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 לּוֵאמְׁש -לִֹהית ֱאה ָהָדּועְּתַה                         ר יִנ יָרִמ
 
 
 הלֹיִׁשְּבֵהן יְוִכאביו על תלט הש  I בטּויֲאִח-ן ֶּבִליֵע)              3' יד' אואל שמ(
 ?ילֹוןֵאי ֵמְיִּבאולי  - למּוֵאְׁש תֶדֶלּוהאין תיעוד על                          ?       ילֹוןֵא יֵמְיִּב רַבְּכ ":הָוה ְיֵהיַכלת זּוַזְמ-לַעֵּסא ַהִּכ-לֵׁשב ַעיֹ ֵהן ַהּכִֹליְוֵע") 9' א' ואל אמש(
             .                            ס"הנלפ 1127-נת בש               ן ּדֹוְבַע יר אחטֵפֹוׁש ִליֵע ָנהָׁש 58ן ֶּב)                                 15' ד' א ואלמש(

      +20  ָנהָׁש 40 -ְל יםִּתִלְׁשְּפ לָׁשְמִמ) 1' יגופטים ש(
  " ָׁשָנהְּפִלְׁשִּתים ַאְרָּבִעים- ְיהָוה ְּבַידַוִּיְּתֵנם") 1' יגופטים ש( .ס"ה לפנ1107-נת מש                  ָׁשָנה 40ל ְׂשָרֵאִיְּב  לּוְׁשָמ םיִּתְׁשִלְּפ "ֶזרָע ָהֶבןֶא" ןֹוחיְצִנד ַע

י 63ל יגב) וערשמ) = (22' דת ור לתימג       (       +16ִוד   ָּד ָלְך ָמָנהָׁש 30 ןֶּב) 4' ה' מואל בש (י"עפ ָׁ  ָּדִוד הֹוִליד ֶאת ִי
 . ס"ה לפנ1091-נת בש         "תֶמֱאן ְזָמ" ִודָּד תֶדֶלּוה

                                ":                 ּוּלָקֵי יַזבֹּו דֵּבַכְמַכְּבַדי ֲא-ִליָלה ִּלי ִּכיָח" )30' ב' מואל אש( יִלֵע תיֵּב    +4              ָנהָׁש 40ט ַפָׁש ִליֵע) 18' ד' מואל אש(

 "ֵעֶזרָה ֶאֶבןָהת ֶלֶּפַמ".                                       ס"הנ לפ1087-נת בש                                       תֵמ ִליֵע                  ָנהָׁש 98 ִלי ֵעיֵּיַח) 15' ד' שמואל א(
 ": ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִנְלָקָחהַו" ) 11' ד' מואל אש(

 םיִּתְׁשִלְּפ יִבְׁשִּב 
 "ֲארֹון ָהֱאלִֹהיםַו" ) 1' ו' שמואל א(

 םיִׁשָדֳח 7 אחרי םיִּתְׁשִלְּפי "הוחזר ע 
 " ַהִהיא ְּפִלְׁשִּתים מְֹׁשִלים ְּבִיְׂשָרֵאלּוָבֵעת"                                                                                                                                         )      4' דיופטים ש(
 ָנהָׁש 20ט ַפָׁש ןֹוְמׁשִׁש )31' טז יםפטוש( ןָמְזת יַפִפֲח             +20            הָנָׁש 20ט ַפָׁש לֵאּומְׁש                                                ) 2' ז' אל מואש(
 ןְמׁשֹוִׁש תֹומ=                                                       . ס"ה לפנ1067-נת בש   ":  ֶזרָע ָהֶבןֶא" ןֹוחיְצִנ            ָנהָׁש ]430]=[7[                         ךּוּפִה

                                                                                                     םִיְצָרִמ תְיִציַאִל הָנָׁש 430

 
 ":הָוה ְיָךֲחָׁשְמ-יִּכ") 1' י' מואל אש(                                              +2 21/ אּולָׁש תֶאח ַׁשָמל מּוֵאְׁש) 1' י' ל אואשמ(                       :ּותְלכַהַּמת קּוַפְּת

           קֵלֲעָמלחם ַּב נאּולָׁש) 2' וט' אמואל ש (זו הָׁשָנְּב ,יץבק =.    ס"הפנ ל1065-ת שנב)  17' בי' מואל אש( ְךֶלֶמ אּולָׁשם              פידירב קֲעָמֵלַּבמלחמה  לָנהָׁש 432]=9[
  ":רֵּקַׁשְילֹא  לֵאָרְׂשִי ַצח ֵנַגםְו") 29' וט'  אאלשמו                                                                                      (

 ":ָחיוֶאֶקֶרב ְּב תֹואֹ חַׁשְמִּיַו") 13' זט' מואל אש(                           +1     ִודָּד ח אתמש למּוֵאְׁש) 13' זט' אמואל ש(
 ":ִּתיְׁשְּפִלַה-ןד ִמִוק ָּדֶּיֱחַזַו") 50' זי' מואל אש= (  .      ס" לפנה1064-ל שנת  שיץבק    ֶמןֶׁשְּב יחִׁשָמ ִודָּד

 םָדִׁשיֳחכמה  + יםִנָׁש 2 אּולָׁש ָלְךָמ הראכנ                                ןּוּכְדִע     +1 21/      יםִנָׁש 2 ְךָמָל אּולָׁש) 1' יג' אל ואשמ(
 ֹוז ָנהָׁשורף בח ןָתהֹוָנִוְי אּולָׁש לוראה נפכנ    .             ס"פנהל 1063-ף שנת סו       ַעְלּבִֹּגַּב אּולָׁש תֹומ    ":םיֶכֲעֵלָטר ָמ-ַאלְוַטל -לַא") 21' א' מואל בש(

 םָנִיֲחַמְּב, יםִנָׁש 2 ְךָלָמ תֶׁשּבֹ-יׁשִא )10' ב' בואל מש                               (+½       ָנהָׁש ½" = יֵרֲחַאי ְיִהַו) "1' ב' אל בשמו(
  .ס"נהלפ 1062- שנת של יץבק      ןֹוֶחְברְּב ָלְךָמ ִודָּד

   םָדִׁשיֳח 6 + ִנים ָׁש7 ןֹורְבֶחְּב ָלְךָמ ִודָּד) 5' ה' ב מואלש(                            +½                        םִׁשיֳחָד 6) = 5' ה' מואל בש(
 הָנָׁש 30 ןֶּב ִודָּד) 4' ה' מואל בש(.                                     ס"פנה ל1061-משנת         ָנה ָׁש40 שךלמ כּות ָּדִודְלַמ

                                   +7                          ןֹוֶחְבר ְּבִוד ָּדָלְךִנים ָמ ָׁש7                                  )11' ב' לכים אמ(
 II תיְּבִרַה חֹתֻל                 ָנהָׁש 33 ֵּבית ֲאִביָנָדבְּב) 1' ז' מואל אש(
 ִםַלּוָׁשירִּב II תיִרְּב ַהתֻלחֹ) 2-19' ו' מואל בש(  תורוד 24. ס"פנה ל1054-**נת שב       םַלִָׁשּויר ִּבֶלְך ֶמִודָּד . 1":                     ה ֻעָּזֶרץֶּפ") 6-8' ו' ב לאומש(

 םֹולָׁשְלַאְבם ַג ְוִודְלָּד ץֵעֹוי לִחיתֶֹפֲא) 23' טז' ב לאומש(                      +26                 רָמְוָתנֹון ַאְמ) 1-22' גי' מואל בש(
 ִודָּד תכּוְלְלַמ 33 ָנהָׁש=    .                                                ס"הלפנ 1028-נת בש          רָמָּתס את אנ ְמנֹוןַא

  +2כ            " אחםָנַתִיְׁש)  23-29' יג' ב מואלש(
 .ס"ה לפנ1026-נת בש ְמנֹוןַא תא וחרצ םלֹוְבָׁש ַאֲעֵריַנ
 םִאיִביְנן ָתָנְו דָּג                                                                        +3   יםִנָׁש 3ר ּוׁשְגִּב םֹוְבָׁשלַא) 38' יג'  במואלש(
                                                                                                                            .                ס"נהפ ל1023-נת בש              םִַלָׁשּוריִּלר חז םֹוְבָׁשלַא                               

 ":םיִסְוֻסה ָבָּכְרֶמ םלֹוָׁשְבֹו ַאל ַּיַעׂשַו" )1 טו' מואל בש( =         +2              ַלִםירּוָׁשִּבם ָנַתִיְׁש שךמ בםֹוְבָׁשלַא ) 28' די' מואל בש(
 .ס"נהפ ל1022-נת בש  ושניהם נולדו-ם ַלִּוָׁשירִּב לדנו ְרַחְבָעם                     םַלִּוָׁשירִּב הלדנו םַאְבָׁשלֹו- ַּבתהָכֲעַמ ) 21' יא' י ב"הבד (

                           הָנ ָׁש40": ֵּקץִמי ְיִהַו") 7' וט' מואל בש(
 )7' וט' מואל בש( ִודת ָּדכּוְלְלַמ 40                        . ס"הנלפ 1021- תשנב                םֹולְבָׁשַא דֶרֶמ   םַלִּוָׁשיר ִּבָנה ָׁש33 ָלְך ָמִודָּד)  11' ב' לכים אמ(
  הָנַרְוֲא ןֶרּגֹת א הָנָק ִודָּד ) 24' דכ' ב ואלשמ(

 
  ...יםִמ ָיםָתֹואְּבת ֶמֶיָק היָנֵאה ָיִּתְּׁשַה ןֶבֶא ִיתַהַּבר ַהל ַע הָנַרְוֶרן ֲאּגְֹּב
 
 

 
 )12' ז' שמואל א( ":  ָהָעֶזרֶאֶבן"                                       
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 ,  בין פלשתים וישראליֹותִרטֹוְסִהימֹות ֲחְלִמ 2 שלטווחי הזמן תיעוד 
 :ִיְׂשָרֵאל-ֵניְבִלם  ֵהָלא  ֵציָמִהְל  ֵאיְךְוָמַתי    ="  ְיהָוה"  תכוונאת  חושף  

        . או יחדו- ]3]=[ָהָעֶזר[או ] 5]=[אָצְמ ִנֵאל[=  יִרְטיָמִּגַה ֹולְמ ִסָמַתיּו
 

 :טווחי הזמן
 

 .]ְיהָוה[=]8[ =] ָהָעֶזר[  +]אָצְמ ִנֵאל [=) 40 ' יבמותש (=" ַאת ִמְצַרִיםיִצְי"=   ס" לפנה1497-בשנת 
 

    ָׁשָנה370+        
   ..טֵפֹוְוׁש ּכֵֹהן והיה: "ֲאִחטּוב" -  אביושתלט עלה :" ַהּכֵֹהןֵעִלי"= ס " לפנה1127-בשנת 

  .)18' ד' שמואל א( = "ָׁשָנה 40 ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָׁשַפטא הּוְו"
 
 .ְׁשמּוֵאלובכללן לא מתועד מתי נולד =  ָׁשָנה 20 ֵעִלי  ָׁשַפט= Iחצית במ=            ָׁשָנה20 +       

 
  . ָׁשָנה40  למשךעל ישראל ומשלו השתלטו "ֵעִלי" יְיֵמִּב ְּפִלְׁשִּתים =ס " לפנה1107-בשנת  

  .)1' שופטים יג(": הְּפִלְׁשִּתים ַאְרָּבִעים ָׁשָנ-ְּבַיד  ְיהָוהַוִּיְּתֵנם"
 . "הִׁשילְֹמָׁשֵרת ְּב ְׁשמּוֵאלא הּוְו"=   ָׁשָנה20 ֵעִלי ָׁשַפט = IIחצית במ =                 ָׁשָנה20 +   
 

 .       ְלִיְׂשָרֵאל "תיִרטֹוְסיה ִהָלָּפַמ"הנחילו  פלשתים) = 1' ד' שמואל א (": ָהֵעֶזרָהֶאֶבן" = ס " לפנה1087-בשנת 
 

נפלו  בשבי  פלשתים  ואבד  הכבוד )  =  11'  ד'  שמואל  א=  ("  יתִרֹות  ַהְּבחּול"
כנאמר  בדבר ,  מתו  באותו  יום"    ּוִפיְנָחסָחְפִני"ובניו    "ֵעִלי".  הלאומי
 "תֶמֱאָהר  ֶׁשֶק"אבד  ,  "ֹו  זתיִרטֹוְסִהיה  ָלָּפַמ"זמן  רב  לפני    .הנבואה

. )1'  ג'  שמואל  א(  ":זֹון  ִנְפָרץֵאין  ָח--ְיהָוה  ָהָיה  ָיָקר  ַּבָּיִמים  ָהֵהם-ּוְדַבר"
מע ש  ,ַאת  ִמְצַרִיםיִצְיִמ  ָׁשָנה  410]=5]=[קֶדֶצ[אולם  עם  הופעת  סמל  

 ַוּיֹאֶמר"    =)11  'ג'  שמואל  א(=    נבואת  אלהים  קשהבחייו  לראשונה    "ְׁשמּוֵאל"
--ׁשְֹמעֹו-  ָּכלֲאֶׁשר ְׁשמּוֵאל  ִהֵּנה  ָאנִֹכי  עֶֹׂשה  ָדָבר  ְּבִיְׂשָרֵאל-ְיהָוה  ֶאל

  והוא  ]5[=]אָצְמ  ִנֵאל[  להוכיח  כי  סמלו  ":ְּתִצֶּליָנה  ְׁשֵּתי  ָאְזָניו

פלשתים  הכו כאשר    "הָלָּפַמ"נבואה  זו  התקיימה  באותה  .  "ֶאְלקִֹׁשי"
 .)11'  ד'  שמואל  א(":    ֱאלִֹהים  ִנְלָקחַוֲארֹון"=  את  ישראל  בשדה  המערכה  

 ֲארֹון"את  ,  ישראלשל  עם    ופלשתים  לקחו  בשבי  את  כבוד  ,כלומר
ראו ,    זההיסטורילאור  ניצחון  .  "יתִרחֹות  ַהְּבּול"  ובו  "ָהֱאלִֹהים

ישראל  כחסרי  כבוד  ואת  עצמם  ראו  כמושלים -פלשתים  את  בני
 . "חַצֶנָל"בישראל 

 
ְמזּוַזת  ֵהיַכל -ַהִּכֵּסא  ַעל-  ַהּכֵֹהן  יֵֹׁשב  ַעלְוֵעִלי"  =  "ְׁשמּוֵאל"ולד  כאשר  נ
באותה  עת .  "טֵפֹוׁש"ם  ג  ="  ַהּכֵֹהן  ֵעִלי"יה  ה  =  )9'  א'  שמואל  א(  ":ְיהָוה

 ."ְדעֹוןִּג"כפי  שהנהיג  בזמנו  ,  מעמדו  כשופט  שווה  היה  למעמד  של  מלך
 ֲאִחיטּוב"את  אביו    "ֵעִלי"הרחיק  ,  זוהכוח  העמדת  כדי  לבסס  את  

ֲאֶׁשר --םַהּכֲֹהִני-ִעירְּב"  "ֲאִחיֶמֶלְך"עם  בנו  "  ֲאִחיטּובן  ֵהִּכ"  ליואו[  "לֹודָּגַה  ַהּכֵֹהן
 ןֵהִּכ" ָׁשָנה 40במשך כי ,  ברורומעצם התיעוד ]"הִׁשילְֹּב" נשאר ליאוו  :"ְּבנֹב
  שמור  לו  עד לֹודָּגַה  ַהּכֵֹהןמאחר  ומעמדו  של  ,  אולם.  באוהל  מועד  "ֵעִלי

באותה  עת  כיהנו .    בפועלּכֵֹהןלהיות  רק    "ֵעִלי"  יכול  היה,  יום  מותו
ומכוח   )  =12'  ב'  שמואל  א(  =  "ֵעִלי-ְּבֵני  ס  ּוִפיְנָחָחְפִני"באוהל  מועד  גם  

  ֵעִלי  ְּבֵני ּוְבֵני""...  ָהֱאלִֹהיםֲארֹון"מוצאם  זה  היו  בעלי  זכות  לשאת  את  
ְיהָוה  ָחִליָלה -  ְנֻאםְוַעָּתה"  "ָהֱאלִֹהים  ׁשיִא"  אמר  ועל  שניהם":  ְבִלָּיַעל
 ׁשיִא"  ניבא  ועליהם  )30'  ב'  שמואל  א(  ":ְמַכְּבַדי  ֲאַכֵּבד  ּובַֹזי  ֵיָקּלּו-ִּלי  ִּכי

באותם  ימים  ניבא  גם .  )34'  ב'  שמואל  א(=    באותו  יוםו  מוות  "ָהֱאלִֹהים
ן ָּד"  כאשר  ת  נבואתו  הראשונה  א  =)12-13'  ג'  שמואל  א(=  "  ְׁשמּוֵאל"

על  כי  ידע  ולא  עצר  את  שני  בניו  הבזים  למוסר ,  "ֵעִלי"  את  "ָהֱאלִֹהים
  השפעתם ."  ִיְׂשָרֵאלֵנַצח"ת  עתיד  ובשחיתותם  מסכנים  א  מֶֹׁשה  תַרּתֹו

סילפה  את  צורת  האמונה ,  "  ּוִפיְנָחסָחְפִני"הבלתי  מוסרית  של  
, כקמיע,    נראו  אז"יתִרחֹות  ַהְּבּול"ובו    "  ָהֱאלִֹהיםֲארֹון".  בישראל

של  בני  העם ולמלא  כל  רצון  "  ֵעֶזרְל"  להיות  "ֱאלִֹהים"  על  צווההמ
 יִרטֹוְסִהי  םֹוי"אותו  בכן  -על.  נבחר  וללא  מחויבות  ונאמנות  מצדםה
שמואל (":    ָהֵעֶזרָהֶאֶבן"=  שדה  ב  האויב  להכות  את  "ֱאלִֹהים  ָהֲארֹון  הָוצּו

 . בשבי פלשתים" יתִרחֹות ַהְּבּול"ו ובאותו יום נלקח = )1' ד' א
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  אל "  ָהֱאלִֹהיםֲארֹון"שהביאו  את  הם    "  ּוִפיְנָחסָחְפִני  -  ֵעִלי"בניו  של  
.   בו  ביום  מתו  שניהם  הנבואהפי  שנאמר  בדברכו"  ֶזר  ָהֵעָהֶאֶבן"שדה  

 ָהֲארֹון"  כיו  הָלֹודְּגַהה  ָלָּפַּמַהעל  כאשר  שמע  ,  באותו  יום  "ֵעִלי"  גם
צללו  שתי  אוזניו  והוא  מזועזע  ומבוהל  נפל ,    נפלו  בשבי"יתִרחֹות  ַהְּבּולְו

. )15'  ד'  א  ואלמש  =  (ָׁשָנה  98  ןֶּב  אחורנית  מכיסאו  שבר  את  מפרקתו  ומת
שמע ל  -  שהייתה  בהריון  -"  יְנָחסִּפ"אשת    "ֵעִלי"כלתו  של  גם  ,  באותו  יום

 בזעזוע  בשבי  פלשתים  נתקפה  "ָהֲארֹון"הידיעה  הקשה  על  נפילת  
   לפני  שנפחה  את  נשמתה.הביאו  למותהמוקדמים  שבצירי  לידה  ו

ה  ָכבֹוד   ַלַּנַער  ִאיָכבֹוד  ֵלאמֹר  ָּגָלַוִּתְקָרא"=    "ִאיָכבֹוד"  =קראה  לבן  שנולד  
 .)21' ד' שמואל א( =": ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱאלִֹהים-ֶאלִמִּיְׂשָרֵאל 

 
 
 .)3-14' ו' שמואל א( ":ָהֱאלִֹהים ןֹוצן ְרָחְבִמ"
 
 

לא אולם  ,  "יתִרחֹות  ַהְּבּול"ת  ְוֶא  ָהֲארֹוןלקחו  בשבי  את  אמנם  פלשתים  
 ]7]=[םֵׁש  [  בסמל)  =1'  ו'  שמואל  א(":  םֳחָדִׁשי  הָעְבִׁש"  .  בהם  זמן  רבוהחזיק

כמכות  מצרים כבדים  בעונשים  "  ָהֱאלִֹהים  ְּבַיד  ְּפִלְׁשִּתים  ּוּכהּו"
".. ָהֲארֹון"ם  שהה  ש)  =  'ה'  שמואל  א(=    בכל  עריהם  ,ובעינויים  קשים

  בקוסמיהם  שהחליטו  כי ְפִלְׁשִּתיםַסְרֵני  מודאגים  ומבוהלים  נועצו  
, אולם.  עליו  החוקיים  לב"ֲארֹון  ָהֱאלִֹהים"  להחזיר  את  ה  עליהםחוב

 )1-11' ו' שמואל א(קוסמי  פלשתים      לישראל  קבעו"ָהֲארֹון"  תרעב  האת  טקס

 ":ָהֱאלִֹהים ןֹוצְר הֶז ןֵכָאם ָהִא".. "ןָחְבִמְּכ" לקיים
 

 "יתִרחֹות  ַהְּבּול"ובו    "ֲארֹון  ָהֱאלִֹהים"  הניחו  את  "  ֲחָדָׁשהֲעָגָלה"  על .1
 .נות זהבארגז מת הניחו "..ָהֲארֹון"ולצד 

 
   צעירות  אשר  זו להן פעם ראשונה":  ָפרֹות  ָעלֹותְׁשֵּתי"אל  העגלה  רתמו   .2

 .  והיה סיכוי כי לא תהיינה ממושמעותלהיות נרתמות בעול הרתמה
 

  יונקים  וזו "יםִלֲעָג"מליטו  לא  מכבר  ן  כאלה  שהה  "ָעלֹות  ָּפרֹות" .3
 .ראשונה בחייהןההמלטה  הלהןהייתה 

 
" ָּפרֹותַה"    כאשר  את  בה  ינקו  בקביעות"תֶפֶרָּב"  ו  סגר"יםִלֲעָגָה"את   .4

 .ממש לקראת שעת ההנקה - "ןָחְבִּמַהת ַלְגֶעל ֶא" במתכוון, תמור
 

הניחו ,  "תֶפֶרָה"  במרחק  לא  רב  מן  ,"ןָחְבִּמַהת  ַלְגֶעל  ֶא"אחר  שנרתמו  ל .5
 "תָּפרֹוַה"פי  טבען  אמורות  היו  -כמובן  על.  לבחור  את  דרכן  "ָּפרֹותַל"

  .כדי לספק את יצר ההנקה - "יםִלֲעָגָהל ֶא תֶפֶרל ַהֶא" -לפנות 
 
קוסמי מבחן    ב"קֶדֶצ"  שהוכיח  :"ָהֱאלִֹהים  ןֹוצְר  הה  ֶזָיָה  ןֵכָאְו"

ת ֶאן  ֹולְגא  ֶעלֹ  ְלָּפרֹותַה"  משכו  "תֶפֶרל  ַהֶא"במקום  לפנות  :  פלשתים
  ַהָּפרֹות  ַּבֶּדֶרְך ַּׁשְרָנהַוִּי"  =  "ֵּבית  ָׁשֶמׁש"דרך  ארוכה  עד  והלכו    "ֲעָגָלהָה
ָסרּו  ָיִמין -  ָהְלכּו  ָהלְֹך  ְוָגעֹו  ְולֹאַאַחתֶּדֶרְך  ֵּבית  ֶׁשֶמׁש  ִּבְמִסָּלה  -ַעל

שמואל (":  ְּגבּול  ֵּבית  ָׁשֶמׁש-  הְֹלִכים  ַאֲחֵריֶהם  ַעדְפִלְׁשִּתיםּוְׂשמֹאול  ְוַסְרֵני  

  בהקרבת "ֱאלִֹהיםֲארֹון  ָה"  קבלו  את  "ֵּבית  ָׁשֶמׁש"אנשי    .)12'  ו'  א
-ְּבֵני"לידי  "  ָהֲארֹון"העבירו  את  משמרת  אז  .  נענשו,  לםוואקורבנות  

  אולם .)1'  ז'  שמואל  א(=  "    ְיָעִריםִקְרַיתְּב  ַּבִּגְבָעה"  "ֲאִביָנָדב  ֵּבית"  אל  "ֵלִוי
ראו  בניצחונם ,  "ֲארֹון  ָהֱאלִֹהים"למרות  שהחזירו  את  ,  פלשתים

ישראל -ות  להמשיך  ולמשול  בבני  המקנה  להם  זכ  מציאותהיסטוריה
 .עד אין סוף כל הדורות

 
שפט ובהן    הָלֹודְּגַהה  ָלָּפַּמַהלאחר    )  =2'  ז'  שמואל  א  (":  ֶעְׂשִרים  ָׁשָנהַוִּיְהיּו" =            ָׁשָנה20+      

 בחפיפת  זמנים  במשך  אותן.  אולם  לא  לבדו,  ישראל-את  בני  "ְׁשמּוֵאל"

  ַהִהיא  ְּפִלְׁשִּתים ּוָבֵעת"=    "ִׁשְמׁשֹון"שפט  גם  )  =  31'  שופטים  טז(  =  ָׁשָנה  20
 .)1' שופטים יג= ( ָנהָּׁשַה 40 לָׁשְמִמ דועיתל ) =4' שופטים יד( ":מְֹׁשִלים ְּבִיְׂשָרֵאל
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 .ַאת ִמְצַרִיםיִצְי ִמָׁשָנה 430=  יִרטֹוְסִהי ּוְךּפִה ןֹוחָּצִנ": ֶאֶבן ָהָעֶזר" =ס " לפנה1067-בשנת 
 
 

השיבו  לעצמם על  פלשתים  ו"  ִיְׂשָרֵאל"ו  גבר  "ֹו  זתיִרטֹוְסִהי  הָמָחְלְּבִמ"
 קיְסֹוֵּבִלא]  8]=[ֶאֶבן[  הציב  במקום  "ְׁשמּוֵאל"  .ועצמאותם  את  כבודם

ְׁשָמּה -  ֶאתַוִּיְקָראַהִּמְצָּפה  ּוֵבין  ַהֵּׁשן  -  ְׁשמּוֵאל  ֶאֶבן  ַאַחת  ַוָּיֶׂשם  ֵּביןַוִּיַּקח"
   כירשעלאפשר  ו.  )12'  ז'  שמואל  א(":  ֵהָּנה  ֲעָזָרנּו  ְיהָוה-ר  ַעדֶאֶבן  ָהָעֶזר  ַוּיֹאַמ

טווח כ    ָׁשָנה430]=7]=[םֵׁש[  סמללכדי  "    ָהָעֶזרֶאֶבן"  נתן  לה  את  השם
   להיות"ּוְךּפִה"נצרף    "םֱאלִֹהים  ֵׁשְּב"כאשר  ,  ה  גימטריתוכח  להזמן

 .]3=[]ָהָעֶזר[
 

 ]  ָהֵעֶזרָהֶאֶבן[=]7[]=םֵׁש[סמל  ב  "ְׁשמּוֵאל"תיעד  "    ִיְׂשָרֵאלֵנַצחְל"נאמן  
שהתרחשה  באותו  שדה  מערכה   הָלֹודְּגַהה  ָלָּפַּמַה  =  )1'  ד'  שמואל  א(=  גם  את  
 . קודם לכן ָׁשָנה 20כאמור 

 
 את"  ְׁשמּוֵאל"  תיעד  ,  הגיע"ָהָעֶזר"להדגיש  כי  טווח  זמן  כדי  ,  מאידך

 ָהֵעֶזר".  ]הָכָרְּב=[]2=[]  ָהָעֶזרֶאֶבן  [  בסמליִרְסטֹויִהַה  ּוְךּפִהַה  ןֹוחְצִנ
חֹות ּול"על  עוון  ישראל  אשר  הביא  לנפילת  כיפר  ,  כן-אם  "ָהֱאלִֹהי

, עם  זאת.  "ֶאְלקִֹׁשי"=    ]5]=[אָצְמ  ִנֵאל[  בסמל  ,  בשבי  פלשתים"יתִרַהְּב
  ומה "ֶאְלקִֹׁשי"  אּוה  "ָמַתי"  מוכיח  כי  אלהים  קובע  ]3]=[ָהָעֶזר[סמל  
 . ]הָכָרְּב]=[2]=[ ָהָעֶזרֶאֶבן[" הָכָרְּב "ֹולְמ ִסַתיָמּו יִרְטיָמִּגַה ֹולְמִסהוא 

 
 םיִנ ָׁש2  + 

ָּבָניו  ׁשְֹפִטים -  ַּכֲאֶׁשר  ָזֵקן  ְׁשמּוֵאל  ַוָּיֶׂשם  ֶאתַוְיִהי"  ָּבָניו  ּוְׁשמּוֵאל  ּוָׁשְפט =  ס" לפנה1065-בשנת 
  .)1' ח' שמואל א( ":ְלִיְׂשָרֵאל

 
  ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו"  =":  ְךֶלֶמ"יקים  עליהם  "  ְׁשמּוֵאל"  כי  וראל  דרשיש-בני =    םֳחָדִׁשי 6+         

-ָּלנּו  ֶמֶלְך  ְלָׁשְפֵטנּו-  ַעָּתה  ִׂשיָמהִּבְדָרֶכיָךִהֵּנה  ַאָּתה  ָזַקְנָּת  ּוָבֶניָך  לֹא  ָהְלכּו  
  .)1' ח' שמואל א( ":ַהּגֹוִים-ְּכָכל-

 
 

 "לּוא ָׁשתּוכְלַמ"
 

  ...ל למלוכהּואָׁשאינו מקרי אלא תיעודי להוכיח כי היה " לּואָׁש"השם   ":לּוא ָׁשְךָלָמ"=  ס" לפנה1065-בשנת   
 

. ַאת  ִמְצַרִיםיִצְי  ִמ  ָׁשָנה432]=9]=[תֶמֱא[=    כנראה  בקיץ  של  שנה  זו
   =)10'  ב'  שמואל  ב=  (  י"וניתן  לשער  עפ  ."  ִיְׂשָרֵאללַע  ְךָלָמ  ׁשיִק-ֶּבן  לּואָׁש"
 ּוְׁשַּתִיםִיְׂשָרֵאל  -ָׁשאּול  ְּבָמְלכֹו  ַעל-ּבֶֹׁשת  ֶּבן-ִאיׁשַאְרָּבִעים  ָׁשָנה  -ֶּבן"

 ִיְׂשָרֵאל-ַעל  ְךָלָמ  ָׁשאּולכי    ":ָׁשִנים  ָמָלְך  ַאְך  ֵּבית  ְיהּוָדה  ָהיּו  ַאֲחֵרי  ָדִוד
 .)1'  יג'  שמואל  א(  ":ִיְׂשָרֵאל-ְּבָמְלכֹו  ּוְׁשֵּתי  ָׁשִנים  ָמַלְך  ַעל"=  ָׁשָנה    58  ֶּבן  אּוהְו

ָׁשאּול   ְךָלָמ":  כי  ככל  הנראה  "ָּדִוד"ובע  מחשבון  השנים  לחיי    נ,ככלל
  ".םֳחָדִׁשי 30 ִיְׂשָרֵאל-ַעל

 
אמר אז  .    עד  תוםֲעָמֵלקולא  השמיד  את    "לּואָׁש"ל  נכש,  באותה  שנה =   םֳחָדִׁשי 6+           

    לֹא  ָאָדם ִּכי   ֵנַצח  ִיְׂשָרֵאל  לֹא  ְיַׁשֵּקר  ְולֹא  ִיָּנֵחםְוַגם"  ="  ְׁשמּוֵאל"
 . )29' טו' שמואל א( ": ְלִהָּנֵחם הּוא

 
עולה אותם  ימים    ומתיעוד  של  ָׁשָנה  14  -  עוד  כפלשתים  נמשךמאבק  בה =ס " לפנה1064-שנת מ

 ."ְּבָחזֹון ִנְפָרץ" אם "ֵאפֹודָּב" אם ]אָצְמ ִנֵאל[]=5]=[ֱאלִֹהים[ הסמל
 

מספר  ימים  לאחר  מכן ו)  =  13'  טז'  שמואל  א=  (  "ִודָּד"  משח  את"  ְׁשמּוֵאל" =    םֳחָדִׁשי 6+        
ַהְּפִלְׁשִּתי -  ָּדִוד  ִמןַוֶּיֱחַזק"  =    ַהְּפִלְׁשִּתיָּגְלָית  על  היסטוריהניצחון  הארע  

  .)50' יז' שמואל א( ":ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיִמֵתהּו-ֶאתַּבֶּקַלע ּוָבֶאֶבן ַוַּיְך 
 

 .)9' חי' שמואל א( ":ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה-ֶאת ָׁשאּול עֹוֵין ַוְיִהי" =     םֳחָדִׁשי 6 +        
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 ִיְׂשָרֵאל -  ָלַכד  ַהְּמלּוָכה  ַעלְוָׁשאּול"=  במלוא  הדרו    "ֶמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל  ָׁשאּול" = ס " לפנה1063-בשנת 
 צֹוָבה   ּוְבַמְלֵכי    ֹום  ּוֶבֱאד  ַעּמֹון  -ּוִבְבֵני    ְּבמֹוָאב  אְֹיָביו  -ְּבָכל  ָסִביב    ַוִּיָּלֶחם  

  -ֲעָמֵלק ַוַּיֵּצל ֶאת-ֶאת  ַחִיל  ַוַּיְך  ַוַּיַעׂש ִיְפֶנה  ַיְרִׁשיַע-  ֲאֶׁשרּוְבכֹלּוַבְּפִלְׁשִּתים  
 .)47-48' חי' שמואל א(": ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ׁשֵֹסהּו

    
 ": ּוהֵפְדרָֹׁשאּול ְו ") =14' כד' שמואל א(=  " ָּדִודַוִּיְבַרח") = 17' כ' שמואל א(=  "ִויהֹוָנָתן  ָּדִודַאֲהָבת"             =       ָׁשָנה1+   

 
    ִיְׂשָרֵאל ַהְּצִבי"=    על  הרי  הגלבוע  )  =  2'  לא'  שמואל  א(=    "ָנְפלּו  ָניוָבּו  ָׁשאּול" = ס " לפנה1062-בשנת 

 .)19' א' שמואל ב= ( ":ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל-ַעל
 

ִאיׁש -ָלַקח  ֶאת--ָצָבא  ֲאֶׁשר  ְלָׁשאּול-ֵנר  ַׂשר-  ֶּבןְוַאְבֵנר"=  תיעוד  חסר    =     םֳחָדִׁשי 6+         
ַאְרָּבִעים  ָׁשָנה -ֶּבן"    =)8'  ב'  שמואל  ב=  (":  ַוַּיֲעִבֵרהּו  ַמֲחָנִים  ָׁשאּול-ֶּבןּבֶֹׁשת  
  ָׁשִנים  ָמָלְך  ַאְך  ֵּבית ַּתִיםּוְׁשִיְׂשָרֵאל  -ָׁשאּול  ְּבָמְלכֹו  ַעל-ּבֶֹׁשת  ֶּבן-ִאיׁש

  .)10' ב' שמואל ב( = ":ְיהּוָדה ָהיּו ַאֲחֵרי ָדִוד
 
 

 ":ָּדִודת ּוכְלַמ"
 

 קיץבכנראה  (  וביסס    =)5'  ה'  שמואל  ב(  =  ":  ָמַלְך  ָּדִוד  ִׁשָּׁשה  ֳחָדִׁשיםְּבֶחְברֹון"  =ם            ֳחָדִׁשי  6+         
  . את מלכותו)של אותה שנה

 
ְיהּוָדה  ֶׁשַבע -  ָמַלְך  ַעלְּבֶחְברֹון"  =  "תֹופָסֹו  נָׁשִנים  7  ְּבֶחְברֹון  ָמַלְך  ָּדִוד" =  ס" לפנה1061-שנת מ

 ].)7' ד' שמואל ב( = "ּבֶֹׁשת-ִאיׁש" רצחו את " ּוַבֲעָנהֵרָכב"[. )5' ה' שמואל ב( =": ָׁשִנים
 

 םיִנ ָׁש7+     
הביא   "יתִרחֹות  ַהְּבּול  "ובו  ָהֲארֹוןאת    ו-ירושלים    כבש  את  "ָּדִוד"  =     ס" לפנה1054-**בשנת 

 ִמֵּביתֲעָגָלה  ֲחָדָׁשה  ַוִּיָּׂשֻאהּו  -ֲארֹון  ָהֱאלִֹהים  ֶאל-  ֶאתַוַּיְרִּכבּו"  לבירתו  
מעת  שהוחזרו  מהשבי ,  כלומר.  )3'  ו'  שמואל  ב  (":ֲאִביָנָדב  ֲאֶׁשר  ַּבִּגְבָעה

 . ָׁשָנה 33=  "ֲאִביָנָדב יתֵבְּב"" ֲארֹוןָּב יתִרחֹות ַהְּבּול"הפלשתי נשארו 
 

  ָׁשָנה1+               
ֶמֶתג  ָהַאָּמה -  ָּדִוד  ֶאתַוִּיַּקח"  =הכניע  סופית  את  פלשתים  נלחם  ו  "ָּדִוד" =  ס" לפנה1053-בשנת 

        .)1' ח' שמואל ב(": ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים
 

  ָׁשָנה32 +   
 ֵּבית"הנבואה  על  גורל    הסתיים  פרק"  ָּדִודת  ּוכְלַמְל  ַאְרָּבִעיםָהת  ְׁשַנִּב" =  ס" לפנה1021-בשנת 

  . בשבי פלשתים"ֲארֹון ָהֱאלִֹהים"נפילת אחר ל ָׁשָנה 66 - כלומר" ֵעִלי
 

 ַוְיִהי"  =  אביו  "ִודָדְּב"  למרוד  "..ַאְבָׁשלֹוםְל  ֲאִחיתֶֹפל  ָיַעץ"                             באותם  ימים  
 "ִודָדְו"  .."ץָרָּפ  ַאְבָׁשלֹום  דֶרֶמ".  )7'  טו'  שמואל  ב(  ":ִעים  ָׁשָנהִמֵּקץ  ַאְרָּב

לברוח  ולעבור  את  הירדן ,  נאלץ  לנטוש  את  ירושלים  ודרך  המדבר
 "ֲאִחיתֶֹפל  ֲעַצת"עת  בירושלים  קיבל  את    באותה  "ַאְבָׁשלֹום".  מזרחה

שכב  עם כדי  להבאיש  את  אהדת  העם  לאביו  להוכיח  את  עליונותו  ו
' שמואל  ב=  (  כדבר  הנבואה  -    לעיני  כל  ישראל)  =22'  טז'  שמואל  ב=  (  "ָּדִודת  ֹוׁשְנ"

 ְוָנַתִּתיְלֵעיֶניָך    ָנֶׁשיָך  -  ֵמִקים  ָעֶליָך  ָרָעה  ִמֵּביֶתָך  ְוָלַקְחִּתי  ֶאתִהְנִני"  )  =11'  יב
 ":ָנֶׁשיָך ְלֵעיֵני ַהֶּׁשֶמׁש ַהּזֹאת-ְלֵרֶעיָך ְוָׁשַכב ִעם

 
   ָנָתן  בתמיכתם  של  .."ַאְבָׁשלֹום  דֶרֶמ"אחר  כשלון  מיד  ל,  אותם  ימיםבו

ָהאֶֹהל -ֶקֶרן  ַהֶּׁשֶמן  ִמן-  ָצדֹוק  ַהּכֵֹהן  ֶאתַוִּיַּקח"=    ְיהֹוָיָדע-ַהָּנִביא  ּוְבָנָיהּו  ֶבן
ָהָעם  ְיִחי  ַהֶּמֶלְך -ְׁשלֹמֹה  ַוִּיְתְקעּו  ַּבּׁשֹוָפר  ַוּיֹאְמרּו  ָּכל-ֶאתַוִּיְמַׁשח  
 ןֶבְּכ=  ]יִתְקָה[ אּוהְו" ֲאִחטּוב"נפטר  באלה הימים .)39'  א'  אמלכים  (":  ְׁשלֹמֹה

  .ָׁשָנה 180
 
ֵּבית -ְּדַבר  ְיהָוה  ֲאֶׁשר  ִּדֶּבר  ַעל-  ֶאתְלַמֵּלא"  =כדי    "ַהֶּמֶלְך  ְׁשלֹמֹה  "אז

 )12-13' ג' שמואל א= (" ְׁשמּוֵאל"ת  נבואקיים  את    =  )27'  ב'  מלכים  א(  ":ְּבִׁשלֹה  ֵעִלי  

             ."ָצדֹוק יתֵבְל" � "ֵעִלי ֵּביתִמ "הכהונה הגדולה ירושת את עבירוה
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 ": ָצדֹוקיֵנְּבת ֶלֻׁשֶּׁש "=" ְקָהת תֶלֻׁשֶּׁש"
 
-  הֹוִליד  ֶאתַוֲאִחיטּוב"  =  "ֲאִחטּוב"היו  בניו  של    "ָצדֹוק"וגם    "ֵעִלי"

  מאשתו "ֲאִחטּוב"היה  בכורו  של    "ָצדֹוק",  אולם  =  )34'  ה'  הי  א"דב(  ":ָצדֹוק
הוליד ש  "ֵלִוי"  של  וזכות  ומ"ַיֲעקֹבת  ַּכְרִּב"מכוח  ,  כלומר.  השניה

 תַרּתֹומכוח  ו  "ְקָהת"את  )  פרעה-ואולי  לבת(  ]ימיםהאריכות  ב[  ּהָהְקִּיַּב
,   מאשתו  הראשונה"ֲאִחטּוב"בכורו  של    כ-"  ֵעִלי"  כי  -התחייב    מֶֹׁשה

" ְקָהת"  בזרע  השחיתות.    ביום  מותו  של  אביוהכהונה  הגדולה  את  ירשי
וודאי אך    ,שמואלי  ספר  ניסוחין  מוצנעים  ב,  "  ֵעִלייתֵבְל"ועונש  הנצח  

 ":  ַהָּיָׁשרֵסֶפר-ַעל"=      הכתובה"תֶמֱאָה"  מספקים  את  המחויבות  כלפי
 ַהּכֵֹהן  בידיעודכן  מידי  יום  ש  יומן  זה  ."יתִרחֹות  ַהְּבּולן  ָמֹוי"הוא  

גורל  של  עם  ישראל  לטוב תמורות  ה  וטווחי  הזמןו  בו    תועד"לֹודָּגַה
תיעוד  מקומו  של את  ,  ואמנם.  )10  'סד  תהלים(  ":  ֱאלִֹהיםּפַֹעל"    מעצםולרע

ארגון הסדר  וחוסר  ה  עקב  אי,  בברור  תקשה  לזהו  "ְקָהת  תֶלֻׁשֶּׁשְּב  ֵעִלי"
 עַרֶז  "  אלגנטית  באה  "ֵעִלי  ֵּבית"ההוכחה  כי  שחיתות  .  בין  הפסוקים

. תיעוד  כנראה  הייתה  קשה  ל-  מביצית  אשתו  הראשונה"  ֲאִחטּוב
  רמת  המוסר הושחתהאישה    של  הכי  מתורש  לא  נכתבה  הודאה,  כלומר

ֵּבית "  לעונש  הנצחי  אשר  הוטל  על  היא  המקורו  "  ְקָהתעַרֶז"בתורשת  
 ."ֵעִלי

 
ראויה  לאמון   כ  רמת  המוסראתוכיח  התיעוד  אשר  בא  ואמנם  מ,  אולם

  ַהְלִוִּים ְוַהּכֲֹהִנים"  =  "ְקָהתע  ַרֶז"  ממשיכי  "  ָצדֹוקיֵנְּבת  ֶלֻׁשֶּׁש"תורשת  ב
--ִיְׂשָרֵאל  ֵמָעַלי-  ִּבְתעֹות  ְּבֵניִמְקָּדִׁשיִמְׁשֶמֶרת  -ְּבֵני  ָצדֹוק  ֲאֶׁשר  ָׁשְמרּו  ֶאת

חושף  מעצם  קיומו  את  הפרק     =)15'  יחזקאל  מד(":  ְלָׁשְרֵתִניֵהָּמה  ִיְקְרבּו  ֵאַלי  
י ֵנְּב"  ותה  הביאוא,  ההיסטורי  הייחודי  המעיד  על  שחיתות  מוסרית

 .  " ִיְׂשָרֵאלֵנַצח"על  "ִליֵע
 
 
ים תועד  מ"ֲאִחיֶמֶלְךֵעִלי  וי  ֵנְּב"  -  מאשתו  הראשונה  -  ":ֲאִחטּוב-עַרֶז"
 : "לּואָׁשי ְיֵמ"ין טווחי הזמן של שני אירועים נפרדים במסגרת ב
 
נושא   ו"יהֹוָנָתןִל"  )  =23'  יג'  שמואל  א(  =            אירוע  הניצחון  על  פלשתים  .א

-ִּפיְנָחס  ֶּבן-ֶּבן  ֲאִחָּיה"  שמו  של  תקשר  עםמ  ="    ִמְכָמׂשְּבַמֲעַבר"כליו  
  ָׁשאּול  ַלֲאִחָּיה  ַהִּגיָׁשה ַוּיֹאֶמר"  ="    ָהֱאלִֹהיםֲארֹוןר  ֵמׁשֹו"אשר  היה    "ֵעִלי

  .)18' די' שמואל א( =":  ַּבּיֹום ַההּואָהֱאלִֹהיםָהָיה ֲארֹון -ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִּכי
 
ותיעוד  הזכות   "ָהֱאלִֹהיםֲארֹון  "זכות  אבות  לשאת  את    ֲאִחָּיהַל,  ומרכל

ֵעִלי -ִּפיְנָחס  ֶּבן-ֲאִחטּוב  ֲאִחי  ִאיָכבֹוד  ֶּבן-  ֶבןַוֲאִחָּיה"  =  במהופך  הועתק
ובזאת  מתועד  מוצאו  כי     =)3'  יד'  שמואל  א(  ":נֵֹׂשא  ֵאפֹוד--ְּבִׁשלֹוּכֵֹהן  ְיהָוה  

  ֲאִחי ַוֲאִחָּיה":  מתחייב  עדכון  כדלקמן,  כך-לפי  ."ֲאִחטּוב-עַר  ֶזֶּבן  "אּוה
 ":נֵֹׂשא  ֵאפֹוד--ְּבִׁשלֹוֲאִחטּוב  ּכֵֹהן  ְיהָוה  -ֵעִלי  ֶבן-ִּפיְנָחס  ֶּבן-ִאיָכבֹוד  ֶּבן

מנוקד (  "ֲאִחטּוב-  ֶבןֵעִלי"  אּו  ה"ֲאִחָּיהל  ֶׁשֹו  ב  ָסֵעִלי  "=  מובן  כי,  ואכן
 ).חסר דגש

 
מתעד  את   "ָׁשאּול  וַצְּב  ֹוֵאג  ָהֲאדִֹמיּד"אירוע  הטבח  שביצע      .          ב
-ִעירְּב  ּכֲֹהִנים  85"  של  להורג  ההוצאבשעת    נמלט  אשר"  ֶאְבָיָתר"

-ֶאָחד  ַלֲאִחיֶמֶלְך  ֶּבן-  ֵּבןַוִּיָּמֵלט"  =  )18'  כב'  שמואל  א=  (  "ֲאֶׁשר  ְּבנֹב--ַהּכֲֹהִנים
מהתיעוד .  )20'  כב'  ל  אשמוא(":  ַאֲחֵרי  ָדִוד  ַוִּיְבַרחֲאִחטּוב  ּוְׁשמֹו  ֶאְבָיָתר  

-ֶּבן  "אּוה  "ֲאִחיֶמֶלְך"  כאשר  "ֲאִחיֶמֶלְך-ֶּבן  "אּוה"  ֶאְבָיָתר"כי  ,  מתקבל
 "םֵהים  ִנָּב"  םֵהְו"  ֵעִלי  ֲאִחי  ֲאִחיֶמֶלְך"  אּוהלכן  ו)  =  20'  כב'  שמואל  א  ("ֲאִחטּוב

 ַהּכֵֹהן  ֲאִחטּוב"נכדו  מאשתו  הראשונה  של  "  ֶאְבָיָתר"    כי="  תַחם  ַאֵאְל"
אולם  גורלו .  הכהונה  הגדולההיה  המועמד  הטבעי  לרשת  את  ,  "לֹודָּגַה

 .)12-13' ג' שמואל א= (" ְׁשמּוֵאל"נחרץ בנבואת 
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 :"ףֹוקֲעַלן ִנַּתא לֹ ּוָאהבְנ"   

 
, לכן.    ולעקוף  את  תכתיב  הנבואהלֹוד  ָּגּכֵֹהןרצה  להיות    "ֶאְבָיָתר"

אולם .  "ַחִּגית-ֲאדִֹנָּיה  ֶבן"ת  להמליך  א  "ְצֻרָיה-יֹוָאב  ֶּבן"הצטרף  אל  
  ַהָּנִביא ָנָתן"ת  תמיכב  =  )39'  א'  מלכים  א=  (  "ְׁשלֹמֹה"  המליך  את  "ָּדִוד"

לאביו   "ֶאְבָיָתר"שזכר  את  נאמנותו  של    "ְׁשלֹמֹה".  "ְיהֹוָיָדע-ּוְבָנָיהּו  ֶבן
] עיר  הכוהנים  ["ֲעָנתֹתְל"מירושלים    "ֶאְבָיָתר"גרש  את    רק  -  "ִודָד"
זאת ב  ו"  ָצדֹוקיֵנְּבת  ֶלֻׁשֶּׁשְּב"  הכהונה  הגדולהשמורה  ,  "חַצֶנָל"מאז  ו

  .)27' ב' מלכים א( ":ֵּבית ֵעִלי ְּבִׁשלֹה-ַעל"=  דבר הנבואה מתקיים

 
 ַהֶּמֶלְך  ְׁשלֹמֹהִל  אָצְמִנ  ָהֱאלִֹהים  ֵעֶזר  -  ַאת  ִמְצַרִיםיִצְיִמ    ָׁשָנה480,  אכןו

 .]480[]=3=[]םֱאלִֹהים ֵׁש=[]ָנהמּוֱא]=[ׁשָּדְקִמ[ - ׁשָּדְקִמ תֹונִלְב
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