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 ׁשְֹפִטים -לִֹהית ֱאה ָהָדּועְּתַה                   ר יִנ יָרִמ
 ְפָּתח  ַהִּגְלָעִדיִי  מדברי  -  מתחייב  על  מלך  בני  עמון  ְפָּתח  ַהִּגְלָעִדיִיועד  ניצחון  ד  ִּגְלָע  ַהׁשּבּוִּכִמ  ָׁשָנה  300ל    ֶׁש"תֶמֱאן  ְזָמ"תיחום  

ְיֵדי  ַאְרנֹון  ְׁשלֹׁש  ֵמאֹות -ֶהָעִרים  ֲאֶׁשר  ַעל-  ּוְבָכלּוִבְבנֹוֶתיָהל  ְּבֶחְׁשּבֹון  ּוִבְבנֹוֶתיָה  ּוְבַעְרעֹור    ִיְׂשָרֵאְּבֶׁשֶבת")  26'  יאופטים  ש(  :"ֵלאמֹר"
 "..ָּבֵעת ַהִהיא ִהַּצְלֶּתם-ּוַמּדּוַע לֹא--ָׁשָנה

 
 .ס"ה לפנ1458-נת בשח         "תש/ב  דִּגְלָעַה ׁשּוּבִּכ

                                                                                                   10+                     
 ד יִבֱע ֶהַתִיםָעְׁשּוַׁשן ִרּכ  =ַעהֹוֻׁשְי יֵמְיִּב        ןָמְזת יַפִפֲח ןּוּכְדִע. ס"הנפל 1448- משנת             דיִבֱעֶה םִרְׁשָעַתִיּוַׁשן ּכ 

    ":ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ְׁשמֶֹנה ָׁשִנים-ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ְבֵניַוַּיַעְבדּו             = "       +8                 =       ְׁשמֶֹנה ָׁשִנים )8' גים ופטש(
 ַעֻׁשהֹוְי יֵמְיִּב טַפָׁש לְתִניֵאָע )17' טוע ושהי (ןָמְזת יַפִפֲח ןּוּכְדִע. ס"הלפנ 1440-נת בש        טֵפֹוׁש זְקַנ-ןל ֶּבְתִניֵאָע

 +6        ףֵסֹוית ֶדֶלּוה ְלָנהָׁש 532) 32' דהושע כי(
 ֲעקֹבַי הָנָקֶׁש הֶדָּׂש ַהתֶחְלַקְּב                )ערמן משוז   (ס "ה לפנ1434-**נת בש      ֶכםְׁשִּב ףֵסֹוי תַרּובְק

 +20            ָנהָׁש 110 ַעהֹוֻׁשְי יֵּיַח) 29' דהושע כי(
    .                              ס"הפנל 1414-נת בש ) רעשומ הי"פע( ַעהֹוֻׁשְי תֹומ

 ֵהןּכֹר ַהְלָעָזֶא תֹומ ) 33' דשע כהוי(
 לדֹוֵהן ָּג ּכֹרָזָעְלֶא-ןס ֶּביְנָחִּפ

ְלָמא הֹוִליד ֶאת ַנְחֹׁון ס"הפנל 1410- תנבש) שוערמ(   +14       הָנָׁש 40ט  ַפָׁש לֵאיְתִנָע)  11' ג םטיופש = (":        הָנ ָׁשםיִעָּבְר ַאץֶרָא ָהטקִֹּתְׁשַו"  ּהָהְקִּיַּב ַׂ
 .    ס"נה לפ1400- נתשמ            דיִבֱע ֶהָאבמֹו ְךֶלֶמ ְגלֹוןֶע
 ":ָׁשָנהמֹוָאב ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה -ֶלְךֶעְגלֹון ֶמ-ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ְבֵניַוַּיַעְבדּו" =  +18       =  ָנהָׁש 18 דיִבֱע ֶהְגלֹוןֶע) 14' גופטים ש(
 . ס"ה לפנ1382-נת בש             טֵפֹוׁש אָרֵּג-ןֶּבּוד הֵא

                                 לדֹוֵהן ָּגּכֹ סיְנָחִּפ  =הָעְבִּג ַּבשֶגיֶלִּפ )28' כופטים ש(                         +80                            ָנהָׁש 80) = 30' גפטים וש= (":         הָנָׁש יםֹוִנמ ְׁשץֶרָא ָהטקִֹּתְׁשַו"
ְלָמא=  ֹוז ָנהָׁשְּב) שוערמ(  = .ס"פנהל 1302- משנת       "  ָלַחץְוהּוא" ָראיְס ְוִסִביןָי =                                                   ) 2' דופטים ש(                                         ּהָהְקִּי ַּבּבַֹעז הֹוִליד ֶאת ַׂ

 ":   ֵאלָרִיְׂשְּב ןָרזֹוְפ ְדלּוָח"= ) 6-7' הופטים ש= ( רְמַּגַׁש יֵמְי ִּבם ַּג=                 = ּוצָחָל ָראיְס ְוִסִביןָי= ה ָרבֹוְּדד ּועיִתְּב
  ָראיְס ְוִסִביןָי ץָחָל) 3' דטים ופש( כדי ךות) שוערמ( יםִנָׁש 7 =            +7                               טֵפֹוׁש תָנֲע-ןֶּב רְמַּגַׁש =                                                   )31' ג םפטישו(

      ל ֹודָּג ֵהןּכֹ ּוַעיׁשֲאִב                                                    +13  ָנה ָׁש 20 ּוצָח ָל ְוִסיְסָראִביןָי) 3' דופטים ש (
        ":ָראְסי ִס ם ִעּוֲחמְלִנ"=  ֲעקֹבַי ָכבֹוּכ**= " ָתםּלֹוִסְּמִמים ִבּכֹוָכַה") 20'  הפטיםוש= (. ס"ה לפנ1282-**נת בש" תֶמֱאן ְזָמ" הבֹוָרְּד רָּתַׁשַו

 לֹודָּג ֵהןּכֹ ִּקיֻּב                                                                                 +40       הבֹוָרְּדי ֵמְיִּב ָנהָׁש 40) = 31' הופטים ש= (         ":הָנָׁשים ִעָּבְר ַאץֶרט ָהָאקְֹׁשִּתַו"
 "ֶרץָאָעב ָּבָר") 1' ות אר= (" לֵאָרְׂשִי לִּיַּדַו") 6' פטים ווש= (. ס"הנ לפ1242-נת מש  " ִמְדָין- ַידַוָּתָעז" ְדָין ַוֲעָמֵלקִמ =                                                    ) 1' וופטים ש(

ֵדִּב ְךֱאִליֶמֶל תפחמש) 1-2'  אותר (?ס"נה לפ1241-נת בש   +7     יםִנָׁש 7 ּויזִע ֵהקָמֵל ַוֲעְדָיןִמ) 1' וופטים ש(  ה מֹוָאבְׂ
 לֹודָּג ֵהןּכֹ ִּזיֻע ְךּוּפִה": = ְךְתַהֵּפִמ") = 13' ז םיטשופ= (. ס"ה לפנ1235-נת בש      "תֶמֱאן ְזָמ" ןעֹוְד ִּגןֹוחיְצִנ

 עֹוֵבד הֹוִליד ֶאת ּבַֹעז ס"ה לפנ1231-נת בש) שוערמ(                                                                                   ּותת רֵאו   ןְחלֹוה ַמֵדת ְׂשֵאה ָנָקַעז ּבֹ)    10-9' דות ר(
                                                                              +40             ָנהָׁש 40ט ַפָׁש ןֹוְדעִג) 28' חופטים ש          = (":הָנם ָׁשיִעְרָּב ַאץָאֶר ָהטקִֹּתְׁשַו"

 לֹודָּג ֵהןּכֹ הַרְחָיְז                                                    .    ס"הפנ ל1195-נת בש                  ֶכםְׁשִּב ָלְךָמ ֶלְךִביֶמֲא
 ְךיֶמֶלִבֲאאחרי ט ַפָׁש הּוָאּפ-ןֶּבע ָלֹוּת) 1'  ייםפטוש                                 (+3          יםִנָׁש 3 ָלְךָמ ְךֶלֶמיִבֲא) 22' ופטים טש(
 .ס"ה לפנ1192- נתבש                טֵפֹוׁש הָאּוּפ-ןֶּב ֹוָלעּת

 )26' יאים ופטש (ְפָּתח ַהִּגְלָעִדיִי ןְזָמ י"עפ ןָמְזת יפֹוִפֲחן              ּוּכְדִע   +2                          יִדָעְלִּגַה ִאירָי) 3'  יופטיםש(
 הָאּוּפ-ןֶּב ֹוָלעּת ם ִעדחבי=   ִאיר   ְָי טַפָׁש ןָמְזת יַפִפֲחַּב  .        ס" לפנה1190-נת בש                  טֵפֹוׁש יָעִדְל ַהִּגִאירָי
                                                 לֹודָּג ֵהןּכֹ תיֹוָרְמ                                                                              +14                צּוֲעַר ֹוןּמַע-ֵניְּב ) 8 - 7' יופטים ש(

                 יםִנָׁש 8 ִאירְוָי ֹוָלעּת יֵמְיִּב ןֹוּמַע-יֵנְּב צּוֲעַר ןָמְזת יַפִפֲחַּב.          ס"פנה ל1176-נת מש       " ַוְירְֹצצּוַוִּיְרֲעצּו"ֹון ּמַע-ֵניְּב
 .ס"הנפ  ל1169- תשנ ד ַעטַפָׁש ֹוָלעּת) רועשמ(                                          +7                 ָנהָׁש 23 טַפָׁש ֹוָלעּת) 2' י יםופטש(
 .ס"הלפנ  1168-ת נ שדט ַעַפָׁש ִאירָי) רועשמ(                                           +1                 ָנהָׁש 22ט ַפָׁש ִאירָי) 3'  ישופטים(
 לֹודָּגן ֵהּכֹ Iה ָיַמְרֲא      טֵפֹוׁשין ֵא יםִנ ָׁש10 תןבאו) רועשמ(     =   +10          הָנָׁש 18 צּוֲעַר ֹוןּמַע-ֵניְּב) 8' יים פטוש(

 "      תֶמֱאן ְזָמ". ס"הנפל 1158-נת בש       יָעִדְלַהִּג חְפָּתִי ןֹוחיְצִנ ְלָעד ִּגׁש ַהּבּוִכ ְלָנה ָׁש300 )26' יאופטים ש(
י הֹוִליד ֶאת עֹוֵבדס " לפנה1154-ת שנב) ערשומ(                    +6ים  ִנָׁש 6ט ַפָׁש יִדְלָעִּגָּתח ַהִיְפ) 7' יאופטים ש( ָׁ  ִי

 .ס"ה לפנ1152-נת בש                      ָלֶחםִמֵּבית ןְבָצִא =":                     ַאֲחָריוַוִּיְׁשּפֹט") 8' יבופטים ש(
  +7         ים     ִנָׁש 7ט ַפָׁש  ְבָצןִא) 9' יבופטים ש(

 .ס"הלפנ 1145-נת בש                          ִנילֹבּוְּזַה ילֹוןֵא =":                   ַאֲחָריוַוִּיְׁשּפֹט") 11' יבופטים ש(
 לֹודָּגן  ּכֵֹהיָהִתַהְּק I בִחיטּוֲא                                                          +10ים          ִנָׁש 10ט ַפָׁש ילֹוןֵא) 11 'ב יופטיםש(

 פחות      לָנהָׁש 70 ןֶּב I בִחיטּוֲא = ֹוז ָנהָׁשְּב                         .   ס"הנ לפ1135-נת בש           ַהִּפְרָעתֹוִני לֵּלִה-ןֶּב ןְבּדֹוַע =":                   ַאֲחָריוַוִּיְׁשּפֹט") 13' יבופטים ש(
                                         +8           יםִנָׁש 8ט ַפָׁש ןְבּדֹוַע) 14' ב יופטיםש(

 הלֹיִׁשְּבֵהן יִכְואביו 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               ןּדֹוְבַע יר אחטֵפֹוׁש ִליֵע ָנהָׁש 58ן ֶּב         )                        15' ד' א ואלמש(

      +20  ָנהָׁש 40 -ְל יםִּתִלְׁשְּפ לָׁשְמִמ) 1' יגופטים ש(
  "ְּפִלְׁשִּתים ַאְרָּבִעים ָׁשָנה- ְ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(
 םיִּתְׁשִלְּפ יִבְׁשִּב": ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִנְלָקָחהַו" ) 11' ד' מואל אש(
 םיִׁשָדֳח 7 אחרי םיִּתְׁשִלְּפי "הוחזר ע "ֲארֹון ָהֱאלִֹהיםַו" ) 1' ו' שמואל א(


