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  ברייתא דסדר עולם

ירך ך נתפרט מניין השנים בברייתא דסדר עולם: עלי נתמנה לשופט ועוד באותו יום בכ

ששפט את ישראל ארבעים שנה, ועל כן היה שמואל  את חנה. על עלי אומר הכתוב

 כמעט בן ארבעים במות עלי. בכתוב נאמר על כמה חודשים אחר מות עלי, 

מִ  ְרּבּו ַהּיָ ִקְרַית ְיָעִרים ַוּיִ ת ָהָארֹון ּבְ בֶׁ ֶׁ ְהיוּ ים וַ ַוְיִהי ִמּיֹום ש  ִרים ש ָ ּיִ ש ְ ָנה  עֶׁ

י ה':  ל ַאֲחרֵּ ָראֵּ ית ִיש ְ ל ּבֵּ הּו ּכָ ּנָ  )שמואל א ז, ב(ַוּיִ

ת עשרים השנים האלה מסבירה הברייתא כמכוונים לתקופה עד שהעלה דוד המלך א

את הארון לעיר דוד,. והיות שמפורש בפסוק כי דוד מלך בחברון שבע שנים לפני 

                                           
 כתובת לתגובות למאמר :@gmail.com81196ymy 
 .פרק יג 1
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שהעלה את הארון, נאלצה הברייתא לדחוק את שנות שלטונם של שמואל ושאול 

 מלך שנתיים:  בשלוש עשרה שנה. בכתוב מפורש כי שאול

ל  ָראֵּ ִנים ָמַלְך ַעל ִיש ְ ָ י ש  ּתֵּ ָמְלכֹו ּוש ְ אּול ּבְ ָ ָנה ש  ָ ן ש   (אא יג,  שמואל)ּבֶׁ

תה מקוטעת(. ימילא עולה כי שמואל שפט את ישראל עשר שנים )ושנה אחת הימ

 - מלבד זאת דרשו חז"ל את דברי חנה על שמואל הנער

י ה'  נֵּ ת ּפְ ם ַעד עֹוָלם: )שמואל ְוָיש ַ  ַוֲהִבֹאִתיו ְוִנְרָאה אֶׁ ָ  א, כב( אב ש 

מישים שנה. והיות שפסוק זה היה לאחר שגמלה ח – ונה לעולמם של הלוייםוהכש

 זה מתאים לכך שנפטר .היה בן חמישים ושתים בפטירתוומכאן שאותו בגיל שנתיים, 

 זהו חשבונה המדוקדק של הברייתא.וכמעט עם שאול )כמה חודשים לפניו(, 

 קושיות הראשונים

 פירושי רבותינו הראשונים מצאנו שהקשו על מניין השנות הספר שבסדר עולם. אלוב

 הקושיות המרכזיות שבדבריהם:

ים וגו', נראה כי לאחר עשרים  2לאברבנא א. ְרּבּו ַהיָּמִּ מעיר כי בפשוטו של מקרא של ַויִּ

שנה הצליח שמואל להחזיר את כל העם בתשובה ואז נלחם בפלישתים, ואם כן שפט 

את ישראל יותר מעשרים שנה. זו לשונו בקיצור: אין המקום הזה ראוי להודיע בו כמה 

שנים ישב הארון בקרית יערים, כי אם מתי שבו ישראל בתשובה. והודעת הימים אשר 

ישב שם הארון מקומם או בתחילת הסיפור כשמוזכר שבא הארון לקרית יערים, או 

גררת הדברים וספרו התשובה שעשו. וגם באחריתו כשנלקח משם, ולא שיודיעהו אגב 

אמרו וירבו הימים מיותר אחרי שפירש כי היו עשרים שנה. ובמקום אחר )ח א( העיר 

עוד כי הכתוב מספר על כמה וכמה דברים שעשה דוד בתחילת מלכותו כבניין עיר דוד 

ובניין ביתו, ורק לאחר מכן מספר הכתוב על העלאת הארון מקרית יערים, ואם כן, 

הרי שיש יותר מעשרים שנה עד שהעלה דוד את הארון, או לחילופין יש לקצר את 

 .שנות שמואל או שאול

י""מקשה, כיצד אמר שמואל על עצמו  3ג"רלב ב. ַשְבתִּ י וָּ י זַָּקְנתִּ , אם היה אז בן 45ַוֲאנִּ

 .6לאברבנאחמישים? וכן הקשה 

  -אומר  הכתוב  :7לאברבנאעוד הקשה  ג.

                                           
 .ב, פירושו לשמואל א ז 2
 .ב, פירושו לשמואל א ז 3
 .ב, שמואל א יב 4
 .וזקנתו של שמואל מוזכרת עוד כמה פעמים בכתוב 5
 .א, פירושו לשמואל א ח 6
 .שם 7
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ן  ִנים "ּבֶׁ ָ ִים ש  ּתַ ל ּוש ְ ָראֵּ ָמְלכֹו ַעל ִיש ְ אּול ּבְ ָ ן ש  ת ּבֶׁ ֶׁ ָנה ִאיש  ּבֹש  ָ ִעים ש  ַאְרּבָ

ר ָהָיה ָדִוד  ֶׁ ִמים ֲאש  ר ַהּיָ י ָדִוד: ַוְיִהי ִמְסּפַ ית ְיהּוָדה ָהיּו ַאֲחרֵּ ָמָלְך ַאְך ּבֵּ

ה ֳחָדש ִ  ָ ש ּ ִנים ְוש ִ ָ ַבע ש  ֶׁ ית ְיהּוָדה ש  ְברֹון ַעל ּבֵּ חֶׁ ְך ּבְ לֶׁ   8":יםמֶׁ

הרי שאיש בושת בן שאול היה בן ארבעים במלכו. זאת ועוד, שהכתוב אומר כי דוד 

מלך מיד לאחר מיתת שאול על יהודה למשך שבע שנים, ועל איש בושת אומר הכתוב 

כי מלך שנתיים בלבד, ואם כן ישנם חמש שנים של פער בין זמן מלכות דוד לזמן 

ך שאיש בושת הומלך רק חמש שנים לאחר מלכות איש בושת. יתכן שהפער מוסבר בכ

מות שאול, ויתכן כי לאחר מות איש בושת עברו חמש שנים עד שמלך דוד על כל 

. ואפילו אם נניח כדברי רש"י כי חמש (9נחלקו בכך רש"י ותוספות בסנהדרין)ישראל 

שנות ההבדל בין השנתיים שנאמרו בשלטונו של איש בושת לשבע השנים של דוד, 

שהומלך, עדיין היה בן שלושים וחמש במלכו, ושלושת אחיו היו גדולים ממנו  היו לפני

בשנים. והיות שלא יתכן לבן להיות גדול מאביו, מוכח שהיה שאול כבן שישים במלכו 

. ועוד, שאביו שלחו עם האתונות ואף דאג לו כשלא 10ואם כן תמוה מדוע נקרא בחור

רט קשה שלפי סדר עולם שמואל, חזר. האם מתאים כל זה לאדם בן שישים? ובפ

כשהיה בן ארבעים ותשע, נקרא זקן, ושאול, כשהיה בן שישים, נקרא בחור, ונבחר 

 כתחליף להנהגת שמואל.

  :אומרשהכתוב  11לאברבנאו ג"רלבהקשו  ד.

ָכל אֹ  ם ָסִביב ּבְ חֶׁ ּלָ ל ַוּיִ ָראֵּ לּוָכה ַעל ִיש ְ אּול ָלַכד ַהּמְ ָ מוֹ ְיָביְוש  י ָאב ּוִבְבנֵּ ו ּבְ

ר  ֶׁ ים ּוְבֹכל ֲאש  ּתִ ִלש ְ י צֹוָבה ּוַבּפְ ֱאדֹום ּוְבַמְלכֵּ יַע: ה ַיְרש ִ ְפנֶׁ יִ ַעּמֹון ּובֶׁ

 )שמואל א יד, מז(

 אם כל אלו היו במשך שנתיים, מלבד כל הרדיפות שרדף את דוד לאחר מכן?ה

כ"ו, כולם התרחשו -כעין זה יש להעיר, האם כל האירועים המתוארים בפרקים ט"ז ה.

 .12זמן קצר כל כך?  והרי מלחמת גלית לבדה הייתה יותר מארבעים יוםבמשך 

 ל עוד מדברי הכתוב אברבנאבדומה לזה מקשה  ו.

ים  ּתִ ה ְפִלש ְ דֵּ ש ְ ִוד ּבִ ב ּדָ ַ ר ָיש  ֶׁ ִמים ֲאש  ר ַהּיָ ָעה ְוַארְ  ִמיםיָ ַוְיִהי ִמְסּפַ ּבָ

ים: )שמואל א כז, ז(  ֳחָדש ִ

 ? 13זה, הייתה רק שנה אחת אם כל זמן מלכות שאול לפני סיפורה

                                           
 .יא-י, שמואל ב ב 8
 .ה ששהה"ד. כ 9

 .ב, שמואל א ט 10
 .א, פירוש לשמואל א יג 11
 .טז, פירושו לשמואל א יז 12
ר הָּ  13 ל ֲאֶׁשֹּ֨ א ִּ֗ ְשרָּ ֶלְך־יִּ ּול ֶמֽ אֵ֣ ֶבד׀ ׁשָּ ד ֶעֵ֣ וִִּ֜ ה דָּ ים ֲהֽלֹוא־ֶזֹּ֨ ְׁשתִִּּ֗ י ְפלִּ ֵ֣ ר  יׁש ֶאל־ שָּ כִִּ֜ אֶמר אָּ ים ויתירה מכך ַוי ֹּ֨ נִִּ֔ י֙ם אֹו־ֶזֵ֣ה ׁשָּ ֙י ֶזָ֤ה יָּמִּ תִּ ָ֤ה אִּ יָּ

 .אך יש להבין את הלשון המוזרה ימים או שנים(, שמואל א כט)

http://www.daat.ac.il/
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 שאלות נוספות

 ל שאלות הראשונים שהובאו לעיל יש להוסיף עוד קשיים בחשבון הסדר עולם.ע

 בכתוב נאמר על אלקנה א.

ִעירֹו  הְוָעָלה ָהִאיש  ַההּוא מֵּ ִמימָּ ִמים יָּ ֲחו ֹ ִמי ָּ ּתַ ָבאֹות  לה' צְ ְוִלְזּבֹחַ  תְלִהש ְ

ִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּכֲֹהִנים ַלה': וַ  י עֵּ י ְבנֵּ נֵּ ם ש ְ ָ לֹה ְוש  ש ִ ח י ַהּיוֹ ְיהִ ּבְ ְזּבַ ם ַוּיִ

יָה מָ  יָה ּוְבנֹותֶׁ נֶׁ ּתֹו ּוְלָכל ּבָ ְלָקָנה ְוָנַתן ִלְפִנּנָה ִאש ְ ן ָמָנהיִ ּוְלַחּנָה  נֹות:אֶׁ  ּתֵּ

ה  ת ַחּנָ י אֶׁ ִים ּכִ ה ַאַחת ַאּפָ ב ַוה' ָסַגר ַרְחָמּה: ְוִכֲעַסּתָ ם ָרָתהּ צָ ָאהֵּ ַעס כַּ  ּגַ

ה ן ַיֲעש ֶׁ ַעד ַרְחָמּה: ְוכֵּ י ָסַגר ְיהָוה ּבְ ִעָמּה ּכִ ֲעבּור ַהּרְ נָּ  ּבַ ָּ ָּ ש  י  נָּהה ְבש  ִמּדֵּ

ה ְולֹא ֹתאַכל: )שמואל ְבּכֶׁ ה ַוּתִ ּנָ ְכִעסֶׁ ן ּתַ ית ה' ּכֵּ בֵּ  ז(-ג א א, ֲעלָֹתּה ּבְ

דומיננטיים במשכן רק  כשעלי נהיה לשופט, )מלבד השאלה  סתבר שבני עלי היומ

האם אכן השופטים היו מינויים ממש, ולא דברים שנוצרו בתהליך מתמשך(, והיות 

שמפורש בפסוקים שאלקנה עלה לשילה עם חנה כמה וכמה שנים לפני סיפור זה שבו 

ם אלי, ולפיכך בירכּה עלי, ניתן להוכיח מכך שסיפור זה לא היה ביומו הראשון של ע

ם", נצטרך להגדיל את שנות שלטונו של  נקבל את הסבר הברייתא על המילים "ַעד עֹולָּ

ידת לשמואל )או לחילופין את שנות שאול(, כי מניין שנות עלי מתחיל כמה שנים לפני 

 שמואל.

 לאחר מלחמת שמואל בפלישתים נאמר:  ב.

ים ְולֹא ָיְספּו עוֹ  ּתִ ִלש ְ ְנעּו ַהּפְ ּכָ ְגבּול ִיש ְ ַוּיִ לד ָלבֹוא ּבִ הִ  ָראֵּ י ַיד ה' ַוּתְ

ר לָ  ֶׁ ָעִרים ֲאש  ְֹבָנה הֶׁ ש  ל: ַוּתָ מּואֵּ י ש ְ ים ּכֹל ְימֵּ ּתִ ִלש ְ ּפְ ת ְפִלש ְ  ְקחוּ ּבַ אֵּ ים מֵּ ּתִ

יל יִ  בּוָלן ִהּצִ ת ּגְ ת ְואֶׁ ְקרֹון ְוַעד ּגַ עֶׁ ל מֵּ ָראֵּ ל ְלִיש ְ ָראֵּ רָ ִיש ְ ל מִ ש ְ ד אֵּ ּיַ

ים ַוְיִהי ש ָ  ּתִ ִלש ְ ש ְ ּפְ ין ָהֱאֹמִרי: ַוּיִ ל ּובֵּ ָראֵּ ין ִיש ְ מוּ פֹּ לֹום ּבֵּ ת ט ש ְ ל אֶׁ אֵּ

ָנה ְוָסַבב ָ ש  ָנה ּבְ ָ י ש  יו: ְוָהַלְך ִמּדֵּ י ַחּיָ ל ּכֹל ְימֵּ ָראֵּ י ִיש ְ ל וְ ּבֵּ ל ת אֵּ ְלּגָ ַהּגִ

ה: וּ  ּלֶׁ קֹומֹות ָהאֵּ ל ַהּמְ ת ּכָ ל אֵּ ָראֵּ ת ִיש ְ ַפט אֶׁ ָ ה ְוש  ְצּפָ ָרָמָתה הָ ָבתֹו ְתש   ְוַהּמִ

ַח  ם ִמְזּבֵּ ָ ן ש  בֶׁ ל ַוּיִ ָראֵּ ת ִיש ְ ָפט אֶׁ ָ ם ש  ָ יתֹו ְוש  ם ּבֵּ ָ י ש  ז,  שמואל א)ה': לַ ּכִ

 יז(-יג

נָּה"לוש? ועוד, הרי נאמר ש-אם כל זה היה בתוך שנתייםה נָּה ְּבׁשָּ י ׁשָּ ד   שמע, ומ"מִּ

ובכלל קשה לומר שתוך תקופה קצרה ממש הצליח שמואל להחזיר  כמה וכמה שנים.

 ראל בתשובה.את כל עם יש

האם ביומם הראשון של בני שמואל ידעו כולם כי אינם הולכים בדרכיו ופנו  ג.

לשמואל בבקשת מלך? ואם נניח שהדבר לקח לפחות שנה, אז נצטרך להוריד עוד זמן 

 משנות שלטונו של שמואל עצמו. ושוב לפי זה יוצא כי על מספר מועט של שנים אמר

נָּ  י ׁשָּ ד  ַלְך מִּ נָּה וגו'", וזה תמוה כמובן.הכתוב " ְוהָּ  ה ְּבׁשָּ
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נאמר כי  15, בהמשך14מבואר בנביא כי אחיטוב היה אחי אי כבוד בן פינחס בן עלי ד.

אביתר בן אחימלך בן אחיטוב ברח לדוד כשהרג שאול את אנשי נוב עיר הכוהנים. 

כתוב כי היה לו אפוד ושאל בו, ואם כן היה לפחות כבן עשרים שנה.   16לאחר מכן

ון שהיה נכדו של אחיטוב, ולפי חשבון הסדר עולם עברו כעשר שנים מיום הריגת וכיו

פינחס בן עלי ליום הריגת שאול את נוב, אם כן היה אחיטוב כבן חמישים ביום הריגת 

פינחס, ולפי זה אימו הייתה צריכה להיות כבת שבעים, ואיך מתה בלידתה את אי 

 כבוד?

 השנים של הראשונים מניין

ל את עשרים השנים  אברבנאו ג"רלבותיהם, שחלקן הובא לעיל, פרשו של קושיב

שהיה הארון בקרית יערים על התקופה עד שהצליח שמואל להחזיר את כל העם 

בתשובה, ולא עד שהעלה דוד את הארון. וממילא שפט שמואל את ישראל לפחות כמה 

די שנה וכל שאר עשרות שנים )כי התיאור שהפלשתים נכנעו כל ימי שמואל ושהלך מ

 :על משה ושמואל מורים על לפחות עשר שנים(. וכן מצינו דעה זו בחז"ל, הפסוקים

... זה מלך ארבעים שנה וזה מלך ארבעים שנה... )מדרש תהלים, 

 מזמור כה(

דעה זו חולקת על הסדר עולם שהובא בתחילת המאמר. ]עוד יש לציין כי הרד"ק ו

מואל שפט עשרים שנה, אך לא ידוע על גירסא מביא בשם סדר עולם כי ש 17בשופטים

 [כזו בסדר עולם משום מקור אחר, וצ"ע.

כי שאול מלך כעשרים שנה, והיה בן כארבעים במלכו. והכתוב  18לאברבנאעוד מפרש 

ל:", פירושו שנה מהימשחו עד  א  ְשרָּ ַלְך ַעל יִּ ים מָּ נִּ י ׁשָּ ְלכֹו ּוְׁשת  אּול ְּבמָּ נָּה ׁשָּ "ֶּבן ׁשָּ

ל, ושתי שנים מלך עד סיפור זה שהתחיל למרוד בפלשתים. וכעין זה שנמלך בפוע

 .21כי שאול מלך עשרים ושתים שנה 20. אף יוסף בן מתתיהו כותב19ג"רלבפירש  גם 

כי בהגדילנו את זמן  -את הכתובים כל כך  בסדר עולםלא לחינם דחקו כי  ]ויש להעיר,

את  נָּה ְלצ  אֹות ׁשָּ נָּה ְוַאְרַּבע מ  ים ׁשָּ ְׁשמֹונִּ י בִּ ספר שמואל, הרי שיקשה עלינו הכתוב "ַוְיהִּ

ה ַעל  ְמֹלְך ְׁשֹלמ  י לִּ נִּ ֶדׁש ַהש  ו הּוא ַהח  ֶדׁש זִּ ית ְּבח  יעִּ ְרבִּ נָּה הָּ ם ַּבשָּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ ל מ  א  ְשרָּ י יִּ ְּבנ 

ֶבן ַהּבַ  ל ַויִּ א  ְשרָּ ת ַלה'יִּ שלוש מאות שנה  וביפתח מוזכר )שופטים יא כו( כי היו ":יִּ

, ולפי זה מיפתח ועד שלמה עברו רק מאה משבת ישראל בחשבון ובבנותיה ועד לימיו

                                           
 .ג, שמואל א יד 14
 .כ, שמואל א כב 15
 .שמואל א כג 16
 .א, יח 17
 .ז ועוד, כז; א, שמואל א יג 18
 .א, פירושו לשמואל א יג 19
 .קדמוניות היהודים ספר שישי פרק יד 20
 .וראה שם שכתב כי מלך שאול בחיי שמואל שמונה עשרה שנה 21
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וארבעים שנה והיו כמה שופטים ומעשים ביניהם, ואם נאמר שספר שמואל היה במשך 

ד(, הרי שלא נותר זמן דו 40שאול,  20שמואל,  40עלי,  40כמאה וחמישים שנה )

מיפתח לעלי, ומחשבון הכתובים עולה כי היו לכל הפחות שבעים שנה ויתכן אף 

 תשעים )תלוי אם עשרים שנות שמשון כלולים בארבעים שנות שיעבוד הפלשתים(.

התשובה לשאלה זו, היא בהקטנת זמן השופטים, ולכך ראיות רבות מן הכתוב, אך לא 

 ק בספר שמואל.[נתייחס לכך במאמר זה העוס

 

 

 ?מאורעות בחיי דודהמתי התרחשו 

 מעשה בת שבע

מי דוד מתאפיינים בעליה גדולה של מלכותו, חטא בת שבע ומאז ירידה תלולה, י

 רציחות ומרידות. אמנם הכתוב לא מפרש לנו מתי היה מעשה בת שבע, ועלינו לנסות

 לברר זאת בעצמנו.

, ושהיה לו בן קטן ושמו מיכא. נאמר 22מפיבושת לפני מעשה בת שבע מוזכר סיפור

כי מפיבושת היה בן חמש בבוא שמועת שאול ויונתן, אם כן היה בן שתים  23בכתוב

עשרה כשמלך דוד בירושלים, ועברו לפחות עוד כעשר שנים עד שהיה לו בן קטן. 

לאחר מכן מסופר על שליחת דוד שליחים לעמון ועל המלחמה עימם, ובתחילת מעשה 

ים...". ונראה שכוונת הפסוק ב את ַהַמְלֿאכִּ ת צ  נָּה ְלע  ְתׁשּוַבת ַהשָּ י לִּ ת שבע נאמר " ַוְיהִּ

שנה מששלח דוד את שליחיו לעמון )כי בהמשך הסיפור מוזכרת מלחמת בני עמון(, 

ואז מספר הפסוק את מעשה בת שבע. לא ניתן לאחר מעשה זה הרבה אחר כך, כי 

בר גדול כשמת דוד. ]ההכרח לזה הוא כי שלמה מלך שלמה, בנה של בת שבע היה כ

ארבעים שנה, ובנו רחבעם היה בן ארבעים ואחת במלכו, ומכאן שהיה לשלמה בן שנה 

בחיי דוד אביו, וודאי היה כבר גדול כשנישא. גם ברשימת הניצבים שלו בתחילת ימי 

להינשא. כמו  שנים שנישאו לבנותיו, אם כן בנותיו כבר היו ראויות יםמלכותו מוזכר

ת  י ְלע  בו..." ִזְקַנתכן נאמר בכתוב "ַוְיהִּ ּטּו ֶאת ְלבָּ יו הִּ ה נָּׁשָּ .שלמה מלך רק 24ְׁשֹלמ 

ארבעים שנה, ואם היה זקן, הרי שהיה כבר גדול בימי דוד. גם  בקשת אמו של שלמה 

מראים כי כבר היה גדול, ולא  25על אדניהו, בראשית מלכות שלמה ותשובתו הנחרצת

 "עוצרת" בתחילת מלכותו. היתה אמו

                                           
 .שמואל ב ט 22
 .שמואל ב ד 23
 .ד, מלכים א יד 24
 .כד-כב, מלכים א ב 25
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 מרד אבשלום וסוף הספר

נָּה"ב ים ׁשָּ עִּ ץ ַאְרּבָּ ק  י מִּ , ותמהו כמה מן 26תחילת מרד אבשלום אומר הכתוב "ַוְיהִּ

המפרשים מה הם הארבעים שנה, ולא רצו לפרש למלכות דוד, כי אחר כך נאמר שהיה 

שנה. אך נראה , והרי כל מלכות דוד הייתה מארבעים 27רעב שלוש שנים בימי דוד

לומר כי מרד אבשלום היה בשנתו האחרונה של דוד המלך, והפרקים האחרונים בספר 

 היו בתחילת ימי דוד ואין מוקדם ומאוחר בתורה. ואלו הראיות לכך:

ד ...". א. וִּ י דָּ ימ  ב ּבִּ עָּ י רָּ הבדיל, בא לשהלשון משמע  על הרעב הנזכר נאמר בכתוב "וְיהִּ

 משמע שהיה בתחילת ימיו.בימי דוד ולא בימי שאול, ו

ים ַעל ֲאֶׁשר  ב. מִּ ית ַהדָּ אּול ְוֶאל ּב  יתה  על אותו רעב נאמר כי בא "ֶאל ׁשָּ ֶאת  מִּ

ים:". יתכן כי העונש היה עשרות שנים לאחר החטא, אך מסתבר יותר כ נִּ ְבע  ה י היַהגִּ

 סמוך ונראה למעשה.

נאמר, שדוד בירר האם נותר מישהו מבית שאול ומצא את מפיבושת. מדוע  28לעיל ג.

לא מצא את שבעת צאצאי שאול האחרים? אלא מוכח שהם נהרגו קודם לכן, במעשה 

 הרעב על דבר הגבעונים.

הפלשתים כלל לא  ,לאחר הרעב מסופר על מלחמות בפלשתים, אך בסוף ימי דוד ד.

מות אלו היו בשנות שלטונו הראשונות של דוד . ולכן נראה שמלח29היו דומיננטיים

 כשעוד נאבק בפלשתים.

מסופר שם כי הפלשתים ביקשו להרוג את דוד במלחמה, ונשבעו אנשי דוד שלא  ה.

יבוא יותר למלחמה. ואכן בכל מלחמות דוד בעמון וכו', שנכתבו לעיל, נאמר שיואב 

ב שיואב שלח לדוד בסוף ואבישי יצאו ולא דוד. יתירה מכך, במלחמת בני עמון כתו

, כלומר שאת המלחמה 30המלחמה שיבוא ללכוד את העיר כדי שיקרא הניצחון על שמו

 עשה יואב, ורק בסוף דוד הגיע לקטוף את פירות הניצחון.

ַכף ו. תֹו מִּ ילה' א  צִּ ְיבָּ כָּ  בפרקי הסיום של הספר מובאת גם שירת דוד "ְּביֹום הִּ יו ל א 

אּול:", וודא ַכף ׁשָּ לה. להצ י שלא נאמרה השירה לאחר שנים רבות, אלא סמוך ונראהּומִּ

והיינו לאחר שמלך על כל ישראל ולאחר שניצח את הפלשתים שהיו האיום העיקרי 

 על שלטונו.

                                           
 .ז, שמואל ב טו 26
 .א, שמואל ב כא 27
 .שמואל ב ט 28
שמואל )מכל אויביו החל לדרוש בבנין הבית ' ורק כשהניח לו ה( כה-יז, שמואל ב ה)כי דוד הכניעם בתחילת שלטונו  29

 (.א, ב ז
 .כו, שמואל ב יב 30
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בתחילת שנות דוד מובן מהו המניין שביקש לספרם, כדי לגייס את צבאו ולארגן את  ז.

 31ספור את העם?העם למחוזות וכו', אך כשהיה בן שבעים מה לו ל

. 32על דבר המנין שמנה דוד את ישראל בסוף הספר, בא גד החוזה לדוד בדבר ה' ח.

והנה, מלבד בפרשה זו נזכר גד בכתוב רק טרם מלכות דוד, כשאמר לו שלא לשבת 

במצודה אלא ללכת ליער חרת, ואילו בכל שנות דוד מוזכר רק נתן הנביא. ונראה מזה 

, ואם כן נראה כי סיפור זה בו מוזכר גד, היה בשנותיה שגד נפטר בתחילת מלכות דוד

 הראשונות של מלכות דוד.

 :33והדברים מפורשים בפרקי דרבי אליעזר

ר ְנָחס אֹומֵּ י ּפִ ה ַרּבִ נָּ ָּ יו 34ְלַאַחר ש  נָּ בָּ או ל ו  ָּ ֱהַרג ש  ֶׁ נ  ֶׁ ִנים ש  ָ לֹש  ש  ָ א ָרָעב ש  , ּבָ

ֱאַמר ַויְ  ּנֶׁ ֶׁ ָנה, ש  ָ ָנה ַאַחר ש  ָ י ָדִוד ש  ימֵּ ִנים.ּבִ ָ לֹש  ש  ָ י ָדִוד ש  ימֵּ  ִהי ָרָעב ּבִ

 

 סדר השנים סיכום

 שנה. 40לי: ע

 שנה. 30-40שמואל 

 שנה. 15-20שאול 

 שבע שנים. -דוד בחברון 

 כחמש עשרה שנים. -דוד בירושלים לפני מעשה בת שבע 

 כשמונה עשרה שנים. - דוד המלך ממעשה בת שבע ועד מרד אבשלום 

                                           
 .בשמואל ב כד 31
 .יא, שמואל ב כד 32
 .פרק יז 33
 .יש גורסים שלש שנים 34
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