Yeravam ben Nevat
Dedicated by Mimi and Byron Shore in memory of their father, Naftali ben Mendel z”l

Introduction and context
Introduction: rebuke of Shlomo, and prophecy of kingship- Melachim Aleph 11:26-32 (Artscroll pg 836)
Runs to Egypt- 11:40 (pg 836)
Representative of the people in talking with Rechovam- 12:3 (pg 838)
Coronation- 12:20 (pg 838)
Idol worship- 12:26-30 (pg 840)
Duration of reign and succession- 14:20 (pg 846)
1. Sitting in the azarah.

Examples of his concern for what others would think

 מלכים א פרק יב פסוק כז.1
־x ְיהוּ ָ֑דה וֲַהָר ֕גִֻני ְוָ֖שׁבוּ ֶאל־ ְרַחְבָ֥ﬠם ֶ ֽמֶלxִֽאם־יֲַﬠֶ֣לה׀ ָהָ֣ﬠם ַהֶ֗זּה ַלֲﬠ֨שׂוֹת ְזָבִ֤חים ְבֵּבית־ְיֹקוָ֙ק ִבּי ֣רוָּשׁ ַ֔ל ִם ְ֠וָשׁב ֵ֣לב ָהָ֤ﬠם ַהֶזּ֙ה ֶאל־ֲאֹ֣דֵניֶ֔הם ֶאל־ ְרַחְבָ֖ﬠם ֶ֣מֶל
: ְיהוּ ָֽדה
Artscroll translation: If this people will go up to bring offerings in the Temple of Hashem in Jerusalem, the heart of this
people will revert to their lord, to Rehoboam, king of Judah, and they will kill me and return to Rehoboam, king of Judah.
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב.2
 שנאמר ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד אם יעלה העם הזה, גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם:אמר רב נחמן
 דאין: גמירי, אמר.לעשות זבחים בבית ה' בירושלים ושב לב העם הזה אל אדניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל רחבעם מלך יהודה
 ואי יתיבנא – מורד. הא מלכא והא עבדא: כיון דחזו ליה לרחבעם דיתיב ואנא קאימנא סברי,ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד
.  ואזלו בתריה, וקטלין לי,במלכות הואי
Yeravam’s arrogance drove him out of the world. The pasuk says “Yeravam said in his heart ‘now the kingdom will return
to the House of David if the people go up to bring sacrifices in the house of G-d in Yerushalayim, and the heart of the
people will return to their master, Rechovam the king of Yehuda, and they will kill me and return to Rechovam the king
of Yehuda.’” He said “We learn that only kings from the house of Yehuda may sit in the courtyard (of the Beit
Hamikdash). When they see that Rechovam is sitting and that I am standing, they will think that he is a king and I am a
servant. And if I sit I will be rebelling against the king. They will then kill me and follow him (Rechovam).
 מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב.3
שיראו אותו בישיבה בעזרה ואני עומד והיינו גסות הרוח שהיה בו שלא היה הוא רוצה לעמוד במקום שרחבעם יושב
This was his arrogance, that he did not want to stand when Rechovam would be sitting.
2. Refusal to repent

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב עמוד א.4
 ואני, חזור בך: ואמר לו, אחר שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו: מאי אחר? אמר רבי אבא,אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה
.  בן ישי בראש – אי הכי לא בעינא- : מי בראש, אמר לו,ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן
After this Yeravam did not repent from his evil ways. After what? Rabbi Abba says, “After Hashem grabbed Yeravam by
his garment and said to him ‘Repent, and I, you, and the son of Yishai (King David) will walk together in the Garden of
Eden. He asked Him, “Who will go first?” (Hashem replied), “The son of Yishai will be first.” (Yeravam responded), “If so,
I’m not interested.”
 תורת חיים מסכת סנהדרין דף קב עמוד א.5
 דמלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא שהמלך עובר באחרונה שנאמר לא ברוח ה' ואחר.אמר לו מי בראש בן ישי בראש והקב"ה באחרונה
 ונראה דהיינו הא דכתיב.הרוח רעש לא ברעש ה' ואחר הרעש אש ואחר האש קול דממה דקה וכדאשכחן בעובדא דרב ששת בפ' הרואה
אתהלך לפני ה' בארצות החיים ארצות החיים היינו ג"ע התפאר דוד עצמו שיטייל ויתהלך בג"ע לפני ה' לפניו יתברך וקודם לו כדאמר הכא בן
.ישי בראש
The son of Yishai will be first and Hashem will be last. This is because the heavenly kingdom is like the earthly kingdom in
that the king travels at the end of his entourage. As the pasuk says “Hashem is not in the wind, and after the wind was
an earthquake, Hashem is not in the storm, and after the earthquake was fire, and after the fire was a soft sound
(Artscroll translation).” This is also as we find in the story of Rav Sheishes. This is what is meant by the pasuk “I will walk

before Hashem in the land of the living.” The land of the living refers to the Garden of Eden. David glorified himself in
that he would walk in the Garden of Eden in front of Hashem and before Him, as the gemara says here “The son of Yishai
will be first.”
 משנה מסכת יומא פרק ז משנה א.6
חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכהן גדול
The gabbai will take the sefer Torah and give it to the head of the congregation. The head of the congregation will give it
to the deputy Kohen Gadol. The deputy Kohen Gadol will give it to the Kohen Gadol.
 יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף קב עמוד א.7
דרך המשל הוא אומר לומר לך שהוכיחו הקדוש ברוך הוא ע"י נביאיו להחזירו בתשובה וסרב בו והבטיחו בטובת העולם הבא אם יחזור בו
וסרב בו כאדם שמסרב בחבירו לעשות רצונו עד שתופס בבגדו והלה עומד במרדו והאי דאמרינן ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן גם זה דרך
משל נאמר שהקבלת פני שכינה היא גן עדן האמור לעה"ב בכל מקום
This is a parable. Hashem sent His prophets to urge him to repent. He refused. They promised him the good of the next
world if he would repent, and he refused. This is just as one refuses to do the will of one’s friend even to the point
where the friend grabs one’s garment, and one nonetheless refuses. “Walking in the Garden of Eden” is a parable. The
Garden of Eden always represents receiving G-d’s presence.
 דף על הדף סנהדרין דף קב עמוד א.8
 ולמה השיבו, ולמה שאל מי בראש, הלא הקדים ירבעם לפני דוד המלך ע"ה,וקשה אם הקדוש ברוך הוא א"ל ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן
.הקדוש ברוך הוא בן ישי בראש
 אלא מפני רוב להיטותו אחר,וביאר הגר"ח שמואלביץ ז"ל )שיחות מוסר מאמר פ"ב( דאמנם ירבעם קלט והבין שהוא יהי' בראש לפני בן דוד
. רצה לשמוע עוד פעם מפורש יוצא בפה מלא – שהוא "ירבעם" יהי' בראש ולא בן ישי,הכבוד והשררה
There is a difficulty here. If Hashem said “I, you, and the son of Yishai will walk together in the Garden of Eden,” then He
had already said that Yeravam would precede king David. Why then did he ask who will be first, and why did Hashem say
that the son of Yishai will be first? Rabbi Chaim Shmuelevitz explained that Yeravam understood that he would be first,
before David. Nonetheless, because of his tremendous urge for honor he wanted to hear Hashem say explicitly that he
would be first.
 ערוך לנר מסכת סנהדרין דף קב עמוד א.9
היינו דקאמר שתפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו וא"ל חזור בך פירוש בלי טעם אהבת השכר ויראת העונש אלא מכח תורתו ואהבת השם ואז
יהיה ב"ת מאהבה ועדיף מבן ישי שהוא צדיק גמור ולכן ואתה ובן ישי נטייל בג"ע הוא קודם לבן ישי אבל הוא שאל ומי בראש הרי שלא רצה
לשוב מאהבה רק אם יצמח לו שכר שיהיה בראש וא"כ אינו ב"ת מאהבה ולכן קאמר ליה הקדוש ברוך הוא בן ישי בראש ולכן אמר ליה לא
:בעינא
Hashem asked him to repent without any ulterior motivation for reward or to avoid punishment. He should have
repented from the strength of the drive of his Torah and of love of G-d. He would then be a penitent out of love and
even greater than David who was perfectly righteous. He would then have been first. However, he asked who will be
first. We see that he didn’t want to repent from love. He was only interested if he would receive the reward of being
first. He is then not a penitent out of love. That is why Hashem said that David would be first. Yeravam then said that he
wasn’t interested.
3. Rebuking Shlomo in public

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב.10
.  מפני שהוכיחו ברבים-  ומפני מה נענש. מפני שהוכיח את שלמה-  מפני מה זכה ירבעם למלכות:אמר רבי יוחנן
Rabbi Yochanan says, “Why did Yeravam merit kingship? Because he rebuked Shlomo. And why was he punished?
Because he rebuked him publicly.”
 רש"י מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב.11
.  לביישו- ומפני מה נענש שהוכיחו ברבים
Why was he punished? Because he rebuked him in public- in order to embarrass him.
 יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב.12
ומפני מה נענש ונכשל בע"ג ולא עמדו לו זכיותיו להגן עליו מיצר הרע מפני שהוכיחו ברבים וביישו

Why was he punished in that he stumbled into the sin of idol worship and his merits did not protect him from the evil
inclination? Because he rebuked him in public in order to embarrass him.
 מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב.13
ויש לדקדק דהא עונשו של ירבעם מפורש בקרא שנענש על שהחטיא ישראל בעבודת כוכבים וי"ל כענין שאמרו עבירה גוררת עבירה דאי לאו
גסות הרוח שהיה בו שמרד במלכות בית דוד לא היה בא להחטיא ישראל לעבוד ע"ז
It says explicitly that Yeravam was punished for causing the Jewish People to sin by worshipping idols? One sin leads to
another. If not for his arrogance in rebelling against the kingdom of David, he would not have ultimately caused the
people to worship idols.
Message
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבקר סימן א סעיף א.14
. לא יתבייש )ה( ב מפני בני אדם )ו( ]ד[ המלעיגים עליו בעבודת השי"ת

One should not be embarrassed in front of people who pick fun of serving G-d.

