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.1 מלכים א פרק ו  
נָׁה)א( ַוְיִהי  ע ֵמאוֹת שָׁ בַּ ַארְׁ נָׁה וְׁ מוִֹנים שָׁ ְלֵצאת ְבֵני ִיְשָרֵאל  ִבשְׁ

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבָשָנה ָהְרִביִעית ְבֹחֶדׁש ִזו הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵשִני 
 ִלְמֹלְך ְׁשֹלֹמה ַעל ִיְשָרֵאל ַוִיֶבן ַהַבִית ַליֹקָוק:

 
.2 שופטים פרק יא  

)כו( ְבֶׁשֶבת ִיְשָרֵאל ְבֶחְׁשבֹון ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבַעְרעֹור ּוִבְבנֹוֶתיָה 
נָׁהּוְבָכל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ַאְרנֹון  ֹלש ֵמאוֹת שָׁ ּוַמּדּוַע ֹלא  שְׁ

 ִהַצְלֶתם ָבֵעת ַהִהיא:
 
 עד כיבוש סיחון -יצ"מ   04

 יפתח -כיבוש סיחון  044
 המקדשבנין  -יפתח  104
 שנות דוד 04   
 שנות שלמה 0   
 ד!מיפתח עד דו  69= 

 04  שמשון( פלשתיםשנה( 

 04 שנות עלי 

 69 ושאול? = כל ימי שמואל 
 

.0 קיט.-תלמוד בבלי מסכת זבחים קיח: 
ותנא: כשמת עלי הכהן חרבה שילה ובאו לנוב, כשמת 

 ז+ "א+שמשמואל הרמתי חרבה נוב ובאו לגבעון, וכתיב: 
 ַוִיְהיּו ַהָיִמים ַוִיְרבּו ְיָעִרים ְבִקְרַית ָהָארֹון ֶׁשֶבת ִמיֹום ַוְיִהי

הני עשרים שנה,  ה' ַאֲחֵרי ִיְשָרֵאל ֵבית ָכל ַוִיָנהּו ָׁשָנה ֶעְשִרים
עשר שנה שמלך שמואל בעצמו, ושנה שמלך שמואל ושאול, 

 יםְוַהָיִמ  ב+ מל"א+ושתים שמלך שאול, ושבע דדוד, דכתיב: 
 ֶׁשַבע ָמַלְך ְבֶחְברֹון ָׁשָנה ַאְרָבִעים ִיְשָרֵאל ַעל ָּדִוד ָמַלְך ֲאֶׁשר
ם] ָׁשִנים ובשלמה כתיב  [ָׁשִנים ְוָׁשֹלׁש ְׁשֹלִׁשים ָמַלְך ּוִבירּוָׁשַלִ

 ַאְרַבע ִבְׁשַנת ַבֵשִני ַהֵשִני ַבֹחֶדׁש ִלְבנֹות ַוָיֶחל ג+הי"ב +ד
  .נשתיירו לשילה שלש מאות ושבעים חסר אחת, ְלַמְלכּותוֹ 

 
.0 רלב"ג שמואל א פרק ז פסוק ב 

)ב( ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו 
עשרים שנה עד עשרים שנה, ר"ל שכבר עמד בבית אבינדב 

, והנה נאספו כל בית ישראל אחר ה' שהסירו דוד משם
בראותם המגפה אחר מות עלי והתחרטו ממעשיהם הרעים 

הגדולה שהיתה בעם במלחמה ההיא ושאר הרעות שקרו 
 להם והכירו כי פעולותיה' הרעות הטו אלה

או יהיה הרצון בזה שכבר רבו הימים מיום שבת הארון 
עשרים שנה ואחר כן נאספו כל בקרית יערים והיו הימים 

בית ישראל אחרי ה' ואמנם היה שם הארון יותר מעשרים 
והנה לזה ד שם עד שמלך דוד שבע שנים כי הוא עמ שנה

 הפי' צריך שנאמר שנכנסו כל שנות שמשון בשנות עלי
ולזה הפי' יתכן שיהיו ימי חיי שמואל בתכליתם כמו ס"ה 
שנה ויאות שיאמר ואני זקנתי ושבתי ואמנם אם לא נאמר 
כן הנה לא חיה כי אם נ"ב שנה ולא יתכן שיאמר על עצמו 

שר עם זה שנולד שמואל קודם שהוא זקן ואיש שיבה ואפ
ויהיו ימי חייו יותר ממה  שנתמנה עלי שופט על ישראל

 …שזכרנו
 

.5  כא פסוק טז פרק במדבר ן"רמב 
, דבר מתחלת העם על עונש היה המנין מלבד כי ועוד

 ֶאת ַוָיֶסת ְבִיְשָרֵאל ַלֲחרֹות ה' ַאף ַוֹיֶסף( א כד ב"ש) כדכתיב
 שם וכתב. [ְיהּוָדה ְוֶאת ִיְשָרֵאל ֶאת ְמֵנה ֵלְך ֵלאֹמר] ָבֶהם ָּדִוד

 שהיה, סברא בדרך אומר ואני. מה על ידעתי לא י"רש
 הארון שהיה, הבחירה בית בנין בהתאחר ישראל על עונש
 מתעוררים השבטים ואין בארץ כגר אהל אל מאהל הולך

 שנאמר כענין, לשמו הבית ונבנה' ה את נדרוש לאמר
 דוד שנתעורר עד, ָׁשָמה ּוָבאתָ  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנוֹ ( ה יב דברים)

 ִכי ַוְיִהי( ב א ז ב"ש) שנאמר, ארוך ולזמן רבים מימים לדבר
 ַוֹיאֶמר :ֹאְיָביו ִמָכל ִמָסִביב לוֹ  ֵהִניחַ  ה'וַ  ְבֵביתוֹ  ַהֶמֶלְך ָיַׁשב

 ַוֲארֹון ֲאָרִזים ְבֵבית יֹוֵׁשב ָאֹנִכי ָנא ְרֵאה ַהָנִביא ָנָתן ֶאל ַהֶמֶלְך
 יתברך השם מנעו דוד והנה  .ַהְיִריָעה ְבתֹוְך ֹיֵׁשב ֹלִהים_ָהא  

 ָלֹרב ָּדם ֵלאֹמר ה' ְּדַבר ָעַלי ַוְיִהי]( ח כב א י"דה) שאמר מפני
 ָּדִמים ִכי [ִלְׁשִמי ַבִית ִתְבֶנה ֹלא ָעִשיתָ  ְגֹדלֹות ּוִמְלָחמֹות ָׁשַפְכָת 
. שלמה מלוך עד הבנין עוד ונתאחר, ְלָפָני ַאְרָצה ָׁשַפְכָת  ַרִבים
 היה מתחלה בו ונתעוררו בדבר חפצים ישראל היו ואלו

 בימי גם או, שאול בימי או מהשופטים אחד בימי נעשה
 היה לא בדבר מתעוררים היו ישראל שבטי אם כי, דוד
 העם כאשר אבל .הבונים היו הם ישראל אבל הבונה הוא
 הכין אשר והוא והמתעורר המשגיח הוא ודוד, השגיחו לא
 הדין במדת ומחזיק משפט איש והוא, הבונה הוא היה הכל
 דוד ימי כל הבנין נתאחר כן ועל, הרחמים בבית הוכשר ולא

 היה כן ועל. עליהם הקצף היה כן ועל, ישראל בפשיעת
 בענשם נודע שם שמו לשום' ה יבחר אשר המקום

 ֹלא ִכי (ז ו ז ב"ש) שנאמר, זה כל ירמוז והכתוב. ובמגפתם
 ְוַעד ִמִמְצַרִים ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאת ַהֲעֹלִתי ְלִמיֹום ְבַבִית ָיַׁשְבִתי
 ֲאֶׁשר ְבֹכל  :ּוְבִמְׁשָכן ְבֹאֶהל ִמְתַהֵלְך ָוֶאְהֶיה ַהֶזה ַהיֹום

 ִׁשְבֵטי ַאַחד ֶאת ִּדַבְרִתי ֲהָדָבר ִיְשָרֵאל ְבֵני ְבָכל ִהְתַהַלְכִתי
 ָלָמה ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ֶאת ַעִמי ֶאת ִלְרעֹות ִצִּויִתי ֲאֶׁשר ִיְשָרֵאל

 השכינה כי, הכתוב יאשים הרי. :ֲאָרִזים ֵבית ִלי ְבִניֶתם ֹלא
 ולא משכן אל וממשכן אהל אל מאהל ישראל בכל מתהלכת

. בדבר מתעורר אותם הרועים ישראל שופטי בכל אחד היה
 לאחד דבר ולא מהם רחק השם גם כי, עוד הכתוב ואמר

 היה כי הטיבות שנתעוררת עתה רק, הבית לבנות מכולם
 איש שיהיה בנך שלמה יד על לבנותו עתה ואצוה, לבבך עם

 :שלום
 

.6  סב פיסקא דברים ספרי 
, שבטיכם מכל אלהיכם' ה יבחר אשר המקום אל אם כי( ה)

 תלמוד נביא לך שיאמר עד תמתין יכול נביא פי על דרוש
 יאמר כך ואחר ומצוא דרוש שמה ובאת תדרשו לשכנו לומר
 ִׁשיר]+  קלב תהלים+ שנאמר בדוד מוצא אתה וכן נביא לך

 ָנַדר ה'לַ  ִנְׁשַבע ֲאֶׁשר  :ֻענֹותוֹ  ָכל ֵאת ְלָדִוד ה' ְזכֹור [ַהַמֲעלֹות
ֶלה ִאם ֵביִתי ְבֹאֶהל ָאֹבא ִאם : ַיֲעֹקב ַלֲאִביר  ֶעֶרש ַעל ֶאע 
 ֶאְמָצא ַעד  :ְתנּוָמה ְלַעְפַעַפי ְלֵעיָני ְׁשַנת ֶאֵתן ִאם  :ְיצּוָעי
 פי על אלא עשה שלא מנין: ַיֲעֹקב ַלֲאִביר ִמְׁשָכנֹות ה'לַ  ָמקֹום
 ַההּוא ַביֹום ָּדִוד ֶאל ָגד ַוָיֹבא+ יח כד ב"ש+ שנאמר נביא

 ואומר ַהְיֻבִסי ֲאַרְוָנה ְבֹגֶרן ִמְזֵבחַ  ַליֹקָוק ָהֵקם ֲעֵלה לוֹ  ַוֹיאֶמר
ם ה' ֵבית ֶאת ִלְבנֹות ְׁשֹלֹמה  ַָיֶחל +א ג ב"דה+  ְבַהר ִבירּוָׁשַלִ

 ָּדִויד ִבְמקֹום ֵהִכין ֲאֶׁשר] ָאִביהּו ְלָדִויד ִנְרָאה ֲאֶׁשר ַהמֹוִרָיה
 [ַהְיבּוִסי ָאְרָנן ְבֹגֶרן
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7:1-4 - REUNIFICATION: 

 G_d & ISRAEL 

 SHMUEL & THE PEOPLE 

 ISRAEL & THE ARK (Tabernacle) 
 


