1

יאים אַחרוֹנִ ים
ַה ְתּעוּ ָדה ָה ֱאל ִֹהית  -נְ ִב ִ

ָר ִמי ִניר

יְ ַשׁ ְע ָיהוּ ַה ָנּ ִביא

שׁ ְע ָיהוּ ְל ָנ ִביא ָ 38שׁנָה ָל ָר ַעשׁ
ָה ְק ָדּ ַשׁת ְי ַ

ֻזּ ָיּהוּ"ָ :שׁנָה ְ 52ל ֻע ִזּ ָיּהוּ
)ישעיה ו' ִ "= (1בּ ְשׁ ַנת-מוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ע ִ
)ישעיה א'  (1יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן-אָמוֹץ = כנראה נכדו של ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַמ ְצ ָיה

)מלכים ב' טו' ֻ (2ע ִזּ ָיּהוּ ָמ ָל ְך ָ 52שׁ ָנה
נְ בוּאוֹת יְ ַשׁ ְע ָיהוּ ַעל ֶצ ֶדק ֶ + Iצ ֶדק II
תם ֶבּןֻ -ע ִזּ ָיּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך
 .13יוֹ ָ
יכה ָנ ִביא
ִ +16ע ְדכּוּן )מלכים ב' טו'  (32בשנת  2לְ ֶפּ ַקח ֶבּןְ -ר ַמ ְליָהוּ = ִמ ָ
)מלכים ב' טו'  (33יוֹ ָתם ָמ ָל ְך ָ 16שׁנָה
בשנת  743-לפנה"ס.
חז ֶבּן-יוֹ ָתם ַה ֶמּ ֶל ְך
 .14אָ ָ
)ישעיה ז'  -ח'( ֶפּ ַקח ֶבּןְ -ר ַמ ְל ָיהוּ ורצין ֶמ ֶל ְך ארם עלו על ירוּ ָשׁ ַלִם
+10
)ישעיה ז' ִ (16 -8טוְ ֵחי ְז ָמן ְל ֶא ְפ ַריִ ם
וּ ְט ָוח ֵקץ ֶא ְפ ַריִ ם = ָ 65שׁנָה ְלחוּ ְר ָבּן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ = ַעד ֻפּ ִרים
בשנת  733-לפנה"ס.
וֹרה[=חוֹ ָתם יְ ה ָוה ְט ָוח " ִע ָמּנוּ ֵאל" ְל ָגלוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִטוְ ֵחי זְ ָמן ְל ֶצ ֶדק ֲ ] Iחתוֹם תּ ָ
ֶפּ ַקח ֶבּןְ -ר ַמ ְליָהוּ ָמ ָל ְך ָ 28שׁנָה
ִ +2ע ְדכּוּן
)מלכים ב' טו' ֶ (27פּ ַקח ָמ ָל ְך ָ 20שׁנָה
בסוף ָשׁנָה זו )מלכים ב' יז' ָ = (1שׁנָה ְ 12לאָ ָחז
בשנת  731-לפנה"סִ .ע ְדכּוּן
שׁ ַע ֶבּןֵ -א ָלה ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
הוֹ ֵ
ח

בשנת  759-לפנה"ס.

א ֶמת ִ = Iהפּוּ ְך
ֱ

וֹ
+4
)מלכים ב' טז'  (2אָ ָחז ָמ ָל ְך ָ 16שׁנָה
ַר ָיה ַ IIIהכּ ֵֹהן ַה ָגּדוֹל
בשנת  727-לפנה"ס) .דב"הי ב' לא' ַ (12ה ְתּרוּ ָמה וְ ַה ַמּ ֲע ֵשׂר ֲעז ְ
אָחז ַה ֶמּ ֶל ְך
ִ .15ח ְז ִק ָיּהוּ ֶבןָ -
ָת
ילת ָשׁנָה ְ 4ל ִח ְז ִקיָּהוּ
)מלכים ב' יח' ַ (9שׁ ְל ַמנְ ֶא ֶסר ָצר ַעל שֹׁ ְמרוֹן ִבּ ְת ִח ַ
+6
)מלכים ב' יז'  (1הוֹ ֵשׁ ַע ָמ ָל ְך ָ 9שׁנִ ים +
ם
)מלכים ב' יח' ָ (10שׁנָה ְ 6ל ִח ְז ִקיָּהוּ
גּוֹלה בשנת  721-לפנה"ס.
ָצא ַל ָ
]]=[6+7חוֹ ָתם[=ָ 76שׁנָה ָל ָר ַעשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל י ָ

ממלכת ִי ְשׂ ָר ֵאל התקיימה

ס"ה ָ 260שׁנָה

נְ בוּאוֹת יְ ַשׁ ְע ָיהוּ ַעל ֶצ ֶדק II

)ישעיה לו' ָ (1שׁ ָנה ְ 14ל ִח ְז ִק ָיּהוּ
שׁ ָנה ִליְ ִציאַת ִמ ְצ ָריִ ם
ָ 779

)ישעיה לז' = (9

ִתּ ְר ָה ָקה ֶמ ֶל ְך-כּוּשׁShabaka 712-698 B.C.

ְנבוּאַת ] ֶא ֶבן בֹּ ַחן[=][779]=[5
אָבן
)ישעיה כח' ִ " (16ה ְנ ִני ִי ַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶ
מוּסּד
מוּסד ָ
ֶא ֶבן בּ ַֹחן ִפּנַּת ִי ְק ַרת ָ
ָחישׁ":
ַ -ה ַמּ ֲא ִמין לֹא י ִ+8

וּשׁ ַלִם ִ +תּ ְר ָה ָקה בשנת  713-לפנה"ס) = .ישעיה לח'  (5מכתיב ָ 15שׁ ָנה ְל ִחזְ ִק ָיּה ָשׁנָה ְ 14ל ִח ְז ִקיָּה
ס ְנ ֵח ִריב ָצר ַעל יר ָ
אוֹת " ְבּ ַמ ֲעלוֹת אָ ָחז" )ישעיה לח' ַ ( 8
)ישעיה לז' ) (9מלכים ב' יח' ִ (18ח ְל ִק ָיּה כֹּ ֵהן ָגּדוֹל
)מלכים ב' יח' ִ (2ח ְז ִקיָּה ָמ ָל ְך ָ 29שׁנָה +15
יע":
מוֹשׁ ַ
אַתּה ֵאל ִמ ְס ַתּ ֵתּרֱ --אל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אָכן ָ
)ישעיה מה' ֵ " = (15

.16

נְ בוּאוֹת יְ ַשׁ ְע ָיהוּ לאחרית ונחמה

שּׁה ֶבּןִ -חזְ ִק ָיּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך
ְמ ַנ ֶ
)מלכים ב' כא' ְ (1מ ַנ ֶשּׁה ָמ ָל ְך ָ 55שׁנָה
בשנת  643-לפנה"ס.
אָמוֹן ֶבּןְ -מ ַנ ֶשּׁה ַה ֶמּ ֶל ְך
+2
)מלכים ב' כא'  (19אָמוֹן ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִ ים
בשנת  641-לפנה"ס.
אשׁ ָיּהוּ ֶבן-אָמוֹן ַה ֶמּ ֶל ְך
יֹ ִ

בשנת  698-לפנה"ס.

ַנחוּם ָנ ִביא

+55

.17
.18

יִ ְר ִמיָּהוּ ַה ָנּ ִביא
אשׁ ָיּהוּ
)ירמיה א' ְ (2בּ ָשׁנָה ְ 13ליֹ ִ

+13

בשנת  628-לפנה"ס) .ירמיה א'  (1יִ ְר ִמ ָיּהוּ = ֶבּןִ -ח ְל ִק ָיּהוּ = ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדוֹל כנראה
ָה ְק ָדּ ַשׁת ִי ְר ִמיָּהוּ ַה ָנּ ִביא
וֹרה ָמ ָצא ִתי" ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ
) +5מלכים ב' כב' ִ (8ח ְל ִק ָיּהוּ ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדוֹלֵ " :ס ֶפר ַהתּ ָ
אשׁ ָיּהוּ
)מלכים ב' כג' ָ (23-21שׁנָה ְ 18ליֹ ִ

נְ בוּאוֹת יִ ְר ִמ ָיּהוּ ַעל ֶצ ֶדק II

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

)מלכים ב' כא'  (23אָמוֹן הוּמת בידי עבדיו

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

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 ַ

)דניאל א' ָ (1-6גּלוּת יְ הוֹ ָי ִקים
ישׁ ֵאל ַו ֲע ַז ְר ָיה
= )דניאל א' " (4יְ ָל ִדים"ָ = :דּנִ ֵיּאלֲ ,חנַנְ ָיהִ ,מ ָ
+1
ֶאצּר = )ירמיה כה' ] = (11חוּ ְר ָבּן ָ 70+שׁנָה[= ִבּנְ יָן
בוּכ ְדנ ַ
בשנת  605-לפנה"סִ 1 = .לנְ ַ
ָקים
= ָדּ ִנ ֵיּאל ְבּ ָגלוּת ְיהוֹי ִ
)דניאל ב' ֲ (1חלוֹם " ָה ֶא ֶבן" ֶשׁל נְ בוּ ַכ ְד ֶנא ַצּר +1
= ָ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

ָשׁ ִליט ָבּ ֶבל

2

)מלכים ב' כד'  (1יְ הוֹ ָי ִקים ְבּ ָב ֶבל ָ 3שׁנִ ים

ָקים ָח ַזר ִלירוּ ָשׁ ַלִם
ְיהוֹי ִ
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

+2

בשנת  602-לפנה"ס.

ֶאצּר
ָקים ָמ ָרד ִבּ ְנבוּ ַכ ְדנ ַ
)מלכים ב' כד' ְ (1יהוֹי ִ

+4

.21

ָ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
ְיהוֹי ִ
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

ָ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 ָ 430שׁנָה = ַ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 ַ

