
 לאדםב'ףל"ד111זמנים שגי

 ופעמים דעתי, שקול לפי מהםבררתי
 כל ואולם יחד. גם דעות  שתיהזכרתי
 או לשנה אלא מגיעים אינםההבדלים
 משנים אינם אבל לכאן, או לכאןשנתים
 הכולל. השנים במניןכלום

 שנות ממ' א' שנה]ב'-ל"ב[.
 הכהן עלי של שפיטתו)ב'ףל"ב-ב'ףע"א(

 יח.'1 ר' ש"אבשילה.

 הרמחים מן אחד איש ויהי]-[.
 וכו'. אלקנה ושמו אפרים מהרצופים
 ערך ב'תמ"ט עין אלקנה של יחוסו)על
 שם נשים שתי ולו ה(. ד' ובנספחקרח
 ועלה ילדים. אין ולחנה ובו, חנהאחת
 להשתחוות ימימה מימים מעירו ההואהאיש
 ]תדב-א: וכו' בשילה צבאות לה'ולזבוח

 פעמים ארבע לשילה עולה היהאלקנה
 שקבל ואחת התורה מן שלש :בשנה
 להיות עלי שנתמנה פרק ]באותועליו_ן.
 מועדא; יום והיה : ]יעי היום ויהישופטן
 בראשית אגדת ולפי עצרת; של יומו זהי"ש:
 מי נמצא שלא הפסח.-ופלא זומס:

 מכיף השנה, ראש היה זה שעםשאמר,
 חנה נפקדה "בר"ה פ"י":שאמרה
 עליה ונגזר לטובה זכרונה בא :)רש"

 אפושר אי הזמנים סדר ולפיהריק(",
 או קודמת שנה בראש הדברשהיה

 ריב, ע' רש"י ספר ועין זו. משנהמאוחרת

 שחשב המפרשים אחד נמצאשאמנם
 ר"ה בי שם, והקושיה לר"ה, זהיום
 ע"י פה מסולקת לרגל, עליה זמןאינו

 וכן וכו'. אלקנה ויזבח מתדב"א[המאמר
 ולא בכתה וחנה וכו'. בשנה שנהיעשה
 ועלי וכו'. רחמה בעד ה' סגר כיאכלה,
 ה' היכל מזוזת על הכסא על יושבהכהן
 גדול כסא על ישב היום אותו]רש"י:

 גדול( כהן : עח ש"א )יבי"ש שופטשנתמנה
 "ונתת ונדרה: חנה תפלת ישראל[.על

 ימי כל לה' ונחתיו אנשים זרעלאמתך
 וכו'. ראשו" על יעלה לא ומורהחייו
 עח.* עז ש"א י"ש א-יטו א'ש"א

 : מב. ]יבמות הימים לתקופות ויהי]-[.
 ; שניס ימים מעוט שתים, תקושחמעוט

 חנה ילדה ימים[ ושני חדשיםלששה
 היתה הנה : פט פ ]י"שש"אעח שמואלאת
 עקרה היתה ן כשנפקדה שנה ק"לבת
 חשבון לפי ומחצה( י"ט )או שנהי"ס
 שנים, י' הדין לפי עמה שהה אלקנהזה:

 והיא פנינה את נשא ילדה שלאומכיון
 אומר אלקנה שכן בנים, י' 15ילדה
 מעשרה לך טוב אנכי "הלא ח: א' ש"אלחנה,
 זמן דרוש בנים י' לידת לשם יבנים"
 הריון ירחי ט' פעמים י' שנים: ח'של
 כל בין וטהרה נדות לימי חדשיםוט'
 בס"ה וברפ"י(, סט סי' )עין להריוןלידה
 ג' ובהן שנים, ח' שהם חדשים,צ"ט
 של לעבורי שנה ועוד ; מעברותשנים

 אמרה, חנה שנהי. י"ט הרישמואל,
 כ"ב לסוף : ןיש"י הנער יגמל כאשרכי

 בנמ"י וכן כ"ד, : הנכונה הגירסה ולפי יחדש
 בספרות ,.מחקרים : אפטוביצר א. יעין ז;ג'

 תביאהו 3[ הערה 51 עמ' חש-א( )ירושלים,הגאונים"
 : ]מש"י עולם" עד שם "וישב ה',אל

 ר במ' לפי שנה, נ' לויים שלעולמם
 : ש' נ"ב שמואל חיי ששנות נמצא ;מ;

 ולקמן החשבון שם ועיןב'ףל"ב-ב'רפ"ד.
 וזנה א: ב' בכביס שמואל,-ית' מותבערך
 בימיו קצרה בתפלתה שריבתה ידיעל
 העלתו אמו גמלתו כאשר שמואל[.של
 שילו ה' בית וכו' שלשה בפריםעמה

 הזה הנער "א5 : עלי לידיומסרתו
 א. ש"א ושירתה. חנה תפלתהתפללתי".

 * יא.כ-ב'
 ]יימס ישמור" חסידיו "רגלי ט:ש"אן

 אדם של שנותיו רוב שיצאו כיוןלח:
 חוטאן. אינו שוב חטאולא

 משרת שמואל והנער]בעתליה--?[.
 בני חטאת הכהן. עלי פני את ה'את
 לשוח הבאים העם עם במנהגםעלי
 : כ ]מ"ע אלהים איש ויבוא וכו,.זבח

  חטאת על אותו ויוכיח  עלי אלאלקנהן
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סדרי112 לאדםבחנ"ה

 וגרעתי באים ימים "הנה לו: ונבאבניו
 מהיות אביך בית זרע ואת זרעךאת
 ימותו ביתך מרבית וכל וכו' בביתךזקן

 ופינחס חפני בניך שני ' וכו'.אנשים
 ד"ה ]עין וכו'. שניהם ימותו אחדביום

 רבא, גירסא: מביא )ייש"י רבה עליח.
 נוטה ולכן , כהן היה לא רבא כיומעיר

 שיצאו ואביי נחמני( בר רבהלגירסה:
 ועל ימים, האריכו לא ולכן עלימבית

 שהיו בירושלים היתה אחת"משפחה
 שהיתה וכו' שנה" י"ח בני מחיןמתיה
 על מסופר א נ"ט עטי עלי. מביתאולי
 ראש", שחורי יכלם שהיו ממלא,אנשי

 עלי. בית ממשפחת היו הנראהוכפי
 מבית כהנא רב גם היה ה ב' ר"ה ירו'לפי
 יניי[. רבי גם ב תעניתד' ייי' דלפיעלי,
 במקומו שוכב ועלי ההוא ביוםויהי
 ושמואל - יכבה טרם אלהים ונרוכו'
 וכו/ ה' בהיכל עח[ קיי' ]עין -שוכב
 עד פעמים, ג' שמואל אל ה'.קריאת
 אליו. קורא ה' כי עלי, לו גלה 'אשר

 את עלי אל אקים לשמואל: ה'התגלות
 וכו' וכלה החל ביתו אל דברתי אשרכל

 עליהם ואשלימה גזירתי אכלה :ומש"י
 כנ"ל[, י"חי בני להמיתם דור אלמדור
 כל וידע וכו'. עמו היה וה' שמואלויגדל
 נאמן כי שבע, באר ועד סדןישראל
 יא-ג'.* ב, ש"א לה'. לנביאשמואל

 ע' חי ישי. בן דוד נולד]ב'ףמה[.
 בשטר הראשון אדם לו ]שהשאירשנה
 י.ת 21[. עמ' סוף לאדם א' עין ימתנה

; ד.* ה' ש"ב כב;ד  

 במלחמתם ישראל תבוסת]כ'ףע-א[.
 הביאו הזקנים עצת לפי פלשתים.עם
 למערכות ה' ארון את עלי בנישני

 ;המלחמה
 הפלשתים באיי[. י' תענית: מגלת]-.
 על' בני ושני ניקח, אלהים וארוןנצחו
 בדבר הבשורה לשמע ופינחס. הפנימתו,
 שנה צ"ח בן ומח עלי נפל הארוושבי

 ש/ שס"ט שעמד שילה משכן]חרבן
 ס.* ע"ח תה' ; ר' ש"א ב'ך"2[.למן

 ה' ארון נדודי]ב'ףע"ב-כיףצ"ב[.
 בגת באשדוד, : חדשים ז' פלשתיםבשדה

 מגפה פרצה מקום ובכלובעקרון,

 וקוסמיהם כהניהם עצת לפיבפלשתימי
 רבות ובטתנות גדול בכבודהשיבוהו
 פרצה וכאשר שמש, לבית ישראללבני
 הארון את העלו בעם, מגפה שםגם

 ש"א שנה. כ' ישב ושם יערים,לקרית

 כ' אלו בתחלת]ב'ףע"כ-ב.ףפ-ד.
 ללב, )משכן( מועד אהל את הביאושנה

 יערים, בקרית ה' ארון שהיהואעפ"י
 וז' שנה י"ג כל מקריבין היובלב
 בנבעון[.*שנים

 שופט נתמנה הנביא שמואל]כ'ףש,כ[.
 ואולם ב'ףפ.ב. עד 1 שנה י"איושפט
 שמואל כי אומך, כה פרק תהליםמדרש
 שנהל. מ' ישראל על מלך משהכמו

 שפט ששם במצפה; העםהתקבצות
 ותשובה צום יום העם. אתשמואל
 על למלחמה פלשתים יציאתלאלהים.
 הפלשתים ויכנעו הגדולה. ותבוסתםישראל
 כל ישראל בגבול לבוא עוד יספוולא
 ישראל את שמואל וישפט שמואל.ימי
 וסבב בשנה שנה מדי והלך חייו. ימיכל
 ותשובתו וכו' והמצפה והגלגל אלבית

 * ג-יז. ז' שיא וכו'.הרמתה

 שמואל[. לשפיטת י' שנהזכ'ףפ"א.
 בניו את וישם שמואל זקן כאשרויהי

 בניו הלכו ולא וכו' לישראלשופטים
 ישראל זקני כל ויתקבצו וכו'.בדרכיו

 שימה אליו: ויאמרו הרמתה שמואלאל
 אמר וה' הגוים! ככל לשפטנו מלךלנו

 מלך להם והמלכת בקולם שמעלשבואל:
 * ח. ש"אוכו'.

 ושמו מבנימין איש ויהי]ב'ףפ"כ[.
 ותאבדנה וכר. שאול ושמו בן ולוקיש

*9ן4.,,י י ש* הלך נערו עם ושאול לקישהאתנות
י צ ו  * , - - ז  
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 כאדםב'ףפ"ד115זמנים

 האלהים איש אל סרו בדרךלבקשן.
 למלך שמואל משחו ה' ובמצותהרואה,
 הגלגל לפני וירדת וצוהו: ישראלעל
 אליך בואי עד תוחל ימים שבעתוכו'

 בגבעה וכו/ העשה אשר את לךוהודעתי
 אלהים רוח עליו ותצלח נביאים חבלראה

 מאתמול יודעו כל ויהי בתוכם.ויתנבא
 קיש? לבן היה זה רמה וישאלו:שלשם
 ושמואל וכו'. ז" בנביאים שאולהגם

 גורל והפיל המצפה אל העם אתהצעיק
 כל ויריעו וכו/ קיש בן שאולוילכד
 ]במשך וכו'. המלך יחי : ויאמרוהעם
 ביחד, ושאול שמואל מלכו זושנה

 בידו[ רופפת עוד היתה שאולומלכות
 ? זה יושיענו מה : אמרו בליעלובני

 י'.* ט' ש"א וכו'.ויבזוהו

 שאול למלכות א' שנה]כ'ףפ"נ[.
 העמוני נחש ב'ףפ"ד[. סוף ועין]לבדו.
 לכרות ומסכים גלעד יבש עלעולה
 בתנאי רק לעבדו, הנכונים ליושביה,ברית
 ושמתיה ימין, עין כל לכם בנקורזה:

 זקני אליו ויאמרו ישראל. כל עלחרפה
 שאול וכף. ימים שבעת לנו הרףיבש:
 ויבאו וכו' ממחרת ויהי העם, אתקבץ
 את ויכו הבקר באשמרת המחנהבתוך
 אל שמואל ויאמר. היום. חם עדעמון
 שם ונחדש הגלגל ונלכה לכו :העם

 דברי בגלגל. שאול המלכתהמלוכה.
 היסטורית השקפה ובהם העם, אלשמואל
 יעקב ירידת למן העם ימי דבריעל

 : יז י"ג.-י"ב י"א ש"א ההוא. היום עיטצרימה
 ה' אל אקרא היום חטים קציר"הלא
 רעתכם כי וראו ודעו ומטר קולותויתן
 ניסן יצא שאם מכאן : ב וכ'-]תעניתרבה"
 י: י' הם.-ת"י קללה מימן גשמיםוירדו
 ואת חורף שיהא החורף את בראהקב"ה
 את ועשה שמואל בא קיז, שיהאהקיץ
 חטים' קציר ,הלא : כנ"ל חורף,הקיץ
 קיץ, החורף את ועשה אליהו באוכוץ
 השנים יהיה אם וכו' ה' מחי א: י"ומ"א

 במלכו שאול שנה ומטר"[.-מבן ט5האלה
 : כב ]יימא ישראל" על מלך שנים)ושתי
 יאי: ועי"ש. חטא. טעם טעם שלא שנהכבן
 - במלכו' שאול שנה ,בן לפתוריויש

 מלך והוא בה, שהמלך ראשונהבשנה
 ראשונה ובשנה ישראל, על שניםשתי
 וכו'. אלפים" שלשת לו "ויבחרמיד

 שאול כשהיה פרושו: פשוטו לפיוהגר"א:
 ב' מלך עדין אז במלכו, אחתשנה
 - כדלעיל,שנים,

 עם אחת שנה שמלך
 לבדו[, שנים שתי עוד ואח"כשמואל,
 פלשתים נציב את מכה שאול בןיונתן
 עם להלחם נאספו ופלשתים וכו'בגבע
 א-ז.* י"ג ש"א וכו'.ישראל

 שנים ב' שאול מלך ה תענית]לפי
 שמלך פ"ע, כדמפרש מפרש: ייש"יומחצה;
 סדורנו(. כפי ב'ףפ"ב )לשמואלז י"אמחצית
 ושמואל )ב'ףפ"ד(, וי"ג )ב'ףפ"ג(וי"ב
 לקמז(.עין י חדשים ח' לסוף י"ג שנת בתוךמת

 שאול למלכות ב' שנה]ב'ףפ"ד[.
 הבטחתו[: שמר ולא ירד שניה])שנה(
 למועד ימים שבעת בגלגל חכהשאול
 ולא ב'ףפ"ב(, )עין שמואל לו אמראשר
 את בעצמו הקריב הנלגל. שמואלבא

 בא: שמואל והנה - והשלמיםהעולה
 שאול: הצטדק לשוא ז" עשית"מה

 הימים* למועד באת לא,האתה
 ממלכתך "ועתה לו: אמר שמואלוכו,
 כלבבו איש ה' לו בקש תקום!לא

 הפלשתים, גזרת עמו". על לנגיד ה'ויצוהו
 פן ישראל, ארץ בכל חרש יהיהשלא
 יונתן - חנית. או חרב העבריםיעשו
 שבועת לפלשתים. גדולה תבוסהמנחיל
 עד לחם יאכל אשר האיש "ארורשאול:
 שמע לא ויונתן מאויבי". ונקמתיהערב

 קצה את ויטבול העם את אביובהשביע
 כאשר וכו'. ויטעם הדבש ביערתמטהו
 אב5 להמיתו, חפץ לשאול הדברנודע
 ושאול מת. ולא יונתן את פדההעם
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סדרי114 לאדםב'ףפ"ד

 וילחם ישראל על המלוכה אתלכד
 עמון ובבני במואב אויביו בכלסביב

 R"P וכו'. ובפלשתים צובא ובמלכיובאדום

 עין לב-לה י"ד הכתובים ]על ח-י"ד.*הג
 קכ.[.וב'

 עתה שאול: את מצוה וכמואל]-[.
 מאיש והמתה וכו' עמלק את והכיתהלך
 ועד משור יונק ועד מעולל אשהעד
 את שאול ויך חמור. ועד מגמלשה

 על והעם שאול ויחמול וכו'.עמלק
 והבקר הצאן מיטב ועל עמלק מלךאגג
 כי נחמתי : שמואל אל ה' דברוכו'.

 הריגת וכו,. למלך שאול אתהמלכתי
 מעל שמואל פרידת שמואל. בידיאגג

 שאול את לראות שמואל יסף ולאשאול.
 ט"י.4 ש"א מותו. יוםעד

 ישי אל שמואל את שולח ה']-[.
 מלך" לי בבניו ראיתי "כי הלחמיבית
 ,לי' שנאמר מקים כל : קפד ש"א לי"ש א()ט"ז
 עולמים, ולעולמי לעולם קים זההרי
 ראיה המשמשים פסוקים י"ג שםועין
 הצעיר את למלך מושה שמואללכך[.
 - שנה. כ"ט ]בן דוד את ישי,בבני
 לב" מחלת ממושכה "תומלת ה:בפסיק'

 לאחר ומלך שנמשח דוד זה)משליי"גיב(
 לאחר הגירסא: רבתי יבפסיק' שנים,שתי
 זה אין כך ובין כך בין 1 שניםכמה
 שנה. לאחר כבר מלך שלפיו סדורנולפי
 כל על להמלכתו שהכונה אפשראבל

 מבעתת רעה רוח - בירושלים[.ישראל
 אליו הובא עבדיו עצת ולפי שאולאת
 ממנו לגרש בכנור, נגן יודע שהיהדוד,
 מאד שאול ויאהבהו הרעה. רוחואת
 יג-סו.* ב' דהי"א ט"ז; ש-א כלים. נושא לוויהי

 פלשתים ממחנות הבינים איש]-[.ויצא
 מערכות אל ויקרא ויעמד וכו' שמוגלית

 מערכות את חרפתי אני וכו':ישראל
 יהד. ונלחמה איש לי תנו היום,ישראל
 קכו: ש"א ]י"ל והערב ו;שכם הפלשתיויגש

 וערביתן שחרית שמע מקריאת לבטלןכדי

 יום מ' כנגד מב: ]סוטה יום ארבעיםויתיצב
 תורה שאחרה רש"י: 1 תורה בהןשנתנה
 ב'דנ"ו- ועין 1 להתיצב כח לו נתןלהתקבל
 את דוד שמע רות[. ערך סוףב'ךע"ד
 במקלו לקראתו ויצא הפלשתי גליתדברי
 הנחל מן אבנים חלוקי ובחמשהבידו
 ותטבע מצחו, אל הפלשתי אל אבןוקלע
 וירץ ארצה. פניו על ויפול במצחוהאבן
 ראשו. את גלית בחרב ויכרות וכו'דוד
 וינוסו, גבורם מת כי הפלשתיםויראו
 דוד וכו'. אחריהם רדפו ישראלואנשי
 שאול, אל הצבא שר אבנר בידימובא
 י"ז.r'ei 4 בידו. הפלשתיוראש

 ברית וכריתת ודוד יהונתן אהבת]-[.
 על דוד את מנה שאול ביניהם.אהבה
 הנשים שירת וכו/ המלחמהאנשי

 ודוד באלפיו שאול "הכה :המשחקות
 ויהי וכו/ מאד לשאול ויחרברבבותיו".

 וכו' ביום כיום בידו מנגן וכו'ודודממחרת

 דוד נשב וכו' ההנית את ג'אולעשי
 מעמו שאול ויסירהו וכו/ פעמיםמפניו

 מבטיה וכו'.שאול אלף שר לווישימהו
 הגדולה, בתו מרב את לאשה לדודלתת
 המילתי. לעדריאל אותה נותןאבל

 וכו'. דוד את שאול בת מיכלותאהב
 לאשה. בתו מיכל את שאול לוויתן
 י"ה.*שם

 דוד את יהמית שאול נסיונות]--[.
 אל נמלט ודוד להצילו. יונתןונסיונות
 ברמה. בניות ישבו ושניהם הרמתהשמואל
 דוד את לקחת מלאכים שמה שלחשאול
 להקת את ראו הם אבל ושתים,פעם

 המה. גם ויתנבאו וכו' נבאיםהנביאים
 בגדיו הוא גם ויפשט בעצמו, שאולהלך

 ערם ויפי שמואל לפני הוא גםויתנבא
 יאמרו: כן על הלילה1 וכל ההוא היוםכל
 י*ט.4 שם ? בנביאים שאולהגם

 שיחתו ברמה. מניות בורח דוד]-[.
 יהונתן יגלה איך ועצתם, יהונתןעם

 מהד אדש "הנה אביו: מזמות אתלדוד
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 חשב :שב ואנכי העבנה[ חעיש]וש"י:
 ונסתרתי ושלחתני לאכל, המלךעם

 ויהונתן וכו'. השלישית" הערב עדבשדה
 יפקד כי ונפקדת חדש "מחרמבטיח:
 אל ובאת מאד, תרד ושלשתמושבך,
 המעשה" ביום שם נסתרת אשרהמקום
 ,יום 1 ימים שלשת - ,ושלשתי :]הש"י

 מלאכה[ עשית יום חול,המעשה'-יום
 חצים, ירית ידי על מותנים אותותוכו'ז
 ויסתר שאול. מזמת את דוד יביןשמהם
 אל המלך וישב החדש ויהי בשדהדוד

 החדש ממחרת ויהי וכו'. לאכלהלהם
 ביום הלבנה, חדוש ממחרת : ]רשיהשני
 דהוא דבתרוהי ביומא : ""י לחדשושני
 ב' ביום : כלומר י תנינא ירחאעבור

 וכו'. ת"י[ כמו מסיק ג ד' תענית יבירו'דר"חי
 יהונתן. ובין שאול בין חריפיםדברים
 אביו מעם היא כלה כי יהונתןוידע

 בחרי השלחן מעם ויקם דודו אתלהמית
 לחם השני החדש ביום אכל ולאאף,
 האות את לדוד נתן בבקר למחרוכו/
 * כ/ שם לברח. עליו כי החצים,בירית

 - ב'ךי"ו עין - המרדות" נעות "בן : ללכ'
 בגבעה[. פילגש ערךב'ךכ"ד
 הכהן, אחימלך אל ללב בא דוד]-[.
 לחם אין : אומר ואחימלך להםמבקש
 הנערים נשמרו אם קודש לחם אם כיהול
 כתמול לנו עצורה אשה דוד: מאשה.אך

 וראה קל: ש"א ]י"ס וכו' בצאתישלשום
 בשבת הפנים לחם אופין שהיו דוד18תם
 אתם מה להם: אמר דואגי הוראתלפי

 אחימלך שבת[. דוהה אין אפיתועושיםו
 המוסרים הפנים לחם קדש, נלחם לונותן
 הלקחו", ביום אם לחם לשום ה'מלפני
 ברח ודוד הפלשתי, גלית חרב אתוגמ
 שנה מפניו ומיראתו גת, מלך אכישאל
 כ"א." ש"א כמשגע. והתחפש טעמואת

 מערת-ערלם אל נמלט דוד]-[.
 אח איש, מאות ארבע על שרונעשה
 ל"ש מואב מלך אצל הפקיד ואמואביו

 מלך עמד דוד ערצא וכיון קמו:ש"ב
 ולא ולאחיו, ולאמו לאביו והרגמואב

 הנביא גד אחד[. אלא מהםנשתייר
 ]סנ' האלמי דואג יהודה". ארץ אל?ף ובאת- 5ך במצודה, תשב "לא : לואמר

 אין דואג ב: י' סנ' משנה שנה; ל"ד היסט:
 את לשאול מספר הבא[ לעולם חלקלו

 אליו קורא שאול הכהן. אחימלךמעשה
 מצותו ולפי אביו בית וכל אחימלךאת

 וחמשה שינים ההוא ביום דואגהמיתם
 לפי הכה הכהנים עיר נב ואתכהניס.
 אביתר רק וכו/ אשה ועד מאישחרב
 ש"אכ"ב. דוד. אל וברח נמלט אחימלךבן

 כהניה הריגת עוון : )כלומר נוב]עוין
 סנחריב שהגיע יום עד נמתה לאוחרבנה(
 רשא ועין צח. סנ' ג'רי"ג(. )עיןלירושלים

 י"ג שם שעמו לב משכן הרבן -שם.
 ב'ףע"ב([.' )עיןשנה

 בקעילה דוד אחרי שאול רדיפות]-[.
 וחזק יהונתן אליו בא שם זיף.ובמדבר

 ישראל על תמלוך "ואתה באלהים: ידואת
 פגישת וכו/ למשנה" לך אהיהואנכי
 הר, צדי לשני  מעון  במגבר ודודשאול
 לידיעה המחלקות. סלע כן עלשנקרא
 שאול שב הארץ על פלשתים פשטוכי

 כ"ג* ש"א דוד. אחרימרדוף

 פלשתים מאחרי שאול שב כאשר]-[.
 גדי. עין במדבר דוד אחרי לרדוףהוסיף
 את כרת ודוד אחת במערה נזדמנושם
 בשיחתם בלט. לשאול אשר המעילכנף
 ועתה שאול: הודה הזה המעשהלאחר
 בידך וקמה ממלוך מלוך כי ידעתיהנה

 בה4 לי השבעה ועתה ישראל.ממלכת

 וישבע וכו/ אחרי זרעי את תכריתאם
 כ"ד,* שם וכו/ לשאולדוד

 : נירסה ויש באירי כ"ח : העניה משת]-
 נ"ב ]בן שמואל מות : א ס"ה ש"אבכ"ט[.
 וזהו שאול. מות לפני חדשים כד'שנהז

 חנה : הקודמים השרכים לפיהחשבון
 לשופטי התמנותו בתחלת לעליבאה
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 שפט עלי שמואלו נולד שנה אותהבתוך
 בן שמואל היה שבמותו נמצא שנה,מ'
 שמואל שפט מאז חדשים, ומספר ש'ל"ט
 שנה שאול עם ביחד שנים, י'לבדו
 שנים, ב' לבדו שאול מלך ואח"כאחת,
 מות לפני חדשים כד' שמואל מתואם

 ב'ףל"ב-ב'ףפ"ד. נ"ב: בן מת הרישאול,
 שנותיו חשבון עם גם מתאים זהחשבון
 : ב'ףע"ב( )עין יערים בקרית ה' ארוןשל

 ולאחר עלי, מות בעת נשבההארון
 העלוהו פלשתים בשדה חדשים ז'שנדד
 )ב'ףע"ב- שנה כ' עמד ששם יעריםלקרית

 שאול מות עד והצי שנה כי"בב'ףצ"ב(:
 ב' ש"ב בחברון. דוד שמלך וחצי שניםוז'

 ז כ"ז ש"א כש"י 1 ב'ףצ*ב : ועין ה; ה'יא,
 הסמוכימ['*ובערכים
 צאנו ואגזז הכרמלי נבל מעשה]-[.
 פארן ממדבר אליו שלח ודודבכרמל
 5חי"! "כה בשלומו לדרוש נעריםעשרה
 ולבקש גונז[ הבאה לשנה יהי כה :]כש"י
 על "כי ידו, תמצא מאשר להםלתת
 באנו- טוב יום על : ]הש"י באנו" טוביום
 באנו לך שיש טוב ויום משתה סמךעל
 השנה ראש ערב אחר: דבר לשאוגעתה
 טוב. יום לסעודת אנו וצריכיןהיה
 ראש של טוב יום יום אותו : ואראזהר

 העולם.- על בדין ישב והקב.ה היההשנה
 סוף עד זה מאורע לאחר יש זהולפי
 ועין הבאה. השנה ראשית אוהשנה,
 ומי דוד "מי בנערים: גער נבללקמן[.
 המתפרצים עבדים רבו היום ? ישיבן
 חגרו ואנשיו דוד וכו/ אלניו" מפניאיש
 אביגיל נבל. על לעלות ויצאו חרבואיש
 תאר, ויפת שכל טובת אשה נבל,אשת
 מבוא ולמנעו דוד לקראת לצאתמהרה
 ה' נשף הימים כעשרת "ויהיבדמים.

 לפי הימים-הש"י ]כעשרת נ:6ת" נבלאת
 של אבלו ימי ז' קלד: ש"א א"שי"היח.
 יתערב שלא הקב"ה לו תלהשמואל
 ימים ג' הלה ואח"כ באבלו, רשעאבל

 לאחר מיסף נבל מעשה היה )ולפי"זומת
 ולפי הכתובים(; סדר כפי שמואל,מות
 שבין תשובה ימי עשרת אלו אחרת:דעה
 נבל מעשה .היה )ולפי"ז ליהכ"פר"ה
 ונבל כדלעיל, הבאה/ השנה ראשבערב
 אחרתן. דעה עוד ועי"ש ביו"כ(.מת
 ]תנ' אביגיל את לאשה לו לקחדוד

 כדי מדשים, ג' ממנה דוד פירש : 1תולדות
 ואם נבל מן מעוברת היתה אםלידע
 ונתעברה עליה בא חדשים ג' לאחרלאו,

 מיזרעאל. דוד לקח אחינועם ואתהימנון,
 דוד אשת בתו מיכל את נתןושאול
 ב"ה.* ש"א מגלים. אשר ליש בןלפלטי
 במדבר דוד אחרי רודף שאול]-[.
 כ"1.' ש"א שם. דוד ומעשהזיף

 ושתי איש מאות שש ועמו דוד,]-[.
 גת, מלך מעוך בן אכיש אל עברנשיו,
 ויהי צק?ג. העיר את למושבו לושנתן
 בשדה דוד ישב אשר הימיםמספר

 : ]י""' חדשים וארבעה ימיםפלשתים
 לפרש אפשר ואי שנימי ימיםמיעוט
 אצל דוד הלך לא שהרי שנה, זהימים
 מלך לא ושאול שמואל, שמת עדאכיש
 כמו חדשים, ד' אלא שמואל מיתתאחר

 של שנותיו ממנין וגם ו במ"ע,ששנינו
 יערים בקרית הארון שהיה שנה וכ'עלי
 מיתת אחר שאול מלך שלא נמצאוכו'

 לעיל ועין חדשים. מדי יותרשמואל
 דוד ב'ףפ"ג[. וסוף שמואל מותבערך
 והגרזי הגשורי אל פושטיםואנשיו

 יחיה ולא הארז את דוד והכהוהעמלקי,
 וישב וכו' ובקר צאן ומקח ואשהאיש
 כאמר: בדוד אכיש ויאמן אכיש. א5ויבא
 5י והיה בישראל בעמו הבאישהבאש
 כ"ז.* ש"א עולם.לעבד

 פלשתים ויקבצו ההם בימים ויהי]-[.
 ואכיש בישראל, להיחם לצבא מחניהםאת
 ואנשיך אתה במחנה תצא "אתי : לדודאמר
 הימים", כ5 אשימך לראשי שומרוכו'
 בשונם, חנו והפלשתים ידבריו. נאותודוד
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 בגלבע. ויחנו ישראל כל את שאולויקבץ
 ה' ובאשר מאד, חרד היה שאולולב
 גם באורים גם בהלומות גם ענהולא

 ב: אמור תנ' לפי ]מש"י לילה הלךבנביאים
 דומה היה צרתם מתוך אלא היהיום
 בעין אוב בעלת אשת לדרוש לילה[להם
 אבנר[ של אמו צפניה אשה ]פר"אלג:דור
 )המת(. שמואל את לו להעלות אותהוצוה

 וכו' מעליך סר וה' תשאלני ולמהשמואל:
 לרעך ויתנה מידך הממלכה את ה'ויקרע
 גם עמי, ובניך אתה ומחר וכו'.לדוד
 פלשתים. ביד ה' יתן ישראל מחנהאת

 ויירא ארצה קומתו מלא נפלושאול
 אכל לא כי בו, היה לא כח גםמאד,
 ויקומו וכו'. הלילה וכל היום כללחם
 כ"ח.* ש"א ההוא. בלילהוילכו

 לראות מאד תמהו פלשתים סרני]-[.
 דוד זה הלא : אכיש ואנשיו. דודאת
 אתי היה אשר ישראל, מלך שאולעבד
 הקודם בערך )עין .שנים זה או ימיםזה

 דרשו פלשתים שרי אבל וכו'.לקודם(
 ועתה דוד: את צוה ואכישלהרחיקו,
 ולכו. לכם וא1ר וכו' בבקרהשכם
 בבקר ללכת ואנשיו הוא דודוישכם
 עלו ופלשתים פלשתים. ארז אללשוב

 כ"ט.י ש"איזרעאל.

 ואנשיו דוד באו השלישי ביום]-[.
 את ויכו פשטו עמלקי והנהלצקלג,
 הנשים, את וישבו באש אותה וישרפוצקלג
 דוד לדרכם. וילכו וינהגו והבנותהבנים
 ומצאו הגדוד אחרי רדפו מאנשיוומאתים
 עמלקי לאיש עבד מצרי, אישבשדה
 שלשה", היום חליתי "כי אותו, עזבאשר

 שלשה מים שתה ולא לחם אכל לאוהחולה
 את הראם העבד לילות. ושלשהימים
 מהנשף דוד ויכם העמלקים, גדודמקום
 ב: כ"א ]זיקי וכו' למחרתם הערבועד
 - אחד. ויום לילות שתי ,למחרתם'זמהו
 בקר, לפנות משמעו פה 3שף ג ברכ'לפי
 : מש"י הערב. בתחלת גם נשף ישאבל

 מחר ביום ללקות עמלקים הםלמודים
 ; נצב" אנכי "מחר ט: י"ז עמ' שנ',כמו
 כל את דוד ויצל ,למחרתם'[ נאמרלכך
 כחלק : מחליט דוד עמלק. לקחואשר
 הכלים על היושב וכחלק במלחמההיורד
 ומעלה ההוא מהיום ויהי יחלוקו.יהדו

 היום עד לישראל ולמשפט לחקוישימה
 לכל יהודה לזקני מהשלל וישחחהזה.

 הוא דוד שם התהלך אשרהמקומות
 משלל ברכה לכם הנה לאמר:ואנשיו
 ל'.* ש"א ה'.אויבי

 של גדולה תבוסה השנה[. בסוף]-.
 פלשתים ויכו הגלבע. בהר ישראלמחנה
 פלכישוע ואת אבינדב ואת יהונתןאת
 וימת. חרבו על נפל ושאול שאול.בני
 וינוסו הערים את עזבו ישראלאנשי
 ממחרת ויהי בהן. וישבו פלשתיםויבאו
 וימצאו החללים את לפשט פלשתיםויבאו
 בהר נופלים בניו שלשת ואת שאולאת

 את ויפשיטו ראשו את ויכרתוהגלבע,
 לבשר סביב פלשתים בארץ וישלחוכליו
 גויתו ואת וכו' העם בית עצביהםבית
 מיושבי חיל אנשי ~ן. בית בחומתתקעו
 גויות ולקחו הליעה כל הלכו גלעדיבש
 עצמותיהם את וקברו ושרפוש ובניושאול
 ל"א; ש"א ימים. שבעת ויצומו אש5תחת

 י'.*והי"א

 למשה הקב"ה הראינו ז: ב"ו]ויק"ר
 ומלכיו, דור דור ושופטיו, דורדור

 ושוטריו, ומשניו, ומנהיגיו,וחכמיו'
 והראהו ונביאיו, וגזלניו, וחומסיו,ופרנסיו,
 לפניו: אמר בחרב. נופלים ובניושאול
 1 בחרב ידקר בניך על שיעמד ראשוןמלך
 "אמר אומר? אתה ולי הקב"ה לואמר
 )והכונה שהרג ב( כ"א )ף' הכהנים"אל

 מקטרגים שהם ב'ףפ"ד( עין נובולכהני
אותו[,

 חרבה ]כ'ףפ-ה-ב.ץכ"ח-ב.ץל"ד[.'
 המשכן עבר )כ15מר: כגבעון 5הם ובאו5ב

 מקדש בנין תחקת עד עמד ושםכגבעון(,
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 שנה' מ"ד הרי ביזכ"ח(, )אמצעשימה
 ביףע4ב- ש': נ"ז הרי נב ש5 י"ג עםוביחד
 שנה ני מונה יד פ"ע ואולםב'זכ"ח.
 בנין גמד עד הינו בלבד, גבעוןלמשכן
 ביז5"ו(. )ועין ביז5"ה בתחלת שסמהמקדש
 עמד קיח זג' הגמרא 5פי שגם נראהאב5
 ואין הבית בנין גמר עד גבעוןמשכן
 נב משכן שימי א5א סומר מתלונתהיא

 הם הבית בנין תחקת ד ע גבעוןומשכן
 שנותיו מספר את להסיק כדי שנה,נ"ז
 גבעון משכן ועי"ש[. שילהז משכןשל

 ד; מ"אג' נזכר: בגבעון( הגדולה)הבמה
 ג.* א' דהי"ב כס; כ"א לט, ט"זוהי"א
 עין שאול בירי נב כהני הרינת על ערה:ה
 גבעון משכן ותחלת נב משכן חרבן זמן ואולםלעיל.
 המשכנות. שנות מחשבון היוצא כפי פה,מקומו
 הרסתי שמואל .כשמת אומרת: קיח ;בחיםהגמרא
 כשמת : היא והכונה לגבעון., להם ובאו נובחרבה
 לגבעון. להם באו נוב( שחרבה )לאחרשמואל

 שישב לאחר השנהל. בתחלת]כ-פ"ה.
 ביום לו נודע בצקלג ימים שנידוד

 וכל והוא ישראל, תבוסת דברהשלישי
 ויצומו ויבכו ספדו אתו אשרהאנשים

 בנו יהונתן ועל שאול על הערבעד
 נפלו כי ישראל בית ועל ה' עםועל

 יהונתן ועל שאול על דוד קינתבחרב.
 בגלבע הרי וכו'. בגת תגידו אלבנו:
 שאול וכו/ עלינם מטר ואל טלאל

 בחייהם והנעימים הנאהביםויהונתן
 א'.* ש"ב וכו'. נפרדו לאובמותם

 כל ועם אנשיו עם עולה דוד]-[.
 יהודה אנשי ויבאו חברונה. ביתובני

 יהודה. בית על למלך דוד את שםוימשחו
 ובחברון במלכו דוד שנה שלשיםבן
 חדשים וששה שנים שבע יהודה עלמלך
 ו' לו נולדו ושם ב'ףצ"ב( אמצע)עד
 ]ועל ד.* ג' דהי"א ה; ד ה' ; יא א-ז ב' ש"בבנים.
 יהודה על דוד של מלכותו שנות ז'ענין
 לאן. וארא זהרעין

 בתחלת ב'ף"צ או השנה, באמצעד-
 לשאול, צבא שר נר, בן אבנרהשנהק.

 במחנים שאוף בן איש-ששת אתהמליך
 איש-בשת שנה מ' בן ישראל. כלעל

 ]לפי ח-י ב' ש"ב מלך. שנים ושתיםבמלכו
 לאחר שנה הצי מלך "שתי" כ. סנ'תוספות
 והומת ב'( מש"ב נראה )וכן שאולמות
 ישראל, כל על דוד המלכת לפני שניםה'
 כש"י דעת ולפי ; ב'ףפ"ז באמצעהינו
 שאול, מות לאחר וסנים ה' כולך שםסנ'
 שנה חצי והומת ב'ף"צ, בתחלתהינו
 בסוגו הינו ישראל, על דוד המלכתלפני

 נראה )וכן ב'דצ"ב תחלת אובוךצ"א
 כך בין ה'(. ד' בש"ב המאורעותמסדר
 ה' בטלה ישראל מלכות היתה כךובין
 מיתת שבין הזמן בפרק ומחצהשנים
 ומהן ישראל, כל על דוד המלכת וביןשאול
 את שהמליך אבנר באשמת ומחצה שניםב'
 בשתן.*איש

 קשה מלחמהנב'ףפ*ה-נךףצ"א[.
 ועבדי צרויה בן יואב ובין אבנרבין
 כידי יואב אחי עשהאל המתתדוד.
 יב-לב.* ב' ש"5אבנר.

 בית בין ארפה מלהמה -[. -]-
 וחזק הולך ודוד דוד. בית וביןשאול
 נוידו בחברון ודפים. הופכים שאולובית
 חינון* : נשיו משש בנים ששהכדוד
 ייךזם.- ?ס9:ה' אי4זה' ח9?לום'הלאב,
 אודות ע5 איש-פזת ובין אבנר ביןריב
 לאבנר סהר ז שאול פילגש שזה בתרצעה
 הממיכה כהעביר השתדע ומאז וכו'מאד
 על דוד כסא את ולהקים שאולמבית
 שבע. באר ועד מדן יהודה וע5ישראל
 בן לפ?ס'חי ?לינה שאול בתמיכל
 איסר דלישתי. לפי עדוד מישבה??ש
 משתה, 5ו עושה ודוד חברון דוד א5בא
 מהגדוד יואב בא בשלום צאתו אחריאבל
 ואבישי ויואב אבנר, את כהשיבושלח
 את המית אשר ע5 כאבנר הרגואחיו
 דוד ש5 התמרמרותו אחיהם.ם

 נב5 "סשמית ; אבנר רציחת עלוקינתו
 היום נפ5 וגדוע "שר וכו'. ז" אבנרימות
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 ףרו' א-ד.* י דהי"א י; ש"ב בישראל".הזה

 הכסת[. ציצית בית יצא מאבנר : ג דתענית
 שני בידי בשת איש המתת -[. -]-
 שכב כשהוא ורכב, בענה גדודיםשרי
 צוה דוד הצהרים. משכב את היוםכחם

 רגליהם. ואת ידיהם את ולקצזלהרגם
 עין איש-בשת המתת זמן )על ד.ומב
 איש-בשת(.* המלכת בערךלעיל

 נולד דוד. למלכות ג'ןכ'~פ"ז.
 ב'ףצ"ה[.* עיןאחיתפל.

 המלכת השנה[. באמצע]כ'הצ"ב.
 מלך בחברון ישראל[. על בחברוןדוד
 חדשים וששה שנים שבע יהודהעל

 על שנה ושלש שלשים מלךובירושלים
 י-הא'אמקשה: ףייש' ויהודה. ישראלכל

 דוד( של מלכותו שנות מ' )שלבכלל
 יתרים ובפרט החדשים( ו' )אותםחסרים

 : תשובות ג באות זה ועל ? וחצי( שנה)מ'
 מלכותו )שנות היו ומחצה שנהל"ב

 כבוד לחלוק בשביל אלאבירושלים(
 חשבון שלמותז אותן מונה הואלירושלים

 חדשים ר אותם מועט, לחשבון בולעמרבה
 עלו לא אבשלום מפני בורח דודשהיה
 ירושלים ואנשיו המלך וילך המנין[.מן
 לפי ]הש"י וכו' הארץ יושב היבוסיאל
 מזרעו : אחר( נוסה שם עין )אבל לופר-א
 ציון מצודת את דוד וילכוד בזנ"א[עין אברהמי להם שנשבע וכו' היו אבימלךשל
 י"ל-ט. ד-ט; ג, דהי"א א-י; ה. ש"ב דוד.עיר

 מכל לדוד אשר הגבורים ראשירשימת
 להמליכו בידו סיעו אשר ישראלשבטי
 גבורותיהם ומעשי ישראל כלעל

 בין הפלשתים. עם הקודמותבמלחמותיו
 עברו אשר הם "אלה סו( י"ב )דהי-אאלה:
 ממלא והוא הראשון באדש הירדןאת
 אל "כלכתו )כ-כב( י וכו' גדותיו" כלעל

 ראשי וכו' ממנשה עליו נפלוציקלג
 עם עזרו והמה למנשה, אשרהאלפים

 ביום יום לעת כי וכו', הגדוד עלדוד
 גדול למחנה עד לעזרו דוד עליבאו

 יששכר "ומבני )לב( 1 אלהים*כמחנה
 לעבורים[ : סו י"ג ]במ"ר לעתים בינהיודעי
 באיזה ]שם: ישראל יעשה מהלדעת
 וכו, מאתים" ראשיהם מועדים[ יעשויום

 עודרי מלחמה אנשי אלה "כל)לח-לט(
 את להמליך חברנה באו שים בלבבמערכה
 שלשה ימים דויד עם שם ויהיו וכו'.דויד
 אחיהם* להם הכינו כי ושותים,צללים
 כ"ג וש"ב ח-לט.* כ"ג ש"ב י-י"ב; י"א דהי"אוכו'.

 עדשים"; מלאה השדה הלקת שם "ותהי :יא
 מלאה השדה חלקת "ותהי יג: י"איאי-א

 התשובות שאר בין א: ה' ינהשעורים"-טות
 תשובה, גם יש הזאת הסתירהלישוב
 אחת דעה לפי : הדעות מחולקותשבה
 שדות" ובשתי אחת בשנה המעשההיה
 אחת בשדה המעשה היה אחרת דעהולפי
 מאורעות. ב' : כלומר שנים,ובבי

 "ויתאוה : יח יז י"א והי"א טז; טו כ"גש"ב
 וכו' מים ישקני מי ויאמר: דוד)ויתאו(
 חג א: ה' רבה לה'"-הית אותם )וינסך(ויסך
 היה, במה וויתור היה המים וניסוךהיה

 הבמה. על קרבנות להקריב היתר :כלומר
 )בניהו "והוא : כב י"א ודהי"א כ כ"גמ"ב
 בתוך הארי את והכה ירד יהוידע(בן

 אומרים: יש יח: השלג"-ברכ' ביוםהבור
 ויש וטבל, וירד וקרח ברד גזיזישבר

 "יפות: )כש"י רב דבי ספרא למד :אומרים
 בספרים, החמור שהוא כהנים,תורת
 קצר[. חורף ביום ארי( נקרא זהומשום
 מן ישראל כל את מקהיל דוד]-[.
 להביא חמת לבוא ועד מצריםשיחור
 העלאת יערים. מקרית האלהים ארוןאת

 עזה אותה שנהגו חדשה, בעגלההארון
 ונבלים כנורות שיר: כלי ובלויתואחיו,
 עזה מעשה וצלצלים. ומנענעיםותפים
 ויכהו הבקר, שמטו כי בארון,שאחז
 האנהים. ארון עם שם וימת האלהים,שם

 ושם הגתי אדום עובד בית הובאהארון
 י"ג.* דהי-א א-יא; ו' ש"ב חדשים. ג'ישב
 אדום עובד את ה' "ויברך יא: ו'וש"ב
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 עובד "בית יד: י"ג )דהי"א ביתו" כלואת
 ד- כ"1 1בדהי"א לו"(1 אשר כל ואתאדום

 "כי בנים, ח' אדום לעובד נמניםח
 מבני אלה יכל : וגומר אלהים"/ברכו
 וכו' ואחיהם ובניהם המה אדוםעובד
 יב: אדום"-יי1יבמותד' לעובד ושניםששים
 מהן "חת כל שהיתה בבנים. ברכוזבמה
 חודש בכל שנים יולדת בניו( ח')מנשי
 הא בביתו(. הארון שישב החדשים)מג'
 טמאה וילדה, ז' וטהרה ז' טמאהכיצד?

 הרי( ב' פעמים )ח' וילדה. ז' וטהרהז'
 מ"ח, הרי חדשים ולג' חדש, לכלט"ז
 נ"ד, הרי ששה, עצמו( אדום )עובדוהוא
 ואולם ושנים. ששים הרי בניו ח,ועם

 אדום( עובד )אשת חמות זו : סגבברכית
 בכרס ששה ששה שילדו כלותיהוחי
 מ"ב[. הרי בניו ח' ועםאחד,

 לדוד שולח צור מלך חירם]-ן.
 וחרשי קיר וחרשי ארזים ועצימלאכים
 עוד לוקח דוד וכו'. בית לו לבנותעצים

 נולדו שמהן מירושלים, ונשיםפילגשים
 בפלשתים, מלחמות בנים. י"א עודלו

 גזר. בואך עד מגבע אותם הכהודוד
 י"ד.* דהי"א יא-כה; ה'ש"ב

 בעיר ה' לארון מקום מכין דוד]-[.
 אדום עובד מבית הארון העלאתדוד.
 מעתה הורשו הלוים רק דוד. לעירהגתי
 נשקפה שאול בת ומיכל וכו/ ה' לפניש, בכל מכרכר ודוד ה'. ארון אתלשאת
 תוכחת ז בלבה לו ובבז וכו' החלוןבעד
 לפני קרבנות הקרבת דוד. ותשובתמיכל
 הלוים הכהנים עבודת והסדרת ה'ארון

 ואחיו. אסף של התודה שירתוהמשוררים.
 : מ לט ט"ז שם ט"ז. ט"ו דהי"א ; יא-בג 1'ש"ב
 לפגי הכהנים ואחיו הכהן צדוק"ואת
 להעלות בגבעון אשר בבמה ה'משכן
 העבודה סדר : יד ]מ"ע וכו' לה'"עלות
 הנ"ל בפרקים המתואר לפי ה' ארוןלפני
 שנה ושלש ארבעים כל נוהגהיה

 שלמה שהביאו עד)ב'ףצ"ב-ב'ץל"ה(,

 שעשה מועד אהל אבל העולמים.לבית
 שעשה הנחשת ומזבח במדברמשה

 בימי שירדה ואש ושלחן ומנורהבצלאל
 א' דהי"ב )ועין בגבעון בבמה היומשה

 שנה חמשים כל עושין היו וכךג-1(ז
 ועין העולמים. לבית שבאו עדבגבעון

 המשיעות שנות]ב'-צ"ג-ב,ץ"י.
 מסדרים הם ולכן פורטו, לא זה זמןשבפרק

 בבית יושב דוד הכתוביסן. סדר לפיפה
 חזון לה'. בית לבנות חפץ והואארזים
 "לא : לדוד ודבריו בלילה הנביאנתן
 דמים "כי לשבתת הבית לי תבנהאתה
 ימלאו "כי לפני"ז ארצה שפכתרבים
 אח והקימותי אבותיך את ושכבתימיך
 לשמי" בית יבנה הוא וכו' אחריךזרעך
 לאלהים. ותפלתו הנכנע דוד תשובתוכו'.
 י"ז." דהי"א ז';ש"ב

 את פלשתים, את מכה דוד]---[.
 ארם ואת צובה, מלך הדרעזר אתמואב,
 לדוד ארם ותהי נציבים, שם ובהדמשק,
 הכסף הנחשת, מנחה. נושאילעבדים
 דוד הקדיש המלחמות כל משללוהזהב
 כלי את כן אחר שלמה עשה ומהםלה',

 כל ויהיו נציבים שם ובאדוםהמקדש.
 צרויה בן ויואב וכו'. לדוד עבדיםאדום
 המלוכה, שרי שאר רשימת וכו'. הצבאעל
 יח.* דהי"א ; ח'ש"ב

 חדשים ששה ישב הצבא שריואב
 והדד זכר. כל שם הכרית עדבאדום
 מעבדי אדומיים ואנשים הוא)אדד(
 קטן, נער והדד למצרים, ברחואביו
 לו ויתן מאד, פרעה בעיני חןוימצא
 את אשה לו ויתן וכו', וארץ ולחםבית
 ט1-כ.* י"א מ"א וכו'. אשתואחות

 יש "הכי לדעת: מתענין דוד]___[.
 עמו ואעשה ? שאול לבית נותר אשרעוד
 כי לו נודע וכאשר יהונתן". בעבורחסד
 פסח והוא יהונתן, בן  שפילשת  עוריש
 שאול נחלת כל את לו השיב רגליו,שתי
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 אוכל היה ומאז יירושלים, אותווקרא
 ט'.* ש"ב המלך. מבני כאחד שלחנועל

 אליעם נולד ב'-צ"ו. או]כ'רצאה
 שנים ח' בן הוא כשאחיתפל אהי,4ל,בן
 חדשים. וח' שנים ט' בן או חדשיםוח'
 ב'ץ"ד[,'"ועין

 בת בת-שבע נולדה ב'ץ"ו. או]ב'ץ"ד
 בן הוא כשאליעם אחיתפל, בןאליעם

 שנים טן בן או חדשים וח' שניםח'
 ב'ץי"ב[.* ועין חדשים.וח'

 סדור דוד. למלכות כזיז]ב'ץי.א.
 בסוף ראה הזוהר פי על זו שנהמארעות
 וימלוך עמון בני מלך וימת זו[.שנה
 חסד אעשה דוד: ויאמר תחתיו. בנוחנן
 אביו עשה כאשר נחש, בן חנוןעם

 עבדיו. ביד לנחמו דוד וישלח חסדיעמדי
 שלחם דוד כי חשדו, עמון בני שריאבל

 ולהפכה. ולרגלה העיר את חקורבעבור
 חצי את ויגלח דוד עבדי את חנוןויקח
 עד בחצי מדויהם את ויכלתזקנם

 התאחדו עמון ובני וישלחם.שתותיהם
 ועם צובא ארם ועם נהרים ארםעם
 דוד. עם למלחמה ויצאו מעכהמלך
 ואבשי יואב את לקראתם שלחודוד
 הכו והם הגבורים, הצבא כל ואתאחיו
 ארם. לעזרת שבא הדרעזר ואת ארםאת

 נגפו כי הדרעזר עבדי המלכים כלויראו
 ויעבדום ישראל את וישלימו ישראללפני
 עמון. בני את עוד להושיע ארםוייראו

 י"ס.* דהי"א י';ש"ב
 לזמן : ]ת"י השנה לתשובת ויהי]-[.
 בפסי' אבל השנה, קץ דשתא-לעתסופא

 עת ריש כי הזה, הכתוב מן מוכיחכז
 היא, הכונה הנראה וכפילשנה=,

 שנה עבור לאחר משמע: השנה'ש,לתשובת
 לעת כןן לפני המסופרים המעשיםמן

 שדרך בשנה עת יש ]וש"י: המלכיםצוות
 קמות מלאה כשהארץ לצאתהסתות
 לאכול[ בשדה תבואה מוצאיםוהסוסים
 עמו עבדיו ואת יואב את דודוישלח

 עמון בני את וישחיתו ישראל כלואת
 בירושלים. יושב ודוד רבה, עלויצורו
 ויקם הערב לעת ויהי א. כ' והי"א או י"אש"ב
 משכבו הפך קו.: ]סנ' משכבו מעלדוד
 שהיה )י4"י: יום של למשכבו לילהשל

 שבע שיהא כדי ביום מטתומשמש
 היום( כל אשה אחר יהרהר ולאמתשמיש
 וכו' עי"אק וכו' הלכה ממנוונתעלמה
 הלא וכו' הגג מעל רוחצת אשהוירא
 אוריה אשת בת-אליעם בת-שבעזאת
 או הששית בשנה עומדת ]כשהיאהחתי

 וישלח ב'ץי*ב[. ועין לחייה.השמינית
 האשה ותהר וכו'. ויקחק מלאכיםדוד
 ממערכות לאוריה לקרוא שלה ודודוכו'.

 ירד. 5א ביתו ואל בא, ואוריההמלחמה,
 יואב אל ספר דוד ויכתב בבקרויהי
 אל אוריה את הבו אוריה: בידוישלח
 מאחריו ושבתם החזקה המלחמה פנימול
 ]הקדמת ב-כה.4 י"א ש"ב היה. וכן !מת.ונכה
 המלהמה בצאתו החתי אוריה : הזהרספר
 כדין ימות אם תנאי ע5 לאשתו גטנתן

 בניסן כ"ה או באדר בז' למלחמה.היוצא
 לכ5 כרוז דוד העביר שנה אותהשל

 עמוןז בבני למלחמה להתגיסישראל
 אצ5 התקבצו בסיון בז' או באירבט"ו
 תמוז, סיון, בחדשים ארכה המשחמהיואבז
 נקראה בא5ו5 בכ"ב או ובט"ו וא5ולזאב

 בת היתה ראויה קז.: לדוד.-6נ'בת-שבע
 אלא בראשית ימי מששת לדודשבע
 היתה ראויה : וגם במכאוב. אליושבאה
 )פרי שלה "94זה אלא שבע בתשדוד
 להזקק השעה את שקפץ : י4"י בש5(ז5א
 עבירה[. ידיע5

 בת-שבע דוד[. למלכות כ"ח ץי"ב.]כ
 דוד וישלח האבע ויעבר בעלה, ע5ספדה
 נתן לאשה. 5ו ותהי ביתו א5ויאספה
 מעשה את לו ומספר דוד א5 באהנביא
 דוד הרש. כבשת את גז5 אשרהעשיר
 זאת". העושה האיש .בן-מות בסמה:קורא
 חרב תסור לא "ועתה האיש!" "אתהנתן:
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סדרי122 לאדםג'ץי"ג

 מקים הנני וכו' עולם עדמביתך
 "חטאתי דוד: וכו'. מביתך' רעהעליך
 5א חטאתך העביר ה' "גם : נתןלה'*.
 הקב"ה מחל כפור ביום : שם ]היתמותי
 : ק; וסנ' כב וזומא יד.* בו-י"ג י"א ש"בלדוד[.

 הימנך ופרשו דוד נצטרע הדשיםו'
 והראיה שכינה[1 הימנו ונסתלקהסנהדרין
 מ' רק מלכותו שנות מונה ד ה'שבש"ב
 שנים ז' מפרט: ה בפסוק כי אםשנה,
 בירושלים. ול"ג בחברון חדשיםוששה
 עשה שנה י"ב ב: כתנדא"ר ב'ףצ"ב.ועין
 עד הינו שבעי בת עון על תשובהדוד
 ,כ"ש שם והנירפה 1 ב'ץכ"ד מותו,יום
 : לח נראשית שאגדת משבשת. בהכרחהיא
 ופה וכו', חולה דוד היה שניםי"ג

 שבע בת עון מתחלת הנראה כפי"כונה
 במלכו[. י"ב בן היה שלמה שהרי מותו,.עד

 שמונה בת ]כשהיא בת-שבע]-[.
 ילד. ילדה ב'ץי"ג[ עין ; שנים שש:או
 ושכב צם ודוד 1?25ש. הילד את ה,.נוגף
 וימת השביעי ביום ויהי והתפלל.ארצה
 נודע וכאשר הנביאן נתן כדבר'הילד,
 "האוכל : לחם ואפל ורחץ קם לדוד;הדבר
 לא והוא אליו הולך אני עוד?להשיבו
 בת-שבע את דוד וינחם אלי*.*שוב
 סו-כד.* י"ב ש"ב וכו'.%שתו
 )עין עמון ברבת נלחם יואב]-[.
 ושולה המים עיר את לוכד ב'ץי"א(,בסוף
 העיר, כל את וילכרד יבוא כי דוד,אל

 את לוכד דוד עליה. שמו יקראלמען
 ומעניש רב שלל ממנה ומוציאהעיר
 ערי לכל יעשה וכן יושביה, אתקשה
 ירושלים. העם וכל דוד וישב עמון.בני
 א-ג.* כ' דהי"א בו-לא; י"בש"ב

 ד' תוך דוד. למלכות כ"ט]ביקי"ג.
 )ונתן שלמה נולד הראשונים[.חדשים
 ובת- דוד בן ידידיה( שמו קראהנביא
 חדשים וח' שנים ו' בת ]כשהיאשבע
 ב'ץ"כ ועין חדשימי וח' שנים ח' בת%ו

 י"בכדכה.. ש"ב בין.הערה

 ללידת ]סמוך כן אחרי ויהי]-[.
 יונדב עצת לפי דוד. בן אבשלוםאחות תמי את אהב דוד בן ואמנוןשלמה[
 מאביו: ובקש אמנון התחלה אמנוןרע

 לעיני ותלבב אחותי תמר נא"תבוא
 כאשר וכו'. מידה" ואברה לביבותשתי
 החזיק החדרה אחיה לאמנון תמרבאה
 ושלח שנאה ואח"כ אותה, וענהבה

 ראשה על אפר תמר ותקח החוצה.אותה
 דבר ולא וכו'. וזקקה הלוך ותלךוכו'

 כי טוב, ועד למרע אמנון עםאבשלום
 אמנון, את אבשלוםשנא

 ויהי דוד[. למלכות ל"א]ב'קש"ו.
 זכות יש ד: ג' סוטה ]ידר ימיםלשנתים
 , שנים לבי העונש( את )דוחהתולה
 ב עסק שהוא היתה אמנון שלוזכותו
 לאבשלום גוזזים ויהיו בתורה[ אלהשנים
 ויקרא אפרים, עם אשר חצורבבעל

 לב כטוב וכו'. המלך בני לכלאבשלום
 לפי אבשלום נערי המיתוהו בייןאמנון
 ;פקודתו

 וילך ברח ואבשלום [*]ב'קט"ו-ביקי"ז
 שנימו שלש שם ויהיגשור

 דוד נפש דוד[. למלכות ליוד]ב'קי"ח.
 וכו'. אבשלום א5 לצאת )כעתה(המעך
 את כהשיב הסכים צרויה בן יואבבעצת

 ביתו אל ?Qb : בתנאי כירושליםאבשלום
 יראה, 5אופני

 אבשלום יישב כ'קי"ם[.]ב'קי"ח/
 5א המלך ופני ימים שנתיםבירושלים

 בכל יפה איש היה 5א וכאבשלוםראה.
 ראשו את ובג5הו וכו'. מאד 5ה55ישרף
 כי י2?ם אשר שמים :מים מקץוהיה
 יהודה 5ר' בו: י ]בשיי וכו' וקחי עליוכבד

 היה חדש 5י"ב אחד היה, עולם נזירהנשיא
 ל5, אחד מגלח : נהוראי ולר'מג"ח;

 יוסי
 שבת, לערב שבת מערב מגלח יוסי:ו5ר'

 צפורי ובבני טבריא בבני מצינושכן
 יב בשלח וכתנ' ; לע"ש שבת מערבמג5חין
 להיות מלכים בני דרך שכןהגירסה:
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 אמור: כב בסנ' ועוד לע"שז מע"שמגלחין
 מע"ש גדול כהן יום, בכל מסתפרמלך

 לסוף יום[. לל' אחד הדיוט כהןלע"ש,
 המלך אל ללכת יואב את אבשלוםהכריה
 פניו. את לראות שירשהו לבו עלולדבר
 לאבשלום. המלך וישק וכו' המלך אלויקא
 מרכבה אבשלום לו ויעש כן מאחריויהי

 וכו'. לפניו רצים איש וחמשיםוסוסים
 ישראל. אנשי לב את אבשלוםויגנב
 ו.* י"ג-ט"וש"ב--

 מרד דוד[. למלכות ל"ו]בץ'4כ.
 יד: ]פ"ע שנה ארבעים מקץ ויהיאבשלום:

 מלך ישראל ששאלו הזמן למן שנהמ'
 אבשלום יצא ב,ףפ"א[ עין ,משמואל
 מרגלים וישלח לחברון אביוברשיון
 את כשמעכם לאמר: ישראל שבטיבכל
 אבשלום מלך ואמרתם: השופרקול

 היה אבשלום עם חהת בעצהבחברון.
 הקשר ויהי דוד, יועץ .הנילוניאחיתשל
 דוד אבשלום. את ורב הולך והעםאמיץ,
 מירושלים ברגליו ביתו וכל הואברח
 הבית. לשקר פילגשים נשים עשר שםועזב
 נושאים אתו הלוים וכל צדוק גם"והנה
 אביתר ויעל וכו' האלהים ברית ארוןחת
 ויאמר העיר. מן לעבור העם כל תםעד

 האלהים ארון את השב לצדוקהמלך
 בברוח : יד ]ס"ע כה( כד )ט"ו וכו'העיר"
 עומד אביתר היא בנו אבשלום מפנידוד

 במעלה שעלה עד גדול(, כהן)בכהונת
 )ולא וחומים באוחים ושאל הזיתים)הר(
 הגדולה הכהונה מן אביתר ונסתלקנענה(,
 הארון את והחזירו תחתיו צדוקונכנס

 כשדוד : תרבה תה' -י"ש עג. יומא ועיןלמקומוו
 מזמור אמר הזיתים הר במעלהעולה
 להתחפש הארכי חושי את שולה דוד ג'[.תה,

 עצת את יפר למען לאבשלום,כנאמן
 לקראת בא מפיבשת נער ציבאאחיתפל.

 בירושלים נשאר מפיבשת כי לו, וספרדוד
 ישראל בית לו ישיבו היום כיבתקוה,

 את לציבא נותן דוד אביוז ממלכתאת

 גךא בן שמעי מעשה מפיבשת.בחלת
 איש צא "צא וקרא: באבנים וסקלשקלל
 וכל ואבשלום !". הבליעל ואישהדמים
 ואחיתפל ירושלים באו ישראל אישהעם
 עצת לפי !" המלך ניחי קרא: והנשיאתו.

 אביו פילגשי אל אבשלום באאחיתפל
 ועצת אחיתפל עצת ישראל. כללעיני
 ואחיתפל דוה עם המלחמה בדברהישי
 את ויחבש עצתו נעשתה לא כיראה

 וימת ו?סנק ביתו אל וילך ויקםההמור
 חלק לו אין אחיתפל : ב י' סנ' ומשנהוכו'

 עמשא את מנה אבשלום הבא[.לעולם
 בין מלחמה וכו'. הצבא על *ואבתחת
 אבשלום. צבא ותבוסת המחנותשני

 לאחר יואב נערי בידי אבשלוםהמתת
 השמים בין הגדולה האלה בשובךשנתלה
 וישב בשופר יואב ויתקע הארץ.ובין
 דוד קינת ישראל. אחרי מרדוףהעם
 ודרישתו יואב תרעומת אבשלום. מותעל
 וישב המלך ויקם העם. אל דוד ?שאכי

 המלך לפני העם כל ויבוא וכףבשער
 שיבת בדרך לאהליו. איש נסוישראל
 לעמשא בשבועה סליחתו לירושלים:המלך
 סליחת יואבז תחת צבא לשרומנויו
 שדוד ולמפיבשת גרא בן לשמעידוד

 ברזלי נחלתוז מחצית את לוהחזיר
 אתו ללכת מזמינו שהמלךהגלעדי,
 בשבתו המלך את שפלפל עללירושלים
 היום אנכי שנה שקנים "בן : עונהבמחנים,

 אוכל אשר את עבדך . יטעם אםוכו'
 בוחר והוא ז וכו' אשתה" אשרואת
 היה, שקרן ברזלי קנב.: ]שבת בעירולמות
 צ"ב בת היתה רבי בית דהויא .אמתאכי

 שבקדרה[. התבשיל את טועמת והיתהשנה
 יהודה איש ובין ישראל איש ביןריב
 אל המלך את להשיב הבכורה זכותעל

 : ב ג' המיות ]ית' ז-י"ס. ט"ו ש"במלכותו.
 אבשלום מפני בורח דוד היה חדשיםו'

בנו[.*
 חלק לנו אין בכרי: בן שבע מרד]-[.
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אף-נ
סדרי124 לאדםביץ"כ

 לאהליו איש ישי, בבן לנו נחלה ולאבדוד
 שבע אחרי הלכו ישראל אישישראל!

 מן בסלכם דבקו יהודה ואיש בכריבן
 לירושלים בא דוד ירושלים. ועדהירדן
 ויתנם הפילגשים הנשים עשר אתויקח
 יום עד צרורות ותהיינה משמרת,בית
 אל המלך ויאמר חיות. אלמנותמדתן

 שלשת יהודה איש את לי הועקעמשא:
 להזעיק עמשא וילך ענד. פה ואתהימים
 יעדו. אשר המועד מן ויותר יהודהאת
 שבע אחרי לרדוף אבישי את שלחודוד
 יואב המית גבעון, ליד בדרך, בכרי.בן
 רדף אחיו ואבישי ויואב עמשא.את
 ויצורו ויבאו וכו'. בכרי בן שבעאחרי
 בעצת וכו/ המעכה בית באבלהעליו
 אשך[ בת סרה : משלי סוף ]י"ש חכמהאשה
 בכרי בן שבע ראש את העיר בניכרתו

 ויפוצו בשופר ויתקע יואב, אלוישליכו
 שב ויואב לאהליו, איש העירמעל

 השרים רשימת המלך. אלירושלים
 כ'.* ש"ב דוד.בממשלת

 ארבעים מקץ "ויהי הכתוב א. ה ר עה
 מרד על המפור פותח שכו )ש"בט"וז(,שנה"

 הזמן למן שנה מ' מקץ מתפרש:,אבשלום,
 כ'ףפ.א. נעין משמואל מלך ישראלששאלו

 מפסוק יוצא הרכר ואין : סו. תמורהרש"י
 שנה מן נמצא שלא משום אלאמפורש,
 רש"י של הנ"ל במאמר ? אגב ; אחרלמנין
 מלשונו לי ונראה וסתירות, שבושים כמהיש
 נכתב אכל רשת, של מיסודו בו ישכי
 היתה המלך שאילת מתלמידיו(. אחדביד
 מלך עוד זו ובשנה שמואל, לשפיטת י'בשנה
 שאול, עם ביחד מלך י"א וכשנהלבדו,
 תמנה ואם שנים. ב' לבדו שאול מלךואח"כ
 בכלל, וער מן לדוד, ל"ו עד לשמואל י'מן

 שנה" מי מקין רוקא "ולאו שנה, מ'הרי

 לם.ע בפרושו הגר"א וכדברי ה.(, נזיר)תוספות
 שנת 'מתחלת דהינו מ' מקץ .ויהי יד:סוף
 היה אגשלום שמרד נמצא זה ולפימ'".

 במ"ע אמנם דור. למלכות ל"ו שנתבתחלת

 מביאין טו. תמורה והוספות ושבע, "בשלשיםכתוב
 והגר,א התוספות אבל ל"ה', "שנתגירסה
 יש ראיותיהם על וכהוספה .ל"ו",מתקנים
 שלמה היה סט סנ' לפי זו: ראיה גםלהביא

 )ועין אבשלום מרד כשעת שנים ז'בן
 מחשם אתה .מכאן : מםיק יו ומ"ע ב'(,הערה
 וזה במלכו", שלמה היה שנה י"כשבן
 בל היה שהוא תאמר אס אלא יתכןלא
 כן ואם דוד, למלכות ל"ו שנת בתחלתז'
 המרד. היהאז

 אחיתפל של הזמנים סדר כל ב'. ה ר עה
 לפי כהכרח, יוצא מותו עדותולדותיו

 ממוך א( אלה: הוכחות משלשלת סט,סנ'
 )ש"ב ותמר אמנון מעשך היה שלמהללדת

 "כל הכלל: לפי כן,, אחרי .ויהי א:י"ג
 ועד זה מעשה למן ב"רמ"דו(. סמוך",אחרי
 שחכה כ' : שנים ז' עכרו אבשלוםמרד

 שנים ג' )בג(, אמנון הריגת עדאבשלום
 שנים .ב' )לח( כן לאחר בגשורשישב

 נמצא כח(. )י"ד שחור לאחרבירושלים
 שנים. ז' בן המרד בעת היהששלמה

 אליעם בת "בת-שבע : אמור ג י"א בש"בכ(
 נכורי ברשימת לד כ"ג ושם ההתי'; איריהאשת
 ומזה הנילוני", אחיתפל בן "אליעם אמור:דוד

 בנו בת היתה בת-שבע כי הגמרא,ממיקה
 "אנשי : כד ד"ה בתהלים כתוב נ( אחיתפל.של
 הם אדם וימי ימיהם', יחצו לא ומרמהדמים
 אינם ומרמה דמים שאנשי ומכיון שנה,ע'

 פחות מתים הם הרי ימיהם, חצי עדמניעים
 שנותיו יכל אחת בריתא ולפי ל"ה,מכני
 )ואולי ושלש" שלשים אלא אינן אחיתפלשל

 שמים, גידי מת לא שהרי הוא,הטעם

 בעת ל"ג בן מת כן ואם נחנק(, אםכי
 נמצא ד( ז'. בן נכדו שלמה היה שאזהמרד,
 כ,ו כן היה שאחיתפל בעת נערששלמה
 הות הוליד אח.תפל שנות שבב"ו הרישנה,
 ובת-שבע בת-שבע את אליעם אליעם,את
 דרושים עבורים שלשלשה מכיון שלמה.את
 לכל ה' חרשים, כ"ח הפחותלכל
 ליולדת הדשים ז' ? רש"י וכפרושעבור,
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 הרי וטהרות, נדות לימי אחד והדשלשבעה
 ן שניס ח' כן מהם אחד כל הולידבהכרח
 דורות כי מכאן, להסיק אפשרולכאורה
 מניחה הגמרא ואולם ח'. כני הולידוהראשונים

 הולידו ואליעם שאחיתפל הסברא, אתנם
 בת בשלמה נתעכרה שכע וכת ט',בני
 יותר בריאה היא שאשה מכיון שנים,ו'

 והא ך, מכת פחות אפילו להתעברויכולה
 קודם אחד ילד ילדה שבת-שבעראיה,
 יד-כד(. י"ס בז, י"א )ש"ב שלמהשגולד

 דוד בימי רעב ויהי]כ'ץאכ-ביץכנ=ב[.
 שנה, אחרי שנה שניםשלש

 ]נמי
 ד: ח'

 וכפי - רצופות. רטנים ג' שהיומלמד
 היתה המרד ששנת סו., תמתה "תוספותבאור
 הערה ועין הרעב. של ,ראשונהשנה
 עלו א' בשנה : יז -פרא הסמוך.לערך
 ובשנה ב' בשנה ובן וכו', לרגלישראל

 עוון, שום בעצמם מצאו ולא בדקוג'
ואז[

 ה' הרעבן. משנות מ שנה]כ'ץכ"כ.
 אשר על ענש הוא הרעב כי לדוד,אמר
 בהערה(, )ועין הגבעונים את שאולהמית
 לפי יהושע. בימי להם נשבעושבנ"י
 שני דוד להם מסר הגבעוגיםדרישת
 לשאול שילדה איה בת רצפהבני

 שילדה שאול בת מיכל בניוחמשת
 והוקיעום המיתום הגבעניםלעדריאל.

 בניסן, ]בי"ו שעורים קציר בתהלתבהר
 כסתה איה בת רצפה העומר[. הקרבתיום

 ולילה יומם עליהם ושמרה בשקאותם
 מן עליהם מים נתך עד קצירמתחלת
 במרחשון[. י"ז עד בניסן י"ו ]למןהשמים
 יומם עליהם לנוח השמים עוף נתנהולא
 הדבר נודע כאשר לילה. השדה חיתואת
 עצמות את גלעד יבש מבעלי 5קהרדוד
 המוקעים, עצמות את ואטף ויהונתןשאול
 בקבר צצלע בנימין בארז אותםויקברו
 אחרי לארץ אלהים ניוותר אביו.קיש
 א.* ד' קיד ירו' א-יד; כ"א ש"בכן.

 דוד של גבורה מעשי תאור]-[.

 ש"ג הפלשתים. עם במלחמותיהםוגבוריו
 כ"א )ש"ב : צה. ]סנ' ד-ח. כ' דהי"א 1 טו-כבכ"א

 את להכות ויאמר וכו' בנוב "וישביטז(
 שירת היה[. שבת ערב יוםדוד*-אותו

 אויביו כל מכף אותו ה' הציר ביוםדוד
 דוד דברי ואלה כ"ג. ש"ב שאול.ומכף

 שם וכו'. ישי בן דוד נאםהאחרונים,
 א-ז.*כ"ג

 סדרנו ב'ץ-כ-ביץכ"ב השנים שלש : ה ר עה
 לטרורו ובהתאם כ"א-כ"ג ש"ב הכתובים סררלפי
 סוף וער אבשלום מרר שמתחלת עולש, "סררשל

 הרעב, שנות ג' והן שנים, וש עברו דורמלכות
 להתקנת אחרונה ושגה העם לטפקד אחתשנה

 ואולם הבית. כל ולהמררת ולויה כהונהמשמרות
 להשתחרר לו קשה האלה הפרקים את בעיוןהקורא
 לזמן שיכים האלה המארעות שכל המחשבה,מן

 בימי הפלשתים עם ישראל מלחמות לתקופתקודם,
 שהרעב אמור, יז יפריא ואמנם מותו. ולאחרשאול
 שנות ג, כן ואם שאול, שנהרג לאחר שנההתחיל

 עפ. וביבטות ב,ףפ"1-ב,ףפ"ח. השנים הןהרעי
 מיתת לאחר חדש י"ב שיצאו לאחר כיאמור,
 הראוי מן אין כי דור אמר שם( רש-י )ועיןשאול
 הנבעונ'ם אל פנה ואז שאול, את להספירעור

 הדברים מובאים קנד שמואל ובי-שלפיסם.
 שנחרג שנים שלש לאחר גירסה: יש ושםמפריא
 ואפשר ; שנים ג, דוד ביס. רעב בא ובניושאול
 המשא לעת הרעב, משנות ג' לשנה היוגהששם
 לתקופה ליחס יש זו דעה לפי הגבעונים. עםומתן
 טן )חוץ שבש"ב כ"א-כ"ג הפרקים אתקזדטת

 מתאימים מהט חלקים שכמה א-", כ"גהכתובים
 הפדובר כי ברור וששם י,כ י-א רהי'א הפרקיםעם
 האחרון, הפרק את גם ואולי קודמת(, תקופה עלהוא
 בשופפים, האחרונים שהפרקים שמצאנו כשםכ"ד,

 מאורעות לספר קורם, לזמן חוזריםי-ז-כ"א,
 הגירסא ולפי זטגם. סרר לפי לא חשוביםבודדים
 התהיל שהרעב נמצא, שנה" "שלשים שם:ב"ש
 דור. מלכות בסוף לא ב,זמ,ו,עכ"פמשנת

 מפקד דוד[. למלכות ל"מ]כ'ץכ"כ.
 תשעה שארך שבע באר ועד מדןהעם

 מדן : קסת ש"כ ]י"ש יום ועשריםהדשים
 אלא 1 יום וכ' הרשים ט' שבע באר .ועד
 )עין בדבר חפז היה לא ש)14אב(לפי
 800.000 ישראל ותהי נשתהה[ ד( ג ע"דש.ב
 יהודה ואיש חרב, שולף חילאיש

 ישראל : א-ו כ"א והי"א ולפי איש.500.000
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 470.000 ויהודה חרב שולף איש1.100,000
 ובנימין לוי מלבד חרב/ שולףאיש
 ובדהי"א ישם טה הש"י ועין נתפקדו.ש5א

twb.אליו בא דוד, חוזה הנביא, נד - כד 
 משלשה אהד עליו ונוטל אלהיםבשם
 העם: את פקדו עון על כבדיםענשים

 לפני מנוסה חדשים ג' או רעב שניםז'
 לי צר דוד: בארץ. דבר ימים ג' אוצריו
 רחמיו, רבים כי ה; ביד נא נפלהמאד,
 דבר ה' ויתן אפ'לה. אל אדםוביד

 סב: ]נרכ' מועד עת ועד מהבקרבישראל
 או: זריקתו; עד התמיד שחיטתמשעת
 ועד מדן העם וימת ממש[, חצותעד
 תפלת וכו'. איש אלף שבעים שבעבאר
 העויתי ואנכי חטאתי אנכי הנהדוד:
 ההוא ביום ובו/ עשוב מה הצאןואלה
 ויבן היבוסי, ארונה גלן את דודקנה
 ושלמים עלות ויעי לה' מזבח דודשם

 ישראל, מעל המגפה ותעצר יארץ ה'ויעתר
 לערך בהערה יעין כ"א.* דהי"א ח"ד;4"ב

 ]י"ש האלה. המירעות זמן ע5הקודם
 של ברכותיו עמיאל: אגדת בשם ש"בסוף

 וכהם כהם העם אל אלהיך ה' ניוסףיואב;
 לפי חדש, י"ב כתוך באו פעמים"מאה
 כחול רבים וישראל "יהודה דב:מ"א
 זמנו כי היא והכונה הים", עלאשר
 המלכת לאחר מיד הוא זה כתובש5

 ל"ט בסוף המפקד היה כן ואסשלמה,
 דוד[.למלכות

 מכין דוד דוד. למלכות מ']בשכ"ד[.
 ואבנים ועצים וברזל ונחשת וכסףזהב
 5ה' בית לבנות שלמה את ומצוהליב
 בנו. לשלמה לעיר - ישראל שרי כ5ואת
 , מזוים מפקד שלמה. המלכת ע"ב.דהי"א
 הכהנים, מחלקות לסדור גורלותהפלת
 דהי"א וכו'. והשוערים המשורריםהלוים,
 התקין האחרונה ובשנה יד: ]פ"עכ"ג-כ"ג.
 והסדיר ולויה כהונה משמרות המלךדוד
 בשנת לא: כ"ו דהי"א לפי הבית, כ5את

 שן.זח רו4ר' ומשייעשו טרי* %יע1%יוויצששיףטלרו

 ובבית ראשון בבית והמעמדותהמשמרות
 ולעניננו כו-כח; ובבלי ב ד ירר תענית ראהשני
 ד' מתענין היו המעמד אנשי ג: ד' העניתמשנה
 ולא ה'. יום ועד ב' מיום בשבוע,ימים
 השבת, כבוד מפני שבת ערב מתעניןהיו
 ממנוחה יצאו שלא כדי בשבת, בא'ולא
 שם והגמרא וימותו. ותענית ליגיעהועונג
 הים, יורדי על מתענין בב' כימפרטת

 שלא ע5אסכרא בד' מדברות, הולכי עלבג'
 שלא עברות על בה' התינוקות, עלתפול
 בניהם. את שיניקו ומיניקותיפילו
 עי"שן".וכו'

 האלפים ושרי האבות ראשי מנוי]-[.
 המלך את למשרתים ושוטריהםוהמאות
 חדש והיוצאת הבאה המחלקות דברלכל

 מי"ב אחד השנה,-בל sm~n לכלבחדש
 ואילמך מלכותו מתחלת היה זה כל :]רש"י השנ" חדשי מי"ב לאחד הצבאשרי
 כ"ז.*דהי"א

 ויכסוהו בימים בא זקן דוד והמלך]-[.
 השונמית. אבישג מעשה וכו/בבגדים
 אני כאמר: מתנשא חגית בןואדניה
 ואביתר צרויה בן יואב וכו'.אמלוך
 צדוק ונגדו אדניה, לצד עמדוהכהן
 הנביא ונתן יהוידע בן ובניהוהכהן
 פקודת פי על לדוד. אשר והגבוריםוכו',
 וכר הנביא ונתן הכהן צדוק הרכיבודוד
 לרף דוד המלך פררת על שלמהאת

 בראשית ימי מששת בריה ב: ח'כלאים
 בריאת עם כפרדה נבראה כלומר:היתה;
 אסור מכלאים שנולדה פרדה כיהעולם,
 גיחון, אל אותו ויוליכו עליה[לרכב
 ויתקעו שנה[ י"ב ]בן שלמה את משחוושם

 שלמזר המלך יחי העם: כל ויאמרובשופר
 א-מ. א' מ"א וכו'. אחריו העם כלויהללו
 לשריו דוד דברי ומלואים: נוספיםפרטים
 שהוא ה' ובית בנו שלמה המלכת.בדבר
 ושמחה זבחים אלפי זביחת לבנות,עתיד
 דוד בן לשלמה שנית וימליכוגדולה.
ן41--' טל שלמה וישב וכו' ש, י"1 במ"ששיח -  

-  
4 "י(יי א יל ו* 1* יי.י1* יי יי   
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 וכר. אביו דוד תחת למלך ה'כסא
 והחניק הלך אדוניהו כה. ס"ה-כ"טשי"א

 "אם הבטיח: שלמה אבל המזבח,בקרנות
 ארצה משערתו יפול לא חיל לבןיהיה
 פקודתו ולפי ומת*, בו תמצא רעהואם

 שלחו ושלמה המזבח, מעלהורידוהו
 לשלמה דוד צואת מא-גג. א' מ"אלביתו.
 ; ומצוותיו ה' חקי שמירת בדבר :בנו

 אבנר את שהרג צרויה בן יואבבדבר
 תורד ולא בחכמתך "ועשית עמשא,ואת

 חסד גמול בדבר שאול"1 בשלוםשיבתו
 גרא, בן שמעי בדבר הגלעדיילברזילי
 ב' מ"א שאול". בדם שיבתו את"והורדת

א-ט.4

 בעצרת[. בשבת. מנחה בשעת שבת;]-.
 מ' שמלך לאחר שנה, ע' בן דודמות
 ב' מ"א בירושלים. ול"ג בחברון ז'שנה:

 ; קנו תרומה זהר ; ל. h~W ; כו-ל כ"ט והי"א ; יאי

 ג; ב' הגיגהירי
 ועין.

 ,1ף".* יז. חגיגה שספות

 עין התהלים משורר דוד דבר]על
 הקדש* ותכתבי "הנב-אים"בנספחים:
 ותהלים. דודערכים:
 הלל יצא יג צ"ח וב"ר ר.ב תענית יר'לפי
 מבית רבי יצא מ. שבת לפי דודגמבית
 יפי סב: כתובות בבלי דיוק וביתרדוד,
 בנו כלומר: אביטל, בן משפטיהאתי

 ג(ז ג' )דהי"א מאביטל דוד שלהחמישי

 ט: r"e )ש"א דוד אחי משמעי אתי חייארבי
 י שמעא( : יג ב' דהי"א שמעה; ג: A"s ש"בשמה;
 מבני רבא חייא רבי : שם ת"י יר~פי

 מובאים ג ל"ג ובאר"י אביטל. בןשפטיה
 הוא הגולה ראש הונא רב רבי:דברי
 מן והוא בנימין, מן ואני יהודהמן

 הנקבות[. מן ואני שביהודההזכרים
 כסא על שלמה התחזקותנכ'ץכ"ה[.

 יב.* ב' מ"א א; א' דהי"ב למלכותו. א' שנהדוד.

 וג. ב. ובכלי ירו' ר"ה תחלת למיהערה:
 ולפי מניסן. שמרות לעניז שלמה מלכותמונין
 ברבו הריב שנסתיים לאחר כי להבין, יש1ה

 החל, דור כמא על התחזק ושלתה הכסאירושת
 ר*%1מ 4ר%1יימ% *' %14ה %יא*אר%מ, %4"איי"

 ה. ובנספח ב הערה ב'ץכ-ח ועיןכקמה.
 בניהו גלית שלמה פקודת לפי]ן.

 בקש אשר על אדוניהו את יהוידעבן
 אביתר גרוש לאשה. השונמית אבישגאת
 בקרנות והתחזקו יואב מנוסת הכהונה,מן

 פקודת לפי בניהו בידי המתתוהמובחז
 הצבא על יואב תתת בניהו מנוישלמה,
 ב'ץ"כ(. )ועין אביתר קחת הכהןוצדוק
 בירושלים שישב גרא בן לשמעיהתראה
 ביום "והיה ואנה, אנה משם יצאולא

יי  שמעי וישב תמות". מות וכו'צאתך
 ב'ץכ-ז(. )עין רבים ימיםבירושלים

 יג-לח.* ב'מ"א
 - המלך" לאס כסא "וישם : יט]ב'
 לימינו" שבע-=יתשב בת זו : ב נ' רבהרות
 עד רות מתה לא המואביה, רות-זו

 בן של בנו )בן בנה בן שלמהשראתה
 ולפי זונות. של דינן ודן יושבבנה(
 מלכות, של אמה - המלך' ,אם צא,:ב"ב

רותן.
 ללכת ה' את שלמה ויאהב]-[.
 ד' סו: ]נ"ע ג ג' מ"א אביו. דודבחוקות

 הבית[, את לבנות התחיל שלא עדשנים
 אשר לבמה עמו הקהל וכל שלמהוילכו

 בגבעון עולות. אלף הקרבתבגבעון.
 הלילה: בחלום שלמה אל ה'נראה
 : שלמה תשובת לך". אתן מה"שאל
 ובוא צאת אדע לא ן ט ק ה ע נ"ואנכי
 ותשובת תן-לי", ומדע חכמה ועתהוכו'
 ונכסים ועשר לך נתון ומדע "החכמהה':

 והנה שלמה וייקץ וכו/ לך" אתןוכבוד
 ; ב-סי ג' מ"א לירושלים. שיבתוחלום.

 שילדו הזונות שתי משפט א-יג.- %יהי"ב
 והיא מת האחת 'של וילדה אחד,בבית
 אמרה: אחת וכל שכנתה, בן אתלקחה
 הילד את גזרו שלמה: משפט החי.בני
 ואת לאחת ההצי את ותנו לשניםהחי
 ך מ"א וכו'. לאחתהחצי

 טו_כח-
 השרים רשימתנכ'ץכ"ה-ב'ץב"ז(.

4 ,4,4,י4 = קשי ,4שעוי;;1 /,7שג;;4 נצבים עשר שנים מנוי לשלמהאשר 4 4 44י ,4,4יו4 י1ש, 4ן  4  ק י 
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סדרי128 לאדםביץכ"ז

 ואת המלך את לכלכל ישראל, כלעל
 וספרי רע מ"א בשנה. חדש אחד בלביתו
 )לא הדש י"ב  שהשנה מכאן ת"ת(:)י"ל
 מפורש כבר זה דבר ואולם י"ג, ולאי"א

 המחלקות שרי ברשימת יותרומפורט
 אחד "31ציב : יט ד' מ"א א-טו(. כז דהי"אלדוד,
 העבור[. חדש כנגד : יב. בארץ"-סנ'אשר

 רודה הוא "כי שלמה. מלכות-.גדולת
 בכל עזה ועד מתפסח הנהר עברבכל
 מכל לו היה ושלום הנהר עברמלכי
 איש לבטח ישראל וישב מסביב.עבריו
 תאנתו ותחת גפנותחת

 מדי
 באר ועד

 : 1 שם א-ה. ה' מ"א שלמה". ימי כלומבע
 חדשו איש וכו' האלה הנצבים"וכלכלו

 ט ב' רבה וקהלת ד א' ]מ"ר דבר" יעדרולא

 ולא החמה בימות )ורד( תרדיןלא
 חכמתו: גדל הגשמים[. בימותקישואין
 קדם בני כל מחכמת שלמה חכמת"וחרב
 ז חכמתם היתה דמה : אחרים ומקורות ו חוקהנתנ'
 בעופות וקוסמים במזלות יודעיםשהיו

 ומכל באסטרולוגיה[ דעה בכלוחכמים
 לבנות שלמה כשבקש : ]שם מצרים""כמת
 שלח נכה: פרעה אצל שלח המקדשבית
 אצטרולוגין כל פרעה כנס וכו'. אומנין5י
 אדם בגי וראו צפו : להם ואמרצילו

 כשבאו וכו/ זו בשנה למות"שעתידין
 מתים שהם הקדש ברוח nDS שלמהאצל

 והחזירם[. תכריכיהם להם נתן שנהבאותה
 עבדיו שולח צור מלך )חורם(חירם
 רבנן לדעת : ה ס"ה ]ב"י בשלומו.לדרוש
 והיה א ל"ת בבר' הנזכך הירה הדאחירם
 בירי )שנהרג שנה ומאתים לאלףקרוב

 שמז(; יחזקאל י"ש 1 ההרבן אחרנבוכדנאצר

 קרוב וחיה היה אחר חירם אחרתולדעה
 היא: אגדה מסורת ": י"" יי"י שנה.לת"ק
 שולח שלמה והרגו[. נ"נ עליועמד היהי נבוכדנאצר של אמו בעלחירם
 חכם איש לו לשלוח ממנו ומבקשלחירם
 הלבנון מן ואלגומים ברושים ארזיםועצי
 , שניהם ברית ויכרתו ה'. ביתלבנין

 ויעל הבית. לבנין הכנות הברית.תנאי
 המס ויהי ישראל, מכל מס שלמההמלך
 עשרת לבנונה וישלחם איש: אלףשלשים
 בלבנון יהיו חדש חייפות, בחדשאיפים
 ט-לבו ה' מ"א וכו/ בביתו חדשיםשנים
 ב..י יח; א'דהי"ב

 )עין שנים שלש מקץ]כ'ץכ"מ.
 שני לבקש לגת שמעי יצאב'ץכ"ה(
 שלמה פקודת ולפי ממנו שברחועבדים
 לט-מו. ב' מ"א יהוידע. בן בניהו בידיהומת
 שלמה. לסיכות ד' שנה ץכ"זץ[.]בג
 ת"פ )עיר(. השני החדש הוא זובחדש
 בנין התחלת ממצרים. בנ"י לצאתשנה
 רש"י. שם ועין ב, א ג' דהי"ב א; ו' מ"א לה/הבית

 במדבר ישראל שהיו שנה 11' טו:]פ"ע

)ב'תמ"ח-ב'תפ"ח(י
 מכניסתם שנה ש'

 )ב'תפח- ליפתח ב' שנה )סוף( עדלארץ
 ליפתה השנית השנת ומן ועי"ש(ב,ןפ"ח1
 )ב'לפ"ה- שנה ק"מ הבית שנבנהועד

 היובל בחצי שנה. ת"פ הריב'ץכ"ח(,
 א( הערה )עין הרביעית בשנה הבית,נבנה

 ד"ה - זיו' ],בחדש לשלמה[.* וכןבשבוע,

 נולדו שבו בירה מפרש: יהושע ר'י".:
 שבניסן ומכאן )האבות(, עולםזיותני
 אלא איר, הוא זיו כש"י: אבות;נולדו
 נולדו אייר כשנתחדש : משמעשפה
 תקופה של שניסן פעמים : או בניסן;כבר
 ב'ץל"ו[. ועין לבנה. של אייר בתוךנמשך

 א: ו' מ-א הכתיב מלשון א.הערה
 לצאת שזה מאות וארגע שוה"בשמונים

 בחדש - הרביעית בשנה מצרים, מאריןבנ"י
 על שלמה -למליך השני החרש הואויו

 תזפ, בשנת לא היא שהכונה כריר,ישראל"

 ת"פ ב'י,כ"ח( )בניסן שמלאו לאחראלא
 הרביעית ידייה עמרו שאז מצרים, ליציאתשגה

 ילפי"ז לבסת; ישאיר( החלו שלמה,למלכות
 ב'קכ"ח השנה מספף נם מרויך.החשבון

 שהר- בספק, מותלאינו
 עמר ממס-ת לפ.

 כנמתח 1.ע.ן של.ה ג וחרג שנה ת".הבית
 ה(. סימןו'
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 למלכית ד' שנת היתה פ"ע לדבריואולם
 כ"ה ושנת השמיטה בשבוע ד' שנתשלמה
 וכן כיה, כשנת משמעו יובל' ),חציביובל
 יהויכין,, גלה היובל "בחצי ב"ה: כפרקלהלן
 אבל כ"ה(. לשנת היא שהכונה כרירששם
 שקבענו, מה עם מתאים ס"ע של חשבי:ואין
 היתה ויובלות שמים.ן למנין א' שנהכי
 יה לפי שהרי כהערתנו(, )וע"ש ב'ך'גשנת

 אפשר בשבוע. וה' ביובל כ"ו היאב',כ"ח
 למנין א' שנה ס"ע שלפ' לחשוב,אפיא

 כן אם אבל ב'ך'ד; היתה ויובלותשמ.מין
 סנחריב( מפלת שנת לחזקיה-, 1י.ד ג'רי.נשנת
 )י.ח נ'ש,ג לשמיטה; ונ' ליובל י'היא

 נורם כך )ואמנם היוכל שנת היאליאשיה-(
 לשנת איתה כחשבו אחר, מטעםהנר,א
 המנויים הערכים ברוב הוכחנו ואנחנונ'ש-כ,
 היא יהויכין( )גלות ג'שב"ז טעות.(ן אתפה
 )שנת ג'של"ח ושנת לשמיטה; וג' בייבלכיד

 ואלו - שמיטה, ושנת ב"וכל ל.ההחרבן(-
 היא ג'רי,נ שנת יג יב וערכין גופו ס"עלפי
 א' גיש"ג שנת לשמיטה, וא' ליובלי"א

 ביוכל כיה היא ג'שכ.ז שנת ולשמיטה,ליובל
 ביובל ל"ו היא ג'של.ח ושנת לשם-טה.וד'

 הוא הכרח זה כל משום שביעית.ומוצאי
 בשבוע., החמשית .בשנה במ"ע: כאןלהניה
 כ.ו לשנת גם מכוון היובל' ,בחציכי

 דוקא היא זו כי שחשב, והמעתיקביובל,
 תקן ביובל,כ"ה

 ,רביעית-

 וכפי ; וקלקל
 המלים את גם שהוסיף הוא הואהנראה
 צורך היה לא למ"ע שכן לשלמה',,וכן

 ושהיא במקרא המפורש דבר על~חזור
 עי'ש. גופי, המקרא מתוך שםמביאו
 בצרוף אלה ברברי כי אעיר,אגב
 ה-ו סמנים ו' בספח שהרצית-ההונחית
 במאמרו ב-ר:שט-ן רח.י מדב-י כמהמופרכה
 "התקיפה. ב', סמן ויובל.ת. שמט-ם.השכון

 שם קיש.יתיי כל נם אבל 232/3, עמ'יא
 בנין את שחשב כזה טעית- עיקרמבייצות.

 ת"ס שמלא- לאחר ולא ת'מ בשנתהכית
 ירע עצם- היא כי אם הארץ, לביאתשנה

 ממפר כי להדגיש, שם( )ונם פעמיםכמה
 שקי האניש לא )ואולי בס"ע האמורהשנים
 שנות על מורים ,אינם כתורה( גםהוא

 שקדתו השנים מספר על אם כיהמאורעות
 *להם".

 א( ו, )מ.'א הכתום אותו נוסח ב. ערהה
 השני בחרש לבנות "ויחל הוא: ב ג'ביהי"ב
 תחלת ירו' למלכותו". ארבע בשנתבש:.
 ,בש:י' שהמלה ונפרשים, ג. ר"ה ובבליר"ה

 כדי נשנתה והיא השני, בחרשמשמעה
 שמינין לירח ל.שמ היא שהכפהלהטעים

 ב'יןכ.ה ע-ן ל:יסןן שני )חודש למלכותו,כ.
 אפשר אי כי שם. הוטעם ובפירושהערה(,
 בשני ולא לחדש בשנים לא ,כשני'לפרש
 כירי היא טעית זה ומשום יעי.ש.בשכת,
 בנין התחלת ליום באיר ב' הרושמיםאותם
 האיצר .א-יר" ערך למשל )עין ראשוןבית

 ,מצידת על להתפלא יש וביחורישראלי,
 שני ביום ,בשני: : בדהי"ב שם המפרשדוד,
 בר,ה.- בו דרשו ורז"ל בחדש, אובשכת
 ההפך!ממש

 הבית[ את לבנות משהתחיל סו: ס"ע]-.
 מצרים מלך פרעה את שלמהויתחתן
 סוף עין )אבל וכו, פרעה בת אתויקח

 הפרק[ באותו ]ס"עסו: א. מ"אג'ב'ץל"ו(.
 האדומי הדד את לשלמה שמן ה'ויקם
 כ4 במצרים שמע והדד וכו'. המלךמזרע

ן עם דודשכב ת ב  וכר יואב מת וכי 
 לו אלהים ויקם ב'ףצ"ג-ב'ץ"י()עין
 מ"אי"איד וכו'. אלידע בן רזון אתשטן

 את שלמה שנשא בשעה כא: ]סנ'כא-כה.*
 בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעהבת

 בדול כרך נבנה ועליו שרטון,והעלה
שברומי[.
 ב.ץ-ל כא. שהיא לארס, ב'זכ*ח שנתהערה.

 דעת לפ' הנוצרים. מנין לפני 831 היאליצירה,
 600 וב.ן 700 בין רומי מסדהההיספוריונים

 לאחר שנה 78 הינו 763, האגרה: ;לפי סה"נלפג.
 אכל1;,8(,

 י_
 לכן; ellpi שם היו כבר כפריים ובים

 מתישב היספוויית שבחינה הגמרא טאמר -ו1.פ
'פה.
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סדרי130 לאדםביץכ"ח-ביץל"ה

 שנבנה שנים ז']ב'ץכ"ח-ב'ץל"ה[.
 לב'ץלעה(. הערה )ועין לח. ר מ"א ה'.בית
 חירם בידי כליו וכל הבית בניןפרטי
 שלמה אל ה' דבר "ויהי מצור.)תירים(
 תלך אם השילוני[: אחיה : כ ]פ"עלאמר

 ישראל בני בתוך ושכנתי וכו'בחוקותי
 ז' 1', מ"א ישראל". עמי את אעזובולא

 ד'.* ג' דהי-ביג-נאו
ai~vtJהים את "ריעש : בג ז' מ"א : קפה מ-א 

 וכו'- מוצק שהוא העולם זהמוצק"-הים
 בלימה ספירו, י' משפתו"-אלו באמה"עשר

 - סביב" "עגל - עומד עליהםשהעולם
 קומתו"- באמה עגול-שוחמששהרקיע
 לרקיע- הארץ בין שנה ת"ק מהלךכנגד
 שבכל יום ל' באמה"-כנגד שלשים"וקו
 העולם כל את שמקיף ירוק קו זהחדש,

 שס"ה כנגד - .מתחת" "דפקעים )כד(-
 שהשמש ושבמערב שבמזרחחלונות
 מן באהד ושוקע המזרה מן באחדיוצא

 שמש הפקעים"-אלו טוריםהמערב-"שני
 העולם- את ומנהיגים סובבים שהםוירח
 בקר"-אלו עשר שנים על "עדמד)כה(
 טלה, בהם: מתנהג שהעולם מזלותי"ב

 בתולה, שור, צפונה, פונים קשתאריה,
 מאזנים, תאומים, למערב, פוניםגדי
 ודגים עקרב סרטן, לדרום, פוניםדלי
 וכמה כמה עוד וכדומה 1 למזרהפונים
רמזים.
 - המלאכה" כל "ותשלם וא: ו'מ"א

 בראשית ימי ששת מלאכת קפו: מ'זי"ש
 מלאכתו "מכל כתוב: ג ב' בבר' כישלמה1
 משמע: לעשותן אלתם בראאשר
 וכיף לעשות, אחרת מלאכה ישערץ
 אמר ביהמ"ק את ובנה שלמהשבא

 וארד שמים מלאכת שימה עכשו :הקב"ה
 מלאכת הקב"ה שהשלים שלמה נקראלכך
 ידיג לתוך בראשית ימי,ששת
 המקדש בית שלמה כשבנה : ר"א מ-אי-ש
 ואחד חתנים של אחד שערים, ב'בנה
 יושבים ישראל והיו ומנודים, אבליםשל

 וכול. הללו השערים שני ביןבשבתות
 המנין ולפי למעשה, ג'של*חןב'ץכעח-

 שעמד שנה ת"י ב'ץכ-ח-משל"ז.הרשמי:
 י"ח אלא בו שמשו ולא ראשון.מקדש
 שם. תוספות דעין 1 ט. יומא גדולים.כהנים
 הוא משמשין שהיו מוסיף: א א' יומאובירו'
 בנו[. ובןובנו

 )למלכות עשרה האחת בשנה]ב'ץל"ה[.
 א'סנ"ו עין ,בול' נעל בול בירחשלמה(
 )מרחשון( השמיני החדש הוא במרחשון[י"ז
 משפטיו, ולכל דבריו לכל הביתכלה

 לח.* ו' מ"א שנים. שבעויבנהו
 ה( נספח )עין שיטתנו לפי 1ה בסדור ה; ר עה
 מצרים ליציאת שנים רנה שהכתוב כמקוםשאפילו
 נמצא, מתשרי, הוא ונרשמי השנה ראשומניסן,

 1איר- לשלמה ר משנת חרשים ה, נבנה הביתכי
 לשלמה ה,-י' השנים שש כל ב,ץכ.ח(,אלול

 לשלמה י"א משנת חרשים גב')ב'ץכ'פ-ב,ץל.ד(
 תמימות שנים שש הינו ב,ץל"ה(, מרחשון1תשרי,

 חושב ולכן שנה, של רובה שהם חרשים,ו1'
 נונע המאורע כי אם ח' לא אבל שגיב, ז'הכתוב
 אותם לפי ואלו הרשמי. המנין מן שרםבח'

 חרשים נמצא מניסן, הוא השנה שראשהמוברים,
 לשלמה, ר' משנה )איר-ארר( חרשים י.אנבנה
 הדשים ח. ועוד לשלמה הי-י' השנים ששכל

 שנים ד הינו י'אלשלמה, טשנת)ניסן-מרחשון(
 של רובה הם כי שאם חדשים, 1, ועורתמימות
 בכל שנים, חי הרשמי המנין לפ' ונם ח',שנת
 ? D')W ו* רק הכתוב תושבזאת

 : ח י. במ"כ פרטים וביתר ד י"ב]שבע
 ביהמ"ק שלמה שבנה שנים ז' אותןכל
 ונשא שבנאו כיון יין. בהן שתהלא

 ויתחתן ב'ץכ"ח )ועין פרעה בתבתיה
 שם והיו יין שתה הלילה אותושלמה(,

 ביהמ"ק לבנין שמחה אחת בלוזמאות:ב'
 באותה וכו'. פרעה לבת שמחהואחת
 להחריב הקב"ה( )של דעתו על עלהשעה
 רקדה רקודים מיני פ' וכו'. ירושליםאת
 בת עשתה מה הלילה. באותו פרעהבת

 למעלה לו שטחה פרס כמין זפרעה
 טובות אבנים מיני כל בו וקבעהממנו

 כוכבים כעין מבהיקות שהיוומרגליות
 חוצה שלמה שהיה זמן וכלומזלות.
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 לאדםב'זל"ה131זמנים

 והמזלות, הכוכבים אותן רואה היהלעמד
 ומפתחות ביום שעות ד' עד לו ישןוהיה
 ואותו ראשו, תחת נתונות ביהמ"קשל
 וכו'[. בד'שעות שחר של תמיד נתקרבהיום

 שבנה שנה י"ג]כ'ץל"ה-ביץם"ח[.
 - א ז' מ"א הבנין. פרטי ביתו. אתשלמה

 א. ח' יא, ז' דהי"ביבע
 חנוכת חג שנת כ'ץל"ו[. או]ב,ץל"ה

 יש הכתובים סרר לפי פורשה. לאהבית
 הבית בנין נמר זמן א( השערות: לג'פנים
 לשלמה י"א לשנת )מרחשון( ח'בחדש

 החג ותאור לח, 1' במ"א מפורש)ב'קל.ה(
 החג היה כן ואם ח', בפרק אח"כ באכתשרי
 באיזו ידוע לא אבל הבנין, נמרלאחר
 א: מ, מ"א מתחיל החג תאור לאחר כ(שנה.
 ה", בית את לכנות שלמה ככלות,ויהי
 את שלמה ששלח לאחר. יא, ז' בד"י"ב גםוכן

 ה'", בית את שלמה "ויכל אומר:העם,

 אפשר כמקרא ומאוחר מוקרם שאיןומכיון
 לפני כתשרי היתה הבית חנוכת כילשער,
 הינו צרכו, כל הבנין נגמר שכומרחשון
 מקצת עוד נעשו החג ולאחר ב'ץל,ה,בתשרי
 חזק אשיר לה יש זו השערה גמר.עבודות
 ערך כ'ףפ"ה )עין המשכנות שגותמחשבון
 ד ח' מ"א שכן בניסן(, א' וב'תמ"טראשון
 ואת ה' ארון את "ויעלו החג: בתאוראמור
 מנבען הועלה מועד ואהל מועד,,אהל
 המאוחר לכל המסתימות שנה נ' עמרששם
 מפרוש משמע גם וכן ביקל"ד, שנת סוףעם

 מובאה בסמוך כי אם סחב, י"ג לסתהגרש
 גמר בין ז', במ"א ג( שלו. שנית דעהנם

 בית בנית גם מתוארה החג, וכיןהבנין
 כי כן, כמו לשער אפשר זה ולפיהמלך,
 מתחלת שנה כ' לאחר באה המקדשחנוכת
 וסדר המלך. ב.ת בנין גמר לאחרבניתו,
 הסדר לפי המביא סו במ"ע רשום אמנםזה
 המקדש(, כנין גמר )זמו לח ר מ"א הכתיביםג'

 עשרה שלש שלמה בנה ביתו "ואת י! י'מיש
 א ח' מ"א הכתוב את אח"כ ורקשנה",

 משמיט הגר,א ואולם החנ(. תאור)התחלת

 ומעכירו א זי האמצעי הכתוב אתמם,ע
 הבית חנוכת שחג כלומר, החג, תאורלאחר
 נגמרה שכו מרחשון לאחר בתשריהיה

 פסיק' על הנראה, כפי ממך, ובזהבניתו.

 בול כירח הכית משנעשה קפד(: מ"א )י"לרבתי
 הבא( תשרי עד )הינו חדש י"ב נעולנעשה
 בית שמחת לערב הקב"ה חשב כיוכו'

 בסמוך. r~P אכרהסן שנולד בחדשהמקדש
 גנית נגמרה שכו מרחשון, הפסידלפי"ז
 קקכ"ה עתיד "מרחשון מסימת: והפסיק'הכית,
 ג'תמ.ס עין לכסלו; ששלם )כמו לו'לשלם
 היא הבית חנוכת חג ולכן המשכן(.עשית
 כ'קל.ו. או בייןל"ה אובתשרי
 החדש הוא בחג האיתנים בירח]-[.
 דקרן דעתיקיא בירחא : ]ת"יהשביעי
 הוא וכען בחנא, קדמאה, ירתאליה
 זה תרגום מביא ייש"י שביעאה.ירחא

 בניסן וכתיב תורה משנתנהומפרש:
 שביעי. תשרי נקרא חדשים ראששהוא
 ,בירח מפרש: אליעזר ר' : יא. ציה-

 עולם, איתני בו שנולדו ירחהאיתנים'
 ועין אבות. נולדו שבתשריומבאן

 ראשי וכל ישראל זקני התקהלותב'זכ"חן.
 העלאת ירושלים. שלמה המלך אלהמטות
 ]הש"י מועד ואהל דוד( )מעיר ה'ארון
 שלמה וגנזו משה שעשה : ט סוטהלפי

 הקדש כלי וכל ראשות ביתמשנבנה
 ה' בית אל ב'רפ"ד( עין )מגבעולשבו

 שם ויהיו הקדשים, בקדש הארוןוהקמת
 אשר ובקר צאן זבחי הזה. היוםעד
 עבודת סרוב. ימנו ולא יספרולא

 או וכו'. והמשוררים והלויםהכהנים
 בנה בערפל, לשכון אמר ה' שלמה:אמר
 עולמים. לשבתך מכון לך זבול ביתבניתי
 ותפלתו ישראל לקהל שלמהברכת

 והאש להתפלל שלמה וככלותלאלהימי
 והזבחים העולה ותאכל מהשמיםירדה
 בנ"י וכל וכו'. הבית את מלא ה'וכבוד
 אש מא: קב' וכו' האש ברדתרואים
 ער נסתלקה לא שלמה בימישירדה

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



.ל ,1,,. ,,( י , ,,י ,י,1,,, ,, י"י,.
- יי,,,,,)) ,,, .))..,  

סדרי132 לאדםביעמ"חשף"

 סוסה ותוספתא ט סיטה - וסלקה. מנשהשבא
 אהל נגנז ראשון מקדש משנבנה :יג

 ועמודיו ובריחיו קרסיו קרשיומועד
 היכל[1 של מהילות תחתואדניו
 חנוכת חג )בתשרי(. ה'-י"ר]-[.
 הנובת כי : ט ד דהי"ב , ימים ז'המזבה
 שבעת והחג ימים שבעת עשוהמזבה
 ושתו שאכלו נמצא ט.: מ"ק לפי ]רש"י 1ימים

 לפני ימים ז' לך אין : ד ל"ה ב"יביוהכ"פ.
 ז' ואותן ויו"כ, שבת בהם -1WVהחג
 ושמהין ושותין אוכלין ישראל היוימים

 ונצטערו הזרו ובסוף נרות,ומדליקין
 בידינו שיש תאמר : אמרו הדבר,על
 וכו'[. ביו"כ התענינו ולא שבת שהללנועון

 החג. ימי ז' )בתשרי(. ט"ו-כ"א]-[.
 וכל החג את ההיא בעת שלמהויעש
 עד חמת מלבוא גדול קהל עמוישראל
 ימים שבעת אלהינו ה' לפני מצריםנהל

 , יום עשר ארבעה ימיםושבעת
 ביום ויעשו )בתשריג כ"ב]-[.
 וכו'; עצרתהשמיני
 ח' מ"א )לפי )בתשרי(. וכ"ג כ"ב]-1

 ביום : י( ז' דהי"ב )ולפי השמיני ביוםסו(:
 ביום : ]כלומר לחודש ושלשהעשרים

 1 פעמים ב' ממנו נפטרו : ט.המהרת-מו"ק

 באותה ולן מרבו שנפטר תלמיד :מכאן
 אחרת[ פעם ממנו ליפטר צריךהעיר
 וילכו המלך את ויברכו העם, אתשילח

 ה'; מ"א וכו'. לב וטובי שמהיםלאהליהם

 י. ה'-ז'דהי"ב
 תרומה הבדים"-חג' "ייסורינו ח: ה']מ"א

 ב/תם"ט )עין המשכן שנעשה בעת :יא
 בדים למשה: הקב"ה אמר ראשון(ערך

 אחר להאריך .עתידין לארוןשעשית
 המפרשים לפני אבל פ"ר, משובשה:)גירסא
 שנה תפ"ז :( הנכונה הגירסאהיתה

)ב'תמ"ט-ב'ץל"ו(.
 היום עד הארון( )בדי שם "ויהיו :שם
 ,עד שכתוב מקום כל נד.: יובא -הזה"
 שהארון .מכאן הוא. לעולם הזה'היום

 מסיק, שם בהמשך אבל במקומו.נגנז
 רק קיים הוא' ולעולם זה בללכי

 על גם אבל ,שם/ גם שכתובבמקום
 תשובה. עליה שאין פירכה שם יש זהכלל
 האדון[. את גנז יאשיהו ערך ג'ש*גועין

 לבנות שלמה ככלות ויהי]כ'ץמ"ח[.
 נשא וכו' המלך בית ואת ה' ביתאת
 כאשר בלילה( )דה"י: שנית שלמה אלה'

 תפלתך את שמעתי בגבעון: אליונראה
 והיו וכו' הזה הבית את הקדשתיוכו'
 תלך אם ואתה הימים. כל שם ולביעיני
 והקי"תי וכו' ובישר בתם-לב וכו'לפני
 וכו'. לעולם ישראל על ממלכתך כ80את
 מאחרי ובניכם אתם תשובון שובאם
 האדמה פני מעל ישראל את והכרתיוכו'
 עובר כל עליון, יהיה הזה והביתוכו'
 ד דהי"ב 1 א-ס ס' מ"א ושרק. ישםעליו

יא-כב.
 שנה עשרים מקץןכ'ץמ"ח-כ'ץם*ד[.

 את הבתים, שני את שלמה בנהאשר
 חירם עניני : המלך בית ואת ה'בית
 בארז עיר עשרים ושלמה. ירמלך
 הזהב לחירם. שלמה נתן אשרהגליל
 שנתן הערים בנית לשלמה. הירםשנתן
 בני שעבוד המסים. גשת לשלמה,חורם
 פרעה בת העלאת השלטון. שיטתהנכר.
 והקרבת העבודה סדר ביתה. אל דודמעיר

 בשנה. פעמים ג' ה' בביתהקרבנות
 לאופיר והמסע גבר בעציון חניבנית
 מאות ארבע זהב לשלמה הביאושמשם
 ה'. דהי"ב י-כה; ט' מ" ככר:ועשרים

 לירושלים באה שבא מלכת -[. - ]-.
 את שלמה לה ויגד שלמה הכמתלשקע
 רוה: עוד בה היה ולא וכו' דבריהכל

י- הכמה הוספת ההצי, לי הגד לאוהנה
 וכו/ שמיתי אשר השמועה אלוטוב

 שלמה והמלך לשלמהי שנתנההמתנות
 אשר הפצה כל את שבא למלכתנתן

 החידות ונין : התרפה דהי"ב ~"ששאלה.
 אלה: גם יש שבא הלכת אותוששאלה
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 לאדשביץס*ד 31עזמנים

 נכנסים, וט' יוצאים מהו-ז' לו:אמרה
 בודאי לה: אמר 1 שותה ואחד מוזגיםב'
 הריון ירחי וטע הנידה, ימי הם יוצאיםז'

 שותה, והולד מוזגים דדים ב'נכבסים,
 אבי, אביך : לבנה שאמרה אשה :ועוד
 ? אחותך ואני בני, אתה בעלי,זקנך
 היון. לוט של בנותיו בודאי לה:אמר
 הזהב כסא שלמה. שקבל הרבהזהב
 עלה שלמה שמת כיון : א' ]אסת"ר לו.אשר
 ונטלו ב'זס"ט( )עין מצרים מלךשישק
 עם מלחמה עשה בתת בכתובת הכסא()את
 עשה ממנו; ונטלו ב,רל"ח( )עין הכושיזרח
 ונפל )ב'ץצ"ה( הכושי זרח עם מלחמהאסא
 מלכי וכל אסא : תאנא ממנו. ונטלובידו
 נבוכדנאצר שעלה וכיון עליו. ישבויהודה
 לבבל אותו הגלה ירושלים אתוהחריב
 לאדום. ומיון ליון וממדי למדיומבבל
 ראיתי אני יוסי: בר' אלעזר ר'אמר
 עליו, ישב נבוכדנאצר ברומי.שבריו
 לישב בא אחשורוש עליו, ישבכורש
 שאינו מי ליה: אמרו הניהוהו, לאעליו
 יושב אינו בעולם קוזמוקרטורעשוי
 אניותיו בדמיםן. משלו עשה עמדעליו,

 אחת חירם עבדי עם לתרשישההולכות
 ממצרים, הביא אשר סוסיו שנים.לשלש
 א-כס ט' יד-יז; א' דהי"ב י'; מ"א ופרשיו.רכבו

 נשים אהב שלמה והמלך -[. -]-
 שרות נשים לו ויהי וכו' רבותנכריות
 ויטו מאות שלש ופילגשים מאותשבע
 אלהי עששות עבודת וכו'. לבו אתנשיו

 ממוש עמונים, שקוץ מלפםצידונים,
 וכו'. עמון בני שקוץ וילך מואטשקוז
 אמר אחיה : ]מ"ע וכו' בשלמה ה'ויתאנף
 הממלכה את אקרע קלע :[ זונבואה
 לא בימיך אך לעבדך, ונחתיהמעקיך
 שבט וכו' אקרענה בנך מיד וכו'אעשנה
 וכו'. עבדי דוד למען לבנק אתןאחד
 א-יג. י"אס"א

 )וקפי המשנה חכמי בקשו : א מצורע]חג'
 את למנות הגדולה( כנסת אנשי : א י"ססטיר

 לעולם חלק להם שאין המלכים עםשלמה
 קול בת שיצאה אלא ב( י' )ט,הבא

 סו(; )תה'ק"ה במשיחי" תגעו "אלואמרה
 לשנות, ובקשו אחד יום הזרוואעפ"כ
 "המעמך ואמרה וכו' השמים מן אשובאה

 לגן. ל"ד איוב וכו', מאסת" כיישלמנה
 מן אפרתי נבט בן וירבעם -[* -]-
 במלך יד וירם לשלמה עבד וכו'הצרדה
 ויהי וכו'. חיל גבור ירבעם והאישוכו/
 וימצא מירושלים יצא וירבעם ההיאבעת
 ב'שפ"ו( )עין הנביא השילוני אחיהאותו
 חדשה, בשלמה מתכסה והואבדרך,
 בשלמה אחינו ויתלש בשדה, לבדםושניהם
 עשר שנים ויקרעה עליו אשרהחדשה
 עשרה לך קח : לירבעם ויאמרקרעים,
 הממלכה את קורע הנני וכו'.קרעים
 השבטים עשרה את לך ונתתי שלמהמיד
 והיה וכו/ אחד שבט אתן ולכנווכו',
 ובניתי וכו' אצוך אשר כ5 את תשמעאם
 וכו'. לדוד בניתי מאשר נאמן ביתלך

 לא אך זאת, למען דוד זרע אתואענה
 פי על והשבונו שם, וש"י ]עין הימיםכל
 אלפיםן. ג' לערך כבאור להלן מובאס.'ע

 ויקם ירבעם, %ת להמית שלמהויבקש
 מ5ך שישק אל מצרים ויברחירבעם
 שלמהי מות עד במצרים ויהימצרים,

 שלמה זקנת לעת : טו ס",]כקמ"ר.
 הקדש רוח עליו שרתה למיתתוסמוך
 שיר משלי, : הללו ספרים שלשהואמר

 משלי, : ה-י א' שהש"י ולפי קהלת,השירים,
 שיר קהלת, משלי, קהלתן השירים,שיר

 - קהלת משלי, השירים, שירהשירים,
 הגדיל זמר, מיני אומר נערכשאדם
 הבלים. דברי אומר הזקין משל, מיניאומר
 כאחת, כתב שלשתן : דעה שם יש גםוכן
 זמנם, הקדרה "כתבי בנספחועין

 וכותביהם=[,יוצריהם
 40 שנהי נ"ב ]בן שלמה מות]-(.

 י"א מ"א שנה. מ' שמלך ולאחרסטן
 מא-
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אדרי134 - לאדםבשס"העיניי

 האגדה, ]לפי כס-לא. ט' דהי"במק
 גיסיי

 סח,

 אשמדאי ע"י ימיו בסוף שלמהנכבש
 דעה ולפי תהתיוז שמלך השדיםמלך
 חיר לא כלומר, והדיוט, מלך היהאחת
 היה אחרת דעה ולפי למלכותו,עוד
 מספך ג ב' בקהלת"ר ומלך. והדיוטמלך
 לגדולה שלמה כשהגיע כך: זהמעשה
 הזהב ואת הכסף קאת נתן אשרעד

 לו אמר כ,, ט' טו, זו דהי"ב כאבנים",בירושלים
 ירד שעה באותה מכסאי! רדהקב"ה':
 כסאו, על וישב שלמה של בדמותומלאך
 ועל כנסיות בתי על מחזר )שלמה(והיה
 ישראל גדולי בתי ועל מדרשותבתי
 ינ, א' קהלת מלך'י, הייתי קהלת "אניואמר
 לפניו ונותנין בקנה אותו מכיןוהיו
 בכה שעה באותה גריסין. שלקערה
 מכל חלקי היה "וזה : י ב' שםואמר,
עמלי"[.

 רחבעם למלכות א' שנה]כ'קם"ה[.
 ט,יז: ]מ"ע במלכו שנה מ"א בן שלמה.בן

 מלך ש' וי"ז אחת[ שנה ? דוד ראהוכמה
 בן ירבעם בשכם. המלך il"Byil),)עד
 וכל ירבעם ויבאו ממצרים. שבנבט
 אביך רחבעם: אל וידברו ישראלקהל
 מעבודת הקל עתה ואתה עלנו אתהקשה
 ונעבדך. הכבד ומעלו הקשהאביך
 ושובו ימים שלשה עוד לכו :רחבעם
 עבד תהיה היום אם : הזקנים עצתאלי.
 אליהם ודברת ועניתם ועבדתם הזהלעם
 הימים. כל עבדים לך והיו טוביםדברים
 אבי : אליהם תדבר כה הילדים:עצת
 אתכם איסר ואני בשוטים אתכםיסר

 הזקנים עצת את רחבעם ויעיבבעק~בים.
 וישיבו הילדים. כעצת אליהםוידבר
 לנו מה לאמר: דבר המלך אתהעם
 הריגת ישי. בבן נחלה ולא בדודחלק

 העם. בידי המס על אשר )הדורם(אדורם
 במרכבה לעלות התאמץ רחבעםוהטלך
 דוד בבית ישראל ויפשעו ירושלים.לנוס

 מג-"ב י"א מ"א לבדו. יהודה שבסזולתי
 יג. י"ב לא-י', ס' דהי"ב כאז י"רכ,

 הכנות ישראל. על ירבעם המלכת]-[.
 ממנה והמנעו עמו למלחמהרחבעם
 י"בלא- מ"א האלהים. איש שמעיהבעצת

 א-ד. יא רהי"גכדן
 מלך שמיטה במוצאי : א א' ע"ז]יריש'
 ישראל[. עלירבעם
 הראשונה השנה שהיא כ'ך-ג, עין י ר 1 אב
 ב',ם'ה שנת לפי"ז ; ויובלות שמישןלסין
 היא ישן שלפי הנ"ל, למנין תס"ג שנתהיא
 ה:.ל, שהמאמר :מצא .ייייעית; וער* ליובלי"ג

 יעקב, בר יוסי רבי בשם בירושלמיהמובא
 לא היובל ששנת יהורה, ר' דעת לפיהוא

 כלס"ה, שנת ולפי"ז השמיפהן מני, אתהפסיקה
 שביעיכם מוצאי היא שמימין, למנין תס"גשהיא
 המובאות והיובל השמיכות חשוכי כלואלו

 לרכלי הם ס"ע בשםבספתו
 מלכות שנות כ"ב -ב'קפ"ו[.ןב,לם"ה

 העמדת ופנואל. שכם הערים בניתירבעם.
 למנוע ובדל, אל בבית זהב עגלישני
 קביעת ירושלים. מעלות ישראלאת
 בהמשה )מרחשון( השמיני בחדשהחג
 ביהודהו אשר כחג לחדש יוםעשר

 סובים וימים שבתות אף : א א' ע"ז]ייי'
 א' מלבו.-שם ירבעם להם שבדהמצינו

 זהב עגלי שני ירבעם שהעמיד יום :כ
 צריפים שני ובנו ורומילס רומסבאו

 היום אותו : הנוסח נו שבת מבבליברומי.
 יון.- של איטליאה וזהו אחד צריףנבנה
 והערה שלמה ויתחתן ערך ב'ץכ"חעין
 795 בערך היא לאדם ב'ץס"ה שנתשם.
 מנינטן.לפני
 בטלו בסיון כ"ג : תענית מגלת -. -]-

 לירושלים מלעלות הקרבנות)הבכורים(
 ז נבט[ בן ירבעםבימי

 השמיני בחדש ט"ו -[. -]-
 בבית- המזבה על עולה ירבעם)מרחשון(.

 והנה להקטיר. מלבו, בדה אשר בחגאל,
 בדבר מיהודה בא עיי[ כ: ]ס"ע אלהיםאיש
 לבית נולד בן הנה מזבח! מזבח, ונבא:ה'

 שנה מאות שלש ]פראיו: יאשיהושמי דוד - דוד בית אחרי היה לא הזה. היוםעד
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 לאדםב'ץפ"ב-ביץפ"ד135זמנים

 יאשיהו שמו. נקרא יאשיה נולד שיאעד
 נורד כן ואם שנה, חי בן ג'רפ"ומ5ך

 כאן המאורע ש5 זמנו זה ועפי ;גירע"ה
 הבמות כהני את עליך וזבח ביץע"ח[הוא

 את ירבעם וישלח וכו'. עליךהמקטירים
 ותיבש תפשוהו, לאמר: חמזבח מע5ידו
 מן הדשן וישפך נקרע והמנבח וכו',ידו

 האלהים איש נתן אשר במופתהמזבת
 אלי ידי ותשב בעדי התפלל ירבעם:וכו'.
 ללכת ממאן האלהים איש היה. וכןוכו'.
 צוהו כן כי אצלו, לסעוד ירבעםלבית
 זקן אחד ונביא וכוי. אחר בדרך וילךה',

 הוא ב ט, נרכ' ית' 5פי ; שקר נביא :]רש"י
 ביךי"ז- )עין מ)נ(שה בן גרשם בןיהונתן
 בן שבואל הוא מיכה(, פסל ערךב'ךכ"ד
 ולפי ג'ק"י. יעין כד; דה'"אכ"ו משה, בןגרשם
 אל, בית כהן אמציה ה: י"א סג' ית' אחרתזיעה
 וקרא אחריו הלך אל בבית 'ושב י[ ;'עמוס
 כי לו, שקר וגם לחם לאכל לביתולו

 איש לו שנפתה עד מדבר, הוא ה'בשם
 זה ועל בביתו, ואכל אליו והיךהאלהיט
 לדרכו יצא כאשר : האלהים אישנענש
 אתר וכו'; וימיתהו בדרך אריהסצאהו
 וכו'; הרעה מדרכו ירבעם שב לא הזההדבר

 גן איזה ההיא.חלה בעת -ן. -]-
 א5 5שי5ה אשתו את ש5ח והואירבעם
 יען : קשות 5ה נשא והוא הנביא,אשה
 נגיד ואחנך העם מתוך הרימותיךאשר
 מכל יעשות וטמע וכו' ישראל עמיעל
 רעה מביא הנני לכן וכו' לפניך היואשר
 מלך 5ו ה' והקים וכו' ירבעם ביתאל
 ירבעם בית את יכרית אשר ישראלעל
 באה היא לתרצה, שבה ירבעם ואשתוכו'.
 לה נבא כאשר מת, והנער הביתבסף
 יה. י"ג כה- י"ב מ"אאחיה.

 ישב רחבעםדכ'ץכם"ה-ב'ץמ"מ.
 סזק ביהודה, למצור ערים ובנהבירושלים

 ובניסן. יהודה לו ויהי וכו' המצביתאת
 אשר ישראל, שבטי ומכל ולויםכהניס
 באו לסי, מכהן ובניו ירבעםהזניחם

 מזכות את ויחזקו יה'. לזלםירושלים
 ישנים שעמה בן רחבעם את ויאמצויהודה
 עשנים ושלמה דוד בדרך העכו כיש5ש,
 ועמו הוא התורה את ועשה : טז ]מ"עשלש
 נשי במקום[. מרדו וברביעית ש5ש,שנים
 י"א דהית ובנותיו. בניו ופלגשיו,רחבעם

 כהכין ויהי ירחבעם. ד']ב'ץם"ח(
 וכל הי תורת את וכחזקתועזב רהבעסמלכות
 י-ם דהית הקודם(. בערך )עין ימוישראל

 כב-כד. י"ר מ"א ביהודה. א5י5ים עבודתא.
 שישק לרחבעם. ה' שנה]כ'ץם"ם[.

 ועין נכה; פרעה הוא ]כש"י: מצריםמלך
 ולכד עלה שבא[ מלכתn"Dyta-ב'ץס"ד:

 עד ובא ליהודה אשר המצורות עריאת
 בדבר הנביא שמעיה נבואתירושלים.

 עזבתי אני ואף אותי עזבתם אתםה':
 ישראל שרי ושנעו שישק. בידאתכם
 נכנעו, שמעיה: אל ה' דבר וכו'.והמלך

 לעבדים לו יהיו כי ונו' אשחיתםלא
 הארצות. ממלכות ועבודת עבודתיוידעו
 את ולקח ירושלים על עלהושישק
 מ"א וכו'. המלך ובית ה' ביתאוצרות

 ב-יכ. י"ס דהית כה-כס;י"ד
 בין היתה ומלחמה ץפ"א[.נבץ"ע-כ

 ל, מבי"ד הימים. כל ירבעם וביןרחבעם

 ש'. נ"ח בן רחבעם מות]ב'קפ"ב[.
 טז. סו י"ב רהי"ב לאן י"סמ"א

 מלכותו שנות גן]ב'ץפ"ב-ב'ץפ"ד[.
 בשנת מלך רחבעם; בן )לבזה( אשםשל
 אביו. חטאת בכל פלד לירבעם.י"ח

 ירבעם. ובין אבים ביל היתהומלחמה
 בהר אשר צמרים להר מעל אביהדברי
 ואתם וכו': ישראל וכל לירבעםאפרים
 עשה אשר זהב עגלי ועמכם רבהמון
 את הדחתם הלא לאלהימז ירבעםלכם
 כעמי כהנים לכם ותעשו וכו' ה'כהני

 וכון יהודה איש ויריעו וכו'.הארצות

 ישראל וכל ירבעם את נגףוהאלהים
 וכו', ישראל בני וינוסו ויהודה אביהלפני
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 ועפרין ישנה אל, בית לוכדאביה
 ט; לא-ט"ו י"ד מ"א הבים. מותובנותיהן.

 ,והאלהים : סו י"ג דהית ן טז-י"ג. י"גדהי.,ב
 אביה לפני ישראל וכל ירבעם אתנגף

 עוד ירבעם כח עצר "ולא כ: ושםויהודה'ז
 ואולם ; וימת" ה' ויגפהו אביהו,בימי
 אביה מת הבאים הערכים מן היוצאכפי
 : ג ט"ז יב' 'יו' אומר ולכן ירבעם,קודם
 ניגוף לא ? שניגוף הוא ירבעם סבוראת
 שאר ובין ? ניגוף ולמה אביה.אלא

 י"ס גירסת )לפי זו תשובה גםהתשובות
K"b)שנפלו החללים )על עליהם שהושיב רה 

 שנשתנתה עד ימים ג' שומריםבמלחמה(
 עגונותן. נשיהם ונעשוצורתן
 לירבעם עשרים "ובשנת ץפ"ה[:ןב
 על אבים( )בן אסא מלך ישראלמלך

 , )-ג'כ"ה( שנה מ"א ומלךיהודה"
 אסא( )בימי בימיוןבןץפ"ה-בןץצ.ד[.

 ערי בנית שנים. עשר הארץשקטה
 חיל גבורי 580.000 אסא חילמצורה.
 י"ג דהי"ב ח-יבז מ"אטייו ובנימין.מיהודה
 ז.בג-י"ד

 מת לאסא ב' בשנת]ב'ץפ"ו-פ"זן.
 בישראל בנו נדב ומלך נבט בןורבעם

 סנ' .]משנה בו. כה ט"ו כ, יט י'ד מ"א שנים.ב'

 המלכים מג' אחד הוא ירבעם ב:י
 הבא[. לעולם חלק להםשאיך

 מלך ככתובים המפורש לפיהערה:
 שניס, ג' מלך והוא לירבעם י"ח משגתאבים

 כ-ב מלך ירבעם ז לירבעם כ'אסא-בשנת
 הגר"א לאסא. ב' כשנת מלך כנו ונדבשנה

 ישראל מלכי ששנות אומר, טז לם,עבפרושו
 מלכי שנות ואלו מקוטעות, הן יהורם()עד

 זו(; בשיטה אוחזים )ואנו שימות הןיהודה
 כ"א היא לאסא א' שנה כן אםאבל

 .שנה : מפרש א( ט"ו )מ-א רש"ילירבעם.
 שנה אסא ' למלך נמנית אבים שלהשלישית

 אמנם אסא מלך לפי.ז ; נמנית" נמיולו
 מלך שירבעם מכיון אבל לירבעם, כ'בשנת
 לנדב א' שנה היא מותו ושת שוה,כ.ב

 ילהלן לאסא, ג' כשנת :דב מלך הריבנו,
 שנות כ' כי רשיי אומר לג( כה ט"ו)י"א

 ב' ושנה לאסא וג' ב' הן נדב שלמלכות.

 ולבעשא. לנדב נמניחלאסא
 הסתי-ות כל אח לישב שאפשר ליפראה

 הנראה כפי זה: סדר לפי הכל לדבריהאלה
 מלך לא י"ג( )מ-א ירבעם המלכתמכפור
 לאחר חדשים מספר המוקדם לכלאלא
 ייכעס נקרא אז שה-י רחבעם מלכותתחלת
 ממצרים,ל-יא

 ואח"-

 רחבעם עם מי"מ יהל
 מלך שהוא אפוא :ניח ש"מליכיהו. יחוכו'
 את ומונה מדיק והכתוב ב'יןם"ה,בניסן
 י"ה שנת לפי"ז לניסן. מ:.מן שנותיוחשבון
 כ' פ"נ, ניפן עד פ"ב מנימן היאלירבעם
 מניסןלירבעם:

. 
 כיב פיה, ניסן עד פיד

 הי רחבעם פ"י. מנים, מתחילהלירבעם
 מלך לא ואבים כפש גם הוראה כפי-
 )י.ח פ"ב של השויה ממחציתהאלא

 מלכי של שההיסטוריון מכיון אבללירבעם(,
 )כרכרי שלמות שנים להם מרהיהודה

 שנה י"ז רק לרחבעם חשב לכןהנר"א(,
 השנים נ' כל את לאבים ומנה ש.א סוףער

 )כ' פיה מתהלת מלך אסאפ"ב-פ"ד;

 ובמחציתה ב"ו; היא: לאסא כ' שנהלירבעם(.
 וירבעם לירבעם, כ'ב התחילה*שנתהשניה
 כשרע נדב מלך וככן השנה, את הוציאל%
 ישראל מלכי של וההיסטוריון לאמא,ב'

 לירבעק מונה )כהגר"א( מקטעות שניםהמינה
 מלך שלא אעפ"י ס"ה-פיו, שנה,כ"ב
 פ"י; סוף עד הגיע ולא ס"ה מאמצעאלא
 לנדב. גם שנה מונה הוא מפ"ו קטןוחלק
 כרוחק כי אם נכונים רש"י דברי גםאבל
 פ"ד מניס! לירבעם, כ' שנה שכןקצת,
 ת"ד סוף עד לאבים ו היתה פ"ה, ניסןעד
 לפי שם ויוצא פ"ה, מתחלת לאסאוא'

 ולפי-ו שלמות; הן יהורה מלכי שנותרש"י
 מלך שנדב רש"י, רבדי שארמתישבים
 מחצית מתוך לאסא: ומ ב' )מקטעות(שנתים
 לאסא ג' ושנה פ"ז. תוך עד פ"ו שלהשניה
 לכ"ע ועין ולבעשא' לנדב :מניתפ"ז
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וסי
. . 

 לחדם אלפיםגן137זמנים

 א' לנדב.' ב' לאסא. ג',ב'קפ"זו.
 יששכר לבית אחיה בן בעשאלבעשא.
 וימל'ך בגבתון והמיתהו נדב עלקשר
 שנה ביד ישראל כל על צתרצהתחתיו

 ירבעם. בית בל את הכה י'(. ג')-
 : חנני בן יהוא וצבואת בעשאחטאת
 ואתנך העפר מן הרימותיך אשריען
 ירבעם בדרך ותלך ישראל עמי עלנגיד
 ואחרי בעשא אחרי מבעיר הנניוכו'
 א- ט"ז ; לד לג, מ-לא, ט"ו מ"א וכו'.ביתו

 ז.ה,
 כהגהת לאסא, י"א שנה]ב'קצ"ה.

 לאסא, ט"ו נתוב ששם סו, ברעהכי"א
 בימיו הארץ שקטה כג י"ג דהי"ב לפישהרי

 ב'ץפ"ה-ב'ץצ"ד(, לעיל )עיןשנים
 מ5חמהז לו היתה י"א שבשנתמשמע
 ב'ץצ"ט[. לקמן עין לאסא ט"ו שנהובדבר
 עד אלפים אלף בחיל בא הכושיזרח

 לאלהים. אסא תפלת באסא. למלחמהמרשה
 וירדפם וכו' וינוסו הכושים את ה'ניגף
 מאד הרבה שלל וישאו וכו' והעםאסא
 ח-יד. י"ר דהי"ב ירושלים. וישובווכו'

 עודד בן יעזריהו ב'קצ"ס~ו.]-ער
 אסא לפני ויצא אלהים, רות עליוהיתה
 יהודה וכל אסא שמעוני : לוויאמר
 וכו' עמו בהיותכם עמכם ה' !ובנימן
 וימים וכו'. אתכם יעזב תעזבוהוואם
 ולהא אמת אלהי ללא לישראלרבים
 חזקו ואתם וכו'. תורה וללא מורהכהן
 אסא וכשמע וכו'. ידיכם ירפוואל

 הנביא לצד והנבואה האלההדברים
 יהודה ארץ מכל השקוצים ויעברהתחזק
 אשר ה' מזבח את ויחדש וכו'ובנימן
 יהודה כ5 את ויקבץ ה'. אולםלפני

 ומנשה מאפרים עמהם והגריםובנימן
 לרץ, מישראל עליו נפלו כיומשמעון,
 , עמו אלהיו ה' כיבראותם

 השלישי בחדש לאסא. ט"ו]ב'קצ"םן.
 לה' ויזבחו וכו' ירושלים ויקבצו)סיון(.

 שנימי ד' לכן קודם זרח עםהמלחמה
 את לדרוש בברית וילאו וכו'.הגר"א[

 אלהי לה' ידרש לא אשר וכל וכו'.ה'
 וגם וכו/ לה' ני?בעי וכו'. יומתישראל
 אשר מגבירה הסיךה המלך אסא אםמעכה
 את אסא ויכרת מפלצת, לאשרהעשתה

 מישראל סרו לא והבמות וכו'.מפלצתה
 שלשים שנת עד היתה לא ומלחמהוכו'.
 לערך בבאור )עין אסא למלכותוחמש

 יא-טו. ט"ו מ-א ט-וו דהי"בהסמוך(.

 ל"ו לאסאי ט"ז שנה אלפ.ם.ןכ'
 ישראל מ5ך בעשא ויעל שלמהן.ממות
 הכסף כל את אסא ויקח וכו'. יהודהעל

 ואת ה' בית באוצרות הנותריםוהזהב
 אל וישלחם וכו' המלך ביתאוצרות
 )דרמשק( בדמשק היושב ארם םבן-הדד
 בעשא את בריתך את הפרה וכו':לאמר
 עולה בן-הדד מעלי. ויעלה ישראלמלך
 בנית בעשא. תבוסת ישראל. עריעל
 ט"ו מ"א אסא. ידי על ומצפה בנימיןגבע

 א-ו. ט"ז דהי"בטז-כג;
 שלשם "ב'ס:ת א: ט"ז רהי"כ :באוד

 ט"ו: r~cl י--' געשא' עלה אסא למלכות:שש
 בעשא אח קבי אסא והלא ? כן לומראפשר
 הלביד ימה י'ג ג' )עין למלכותן ט"ובשנת
 ל"ו :( הב"א הגהת )לפי לאמא? ל"ולזמר
 שתחלק, דוד בית מלכות על שנגז-השוה

 שנה ל.ו שגד להם, שתחזור עתירהוכאחרונה
 )הים מצרים מלך פרעה כבת שלמהשנתחתן
 שפזרה שיה ל". וכינר למלכותי(, ד'משגה
 שאחרונה לישראל, שפן להיות איםלמלכי

 4"1 בשנת :אמר לכך ריר. ביה כיר-פלי
 משמת לשלמה ל-ו שגת היא אמא,למיכוה

 ש4 ט"ז אבים, של נ' רחבעם, של י"ז)הסו
 . לאמא( ט"ז לשם היא הכסה והריאסא,

 הרואה חנני של הקצף נבואת]-ן.
 על במ?זנף הדד: עם הברית עללאסא
 וכו' ה' על נשענת ולא ארםמלך

 אל אסא ויכעס וכו'. זאת עלנסככת
 דהי-ב וכו'. המהפכת בית ויתנהוהרואה

 להיות ארם מלכי זזו ולא ]מ"ע: ז-י.ט-ז
 הגר"א( )כהנהת עד לישראל שוטנים מן להם ןשהיה השלל מן ההואביום
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