בס"ד 	נתנאל שלזינגר
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סקירה כללית על מלכי יהודה
מלכי יהודה
מקורות

שם המלך
אביו 
אמו
הערכה 
זמן מלוכתו
מדוע עזב
היכן נקבר
היכן מלך
מלך מקביל
נביאים המוזכרים לגביו
הערות והוספות
מ"א, י"ב, א  - י"ב, כד.
י"ד, כא - י"ד, לא.  
רחבעם
שלמה בן דוד
נעמה העמונית 
 (ויעש יהודה הרע בעיני ה') 
17 שנה
מת ונקבר בעיר דוד.
בירושלים
ירבעם, בשנת 18 למלכותו פסק מלמלוך.
שמעי'ה איש האלוקים.
התפלגות הממלכה. שישק מלך מצרים לוקח את אוצרות בית המלך ואת אוצרות המקדש.
ט"ו, א - ט"ו, ח.
אבים
רחבעם בן שלמה
מעכה בת אבישלום
וילך בכל חטאת אביו אשר עשה...ולא היה לבבו שלם
3 שנים
מת ונקבר בעיר דוד.
בירושלים
ירבעם, בשנת 18 למלכותו החל למלוך, ובשנת 20 פסק.

מלחמה בינו לבין ירבעם.
ט"ו, ט - ט"ו, כד.
אסא
אבים בן רחבעם
מעכה בת אבישלום
ויעש אסא הישר בעיני ה' כדוד אביו
41 שנה 
חלה לעת זיקנתו. 
מת ונקבר בעיר דוד.
בירושלים
החל בשנת 20 לירבעם ופסק בשנת 4~3 לאחאב.
מיכיהו בן ימלא.
ברית נגד בעשא עם בן-הדד בן טברמון בן חזיון מלך ארם, דמשק.
כ"ב, מא - כ"ב, נא.
יהושפט
אסא בן אבים
עזובה בת שלחי
לעשות הישר בעיני ה'
25 שנה
מת נקבר בעיר דוד.
בירושלים
החל בשנת 4 לאחאב.
מיכיהו בן ימלה (שנהרג ע"י צדקיהו בן כנענה).
השלים עם אחאב, ויצא עמו למלחמה. עשה אניות תרשיש.
מ"ב, ח', טז -  ח', כד.  
יהורם
יהושפט בן אסא
(אשתו: עתליה בת אחאב)
וילך בדרכי מלכי ישראל
8 שנים
מת (חולי מעיים – דה"י) נקבר בעיר דוד.
בירושלים
5 ליורם בן אחאב עד 12 לו.

אדום מרד פעמיים, בפעם הראשונה - המרד דוכה.
ח', כה - ט', כט.
אחזיהו
יהורם בן יהושפט
עתליה בת עמרי
ויעש הרע בעיני ה'...כי חתן בית אחאב הוא
1 שנה
מת כאשר ברח מיהוא למגידו.
בירושלים
החל ב11~12 ליורם  בן אחאב. מלך ישראל

ביקר את יורם מלך ישראל - ביזרעאל.
י"א, א - י"א, טז.
עתליה

(אם אחזיהו)

6 שנים
הומתה בבית המלך.

מה1- ליהוא עד ה6- לו. 

איבדה את זרע הממלכה פרט ליואש שהוברח ע"י יהושבע בת יורם (מלך יהודה).
י"א, א - י"ב, כב.
י(ה)ואש
אחזיהו בן יהורם
צביה (מבאר שבע)
ויעש הישר בעיני ה' כל ימיו
40 שנה
עבדיו קשרו עליו קשר. יוזכר בן שמעת ויהוזבד בן שומר הרגהו. נקבר בעיר דוד.
בירושלים
מ7- ליהוא עד 2 ליואש. 

כריתת הברית ע"י יהוידע, בדק הבית, חזאל עולה על גת ולוכדה. יואש נותן לו את אוצרות בית ה'. 
י"ד, א - י"ד, כב.
אמציה
יואש בן אחזיה
יהועדן (מירושלים)
ויעש הישר בעיני ה' רק לא כדוד אביו ככל אשר עשה יואש אביו עשה
29 שנה
קשרו עליו והומת בלכיש, שאליה ברח. הובא לירושלים ונקבר בעיר דוד.
בירושלים
משנת 2 ליואש מלך ישראל עד 27 לירבעם.

נלחם עם יואש, נתפס, הובא לי-ם, ושם נלקחים אוצרות בית ה' על ידי ישראל. 
ט"ו, א' - ט"ו, ז.
עזריה(ו)
/עוזיה(ו)
אמציה בן יואש
יכליהו (מירושלים)
ויעש הישר בעיני ה'
52 שנה
מת ונקבר בעיר דוד.
בירושלים
משנת 27 לירובעם עד 2 לפקח. 

נצטרע וישב בבית החופשית עד ליום מותו. 
טו, לב - ט"ו, לח.
יותם
עוזיה בן אמציה
ירושה בת צדוק
ויעש הישר בעיני ה'
16 שנה
מת ונקבר בעיר דוד.
בירושלים
משנת 2 לפקח עד 17 לו.

בנה את שער בית ה' העליון. לחם בפקח וברצין. 
ט"ז, א - ט"ז, כ.
אחז
יותם בן עוזיה

ולא עשה הישר בעיני ה'
16 שנה


משנת 17 לפקח.

העביר את בנו באש. כרת ברית עם אשור נגד פקח (ישראל) ורצין (ארם). ותגלת פלסר ( -אשור -) נענה וכובש את שניהם.
י"ח, א - כ', כא.
(י)חזקיה(ו)
אחז בן יותם
אבי בת זכריה
ויעש הישר בעיני ה' (אחריו לא היה כמוהו - לטוב)
29 שנה
מת ונקבר בעיר דוד.

משנת 3 להושע בן אלה.
ישעיהו בן אמוץ
כיתת נחש הנחושת. בימיו היתה גלות ישראל. סנחריב עולה על יהודה, נאום רבשקה במסילת שדה כובס. חיזקיה מתפלל, הבטחת ה', מלאך ה' מכה את אשור, רציחת סנחריב. חוליו.  
כ"א, א' - כ"א, יח.
מנשה
חיזקיה בן אחז
חפצי-בה
ויעש הרע בעיני ה'
55 שנה
מת ונקבר  בגן עזא.
בירושלים


העביר בנו באש.
כ"א, י"ט - כ"א, כו.
אמון
מנשה בן חזקיה
משולמת בת חרוץ (מיטבה)
ויעש הרע בעיני ה'
2 שנים
נקשר והומת ע"י עבדיו ונקבר בגן עזא.
בירושלים



כ"ב, א - כ"ג, ל.
יאשיהו
אמון בן מנשה 
ידידה בת עדיה (מבצקת)
ויעש הישר בעיני ה'
31 שנה
פרעה נכה הרגו במגידו.
בירושלים

חולדה הנביאה
בדק הבית, מציאת ספר התורה ע"י חלקיה הכה"ג. חזרה כללית בתשובה. מלחמה בפרעה נכה.
כ"ג, לא - כ"ג, לה.
יהואחז
יאשיהו בן אמון
חמוטל בת ירמיהו (מלבנה)
ויעש הרע בעיני ה'
3 חודש
נאסר ע"י פרעה נכה בריבלה, הובא למצרים ומת שם. 
בירושלים


פרעה נכו מעניש את הארץ.
כ"ג, לו - כ"ד, ז.
אליקים (הוסב ע"י פרעה ליהויקים)
יאשיהו בן אמון
זבודה בת פדיה (מן רומה) 
ויעש הרע בעיני ה'
11 שנה
מת.
בירושלים


נבוכדנצאר כובש את יהודה. יהודה עובדת לו שלוש שנים ומורדת. נבוכדנצאר שופך דם נקי על ימין ועל שמאל.
כ"ד, ח - כ"ד, טז.
יהויכין
אליקים  בן יאשיהו 
נחושתא בת אלנתן (מירושלים)
ויעש הרע בעיני ה'
3 חודש 
הוגלה לבבל ונכלא שם.
בירושלים


גלות החרש והמסגר. (הוא הוצא מבית הכלא לאחר 37 שנה ואכל על שולחן המלך (סוף מ"ב).
כ"ד, יח - כ"ה, כא.
מתניה-דודו  של יהויכין (הוסב ע"י מלך בבל לצדקיהו)


חמוטל בת ירמיה (מלבנה)
ויעש הרע בעיני ה'
11 שנה
הובא לבבל, עוור, אך אח"כ אכל על שולחן המלך ולא הומת. 
בירושלים


מרד במלך בבל, מצור 3 שנים. הוא נתפס בערבות יריחו, הובא לרבלה, בניו נשחטים לעיניו, אח"כ הוא מעוור.
חורבן הבית הראשון
כ"ה, כב - סוף הספר.
גדליה(ו)
אחיקם בן שפן



נרצח ע"י ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה.
במצפה






