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תזמון תקופת זמן זמן לידה שמות

וֵמ עּנִעִעְו םּבָד תֹ ּום ו עַּ֥נִעָתֹא ּוּ֣נםָ֑תֹא ּו אא ם֑תָאם אֵמ ער עַּ֥בֵמ ע ע מֹו֖א תֹות שָנָֽה

-1936 2046 25 25

-1936 2046
Amazing Bible -1896 2086

הבדל 40

-1936 2046
wol.jw -1918 2064
הבדל 18

תנ"ך לפנה'ס

. ויאמר לאברם.85אברם היה בן  )85אברם (
בראשית א ית  ם  א ָלֶה֔ א ם֑םָ֑תֹא ֶר֙ץ ל ֶא֙ ך  ּב עַ֥ ּנִעִעְו םּ ר עַ֥ ֶיםָ֑תֹאה זֵמ ע ה עַ֥ ר_׀ יָתֹא ּ םָ֑תֹא י־גֹו֖ ע כָתֹא ּ דֵמ עכ ּנִעֵמ ע תֹו֖ ם ָידא ם֑ת ָר  ב עַ֥ אֵמ ע אֶמר ל עַ֥ א ם֑םָ֑תֹא וֵמ עי

מעשי השליחים יי 
בראשית י יי  .86שנה לאחר מכן נולד יצחק, אברם היה בן 

שמות  מית  אל הגלטים   יא  שנה בארץ זרה (מאברם למשה)430

בראשית מית   שנים 75אברם (אברהם) עזב את אור בגיל 
 שנים הוא הוליד את יצחק.25וחי בארץ זרה, ואחרי 

בראשית תי ת )100אברהם (

 לפנה"ס, כשאברהם היה בן מאה שנים, כתב אותוי1896מעניין שאייזק נולד בסביבות 
Amazing Bible Timeline with World History

. המילניום2ב  תנ"ך )100אברהם (

, בספרי 1918המשך לכתוב על יציאת מצרים ולידתו של יצחק בסביבות 
wol.jw.org

. המילניום2ב  תנ"ך )100אברהם (

 היא שחישוב הזמן היהודי מבריאת ה 'ועד ההוכחה הראשונהלפיכך, 
.לידתו של יצחק הוא די דומה, שכן ההבדל הוא קטן יחסית

https://bibles.org/heb-WLC/Gen/15/13
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/7/6
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/16/16
https://bibles.org/heb-HRNT/Gal/3/17
https://ga.bibles.org/heb-WLC/Exod/12/41
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/12/4
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/21/5
https://amazingbibletimeline.com/blog/isaac/
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1200001458
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סוף גיל תזמון תקופת זמן שמות

-1961 2021
בכנען

175 25
180 60

להיות זרים 215 130

במצרים
147 17
137 ??? לֹו֖וָתֹא ּי
133 ??? קוהאת
137 ??? עמרם
120 שיעבוד 175 80 משה

שחרור 40 במדבר

-1531 2451 430 לגמרי בארץ זרה

תנ"ך לפנה'ס
 שננים בארץ זרה (מאברם למשה)430

בראשית מית  מאת חרן (אור)
 שנה בכנען.130אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב. יעקב נשאר 

בראשית ר- יתת בראשית תי ת )100אברהם (
בראשית רתיתא בראשית יתיתת )180יצחק (

בראשית שי מ 130יעקב (

 האנושות.600,000 דורות כבר 3 נשמות כפול במהירות, ב 70בשנת גושן, זה היה כל כך פורה כי 
.בארץ גושןהאם זה נכון? למשל, לוי, קוהת, עמרם היו רק שלושה דורות שבנים הולידו 

00.000י גברים ברגל. יותר מאיתנו ...  נשמות, כך343,000 דורות = 3 נשמות גבוהות 70 , כלומר y גבוה xתיאורטית, כןי 
מרשם המין של משה ואהרון

בראשית   -שי א "חלום יוסף" בראשית רתי מ )147יעקב (
 שמות י יי 
שמות ר יי
שמות 0תיי

שמות  י  דברים תי א
שמות אתית
 יהושע יית

שמות  מית  אל הגלטים   יא

משה שחרר את העם הישראלי משעבוד מצרים.
wol.jw.org in English written  לפנה"ס, כך1533ואחרי ארבעים שנה של נדודים במדבר הגיעו לארץ כנען בסביבות 

Book of Leviticus in English written  לפנה"ס, כך ב1500כמו כן, כתב בתנ"ך כי ספר משה נוצר על 

 היא כי החישוב היהודי של הזמן מזרותו של אברהם עד ההוכחה השנייהלפיכך, 
 שנים.2 רק מראה wol.jw.orgלאחר יציאת מצרים מסכים היטב, שכן ההבדל עם 

(EXODUS in English written) י עַ֥צָתֹא ּיאָה הִעְו םּמונָתֹא ּית
In German writtenכמה זמן סבלו בני ישראל מעבדות מצרים? י

In German writtenכמה זמן חיו העברים במצרים? י

https://bibles.org/heb-WLC/Gen/12/4
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/25/7-8
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/21/5
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/35/28
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/25/26
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/47/9
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/47/27
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/12/37
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/1/8-9
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/6/14-25
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/37/9-11
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/47/28
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/6/16
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/6/18
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/6/20
https://bibles.org/heb-WLC/Deut/31/2
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/7/7
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/2/23
https://bibles.org/heb-WLC/Josh/5/6
https://bibles.org/heb-HRNT/Gal/3/17
https://ga.bibles.org/heb-WLC/Exod/12/41
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1200001458
http://bible.wikia.com/wiki/Book_of_Leviticus
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1200001458
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/5145
http://www.bibelcenter.de/bibel/widerspruch/d-wds14.php
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זמן השופטים בישראל
110 25 יהושע

8 שעבוד
40 עתניאל
18 שעבוד
80 אהוד
20 שעבוד
40 דבורה

7 שעבוד
40 גדעון

3 אבימלך כועס
23 טולה
22
18 שעבוד

6 יפתח
7 איבזאן

10 אילון
8 עבדון

40 שעבוד
20 שמשון

-1056 2926 475 40 אלי
-1016 2966 515 40 סמואל

תחילתו של זמן המלך

שופטים רית  יהושע ת ימ  יהושע שתימת
שופטים ריא
שופטים   יא
שופטים מ יא
שופטים 0איא
שופטים אימ

שופטים  אית
שופטים  יי

שופטים רתיר
שופטים תתיש
שופטים תי0 
שופטים אי0  ג'איר
שופטים רי0 
שופטים  ית 
שופטים שית 
שופטים   ית 
שופטים מ ית 
שופטים  ית 

שופטים  איי  שופטים 0תית 
שמואל א ר -מ ימ מעשי השליחים 0תיא  מלכים א  יי

שמואל א ת י  מעשי השליחים  תיא 

 לפנה"ס).1050התקופה שלאחר השתלטות (ספר יהושע) מתוארת רק זמן קצר לפני תחילתו של זמן המלך בשאול (בערך 
בשנת השופטת הראשונה של אלי, סמואל התקבל בשנתו הראשונה. .בספר שופטיםהוא נרשם 

. מעשי השליחים  ת-0תיא  שנה, מוכיח ב40, הוא ניהל ארבעים שנה בישראל איך מלך שאול מלך 57, שמואל היה בן 97כשאלי נפטר בשנת 
 שנים של זמן השופטים.515 שנה, טוטל יהיה 450 שנים וזמן השופטים (מעניאל לאלי) נמשך כ 25 שנים, יהושע ביים 475בסך הכל 

 שנים,97אבל הזמן של השופטים הסתיים תחת אלי, כאשר הזמן של המלך התחיל. זמן השופטים של שמואל פסק, כאשר שמואל מת בגיל של 
 לפנה"ס. זמן דוד המלך פרח,1056 שנה לאחר יציאת מצרים החלה את זמן המלך של ישראל 480המלך שאול מת באותו זמן במלחמה. אבל 

.מלכים א  יי אחרי יציאת מצרים,זה מראה ב בארבע מאות ושמונים שנהכאשר פסק הדין של שמואל הסתיים. זה קרה 
 שחישוב הזמן היהודי לאחר נטילת האדמות מיהושע משעת השופטים ועד לפני תחילתו של זמן המלך מסכים היטב. ההוכחה השלישיתזוהי 

 שנה.470 לפנה"ס. (עד סוף יהודה) נמשך 586 - 1056זה גם מוכיח כי הזמן של המלך 

https://bibles.org/heb-WLC/Judg/2/8
https://bibles.org/heb-WLC/Josh/24/29
https://bibles.org/heb-WLC/Josh/14/10
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/3/8
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/3/11
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/3/14
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/3/30
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/4/3
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/5/31
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/6/1
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/8/28
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/9/22
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/10/2
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/10/3
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/10/8
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/12/7
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/12/9
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/12/11
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/12/14
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/12/1
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/16/31
https://bibles.org/heb-WLC/Judg/15/20
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/6/1
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/13/20
https://bibles.org/heb-WLC/1Sam/4/14-18
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/13/21
https://bibles.org/heb-WLC/1Sam/7/15
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://ga.bibles.org/heb-HRNT/Acts/13/20-21
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/6/1
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תזמון תקופת זמן דור

מין הרשמה מאברהם לישו המשיח

-1961 2021
-1951 2031

זֶרֵמ עע 1
2 יצחק
3 יעקב
4 י עַ֥ה ּודָה

-1551 2431 400 חזרון
-1531 2451 430

סוף המדבר

-1531 2451 7
זמן השופט 8 עמינדב
יהושע 9 נחשון
ל 10

סמואל 11
12 עובד
13 ישי

-1016 2966 515 14

1961-1016 2021-2966 945 של אברהם לדוד

לפנה'ס ו לספירה

מתי   - י 

 שנים במדינות זרות עד הדור השביעי,400)י הזרע שלך לוקח 85חזון אלוהים לאברם (
.4-6 שנים. לפרטים נוספים, ראה עמודים 430 שנים במדבר עד סוף הזר של 40

בראשית ת  אל הגלטים   יא שמות 0מית  בראשית ש- ית  )75אברם (
מעשי השליחים יי  בראשית י יי  בראשית א ית  )85אברם ( שנים400
דברי הימים א מאי  בראשית ת-אי ת בראשית ש - י   )100אברהם (

דברי הימים א ר ישת דברים רי  בראשית יתיתת
דברי הימים א י יי  בראשית אתיתא בראשית תאישת

דברי הימים א מית רות ת ימ בראשית שתירא
דברי הימים א ש-אית רות ש -ר ימ במדבר  תיית 5                   כ פרז (פרז)

6          שנים20 שנים, זרע מאברם עד לידתו ארם400
7          שנים20 שנים זר430סוף  ארם (רם)

 שנים40

 שנים,515 שנים התחיל זמן השיפוט של 400 דורות של 7 שנים ואחרי 430לאחר זמן הזר של 
במדבר   ספירת בני ישראל המתאימיםי .6לפרטים נוספים, ראה עמוד 

ארם לא נספר, לא רשום. )20ארם (כ - שנים515 בקנאנן,20ארם היה כמעט בן 
במדבר  י  דברי הימים א 0 ית רות ש ימ
במדבר  י  דברי הימים א   ית רות 0תימ

דברי הימים א   ית רות 0תימ סלמון (סלמה)
דברי הימים א   ית רות  תימ בועז (בעץ)
דברי הימים א ת ית רות  תימ

שמואל א ש יי  דברי הימים א ת ית רות תתימ
שמואל א א יי  דברי הימים א ת -א ית רות תתימ )30דוד (

 שמואל ב מית
 דורות 14סה"כ 

מתי י-תי  מתי   י 

https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/1/1-17
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/15
https://bibles.org/heb-HRNT/Gal/3/17
https://bibles.org/heb-WLC/Exod/12/40
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/12/1-9
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/7/6
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/16/16
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/15/13
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/1/34
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/21/3-5
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/17/1-19
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/29/18
https://bibles.org/heb-WLC/Deut/1/8
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/25/26
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/16/16
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/35/23
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/29/35
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/4
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/12
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/38/29
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/3-9
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/18-19
https://bibles.org/heb-WLC/Num/26/21
https://bibles.org/heb-WLC/Num/1
https://bibles.org/heb-WLC/Num/1/7
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/1034
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/19
https://bibles.org/heb-WLC/Num/1/7
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/11
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/20
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/11
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/20
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/11
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/21
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/12
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/21
https://bibles.org/heb-WLC/1Sam/16/19
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/12
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/22
https://bibles.org/heb-WLC/1Sam/16/13
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/2/13-15
https://bibles.org/heb-WLC/Ruth/4/22
https://bibles.org/heb-WLC/2Sam/5/4
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/1/2-6
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/1/17
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תזמון תקופת זמן
חישוב בפועל

2451 2448
1577 68 3828 1380

-70 3760 -68 עד לידת ישו
-5 חִעְו םּרָתֹא ּיגָה

3978 3761 1
5

-222 הֶבדֵל

2451 2448
-312 3448 1000

1527 3760 312 עד לידת ישו
3978 3761 1

5
-222 הֶבדֵל

לפנה'ס
בגרמניתי לוחות שנה יהודיים ידי התלמוד

. ואריאנטה1
אדם עד אחרי מצרים מצרים,

. בית המקדש2עד חורבן 

 שנה פלוס1
1 + 4סטייה מ 

. ואריאנטה2
אדם עד אחרי מצרים מצרים,

 אקסודוס מצרים312-

 שנה פלוס1
1 + 4סטייה מ 

.שנים 2448התלמיד מעריך את בריאת העולם עד אחרי מצרים מצרים 
 שנים!3 שנים. ההבדל הוא רק + 2451 החישוב הנוכחי הוא

 היא שחישוב הזמן היהודי על פי התלמוד מאדםההוכחה הנוספתלפיכך,
למצרים אקסודוס הוא זהה להפליא לחישוב הנוכחי.

. חורבן בית המקדש לא ברור איך התלמוד מחשבת.2למען האמת, החישוב של מצרים מצרים עד 
 ממצרים אקסודוס?2448 לפנה"ס. ו 312 שנים בין 1000מכאן מגיע מספר 

.5 לפנה"ס. ועוד שנה פלוס תלמוד לספור יחד 4סטייה פירושוי לידתה של ישו 
.- שנים222ההבדל של החישוב הנוכחי מראה את 

 שנים. מן הבריאה של העולם.3761 חסרים בחישוב הנוכחי בלוח השנה היהודי של שנים 222

מי יודע על זה יותר?
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