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זמני המבול
יתי ַצ ִדּיק ְל ָפנַי ַבּדּוֹר ַהזֶּה) :ב(
ית ָך ֶאל ַה ֵתּ ָבה ִכּי אֹ ְת ָך ָר ִא ִ
וְכל ֵבּ ְ
אַתּה ָ
אמר יְדֹוָד ְלנֹ ַח בֹּא ָ
פרק ז )א( וַיֹּ ֶ
וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר לֹא ְטהֹ ָרה ִהוא ְשׁ ַניִם
וְא ְשׁתּוֹ ִ
ִמכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּהוֹ ָרה ִתּ ַקּח ְל ָך ִשׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ָעה ִאישׁ ִ
ָמים
אָרץ) :ד( ִכּי ְלי ִ
ֶרע ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
ָכר ְוּנ ֵק ָבה ְל ַחיּוֹת ז ַ
וְא ְשׁתּוֹ) :ג( גַּם ֵמעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ִשׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ָעה ז ָ
ִאישׁ ִ
יתי
יתי ֶאת ָכּל ַהיְקוּם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וּמ ִח ִ
וְאַר ָבּ ִעים ָלי ְָלה ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ְ
אָרץ ְ
עוֹד ִשׁ ְב ָעה אָנֹ ִכי ַמ ְמ ִטיר ַעל ָה ֶ

פרשת נח
]א' תרנו  -תרנז ,לבריאה[

וְה ַמּבּוּל ָהיָה ַמיִם ַעל
ַעשׂ נֹ ַח ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְדֹוָד) :ו( וְנֹ ַח ֶבּן ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ַ
ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה) :ה( ַויּ ַ
הבּ ֵה ָמה ַה ְטּהוֹ ָרה
וְא ְשׁתּוֹ ְוּנ ֵשׁי ָבנָיו ִאתּוֹ ֶאל ַה ֵתּ ָבה ִמ ְפּנֵי ֵמי ַה ַמּבּוּל) :ח( ִמן ְ
וּבנָיו ִ
ָהאָרֶץ) :ז( ַויָּבֹא נֹ ַח ָ
וּמן ָהעוֹף וְכֹל ֲא ֶשׁר רֹ ֵמשׂ ַעל ָה ֲא ָד ָמה) :ט( ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם ָבּאוּ ֶאל נֹ ַח ֶאל
וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ֵאי ֶננָּה ְטהֹ ָרה ִ
ִ
אָרץ:
וּמי ַה ַמּבּוּל ָהיוּ ַעל ָה ֶ
ָמים ֵ
ָכר ְוּנ ֵק ָבה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֱאלֹ ִקים ֶאת נֹ ַח) :י( ַוי ְִהי ְל ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
ַה ֵתּ ָבה ז ָ

התאריך בחודש

שלבי המבול
רש"י

תהליך התגברות המים ומחיית היקום

פתיחת
המעיינות
והשמים

שּׁ ִני ְבּ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלחֹדֶשׁ ַבּיּוֹם ַהזֶּה ִנ ְב ְקעוּ ָכּל
)יא( ִבּ ְשׁנַת ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ְל ַחיֵּי נֹ ַח ַבּחֹדֶשׁ ַה ֵ
ַארֻבֹּת ַה ָשּׁ ַמיִם ִנ ְפ ָתּחוּ:
ַמ ְעיְנֹת ְתּהוֹם ַר ָבּה ו ֲ

ימי המבול

ְלה:
ְאַר ָבּ ִעים ָלי ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ו ְ
אָרץ ְ
ֶשׁם ַעל ָה ֶ
)יב( ַו ְי ִהי ַהגּ ֶ
וּשׁלֹ ֶשׁת ְנ ֵשׁי ָבנָיו ִא ָתּם ֶאל ַה ֵתּ ָבה:
ֶפת ְבּנֵי נֹ ַח וְ ֵא ֶשׁת נֹ ַח ְ
וְחם ָוי ֶ
)יג( ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּא נֹ ַח וְ ֵשׁם ָ
אָרץ ְל ִמינֵהוּ וְ ָכל ָהעוֹף ְל ִמינֵהוּ
)יד( ֵה ָמּה וְ ָכל ַה ַחיָּה ְל ִמינָהּ וְ ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהּ וְ ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהרֹ ֵמשׂ ַעל ָה ֶ
רוּח ַחיִּים:
כֹּל ִצפּוֹר ָכּל ָכּנָף) :טו( ַויָּבֹאוּ ֶאל נֹ ַח ֶאל ַה ֵתּ ָבה ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם ִמ ָכּל ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר בּוֹ ַ
וּנ ֵק ָבה ִמ ָכּל ָבּ ָשׂר ָבּאוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה אֹתוֹ ֱאלֹ ִקיםַ ,ויּ ְִסגֹּר יְדֹוָד ַבּ ֲעדוֹ:
ָכר ְ
)טז( וְ ַה ָבּ ִאים ז ָ
אָרץ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ַעל ָה ֶ
)יז( ַוי ְִהי ַה ַמּבּוּל ְ
אָרץ:
ַתּ ָרם ֵמ ַעל ָה ֶ
ִשׂאוּ ֶאת ַה ֵתּ ָבה ו ָ
ַויּ ְִרבּוּ ַה ַמּיִם ַויּ ְ

]ויום הכניסה
לתיבה[

התיבה
התרוממה
התיבה שטה

ַתּ ֶל ְך ַה ֵתּ ָבה ַעל ְפּנֵי ַה ָמּיִם:
אָרץ ו ֵ
)יח( ַויּ ְִג ְבּרוּ ַה ַמּיִם ַויּ ְִרבּוּ ְמאֹד ַעל ָה ֶ

כיסוי ההרים

אָרץ ַו ְיכֻסּוּ ָכּל ֶה ָה ִרים ַה ְגּבֹ ִהים ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת ָכּל ַה ָשּׁ ָמיִם) :כ( ֲח ֵמשׁ
ָברוּ ְמאֹד ְמאֹד ַעל ָה ֶ
)יט( וְ ַה ַמּיִם גּ ְ
ָברוּ ַה ָמּיִם ַו ְיכֻסּוּ ֶה ָה ִרים:
אַמּה ִמ ְל ַמ ְע ָלה גּ ְ
ֶע ְשׂ ֵרה ָ

גויעה
מיתה
מחיָה
ִ

אָדם:
אָרץ וְכֹל ָה ָ
וּב ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ַהשֹּׁ ֵרץ ַעל ָה ֶ
וּב ַחיָּה ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה ַ
אָרץ ָבּעוֹף ַ
)כא( ַויּ ְִגוַע ָכּל ָבּ ָשׂר ָהרֹ ֵמשׂ ַעל ָה ֶ
ִמח ֶאת ָכּל ַהיְקוּם ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי
אַפּיו ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ֶבּ ָח ָר ָבה ֵמתוּ) :כג( ַויּ ַ
רוּח ַחיִּים ְבּ ָ
)כב( כֹּל ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַמת ַ
ַא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה:
אַך נֹ ַח ו ֲ
ִשּׁ ֶאר ְ
אָרץַ ,ויּ ָ
ִמּחוּ ִמן ָה ֶ
ֶמשׂ וְ ַעד עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ַויּ ָ
אָדם ַעד ְבּ ֵה ָמה ַעד ר ֶ
ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָ
וּמאַת יוֹם:
אָרץ ֲח ִמ ִשּׁים ְ
)כד( ַויּ ְִג ְבּרוּ ַה ַמּיִם ַעל ָה ֶ

רמב"ן

רמב"ן

)'תיקון מועט
בלשון הכתוב'(

)'והנכון בעיני'.
כל החודשים מתשרי(

י"ז מרחשון
)לר' יהושע :י"ז אייר .ולפ"ז חשבון כל שאר התאריכים מאייר.
המפרשים נקטו כר"א ממרחשון(

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

) 150יום

) 150יום

לאחר

כוללים את

 40היום(

 40היום(

עד א' סיון

עד י"ז ניסן
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התאריך בחודש

שלבי המבול
רוּח ַעל
ַע ֵבר ֱאלֹ ִקים ַ
התמעטות המים פרק ח )א( ַויִּזְ כֹּר ֱאלֹ ִקים ֶאת נֹ ַח וְ ֵאת ָכּל ַה ַחיָּה וְ ֶאת ָכּל ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה ַויּ ֲ
ֶשׁם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִם:
ַארֻבֹּת ַה ָשּׁ ָמיִם ַויּ ִָכּ ֵלא ַהגּ ֶ
ִסּ ְכרוּ ַמ ְעיְנֹת ְתּהוֹם ו ֲ
אָרץ ַויָּשֹׁכּוּ ַה ָמּיִם) :ב( ַויּ ָ
ָה ֶ
וּמאַת יוֹם:
ַח ְסרוּ ַה ַמּיִם ִמ ְק ֵצה ֲח ִמ ִשּׁים ְ
אָרץ ָהלוֹ ְך וָשׁוֹבַ ,ויּ ְ
ָשׁבוּ ַה ַמּיִם ֵמ ַעל ָה ֶ
)ג( ַויּ ֻ
)ד ( ו ָ
התיבה נחה
יעיְ ,בּ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלחֹדֶשׁ ַעל ָה ֵרי ֲא ָר ָרט:
ַתּנַח ַה ֵתּ ָבה ַבּחֹדֶשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ

תהליך התחסרות המים

גילוי ההרים

אשׁי ֶה ָה ִרים:
ירי ְבּ ֶא ָחד לַחֹדֶשׁ ִנ ְראוּ ָר ֵ
ֲשׂ ִ
יריָ ,בּע ִ
וְחסוֹר ַעד ַהחֹדֶשׁ ָה ֲע ִשׂ ִ
וְה ַמּיִם ָהיוּ ָהלוֹ ְך ָ
)ה( ַ

שילוח העורב

שילוחי היונה

חרבו פני
האדמה
]והסרת מכסה
התיבה[

יבשה הארץ

רש"י

רמב"ן

רמב"ן

)'תיקון מועט
בלשון הכתוב'(

)'והנכון בעיני'.
כל החודשים מתשרי(

)'שביעי'
להפסקת
הגשם(

)'שביעי'
לירידת
הגשם(

י"ז סיון

י"ז אייר
א' אב

)'עשירי' לירידת הגשם(

י"ז ניסן
א' תמוז

ֵצא יָצוֹא
ְשׁ ַלּח ֶאת ָהעֹ ֵרב ַויּ ֵ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ַויּ ְִפ ַתּח נֹ ַח ֶאת ַחלּוֹן ַה ֵתּ ָבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה) :ז( ַוי ַ
)ו( ַוי ְִהי ִמ ֵקּץ ְ
וָשׁוֹב ַעד יְבֹ ֶשׁת ַה ַמּיִם ֵמ ַעל ָהאָרֶץ:

י' אלול *

י' אב

ְשׁ ַלּח ֶאת ַהיּוֹנָה ֵמ ִאתּוֹ ִל ְראוֹת ֲה ַקלּוּ ַה ַמּיִם ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה) :ט( וְ ֹלא ָמ ְצאָה ַהיּוֹנָה ָמנוֹ ַח ְל ַכף
)ח( ַוי ַ
ָבא אֹ ָתהּ ֵא ָליו ֶאל ַה ֵתּ ָבה:
ִקּ ֶח ָה ַויּ ֵ
ִשׁ ַלח יָדוֹ ַויּ ָ
אָרץ ַויּ ְ
ַתּ ָשׁב ֵא ָליו ֶאל ַה ֵתּ ָבה ִכּי ַמיִם ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
ַר ְג ָלהּ ו ָ

י"ז אלול

י"ז אב

ַתּבֹא ֵא ָליו ַהיּוֹנָה ְל ֵעת ֶערֶב
ָמים ֲא ֵח ִרים וַיֹּ ֶסף ַשׁ ַלּח ֶאת ַהיּוֹנָה ִמן ַה ֵתּ ָבה) :יא( ו ָ
ָחל עוֹד ִשׁ ְב ַעת י ִ
)י( ַויּ ֶ
אָרץ:
ֵדע נֹ ַח ִכּי ַקלּוּ ַה ַמּיִם ֵמ ַעל ָה ֶ
יה ַויּ ַ
וְ ִהנֵּה ֲע ֵלה ַזיִת ָט ָרף ְבּ ִפ ָ

כ"ד אלול

כ"ד אב

ָס ָפה שׁוּב ֵא ָליו עוֹד:
ְשׁ ַלּח ֶאת ַהיּוֹנָה וְ לֹא י ְ
ָמים ֲא ֵח ִרים ַוי ַ
ָחל עוֹד ִשׁ ְב ַעת י ִ
)יב( וַיִּ יּ ֶ

א' תשרי

א' אלול

ָסר נֹ ַח ֶאת ִמ ְכ ֵסה
אָרץ ַויּ ַ
אַחת וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלחֹדֶשׁ ָח ְרבוּ ַה ַמּיִם ֵמ ַעל ָה ֶ
)יג( ַוי ְִהי ְבּ ַ
ַה ֵתּ ָבה ַויּ ְַרא וְ ִהנֵּה ָח ְרבוּ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
אָרץ:
ְע ְשׂ ִרים יוֹם ַלחֹדֶשׁ י ְָב ָשׁה ָה ֶ
שּׁ ִני ְבּ ִשׁ ְב ָעה ו ֶ
וּבחֹדֶשׁ ַה ֵ
)יד( ַ
מקורות :סדר עולם פ"ד .רש"י פ"ז יא ,יב .פ"ח ג ,ד ,ו ,ח ,יג ,יד .רמב"ן פ"ח ד.
* בסדר עולם )פ"ד .המקור לשיטת רש"י בפרשה( כתוב ' ִמקץ ארבעים' מאז שהתחילו לחסור ,והיינו י' תמוז.
]ולפ"ז שילוח העורב היה אז ,ושילוחי היונה בתאריכים :י"ז וכ"ד תמוז ,וא' אב[.

א' תשרי

כ"ז מרחשון
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 147שנים 2,255 - 2,108 :לבריאה
המאורע

שנות יעקב

מספר השנים

וע ָשׂו( ]יצחק בן ] [60בתשרי או בניסן .ר"ה יא א[
לידתו ) ֵ

'ויגדלו הנערים ...יעקב איש תם יושב אוהלים'

תולדות

מכירת הבכורה  /מיתת אברהם

63

)סד"ע(

77

)סד"ע(

79

)סד"ע(

7

84

]בחתונה[

7

91

]סד"ע א :אבינו יעקב שימש את ֵשם  50שנה[

נטמן בבית ֵע ֶבר
מיתת ֵע ֶבר

]התאומות[ )סד"ע .גר"א :באותו יום שהתברך(

)סד"ע ,רש"י( חלום 'הסולם' ]-הבטחות ה' ונדר יעקב[

14

]סד"עֵ :ע ֶבר מת אחר ירידתו של יעקב אבינו לארם נהרים שתי שנים[

עבודה לנישואי רחל

עוד שנות עבודה בעבור רחל

 20שנה בבית לבן

ויצא

]באותם שנים  -לידת השבטים )כל אחד  7חודשי הריון( ,בסופם לידת יוסף[

)לא לח מא(

 22שנים

]בסופם נשא את לאה ורחל ,בנות  .21סד"ע[

עבודה נוספת בצאן לבן /
הבריחה מלבן  /הברית עם לבן בהר הגלעד  /מחניים

]פרש מאביו[

בדרך לבית אביו :המאבק במעבר יבוק  /הפגישה עם ֵע ָשׂו  /סוכות )שנה וחצי(  /שכם )חלקת השדה,
מעשה דינה(  /בית אל )מזבח ומצבה(  /מיתת רבקה )בת ) (133 / 122סד"ע ,רש"י(  /לידת בנימין ,מיתת רחל
)בת ] (36עי' בעמ'  39באיזה זמן היה[  //חזרתו ליצחק אביו ,בחברון ]סד"ע :שימש את אביו  21שנה[

וישלח

מיתת לאה )לפני היותה בת ) (45סד"ע(  /מכירת יוסף ]בן

 .17לז ב[ ]סד"ע :שימש את אביו  9שנים[

יוסף בבית פוטיפר

וישב
 22שנים
]יוסף פרש מאביו[

יוסף בבית האסורים

6
2
)סד"ע(

9
1

) 10שנים  +שנתיים(

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

שנות ָשֹּ ָבע
שנות רעב ]יוסף מתוודע לאחיו .יוסף בן  ,39לוי בן  .44סד"ע[

2

ירידת  70נפש למצרים

יעקב )בשלווה .עי' בעמ'  (234במצרים  /ברכות השבטים  /מיתת יעקב

]בתשרי או בניסן .ר"ה יא א[

מקורות ברש"י :כה יז ,ל; כז ב; כח ט ,יא; כט כא; לג יז; לה ח ,כט; לז לד.

17

99
108

)סד"ע(

12
7

)מו כז(  /הפגישה עם יוסף בגושן  /הפגישה עם פרעה )אח"כ  -עוד  5שנות רעב(

97

)ואלו הן שנותיה של רחל(

50

)סד"ע א(

)יצחק בן (168

109
121
128

)מה ו(

130
147

)מז ט(

)מז כח( )יוסף בן (56

נפרד מאביו  36 -שנים

40

)כו לד(

)ב"ב טז ב ,רש"י כה ל( ]סד"ע א :יעקב שימש את אבינו אברהם  15שנה[

ברכת יצחק )בן  / (123מיתת ישמעאל )בן  / (137לידת לאה ורחל

ויגש
ויחי

15

)ב"ר ,רש"י(

נישׂואי ֵע ָשׂו
מיתת ֵשם

ִמקץ

13

)ב"ר סג י(

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

מאתים ועשר )רד"ו( השנים במצרים

 2,448 - 2,238לבריאת העולם

)טבלת סיכום המקורות(
המאורע

שלבי הגלות

הירידה למצרים )ט"ו ניסן(  /לידת יוכבד ]יוסף בן  ,39לוי בן  .44סד"ע ב[
שנות יעקב במצרים ]בשלוה גדולה .זוהר ויחי )הובא בעמ'  [(234קבורת יעקב

גֵ י ר ו ת
] 93שנה[

"גֵר י ְִהיֶה ז ְַר ֲע ָך ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם"

)בן  .147יוסף בן (56

חיי יוסף הנוספים
מיתת יוסף )בן  .110לוי בן (115

]משנה למלך ,ומכלכל את משפחתו[

]מיתת שאר השבטים .עי' ילקו"ש קסב[

מיתת לוי

עבדות
] 30שנה + .תוספת העינוי =  117שנה[

ַע ָבדוּם"
"ו ֲ

עינוי
] 87שנה[

"וְ ִענּוּ אֹ ָתם"

)בן ] (137אז התחיל השעבוד! סד"ע ב ,רש"י ו טז[

מלך חדש מתחכם כנגד בנ"י  -הטלת מיסים ,בניית ערי אוצרות
]עי' רמב"ן )א י( על שלבי העבדות[

מס' השנים

ס"ה השנים במצרים

17

] 2,238לבריאה )ב' רלח([
17

54

22

30

לידת מרים

4

לידת אהרֹן

3

לידת משה
]משה )כבן  (20ברח למדין )רמב"ן :כ 60 -שנה([
מעמד הסנה )ט"ו ניסן ,ב' תמז .סד"ע ה(
משה ואהרֹן לפני פרעה )ז ז(

123

127

79
209
1

י צ י א ת מ צ ר י ם  -ט"ו ניסן ב' תמח ] 2,448לבריאה[

93

130

)ז' אדר( )יוכבד בת  !130רש"י ב א(

עשר המכות

71

210

 / 294עיונים וטבלאות  פרשות בֹּא  -יתרו

מיציאת מצרים עד מתן תורה
שיטת רבנן  -יציאת מצרים בערב שבת
ראשון

שלישי

שני

פרשות בֹּא  -יתרו

]שנת ב' תמח לבריאה[

)סדר עולם ה ,שבת פח א(

חמישי

רביעי

שבת

שישי
ב

ר"ח ניסן
]ראש חודשים .יב א[

ג
י

ד

ה

ו

ז

יא

יב

יג

יד

ח
טו
שחיטת הפסח

לקיחת השׂה לקרבן
)יב ג(

ט
]בחצות  -מכת בכורות[

טז

יציאת מצרים

קצה מדבר ֵאיתם

מרעמסס לסוכות

)יג כ(

)יב לז( ]ענני כבוד[

יז
שבו לפי החירות

יח
הוגד לפרעה שברחו

)יד ב(

יט

כא

כ

כב
]בלילה  -קרי"ס[
שירת הים

המצרים -
ִ
 -רדיפת

)יד ה(

כג
 -הלכו במדבר שוּר ג' ימים )טו כב( -

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

מרה
ר"ח אייר
אילים? )טו כז(
ֵ

ב

ג

ד

ה

ו

ז

)טו כג(

ים סוף?

)וע"ע ראב"ע(

ח

)במדבר לג י(

ט
טז

טו
מדבר סין )טז א(
השׂ ָלו )בין הערביים(
ירידת ְ
]=דפקה ,אלוש .במדבר לג יב-יג[

כב

ירידת

י

יא

יב

יג

יז

יח

יט

כ

המן )טז יג(

לקטו לחם משנה

]תקנת ברכת 'הזן'.
ברכות מח ב[

כג

)טז כב(

כד

כו

כה

רפידים
)'מסה ומריבה'( )יז א(

כט

כא
יצאו מהעם ללקוט
)טז כז(

]באלוש  -עשו שבת ראשונה[

כז
]ברפידים -
ניתנה הבאר[

ר"ח סיון
באו למדבר סיני )יט א(

יד

ב

ד

ג
'ואתם תהיו לי'

ִמצ ַות הגבלה

]'עלה משה וירד'[

]'עלה משה וירד'[

פרישה

)'היום ומחר'(

]'עלה משה וירד'[

כח
מלחמת עמלק?

]ברפידים  -שבת שניה[
)יז ט(

ה
בנה מזבח והקריב עליו
קרבן )כד ד(

ו

מתן תורה
ניתנו עשרת ה ִדברות
)יום החמישים(

ביאור נוסף בגמ' )פז ב( בדעת רבנן  -יצ"מ ביום חמישי )כר' יוסי( ,אלא שעיברו את אייר באותה שנה )לפ"ז גם לרבנן מתן-תורה היה ביום החמישים ואחד ממחרת הפסח(.

פרשות במדבר  -קורח  שנת הארבעים ליציאת מצרים 399 /

שנת הארבעים ליציאת מצרים

פרשת חוקת )פ"כ(  -סוף התורה

]ניסן ב' תפז  -ניסן ב' תפח ,לבריאת העולם[
חודש
ניסן
?
אב

אלול

תשרי

מרחשון  -טבת
) 3חודשים(

ז' אדר
ז' אדר  -ז' ניסן

המאורע
א' ניסן  -הגיעו לקדש )בקצה אדום .פס' טז( שבמדבר צין
י' ניסן  -מיתת מרים )כ א ,סד"ע ט-י ,שו"ע תקפ ב(; ֵמי מריבה ]הסתלקות הבאר .תענית ט א ,סד"א ט[
נסיון לעבור בארץ אדום )לא נזכר מתי היה(
א' אב ] -הֹר ההר[ מיתת אהרֹן )כ כח ,לג לח( ]אלעזר נבחר במקומו לכהן גדול[.
ֶבּ ִכי שלושים יום על מותו )כ כט .כל חודש אב(
ט"ו אב  -התבשרו שכלו מתי מדבר ]וחזר דיבור ה' בחיבה אל משה[ ועשאוהו יו"ט )תענית ל ב ,ב"ב קכא א ורשב"ם שם(
 מלחמת הכנעני מלך ערד
 הקפת ארץ אדום ]ומואב[] :נחש הנחושת[  -צלמונה ,פונון )לג מא-מב( ,אובות )רמב"ן לג מא :כאן סרו הנחשים(;
הע ָברים ,נחל זרד ,נחל ארנון.
ִע ֵיי ֲ
 כיבוש סיחון )פכ"א .במדב"ר יט ,לב :מלחמת סיחון באלול(
 כיבוש עוג )במדב"ר שם :בתשרי ,אחר הרגל( )פכ"א(
 חנו בערבות מואב )תחנה אחרונה!( ,והתיישבו שם )פכ"א(
 פרשת בלק ובלעם )פרקים כב  -כד(
 עוון פעור )פכ"ה(
 מפקד לחלוקת הארץ )פכ"ו(
 ציווי למנות את יהושע למנהיג )כז טו(
]פרשיות מוספי המועדים )פרקים כח  -כט( נאמרו לאחר חג סוכות )העמק דבר ל א([
 מלחמת מדין )פל"א(
 נחלת גד וראובן )פל"ב(
]כתיבת מסעות בנ"י במדבר )פל"ג([
]ציווי על גבולות הארץ ,הנשיאים לנחלת הארץ ,ערי הלויים וערי מקלט .פרקים לג  -לד[
)כ א( ]ישבו שם שלושה חודשים .סד"ע ט[

 נאומי משה ]תוכחות ,מצוות[
 כריתת הברית )פרקים כז  -ל(
פרידת משה ]כתיבת התורה ,השירה ,הברכה לישראל ,ראיית הארץ[ ומיתתו )פרקים לא  -לד(
)פרקים א  -כו(

ֶבּ ִכי שלושים יום על מות משה

)לד ח(

חוקת

בלק

פינחס

מטות
מסעי
ספר דברים

שבט  -ו' אדר

פרשה

דברים  -ניצבים

וילך  -וזאת הברכה

 / 400עיונים וטבלאות  פרשות במדבר  -קורח

ארבעים שנות המדבר
]ניסן ב' תמח  -ניסן ב' תפח ,לבריאת העולם[

מאורעות מרכזיים
תמח 1
ניסן  -יציאת מצרים.
] 12מסעות:
רעמסס  -מדבר סיני[.
סיון  -מתן תורה.
תמוז  -חטא העגל.
]ג' פעמים  40יום -
תחינות משה[

תנ
3

תמט 2
תשרי  -יוה"כ ]ירידת משה  -סליחת חטא העגל[.

תנא
4

תנב
5

תנג
6

תנד
7

תנה
8

תנו
9

תנז
10

בניית המשכן )בחודשי החורף(.
ניסן  -הקמת המשכן ]חנוכת המזבח ,פסח[.
אייר  -מפקד ]יציאה לדרך ,התלונות.

 3מסעות :קברות התאוה ,חצרותִ ,רתמה[.
תמוז  -המרגלים בארץ.
אב  -הגזירה שלא יכנסו לארץ.
]מחלוקת קורח[

'ותשבו בקדש
תנח
11

)ברנע(

תנט
12

תס
13

תסט
22

תע
23

י מ י ם ר ב י ם' )דברים א מו(  19 -שנה
תסא
14

תסב
15

תסג
16

)רש"י שם( ]שנים :תמט  -תסח[

תסד
17

תסה
18

תסו
19

תסז
20

הישיבה בקדש ברנע

תסח

21

תעא
24

תעב
25

תעג
26

'פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף' )במדבר יד כה( 'ונסב את הר שעיר י מ י ם ר ב י ם' )דברים ב א(  19 -שנה
תעח
31

תפ
33

תעט
32

סיבוב הר שעיר

תפח
תשרי  -מלחמת עוג.
שבט  -ספר דברים.
אדר  -פטירת משה.
ניסן  -מעבר הירדן
)יהושע ד(.

תפא
34

)עד ניסן של שנת תפז(

תפב
35

תפג
36

תעד
27

תעה
28

תעו
29

תעז
30

)רש"י דברים א מו( ] 17מסעות :רימון פרץ  -עציון גבר[ ]שנים :תסח  -תפז[

תפד
37

תפה
38

תפו
39

תפז 40
ניסן  -מדבר צין
]מיתת מריםֵ ,מי מריבה[.
אב  -מיתת אהרֹן
]סיבוב אדום ומואב[.
אלול  -מלחמת סיחון.
] 10מסעות :קדש  -ערבות מואב[

