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  להמבוזמני 
  

) ב: (ר ַהֶּזהֹוְתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי אַֹח ּבָֹוד ְלנֹאֶמר ְידַֹוּי) א( זפרק 

ָרה ִהוא ְׁשַנִים ֹא ְטהֹ ּוִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר לֹוָרה ִּתַּקח ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹול ַהְּבֵהָמה ַהְּטהִֹמּכ

 ִּכי ְלָיִמים) ד: (ת ֶזַרע ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלַחּיֹוַּגם ֵמע) ג: (ֹוִאיׁש ְוִאְׁשּת

ּוָמִחיִתי ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ם ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ֹו ַאְרָּבִעים יִכי ַמְמִטיר ַעל ָהָאֶרץָֹאנד ִׁשְבָעה ֹוע

ת ָׁשָנה ְוַהַּמּבּול ָהָיה ַמִים ַעל ֹוַח ֶּבן ֵׁשׁש ֵמאְֹונ) ו: (ָודֹל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ְידַֹח ְּככַֹוַּיַעׂש נ) ה: (הֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמ

ה ָרֹוִמן הְּבֵהָמה ַהְּטה) ח: ( ֶאל ַהֵּתָבה ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּולֹו ּוְנֵׁשי ָבָניו ִאּתֹוַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹא נַֹוָּיב) ז: (ָהָאֶרץ

ַח ֶאל ְֹׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל נ) ט: (ֵמׂש ַעל ָהֲאָדָמהֹל ֲאֶׁשר רֹף ְוכֹוָרה ּוִמן ָהעֹּוִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטה

  :ָאֶרץ ּוֵמי ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל ָהְלִׁשְבַעת ַהָּיִמיםַוְיִהי ) י: (ַחִֹקים ֶאת נַֹהֵּתָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֱאל
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פתיחת 
המעיינות 
 והשמים

ם ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל ֹוַּבּי ֶדׁשַֹלחם ֹור יְּבִׁשְבָעה ָעָׂש ַהֵּׁשִני ֶדׁשַֹּבחַח ֹת ָׁשָנה ְלַחֵּיי נֹוִּבְׁשַנת ֵׁשׁש ֵמא) יא(

 : ת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּוֹם ַרָּבה ַוֲאֻרּבֹות ְּתהַֹמְעְינ

  ז מרחשון"י
. ז חשבון כל שאר התאריכים מאייר"ולפ. ז אייר"י: יהושע' לר(

 )א ממרחשון"המפרשים נקטו כר

  ימי המבול

ויום הכניסה [

  ]לתיבה

  

  

התיבה 

 התרוממה

 : ם ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלהֹוַאְרָּבִעים יַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ) יב(

: ֶׁשת ְנֵׁשי ָבָניו ִאָּתם ֶאל ַהֵּתָבהַֹח ּוְׁשלַֹח ְוֵאֶׁשת נַֹח ְוֵׁשם ְוָחם ָוֶיֶפת ְּבֵני נֹם ַהֶּזה ָּבא נֹוְּבֶעֶצם ַהּי) יג(

ף ְלִמיֵנהּו ֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ְלִמיֵנהּו ְוָכל ָהעֹה ְלִמיָנּה ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵהָּמה ְוָכל ַהַחָּיה ְלִמיָנּה ְוָכל ַהְּבֵהָמ )יד(

:  רּוַח ַחִּייםֹוַח ֶאל ַהֵּתָבה ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ּבֹאּו ֶאל נַֹוָּיב) טו: (ר ָּכל ָּכָנףֹול ִצּפֹּכ

 : ֹוָוד ַּבֲעדֹר ְידַֹוִּיְסּג, ִקיםֹ ֱאלֹותֹ ָּבאּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אְוַהָּבִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה ִמָּכל ָּבָׂשר  )טז(

   ַעל ָהָאֶרץםֹוַאְרָּבִעים יַוְיִהי ַהַּמּבּול ) יז(

 : ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים ַוִּיְׂשאּו ֶאת ַהֵּתָבה ַוָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ    

  

  ח כסלו" כ-ח מרחשון "י

 )סלוז כ" כ-ז מרחשון "י: ע"ובסד. י"רש(

 :ד ַעל ָהָאֶרץ ַוֵּתֶלְך ַהֵּתָבה ַעל ְּפֵני ַהָּמִיםַֹוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַוִּיְרּבּו ְמא) יח( התיבה שטה

 כיסוי ההרים
ֲחֵמׁש ) כ: (ִהים ֲאֶׁשר ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִיםֹֻכּסּו ָּכל ֶהָהִרים ַהְּגבד ַעל ָהָאֶרץ ַוְיֹד ְמאְֹוַהַּמִים ָּגְברּו ְמא) יט(

 :ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים

  גויעה

  מיתה
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 :ל ָהָאָדםֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ְוכֶֹּׁשֶרץ ַהּׁשף ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה ּוְבָכל ַהֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ָּבעַֹוִּיְגַוע ָּכל ָּבָׂשר ָהר) כא(

ַוִּיַמח ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ) כג: (ל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּוֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ִמּכֹּכ) כב(

  : ַּבֵּתָבהֹוַח ַוֲאֶׁשר ִאּתַֹוִּיָּׁשֶאר ַאְך נ, ִמן ָהָאֶרץף ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ֹוָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד ע

 :םֹוֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַעל ָהָאֶרץ ) כד(

 יום 150(

  לאחר

  ) היום40

  סיון'עד א

   יום150(

   אתכוללים

  ) היום40

 ז ניסן"עד י

  ח נשתפר

 ] לבריאה, תרנז-תרנו ' א[ 
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 התאריך בחודש
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 )'בלשון הכתוב

  ן"רמב
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 )כל החודשים מתשרי

  התמעטות המים

  

  

 התיבה נחה

ִקים רּוַח ַעל ֹ ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאלֹוֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתַח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבִֹקים ֶאת נֹר ֱאלַֹוִּיְזּכ) א( פרק ח

 : ת ַהָּׁשָמִים ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם ִמן ַהָּׁשָמִיםֹם ַוֲאֻרּבֹות ְּתהַֹוִּיָּסְכרּו ַמְעְינ) ב( :ּכּו ַהָּמִיםָֹהָאֶרץ ַוָּיׁש

 : םֹוִמְקֵצה ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת ירּו ַהַּמִים ַוַּיְחְס, בֹוְך ָוׁשֹוַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ָהל) ג(

 : ַעל ָהֵרי ֲאָרָרטֶדׁשַֹלחם ֹו ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר י, ַהְּׁשִביִעיֶדׁשַֹּבחַוָּתַנח ַהֵּתָבה ) ד(

' שביעי'(

 להפסקת

  )הגשם

 ז סיון"י

  'שביעי'(

  לירידת

  )הגשם

 ז אייר"י

  
  
  

 ז ניסן"י

 : ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִריםֶדׁשַֹלח ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד , ָהֲעִׂשיִריֶדׁשַֹהחר ַעד ֹוְך ְוָחסֹולְוַהַּמִים ָהיּו ָה) ה( גילוי ההרים

   אב'א

 ) הגשםלירידת' עשירי'(

  תמוז'א

 שילוח העורב
א ֹוֵרב ַוֵּיֵצא ָיצֹ ָהעַוְיַׁשַּלח ֶאת) ז: (ן ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשהֹוַח ֶאת ַחּלֹ ַוִּיְפַּתח נםֹוִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יַוְיִהי ) ו(

 :ֶׁשת ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץֹב ַעד ְיבֹוָוׁש

  אב'י *  אלול'י

ַח ְלַכף ֹוָנה ָמנֹוא ָמְצָאה ַהּיְֹול) ט: (ת ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהֹו ִלְראֹוָנה ֵמִאּתֹוַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּי) ח(

 :ָתּה ֵאָליו ֶאל ַהֵּתָבהֹ ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֵבא אֹויו ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי ַמִים ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוִּיְׁשַלח ָידַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָל

 ז אב"י ז אלול"י

ְלֵעת ֶעֶרב ָנה ֹוא ֵאָליו ַהּיַֹוָּתב) יא: (ָנה ִמן ַהֵּתָבהֹוֶסף ַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹ ַוּיד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִריםֹועַוָּיֶחל ) י(

 :ַח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץְֹוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ַוֵּיַדע נ

 ד אב"כ ד אלול"כ
 שילוחי היונה

  אלול'א  תשרי'א :דֹוא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עָֹנה ְולֹו ַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּיד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִריםֹועַוִּיָּיֶחל ) יב( 

חרבו פני 
  האדמה

והסרת מכסה [

 ]התיבה

ַח ֶאת ִמְכֵסה ֹ ָחְרבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ַוָּיַסר נֶדׁשַֹלחן ְּבֶאָחד ֹוָּבִראׁשת ָׁשָנה ֹוַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמא) יג(

 :ַהֵּתָבה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה

   תשרי'א
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 ז מרחשון"כ :  ָיְבָׁשה ָהָאֶרץֶדׁשַֹלחם ֹוְבָעה ְוֶעְׂשִרים יְּבִׁש  ַהֵּׁשִניֶדׁשֹּוַבח )יד( יבשה הארץ

 .ח ד" פן"רמב. יד, יג, ח, ו, ד, ח ג"פ. יב, ז יא" פי"רש. ד" פסדר עולם :מקורות

  .תמוז' יוהיינו , מאז שהתחילו לחסור' קץ ארבעיםִמ' כתוב )י בפרשה"המקור לשיטת רש. ד"פ(  בסדר עולם*

  .]אב' וא, ד תמוז"ז וכ"י: ושילוחי היונה בתאריכים, יה אזז שילוח העורב ה"ולפ[
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  וואי ֵעָׂשׂשינ
  )כו לד( 40 
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 ]לידת יוסףם בסופ ,) הריוןדשיו ח7כל אחד ( לידת השבטים -באותם שנים [
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 ויצא
   שנה בבית לבן20

  )לח מאלא (
  /  בצאן לבן נוספת עבודה

 מחניים/ הברית עם לבן בהר הגלעד / הבריחה מלבן 
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 וישלח

   שנים22
 ]פרש מאביו[

, חלקת השדה(שכם  / )שנה וחצי( סוכות/ הפגישה עם ֵעָׂשו / המאבק במעבר יבוק :  לבית אביובדרך

מיתת רחל , לידת בנימין / )י"רש, ע"סד( )133 / 122בת (מיתת רבקה  / )מזבח ומצבה( בית אל / )מעשה דינה

 ]ה שנ21את אביו  שימש :ע"סד[בחברון , חזרתו ליצחק אביו//  ] באיזה זמן היה39' בעמ' עי[ )36בת (
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  )168יצחק בן ( 108 9  ] שנים9שימש את אביו : ע"סד[] לז ב .17בן [ מכירת יוסף  /)ע"סד( )45 לפני היותה בת(מיתת לאה 

 וישב  109 )ע"סד( 1            יוסף בבית פוטיפר

  )שנתיים+  שנים 10(יוסף בבית האסורים 

 ]מא מ .30בן [ יוסף משנה למלך/  )א"ע וגר"סד .29כשיוסף בן (מיתת יצחק 
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 קץִמ  128 7 ָבעֹ ָּשותשנ

   שנים22
  ]יוסף פרש מאביו[

 )מה ו( 2        ]ע"סד .44לוי בן , 39יוסף בן . מתוודע לאחיו וסףי[ רעב ותשנ

 ) רעבות שנ5 עוד -כ "אח(הפגישה עם פרעה / הפגישה עם יוסף בגושן  / )מו כז( נפש למצרים 70ירידת  ויגש

  )מז ט( 130

 ]יא א ה"ר .בתשרי או בניסן[ מיתת יעקב/ ברכות השבטים  / במצרים )234' בעמ' עי. בשלווה(יעקב   ויחי

17 

  )56יוסף בן ( )מז כח( 147

  .לדלז  ; כט,חלה  ;יזלג  ;כאכט  ;יא,  טכח ; בכז ; ל, יזכה :י"מקורות ברש

  י ויח- תולדות שותפר



 251 / השנים במצרים) ו"רד(מאתים ועשר  � פרשת שמות

 

  ם השנים במצרי)ו"רד(מאתים ועשר 

  )טבלת סיכום המקורות                                        (
  

  

  לבריאת העולם 2,448 - 2,238

   במצריםה השנים"ס  השנים' מס  המאורע  שלבי הגלות

  ]ע ב"סד .44לוי בן , 39יוסף בן [ יוכבד לידת/  )ו ניסן"ט( הירידה למצרים

  )56יוסף בן . 147בן ( קבורת יעקב ])234' הובא בעמ (זוהר ויחי .בשלוה גדולה[ שנות יעקב במצרים
17  

  ])רלח' ב(  לבריאה2,238[

17  

  ]ומכלכל את משפחתו, משנה למלך[ חיי יוסף הנוספים

  )115לוי בן . 110בן (סף מיתת יו
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  ]י ו טז"רש, ע ב"סד !התחיל השעבודאז [ )137בן (מיתת לוי 
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  עבדות

 ] שנה117 = תוספת העינוי+  . שנה30[

  "ַוֲעָבדּום"

  בניית ערי אוצרות,  הטלת מיסים-י " כנגד בנמלך חדש מתחכם

  ] שלבי העבדותעל )א י( ן"רמב' עי[
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    4  לידת מרים
  127  3  ןֹלידת אהר

  )ב א י"רש !130יוכבד בת ( ) אדר'ז( לידת משה

  ]) שנה60 -כ: ן"רמב(  ברח למדין)20כבן ( משה[
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   ]תמח לבריאה' שנת ב[ מצרים עד מתן תורהיציאת מ
  ) אשבת פח,  הסדר עולם(  בערב שבתצריםמיאת  יצ- שיטת רבנן
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  םשנת הארבעים ליציאת מצרי
  ] לבריאת העולם,תפח' ב ניסן - תפז' בניסן [

  פרשה  המאורע  חודש

  ניסן
  ]ע ט" סד.שלושה חודשים שם ישבו [)כ א( שבמדבר צין )טז'  פס.בקצה אדום( הגיעו לקדש -   ניסן'א

  ]א ט"סד, תענית ט א. הסתלקות הבאר[ֵמי מריבה  ;)ע תקפ ב"שו, י-ע ט"סד, כ א( מיתת מרים -ניסן ' י

  )לא נזכר מתי היה( נסיון לעבור בארץ אדום  ?
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  . ] לכהן גדולבמקומונבחר  אלעזר[ )לג לח, כ כח( ןֹמיתת אהר] ר ההרֹה [- אב ' א

  )כל חודש אב. כ כט(ֶּבִכי שלושים יום על מותו 
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  ; )כאן סרו הנחשים :ן לג מא"רמב( אובות, )מב-לג מא(פונון ,  צלמונה- ] נחש הנחושת[ :]ומואב [הקפת ארץ אדום �

  .נחל ארנון, נחל זרד, ריםָבי הֲעֵיִע

  )מלחמת סיחון באלול: לב, ר יט"במדב. א"פכ(  כיבוש סיחון�

  תשרי
  )א"פכ () אחר הרגל,בתשרי: ר שם"במדב(  כיבוש עוג�
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  ) כו-א רקים פ( ] מצוות, תוכחות[ נאומי משה �

  ) ל-כז רקים פ( הברית כריתת �
   ניצבים-דברים 

  ) לד-לא רקים פ(ומיתתו ] ראיית הארץ, הברכה לישראל, השירה, כתיבת התורה[פרידת משה   אדר' ז
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  הברכה וזאת -וילך  

    

  סוף התורה- )כ"פ(  חוקתשתפר
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  ארבעים שנות המדבר
  ]לבריאת העולם, תפח'  ניסן ב-תמח ' ניסן ב [

  מאורעות מרכזיים

  2   תמט

  .] סליחת חטא העגל-ירידת משה [ כ"ה יו- תשרי

   .)בחודשי החורף (בניית המשכן           

  ].פסח, חנוכת המזבח[  הקמת המשכן- ניסן
  . התלונות, יציאה לדרך[  מפקד- אייר

  .]ִרתמה, חצרות,  קברות התאוה: מסעות3      

  . המרגלים בארץ- תמוז

  . הגזירה שלא יכנסו לארץ-  אב

  ]מחלוקת קורח[      

  תנ

3  

  תנא

4  

   תנב

5  

  תנג

6  

  תנד

7  

  תנה

8  

  תנו

9  

  תנז

10  

  1   תמח

  .צריםמיאת  יצ- ניסן

   : מסעות12[   

  ]. מדבר סיני-רעמסס   

  . מתן תורה-  סיון

  . חטא העגל- תמוז

    - יום 40 פעמים' ג[     

  ]תחינות משה     

  

ם )ברנע( בקדשותשבו '       י ב ר ם  י מ   ] תסח-תמט : שנים [)י שם"רש(  שנה19 - )דברים א מו( 'י

  תנח

11  

  תנט

12  

  תס

13  

  תסא

14  

  תסב

15  

  תסג

16  

  תסד

17  

  תסה

18  

  תסו

19  

  תסז

20  

  הישיבה בקדש ברנע

  21    תסח

  
  תסט
22  

  תע
23  

  תעא

24  

  תעב

25  

  תעג

26  

  תעד

27  

  תעה

28  

  תעו

29  

   תעז

30  

םונסב את הר שעיר ' )במדבר יד כה( ' דרך ים סוףהמדברפנו וסעו לכם ' י ב ר ם  י מ   ] תפז-תסח : שנים[]  עציון גבר-רימון פרץ :  מסעות17[ )י דברים א מו"רש(  שנה19 - )דברים ב א( 'י

   תעח

31  

  תעט

32  

  תפ

33  

   תפא

34  

  תפב

35  

  תפג

36  

  תפד

37  

  תפה

38  

  תפו

39  

   )עד ניסן של שנת תפז( סיבוב הר שעיר      

  40   תפז

   מדבר צין- יסןנ

  .]מריבה ֵמי, מיתת מרים[          

   ןֹאהרמיתת  -  אב

   .]סיבוב אדום ומואב[        

  .סיחון מלחמת - אלול

  ] ערבות מואב- קדש : מסעות10[

  תפח
. מלחמת עוג - תשרי

.  ספר דברים-שבט 

.  פטירת משה- אדר

  רדן מעבר הי- ניסן

  .)יהושע ד(

  


