1

ַה ְתּעוּ ָדה ָה ֱאל ִֹהית ָ -דּנִ ֵיּאל

ָר ִמי ִניר

" ַה ְבּ ִרית ִל ְפ ֵני יְ ה ָוה":

)מלכים ב' כג' (3
" ַו ַיּ ֲעמֹד ַה ֶמּ ֶל ְך ַעלָ -ה ַעמּוּד ַויִּ ְכרֹת ֶאתַ -ה ְבּ ִרית ִל ְפ ֵני יְ ה ָוה":

אשׁ ָיּהוּ יִ ְר ִמ ָיּהוּ וִ יְ ֶחזְ ֵקאל ַה ֶפּ ַסח ַהזֶּה לא היה ִמיְ ֵמי שֹׁ ְפ ִטים
בשנת  623-לפנה"ס = .יֹ ִ

+13
ַפּ ְרעֹה נְ כֹה Necho 610-595 B.C. II

.19
.20

ַמ ְמ ֶל ֶכת ָבּ ֶבל

אשׁ ָיּהוּ ָמ ָל ְך ָ 31שׁנָה
)מלכים ב' כב'  (1יֹ ִ
אשׁ ָיּהוּ ִבּ ְמ ִגדּוֹ )מלכים ב' כג' (29
המית את יֹ ִ
)מלכים ב' כג' ָ (31מ ָל ְך ֳ 3ח ָד ִשׁים = בחורף
בשנת  610-לפנה"ס.
אשׁ ָיּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך
הוֹאָחז ֶבּן-יֹ ִ
ָ
ְי
)ירמיה כב'  (11יְ הוֹאָ ָחז = ַשׁלּוּם עליו ניבא יִ ְר ִמ ָיּהוּ ַלמּוּת ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם
+1/4
)מלכים ב' כג'  (36כעבור ֳ 3ח ָד ִשׁים בחורף
ָקים = יְ הוֹ ָי ִקים
בשנת  609-לפנה"ס) .מלכים ב' כג' ַ (34פּ ְרעֹה נְ כֹה המליך את ֶא ְלי ִ
ְיהוֹ ָי ִקים ֶבּן-יֹא ִשׁ ָיּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך
ָקים
)דניאל א' ָ (1שׁנָה  3לִיְ הוֹי ִ
+3

אצּר ֶמ ֶל ְךָ -בּ ֶבל
בוּכ ְד ֶנ ַ
ְנ ַ

בשנת  606-לפנה"ס.

וּשׁ ַלִם
אצּר ָשׂם ָמצוֹר ַעל יר ָ
בוּכ ְד ֶנ ַ
= )דניאל א' ְ = (1נ ַ

+1

ישׁ ֵאל ַו ֲע ַז ְר ָיה
= )דניאל א' " (4יְ ָל ִדים"ָ = :דּנִ ֵיּאלֲ ,חנַנְ ָיהִ ,מ ָ

)דניאל א' ָ (6-1גּלוּת יְ הוֹ ָי ִקים

= ָדּנִ ֵיּאל

)ירמיה כה' ָ (1שׁנָה  4לִיְ הוֹ ָי ִקים
ֶאצּר
בוּכ ְדנ ַ
)דניאל ב' ָ (1שׁ ָנה ִ 2לנְ ַ

אצּר
)ירמיה נב' ָ (28גּלוּת ִ 7לנְ בוּ ַכ ְד ֶנ ַ
אצּר
בוּכ ְד ֶנ ַ
)מלכים ב' כד' ָ (11מצוֹר נְ ַ

ְנבוּאוֹת ִי ְר ִמ ָיּה ְל ֵקץ ֵבּית ָדוִד

ָכין
ָגּלוּת יְ הוֹי ִ
ְנבוּאוֹת ִי ְר ִמ ָיּה לאחרית ונחמה

יְ ֶחזְ ֵקאל

)מלכים ב' כב' ֻ = (14ח ְל ָדּה ַה ְנּ ִביאָהֲ /ח ַבקּוּק ְצ ַפ ְניָה ְנ ִבי ִאים

ָקים
ְבּ ָגלוּת ְיהוֹי ִ

ֶאצּר = )ירמיה כה' ] = (11חוּ ְר ָבּן ָ 70+שׁנָה[= ִבּנְ יָן
בוּכ ְדנ ַ
בשנת  605-לפנה"סִ 1 = .לנְ ַ

+1

)דניאל ב' ֲ (1חלוֹם " ָה ֶא ֶבן" ֶשׁל נְ בוּ ַכ ְד ֶנא ַצּר
= ָדּ ִנ ֵיּאל ָפּ ַתר ֵאת ֲחלוֹם " ָה ֶא ֶבן" בשנת  604-לפנה"ס) = .דניאל ב' " = (48וְ ַה ְשׁ ְל ֵטהּ ַעל ָכּלְ -מ ִדינַת ָבּ ֶבל"ָ = :דּ ִנ ֵיּאל
)מלכים ב' כד'  (1יְ הוֹ ָי ִקים ְבּ ָב ֶבל ָ 3שׁנִ ים
+2
ֶאצּר
ָקים ָמ ָרד ִבּ ְנבוּ ַכ ְדנ ַ
)מלכים ב' כד' ְ (1יהוֹי ִ
בשנת  602-לפנה"ס.
ָקים ָח ַזר ִלירוּ ָשׁ ַלִם
ְיהוֹי ִ
+4
ָקים ָמ ָל ְך ָ 11שׁנָה
)מלכים ב' כג'  (36יְ הוֹי ִ
ָכין
)מלכים ב' כד' ָ (12-8מ ָל ְך ֳ 3ח ָד ִשׁים ָ +גּלוּת ְיהוֹי ִ
בשנת ** 598-לפנה"ס.
ָכין ֶבּן-יְ הוֹ ָי ִקים ַה ֶמּ ֶל ְך
ְ .21יהוֹי ִ
יוֹשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ָדוִ ד":
ָקים = )ירמיה לו' " (30לֹא-יִ ְהיֶה-לּוֹ ֵ
על יְ הוֹי ִ

¼+

)מלכים ב' כד'  (17המלכת ִצ ְד ִק ָיּהוּ

ִ .22צ ְד ִק ָיּהוּ

ֶבּן-יֹא ִשׁ ָיּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך

ָשׁ ִליט ָבּ ֶבל

ָכין = )ירמיה כב' " (30לֹא יִ ְצ ַלח ִמ ַזּ ְרעוֹ ִאישׁ יֹ ֵשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ָדוִ ד":
על יְ הוֹי ִ

בשנת ** 598-לפנה"ס.

אצּר המליך את ִצ ְד ִק ָיּהוּ
)מלכים ב' כד' ָ (12שׁנָה ִ 8לנְ בוּ ַכ ְד ֶנ ַ

ְבּ ֵתּל אָ ִביב )יחזקאל ג' ְ (15בּ ָב ֶבל
)יחזקאל א' ָ 5 (2-1שׁנִ ים ְל ָגלוּת יְ הוֹ ָי ִכין

ָה ְק ָדּ ַשׁת ְי ֶח ְז ֵקאל

)יחזקאל א' ָ 30 (1שׁנָה ַל ְבּ ִרית ִל ְפנֵי יְ ה ָוה
ְנבוּאוֹת ְי ֶח ְז ֵקאל ַעל ֶצ ֶדק II

ישׁי"
" ֲא ִב ַ
)יחזקאל כד' )= (1מלכים ב' כה' (1

=

)יחזקאל ד'  (6-4עוד ָ 6שׁנִ ים = ס"ה ָ 430שׁנָה ְל ַח ֵיּי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ = 40+390

בשנת  593-לפנה"ס.

+1

)יחזקאל ט' (2

ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים

+5
)דב"הי א' ה' ) = (40ירמיה נב' ְ = (24שׂ ָר ָיה כֹּ ֵהן ָגּדוֹל

בשנת  592-לפנה"ס.

= )יחזקאל ח' ָ = (1שׁנָה ְ 6ל ָגלוּת יְ הוֹ ָי ִכין פעם  Iעם יְ ֶחזְ ֵקאל

+3

ָשׁנָה ְ 9ל ִצ ְד ִק ָיּהוּ י' ְבּ ֵט ֵבת

וּשׁ ַלִם בשנת  589-לפנה"ס.
אצּר ַעל יר ָ
בוּכ ְד ֶנ ַ
ָמצוֹר ְנ ַ

]חוֹ ָתם ְיהוָה[=]ָ 210=[3שׁנָה ָל ָר ַעש

ַהחוּ ְר ָבּן

)יחזקאל ד' (6-4

=

)ישעיה כח' ִ (16יסוּד ֶא ֶבן בֹּ ַחן =
)ירמיה נב' (27

)ירמיה נב' ַ " (5עד"ִ = :בּ ְת ִחי ַלת ָשׁנָה ְ 11ל ִצ ְד ִק ָיּהו הוּ ְב ְק ָעה ירוּ ָשׁ ַלִם
+1
ֶאצּר
)ירמיה נב' ָ (29שׁנָה ִ 18לנְ בוּ ַכ ְדנ ַ
בשנת  588-לפנה"ס) = .ירמיה מא' ֶ (9-1ר ָצח ְגּ ַד ְל ָיה ְבּ ִתּ ְשׁ ֵרי = ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַחי
אצּר ָמ ְג ֶלה ֶ 832נ ֶפשׁ
בוּכ ְד ֶנ ַ
ְנ ַ
+1
)מלכים ב' כד' ִ (18צ ְד ִק ָיּהוּּ ָמ ָל ְך ָ 11שׁנָה
ועד ָ 910=[1+9] = 587-שׁ ָנה
ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ָר ִים שנת ַ 1497-
ֶאצּר
= )ירמיה נב' ָ = (12שׁנָה ִ 19ל ְנבוּ ַכ ְדנ ַ
ַח ֵיּי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ס"ה ָ 430שׁ ָנה = ַעד שנת  587-לפנה"ס.

יִ סוּד ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתּ ָיה

אשׁה )זכריה ד' (7
כספת = ָה ֶא ֶבן ָהרֹ ָ
ְשׂ ָר ָיה ַהכֹּ ֵהן הוּ ַמת ְבּ ִר ְב ָלה

ָגּלוּת ָבּ ֶבל
א ֶמת ִ = IIהפּוּ ְך
ֱ

ְקבוּ ַרת ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית ָ 430 = IIשׁנָה

)ירמיה נב' ָ (30שׁנָה ִ 23לנְ בוּ ַכ ְד ֶנא ַצּר

+4

הוֹצ ָדק"ַ :הכֹּ ֵהן ַה ָגּדוֹל ֶבּןְ -שׂ ָר ָיה ְבּ ָב ֶבל
)דב"הי א' ה' ְ " (41י ָ

אצּר ָמ ְג ֶלה ֶ 745נ ֶפשׁ בשנת  583-לפנה"ס.
בוּכ ְד ֶנ ַ
ְנ ַ

ישׁי"
" ֲא ִב ַ

)יחזקאל מ' ָ (1שׁנָה ַ 14לחוּ ְר ָבּן

)יחזקאל מ' ִ (3אישׁ ַמ ְר ֵאהוּ ְכּ ַמ ְר ֵאה נְ חֹ ֶשׁת

קאל רוֹ ֶאה ְבּיוֹם ַה ִכּיפּוּר
ְי ֶח ְז ֵ

בוּכ ְד ֶנא ַצּר
)דניאל ד'( ֲחלוֹם " ֱאמוּ ָנה" ֶשׁל נְ ַ

ָדּ ִנ ֵיּאל ָפּ ַתר ֵאת ַה ֲחלוֹם

ְנבוּאוֹת ְי ֶח ְז ֵקאל לאחרית ונחמה

+10
בשנת  573-לפנה"ס ומקבל את ָתּ ְכ ִנית צוּ ַרת ִמ ְק ָדּשׁ ֱ ]=[3]=IIIאמוּ ָנה[

+9
בשנת  564-לפנה"ס.

+1
חלוֹם משנת 563-
ִמ ְת ָגּ ֶשׁם )דניאל ד' ַ (26ה ֲ

+2

לפנה"ס = ָ 7שׁ ִנים

)מלכים ב' כה' ֱ (27אוִיל ְמרֹ ַד ְך ָמ ָל ְך ָ 7שׁנִ ים
ָכין ֵמ ַעל ִכּ ְסאוֹת ַה ְמּ ָל ִכים
ֱאוִ יל ְמרֹ ַד ְך ֶבּן-נְ בוּ ַכ ְד ֶנא ַצּר וַיִּ ֵתּן ֶאתִ -כּ ֵסּא יְ הוֹי ִ
ָכין
ָשׂא ֶאת-רֹאשׁ יְ הוֹי ִ
ִע ְדכּוּן = " ֱאוִ יל ְמר ַֹד ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ָמ ְלכוֹ" ַה ְשׁנִ ָיּה נ ָ
= )מלכים ב' כה' ָ (27שׁ ָנה ִ 37ל ְיהוֹ ָי ִכין
בשנת  561-לפנה"ס.
ָכין ָי ָצא " ִמ ֵבּית ֶכּ ֶלא"
ְיהוֹי ִ
אצּר = ַנבּוּ ַנ ִאיד כאשר ִפּ ְתרוֹן ֲחלוֹם " ֱאמוּ ָנה" ִה ְת ָגּ ֶשׁם למשך ָ 7שׁנִ ים ולכן:
כנראה נְ בוּ ַכ ְד ֶנ ַ
אשׁ ַצּר ֶבּן-נְ בוּ ַכ ְד ֶנא ַצּר
)דניאל ה' ֵ (18בּ ְל ַ
יפת זְ ָמן ָמ ָל ְך עם אביו ַנבּוּ ַנ ִאיד
אשׁ ַצּר ַבּ ֲח ִפ ַ
מקובל כי מספר ָשׁנִ ים ֵבּ ְל ַ
+5
בשנת  556-לפנה"ס.
אשׁ ַצּר ֶמ ֶל ְךָ -בּ ֶבל
ֵבּ ְל ַ
אצּר ָמ ָל ְך ָ 50שׁנָה
בוּכ ְד ֶנ ַ
מוֹת ְנ ַ

2

אשׁ ַצּר
)דניאל ז' ָ = (1שׁנָה ְ 1ל ֵב ְל ַ
ָדּ ִנ ֵיּאל חלם חזיון לילה
אשׁ ַצּר
)דניאל ח' ָ (1שׁ ָנה ְ 3ל ֵב ְל ַ

ָדּנִ ֵיּאל -

ָחזוֹן ַגּ ְב ִרי ֵאל I

יבת ִציּוֹן
ִשׁ ַ

= ָ 70שׁנָה ְל ָב ֶבל

+1
בשנת  555-לפנה"ס.

+2

ָעם ַל ְפּ ָלאוֹת למשך ָ 2300שׁ ָנה בשנת  553-לפנה"ס.
ַהזּ ַ

)דניאל ח'  (22-14יחל עם ירושת ֶמ ֶל ְך ָי ָון = אָ ֶל ְכּ ָסנְ ֶדּר ַה ָגּדוֹל

+15

אשׁ ַצּר
ִמ ְשׁ ֶתּה ֵבּ ְל ַ

וּפ ְר ִסין":
)דניאל ה' ְ " (25מנֵא ְמנֵא ְתּ ֵקל ַ

אשׁ ַצּר
)דניאל ה' ִ (30כּיבּוּשׁ ָבּ ֶבל ְבּ ֵעת ִמ ְשׁ ֶתּה ֵבּ ְל ַ
מ ֶל ְךָ -פּ ַרס ְבּ ָב ֶבל בשנת  538-לפנה"ס.
וֹרשׁ ֶ II
כּ ֶ
)עזרא א'  (4-1תעודה בדיעבד
כּוֹרשׁ":
וּב ַמ ְלכוּת ֶ
שׁ ִליט ַ IIIעל ָבּ ֶבל ) +דניאל ו' ְ " (29
)דניאל ה' ָ = (29דּ ִנ ֵיּאל ָ
+1
בשנת  537-לפנה"סָ 50 = .שׁ ָנה ַלחוּ ְר ָבּן = )עזרא א' ָ = (1שׁנָה ְ 1לכוֹ ֶרשׁ ְ IIבּ ָב ֶבל
יבת ִציּוֹן
וֹרשׁ ַ IIעל ִשׁ ַ
ָה ְכ ַר ָזּת כּ ֶ
+1
ֶאצּר
)ירמיה כט' ְ 70 (10ל ָב ֶבל ֶשׁל נְ בוּ ַכ ְדנ ַ
יעי ָבּנוּ ִמ ְז ֵבּ ַח והעלו עוֹלוֹֹת
בשנת  536-לפנה"ס) = .עזרא ג'  = (3-1וּ ַבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
וּשׁ ַלִם
ֻבּ ֶבל ִבּיר ָ
= ְזר ָ

+1

ָדּנִ ֵיּאל

ָ -חזוֹן " ֲא ִבי ַשׁי"

ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים

= אַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא = ָכּ ְמ ִבּי ֵזס ֶבּן-כּוֹ ֶרשׁ II
)עזרא ד' ֲ = (24-7 + 6א ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ
)עזרא ד'  (6כתב שטנה אל ָכּ ְמ ִבּי ֵזס
שׁוּשׁן
שׁ ֵורוֹשׁ ָשׁ ָנה ְ 1בּ ַ
= ֲא ַח ְ
ֵאין בּוֹנִ ים ַה ִמּ ְק ָדּשׁ )עזרא ד' (24-7
מקובל בשנת  529-לפנה"ס כּ ֶ
שׁוּשׁן
יפת זְ ָמן ָמ ָל ְך ָכּ ְמ ִבּי ֵזס ְבּ ַ
ַבּ ֲח ִפ ַ
וֹרשׁ  IIנהרג
)מג' אסתר ב' ָ (7שׁנָה ְ 7ל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ
ָ 432שׁנָה ָ 543 +שׁנָה = ָ 975שׁנָה
]חוֹ ָתם[=]ָ 1444=[4שׁנָה =  38דֹּרוֹת
)במדבר כג' ֶ (9הןָ -עם ְל ָב ָדד יִ ְשׁכֹּן
הוּדיֵא":
)עזרא ד' " (12יְ ָ

בשנת  535-לפנה"ס = .פעם  Iעם ָדּנִ ֵיּאל

יכל
= ַבּ ָשּׁ ָנה ַהַ 2-בּחֹ ֶדשׁ ַה ֵשּׁנִ י יוּ ָסד ֵה ָ

= )עזרא ג' (13-8
+1
בשנת  534-לפנה"ס .ע"פ גרסהָ 3 :שׁנִ ים אחרי ִכּיבּוּשׁ ָבּ ֶבל נהרג כּוֹ ֶרשׁ  IIבמלחמה

+7

ֶק ֶצב ַהדֹּרוֹת = )דברים ב' ָ 38 = (14שׁ ָנה = דּוֹר
בשנת  527-לפנה"ס.
ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה וּ ָמ ְר ֳדּ ַכי
= )מג' אסתר ג' ָ (7שׁנָה ְ 12ל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ
] +5ממלחמת רפידים  1497-עד שנת **ֱ ]=[522-אמוּ ָנה[=]ָ 975=[3שׁ ָנה
יצחוֹן ֱאמוּ ָנה ְל ֶא ְס ֵתּר
פּ ִרים ֵקץ ֶא ְפ ַריִ ם )ישעיה ז'  (16-8בשנת ** 522-לפנה"סָ 65 .שׁנָה ַלחוּ ְר ָבּן = ִהפּוּ ְך = ל"ג ָבּעֹ ֶמר ג/תרמ"ד = יוֹם נִ ְ
=ֻ
ַהפוֹ ְך הוּא
)מג' אסתר ט'  (1וְ נ ֲ
הוּדים ְבּיוֹם י"ג ֲא ָדר ג/תרמ"ד
"** +1פּוּר ָה ָמן ָה ֲאג ִָגי" הוּ ָפּל ְל ַה ְשׁ ָמ ַדת ַהיְּ ִ
ַהפוֹ ְך הוּא
יוֹסף וְ נ ֲ
בשנת  521-לפנה"סִ .הפּוּ ְך = י"ג ֲא ָדר ג/תרמ"ד = יוֹם הוּ ָל ְדתּוֹ ֶשׁל ֵ
הוּדים":
= " ַה ְיּ ִ

+1

מוֹת ָכּ ְמ ִבּי ֵזס

בשנת  520-לפנה"ס.

+1
ָתיִ ם לפני ִבּנְ ָין ִמ ְק ָדּשׁ II
ָדּ ְר ָי ֶושׁ ְ = Iשׁנ ַ

ָדּ ְר ָי ֶושׁ ַ " Iה ָמּ ִדי" ֶמ ֶל ְךָ -פּ ַרס
ָדּ ִנ ֵיּאל ָשׁ ִליט ָבּ ֶבל

)דניאל יא' (1

וּל ָמעוֹז לוֹ":
ַאנִ יָ ...ע ְמ ִדי ְל ַמ ֲחזִ יק ְ
= "ו ֲ

ָדּנִ ֵיּאל ְבּגוֹב ַה ֲא ָריוֹת

= )דניאל ו' ְ (29-1בּ ָשׁנָה זו

אחרי /גּוֹב ַה ֲא ָריוֹת

מחשבון התעודה נובעֲ :א ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ָכּ ְמ ִבּי ֵזס ָמ ָל ְך ָ 14שׁנָה
= אחרי מוֹת ָכּ ְמ ִבּי ֵזסָ ,מ ָל ְך במשך ָשׁנָה ִמ ְתּ ָח ֶזה ְבּ ֵשׁם ָבּ ְר ִדּיא
)דניאל ו' " = (29וְ ָדנִ יֵּאל ְדּנָה ַה ְצ ַלח ְבּ ַמ ְלכוּת ָדּ ְר ָיוֶשׁ":

בשנת  519-לפנה"ס.

בשנת  519-לפנה"ס

ָדּ ִנ ֵיּאל השיג רשיון לבניין ִמ ְק ָדּשׁ II
)דניאל ט' ֶ (2ח ְשׁבּוֹן ָדּנִ ֵיּאל

ֶרע ָמ ָדי
)דניאל ט' ָ (1שׁ ָנה ְ 1ל ָד ְר ָי ֶושׁ ִ Iמזּ ַ
ישׁי" נוכח
)דניאל ט' ֲ " (24א ִב ַ
)דניאל יא' ָ (1שׁנָה ְ 1ל ָד ְר ָיוֶשׁ ַ Iה ָמּ ִדי
מ)-דניאל ט' ַ = (21עד = )דניאל יב' (6
ישׁי" פעם  IIעם ָדּנִ ֵיּאל
" ֲא ִב ַ

= )דניאל י' /1י' ְ 3 = (6-5לכוֹ ֶרשׁ ְ IIבּ ָב ֶבל

+1

להבנת נְ בוּאַת יִ ְר ִמ ָיּה ִכּי ַהחוּ ְר ָבּן ימשך ָ 70שׁנָה
ְנבוּאָה ַעל ֵקץ = ָ 70שׁבוּעוֹת ונדחה " ֶצ ֶדק

יאל בשנת  518-לפנה"ס.
= ֶח ְשׁבּוֹן ָדּ ִנ ֵיּאל ְו ָחזוֹן ַגּ ְב ִר ֵ
יאל II
ְבּ ָחזוֹן ַגּ ְב ִר ֵ
= המשך ָחזוֹן ַגּ ְב ִרי ֵאל II
= " ַעדָ -מ ַתי ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת":

)דניאל יא' ִ " (1בּ ְשׁנַת אַ ַחת ְל ָד ְר ָי ֶושׁ ַה ָמּ ִדי":

ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים ָחזוֹן ַה ֵקּץ:
ימי ַה ְיאֹר"
ָא ְשׁ ַמע ֶאתָ -ה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים ֲא ֶשׁר ִמ ַמּ ַעל ְל ֵמ ֵ
"ו ֶ
עוֹלם"
וּשׂמֹאלוֹ ֶאלַ -ה ָשּׁ ַמ ִים ו ִַיּ ָשּׁ ַבע ְבּ ֵחי ָה ָ
ָרם ְי ִמינוֹ ְ
" ַויּ ֶ
ָח ִצי"
ֲדים ו ֵ
מוֹעד מוֹע ִ
" ִכּי ְל ֵ
ַפּץ יַדַ -עם-ק ֶֹדשִׁ --תּ ְכ ֶלינָה ָכלֵ -א ֶלּה"...
וּכ ַכלּוֹת נ ֵ
" ְ

"יַדַ -עם-ק ֶֹדשׁ" = ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתּ ָיה

)דניאל יב' (7

את ִים ו ְִת ְשׁ ִעים":
ָמים ֶא ֶלף ָמ ַ
)+דניאל יב' " = (11וּ ֵמ ֵעת הוּ ַסר ַה ָתּ ִמיד י ִ
ָמים"
יע ְלי ִ
)+דניאל יב' " = (12אַ ְשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה ְוי ִַגּ ַ
ַח ִמ ָשּׁה":
ְשׁל ִֹשׁים ו ֲ
)+דניאל יב' ֶ " = (12א ֶלף ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת

יאים
ַח ַגּי וּזְ ַכ ְר ָיה נְ ִב ִ
)עזרא ד' ) = (24זכריה א' ) = (1חגי א' ִ = (1בּ ְשׁנַת ְ 2ל ָד ְר ָי ֶושׁ I

= ֵה ֵחל ִבּ ְנ ָין ִמ ְק ָדּשׁ II
ָ 70שׁ ָנה ַלחוּ ְר ָבּן
הוֹשׁ ַע ע"פ רשיון כּוֹ ֶרשׁ ) = IIעזרא ו'  = (3בתכנית פרסית
ֻבּ ֶבל וִ יְ ֻ
ַהבּוֹנִ ים זְ ר ָ
ֹאשׁה
ֶאת ָה ֶא ֶבן ָהר ָ
ֻבּ ֶבל לֹא הוֹ ִציא
)זכריה ד' ְ = (7זר ָ

+1
בשנת  517-לפנה"ס.

)זכריה א' ִ " (12שׁ ְב ִעים ָשׁ ָנה") = :ירמיה כה' (11

יח":
ָ 8שׁבוּעוֹת ִל ְפ ֵני = )דניאל ט' ִ " (26י ָכּ ֵרת ָמ ִשׁ ַ

ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית  IIנשארו בקבר בכספת ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתּ ָיה
יאל :"II
ַב ִר ֵ
ְחזוֹן ג ְ
ְאַח ֵרי ֶ -ח ְשׁבּוֹן ָדּ ִניֵּאל ו ָ
" ְנבוּאוֹת ַחגַּי ְוּז ַכ ְריָה ִ -ל ְפ ֵני ו ֲ
<<" ְבּ ָשׁנָה ְ 1ל ָד ְר ָיוֶשׁ  "Iבשנת  518-לפנה"ס:
ֶרע ָמ ָדי ֲא ֶשׁר ָה ְמ ַל ְך ַעל ַמ ְלכוּת ַכּ ְשׂ ִדּים") :דניאל ט' ְ " = (1בּ ָשׁנָה
אַחת ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ֶבּןֲ -א ַח ְשׁוֵרוֹשִׁ --מזּ ַ
" ִבּ ְשׁנַת ַ
זוֹ" ערך " ָדּנִ יֵּאל" את ֶח ְשׁבּוֹנוֹ לקראת השלמת " ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ֶשׁל ָ 70שׁנָה" = )דניאל ט'  = (2אשר הוכתב
משנת חורבנו של " ִמ ְק ָדּשׁ  "Iעד לתחילת בניינו של " ִמ ְק ָדּשׁ  "IIבנבואת "יִ ְר ְמיָהוּ" = )כה' .(11

עֹ ָל ִמים"

3
בתקוותו להתגשמותה ומימושה של נבואת "יִ ְר ְמיָהוּ" ,שטח " ָדּנִ יֵּאל" תפילה וזכה לתשובה = "וְ עוֹד ֲאנִ י
ָבן וַיְ ַד ֵבּר
ֵע ֵא ַלי ְכּ ֵעת ִמנְ ַחתָ -ע ֶרב ַויּ ֶ
יעף נֹג ַ
יתי ֶב ָחזוֹן ַבּ ְתּ ִח ָלּה ֻמ ָעף ִבּ ָ
יאל ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ַב ִר ֵ
ְמ ַד ֵבּר ַבּ ְתּ ִפ ָלּה וְ ָה ִאישׁ גּ ְ
יאל" ובו ]כהמשך ְל ָחזוֹן  Iשהנחה
ַב ִר ֵ
ִע ִמּי") :דניאל ט'  = (22-21ובמפגש זה " ָשׁ ַמע ָדּנִ יֵּאל ֶאת ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
ישׁי"[ פורטו השינויים המוכתבים לתמורות גורל " ֵנ ַצח יִ ְשׂ ָר ֵאל" ועיקרם שניים:
המלאך " ֲא ִב ַ
וּל ָה ִביא ֶצ ֶדק
וּל ַכ ֵפּר ָעוֹן ְ
וּל ָה ֵתם ַח ָטּאת ְ
ֶח ַתּ ְך ַעלַ -ע ְמּ ָך וְ ַעלִ -עיר ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ַכ ֵלּא ַה ֶפּ ַשׁע ְ
ֻעים ִשׁ ְב ִעים נ ְ
אָ " .שׁב ִ
ע ָֹל ִמים") = :דניאל ט'  = (24כלומר ,אמור היה להופיע " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים" תוך "ָ 70שׁבוּעוֹת" מיום תפילת
" ָדּנִ יֵּאל".
יח וְ ֵאין לוֹ") :דניאל ט' .(26
וּשׁנַיִ ם יִ ָכּ ֵרת ָמ ִשׁ ַ
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
אַח ֵרי ַה ָשּׁב ִ
ב" .וְ ֲ
כלומר אז ,בא שינוי הגורל בצו של " ְדּ ִח ָיּה" להופעת " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים" ומלכות " ֶנ ַצח ֵבּיתָ -דּוִ ד" לא קמה.
ָכין = "לֹא יִ ְצ ַלח
יח וְ ֵאין לוֹ" אינו מפתיע כי חופף הוא לנבואת "יִ ְר ְמיָהוּ" ַעל יְ הוֹי ִ
ואמנם ,הצו "יִ ָכּ ֵרת ָמ ִשׁ ַ
יהוּדה") = :ירמיה כב'  = (30ומחפיפה זו נדחה " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים
ֹשׁל עוֹד ִבּ ָ
ֹשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ָדוִ ד וּמ ֵ
ַרעוֹ ִאישׁ י ֵ
ִמזּ ְ
אַח ִרית ַה ֵקּץ" = )דניאל ט'  .(26-24ומאז מיום ֶח ְשׁבּוֹן ָדּנִ יֵּאל תּוּ ַעד ִהפּוּך ִהי ְסטוֹ ִרי ִבּ ְט ָוח זְ ָמן ֶשׁל 62
ַעד ֲ
יאל" ואם-כן עיקרו " -גּוֹ ָרל ָח ָדשׁ ָי ֵחל ָ 8שׁבוּעוֹת" לפני תחילת בניין
ַב ִר ֵ
ָשׁבוּעוֹת עפ"י " ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
" ִמ ְק ָדּשׁ ."II
<<" ְבּ ָשׁנָה ְ 2ל ָד ְר ָיוֶשׁ  "Iבשנת  517-לפנה"ס ִל ְפ ֵני ִמימוּשׁ " ַה ְדּ ִח ָיּה":
הוֹציא ֶאתָ -ה ֶא ֶבן
ֻבּ ֶבל ְל ִ
יאים ַחגַּי וּזְ ַכ ְריָה ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשׁ" )ָ 61 +שׁבוּעוֹת( האמינו כי על "זְ ר ָ
" ַהנְּ ִב ִ
וֹציא ֶאת לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית"...
הוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל י ִ
ֹאשׁה" = )זכריה ד'  = (7כלומר ,לנפץ את " ָה ֶא ֶבן וִ יְ ֻ
ָהר ָ
יקת ָה ֵעת למימוש " ַה ְדּ ִח ָיּה" -
וּבצוֹק ָה ִע ִתּים" )דניאל ט'  = (25כלומר ,יְ ִצ ַ
<<" ְ
<<ָ 62 +שׁבוּעוֹת ִהפּוּך ִהי ְסטוֹ ִרי " ְבּצוֹק ָה ִע ִתּים" בשנת  517-לפנה"ס:
יאל" לא אָ ַזר ְבּרוּחוֹ עֹז
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּןְ -שׁ ְ
יאל" כאשר "זְ ר ָ
ַב ִר ֵ
" ָשׁנָה ְ 2ל ָד ְר ָיוֶשׁ  "Iהתגשם " ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
ֹאשׁה") = :זכריה ד'  = (7היא ָה ֶא ֶבן הנקראת היום " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" .לכן ,אז " ְבּצוֹק
להוציא " ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ָהר ָ
ָה ִע ִתּים" התרחש ִהפּוּך ִהי ְסטוֹ ִרי ואמנם " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים" נדחה " ִל ְט ָוח זְ ָמן" בלתי ידוע = " ִכּיְ -ס ֻת ִמים
ַח ֻת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים ַעדֵ -עת ֵקץ") = :דניאל יב'  .(9ואכן ,מתוקף קיום " ֶה ָחזוֹן"" ...לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" ...נשארו
וֲ
ֻבּ ֶבל
יאים ַחגַּי וּזְ ַכ ְריָה" האמינו כי על "זְ ר ָ
בקבר ומלכות " ֶנ ַצח ֵבּיתָ -דּוִ ד" כידוע  -לא קמה .ועדיין " ַהנְּ ִב ִ
ֹאשׁה"...כדלקמן:
הוֹציא ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ָהר ָ
ְל ִ
ָביא ֵלאמֹר"ֶ " ...אתַ -ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁרָ -כּ ַר ִתּי
יעי ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשָׁ --היָה ְדּ ַבר-יְ הוָה ְבּיַדַ -חגַּי ַהנּ ִ
ַ " .1בּ ְשּׁ ִב ִ
יראוּ")=...חגי ב' (5-1
תוֹכ ֶכם--אַלִ -תּ ָ
רוּחי ע ֶֹמ ֶדת ְבּ ְ
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ִ
ִא ְתּ ֶכם ְבּ ֵצ ְ
הוֹציא ֶאת לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית"...
הוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ְל ִ
ֻבּ ֶבל לאפשר ִליְ ֻ
כלומר על "זְ ר ָ
ָביא
ַ " .2בּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשָׁ --היָה ְד ַבר-יְ הוָה ֶאל-זְ ַכ ְריָה ֶבּןֶ -בּ ֶר ְכיָה ֶבּןִ -עדּוֹ ַהנּ ִ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת"...
יכם ַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת שׁוּבוּ ֵא ַלי נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת--וְ אָשׁוּב ֲא ֵל ֶ
ֵלאמֹר""...כֹּה ַ
)זכריה א' (3
הוֹציא
ֻבּ ֶבל ְל ִמישֹׁר וְ ִ
אַתּה ַהרַ -הגָּדוֹל ִל ְפנֵי זְ ר ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִמיָ -
רוּחי ַ
" .3לֹא ְב ַחיִ ל וְ לֹא ְבכ ַֹחִ --כּי ִאםְ -בּ ִ
הוֹציא ֶאת ָה ֶא ֶבן"...
ֻבּ ֶבל ְל ִ
שׁאוֹת ֵחן ֵחן ָלהּ") = ...זכריה ד'  .(7-6כלומר ,על "זְ ר ָ
ֹאשׁהְ --תּ ֻ
ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ָהר ָ
הוֹציא ֶאת לוּחוֹת
הוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ְל ִ
במילים אחרות לנפץ את כספת " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" ולאפשר " ִליְ ֻ
ַה ְבּ ִרית".
ָ 8 +שׁבוּעוֹת בשנת  517-לפנה"ס:
<<ביום ט' ְבּח ֶֹדשׁ אָב התממש טווח הזמן שהוכתב בנבואת "יִ ְר ְמיָה" ,עם סיום "ְ 70שׁנוֹת ַהחוּ ְר ָבּן" .ואכן,
כמתועד " ְבּ ָשׁנָה ְ 2ל ָד ְר ָיוֶשׁ ) = "Iעזרא ד' )=(24זכריה א' )=(1חגי א'  = (1תוך כדי הכנות קדחתניות
רוּשׁ ַלִם") = ...דניאל ט' ָ " = (25תּשׁוּב וְ נִ ְבנְ ָתה ְרחוֹב
לבניית " ִמ ְק ָדּשׁ  ,"IIהתגשם החזון " ְל ָה ִשׁיב וְ ִל ְבנוֹת יְ ָ
וְ ָחרוּץ"ְ " ...בּצוֹק ָה ִע ִתּים" ...ועדיין  -בתקווה לניפוץ " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה"...
יעי ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשָׁ --היָה
אַר ָבּ ָעה ַל ְתּ ִשׁ ִ
" .4הוּ ָחל ִמ ְק ָדּשׁ  "IIבשנת  517-לפנה"ס = " ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
יכל
ָמ ְע ָלה ִמ ֶטּ ֶרם שׂוּםֶ -א ֶבן ֶאלֶ -א ֶבן ְבּ ֵה ַ
ָביא ֵלאמֹר ִשׂימוּ-נָא ְל ַב ְב ֶכם ִמןַ -היּוֹם ַהזֶּה ו ָ
ְדּ ַבר-יְ הוָה ֶאלַ -חגַּי ַהנּ ִ
יְ הוָה")= ...חגי ב'  .(10כלומרְ " ,בּ ָשׁנָה ְ 2ל ָד ְר ָיוֶשׁ ) = "Iעזרא ד' ) = (24זכריה א' ) = (1חגי א'  = (1תאריך
תחילת הבנייה " ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ  "IIמתועד "ביום ַ 24 -לח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִעי ִכ ְס ֵלו" )אח"כ נר  1של חנוכה(.
יכל-יְ הוָהִ --שׂימוּ ְל ַב ְב ֶכם")=...חגי ב' = (19-18
ֻסּד ֵה ַ
יעי ְל ִמןַ -היּוֹם ֲא ֶשׁר-י ַ
אַר ָבּ ָעה ַל ְתּ ִשׁ ִ
<<" ִמיּוֹם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
" ִמןַ -היּוֹם ַהזֶּה ֲא ָב ֵר ְך"...

<<ֵ " .5שׁנִ ית"  -באותו יום "ַ 24לח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִעי ִכ ְס ֵלו" )בערב ֵנר  Iשל חנוכה(  -נבואות של ִהפּוּ ְך:
אַר ָבּ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ֵלאמֹר":
"וַיְ ִהי ְד ַבר-יְ הוָה ֵשׁנִ ית ֶאלַ -חגַּי ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
)חגי ח' (20
אָרץ "...
הוּדה ֵלאמֹר"ֲ "...אנִ י ַמ ְר ִעישׁ ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאתָ -ה ֶ
ֻבּ ֶבל ַפּ ַחת-יְ ָ
" ֱאמֹר ֶאל-זְ ר ָ
)חגי ח' (21
יהם
סוּסים וְ ר ְֹכ ֵב ֶ
ָרדוּ ִ
יה וְ י ְ
"וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ִכּ ֵסּא ַמ ְמ ָלכוֹת וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי חֹזֶק ַמ ְמ ְלכוֹת ַהגּוֹיִ ם וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ֶמ ְר ָכּ ָבה וְ ר ְֹכ ֶב ָ
אָחיו"
ִאישׁ ְבּ ֶח ֶרב ִ
)חגי ב' .(22
חוֹתם"...
יך ַכּ ָ
וְשׂ ְמ ִתּ ָ
יאל ַע ְב ִדּי נְ ֻאם-יְ הוָה ַ
ֻבּ ֶבל ֶבּןְ -שׁאַ ְל ִתּ ֵ
" ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם-יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֶא ָקּ ֲח ָך זְ ר ָ
)חגי ב' .(23
ִ " .6בּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשׁ"  -נבואות סליחה ורחמים:
אַר ָבּ ָעה ְל ַע ְשׁ ֵתּיָ -ע ָשׂר ח ֶֹדשׁ הוּא-ח ֶֹדשׁ ְשׁ ָבט ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶשָׁ --ה ָיה ְד ַבר-יְ הוָה ֶאל-
" ְבּיוֹם ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
ָביא ֵלאמֹר") = ...זכריה א' (7
זְ ַכ ְריָה ֶבּןֶ -בּ ֶר ְכיָהוּ ֶבּןִ -עדּוֹא ַהנּ ִ

4
הוּדהֲ --א ֶשׁר
רוּשׁ ַלִם וְ ֵאת ָע ֵרי יְ ָ
אַתּה לֹאְ -ת ַר ֵחם ֶאת-יְ ָ
ֹאמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַעדָ -מ ַתי ָ
אַך-יְ הוָה ַויּ ַ
ַען ַמ ְל ְ
" ַויּ ַ
טוֹבים ְדּ ָב ִרים
אָך ַהדּ ֵֹבר ִבּיְ --דּ ָב ִרים ִ
ַען יְ הוָה ֶאתַ -ה ַמּ ְל ְ
ָע ְמ ָתּה זֶה ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה" = )זכריה א' ַ " = (13-12ויּ ַ
זַ
נִ ֻח ִמים"...
רוּשׁ ָלִם" = )זכריה א' .(16
ָטה ַעל-יְ ָ
יתי יִ ָבּנֶה ָבּהּ נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת וְ ָקו יִ נּ ֶ
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ַר ֲח ִמיםֵ --בּ ִ
" ַשׁ ְב ִתּי ִל ָ
וּב ַחר עוֹד
פוּצנָה ָע ַרי ִמטּוֹב וְ נִ ַחם יְ הוָה עוֹד ֶאתִ -ציּוֹן ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת עוֹד ְתּ ֶ
"עוֹד ְק ָרא ֵלאמֹר כֹּה ַ
ירוּשׁ ָלִם") = ...זכריה א' .(17
ִבּ ָ
אַר ָבּ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִעיְ --בּ ִכ ְס ֵלו" )זכריה ז' (1
אַר ַבּע ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ָהיָה ְד ַבר-יְ הוָה ֶאל-זְ ַכ ְריָה ְבּ ְ
<<ִ " .7בּ ְשׁנַת ְ
כלומר ,ביום "ַ 4לח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ִעי ִכ ְס ֵלו"  -נבואות של אחרית ותקווה  -למרות שמתקדמות העבודות
במקדש:
ֵאתי ָלהּ"
דוֹלה ִקנּ ִ
דוֹלה וְ ֵח ָמה ְג ָ
ֵאתי ְל ִציּוֹן ִקנְ אָה ְג ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִקנּ ִ
"כֹּה ַ
רוּשׁ ָלִם"
תוֹך יְ ָ
וְשׁ ַכנְ ִתּי ְבּ ְ
אָמר יְ הוָה ַשׁ ְב ִתּי ֶאלִ -ציּוֹן ָ
"כֹּהַ ,
רוּשׁ ַלִם ִעיר ָה ֱא ֶמת וְ ַהר-יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַהר ַהקּ ֶֹדשׁ"...
"וְ נִ ְק ְראָה יְ ָ
ָמים"
רוּשׁ ָלִם וְ ִאישׁ ִמ ְשׁ ַענְ תּוֹ ְבּ ָידוֹ ֵמרֹב י ִ
ֵשׁבוּ זְ ֵקנִ ים וּזְ ֵקנוֹת ִבּ ְרחֹבוֹת יְ ָ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת עֹד י ְ
"כֹּה ַ
יה"
ילדוֹת ְמ ַשׂ ֲח ִקים ִבּ ְרחֹב ֶֹת ָ
וּרחֹבוֹת ָה ִעיר יִ ָמּ ְלאוּ יְ ָל ִדים וִ ָ
" ְ
ָמים ָה ֵהם"
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִכּי יִ ָפּ ֵלא ְבּ ֵעינֵי ְשׁ ֵא ִרית ָה ָעם ַהזֶּה ַבּיּ ִ
"כֹּה ַ
"גַּםְ -בּ ֵעינַי יִ ָפּ ֵלא נְ ֻאם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת"...
)זכריה ח' .(6-2
יכם" = )זכריה ח' " = (17-16וְ ִאישׁ ֶאת-
ֲר ֶ
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁע ֵ
" ַדּ ְבּרוּ ֱא ֶמת ִאישׁ ֶאתֵ -ר ֵעהוֱּ --א ֶמת ִ
ֵאתי נְ ֻאם-יְ הוָה"...
ֻעת ֶשׁ ֶקר אַלֶ -תּ ֱא ָהבוּ ִכּי ֶאתָ -כּלֵ -א ֶלּה ֲא ֶשׁר ָשׂנ ִ
וּשׁב ַ
ָר ַעת ֵר ֵעהוּ אַלַ -תּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם ְ
יעי וְ צוֹם
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת צוֹם ָה ְר ִב ִ
"וַיְ ִהי ְדּ ַבר-יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֵא ַלי ֵלאמֹר") = ...זכריה ח' " = (19-18כֹּהַ -
טוֹבים וְ ָה ֱא ֶמת
ִ
ֲדים
וּלמֹע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ְ
הוּדה ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ירי יִ ְהיֶה ְל ֵבית-יְ ָ
ֲשׂ ִ
יעי וְ צוֹם ָהע ִ
ישׁי וְ צוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ֲח ִמ ִ
וְ ַה ָשּׁלוֹם ֱא ָהבוּ"...
ָשׁים ִמכֹּל ְלשֹׁנוֹת ַהגּוֹיִ ם וְ ֶה ֱחזִ יקוּ ִבּ ְכנַף ִאישׁ
ֲשׂ ָרה ֲאנ ִ
ַחזִ יקוּ ע ָ
ָמים ָה ֵה ָמּה ֲא ֶשׁר י ֲ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַבּיּ ִ
"כֹּהַ -
ֵל ָכה ִע ָמּ ֶכםִ --כּי ָשׁ ַמ ְענוּ ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ֶכם") ...זכריה ח' .(23
הוּדי ֵלאמֹר נ ְ
יְ ִ

 .8נבואות על המלחמה האחרונה:
אָרץ "...
הוּדה ֵלאמֹר"ֲ "...אנִ י ַמ ְר ִעישׁ ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאתָ -ה ֶ
ֻבּ ֶבל ַפּ ַחת-יְ ָ
" ֱאמֹר ֶאל-זְ ר ָ
)חגי ח' (21
יהם
סוּסים וְ ר ְֹכ ֵב ֶ
ָרדוּ ִ
יה וְ י ְ
"וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ִכּ ֵסּא ַמ ְמ ָלכוֹת וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי חֹזֶק ַמ ְמ ְלכוֹת ַהגּוֹיִ ם וְ ָה ַפ ְכ ִתּי ֶמ ְר ָכּ ָבה וְ ר ְֹכ ֶב ָ
אָחיו"
ִאישׁ ְבּ ֶח ֶרב ִ
)חגי ב' .(22
חוֹתם"...
יך ַכּ ָ
וְשׂ ְמ ִתּ ָ
יאל ַע ְב ִדּי נְ ֻאם-יְ הוָה ַ
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּןְ -שׁ ְ
" ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם-יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֶא ָקּ ֲח ָך זְ ר ָ
)חגי ב' .(23

ֻחתוֹ"
" ַמ ָשּׂא ְד ַבר-יְ הוָה ְבּ ֶא ֶרץ ַח ְד ָר ְך וְ ַד ֶמּ ֶשׂק ְמנ ָ
אָדם וְ כֹל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל"...
" ִכּי ַליהוָה ֵעין ָ
)זכריה ט' (1
ֶיך"
ֹאכל ֵאשׁ ַבּ ֲא ָרז ָ
יך וְ ת ַ
" ְפּ ַתח ְל ָבנוֹן ְדּ ָל ֶת ָ
שׁ ָדּדוּ"
אַדּ ִרים ֻ
ָפל ֶא ֶרז ֲא ֶשׁר ִ
ילל ְבּרוֹשׁ ִכּי-נ ַ
" ֵה ֵ
ַער ַה ָבּ ִציר"
ָרד י ַ
ילילוּ אַלּוֹנֵי ָב ָשׁן ִכּי י ַ
" ֵה ִ
אַדּ ְר ָתּם"
שׁ ְדּ ָדה ַ
"קוֹל יִ ְל ַלת ָהר ִֹעים ִכּי ֻ
ַר ֵדּן"...
שׁ ַדּד ְגּאוֹן ַהיּ ְ
ירים ִכּי ֻ
"קוֹל ַשׁ ֲאגַת ְכּ ִפ ִ
)זכריה יא' (3-1
אָרץ--נְ ֻאם-יְ הוָה"
" ִכּי לֹא ֶא ְחמוֹל עוֹד ַעל-י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
וּביַד ַמ ְלכּוֹ"
אָדם ִאישׁ ְבּיַדֵ -ר ֵעהוּ ְ
"וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ַמ ְמ ִציא ֶאתָ -ה ָ
ָדם"...
אַצּיל ִמיּ ָ
אָרץ וְ לֹא ִ
"וְ ִכ ְתּתוּ ֶאתָ -ה ֶ
)זכריה יא' (6
" ַמ ָשּׂא ְד ַבר-יְ הוָה ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל"
אָדם ְבּ ִק ְרבּוֹ"
רוּחָ -
אָרץ וְ י ֵֹצר ַ
"נְ ֻאם-יְ הוָה נ ֶֹטה ָשׁ ַמיִ ם וְ י ֵֹסד ֶ
רוּשׁ ַלִם ַסףַ -ר ַעל ְל ָכלָ -ה ַע ִמּיםָ --ס ִביב"
" ִהנֵּה אָנ ִֹכי ָשׂם ֶאת-יְ ָ
רוּשׁ ָלִם"
הוּדה יִ ְהיֶה ַב ָמּצוֹר ַעל-יְ ָ
"וְ גַם ַעל-יְ ָ
ֲמ ָסה ְל ָכלָ -ה ַע ִמּים"
רוּשׁ ַלִם ֶא ֶבן ַמע ָ
אָשׂים ֶאת-יְ ָ
"וְ ָהיָה ַביּוֹםַ -ההוּא ִ
אָרץ"...
יה כֹּל גּוֹיֵי ָה ֶ
ֶא ְספוּ ָע ֶל ָ
יה ָשׂרוֹט יִ ָשּׂ ֵרטוּ וְ נ ֶ
" ָכּל-ע ְֹמ ֶס ָ
)זכריה יב' (3-1
דוֹלה ְמאֹד"
ָמּה גֵּיא ְגּ ָ
ֵיתים ֵמ ֶח ְציוֹ ִמזְ ָר ָחה ָוי ָ
"וְ נִ ְב ַקע ַהר ַהזּ ִ
וּמשׁ ֲח ִצי ָה ָהר ָצפוֹנָה וְ ֶח ְציוֹ-נ ְֶג ָבּה"
" ָ
אָצל"
יע גֵּיָ -ה ִרים ֶאלַ -
ַס ֶתּם גֵּיאָ -ה ַרי ִכּי-י ִַגּ ַ
"וְ נ ְ
הוּדה"
ֻזּיָּה ֶמ ֶל ְך-יְ ָ
ַס ֶתּם ִמ ְפּנֵי ָה ַר ַעשׁ ִבּי ֵמי ע ִ
ַס ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר נ ְ
"וְ נ ְ
וּבא יְ הוָה ֱאל ַֹהי ָכּלְ -קד ִֹשׁים ִע ָמּ ְך"
" ָ
"וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא"
"לֹא-יִ ְהיֶה אוֹר יְ ָקרוֹת וְ ִק ָפּאוֹן"
ָדע ַליהוָה"
"וְ ָהיָה יוֹםֶ -א ָחד הוּא יִ וּ ַ
"לֹא-יוֹם וְ לֹאָ -ליְ ָלה"
"וְ ָהיָה ְל ֵעתֶ -ע ֶרב יִ ְהיֶה-אוֹר"...
)זכריה יד' .(7-4

5

ְתּ ִחי ַלת " ַה ְפּ ָלאוֹת"
נדחה " ֶצ ֶדק עֹ ָל ִמים"

= גּוֹ ָרל ָח ָדשׁ

ִהפּוּ ְך

ַעד ֵעת ֵקץ

מת ֶנ ְע ֶדּ ֶרת" = )ישעיה נט' (15
= " ָה ֱא ֶ
)עזרא ו' ַ (15ה ִמּ ְק ָדּשׁ נבנה ָ 4שׁנִ ים

ְנבוּאוֹת אחרית = )זכריה ט'-יד'(

ִמ ְק ָדּשׁ  IIהושלם
אַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא  Iע"פ תאריך מקובל

בשנת  513-לפנה"ס.

הוֹשׁ ַע ֶבּןְ -יהוֹ ָצ ָדק ַהכֹּ ֵהן ַה ָגּדוֹל
)חגי א' ְ (1י ֻ
אָכי ְנ ִבי ִאים
וּמ ְל ִ
)יואל ד'  = (6יוֹ ֵאל עֹ ַב ְד ָיה ַ

בשנת  486-לפנה"ס.

אַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא ֶ Iבּןָ -דּ ְר ָיוֶשׁ I

+27

אַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא ֶ Iמ ֶל ְךָ -פּ ַרס

+7

)עזרא ז'  (7שנת ְ 7לאַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא I

ֲע ִל ַיּת ֶע ְז ָרא

בשנת  479-לפנה"ס.

+13

)נחמיה ב' ָ (1שׁ ָנה ְ 20לאַ ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּא I

ֵקץ " ָי ָשׁר" ָ 1500שׁ ָנה משנת **1966-

+4

ֲע ִל ַיּת ְנ ֶח ְמ ָיה

ילּת ֶא ְס ֵתּר
בשנת  466-לפנה"סָ 76** .שׁ ָנה ] [19+56אחרי ֻפּ ִרים נְ ֶח ְמ ָיה כתב את ְמ ִג ַ

+144

ע"פ תאריך היסטורי מקובל

מוֹת אָ ֶל ְכּ ָס ְנ ֶדּר ַה ָגּדוֹל

בשנת  322-לפנה"ס.

+5
בין  4יורשים מלכות אָ ֶל ְכּ ָס ְנ ֶדּר חולקה
)דניאל ח' = (22-21
פוּני" = ֵשׁם מוּ ְצ ָפּן
וּסר ַה ָתּ ִמיד" )דניאל יב' ) = (11יחזקאל ז' ְ " (22צ ִ
הוּצ ָפּן "ה ַ
ְ

בשנת 317-

ָעם " ַבּ ְפּ ָלאוֹת"
לפנה"ס) .דניאל ח' ְ (16-14תּ ִחי ַלת ַהזּ ַ

] ַה ָתּ ִמיד[=]) = [9דניאל ח' (22-12

+152
ַמ ְמ ֶל ֶכת כֹּ ֲה ִנים

יצחוֹן ַה ַמּ ַכּ ִבּים
חנֻ ָכּה ִנ ְ
ֲ
ְשׁלוֹ ְמ ִציּוֹן ַה ַמּ ְל ָכּה

ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ַהכֹּ ֵהן אבי משפחת החשמונאים

בשנת  165-לפנה"ס.

+89
ָ 9שׁנִ ים

מלכות ְשׁלוֹ ְמ ִציּוֹן ַעד =

משנת  76-לפנה"ס.

+9
שנת  67-לפנה"ס

+67
ְתּ ִחי ַלת ְס ִפי ַרת ַהנּוֹ ְצ ִרים

שנת 0000

+70
ֱ
בשנת  70+לס"ה.
חוּ ְר ָבּן ִמ ְק ָדּשׁII
א ֶמת = III
א ֵפ ָלה = במסגרת " ַה ְפּ ָלאוֹת"
= ָגּלוּת ֲ
+1840
ֲצמוֹת ַה ְי ֵבשׁוֹת
בשנת ** 1910+לס"הִ .הפּוּ ְך = ִמ ְת ָגּ ֶשׁם )יחזקאל לז'( ָחזוֹן ָהע ָ
יבת ִציּוֹן החדשה
ִשׁ ַ
דֹּרוֹת ְתּ ִח ָיּה
וּשׁ ַלִם
משנת ** 1054-ועד שנת * 79 = 1948+ /דֹּרוֹת ִליר ָ
+38
ועד שנת 1948+
]ָ 3445 = [7+9שׁנָה משנת  1497-לפנה"ס
ְט ָוח = )דניאל יב' -317+1290+975=1948 = (11
מה בשנת * 1948+ /לס"ה.
ְמ ִדי ַנת ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּ ְק ָ
רוּשׁ ַלִם
] 79=[7+9דֹּרוֹת ִלי ָ
ָח ִצי"ָ 2500 = :שׁנָה
ֲדים ו ֵ
מוֹעד מוֹע ִ
)דניאל יב' ְ " (7ל ֵ
+35
ה ְפּ ָלאוֹת" = ָ 2500שׁנָה
ָעם" )דניאל ח'  = (14בשנת  1983+לס"ה = .משנת  517-לפנה"ס " ֵקץ ַ
= " ֵקץ ַהזּ ַ
ָ 2300שׁ ָנה = משנת  317-לפנה"ס
= )דניאל יא' ִ = (35כּי-עוֹד ַל ֵ
מּוֹעד"ַ = :עד ַמ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב וְ ַהבֹּ ֶקר

וּל ָב ֵרר וְ ַל ְל ֵבּןַ --עדֵ -עת ֵקץ
ילים יִ ָכּ ְשׁלוּ ִל ְצרוֹף ָבּ ֶהם ְ
וּמןַ -ה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
" ִ
יע":
יע ָשׁלוֹם ְמ ַב ֵשּׂר טוֹבַ --מ ְשׁ ִמ ַ
)ישעיה נב' ַ " = (7מה-נָּאווּ ַעלֶ -ה ָה ִרים ַר ְג ֵלי ְמ ַב ֵשּׂר ַמ ְשׁ ִמ ַ

בתאריך  7למאי ִ 1983הפּוּ ְך חוזה שלום עם לבנון ביטל מלחמה

+3
ְתּקוּ ַפת ְבּ ָר ָכה ְלדֹּרוֹת

יל ָתה
ְתּ ִח ָ

בשנת ** 1986+לס"הִ .הפּוּ ְך

+7

)דניאל יב' " (12אַ ְשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה":

נוֹ ָדע " ַה ָתּ ִמיד"] :ז+ט+ה[=][3
[6]=2562=564+1998
]ָ 3495=[7+9+5שׁנָה

"אַ ְשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה":
ֶאצּר
ִמ ֲחלוֹם " ֱאמוּ ָנה" של נְ בוּ ַכ ְדנ ַ

יצחוֹן " ֱאמוּנָה"
ִנ ְ

ָך[=]ָ 3500=[8שׁ ָנה ִליְ ִציאַת ִמ ְצ ָריִ ם?
" ֶצ ֶדק עֹ ָל ִמים" נדחה ַעד ] ֲאנ ְ

ֲאנ ְ
ָך ֶ ]=[5] Vצ ֶדק[=] ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית[ במודעות
]חוֹ ָתם ְיהוָה[=]ָ 3972=[8+6+7]=[3שׁנָה משנת ** 1966-לפנה"ס

ְט ָוח = )דניאל יב' -317+1335+975=1993 = (12

בשנת  1993+לס"ה.

+5

 66דֹּרוֹת ִמ ֻפּ ִרים של שנת ** 522-לפנה"ס

ימת ֶק ֶצב ַה ְבּ ָר ָכהְ :ז ָמן=]ָ =[7שׁלוֹם
ְפּ ִע ַ
יצחוֹן ֱאמוּ ָנה ל"ג ָבּעֹ ֶמר
משנת  1497-ועד ָ 3495 = 1998+שׁנָה ְליוֹם נִ ְ

בשנת  1998+לס"ה.

ָ 4408שׁנָה מאז בלל ְיה ָוה את שפת האדם = בשנת 2000+

]חוֹ ָתם[=]ָ ]=[4שׁלוֹם ֶו ֱא ֶמת[
= ])[9]=[2520=(517 + 2003
= )דניאל ט' ֶ " = (24צ ֶדק עֹ ָל ִמים"ָ :מ ַתי ָיבֹא?
]חוֹ ָתם ֶצ ֶדק[=]ֱ ]=[9]=[5+6+7א ֶמת[
+8
בשנת  2006+לס"ה] .ז+ט+ה[=]ֱ ]=[3]=[5+9+7אמוּ ָנה[=]חוֹ ָתם ְיהוָה[

" ְו ָה ְי ָתה ֵעת ָצ ָרה ֲא ֶשׁר לֹאִ -נ ְה ְי ָתה ִמ ְהיוֹת גּוֹי
ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא וּ ָב ֵעת ַה ִהיא ִי ָמּ ֵלט ַע ְמּ ָך":

)דניאל יב' ָ = (1שׁ ִנים ֶשׁל ֶטרוֹר שיסתיימו במלחמה האחרונה של " ְיהוָה" בעמלק..

)דניאל יב' (7

ַפּץ יַדַ -עם-ק ֶֹדשִׁ --תּ ְכ ֶלינָה ָכלֵ -א ֶלּה"...
וּכ ַכלּוֹת נ ֵ
" ְ

"יַדַ -עם-ק ֶֹדשׁ" = ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתּ ָיה

ֶא ַמר ֱא ֶמת הוּא"...
"וּ ַמ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב ְו ַהבֹּ ֶקר ֲא ֶשׁר נ ֱ

)דניאל ח' (26

