
 

 

12561 
 

“Do our Prophets Teach Us History?” 
Rav Yosef Carmel  

Torah in Motion – Toronto, Canada – April 2016 
  

  טו פרק ב מלכים .1
 :יְהּוָדה ֶמֶלְך ֲאַמְציָה ֶבן ֲעזְַריָה ָמַלְך יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך ְליָָרְבָעם ָׁשנָה ָוֶׁשַבע ֶעְׂשִרים ִּבְׁשנַת) א(
 :ִמירּוָׁשָלִם יְָכְליָהּו ִאּמֹו ְוֵׁשם ִּבירּוָׁשָלִם ָמַלְך ָׁשנָה ּוְׁשַּתיִם ַוֲחִמִּׁשים ְבָמְלכֹו ָהיָה ָׁשנָה ֶעְׂשֵרה ֵׁשׁש ֶּבן) ב(
 

 יט פרק רבה עולם סדר
 עשרים נתבש), יג יג ב מלכים( כסאו על ישב וירבעם שנאמר, אחת שנה אביו בימי מלך שירבעם אלא, כאחת מלכו וירבעם עזיהו
 אלא, כאחת מלכו שניהם והלא, כן לומר אפשר), א טו'/ ב מלכים/ שם' (וגו אמציה בן עזריה מלך ישראל מלך לירבעם שנה ושבע
 ), כא כו ב הימים דברי' (וגו המלך עזיהו ויהי אומר הוא וכן, מנוגעת מלכות שמלך

 
 י"רש

 שמלך עזריה מלך םלירבע' וז עשרים בשנת ל"ת מה אלא וךבסמ' שפי כמו כאחת מלכו וירבעם עוזיה והלא כן לומר אפשר
 :למלכותו ז"כ בשנת שנתנגע למדנו מנוגעת מלכות

 
 ק"רד

 לירבעם ד"י בשנת כי נמצא ט"כ אמציהו ומלכות לאמציהו ו"ט בשנת ירבעם מלך שהרי עזריה מלך לירבעם שנה ד"י בשנת והלא 
 מלך א"מ כי עזריה מלך מלכותו לתחלת שנה ד"י שהוא מלכותו בסוף םלירבע ושבע עשרים' פי אלא עזריה ומלך אמציהו מת

 א"מ הרי ז"וכ ד"וי ירבעם
 

 ישעיהו לספר בהקדמה אברבנאל
 שנבא הכתוב שספר שבעבור ענינו יהיה אבל הנביאים לשאר קודם להושע בתחלה' ה שדבר הכתוב' פי שיהיה מזה יתחייב לא

 בן ירבעם למלכות ז"כ בשנת מלך שעזיה וידענו ישראל מלך יואש בן ירבעם ובימי יהודה מלכי חזקיהו אחז יותם עזיהו בימי הושע
 ...יואש

 

 וישראל יהודה מלכי .2
 

  מלוכה שנות' מס מלכים בספר מקור  מלוכה שנות' מס מלכים בספר מקור
 עתליה 7 א א"י יהוא 28 לו' י
 יהואש 40 א ב"י יהואחז 17 א יג
 אמציה 29 א ד"י יואש 16 יא יג
 עוזיה 52 ב ו"ט השני ירבעם 41 כג יד



 

 

    זכריהו 0.5 ח טו
    יבש בן שלם 0.085 יג טו
    גדי בן מנחם 10 יז טו
    מנחם בן פקחיה 2 כג טו
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  יד פרק ב מלכים.3
  יְהּוָדה ֶמֶלְך יֹוָאׁש ֶבן הּוֲאַמְציָ  ָמַלְך יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יֹוָאָחז ֶּבן ְליֹוָאׁש ְׁשַּתיִם ִּבְׁשנַת) א(
 :ָפנִים נְִתָרֶאה ְלָכה ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יֵהּוא ֶּבן יְהֹוָאָחז ֶּבן יְהֹוָאׁש ֶאל ַמְלָאִכים ֲאַמְציָה ָׁשַלח ָאז) ח
 ִּבְּתָך ֶאת ְּתנָה ֵלאמֹר ַּבְּלָבנֹון ֲאֶׁשר ָהֶאֶרז ֶאל ָׁשַלח ַּבְּלָבנֹון ֲאֶׁשר ַהחֹוחַ  ֵלאמֹר יְהּוָדה ֶמֶלְך ֲאַמְציָהּו ֶאל יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יְהֹוָאׁש ַוּיְִׁשַלח) ט(

 :ַהחֹוחַ  ֶאת ַוִּתְרמֹס ַּבְּלָבנֹון ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה ַחּיַת ַוַּתֲעבֹר ְלִאָּׁשה ְלְבנִי
 :ִעָּמְך ִויהּוָדה ַאָּתה ְונַָפְלָּתה ְּבָרָעה ִתְתָּגֶרה ְוָלָּמה ְּבֵביֶתָך ְוֵׁשב ִהָּכֵבד ִלֶּבָך ּונְָׂשֲאָך ֱאדֹום ֶאת ִהִּכיתָ  ַהֵּכה) י(
 :ִליהּוָדה ֲאֶׁשר ֶׁשֶמׁש ְּבֵבית יְהּוָדה ֶמֶלְך ַוֲאַמְציָהּו הּוא ָפנִים ַוּיְִתָראּו יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יְהֹוָאׁש ַוּיַַעל ֲאַמְציָהּו ָׁשַמע ְוֹלא) יא(
 :ְלאָֹהָליו לאהלו ִאיׁש ַוּיָנֻסּו ֵאליְִׂשרָ  ִלְפנֵי יְהּוָדה ַוּיִּנָגֶף) יב(
 יְרּוָׁשַלִם ְּבחֹוַמת ַוּיְִפרֹץ יְרּוָׁשַלִם ַוּיָבֹא ויבאו ָׁשֶמׁש ְּבֵבית יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יְהֹוָאׁש ָּתַפׂש ֲאַחזְיָהּו ֶּבן יְהֹוָאׁש ֶּבן יְהּוָדה ֶמֶלְך ֲאַמְציָהּו ְוֵאת) יג(

 :ַאָּמה ֵמאֹות ַאְרַּבע ַהִּפּנָה ַׁשַער ַעד ֶאְפַריִם ְּבַׁשַער
 :ׁשְֹמרֹונָה ַוּיָָׁשב ַהַּתֲעֻרבֹות ְּבנֵי ְוֵאת ַהֶּמֶלְך ֵּבית ּוְבאְֹצרֹות יְקָֹוק ֵּבית ַהּנְִמְצִאים ַהֵּכִלים ָּכל ְוֵאת ְוַהֶּכֶסף ַהּזָָהב ָּכל ֶאת ְוָלַקח) יד(
 ְלַמְלֵכי ַהּיִָמים ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַעל ְּכתּוִבים ֵהם ֲהֹלא יְהּוָדה ֶמֶלְך ֲאַמְציָהּו ִעם נְִלַחם ַוֲאֶׁשר ָרתֹוּוגְבּו ָעָׂשה ֲאֶׁשר יְהֹוָאׁש ִּדְבֵרי ְויֶֶתר) טו(

 :יְִׂשָרֵאל
 פ: ַּתְחָּתיו ְּבנֹו יָָרְבָעם ַוּיְִמֹלְך יְִׂשָרֵאל ַמְלֵכי ִעם ְּבׁשְֹמרֹון ַוּיִָּקֵבר ֲאבָֹתיו ִעם יְהֹוָאׁש ַוּיְִׁשַּכב) טז(
 :ָׁשנָה ֶעְׂשֵרה ֲחֵמׁש יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יְהֹוָאָחז ֶּבן יְהֹוָאׁש מֹות ַאֲחֵרי יְהּוָדה ֶמֶלְך יֹוָאׁש ֶבן ֲאַמְציָהּו ַויְִחי) יז(
 :יְהּוָדה ְלַמְלֵכי ַהּיִָמים ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַעל ְּכתּוִבים ֵהם ֲהֹלא ֲאַמְציָהּו ִּדְבֵרי ְויֶֶתר) יח(
 :ָׁשם ַויְִמֻתהּו ָלִכיָׁשה ַאֲחָריו ַוּיְִׁשְלחּו ָלִכיָׁשה ַוּיָנָס ִּבירּוָׁשַלִם ֶקֶׁשר ָעָליו רּוַוּיְִקׁשְ ) יט(
 :ָּדִוד ְּבִעיר ֲאבָֹתיו ִעם ִּבירּוָׁשַלִם ַוּיִָּקֵבר ַהּסּוִסים ַעל אֹתֹו ַוּיְִׂשאּו) כ(
 :ֲאַמְציָהּו ָאִביו ַּתַחת אֹתֹו ַוּיְַמִלכּו ָׁשנָה ֶעְׂשֵרה ֵׁשׁש ֶּבן ְוהּוא ֲעזְַריָה ֶאת יְהּוָדה ַעם ָּכל ַוּיְִקחּו) כא(
 פ: ֲאבָֹתיו ִעם ַהֶּמֶלְך ְׁשַכב ַאֲחֵרי ִליהּוָדה ַויְִׁשֶבהָ  ֵאיַלת ֶאת ָּבנָה הּוא) כב(
 :ָׁשנָה ְוַאַחת ַאְרָּבִעים ְּבׁשְֹמרֹון יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יֹוָאׁש ֶּבן יָָרְבָעם ָמַלְך יְהּוָדה ֶמֶלְך יֹוָאׁש ֶבן ַלֲאַמְציָהּו ָׁשנָה ֶעְׂשֵרה ֲחֵמׁש ִּבְׁשנַת) כג(
 :יְִׂשָרֵאל ֶאת ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר נְָבט ֶּבן יָָרְבָעם ַחּטֹאות ִמָּכל ָסר ֹלא יְקָֹוק ְּבֵעינֵי ָהַרע ַוּיַַעׂש) כד(
 ֲאֶׁשר ַהּנִָביא ֲאִמַּתי ֶבן יֹונָה ַעְבּדֹו ְּביַד ִּדֶּבר ֲאֶׁשר יְִׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי יְקָֹוק ִּכְדַבר ֲעָרָבההָ  יָם ַעד ֲחָמת ִמְּלבֹוא יְִׂשָרֵאל ְּגבּול ֶאת ֵהִׁשיב הּוא) כה(

 :ַהֵחֶפר ִמַּגת
 :ְליְִׂשָרֵאל עֹזֵר ְוֵאין ָעזּוב ְוֶאֶפס ָעצּור ְוֶאֶפס ְמאֹד מֶֹרה יְִׂשָרֵאל ֳענִי ֶאת יְקָֹוק ָרָאה ִּכי) כו(
 :יֹוָאׁש ֶּבן יָָרְבָעם ְּביַד ַוּיֹוִׁשיֵעם ַהָּׁשָמיִם ִמַּתַחת יְִׂשָרֵאל ֵׁשם ֶאת ִלְמחֹות יְקָֹוק ִדֶּבר ְוֹלא) כז(
 ַעל ְּכתּוִבים ֵהם ֲהֹלא יְִׂשָרֵאלּבְ  ִליהּוָדה ֲחָמת ְוֶאת ַּדֶּמֶׂשק ֶאת ֵהִׁשיב ַוֲאֶׁשר נְִלָחם ֲאֶׁשר ּוגְבּוָרתֹו ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְוָכל יָָרְבָעם ִּדְבֵרי ְויֶֶתר) כח(

 :יְִׂשָרֵאל ְלַמְלֵכי ַהּיִָמים ִּדְבֵרי ֵסֶפר
 

  טו פרק ב מלכים.4



 

 

 :ֳחָדִׁשים ִׁשָּׁשה ְּבׁשְֹמרֹון יְִׂשָרֵאל ַעל יָָרְבָעם ֶבן זְַכְריָהּו ָמַלְך יְהּוָדה ֶמֶלְך ַלֲעזְַריָהּו ָׁשנָה ּוְׁשמֹנֶה ְׁשֹלִׁשים ִּבְׁשנַת) ח(
 :יְִׂשָרֵאל ֶאת ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר נְָבט ֶּבן יָָרְבָעם ֵמַחּטֹאות ָסר ֹלא ֲאבָֹתיו ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר יְקָֹוק ְּבֵעינֵי ָהַרע ַוּיַַעׂש) ט(
 :ַּתְחָּתיו ַוּיְִמֹלְך ַויְִמיֵתהּו ָקָבְלָעם ַוּיֵַּכהּו יֵָבׁש ֶּבן ַׁשֻּלם ָעָליו ַוּיְִקׁשֹר) י(
 :ְׁשנָָתיִם ְּבׁשְֹמרֹון יְִׂשָרֵאל ַעל ְמנֵַחם ֶבן ְּפַקְחיָה ָמַלְך יְהּוָדה ֶמֶלְך ַלֲעזְַריָה ָׁשנָה ִמִּׁשיםחֲ  ִּבְׁשנַת) כג(
 

 י"רש
 ו"ט ישראל מלך יואש משמת' עזרי שמלך ללמוד יש מכאן אף - זכריהו מלך יהודה מלך לעזריהו שנה' ושמנ שלשים בשנת) ח(

 ואחת ארבעים מלך וירבעם יואש בן לירבעם ו"ט בשנת עד עמד שלא נמצא אביו שמת עד עמד לא שאם אביו אמציה בחיי שנה
 בחיי מלך שירבעם אלא כאחת מלכו וירבעם עוזיה כרחך על אלא ח"ל בשנת אומר הוא והיאך לעוזיה ז"כ בשנת ירבעם שמת נמצא
 ובסדר שלמה מלכות ירבעם ומלך יואש משמת עמד ועוזיה כבר שישב כסאו על ישב וירבעם אומר הוא לכך שנים' ג יהואש אביו
 מלך לעזריה ושמנה שלשים בשנת ליישב יכול שאינו הוא הסופרים שבוש אם יודע ואיני שנה אביו בחיי מלך שירבעם ראיתי עולם
 :זה בענין אלא זכריה

 
 ק"רד

 מלך לעזריהו ואחת ארבעים בשנת לומר לו היה כאחת מלכו וירבעם שעזיהו ל"רז כדברי אם - לעזריהו שנה ושמנה' ל בשנת) ח(
 בזה דבר לא עולם סדר בעל וגם בכתוב מצאנו לא וזה שנים' ג אביו בחיי מלך זכריהו כי לדעתם שנאמרה אלא ירבעם בן זכריהו
 דענוי ולא אביו בימי זכריהו מלך שנה א"י אותם כי ונאמר שנה א"י יתרים לדברינו וגם לזכריהו אותם מנה שנים' ג ואותם דבר
 :החשבון לפי נראה כן אלא למה

 

  כו פרק ב הימים דברי .5
 ס: ָהֱאֹלִהים ִהְצִליחֹו יְקָֹוק ֶאת ָּדְרׁשֹו ּוִביֵמי ָהֱאֹלִהים ִּבְראֹת ַהֵּמִבין זְַכְריָהּו ִּביֵמי ֱאֹלִהים ִלְדרֹׁש ַויְִהי) ה(
 :ּוַבְּפִלְׁשִּתים ְּבַאְׁשּדֹוד ָעִרים ַוּיְִבנֶה ַאְׁשּדֹוד חֹוַמת ְוֵאת יְַבנֵה חֹוַמת ְוֵאת ַּגת תחֹומַ  ֶאת ַוּיְִפרֹץ ַּבְּפִלְׁשִּתים ַוּיִָּלֶחם ַוּיֵֵצא) ו(
 :ְוַהְּמעּונִים ָּבַעל ְּבגּור ַהּיְֹׁשִבים ָהַעְרִבים הערביים ְוַעל ְּפִלְׁשִּתים ַעל ָהֱאֹלִהים ַוּיְַעזְֵרהּו) ז(
 :ְלָמְעָלה ַעד ֶהֱחזִיק ִּכי ִמְצַריִם ְלבֹוא ַעד ְׁשמֹו ַוּיֵֶלְך ְלֻעּזִּיָהּו ִמנְָחה ָהַעּמֹונִים ַוּיְִּתנּו) ח(
 :ַויְַחּזְֵקם ַהִּמְקצֹועַ  ְוַעל ַהַּגיְא ַׁשַער ְוַעל ַהִּפּנָה ַׁשַער ַעל ִּבירּוָׁשַלִם ִמגְָּדִלים ֻעּזִּיָהּו ַוּיִֶבן) ט(
ֹ  ַּבִּמְדָּבר ִמגְָּדִלים ַוּיִֶבן) י(  ֲאָדָמה אֵֹהב ִּכי ּוַבַּכְרֶמל ֶּבָהִרים ְוכְֹרִמים ִאָּכִרים ּוַבִּמיׁשֹור ּוַבְּׁשֵפָלה לֹו ָהיָה ַּרב ִמְקנֶה ִּכי ַרִּבים ּבֹרֹות בַוּיְַחצ

 ס: ָהיָה
 ִמָּׂשֵרי ֲחנַנְיָהּו יַד ַעל ַהּׁשֹוֵטר ּוַמֲעֵׂשיָהּו ַהּסֹוֵפר יְִעיֵאל ליעוא ְּביַד ְּפֻקָּדָתם ְּבִמְסַּפר ִלגְדּוד ָצָבא יֹוְצֵאי ִמְלָחָמה עֵֹׂשה ַחיִל ְלֻעּזִּיָהּו ַויְִהי) יא(

 :ַהֶּמֶלְך
 :ֵמאֹות ְוֵׁשׁש ַאְלַּפיִם ָחיִל ְלגִּבֹוֵרי ָהָאבֹות ָראֵׁשי ִמְסַּפר ּכֹל) יב(
 :ָהאֹויֵב ַעל ַלֶּמֶלְך ַלְעזֹר ָחיִל ְּבכֹחַ  ִמְלָחָמה ֵׂשיעֹו ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֲאָלִפים ְוִׁשְבַעת ֶאֶלף ֵמאֹות ְׁשֹלׁש ָצָבא ֵחיל יָָדם ְוַעל) יג(
 :ְקָלִעים ּוְלַאְבנֵי ּוְקָׁשתֹות ְוִׁשְריֹנֹות ְוכֹוָבִעים ּוְרָמִחים ָמגִּנִים ַהָּצָבא ְלָכל ֻעּזִּיָהּו ָלֶהם ַוּיֶָכן) יד(
 ִּכי ְלֵמָרחֹוק ַעד ְׁשמֹו ַוּיֵֵצא ְּגדֹלֹות ּוָבֲאָבנִים ַּבִחִּצים ִלירֹוא ַהִּפּנֹות ְוַעל ַהִּמגְָּדִלים ַעל יֹותִלהְ  חֹוֵׁשב ַמֲחֶׁשֶבת ִחְּׁשבֹנֹות ִּבירּוָׁשַלִם ַוּיַַעׂש) טו(

 :ָחזָק ִּכי ַעד ְלֵהָעזֵר ִהְפִליא
 :ַהְּקטֶֹרת ִמזְַּבח ַעל ְלַהְקִטיר קָֹוקיְ  ֵהיַכל ֶאל ַוּיָבֹא ֱאֹלָהיו ַּביקָֹוק ַוּיְִמַעל ְלַהְׁשִחית ַעד ִלּבֹו ָּגַבּה ּוְכֶחזְָקתֹו) טז(



 

 

 :ָחיִל ְּבנֵי ְׁשמֹונִים ַליקָֹוק ּכֲֹהנִים ְוִעּמֹו ַהּכֵֹהן ֲעזְַריָהּו ַאֲחָריו ַוּיָבֹא) יז(
 ִּכי ַהִּמְקָּדׁש ִמן ֵצא ְלַהְקִטיר ַהְמֻקָּדִׁשים ַאֲהרֹן ְּבנֵי ַלּכֲֹהנִים ִּכי ַליקָֹוק ְלַהְקִטיר ֻעּזִּיָהּו ְלָך ֹלא לֹו ַוּיֹאְמרּו ַהֶּמֶלְך ֻעּזִּיָהּו ַעל ַוּיַַעְמדּו) יח(

 :ֱאֹלִהים ֵמיְקָֹוק ְלָכבֹוד ְלָך ְוֹלא ָמַעְלּתָ 
 :ַהְּקטֶֹרת ְלִמזְַּבח ֵמַעל יְקָֹוק ְּבֵבית ַהּכֲֹהנִים ִלְפנֵי ְבִמְצחֹו זְָרָחה ְוַהָּצַרַעת ַהּכֲֹהנִים ִעם ּוְבזְַעּפֹו ְלַהְקִטיר ִמְקֶטֶרת ּוְביָדֹו ֻעּזִּיָהּו ַוּיִזְַעף) יט(
 :יְקָֹוק נְִּגעֹו ִּכי ָלֵצאת נְִדַחף הּוא ְוגַם ִמָּׁשם ַוּיְַבִהלּוהּו ְּבִמְצחֹו ְמצָֹרע הּוא ְוִהּנֵה ַהּכֲֹהנִים ְוָכל ָהרֹאׁש כֵֹהן ֲעזְַריָהּו ֵאָליו ַוּיִֶפן) כ(
 

  כז פרק ב הימים דברי .6
 ִויהּוָדה יְִׂשָרֵאל ַמְלֵכי ֵסֶפר ַעל ְּכתּוִבים ִהּנָם ּוְדָרָכיו ִמְלֲחמָֹתיו ְוָכל יֹוָתם ְבֵריּדִ  ְויֶֶתר) ז(
 

  ה פרק א הימים דברי .7
 :  יְִׂשָרֵאל ֶמֶלְך יָָרְבָעם ּוִביֵמי יְהּוָדה ֶמֶלְך יֹוָתם ִּביֵמי ִהְתיְַחׂשּו ֻּכָּלם) יז(
 
  
 
 


