
 
 

Ataliyah 

 מלכים ב, ח .1
ן כו" ת-בֶּ יָׁהּו, בַּ לְׂ ם ִאּמֹו ֲעתַּ שֵׁ ִם; וְׂ לָׁ ְך ִבירּושָׁ לַּ ת, מָׁ חַּ נָׁה אַּ שָׁ כֹו, וְׂ לְׂ מָׁ יָׁהּו בְׂ זְׂ נָׁה, ֲאחַּ ִים שָׁ תַּ ִרים ּושְׂ שְׂ ל-עֶּ אֵׁ רָׁ ְך ִישְׂ לֶּ ִרי מֶּ מְׂ ית  כז  .עָׁ ְך בֵׁ רֶּ דֶּ ְך, בְׂ וַּיֵׁלֶּ

ע  רַּ ש הָׁ ב, וַּיַּעַּ אָׁ חְׂ ב:אַּ אָׁ חְׂ ית אַּ בֵׁ הוָׁה, כְׂ ינֵׁי יְׂ עֵׁ ית  בְׂ ן בֵׁ ב, הּוא-ִכי ֲחתַּ אָׁ חְׂ  " .אַּ

Ahaziah was twenty-two years old when he became king, and he reigned in Jerusalem one year; his mother’s name was 

Athaliah daughter of King Omri of Israel. He walked in the ways of the House of Ahab and did what was displeasing to 

the LORD, like the House of Ahab, for he was related by marriage to the House of Ahab. 

 

 מלכים ב, יא .2
ל א"  ת, כָׁ ד, אֵׁ בֵׁ אַּ ם, וַּתְׂ קָׁ נָּׁה; וַּתָׁ ת בְׂ ה( ִכי מֵׁ ֲאתָׁ יָׁהּו, וראתה )רָׁ זְׂ ם ֲאחַּ יָׁה אֵׁ לְׂ ּמַּ -וֲַּעתַּ ע הַּ רַּ כָׁהזֶּ לָׁ ת ב  .מְׂ ע בַּ בַּ הֹושֶּ ח יְׂ ְך-וִַּתקַּ לֶּ ּמֶּ ם ֲאחֹות -הַּ יֹורָׁ

ת יָׁהּו אֶּ זְׂ ן-ֲאחַּ ש בֶּ נֵׁי-יֹואָׁ ֹנב ֹאתֹו ִמתֹוְך בְׂ יָׁה, וִַּתגְׂ זְׂ ִתים(-ֲאחַּ ּמּומָׁ ְך הממותתים )הַּ לֶּ ּמֶּ ת--הַּ אֶּ נֵׁי -ֹאתֹו וְׂ ִתרּו ֹאתֹו ִמפְׂ ִּמּטֹות; וַּיַּסְׂ ר הַּ ֲחדַּ תֹו, בַּ יִנקְׂ מֵׁ

יָׁהּו לְׂ תֲעתַּ לֹא הּומָׁ ל ג  ., וְׂ כֶּת עַּ יָׁה, ֹמלֶּ לְׂ ִנים; וֲַּעתַּ ש שָׁ א שֵׁ בֵׁ חַּ הוָׁה, ִמתְׂ ית יְׂ ּה בֵׁ ִהי ִאתָׁ ץ.-וַּיְׂ רֶּ אָׁ ת ד  הָׁ ח אֶּ ע וִַּיקַּ הֹויָׁדָׁ ח יְׂ לַּ ִביִעית שָׁ שְׂ נָׁה הַּ שָׁ -ּובַּ

הוָׁה;  ית יְׂ יו, בֵׁ לָׁ ם אֵׁ א ֹאתָׁ ִצים, וַּיָׁבֵׁ רָׁ לָׁ ִרי וְׂ כָׁ אֹות(, לַּ ּמֵׁ י המאיות )הַּ רֵׁ תשָׁ ם, אֶּ א ֹאתָׁ רְׂ הוָׁה, וַּיַּ ית יְׂ בֵׁ ם, בְׂ ע ֹאתָׁ בַּ ִרית וַּיַּשְׂ ם בְׂ הֶּ ֹרת לָׁ ן-וִַּיכְׂ -בֶּ

ְך לֶּ ּמֶּ ת יב  ....הַּ ן-וַּיֹוִצא אֶּ ת-בֶּ יו אֶּ לָׁ ן עָׁ ְך, וִַּיתֵׁ לֶּ ּמֶּ ת-הַּ אֶּ ר וְׂ נֵׁזֶּ ֻחהּו; וַּיַּכּו-הַּ שָׁ ִלכּו ֹאתֹו, וִַּימְׂ דּות, וַּיַּמְׂ עֵׁ ּמֶּ --כָׁף-הָׁ ִחי הַּ רּו, יְׂ ְך.וַּיֹאמְׂ ע  יג  לֶּ מַּ וִַּתשְׂ

ת יָׁה, אֶּ לְׂ ל-ֲעתַּ בֹא אֶּ ם; וַּתָׁ עָׁ ִצין הָׁ רָׁ הוָׁה-קֹול הָׁ ית יְׂ ם, בֵׁ עָׁ ל יד  .הָׁ ד עַּ ְך ֹעמֵׁ לֶּ ּמֶּ ִהנֵׁה הַּ א וְׂ רֶּ ל-וַּתֵׁ רֹות אֶּ ֲחֹצצְׂ הַּ ִרים וְׂ שָׁ הַּ ט, וְׂ פָׁ ִּמשְׂ ּמּוד כַּ עַּ -הָׁ

כָׁל ְך, וְׂ לֶּ ּמֶּ רֹות; וַּתִ -הַּ ֲחֹצצְׂ עַּ בַּ ֹתקֵׁ , וְׂ חַּ מֵׁ ץ שָׁ רֶּ אָׁ ם הָׁ תעַּ יָׁה אֶּ לְׂ ע ֲעתַּ רַּ ר-קְׂ שֶּ ר קָׁ שֶּ א קֶּ רָׁ , וִַּתקְׂ יהָׁ דֶּ גָׁ ת טו .בְׂ ן אֶּ ֹכהֵׁ ע הַּ הֹויָׁדָׁ ו יְׂ צַּ י המאיות -וַּיְׂ רֵׁ שָׁ

ל ּה אֶּ ם הֹוִציאּו ֹאתָׁ יהֶּ ר ֲאלֵׁ ִיל, וַּיֹאמֶּ חַּ י הַּ ֻקדֵׁ אֹות( פְׂ ּמֵׁ ב:-)הַּ רֶּ חָׁ ת בֶּ מֵׁ , הָׁ יהָׁ ֲחרֶּ א אַּ בָׁ הַּ ֹרת, וְׂ דֵׁ שְׂ ית לַּ ר   ִמבֵׁ מַּ לִכי אָׁ ן, אַּ ֹכהֵׁ ית -הַּ ת בֵׁ תּומַּ

הוָׁה ְך טז  .יְׂ רֶּ בֹוא דֶּ ִים, וַּתָׁ ּה יָׁדַּ ם.-וַּיִָׁשמּו לָׁ ת, שָׁ ְך; וַּתּומַּ לֶּ ּמֶּ ית הַּ ּסּוִסים בֵׁ בֹוא הַּ ת יז  מְׂ ע אֶּ הֹויָׁדָׁ ֹרת יְׂ ין -וִַּיכְׂ ְך ּובֵׁ לֶּ ּמֶּ ין הַּ הוָׁה ּובֵׁ ין יְׂ ִרית, בֵׁ בְׂ הַּ

ּמֶּ  ין הַּ יהוָׁה; ּובֵׁ ם, לַּ עָׁ יֹות לְׂ ם, ִלהְׂ עָׁ םהָׁ עָׁ ין הָׁ ְך, ּובֵׁ ל יח  .לֶּ ית-וַּיָֹׁבאּו כָׁ ץ בֵׁ רֶּ אָׁ ם הָׁ ת-עַּ ֻצהּו, אֶּ ל וִַּיתְׂ עַּ בַּ ת-הַּ אֶּ ו וְׂ ֹחתָׁ בְׂ ת -ִמזְׂ אֵׁ ב, וְׂ יטֵׁ רּו הֵׁ יו ִשבְׂ מָׁ לָׁ צְׂ

ל ֻקֹדת, עַּ ן פְׂ ֹכהֵׁ ם הַּ חֹות; וַּיָׁשֶּ בְׂ ִּמזְׂ נֵׁי הַּ גּו ִלפְׂ רְׂ ל, הָׁ עַּ בַּ ן הַּ ן ֹכהֵׁ תָׁ הוָׁה-מַּ ית יְׂ ח יט  .בֵׁ ת וִַּיקַּ ת-אֶּ אֶּ אֹות וְׂ ּמֵׁ י הַּ רֵׁ ת-שָׁ אֶּ ִרי וְׂ כָׁ ל-הַּ ת כָׁ אֵׁ ִצים וְׂ רָׁ ם -הָׁ עַּ

ת ץ, וַֹּיִרידּו אֶּ רֶּ אָׁ ְך-הָׁ רֶּ הוָׁה, וַּיָׁבֹואּו דֶּ ית יְׂ ְך ִמבֵׁ לֶּ ּמֶּ ל-הַּ ב, עַּ ְך; וַּיֵׁשֶּ לֶּ ּמֶּ ית הַּ ִצים, בֵׁ רָׁ ר הָׁ עַּ ִכים-שַּ לָׁ ּמְׂ א הַּ ל כ  .ִכּסֵׁ ח כָׁ מַּ ם-וִַּישְׂ ִעיר -עַּ הָׁ ץ, וְׂ רֶּ אָׁ הָׁ

טָׁ  קָׁ תשָׁ אֶּ ְך(-ה; וְׂ לֶּ ּמֶּ ית מלך )הַּ ב, בֵׁ רֶּ חֶּ ִמיתּו בַּ יָׁהּו הֵׁ לְׂ  " .ֲעתַּ

When Athaliah, the mother of Ahaziah, learned that her son was dead, she promptly killed off all who were of royal 

stock. 2 But Jehosheba, daughter of King Joram and sister of Ahaziah, secretly took Ahaziah’s son Joash away from 

among the princes who were being slain, and [put] him and his nurse in a bedroom. And they kept him hidden from 

Athaliah so that he was not put to death. 3 He stayed with her for six years, hidden in the House of the LORD, while 

Athaliah reigned over the land. 4 In the seventh year, Jehoiada sent for the chiefs of the hundreds of the Caritesand of 

the guards, and had them come to him in the House of the LORD. He made a pact with them, exacting an oath from 

them in the House of the LORD, and he showed them the king’s son….12 [Jehoiada] then brought out the king’s son, and 

placed upon him the crown and the insignia. They anointed him and proclaimed him king; they clapped their hands and 

shouted, “Long live the king!” 13 When Athaliah heard the shouting of the guards [and] the people, she came out to the 

people in the House of the LORD. 14 She looked about and saw the king standing by the pillar, as was the custom, the 

chiefs with their trumpets beside the king, and all the people of the land rejoicing and blowing trumpets. Athaliah rent 

her garments and cried out, “Treason, treason!” 15 Then the priest Jehoiada gave the command to the army officers, the 

chiefs of hundreds, and said to them, “Take her out between the ranks and, if anyone follows her, put him to the 

sword.” For the priest thought: “Let her not be put to death in the House of the LORD.” 16 They cleared a passageway 

for her and she entered the royal palace through the horses’ entrance: there she was put to death. 17 And Jehoiada 

solemnized the covenant between the LORD, on the one hand, and the king and the people, on the other—as well as 

between the king and the people—that they should be the people of the LORD. 18 Thereupon all the people of the land 

went to the temple of Baal. They tore it down and smashed its altars and images to bits, and they slew Mattan, the 

priest of Baal, in front of the altars. [Jehoiada] the priest then placed guards over the House of the LORD. 19 He took the 

chiefs of hundreds, the Carites, the guards, and all the people of the land, and they escorted the king from the House of 

the LORD into the royal palace by the gate of the guards. And he ascende the royal throne. 20 All the people of the land 

rejoiced, and the city was quiet. As for Athaliah, she had been put to the sword in the royal palace. 



 
 

 לכים ב ח, כומ .3
 "למעלה אמר כי יהורם אביו בת אחאב היתה לו לאשה נאמר כי בת אחאב היתה ואמר בת עמרי כי בני בנים הרי הם כבנים" רד"ק 

 " וידמה שעמרי גדלה ונקראת בתו אף, כי בני בנים הם כבניםולמעלה )פסוק יח( נאמר שיהורם אביו נשא בת אחאב  ." מצודת דוד:

 "הנה היא אשר זכר כי היא בת אחאב" רלב"ג:

 

 אומר שע"י סם המות הרגתם   רש"י: דבה"י ב, כב, י .4

 

 דבה"י ב, כא, ד .5
רֶּ "  ָ֑ חָׁ יו בֶּ ָ֖ חָׁ ל־אֶּ ת־כָׁ ג אֶּ ֲהֹרֹ֥ ק וַּיַּ זַַּּ֔ חַּ ִבי֙ו וִַּיתְׂ כַּת אָׁ ֶ֤ לֶּ מְׂ ל־מַּ ם עַּ ָ֜ הֹורָׁ ם יְׂ קָׁ ל׃וַּיָָּׁ֨ ֵֽ אֵׁ רָׁ י ִישְׂ ֹ֥ רֵׁ ָ֖ם ִמשָׁ גַּ  " ב וְׂ

Jehoram proceeded to take firm hold of his father’s kingdom and put to the sword all his brothers, as well as some of 

the officers of Israel. 

 דבה"י ב, כד, ז .6
יָׁהּו ה"  לְׂ ְרַשַעתִכי ֲעתַּ צּו ַמִּ רְׂ נֶּיהָׁ פָׁ ת, בָׁ ל-אֶּ גַּם כָׁ ֱאֹלִהים; וְׂ ית הָׁ ית-בֵׁ י בֵׁ שֵׁ דְׂ ִלים-קָׁ עָׁ בְׂ שּו לַּ הוָׁה, עָׁ  ".יְׂ

For the children of the wicked Athaliah had violated the House of God and had even used the sacred things of the House 

of the LORD for the Baals. 

 

 מלכים ב, ח, יח .7
דֶּ   " ְך בְׂ בוַּיֵׁלֶּ אָׁ חְׂ ית אַּ שּו בֵׁ ר עָׁ ֲאשֶּ ל, כַּ אֵׁ רָׁ י ִישְׂ כֵׁ לְׂ ְך מַּ ת--רֶּ ה-ִכי בַּ תָׁ יְׂ ב, הָׁ אָׁ חְׂ הוָׁה-אַּ ינֵׁי יְׂ עֵׁ ע, בְׂ רַּ ש הָׁ ה; וַּיַּעַּ ִאשָׁ  ". ּלֹו לְׂ

He followed the practices of the kings of Israel—whatever the House of Ahab did, for he had married a daughter of 

Ahab—and he did what was displeasing to the LORD. 

 

 פירוש המשניות לרמב"ם, סנהדרין, י, א, העיקר הי"ב .8
"ומכלל יסוד זה, שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד, וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בה' יתברך ובדברי 

 נביאיו"

 

 דבה"י ב, כד, ז  מצודת דוד על .9
 " לה מאיש אחר הם פרצו את בית האלהיםשהיו  .בניה" 

 " ופי' בניה בנים שהיו לה מאיש אחר לא מן המלך  " רד"ק:

 

 טז-, כד, טודבה"י ב .10
ֹו׃"  מֹותֵֽ ָ֖ה בְׂ נָׁ ים שָׁ ֹלִשָ֛ ה ּושְׂ ַ֧ אָׁ ן־מֵׁ ת בֶּ ֹמָ֑ ים וַּיָׁ ע יִָׁמָ֖ ֹ֥ בַּ ע וִַּישְׂ ָ֛ הֹויָׁדָׁ ן יְׂ ַ֧ קַּ ּמְׂ  וִַּיזְׂ יד ִעם־הַּ ִוָ֖ ִעיר־דָׁ הּו בְׂ ֻרֹ֥ בְׂ ים וִַּיקְׂ ֱאֹלִהָ֖ ם הָׁ ִעֹ֥ ל וְׂ אֵַּׁ֔ רָׁ ִישְׂ ֙ה בְׂ ה טֹובָׁ ֶ֤ שָׁ י־עָׁ ים ִכֵֽ ִכָ֑ לָׁ

ֹו׃  יתֵֽ  "ּובֵׁ
Jehoiada reached a ripe old age and died; he was one hundred and thirty years old at his death. They buried him in the 

City of David together with the kings, because he had done good in Israel, and on behalf of God and His House. 

 במה שהעמיד להם מלך מזרע דוד" –"עשה טובה בישראל  מצודת דוד:

 שפדה אותם מיד עתליה המרשעת, והקים מלכות בית דוד"  מלבי"ם:

 

 

 

 


