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קב.
ואף אחיה השילוני טעה וחתם.▀◊

▀▀◊קב.

דהא יהוא צדיקא רבה הוה, שנאמר (מלכים ב' י') ויאמר ה' אל יהוא יען אשר הטיבת לעשות הישר 

בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל , וכתיב (מלכים ב' י') 

ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלהי ישראל בכל לבבו לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את 

ישראל

מאי גרמא ליה?^▀קב.

ברית כרותה לשפתים, שנאמר (מלכים ב' י') אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה.אביי:!▀◊קב.

חותמו של אחיה השילוני ראה, וטעה. דכתיב (הושע ה') ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלםרבא:!▀◊קב.

רבי יוחנן:▀◊קב.
אמר הקדוש ברוך הוא הם העמיקו משלי, אני אמרתי כל שאינו עולה לרגל עובר בעשה, והם אמרו: כל 

העולה לרגל ־ ידקר בחרב.

▀◊קב.
(מלכים א' י"א) ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים וימצא אתו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא 

מתכסה בשלמה חדשה.

עת היא מזומנת לפורענות.תנא משום רבי יוסי:▀◊קב.

(ירמיהו נ"א) בעת פקדתם יאבדו▀◊קב.

עת מזומנת לפורענות.תנא משום רבי יוסי:▀קב.

(ישעיהו מ"ט) בעת רצון עניתיך▀◊קב.

עת מזומנת לטובה.תנא משום רבי יוסי:▀◊קב.

(שמות ל"ב) וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם▀◊קב.

עת היא מזומנת לפורענות.תנא משום רבי יוסי:▀קב.

(בראשית ל"ח) ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו▀◊קב.

עת מזומנת לפורענות.תנא משום רבי יוסי:▀◊קב.

(מלכים א' י"ב) וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אתו▀◊קב.

מקום מזומן לפורענות. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד.תנא משום רבי יוסי:▀◊קב.

(מלכים א' י"א) וירבעם יצא מירושלים, אמר רבי חנינא בר פפא: שיצא מפיתקה של ירושלים.[רבי חנינא בר פפא]▀◊קב.

▀◊קב.
(מלכים א' י"א) וימצא אתו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם 

בשדה.

מאי בשלמה חדשה?^קב.

רב נחמן:!◊קב.
כשלמה חדשה, מה שלמה חדשה אין בה שום דופי, אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי. דבר 

אחר: שלמה חדשה ־ שחידשו דברים שלא שמעה אזן מעולם.

מאי ושניהם לבדם בשדה?^◊קב.

שכל תלמידי חכמים דומין לפניהם כעשבי השדה.רב יהודה אמר רב:!◊קב.

שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה.איכא דאמר:!קב.

[רבי חנינא בר פפא]▀◊קב.

(מיכה א') לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל, אמר רבי חנינא בר פפא: 

יצאה בת קול ואמרה להן: מי שהרג את הפלשתי והוריש אתכם גת תתנו שילוחים לבניו? ־ בתי אכזיב 

לאכזב למלכי ישראל.

[רבי חנינא בר פפא:▀◊קב.

כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר (משלי כ"ח) 

גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר 

(דברים ל"ב) הלא הוא אביך קנך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר (משלי א') שמע בני מוסר אביך 

ואל תטש תורת אמך.
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מאי חבר הוא לאיש משחית^◊קב.

חבר הוא לירבעם בן נבט, שהשחית ישראל לאביהם שבשמים.!◊קב.

[רבי חנין]▀◊קב.
(מלכים ב' י"ז) וידח ירבעם את ישראל מאחרי ה' והחטיאם חטאה גדולה אמר רבי חנין: כשתי מקלות 

המתיזות זו את זו.

[דבי רבי ינאי]▀◊קב.

(דברים א') ודי זהב, אמרו דבי רבי ינאי: אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל 

כסף וזהב שהשפעת להן לישראל עד שיאמרו דיי גרם להם לעשות להם אלהי זהב. משל: אין ארי 

דורס ונוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר.

עד ירבעם היו ישראל יונקים מעגל אחד, מכאן ואילך ־ משנים ושלשה עגלים.רבי אושעיא:▀◊קב.

רבי יצחק:▀◊קב.
אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל 

הראשון, שנאמר (שמות ל"ב) וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם.

רבי חנינא:▀קב.
לאחר עשרים וארבעה דורות נגבה פסוק זה, שנאמר (יחזקאל ט') ויקרא באזני קול גדול לאמר קרבו 

פקדות העיר ואיש כלי משחתו בידו.

(מלכים א' י"ג) אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה▀◊קב.

מאי אחר?^קב.

רבי אבא:!◊קב.
אחר שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, 

אמר לו, מי בראש: ־ בן ישי בראש ־ אי הכי לא בעינא.

רבי אבהו הוה רגיל דהוה קא דריש בשלשה מלכים.[רבי אבהו]О◊קב.

חלש, קביל עליה דלא דריש[רבי אבהו]Оקב.

כיון דאיתפח הדר קא דריש.[רבי אבהו]О◊קב.

קב:
О?אמרי: לא קבילת עלך דלא דרשת בהו

אמר: אינהו מי הדרו בהו, דאנא אהדר בי?[רבי אבהו]О◊קב:

רב אשי אוקי אשלשה מלכים.[רב אשי]О◊קב:

אמר: למחר נפתח בחברין.[רב אשי]О◊קב:

אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה. אמר: חברך וחבירי דאבוך קרית לן? מהיכא בעית למישרא המוציא?О◊קב:

אמר ליה: לא ידענא.[רב אשי]Оקב:

אמר ליה: מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת, וחברך קרית לן?Оקב:

אמר ליה: אגמריה לי, ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא.[רב אשי]Оקב:

אמר ליה: מהיכא דקרים בישולא.Оקב:

אמר ליה: מאחר דחכימתו כולי האי, מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה?[רב אשי]Оקב:

אמר ליה: אי הות התם ־ הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי.О◊קב:

למחר אמר להו לרבנן: נפתח ברבוותא.[רב אשי]О◊קב:

▀◊קב:
אחאב ־ אח לשמים, אב לעבודה זרה. אח לשמים דכתיב (משלי י"ז) אח לצרה יולד, אב לעבודה זרה ־ 

דכתיב (תהלים ק"ג) כרחם אב על בנים.

(מלכים א' ט"ז) ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט.▀◊קב:

רבי יוחנן:▀◊קב:
קלות שעשה אחאב ־ כחמורות שעשה ירבעם. ומפני מה תלה הכתוב בירבעם ־ מפני שהוא היה תחילה 

לקלקלה.

[רבי יוחנן]▀◊קב:
(הושע י"ב) גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי אמר רבי יוחנן: אין לך כל תלם ותלם בארץ ישראל 

שלא העמיד עליו אחאב עבודה זרה, והשתחוה לה.
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ומנא לן דלא אתי לעלמא דאתי^◊קב:

!◊קב:
דכתיב (מלכים א' כ"א) והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. עצור ־ בעולם הזה, ועזוב 

־ לעולם הבא.

רבי יוחנן:▀◊קב:

מפני מה זכה עמרי למלכות ־ מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל. שנאמר (מלכים א' ט"ז) ויקן את 

ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני 

ההר שמרון.

רבי יוחנן:▀◊קב:

מפני מה זכה אחאב למלכות עשרים ושתים שנה ־ מפני שכיבד את התורה שניתנה בעשרים ושתים 

אותיות. שנאמר (מלכים א' כ') וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה ויאמר לו כה אמר בן הדד 

כספך וזהבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך וחפשו את 

ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויאמר למלאכי בן הדד אמרו לאדני 

המלך כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה אעשה והדבר הזה לא אוכל לעשות.

מאי מחמד עיניך, לאו ספר תורה?▀קב:

דילמא עבודה זרה.¿קב:

לא סלקא דעתך, דכתיב (מלכים א' כ') ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם אל תשמע ואל תאבה!קב:

ודילמא סבי דבהתא הוו? מי לא כתיב (שמואל ב' י"ז) ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל זקני ישראל¿קב:

סבי דבהתא.ואמר רב יוסף:▀¿קב:

!◊קב:
התם לא כתיב וכל העם, הכא כתיב וכל העם, דאי אפשר דלא הוו בהון צדיקי. וכתיב (מלכים א' י"ט) 

והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו.

רב נחמן:▀◊קב:
אחאב שקול היה שנאמר (מלכים א' כ"ב) ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה 

בכה וזה אמר בכה.

מתקיף לה רבי יוסף:¿◊קב:
מאן דכתב ביה (מלכים א' כ"א) רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה' אשר הסתה אתו 

איזבל אשתו

בכל יום היתה שוקלת שקלי זהב לעבודה זרהותנינא:▀¿קב:

ואת אמרת שקול היה?¿קב:

אלא: אחאב וותרן בממונו היה, ומתוך שההנה תלמידי חכמים מנכסיו ־ כיפרו לו מחצה.▀◊קב:

▀◊קב:
(מלכים א' כ"ב ) ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו ויאמר ה' אליו במה. ויאמר אצא והייתי 

רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן.

מאי רוח?^קב:

רוחו של נבות היזרעאלירבי יוחנן:!◊קב:

מאי צא?^קב:

צא ממחיצתי, שכן כתיב (תהלים ק"א) דבר שקרים לא יכון לנגד עיני.רבינא:!◊קב:

היינו דאמרי אינשי: דפרע קיניה מחריב ביתיה.רב פפא:▀קב:

[רבי יוחנן]▀◊קב:

(מלכים א' ט"ז) ויעש אחאב את האשרה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את ה' אלהי ישראל מכל מלכי 

ישראל אשר היו לפניו אמר רבי יוחנן: שכתב על דלתות שמרון: אחאב כפר באלהי ישראל, לפיכך אין 

לו חלק באלהי ישראל.

[רבי לוי]▀◊קב:
(דברי הימים ב' כ"ב) ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון, אמר רבי לוי: שהיה קודר 

אזכרות, וכותב עבודה זרה תחתיהן.

מנשה ־ שנשה יה.▀◊קב:

דבר אחר: מנשה ־ שהנשי את ישראל לאביהם שבשמים.▀◊קב:

ומנלן דלא אתי לעלמא דאתי^קב:

[ת"ק]!◊קב:

דכתיב (דברי הימים ב' ל"ג) בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים 

(מלכים ב' כ"א) ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, מה אחאב אין לו חלק לעולם הבא ־ אף 

מנשה אין לו חלק לעולם הבא.
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מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר (דברי הימים ב' ל"ג) ויתפלל מנשה אל ה' ויעתר לו וכו',רבי יהודה:▀◊קב:

רבי יוחנן:▀קב:
ושניהם מקרא אחד דרשו, שנאמר (ירמיהו ט"ו) ונתתים לזעוה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן 

יחזקיהו.

בגלל מנשה ־ שעשה תשובה, ואינהו לא עבודמר סבר:[רבי יהודה]▀▀קב:

בגלל מנשה ־ דלא עבד תשובה.ומר סבר:[ת"ק]▀▀◊קב:
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