
 

 

   ֻלחֹת ַהְּבִריתאשר שמרו על ) = 27-41' ה'  הי א"דב= (   יםִלֹודְּגים ַהַהּכֲֹהִנת ַדּועְּת    =   הָּיִתְּׁשַה ֶאֶבןד ּוס ִיתַדּועְּת                     רי ִניִמָר
 ).13' יהושע י= (":  ַהָּיָׁשרֵסֶפר-ַעל"גורל לטוב ולרע , מידי יום, ָׁשָנה 910 ותיעדו על קלף במשך ָּבתַׁשקידשו את יום    

                ְׂשָרָיה) = 18' כה' מלכים ב = ( ָהרֹאׁשּכֵֹהןי "יוסדה ע=    ": ָהרֹאָׁשהָהֶאֶבן"  ) =7' זכריה ד) = (16' ישעיה כח= (":  ּבַֹחןֶאֶבן"                                 
 .הָּיִתְּׁשַה ֶאֶבןהיום נקראת היא > ."כספת"בה למשמר הקבורים  יתֻלחֹת ַהְּבִרלמנוע נפילה בשבי בידי זרים של    

     םיִתָהְק תֶלֻׁשֶּׁששהוליד ,   להיות  עובד  אדמה,יִתָהְק  =  מאריך  ימים  I    ָאָדםֱאלִֹהים  דמותנברא  בבריאה  חדשה  ב  -  זמן  אמת  =  ס"  לפנה4166-בשנת  
 ." ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹבָּדַרְך"את הולדת יוסף עד וכן תי=  )17' במדבר כד( =רע  זצאצאי=  "ֵׁשת-ְּבֵני-ָּכל "ִּבְלָעם ברכתב>אצילים  

 .)7' בראשית כה( ָׁשָנה 175  האריך ימים עד גילַאְבָרָהם      )      5' בראשית כא= (זמן אמת   ִיְצָחק הֹוִליד ֶאת ָׁשָנה 100 בגיל ַאְבָרָהם= ס " לפנה2117-בשנת 
 .)28' בראשית  לה( ָׁשָנה 180 עד גיל    האריך ימים  ִיְצָחק        )  26' בראשית כח= (זמן אמת      ַיֲעקֹב הֹוִליד ֶאת ָׁשָנה 60    בגיל ָחקִיְצ= ס " לפנה2057-בשנת 
 .)28' בראשית  מז( ָׁשָנה 147 עד גיל    ריך ימים הא ַיֲעקֹב      )    32' בראשית כט= (זמן אמת     ְראּוֵבן הֹוִליד ֶאת ָׁשָנה 79 בגיל    ַיֲעקֹב= ס " לפנה1978-בשנת 
 .)16' שמות ו( ָׁשָנה 137 עד גיל      האריך ימיםֵלִוי                )34' בראשית כט= (     ארם-בפדן   ֵלִוי הֹוִליד ֶאת ָׁשָנה 81 בגיל    ַיֲעקֹב = ס" לפנה1976-בשנת 

 .על גדות נחל יבוק ֲאִביַׁשיבסיום מאבקו של יעקב עם המלאך  – ִיְׂשָרֵאל –ונחתם השם  זמן אמת יֹוֵסףד ָלֹונ=  "ַּיֲעקֹב ּכֹוָכב ִמָּדַרְך**"= ס " לפנה1966-**בשנת 
  .יֵלאָה**= ם חֹוָתכשביט  = )2' תהלים צ( ":עֹוָלם ַאָּתה ֵאל- ַעדּוֵמעֹוָלם"=  מֶֹׁשהבתפילת  ]ְּבֵראִׁשית]=[4]=[חַצֶנ[ הגדרת>  

 .)40' שמות יב(  יציאת מצרים  = ָׁשָנה II . +430פרעה סנווסרת  ויֹוֵסף בפקודת  למצריםַיֲעקֹבירד ) = 9' בראשית  מז= ( ָׁשָנה 130 בגיל= ס "לפנה 1927-בשנת 
   ]הגר הראשון במצרים[ = ֵּגְרׁשֹון ֶאת.     א          ָׁשָנה 54 כנראה בגיל) לא בכנען(במצרים ) = 27' ה'  הי א"דב(  ֵלִויהֹוִליד)  משוער( =ס " לפנה1922-בשנת 
  .          ֵלִוי ְּבֵנינצח  ליםּכֲֹהִנ = )7' בראשית מט= ( ַיֲעקֹבת ַּכְרִּב= ס " לפנה1910-בשנת 
  ]אריכות ימים[          =    ְקָהת ֶאת. ב     ?לבת פרעה הצעירהחייו ת ָהְקִּיְּב , כלומר- ָׁשָנה 135 כנראה בגיל ֵלִוי הֹוִליד )משוער( =ס " לפנה1841-בשנת 
 ] טעמו המר של המוות[ =   ְמָרִרי ֶאת. ג                                       בשנת מותו  ,  כלומר- ָׁשָנה 137כנראה בגיל  ֵלִוי הֹוִליד) משוער( = ס" לפנה1839-בשנת 

 .)28' ה' הי  א"דב= ( ֻעִּזיֵאל ְוֶאת ֶחְברֹון ֶאת ִיְצָהר ֶאת הֹוִלידכ "אח ַעְמָרם ֶאת ָנהָׁש 129כנראה בגיל  ּהָהְקִּיַּב הֹוִליד ָׁשָנה 133חי  ְקָהת 
 .)29' ה' הי א"דב( = מֶֹׁשה הֹוִליד ֶאת ָׁשָנה 135ובגיל  ָׁשָנה 132בגיל  ַאֲהרֹן ֶאת  +)4' שמות ב(=  ִמְרָים ֶאת ּהָהְקִּיַּב הֹוִליד ָׁשָנה 137חי  ַעְמָרם 

 IIֹו אָּתפרעה בימי  זמן אמת         ] ִמְקָּדׁש]=[םֱאלִֹהי םֵׁש]=[7+5]=[ּכֵֹהן]=[ֱאמּוָנה]=[ִׁשילֹה]=[3+4+5]=[מֶֹׁשה[: דָלֹו נ=ס " לפנה1577-בשנת 
   ֻלחֹת ַהְּבִריתוקבל את  I ָּבתַׁשנתקבלה  רָּיִאְּבב "כ ) =29' שמות טז= (  למסע38 -הוביום  )I 'ּפֶתֹוְנחֶמָא(הוציא את ישראל ממצרים  ָׁשָנה 80 בגיל מֶֹׁשה= ס " לפנה1497-בשנת 
 .לָּבְרי ִסַהר =י יָנ ִסַהר) = 3' חבקוק ג)=(2' דברים לג= ( ": ָּפאָרןַהר"ן למרגלות ארי הוקם בנווה פ מֹוֵעדאֶֹהל ) =17' שמות מ= (ס " לפנה1496-בשנת 

 : מֹוֵעדאֶֹהלְל ֻלחֹת ַהְּבִרית ֶאת מֶֹׁשה םִעהוא שהכניס  רֹןַאֲה     ְקָהת-ןֶּב ַעְמָרם-ןֶּב ַאֲהרֹןת ֶלֻׁשֶּׁש 
 .ִאיָתָמרוהוליד גם את  )הומתו בהדליקם אש זרה, ַאֲהרֹן בניו של  ַוֲאִביהּואָנָדב(                                      ֶאְלָעָזר הֹוִליד ֶאת        ַאֲהרֹן   .1
 .גבנון גבוה מאד) = 28' במדבר כ (": = ָהָהרהֹר"לבש את בגדי הכהן הגדול על ראש  ֶאְלָעָזר                    יְנָחסִּפ הֹוִליד ֶאת      ֶאְלָעָזר   .2
 .)28'  כשופטים = (פילגש בגבעהובימיו  )12' במדבר כה= ( ":ְּבִריִתי ָׁשלֹום-ֶאת"קבל  ִּפיְנָחס                ֲאִביׁשּוַע הֹוִליד ֶאת    ִּפיְנָחס   .3
 ֲעָנת- ֶּבןַׁשְמַּגרבימי  ֲאִביׁשּוַע            ֻּבִּקי הֹוִליד ֶאת  ֲאִביׁשּוַע   .4
 ְּדבֹוָרהבימיה של           ֻּבִּקי            ֻעִּזי הֹוִליד ֶאת           ֻּבִּקי   .5
 ְדעֹוןִּגבימיו של               יֻעִּז                           ְזַרְחָיה הֹוִליד ֶאת         ֻעִּזי   .6
 ֲאִביֶמֶלְךַו ְדעֹוןִּגבימי    ְזַרְחָיה         ְמָריֹות הֹוִליד ֶאת    ְזַרְחָיה   .7
  ַהִּגְלָעִדיָיִאירבימי       ְמָריֹות        I ֲאַמְרָיה הֹוִליד ֶאת    ְמָריֹות   .8
 ִיְפָּתחבימיו של      I ֲאַמְרָיה        I ֲאִחיטּוב הֹוִליד ֶאת   ֲאַמְרָיה   .9
 ).3' יד' שמואל א (= ֵעִלי בכורו ֶאת I ֲאִחיטּובהֹוִליד מאישתו הראשונה          >.              בכור אישתו השניה I ָצדֹוק הֹוִליד ֶאת  ֲאִחיטּוב .10

 . ס" לפנה1127-משנת    ָׁשָנה 40  מֹוֵעדאֶֹהלְּבהשתלט על אביו וכיהן  ֵעִלי> .)15' יחזקאל מד(תיעוד של = ישראל מדרך הישר -שהתעו את בני  ֵלִויְּבֵני>
 .ס" לפנה1087-ובניו בשנת  ֵעִליבו ביום כדבר הנבואה מתו  .  במערכה,בשבי פלשתים ֻלחֹת ַהְּבִריתהמושחתים הביאו לנפילת  ֵעִלי ְּבֵני  ּוִפיְנָחסָחְפִני>
  יִתָהְק = ָׁשָנה 180האריך ימים כנראה עד גיל  I ֲאִחיטּוב    ). 1' ו' שמואל א= ( משבי פלשתים םָדִׁשיֳח 7הוחזרו לאחר  ֻלחֹת ַהְּבִרית>
 .ס" לפנה1021-בשנת   =הָּיִתְּׁשַה ֶאֶבןְּכ ֶאֶבן בראש ההראין באותם ימים =  מתחם הגורן השטוח והנקי ) =24' כד' שמואל ב= (הר הבית את קנה ד ִוָּד

 )27' ב' מלכים א( = ס" לפנה1021-בשנת   ֵעִלייתֵּב למלא את הנבואה על =) 35' ב' מלכים א( = ְׁשלֹמֹהכהן גדול במנוי  I ָצדֹוק :שומרי הדרך I ָצדֹוק יתֵּב) = 15' יחזקאל מד= ( תֶלֶּׁשֻּׁשַההוחלף רצף 
   ֲאִחיָמַעץ הֹוִליד ֶאת      ָצדֹוק  .11
                                      I הֲעַזְרָי הֹוִליד ֶאת ֲאִחיָמַעץ  .12
        יֹוָחָנן הֹוִליד ֶאת    ֲעַזְרָיה  .13

 ] ּבַֹחןֶאֶבןעם החורבן = [ םֹוקָּמַה = ַהְּדִביר ס" לפנה1017-בשנת  I ִמְקָּדׁשהחל לבנות את  ְׁשלֹמֹה    II ֲעַזְרָיה הֹוִליד ֶאת      יֹוָחָנן  .I        14 ִמְקָּדׁש
 .ס" לפנה1009-בשנת ) 36' ה' הי א"דב (= I ִּמְקָּדׁשַל ֻלחֹת ַהְּבִריתהכניס את  II ֲעַזְרָיה            II ֲאַמְרָיה הֹוִליד ֶאת    ֲעַזְרָיה  .15
 .)11' יט' הי ב"דב (= ְיהֹוָׁשָפט ובימי ָאָסאבימי  II ֲאַמְרָיה                                                            II ֲאִחיטּוב הֹוִליד ֶאת   ֲאַמְרָיה  .16
 .ְיהֹוָׁשָפטבימי  II ֲאִחיטּוב                                                      II ָצדֹוק הֹוִליד ֶאת  ֲאִחיטּוב  .17
  .ְיהֹוָרםבימי      II  ָצדֹוק          ַׁשּלּום הֹוִליד ֶאת      ָצדֹוק  .18

   .ְׂשָרָיהבן זקוניו של =  )1-6' עזרא ז( =" סֵֹפר ָמִהיר ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה-ְוהּוא" = ֶעְזָראי "נכתב ע ) =39-40' ה' הי א"דב (> מתחייב עדכוןכאן 
            ":ָרָיה ְׂשהֹוִליד ֶאת ִחְלִקָּיה ְוִחְלִקָּיה הֹוִליד ֶאת ַוֲעַזְרָיה ֲעַזְרָיה הֹוִליד ֶאת ְוַׁשּלּום"  :צריך הכתב להיות>  

 ":ְׂשָרָיה- הֹוִליד ֶאתַוֲעַזְרָיהֲעַזְרָיה -ִחְלִקָּיה ְוִחְלִקָּיה הֹוִליד ֶאת- הֹוִליד ֶאתַׁשּלּוםְו"  :בניגוד למתועד  >
   המלך ֲאַחְזָיהּו-ןֶּב ְיהֹוָאׁש החביא את ֵהן ַהּכֹ ְיהֹוָיָדעס" לפנה886-בשנת >                 ]ִחְלִקָּיהלא את [ III ֲעַזְרָיה הֹוִליד ֶאת     ַׁשּלּום  .19

 .אותה שנהב ובניה ֲעַתְלָיהמפני , מֶֹׁשה תורת ְּדָבִרים ֵסֶפרהחביא את  ַׁשּלּוםוכנראה ) 4' יא' מלכים ב= ( ַאְחָאב תַּב ֲעַתְלָיהסבתו מפני >              
 . ס" לפנה797-בשנת  III ֲעַזְרָיה) 8' עמוס ז( = מכוח נבואת ֻעִּזָּיהּוְל 14 ָרַעׁשָה=  Iֲאָנְך                                             

 . ִחְזִקָּיהּובימי " I ָצדֹוק יתֵבְל"כהן גדול ) = 9-10' לא' הי ב"דב=(כ "ואח) 20' כו' הי ב"דב( = ֻעִּזָּיהּובימי  III ֲעַזְרָיה                       :ואכן מתועד
   .]ְׂשָרָיהלא את [ ִחְלִקָּיה הֹוִליד ֶאת    הֲעַזְרָי  .20

  .)9' לד' הי ב"דב)=(4' כב' מלכים ב= ( יֹאִׁשָּיהּוכ בימי "ואח) 18' יח' מלכים ב= ( ִחְזִקָּיהּוימי סוף כהן גדול ב ִחְלִקָּיה                           :ואכן מתועד
 .ַׁשּלּוםשכנראה החביא  ְּדָבִרים ֵסֶפרמצא במקדש את ) = 8' כב' מלכים ב = (ִחְלִקָּיה >           ]ֲעַזְרָיה לא את[ ְׂשָרָיה הֹוִליד ֶאת   ִחְלִקָּיה  .21

             .ס" לפנה623-נת בש) 3' כג' מלכים ב = (ִּמְקָּדׁשַּב" ָהַעּמּוד-ַעל"=  ִוְיֶחְזֵקאלבנו  ָּיהִמְרִי ויהלשנ יֹאִׁשָּיהּוְל 18ה ָׁשָדֲחַהְּבִרית ַה קידש את ִחְלִקָּיה> 
  ִּמְקָּדׁשַהָּבן ְרּוח םִע הוא אשר חויב לקבור I ִּמְקָּדׁשְּבהכהן הגדול האחרון  ְׂשָרָיה >                           ְיהֹוָצָדק הֹוִליד ֶאת    ְׂשָרָיה  .22

   יוסדה מצרוף ש  ּבַֹחןֶאֶבן )16' ישעיה כח( תֵא "םֹוקָּמַה"ל ַע דְלָיֵסּו  ְוֵסֶפר ַהָּיָׁשרןָּמַה צנצנת ְּדָבִרים ֵסֶפר עם ֻלחֹת ַהְּבִריתאת  =ס " לפנה587-בשנת >
 .)24' ירמיה נב= (י נבוכדנאצר ברבלה "הוצא להורג ע ְׂשָרָיה . הָּיִתְּׁשַה ֶאֶבןאבני קירות המקדש שחרב וחיזוקם בחומר בנייה והיא נקראת     
 ).41' ה' הי א"דב( = הוא אשר הלך בגולה לבבל ְיהֹוָצָדק                                                                  ְיהֹוֻׁשַע הֹוִליד ֶאת ְיהֹוָצָדק  .23
 .)1' חגי א)=(1' יה אזכר= ( I לדריוש 2 -ב II ִמְקָּדׁש בנה את) = 1' עזרא ה( = ּוְזַכְרָיה ַחַּגי ובכוח נבואת) 11' ירמיה כה= (מכוח  ְיהֹוֻׁשַע  .24

     אשר לא אזר עוז ברוחו להוציא את) = 2' עזרא ה( = ְׁשַאְלִּתיֵאל-ן ֶּבְזֻרָּבֶבל עם=   הָּיִתְּׁשַה ֶאֶבן הוקם מצפון ְלII ִמְקָּדׁש   =  ס" לפנה517- בשנת 
  . עליהם מפני נפילה בשבי בידי זריםנתקבר המגונכספת הנשארו ב ֻלחֹת ַהְּבִרית ) =6-10' זכריה ד= ( ": ָהרֹאָׁשהָהֶאֶבן"


	áùðú -4166 ìôðä"ñ = æîï àîú - ðáøà ááøéàä çãùä áãîåú àÁìÉäÄéí àÈãÈí I îàøéê éîéí = ÷ÀäÈúÄé, ìäéåú òåáã àãîä, ùäåìéã ùÑËùÌÑÆìÆú ÷ÀäÈúÄéí    � àöéìéí >ááøëú áÌÄìÀòÈí "ëÌÈì-áÌÀðÅé-ùÑÅú" = öàöàé æøò = (áîãáø ëã' 17) = åëï úéòã àú äåìãú éåñó "ãÌÈøÇêÀ ëÌåÉëÈá

