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 אלִנֵּיָּד -לִֹהית ֱאה ָהָדּועְּתַה                                                             ר יִנ יָרִמ
 
 םִטיְפׁשְֹיֵמי ִמ יהה לא ֶּזהֶּפַסח ַהַהאל ֵקְזֶחִוְי הּוָּיְרִמִי ּוהאִׁשָּייֹ =.  ס"נהפ  ל623-נת ש                   ב           )3' גכ' ים בלכמ(  ":ההָוְי יְפֵנ ִליתִרְּבַה"

 ":ההָוְי יְפֵנ ִליתִרְּבַה-ֶאתת רְֹכִּי ַודּוּמַעָה-ַעל ֶלְךֶּמַה מֹדַּיֲעַו"
 יםִאִביְנָיה ְנַפ ְצקַבּקּוֲח / ָאהִביְּנַה הְלָּדֻח ) =14' בכ' לכים במ(     +13                                                                        

               ָנהָׁש 31 ְךּו ָמָלהאִׁשָּייֹ) 1' כב' לכים במ(                                              )29' גכ' לכים במ( ֹוְמִגּדִּב ּוהאִׁשָּייֹאת ית המ     .II Necho 610-595 B.C כֹהְרעֹה ְנַּפ
 רףוחב  =םיָדִׁשֳח 3 ָלְךָמ )31' כג' בלכים מ  (             .                ס"הנלפ  610-נת שב         ֶּמֶלְךַה הּוָּיאִׁשיֹ-ןֶּב זהֹוָאָחְי. 19

 םְצָרִיִמְּבת ּוּמַל הּוָּיְרִמִי בא נייולע םּלּוַׁש= ָחז ָאהֹוְי) 11' ברמיה כי(            +41/       רףובח םָדִׁשיֳח 3בור כע) 36' גכ' לכים במ(
 םיִקָיֹוהְי  =יםְלָיִקֶא תליך אהמ כֹהְרעֹה ְנַּפ) 34' כג' ב כיםמל   (. ס"נה  לפ609-נת בש         ֶלְךֶּמַה ּוהָּיִׁשיֹא-ןֶּב םִקיָיֹוהְי. 20

          +3                           יםהֹוָיִקְיִ ל3 ָנהָׁש) 1' ניאל אד(

      ִםּוָׁשַליר ר ַעלֹוצָמם ָׂש ראַּצֶנבּוַכְדְנ) =  1' אאל ינד     = (.  ס"הנפל  606-נת בש        לָּבֶב-ֶלְך ֶמראַּצֶנבּוַכְדְנ                        ֶבל ָּבתֶכֶלְמַמ
 הָיְרַזֲעֵאל ַויָׁשִמ, הָיֲחַנְנ, אלִנֵּיָּד": =  םיָלִדְי") 4' ניאל אד(                     =  +1                            יםִקהֹוָי ְיתּולָּג) 1-6' ניאל אד(

 ָיןְנִּב=]ָנהָׁש 70 +ןְרָּבּוח[) = 11' הרמיה כי = (ֶנאַּצרבּוַכְדְנִל 1  =. ס"ה  לפנ605-נת בש         םיהֹוָיִקְית ּולָגְּב אלִנֵּיָּד=                     םִקיהֹוָיְיִל 4 ָנהָׁש) 1' הרמיה כי(
 +1      ר ַּצאֶנְדַכבּו ְנלֶׁש" ֶבןֶאָה "לֹוםֲח) 1'  בניאלד(

 ָּבֶבל טיִלָׁש אלִנֵּיָּד=   ":ְמִדיַנת ָּבֶבל- ַעל ָּכלְוַהְׁשְלֵטּה"=  ) 48'  בניאלד( =  . ס"נהלפ  604-נת בש        "ֶבןֶאָה" לֹום ֲחר ֵאתַתָּפ אלִנֵּיָּד =                    ֶנאַּצרְדבּוַכְנִל 2 הָנָׁש) 1' יאל בנד(
              +2        ים   ִנָׁש 3 לֶבָבְּב יםִקָיהֹוְי) 1' כד' בלכים מ(

 רְדֶנאַּצַכְנבּוִּבד ָרָמ םיהֹוָיִקְי) 1' דכ' לכים במ(         .          ס"הנ  לפ602- נתש ב         םִַלָׁשרּויִלר ַז ָחםיהֹוָיִקְי           
              +4           ָנהָׁש 11 ְךָלָמ םיהֹוָיִקְי) 36' גכ' כים בלמ(             ראַּצֶנְדַכבּוְנ ִל7 תּולָּג )28' ירמיה נב(
 יןהֹוָיִכְית ּולָּג + םיָדִׁשֳח 3 ָלְךָמ) 8-12' דכ' לכים במ(         .ס"נהפל  598-**נת בש      ֶּמֶלְךַה יםִקָיֹוהְי-ןֶּב ןיהֹוָיִכְי .21      ראַּצֶנְדבּוַכְנ רֹוצָמ) 11' דכ' לכים במ(
 ":דִוָדא ֵּסִּכ-ל ַעב יֹוֵׁשֹוּל-ֶיהְהִי-לֹא" )30' ורמיה לי(  =םיהֹוָיִקְי על                                                                                                                ִוד ָדיתֵּב ֵקץְל הָּיְרִמִית ֹואבּוְנ

 ": דִוָד אֵּסִּכ-ל ַעבֵׁשיֹ ׁשיִא עֹוְרח ִמַּזַלְצ ִיאלֹ" )30' בכרמיה י(  =ןיהֹוָיִכְי על  +¼                  ּוהְדִקָּיִצ כתמלה) 17' דכ' בם כילמ( יןהֹוָיִכְית ּולָּג
 ּוהְדִקָּיִצ את מליך הראַּצֶנְדַכבּוְנִל 8 ָנהָׁש) 12' כד' לכים במ(    .  ס"פנה  ל598-**נת בש        ְךֶלֶּמַה ּוהָּיִׁשאיֹ-ןֶּב ּוהְדִקָּיִצ .22                                           

                         ה ונחמתיר לאחהָּיְרִמִי תֹואבּוְנ
 

 לֶבָבְּב ) 15'  גזקאליח( יבִב ָאלֵּתְּב לאֵקֶחְזְי
                  +5            יןִכהֹוָיְי תּולָגים ְלִנָׁש 5) 1-2' אחזקאל י(           

 390+40=  ׁשָּדְקִּמַה יֵּיַחְל ָנהָׁש 430ה "ס = יםִנָׁש 6 עוד) 4-6' דחזקאל י(.       ס"ה  לפנ593-שנת                     בלאֵקֶחְזְי תַׁשָּדְקָה   ההָו ְיֵניְפִל תיִרְּבַל ָנהָׁש 30) 1' אחזקאל י(
 IIק ֶדֶצַעל  אלֶחְזֵקְי תֹואּובְנ

 לדֹוָּג ֵהןּכֹ הָרָי ְׂש) =24'  נבהירמי) = (40' ה'  אהי"בד(                        +1                                  ) 2' ט חזקאלי(
 אלֶחְזֵקְים  עI םעפ ןיִכֹוָיְיה תּולָג ְל6 ָנהָׁש) = 1' חחזקאל י    = (.   ס"הנ  לפ592-נת          בש  םיַּבִּדַה ׁשבּוְל ׁשִאיָה                                   "יִביַׁשֲא"

 +3 ֵטֵבת                                  ְּב'  יּוהָּיְדִקִצְל 9 ָנהָׁש =  )        1' הכ' ב םלכימ) =(1' דכחזקאל י(
        .   ס"הנ  לפ589-נת שב   ִםַלּוָׁשיר לַע ראַּצֶנְדבּוַכְנ רֹוצָמ                            

 ָׁשַלִםה ירּוָעְקְבּו הוהְדִקָּיִצְל 11 ָנהָׁש ַלתיְתִחִּב= ": דַע") 5' בה נמירי(        +1                  רֶנאַּצַכְדבּוְנִל 18 ָנהָׁש) 29' במיה נרי(                               
 יַח ׁשָּדְקִּמַה =  ֵריְׁשִּתְּב הַדְלָיְּגח ָצֶר )1-9' ארמיה מי( =  .    ס"הנ  לפ588-שנת  ב    ׁש  ֶפֶנ 832ה ֶלְגָמ ראַּצֶנבּוַכְדְנ                           

                                  +1           ָנהָׁש 11 ָלְךָמ ּוּהְדִקָּיִצ) 18' דכ' לכים במ(                                                            
 הָנ ָׁש910]=9+1[ = 587- דוַע 1497-ת שנ םִיְצָרִמ תְיִציַאִמַעש                                                                               ָרָל ָנהָׁש 210]=3]=[הָוהְי םָתֹוח[
  רֶנאַּצַכְדּובְנ ִל19 ָנהָׁש) = 12' ברמיה ני(      =                     .ס"הנפ  ל587-ת שנד ַע = הָנָׁש 430 ה"ס ׁשָּדְקִּמַה יֵּיַח )                   = 4-6' דחזקאל י(  ןְרָּבחּוַה
 
 ָנה ָׁשII=  430 תִריַהְּבת חֹֻלת ַרבּוְק                                                                                                  הָיִּתְּׁשַה ןֶבֶאד ּוסִי      = ןַחן ּבֶֹבֶאד ּוסִי )16' חכה עישי(

 )7' דכריה ז (האָׁשרָֹה ֶאֶבןָה=  כספת 
 ְּבִרְבָלהת ַמּוה ֵהןּכַֹה הָיָרְׂש ) 27' ברמיה ני(

 

        לֶבָּב תּולָּג
  לֶבָבְּב הָיָרְׂש-ןֶּבל ֹודַהָּג ןֵהּכַֹה": קָדהֹוָצְי" )41' ה'  אהי"בד(                +4                 רַּצאְדֶנַכּובְנ ִל23 ָנהָׁש) 30' ביה נרמי(        ְךּוּפִה  = II ֶמתֱא

 .                ס"נה  לפ583-נת  בש ׁש  ֶפ ֶנ745ה ֶלְג ָמאַּצרֶנבּוַכְדְנ
 +10                         ְרָּבןּוחַל 14 ָנהָׁש) 1' מחזקאל י(  "יִביַׁשֲא"

 ]   המּוָנֱא]=[III]=3 ׁשָּדְקִמת ַרּוצ תְכִניָּתבל את מקוס "פנהל  573-נת בש     ּורּפיִּכם ַהֹויְּבה ֶאֹוראל ֵקְזֶחְי  תֶׁשחֹ ְנהֵאַמְרְּכ ּוֵאה ַמְריׁשִא) 3' מ לזקאיח(
 מהחנ ותיראחל אלֵקְזֶחְית ֹואבּוְנ

                                                                                                                                               9+                                               
 .ס"נהפ  ל564-ת שנב           לֹוםֲחַה ר ֵאתַתָּפ אלִנֵּיָּד    רַּצאֶנְדבּוַכְנ לֶׁש" הָנּוֱאמ "לֹוםֲח ) ' דלדניא(

                                                                                                                                                 1+ 
 יםִנָׁש 7=  ס"נהפ  ל563-ת שנמ לֹוםֲחַה) 26 ' דלדניא (םֶׁשָּגְתִמ 

           +2    ִנים ָׁש7 ָלְךָמ ְךַד ְמרִֹוילֱא) 27' הכ' ים בכלמ(
  ַהְּמָלִכיםתִּכֵּסא ְיהֹוָיִכין ֵמַעל ִּכְסאֹו- ֶאתַוִּיֵּתן רַּצאְדֶנַכּובְנ-ןֶּב ַדְך ְמרֹילִוֱא                                     רֹאׁש ְיהֹוָיִכין-ֶאת ָנָׂשאה ָּיִנְׁשַה "  ְמרַֹדְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ָמְלכֹוֱאִויל"=  ןּוּכְדִע

 יןִכָיהֹוְי ִל37 הָנָׁש )27' הכ' לכים במ= (                          .     ס"נהפ  ל561-ת בשנ"              ֶּכֶלאִמֵּבית "אָצָי ןיהֹוָיִכְי
                                     : ולכןִניםָׁש 7 למשך םֶׁשָּגְתִה" הָנּוֱאמ "לֹוםֲח  ןֹורְתכאשר ִּפ ידִאּוַנּבַנ=  ראַּצֶנְדַכּובְנ ראהכנ

   דִאיַנּבּו ַנויאב ם עָלְךָמ ןָמְזת יַפִפֲחַּבר ַּצאַׁשְלֵּב יםִנָׁשפר מסבל כי מקו           +5             רַּצאְדֶנַכּובְנ-ןֶּב רַּצאַׁשְלֵּב) 18' ניאל הד(
 . ס"ה  לפנ556-נת בש                לֶבָּב-ֶלְךֶמ רַּצאַׁשְלֵּב       ָנהָׁש 50 ְךָלָמ ראַּצֶנבּוַכְדְנ תֹומ
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          +1                       רַּצאַׁשְלֵבְל 1 ָנהָׁש) = 1' זל ניאד(
 .         ס"נהלפ  555-נת בש                להלי ןחזיו לםח אלִנֵּיָּד

 +2                          רַּצאַׁשְלֵב ְל3 הָנָׁש) 1' ח לניאד(

  לדֹוָּגֶּדר ַהְנָסֶלְּכָא = ן ָיָוֶלְךֶמת  ירושעם ליח) 14-22' ניאל חד(  .   ס"ה  לפנ553-נת בש     הָׁשָנ 2300 משך לתֹואְּפָלַל ָּזַעםַה   I לֵאיִרְבַּגן זֹוָח - אלִנֵּיָּד
 ": ְמֵנא ְּתֵקל ּוַפְרִסיןְמֵנא" )25' ניאל הד(                                        +15                                              רַּצאַׁשְלֵּבְׁשֶּתה ִמ
 רַּצאַׁשְלֵּבְׁשֶּתה ִמ ֵעת ְּבלָּבֶבּבּוׁש יִּכ) 30' ניאל הד(      .                  ס"  לפנה538-נת בש       לֶבָבְּב ַרסָּפ-ֶלְךֶמ IIׁש ֹוֶרּכ

 ":ּוְבַמְלכּות ּכֹוֶרׁש") 29' ו יאלדנ(+ ָּבֶבל ל ַע III טיִלָׁש אלִנֵּיָּד) = 29' ניאל הד(               +1                      דעביד בדהעות) 1-4' אזרא ע(
 לֶבָבְּב II ֶרׁשכֹוְל 1 ָנהָׁש  ) =1' א זראע  = (ְרָּבןחּוַל הָנָׁש 50= .  ס"ה  לפנ537-נת בש       ןֹוּית ִציַבִׁש ַעל IIֹוֶרׁש ּכת ָּזַרְכָה

 +1       ר  ֶנאַּצְדַכבּוְנ לל ֶׁשֶבָבְל 70) 10' רמיה כטי(
 תֹוֹלֹועלו עוה ֵּבַחְזִמ ּוָּבנ ייִעִבַהְּׁש ׁשַבחֶֹדּו   ) =1-3' רא  גזע= (.  ס"הלפנ  536-נת בש                ם        ִַלּוָׁשירִּב לֻרָּבֶבְז =                  לֶבָב ְלָנהָׁש 70=  ןֹוּית ִציַבִׁש

                                                                                           1+                                                                                      

 לֶבָבְּב II ׁשֶרכֹוְל 3) = 5-6' י/1' יניאל ד( =     אלִנֵּיָּדעם  Iם עפ=    .ס"נהלפ 535-נת בש              ִּדיםַּבּוׁש ַהבְל ׁשיָהִא   "     יַׁשיֲאִב "ןזֹוָח - אלִנֵּיָּד
 יָכלֵהד ָסּוי יִנ ַהֵּׁשֶדׁשחַֹּב 2-ַה הָנָּׁשַּב)    = 8-13' גרא זע= (              +II              1 ׁשֶרֹוּכ-ן ֶּבסֵזיִּבְמָּכ = אַׁשְׂשָּתְחְרַּתַא=                ֹוׁשרַחְׁשֵוֲא)  =   7-24 + 6' זרא דע(
 לחמהבמ II ׁשֶרּכֹורג הנל ָּבֶבּבּוׁש יִּכ אחרי יםִנָׁש 3 :  רסהפ ג"ע. ס"נה  לפ534-נת בש               ןׁשּוַׁשְּב 1 הָנָׁש ֹוׁשרַחְׁשֵוֲא =             סיֵזִּבְמָּכ אל ב שטנהכת) 6' זרא דע(

 )                             7-24' עזרא ד (ׁשָּדְקִּמַה םיִנֹו ּביןֵא
 ןׁשּוַׁשְּב סיֵזִּבְמָּכ ָלְךָמ ןָמְזת יַפִפֲחַּב רג נה IIֹוֶרׁש ּכס "  לפנה529- נתובל בשמק

                                           +7                   ֹוׁשרֵוַחְׁשֲאְל 7 ָנהָׁש) 7'  באסתר' גמ(
 רֹוּד =ה ָנָׁש 38 = )14' ברים בד(=  תֹורַהּדֹב ֶצֶק  .                      ס"הנלפ  527-נת שב        יַכָמְרֳּדּו  ָּכהַּמְלַה רֵּתְסֶא

  הָנָׁש 975]=3]=[הָנמּוֱא[]=522-**נת  שעד 1497-ם ידירפחמת לממ     [+5                  ׁשֹורֵוְׁשַחֲאְל 12 ָנהָׁש) 7'  גאסתר' גמ( =                   ָנהָׁש 975 = ָנהָׁש 543 + ָנהָׁש 432
  רֵּתְסֶאְל הָנֱאמּו ןֹוחיְצִנם ֹוי=  ד"תרמ/גר ֶמ ָּבעֹג"ל=  ְךּוּפִה =ן ְרָּבּוחַל ָנהָׁש 65 .ס"נהלפ  522-**נת בש )8-16' שעיה זי( םִיַרְפֶא ץֵק םיִרֻּפ =      ֹותרּדֹ 38 =ָנה ָׁש 1444]=4]=[םָתֹוח[

 ד"תרמ/ג רָדֲאג "ייֹום ְּב יםהּוִדְּיַהת ַדְׁשָמַהל ְלָּפּו ה" ָהֲאָגִגיָהָמן ּפּור"**     +1                    ּוא הְךַנֲהפֹוְו) 1' ט תראס' גמ(
 ּוא הְךַנֲהפֹוְו ף יֹוֵסל ֶׁשֹוּתְדָלּום הֹוי = ד"תרמ/ג רָדֲאג "י=  ְךּוּפִה .ס"נהלפ 521-ת נשב                              ":יםהּוִדְּיַה" =ן                ּכְֹׁשִיד ָדְלָבם ָע-ןֶה) 9' גבר כבמד(
            +1                                                                           ":                                ְיהּוָדֵיא") 12' זרא דע(

 ָנהָׁש 14 ָלְךָמ סיֵזִּבְמָּכ ֹוׁשרַחְׁשֵוֲא :בעודה נותעשבון המח         .  ס"  לפנה520-נת בש                              ס   יֵזִּבְמָּכ תֹומ
                                        יאִּדְרָּב םֵׁשְּבה ֶזָחְּת ִמָנהָׁש שךמ בָלְךָמ, סיֵזִּבְמָּכ תֹורי מאח=                      +1                                                                         

 ": ְּדָנה ַהְצַלח ְּבַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁשְוָדִנֵּיאל= ") 29' ו יאלדנ(                                                       II ׁשָּדְקן ִמָיְנִּבני לפם ִיָנַתְׁש=  I ׁשָיֶוְרָּד
                            .    ס"ה  לפנ519-נת בש  ַרסָּפ-ֶלְך ֶמ"יָּמִדַה" I ׁשָיֶוְרָּד
 ָּבֶבל טיִלָׁש אלִנֵּיָּד 

  ":  ְלַמֲחִזיק ּוְלָמעֹוז לֹוָעְמִדי ...ַוֲאִני" =                                                ) 1' אי יאלדנ(

                                   ס"ה  לפנ519- בשנת זו                       ָנהָׁשְּב) 1-29' ניאל וד(           =    תיֹוָרֲאַהֹוב גְּב אלִנֵּיָּד
 II ׁשָּדְקִמבניין ן לוייג רששה אלִנֵּיָּד  תיֹוָרֲאַהֹוב ּג/ יאחר

  ָנהָׁש 70משך  יןְרָּבּוַהח יִּכ הָּיְרִמִי ַאתּובְננת בהל                               +1                                 אלִנֵּיָּדֶחְׁשּבֹון ) 2' טל יאנד(
   "םִמיָל עֶֹדקֶצ" דחהונת ֹועּובָׁש 70=  ץֵק לַע ָאהּובְנ.                         ס"הנלפ  518-נת בש   לְבִריֵאַּג זֹוןָחְו אלִנֵּיָּדן ּבֹוְׁשֶח =         ָמָדיִמֶּזַרע I ׁשֶוָיְרָד ְל1 הָנָׁש )1' ניאל טד(
                                                                  II ליֵאְבִרַּג ןזֹוָחְּב נוכח" יִביַׁשֲא") 24' ניאל טד(
 :"יִדָּמַהׁש ֶוְרָיָד ְלַחתַא ַנתְׁשִּב") 1' אי יאלדנ(                                                                                        II לֵאְבִריַּג זֹוןָח המשך       =       יָּמִדַה I ֶוׁשָיְלָדְר 1 ָנהָׁש) 1' איל אינד(
  ":תאֹוָלְּפֵקץ ַהי ַתָמ-דַע" =      ) 6' ב ילדניא = (דַע) = 21' טדניאל (-מ
  :ץֵּקַה ןזֹוָח םיִּד ַהַּבׁשבּוְל ִאיׁשָה                     אלִנֵּיָּד ם עIIם פע "יִביַׁשֲא"
 "ַהְיאֹרָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי - ֶאתָוֶאְׁשַמע"
   "ָהעֹוָלםַהָּׁשַמִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי -ַוָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל"
  "ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי"
 הָיִּתְּׁשַה ןֶבֶא =" קֶֹדׁש-ַעם-ַיד       "    "...ֵאֶּלה-ִּתְכֶליָנה ָכל--קֶֹדׁש-ַעם-ַיד ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ"

 ) 7' יבאל ינד(
 ": ֶאֶלף ָמאַתִים ְוִתְׁשִעיםָיִמים  דִמיָּתַהַסר ּוה ֵמֵעתּו") = 11' בניאל יד+(
 "ְלָיִמים ְוַיִּגיַעַחֶּכה ַהְמְׁשֵרי ַא") = 12' בניאל יד(+
                                                                                       ": ַוֲחִמָּׁשהְׁשלִֹׁשים  ֶאֶלף ְׁשלֹׁש ֵמאֹות "= ) 12' ביניאל ד(+
 
 
 םייִאִבְנ הָיַכְרְזּו יַּגַח

 ) 11' הרמיה כי= (": הָנָׁש םְבִעיִׁש ")12' כריה אז(                                     +I                                                1 ׁשֶוָיְרָדְל 2 ַנתְׁשִּב )    =1' גי אח) = (1'  אריהזכ) = (24'  דראזע(
 ":ָּכֵרת ָמִׁשיַחִי") 26' ניאל טד(=  יֵנְפִל תֹועּובָׁש 8.  ס"פנהל  517-נת בש                      II ׁשָּדְקִמן ָיְנִּבל ֵחֵה =                       ְרָּבןחּוַל הָנָׁש 70
 יתרסכנית פבת = )3'  וזראע( = IIֶרׁש ּכֹויון רשפ "עַע הֹוֻׁשְיִו לֻרָּבֶבְז םיִנֹוַהּב

  הרֹאָׁשָה ֶאֶבןָהת ֶא  יאִצהֹו אלֹ לֻרָּבֶבְז) = 7' דכריה ז(
  הָיִּתְּׁש ַהֶבןֶאבכספת  בר  בקארונש II תיִרַהְּב חֹתֻל

 
 ":II ַגְבִריֵאל ְוָחזֹון ָּדִנֵּיאלן ֹוּבְׁש ֶח- ְוַאֲחֵריי ֵנְפ ִל- ַחַּגי ּוְזַכְרָיהת ֹואּובְנ"

 
 :ס" לפנה518-בשנת " I ְלָדְרָיֶוׁש 1 ָנהָׁשְּב">>

 
 ָנהָׁשְּב"    =)1'  דניאל  ט  (":  ַעל  ַמְלכּות  ַּכְׂשִּדיםָהְמַלְךֲאֶׁשר   ִמֶּזַרע  ָמָדי--ֲאַחְׁשֵורֹוׁש-  ַאַחת  ְלָדְרָיֶוׁש  ֶּבןִּבְׁשַנת"
הוכתב ר  שא=  )  2'  טדניאל  =  (  "ָנהָׁש  70  לֶׁשן  ָמְּזַה  חָוְט"לקראת  השלמת    ֹונֹוּבְׁשֶחאת    "ָּדִנֵּיאל"ערך  "  ֹוז

  .)11' כה= (" ִיְרְמָיהּו"בנבואת " II ׁשָּדְקִמ" נו שלתחילת בנייל עד "I ׁשָּדְקִמ" נו שלמשנת חורב



 

 

3

  ֲאִני ְועֹוד"=    וזכה  לתשובה  תפילה  "ָּדִנֵּיאל"שטח  ,  "ִיְרְמָיהּו"ת  נבואשל    הושמימהתגשמותה  ו  לתובתקוו
  ַוְיַדֵּבר ַוָּיֶבן ָעֶרב-  ַּבְּתִחָּלה  ֻמָעף  ִּביָעף  נֵֹגַע  ֵאַלי  ְּכֵעת  ִמְנַחתֶבָחזֹוןְמַדֵּבר  ַּבְּתִפָּלה  ְוָהִאיׁש  ַּגְבִריֵאל  ֲאֶׁשר  ָרִאיִתי  

שהנחה   I  ָחזֹוןְלכהמשך  [בו  ו  "ַּגְבִריֵאל  לֶׁש  II  ָחזֹוןת  ֶא  ָּדִנֵּיאל  עַמָׁש"ובמפגש  זה    )  =21-22'  דניאל  ט  (":ִעִּמי
 :  שניים ועיקרם"ִיְׂשָרֵאלח ַצֵנ" השינויים המוכתבים לתמורות גורל ורטפו] "ֲאִביַׁשי"המלאך 

 
ֹן  ּוְלָהִביא  ֶצֶדק  ַחָּטאת  ּוְלַכֵּפר  ָעו    ּוְלָהֵתםַהֶּפַׁשע  ִעיר  ָקְדֶׁשָך  ְלַכֵּלא-ַעְּמָך  ְוַעל-ַעל    ִׁשְבִעים  ֶנְחַּתְךָׁשֻבִעים.  "א

  מיום  תפילת "תֹ ועּובָׁש  70"תוך    "  עָֹלִמיםֶצֶדק"  מור  היה  להופיעא,    כלומר)  =24'  דניאל  ט=  (  ":עָֹלִמים
 ."ָּדִנֵּיאל"
 
 ).26' דניאל ט (:" ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים ִיָּכֵרת ָמִׁשיַח ְוֵאין לֹוְוַאֲחֵרי. "ב

  .מה לא ק"דִוָּד-יתֵּב חַצֶנ"מלכות ו " עָֹלִמיםֶצֶדק"להופעת " הָּיִחְּד"בא שינוי הגורל בצו של , כלומר אז
 

לֹא  ִיְצַלח "    =ְיהֹוָיִכין  לַע"  ִיְרְמָיהּו"ת  לנבואחופף  הוא  אינו  מפתיע  כי  "  ִיָּכֵרת  ָמִׁשיַח  ְוֵאין  לֹו"הצו  ,  ואמנם
   עָֹלִמיםֶצֶדק"ומחפיפה  זו  נדחה    =  )30'  ירמיה  כב(=    ":ִּביהּוָדהִּכֵּסא  ָדִוד  ּומֵֹׁשל  עֹוד  -  יֵֹׁשב  ַעלִמַּזְרעֹו  ִאיׁש

 62  לֶׁשן  ָמ  ְזחָוְטִּב  יִרטֹוְסִהיך  ּוּפִהד  ַעּו  ּת  ָּדִנֵּיאלןֹוּבְׁשֶח  ומאז  מיום  .)24-26'  דניאל  ט=  (  "ֵּקץ  ַהַאֲחִריתד  ַע
  לפני  תחילת  בניין "תֹ ועּוב  ָׁש8  לֵחָי  ׁשָדָח  לָרֹ וּג"  -כן  עיקרו  -ואם  "ַּגְבִריֵאל  לֶׁש  II  ָחזֹון"י  "  עפתֹ ועּובָׁש
 ". II ׁשָּדְקִמ"

 
 ":הָּיִחְּדַה" ׁשּוימי ִמֵנְפִל ס" לפנה517-בשנת " I  ְלָדְרָיֶוׁש2 ָנהָׁש ְּב">>

ָהֶאֶבן -ֶאתְזֻרָּבֶבל  ְלהֹוִציא  "האמינו  כי  על    )תֹ ועּוב  ָׁש61+  ("  ְלָדְרָיֶוׁשִּבְׁשַנת  ְׁשַּתִים      ַחַּגי  ּוְזַכְרָיהַהְּנִביִאים"
 "...יתִרְּבַהחֹות ּול ֶאת ֹוִציא י ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולְיהֹוֻׁשַעִו ָהֶאֶבן" לנפץ את, כלומר= ) 7' זכריה ד= (" ָהרֹאָׁשה

 
 -" הָּיִחְּדַה" למימוש תֵעָהת יַקִצְי, כלומר) = 25'  טדניאל( " ָהִעִּתיםּוְבצֹוק">>

 
 :ס" לפנה517-בשנת "  ָהִעִּתיםצֹוקְּב "יִרטֹוְסִהיך ּוּפִה תֹ ועּוב ָׁש62+ >>

ז עֹחֹו  ּורר  ְּבַזָאלא  "  ְׁשַאְלִּתיֵאל-ֶּבן  ְזֻרָּבֶבל"כאשר  "  ַּגְבִריֵאל  לֶׁש  II  ָחזֹון  "התגשם"  I  ְלָדְרָיֶוׁש  2  ָנהָׁש"
 צֹוקְּב"אז , כןל ".הָּיִתְּׁשַה ֶאֶבן"   הנקראת היוםָהֶאֶבןהיא  =  )  7'  זכריה  ד=  (  ":ָהֶאֶבן  ָהרֹאָׁשה-ֶאת"להוציא  
ְסֻתִמים -ִּכי  "=  בלתי  ידוע"  ןָמ  ְזחָוְטִל  "נדחה"    עָֹלִמיםֶצֶדק"ואמנם    יִרטֹוְסִהיך  ּוּפִההתרחש  "  ָהִעִּתים

נשארו ...  "יתִרְּבַהחֹות  ּול"  "...ָחזֹוןֶה"מתוקף  קיום  ,  ואכן).  9'  יבדניאל  =  (":  ֵעת  ֵקץ-ַוֲחֻתִמים  ַהְּדָבִרים  ַעד
ְזֻרָּבֶבל "האמינו  כי  על  "    ַחַּגי  ּוְזַכְרָיהַהְּנִביִאים  "ועדיין  .לא  קמה  -כידוע    "דִוָּד-יתֵּב  חַצֶנ"מלכות  ו  בקבר

 :כדלקמן"...ָהֶאֶבן ָהרֹאָׁשה-ֶאתְלהֹוִציא 
 
ָּכַרִּתי -ַהָּדָבר  ֲאֶׁשר-ֶאת  "."..ַחַּגי  ַהָּנִביא  ֵלאמֹר-ְּבַידהָוה  ְי-ָהָיה  ְּדַבר--  ְּבֶעְׂשִרים  ְוֶאָחד  ַלחֶֹדׁשַּבְּׁשִביִעי.  "1

  )1-5' בחגי =("...ִּתיָראּו-ַאל-- ְּבתֹוְכֶכםעֶֹמֶדתִאְּתֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ְורּוִחי 
 "...יתִרְּבַהחֹות ּול ֶאת  ְלהֹוִציא ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולְיהֹוֻׁשַעִל לאפשרְזֻרָּבֶבל "על כלומר 

 
ִעּדֹו  ַהָּנִביא -ֶּבֶרְכָיה  ֶּבן-ְזַכְרָיה  ֶּבן-ֶאלְיהָוה  -ָהָיה  ְדַבר--  ַהְּׁשִמיִני  ִּבְׁשַנת  ְׁשַּתִים  ְלָדְרָיֶוׁשַּבחֶֹדׁש.  "2

  ..." ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותֲאֵליֶכםְוָאׁשּוב -- ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ׁשּובּו ֵאַלי ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹותּכֹה"..."ֵלאמֹר
 )3' אזכריה (

 
ַהָּגדֹול  ִלְפֵני  ְזֻרָּבֶבל  ְלִמיׁשֹר  ְוהֹוִציא -ַאָּתה  ַהר-ִמי ְּברּוִחי  ָאַמר  ְיהָוה  ְצָבאֹות-ִּכי  ִאם--  ְבַחִיל  ְולֹא  ְבכַֹחלֹא.    "3

"... ָהֶאֶבן  ֶאת  ְזֻרָּבֶבל  ְלהֹוִציא"על  ,  כלומר.  )6-7'  דזכריה  (  =  ."..ְּתֻׁשאֹות  ֵחן  ֵחן  ָלּה--ָהֶאֶבן  ָהרֹאָׁשה-ֶאת
חֹות ּול  ֶאת  ְלהֹוִציא    ַהּכֵֹהן  ַהָּגדֹולְיהֹוֻׁשַעִל"ולאפשר  "  הָּיִתְּׁשַה  ֶאֶבן"נפץ  את  כספת  במילים  אחרות  ל

 ".יתִרְּבַה
 

 :ס" לפנה517-בשנת ת ֹ ועּוב ָׁש8+ 
, ואכן.  "ןָּבְרּוחַה  תֹונְׁש  70"עם  סיום  ,  "ִיְרְמָיה"נבואת  התממש  טווח  הזמן  שהוכתב  בב    ָאְּבחֶֹדׁש'  טביום  >>

תוך  כדי  הכנות  קדחתניות   =)  1'  חגי  א)=(1'  זכריה  א)=(24'  עזרא  ד=  ("  I  ְלָדְרָיֶוׁש  2  ָנהָׁשְּב"כמתועד  
ָּתׁשּוב  ְוִנְבְנָתה  ְרחֹוב ")  =  25'    טדניאל(=    "...  ְוִלְבנֹות  ְירּוָׁשַלִםְלָהִׁשיב  "התגשם  החזון  ,"II  ׁשָּדְקִמ"לבניית  
 "...הָּיִתְּׁשַה ֶאֶבן" בתקווה לניפוץ -ועדיין "...  ָהִעִּתיםצֹוקְּב ""...ְוָחרּוץ

 
ָהָיה --ְלָדְרָיֶוׁש  ְוַאְרָּבָעה  ַלְּתִׁשיִעי  ִּבְׁשַנת  ְׁשַּתִים  ְּבֶעְׂשִרים"  =  ס"  לפנה517-בשנת  "  II  ׁשָּדְק  ִמלָחּוה".    4

ֶאֶבן  ְּבֵהיַכל -ֶאלֶאֶבן  -ַהּיֹום  ַהֶּזה  ָוָמְעָלה  ִמֶּטֶרם  ׂשּום-ֶכם  ִמןָנא  ְלַבְב-ִׂשימּו  ַחַּגי  ַהָּנִביא  ֵלאמֹר-ְיהָוה  ֶאל-ְּדַבר
תאריך   =  )1'  חגי  א(  )  =1'  זכריה  א(  =  )24'  עזרא  ד=  ("  I  ְלָדְרָיֶוׁש  2  ָנהָׁשְּב",  כלומר.  )10'  בחגי  =(  "...ְיהָוה

 ). של חנוכה1כ נר "אח( "ִכְסֵלוַלחֶֹדׁש ַהְּתִׁשִעי  24 -ביום "מתועד " II ׁשָּדְקִמְּב"תחילת הבנייה 
 
  = )18-19'  בחגי  =(..."ְלַבְבֶכםִׂשימּו  --ְיהָוה-ֻיַּסד  ֵהיַכל-ַהּיֹום  ֲאֶׁשר-  ַלְּתִׁשיִעי  ְלִמןְוַאְרָּבָעהִמּיֹום  ֶעְׂשִרים  ">>

  ."..ֲאָבֵרְךַהּיֹום ַהֶּזה -ִמן"
 
 
 :ְךּוּפִה נבואות של - ) של חנוכהIר ֵנבערב ( "וַלחֶֹדׁש ַהְּתִׁשִעי ִכְסֵל 24" באותו יום -" ֵׁשִנית.   "5>>

 
   ":ֵלאמֹרַחַּגי ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש -ְיהָוה ֵׁשִנית ֶאל- ְדַברַוְיִהי"
  )20' חחגי (

   ..." ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת- ֶאתַמְרִעיׁשֲאִני "..."ְיהּוָדה ֵלאמֹר-ְזֻרָּבֶבל ַּפַחת- ֶאלֱאמֹר"
  )21' חחגי (

  ְורְֹכֶביָה  ְוָיְרדּו  סּוִסים  ְורְֹכֵביֶהם ֶמְרָּכָבהְוִהְׁשַמְדִּתי  חֶֹזק  ַמְמְלכֹות  ַהּגֹוִים  ְוָהַפְכִּתי    ַמְמָלכֹות  ִּכֵּסא  ְוָהַפְכִּתי"
 "ְּבֶחֶרב ָאִחיו ִאיׁש

 .)22' בחגי (
 "...ְיהָוה ְוַׂשְמִּתיָך ַּכחֹוָתם-ְלִּתיֵאל ַעְבִּדי ְנֻאםְׁשַא-ֶּבןְיהָוה ְצָבאֹות ֶאָּקֲחָך ְזֻרָּבֶבל - ַההּוא ְנֻאםַּבּיֹום"
 .)23' בחגי (
 
 
 :  נבואות סליחה ורחמים-" ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש.   "6
 
-ְיהָוה  ֶאל-ה  ְדַברָהָי--  ְׁשַּתִים  ְלָדְרָיֶוׁשִּבְׁשַנתחֶֹדׁש  ְׁשָבט  -ָעָׂשר  חֶֹדׁש  הּוא-  ֶעְׂשִרים  ְוַאְרָּבָעה  ְלַעְׁשֵּתיְּביֹום"

 )7' זכריה א( = "...ִעּדֹוא ַהָּנִביא ֵלאמֹר-ֶּבֶרְכָיהּו ֶּבן-ֶּבן ְזַכְרָיה
 



 

 

4

ֲאֶׁשר --ְירּוָׁשַלִם  ְוֵאת  ָעֵרי  ְיהּוָדה-ְתַרֵחם  ֶאת-לֹאָמַתי  ַאָּתה  -ְיהָוה  ַוּיֹאַמר  ְיהָוה  ְצָבאֹות  ַעד-  ַמְלַאְךַוַּיַען"
ְּדָבִרים  ְּדָבִרים  טֹוִבים--ִּביַהַּמְלָאְך  ַהּדֵֹבר  -  ְיהָוה  ֶאתַוַּיַען"=  )  12-13  'זכריה  א(  =  "  ָׁשָנהִׁשְבִעיםָזַעְמָּתה  ֶזה  

 "...ִנֻחִמים
 
  .)16' זכריה א(=  "ְירּוָׁשָלִם- ְוָקו ִיָּנֶטה ַעלְצָבאֹותֵּביִתי ִיָּבֶנה ָּבּה ְנֻאם ְיהָוה -- ִלירּוָׁשַלִם ְּבַרֲחִמיםַׁשְבִּתי"
 ִצּיֹון  ּוָבַחר  עֹוד-  עֹוד  ֶאתְיהָוה  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוה  ְצָבאֹות  עֹוד  ְּתפּוֶצָנה  ָעַרי  ִמּטֹוב  ְוִנַחם  ֵלאמֹרא    ְקָרעֹוד"

 ).17' זכריה א( = "...ִּבירּוָׁשָלִם
 
 
  )1' זזכריה (" ְּבִכְסֵלו--ְּתִׁשִעיְזַכְרָיה ְּבַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַה-ֶאלְיהָוה -ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך ָהָיה ְדַבר.  "7>>

למרות  שמתקדמות  העבודות   -נבואות  של  אחרית  ותקווה    -"  ַלחֶֹדׁש  ַהְּתִׁשִעי  ִכְסֵלו  4  "יוםב,  כלומר
 :במקדש

 
  " ָלּהִקֵּנאִתי ְצָבאֹות ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה ְוֵחָמה ְגדֹוָלה ְיהָוה ָאַמר ּכֹה"
  " ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִםְוָׁשַכְנִּתיִצּיֹון -ָוה ַׁשְבִּתי ֶאלָאַמר ְיה, ּכֹה"
  ."..ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר ַהּקֶֹדׁש-ְוַהרְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלִם ִעיר ָהֱאֶמת "
 "דֹו ֵמרֹב ָיִמים ְירּוָׁשָלִם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָיִּבְרחֹבֹות ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּכֹה"
 " ִּבְרחֹבֶֹתיָה ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ּוְרחֹבֹות"
 " ַהֶּזה ַּבָּיִמים ָהֵהםָהָעם ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִּכי ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ְׁשֵאִרית ּכֹה"
 ."..ְצָבאֹותְּבֵעיַני ִיָּפֵלא ְנֻאם ְיהָוה -ַּגם"
  .)2-6' חזכריה (
 
-  ֶאתְוִאיׁש"  = )16-17'  חזכריה  (  =  "ְּבַׁשֲעֵריֶכםֱאֶמת  ּוִמְׁשַּפט  ָׁשלֹום  ִׁשְפטּו  --ֵרֵעהּו-  ֱאֶמת  ִאיׁש  ֶאתַּדְּברּו"

 ."..ְיהָוה- ְנֻאםָׂשֵנאִתיֵאֶּלה ֲאֶׁשר -ָּכל-ִּכי ֶאת ֶּתֱאָהבּו- ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר ַאלִּבְלַבְבֶכםַּתְחְׁשבּו -ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל
 
ָאַמר  ְיהָוה  ְצָבאֹות  צֹום  ָהְרִביִעי  ְוצֹום -ּכֹה"  =)  18-19'  חזכריה  (  =   ."..ְיהָוה  ְצָבאֹות  ֵאַלי  ֵלאמֹר-  ְּדַברַוְיִהי"

  טֹוִבים  ְוָהֱאֶמת ּוְלמֲֹעִדיםְיהּוָדה  ְלָׂשׂשֹון  ּוְלִׂשְמָחה  -  ְוצֹום  ָהֲעִׂשיִרי  ִיְהֶיה  ְלֵביתַהְּׁשִביִעיַהֲחִמיִׁשי  ְוצֹום  
 ."..ָּׁשלֹום ֱאָהבּוְוַה
 
   ֲאָנִׁשים  ִמּכֹל  ְלׁשֹנֹות  ַהּגֹוִים  ְוֶהֱחִזיקּו  ִּבְכַנף  ִאיׁשֲעָׂשָרהָאַמר  ְיהָוה  ְצָבאֹות  ַּבָּיִמים  ָהֵהָּמה  ֲאֶׁשר  ַיֲחִזיקּו  -ּכֹה"

 ).23' חזכריה ( "...ִּכי ָׁשַמְענּו ֱאלִֹהים ִעָּמֶכם-- ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִעָּמֶכםְיהּוִדי
 
 
 
 : נבואות על המלחמה האחרונה.  8
 
   ..." ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת- ֶאתַמְרִעיׁשֲאִני "..."ְיהּוָדה ֵלאמֹר-ְזֻרָּבֶבל ַּפַחת- ֶאלֱאמֹר"
  )21' חחגי (

ָיְרדּו  סּוִסים  ְורְֹכֵביֶהם   ְורְֹכֶביָה  ְוֶמְרָּכָבהְוִהְׁשַמְדִּתי  חֶֹזק  ַמְמְלכֹות  ַהּגֹוִים  ְוָהַפְכִּתי    ַמְמָלכֹות  ִּכֵּסא  ְוָהַפְכִּתי"
 "ְּבֶחֶרב ָאִחיו ִאיׁש

 .)22' בחגי (
 "...ְיהָוה ְוַׂשְמִּתיָך ַּכחֹוָתם-ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעְבִּדי ְנֻאם-ֶּבןְיהָוה ְצָבאֹות ֶאָּקֲחָך ְזֻרָּבֶבל - ַההּוא ְנֻאםַּבּיֹום"
 .)23' בחגי (
 
 
 
  "ֶּמֶׂשק ְמֻנָחתֹוְיהָוה ְּבֶאֶרץ ַחְדָרְך ְוַד- ְדַברַמָּׂשא"
  .".. ֵעין ָאָדם ְוכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלַליהָוהִּכי "
 )1' טזכריה (
 
  " ְלָבנֹון ְּדָלֶתיָך ְותֹאַכל ֵאׁש ַּבֲאָרֶזיָךְּפַתח"
  "ֲאֶׁשר ַאִּדִרים ֻׁשָּדדּו ָנַפל ֶאֶרז- ְּברֹוׁש ִּכיֵהיֵלל"
  "ָּבִציר ַאּלֹוֵני ָבָׁשן ִּכי ָיַרד ַיַער ַהֵהיִלילּו"
  " ִיְלַלת ָהרִֹעים ִּכי ֻׁשְּדָדה ַאַּדְרָּתםקֹול"
  .".. ֻׁשַּדד ְּגאֹון ַהַּיְרֵּדןִּכיקֹול ַׁשֲאַגת ְּכִפיִרים "
 )1-3' יאזכריה (
 
  "ְיהָוה-ְנֻאם--יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ- עֹוד ַעלֶאְחמֹול לֹא ִּכי"
  "ֵרֵעהּו ּוְבַיד ַמְלּכֹו-ָהָאָדם ִאיׁש ְּבַיד-ֶאתְוִהֵּנה ָאנִֹכי ַמְמִציא "
  "... ַאִּציל ִמָּיָדםְולֹאָהָאֶרץ -ְוִכְּתתּו ֶאת"
 )6' יאזכריה (
 
  "ִיְׂשָרֵאל-ְיהָוה ַעל- ְדַברַמָּׂשא"
  "ָאָדם ְּבִקְרּבֹו- ָאֶרץ ְויֵֹצר רּוַחְויֵֹסדְיהָוה נֶֹטה ָׁשַמִים -ְנֻאם"
  "ָסִביב--ָהַעִּמים-ל ְלָכלַרַע-ְירּוָׁשַלִם ַסף- ֶאתָׂשם ָאנִֹכי ִהֵּנה"
  "ְירּוָׁשָלִם- ַבָּמצֹור ַעלִיְהֶיהְיהּוָדה -ְוַגם ַעל"
 "ָהַעִּמים-ְירּוָׁשַלִם ֶאֶבן ַמֲעָמָסה ְלָכל-ֶאתַההּוא ָאִׂשים - ַבּיֹוםְוָהָיה"
  .".. ְוֶנֶאְספּו ָעֶליָה ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץִיָּׂשֵרטּועְֹמֶסיָה ָׂשרֹוט -ָּכל"
 )1-3' יב זכריה(
 
  " ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמאֹדְוִנְבַקע"
  "ֶנְגָּבה- ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹוּוָמׁש"
  "ָאַצל-ָהִרים ֶאל-ַיִּגיַע ֵּגי-ָהַרי ִּכי-ֵּגיא ְוַנְסֶּתם"
 
  "ְיהּוָדה-ֵמי ֻעִּזָּיה ֶמֶלְך ָהַרַעׁש ִּביִמְּפֵניְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַנְסֶּתם "
  "ְקדִֹׁשים ִעָּמְך-ָּכלּוָבא ְיהָוה ֱאלַֹהי "
 
  " ַּבּיֹום ַההּואְוָהָיה"
  " ְוִקָּפאֹוןְיָקרֹותִיְהֶיה אֹור -לֹא"
 "ַליהָוהֶאָחד הּוא ִיָּוַדע - יֹוםְוָהָיה"
  "ָלְיָלה-יֹום ְולֹא-לֹא"
  ."..אֹור-ֶעֶרב ִיְהֶיה-ְוָהָיה ְלֵעת"
 ).4-7' ידזכריה (



 

 

5

 ׁשָחָדָרל ֹוּג =                                                                                                                                                                     ְךּוּפִה "תֹואְּפָלַה"ַלת יִחְּת
 
 )15' ט נהשעיי = ("תֶרְעֶּדֶנ ֶמתָהֱא" =        ץֵקת ֵע דַע "םִמיָל עֶֹדקֶצ"דחה נ

  +4                      יםִנָׁש 4בנה  נׁשָּדְקִּמַה) 15' וזרא ע(
 לֹודַהָּג ןֵהּכֹ ַהָדקָצֹוהְי-ןֶּבַע הֹוֻׁשְי) 1' אי חג(            .      ס"הפנ  ל513-נת בש                     שלםוה II ׁשָּדְקִמ )              'יד-'טכריה ז(=  ריתאח תֹואבּוְנ

 םיִאיִבְנ ְלָאִכיּוַמ הַבְדָיעֹ ֵאליֹו) = 6' ואל די(                        +27 מקובל                   ך פ  תארי"ע Iא ְׂשָּתַׁשְרַּתְחַא

  I ֶוׁשָיְרָּד-ןֶּב I אְׂשָּתַׁשְרַּתְחַא                                .                 ס"נהלפ  486-נת בש  ַרסָּפ-ְךֶלֶמ Iא ְׂשָּתַׁשְחַּתְרַא
  +I                     7 אָּתְׂשַׁשְחַּתְרַאְל 7ת שנ)  7' זא רעז(
 .ס"פנה  ל479-נת בש                          ְזָראֶעת ַּיִלֲע

                        +I                 13א ָּתְׂשַׁשְחְרַּתַאְל 20 הָנָׁש) 1' מיה בחנ(
 רֵּתְסֶא תיַּלִגְמ  כתב אתהֶחְמָיְנ םיִרֻּפאחרי ] 56+19 [הָנָׁש 76**. ס"הנלפ  466-נת בש                      הֶחְמָיְנת ַּיִלֲע   1966-**נת שמ הָנָׁש 1500" רָׁשָי" ֵקץ

 +414   ובל                           מק ירטוסיה ךפ תארי"ע
 . ס"נה  לפ322-נת בש         ל  דֹוַהָּג ֶּדרְנָסֶלְּכָא תֹומ 

                                                                                                                                  5+ 

 "תָלאֹוְּפַּב "ָּזַעםַהַלת יִחְּת )14-16' ניאל חד(. ס"  לפנה317-ת נבש    לקה  חו ֶּדרְנָסְּכֶלָאכות מל יורשים  4ן בי            =) 21-22' ניאל חד(
 )12-22' ניאל חד = (]9]=[ִמידָּתַה[                                                            ןָּפְצּו מםֵׁש =" יפּוִנְצ") 22' זזקאל יח( ) = 11' ביניאל ד ("דיִמָּתַהר ּוַסה" ןָּפהּוְצ

                                                               152+ 
 יםאנמושח התפחאבי משן ֵה ַהּכֹהּוִּתְתָיַמ    .     ס"הנלפ  165-נת בש          ם      יִּבַּכַּמַהן ֹוחיְצִנ הָּכֻנֲח                         יםִנֲהּכֹ תֶכֶלְמַמ

                                                                  89+         
 . ס"    לפנה76-  משנת          יםִנָׁש 9  הַּמְלָּכַה ןֹוּיִצְמלֹוְׁש

                                                               9+  
 ס"הנ  לפ67-שנת                    =ד  ַעןֹוּיִצְמלֹוְׁשמלכות 

                                                                   67+  
  0000  תנש             םיִרְצֹוּנַה תַריִפ ְסַלתיִחְּת

                                                               70+   
 .                                                    ה"   לס70+שנת ב                   II ׁשָּדְקִמ ןְרָּבּוח                   =                                 III ֶמתֱא

                                 "תאֹוָלְּפַה" גרתבמס=         הָלֵפ ֲאתּולָּג =                 +1840                                                                                                                                       

 תׁשֹוְיֵבַהת ֲעָצמֹוָה ֹוןָחז) 'לזחזקאל י( םֶׁשָּגְתִמ = ְךּוּפִה      . ה" לס1910 **+בשנתחדשה        ה ןֹוּי ִצתיַבִׁש                              הָּיִחְּתת ּדֹרֹו
     םַלִּוָׁשירִל ֹותרּדֹ 79 = 1948  */ + שנת  ועד1054-**נת מש                 +38                                                   1948+ שנת ועד  ס"נהפ ל1497-נת  מש ָנהָׁש 3445=  ]9+7[

 1948=317+1290+975- ) =11' יב לאניד(=  חָוְט  .    ה"לס 1948*/ +נת בש    הְקָמּוה לְׂשָרֵאִית יַנִדְמ        ִם            ַלרּוָׁשיִל תרֹוּדֹ [7+9]=79
  ָנהָׁש 2500 = :"יִצם ָוֵחימֹוֲעִדד מֹוֵעְל") 7' בל ייאנד(                 +35                                                                                           

  ָנהָׁש 2500= " תֹואָלְּפַה ץֵק" ס"הפנ ל517- תנשמ= . ה" לס1983 +נתבש =      )14' ח ליאדנ(  "ָּזַעםַה ץֵק" =           ס"לפנה 317-ת  משנ=ה ָנָׁש 2300
 

 רֶקַהּבְֹו בֶרֶעָה ה ַמְרֵאַעד=  ":עֹוד ַלּמֹוֵעד-ִּכי = )35' אדניאל י(=                                                                       ֵעת ֵקץ-ַעד--ְוַלְלֵּבןַהַּמְׂשִּכיִלים ִיָּכְׁשלּו ִלְצרֹוף ָּבֶהם ּוְלָבֵרר -ּוִמן"
 

 חמהמל  ביטלוןעם לבנם ה שלוזוח ְךּוּפִה 1983מאי  ל7ריך בתא                            ":ַמְׁשִמיַע--טֹובֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ְמַבֵּׂשר -ָּנאוּו ַעל-ַמה" ) =7' ה נבעישי(
                                                      3+                       

   ס"הנפל 522-**ת שנ לש ִריםֻּפִמ ֹותרּדֹ 66                   ְךּוּפִה.   ה" לס1986 **+נתבש                         הָתיָלִחְּת                   תרֹוּדְֹל הָכָרְּב תַפקּוְּת
 םלֹוָׁש]=7=[ןָמְז: ָרָכהְּבַה ֶצבֶק תְּפִעיַמ                         +7     ":                  הֶּכַחְמְׁשֵרי ַהַא)  "12' בניאל יד(

  1993=317+1335+975-) = 12' בניאל יד(=  חָוְט.        ה" לס1993+ת בשנ                ":ֵרי ַהְמַחֶּכהְׁשַא"        ]3]=[ה+ט+ז[":  דיָּתִמַה" עָדנֹו
 רֶמעָֹּב ג"ל הָנֱאמּו ןֹוחיְצִנם ֹויְל ָנהָׁש 3495 = 1998+ד ע  ו1497-ת נמש     +5                        רֶנאַּצְדַכבּוְנ של "הּוָנמֱא" לֹוםֲחִמ                               ]6[=2562=1998+564

  2000 +תנבש = םדהאת שפת  אההָוְיז בלל מא ָנהָׁש 4408.      ה"ס ל1998+נת בש             "   מּוָנהֱא "ןֹוחיְצִנ                                 ָנהָׁש [7+9+5]=3495
 ]תֱאֶמֶום לֹוָׁש[=]4]=[םָתחֹו[         ]9[= [(2003 + 517)=2520]=                                         ?         םִיְצָר ִמתִציַאְיִל הָנָׁש 3500]=8]=[ָנְךֲא[ דדחה ַע נ"םיִמָל עֹקֶדֶצ"
     ?אבֹ ָייַתָמ ":ִמיםָל עֶֹדקֶצ") = 24' ניאל טד= (                                                                                      מודעות ב]תיִרַהְּב חֹתֻל]=[ֶדקֶצ]=[V] 5 ָנְךֲא

               ]תֱאֶמ]=[9=[]7+6+5]=[ֶדקֶצ םָתֹוח[                                          +8                                                           
 ]הָוה ְיםָתֹוח]=[הֱאמּוָנ]=[3]=[7+9+5[]=ה+ט+ז[ . ה"לס 2006+נת שב              ס"נהלפ 1966-**ת נמש ָנהָׁש 3972=]7+6+8]=[3]=[הָוהְי םָתֹוח[

 
 ֹוי ּגת ֹויְהְיָתה ִמְהִנ-אלֶֹׁשר ָרה ֲא ָצת ֵעָתהָהְיְו"
 ": ְּמָך ַעֵלטָּמִהיא ִי ַהֵעתָבּו ַהִהיאת ד ָהֵעַע

 ..בעמלק" ְיהָוה"ה האחרונה של  שיסתיימו במלחמררֹוֶטל ִנים ֶׁשָׁש) = 1' ביניאל ד(
 
 הָיִּתְּׁשַה ןֶבֶא =" קֶֹדׁש-ַעם-ַיד"             "...ֵאֶּלה-ִּתְכֶליָנה ָכל--קֶֹדׁש-ַעם-ַידּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ "          )7' יבאל ינד(

 
 

 )26' ניאל חד(..."ּואה ת ֱאֶמרַמ ֶנֱאר ֲאֶׁשרֶקַהּבְֹו בֶרֶעָה הַמְרֵאּו"


	ãÌÈðÄéÌÅàì çìí çæéåï ìéìä                áùðú -555  ìôðä"ñ.

