
ערכין יבד"בס

www.swdaf.com 1

המלכת
יהויקים

המלכת  
נבוכדנאצר

נבוכדנאצר
כבש יהויקם

מרד 
יהויקים

חורבן  
יובלהבית

ֲאֶׁשר ָהָיה ַעל ִיְרְמָיהּו ַעל  ַהָּדָבר 
ַּבָּׁשָנה ָהְרִבִעית  ָּכל ַעם ְיהּוָדה 

ִליהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך  
ְיהּוָדה ִהיא ַהָּׁשָנה ָהִראׁשִֹנית  

: ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל

) א,ירמיהו כה(

ַהֲחִמיִׁשי  ּוַבחֶֹדׁש 
ְּבִׁשְבָעה ַלחֶֹדׁש ִהיא 

ְׁשַנת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ַלֶּמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך 

ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב  ָּבֶבל 
ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶלְך ָּבֶבל 

ֶאת ַוִּיְׂשרֹף  :ְירּוָׁשָלִם
ְוֶאת ֵּבית ֵּבית ְיקָֹוק 

ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ָּכל ָּבֵתי  
ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל ֵּבית  

:  ָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש
 )ט-ח,כהמלכים ב (

ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֶאת ַוַּיְמֵלְך 
ֶאְלָיִקים ָאִחיו ַעל ְיהּוָדה  
ִוירּוָׁשַלִם ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו  

ְוֶאת יֹוָאָחז ָאִחיו  ְיהֹוָיִקים 
 :ִמְצָרְיָמהָלַקח ְנכֹו ַוְיִביֵאהּו 

ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ֶּבן 
ְיהֹוָיִקים ְּבָמְלכֹו ְוַאַחת 

ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק 

 )ה-ד,ב לו"דה(: ֱאלָֹהיו

ַוַּיַעׂש   ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ַוֲעֶׂשֶרת ָיִמים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִםְּבָמְלכֹו ְיהֹוָיִכין ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ֶּבן 
ַהָּׁשָנה ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה ִעם ְּכֵלי  ְוִלְתׁשּוַבת  :ְיקָֹוקָהַרע ְּבֵעיֵני 

)י-ט,לוב "דה(: ַוַּיְמֵלְך ֶאת ִצְדִקָּיהּו ָאִחיו ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִםֶחְמַּדת ֵּבית ְיקָֹוק 

ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ַוַּיַעׂש :ִּבירּוָׁשָלִםְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ְבָמְלכֹו  ִצְדִקָּיהּוֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ֶּבן 
ֲאֶׁשר ִהְׁשִּביעֹו ֵּבאלִֹהים  ַּבֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָמָרד ְוַגם  :ְיקָֹוקֱאלָֹהיו לֹא ִנְכַנע ִמִּלְפֵני ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ִמִּפי 

)יג-יא,לוב "דה(: ַוֶּיֶקׁש ֶאת ָעְרּפֹו ַוְיַאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ִמּׁשּוב ֶאל ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

ָעָלה  ְּבָיָמיו 
ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל 

ַוְיִהי לֹו ְיהֹוָיִקים  
ֶעֶבד ָׁשלֹׁש ָׁשִנים  
:  ַוָּיָׁשב ַוִּיְמָרד ּבֹו

  )א,מלכים ב כד(

גלות יהויקים  
והמלכת יהויכין

ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה  ֶּבן 
ְוַאַחת  ְּבָמְלכֹו  ְיהֹוָיִקים

ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך 
ַוַּיַעׂש ָהַרע ִּבירּוָׁשָלִם 

:  ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו
ָעָליו ָעָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר  
ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוַּיַאְסֵרהּו  
ַּבְנֻחְׁשַּתִים ְלהִֹליכֹו  

ֵּבית ְיקָֹוק ּוִמְּכֵלי  :ָּבֶבָלה
ֵהִביא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ְלָבֶבל  
:  ַוִּיְּתֵנם ְּבֵהיָכלֹו ְּבָבֶבל

 )ז-ה,לוב "דה(

גלות יהויכין  
והמלכת צדקיהו

ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעל ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוִאּמֹו ַוֲעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָסִריָסיו ַוִּיַּקח אֹתֹו  ַוֵּיֵצא  :ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעל ָהִעיר ַוֲעָבָדיו ָצִרים ָעֶליָה ַוָּיבֹא 
ֶמֶלְך  ה ִמָּׁשם ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ֵּבית ְיקָֹוק ְואֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוְיַקֵּצץ ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשלֹמַֹוּיֹוֵצא  :ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ְלָמְלכֹו

ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל  > עשרה<ְוֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִם ְוִהְגָלה  :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵהיַכל ְיקָֹוק ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק
  )יז-יא,כדמלכים ב (: ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְנָיה דֹדֹו ַּתְחָּתיו ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ִצְדִקָּיהּוַוַּיְמֵלְך  :ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר לֹא ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם ָהָאֶרץ

חורבן הבית

-ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְּבֶעְׂשִרים 
ְלָגלּוֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה  
ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּבַאְרַּבע  
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר  

ְּבֶעֶצם ַהּיֹום  ֻהְּכָתה ָהִעיר 
ַהֶּזה ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיקָֹוק  

  :ַוָּיֵבא אִֹתי ָׁשָּמה
 )א,יחזקאל מ(

יובל

3+33 11114

25

ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות  ִּבְׁשַנת 
ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה  

ָּבא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל  
:  ַוָּיַצר ָעֶליָה ְירּוָׁשַלִם 

)א,דניאל א(

1234567891011121314
3637383940414243444546474849

2 13456789101112131415 8לנבוכדנצר שהיא שמונה
יהויקיםלכיבוש  בשבעגלו 7

לנבוכדנצרתשע עשרה שהיא 

18יהויקיםלכיבוש עשרה גלו בשמונה 
19

בארבע עשרה שנה אחר שהוכתה העיר

! בשבוע אחרינא חמש עשרה הוויןלחד      , מחד בשבוע לחד בשבוע תמני  בעשרים וחמש שנה לגלותינו

חורבן בית ראשון במוצאי שביעית  
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?ושניה במוצאי שביעית מי משכחת לה
בית שני

ובשביעית
חרב עצמה 

'יובל ח'יובל ז'יובל ו'יובל ה'יובל ד'יובל ג'יובל ב'יובל א

7142128354249714212835424971421283542497142128354249714212835424971421283542497142128354249714212835424971421

שנה 420בית שני 

 -ארבע מאה 
תמניא יובלי

–ארבסרי 
שבועתרי 

פשו
שיתלהו 

שנה 400

20

14

ובמוצאי
שביעית
חרב 

'יובל ח'יובל ז'יובל ו'יובל ה'יובל ד'יובל ג'יובל ב'יובל א

7142128354249714212835424971421283542497142128354249714212835424971421283542497142128354249714212835424971421

שנה 420בית שני 
אייתי תמניא  
מתמניא יובלי

והני שית
הוי ארביסר שנה 400

20

8

רבנן

הא מני

רבי יהודה

28

6

420 – (8 x 50 = 400) = 20 / 7 = 2 שבועות שנים 6 +

420 – (8 x 49 = 392) = 28 / 7 = 4 שבועות
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-ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְּבֶעְׂשִרים 
ְלָגלּוֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה  
ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּבַאְרַּבע  
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר  

ְּבֶעֶצם ַהּיֹום  ֻהְּכָתה ָהִעיר 
ַהֶּזה ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיקָֹוק  

  :ַוָּיֵבא אִֹתי ָׁשָּמה
 )א,יחזקאל מ(

ַּבָּׁשָנה  ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוְיִהי 
:  ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליקָֹוקָהְרִביִעית ְּבחֶֹדׁש ִזו הּוא ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ִלְמלְֹך ְׁשלֹמֹה ַעל ִיְׂשָרֵאל 

)א,ומלכים א ( יציאת מצרים

יובל

חורבן  
הבית

בנין  
הבית

כניסה  
לארץ

סיום כבוש 
וחלוק הארץ

480

4014
14

410
ימי בית ראשון

מוצא בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העירואתה 850

850

שבעה עשר יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו
יציאת מצרים

'יובל יז

חורבן  
הבית

בנין  
הבית

כניסה  
לארץ

סיום כבוש 
וחלוק הארץ

480

4014
14

410
ימי בית ראשון

17 x 50 = 850

'יובל ג'יובל א 'יובל ח'יובל ו'יובל ה'יובל ד'יובל ב ז"יובל טו"יובל טד"יובל יג"יובל יב"יובל יא"יובל י'יובל י'יובל ט'יובל ז

50100150250 200300350450 400500550650 600700750800
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יציאת מצרים

'יובל יז

חורבן  
הבית

בנין  
הבית

כניסה  
לארץ

סיום כבוש 
וחלוק הארץ

480

4014
14

410
ימי בית ראשון

17 x 49 = 833 ≠ 850

'יובל ג'יובל א 'יובל ח'יובל ו'יובל ה'יובל ד'יובל ב ז"יובל טו"יובל טד"יובל יג"יובל יב"יובל יא"יובל י'יובל י'יובל ט'יובל ז

4998147245 196294343441 392490539637 588686735784

אי רבי יהודה בראשונה לא משכחת לה

ז"יובל י

833

! הוה ליה בתלתא בשבוע, אייתי שבסרי משבסרי יובלי שדי אהני
850 – שבוע 2 = 14 / 17 = 833 שנים 3 +

הנך שני דאגלינהו סנחריב עד דאתא ירמיה אהדרינהו לא קחשיב להו 

55מנשה 29חזקיהו 
אמון 

2
31יאשיהו 

' גיהואחז
שים

חד

חורבן  
הבית

יהויקים  
11

יובל

אחרי
הוכתה העיר

14
צדקיהו  

11

ִּבְׁשַנת ָׁשלֹׁש ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאָלה ֶמֶלְך  ַוְיִהי 
ָמַלְך ִחְזִקָּיה ֶבן ָאָחז ֶמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל 
ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהָיה  ֶּבן  :ְיהּוָדה

ְוֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ָמַלְך  ְבַמְלכֹו 
: ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲאִבי ַּבת ְזַכְרָיה

  )ב-א,מלכים ב יח(

ַּבָׁשָנה ָהְרִביִעית ַלֶּמֶלְך  ַוְיִהי 
ִהיא ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית  ִחְזִקָּיהּו 

ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאָלה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָעָלה  
ַׁשְלַמְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ׁשְֹמרֹון  

ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת  ַוֶּיֶגל :...ָעֶליהָ ַוָּיַצר 
ַוַּיְנֵחם ַּבְחַלח  ִיְׂשָרֵאל ַאּׁשּוָרה 

:... ָמָדיּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי 

)יב-ט,יחמלכים ב (

  ְמַנֶּׁשהְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶּבן 
ְבָמְלכֹו ַוֲחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה  

ְוֵׁשם ִאּמֹו  ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
)א,כאמלכים ב (: ֶחְפִצי ָבּה

ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים    
ְּבַמְלכֹו   ָאמֹוןָׁשָנה 

ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמַלְך  
ְוֵׁשם ִּבירּוָׁשָלִם 

ִאּמֹו ְמֻׁשֶּלֶמת ַּבת 
:  ָחרּוץ ִמן ָיְטָבה

)יט,כאמלכים ב (

 יֹאִׁשָּיהּוֶּבן ְׁשמֶֹנה ָׁשָנה 
ּוְׁשלִֹׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה ְבָמְלכֹו 

ְוֵׁשם ִאּמֹו  ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם 
:  ְיִדיָדה ַבת ֲעָדָיה ִמָּבְצַקת

)א,כבמלכים ב (

ַוְיִהי ִּבְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו    

ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶאת ָׁשָפן ֶּבן ֲאַצְלָיהּו ֶבן ְמֻׁשָּלם  
ִחְלִקָּיהּו  ַוּיֹאֶמר : ...ַהּסֵֹפר ֵּבית ְיקָֹוק ֵלאמֹר

ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַעל ָׁשָפן ַהּסֵֹפר 
ִדְרׁשּו ֶאת ְיקָֹוק ְלכּו ... ְיקָֹוק ָמָצאִתי ְּבֵבית 

ַּבֲעִדי ּוְבַעד ָהָעם ּוְבַעד ָּכל ְיהּוָדה ַעל ִּדְבֵרי  
ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַוֵּיֶלְך ... ַהֶּזה ַהֵּסֶפר ַהִּנְמָצא 

ֶאל ֻחְלָּדה  ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה 
)כבמלכים ב (... ַהְּנִביָאה

השבטים' ירמיהו מחזיר יהשבטים' גלות י

' גיהויכין
שים

חד

לא מנו שמיטין ויובלות
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