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תזמון תקופת זמן שמות

1056-1016 2926-2966 40 שאול
1016-976 2966-3006 40 דוד
976-936 3006-3046 40 שלמה

-956 3026
974-957 17 רחבעם
957-954 3
954-913 41 אסא
913-888 25 יהושפט
888-880 8
880-879 1
879-873 6 עתליה
873-833 40
833-804 29 אמציה
804-752 52 עוזיהו
752-736 16
736-720 16 אחז
720-691 29 חזקיהו
691-636 55
636-634 2

3379 453 31 יאשיהו
מלחמה בין בבל למצרים סביב ירושלים

-603 3 Mt.

603-592 11 יואקים
-592 3 Mt. יהויכין

592-581 11 צדקיהו
חורבן ירושלים ובית המקדש בבבל

370
1056-581 3401 475 הזמן של המלך יהודה

תנ"ך לפנה'ס
מלכים א לוג ההתגלות גלו    שנה אחרי יציאת מצרים)480זמן המלך של ישראל (

שמואל א גל  לפנה"ס, תיקון הצורך בעמוד הבא)1056-586(זמן מה בין 
ספר שופטים  מעשי השליחים ל וםל

תהילים י ום  מלכים א ללו  שמואל ב  ו   דברי הימים א י ום 
מלכים א   ולל  דברי הימים ב יםום

מלכים א לוי מלכים א  ם-יםוג הר הבית . חנוכת בית שלמה1
ראה לוח שנהו בית המקדש של ירושלים מלכים א ל ו ל  דברי הימים ב םלו ל

20בעמוד  מלכים א  ו ל (מלך יהודה)אביה  דברי הימים ב  וםל
מלכים א ילו ל  דברי הימים ב םלוגל
מלכים א   ו    דברי הימים ב לםוי 
מלכים ב ילו  יורם (מלך יהודה) דברי הימים ב י ול 
מלכים ב ג ו   (מלך יהודה)אחזיה דברי הימים ב  ו  

מלכים ב םולל  דברי הימים ב  לו  
מלכים ב  ו ל יואש (מלך יהודה) דברי הימים ב לו  
מלכים ב  ו ל  דברי הימים ב לו  
מלכים ב  ו ל  דברי הימים ב םוג 
מלכים ב םםו ל יותם (מלך יהודה) דברי הימים ב לוי 
מלכים ב  וגל  דברי הימים ב לו  
מלכים ב  ו ל  דברי הימים ב לום 
מלכים ב לול   (מלך יהודה)מנשה דברי הימים ב לוםם

מלכים ב םלול  אמון (מלך יהודה) דברי הימים ב ל וםם
מלכים ב לו   634-603 דברי הימים ב לו ם

מלכים ב לםום  (מלך יהודה)יהואחז  דברי הימים ב  וגם

 לפנה"ס605כיבוש בירושלים וגירוש לבבל בסביבות שנת 
מלכים ב גםום   דברי הימים ב  וגם

ירמיה לו   דברי הימים א גלום מלכים ב  ו    דברי הימים ב םוגם
ירמיה י -לו   ירמיה יל-לוםם מלכים ב  לו    דברי הימים ב ללוגם

בית המקדש (שדש ) ירמיה ללו   586-/956-586 ד" הימים ב ל -ללוגם 3026-3396/3396 זמן בית המקדש / הרס
דוד (שדש ) עדותו דניאל ל מלכים ב   ו   דברי הימים ב ג- וגם

https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/22/16
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/6/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Sam/16
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/13/21
https://bibles.org/heb-WLC/Ps/89/20
https://bibles.org/heb-WLC/2Sam/5/4
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/2/11
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/29/27
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/11/42
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/9/30
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/7/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/6/37-38
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/14/21
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/12/13
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/15/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/13/2
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/15/10
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/16/13
https://ga.bibles.org/heb-WLC/1Kgs/22/42
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/20/31
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/8/17
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/21/20
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/8/26
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/22/2
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/11/3
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/22/12
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/12/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/24/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/14/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/25/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/15/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/26/3
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/15/33
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/27/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/16/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/28/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/18/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/29/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/21/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/33/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/21/19
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/33/21
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/22/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/34/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/23/31
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/2
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/23/36
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/5
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/24/1
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/3/16
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/24/8
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/9
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/52/1-27
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/39/1-10
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/24/18
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/11
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/25/11
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/11-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/1
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Kgs/2/24
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/5-6
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השוואה עם ויקיפדיה
ויקיפדיה תיקון תיקון מלכים

40 40 40 40 שאול
1016  /1010-  970? 40 40 40 40 דוד
 976  /  970-  931? 39 39 40 40 שלמה

-956
931-914 17 17 17 17 רחבעם
913-910 3 4 3 3

40 37 41 41 אסא
873-849 24 24 25 25 יהושפט
849-842 7 7 8 8
842-841 1 1 1 1
841-835 6 6 6 6 עתליה
837-800 37 35 40 35
800-783 17 17 29 17 אמציה
783-742 41 41 52 41 עוזיהו
742-735 7 7 16 7
736-725 11 10 16 10 אחז
727-698 29 27 29 29 חזקיהו
696-642 54 56 55 55
642-640 2 2 2 2
640-609 31 31 31 31 יאשיהו

-609 3 Mt. 3Mt.
609-598 11 11 11 11 יואקים

-598 3 Mt. 3 Mt. יהויכין
598-587 11 11 11 11 צדקיהו

1050-587 463 475 470
2 7 -5 0 חֲרִיגָה

1056-586 470 470 470 470 תיקון
370

 (חישוב היהודים לפני הספירה)ממלכת יהודה
ויקיפדיה / היסטוריה תנ"ך תנ"ך

מעש"שלך ל וםל ספר שופטים שאול 1056  /1050-1010?
דוד בגרמנית דוד
הר הבית שלמה

המאה ה-יל ל"ס מלכים א לוי 6:37מלכים א  בניית המקדש . חנוכת בית שלמה1
ראה לוח שנהו בית המקדש של ירושלים רחבעם

20בעמוד  אביה (מלך יהודה) (מלך יהודה)אביה 
אסא  913-873

יהושפט
יורם (מלך יהודה) יורם (מלך יהודה)

אחזיה (מלך יהודה)  (מלך יהודה)אחזיה

עתליה
יואש (מלך יהודה) יואש (מלך יהודה)

אמציה
עוזיהו

יותם (מלך יהודה) יותם (מלך יהודה)
אחז

חזקיהו
מנשה (מלך יהודה)  (מלך יהודה)מנשה

אמון (מלך יהודה) אמון (מלך יהודה)
יאשיהו

יהואחז (מלך יהודה) (מלך יהודה)יהואחז 

יהויקים
יהויכין

צדקיהו ירמיה יל-לוםם
-5          468 המלך יהודההזמן 

. היה מתאריך כי בית המקדש  לפנה"ס587 באוגוסט 25ב -
,  לפנה"ס586בשנת . סופו של יהודה המלךנהרס, כך היה 

.  לפנה"ס1056בשנת המקדש היה הרוס על ידי בבל. השנה  956-586/-586 זמן בית המקדשו בית המקדש חורבָןו
בין הזמן לשופטים ולמלכים קשה לקבוע, אך סטייה זו קטנה   היא בהשוואה בין תנ"ך ויקיפדיה,ההוכחה הרביעיתלכן 

. שנה470כ -להפליא, הממלכה נמשכה  שחישוב הזמן היהודי שונה כמה שנים בימי זמן המלך.

https://ga.bibles.org/heb-HRNT/Acts/13/21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/David
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-10_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/7/1
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/6/37
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%94_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%94_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9D_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%90%D7%97%D7%96_(%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9F
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/39/1-10
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
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תזמון תקופת זמן

626-484

605-562 43 נבוכדנצר השני
-586 3396 470 סוף ממלכת יהודה
-586 3396 חורבן בית המקדש הראשון

560-556 נרגל שראצר
552-543 9
556-539 17 נבונאיד כמלך האחרון

 605-539 66 תקופת בבל

מלחמה בין בבל לפרס
539-530 9
529-522 כנבוזי השני

כמלך הבבלי האחרון -522 3 Mt. נבוכדנצר השלישי
539-522 17 תקופת המלחמה

522-516 6 דריוש א
3466 70 סוף בבל

תנ"ך לפנה'ס

Neo-Babylonian Empire (written in English) מלכי בבל בבל האימפריה הניאו-בבלית

Nebuchadnezzar (written in English)  לפני הספירה.605נבוכדנצר השני כבש יהודה וירושלים בשנת 
ספר דניאל הנביא דניאל והמלך יואקים הובאו לבבל.

נבוכדנצר השני
דברי הימים ב ל -ללוגם ממלכת יהודה

בית המקדש ירמיה ללו  
נרגל שראצר +2              4

בלשאצר דניאל לו  תחת-מלך בלשאצר
נבונאיד
 המלך קירוס כבש את בבל ושיחרר את יהודה. לפנה"ס539בשנת 

כיבושי כורש
כורש השני,ככורש הגדול לפנה"ס בפרס.559-530הוא שלט  כורש השני, ככורש הגדול

כנבוזי השני +1              7
נבוכדנצר השלישי

ממלכת פרס עזרא ם-לול  שנה בבילון על ידי הנביא ירמיה70האימפריה הפרסית ואת סוף 
גלות בבל וסוף בבל (השתלטות של פרס ו בניין של בית המקדש השני)

חגי לול דריוש המדי עזרא   ו  עזרא  לוג
חגי  לול זכריה יול דברי הימים ב ל וגם 586-516 ירמיה  לו  
חגי ילו  זכריה לוי  ירמיה  ל-ילום 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Babylonian_Empire
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%91%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C
https://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadnezzar_(disambiguation)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%93%D7%A0%D7%A6%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/11-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/25/11
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%A6%D7%A8
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/8/1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%A9#.D7.9B.D7.99.D7.91.D7.95.D7.A9.D7.99_.D7.9B.D7.95.D7.A8.D7.A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%93%D7%A0%D7%A6%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/1/1-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%9C
https://bibles.org/heb-WLC/Hag/1/1
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/6/15
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/4/24
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F#.D7.AA.D7.A7.D7.95.D7.A4.D7.AA_.D7.A9.D7.9C.D7.98.D7.95.D7.A0.D7.95
https://bibles.org/heb-WLC/Hag/1/15
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/21
https://bibles.org/heb-WLC/Zech/1/7
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/25/12
https://bibles.org/heb-WLC/Hag/2/10
https://bibles.org/heb-WLC/Zech/7/1
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/29/10-14
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תזמון תקופת זמן

-538 (550-330)

חנוכת בית המקדש השני והפסח

-516 3466
 

9 כורש השני
529-522
522-522 כמה חודשים

522-486 36 דריווש הראשון
486-465 21

539-486 3496 53
 

3495 29 פרס דריווש מאז המקדש השני

549-486 63 גיל דאריווש
620-486 134 גיל דניאל

522-486 36 השירות של דניאל תחת דריווש

תנ"ך לפנה'ס

האימפריה הפרסית כורש-דריוש
עזרא לול  לפנה"ס.538השנה הראשונה לשלטונו על האימפריה היתה 

דריווש הראשון עזרא  לוג  לפני הספירה)515בשנה השישית של דריווש (מרץ 
הר הבית הושלם בשנת גל  לפנה"ס בית המקדש בירושלם  לפני הספירה כבשו הושלם.516בית המקדש השני בשנת 

דברי הימים ב ם -  וגם עזרא ם-לול ירמיה  ל-ילום   המקדש2ndהשלמת 
מלכים פרסיים שלטו על ישראל.

כורש השני של פרס (559) 539-530 . המלך6
כנבוזי השני עזרא גו  אחשוורוש (מקראי))1 +1              7 . המלך7 1(כנבוזי השני     

גאומתה עזרא יו  ארתחששתא (מקראי))2 . המלך8  2             (גאומתה
דניאל  -לוג דריווש הראשון עזרא  ו  . המלך9

אחשוורוש אחשוורוש (מקראי, אסתר))3 חשיארש הראשון . המלך10 3(חשיארש אי      

דניאל  -לולל אסתר  אסתר לול
פרס כורש-דריוש

דניאל  -לוגו ישראל תחת האימפריה הפרסית, דריווש בשנת  ג שנה (549) 516-487
דניאל לוג  לפנה"ס).487 (62דריווש קיבל את הממלכה כשהיה בן 

דניאל ם -  וג דניאל שרד בבבל ובפרס. הוא לא חזר לישראל, חי מגיל 
 לפנה"ס). 486מאוד הישן שלו ונפטר כנראה באותה שנה ( אסתר לול

. הוא התפלל לעמו 134הוא היה צריך להיות בערך בן 
דניאל םו תפילת דניאל וראה את החזון של אלוקים לאחר מכן בעקבות.

כ- כ-

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/1/1
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/6/15
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA#.D7.AA.D7.A7.D7.95.D7.A4.D7.AA_.D7.91.D7.99.D7.AA_.D7.A9.D7.A0.D7.99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/29/10-14
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/1/1-3
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/22-23
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%A9
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/4/6
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/4/7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%94
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/6/1-2
https://bibles.org/heb-WLC/Ezra/4/5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/11/1-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://bibles.org/heb-WLC/Esth/1/1
https://bibles.org/eng-NABRE/Dan/6/1-2
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/6/1
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/6/28-29
https://bibles.org/eng-AMP/Esth/1/1
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/9


האמת של לוח השנה של אלוקים החשבון היהודי-הזמן  מן בריאת העולם

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 17 עמוד 07/09/2017מתורגם בעברית ב

JTC-V16he Jewish Time Calculation

תזמון תקופת זמן דור

מלכי יהודה
1016-976 2966-3006 1 דוד
976-936 3006-3046 2 שלמה

956 3026 מקדש שלמה
3 רחבעם
4 אביה

זמן המלך 5 אסא
דוד 6 יהושפט
ל 7 יורם

צדקיהו 8 אחזיה
9 עתליה

10 יואש
11 אמציה
12
13 יותםה
14 אחז
15 חזקיהו
16 מנשה
17 אמון
18 יאשיהו

גָלות יואקים
ל יהויכין
בָבֶל צדקיהו

1016-586 2966-3396 430
956-586 3026-3386 370

1961-1016 2966-3396 430 דוד אל יאשיהו

לפנה'ס

ספר שופטים 1056-1016כ  שמואל א לוםל מעשי השליחים ל וםל סמואל / שאול
9 ו 8ראה גם עמודים  דברי הימים א יל-לום

מלכים א ללו  שמואל ב  ו  דברי הימים א י ום 
מלכים א   ולל  דברי הימים ב יםום

מלכים א לוי מלכים א  ם-יםוג הר הבית
מלכים א ל ו ל  שנים430 דברי הימים ב םלו ל
מלכים א  ו ל  דברי הימים ב  וםל
מלכים א ילו ל  דברי הימים ב םלוגל
מלכים א   ו    דברי הימים ב לםוי 
 דברי הימים ב י ול  מלכים ב ילו 
 דברי הימים ב  ו   מלכים ב ג ו 
 דברי הימים ב  לו   מלכים ב םולל
 דברי הימים ב לו   מלכים ב  ו ל
 דברי הימים ב לו   מלכים ב  ו ל
עוזיהו (עזריה) דברי הימים ב םוג  מלכים ב  ו ל
 דברי הימים ב לוי  מלכים ב םםו ל
 דברי הימים ב לו   מלכים ב  וגל
 דברי הימים ב לום  מלכים ב  ו ל
 דברי הימים ב לוםם מלכים ב לול 
 דברי הימים ב ל וםם מלכים ב םלול 
 דברי הימים ב לו ם מלכים ב לו  
 דברי הימים ב  וגם מלכים ב גםום 

דברי הימים א גלום ירמיה לו    דברי הימים ב םוגם מלכים ב  ו  
 דברי הימים ב ללוגם מלכים ב  לו   ירמיה יל-לוםם ירמיה י -לו  
דניאל (שדש ) עדותו של דניאל ל זמן המלך דוד-צדקיהו דברי הימים ב ג- וגם מלכים ב   

בית המקדש זמן בית המקדש / הרס דברי הימים ב ל -ללוגם ירמיה ללו  
1:17 / 6-11: 1טעויות במתי 

דברי הימים א יל-לום דורות,18דוד - יאשיהו =   דורות של18סך הכל 
מתי לל-גול דורות!14נכתב אבל  מתי ילול

 מלכים (עתליה, יואש, אמציה, עזריה) חסרים!4

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/13/21
https://bibles.org/heb-WLC/1Sam/13/1
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/3/1-17
https://ga.bibles.org/heb-WLC/2Sam/5
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/2/11
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/29/27
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/11/42
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/9/30
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/7/1
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/6/37-38
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/14/21
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/12/13
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/15/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/13/2
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/15/10
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/16/13
https://bibles.org/heb-WLC/1Kgs/22/42
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/20/31
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/8/17
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/21/20
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/8/26
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/22/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/11/3
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/22/12
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/12/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/24/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/14/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/25/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/15/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/26/3
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/15/33
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/27/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/16/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/28/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/18/2
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/29/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/21/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/33/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/21/19
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/33/21
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/22/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/34/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/23/36
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/5
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/24/1
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/3/16
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/24/8
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/9
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/52/1-27
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/39/1-10
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/24/18
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/11
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/1
https://bibles.org/heb-WLC/2Kgs/24
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/5-6
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://bibles.org/heb-WLC/Jer/25/11
https://bibles.org/heb-WLC/2Chr/36/11-21
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/3/1-17
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/1/6-11
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/1/17

