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 ִניםֹוחרַאִביִאים  ְנ-לִֹהית ֱאה ָהָדּועְּתַה                                                 ר יִנ יָרִמ
 
 איִבָּנַה הּוָיְעַׁשְי

               הּוִּזָּיֻעְל 52 ָנהָׁש ":הּוָּי ֻעִּזְךֶלֶּמֹות ַהמ-תְׁשַנִּב") =1' עיה ושי(                ַעׁשָלָר ָנה ָׁש38 יאִבָנְל הּוָיְעַׁשְי תַׁשָּדְקָה 
 הַמְצָיֲא ְךֶלֶּמַה לו שכדנראה נכ = ץֹוָאמ-ן ֶבַׁשְעָיהּוְי) 1' ישעיה א(                                          הָנָׁש 52 ְךָלָמ ּוהִּזָּיֻע) 2' וט' בם כילמ                (IIק ֶדֶצ + Iק ֶדל ֶצַע ּוהָיַׁשְע ְיתֹואבּוְנ

 . ס"הפנ  ל759-נת בש               ֶּמֶלְךַה הּוָּיִּזֻע-ןֶּב םָתיֹו. 13
  יאִב ָניָכהִמ= ּו ָיהְלַמְר-ןֶּבח ַקֶּפְל 2נת בש )32' וט' בם יכמל(     ן ּוּכְדִע  +16               ָנהָׁש 16 ָלְךָמ ָתםיֹו) 33' וט' בלכים מ(
 .ס"הנ  לפ743-נת שב                   ְךֶלֶּמַה םָתֹוי-ןֶּב ָחזָא. 14

 ִם ַלָׁשירּועל  ו עלםר אֶלְךֶמצין ור הּוַמְלָיְר- ֶּבןַקחֶּפ) ' ח-' ז יהעשי  (            +10                  םְפַרִיֶאן ְלָמ ְזיֵחְוִט) 16 -8' שעיה זי(
 ִריםֻּפ ד ַע =ׁשָּדְקִּמַה ןְרָּבּוְלח ָנהָׁש 65 = םִיַרְפֶא ץֵקח ָוְטּו   .         ס"נהלפ  733-נת בש           ֵאל ְׂשָרת ִיּולָגְל "לֵאָּמנּו ִע"ח ָו ְט  ההָוְי ָתםֹוח]=ֹוָרהּת םֹוֲחת[ Iק ֶדֶצ ְלןָמְז יֵחְוִט

 ָנה ָׁש28 ָלְךָמ ָיהּוַמְלְר-ן ֶּבַקחֶּפ                                                         ןּוּכִעְד    +2                 ָנהָׁש 20 ָלְךָמח ַקֶּפ) 27' וט' ב לכיםמ(
 ָחזְלָא 12 ָנהָׁש ) =1' יז' ב יםכלמ(ו  זָנה ָׁשףבסו             ןּוּכְדִע   .ס"ה  לפנ731-נת בש     ֵאל   ָרִיְׂשְּב ֶמֶלְך הָלֵא-ן ֶּבַעֵׁשהֹו                             ח
      +4                   ָנהָׁש 16 ָלְךָמ ָחזָא) 2' זט' לכים במ(                              ֹו
 ֹולדָּג ַהּכֵֹהןַה III הַזְרָיֲע רֵׂשֲעַּמַה ְוהָמרּוְּתַה) 12' אל'  בהי"בד(.   ס"נה  לפ727-נת בש            ְך ֶלֶּמ ַהזָאָח-ןֶב ּוהְזִקָּיִח. 15                    ָת
 ָּיהּוִקִחְזְל 4 ָנהָׁשת יַלִחְת ִּבןְמרֹוׁשֹ לַער  ָצרֶסֶאְלַמְנַׁש) 9' חי' לכים במ(       +6 +              יםִנָׁש 9 ָלְךָמ ֵׁשַעהֹו) 1' זי' לכים במ(                             ם

 ְזִקָּיהּוִחְל 6 ָנהָׁש )10' חי' לכים במ(    .                                 ס"הפנ  ל721-נת שב  ַלּגֹוָלה ָיָצא לְׂשָרֵאִי ַעׁשָר ָלָנהָׁש 76]=םָתֹוח]=[7+6[          ְךּוּפִה=  I ֶמתֱא
 

 ָנה ָׁש 260ה "ס התקיימה  ֵאלָרִיְׂש ממלכת
 
 
                                        הּוִקָּיְזִחְל 14 הָׁשָנ) 1' ועיה ליש                              (IIק ֶדל ֶצַע ּוהָיַׁשְע ְיתֹואבּוְנ
  םִיְצָרִמ תְיִציַאִל הָנָׁש 779 ] 779]=[5]=[ןַח ּבֶֹבןֶא[ תַאבּוְנ
  ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ִהְנִני") 16' חכה עישי(

 מּוָּסדֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד 
                                                                                                   ":ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש-- 

 +C.B698 -712Shabaka    8.ּכּוׁש- ֶמֶלְךִּתְרָהָקה  = )9' זל שעיהי(
   ִחְזִקָּיהְל 14 ָנהָׁש הָּיִקִחְזְל הָנָׁש 15ב תימכ) 5' חלה עישי= (    .ס"נהפ  ל713-נת בש    הָקְרָהִּת  +םַלִּוָׁשל ירַע רָצ יבְנֵחִרַס  )8' חשעיה לי( "זָחָאת לֹוַמֲעְּב"ת אֹו

  לֹודָּג ֵהןּכֹ הָּיְלִקִח )18' חי' לכים במ(  )9' זל שעיהי(                            +15        ָנהָׁש 29 ְךָלָמ ָּיהִקְזִח) 2' יח'  בםמלכי( 
 מהונחת יחר לאּוהָיַׁשְע ְיתֹואבּוְנ                                                                         ":  ָרֵאל מֹוִׁשיַעֱאלֵֹהי ִיְׂש -- ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתרָאֵכן")  = 15' מה יהעשי(

 
 יאִב ָנחּוםַנ                                                                    .ס"ה  לפנ698- נתבש            ֶּמֶלְךַה הּוָּיִקְזִח-ןֶּב הֶּׁשַנְמ. 16

  +55                ָנהָׁש 55 ָלְךָמ הֶּׁשַנְמ) 1' אכ' ב לכיםמ(
 .ס"הלפנ  643- בשנת                ֶּמֶלְךַה הֶּׁשַנְמ-ןֶּב מֹוןָא. 17

  עבדיודימת ביּו הֹוןָאמ) 23' אכ' לכים במ(                                                 +2                יםִנָׁש 2 ָלְךָמ מֹוןָא) 19' אכ' ם בלכימ(
 .              ס"הפנל  641-נת בש            ֶּמֶלְךַה ןמֹוָא-ןֶב ּוהָּיאִׁשיֹ. 18

 
 
          איִבָּנַה ּוָּיהְרִמִי

 +13                       ּוהָּיאִׁשיְֹל 13 ָנהָׁשְּב) 2' ארמיה י(
                         נראה כֹולדָּג ַהּכֵֹהןַה = ּוהִקָּיְלִח-ןֶּב = הּוָּיְרִמִי) 1' רמיה אי (    . ס"הפנל  628- ת         בשנאיִבָּנַה ּוָּיהְרִמ ִיתַׁשָּדְקָה         IIק ֶדֶצַעל  הּוָּיְרִמִי תֹואבּוְנ

 ׁשָּדְקִּמַּב "יִתָצאָמ הֹוָרּת ַהֶפרֵס" :ֹולדָּג ַהּכֵֹהןַה ּוהְלִקָּיִח) 8' בכ' ם בילכמ   (+5            ּוהאִׁשָּייְֹל 18 ָנהָׁש) 21-23' גכ' ים בלכמ( 

 םִטיְפׁשֹ ְיֵמיִמ יהה לא ֶּפַסח ַהֶּזהַהאל ֵ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 בש         ֶּ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- ֶמֶלְךראַּצֶנבּוַכְדְנ                        ֶבל ָּבתֶכֶלְמַמ

 הָיְרַזֲעֵאל ַויָׁשִמ, הָיֲחַנְנ, אלִנֵּיָּד": =  םיָלִדְי") 4' ניאל אד(                     =  +1                            יםִקהֹוָי ְיתּולָּג) 6-1' 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(
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              +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 במל(             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' ם בכילמ( יןהֹוָיִכְית ּולָּג
 ּוהְדִקָּיִצ את מליך הראַּצֶנְדַכבּוְנִל 8 ָנהָׁש) 12' כד' ים בלכמ(    .  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  בׁש      ֶ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 = ָנהָׁש 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 כימקו            +5             רַּצאְדֶנַכּובְנ-ןֶּב רַּצאַׁשְלֵּב) 18' ניאל הד( 
 . ס"ה  לפנ556-נת בש                לֶבָּב-ֶלְךֶמ רַּצאַׁשְלֵּב       ָנהָׁש 50 ְךָלָמ ראַּצֶנבּוַכְדְנ תֹומ

 
 


