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 המצגת נערכה ע"י אהובה אשמן

כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



ָרֵאל ְלַהְמִליְך ֹאתֹו: א ָכל ִיׂשְ ֶכם ּבָ י ׁשְ ֶכם, ּכִ )א( ַוּיֵֶלְך ְרַחְבָעם ׁשְ
ַרח  ר ּבָ ן ְנָבט, ְוהּוא עֹוֶדּנּו ְבִמְצַרִים, ֲאׁשֶ ֹמַע ָיָרְבָעם ּבֶ ׁשְ )ב( ַוְיִהי ּכִ

ְקְראּו לֹו  ְלחּו ַוּיִ ׁשְ ִמְצָרִים: )ג( ַוּיִ ב ָיָרְבָעם ּבְ ֹלֹמה, ַוּיֵׁשֶ ֶלְך ׁשְ ֵני ַהּמֶ ִמּפְ
רּו ֶאל ְרַחְבָעם ֵלאֹמר: ָרֵאל ַוְיַדּבְ ַוּיָֹבא ָיָרְבָעם ְוָכל ְקַהל ִיׂשְ

ה  ׁשָ ה ָהֵקל ֵמֲעֹבַדת ָאִביָך ַהּקָ ה ַעּתָ נּו ְוַאּתָ ה ֶאת ֻעּלֵ )ד( ָאִביָך ִהְקׁשָ
ר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדָך: )ה( ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם, ְלכּו ֹעד  ֵבד ֲאׁשֶ ּוֵמֻעּלֹו ַהּכָ

ה ָיִמים ְוׁשּובּו ֵאָלי, ַוּיְֵלכּו ָהָעם: ֹלׁשָ ׁשְ

1. הרובד האנושי – הבחירה השגויה של רחבעם

א. רחבעם מגיע לשכם כדי לקיים את טקס ההכתרה למלך על עשרת השבטים הצפוניים



ר  ֵקִנים )חכמים, מנוסים(, ֲאׁשֶ ֶלְך ְרַחְבָעם ֶאת ַהּזְ ּוַָעץ )התייעץ( ַהּמֶ )ו( ַוּיִ
ְהֹיתֹו ַחי ֵלאֹמר, ֵאיְך  ֹלֹמה ָאִביו ּבִ ֵני ׁשְ ָהיּו ֹעְמִדים )משרתים( ֶאת ּפְ

רּו ֵאָליו ֵלאֹמר,  ָבר? )ז( ַוְיַדּבְ יב ֶאת ָהָעם ַהּזֶה ּדָ ם נֹוָעִצים ְלָהׁשִ ַאּתֶ
ם, ַוֲעִניָתם )נתת להם מענה( ְהֶיה ֶעֶבד ָלָעם ַהּזֶה ַוֲעַבְדּתָ ִאם ַהּיֹום ּתִ

ל ַהּיִָמים: ָבִרים טֹוִבים )מפויסים(, ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים ּכָ ְרּתָ ֲאֵליֶהם ּדְ ְוִדּבַ
ּוַָעץ ֶאת ַהְיָלִדים ר ְיָעֻצהּו ַוּיִ ֵקִנים ֲאׁשֶ )ח( ַוּיֲַעֹזב ֶאת ֲעַצת ַהּזְ

ר ָהֹעְמִדים ְלָפָניו: )ט( ַוּיֹאֶמר  ְדלּו ִאּתֹו, ֲאׁשֶ ר ּגָ )חסרי ניסיון( ֲאׁשֶ
ָבר ֶאת ָהָעם ַהּזֶה, יב ּדָ ם נֹוָעִצים ְוָנׁשִ ֲאֵליֶהם, ָמה ַאּתֶ

1. הרובד האנושי – הבחירה השגויה של רחבעם
ב. שתי העצות – עצת הזקנים ועצת הילדים



ר ָנַתן ָאִביָך ָעֵלינּו'? רּו ֵאַלי ֵלאֹמר, 'ָהֵקל ִמן ָהֹעל ֲאׁשֶ ּבְ ר ּדִ ֲאׁשֶ
ְדלּו ִאּתֹו ֵלאֹמר, ּכֹה ֹתאַמר ָלָעם  ר ּגָ רּו ֵאָליו ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ )י( ַוְיַדּבְ

ה ָהֵקל  נּו ְוַאּתָ יד ֶאת ֻעּלֵ רּו ֵאֶליָך ֵלאֹמר, 'ָאִביָך ִהְכּבִ ּבְ ר ּדִ ַהּזֶה ֲאׁשֶ
י )האצבע הקטנה שלי, הזרת( ָעָבה  ר ֲאֵליֶהם, ָקָטּנִ ַדּבֵ ֵמָעֵלינּו', ּכֹה ּתְ

ְתֵני ָאִבי: ִמּמָ
ה )לפיכך(, )יא( ְוַעּתָ

ֶכם,       ֵבד ַוֲאִני אֹוִסיף ַעל ֻעּלְ ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם ֹעל ּכָ        
ים: ַעְקַרּבִ ר ֶאְתֶכם ּבָ ֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיּסֵ ּשׁ ר ֶאְתֶכם ּבַ ָאִבי ִיּסַ        

1. הרובד האנושי – הבחירה השגויה של רחבעם



ר  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ י ּכַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ )יב( ַוּיָבֹוא ָיָרְבָעם ְוָכל ָהָעם ֶאל ְרַחְבָעם ּבַ
ֶלְך ֶאת ָהָעם  י': )יג( ַוּיַַען ַהּמֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ֶלְך ֵלאֹמר 'ׁשּובּו ֵאַלי ּבַ ַהּמֶ

ר ֲאֵליֶהם  ר ְיָעֻצהּו: )יד( ַוְיַדּבֵ ֵקִנים ֲאׁשֶ ה, ַוּיֲַעֹזב ֶאת ֲעַצת ַהּזְ ָקׁשָ
ֲעַצת ַהְיָלִדים, ֵלאֹמר: ּכַ
ֶכם יד ֶאת ֻעּלְ ָאִבי ִהְכּבִ

ֶכם ַוֲאִני ֹאִסיף ַעל ֻעּלְ
ֹוִטים ּשׁ ר ֶאְתֶכם ּבַ ָאִבי ִיּסַ

ים:  ַעְקַרּבִ ר ֶאְתֶכם ּבָ ַוֲאִני ֲאַיּסֵ

1. הרובד האנושי – הבחירה השגויה של רחבעם
ירבעם בוחר בעצה הרעה



ה ֵמִעם ה’ ְלַמַען ָהִקים  י ָהְיָתה ִסּבָ ֶלְך ֶאל ָהָעם ּכִ ַמע ַהּמֶ )טו( ְוֹלא ׁשָ
ן ְנָבט:  יֹלִני ֶאל ָיָרְבָעם ּבֶ ִ ַיד ֲאִחּיָה ַהּשׁ ר ה’ ּבְ ּבֶ ר ּדִ ָברֹו ֲאׁשֶ ֶאת ּדְ

2. הרובד האלוהי – התפיסה ההיסטוריוגפרית -
ה' אלוהי ההיסטוריה וההתנגשות עם עקרון הבחירה החופשית



הניסיון הכושל של רחבעם להשיב את השליטה על עשרת השבטים )פסוקים 21-16(

בּו ָהָעם  ֶלְך ֲאֵליֶהם ַוּיָׁשִ ַמע ַהּמֶ י ֹלא ׁשָ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ )טז( ַוּיְַרא ּכָ
י  ֶבן ִיׁשַ ָדִוד ְוֹלא ַנֲחָלה ּבְ נּו ֵחֶלק ּבְ ָבר ֵלאֹמר, ַמה ּלָ ֶלְך ּדָ ֶאת ַהּמֶ

ָרֵאל ְלֹאָהָליו  ִוד, ַוּיֵֶלְך ִיׂשְ ה ְרֵאה )דאג( ֵביְתָך ּדָ ָרֵאל, ַעּתָ ְלֹאָהֶליָך ִיׂשְ
ָעֵרי ְיהּוָדה, ִבים ּבְ ָרֵאל ַהּיֹׁשְ )להנהגה השבטית שלו(: )יז( ּוְבֵני ִיׂשְ

ר  ֶלְך ְרַחְבָעם ֶאת ֲאֹדָרם ֲאׁשֶ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְרַחְבָעם: )יח( ַוּיִ ַוּיִ
ם: ָלִ ָבה ָלנּוס ְירּוׁשָ ְרּכָ ּמֶ ס )אחראי על ביצוע עבודת המס(, ּבַ ַעל ַהּמַ

ִוד ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה:  ֵבית ּדָ ָרֵאל ּבְ עּו )מרדו( ִיׂשְ ְפׁשְ )יט( ַוּיִ

2. הרובד האלוהי – התפיסה ההיסטוריוגפרית -
ה' אלוהי ההיסטוריה וההתנגשות עם עקרון הבחירה החופשית



ְקְראּו ֹאתֹו ֶאל  ְלחּו ַוּיִ ׁשְ ב ָיָרְבָעם ַוּיִ י ׁשָ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ ֹמַע ּכָ ׁשְ )כ( ַוְיִהי ּכִ
ָרֵאל, ֹלא ָהָיה ַאֲחֵרי ֵבית  ל ִיׂשְ ָהֵעָדה )קהילה, עם( ַוּיְַמִליכּו ֹאתֹו ַעל ּכָ

ם  ַלִ ֶבט ְיהּוָדה ְלַבּדֹו: )כא( ַוּיָֹבא ְרַחְבָעם ְירּוׁשָ ִוד זּוָלִתי )מלבד( ׁשֵ ּדָ
ֹמִנים  ְנָיִמן, ֵמָאה ּוׁשְ ֶבט ּבִ ית ְיהּוָדה ְוֶאת ׁשֵ ל ּבֵ ַוּיְַקֵהל )קיבץ( ֶאת ּכָ
יב ֶאת  ָרֵאל ְלָהׁשִ ית ִיׂשְ ֵחם ִעם ּבֵ ה ִמְלָחָמה, ְלִהּלָ ֶאֶלף ָבחּור ֹעׂשֵ

ֹלֹמה:  ן ׁשְ לּוָכה )על עשרת השבטים הצפוניים( ִלְרַחְבָעם ּבֶ ַהּמְ

2. הרובד האלוהי – התפיסה ההיסטוריוגפרית -
ה' אלוהי ההיסטוריה וההתנגשות עם עקרון הבחירה החופשית



נבואת שמעיה איש האלוהים – ה' אלוהי ההיסטוריה )פסוקים 24-22(

ַמְעָיה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֵלאֹמר: )כג(  ַבר ָהֱאֹלִהים ֶאל ׁשְ )כב( ַוְיִהי ּדְ
ית ְיהּוָדה ל ּבֵ ֹלֹמה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאל ּכָ ן ׁשְ ֱאֹמר ֶאל ְרַחְבָעם ּבֶ

ֲחמּון  ּוִבְנָיִמין ְוֶיֶתר ָהָעם ֵלאֹמר: )כד( ּכֹה ָאַמר ה’ ֹלא ַתֲעלּו ְוֹלא ִתּלָ
ָבר ַהּזֶה  י ִנְהָיה ַהּדָ י ֵמִאּתִ ָרֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ּכִ ֵני ִיׂשְ ִעם ֲאֵחיֶכם ּבְ

ְדַבר ה’: בּו ָלֶלֶכת ּכִ ַבר ה’ ַוּיָׁשֻ ְמעּו ֶאת ּדְ ׁשְ ַוּיִ

2. הרובד האלוהי – התפיסה ההיסטוריוגפרית -
ה' אלוהי ההיסטוריה וההתנגשות עם עקרון הבחירה החופשית



סיכום

ההסבר הפוליטי לפילוג הממלכה

טיפשותו הפוליטית של המלך רחבעם בן-שלמה: הבחירה
החופשית בעצה הרעה, עצת הילדים

ההסבר הדתי לפילוג הממלכה

ה' אלוהי ההיסטוריה התערב בבחירה החופשית של רחבעם, 
כדי לקיים את הנבואה של אחיה השילוני על פילוג הממלכה, 

כעונש על חטא הנשים הנכריות של שלמה




