1

וּאל
ַה ְתּעוּ ָדה ָה ֱאל ִֹהית ְ -שׁמ ֵ

ָר ִמי ִניר

ֵע ִלי ֶבּןֲ -א ִחיטוּב  Iהשתלט על אביו ו ְִכי ֵהן ְבּ ִשׁילֹה

)שמואל א' יד' (3
יכל יְ הוָה"ְ :כּ ַבר ִבּיְ ֵמי ֵאילוֹן?
)שמואל א' א' " (9וְ ֵע ִלי ַהכֹּ ֵהן יֹ ֵשׁב ַעלַ -ה ִכּ ֵסּא ַעלְ -מזוּ ַזת ֵה ַ
)שמואל א' ד' (15
בשנת  1127-לפנה"ס.
ֶבּן ָ 58שׁנָה ֵע ִלי שׁוֹ ֵפט אחרי ַע ְבדּוֹן
)שופטים יג' ִ (1מ ְמ ָשׁל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְלָ 40 -שׁנָה +20

מוּאל  -אולי ִבּ ְי ֵמי ֵאילוֹן?
אין תיעוד על הוּ ֶל ֶדת ְשׁ ֵ

אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה"
משנת  1107-לפנה"ס) .שופטים יג' " (1וַיִּ ְתּנֵם יְ הוָה ְבּיַדְ -פּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
יצחוֹן " ֶא ֶבן ָה ָעזֶר" ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָמ ְשׁלוּ ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ 40שׁנָה
ַעד ִנ ְ
ִׁי הוֹלִיד ֶאת ָדּוִד
)מגילת רות ד' ) = (22משוער( בגיל  63י ָ
עפ"י )שמואל ב' ה' ֶ (4בּן ָ 30שׁנָה ָמ ָל ְך ָדּוִ ד +16
בשנת  1091-לפנה"ס.
הוּ ֶל ֶדת ָדּוִד "זְ ָמן ֱא ֶמת"

+4

)שמואל א' ד' ֵ (18ע ִלי ָשׁ ַפט ָ 40שׁנָה

ילה ִלּי ִכּיְ -מ ַכ ְבּ ַדי ֲא ַכ ֵבּד וּבֹ ַזי ֵי ָקלּוּ":
ֵבּית ֵע ִלי )שמואל א' ב' ָ " (30ח ִל ָ

" ַמ ֶפּ ֶלת ָה ֶא ֶבן ָה ֵעזֶר"

)שמואל א' ד' ַ (15ח ֵיּי ֵע ִלי ָ 98שׁנָה
)שמואל א' ד' (11

ֵע ִלי ֵמת
" ַו ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִנ ְל ָק ָחה":

)שמואל א' ו' (1

" ַו ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים"

)שופטים יד' (4
)שמואל א' ז' (2
ִהפּוּך

וּב ֵעת ַה ִהיא ְפּ ִל ְשׁ ִתּים מ ְֹשׁ ִלים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל"
" ָ
ֲח ִפ ַיפת זְ ָמן )שופטים טז' ִ (31שׁ ְמשׁוֹן ָשׁ ַפט ָ 20שׁנָה
+20
ְשׁמוּ ֵאל ָשׁ ַפט ָ 20שׁ ָנה
= מוֹת ִשׁ ְמשׁוֹן
ה ָעזֶר" :בשנת  1067-לפנה"ס.
יצחוֹן " ֶא ֶבן ָ
ִנ ְ

בשנת  1087-לפנה"ס.

ִבּ ְשׁ ִבי ְפּ ִל ְשׁ ִתּים

הוחזר ע"י ְפּ ִל ְשׁ ִתּים אחרי ֳ 7ח ָד ִשׁים

]ָ [430]=[7שׁנָה

ָ 430שׁ ָנה ִל ְי ִציאַת ִמ ְצ ָר ִים

קוּפת ַה ַמּ ְלכוּת:
ְתּ ַ

מוּאל ָמ ַשׁח ֶאת ָשׁאוּל +2 1/2
)שמואל א' י' ְ (1שׁ ֵ

)שמואל א' י' ִ " (1כּיְ -מ ָשׁ ֲח ָך יְ ה ָוה":

ֲמ ֵלק ברפידים
]ָ 432=[9שׁנָה למלחמה ַבּע ָ
ֲמ ֵלק
מ ֶל ְך )שמואל א' יב'  (17בשנת  1065-לפנה"ס = .בקיץְ ,בּ ָשׁ ָנה זו )שמואל א' טו' ָ (2שׁאוּל נלחם ַבּע ָ
ָשׁאוּל ֶ
)שמואל א' טו' ְ " (29וגַם ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל לֹא ְי ַשׁ ֵקּר":
)שמואל א' טז' ְ (13שׁ ֵ
)שמואל א' טז' ַ " (13ו ִיּ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶק ֶרב ֶא ָחיו":
מוּאל משח את ָדּוִ ד +1
ֶח ַזק ָדּ ִוד ִמןַ -ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי":
= )שמואל א' יז' ַ " (50ויּ ֱ
ָדּוִד ָמ ִשׁיח ְבּ ֶשׁ ֶמן בקיץ של שנת  1064-לפנה"ס.
כנראה ָמ ָל ְך ָשׁאוּל ָ 2שׁנִ ים  +כמה ֳח ָד ִשׁים
)שמואל א' יג' ָ (1שׁאוּל ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִ ים ִ +1 1/2ע ְדכּוּן
תן בחורף ָשׁנָה זוֹ
כנראה נפלו ָשׁאוּל ו ְִיהוֹ ָנ ָ
סוף שנת  1063-לפנה"ס.
שׁאוּל ַבּ ִגּ ְלבֹּ ַע
)שמואל ב' א' " (21אַלַ -טל וְ אַלָ -מ ָטר ע ֲֵל ֶיכם" :מוֹת ָ
)שמואל ב' ב' ִ (10אישׁ-בֹּ ֶשׁת ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִ יםְ ,בּ ַמ ֲחנָיִ ם
½+
)שמואל ב' ב' ַ " (1ויְ ִהי אַ ֲח ֵרי" = ½ ָשׁנָה

ָדּוִד ָמ ָל ְך ְבּ ֶח ְברוֹן
)מלכים א' ב' (11
ָדב ָ 33שׁנָה
)שמואל א' ז' ְ (1בּ ֵבּית ֲא ִבינ ָ
)שמואל ב' ו' ֶ " (8-6פּ ֶרץ ֻע ָזּה":

בקיץ של שנת  1062-לפנה"ס.

)שמואל ב' ה' ֳ 6 = (5ח ָד ִשׁים
ַמ ְלכוּת ָדּוִד למשך ָ 40שׁנָה
ָ 7שׁנִ ים ָמ ָל ְך ָדּוִ ד ְבּ ֶח ְברוֹן
ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית II

.1

)שמואל ב' יד' (28
)דבה"י ב' יא' (21
וּשׁ ַלִם
)מלכים א' ב' ָ (11דּוִ ד ָמ ָל ְך ָ 33שׁנָה ִבּיר ָ
)שמואל ב' כד' (24

½+

משנת  1061-לפנה"ס.

)שמואל ב' ה' ָ (5דּוִ ד ָמ ָל ְך ְבּ ֶח ְברוֹן ָ 7שׁנִ ים ֳ 6 +ח ָד ִשׁים
)שמואל ב' ה' ָ (4דּוִד ֶבּן ָ 30שׁ ָנה

+7

וּשׁ ַלִם
בשנת ** 1054-לפנה"ס 24 .דורות )שמואל ב' ו' ֻ (19-2לחֹת ַה ְבּ ִרית ִ IIבּיר ָ
ָדּוִד ֶמ ֶל ְך ִבּירוּ ָשׁ ַלִם
אַמנוֹן וְ ָת ָמר
)שמואל ב' יג' ְ (22-1
אַב ָשׁלוֹם
ֹפל יוֹ ֵעץ ְל ָדּוִ ד וְ ַגם ְל ְ
)שמואל ב' טז' ֲ (23א ִחית ֶ
+26
= ָשׁנָה ְ 33ל ַמ ְלכוּת ָדּוִ ד
בשנת  1028-לפנה"ס.
אַ ְמנוֹן אנס את ָתּ ָמר
+2
ָתיִ ם אח"כ
)שמואל ב' יג' ְ (29-23שׁנ ַ
ֲרי אַ ְב ָשׁלוֹם רצחו את אַ ְמנוֹן בשנת  1026-לפנה"ס.
ַנע ֵ
ָגּד ְו ָנ ָתן ְנ ִבי ִאים
)שמואל ב' יג'  (38אַ ְב ָשׁלוֹם ִבּגְ שׁוּר ָ 3שׁנִ ים +3
בשנת  1023-לפנה"ס.
שׁלוֹם חזר ִלּירוּ ָשׁ ַלִם
אַ ְב ָ
ַעשׂ לוֹ אַ ְב ָשׁלוֹם ֶמ ְר ָכּ ָבה ְו ֻס ִסים":
= )שמואל ב' טו ַ " (1ויּ ַ
+2
ירוּשׁ ַלִם
ָתיִ ם ִבּ ָ
שׁלוֹם במשך ְשׁנ ַ
אַ ְב ָ
וּשׁ ַלִם  -ושניהם נולדו בשנת  1022-לפנה"ס.
ְר ַח ְב ָעם נולד ִבּיר ָ
וּשׁ ַלִם
שׁלוֹם נולדה ִבּיר ָ
אַב ָ
ַמ ֲע ָכה ַבּתְ -
)שמואל ב' טו' ַ " (7ויְ ִהי ִמ ֵקּץ"ָ 40 :שׁ ָנה
מ ְלכוּת ָדּוִד )שמואל ב' טו' (7
ְ 40ל ַ
בשנת  1021-לפנה"ס.
ֶמ ֶרד אַ ְב ָשׁלוֹם

ָדּוִד ָק ָנה את גֹּ ֶרן ֲא ַר ְו ָנה

ְבּגֹּ ֶרן ֲא ַר ְו ָנה ַעל ַהר ַה ַבּיִ ת ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתּ ָיה ֵאי ָנה ָק ֶי ֶמת ְבּאוֹ ָתם ָי ִמים...

" ֶא ֶבן ָה ָעזֶר":
] ֶא ֶבן[=][8
] ָה ָעזֶר[=][3]=[5+7+9
]ְ ]=[2] = [3]+[8בּ ָר ָכה[

)שמואל א' ז' (12

] ְיהוָה[=][8
] ֱאמוּנָה[=] ֵשׁם ֱאל ִֹהים[=][3
]ְ ]=[2] = [3]+[8בּ ָר ָכה[

2

תיעוד טווחי הזמן של ִ 2מ ְל ֲחמוֹת ִהי ְסטוֹ ִריוֹת בין פלשתים וישראל,
ימ ֵצא ָל ֵהם ִל ְבנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל:
יך ְל ִה ָ
חושף את כוונת " ְיהוָה" = ָמ ַתי ְו ֵא ְ
ימ ְט ִרי = ] ֵאל ִנ ְמ ָצא[=] [5או ] ָה ָעזֶר[=] - [3או יחדו.
וּ ָמ ַתי ִס ְמלוֹ ַה ִגּ ָ
טווחי הזמן:
בשנת  1497-לפנה"ס

= " ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים" = )שמות יב' ֵ ] = (40אל ִנ ְמ ָצא[ ָ ] +ה ָעזֶר[ = ]ְ ]=[8יהוָה[.

ָ 370 +שׁנָה

בשנת  1127-לפנה"ס = " ֵע ִלי ַהכּ ֵֹהן" :השתלט על אביו ֲ " -א ִחטוּב" :והיה כּ ֵֹהן וְשׁוֹ ֵפט..
" ְוהוּא ָשׁ ַפט ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ 40שׁנָה" = )שמואל א' ד' .(18
ָ 20 +שׁנָה

מוּאל.
= במחצית ָ = Iשׁ ַפט ֵע ִלי ָ 20שׁנָה = ובכללן לא מתועד מתי נולד ְשׁ ֵ

בשנת  1107-לפנה"ס = ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִבּ ְי ֵמי " ֵע ִלי" השתלטו ומשלו על ישראל למשך ָ 40שׁנָה.
אַר ָבּ ִעים ָשׁ ָנה") :שופטים יג' .(1
"ו ִַיּ ְתּנֵם ְיהוָה ְבּיַדְ -פּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
ָ 20 +שׁנָה
בשנת  1087-לפנה"ס

מוּאל ְמ ָשׁ ֵרת ְבּ ִשׁילֹה".
= במחצית ָ = IIשׁ ַפט ֵע ִלי ָ 20שׁנָה = " ְוהוּא ְשׁ ֵ

מ ָפּ ָלה ִהי ְסטוֹ ִרית" ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
= " ָה ֶא ֶבן ָה ֵעזֶר") :שמואל א' ד'  = (1פלשתים הנחילו " ַ
"לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" = )שמואל א' ד'  = (11נפלו בשבי פלשתים ואבד הכבוד
ינ ָחס" מתו באותו יום ,כנאמר בדבר
וּפ ְ
הלאומיֵ " .ע ִלי" ובניו " ָח ְפ ִני ִ
הנבואה .זמן רב לפני " ַמ ָפּ ָלה ִהי ְסטוֹ ִרית זוֹ" ,אבד " ֶק ֶשׁר ָה ֱא ֶמת"
ָקר ַבּיּ ִ
וּד ַברְ -יהוָה ָהיָה י ָ
" ְ
ָמים ָה ֵהםֵ --אין ָחזוֹן ִנ ְפ ָרץ") :שמואל א' ג' .(1
אולם עם הופעת סמל ] ֶצ ֶדק[=]ָ 410=[5שׁנָה ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים ,שמע
ֹאמר
מוּאל" לראשונה בחייו נבואת אלהים קשה = )שמואל א' ג' ַ " = (11ויּ ֶ
" ְשׁ ֵ
ֹשׂה ָד ָבר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָכּל-שׁ ְֹמעוֹ--
מוּאל ִהנֵּה אָנ ִֹכי ע ֶ
ְיהוָה ֶאלְ -שׁ ֵ
אָזנָיו" :להוכיח כי סמלו ] ֵאל ִנ ְמ ָצא[=] [5והוא
ְתּ ִצ ֶלּינָה ְשׁ ֵתּי ְ
" ֶא ְלק ִֹשׁי" .נבואה זו התקיימה באותה " ַמ ָפּ ָלה" כאשר פלשתים הכו
ַארוֹן ֱאל ִֹהים ִנ ְל ָקח") :שמואל א' ד' .(11
את ישראל בשדה המערכה = "ו ֲ
כלומר ,פלשתים לקחו בשבי את כבודו של עם ישראל ,את " ֲארוֹן
ָה ֱאל ִֹהים" ובו "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" .לאור ניצחון היסטורי זה ,ראו
פלשתים את בני-ישראל כחסרי כבוד ואת עצמם ראו כמושלים
בישראל " ָל ֶנ ַצח".
יכל
ֹשׁב ַעלַ -ה ִכּ ֵסּא ַעלְ -מזוּזַת ֵה ַ
ְע ִלי ַהכּ ֵֹהן י ֵ
מוּאל" = "ו ֵ
כאשר נולד " ְשׁ ֵ
ְיהוָה") :שמואל א' א'  = (9היה " ֵע ִלי ַהכּ ֵֹהן" = גם "שׁוֹ ֵפט" .באותה עת
מעמדו כשופט שווה היה למעמד של מלך ,כפי שהנהיג בזמנו " ִגּ ְדעוֹן".
כדי לבסס את עמדת הכוח הזו ,הרחיק " ֵע ִלי" את אביו " ֲא ִחיטוּב
ֹה ִניםֲ --א ֶשׁר
ימ ֶל ְך" " ְבּ ִעירַ -הכּ ֲ
ֹהן ַה ָגּדוֹל" ]ואולי " ִכּ ֵהן ֲא ִחיטוּב" עם בנו " ֲא ִח ֶ
ַהכּ ֵ
ְבּנֹב" :ואולי נשאר " ְבּ ִשׁילֹה"[ ומעצם התיעוד ברור ,כי במשך ָ 40שׁנָה " ִכּ ֵהן
ֵע ִלי" באוהל מועד .אולם ,מאחר ומעמדו של ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדוֹל שמור לו עד
יום מותו ,יכול היה " ֵע ִלי" להיות רק כּ ֵֹהן בפועל .באותה עת כיהנו
ינ ָחס ְבּנֵיֵ -ע ִלי" = )שמואל א' ב'  = (12ומכוח
וּפ ְ
באוהל מועד גם " ָח ְפ ִני ִ
וּבנֵי ֵע ִלי ְבּנֵי
מוצאם זה היו בעלי זכות לשאת את " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים"ְ "...
ילה
ְע ָתּה ְנ ֻאםְ -יהוָה ָח ִל ָ
ָעל" :ועל שניהם אמר " ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים" "ו ַ
ְב ִליּ ַ
ֵקלּוּ") :שמואל א' ב'  (30ועליהם ניבא " ִאישׁ
ִלּי ִכּיְ -מ ַכ ְבּ ַדי ֲא ַכ ֵבּד וּבֹזַי י ָ
ָה ֱאל ִֹהים" מוות ובאותו יום = )שמואל א' ב'  .(34באותם ימים ניבא גם
מוּאל" = )שמואל א' ג'  = (13-12את נבואתו הראשונה כאשר " ָדּן
" ְשׁ ֵ
ָה ֱאל ִֹהים" את " ֵע ִלי" ,על כי ידע ולא עצר את שני בניו הבזים למוסר
ֵצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" .השפעתם
ֹשׁה ובשחיתותם מסכנים את עתיד "נ ַ
תּוֹ ַרת מ ֶ
ינ ָחס" ,סילפה את צורת האמונה
וּפ ְ
הבלתי מוסרית של " ָח ְפ ִני ִ
בישראלֲ " .ארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" ובו "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" נראו אז ,כקמיע,
המצווה על " ֱאל ִֹהים" להיות " ְל ֵעזֶר" ולמלא כל רצון של בני העם
הנבחר וללא מחויבות ונאמנות מצדם .על-כן באותו "יוֹם ִהי ְסטוֹ ִרי
ה ֵעזֶר") :שמואל
צוּ ָוה ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" להכות את האויב בשדה = " ָה ֶא ֶבן ָ
א' ד'  = (1ובאותו יום נלקחו "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" בשבי פלשתים.
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ינ ָחס" הם שהביאו את " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" אל
וּפ ְ
בניו של " ֵע ִלי ָ -ח ְפ ִני ִ
שדה " ָה ֶא ֶבן ָה ֵעזֶר" וכפי שנאמר בדבר הנבואה בו ביום מתו שניהם.
גם " ֵע ִלי" באותו יום ,כאשר שמע על ַה ַמּ ָפּ ָלה ַה ְגּדוֹ ָלה וכי " ָה ֲארוֹן
ְולוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" נפלו בשבי ,צללו שתי אוזניו והוא מזועזע ומבוהל נפל
אחורנית מכיסאו שבר את מפרקתו ומת ֶבּן ָ 98שׁנָה = )שמואל א' ד' .(15
ינ ָחס"  -שהייתה בהריון  -לשמע
באותו יום ,גם כלתו של " ֵע ִלי" אשת " ִפּ ְ
הידיעה הקשה על נפילת " ָה ֲארוֹן" בשבי פלשתים נתקפה בזעזוע
ובצירי לידה מוקדמים שהביאו למותה .לפני שנפחה את נשמתה
ָלה ָכבוֹד
יכבוֹד ֵלאמֹר גּ ָ
ַער ִא ָ
ַתּ ְק ָרא ַלנּ ַ
יכבוֹד" = "ו ִ
קראה לבן שנולד = " ִא ָ
ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל ֶאלִ -ה ָלּ ַקח ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים") = :שמואל א' ד' .(21

" ִמ ְב ָחן ְרצוֹן ָה ֱאל ִֹהים":

)שמואל א' ו' .(14-3

ְאת "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" ,אולם לא
פלשתים אמנם לקחו בשבי את ָה ֲארוֹן ו ֶ
החזיקו בהם זמן רבִ " .שׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים") :שמואל א' ו'  = (1בסמל ] ֵשׁם[=][7
"הוּכּוּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּיַד ָה ֱאל ִֹהים" בעונשים כבדים כמכות מצרים
ובעינויים קשים ,בכל עריהם = )שמואל א' ה'( = שם שהה " ָה ֲארוֹן"..
מודאגים ומבוהלים נועצו ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים בקוסמיהם שהחליטו כי
חובה עליהם להחזיר את " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" לבעליו החוקיים .אולם,
את טקס העברת " ָה ֲ
ארוֹן" לישראל קבעו קוסמי פלשתים )שמואל א' ו' (11-1
לקיים " ְכּ ִמ ְב ָחן"ָ " ..ה ִאם אָ ֵכן ֶזה ְרצוֹן ָה ֱאל ִֹהים":
ָלה ֲח ָד ָשׁה" הניחו את " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" ובו "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית"
 .1על " ֲעג ָ
ולצד " ָה ֲארוֹן" ..הניחו ארגז מתנות זהב.
 .2אל העגלה רתמו " ְשׁ ֵתּי ָפרוֹת ָעלוֹת" :צעירות אשר זו להן פעם ראשונה
להיות נרתמות בעול הרתמה והיה סיכוי כי לא תהיינה ממושמעות.
ָ " .3פּרוֹת ָעלוֹת" הן כאלה שהמליטו לא מכבר " ֲע ָג ִלים" יונקים וזו
הייתה להן ההמלטה הראשונה בחייהן.
 .4את " ָה ֲע ָג ִלים" סגרו " ָבּ ֶר ֶפת" בה ינקו בקביעות כאשר את " ַה ָפּרוֹת"
רתמו ,במתכוון " ֶאל ֶע ְג ַלת ַה ִמּ ְב ָחן"  -ממש לקראת שעת ההנקה.
 .5לאחר שנרתמו " ֶאל ֶע ְג ַלת ַה ִמּ ְב ָחן" ,במרחק לא רב מן " ָה ֶר ֶפת" ,הניחו
" ַל ָפּרוֹת" לבחור את דרכן .כמובן על-פי טבען אמורות היו " ַה ָפּרוֹת"
לפנות ֶ " -אל ַה ֶר ֶפת ֶאל ָה ֲע ָג ִלים"  -כדי לספק את יצר ההנקה.
" ְואָ ֵכן ָה ָיה ֶזה ְרצוֹן ָה ֱאל ִֹהים" :שהוכיח " ֶצ ֶדק" במבחן קוסמי
פלשתים :במקום לפנות " ֶאל ַה ֶר ֶפת" משכו " ַה ָפּרוֹת ְללֹא ֶע ְגלוֹן ֶאת
ָלה" והלכו דרך ארוכה עד " ֵבּית ָשׁ ֶמשׁ" = "ו ִַיּ ַשּׁ ְרנָה ַה ָפּרוֹת ַבּ ֶדּ ֶר ְך
ָה ֲעג ָ
ָמין
אַחת ָה ְלכוּ ָהל ְֹך ְוגָעוֹ ְולֹאָ -סרוּ י ִ
ַעלֶ -דּ ֶר ְך ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ ִבּ ְמ ִס ָלּה ַ
משׁ") :שמואל
יהם ַעדְ -גּבוּל ֵבּית ָשׁ ֶ
אַח ֵר ֶ
וּשׂמֹאול ְו ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ה ְֹל ִכים ֲ
ְ
א' ו'  .(12אנשי " ֵבּית ָשׁ ֶמשׁ" קבלו את " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" בהקרבת
קורבנות ואולם ,נענשו .אז העבירו את משמרת " ָה ֲארוֹן" לידי " ְבּנֵי-
ָדב" " ַבּ ִגּ ְב ָעה ְבּ ִק ְריַת ְי ָע ִרים" = )שמואל א' ז'  .(1אולם
ֵלוִי" אל " ֵבּית ֲא ִבינ ָ
פלשתים ,למרות שהחזירו את " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" ,ראו בניצחונם
ההיסטורי מציאות המקנה להם זכות להמשיך ולמשול בבני-ישראל
עד אין סוף כל הדורות.
ָ 20 +שׁנָה

= "ו ִַיּ ְהיוּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה") :שמואל א' ז'  = (2לאחר ַה ַמּ ָפּ ָלה ַה ְגּדוֹ ָלה ובהן שפט
מוּאל" את בני-ישראל ,אולם לא לבדו .בחפיפת זמנים במשך אותן
" ְשׁ ֵ
וּב ֵעת ַה ִהיא ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
ָ 20שׁנָה = )שופטים טז'  = (31שפט גם " ִשׁ ְמשׁוֹן" = " ָ
מ ְֹשׁ ִלים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל") :שופטים יד'  = (4לתיעוד ִמ ְמ ָשׁל ַ 40ה ָשּׁנָה = )שופטים יג' .(1
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וּך ִהי ְסטוֹ ִרי = ָ 430שׁנָה ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים.
בשנת  1067-לפנה"ס = " ֶא ֶבן ָה ָעזֶר" :נִ ָצּחוֹן ִהפּ ְ
" ְבּ ִמ ְל ָח ָמה ִהי ְסטוֹ ִרית זוֹ" גברו " ִי ְשׂ ָר ֵאל" על פלשתים והשיבו לעצמם
יסק
וֹבּ ִל ְ
מוּאל" הציב במקום ] ֶא ֶבן[=] [8א ֵ
את כבודם ועצמאותםְ " .שׁ ֵ
וּבין ַה ֵשּׁן ו ִַיּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁ ָמהּ
ָשׂם ֵבּיןַ -ה ִמּ ְצ ָפּה ֵ
אַחת ַויּ ֶ
מוּאל ֶא ֶבן ַ
"ו ִַיּ ַקּח ְשׁ ֵ
ָרנוּ ְיהוָה") :שמואל א' ז'  .(12ואפשר לשער כי
ֹאמר ַעדֵ -הנָּה ֲעז ָ
ֶא ֶבן ָה ָעזֶר ַויּ ַ
נתן לה את השם " ֶא ֶבן ָה ָעזֶר" כדי לסמל ] ֵשׁם[=]ָ 430=[7שׁנָה כטווח
וּך" להיות
זמן להוכחה גימטרית ,כאשר " ְבּ ֵשׁם ֱאל ִֹהים" נצרף " ִהפּ ְ
] ָה ָעזֶר[=].[3
מוּאל" בסמל ] ֵשׁם[=]ָ ]=[7ה ֶא ֶבן ָה ֵעזֶר[
ֵצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" תיעד " ְשׁ ֵ
נאמן " ְלנ ַ
גם את = )שמואל א' ד' ַ = (1ה ַמּ ָפּ ָלה ַה ְגּדוֹ ָלה שהתרחשה באותו שדה מערכה
כאמור ָ 20שׁנָה קודם לכן.
מוּאל" את
מאידך ,כדי להדגיש כי טווח זמן " ָה ָעזֶר" הגיע ,תיעד " ְשׁ ֵ
וּך ַה ִהי ְסטוֹ ִרי בסמל ] ֶא ֶבן ָה ָעזֶר[=]ְ ]=[2בּ ָר ָכה[ָ " .ה ֵעזֶר
ִנ ְצחוֹן ַה ִהפּ ְ
ָה ֱאל ִֹהי" אם-כן ,כיפר על עוון ישראל אשר הביא לנפילת "לוּחוֹת
ַה ְבּ ִרית" בשבי פלשתים ,בסמל ] ֵאל ִנ ְמ ָצא[=]ֶ " = [5א ְלק ִֹשׁי" .עם זאת,
סמל ] ָה ָעזֶר[=] [3מוכיח כי אלהים קובע " ָמ ַתי" הוּא " ֶא ְלק ִֹשׁי" ומה
ימ ְט ִרי וּ ָמ ַתי ִס ְמלוֹ " ְבּ ָר ָכה" ] ֶא ֶבן ָה ָעזֶר[=]ְ ]=[2בּ ָר ָכה[.
הוא ִס ְמלוֹ ַה ִגּ ָ
ָ 2 +שׁ ִנים
בשנת  1065-לפנה"ס

ֳ 6 +ח ָד ִשׁים

ָשׂם ֶאתָ -בּנָיו שׁ ְֹפ ִטים
מוּאל ַויּ ֶ
ָקן ְשׁ ֵ
מוּאל וּ ָבּנָיו "ו ְַי ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ז ֵ
= ָשׁ ְפטוּ ְשׁ ֵ
ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל") :שמואל א' ח' .(1
=

ֹאמרוּ ֵא ָליו
מוּאל" יקים עליהם " ֶמ ֶל ְך"ַ " = :ויּ ְ
בני-ישראל דרשו כי " ְשׁ ֵ
ימהָ -לּנוּ ֶמ ֶל ְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ-
יך ַע ָתּה ִשׂ ָ
ֶיך לֹא ָה ְלכוּ ִבּ ְד ָר ֶכ ָ
וּבנ ָ
ָק ְנ ָתּ ָ
אַתּה ז ַ
ִהנֵּה ָ
גּוֹים") :שמואל א' ח' .(1
ְ -כּ ָכלַ -ה ִ

" ַמ ְלכוּת ָשׁאוּל"
בשנת  1065-לפנה"ס = " ָמ ָל ְך ָשׁאוּל":

השם " ָשׁאוּל" אינו מקרי אלא תיעודי להוכיח כי היה ָשׁאוּל למלוכה...

כנראה בקיץ של שנה זו = ] ֱא ֶמת[=]ָ 432=[9שׁנָה ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים.
אל" .וניתן לשער עפ"י = )שמואל ב' ב' = (10
" ָשׁאוּל ֶבּןִ -קישׁ ָמ ָל ְך ַעל ִי ְשׂ ָר ֵ
וּשׁ ַתּ ִים
ֹשׁת ֶבּןָ -שׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ ַעלִ -י ְשׂ ָר ֵאל ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ִאישׁ-בּ ֶ
" ֶבּןְ -
אַח ֵרי ָדוִד" :כי ָשׁאוּל ָמ ָל ְך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדה ָהיוּ ֲ
אַך ֵבּית ְי ָ
ָשׁ ִנים ָמ ָל ְך ְ
וּשׁ ֵתּי ָשׁ ִנים ָמ ַל ְך ַעלִ -י ְשׂ ָר ֵאל") :שמואל א' יג' .(1
וְ הוּא ֶבּן ָ 58שׁנָה = " ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
ככלל ,נובע מחשבון השנים לחיי " ָדּוִד" כי ככל הנראהָ " :מ ָל ְך ָשׁאוּל
ַעלִ -י ְשׂ ָר ֵאל ֳ 30ח ָד ִשׁים".
ֲמ ֵלק עד תום .אז אמר
ֳ 6 +ח ָד ִשׁים = באותה שנה ,נכשל " ָשׁאוּל" ולא השמיד את ע ָ
אָדם
ָחם ִכּי לֹא ָ
ֵצח ִי ְשׂ ָר ֵאל לֹא ְי ַשׁ ֵקּר ְולֹא ִינּ ֵ
מוּאל" = " ְוגַם נ ַ
" ְשׁ ֵ
ָחם ") :שמואל א' טו' .(29
הוּא ְל ִהנּ ֵ
משנת  1064-לפנה"ס = המאבק בפלשתים נמשך עוד כָ 14 -שׁנָה ומתיעוד של אותם ימים עולה
הסמל ] ֱאל ִֹהים[=]ֵ ]=[5אל ִנ ְמ ָצא[ אם " ָבּ ֵאפוֹד" אם " ְבּ ָחזוֹן ִנ ְפ ָרץ".
מוּאל" משח את " ָדּוִד" = )שמואל א' טז'  = (13ומספר ימים לאחר מכן
ֳ 6 +ח ָד ִשׁים = " ְשׁ ֵ
ֶחזַק ָדּוִד ִמןַ -ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
ָליָת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי = " ַויּ ֱ
ארע הניצחון ההיסטורי על גּ ְ
ַך ֶאתַ -ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ו ְַי ִמ ֵתהוּ") :שמואל א' יז' .(50
וּב ֶא ֶבן ַויּ ְ
ַבּ ֶקּ ַלע ָ
ָה ְלאָה") :שמואל א' יח' .(9
ֳ 6 +ח ָד ִשׁים = "ו ְַי ִהי ָשׁאוּל עוֹיֵן ֶאתָ -דּוִד ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא ו ָ
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בשנת  1063-לפנה"ס

לוּכה ַעלִ -י ְשׂ ָר ֵאל
ְשׁאוּל ָל ַכד ַה ְמּ ָ
= " ָשׁאוּל ֶמ ֶל ְך ִי ְשׂ ָר ֵאל" במלוא הדרו = "ו ָ
צוֹבה
וּב ַמ ְל ֵכי ָ
וּב ֱאדוֹם ְ
וּב ְבנֵיַ -עמּוֹן ֶ
ו ִַיּ ָלּ ֶחם ָס ִביב ְבּ ָכל-א ְֹי ָביו ְבּמוֹאָב ִ
ַצּל ֶאת-
ֲמ ֵלק ַויּ ֵ
ַך ֶאת-ע ָ
ַעשׂ ַח ִיל ַויּ ְ
יע ַויּ ַ
ַר ִשׁ ַ
וּבכֹל ֲא ֶשׁרִ -י ְפנֶה י ְ
וּב ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד שׁ ֵֹסהוּ") :שמואל א' יח' .(48-47
ָתן" = )שמואל א' כ' " = (17ו ִַיּ ְב ַרח ָדּוִד" = )שמואל א' כד' ְ " = (14ו ָשׁאוּל רֹ ְד ֵפהוּ":
אַה ָבת ָדּוִד וִיהוֹנ ָ
=" ֲ

ָ 1 +שׁנָה
בשנת  1062-לפנה"ס

ָפלוּ" = )שמואל א' לא'  = (2על הרי הגלבוע = " ַה ְצּ ִבי ִי ְשׂ ָר ֵאל
= " ָשׁאוּל וּ ָבנָיו נ ְ
בּוֹרים") = :שמואל ב' א' .(19
ָפלוּ ִג ִ
יך נ ְ
יך ָח ָלל ֵא ְ
מוֹת ָ
ַעלָ -בּ ֶ

ְאַבנֵר ֶבּן-נֵר ַשׂרָ -צ ָבא ֲא ֶשׁר ְל ָשׁאוּלָ --ל ַקח ֶאתִ -אישׁ
ֳ 6 +ח ָד ִשׁים = תיעוד חסר = "ו ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה
ֲב ֵרהוּ ַמ ֲחנ ִָים") = :שמואל ב' ב' ֶ " = (8בּןְ -
ֹשׁת ֶבּןָ -שׁאוּל ַו ַיּע ִ
בֶּ
אַך ֵבּית
וּשׁ ַתּ ִים ָשׁ ִנים ָמ ָל ְך ְ
ֹשׁת ֶבּןָ -שׁאוּל ְבּ ָמ ְלכוֹ ַעלִ -י ְשׂ ָר ֵאל ְ
ִאישׁ-בּ ֶ
אַח ֵרי ָדוִד") = :שמואל ב' ב' .(10
הוּדה ָהיוּ ֲ
ְי ָ

" ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד":
= " ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַל ְך ָדּוִד ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים") = :שמואל ב' ה'  = (5וביסס )כנראה בקיץ
של אותה שנה( את מלכותו.

ֳ 6 +ח ָד ִשׁים

משנת  1061-לפנה"ס

= " ָדּוִד ָמ ַל ְך ְבּ ֶח ְברוֹן ָ 7שׁ ִנים נוֹ ָספוֹת"

=

הוּדה ֶשׁ ַבע
" ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַל ְך ַעלְ -י ָ

ֹשׁת" = )שמואל ב' ד' .[(7
וּב ֲענָה" רצחו את " ִאישׁ-בּ ֶ
שׁ ִנים") = :שמואל ב' ה' ֵ "] .(5ר ָכב ַ
ָ
ָ 7 +שׁ ִנים
בשנת ** 1054-לפנה"ס

= " ָדּוִד" כבש את ירושלים  -ואת ָה ֲארוֹן ובו "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" הביא
ָלה ֲח ָד ָשׁה ו ִַיּ ָשּׂ ֻאהוּ ִמ ֵבּית
ַר ִכּבוּ ֶאתֲ -ארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶאלֲ -עג ָ
לבירתו " ַויּ ְ
ָדב ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְב ָעה") :שמואל ב' ו'  .(3כלומר ,מעת שהוחזרו מהשבי
ֲא ִבינ ָ
ָדב" = ָ 33שׁנָה.
הפלשתי נשארו "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית ָבּ ֲארוֹן" " ְבּ ֵבית ֲא ִבינ ָ

בשנת  1053-לפנה"ס

אַמּה
"ו ִַיּ ַקּח ָדּוִד ֶאתֶ -מ ֶתג ָה ָ

ָ 1 +שׁנָה

= " ָדּוִד" נלחם והכניע סופית את פלשתים
ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים") :שמואל ב' ח' .(1

=

ָ 32 +שׁנָה
בשנת  1021-לפנה"ס =

אַר ָבּ ִעים ְל ַמ ְלכוּת ָדּוִד" הסתיים פרק הנבואה על גורל " ֵבּית
" ִבּ ְשׁ ַנת ָה ְ
ֵע ִלי" כלומר ָ 66 -שׁנָה לאחר נפילת " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" בשבי פלשתים.
אַב ָשׁלוֹם" ..למרוד " ְבּ ָדוִד" אביו = "ו ְַי ִהי
ָעץ ֲא ִחית ֶֹפל ְל ְ
באותם ימים "י ַ
אַב ָשׁלוֹם ָפּ ָרץ"ְ " ..ו ָדוִד"
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה") :שמואל ב' טו' ֶ " .(7מ ֶרד ְ
ִמ ֵקּץ ְ
נאלץ לנטוש את ירושלים ודרך המדבר ,לברוח ולעבור את הירדן
ֲצת ֲא ִחית ֶֹפל"
אַב ָשׁלוֹם" באותה עת בירושלים קיבל את "ע ַ
מזרחהְ " .
להוכיח את עליונותו וכדי להבאיש את אהדת העם לאביו שכב עם
" ְנשׁוֹת ָדּוִד" = )שמואל ב' טז'  = (22לעיני כל ישראל  -כדבר הנבואה = )שמואל ב'
ָת ִתּי
ֶיך ְונ ַ
יך ְל ֵעינ ָ
ָשׁ ָ
ית ָך ו ְָל ַק ְח ִתּי ֶאת-נ ֶ
יך ָר ָעה ִמ ֵבּ ֶ
יב' ִ " = (11ה ְנ ִני ֵמ ִקים ָע ֶל ָ
יך ְל ֵעינֵי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַהזֹּאת":
ָשׁ ָ
ְשׁ ַכב ִעם-נ ֶ
יך ו ָ
ְל ֵר ֶע ָ
ָתן
אַב ָשׁלוֹם" ..בתמיכתם של נ ָ
ובאותם ימים ,מיד לאחר כשלון " ֶמ ֶרד ְ
ָדע = "ו ִַיּ ַקּח ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ֶאתֶ -ק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמן ִמןָ -הא ֶֹהל
וּב ָניָהוּ ֶבןְ -יהוֹי ָ
ָביא ְ
ַהנּ ִ
ֹאמרוּ ָכּלָ -ה ָעם ְי ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך
שּׁוֹפר ַויּ ְ
ו ִַיּ ְמ ַשׁח ֶאתְ -שׁלֹמֹה ו ִַיּ ְת ְקעוּ ַבּ ָ
ְשׁלֹמֹה") :מלכים א' א'  .(39באלה הימים נפטר " ֲא ִחטוּב" ְוהוּא ] ְק ָה ִתי[ = ְכּ ֶבן
ָ 180שׁנָה.
אז " ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך" כדי = " ְל ַמ ֵלּא ֶאתְ -דּ ַבר ְיהוָה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַעלֵ -בּית
מוּאל" = )שמואל א' ג' (13-12
ֵע ִלי ְבּ ִשׁלֹה") :מלכים א' ב'  = (27קיים את נבואת " ְשׁ ֵ
והעביר את ירושת הכהונה הגדולה " ִמ ֵבּית ֵע ִלי" – " ְל ֵבית ָצדוֹק".

6

שׁ ֶשּׁ ֶלת ְבּ ֵני ָצדוֹק":
שׁ ֶשּׁ ֶלת ְק ָהת" = " ֻ
"ֻ
הוֹליד ֶאת-
ַא ִחיטוּב ִ
" ֵע ִלי" וגם " ָצדוֹק" היו בניו של " ֲא ִחטוּב" = "ו ֲ
ָצדוֹק") :דב"הי א' ה'  = (34אולםָ " ,צדוֹק" היה בכורו של " ֲא ִחטוּב" מאשתו
השניה .כלומר ,מכוח " ִבּ ְר ַכּת ַי ֲעקֹב" ומזכותו של " ֵלוִי" שהוליד
ַבּ ִיּ ְק ָההּ ]באריכות הימים[ )ואולי לבת-פרעה( את " ְק ָהת" ומכוח תּוֹ ַרת
ֹשׁה התחייב  -כי " ֵע ִלי"  -כבכורו של " ֲא ִחטוּב" מאשתו הראשונה,
מֶ
יירש את הכהונה הגדולה ביום מותו של אביו .השחיתות בזרע " ְק ָהת"
ועונש הנצח " ְל ֵבית ֵע ִלי" ,מוצנעים בין ניסוחי ספר שמואל ,אך וודאי
ָשׁר":
מספקים את המחויבות כלפי " ָה ֱא ֶמת" הכתובה = " ַעלֵ -ס ֶפר ַהיּ ָ
הוא "יוֹ ָמן לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" .יומן זה שעודכן מידי יום בידי ַהכּ ֵֹהן
ַה ָגּדוֹל" תועדו בו טווחי הזמן ותמורות הגורל של עם ישראל לטוב
ולרע מעצם "פּ ַֹעל ֱאל ִֹהים") :תהלים סד'  .(10ואמנם ,את תיעוד מקומו של
שׁ ֶשּׁ ֶלת ְק ָהת" קשה לזהות בברור ,עקב אי הסדר וחוסר הארגון
" ֵע ִלי ְבּ ֻ
בין הפסוקים .ההוכחה כי שחיתות " ֵבּית ֵע ִלי" באה גנטית אל " ֶז ַרע
ֲא ִחטוּב" מביצית אשתו הראשונה  -כנראה הייתה קשה לתיעוד.
כלומר ,לא נכתבה הודאה כי מתורשה של אישה הושחתה רמת המוסר
בתורשת " ֶז ַרע ְק ָהת" והיא המקור לעונש הנצחי אשר הוטל על " ֵבּית
ֵע ִלי".
אולם ,התיעוד אשר בא ואמנם מוכיח את רמת המוסר כראויה לאמון
בתורשת " ֻ
ֹה ִנים ַה ְלו ִִיּם
ְהכּ ֲ
שׁ ֶשּׁ ֶלת ְבּ ֵני ָצדוֹק" ממשיכי " ֶז ַרע ְק ָהת" = "ו ַ
ְבּנֵי ָצדוֹק ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ ֶאתִ -מ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ִבּ ְתעוֹת ְבּנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ַלי--
ֵה ָמּה ִי ְק ְרבוּ ֵא ַלי ְל ָשׁ ְר ֵת ִני") :יחזקאל מד'  = (15חושף מעצם קיומו את הפרק
ההיסטורי הייחודי המעיד על שחיתות מוסרית ,אותה הביאו " ְבּ ֵני
ֵצח ִי ְשׂ ָר ֵאל".
ֵע ִלי" על "נ ַ
ימ ֶל ְך" מתועדים
" ֶז ַרעֲ -א ִחטוּב" - :מאשתו הראשונה ְ " -בּ ֵני ֵע ִלי ו ֲא ִח ֶ
במסגרת שני אירועים נפרדים בין טווחי הזמן של " ְי ֵמי ָשׁאוּל":
ָתן" ונושא
אירוע הניצחון על פלשתים = )שמואל א' יג' ִ " = (23ליהוֹנ ָ
א.
ינ ָחס ֶבּן-
ֲבר ִמ ְכ ָמשׂ" = מתקשר עם שמו של " ֲא ִחיָּה ֶבּןִ -פּ ְ
כליו " ְבּ ַמע ַ
ישׁה
ֹאמר ָשׁאוּל ַל ֲא ִחיָּה ַה ִגּ ָ
ֵע ִלי" אשר היה "שׁוֹ ֵמר ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" = " ַויּ ֶ
ההוּא") = :שמואל א' יד' .(18
ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ִכּיָ -היָה ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַ
כלומרַ ,ל ֲא ִחיָּה זכות אבות לשאת את " ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים" ותיעוד הזכות
ינ ָחס ֶבּןֵ -ע ִלי
יכבוֹד ֶבּןִ -פּ ְ
ַא ִחיָּה ֶבןֲ -א ִחטוּב ֲא ִחי ִא ָ
הועתק במהופך = "ו ֲ
ֹשׂא ֵאפוֹד") :שמואל א' יד'  = (3ובזאת מתועד מוצאו כי
כּ ֵֹהן ְיהוָה ְבּ ִשׁלוֹ--נ ֵ
ַא ִחיָּה ֲא ִחי
הוּא " ֶבּן ֶז ַרעֲ -א ִחטוּב" .לפי-כך ,מתחייב עדכון כדלקמן" :ו ֲ
ֹשׂא ֵאפוֹד":
ינ ָחס ֶבּןֵ -ע ִלי ֶבןֲ -א ִחטוּב כּ ֵֹהן ְיהוָה ְבּ ִשׁלוֹ--נ ֵ
יכבוֹד ֶבּןִ -פּ ְ
ִא ָ
ואכן ,מובן כי = " ֵע ִלי ָסבוֹ ֶשׁל ֲא ִחיָּה" הוּא " ֵע ִלי ֶבןֲ -א ִחטוּב" )מנוקד
חסר דגש(.
וֹאג ָה ֲאד ִֹמי ְבּ ַצו ָשׁאוּל" מתעד את
אירוע הטבח שביצע "דּ ֵ
ב.
ֹה ִנים ְבּ ִעיר-
ָתר" אשר נמלט בשעת הוצאה להורג של " 85כּ ֲ
" ֶא ְבי ָ
ַהכּ ֲ
ימ ֶל ְך ֶבּן-
ֹה ִניםֲ --א ֶשׁר ְבּנֹב" = )שמואל א' כב' " = (18ו ִַיּ ָמּ ֵלט ֵבּןֶ -א ָחד ַל ֲא ִח ֶ
אַח ֵרי ָדוִד") :שמואל א' כב'  .(20מהתיעוד
ָתר ו ִַיּ ְב ַרח ֲ
וּשׁמוֹ ֶא ְבי ָ
ֲא ִחטוּב ְ
ימ ֶל ְך" הוּא " ֶבּן-
ימ ֶל ְך" כאשר " ֲא ִח ֶ
ָתר" הוּא " ֶבּןֲ -א ִח ֶ
מתקבל ,כי " ֶא ְבי ָ
ימ ֶל ְך ֲא ִחי ֵע ִלי" ְו ֵהם " ָבּ ִנים ֵהם"
ֲא ִחטוּב" )שמואל א' כב'  = (20ולכן הוּא " ֲא ִח ֶ
ָתר" נכדו מאשתו הראשונה של " ֲא ִחטוּב ַהכּ ֵֹהן
" ְל ֵאם אַ ַחת" = כי " ֶא ְבי ָ
ַה ָגּדוֹל" ,היה המועמד הטבעי לרשת את הכהונה הגדולה .אולם גורלו
מוּאל" = )שמואל א' ג' .(13-12
נחרץ בנבואת " ְשׁ ֵ
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"נְ בוּאָה לֹא נִ ַתּן ַל ֲעקוֹף":
ָתר" רצה להיות כּ ֵֹהן ָגּדוֹל ולעקוף את תכתיב הנבואה .לכן,
" ֶא ְבי ָ
הצטרף אל "יוֹאָב ֶבּןְ -צ ֻריָה" להמליך את " ֲאד ִֹניָּה ֶבןַ -ח ִגּית" .אולם
ָביא
ָתן ַהנּ ִ
" ָדּוִד" המליך את " ְשׁלֹמֹה" = )מלכים א' א'  = (39בתמיכת "נ ָ
ָתר" לאביו
ָדע"ְ " .שׁלֹמֹה" שזכר את נאמנותו של " ֶא ְבי ָ
וּב ָניָהוּ ֶבןְ -יהוֹי ָ
ְ
ָתר" מירושלים " ְל ֲע ָנתֹת" ]עיר הכוהנים[
" ָדוִד"  -רק גרש את " ֶא ְבי ָ
שׁ ֶשּׁ ֶלת ְבּ ֵני ָצדוֹק" ובזאת
ומאז " ָל ֶנ ַצח" ,שמורה הכהונה הגדולה " ְבּ ֻ
שׁלֹה") :מלכים א' ב' .(27
מתקיים דבר הנבואה = " ַעלֵ -בּית ֵע ִלי ְבּ ִ
ואכןָ 480 ,שׁנָה ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים ֵ -עזֶר ָה ֱאל ִֹהים ִנ ְמ ָצא ִל ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך
ִל ְבנוֹת ִמ ְק ָדּשׁ ִ ] -מ ְק ָדּשׁ[=] ֱאמוּנָה[=] ֵשׁם ֱאל ִֹהים[=].[480]=[3

