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 ְׂב ֶּד ֶּרְך בֵׁ ית,כז ַּויֵׁלֶּ ְך. עָׁ ְׂמ ִרי ֶּמלֶּ ְך י ְִׂש ָׁראֵׁ ל- בַּ ת,ֲת ְׂליָׁהּו
ַּ ְׂשם ִאּמֹו ע
ֵׁ ירּושלָׁ ִם; ו
ָׁ
 ָׁמלַּ ְך ִב,ְׂשנָׁה אַּ חַּ ת
ָׁ  ו, אֲ חַּ זְׂ יָׁהּו ְׂב ָׁמ ְׂלכֹו,ּוש ַּתיִם ָׁשנָׁה
ְׂ  עֶּ ְׂש ִרים-"כו בֶּ ן
".  הּוא,אַּ ְׂחאָׁ ב- כִ י חֲ ַּתן בֵׁ ית: כְׂ בֵׁ ית אַּ ְׂחאָׁ ב, ַּויַּעַּ ש הָׁ ַּרע ְׂבעֵׁ ינֵׁי יְׂהוָׁה,אַּ ְׂחאָׁ ב
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.
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יֹורם אֲ חֹות
ָׁ -הַּ ֶּּמלֶּ ְך-ְׂהֹושבַּ ע בַּ ת
ֶּ ב ו ִַּת ַּקח י. ז ֶַּּרע הַּ ַּּמ ְׂמלָׁ כָׁה- כָׁל, אֵׁ ת, ו ְַּׂתאַּ בֵׁ ד,(ראֲ ָׁתה) כִ י ֵׁמת ְׂבנָּׁה; ו ַָּׁת ָׁקם
ָׁ  וראתה,ֲתלְׂ יָׁה אֵׁ ם אֲ חַּ זְׂ יָׁהּו
ַּ " א ַּוע
 בַּ חֲ ַּדר הַּ ִּמּטֹות; ַּוי ְַּׂס ִתרּו אֹתֹו ִמ ְׂפנֵׁי, ֵׁמי ִנ ְׂקתֹו-אֹ תֹו וְׂאֶּ ת--)ּמּומ ִתים
ָׁ ַּהַּ ֶּּמלֶּ ְך הממותתים (ה- ו ִַּתגְׂ נֹב אֹתֹו ִמתֹוְך ְׂבנֵׁי,אֲ חַּ זְׂ יָׁה-יֹואָׁ ש בֶּ ן-אֲ חַּ זְׂ יָׁהּו אֶּ ת
-יעית ָׁשלַּ ח יְׂהֹוי ָָׁׁדע וַּיִ ַּקח אֶּ ת
ִ  ד ּובַּ ָׁשנָׁה הַּ ְׂש ִב.הָׁ אָׁ ֶּרץ- מֹלֶּ כֶּת עַּ ל,ֲתלְׂ יָׁה
ַּ  ִמ ְׂתחַּ בֵׁ א ֵׁשש ָׁשנִ ים; ַּוע,ג ַּוי ְִׂהי ִא ָׁתּה בֵׁ ית יְׂהוָׁה. הּומת
ָׁ
 וְׂל ֹא,ֲת ְׂליָׁהּו
ַּ ע
-בֶּ ן- אֶּ ת, ַּוי ְַּׂרא אֹ ָׁתם, ְׂבבֵׁ ית יְׂהוָׁה, בֵׁ ית יְׂהוָׁה; וַּיִ כְׂ רֹת לָׁ הֶּ ם ְׂב ִרית ַּוי ְַּׂשבַּ ע אֹ ָׁתם,אֹתם אֵׁ לָׁ יו
ָׁ  ַּויָׁבֵׁ א, לַּ כ ִָׁרי וְׂלָׁ ָׁרצִ ים,)ָׁש ֵׁרי המאיות (הַּ ֵּׁמאֹות
 יג ו ִַּת ְׂש ַּמע. י ְִׂחי הַּ ֶּּמלֶּ ְך,ֹאמרּו
ְׂ וַּי--כָׁף- וַּיִ ְׂמ ָׁשחֻ הּו; ַּויַּכּו, ַּוי ְַּׂמ ִלכּו אֹתֹו,הָׁ עֵׁ דּות-הַּ ֵׁנזֶּר וְׂאֶּ ת- וַּיִ ֵׁתן עָׁ לָׁ יו אֶּ ת,הַּ ּמֶּ לֶּ ְך-בֶּ ן-יב וַּיֹוצִ א אֶּ ת. ...הַּ ֶּּמלֶּ ְך
- וְׂהַּ ָׁש ִרים וְׂהַּ חֲ צֹצְׂ רֹות אֶּ ל,הָׁ עַּ ּמּוד כ ִַּּמ ְׂשפָׁ ט-יד ו ֵַּׁת ֶּרא ו ְִׂהנֵׁה הַּ ֶּּמלֶּ ְך עֹ ֵׁמד עַּ ל.  בֵׁ ית יְׂהוָׁה,הָׁ עָׁ ם-קֹול הָׁ ָׁרצִ ין הָׁ עָׁ ם; ו ַָּׁתב ֹא אֶּ ל- אֶּ ת,ֲת ְׂליָׁה
ַּ ע
 ָׁש ֵׁרי המאיות-טו ַּויְׂצַּ ו יְׂהֹוי ָָׁׁדע הַּ כֹהֵׁ ן אֶּ ת.  ו ִַּת ְׂק ָׁרא ֶּק ֶּשר ָׁק ֶּשר, ָׁ ְׂבג ֶָּׁדיה-ֲת ְׂליָׁה אֶּ ת
ַּ  ְׂות ֵֹׁקעַּ בַּ חֲ צֹצְׂ רֹות; ו ִַּת ְׂק ַּרע ע, ַּעַּ ם הָׁ אָׁ ֶּרץ ָׁשמֵׁ ח- ְׂוכָׁל,הַּ ֶּּמלֶּ ְך
תּומת בֵׁ ית
ַּ - אַּ ל, כִ י אָׁ ַּמר הַּ כֹהֵׁ ן: הָׁ ֵׁמת בֶּ חָׁ ֶּרב, ָׁ וְׂהַּ בָׁ א אַּ חֲ ֶּריה, ִמבֵׁ ית לַּ ְׂש ֵׁדרֹת- וַּי ֹאמֶּ ר אֲ לֵׁ יהֶּ ם הֹוצִ יאּו אֹ ָׁתּה אֶּ ל,(הַּ ֵּׁמאֹות) פְׂ ֻק ֵׁדי הַּ חַּ יִל
 בֵׁ ין יְׂהוָׁה ּובֵׁ ין הַּ ּמֶּ לֶּ ְך ּובֵׁ ין,הַּ ְׂב ִרית- יז וַּיִ כְׂ רֹת יְׂהֹוי ָָׁׁדע אֶּ ת. ָׁשם,ַּתּומת
ַּ ּסּוסים בֵׁ ית הַּ ֶּּמלֶּ ְך; ו
ִ ַּ ְׂמבֹוא ה- ו ַָּׁתבֹוא ֶּד ֶּרְך,טז ַּוי ִָׁשמּו לָׁ ּה י ַָּׁדיִם. יְׂהוָׁה
 וְׂאֵׁ ת,צְׂ לָׁ ָׁמיו ִש ְׂברּו הֵׁ יטֵׁ ב- ִמזְׂ ְׂבחֹ ָׁתו וְׂאֶּ ת- אֶּ ת,הַּ בַּ עַּ ל וַּיִ ְׂתצֻהּו-עַּ ם הָׁ אָׁ ֶּרץ בֵׁ ית-יח ַּו ָׁיבֹאּו כָׁל.  ּובֵׁ ין הָׁ עָׁ ם, לַּ יהוָׁה; ּובֵׁ ין הַּ ֶּּמלֶּ ְך, ִל ְׂהיֹות ְׂלעָׁ ם,הָׁ עָׁ ם
עַּ ם-הָׁ ָׁרצִ ים וְׂאֵׁ ת כָׁל-הַּ כ ִָׁרי וְׂאֶּ ת- ָׁש ֵׁרי הַּ ֵּׁמאֹות וְׂאֶּ ת-יט וַּיִ ַּקח אֶּ ת. בֵׁ ית יְׂהוָׁה- עַּ ל,ָׁשם הַּ כֹהֵׁ ן פְׂ ֻקדֹת
ֶּ  הָׁ ְׂרגּו ִל ְׂפנֵׁי הַּ ִּמזְׂ ְׂבחֹות; ַּוי,ַּמ ָׁתן כֹהֵׁ ן הַּ בַּ עַּ ל
 וְׂהָׁ עִ יר,הָׁ אָׁ ֶּרץ-עַּ ם-כ וַּיִ ְׂש ַּמח כָׁל. כִ ּסֵׁ א הַּ ְּׂמלָׁ כִ ים- עַּ ל,ֵׁשב
ֶּ  בֵׁ ית הַּ ֶּּמלֶּ ְך; ַּוי, ַּשעַּ ר הָׁ ָׁרצִ ים- ַּויָׁבֹואּו ֶּד ֶּרְך,הַּ ֶּּמלֶּ ְך ִמבֵׁ ית יְׂהוָׁה- וַּיֹ ִרידּו אֶּ ת,הָׁ אָׁ ֶּרץ
". ) בֵׁ ית מלך (הַּ ֶּּמלֶּ ְך,ֲת ְׂליָׁהּו הֵׁ ִמיתּו בַּ חֶּ ֶּרב
ַּ ע-ָׁש ָׁקטָׁ ה; וְׂאֶּ ת
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.

 .3מלכים ב ח ,כו
רד"ק " למעלה אמר כי יהורם אביו בת אחאב היתה לו לאשה נאמר כי בת אחאב היתה ואמר בת עמרי כי בני בנים הרי הם כבנים"
מצודת דוד. " :ולמעלה (פסוק יח) נאמר שיהורם אביו נשא בת אחאב וידמה שעמרי גדלה ונקראת בתו אף ,כי בני בנים הם כבנים"
רלב"ג" :הנה היא אשר זכר כי היא בת אחאב"
 .4דבה"י ב ,כב ,י רש"י :אומר שע"י סם המות הרגתם
דבה"י ב ,כא ,ד
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ל־מ ְׂמ ֶּ ֶ֤לכַּת אָׁ ִביו֙ וַּיִ ְׂתחַּ ַַּּ֔זק ַּויַּהֲ ֹֹ֥רג אֶּ ת־כָׁל־אֶּ ָׁ ָ֖חיו בֶּ ָׁ ָ֑ח ֶּרב וְׂגַּ ָ֖ם ִמ ָׁש ֵׁ ֹ֥רי י ְִׂש ָׁר ֵׁ ֵֽאל׃ "
ְׂהֹורם עַּ ַּ
" ַּו ָָּׁ֨י ָׁקם י ָׁ ָ֜
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.
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ֹלהים; ְׂוגַּם כָׁלָׁ -ק ְׂד ֵׁשי בֵׁ ית-יְׂהוָׁה ,עָׁ שּו לַּ ְׂבעָׁ ִלים".
ֲתלְׂ יָׁהּו ה ִַּמ ְר ַשעַ ת ,בָׁ נֶּיהָׁ פָׁ ְׂרצּו אֶּ ת-בֵׁ ית הָׁ אֱ ִ
" כִ י ע ַּ
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.
 .7מלכים ב ,ח ,יח
" ַּויֵׁלֶּ ְך ְׂב ֶּד ֶּרְך מַּ ְׂלכֵׁי י ְִׂש ָׁראֵׁ ל ,כַּאֲ ֶּשר עָׁ שּו בֵׁ ית אַּ ְׂחאָׁ ב--כִ י בַּ ת-אַּ ְׂחאָׁ ב ,הָׁ י ְָׁׂתהּ-לֹו ְׂל ִא ָׁשה; ַּויַּעַּ ש הָׁ ַּרעְׂ ,בעֵׁ ינֵׁי יְׂהוָׁה ".
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.
 .8פירוש המשניות לרמב"ם ,סנהדרין ,י ,א ,העיקר הי"ב
"ומכלל יסוד זה ,שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד ,וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בה' יתברך ובדברי
נביאיו"
 .9מצודת דוד על דבה"י ב ,כד ,ז
" בניה .שהיו לה מאיש אחר הם פרצו את בית האלהים "
רד"ק " :ופי' בניה בנים שהיו לה מאיש אחר לא מן המלך"
 .10דבה"י ב ,כד ,טו-טז
ֹלהים
יר־דוִ ָ֖יד ִעם־הַּ ְּׂמ לָׁ ִ ָ֑כים ִ ֵֽכי־עָׁ ָׁ ֶ֤שה טֹובָׁ ה֙ ְׂבי ְִׂש ָׁראֵַּׁ֔ ל ו ִ ְֹׂ֥עם הָׁ אֱ ִ ָ֖
ָׁ
מֹותֹו׃ וַּיִ ְׂק ְׂב ֻ ֹ֥רהּו ְׂבעִ
ֹלשים ָׁשנָׁ ָ֖ה ְׂב ֵֽ
ּוש ִ ָ֛
מת בֶּ ן־מֵׁ ָׁ ַ֧אה ְׂ
" וַּיִ זְׂ ַּ ַ֧קן יְׂהֹוי ָׁ ָָׁ֛דע וַּיִ ְׂש ַּ ֹ֥בע י ִ ָָׁ֖מים ַּו ָׁי ָ֑ ֹ
יתֹו׃ "
ּ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.
מצודת דוד" :עשה טובה בישראל – במה שהעמיד להם מלך מזרע דוד"
מלבי"ם :שפדה אותם מיד עתליה המרשעת ,והקים מלכות בית דוד"

