּ ה לָּהֶּ ם בָּ מוֹת ּומַ צֵ בוֹת ַואֲשֵ ִרים עַ ל ּכָּל גִ בְ עָּ ה גְ בֹהָּ ה וְ תַ חַ ת ּכָּל עֵ ץ ַר ֲענָּן( :כד)
ָארץ עָּ ׂשּו ּכְ כֹ ל הַ ּת ֹו ֲעבֹת הַ ג ֹויִם אֲשֶּ ר הו ִֹריש ה' ִמפְ נֵי בְ נֵי י ְִׂש ָּראֵ ל:
וְ גַם קָּ ֵדש הָּ יָּה בָּ ֶּ
יש להבין איפה עומד רחבעם ביחס להאשמות הללו .בתקופת המקרא כאשר מאשימים את העם ,ודאי
שישנה אשמה גם על המלך .אף על פי שרחבעם לא עבד עבודה זרה בעצמו ,בתקופתו חלה הדרדרות
של יהודה לעבודה זרה  -ודבר זה הוא גם אשמתו.

סיכום מלכות רחבעם בספר דברי הימים
נראה כעת מה ספר דברי הימים מספר על רחבעם .בדברי הימים ב' ישנו סיפור ארוך הרבה יותר על
רחבעם ,ולכן הוא מאזן את מה שמסופר בספר מלכים [יא ,ה-יב]:

יהּודה( :ו) וַיִ בֶּ ן אֶּ ת בֵ ית לֶּחֶּ ם וְ אֶּ ת עֵ יטָּ ם וְ אֶּ ת
(ה) ַויֵשֶּ ב ְרחַ בְ עָּ ם בִ ירּושָּ ִ ָּלם וַיִ בֶּ ן עָּ ִרים לְ מָּ צוֹר בִ ָּ
ּתְ קוֹעַ ( :ז) וְ אֶּ ת בֵ ית צּור וְ אֶּ ת ׂשוֹכ ֹו וְ אֶּ ת עֲדֻּ לָּם( :ח) וְ אֶּ ת גַת וְ אֶּ ת מָּ ֵרשָּ ה וְ אֶּ ת זִ יף( :ט) וְ אֶּ ת
יהּודה ּובְ בִ ְני ִָּמן
אֲדו ַֹריִם וְ אֶּ ת לָּכִ יש וְ אֶּ ת ֲעזֵקָּ ה( :י) וְ אֶּ ת צָּ ְרעָּ ה וְ אֶּ ת אַ יָּלוֹן וְ אֶּ ת חֶּ בְ רוֹן אֲשֶּ ר בִ ָּ
עָּ ֵרי ְמצֻּרוֹת( :יא) ַו יְחַ זֵק אֶּ ת הַ ְמצֻּרוֹת וַיִ ּתֵ ן בָּ הֶּ ם נְגִ ִידים וְ אֹ צְ רוֹת מַ ֲאכָּל וְ שֶּ מֶּ ן ָּו ָּייִן( :יב) ּובְ כָּל
ְהּודה ּובִ ְני ִָּמן:
עִ יר וָּעִ יר צִ נוֹת ְּורמָּ ִחים ַויְחַ זְ קֵ ם לְ הַ ְרבֵ ה ְמאֹד ַויְהִ י ל ֹו י ָּ
משמעות הביטוי "עָׁ ִרים לְמָׁ צֹור" היא ערים שמוגנות מאפשרות של מצור .אנו רואים שכיוון ההתבצרות
של רחבעם הוא דרום מערב .הוא איננו מפחד ממלכת ישראל ,למרות שהייתה מלחמה עם ירבעם כל
הימים  -אלא הוא מפחד ממצרים .וכפי שידוע לנו כבר מספר מלכים היה לפחד זה יסוד ,כיוון שבאמת
ההתקפה הגדולה באה ממצרים.
ובאמת יש לשאול מדוע יש לרחבעם לפחד ממצרים ,הרי שלמה נשא את בת פרעה! התשובה היא
שכפי שכבר למדנו בתקופה הזו התחלפה השושלת במצרים ,ושישק מלך מצרים איננו חמיו של
שלמה .אדרבה ,הוא אויבו הגדול של חמיו של שלמה ומייסד השושלת ה .22-לשישק זה אין כל
מחויבות כלפי יהודה וירבעם ,אלא להיפך .כיוון שפרעה הקודם לו הוא חתנו של שלמה ,זו סיבה להיות
עוין את מלכי יהודה .אותו שישק שבא ממוצא לובי איחד את מצרים למדינה אחת חזקה ,ותכף נראה
את פועלו.
נמשיך הלאה [שם ,יג-יז]:
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(יג) וְ הַ ּכֹ ֲהנִים וְ הַ לְ וִ יִ ם אֲשֶּ ר בְ כָּל י ְִׂש ָּראֵ ל הִ תְ יַצְ בּו עָּ לָּיו ִמּכָּל גְ בּולָּם( :יד) ּכִ י עָּ זְ בּו הַ לְ וִ יִ ם אֶּ ת
יהּודה וְ לִ ירּושָּ ִ ָּלם ּכִ י הִ זְ נִיחָּ ם י ָָּּרבְ עָּ ם ּובָּ נָּיו ִמּכַהֵ ן לַה'( :טו) ַו ַי ֲעמֶּ ד
ִמגְ ְרשֵ יהֶּ ם ַואֲחֻּ זָּתָּ ם ַויֵלְ כּו לִ ָּ
ל ֹו ּכֹ ֲהנִים לַבָּ מוֹת וְ ל ְַשעִ ִירים וְ ָּל ֲעגָּלִ ים אֲשֶּ ר עָּ ׂשָּ ה( :טז) וְ ַאח ֲֵריהֶּ ם ִמּכֹ ל ִשבְ טֵ י י ְִׂש ָּראֵ ל הַ נֹ תְ נִים
אֶּ ת לְ בָּ בָּ ם לְ בַ קֵ ש אֶּ ת ה' אֱֹלהֵ י י ְִׂש ָּראֵ ל בָּ אּו יְרּושָּ ִ ַלם לִ זְ בוֹחַ לַה' אֱֹלהֵ י אֲבוֹתֵ יהֶּ ם( :יז) ַויְחַ זְ קּו
ּושֹלמֹ ה
ְהּודה ַויְאַ ְמצּו אֶּ ת ְרחַ בְ עָּ ם בֶּ ן ְשֹלמֹ ה לְ שָּ נִים שָּ לוֹש ּכִ י הָּ לְ כּו בְ ֶּד ֶּרְך ָּדוִ יד ְ
אֶּ ת מַ לְ כּות י ָּ
לְ שָּ נִים שָּ לוֹש:
שלוש השנים הראשונות של רחבעם היו שנות חסד ,בהם הלך בדרכי דוד אביו .כתוצאה מכך הפכה
ממלכת רחבעם לכלי שואב לכל מבקשי ה' בממלכה הצפונית .כל הכהנים שהועזבו על ידי ירבעם
ושהפסיקו לתפקד ,ואחריהם סתם ישראלים ,נהרו לממלכת יהודה בגלל שמצאו בה ממלכה עובדת ה'
כדת וכדין .זהו פרט מעניין מאוד ,שהייתה הגירה מהצפון לדרום על רקע דתי בגלל שרחבעם הלך
בדרך ה'.
ניתן אולי לומר שהנבואה שבפרק י"ג הייתה אחד הדברים שגרמו לעם ישראל לעשות חשבון נפש .כל
הפולחן בבית אל ובדן נועד להחליף את ירושלים ,אך אנו רואים שאנשים לא השלימו עם החילוף הזה,
אלא עלו לירושלים ונשארו בה.
נמשיך הלאה [שם ,יח-כ]:

(יח) וַיִ קַ ח ל ֹו ְרחַ בְ עָּ ם אִ שָּ ה אֶּ ת מָּ ֲחלַת בַ ת י ְִרימוֹת בֶּ ן ָּדוִ יד אֲבִ יהַ יִל בַ ת אֱלִ יָאב בֶּ ן יִשָּ י( :יט)
וַּתֵ לֶּד ל ֹו בָּ נִים אֶּ ת יְעּוש וְ אֶּ ת ְשמַ ְריָּה וְ אֶּ ת זָּהַ ם( :כ) וְ ַאח ֲֶּריהָּ לָּקַ ח אֶּ ת מַ ֲעכָּה בַ ת ַאבְ שָּ לוֹם
ֹלמית:
וַּתֵ לֶּד ל ֹו אֶּ ת אֲבִ יָּה וְ אֶּ ת עַ ּתַ י וְ אֶּ ת זִ יזָּא וְ אֶּ ת ְש ִ
רחבעם נושא שלוש נשים מבית המלוכה .ראשית הוא נושא נכדה של דוד .אחר כך הוא נושא את
ביתו ,וכנראה שמדובר בנכדתו ,של אליאב בן ישי אחי דוד .השלישית היא מעכה בת אבשלום .כפי
שנראה בהמשך גם פה מדובר בנכדה של אבשלום ,והיא קרויה על שם אימו של אבשלום .במקרא לא
היה נהוג לקרוא לבנים ולנכדים על שם הורים ,אלא זו תופעה של אלף השנים האחרונות .לכן מדובר
בתופעה יוצאת דופן שאבשלום קורא לנכדתו על שם אימו .הכתוב מספר על יחסו של רחבעם לנשיו
[כא-כג]:

(כא) ַו ֶּיאֱהַ ב ְרחַ בְ עָּ ם אֶּ ת מַ ֲעכָּה בַ ת ַאבְ שָּ לוֹם ִמּכָּל נָּשָּ יו ּופִ ילַגְ שָּ יו ּכִ י נ ִָּשים ְשמ ֹונֶּה עֶּ ְׂש ֵרה נָּׂשָּ א
ּושמ ֹו ָּנ ה בָּ נִים וְ ִש ִשים בָּ נוֹת( :כב) ַו ַיעֲמֵ ד ָּלרֹאש ְרחַ בְ עָּ ם אֶּ ת
ּופִ ילַגְ ִשים ִש ִשים וַי ֹולֶּד עֶּ ְׂש ִרים ְ
ְהּודה
ַארצוֹת י ָּ
אֲבִ יָּה בֶּ ן מַ ֲעכָּה לְ נָּגִ יד בְ אֶּ חָּ יו ּכִ י לְ הַ ְמלִ יכוֹ( :כג) ַויָּבֶּ ן וַיִ פְ רֹץ ִמּכָּל בָּ נָּיו לְ כָּל ְ
ּובִ ְני ִָּמן לְ כֹ ל עָּ ֵרי הַ ְמצֻּרוֹת וַיִ ּתֵ ן לָּהֶּ ם הַ מָּ זוֹן ָּלרֹב וַיִ ְשַאל הֲמוֹן נ ִָּשים:
משפחתו של אבשלום הצטיינה ביופי ,כפי שרואים באבשלום עצמו ובאחותו תמר ,ולכן יש להניח שגם
מעכה הייתה אשה יפה .ולכן לא מפתיע שרחבעם אהב אותה מכל נשיו .ממילא אין זה מפתיע
שרחבעם רומם את אביה בן מעכה כדי להמליכו ,למרות שודאי שהוא איננו הבכור .דבר זה מלמד
אותנו שוב את מה שלמדנו בתחילת ספר מלכים ,שאין הכרע שהבן הבכור ימלוך .אלא האב יכול
להמליך בן צעיר ,כמו שדוד עשה עם שלמה.
ספר דברי הימים לא רואה את רחבעם כרשע מתחילת דרכו ,אלא רק כאשר הוא הצליח הוא עזב את
הקב"ה" :וַי ְהִ י כְהָׁ כִין מַ לְכּות ְרחַ בְעָׁ ם ּוכְחֶּ זְקָׁ תֹו עָׁ זַב אֶּ ת ּתֹו ַרת ה' וְכָׁל י ִשְ ָׁראֵּ ל עִ ּמֹו" [יב ,א] .כלומר יש פה
תהליך של "וַיִשְ מַ ן י ְשֻׁ רּון וַיִבְעָׁ ט" [דברים לב ,טו] .בשלב הזה מתאר התנ"ך באריכות את עליית שישק,
שמתאורת בקיצור נמרץ בספר מלכים [שם ,ב-טז]:

ישית לַמֶּ לְֶּך ְרחַ בְ עָּ ם עָּ לָּה ִשישַ ק מֶּ לְֶּך ִמצְ ַריִם עַ ל יְרּושָּ ִ ָּלם ּכִ י מָּ עֲלּו בַ ה':
(ב) ַויְהִ י בַ שָּ נָּה הַ ח ֲִמ ִ
(ג) בְ אֶּ לֶּף ּומָּ אתַ יִם ֶּרכֶּב ּובְ ִש ִשים אֶּ לֶּף פָּ ָּר ִשים וְ אֵ ין ִמסְ פָּ ר לָּעָּ ם אֲשֶּ ר בָּ אּו עִ מ ֹו ִמ ִמצְ ַריִם לּובִ ים
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ּושמַ עְ יָּה
יהּודה ַו ָּיבֹא עַ ד יְרּושָּ ִ ָּלם( :ה) ְ
כּושים( :ד) וַיִ לְ ּכֹ ד אֶּ ת עָּ ֵרי הַ ְמצֻּרוֹת אֲשֶּ ר לִ ָּ
סֻּּכִ יִ ים וְ ִ
ְהּודה אֲשֶּ ר נֶּאֶּ סְ פּו אֶּ ל יְרּושָּ ִ ַלם ִמפְ נֵי ִשישָּ ק ַויֹאמֶּ ר לָּהֶּ ם ּכֹ ה ָאמַ ר
הַ נָּבִ יא בָּ א אֶּ ל ְרחַ בְ עָּ ם וְ ׂשָּ ֵרי י ָּ
ה' אַ ּתֶּ ם ֲע ַז בְ ּתֶּ ם אֹ תִ י וְ ַאף ֲאנִי עָּ זַבְ ּתִ י אֶּ תְ כֶּם בְ יַד ִשישָּ ק( :ו) וַיִ ָּּכנְעּו ׂשָּ ֵרי י ְִׂש ָּראֵ ל וְ הַ מֶּ לְֶּך
ֹאמרּו צַ ִדיק ה'( :ז) ּובִ ְראוֹת ה' ּכִ י נִכְ נָּעּו הָּ יָּה ְדבַ ר ה' אֶּ ל ְשמַ עְ יָּה לֵאמֹ ר נִכְ נְעּו ֹלא אַ ְש ִחיתֵ ם
ַוי ְ
וְ נָּתַ ּתִ י לָּהֶּ ם ּכִ ְמעַ ט לִ פְ לֵיטָּ ה וְ ֹלא תִ ּתַ ְך חֲמָּ תִ י בִ ירּושָּ ִ ַלם בְ יַד ִשישָּ ק( :ח) ּכִ י יִהְ יּו ל ֹו ַלעֲבָּ ִדים
וְ י ְֵדעּו עֲבו ָֹּדתִ י ַועֲבו ַֹדת מַ ְמלְ כוֹת הָּ א ֲָּרצוֹת:
(ט) ַויַעַ ל ִשישַ ק מֶּ לְֶּך ִמצְ ַריִם עַ ל יְרּושָּ ִ ַלם וַיִ קַ ח אֶּ ת אֹ צְ רוֹת בֵ ית ה' וְ אֶּ ת אֹ צְ רוֹת בֵ ית הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ת
הַ ּכֹ ל לָּקָּ ח וַיִ קַ ח אֶּ ת מָּ גִ נֵי הַ זָּהָּ ב אֲשֶּ ר עָּ ׂשָּ ה ְשֹלמֹ ה( :י) ַויַעַ ׂש הַ מֶּ לְֶּך ְרחַ בְ עָּ ם ּתַ ְחּתֵ יהֶּ ם מָּ גִ נֵי
נְחֹ שֶּ ת וְ הִ פְ ִקיד עַ ל יַד ׂשָּ ֵרי הָּ ָּרצִ ים הַ ש ְֹמ ִרים פֶּ תַ ח בֵ ית הַ מֶּ לְֶּך( :יא) ַויְהִ י ִמ ֵדי בוֹא הַ מֶּ ֶּלְך בֵ ית
ה' בָּ אּו הָּ ָּרצִ ים ּונְׂשָּ אּום ֶּוה ֱִשבּום אֶּ ל ּתָּ א הָּ ָּרצִ ים( :יב) ּובְ הִ ָּּכנְע ֹו שָּ ב ִממֶּ נּו ַאף ה' וְ ֹלא
יהּודה הָּ יָּה ְדבָּ ִרים טוֹבִ ים( :יג) וַיִ תְ חַ זֵק הַ מֶּ לְֶּך ְרחַ בְ עָּ ם בִ ירּושָּ ִ ַלם וַיִ ְמֹלְך
לְ הַ ְש ִחית לְ ָּכלָּה וְ גַם בִ ָּ
ַארבָּ עִ ים וְ ַאחַ ת שָּ נָּה ְרחַ בְ עָּ ם בְ מָּ לְ כ ֹו ּושֲבַ ע עֶּ ְׂש ֵרה שָּ נָּה מָּ לְַך בִ ירּושָּ ִ ַלם הָּ עִ יר אֲשֶּ ר בָּ חַ ר
ּכִ י בֶּ ן ְ
ה' לָּׂשּום אֶּ ת ְשמ ֹו שָּ ם ִמּכֹ ל ִשבְ טֵ י י ְִׂש ָּראֵ ל וְ שֵ ם אִ מ ֹו ַנעֲמָּ ה הָּ עַ מֹ נִית( :יד) ַויַעַ ׂש הָּ ָּרע ּכִ י ֹלא
שנִים וְ הָּ ַאחֲר ֹונִים הֲֹלא הֵ ם ּכְ תּובִ ים בְ ִדבְ ֵרי
הֵ כִ ין לִ ב ֹו לִ ְדר ֹו ש אֶּ ת ה'( :טו) וְ ִדבְ ֵרי ְרחַ בְ עָּ ם הָּ ִרא ֹ
ּומלְ חֲמוֹת ְרחַ בְ עָּ ם וְ י ָָּּרבְ עָּ ם ּכָּל הַ י ִָּמים( :טז) וַיִ ְשּכַב
ְשמַ עְ יָּה הַ נָּבִ יא וְ עִ ד ֹו הַ חֹ זֶּה לְ הִ תְ יַחֵ ׂש ִ
ְרחַ בְ עָּ ם עִ ם ֲאבֹתָּ יו וַיִ קָּ בֵ ר בְ עִ יר ָּדוִ יד וַיִ ְמֹלְך אֲבִ יָּה בְ נ ֹו ּתַ ְחּתָּ יו:
אנו רואים שהתמונה הכללית של רחבעם היא מורכבת ביותר .בתחילת מלכותו היו שנים טובות ,אחר
כך הייתה ירידה שכתוצאה ממנה מגיע שישק לירושלים .הנביא שמעיה מנבא ,ובעקבות נבואתו
רחבעם נכנע לפני ה' וירושלים ניצלת .אך בסופו של דבר רחבעם חוזר לסורו ועושה הרע בעיני ה'.
בניגוד לספר מלכים שמציג תמונה פשוטה ,ספר דברי הימים מציג דינמיקה מורכבת במשך שנות
מלכות רחבעם.
נציג כעת שאלה חמורה .האירוע של עליית שישק הוא אחד האירועים שיש לגביו תיעוד ארכיאולגי
חיצוני מעניין מאוד .בעיר מצרית בשם "כרנך" נתגלה מקדש לאל המצרי "אמון" ,שנבנה על ידי שישק.
במקדש ישנו קיר עצום ,ועליו כתובת של שישק בכתב החרטומים .זו כתובת הניצחון שמציינת את כל
הערים שכבש ושרף במסעו בארץ ישראל .כעת יש לנו אפשרות להצליב בין מסמך כזה לבין התנ"ך,
וההצלבה הזו יוצרת צרה צרורה .בכתובת הזו ישנם שני חלקים .בחלק העליון מוזכרים חמישים ערים
שנכבשו על ידי שישק ,ורוב המקומות הללו ידועים לנו.
הייתה בעיה שנשמכה שנים רבות .הכתובת נתגלתה במאה הקודמת ,אך לא ניתן היה לארגן את
הסדר של הערים .בשנות הארבעים הציע פרופסור בנימין מזר שיטת קריאה שפתרה את התעלומה.
שיטת הקריאה שהציע הייתה לקרוא את השורות לסירוגין ,בצורה של נחש .שורה ראשונה מימין
לשמאל ,ושורה שניה משמאל לימין .זו שיטת קריאה מוכרת בימים ההם .כאשר הוא קרא כך ,נמצא
שיש רשימה הגיונית שבאמצעותה ניתן לשרטט את מסעו של שישק.
החלק העליון של הכתובת מתייחס למסע הצפוני של שישק ,והוא יוצר בעיה גדולה .לא רק שהעיר
ירושלים לא נמצאת בכתובת ,אלא המסלול כולו עולה מצפון לירושלים .מה שמתואר בפנינו הוא
עקיפה של ממלכת יהודה .מתוך חמישים הערים בחלק העליון של הכתובת ,ישנה רק עיר אחת שהיא
יהודאית בוודאי  -איילון .כל שאר היישובים הם בממלכת ישראל .לפי הכתובת ירושלים לא נמצאת
בכלל במסלולו של שישק.
לא רק בכתובת ,אלא בחקירות נוספות עולה שאלה זו .חלק מהערים המוזכרות בכתובת נחפרו ,ומצאו
בהם שכבת שריפה שמתאימה לתקופה הזו .דבר זה מלמד אותנו על מסע אכזרי מאוד ,בו שרף
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שישק את האדמה בכל המקומות שכבש .בנוסף ,בתל מגידו נמצא שבר של מצבה עם חותמת של
שישק ,כנראה ממצבת ניצחון שהוא השאיר.
דברים אלו מהווים אישור לכך שהמסע היה נגד ירבעם ,אך דבר זה לא מוזכר בתנ"ך .הרי בתנ"ך
משמע שכל המסע הוא נגד יהודה ורחבעם ,מה שלא נראה מהשחזור ולא נמצא בכתובת .אם כן,
בתנ"ך כתוב דבר שלא עולה מתוך הכתובת ,ומה שכתוב בתנ"ך לא מוזכר אפילו ברמיזה בתוך
הכתובת.
נאמר רק שהשאלה הזו מצריכה עיון ומחשבה ,ויש מאמר על נושא זה של פרופסור אליצור .במאמר
זה הוא מנסה להבין מה ההתאמה בין התיאור המקראי לבין התיאור ההיסטורי ,ומה המגמה של
התנ"ך בתיאורו .בשיעור הבא נדון במאמר זה.
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