1

ְמ ָל ִכים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל

ָר ִמי ִניר

ְבּגֹּ ֶרן ֲא ַר ְו ָנה ַעל
ֱאלֹ
ִה
י
ם
מניצחון " ֶא ֶבן ָה ָע ֶזר" ]ָ [50]=[5שׁנָה

ַהר ַה ַבּ ִית = ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתּ ָיה ֵאי ָנה ָק ֶי ֶמת ְבּאוֹ ָתם ָי ִמים.
א ִחיטוּב ַ Iה ְקּ ָה ִתי ֶה ֱא ִרי ְך ָי ִמים וּ ֵמת כנראה ֶבּן ָ 180שׁ ָנה
ֲ
ִ +0ע ְדכּוּן
)מלכים א' א' ְ (39שׁלֹמֹה ָמ ִשׁיח ְבּ ֶשׁ ֶמן
א ִחיטוּב ְ Iלכֹ ֵהן ָגּדוֹל ַבּתַ -פּ ְרעֹה ְפּסוּ ֶס ֶנס I
בשנת  1021-לפנה"ס .אָז ִמי ָנה ְשׁלֹמֹה ֶאת ָצדוֹק ֶ Iבּןֲ -
ְ .2שׁלֹמֹה ֶבּןָ -דּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך
)מלכים א' ב' ְ " (27ל ַמ ֵלּא ֶאתְ -דּ ַבר יְ ה ָוה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַעלֵ -בּית ֵע ִלי ְבּ ִשׁלֹה":
)מלכים א' ו' ָ (36-2תּ ְכנִ ית צוּ ַרת ַה ַבּיִ ת ] ִמ ְק ָדּשׁ[=]ֱ ]=[3אמוּנָה[
)מלכים א' ו' " (1זִ ו" ָ 480שׁנָה ִל ִיְציאַת ִמ ְצ ָריִ ם +4
שׁ ַלִם ֵה ֵחל
= ִבּ ְנ ָין ִמ ְק ָדּשׁ ִ Iבּירוּ ָ
)מלכים א' ו' ַ (38ה ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְב ָנה ָ 7שׁנִ ים
בשנת  1010-לפנה"ס.
ה ִמּ ְק ָדּשׁ הוּ ְשׁ ָלם
ִבּ ְניָן ַ
)מלכים א' ח' ְ (2בּחֹ ֶדשׁ " ָה ֵא ָתנִ ים"ִ = :תּ ְשׁ ֵרי +1
ה ְבּ ִרית ֶ IIאלְ -דּ ִביר ַה ַבּיִ ת בשנת  1009-לפנה"ס.
ֻלחֹת ַ
+27
)מלכים א' יב'  (2לפני מוֹת ְשׁלֹמֹה
בשנת  982-לפנה"ס.
ָי ָר ְב ָעם ֶבּן-נְ ָבט ָשׁב ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם
)מלכים א' יא' ְ (42שׁלֹמֹה ָמ ָל ְך ָ 40שׁנָה
+1
ְ .3ר ַח ְב ָעם ֶבּןְ -שׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ְשׁ ֶכם בשנת  981-לפנה"ס.
+3
)מלכים א' יב' (33-26

בשנת  1017-לפנה"ס.

+7

ָי ָר ְב ָעם ָבּנָה עגלי זהב

יְציאַת ִמ ְצ ָריִ ם
]ָ 520=[7שׁנָה ִל ִ

בשנת ** 978-לפנה"ס.

אלֹ ִהים[ ָ 40 +שׁנָה יחד
]ִ ]=[3]=[480מ ְק ָדּשׁ[=]ֵ ]=[7+5שׁם ֱ
ַר ָיה  Iכֹּ ֵהן ָגּדוֹל
ימ ַעץ כֹּ ֵהן ָגּדוֹל ואח"כ ֲעז ְ
ֲא ִח ָ
)מלכים א' ו' ְ (38בּחֹ ֶדשׁ "בּוּל"ֶ = :ח ְשׁ ָון

יוֹ ָחנָן כּ ֵֹהן ָגּדוֹל
ַר ָיה ֶ IIבּן-יוֹ ָחנָן כֹּ ֵהן ָגּדוֹל
)דב"הי א' ה' ֲ (36עז ְ
ֲא ִחיָּה ַה ִשּׁיל ִֹני ָנ ִביא

ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ

נראה מתוכן הכתוב ִכּי ָי ָר ְב ָעם ָשׁב ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ְבּ ָשׁנָה זוֹ

ָי ָר ְב ָעם ֶבּן-נְ ָבט ִבּ ְשׁ ֶכם

)מלכים א' יב' (25

ָי ָר ְב ָעם ֶמ ֶל ְך ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל

ְשׁ ַמ ְע ָיה ָנ ִביא

ִ +1ע ְדכּוּן "זְ ָמן ֱא ֶמת" ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בחפיפה למקורות התעודה ְל ֵבית ָדּוִ ד
)דב"הי ב' יא' ָ (17שׁנָה ִ 4ל ְר ַח ְב ָעם
)דב"הי ב' יא' ָ (17שׁנָה ִ 4ל ְר ַח ְב ָעם ָ 390 +שׁנָה בנפרד
בשנת  977-לפנה"ס.
ָר ְב ָעם ָק ָרע את הממלכה
= יָ
)מלכים א' יד' ַ (25פּ ְרעֹה ִשׁי ַשׁק ָשׁנָה ִ 5ל ְר ַח ְב ָעם
+13
)מלכים א' יד' ְ (21ר ַח ְב ָעם ָמ ָל ְך ָ 17שׁנָה
Shishak seems to be Akheperre Setepenre Osochor the Fifth king of the XXI dynasty of Egypt 984-978 B.C.
His Second Year was mentioned on a fragment of the Karnak Priestly Annals.
He was the son of
Shoshenq A by the Lady Mehtenweshkhet A. The Lady Mehtenweshet A was also the mother of Nimlot A,
Great Chief of Ma and, thus, the Grandmother of Shoshenq I 945-924 B.C.

ֲכה
א ִביָּם ֶבּןְ -ר ַח ְב ָעם ַה ֶמּ ֶל ְך וּ ַמע ָ
ֲ .4
)מלכים א' טו' ֲ (2א ִב ָיּם ָמ ָל ְך ָ 3שׁנִ ים
בשנת  961-לפנה"ס.
סא ֶבּןֲ -א ִב ָיּם ַה ֶמּ ֶל ְך
 .5אָ ָ
ֲא ַמ ְר ָיה  IIכֹּ ֵהן ָגּדוֹל
+2
)מלכים א' יד' ָ (20י ָר ְב ָעם ָמ ָל ְך ָ 22שׁנָה
אָסא
)מלכים א' טו' ָ (25שׁנָה ְ 2ל ָ
ָר ְב ָעם ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת  959-לפנה"ס.
ָנ ָדב ֶבּן-י ָ
ִ +1ע ְדכּוּן ָנ ָדב מלך ָ 2שׁנִים ,שהתחילו כנראה עם פתיחת ָשׁנָה  2לאָ ָסא
)מלכים א' טו' ָ (25נ ָדב ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִ ים
אָסא
)מלכים א' טו' ָ (28שׁ ָנה ְ 3ל ָ
א ִח ָיּה ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת  958-לפנה"ס.
ַבּ ְע ָשׁא ֶבןֲ -
לּוּבים" )דב"הי ב' טז'  (8בשנת  947-לפנה"ס ֲח ָננִ י ָהר ֶֹאה
כּוּשׁים וְ ַה ִ
" ַה ִ
כּוּשׁי = )דב"הי ב' יד' "Libyans and Nubians“ (8
ִ Shoshenq Iעם ֶז ַרח ַה ִ
אָסא
אָסא )דב"הי ב' טו' ְ 15 (12-10ל ָ
עוֹדד ָנ ִביא ְ -בּ ִרית ָ
ַריָהוּ ֶבּןֵ -
ֲ +23עז ְ
)מלכים א' טו' ַ (33בּ ְע ָשׁא ָמ ָל ְך ָ 24שׁנִ ים
אָסא
שׁא ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת  935-לפנה"סִ .ע ְדכּוּן ַבּ ְע ָשׁא ָמ ָל ְך ָ 23שׁנָה )מלכים א' טז' ָ (8שׁ ָנה ְ 26ל ָ
ֵא ָלה ֶבןַ -בּ ְע ָ
אָסא
ֵא ָלה ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִים מפתיחת ָשׁ ָנה ְ 26ל ָ
ִע ְדכּוּן
+1
)מלכים א' טז' ֵ (8א ָלה ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִ ים
אָסא
ָע ְמ ִרי ֶמ ֶל ְך )מלכים א' טז' ָ (15שׁנָה ְ 27ל ָ
זִ ְמ ִרי ָק ָשׁר וְ ָמ ָל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל  7ימים בשנת  934-לפנה"ס.
המאבק בין ָע ְמ ִרי ִל ִת ְבנִי נמשך ָ 4שׁנִים
ִ +4ע ְדכּוּן
)מלכים א' טז'  (21מאבק בין ָע ְמ ִרי ִל ִת ְבנִי
אָסא
)מלכים א' טז' ָ (23שׁנָה ְ 31ל ָ
בשנת  930-לפנה"ס.
ָע ְמ ִרי ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְר ָצה
ִ +7ע ְדכּוּן ָע ְמ ִרי ָמ ָלך ָ 11שׁנָה ְ -בּ ָשׁ ָנה ְ 6ל ָמ ְלכוּתוֹ ָבּ ָנה ָע ְמ ִרי ֵאת שֹׁ ְמרוֹן
)מלכים א' טז' ָ (23ע ְמ ִרי ָמ ָל ְך ָ 12שׁנִ ים
)מלכים א' טז' ָ (29שׁנָה ְ 38לאָ ָסא
בשנת  923-לפנה"ס.
אַ ְחאָב ֶבּןָ -ע ְמ ִרי ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל

בשנת  964-לפנה"ס.

3

ִ +ע ְדכּוּן

+3

ִע ְדכּוּן

)מלכים א' טו' ָ (1שׁנָה  18לְ ָי ָר ְב ָעם
ָ 3שׁנִים ,שהתחילו כנראה עם פתיחת ָשׁ ָנה  18לְ ָי ָר ְב ָעם
)מלכים א' טו' ָ (9שׁנָה  20לְ ָי ָר ְב ָעם

אָסא נכנסת לשנת  - 924לפנה"ס ֵא ִליָּהוּ ָנ ִביא
ָשׁנָה ְ 38ל ָ

)מלכים א' טו'  (10אָ ָסא ָמ ָל ְך ָ 41שׁ ָנה
פט ֶבּן-אָ ָסא ַה ֶמּ ֶל ְך
הוֹשׁ ָ
ְ .6י ָ
יכ ְיהוּ ָנ ִביא ֵ +יהוּא ֶבןֲ -ח ָנ ִני
ִמ ָ
אַחאָב ָמ ָל ְך ָ 21שׁנָה
ְ
ִ +17ע ְדכּוּן
)מלכים א' טז'  (29אַ ְחאָב ָמ ָל ְך ָ 22שׁנָה
הוֹשׁ ָפט
)מלכים א' כב'  (52אולי מתחילת ָשׁנָה ִ 17ל ְי ָ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת  903-לפנה"ס.
חזְ ָיהוּ ֶבןְ -
ֲא ַ
) +1דב"הי ב' יט' ֲ (11א ַמ ְר ָיה  IIכֹּ ֵהן ָגּדוֹל ואח"כ ֲא ִחיטוּב  IIכֹּ ֵהן ָגּדוֹל
)מלכים א' כב' ֲ (52א ַחזְ ָיהוּ ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִ ים
וֹשׁ ָפט
)מלכים ב' ג' ָ (1שׁ ָנה ִ 18ל ְיה ָ
אַחאָב ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת ** 902-לפנה"ס.
וֹרם ֶבּןְ -
יְ ה ָ
ִ +7ע ְדכּוּן )מלכים ב' ח' ָ (16מ ָל ְך ְבּ ָשׁ ָנה  7ולא ְבּ ָשׁ ָנה ִ 5ל ְיהוֹ ָרם ֶבּן-אַ ְחאָב
הוֹשׁ ָפט ָמ ָל ְך ָ 25שׁנָה
)מלכים א' כב'  (42יְ ָ
הוֹרם בשנת ?894-
)דב"הי ב' כא' ִ (12מ ְכ ָתּב ֵא ִליָּהוּ ִליְ ָ
בשנת  895-לפנה"ס.
ְ .7יהוֹ ָרם ֶבּן-יְ הוֹ ָשׁ ָפט ַה ֶמּ ֶל ְך
ישׁע ָנ ִביא
ָ 603 +8שׁנָה ִל ִיְציאַת ִמ ְצ ָריִ ם? ֵא ִליָּהוּ ע ֶוֹלה ַל ָשּׁ ַמיִ ם ֱ +א ִל ָ
הוֹרם ָמ ָל ְך ָ 8שׁנִ ים
)מלכים ב' ח'  (17יְ ָ
הוֹרם
ִע ְדכּוּן )מלכים ב' ח'  (25צ"ל ִ 15ל ְי ָ
ֲת ְל ָיה בשנת  887-לפנה"ס .הוּ ֶל ֶדת יְ הוֹאָש
ח ְז ָיהוּ ֶבן-יְ הוֹ ָרם ַה ֶמּ ֶל ְך ַוע ַ
ֲ .8א ַ
אַחאָב ָמ ָל ְך ָ 16שׁ ָנה
הוֹרם ֶבּןְ -
ְי ָ
אַחאָב ָמ ָל ְך ָ 12שׁנָה ִ +1ע ְדכּוּן
הוֹרם ֶבּןְ -
)מלכים ב' ג' ְ (1י ָ
ֲת ְל ָיה
אַחאָב ואת ֲא ַח ְז ָיהוּ ֶבן-יְ הוֹ ָרם ַוע ַ
הוֹרם ֶבּןְ -
)מלכים ב' ח' ֵ (26יהוּא הרג את ְי ָ
ָמ ָל ְך ְבּשֹׁ ְמרוֹן
ֵיהוּא ֶבּן-יְ הוֹ ָשׁ ָפט ֶבּן-נִ ְמ ִשׁי ֶמ ֶל ְך בשנת  886-לפנה"סְ .בּיִ ְשׂ ָר ֵאל
)מלכים ב' ח' ֲ (26א ַח ְז ָיהוּ ָמ ָל ְך ָ 1שׁנָה
ֲ +0ע ַת ְל ָיה השמידה את ֶז ָרע ֵבּית ָדּוִ ד רק יְ הוֹאָש הוּ ְח ָבּא ע"י יְ הוֹ ָי ָדע ַהכֹּ ֵהן
שיבוש )מלכים ב' יא ' )+(3-4ח' ֲ (26ע ַת ְל ָיה ַבּת ָע ְמ ִרי
בשנת  886-לפנה"ס.
וּשׁ ַלִם
ֲ .9ע ַת ְל ָיה ָ -מ ְל ָכה ִבּיר ָ
אַחאָב
)מלכים ב' ח ' ֲ (18ע ַת ְל ָיה ַבּת ְ
+6
)מלכים ב' יא ' ֲ (3-4ע ַת ְל ָיה ָמ ְל ָכה ָ 6שׁנִ ים
עוֹמד ַעלַ -עמּוּדוֹ ַבּ ָמּבוֹא":
)דב"הי ב' כג' " (13-11וְ ִהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
)דב"הי ב' כג' ֶ (1בּן ָ 7שׁנִ ים יְ הוֹאָשׁ ֶבּןֲ -א ַחזְ ָיה יְ הוֹ ָי ָדע ַהכּ ֵֹהן משח את יְ הוֹאָשׁ

בשנת  920-לפנה"ס.

בתנאי הנ"ל = נכון )מלכים א' כב'  4 = (41לְאַ ְחאָב

2

.10

ְיהוֹאָשׁ ֶבּןֲ -א ַחזְ ָיהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך

בשנת  880-לפנה"ס.

+23

)מלכים ב' י' ֵ (36יהוּא ָמ ָל ְך ָ 28שׁנָה
הוֹאָחז ֶבּןֵ -יהוּא ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ
יְ
ִ +14ע ְדכּוּן
)מלכים ב' יג' ְ (10יהוֹאָ ָחז ָמ ָל ְך ָ 17שׁ ָנה
יוֹאָשׁ ֶבּן-יְ הוֹאָ ָחז ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת  843-לפנה"ס.
)מלכים ב' יב'  (2יְ הוֹאָשׁ ָמ ָל ְך ָ 40שׁנָה
+3
בשנת  840-לפנה"ס.
מ ְצ ָיהוּ ֶבן-יְ הוֹאָשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך
ֲא ַ
+13
)מלכים ב' יד' ְ (8בּסוֹף ימיו של יוֹאָשׁ
ִע ְדכּוּן

בשנת  857-לפנה"ס.

.11

ָדע ַהכֹּ ֵהן ָ 130שׁ ָנה
)דב"הי ב' כד' ַ (15ח ֵיּי יְ הוֹי ָ
ָצדוֹק  IIכֹּ ֵהן ָגּדוֹל
ֵיהוּא ָמ ָל ְך ָ 29שׁנָה
)מלכים ב' יג' ָ (1שׁ ָנה ִ 23ל ְיהוֹאָשׁ
אוּלי ָ 15שׁ ָנה
הוֹאָחז ָמ ָל ְך ָ 14שׁנָה וְ ַ
ָ
ְי
)מלכים ב' יג' ָ (10שׁנָה ִ 37ל ְיהוֹאָשׁ
)דב"הי ב' כד'  (25יְ הוֹאָשׁ הוּ ַמת בידי עבדיו
ִע ְדכּוּן לתיעוד )מלכים ב' יד'  = (1סוֹף ְ 2ליוֹאָשׁ = ְ 3ליוֹאָשׁ

ַשׁלּוּם כֹּ ֵהן גָּדוֹל

בשנת  827-לפנה"ס) .זמן משוער(
יצחוֹן יוֹאָשׁ על ֲא ַמ ְצ ָיה
ִנ ְ
יוֹאָשׁ ֶבּןְ -יהוֹאָ ָחז ָמ ָל ְך ָ 17שׁנָה
ִ +1ע ְדכּוּן
)מלכים ב' יג'  (10יוֹאָשׁ ָמ ָל ְך ָ 16שׁנָה
ָי ָר ְב ָעם ֶבּן-יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת ** 826-לפנה"סִ .ע ְדכּוּן )מלכים ב' יד'  (23במקום ָ 15שׁנָה = ְ 14ל ֲא ַמ ְצ ָיה
ֲא ַמ ְצ ָיה ֵמת ָ 15שׁנָה אחרי מוֹת יוֹאָשׁ )מלכים ב' יד' (17
+15
)מלכים ב' יד' ֲ (2א ַמ ְצ ָיה ָמ ָל ְך ָ 29שׁנָה
ע ִזּ ָיּהוּ ֶבןֲ -א ַמ ְצ ָיה ַה ֶמּ ֶל ְך בשנת  811-לפנה"ס.
ֲ .12עז ְַר ָיה ֻ
יוֹנָה ָנ ִביא
+12
יְציאַת ִמ ְצ ָריִ ם
שׁל חוּ ְר ָבּן = החל מָ 698=[5]-שׁנָה ִל ִ
ְנבוּאוֹת ָז ַעם ַעד יוֹם ֶ
ָתיִ ם לפני ָה ָר ַעשׁ =
)עמוס א' ְ (1שׁנ ַ
ֻזּיָּהוּ
בשנת  799-לפנה"סִ = .ע ְדכּוּן )מלכים ב' טו'  27 = (1לְ ָי ָר ְב ָעם = ָעמוֹס ָנ ִביא = ְ 12לע ִ
ָך )עמוס ז' (8
ְנאוּם ַה ֲאנ ְ
ַר ָיה  IIIכֹּ ֵהן ָגּדוֹל
ֲעז ְ
+2
ָך[=]ָ ]=[8ה ָר ַעשׁ[
] ֲאנ ְ
ְנבוּאוֹת ָעמוֹס ַעל ֶצ ֶדק ֶ + Iצ ֶדק II

]ָ 700=[7שׁנָה ִליְ ִציאַת ִמ ְצ ָריִ ם ָה ָר ַעשׁ
נְ בוּאוֹת ָעמוֹס לאחרית ונחמה

ֻזּ ָיּהוּ
 29לְ ָי ָר ְב ָעם ֶבּן-יוֹאָשׁ = ָשׁנָה ְ 14לע ִ
בשנת  797-לפנה"ס.
א ָנ ְך I
=ֲ
ִ +24ע ְדכּוּן ָי ָר ְב ָעם ֶבּן-יוֹאָשׁ ָמ ָל ְך ָ 53שׁ ָנה בימיו של י ָָר ְב ָעם הוֹ ֵשׁ ַע ָנ ִביא
)מלכים ב' יד' ָ (23י ָר ְב ָעם ָמ ָל ְך ָ 41שׁ ָנה
)מלכים ב' טו' ָ (8שׁנָה ְ 38ל ֻע ִזּ ָיּהוּ
זְ ַכ ְר ָיהוּ ֶבןָ -י ָר ְב ָעם ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת  773-לפנה"סֳ 6 = .ח ָד ִשׁים
½ִ +ע ְדכּוּן

ֻזּ ָיּהוּ
זְ ַכ ְר ָיהוּ ֶבּןָ -י ָר ְב ָעם ֶבּן-יוֹאָשׁ מלך בחצי הקרוב לשנת ְ 39לע ִ
)מלכים ב' טו' ָ (13שׁ ָנה ְ 39ל ֻע ִזּ ָיּהוּ
= חֹ ֶדשׁ 1
ַר ָיה ַ IIIהכּ ֵֹהן ַה ָגּדוֹל
)דב"הי ב' כו'  (20צרעת ֻע ִזּ ָיּהוּ מול ֲעז ְ
ֻזּ ָיּהוּ
)מלכים ב' טו' ָ (17שׁנָה ְ 39לע ִ
ְמ ַנ ֵחם ָמ ָל ְך ָ 11שׁנָה
ַר ָיה
)מלכים ב' טו' ָ (23שׁנָה ַ 50ל ֲעז ְ

ֻזּ ָיּהוּ
)מלכים ב' טו' ָ (13שׁ ָנה ְ 39לע ִ
שׁלּוּם ֶבּןָ -י ֵבישׁ ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ַ
 = +1/12חֹ ֶדשׁ 1
ֻזּ ָיּהוּ
)מלכים ב' טו'  (17בשנת ְ 39לע ִ
בשנת  772-לפנה"ס.
ַחם ֶבּןָ -גּ ִדי ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ְמנ ֵ
ִ +11ע ְדכּוּן
ַחם ָמ ָל ְך ָ 10שׁנִ ים
)מלכים ב' טו' ְ (17מנ ֵ
ק ְח ָיה ֶבןְ -מ ַנ ֵחם ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל בשנת  761-לפנה"ס.
ְפּ ַ
+2
)מלכים ב' טו' ְ (23פּ ַק ְח ָיה ָמ ָל ְך ָ 2שׁנִ ים
)מלכים ב' טו' ָ (27שׁנָה ְ 52ל ֻע ִזּ ָיּהוּ
בשנת  759-לפנה"ס.
קח ֶבּןְ -ר ַמ ְליָהוּ ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶפּ ַ
ֻזּ ָיּהוּ"ָ :שׁנָה ְ 52ל ֻע ִזּ ָיּהוּ
)ישעיה ו' ִ "= (1בּ ְשׁ ַנת-מוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ע ִ
שׁ ְע ָיהוּ ְל ָנ ִביא
ָ 38שׁנָה ָל ָר ַעשׁ = ָה ְק ָדּ ַשׁת ְי ַ
)ישעיה א'  (1יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן-אָמוֹץ = כנראה נכדו של ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַמ ְצ ָיה
+0
)מלכים ב' טו' ֻ (2ע ִזּ ָיּהוּ ָמ ָל ְך ָ 52שׁ ָנה
נְ בוּאוֹת יְ ַשׁ ְע ָיהוּ ַעל ֶצ ֶדק ֶ + Iצ ֶדק II
בשנת  759-לפנה"ס.
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  772-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 ָ

ס"ה ָ 260שׁנָה התקיימה ממלכת ִי ְשׂ ָר ֵאל
+8

יְציאַת ִמ ְצ ָריִ ם
שׁ ָנה ִל ִ
)ישעיה כח'  (16נְ בוּאַת ] ֶא ֶבן בֹּ ַחן[=]ָ 779=[5

)ישעיה לו' ָ (1שׁ ָנה ְ 14ל ִח ְז ִק ָיּהוּ
נְ בוּאוֹת יְ ַשׁ ְע ָיהוּ ַעל ֶצ ֶדק II
ָחישׁ":
מוּסּדַ --ה ַמּ ֲא ִמין לֹא י ִ
מוּסד ָ
אָבן ֶא ֶבן בּ ַֹחן ִפּנַּת יִ ְק ַרת ָ
)ישעיה כח' ִ " = (16הנְ נִ י יִ ַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶ
)ישעיה לז' ִ = (9תּ ְר ָה ָקה ֶמ ֶל ְך-כּוּשׁShabaka 712-698 B.C.
וּשׁ ַלִם ִ +תּ ְר ָה ָקה בשנת  713-לפנה"ס.
ס ְנ ֵח ִריב ָצר ַעל יר ָ
אוֹת " ְבּ ַמ ֲעלוֹת אָ ָחז" )ישעיה לח' ַ ( 8
ִחזְ ִקיָּה ָמ ָל ְך ָ 29שׁנָה )מלכים ב' יח' (2
+15

מוֹת ִח ְז ִקיָּה
יע":
מוֹשׁ ַ
אַתּה ֵאל ִמ ְס ַתּ ֵתּרֱ --אל ֵֹהי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ
אָכן ָ
)ישעיה מה' ֵ " = (15

ַנחוּם ָנ ִביא
= )ישעיה לח'  (5מכתיב ָ 15שׁ ָנה ְל ִחזְ ִק ָיּה ָשׁנָה ְ 14ל ִח ְז ִקיָּה
)מלכים ב' יח' ִ (18ח ְל ִק ָיּה כֹּ ֵהן ָגּדוֹל

בשנת  698-לפנה"ס.
נְ בוּאוֹת יְ ַשׁ ְע ָיהוּ לאחרית ונחמה

+105
)יחזקאל א' ָ 30 (1שׁנָה ַל ְבּ ִרית ִל ְפנֵי יְ ה ָוה

ָה ְק ָדּ ַשׁת ְי ֶח ְז ֵקאל

בשנת  593-לפנה"ס.

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

+1
" ֲא ִבי ַשׁי"

ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים

בשנת  592-לפנה"ס.

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

ועד ָ 910=[1+9] = 587-שׁ ָנה
= ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ָר ִים שנת ַ 1497-
+5
]חוֹ ָתם ְיהוָה[=]ָ 210=[3שׁנָה = ָל ָר ַעשׁ
ֶאצּר
= )ירמיה נב' ָ = (12שׁנָה ִ 19ל ְנבוּ ַכ ְדנ ַ
החוּ ְר ָבּן )יחזקאל ד' ַ = (4-6ח ֵיּי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ס"ה ָ 430שׁנָה ַעד שנת  587-לפנה"ס.
ַ
)ישעיה כח' ִ (16יסוּד ֶא ֶבן בֹּ ַחן =
)ירמיה נב' ְ = (27שׂ ָר ָיה ַהכֹּ ֵהן הוּ ַמת ְבּ ִר ְב ָלה

יִ סוּד ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתּ ָיה

אשׁה )זכריה ד' = (7
כספת = ָה ֶא ֶבן ָהרֹ ָ

ְקבוּ ַרת ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית ָ 430 = IIשׁנָה

