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הזכויות לד -זה שמורות לאבי קדיש ,תשס"ד .מותר להעתיק ולהפי0
אותו ,וא -לשנות אותו באופ' חופשי בהתא לרשיו' ה .GFDL

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

מדרי לקריאת ספר דברי הימי
)עמוד ב :ימי כבל לחודש  ,11וימי איב לחודש (12
חלק שלישי .מלכות שלמה ב דוד )דה"ב פרקי א ט(
קיום דברי דוד
כב .שאלת חלו )א/א יג(; עושר והכנות )א/יד ב/טו(
)(33
כג .עשייה )ב/טז ה/א(; מאוהל אל בית )ה/ב יד(
)(55
כד .ברכה ותפילה )ו(
)(42
) (22/40כה .1בעקבות התפילה )ז(
גדולת שלמה
) (18/40כה .2מעשי מל )ח(
כו .ביקור )ט/א יב(; עשר וכבוד ,חתימה ל שלמה )ט/יג לא(
)(31
חלק רביעי .מלכי בית דוד )דה"ב פרקי י לו(
הנאמנים לה' ולדוד כנגד הבוגדים בם
כז .קרע :רחבע וירבע )י/א יא/ד(; מעשי רחבע )יא/ה יב/א(
)(43
כח .עונש )יב/ב טז(; אביה :תוכחה לבוגדי )יג(
)(38
כט .מעשי אסא )יד(; ברית ושבועה )טו(; הנשע' על בשר וד )טז(
)(47
מלך צדיק וידידו רשע
ל .דרכי יהושפט )יז(; יהושפט ואחאב )יח/א יט/א(
)(54
א .עושה משפט )יט/ב יא(; דרישת ה' )כ/א יג(; עמק ברכה )כ/יד ל(
)(40
) (10/39ב .1שאר מעשי יהושפט ושמות בניו )כ/לא כא/ג(
הצלת המלכות מהשפעה מרושעת
) (29/39ב .2חטאי יהור )כא/ד יא(; מיתה משונה )כא/יב כב/א(; אחזיהו ועתליהו )כב/ב יב(
ג .המלכת יואש )כג/א כד/ב(; חידוש בית ה' וחיזוקו )כד/ג טז(; ירא ה' וידרוש )כד/יז כז(
)(48
נאמנות מעורערת
ד .אמציהו :הישר בעיני ה' )כה/א יג(; לא בלבב של )כה/יד כו/ב(
)(30
ה .עוזיהו :הצלחה ומעילה )כו/ג כג(; יות :המכי' דרכיו לפני ה' )כז(
)(30
ו .אחז :חטא ומכה )כח/א ה(; מכת אחי ורחמי אחי )כח/ו טו(; הכנעה ומעילה )כח/טז כז(
)(26
מלך חסיד
ז .חזקיהו :קידוש בית ה' והכנת עבודתו )כט(
)(36
ח .פסח חזקיהו )ל/א לא/א(; הכהני והלויי :עבודת ומנותיה )לא/ב כא(
)(48
ט .תשועה גדולה )לב/א כג(; גבה לב ,ושאר מעשי חזקיהו )לב/כד לג(
)(33
אפילה
) (24/31י .1חטאי מנשה )לג/א ט(; הכנעה )לג/י כ(; אמו )לג/כא כד(
אורה
) (7/31י .2יאשיהו :הדורש את ה' )לד/א ז(
יא .ספר תורת ה' ביד משה )לד/ח לג(; פסח יאשיהו )לה/א יח(
)(44
) (9/32יב .1מות וקינות )לה/יט כז(
בני יאשיהו וחורבן יהודה
) (23/32יב .2יהואחז )לו/א ד(; יהויקי )לו/ה ח(; יהויכי )לו/ט י(; צדקיהו )לו/יא יד(; חורב' )לו/טו
כא(; פתח תקוה )לו/כב כג(

