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 .  היה בנו של מלך ישראל הקודם1
 .אם לא צוין אחרת,   כל מלכי יהודה היו בניהם של מלכים שקדמו להם2
 . שנים15עוזיה ;  שנים3ירבעם השני ;  שנים3 יואש -  התחיל למלוך בחיי אביו 3
 .  אחיו של המלך שקדם לו4

 ).מנה גם לו וגם למלך שבא אחריושנתו האחרונה נ', פי(  מלד שנים מקוטעות 5
 .  מלך ישראל זה היה צדיק6
ונעשה , יהושפט ם לפני מות שני9 משנה למלך לאביו יהושפט נעשהיהורם ל ש"נ  7

 . וראה דפי ההסבר. שנים לפני מיתת יהושפט4מלךשלם 


