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מדרי לקריאת ספר מלכי
)(1534
חלק ראשו .מלכות שלמה :עלייתה ,תפארתה ,ושקיעתה )מל"א פרקי איא(
א .המלכת  ְלֹמֹה על פני יריביו )א(; צוואת  ָוִד וקבורתו )ב/איב(
)(65
ב .ק! ליריבי )ב/יגכז(; קיו צוואה )ב/כחמו(; שאלת חלו )ג/אטו(; משפט )ג/טזד/א(
)(63
ג .שרי ונציבי )ד/בה/א(; עשיר וחכ )ה/ביד(; עסקי מלכי ומיסי )ה/טולב(
)(51
) (110/2ד!ה .בני' בית ה' ובית המל) )וז(; מאוהל אל בית )ח/איא(; ברכה )ח/יבכא(
ולאל הבית" )ז/יב([
]קריאה ליו ד לחודש עד "… -

)(54
)(61
)(43

ו .תפילת שלמה )ח/כבנג(; ברכה וחג )ח/נדסו(; אזהרה )ט/אט(
ז .עסקי מלכי ומיסי לבנייה )ט/יכח(; ביקור )י/איג(; עושר וחכמה מביאי כבוד )י/אכט(
ח .חטא וגזר די' )יא/איג(; שטני מבחו! )יא/ידכה(; שט' מבפני וחתימה ל ְלֹמֹה )יא/כומג(

חלק שני .מרד והתפלגות :מלכי ישראל הראשוני )מל"א פרק יב עד טז/כט(
ָר ְב ָע )יב/כהלג(; דברי איש אלהי )יג/אי(
ט .קרעְ  :ר ַח ְב ָע ו ָי ָר ְב ָע )יב/אכד(; חטאי י ָ
)(43
י .הנביא ואיש האלהי )יג/יאלד(; מחלה ובשורת מות )יד/אכ(; דברי ְר ַח ְב ָע )יד/כאלא(
)(55
יאֲ  .א ִב'ָ )טו/אח(; ( ָסא )טו/טכד(;  ָנ ָדב והירצחו )טו/כהלב(;  ַ) ְע ָא ונבואת מות על
)(56
ביתו )טו/לגטז/ז(;  ֵא ָלה והירצחו )טז/חיד(; מות  ִז ְמ ִרי והמלכת עמרי )טז/טוכב(
חלק שלישי .מלכי בית עמרי ונביאיה )מל"א טז/כג עד מל"ב פרק יב( ]תקופת שלום בין ישראל ליהודה[.
מעשי אליהו ומלכי דורו :אחאב ואחזיהו בנו
) (103/2יב!יג .המלכי הראשוני בשומרו' :מעשי  ָע ְמ ִרי )טז/כגכח( וחטאי ְ +ח(ב )טז/כטלד(;
שלושה נסי בשנות רעב )יז(; ה' הוא האלהי )יח/אמה(; בריחה ונבואה )יח/מויט/כא(
]קריאה ליו יב לחודש עד "...כי היו אראה אליו" )יח/טו([.

יד .שני נצחונות באר )כ/אלד(; תוכחת נביא )כ/להמג(
)(43
הו ָפט )כב/מאנא(;
) (101/2טו!טז .כר נבות )כא/אכב/א(; "מלכי ונביאי " :תבוסה )כב/במ(;  ְי ָ
 ֲא ַחזְ יָה ,ומותו כדבר הנביא )מל"א כב/נב עד מל"ב א/יח(
]קריאה ליו טו לחודש עד "...שמעו עמי כל " )כב/כח([.

מעשי אלישע ומלכי דורו
ה-ר )ג/אג(; "מלכי ונביאי ":
יז .פרידת הרב מתלמידו )ב/איח(; חסד וקללה )ב/יטכח(;  ְי ָ
)(55
ישועה )ג/דכז(
יח .חסד ְלענִ ָ3ה )ד/אז(; גמול טוב לעשירה )ד/חלז(; מות בסיר )ד/לחמא(; אכול והותר )ד/מבמד(
)(44
יט .צרעת נעמ' )ה(; ריבוי תלמידי )ו/אז(; גדודי אר )ו/חכג(
)(50
ה-ר )ח/טזכה(
כ .ממצור לרווחה )ו/כדז/כ(; שדה האשה )ח/או(; מל) חדש באר )ח/זטו(;  ְי ָ
)(54
נקמת ה' כדבר אליהו
ה6ר )ח/כהט/לז(; רצח שאר צאצאי אחאב )י/איז(
כאֲ  .א ַחזְ יָה ,והירצחו ע יְ ָ
)(59
כב .השמדת הבעל )י/יחכט(;  ֵיה,א )י/ללו(; חידוש הברית ביהודה )יא(;  ְיה) (-יב(
)(51
חלק רביעי .היחלשות וחורב :מלכי ישראל האחרוני )מל"ב פרקי יגיז(
"בני ר ִבעִים") (1-4ליהוא על כסא ישראל ,ואחר־כך תקופת אי־יציבות עד חורבן שומרון .מלחמה בין ישראל ליהודה.
ה(-חז) 1יג/אט(;  ְיה) 2(-יג/ייג(; אלישע :נבואה אחרונה )יג/ידכא(; נצחו' )יג/כבכה(;
ָ
כגְ  .י
)(54
 ֲא ַמ ְציָה :,נסיונו להתפייס ע יְ ה6א 7והירצחו )יד/אכב(;  ָי ָר ְב ָע) 3יד/כגכט(
ַח
ָריָה ,וצרעתו )טו/אז(;  ְז ַכ ְריָה 4,והירצחו )טו/חיב(;  ַ ,3והירצחו בידי  ְמנ ֵ
כדֲ  .עז ְ
)(58
ת )טו/לבלח(; ( ָחז והכנעתו)טו/יגכב(;  ְַ 4ק ְחיָה והירצחו )טו/כגכו(;  ֶַ 4קח והירצחו )טו/כזלא(; י ָ
לאשור )טז(
 ַע וחורב שומרו )יז/או(; על מה חרבה האר!? )יז/זכג(; גֵירי אריות )יז/כדמא(כה .ה ֵ
)(41
חלק תמישי .מלכי יהודה האחרוני )מל"ב פרקי יחכה(
מלך צדיק ונביאו
כוִ  .ח ְזק'ָה) ,יח/אח(; חורב' וכניעה )יח/טטז(; איו והקלה )יח/יזיט/יד(; תפילה )יט/טויט(
)(57
) (39/65כז .1ישועה )יט/כלז(; תפילה ואות )כ/איא(; גאווה ומכיר< )כ/יבכא(
מאפילה לאורה
ַ6ה וחטאיו )כא/איח(; (מ -והירצחו )כא/יטכו(
) (26/65כז .2אפילהְ  :מנ ֶ
א'ָה) ,כב/אכג/ל(
כח .אורה :יֹ ִ
)(50
בני יאשיהו וחורבן יהודה
ָכי וגלותו )כד/חיז(;
ָקי ומרדו )כג/לוכד/ז(;  ְיה-י ִ
ה(-חז והדחתו )כג/לאלה(;  ְיה-י ִ
ָ
כטְ  .י
)(57
 ִצ ְד ִק'ָה ,וגורלו )כד/יחכה/ז(; חורב' וגלות ורצח מנהיג )כה/חכו(; פתח תקוה )כה/כזל(

