
ירבעם בן נבט

נדב בן ירבעם

בעשא בן אחיה

אלה בן בעשא

אחאב

אחזיה בן אחאב
22

יהורם
12

יהוא בן נמשי

יהואחז בן יהוא

יהואש בן יהואחז

ירבעם בן יואש

זכריה בן ירבעם

שלם בן יבש
1 חודש

מנחם בן גדי
10

פקחיה בן מנחם
2

פקח בן רמליהו
20

הושע בן אלה
9

עמרי
12

22

28

16

17

41

7 חודש

זמרי

2

24

2

22

איפשר לעלות
לבית המקדש

נלחם באשור ונכנע
תחתיו. הוגלה לאשור

ושם מת

עשה הרע 
בעיני ה׳

נלחם ביהודה
יחד עם ארם

עשה הרע 
בעיני ה׳

נלחם ביהודה
יחד עם ארם

עשה הרע 
בעיני ה׳

שיחד את 
מלך אשור

עשה הרע 
בעיני ה׳

עשה הרע 
בעיני ה׳

עשה הרע
בעיני ה׳.

ניצח את ארם
והרחיב

גבולות ישראל

עשה הרע בעיני ה׳
ניצח את ארם

 3 פעמים וכן את
אמציה בן יהודה

חטא והעמיד 
אשרה בשומרון.

נשתעבד 
למלך ארם

השחית את 
בית אחאב, אך 
לא הסיר העגלים

מימי ירבעם,
נוצח ע״י מלך ארם.

עשה הרע בעיני ה׳.
עסק במלחמות

עם ארם.
במצור על שומרון-

נכנע לפני ה׳

חטא והחטיא
את הרבים.
מלך מואב 

יצא למלחמה.

חטא והחטיא
את הרבים. הרג

את נבות היזרעאלי.
בימיו מקדש אליהו 

שם שמים בהר הכרמל.
נלחם בארם עם יהושפט

עשה הרע בעיני ה׳,
בנה את שומרון.

רשע, 
הרג את 

בית בעשא, 
העם מרד בו

והוא שרף את 
הארמון יחד עמו.

עשה הרע 
בעיני ה׳

צר על פלישתים
בגבתון

הרג את 
בית ירבעם

עשה הרע בעיני ה׳
נלחם עם אסא
ועם מלך ארם.

חטא והחטיא
את הרבים.

נלחם בפלישתים.

העמיד 2 עגלים
בדן ובבית אל.
חטא והחטיא
את הרבים

מלכות ישראל

אחיה השילוני,
עידו החוזה

יהוא בן חנני

יהוא בן חנני

יהוא בן חנני

יהוא בן חנני

יהוא בן חנני

אליהו, מיכיהו בן ימלה

אליהו

אליהו, אלישע

אלישע, יונה

אלישע, יונה

אלישע, יונה

יונה, הושע, עמוס

יונה, הושע, עמוס

הושע, עמוס, מיכה

הושע, עמוס, ישעיה, מיכה

הושע, עמוס, ישעיה, מיכה

הושע, עמוס, ישעיה, מיכה

הושע, עמוס, ישעיה, מיכה

שמן
אפרסמון

״... כִּי כֹה ָאַמר ה׳... 
ְמָלָכה  ִהְנִני קֵֹרַע ֶאת ַהמַּ

ִמַיּד שְׁמֹה... ַיַען ֲאשֶׁר ֲעָזבּוִני 
ֲחוּו ְלַעשְׁתֶֹּרת ֱאֵהי ִצדִֹנין...  ַויִּשְׁתַּ
ְוא ָהְלכּו ִבְדָרַכי ַלֲעׂשֹות ַהיָּשָׁר 

בְֵּעיַני ְוֻחקַֹּתי ּוִמשְׁפַָּטי...״
(מלכים י״א פס׳ ל״א- ל״ב)

תנאי אל המלוכה שטרם 
ימלוך על העם ימלוך על עצמו, 

אם ימלוך על כחות נפשו 
ותאוותיו שיכנעו תחת משמעת השכל 

אז הוא הראוי למלוך על העם. 
(מלבי״ם)

״ַואַענֶּה ֶאת ֶזַרע דִָּוד 
ְלַמַען זֹאת ַא א ָכל ַהָיִּמים״

(מלכים י״א פס׳ ל״ט)

וגם רמז שיבא עת באחרית הימים 
שתשוב המלוכה כולה לבית דוד. 

(מלבי״ם)

מקרא:

נמשח בשמן המשחה

 כהן בימיו נביא בימיו 

שנות מלכותו

עשה הטוב בעיני ה׳

תחילתו צדיק 
וסופו רשע

עשה הרע בעיני ה׳

עידו, שמעיה
אחימעץ

עזריהו, חנני, יהוא
יהורם

יחיאל, מיכיהו, יהוא
יואחז

יהוידע, פדיה
זכריה

אמוץ
צדקיהו

הושע, אמוץ, ישעיהו
יואל

הושע, אמוץ, ישעיהו
יואל

הושע, אמוץ, ישעיהו, מיכה
נריה

ירמיהו, צפניה, חולדה
חלקיהו

עידו
עזריה

אליהו
יהוידע

אלישע
יהוידע

אלישע
יהוידע

הושע, אמוץ, ישעיהו
אוריהו

יואל, נחום, חבקוק, חוזי
הושעיה

נחום, חבקוק, חוזי
שלום

ירמיהו
חלקיהו

ירמיהו, אוריה
עזריהו

ירמיהו
שריהו

ירמיהו, יחזקאל
יהוצדק

מלכות יהודה

הלך בדרכיו
הרעות 

של אביו.

מלך צדיק וישר.
ביטל עבודה זרה,
נלחם עם בעשא.

בסוף ימיו
חלה ברגליו.

צדיק גדול. 
ניצח את 
בני עמון. 

נלחם בארם 
עם אחאב.

עשה הרע 
בעיני ה׳.
נוצח ע״י 
פלישתים 
וערביים

עושה הרע 
בעיני ה׳.

נלחם בישראל.
העם עובד 
עבודה זרה.

חוטאת ומחטיאה
את הרבים.

הורגת כל זרע
בית דוד.

תחילה עבד 
את ה׳. 

אחרי מות
יהוידע- חטא.
נוצח ע״י ארם

תחילתו צדיק
וסופו רשע.

עובד עבודה זרה

מלך צדיק וישר.
ניצח את

הפלישתים 
והערבים

צדיק גדול,
הלך בדרך אביו

רשע, הרבה 
לעבוד ע״ז.

נוצח ע״י ארם
וישראל

צדיק גדול
בימיו ניגף 
סנחריב-
בדרך נס.

עשה הרע בעיני ה׳.
חטא והחטיא את 
הרבים. בסוף ימיו
 חזר בתשובה. 

נוצח ע״י מלך אשור.

עבד עבודה זרה.

צדיק גדול, 
נלחם ונהרג ע״י

פרעה נכה.
בער את 

העבודה זרה

עשה הרע בעיני ה׳
הוגלה למצרים
ע״י פרעה נכה

ושם מת.

מלך רשע כאחיו.
הוגלה לבבל

ע״י נבוכדנאצר
ושם מת.

מלך רשע.
הוגלה לבבל

ע״י נבוכדנאצר
ושם מת.

מלך צדיק.
נבוכדנאצר

שרף את ביהמ״ק,
הגלהו לבבל

וניקר את עיניו.

תחילתו צדיק
וסופו רשע. 
בימיו עבדו
עבודה זרה.

אסא

אבים (אביה)

רחבעם

יהושפט
25

עוזיה (עזריה)
16

יותם
16

חזקיהו
29

יאשיהו
31

מתניה (צדקיהו)
11

יהורם
8

מנשה
8

אמון
2

יהואחז
3 ח׳

אליקים (יהויקים)
11

יהויכין
3 ח׳

אחזיהו
1

עתליה בת אחאב
6

יואש בן אחזיה
40

אמציה
29

אחז
16

3

7 ימים


