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  .טו �דתמורה 
  .תאריכי� הנחוצי� להבנת הסוגיא

  

    השנה לבריאה  הערות והוספות
  באה חנה להתפלל, עלי נתמנה לשופט  2830  שנה' והוא שפט את ישראל מ

  לשנה האחרת נולד שמואל  2831  

   ועלה לגדולה שמואלנבאנת, מות עלי  2870  ט שנה"והיה שמואל ב% ל

  נה שא"בקרית יערי� כמשנשבה והארו%   2891*2870  1חדשי� בשדה פלשתי�' כולל ז

  השנה ששאלו מל+  2879  והיא השנה העשירית של שמואל

   שמואל ושאולתמלכו  2880  שנה אחת מלכו יחד

  מל+ שאול לבדו  2883*2881  שנתי� מל+ שאול לבדו

  3ב שנה"מיתת שמואל ב% נ  2883  2חדשי� לאכיש בגת' דוד בורח ד

  התחלת מלכות דוד  2884  

  )4חדשי�' ו*ו (שני�' מל+ דוד בחברו% ז  2891*2884  
  תחלת גדלותו דשמואל עד מרד אבשלו�  2919*2870  5ט שנה"וה� מ

   אבשלו�מרדמלכות דוד עד   2919*2884  )ו"ל*תחלת שנה ה (6ו שנה"וה� ל

   ומלכות שלמהשנה'  ב% עמות דוד  2924  )וששה חדשי�(שנה ' מלכות דוד מ

  
  ?הא� נוהג ג� בצבור או רק ביחיד, חטאות המתות' די� ה

  

    ביחיד  בצבור
  ,חטאת שמתו בעליה, תמורת חטאת, ולד חטאת  נוהג  )דאינו שיי+(אינו נוהג 

  נוהג: יהודה' לר
  אינו נוהג: שמעו%' לר

  ושעברה שנתה, חטאת שכפרו בעליה  נוהג

  
                                                           

 ועוד שנה שמלכו שמואל, שני� של מלכות שמואל עד ששאלו מל�' יש י,  שנה שהיה בקרית יערי�'בכ 1
,  שני� וחצי'זובאמיתות מל� דוד .  שני� שמל� דוד בחברו�'זועוד שנתי� שמל� שאול לבדו ועוד , ושאול

,  )ז"ק אות ט"שטמ' וע. א:ו', שמואל א(חדשי� שהיה הארו� בשדה פלשתי� ' וחצי השנה הנוספת היא הז
 . ושנה#21ולכ� בס� הכל היה הארו� מחו" למקומו כ, )'אות ד(א "וכמבואר בהגהות הגר

 .ואז חזר דוד, חדשי� ממיתת שמואל מת שאול' אחר ד 2
נמצא ש כ ל  , שנה'  עולמו של יובל נ#וש� ישב עד עול� ', ד חדש הניקתו אמו עד שהביאתו לבית ה"כ 3

 .ב שנה"שנותיו נ
 &ִביר&ָ.ַל� ָמַלְ� ְ.לִ.י� ,ָדה ֶ.ַבע ָ.ִני� ְוִ.0ָה ֳחָדִ.י�ְ,ֶחְבר*� ָמַלְ� ַעל ְיה&) "ה:ב', שמואל ב(כדכתיב  4

 ".ְוָ.ל. ָ.ָנה ַעל 3ָל ִי2ְָרֵאל ִויה&ָדה
שני� שמל� ' או ט. ו שנה למלכות דוד"ל#ג שנה למלכות שמואל ושאול ו"ט שנה אלו ה� י"דמ, י"פירש 5

 שכתובוזהו , ועוד ארבעי� שנה, ) ממני� הארבעי� והיא#בעשירית שאלו (שמואל עד ששאלו לה� מל� 
ַוְיִהי ִמֵ;" 8ְרָ,ִעי� ָ.ָנה ַו:ֹאֶמר 8ְבָ.ל*� ֶאל ַה7ֶֶלְ� ֵאְלָכה 6ָא ַוֲאַ.�5ֵ ֶאת ִנְדִרי ֲאֶ.ר " )ז:טו' שמואל ב(

 . והיינו מק" ארבעי� שנה ששאלו לה� מל�# " ְ,ֶחְבר*�'הָנַדְרִ>י ַל
פירשו ' ובתוס.  לדוד37י בתחלת דבריו שהיה בשנת "עוד פירש', י ותוס" שהסכימו עמו רשזהו הפירוש 6

 .יכול לזוז החשבו� שנה לכא� ולכא�, וכיו� שאי� השני� מלאות,  לדוד35דיש מפרשי� שנת 
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  .תמורה ד�  טו
  ?מה הדי�, חטאת שאבדה וכפרו בעליה באחרת ונמצאה הראשונה

  

  בנמצאת אחר כפרה 
  )אבודה בשעת כפרה*(

  בנמצאת קוד� כפרה
    )אבודה בשעת הפרשה* (

  שמעו%' לר  תמות  תמות

  לא תמות: ראשו%' לתי  תמות
  תמות:  אליבא דרבי*לאיבעית אימא 

  לא תמות:  אליבא דרבנ%*

  יהודה' לר

  

  
 חטאת שמתו בעליה ה" דה� דחטאת שכיפרו בעליה מתה )יהודה' ר (ד"הא� אמרינ	 בציבור למ

  ].ה קא"תוד[? מתהכ "באופני� דלהל	 ג

  

    מתו כל בעליה  בלא מתו כל בעליה
  להוה אמינא  1אמרינ% שתמות  לא אמרינ% שתמות

  למסקנא  לא אמרינ% שתמות  לא אמרינ% שתמות

  

                                                           
יה ודה   ' שהכוונה ד א� שאמרה המ שנה שג� ר,  בספר עולת שלמהו מה שביאר 1' ב תירו 0 התוס' ע 1

דוד אי כ%  הוא  , ה יינו ב אופ% שלא מתו כול�, ג  די%  מיתה בחט את שמתו בעליהמודה  שלא נוה
מסברא שלא יתכ% שימותו כל הציב ור שהיו  בשעת ההפרשה שלא ישאר מה� בכלל בשע ת  

ל "ול זה ק מ. י הודה  שמתה'   ית כ% ש מודה  ר,נ א�  מתו  כל ה ציבור  שהפרישוה"אבל  אה.  ההקרבה
". לפי שאי% ה ציבור  מתי �" אינ ה מת ה *  כל ב עליה  ג שמתו"י הודה  שג� בכה '  רב פ פא שמודה  ר

דא דרבה  א� מתו , כ מות שה� קשי� מאד' מ דברי  התו ס"מ', וא�  שביאור זה  דחו ק בלשו% ה תוס(
ו אילו  להיפ+ כש נשארו מק צת . כל ה בעלי� ולא נשאר ב ה� אחד ל מה נ אמר  שלא תמות החט את

 .  'ק אות ד"ע בשטמ" וע).הבעלי� נאמר שכ% ת מות החטאת


