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ִבְׁשמוִֹנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשָנה  ַוְיִהי 
ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה  

ְּבֹחֶדׁש ִזו הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני   ָהְרִביִעית
ֹמה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית   ִלְמ ְׁש

)א,מלכים א ו: (ַליֹקָוק
חורבן בית הראשון  

)שנה 410(

ְּבֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְלָגלּוֵתנּו  
  ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶּבָעׂשוֹר ַלֹחֶדׁש

ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר  
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה   ֻהְּכָתה ָהִעיר

ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיֹקָוק ַוָּיֵבא ֹאִתי  
)א,יחזקאל מ: (ָׁשָּמה

יציאת מצרים

חורבן  
שילה

שנה 40

יציאת מצרים

ַוְיִהי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון  
ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד  
:ַלֹחֶדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן

)יז,שמות מ(

ַוַּיֲעׂשּו   ַוַּיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל
ֶאת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יוֹם 

:ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבֹות ְיִריחוֹ  ַלֹחֶדׁש
)י,יהושע ה(

נשתלחו 
המרגלים  

ט בסיון"בכ

ַח ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיֹקָוק ֹאִתי   ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִּבְׁש
ָוָאֵׁשב ֹאתֹו ָּדָבר  ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ

ְוַעָּתה ִהֵּנה ֶהֱחָיה ְיֹקָוק אֹוִתי  ...:ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי
ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ֶזה ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ֵמָאז ִּדֶּבר ְיֹקָוק  
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָהַל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר  

:ְוַעָּתה ִהֵּנה ָאֹנִכי ַהּיוֹם ֶּבן ָחֵמׁש ּוְׁשמוִֹנים ָׁשָנה
)י-ז,יהושע יד(

שנה 7
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שנה 45

שנה 7
של חילוק

ַוִּיָּקֲהלּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  
ה ַוַּיְׁשִּכינּו ָׁשם ֶאת ֹאֶהל   ִׁש
:ְוָהָאֶרץ ִנְכְּבָׁשה ִלְפֵניֶהם מוֵֹעד

)א,יהושע יח(

שנה 369משכן שילה 

שנה 40

של   7
חילוק

של   7
כיבוש

שנה 369משכן שילה 

שנה מיציאת מצרים 480

נב וגבעון
שנה 410בית ראשון שנה 57

בנין בית  
ראשון

14
 

שנה

יובלות 17או שנה 850



זבחים קיחד"בס

www.swdaf.com 2

א ָיכֹול ִלְראֹות ְוֵעִלי ֶּבן ִּתְׁשִעים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה :ְוֵעיָניו ָקָמה ְו
:ר ְּבִניבָ ַוֹּיאֶמר ָהִאיׁש ֶאל ֵעִלי ָאֹנִכי ַהָּבא ִמן ַהַּמֲעָרָכה ַוֲאִני ִמן ַהַּמֲעָרָכה ַנְסִּתי ַהּיֹום ַוֹּיאֶמר ֶמה ָהָיה ַהָּד 

תּו ָחְפִני  מֵ  ַוַּיַען ַהְמַבֵּׂשר ַוֹּיאֶמר ָנס ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם ְׁשֵני ָבֶני
ִהים ִנְלָקָחהּוִפיְנָחס  ִהים ַוִּיֹּפל ֵמַעל ַהִּכֵּסא ֲאֹחַרִּנית ְּבַעד ַיד  : ַוֲארוֹן ָהֱא ַוְיִהי ְּכַהְזִּכירוֹ ֶאת ֲארוֹן ָהֱא

:ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנהִּכי ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד  ַהַּׁשַער ַוִּתָּׁשֵבר ַמְפַרְקּתוֹ ַוָּיֹמת
)יח-טו,שמואל א ד(

ּוְׁשֵּתי ְּבָמְלכֹו  ָׁשאּולֶּבן ָׁשָנה 
:  ָׁשִנים ָמַל ַעל ִיְׂשָרֵאל

)א,שמואל א יג(

ְּבֶחְברוֹן ָמַל ַעל ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים  
ִׁשים   ם ָמַל ְׁש ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ּוִבירּוָׁשַלִ

ׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה :ְוָׁש
)ה,שמואל ב ה(

ַוְיִהי ִבְׁשמוִֹנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת 
ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ  

ְּבֹחֶדׁש ִזו   ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית
ֹמה ַעל  הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני  ִלְמ ְׁש

: ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליֹקָוק
)א,מלכים א ו(

חורבן  
שילה

ַוָּיֹבאּו ַאְנֵׁשי ִקְרַית ְיָעִרים ַוַּיֲעלּו ֶאת ֲארוֹן 
 ְיֹקָוק ַוָּיִבאּו ֹאתוֹ ֶאל ֵּבית ֲאִביָנָדב ַּבִּגְבָעה
ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִקְּדׁשּו ִלְׁשֹמר ֶאת ֲארֹון  

ַוְיִהי ִמּיוֹם ֶׁשֶבת ָהָארוֹן ְּבִקְרַית  : ְיֹקָוק
  ְיָעִרים ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה

שמואל  : (ַוִּיָּנהּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ְיֹקָוק
)ב-א,א ז

ִּבְׂשֵדה  ַוְיִהי ֲארוֹן ְיֹקָוק
:  ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים

)א,שמואל א ו(

בנין בית  
ראשון

ַוֵּיֶׁשב ֲארוֹן ְיֹקָוק ֵּבית  
ָׁשה   ֹעֵבד ֱאֹדם ַהִּגִּתי ְׁש

ַוְיָבֶר ְיֹקָוק ֶאת   ֳחָדִׁשים
:ֹעֵבד ֱאֹדם ְוֶאת ָּכל ֵּביתוֹ 

)יא,שמואל ב ו(

שנה 40עלי שפט את ישראל 

שנה 369משכן שילה 
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לשלמה

שנה 20הארון בקרית יערים 
חורבן  
נב

ַוָּיָקם ַוֵּיֶל ָּדִוד ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתוֹ  
ִמַּבֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלוֹת ִמָּׁשם ֵאת ֲארוֹן  

ִהים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ֵׁשם ֵׁשם ְיֹקָוק   ָהֱא
ַוַּיְרִּכבּו ֶאת  : ְצָבאֹות ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים ָעָליו

ִהים ֶאל ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה   ֲארֹון ָהֱא
  ַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה
ְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו ְּבֵני ֲאִביָנָדב ֹנֲהִגים ֶאת 

א ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר  : ...ָהֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ְו
ַוַּיֵּטהּו  ֵאָליו ֶאת ֲארֹון ְיֹקָוק ַעל ִעיר ָּדִוד 

שמואל ב : (ַהִּגִּתי ָדִוד ֵּבית ֹעֵבד ֱאדוֹם
)י-א,ו

ַוּיַֻּגד ַלֶּמֶל ָּדִוד ֵלאֹמר ֵּבַר ְיֹקָוק  
ֶאת ֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ִהים ַוֵּיֶל ָּדִוד   לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהֱא
ִהים ִמֵּבית   ַוַּיַעל ֶאת ֲארוֹן ָהֱא
:  ֹעֵבד ֱאֹדם ִעיר ָּדִוד ְּבִׂשְמָחה

)יב,שמואל ב ו(

שנה 57נב וגבעון 

ִבְׁשמוִֹנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשָנה  ַוְיִהי 
ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה  

ְּבֹחֶדׁש ִזו הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני   ָהְרִביִעית
ֹמה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית   ִלְמ ְׁש

)א,מלכים א ו: (ַליֹקָוק
חורבן בית הראשון  

)שנה 410(

ְּבֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְלָגלּוֵתנּו  
  ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶּבָעׂשוֹר ַלֹחֶדׁש

ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר  
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה   ֻהְּכָתה ָהִעיר

ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיֹקָוק ַוָּיֵבא ֹאִתי  
)א,יחזקאל מ: (ָׁשָּמה
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שנה 40
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  משכן שילה חיקזבחים       ד"בס
שמות פרק מ 

  :ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן )יז(
  

יהושע פרק ה 
  : ְּבַעְרבֹות ְיִריחֹוַוַּיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב )י(
  : ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה)יא(
 

יהושע פרק יד 
ר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַעל  ַוִּיְּגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁש)ו(

  :אֹדֹוַתי ְוַעל אֹדֹוֶתיָך ְּבָקֵדׁש ַּבְרֵנַע
  :ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִּבְׁשלַֹח מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיקָֹוק אִֹתי ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ ָוָאֵׁשב אֹתֹו ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי )ז(
  : ְוַאַחי ֲאֶׁשר ָעלּו ִעִּמי ִהְמִסיו ֶאת ֵלב ָהָעם ְוָאנִֹכי ִמֵּלאִתי ַאֲחֵרי ְיקָֹוק ֱאלָֹהי)ח(
  :ַאֲחֵרי ְיקָֹוק ֱאלָֹהי ַוִּיָּׁשַבע מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ִאם לֹא ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַרְגְלָך ָּבּה ְלָך ִתְהֶיה ְלַנֲחָלה ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם ִּכי ִמֵּלאָת )ט(
ְוַעָּתה ִהֵּנה ֶהֱחָיה ְיקָֹוק אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ֶזה ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ֵמָאז ִּדֶּבר ְיקָֹוק ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָהַלְך ִיְׂשָרֵאל  )י(

  :מֹוִנים ָׁשָנהַּבִּמְדָּבר ְוַעָּתה ִהֵּנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָחֵמׁש ּוְׁש
  : עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁשלַֹח אֹוִתי מֶֹׁשה ְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא)יא(
ּיֹום ַההּוא ִּכי ֲעָנִקים ָׁשם ְוָעִרים ְּגדֹלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי ְיקָֹוק  ְוַעָּתה ְּתָנה ִּלי ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַב)יב(

  :אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק
  :ַוְיָבְרֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיֵּתן ֶאת ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלה )יג(
  :ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ְלַנֲחָלה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַעל ֵּכן ָהְיָתה ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן )יד(
  פ:  ְוֵׁשם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרַּבע ָהָאָדם ַהָּגדֹול ָּבֲעָנִקים הּוא ְוָהָאֶרץ ָׁשְקָטה ִמִּמְלָחָמה)טו(
  

יהושע פרק יח 
  :ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשלֹה ַוַּיְׁשִּכינּו ָׁשם ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָאֶרץ ִנְכְּבָׁשה ִלְפֵניֶהםַוִּיָּקֲהלּו  )א(
 

שמואל א פרק ד 
  : ְוֵעיָניו ָקָמה ְולֹא ָיכֹול ִלְראֹותְוֵעִלי ֶּבן ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה )טו(
  :א ִמן ַהַּמֲעָרָכה ַוֲאִני ִמן ַהַּמֲעָרָכה ַנְסִּתי ַהּיֹום ַוּיֹאֶמר ֶמה ָהָיה ַהָּדָבר ְּבִני ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֶאל ֵעִלי ָאנִֹכי ַהָּב)טז(
  : ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִנְלָקָחהַו ַוַּיַען ַהְמַבֵּׂשר ַוּיֹאֶמר ָנס ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם ְׁשֵני ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס )יז(
ַוְיִהי ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוִּיּפֹל ֵמַעל ַהִּכֵּסא ֲאחַֹרִּנית ְּבַעד ַיד ַהַּׁשַער ַוִּתָּׁשֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוָּימֹת ִּכי ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד ְוהּוא ָׁשַפט  )יח(

  :ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
  

 א פרק ו שמואל
  :ַוְיִהי ֲארֹון ְיקָֹוק ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים )א(
  

שמואל א פרק ז 
  פ: ר ֶאת ֲארֹון ְיקָֹוק ַוָּיבֹאּו ַאְנֵׁשי ִקְרַית ְיָעִרים ַוַּיֲעלּו ֶאת ֲארֹון ְיקָֹוק ַוָּיִבאּו אֹתֹו ֶאל ֵּבית ֲאִביָנָדב ַּבִּגְבָעה ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִקְּדׁשּו ִלְׁשמֹ)א(
  ס:  ַוְיִהי ִמּיֹום ֶׁשֶבת ָהָארֹון ְּבִקְרַית ְיָעִרים ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ַוִּיָּנהּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ְיקָֹוק)ב(
  

שמואל א פרק יג 
  :ַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ָמ)א(
  

שמואל א פרק טו 
  :ַוֵּיֶלְך ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה ְוָׁשאּול ָעָלה ֶאל ֵּביתֹו ִּגְבַעת ָׁשאּול )לד(
  פ: אּול ַעל ִיְׂשָרֵאלִּכי ִהְתַאֵּבל ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ַויקָֹוק ִנָחם ִּכי ִהְמִליְך ֶאת ָׁשְולֹא ָיַסף ְׁשמּוֵאל ִלְראֹות ֶאת ָׁשאּול ַעד יֹום מֹותֹו  )לה(
 

שמואל א פרק טז 
 ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ְׁשמּוֵאל ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַאֵּבל ֶאל ָׁשאּול ַוֲאִני ְמַאְסִּתיו ִמְּמלְֹך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַמֵּלא ַקְרְנָך ֶׁשֶמן ְוֵלְך ֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ִיַׁשי ֵּבית )א(

  : ִלי ֶמֶלְךַהַּלְחִמי ִּכי ָרִאיִתי ְּבָבָניו
  

שמואל ב פרק ב 
  : ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביקָֹוק ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה ְּבַאַחת ָעֵרי ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאָליו ֲעֵלה ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ָאָנה ֶאֱעֶלה ַוּיֹאֶמר ֶחְברָֹנה)א(
 ַוֲאָנָׁשיו ֲאֶׁשר ִעּמֹו ֶהֱעָלה ָדִוד ִאיׁש ּוֵביתֹו ַוֵּיְׁשבּו ְּבָעֵרי )ג(:ינַֹעם ַהִּיְזְרֵעִלית ַוֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִלי ַוַּיַעל ָׁשם ָּדִוד ְוַגם ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ֲאִח)ב(

  ס :ְלָדִוד ֵלאמֹר ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד ֲאֶׁשר ָקְברּו ֶאת ָׁשאּולַוָּיבֹאּו ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ַוִּיְמְׁשחּו ָׁשם ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ַעל ֵּבית ְיהּוָדה ַוַּיִּגדּו  )ד( :ֶחְברֹון
 ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְּבֻרִכים ַאֶּתם ַליקָֹוק ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶּזה ִעם ֲאדֵֹניֶכם ִעם ָׁשאּול )ה(

  : ְוַעָּתה ַיַעׂש ְיקָֹוק ִעָּמֶכם ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְוַגם ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה ִאְּתֶכם ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהָּדָבר ַהֶּזה)ו( :ֹוַוִּתְקְּברּו אֹת
  פ: ה ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ְוַעָּתה ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ִּכי ֵמת ֲאדֵֹניֶכם ָׁשאּול ְוַגם אִֹתי ָמְׁשחּו ֵבית ְיהּוָד)ז(
  :ְוַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ַׂשר ָצָבא ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול ָלַקח ֶאת ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ַוַּיֲעִבֵרהּו ַמֲחָנִים )ח(
  פ:  ֻּכּלֹהַוַּיְמִלֵכהּו ֶאל ַהִּגְלָעד ְוֶאל ָהֲאׁשּוִרי ְוֶאל ִיְזְרֶעאל ְוַעל ֶאְפַרִים ְוַעל ִּבְנָיִמן ְוַעל ִיְׂשָרֵאל )ט(
  :ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמָלְך ַאְך ֵּבית ְיהּוָדה ָהיּו ַאֲחֵרי ָדִוד )י(
  ס:  ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשיםַוְיִהי ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ָדִוד ֶמֶלְך ְּבֶחְברֹון ַעל ֵּבית ְיהּוָדה ֶׁשַבע )יא(
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  משכן שילה חיקזבחים       ד"בס
שמואל ב פרק ה 

  : ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָּדִוד ְּבָמְלכֹו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמָלְך)ד(
  :ָרֵאל ִויהּוָדהְּבֶחְברֹון ָמַלְך ַעל ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ּוִבירּוָׁשַלִם ָמַלְך ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל ִיְׂש )ה(
  

שמואל ב פרק ו 
  : ַוּיֶֹסף עֹוד ָּדִוד ֶאת ָּכל ָּבחּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְׁשלִֹׁשים ָאֶלף)א(
  : ֲאֶׁשר ִנְקָרא ֵׁשם ֵׁשם ְיקָֹוק ְצָבאֹות יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ָעָליוַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמַּבֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים )ב(
  : ְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו ְּבֵני ֲאִביָנָדב נֲֹהִגים ֶאת ָהֲעָגָלה ֲחָדָׁשהַוַּיְרִּכבּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֶאל ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה )ג(
  : ְוַאְחיֹו הֵֹלְך ִלְפֵני ָהָארֹוןַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים )ד(
  :ְבֶצְלֶצִלים ְוָדִוד ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ְיקָֹוק ְּבכֹל ֲעֵצי ְברֹוִׁשים ּוְבִכּנֹרֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמַנַעְנִעים ּו)ה(
  : ַוָּיבֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָנכֹון ַוִּיְׁשַלח ֻעָּזא ֶאל ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאֶחז ּבֹו ִּכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר)ו(
  : ַוִּיַחר ַאף ְיקָֹוק ְּבֻעָּזה ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ָהֱאלִֹהים ַעל ַהַּׁשל ַוָּיָמת ָׁשם ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים)ז(
  :ִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ ְיקָֹוק ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזה ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ֶּפֶרץ ֻעָּזה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוִּיַחר ְלָד)ח(
  : ַוִּיָרא ָדִוד ֶאת ְיקָֹוק ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיֹאֶמר ֵאיְך ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ְיקָֹוק)ט(
  :ק ַעל ִעיר ָּדִוד ַוַּיֵּטהּו ָדִוד ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹום ַהִּגִּתיְולֹא ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר ֵאָליו ֶאת ֲארֹון ְיקָֹו )י(
  :ַוֵּיֶׁשב ֲארֹון ְיקָֹוק ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ַהִּגִּתי ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ַוְיָבֶרְך ְיקָֹוק ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֵּביתֹו )יא(
ת ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ַוַּיַעל ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִמֵּבית ַוֻּיַּגד ַלֶּמֶלְך ָּדִוד ֵלאמֹר ֵּבַרְך ְיקָֹוק ֶא )יב(

  :עֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָּדִוד ְּבִׂשְמָחה
  

מלכים א פרק ו 
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ְּבחֶֹדׁש ִזו הּוא ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ִלְמלְֹך ְׁשלֹמֹה ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂש )א(

  :ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליקָֹוק
  

יחזקאל פרק מ 
 ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָהְיָתה ָעַלי ע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ָהִעירְּבֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְלָגלּוֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּבַאְרַּב )א(

  :ַיד ְיקָֹוק ַוָּיֵבא אִֹתי ָׁשָּמה
  

פרק יא ) ליינר(סדר עולם רבה 
ויעש ,  בניסןבאחד עשר, )יהושע ה ב(אל יהושע ' בעת ההיא אמר ה...)יהושע ד יט] (הראשון) [הזה (והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש

, בארבעה עשר בניסן שחטו ישראל את פסחיהן). ה ג/ יהושע/שם ( אל גבעת הערלות לו יהושע חרבות צרים וימל את בני ישראל
שנאמר , בששה עשר בניסן הקריבו בני ישראל את העומר, )ה י/ יהושע/שם (' שנאמר ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח וגו

ועתה הנה אנכי היום ', משה וגו) אותי(כלב אמר ליהושע בן ארבעים שנה אנכי בשלח ...)ה יא/ יהושע/שם (' וויאכלו מעבור הארץ וג
עד שלא התחילו למנות , ומנין ששבע שנים היו מחלקין, הא למדנו ששבע שנים היו מכבשין, )יד/ יהושע/שם (בן חמש ושמונים שנה 

שהן שבעה עשר , ם שנה עשו ישראל על הארץ משנכנסו לה עד שיצאו ממנהששמנה מאות וחמשי, למעשרות ולשמיטין וליובלות
ואם , אימתי נאמר לו בתחלת היובל, )יחזקאל מ א ('וכן הוא אומר בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה וגו, יובלות שלמין

ושבע , הן שבע שכבשו, ל בגלגלאמור מעתה ארבעה עשר שנה שעשו ישרא, ד שנה"היאך הן יתרים י, שבעה עשר יובלות שלמין הן
אז , תבאותה שעה התחילו למנות למעשרות ולשמיטין וליובלו). יהושע יח א ('ואחר כך ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וגו, שחילקו

מזבח גדול בחזרתן בנו , )כב/ יהושע/שם (וגם כי שלחם יהושע אל אהליהם ויברכם ', ויאמר אליהם וגו', יקרא יהושע לראובני ולגדי וגו
בית הבחירה שבשילה היה בנוי בנין של אבנים . שניה לא הספיק לגומרה עד שמת, יהושע עשה עמהם שמטה ראשונה. למראה

  . וחרב, ועשו בו ישראל שלש מאות וששים ותשע שנה, מלמטן ויריעות מלמעלן
  

פרק יג ) ליינר(סדר עולם רבה 
שם (ויתן לשבי עזו , )תהלים עח(' וגווימאס באהל יוסף ', ויטש משכן שלו וגו, ליויום שמת בו ע, עלי פרנס את ישראל ארבעים שנה

ויהי ', ויבאו אנשי קרית יערים וגו, )שמואל א ו(' ויקראו פלשתים וגו, בשדה פלשתים שבעה חדשים' ויהי ארון ה, )עח סא/ תהלים/
צא מהן אחד עשר , ג שנה"נשתיירו שם י, בחברון על יהודהשנים שמלך דוד ' צא מהן ז, )ז/ 'שמואל א/שם (' מיום שבת הארון וגו
בתחלת אלו העשרים שנה הביאו את אהל מועד , )ז ב/ 'שמואל א/שם (' ויהי מיום שבת הארון וגו, לשמואל ושאול' לשמואל בעצמו וב

' ף עשרים העלה דוד את ארון הבסו, שנים בגבעון' ג שנה וז"בנב היו מקריבין כל י, בקרית יערים' ואף על פי שהיה ארון ה, לנב
הא למדנו שלא נתברך , )שמואל ב ו יא(' בית עבד אדם הגתי שלשה חדשים וגו' וישב ארון ה, מקרית יערים אל בית עבד אדום הגתי

ל שמואל אמר לשאול בשעה שמשחו וירדת לפני הגלג, )שמואל א יג א(' וגובן שנה שאול במלכו . עבד אדום אלא בעבור ארון האלהים
ויאמר שמואל אל , ולא שמר הבטחתו, שניה ירד, ומשחוהו ישראל, ירד שנה ראשונה והכה נחש העמוני, )י ח/ 'שמואל א/שם (' וגו

שם (' אל שמואל עד מתי וגו' שנאמר ויאמר ה,  ואותו הפרק נמשח דוד,)יג/ 'שמואל א/שם (' וגו] שמרת) [שמעת(לא ) כי(שאול נסכלת 
שם (ויהי שאול עוין את דוד , ט שנים"והוא היה בן כ, )טז יג/ 'שמואל א/שם (' ר כך ויקח שמואל את קרן השמן וגוואח, )טז א/ 'שמואל א/
כל ימיו של שמואל . ובאו להם לגבעון, בו בפרק חרבה נב, )טז יד/ 'שמואל א/שם (סרה מעם שאול ' ואומר ורוח ה, )יח ט/ 'שמואל א/

באותו הפרק נתמנה להיות , )א/ 'שמואל א/שם (' והיא מרת נפש וגו',  וגולי הכהן ישב על הכסאועועוד שנאמר , ב"הרואה אינן אלא נ
ואחת , צא מהן שנה אחת לעיבורו, ג שנה"נשתיירו י, )ד יח/ 'שמואל א/שם  (ואומר והוא שפט את ישראל ארבעים שנה, שופט

שנאמר ויהי מספר הימים , יתתו של שאול כארבעה חדשיםשמואל מת לפני מ, ב שנה"הרי נ, ושנה אחת לשאול, עשרה שנה לשמואל
בן ארבעים שנה ', לאמר וגו' ויהי אחרי כן וישאל דוד בה, )כז ז/ 'שמואל א/שם (אשר ישב דוד בשדה פלשתים ימים וארבעה חדשים 

, ]ומחצה[טלה חמש שנים נמצאת מלכות ישראל ב, )שמואל ב ב(' וגו) בירושלם(ושתים שנים מלך ' במלכו וגו] בן שאול[איש בשת 
) וארבעים(בן שלשים שנה דוד במלכו , אותו הפרק נמשח עוד דוד, )ה ג/ 'שמואל ב/שם (ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה 

  ). ה ד/ 'שמואל ב/שם (שנה מלך ] ארבעים[
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