זבחים קיח משכן שילה

בס"ד

ְאַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה
וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה ו ְ
ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ָשּׁנָה
יעית ְבּח ֶֹדשׁ ִזו הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י
ָה ְר ִב ִ
ִל ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ֶבן ַה ַבּיִ ת
ַליקֹוָק) :מלכים א ו,א(
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יציאת מצרים

וַיְ ִהי ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן
ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ְבּ ֶא ָחד
הוּקם ַה ִמּ ְשׁ ָכּן:
ַלח ֶֹדשׁ ַ
)שמות מ,יז(

נשתלחו
המרגלים
בכ"ט בסיון

1

 14שנה

יציאת מצרים

 7של
חילוק

חורבן בית הראשון
) 410שנה(

או  17יובלות

בנין בית
ראשון

ָלוּתנוּ
ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ְלג ֵ
ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ
אַחר ֲא ֶשׁר
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ
ְבּ ְ
ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה
ָבא א ִֹתי
ָהיְ ָתה ָע ַלי יַד יְ קֹוָק ַויּ ֵ
ָשׁ ָמּה) :יחזקאל מ,א(

ַחנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִגּ ְלגָּל ַו ַיּעֲשׂוּ
ַויּ ֲ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם
ֶאת ַה ֶפּ ַסח ְבּ ְ
ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶע ֶרב ְבּ ַע ְרבוֹת יְ ִריחוֹ:
)יהושע ה,י(

 40שנה
 38שנה
 45שנה

 7שנה
של כיבוש

ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ָכּל ע ַ
ַשׁ ִכּינוּ ָשׁם ֶאת א ֶֹהל
ִשׁלֹה ַויּ ְ
ֵיהם:
אָרץ נִ ְכ ְבּ ָשׁה ִל ְפנ ֶ
מוֹעד וְ ָה ֶ
ֵ
)יהושע יח,א(

 7שנה
של חילוק

ֹשׁה ֶע ֶבד יְ קֹוָק
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה אָנ ִֹכי ִבּ ְשׁל ַֹח מ ֶ
ֶבּן ְ
ָאָשׁב אֹתוֹ ָדּ ָבר
אָרץ ו ֵ
ֵע ְל ַרגֵּל ֶאת ָה ֶ
א ִֹתי ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
אוֹתי
ַכּ ֲא ֶשׁר ִעם ְל ָב ִבי... :וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ֶה ֱחיָה יְ קֹוָק ִ
אַר ָבּ ִעים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ֵמאָז ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר זֶה ְ
ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֶאל מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר
וּשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה:
ְו ַע ָתּה ִהנֵּה אָנ ִֹכי ַהיּוֹם ֶבּן ָח ֵמשׁ ְ
)יהושע יד,ז-י(
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ְאַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה
וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה ו ְ
ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ָשּׁנָה
יעית ְבּח ֶֹדשׁ ִזו הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י
ָה ְר ִב ִ
ִל ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ֶבן ַה ַבּיִ ת
ַליקֹוָק) :מלכים א ו,א(
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חילוק

חורבן בית הראשון
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 850שנה

חורבן
שילה

וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה וְ ֵעינָיו ָק ָמה וְ לֹא יָכוֹל ִל ְראוֹת:
ְו ֵע ִלי ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ְ
ֹאמר ֶמה ָהיָה ַה ָדּ ָבר ְבּנִ י:
ַס ִתּי ַהיּוֹם ַויּ ֶ
ֲר ָכה נ ְ
ַאנִ י ִמן ַה ַמּע ָ
ֲר ָכה ו ֲ
ֹאמר ָה ִאישׁ ֶאל ֵע ִלי אָנ ִֹכי ַה ָבּא ִמן ַה ַמּע ָ
ַויּ ֶ
ֶיך ֵמתוּ ָח ְפנִ י
דוֹלה ָהיְ ָתה ָב ָעם וְ גַם ְשׁנֵי ָבנ ָ
ֵפה ְג ָ
ֹאמר נָס יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים וְ גַם ַמגּ ָ
ַען ַה ְמ ַב ֵשּׂר ַויּ ֶ
ַויּ ַ
ַארוֹן ָה ֱאל ִֹהים נִ ְל ָק ָחה :וַיְ ִהי ְכּ ַהזְ ִכּירוֹ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ו ִַיּפֹּל ֵמ ַעל ַה ִכּ ֵסּא ֲאח ַֹר ִנּית ְבּ ַעד יַד
וּפינְ ָחס ו ֲ
ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה:
ָקן ָה ִאישׁ וְ ָכ ֵבד וְהוּא ָשׁ ַפט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ַתּ ָשּׁ ֵבר ַמ ְפ ַר ְקתּוֹ ַויָּמֹת ִכּי ז ֵ
ַה ַשּׁ ַער ו ִ
)שמואל א ד,טו-יח(

או  17יובלות

בנין בית
ראשון

ָלוּתנוּ
ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ְלג ֵ
ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ
אַחר ֲא ֶשׁר
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ
ְבּ ְ
ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה
ָבא א ִֹתי
ָהיְ ָתה ָע ַלי יַד יְ קֹוָק ַויּ ֵ
ָשׁ ָמּה) :יחזקאל מ,א(

וּשׁ ֵתּי
ֶבּן ָשׁנָה ָשׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)שמואל א יג,א(

שמואל מלך  11שנה  2דוד בחברון
 7.5שנה

עלי שפט את ישראל  40שנה
משכן שילה  369שנה
חורבן
שילה
וַיְ ִהי ֲארוֹן יְ קֹוָק ִבּ ְשׂ ֵדה
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים:
)שמואל א ו,א(

הארון בקרית יערים  20שנה
חורבן
נב
ַו ָיּבֹאוּ אַנְ ֵשׁי ִק ְריַת יְ ָע ִרים ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ֲארוֹן
ָדב ַבּ ִגּ ְב ָעה
ָבאוּ אֹתוֹ ֶאל ֵבּית ֲא ִבינ ָ
יְ קֹוָק ַויּ ִ
וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ ִק ְדּשׁוּ ִל ְשׁמֹר ֶאת ֲארוֹן
יְ קֹוָק :וַיְ ִהי ִמיּוֹם ֶשׁ ֶבת ָהאָרוֹן ְבּ ִק ְריַת
ָמים וַיִּ ְהיוּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
יְ ָע ִרים וַיִּ ְרבּוּ ַהיּ ִ
אַח ֵרי יְ קֹוָק:
וַיִּ נָּהוּ ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
)שמואל א ז,א-ב(

הוּדה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים
ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַל ְך ַעל יְ ָ
ירוּשׁ ַלִם ָמ ַל ְך ְשׁל ִֹשׁים
וּב ָ
ְשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ִ
וִ
ִיהוּדה:
ְשׁלֹשׁ ָשׁנָה ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ָ
וָ
)שמואל ב ה,ה(

דוד מלך על כל ישראל  33שנה
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ְאַר ַבּע ֵמאוֹת
וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה ו ְ
ָשׁנָה ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
יעית ְבּח ֶֹדשׁ ִזו
ִמ ְצ ַר ִים ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ִל ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ֶבן ַה ַבּיִ ת ַליקֹוָק:
)מלכים א ו,א(

שנה 4
לשלמה

נב וגבעון  57שנה

ַויֻּגַּד ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ֵלאמֹר ֵבּ ַר ְך יְ קֹוָק
ֶאת ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ֵל ְך ָדּוִ ד
לוֹ ַבּעֲבוּר ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
ַעל ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִמ ֵבּית
ַויּ ַ
ע ֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָדּ ִוד ְבּ ִשׂ ְמ ָחה:
)שמואל ב ו,יב(
ֵשׁב ֲארוֹן יְ קֹוָק ֵבּית
ַויּ ֶ

ֹשׁה
ע ֵֹבד ֱאדֹם ַה ִגּ ִתּי ְשׁל ָ
ֳח ָד ִשׁים וַיְ ָב ֶר ְך יְ קֹוָק ֶאת
ע ֵֹבד ֱאדֹם וְ ֶאת ָכּל ֵבּיתוֹ:
)שמואל ב ו,יא(
ֵל ְך ָדּ ִוד ְו ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
ָקם ַויּ ֶ
ַויּ ָ
הוּדה ְל ַהעֲלוֹת ִמ ָשּׁם ֵאת ֲארוֹן
ֲלי יְ ָ
ִמ ַבּע ֵ
ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ֵשׁם ֵשׁם יְ קֹוָק
ַר ִכּבוּ ֶאת
ֻבים ָע ָליוַ :ויּ ְ
ְצ ָבאוֹת י ֵֹשׁב ַה ְכּר ִ
ָלה ֲח ָד ָשׁה
ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ֲעג ָ
ָדב ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה
וַיִּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ֹהגִ ים ֶאת
ָדב נ ֲ
אַחיוֹ ְבּנֵי ֲא ִבינ ָ
וְ ֻעזָּא וְ ְ
אָבה ָדוִ ד
ָלה ֲח ָד ָשׁה... :וְ לֹא ָ
ָה ֲעג ָ
ְל ָה ִסיר ֵא ָליו ֶאת ֲארוֹן יְ קֹוָק ַעל ִעיר
ַטּהוּ ָד ִוד ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדוֹם ַהגִּ ִתּי:
ָדּוִ ד ַויּ ֵ
)שמואל ב ו,א-י(
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 14שנה

יציאת מצרים
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בנין בית
ראשון

בס"ד

זבחים קיח משכן שילה

שמות פרק מ
הוּקם ַה ִמּ ְשׁ ָכּן:
)יז( ו ְַי ִהי ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַ
יהושע פרק ה
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶע ֶרב ְבּ ַע ְרבוֹת יְ ִריחוֹ:
ַחנוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִגּ ְלגָּל ַו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ַה ֶפּ ַסח ְבּ ְ
)י( ַויּ ֲ
אָרץ ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ֶפּ ַסח ַמצּוֹת וְ ָקלוּי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ֹאכלוּ ֵמעֲבוּר ָה ֶ
)יא( ַויּ ְ
יהושע פרק יד
ָד ְע ָתּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ַעל
אַתּה י ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ַה ְקּנִ ִזּי ָ
הוֹשׁ ַע ַבּ ִגּ ְלגָּל ַויּ ֶ
הוּדה ֶאל יְ ֻ
)ו( וַיִּ ְגּשׁוּ ְבנֵי יְ ָ
ֵע:
יך ְבּ ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ֹדוֹת ָ
ֹדוֹתי וְ ַעל א ֶ
א ַ
ָאָשׁב אֹתוֹ ָדּ ָבר ַכּ ֲא ֶשׁר ִעם ְל ָב ִבי:
אָרץ ו ֵ
ֵע ְל ַרגֵּל ֶאת ָה ֶ
ֹשׁה ֶע ֶבד ְיקֹוָק א ִֹתי ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה אָנ ִֹכי ִבּ ְשׁל ַֹח מ ֶ
)ז( ֶבּן ְ
אַח ֵרי יְ קֹוָק ֱאל ָֹהי:
אתי ֲ
אַחי ֲא ֶשׁר ָעלוּ ִע ִמּי ִה ְמ ִסיו ֶאת ֵלב ָה ָעם וְ אָנ ִֹכי ִמ ֵלּ ִ
)ח( וְ ַ
אַח ֵרי יְ קֹוָק ֱאל ָֹהי:
את ֲ
עוֹלם ִכּי ִמ ֵלּ ָ
ֶיך ַעד ָ
וּל ָבנ ָ
ַח ָלה ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָדּ ְר ָכה ַר ְג ְל ָך ָבּהּ ְל ָך ִת ְהיֶה ְלנ ֲ
)ט( וַיִּ ָשּׁ ַבע מ ֶֹשׁה ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר ִאם לֹא ָה ֶ
ֹשׁה ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ִי ְשׂ ָר ֵאל
אַר ָבּ ִעים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ֵמאָז ִדּ ֶבּר ְיקֹוָק ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֶאל מ ֶ
אוֹתי ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר זֶה ְ
וְע ָתּה ִהנֵּה ֶה ֱחיָה ְיקֹוָק ִ
)י( ַ
מוֹנים ָשׁנָה:
וּשׁ ִ
וְע ָתּה ִהנֵּה אָנ ִֹכי ַהיּוֹם ֶבּן ָח ֵמשׁ ְ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַ
וּככ ִֹחי ָע ָתּה ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ָל ֵצאת וְ ָלבוֹא:
אוֹתי מ ֶֹשׁה ְכּכ ִֹחי אָז ְ
עוֹדנִּ י ַהיּוֹם ָחזָק ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּיוֹם ְשׁל ַֹח ִ
)יא( ֶ
אוּלי יְ קֹוָק
ָקים ָשׁם וְ ָע ִרים ְגּדֹלוֹת ְבּצֻרוֹת ַ
אַתּה ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַביּוֹם ַההוּא ִכּי ֲענ ִ
)יב( וְ ַע ָתּה ְתּנָה ִלּי ֶאת ָה ָהר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי ָ
הוֹר ְשׁ ִתּים ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק:
אוֹתי וְ ַ
ִ
ַח ָלה:
הוֹשׁ ַע ו ִַיּ ֵתּן ֶאת ֶח ְברוֹן ְל ָכ ֵלב ֶבּן ְי ֻפנֶּה ְלנ ֲ
)יג( ו ְַי ָב ְר ֵכהוּ יְ ֻ
אַח ֵרי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַען ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ֲ
ַח ָלה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה י ַ
)יד( ַעל ֵכּן ָהיְ ָתה ֶח ְברוֹן ְל ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ַה ְקּנִ ִזּי ְלנ ֲ
אָרץ ָשׁ ְק ָטה ִמ ִמּ ְל ָח ָמה :פ
ָקים הוּא וְ ָה ֶ
אָדם ַהגָּדוֹל ָבּ ֲענ ִ
אַר ַבּע ָה ָ
)טו( וְ ֵשׁם ֶח ְברוֹן ְל ָפנִ ים ִק ְריַת ְ
יהושע פרק יח
ֵיהם:
אָרץ ִנ ְכ ְבּ ָשׁה ִל ְפנ ֶ
וְה ֶ
מוֹעד ָ
ַשׁ ִכּינוּ ָשׁם ֶאת א ֶֹהל ֵ
ֲדת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִשׁלֹה ַויּ ְ
)א( ו ִַיּ ָקּ ֲהלוּ ָכּל ע ַ
שמואל א פרק ד
וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה וְ ֵעינָיו ָק ָמה וְ לֹא יָכוֹל ִל ְראוֹת:
וְע ִלי ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ְ
)טו( ֵ
ֹאמר ֶמה ָהיָה ַה ָדּ ָבר ְבּנִ י:
ַס ִתּי ַהיּוֹם ַויּ ֶ
ֲר ָכה נ ְ
ַאנִ י ִמן ַה ַמּע ָ
ֲר ָכה ו ֲ
ֹאמר ָה ִאישׁ ֶאל ֵע ִלי אָנ ִֹכי ַה ָבּא ִמן ַה ַמּע ָ
)טז( ַויּ ֶ
וּפינְ ָחס ַו ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִנ ְל ָק ָחה:
ֶיך ֵמתוּ ָח ְפנִ י ִ
דוֹלה ָהיְ ָתה ָב ָעם וְ גַם ְשׁנֵי ָבנ ָ
ֵפה ְג ָ
ֹאמר נָס יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים וְ גַם ַמגּ ָ
ַען ַה ְמ ַב ֵשּׂר ַויּ ֶ
)יז( ַויּ ַ
וְכ ֵבד וְהוּא ָשׁ ַפט
ָקן ָה ִאישׁ ָ
ַתּ ָשּׁ ֵבר ַמ ְפ ַר ְקתּוֹ ַו ָיּמֹת ִכּי ז ֵ
)יח( ו ְַי ִהי ְכּ ַהזְ ִכּירוֹ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ו ִַיּפֹּל ֵמ ַעל ַה ִכּ ֵסּא ֲאח ַֹר ִנּית ְבּ ַעד יַד ַה ַשּׁ ַער ו ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה:
ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
שמואל א פרק ו
)א( ו ְַי ִהי ֲארוֹן ְיקֹוָק ִבּ ְשׂ ֵדה ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים:
שמואל א פרק ז
ָדב ַבּ ִגּ ְב ָעה וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ ִק ְדּשׁוּ ִל ְשׁמֹר ֶאת ֲארוֹן יְ קֹוָק :פ
ָבאוּ אֹתוֹ ֶאל ֵבּית ֲא ִבינ ָ
)א( ַו ָיּבֹאוּ אַנְ ֵשׁי ִק ְריַת יְ ָע ִרים ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ֲארוֹן יְ קֹוָק ַויּ ִ
אַח ֵרי יְ קֹוָק :ס
ָמים וַיִּ ְהיוּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וַיִּ נָּהוּ ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
)ב( וַיְ ִהי ִמיּוֹם ֶשׁ ֶבת ָהאָרוֹן ְבּ ִק ְריַת יְ ָע ִרים וַיִּ ְרבּוּ ַהיּ ִ
שמואל א פרק יג
וּשׁ ֵתּי ָשׁ ִנים ָמ ַל ְך ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל:
)א( ֶבּן ָשׁנָה ָשׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
שמואל א פרק טו
ְשׁאוּל ָע ָלה ֶאל ֵבּיתוֹ ִגּ ְב ַעת ָשׁאוּל:
מוּאל ָה ָר ָמ ָתה ו ָ
ֵל ְך ְשׁ ֵ
)לד( ַויּ ֶ
יך ֶאת ָשׁאוּל ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל :פ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל וַיקֹוָק נִ ָחם ִכּי ִה ְמ ִל ְ
אַבּל ְשׁ ֵ
מוּאל ִל ְראוֹת ֶאת ָשׁאוּל ַעד יוֹם מוֹתוֹ ִכּי ִה ְת ֵ
ָסף ְשׁ ֵ
)לה( וְ לֹא י ַ
שמואל א פרק טז
אַס ִתּיו ִמ ְמּל ְֹך ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַמ ֵלּא ַק ְר ְנ ָך ֶשׁ ֶמן וְ ֵל ְך ֶא ְשׁ ָל ֲח ָך ֶאל ִי ַשׁי ֵבּית
ַא ִני ְמ ְ
אַבּל ֶאל ָשׁאוּל ו ֲ
אַתּה ִמ ְת ֵ
מוּאל ַעד ָמ ַתי ָ
ֹאמר ְיקֹוָק ֶאל ְשׁ ֵ
)א( ַויּ ֶ
יתי ְבּ ָבנָיו ִלי ֶמ ֶל ְך:
ַה ַלּ ְח ִמי ִכּי ָר ִא ִ
שמואל ב פרק ב
ֹאמר ֶח ְברֹנָה:
ֱלה ַויּ ֶ
ֹאמר ָדּוִ ד אָנָה ֶאע ֶ
ֲלה ַויּ ֶ
ֹאמר יְ קֹוָק ֵא ָליו ע ֵ
הוּדה ַויּ ֶ
אַחת ָע ֵרי יְ ָ
ֱלה ְבּ ַ
אַח ֵרי ֵכן וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּיקֹוָק ֵלאמֹר ַה ֶאע ֶ
)א( וַיְ ִהי ֲ
ֵשׁבוּ ְבּ ָע ֵרי
וּביתוֹ ַויּ ְ
ֱלה ָדוִ ד ִאישׁ ֵ
ָשׁיו ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ֶהע ָ
ַאנ ָ
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלי):ג( ו ֲ
ַא ִביגַיִ ל ֵא ֶשׁת נ ָ
ָשׁיו ֲא ִחינ ַֹעם ַהיִּ ְז ְר ֵע ִלית ו ֲ
ַעל ָשׁם ָדּוִ ד וְ גַם ְשׁ ֵתּי נ ָ
)ב( ַויּ ַ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד ֲא ֶשׁר ָק ְברוּ ֶאת ָשׁאוּל :ס
אַנ ֵשׁי י ֵ
הוּדה ַויּ ִַגּדוּ ְל ָדוִד ֵלאמֹר ְ
הוּדה ו ִַיּ ְמ ְשׁחוּ ָשׁם ֶאת ָדּוִד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ֵבּית יְ ָ
אַנ ֵשׁי ְי ָ
ֶח ְברוֹן) :ד( ַו ָיּבֹאוּ ְ
ֵיכם ִעם ָשׁאוּל
יתם ַה ֶח ֶסד ַהזֶּה ִעם ֲאדֹנ ֶ
ֲשׂ ֶ
אַתּם ַליקֹוָק ֲא ֶשׁר ע ִ
ֻכים ֶ
יהם ְבּר ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד ַויּ ֶ
אָכים ֶאל אַנְ ֵשׁי י ֵ
)ה( וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ַמ ְל ִ
יתם ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה:
ֲשׂ ֶ
טּוֹבה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ע ִ
ֱשׂה ִא ְתּ ֶכם ַה ָ
ֶא ֶמת וְ גַם אָנ ִֹכי ֶאע ֶ
ַעשׂ יְ קֹוָק ִע ָמּ ֶכם ֶח ֶסד ו ֱ
ַתּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ) :ו( וְ ַע ָתּה י ַ
וִ
יהם :פ
ֲל ֶ
הוּדה ְל ֶמ ֶל ְך ע ֵ
ֵיכם ָשׁאוּל וְ גַם א ִֹתי ָמ ְשׁחוּ ֵבית יְ ָ
יכם וִ ְהיוּ ִל ְבנֵי ַחיִ ל ִכּי ֵמת ֲאדֹנ ֶ
ַקנָה יְ ֵד ֶ
)ז( וְ ַע ָתּה ֶתּ ֱחז ְ
ֲב ֵרהוּ ַמ ֲחנ ִָים:
ֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל ַו ַיּע ִ
אַבנֵר ֶבּן נֵר ַשׂר ָצ ָבא ֲא ֶשׁר ְל ָשׁאוּל ָל ַקח ֶאת ִאישׁ בּ ֶ
)ח( וְ ְ
וְעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻכּלֹּה :פ
ָמן ַ
וְעל ִבּ ְני ִ
וְעל ֶא ְפ ַר ִים ַ
שׁוּרי וְ ֶאל ִי ְז ְר ֶעאל ַ
ַמ ִל ֵכהוּ ֶאל ַה ִגּ ְל ָעד וְ ֶאל ָה ֲא ִ
)ט( ַויּ ְ
אַח ֵרי ָדוִ ד:
הוּדה ָהיוּ ֲ
אַך ֵבּית יְ ָ
וּשׁ ַתּ ִים ָשׁנִ ים ָמ ָל ְך ְ
ֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ִאישׁ בּ ֶ
)י( ֶבּן ְ
הוּדה ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים :ס
ָמים ֲא ֶשׁר ָהיָה ָדוִד ֶמ ֶל ְך ְבּ ֶח ְברוֹן ַעל ֵבּית ְי ָ
)יא( ו ְַי ִהי ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
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שמואל ב פרק ה
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָמ ָל ְך:
)ד( ֶבּן ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ָדּוִד ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
וִיהוּדה:
ָ
וְשׁלֹשׁ ָשׁנָה ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל
ירוּשׁ ַלִם ָמ ַל ְך ְשׁל ִֹשׁים ָ
וּב ָ
ְשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ִ
הוּדה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ו ִ
)ה( ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַל ְך ַעל ְי ָ
שמואל ב פרק ו
אָלף:
)א( ַויּ ֶֹסף עוֹד ָדּוִ ד ֶאת ָכּל ָבּחוּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁל ִֹשׁים ֶ
ֻבים ָע ָליו:
הוּדה ְל ַהעֲלוֹת ִמ ָשּׁם ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ֵשׁם ֵשׁם יְ קֹוָק ְצ ָבאוֹת י ֵֹשׁב ַה ְכּר ִ
ֲלי ְי ָ
ְכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִמ ַבּע ֵ
ֵל ְך ָדּוִד ו ָ
ָקם ַויּ ֶ
)ב( ַויּ ָ
ָלה ֲח ָד ָשׁה:
ֹה ִגים ֶאת ָה ֲעג ָ
ָדב נ ֲ
אַחיוֹ ְבּנֵי ֲא ִבינ ָ
ָדב ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה וְ ֻעזָּא וְ ְ
ָלה ֲח ָד ָשׁה ו ִַיּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ַר ִכּבוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ֲעג ָ
)ג( ַויּ ְ
אַחיוֹ ה ֵֹל ְך ִל ְפנֵי ָהאָרוֹן:
ָדב ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה ִעם ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים וְ ְ
)ד( ו ִַיּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ַענְ ִעים וּ ְב ֶצ ְל ֶצ ִלים:
וּב ְמנ ַ
וּב ֻת ִפּים ִ
וּבנְ ָב ִלים ְ
וּב ִכנֹּרוֹת ִ
רוֹשׁים ְ
ֲצי ְב ִ
)ה( וְ ָדוִ ד וְ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַשׂ ֲח ִקים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְבּכֹל ע ֵ
ֹאחז בּוֹ ִכּי ָשׁ ְמטוּ ַה ָבּ ָקר:
)ו( ַו ָיּבֹאוּ ַעד גּ ֶֹרן נָכוֹן וַיִּ ְשׁ ַלח ֻעזָּא ֶאל ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
ָמת ָשׁם ִעם ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים:
ַכּהוּ ָשׁם ָה ֱאל ִֹהים ַעל ַה ַשּׁל ַויּ ָ
)ז( וַיִּ ַחר אַף יְ קֹוָק ְבּ ֻעזָּה ַויּ ֵ
)ח( וַיִּ ַחר ְל ָדוִ ד ַעל ֲא ֶשׁר ָפּ ַרץ יְ קֹוָק ֶפּ ֶרץ ְבּ ֻעזָּה וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹם ַההוּא ֶפּ ֶרץ ֻעזָּה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
יך יָבוֹא ֵא ַלי ֲארוֹן יְ קֹוָק:
ֹאמר ֵא ְ
)ט( וַיִּ ָרא ָדוִ ד ֶאת יְ קֹוָק ַבּיּוֹם ַההוּא ַויּ ֶ
ַטּהוּ ָדוִד ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדוֹם ַה ִגּ ִתּי:
אָבה ָדוִד ְל ָה ִסיר ֵא ָליו ֶאת ֲארוֹן ְיקֹ ָוק ַעל ִעיר ָדּוִ ד ַויּ ֵ
)י( וְ לֹא ָ
ֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ו ְַי ָב ֶר ְך ְיקֹוָק ֶאת ע ֵֹבד ֱאדֹם וְ ֶאת ָכּל ֵבּיתוֹ:
ֵשׁב ֲארוֹן ְיקֹוָק ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם ַה ִגּ ִתּי ְשׁל ָ
)יא( ַויּ ֶ
ַעל ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִמ ֵבּית
ֵל ְך ָדּוִד ַויּ ַ
ְאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ ַבּעֲבוּר ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
)יב( ַוֻיּגַּד ַל ֶמּ ֶל ְך ָדּוִד ֵלאמֹר ֵבּ ַר ְך ְיקֹוָק ֶאת ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם ו ֶ
ע ֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָדּוִד ְבּ ִשׂ ְמ ָחה:
מלכים א פרק ו
יעית ְבּח ֶֹדשׁ ִזו הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁ ִני ִל ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
מוֹנים ָשׁנָה וְ ְ
)א( ו ְַי ִהי ִב ְשׁ ִ
ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ו ִַיּ ֶבן ַה ַבּ ִית ַליקֹוָק:
יחזקאל פרק מ
אַחר ֲא ֶשׁר ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ָהיְ ָתה ָע ַלי
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ
ָלוּתנוּ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּ ְ
)א( ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ְלג ֵ
ָבא א ִֹתי ָשׁ ָמּה:
יַד יְ קֹוָק ַויּ ֵ
סדר עולם רבה )ליינר( פרק יא
והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש )הזה( ]הראשון[ )יהושע ד יט(...בעת ההיא אמר ה' אל יהושע )יהושע ה ב( ,באחד עשר בניסן ,ויעש
לו יהושע חרבות צרים וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות )שם /יהושע /ה ג( .בארבעה עשר בניסן שחטו ישראל את פסחיהן,
שנאמר ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח וגו' )שם /יהושע /ה י( ,בששה עשר בניסן הקריבו בני ישראל את העומר ,שנאמר
ויאכלו מעבור הארץ וגו' )שם /יהושע /ה יא(...כלב אמר ליהושע בן ארבעים שנה אנכי בשלח )אותי( משה וגו' ,ועתה הנה אנכי היום
בן חמש ושמונים שנה )שם /יהושע /יד( ,הא למדנו ששבע שנים היו מכבשין ,ומנין ששבע שנים היו מחלקין ,עד שלא התחילו למנות
למעשרות ולשמיטין וליובלות ,ששמנה מאות וחמשים שנה עשו ישראל על הארץ משנכנסו לה עד שיצאו ממנה ,שהן שבעה עשר
יובלות שלמין ,וכן הוא אומר בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה וגו' )יחזקאל מ א( ,אימתי נאמר לו בתחלת היובל ,ואם
שבעה עשר יובלות שלמין הן ,היאך הן יתרים י"ד שנה ,אמור מעתה ארבעה עשר שנה שעשו ישראל בגלגל ,הן שבע שכבשו ,ושבע
שחילקו ,ואחר כך ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וגו' )יהושע יח א( .באותה שעה התחילו למנות למעשרות ולשמיטין וליובלות ,אז
יקרא יהושע לראובני ולגדי וגו' ,ויאמר אליהם וגו' ,וגם כי שלחם יהושע אל אהליהם ויברכם )שם /יהושע /כב( ,בחזרתן בנו מזבח גדול
למראה .יהושע עשה עמהם שמטה ראשונה ,שניה לא הספיק לגומרה עד שמת .בית הבחירה שבשילה היה בנוי בנין של אבנים
מלמטן ויריעות מלמעלן ,ועשו בו ישראל שלש מאות וששים ותשע שנה ,וחרב.

סדר עולם רבה )ליינר( פרק יג
עלי פרנס את ישראל ארבעים שנה ,ויום שמת בו עלי ,ויטש משכן שלו וגו' ,וימאס באהל יוסף וגו' )תהלים עח( ,ויתן לשבי עזו )שם
/תהלים /עח סא( ,ויהי ארון ה' בשדה פלשתים שבעה חדשים ,ויקראו פלשתים וגו' )שמואל א ו( ,ויבאו אנשי קרית יערים וגו' ,ויהי
מיום שבת הארון וגו' )שם /שמואל א' /ז( ,צא מהן ז' שנים שמלך דוד בחברון על יהודה ,נשתיירו שם י"ג שנה ,צא מהן אחד עשר
לשמואל בעצמו וב' לשמואל ושאול ,ויהי מיום שבת הארון וגו' )שם /שמואל א' /ז ב( ,בתחלת אלו העשרים שנה הביאו את אהל מועד
לנב ,ואף על פי שהיה ארון ה' בקרית יערים ,בנב היו מקריבין כל י"ג שנה וז' שנים בגבעון ,בסוף עשרים העלה דוד את ארון ה'
מקרית יערים אל בית עבד אדום הגתי ,וישב ארון ה' בית עבד אדם הגתי שלשה חדשים וגו' )שמואל ב ו יא( ,הא למדנו שלא נתברך
עבד אדום אלא בעבור ארון האלהים .בן שנה שאול במלכו וגו' )שמואל א יג א( ,שמואל אמר לשאול בשעה שמשחו וירדת לפני הגלגל
וגו' )שם /שמואל א' /י ח( ,ירד שנה ראשונה והכה נחש העמוני ,ומשחוהו ישראל ,שניה ירד ,ולא שמר הבטחתו ,ויאמר שמואל אל
שאול נסכלת )כי( לא )שמעת( ]שמרת[ וגו' )שם /שמואל א' /יג( ,ואותו הפרק נמשח דוד ,שנאמר ויאמר ה' אל שמואל עד מתי וגו' )שם
/שמואל א' /טז א( ,ואחר כך ויקח שמואל את קרן השמן וגו' )שם /שמואל א' /טז יג( ,והוא היה בן כ"ט שנים ,ויהי שאול עוין את דוד )שם
/שמואל א' /יח ט( ,ואומר ורוח ה' סרה מעם שאול )שם /שמואל א' /טז יד( ,בו בפרק חרבה נב ,ובאו להם לגבעון .כל ימיו של שמואל
הרואה אינן אלא נ"ב ,ועוד שנאמר ועלי הכהן ישב על הכסא וגו' ,והיא מרת נפש וגו' )שם /שמואל א' /א( ,באותו הפרק נתמנה להיות
שופט ,ואומר והוא שפט את ישראל ארבעים שנה )שם /שמואל א' /ד יח( ,נשתיירו י"ג שנה ,צא מהן שנה אחת לעיבורו ,ואחת
עשרה שנה לשמואל ,ושנה אחת לשאול ,הרי נ"ב שנה ,שמואל מת לפני מיתתו של שאול כארבעה חדשים ,שנאמר ויהי מספר הימים
אשר ישב דוד בשדה פלשתים ימים וארבעה חדשים )שם /שמואל א' /כז ז( ,ויהי אחרי כן וישאל דוד בה' לאמר וגו' ,בן ארבעים שנה
איש בשת ]בן שאול[ במלכו וגו' ושתים שנים מלך )בירושלם( וגו' )שמואל ב ב( ,נמצאת מלכות ישראל בטלה חמש שנים ]ומחצה[,
ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה )שם /שמואל ב' /ה ג( ,אותו הפרק נמשח עוד דוד ,בן שלשים שנה דוד במלכו )וארבעים(
]ארבעים[ שנה מלך )שם /שמואל ב' /ה ד(.
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