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הזכויות לד 9זה שמורות לאבי קדיש ,תשס"ד .מותר להעתיק ולהפי3
אותו ,וא 9לשנות אותו באופ חופשי בהתא לרשיו ה .GFDL

חודשי  :12 11דברי הימי ועזרא נחמיה
)עמוד א מתו ג(

מדרי לקריאת ספר דברי הימי
)עמוד א :ימי אכא לחודש (11
)(1765
חלק ראשו .תולדות שבטי ישראל )דה"א פרקי א י(
תולדות בני ישראל בין העמים
א .אברה בי שבעי האומות )א/א כז(; בני ישראל בי בני אברה )א/כח ב/ב(
)(56
תולדות יהודה ולוי ,ושאר בני לאה
ה&דהֵ :ער וְ א+נָ וְ ֵ* ָלה) "...ב/ב נה(
ב)ְ " .נֵי יְ ָ
)(53
) (24/47ג" .1וְ ֵא ֶ0ה ָהי& ְ)נֵי ָדוִ יד) "...ג/א כד(
*+בל) "...ד/א כג(
ה&דהֶ 4ֶ :רֶ 3ח ְצר +וְ ַכ ְר ִמי וְ ח&ר וְ ָ
) (23/47ג)ְ " .2נֵי יְ ָ
) (20/46ד)ְ " .1נֵי ִ* ְמע) "...+ד/כד מג(
א&ב ְ)כ+ר יִ ְָ 6ר ֵאל "...ושבטי עבר הירד )ה/א כו(
&בנֵי ְר ֵ
) (26/46דְ " .2
ה .בני לוי :בני אהר )ה/כז מא(; שאר משפחות בני לוי )ו/א לד(
)(53
) (37/60ו .1ערי הכהני והלויי )ו/לה סו(; בני יששכר )ז/א ה(
תולדות בנימין ושאר בני רחל והשפחות
) (23/60ו .2בנימי ובני נפתלי ב בלהה )ז/ו יג(; בני יוס :9מנשה )ז/יד יט( ואפרי )ז/כ כט(
ז .בני אשר )ז/ל מ(; בנימי ותולדות בית שאול )ח/א מ(
)(50
מעילות בה' :של יהודה ושל שאול
ח .גלות יהודה במעל והשבי לירושלי )ט/א לד(; שאול :תולדות ביתו ומותו במעלו )ט/לה י/יד(
)(58
לכה ְל ָדוִיד ֶ ִי ָ י" )י/יג#יד(.
ַב ֶאת ַה ְ ָ
ָמת ָ אל ְ ַמעֲל ֲא ֶ ר ָמ ַעל ַה'ַ ...ו ֵ
" ַו ָ
חלק שני .מלכות דוד )דה"א פרקי יא כט(
מלך מוצלח בתחילת דרכו
ט .מחברו לירושלי )יא/א ט(; הגיבורי אשר לדוד )יא/י מז(
)(47
י .תומכי בצקלג ובמצדות )יב/א כג(; תומכי בחברו מכל ישראל )יב/כד מא(
)(41
ארון ה' ובית ה'
יא .פר 3בעוזא )יג(; בית המל ובניו )יד/א ז(; פר 3בפלישתי )יד/ח טו/ב(
)(33
יב .ארו ברית ה' לאהלו )טו/ג טז/ז(
)(34
יג .הודיה )טז/ח מג(
)(36
יד .בית כנגד בית )יז(
)(27
מלחמות דוד
טו .כיבושי )יח(; עמו ואר )יט/א כ/ג(; פלישתי )כ/ד ח(
)(44
הכנות לבית ה'
טז .פתיחה :מקו המזבח )כא/א כב/א(; הכנות וצוואה )כב/ב יט(
)(49
איוש תפקידים )בבית ה' ובממלכה(
יז .מחלקות הלויי ועבודת )כג(; מחלקות הכהני )כד/א יט(
)(51
יח .הלויי הנותרי )כד/כ לא(; המשוררי )כה(
)(43
יט .שוערי וגזברי )כו/א כח(; שוטרי ושופטי )כו/כט לב(
)(32
) (34/44כ .מחלקות ישראל ושריה )כז/א כד(; שרי אוצרות דוד ,ושאר יועציו ושריו )כז/כה לד(
מעבר
) (10/44כ .2הכרזה )כח/א י(
כא .מסירת תבנית )כח/יא כא(; נדבות )כט/א ט(; ברכה )כט/י יט(; המלכה )כט/כ כה(; חתימה
)(41
לדוד )כט/כו ל(

