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101b (['משנה ב] שלשה מלכים)   102b (אף מנשה אין לו חלק לעולם הבא) 

ם ַוְיִׁשיֵבהּו ְּתִחָּנתוֹ  ַוִּיְׁשַמע לוֹ  ַוֵּיָעֶתר ֵאָליו ַוִּיְתַּפֵּלל .1   יג, לג ב"דהי :ָהֱא�ִהים הּוא ה' ִּכי ְמַנֶּׁשה ַוֵּיַדע ְלַמְלכּותוֹ  ְירּוָׁשַלִ

  יג, כ במדבר: ָּבם ַוִּיָּקֵדׁש ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה .2

  כב, א שמות: ְּתַחּיּון ַהַּבת ְוָכל ַּתְׁשִליֻכהּו ַהְיֹאָרה ַהִּיּלֹוד ַהֵּבן ָּכל ֵלאֹמר ַעּמוֹ  ְלָכל ַּפְרֹעה ַוְיַצו .3

  לד, יג א"מל: ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל ּוְלַהְׁשִמיד ּוְלַהְכִחיד ָיָרְבָעם ֵּבית ְלַחַּטאת ַהֶּזה ַּבָּדָבר ַוְיִהי .4

  כז, יא א"מל :ָאִביו ָּדִוד ִעיר ֶּפֶרץ ֶאת ָסַגר ַהִּמּלֹוא ֶאת ָּבָנה ְׁש�ֹמה ַּבֶּמֶל� ָיד ֵהִרים ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ְוֶזה .5

ם ה' ְּבֵבית ְזָבִחים ַלֲעׂשֹות ַהֶּזה ָהָעם ַיֲעֶלה ִאם :ָּדִוד ְלֵבית ַהַּמְמָלָכה ָּתׁשּוב ַעָּתה ְּבִלּבוֹ  ָיָרְבָעם ַוֹּיאֶמר .6  ְרַחְבָעם ֶאל ֲאֹדֵניֶהם ֶאל ַהֶּזה ָהָעם ֵלב ְוָׁשב ִּבירּוָׁשַלִ
ם ֵמֲעלֹות ָלֶכם ַרב ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ָזָהב ֶעְגֵלי ְׁשֵני ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל� ַוִּיָּוַעץ :ְיהּוָדה ֶמֶל� ְרַחְבָעם ֶאל ְוָׁשבּו ַוֲהָרגִֻני ְיהּוָדה ֶמֶל�  ֶהֱעלּו� ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֶהי� ִהֵּנה ְירּוָׁשַלִ

 כח- כו, יב א"מל :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ

 ָלֶלֶכת ָׁשַמר �א ְוֵיהּוא :ִיְׂשָרֵאל ִּכֵּסא ַעל ְל� ֵיְׁשבּו ְרִבִעים ְּבֵני ַאְחָאב ְלֵבית ָעִׂשיתָ  ִּבְלָבִבי ֲאֶׁשר ְּכֹכל ְּבֵעיַני ַהָּיָׁשר ַלֲעׂשֹות ֱהִטיֹבתָ  ֲאֶׁשר ַיַען ֵיהּוא ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .7
 לא-ל, י ב"מל :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר ָיָרְבָעם ַחֹּטאות ֵמַעל ָסר �א ְלָבבוֹ  ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ְּבתֹוַרת

  יח, י ב"מל :ַהְרֵּבה ַיַעְבֶדּנּו ֵיהּוא ְמָעט ַהַּבַעל ֶאת ָעַבד ַאְחָאב ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ָהָעם ָּכל ֶאת ֵיהּוא ַוִּיְקֹּבץ .8

 ב פסוק ה פרק הושע: ְלֻכָּלם מּוָסר ַוֲאִני ֶהְעִמיקּו ֵׂשִטים ְוַׁשֲחָטה .9

ם ָיָצא ְוָיָרְבָעם ַהִהיא ָּבֵעת ַוְיִהי .10  כט פסוק יא פרק א מלכים: ַּבָּׂשֶדה ְלַבָּדם ּוְׁשֵניֶהם ֲחָדָׁשה ְּבַׂשְלָמה ִמְתַּכֶּסה ְוהּוא ַּבֶּדֶר� ַהָּנִביא ַהִּׁשי�ִני ֲאִחָּיה ֹאתוֹ  ַוִּיְמָצא ִמירּוָׁשָלִ

 יח פסוק נא פרק ירמיהו: ֹיאֵבדּו ְּפֻקָּדָתם ְּבֵעת ַּתְעֻּתִעים ַמֲעֵׂשה ֵהָּמה ֶהֶבל .11

 ח פסוק מט פרק ישעיהו: ֹׁשֵממֹות ְנָחלֹות ְלַהְנִחיל ֶאֶרץ ְלָהִקים ָעם ִלְבִרית ְוֶאֶּתְנ� ְוֶאָּצְר� ֲעַזְרִּתי� ְיׁשּוָעה ּוְביֹום ֲעִניִתי� ָרצֹון ְּבֵעת ה' ָאַמר ֹּכה .12

 לד פסוק לב פרק שמות: ַחָּטאָתם ֲעֵליֶהם ּוָפַקְדִּתי ָּפְקִדי ּוְביֹום ְלָפֶני� ֵיֵל� ַמְלָאִכי ִהֵּנה ָל� ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ֶאל ָהָעם ֶאת ְנֵחה ֵל� ְוַעָּתה .13

 א פסוק לח פרק בראשית: ִחיָרה ּוְׁשמוֹ  ֲעֻדָּלִמי ִאיׁש ַעד ַוֵּיט ֶאָחיו ֵמֵאת ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד ַהִהוא ָּבֵעת ַוְיִהי .14

 א פסוק יב פרק א מלכים: ֹאתוֹ  ְלַהְמִלי� ִיְׂשָרֵאל ָכל ָּבא ְׁשֶכם ִּכי ְׁשֶכם ְרַחְבָעם ַוֵּיֶל� .15

 יד פסוק א פרק מיכה :ִיְׂשָרֵאל ְלַמְלֵכי ְלַאְכָזב ַאְכִזיב ָּבֵּתי ַּגת מֹוֶרֶׁשת ַעל ִׁשּלּוִחים ִּתְּתִני ָלֵכן .16

 כד פסוק כח פרק משלי: ַמְׁשִחית ְלִאיׁש הּוא ָחֵבר ָּפַׁשע ֵאין ְוֹאֵמר ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּגֹוֵזל  .17

 ו פסוק לב פרק דברים: ַוְיֹכְנֶנ� ָעְׂש� הּוא ָּקֶנ� ָאִבי� הּוא ֲהלֹוא ָחָכם ְו�א ָנָבל ַעם ֹזאת ִּתְגְמלּו ה'לַ  הֲ  .18

 ח פסוק א פרק משלי: ִאֶּמ� ּתֹוַרת ִּתֹּטׁש ְוַאל ָאִבי� מּוַסר ְּבִני ְׁשַמע .19

 כא פסוק יז פרק ב מלכים: ְגדֹוָלה ֲחָטָאה ְוֶהֱחִטיָאם ה' ֵמַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָיָרְבָעם ַוַּיַּדח ְנָבט ֶּבן ָיָרְבָעם ֶאת ַוַּיְמִליכּו ָּדִוד ֵּבית ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל ָקַרע ִּכי .20

 א פסוק א פרק דברים: ָזָהב ְוִדי ַוֲחֵצֹרת ְוָלָבן ֹּתֶפל ּוֵבין ָּפאָרן ֵּבין סּוף מֹול ָּבֲעָרָבה ַּבִּמְדָּבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ֹמֶׁשה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה .21

 א פסוק ט פרק יחזקאל: ְּבָידוֹ  ַמְׁשֵחתוֹ  ְּכִלי ְוִאיׁש ָהִעיר ְּפֻקּדֹות ָקְרבּו ֵלאֹמר ָּגדֹול קֹול ְבָאְזַני ַוִּיְקָרא .22

 לג פסוק יג פרק א מלכים: ָבמֹות ֹּכֲהֵני ִויִהי ָידוֹ  ֶאת ְיַמֵּלא ֶהָחֵפץ ָבמֹות ֹּכֲהֵני ָהָעם ִמְקצֹות ַוַּיַעׂש ַוָּיָׁשב ָהָרָעה ִמַּדְרּכוֹ  ָיָרְבָעם ָׁשב �א ַהֶּזה ַהָּדָבר ַאַחר .23

 יז פסוק יז פרק משלי: ִיָּוֵלד ְלָצָרה ְוָאח ָהֵרעַ  ֹאֵהב ֵעת ְּבָכל .24

 יג פסוק קג פרק תהלים: ְיֵרָאיו ַעל ה' ִרַחם ָּבִנים ַעל ָאב ְּכַרֵחם .25

 לא פסוק טז פרק א מלכים: לוֹ  ַוִּיְׁשַּתחּו ַהַּבַעל ֶאת ַוַּיֲעֹבד ַוֵּיֶל� ִציֹדִנים ֶמֶל� ֶאְתַּבַעל ַּבת ִאיֶזֶבל ֶאת ִאָּׁשה ַוִּיַּקח ְנָבט ֶּבן ָיָרְבָעם ְּבַחֹּטאות ֶלְכּתוֹ  ֲהָנֵקל ַוְיִהי .26

 יב פסוק יב פרק הושע: ָׂשָדי ַּתְלֵמי ַעל ְּכַגִּלים ִמְזְּבחֹוָתם ַּגם ִזֵּבחּו ְׁשָוִרים ַּבִּגְלָּגל ָהיּו ָׁשְוא ַא� ָאֶון ִּגְלָעד ִאם .27

 כא פסוק כא פרק א מלכים: ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָעזּוב ְוָעצּור ְּבִקיר ַמְׁשִּתין ְלַאְחָאב ְוִהְכַרִּתי ַאֲחֶרי� ּוִבַעְרִּתי ָרָעה ֵאֶלי� ֵמִביא ִהְנִני .28

 כד פסוק טז פרק א מלכים :ֹׁשְמרֹון ָהָהר ֲאֹדֵני ֶׁשֶמר ֶׁשם ַעל ָּבָנה ֲאֶׁשר ָהִעיר ֵׁשם ֶאת ַוִּיְקָרא ָהָהר ֶאת ַוִּיֶבן ָּכֶסף ְּבִכְּכַרִים ֶׁשֶמר ֵמֶאת ֹׁשְמרֹון ָהָהר ֶאת ַוִּיֶקן .29

 ג-ב פסוק כ פרק א מלכים: ֵהם ִלי ַהּטֹוִבים ּוָבֶני� ְוָנֶׁשי� הּוא ִלי ּוְזָהְב� ַּכְסְּפ� ֲהַדד ֶּבן ָאַמר ֹּכה לוֹ  ַוֹּיאֶמר: ָהִעיָרה ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� ַאְחָאב ֶאל ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח .30

 ו פסוק כ פרק א מלכים: ְוָלָקחּו ְבָיָדם ָיִׂשימּו ֵעיֶני� ַמְחַמד ָּכל ְוָהָיה ֲעָבֶדי� ָּבֵתי ְוֵאת ֵּביְת� ֶאת ְוִחְּפׂשּו ֵאֶלי� ֲעָבַדי ֶאת ֶאְׁשַלח ָמָחר ָּכֵעת ִאם ִּכי .31

 ח פסוק כ פרק א מלכים: ֹתאֶבה ְולֹוא ִּתְׁשַמע ַאל ָהָעם ְוָכל ַהְּזֵקִנים ָּכל ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו .32

 ד פסוק יז פרק ב שמואל: ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ָּכל ּוְבֵעיֵני ַאְבָׁש�ם ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַׁשר .33

 יח פסוק יט פרק א מלכים: לוֹ  ָנַׁשק �א ֲאֶׁשר ַהֶּפה ְוָכל ַלַּבַעל ָכְרעּו �א ֲאֶׁשר ַהִּבְרַּכִים ָּכל ֲאָלִפים ִׁשְבַעת ְבִיְׂשָרֵאל ְוִהְׁשַאְרִּתי .34

 כ פסוק כב פרק א מלכים: ְּבֹכה ֹאֵמר ְוֶזה ְּבֹכה ֶזה ַוֹּיאֶמר ִּגְלָעד ְּבָרֹמת ְוִיֹּפל ְוַיַעל ַאְחָאב ֶאת ְיַפֶּתה ִמי ה' ַוֹּיאֶמר .35

 כה פסוק כא פרק א מלכים: ִאְׁשּתוֹ  ִאיֶזֶבל ֹאתוֹ  ֵהַסָּתה ֲאֶׁשר ה' ְּבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעׂשֹות ִהְתַמֵּכר ֲאֶׁשר ְכַאְחָאב ָהָיה �א ַרק .36

 כא פסוק כב פרק א מלכים: ַּבָּמה ֵאָליו ְיֹדָוד ַוֹּיאֶמר ֲאַפֶּתּנּו ֲאִני ַוֹּיאֶמר ה' ִלְפֵני ַוַּיֲעֹמד ָהרּוחַ  ַוֵּיֵצא .37

 ז פסוק קא פרק תהלים: ֵעיָני ְלֶנֶגד ִיּכֹון �א ְׁשָקִרים ֹּדֵבר ְרִמָּיה ֹעֵׂשה ֵּביִתי ְּבֶקֶרב ֵיֵׁשב �א .38

 לג פסוק טז פרק א מלכים: ְלָפָניו ָהיּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵכי ִמֹּכל ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְיֹדָוד ֶאת ְלַהְכִעיס ַלֲעׂשֹות ַאְחָאב ַוּיֹוֶסף ָהֲאֵׁשָרה ֶאת ַאְחָאב ַוַּיַעׂש .39

 ְלֵבית ְוֵאין ְלָבבוֹ  ְּבָכל ה' ֶאת ָּדַרׁש ֲאֶׁשר הּוא ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ָאְמרּו ִּכי ַוִּיְקְּבֻרהּו ַוְיִמֻתהּו ֵיהּוא ֶאל ַוְיִבֻאהּו ְבֹׁשְמרֹון ִמְתַחֵּבא ְוהּוא ַוִּיְלְּכֻדהּו ֲאַחְזָיהּו ֶאת ַוְיַבֵּקׁש .40
 ט:כב דהי"ב: ְלַמְמָלָכה ֹּכחַ  ַלְעֹצר ֲאַחְזָיהּו

ם ָמַל� ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ַוֲחִמִּׁשים ְבָמְלכוֹ  ְמַנֶּׁשה ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֶּבן .41  א פסוק לג פרק ב הימים דברי: ִּבירּוָׁשָלִ

: ֹאָתם ַוַּיֲעֹבד ַהָּׁשַמִים ְצָבא ְלָכל ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� ַאְחָאב ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ֲאֵׁשָרה ַוַּיַעׂש ַלַּבַעל ִמְזְּבֹחת ַוָּיֶקם ָאִביו ִחְזִקָּיהּו ִאַּבד ֲאֶׁשר ַהָּבמֹות ֶאת ַוִּיֶבן ַוָּיָׁשב .42
 ג פסוק כא פרק במ"

  

I '3 :משנה ב kings and four citizens that have no portion in the world-to-come 

a Kings: 

i ירבעם בן נבט – vv. 2-26 

ii אחאב בן עמרי – vv. 27-41 

iii מנשה בן חזקיה vv. 42-43 

1 Dissent (ר' יהודה): he was restored, as per v. 1 

2 Response: he was restored to his throne, not to עולם הבא 

b Citizens: בלעם, דואג, אחיתופל, גיחזי (discussed below)  

  


