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טבלת מלכים


יהודה
ישראל
שם
סיכום
שם
סיכום
רחבעם (41)
חטא לה'
ירבעם (47)

אבים (3)
חטא לה' כאביו


אסא (41)
עשה הישר בעיני ה', העביר גילולים, שרף את מפלצת אמו.
כרת ברית עם הדד מלך ארם נגד בעשא מלך ישראל.
בנה מרמת המצור של בעשא את גבע בנימין והמצפה
נדב בן ירבעם(2)
עשה הרע בעיני ה' כאביו.
מת מקשר שקשר עליו בעשא


בעשא (24)
עשה הרע בעיני ה'


אלה בן בעשא (2)
קשר עליו שר מחצית הרכב, זמרי בזמן שכרותו


זמרי (7 ימים)
התאבד בשריפת הארמון
קשר נגדו עמרי שר הצבא


עמרי (12)
מלך לאחר מאבק של 6 בתבני על המלוכה.
קנה את הר שומרון והעביר לשם את בירת        ישראל.
הלך בחטאות ירבעם.


אחאב בן עמרי (22)
עשה הרע יותר מכל אשר לפניו.
נשא את איזבל הצידונית. עבד את הבעל ובנה לו מקדש. בימיו נבנתה יריחו. 
אליהו הכריז בצורת. [אליהו בצידון, צרפת]
נלחם בבן-הדד מלך ארם. נחל ניצחון בהרים, וגם במישור (כי הארמים חשבו שאלוהי הרים אלוהינו). מלך ארם נכנע לו, ובתמורה לחייו החזיר את הערים הכבושות לישראל.
נענש מיתה על כרם נבות.
סירב לשמוע לנבואת מיכיהו על מותו, ולמרות תחפושתו במלחמה על גלעד, מת מחץ תועה.
יהושפט (25)
נלחם יחד עם אחאב על רמת גלעד
עשה הישר בעיני ה' כאביו, אך לא הסיר את הבמות.
השלים עם מלך ישראל.
בנה עשר אוניות ללכת לאופירה, אך הן נשברו.






נלחם יחד עם יהורם במואב בעזרת אדום. סיפור הנחל גבים.




אחזיהו בן אחאב (2)
עשה הרע כאביו.
בימיו מרד מואב. מת ממחלתו.






יהורם בן אחאב (12)
עשה הרע בעיני ה', אך פחות מאביו ואמו, הסיר את מצבת הבעל של אביו.
נהרג ע"י יהוא בן נמשי שצווה לעשות כן ע"י שליח אלישע כדי לקיים את נבואת מות אחב וביתו.
יהורם בן יהושפט (18)
הלך בדרכי מלכי ישראל ונשא לאישה את בת אחאב.
בימיו פשע אדום ביהודה. 


אחזיהו בן יהורם (1)
הלך בדרכי אחאב ועשה הרע בעיני ה'.
נלחם עם יורם מלך ישראל נגד חזהאל מלך ארם והפסיד.


עתליה אם אחזיה (6)
הרגה את בניה לאחר גילוי אובדן בנה
יהוא בן נמשי (28)
חיסל את שושלת אחאב והכרית את עובדי הבעל.
עשה כדברי ה', אך לא הסיר הבמות.
יואש (40)
הומלך בגיל 7. עשה הישר בעיני ה', רק הבמות נותרו.
ציווה לתקצב את בהמ"ק מתרומות.
ציווה לשים ארון קופת צדקה  במקדש
בימיו עלה חזאל מלך ארם על  ירושלים, אך הוא שיחד אותו בכלי הקודש.




יהואחז בן יהוא (17)
עשה הרע בעיני ה'. 
בימיו עלה חזהאל מלך ארם על ישראל ושיעבד אותם. בעקבות פניה לה' נושעו מיד ארם, אך לא שבו מדרכם הרעה. בימיו נשארו רק 50 פרשים ו10 רכב ו10000 רגלי.


יואש בן יהואחז (16)
עשה רע בעיני ה', כירבעם בן נבט. נלחם אל אמציה.
אלישע מבטיח לארם שלושה נצחונות על ארם כמספר החצים שירה.
פרץ לי-ם ולקח את אוצרות בית ה' והמלך לאחר שניצח.
אמציהו בן יואש (29)
עשה הישר בעיני ה', רק לא כדוד. 
הרחיב את גבולות הממלכה   והשליט סדר. נלחם בישראל בניגוד למה שאמר לו מלך ישראל והפסיד.
נרצח בקשר.




ירבעם בן  יואש (41)
עשה הרע כירבעם בן נבט.
הרחיב את גבול ישראל מחמת ועד ים הערבה
עזריה בן אמציה (52)
עשה הישר בעיני ה', חוץ  מהבמות.
הצטרע עד יום מותו ויש בבית החופשית.




זכריה בן ירבעם (½) 
עשה הרע בעיני ה'.
מת בקשר של שלום בן יבש


שלום בן יבש (חודש)
מת בקשר של מנחם בן גדי


מנחם בן  גדי (10)
הרחיב את גבולות הארץ ולכד את תפסח.
עשה הרע בעיני ה' כירבעם. בימיו בא פול מלך  אשור על הארץ, אך קיבל כופר של 1000 כיכר כסף.


פקחיה בן מנחם (2)
עשה הרע בעיני ה'. מת מקשר שקשר עליו פקח בן רמליה.


פקח בן רמליה (20)
עשה הרע בעיני ה'. בימיו תגלת פלאסר מלך אשור הגלה את צפון  הארץ. בת מקשר שנקשר נגדו ע"י הושע בן אלה
יותם בן עוזיה (עזריה) (16)
עשה הישר בעיני ה'. בנה את שער בית ה' העליון.


אחז בן יותם (16)
לא עשה הישר בעיני ה' ואף העביר בניו  באש.
נלחמו נגדו פקח מלך ישראל ורצין מלך ארם ולא הצליחו. ביקש עזרה ממלך    אשור ושילם לו שוחד מבית ה'. 
לפקודתו בנה אוריה הכהן מזבח כדמות המזבח בדמשק.




הושע בן אלה (9)
עשה הרע בעיני ה'.
בידיו נכבשה ישראל ע"י אשור והוגלו כולם.
חזקיהו בן אחז (29)
עשה הישר בעיני ה' והסיר את הבמות! כיתת את נחש הנחושת מימי משה.
בשנתו ה14- עלה סנחריב מלך אשור על ישראל ועל יהודה. התמודד מול רב-שקה וניצח.
חלה ובזכות תפילתו נרפא ע"י תאנה. נס חזרת הצל.


מנשה בן חזקיהו (55)
עשה הרע בעיני ה' כתועבות הגויים.
בנה במות ועבד אלילים. שפך דם מקי בירושלים. בגללו תחרב ירושלים.
גלות
אמון בן מנשה (2)
עשה הרע כאביו. מת בקשר. עזב את דרכי ה'.

יאשיהו בן אמון (31)
עשה הישר בעיני ה' כדוד. 
חיזק את בדק הבית. בימיו נמצא ספר תורה. חולדה הנביאה סיפרה להם על הנבואות והחורבן בגלל חטאי העם. כרת ברית עם ה', הכרית את כל הע"ז. 
הרס את מזבח ירבעם (...) זבח את כל כהני הבמות. חגג פסח. היה המלך הצדיק ביותר.

יהואחז בן יאשיה (¼)
עשה הרע בעיני ה'. נאסר ע"י פרעה.

יהויקים (אליקים) בן יהואחז (11)
הומלך ע"י פרעה. עשה הרע בעיני ה'. בימיו עלה נבוכדנצר על ירושלים. הוא ניסה למרוד אך נכשל.

יהויכין בן יהויקים (¼)
עשה הרע. בימיו עלה נבוכדנצר על ירושלים, מצור, כיבוש, הגליה ולקיחת אוצרות בית ה'. 

צדקיה (11)
דודו של יהויכין. הומלך ע"י מלך בבל. בימיו עלה מלך בבל על ירושלים וצר עליה 3 שנים. צדקיהו ברח ונתפס. בניו נשחטו לנגד עיניו ואותו עיוורו. נבוזראדן שרף את בהמ"ק. 



