כיתוב אדום= מעשים טובים
כיתוב שחור= מעשים רעים

הגדרתו בפסוק

חטאיהם של מלכי ישראל ויהודה

הדר הורן /ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים

יהודה
מעשיו

שם המלך

הגדרתו בפסוק

ישראל
מעשיו

שם המלך

)כמו אבים בנו(

רחבעם

"חטאות ירבעם
אשר חטא ואשר
החטיא את
ישראל".
"וידח ירבעם את
ישראל מאחרי
ה' ,והחטיאם
חטאה גדולה".

"וילך בכל חטאות
אביו אשר עשה
לפניו ,ולא היה
לבבו שלם עם ה'
כלבב דוד אביו".

אבים

"ויעש הרע בעיני
ה' ,וילך בדרך
אביו ובחטאתו
אשר החטיא את
ישראל".

נדב

אסא

"ויעש הרע בעיני
ה' ,וילך בדרך
ירבעם ובחטאתו,
אשר החטיא את
ישראל".

בעשא

"ויעש אסא
הישר ,בעיני ה',
כדוד אביו".
"והבמות לא סרו
רק לבב אסא היה
שלם עם ה' כל
ימיו".

.1העביר את הקדושים
מהארץ.
.2הסיר את הגילולים.
.3כרת את מפלצת
האשרה שעשתה מעכה
אימו ושרף אותה בנחל
קדרון.

)לחטאות ירבעם-
עיין ביהוא(

"אל כל חטאות
בעשא"...

יהושפט

"...וחטאות אלה
בנו אשר חטאו
ואשר החטיאו את
ישראל ,להכעיס
את ה' אלהי
ישראל,
בהבליהם".

"וילך בדרך מלכי
ישראל כאשר
עשו בית אחאב
כי בת אחאב
היתה לו לאישה,
ויעש הרע בעיני
ה'".

יהורם

"על חטאתיו
אשר חטא,
לעשות הרע
בעיני ה' ללכת
בדרך ירבעם,
ובחטאתו אשר
עשה להחטיא את
ישראל".

"וילך בדרך בית
אחאב ,ויעש הרע
בעיני ה' כבית
אחאב כי חתן
בית אחאב הוא".

אחזיהו

,וילך בכל דרך
אסא אביו ,לא סר
ממנו לעשות
הישר בעיני ה'".

.1שם עגל זהב בדן
ואחד בבית אל .
.2עשה שם בתי
במות ומזבחות.
.3מינה כוהנים שלא
משבט לוי.
.4ושינה את תאריך
חג הסוכות.

ירבעם

"אך הבמות לא
סרו ,עוד העם
מזבחים ומקטרים
בבמות".

"ויעשה עמרי
הרע בעיני ה'
וירע מכל אשר
לפניו ,וילך בכל
דרך ירבעם בן
נבט ובחטאתו
אשר החטיא את
ישראל .להכעיס
את ה' אלהי
ישראל
בהבליהם".

במות ומזבחות לא
לע"ז אלא כדי
להטות את לבב
ישראל אליו.
"..ולא היית
כעבדי דוד ,אשר
שמר מצותי,
ואשר הלך אחרי
בכל לבבו
לעשות רק
ְ .בּעֵינָי הישר.
ותרע לעשות
מכל אשר היו
וַתֵּ לֶ� לפניך
ותעשה לך
א�הים אחרים
ומסכות
להכעיסני .וא ֹתי
השלכת ,אחרי
גוך".

אלה

זמרי

תבני
עמרי

)לג( "אחר
הדבר הזה לא
שב ירבעם
מדרכו הרעה
וישב ויעש
מקצות העם
כהני במות
החפץ ימלא את
ידו ויהי כהני
במות.
)לד( ויהי בדבר
הזה לחטאת בית
ירבעם ולהכחיד
ולהשמיד מעל
פני האדמה".
)מלכים א,יג(

"ויעזבו את כל
מצות ה'
א�היהם ,ויעשו
להם מסכה,
שני עגלים".

אחאב

חזר בתשובה
)מלכים א',
כא,כז-כט(
"ויעזבו את כל
מצות ה'
א�היהם...
ויעשו אשירה"
)מלכים ב,יז,טז(

"ויוסף אחאב
לעשות להכעיס
את ה' אלהי
ישראל ,מכל
מלכי ישראל
אשר היו לפניו".

"ויעש יהואש
הישר בעיני ה',
כל ימיו ,אשר
הורהו יהוידע
הכהן".

חיזק את בדק הבית

יהואש

"רק הבמות ,לא
סרו ,עוד העם
מזבחים ומקטרים
בבמות".

"ויעש הישר
בעיני ה' רק לא
כדוד אביו .ככל
אשר עשה יואש
אביו עשה".

אמציה

"רק הבמות ,לא
סרו ,עוד העם
מזבחים ומקטרים
בבמות".
"ויעש הישר
בעיני ה' ככל
אשר עשה
אמציהו אביו".
"רק הבמות ,לא
סרו ,עוד העם
מזבחים ומקטרים
בבמות".

"ויעש הרע בעיני
ה' ,וילך בדרך
ובדרך אימו אביו
ובדרך ירבעם בן
נבט אשר החטיא
ויעב ֹד את ישראל
את הבעל
וישתחווה לו.
ויכעס את ה'
אלהי ישראל,
ככל אשר עשה
אביו".

אחזיהו

יהורם

"ויעשה הרע
בעיני ה' ,רק לא
כאביו וכאימו.
ויסר את מצבת
הבעל אשר עשה
אביו .רק בחטאות
ירבעם בן נבט
אשר החטיא את
ישראל דבק ,לא
סר ממנה".
"וישמד יהוא את
הבעל מישראל".

עזריה

"רק חטאי ירבעם
בן נבט אשר
החטיא את
ישראל לא סר
יהוא מאחריהם:
עגלי הזהב ,אשר
בית אל ואשר
בדן".
U

U

ע"ז -בעל
ואשרה.

.1יהוא הורג את כל
עבדי הבעל )"ולא
נשאר איש אשר לא
בא"(
.2והורג את איזבל.
.3הוציא את מצבות
בית הבעל ושרף
אותם ,ונתץ את
מצבת הבעל ובית
הבעל ושם אותו
למוצאות..

יהוא

השווה ביניהם

עתליהו

"ויעש אחאב בן
עמרי הרע בעיני
ה' מכל אשר
לפניו .ויהי הנקל
לכתו בחטאות
ירבעם בן נבט,
ויקח אשה את
איזבל בת אתבעל
מלך צידונים,
וילך ויעבוד את
הבעל וישתחו
לו".

.1הקים מזבח לבעל
ובית בעל בשומרון,
.2עשה אשרה
בשומרון.
.3אשתו איזבל הרגה
את כהני ה'.

"ויעש הישר בעיני
ה' ,ככל אשר
עשה עזיהו אביו
עשה".

יותם

"ויעזבו את כל מצות ה' א�היהם ...ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש ")מלכים ב,יז,יז(

"רק הבמות ,לא
סרו ,עוד העם
מזבחים ומקטרים
בבמות".

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

"ולא עשה הישר
בעיני ה' אלוהיו
כדוד אביו".
"וילך בדרך מלכי
ישראל"
U

"כתועבות הגוים
אשר הוריש ה'
אותם מפני בני
ישראל".

.1העביר את בנו באש.
.2זבח וקיטר בבמות על
הגבעות ותחת כל עץ
רענן.
.3בנה מזבח נוסף בבית
ה' )כתבנית המזבח
בדמשק( ,חייב לעשות
עליו את עבודות המזבח
הקודם ,עלה על המזבח
והקטיר עליו בעצמו
לכפור בכלל עבודת ה'
ובחוק הכהונה.
.4קצץ את מסגרות
המכונות שעשה שלמה
והסיר מעליהם את
הכיור .הסיר את הים
מעל בקר הנחושת ושם
אותו על מרצפת אבן,
ואת מוסך השבת אשר
בנו בבית והמסגרות
והבקר נתן למלך אשור.

אחז

"ויעש הרע בעיני
ה' וילך אחר
חטאות ירבעם בן
נבט ,אשר החטיא
את ישראל לא סר
ממנה".

יהואחז

U

U

U

"ויעש הישר בעיני
ה' ,ככל אשר
עשה דוד אביו".

.1הסיר את
הבמות ,ושבר את
המצבות.
 .2כרת את
האשרה.
.3כיתת את נחש
הנח ֹשת אשר עשה
משה.

"וידבק בה' ,לא
סר מאחריו וישמר
מצוותיו אשר צוה
ה' את משה".

קיצץ את דלתות
היכל ה' ואת
הא ֹמנות אשר ִצפה
ויתנם למלך
אשור.

"בה' אלהי ישראל
בטח .ואחריו לא
היה כמהו בכל
מלכי יהודה,
ואשר היו לפניו".

"ויאמר ה' אל
יהוא ,יען אשר
הטיב ֹת לעשות
הישר בעיני ככל
אשר לבבי עשית
לבית אחאב בני
רביעם ישבו לך
על כסא ישראל".

"אך לא סרו
מחטאת בית
ירבעם אשר
החטיא את ישראל
בה הלך וגם
האשרה עמדה
בשומרון".
U

חזקיהו

U

"ויעשה הרע
בעיני ה' ,לא סר
מכל חטאות
ירבעם בן נבט,
אשר החטיא את
ישראל בה הלך".

"ויעש הרע בעיני
ה' לא סר מכל
חטאות ירבעם בן
נבט ,אשר החטיא
את ישראל".

יואש

ירבעם ה2-

חזר בתשובה בסוף ימיו
)דברי הימים ב' ,לג,יח-יט(

"ויעזבו את כל מצות ה' א�היהם...ויעשו אשרה ,וישתחוו לכל צבא
השמים,ויעבדו את הבעל...ויקסמו קסמים ,וינחשו ")מלכים ב,יז,יז(

"ויעש הרע בעיני
ה' כתועב ֹת הגוים
אשר הוריש ה'
מפני בני
ישראל".
"הרבה לעשות
הרע בעיני ה'
להכעיס".
התעה את
ישראל" -לעשות
את הרע מן הגוים
אשר השמיד ה'
מפני בני
ישראל".
"..יען אשר עשה
מנשה מלך יהודה,
הת ֹעבות האלה.
הרע מכל אשר
עשו האמ ֹרי אשר
לפניו ויחטיא גם
את יהודה
בגלוליו".

.1בנה את הבמות
ש ִא ַבד חזקיהו אביו.
.2הקים מזבחות לבעל.
.3עשה אשרה כמו
שעשה אחאב מלך
ישראל.
 .4ישתחוה לכל צבא
השמים ועבד אותם.
.5בנה מזבח ֹת בבית ה'
ומזבחות לכל צבא
השמים בשתי חצרות
בית ה'.
.6העביר את בנו באש.
.7עונן,ניחש ,עשה אוב
וידע ֹנים.
.8שם פסל אשרה בבית
ה'.
 .9דם נקי שפך מנשה
הרבה מאוד עד אשר
ִמלא את ירושלים.

מנשה

"ויעש הרע בעיני
ה' כאשר עשו
אבותיו.לא סר
חטאות ירבעם
בן נבט ,אשר
החטיא את
ישראל".

זכריה

שלם בן יבש

"ויעש הרע בעיני
ה' לא סר מעל
חטאות ירבעם בן
נבט אשר החטיא
את ישראל כל
ימיו".

מנחם בן גדי

" ..בחטאות
מנשה ככל אשר
עשה ,וגם דם
הנקי אשר שפך
וימלא את
ירושלים דם
נקי".
"..על כל הכעסים
אשר הכעיסו
מנשה".

"ויעש הרע בעיני
ה' ,כאשר עשה
מנשה אביו".
"וילך בכל הדרך
אשר הלך אביו,
ויעב ֹד הגללים
אשר עבד אביו
וישתחו להם".
"ויעז ֹב את ה'
אלהי אב ֹתיו ולא
הלך בדרך ה'".

אמון

"ויעש הרע בעיני
ה' לא סר
מחטאות ירבעם
בן נבט אשר
החטיא את
ישראל".

פקחיה

"ויעש הישר
בעיני ה' ,וילך
בכל דרך דוד
אביו ,ולא סר
ימין ושמאול".
" וכמ ֹהו לא היה
לפניו מלך אשר
שב אל ה' בכל
לבבו ובכל נפשו
ובכל מא ֹדו ככל
תורת משה.
ואחריו לא קם
כמ ֹהו".

.1חיזק את בדק הבית.
.2מצא ספר תורה בבית
ה'.
 .3כרת ברית בין העם
לה'.
.4הוציא מהיכל ה' את
כל הכלים העשוים
לבעל ,לאשרה ולכל
צבא השמיים ושרף
אותם מחוץ לירושלים
בשדמות הקדרון ,ונשא
את אפרם לבית אל.
.5הרג את הכמרים
שמינו מלכי יהודה ואת
מקטרי הבמות
בירושלים ובערי
יהודה ,ואת המקטרים
לבעל ,לשמש ,לירח,
למזלות ולכל צבא
השמים.
.6הוציא את האשרה
מבית ה' מחוץ
לירושלים אל נחל
קדרון ושרף אותה שם
"וידק לעפר" ואת
עפרה השליך לקבר בני
העם.
 .7נתץ את בתי
הקדשים אשר בבית ה'
אשר הנשים אורגות
שם בתים לאשרה.
5) .8ב(הרג את כל
כהני הבמות ביהודה.
 .9טימא את הבמות
אשר קטרו שם הכהנים
מגבע עד באר שבע.
.10נתץ את במות
השערים אשר בשער
יהושע שר העיר אשר
על שמאל שער העיר.
.11טמא את הת ֹפת
אשר בגיא בן הִנ ֹם
ששם היו מעבירים את
הבנים למולך.
.12הרג את הסוסים
שנתנו מלכי יהודה
לשמש ,ואת מרכבות
השמש שרף באש.
 .13את המזבחות אשר
על גג אחז את המזבחות
אשר עשה מנשה בשתי
חצרות בית ה' נתץ.
ואת עפרם השליך אל
נחל קדרון.
.14את הבמות בהר
המשחית )הזיתים(
אשר בנה שלמה
לכמוש,לעשתורת
ולמלכום טימא.
.15שבר את המצבות
וכרת את האשרים
ומילא את מקומם

יאשיהו

"ויעש הרע בעיני
ה' לא סר מן
חטאות ירבעם בן
נבט אשר החטיא
את ישראל".

פקח

בעצמות אדם.
.16את המזבח והבמה
שבנה ירבעם בבית אל
נתץ ושרף את הבמה
הדק לאפר ושרף את
האשרה.
.17עצמות אדם שרף
על המזבח בבית אל
וטימא אותו.
.18את בתי הבמות
אשר בערי שומרון
הסיר ועשה להם כאשר
עשה בבית אל.
.19את כהני הבמות
בערי שומרון זבח על
המזבחות ושרף עצמות
אדם עליהם.
.20את הא ֹבות,
ידעונים ,תרפים,
גילולים ושיקוצים ִבער.
"ויעש הרע בעיני
ה' ככל אשר עשו
אבותיו".

יהואחז

"ויעש הרע בעיני
ה' ככל אשר עשו
אבותיו".

יהויקים

"ויעש הרע בעיני
ה' ככל אשר עשה
אביו".

יהויכין

"ויעש הרע בעיני
ה' ככל אשר עשה
יהויקים".

צדקיהו

הושע

"ויעש הרע בעיני
ה' .רק לא
כמלכי ישראל
אשר היו
לפניו".

"עשה דוד את הישר
בעיני ה' ,ולא סר
מכל אשר ציוהו ,כל
ימי חייו,רק בדבר
אוריה החיתי".
"ויעש שלמה הרע
בעיני ה' ולא מילא
אחרי ה' כדוד אביו".

חטא בת שבע

בנה במה לכמוש
)מואב( ולמ ֹלך
)עמון( בהר הזיתים
והלך אחרי אשתרת
)צידון( .בנה את בית
המקדש

דוד

שלמה

תקופת 'היתר
במות'
בית מקדש
'איסור
במות'
הקים במות לע"ז

