ויהי מקץ ארבעים שנה

בס"ד

תמורה יד-טו

רוּשׁ ַלִם וְ ָע ַב ְד ִתּי ֶאת יְ קֹוָק) :שמואל ב טו,ז-ח(
יבנִ י יְ קֹוָק יְ ָ
ָדר ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ִב ְגשׁוּר ַבּ ֲא ָרם ֵלאמֹר ִאם יָשׁוֹב יְ ִשׁ ֵ
ֵדר נ ַ
ָד ְר ִתּי ַליקֹוָק ְבּ ֶח ְברוֹןִ :כּי נ ֶ
ַא ַשׁ ֵלּם ֶאת נִ ְד ִרי ֲא ֶשׁר נ ַ
ֲכה נָּא ו ֲ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאל ָ
ֹאמר ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַויּ ֶ
וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְ
ארן) :שמואל א כה,א(
ֵרד ֶאל ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ָקם ָדּוִ ד ַויּ ֶ
מוּאל וַיִּ ָקּ ְבצוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְס ְפּדוּ לוֹ וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּ ֵביתוֹ ָבּ ָר ָמה ַויּ ָ
ָמת ְשׁ ֵ
ַויּ ָ
מוּאל ָה ָר ָמ ָתה:
וַיִּ ְת ַק ְבּצוּ כֹּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ְשׁ ֵ
ָמים ְו ְ
ָשׁב ָדּ ִוד ִבּ ְשׂ ֵדה ְפ ִל ְשׁ ִתּים י ִ
ָמים ֲא ֶשׁר י ַ
אַר ָבּ ָעה ֳח ָד ִשׁים) :שמואל א כז,ז(
וַיְ ִהי ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
יך
ָ
כ
ֶ
ר
ָ
ד
ְ
בּ
ִ
כוּ
ל
ְ
ֶיך לֹא ָה
וּבנ ָ
ָקנְ ָתּ ָ
אַתּה ז ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּה ָ
ַויּ ְ
ַח ָדּו) :שמואל א לא,ו(
ָשׁיו ַבּיּוֹם ַההוּא י ְ
וּשׁל ֶֹשׁת ָבּנָיו וְ נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו גַּם ָכּל ֲאנ ָ
ָמת ָשׁאוּל ְ
ַויּ ָ

גּוֹים:
ימה ָלּנוּ ֶמ ֶל ְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ ְכּ ָכל ַה ִ
ַע ָתּה ִשׂ ָ
נולד
שמואל

חורבן שילה
מיתת עלי
שמואל עולה
לגדולה

הגמל
שמואל

2

37

)שמואל א ח,ד-ה(

מת שאול
דוד נמשח
מת
שמואל למלך בחברון

10

3

7.5

עשר שנים מלך
שמואל בעצמו

חיי שמואל
 52שנה
דכתיב עד יגמל הנער
 24חדשים נקרא תינוק,
וכתיב וישב שם עד עולם
עולמו של לוי חמשים שנה

אותה שנה עשירית
של שמואל היתה

דוד נמשח למלך
על כל ישראל
ומעלה את הארון
לירושלים

30

דוד מלך
 40שנה

שנה אחת שמלך
שאול ושמואל
ושתים שמלך
שאול בעצמו

2 1

ושלשים ושבע
שמלך דוד
37
 40שנה

מקץ ארבעים שנה ששאלו להם מלך

וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה וְ ֵעינָיו ָק ָמה וְ לֹא יָכוֹל ִל ְראוֹת:
ְו ֵע ִלי ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ְ
ַ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 ֶ
ֹאמר ֶמה ָהיָה ַה ָדּ ָבר ְבּנִ י:
ֶיך ֵמתוּ ָח ְפנִ י
דוֹלה ָהיְ ָתה ָב ָעם וְ גַם ְשׁנֵי ָבנ ָ
ֵפה גְ ָ
ֹ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 וַיִּ פֹּל ֵמ ַעל ַה ִכּ ֵסּא ֲאח ַֹרנִּ ית ְ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 ַו ָיּמֹת ִכּי ז ֵ
ַה ַשּׁ ַער ו ִ
)שמואל א ד,טו-יח(

משכן שילה  369שנה
נולד
שמואל

הגמל
שמואל

ַתּ ֶלד ֵבּן
ַתּ ַהר ַחנָּה ו ֵ
ָמים ו ַ
וַיְ ִהי ִל ְת ֻקפוֹת ַהיּ ִ
מוּאל ִכּי ֵמיְ קֹוָק ְשׁ ִא ְל ִתּיו:
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ְשׁ ֵ
וִ
ַעל ָה ִאישׁ ֶא ְל ָקנָה וְ ָכל ֵבּיתוֹ ִל ְזבּ ַֹח ַליקֹוָק ֶאת
ַויּ ַ
ֶבח ַהיּ ִ
זַ
ָמים וְ ֶאת נִ ְדרוְֹ :ו ַחנָּה לֹא ָע ָל ָתה ִכּי
ַה ִבא ִֹתיו וְנִ ְראָה
ַער ו ֲ
ָמל ַהנּ ַ
ישׁהּ ַעד יִ גּ ֵ
אָמ ָרה ְל ִא ָ
ְ
עוֹלם:
ָשׁב ָשׁם ַעד ָ
ֶאת ְפּנֵי יְ קֹוָק ְוי ַ
)שמואל א אתכ-כב(

1

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

חורבן
שילה

3

הארון בקרית יערים  20שנה
חורבן
נב

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

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 ַריִ ם ַ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
ַו ָיּבֹאוּ אַנְ ֵשׁי ִק ְריַת יְ ָע ִרים ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ֲארוֹן
וַיְ ִהי ֲארוֹן יְ קֹוָק ִבּ ְשׂ ֵדה
ֵל ְך ָדּוִ ד
לוֹ ַבּעֲבוּר ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
ָדב ַבּ ִגּ ְב ָעה
ָבאוּ אֹתוֹ ֶאל ֵבּית ֲא ִבינ ָ
יְ קֹוָק ַויּ ִ
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים:
ַעל ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִמ ֵבּית
ַויּ ַ
וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָר ְבּנוֹ ִק ְדּשׁוּ ִל ְשׁמֹר ֶאת ֲארוֹן
)שמואל א ו,א(
ע ֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָדּ ִוד ְבּ ִשׂ ְמ ָחה:
יְ קֹוָק :וַיְ ִהי ִמיּוֹם ֶשׁ ֶבת ָהאָרוֹן ְבּ ִק ְריַת
)שמואל ב ו,יב(
ָמים וַיִּ ְהיוּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
יְ ָע ִרים וַיִּ ְרבּוּ ַהיּ ִ
ֵשׁב ֲארוֹן יְ קֹוָק ֵבּית
ַויּ ֶ
אַח ֵרי יְ קֹוָק:
וַיִּ נָּהוּ ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
ֹשׁה
ע ֵֹבד ֱאדֹם ַה ִגּ ִתּי ְשׁל ָ
)שמואל א ז,א-ב(
ֳח ָד ִשׁים וַיְ ָב ֶר ְך יְ קֹוָק ֶאת
ע ֵֹבד ֱאדֹם וְ ֶאת ָכּל ֵבּיתוֹ:
)שמואל ב ו,יא(
הוּדה ְל ַהעֲלוֹת ִמ ָשּׁם ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
ֲלי יְ ָ
ֵל ְך ָדּ ִוד ְו ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִמ ַבּע ֵ
ָקם ַויּ ֶ
ַויּ ָ
ָלה ֲח ָד ָשׁה
ַר ִכּבוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ֲעג ָ
נִ ְק ָרא ֵשׁם ֵשׁם יְ קֹוָק ְצ ָבאוֹת י ֵֹשׁב ַה ְכּר ִ
ֻבים ָע ָליוַ :ויּ ְ
ָלה ֲח ָד ָשׁה:
ֹהגִ ים ֶאת ָה ֲעג ָ
ָדב נ ֲ
אַחיוֹ ְבּנֵי ֲא ִבינ ָ
ָדב ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה וְ ֻעזָּא וְ ְ
וַיִּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
ַטּהוּ ָד ִוד ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדוֹם ַהגִּ ִתּי:
אָבה ָדוִ ד ְל ָה ִסיר ֵא ָליו ֶאת ֲארוֹן יְ קֹוָק ַעל ִעיר ָדּוִ ד ַויּ ֵ
...וְ לֹא ָ
)שמואל ב ו,א-י(

www.swdaf.com

ְהי ִמ ֵקּץ
וַי ִ
שׁנָה
ְבּ ִעים ָ
אַר ָ

בנין בית
ראשון

תמורה יד-טו מקץ ארבעים שנה

בס"ד

שמואל א פרק א
מוּאל ִכּי ֵמיְ קֹוָק ְשׁ ִא ְל ִתּיו:
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ְשׁ ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
ַתּ ַהר ַחנָּה ו ֵ
ָמים ו ַ
)כ( ו ְַי ִהי ִל ְת ֻקפוֹת ַהיּ ִ
ָמים וְ ֶאת נִ ְדרוֹ:
ֶבח ַהיּ ִ
ַעל ָה ִאישׁ ֶא ְל ָקנָה וְ ָכל ֵבּיתוֹ ִל ְזבּ ַֹח ַליקֹוָק ֶאת ז ַ
)כא( ַויּ ַ
עוֹלם:
ָשׁב ָשׁם ַעד ָ
ַה ִבא ִֹתיו ִוְנ ְראָה ֶאת ְפּנֵי ְיקֹוָק ְוי ַ
ַער ו ֲ
ָמל ַהנּ ַ
ישׁהּ ַעד ִיגּ ֵ
אָמ ָרה ְל ִא ָ
)כב( וְ ַחנָּה לֹא ָע ָל ָתה ִכּי ְ
שמואל א פרק ד
וְעינָיו ָק ָמה וְ לֹא יָכוֹל ִל ְראוֹת:
וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה ֵ
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 ֶ
ַארוֹן ָה ֱאל ִֹהים
ינ ָחס ו ֲ
וּפ ְ
ֶיך ֵמתוּ ָח ְפ ִני ִ
דוֹלה ָהיְ ָתה ָב ָעם וְ גַם ְשׁנֵי ָבנ ָ
ֵפה ְג ָ
ֹאמר נָס ִי ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים וְ גַם ַמגּ ָ
ַען ַה ְמ ַב ֵשּׂר ַויּ ֶ
)יז( ַויּ ַ
ִנ ְל ָק ָחה :פ
וְכ ֵבד וְהוּא
ָ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:
ָשׁ ַפט ֶ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:
ָבאוּ אֹתוֹ ֶאל ֵבּית ֲא ִבינ ָ
אַנ ֵשׁי ִק ְריַת ְי ָע ִרים ַו ַיּעֲלוּ ֶאת ֲארוֹן יְ קֹוָק ַויּ ִ
)א( ַו ָיּבֹאוּ ְ
אַח ֵרי יְ קֹוָק :ס
ָמים ו ִַיּ ְהיוּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וַיִּ נָּהוּ ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
פ )ב( ו ְַי ִהי ִמיּוֹם ֶשׁ ֶבת ָהאָרוֹן ְבּ ִק ְריַת ְי ָע ִרים ו ִַיּ ְרבּוּ ַהיּ ִ
שמואל א פרק ח
ָשׂם ֶאת ָבּנָיו שׁ ְֹפ ִטים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל:
מוּאל ַויּ ֶ
ָקן ְשׁ ֵ
)א( ו ְַי ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ז ֵ
יוֹאל וְ ֵשׁם ִמ ְשׁנֵהוּ ֲא ִביָּה שׁ ְֹפ ִטים ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע:
)ב( וַיְ ִהי ֶשׁם ְבּנוֹ ַה ְבּכוֹר ֵ
אַח ֵרי ַה ָבּ ַצע וַיִּ ְקחוּ שׁ ַֹחד ַויַּטּוּ ִמ ְשׁ ָפּט :פ
)ג( וְ לֹא ָה ְלכוּ ָבנָיו >בדרכו< ִבּ ְד ָר ָכיו וַיִּ טּוּ ֲ
מוּאל ָה ָר ָמ ָתה:
)ד( ו ִַיּ ְת ַק ְבּצוּ כֹּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ְשׁ ֵ
ימה ָלּנוּ ֶמ ֶל ְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ ְכּ ָכל ַהגּוֹיִ ם:
יך ַע ָתּה ִשׂ ָ
ֶיך לֹא ָה ְלכוּ ִבּ ְד ָר ֶכ ָ
וּבנ ָ
ָק ְנ ָתּ ָ
אַתּה ז ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּה ָ
)ה( ַויּ ְ
מוּאל ֶאל יְ קֹוָק :פ
אָמרוּ ְתּנָה ָלּנוּ ֶמ ֶל ְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ְשׁ ֵ
מוּאל ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
ֵרע ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ְשׁ ֵ
)ו( ַויּ ַ
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 ֶ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל וַיקֹוָק ִנ ָחם ִכּי ִה ְמ ִל ְ
אַבּל ְשׁ ֵ
מוּאל ִל ְראוֹת ֶאת ָשׁאוּל ַעד יוֹם מוֹתוֹ ִכּי ִה ְת ֵ
ָסף ְשׁ ֵ
)לה( וְ לֹא י ַ
יך ֶאת ָשׁאוּל ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל :פ
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
ַ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:
ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי ִכּי ָר ִא ִ
שמואל א פרק כה
ארן :ס
ֵרד ֶאל ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ָקם ָדּוִ ד ַויּ ֶ
מוּאל וַיִּ ָקּ ְבצוּ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְס ְפּדוּ לוֹ וַיִּ ְק ְבּרֻהוּ ְבּ ֵביתוֹ ָבּ ָר ָמה ַויּ ָ
ָמת ְשׁ ֵ
)א( ַויּ ָ

שמואל א פרק כז
ֹאמר ָדּוִד ֶאל ִלבּוֹ ַע ָתּה ֶא ָסּ ֶפה יוֹם ֶא ָחד ְבּיַד ָשׁאוּל ֵאין ִלי טוֹב ִכּי ִה ָמּ ֵלט ִא ָמּ ֵלט ֶאל ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ נוֹאַשׁ ִמ ֶמּ ִנּי ָשׁאוּל ְל ַב ְק ֵשׁ ִני
)א( ַויּ ֶ
עוֹד ְבּ ָכל ְגּבוּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ִוְנ ְמ ַל ְט ִתּי ִמיָּדוֹ:
עוֹך ֶמ ֶל ְך גַּת:
אָכישׁ ֶבּן ָמ ְ
ְשׁשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ֶאל ִ
ָקם ָדּוִ ד ַו ַיּ ֲעבֹר הוּא ו ֵ
)ב( ַויּ ָ
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלית:
ַא ִביג ִַיל ֵא ֶשׁת נ ָ
אלית ו ֲ
ָשׁיו ֲא ִחינ ַֹעם ַה ִיּ ְז ְר ֵע ִ
וּשׁ ֵתּי נ ָ
וּביתוֹ ָדּוִד ְ
ָשׁיו ִאישׁ ֵ
ַאנ ָ
אָכישׁ ְבּגַת הוּא ו ֲ
ֵשׁב ָדּוִד ִעם ִ
)ג( ַויּ ֶ
ָסף עוֹד ְל ַב ְקשׁוֹ :ס
)ד( ַויֻּגַּד ְל ָשׁאוּל ִכּי ָב ַרח ָדּוִ ד גַּת וְ לֹא >יוסף< י ַ
ֵשׁב ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ִעיר ַה ַמּ ְמ ָל ָכה
אַחת ָע ֵרי ַה ָשּׂ ֶדה וְ ֵא ְשׁ ָבה ָשּׁם וְ ָל ָמּה י ֵ
ֶיך יִ ְתּנוּ ִלי ָמקוֹם ְבּ ַ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
אָכישׁ ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִ
)ה( ַויּ ֶ
הוּדה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה :פ
אָכישׁ ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת ִצ ְק ָלג ָל ֵכן ָהיְ ָתה ִצ ְק ַלג ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ִע ָמּ ְך) :ו( וַיִּ ֶתּן לוֹ ִ
אַר ָבּ ָעה ֳח ָד ִשׁים:
ָמים וְ ְ
ָשׁב ָדּוִד ִבּ ְשׂ ֵדה ְפ ִל ְשׁ ִתּים י ִ
ָמים ֲא ֶשׁר י ַ
)ז( ו ְַי ִהי ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
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שמואל א פרק כח
אָכישׁ ֶאל ָדּוִ ד ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי ִא ִתּי ֵתּ ֵצא ַב ַמּ ֲחנֶה
ֹאמר ִ
ֵיהם ַל ָצּ ָבא ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ָמים ָה ֵהם ו ִַיּ ְק ְבּצוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
)א( ו ְַי ִהי ַבּיּ ִ
יך:
ָשׁ ָ
ַאנ ֶ
אַתּה ו ֲ
ָ
ָמים :פ
ימ ָך ָכּל ַהיּ ִ
ֹאשׁי ֲא ִשׂ ְ
אָכישׁ ֶאל ָדּוִ ד ָל ֵכן שׁ ֵֹמר ְלר ִ
ֹאמר ִ
ֲשׂה ַע ְב ֶדּ ָך ַויּ ֶ
אַתּה ֵת ַדע ֵאת ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
אָכישׁ ָל ֵכן ָ
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִ
)ב( ַויּ ֶ
אָרץ:
וּב ִעירוֹ וְ ָשׁאוּל ֵה ִסיר ָהאֹבוֹת וְ ֶאת ַהיִּ ְדּעֹנִ ים ֵמ ָה ֶ
מוּאל ֵמת ו ִַיּ ְס ְפּדוּ לוֹ ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ו ִַיּ ְק ְבּרֻהוּ ָב ָר ָמה ְ
וּשׁ ֵ
)ג( ְ
שמואל א פרק לא
אַנ ֵשׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְפּנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ו ִַיּ ְפּלוּ ֲח ָל ִלים ְבּ ַהר ַה ִגּ ְלבּ ַֹע:
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ִנ ְל ָח ִמים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַו ָיּנֻסוּ ְ
) א( ְ
שׁוּע ְבּנֵי ָשׁאוּל:
ָדב וְ ֶאת ַמ ְל ִכּי ַ
ָתן וְ ֶאת ֲא ִבינ ָ
ַד ְבּקוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת ָשׁאוּל וְ ֶאת ָבּנָיו ַויַּכּוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ֶאת יְ הוֹנ ָ
)ב( ַויּ ְ
מּוֹרים:
ָחל ְמאֹד ֵמ ַה ִ
ָשׁים ַבּ ָקּ ֶשׁת ַויּ ֶ
מּוֹרים ֲאנ ִ
ַתּ ְכ ַבּד ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֶאל ָשׁאוּל וַיִּ ְמ ָצ ֻאהוּ ַה ִ
)ג( ו ִ
ָרא ְמאֹד
ֹשׂא ֵכ ָליו ִכּי י ֵ
אָבה נ ֵ
וְה ְת ַע ְלּלוּ ִבי וְ לֹא ָ
ֻני ִ
וּד ָקר ִ
ֲר ִלים ָה ֵא ֶלּה ְ
ְד ְק ֵר ִני ָבהּ ֶפּן יָבוֹאוּ ָהע ֵ
ֹשׂא ֵכ ָליו ְשׁלֹף ַח ְר ְבּ ָך ו ָ
ֹאמר ָשׁאוּל ְלנ ֵ
)ד( ַויּ ֶ
ָמת ִעמּוֹ:
ַרא נ ֵֹשׂא ֵכ ָליו ִכּי ֵמת ָשׁאוּל וַיִּ פֹּל גַּם הוּא ַעל ַח ְרבּוֹ ַויּ ָ
יה) :ה( ַויּ ְ
ו ִַיּ ַקּח ָשׁאוּל ֶאת ַה ֶח ֶרב ו ִַיּפֹּל ָע ֶל ָ
ַח ָדּו:
ָשׁיו ַבּיּוֹם ַההוּא י ְ
ֹשׂא ֵכ ָליו גַּם ָכּל ֲאנ ָ
ֹשׁת ָבּנָיו ְונ ֵ
וּשׁל ֶ
ָמת ָשׁאוּל ְ
)ו( ַויּ ָ
ַע ְזבוּ ֶאת ֶה ָע ִרים ַו ָיּנֻסוּ ַו ָיּבֹאוּ
וּבנָיו ַויּ ַ
ַר ֵדּן ִכּי נָסוּ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִכי ֵמתוּ ָשׁאוּל ָ
ַא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
)ז( וַיִּ ְראוּ אַנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ָה ֵע ֶמק ו ֲ
ֵשׁבוּ ָבּ ֶהן :ס
ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְ
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( ו ְַי ִהי ֲ
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלי:
ַ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 ַ
ֵשׁבוּ ְבּ ָע ֵרי ֶח ְברוֹן:
וּביתוֹ ַויּ ְ
ֱלה ָדוִ ד ִאישׁ ֵ
ָשׁיו ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ֶהע ָ
ַאנ ָ
)ג( ו ֲ
ָבישׁ ִגּ ְל ָעד ֲא ֶשׁר ָק ְברוּ ֶאת ָשׁאוּל :ס
הוּדה ַויּ ִַגּדוּ ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר אַנְ ֵשׁי י ֵ
הוּדה ו ִַיּ ְמ ְשׁחוּ ָשׁם ֶאת ָדּוִד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ֵבּית ְי ָ
)ד( ַו ָיּבֹאוּ אַנְ ֵשׁי יְ ָ
ֵ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 ֲחנָיִ ם:
אַבנֵר ֶבּן נֵר ַשׂר ָצ ָבא ֲא ֶשׁר ְל ָשׁאוּל ָל ַקח ֶאת ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל ַו ַיּע ִ
)ח( וְ ְ
ָמן וְ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻכּלֹּה :פ
שׁוּרי וְ ֶאל יִ ְז ְר ֶעאל וְ ַעל ֶא ְפ ַריִ ם וְ ַעל ִבּנְ י ִ
ַ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 ִ
שמואל ב פרק ג
אלת:
אַמנוֹן ַל ֲא ִחינ ַֹעם ַהיִּ ְז ְר ֵע ִ
)ב( >וילדו< ו ִַיּוּ ְָלדוּ ְל ָדוִד ָבּ ִנים ְבּ ֶח ְברוֹן וַיְ ִהי ְבכוֹרוֹ ְ
אַב ָשׁלוֹם ֶבּן ַמ ֲע ָכה ַבּת ַתּ ְל ַמי ֶמ ֶל ְך ְגּשׁוּר:
וְה ְשּׁ ִל ִשׁי ְ
ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלי ַ
וּמ ְשׁנֵהוּ ִכ ְלאָב >לאביגל< ַל ֲא ִביגַיִ ל ֵא ֶשׁת נ ָ
)ג( ִ
יטל:
ישׁי ְשׁ ַפ ְטיָה ֶבן ֲא ִב ָ
יעי ֲאדֹנִ יָּה ֶבן ַח ִגּית וְ ַה ֲח ִמ ִ
)ד( וְ ָה ְר ִב ִ
ֻלּדוּ ְל ָדוִ ד ְבּ ֶח ְברוֹן :פ
)ה( וְ ַה ִשּׁ ִשּׁי יִ ְת ְר ָעם ְל ֶע ְג ָלה ֵא ֶשׁת ָדּוִ ד ֵא ֶלּה י ְ
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 ֶ
ֹשׁב
הוּדה ְל ַהעֲלוֹת ִמ ָשּׁם ֵאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִנ ְק ָרא ֵשׁם ֵשׁם ְיקֹוָק ְצ ָבאוֹת י ֵ
ֲלי ְי ָ
וְכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִמ ַבּע ֵ
ֵל ְך ָדּוִד ָ
ָקם ַויּ ֶ
)ב( ַויּ ָ
ֻבים ָע ָליו:
ַה ְכּר ִ
ָ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 וַיִּ ָ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( וַיִּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
וּב ֶצ ְל ֶצ ִלים:
ַענְ ִעים ְ
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( ַויִּ ָ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 ְיקֹוָק ַ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
ֵ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 ֶ
ִמ ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָדּוִד ְבּ ִשׂ ְמ ָחה:
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שמואל ב פרק יג
אַח ָריו ִמ ַצּד ָה ָהר:
ַרא וְ ִהנֵּה ַעם ַרב ה ְֹל ִכים ִמ ֶדּ ֶר ְך ֲ
ַער ַהצּ ֶֹפה ֶאת >עינו< ֵעינָיו ַויּ ְ
אַב ָשׁלוֹם וַיִּ ָשּׂא ַהנּ ַ
)לד( ו ִַיּ ְב ַרח ְ
ָדב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִהנֵּה ְבנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ָבּאוּ ִכּ ְד ַבר ַע ְב ְדּ ָך ֵכּן ָהיָה:
ֹאמר יוֹנ ָ
)לה( ַויּ ֶ
ֲב ָדיו ָבּכוּ ְבּ ִכי גָּדוֹל ְמאֹד:
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ וְ גַם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָכל ע ָ
)לו( וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר וְ ִהנֵּה ְבנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ָבּאוּ וַיִּ ְשׂאוּ ָ
ָמים:
אַבּל ַעל ְבּנוֹ ָכּל ַהיּ ִ
ֵל ְך ֶאל ַתּ ְל ַמי ֶבּן >עמיחור< ַע ִמּיהוּד ֶמ ֶל ְך ְגּשׁוּר וַיִּ ְת ֵ
אַב ָשׁלוֹם ָבּ ַרח ַויּ ֶ
)לז( וְ ְ
אַמנוֹן ִכּי ֵמת :ס
אַב ָשׁלוֹם ִכּי נִ ַחם ַעל ְ
ַתּ ַכל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ֵצאת ֶאל ְ
ֵל ְך ְגּשׁוּר ו ְַי ִהי ָשׁם ָשׁלֹשׁ ָשׁ ִנים) :לט( ו ְ
אַב ָשׁלוֹם ָבּ ַרח ַויּ ֶ
)לח( וְ ְ
שמואל ב פרק טו
ַח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ָר ִצים ְל ָפנָיו:
אַב ָשׁלוֹם ֶמ ְר ָכּ ָבה וְ ֻס ִסים ו ֲ
ַעשׂ לוֹ ְ
אַח ֵרי ֵכן ַויּ ַ
)א( ו ְַי ִהי ֵמ ֲ
ֹאמר
אַב ָשׁלוֹם ֵא ָליו ַויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם וְ ָע ַמד ַעל יַד ֶדּ ֶר ְך ַה ָשּׁ ַער וַיְ ִהי ָכּל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה לּוֹ ִריב ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וַיִּ ְק ָרא ְ
)ב( וְ ִה ְשׁ ִכּים ְ
טוֹבים וּנְ כ ִֹחים וְ שׁ ֵֹמ ַע ֵאין ְל ָך ֵמ ֵאת ַה ֶמּ ֶל ְך:
אַב ָשׁלוֹם ְר ֵאה ְד ָב ֶר ָך ִ
ֹאמר ֵא ָליו ְ
אַחד ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְב ֶדּ ָך):ג( ַויּ ֶ
ֹאמר ֵמ ַ
אַתּה ַויּ ֶ
ֵאי ִמזֶּה ִעיר ָ
וּמ ְשׁ ָפּט וְ ִה ְצ ַדּ ְק ִתּיו:
אָרץ וְ ָע ַלי יָבוֹא ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה לּוֹ ִריב ִ
אַב ָשׁלוֹם ִמי יְ ִשׂ ֵמנִ י שׁ ֵֹפט ָבּ ֶ
ֹאמר ְ
)ד( ַויּ ֶ
ָשׁק לוֹ:
)ה( וְ ָהיָה ִבּ ְק ָרב ִאישׁ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ וְ ָשׁ ַלח ֶאת יָדוֹ וְ ֶה ֱח ִזיק לוֹ וְ נ ַ
אַנ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל :פ
אַב ָשׁלוֹם ֶאת ֵלב ְ
אַב ָשׁלוֹם ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ָכל ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ו ְַי ַגנֵּב ְ
ַעשׂ ְ
)ו( ַויּ ַ
ָד ְר ִתּי ַליקֹוָק ְבּ ֶח ְברוֹן:
ַא ַשׁ ֵלּם ֶאת ִנ ְד ִרי ֲא ֶשׁר נ ַ
ֲכה נָּא ו ֲ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאל ָ
ֹאמר ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַויּ ֶ
)ז( ו ְַי ִהי ִמ ֵקּץ ְ
וְע ַב ְד ִתּי ֶאת ְיקֹוָק:
רוּשׁ ַלִם ָ
יבנִ י ְיקֹוָק יְ ָ
ָדר ַע ְב ְדּ ָך ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ִב ְגשׁוּר ַבּ ֲא ָרם ֵלאמֹר ִאם >ישיב< יָשׁוֹב יְ ִשׁ ֵ
ֵדר נ ַ
)ח( ִכּי נ ֶ
ֵל ְך ֶח ְברוֹנָה :פ
ָקם ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֵל ְך ְבּ ָשׁלוֹם ַויּ ָ
)ט( ַויּ ֶ
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה עמוד ב
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רש"י מסכת תענית דף ה עמוד ב
ימיו של שמואל חמישים ושתים שנה  -דכתיב עד יגמל הנער וגו'  -דשיבירי"ר בלעז +לגמול )מיניקה( ,+ועשרים
וארבעה חדשים נקרא תינוק ,וכתיב )שמואל א א( וישב שם עד עולם עולמו של לוי חמשים שנה ,שנאמר )במדבר ח(
ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה) ,בבכורות(  +בבכורים +ירושלמי ובסדר עולם תמצא כשני דפין תוספת על זה.
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(.
סדר עולם רבה )ליינר( פרק יד
ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום וגו' ,כי נדר נדר עבדך וגו' )שמואל ב טו( ,היא שנת שלשים ושבע למלכות דוד.
רבי נהוראי אומר משום רבי יהושע מקץ ארבעים שנה לקץ ששאלו ישראל את המלוכה ,היא שנה עשירית לשמואל
הרואה ,מיכן אתה מחשב שבן שנים עשרה שנה היה שלמה במלכו ,וישלח ביד נתן הנביא וגו' )שם /שמואל ב' /יב כה(
באותו הפרק ,ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דוד וגו' ,ויהי לשנתים ימים וגו' ,ואבשלום ברח וגו' ויהי שם שלש שנים וגו' )שם
/שמואל ב' /יג( ,הרי חמש ,וישב אבשלום בירושלם שנתים ימים ופני המלך לא ראה )שם /שמואל ב' /יד כח( ,הרי שבע,
ויהי רעב בימי דוד שלש שנים )שם /שמואל ב' /כא א( ,הרי עשר ,וישטו בכל הארץ ויבאו מקצה תשעה חדשים )שם
/שמואל ב' /כד ח( ,הרי י"א שנה ,ובשנה האחרונה התקין דוד המלך משמרות כהונה ולויה ,והסדיר את כל הבית ,וכתיב
שנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וגו' )דברי הימים א כו לא(.
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