האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

-7מנורה נבואי
-1מנורה
-2מנורה
-3מנורה
-4מנורה
-5מנורה
-6מנורה
-7מנורה

אדם
אברהם
דוד
ישוע
נצרות
גלובליזציה
שלום
וממלכת ישוע

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

מילניום
)אלפי שנה(
0-1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000

 .1מילניום
 .2מילניום
 .3מילניום
 .4מילניום
 .5מילניום
 .6מילניום
 .7מילניום

בית המקדש השלישי = מלחמת העולם השלישית?
בגרמנית .3 :מקדש מוביל למלחמת העולם השלישית
בגרמנית :ירושלים .3 ,בית המקדש מוביל למלחמת  .3העולם
בגרמנית :ישראל .3 :מקדש  .3 3מלחמה עולמית
בגרמנית .3 :מלחמת העולם נבואות התנ" ?
ועוד הרבה יותר באינטרנט!

זמן מהבריאה
1000
1946-2121
2966-3006
3978-4013
5000
6000
7000

זמן הנצרותד
 2982לפנה"ס
 2036 – 1861לפנה"ס
 1016 – 976לפנה"ס
31
–  -4לספירה/לפנה"ס
 1018לספירה
 2018לספירה
 3018לספירה

תוֵעֵבָה
 .1בית המקדש שנהרס על ידי בבל
 .2בית המקדש הרוס על ידי רומא
 .3בית המקדש מוביל  .3מלחמת העולם?

3396
4055
? 6000-6007

-586
66-73
? 2018-2025

לפנה'ס
לספירה
לספירה

קישורים
לוח ָשנָה:
אנגלית:
אנגלית:
אנגלית:
אנגלית:
אנגלית:

הלוח העברי )(Wikipedia
Jewish holiday calendars
Judaism Chronology, 3760 BC
?Why do Jewish holidays begin at nightfall

Code251
GODS 7000 YEAR - AGANDA

שבועות השנה:
Prophecy of Seventy Weeks
)"3Euseb. (Search for "Euseb.השבוע שנה
)דניאל(
)בשבוע השנה האחרון (70 Jahren Euseb. 3
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העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

האמת על הלוח השנה של אלוקים
ישעה -10ש:ה

להים ו ֶֶאפס כ וָמונִ י,
עולִם ִ עכי אָ נ ִ ֶיכי א אל ו עֶאין עוד אה ִ ם
זִ כֶ ֶרו ִראשינם ות מ ָ
ומ םקדם אָ עשר ל יא־נע ִָשו אי מרא עָצָ ִ עתי ָתקום ֶוכָל־ח ֶפ ִ םצי אע והשה.
אשיתא אחָ ִרית ִ
מ ִ ֵגיד ומר ִ

בעיית לוח הזמנים
הבעיה היא ,ככה אני מרגיש ,שהזמנים של הימים ,החודשים והשנים מבלבלים ואינם ברורים ,ראה לוח שנה .אילו הזמנים הם מאת אלוקים? באיזה שנה חדשה
נמצא היום הראשון של החודש?בלוח השנה היהודית ,השנה החדשה מתחילה בחודש השביעי ,כלומר חודש תשרי )ספטמבר-אוקטובר( .בלוח השנה הגרגוריאני
השנה החדשה מתחילה בינואר ואילו הלוח השנה בתנ" חלה השנה החדשה בחודש הראשון ניסן )מרץ-אפריל( .נח חי לאחר המבול ביום בראשון בחודש הראשון
של השנה  .601על פי הלוח השנה העברי השנה תהיה  . 602ועל פי הלוח השנה הגרגוריאני זה אמור להיות בחודש הראשון בינואר בשנת  .600הפערים של
השנים הם עלולים להיות שנתיים .כל הזמנים נמצאים ביד אלוקים ,הזמן של הוא לא הזמן שלי .אנחנו צריכים להקשיב לזמנים של אלוקים ולרשום אותן מאז
בריאת העולם .כ ניתן להבין ולפתור את בעיית הזמנים יותר טוב ,ניתן לראות זאת בהמש תחת הכותרת "ספירת הזמן היהודית מאז בריאת העולם" על פי הלוח
השנה של אלוקי.
היום הראשון בחודש הראשון ניסן )מרץ-אפריל(
הזמן החל מתקופה של...
להים לָ אור יום ,וֶלחי שך ָק ָרא לָ יֶלָ ה; וי ִֶהי-ערב וי ִֶהי-ביקר ,יום אחָ ד) .בראשית ש(1:
ה ויִ ֶק ָרא אה ִ
אלוקים:
כלומר היום הראשון בחודש הראשון ניסן מאז בריאת העולם!
יתי ִאיש את-יֶהוָה.
ביום הראשון בחודש ניסן הייתה החטא של הרדם א וֶהָ אָ ָדם ,יָדע את-חוָה ִא ֶשתו; ותהר ,ותלד את-קיִן ,ות יאמרָ ,קנִ ִ
אדם:
)בראשית ( :1
ת-מכֶ סה התבָ ה ,וי ֶרא ,ו ִֶהנה חָ ֶרבו ֶפני הָ אָ ָד ָמה
יג וי ִֶהי ֶבאחת וֶשש-מאות ָשנָה ,בָ ִראשון ֶבאחָ ד לחי דש ,חָ ֶרבו המיִם ,מעל הָ אָ רץ; ויָסר ניח ,א ִ
נח:
)בראשית :13ת( .בשנה החדשה לאחר המבול היה היום הראשון בחודש הראשון ניסן.
ישוע נולד ביום הראשון של החודש הראשון ניסן )מרץ/אפריל( ,מכיוון שגיון היה שישה חודשים מבוגר יותר ממנו ,מחודש השישי להריון של אליזבת
ישוע:
ועד לידתו) .לוקס ת-3הו (1:ראה עמוד !23
לוהים ההוה וֶהָ יָה ֶויָבוא אה לוהי צֶ בָ אות) .ההתגלות ת(1:
אָ נִ י הָ אָ לף וֶה ָתו ראש וָסוף נֶ אְ ם יֶהוָה אה ִ
הקב"ה:
זהו היום הראשון בחודש הראשון ניסן א גם הסוף של הזמן.
המסקנה שלי על ספירת הזמנים החל מבריאת העולם
החלטתי לספור את הזמנים של אלוקים מחדש החל מבריאת העולם על מנת לקבל סקירה כללית .אני לא רוצה לכתוב ולגלות את הכל.יותר טוב לגלות את הזמנים
של אלוקים באופן עצמאי .הזמנים אינם מדויקים לגמרי ,לא כולם מאת אלוקים .אני מצטער מראש אם החישובים לא מדויקים או אף לא נכונים .במקרה כזה אני
מבקש לקבל הצעות תיקון!
מחשבון זמן ,הוברט ברום
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מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

סקירה כללית :ספירת הזמן היהודית החל מבריאת העולם
רישום המין של ישוע המשיח:

אלוקים ברא...
התגלות חנו
נוח לפני המבול
סם  -אברם
אברהם  -משה
יהושע  -אלי
 .1חנוכת בית המקדש
שאול ,דוד-צדקיה
חורבן בית המקדש הראשון
בבל נבוכדנצר
הקמת בית המקדש השני
פרס דריוס
התגלות דניאל
חזון דניאל
הצליבה של ישו
חורבן בית המקדש השני
הרס ירושלים

תקופת זמן
0
1556
465
430
475
470
70
29
483
35
35

תזמון
0
687-987
1556
2021
2451
2926
3026
3396
3396
3466
3466
3495
3495
3978
4013
4048
4048

התגלות של ג'ון
?4102
ופלג ִע ָדן )זמן ושתי זמנים וחצי זמן(
ִע ָדן ו ִֶע ָדנִ ין ֶ
סוף המעצמה העולמית הבבלית
דהיינו הסוף של גלובליזציה
?6000-6007
לידת ישוע עד 2018
ההבדל
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2022

6000
-222
5778

מתי 1:1-17

לפנה'ס/לספירה
-3982
3295-2995
-2426
-1961
-1531
-1056
-956
-586
-586
-516
-516
-487
-487
-4
31
66
66
66
73
?120

2018

לוקס ת3-3ו3:

תחילת הבריאה
חנו )(Wikipedia
ספר חנו א'
בראשית וו:ש
צאצאי אדם מסת ועד נוח
הצאצאים של שלושה בני נח
 430שנות זרות )מאברהם עד משה(
זמן השופטים בישראל
מאת סולומון
תקופת המלכים ) 480שנים לאחר יציאת מצרים(
על ידי בבל
ישראל תחת האימפריה בבלית
אחרי  70שנים ,הודות התמיכה של פרס
ישראל תחת האימפריה הפרסית .דריוש בגיל 62
דניאל 7ו -ו:ש
לאחר  69שבועות לידת ישו
מוות ישוע וסוף הקרב ו והקרבת מזון
על ידי רומא
סוף עבודת הקרבנות בירושלים  /זוועות ההרס
תועבה של שממה )דניאל ו:11-1ו(1
–  1290ימים
תחילת הפורענות
–  1335ימים
סוף הפורענות
בהתאם עם התגלות של דניאל על סוף הזמן
דניאל :7ו1
דניאל שו7:
ההתגלות :1ו1
בגרמנית :הכח בעולם האחרון ,כדוגמא ויקיפדיה כמה
התגלות ש13:
התגלות ו11:
פורענות בזמנים של  42 × 2חודשים
על פי לוח השנה הגרגוריאני
על פי לוח השנה היהודי

עמוד 2
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מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

חישוב מהיר :הכרונולוגיה היהודית החל בריאת העולם

אלוקים ברא ...
נוח לפני המבול
אברהם ועד היציאה
תקופת השופטים בישראל
תקופת המלכים בישראל
שבוי בבבל
דאריוס  -דניאל
חזונו של דניאל :לידת ישוע
צליבתו של ישוע
חורבן ירושלים
לידת ישוע עד 2018
ההבדל

לפנה'ס/לספירה
תזמון
תקופת זמן
תחילת הבריאה
-3982
0
0
צאצאי אדם ועד אברהם
-1961
2021
2021
במדינה זרה  /התלמוד  2448שנים מאדם עד לאחר יציאת מצרים
-1531 2448 / 2451
430
יהושע ועד אלי בישראל
-1056
2926
475
שאול ,דוד-צדקיה
-586
3396
470
על ידי נבוכדנצר
-516
3466
70
ישראל תחת האימפריה הפרסית .דריוס בגיל62
-487
3495
29
לאחר  69שבועות לידת ישו
-4
3978
483
 31מוות ישוע והסוף של השחיטה והקרבת מזון
4013
35
 66על ידי רומא
4048
35
על פי לוח השנה הגרגוריאני
2018
6000
2022
-222
על פי לוח השנה היהודי
5778
או

אלוקים ברא ...
אדם  -אברם
אברהם ועד היציאה
תקופת השופטים בישראל
התקופה של המל יהודה
 586-0לפנה"ס
 0-2018לאחר הספירה
ההבדל
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תקופת זמן
0
2021
430
515
430
586
2018

תזמון
0
2021
2448 / 2451
2966
3396
3982
6000
-222
5778

לפנה'ס/לספירה
-3982
-1961
-1531
-1016
-586
0
2018

תחילת הבריאה
צאצאי אדם ועד אברהם
במדינה זרה ,התלמוד  2448שנים מאדם עד לאחר יציאת מצרים
יהושע ועד אלי בישראל
דוד צדקיה ו סוף מלוכת יהודה 586 ,לפני הספירה
חישוב המקדש ,ראה עמוד  10ויומן ירושלים ,ראה עמוד 20
על פי לוח השנה הגרגוריאני
על פי לוח השנה היהודי
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העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

שמות

זמן לידה

האמת של לוח השנה של אלוקים

תקופת זמן

תזמון

לפנה'ס

צאצאי אדם מ סת לנח
אלוקים
אדם
סת
אנוש
קינן
מהללאל
ג'רד
חנוך
מתושלח
למך
נח

שם
ארפכשד
שלח
אבר
פלג
רעו
סרוג
נחור
תרח
אברם

0

0
130
105
90
70
65
162
65
התגלות חנוך
187
182
1556
500
צאצאי של שם
)אחרי המבול(
1656
100
35
30
34
30
32
30
29
70
465
75
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תורה

סוף גיל

בראשית ש :צאצאי אדם מ סת לנוח
0

-3982

687-987

3295-2995

1556

-2426

בראשית :3ש
בראשית ה:ש
בראשית ש:ש
בראשית ו:1ש
בראשית ש:1ש
בראשית ש:1ש
בראשית 1ו:ש
בראשית וו:ש
בראשית שו:ש
בראשית תו:ש
בראשית ו:3ש

930
912
905
910
895
962
365
ספר חנו א'
969
777
950

בראשית הו:

לאלוקים
חנו )(Wikipedia

יהודה ש1:1 -1

בראשית שו:ש

בראשית  :10הדורות הבאים של שלושת בניו של נוח
1656

-2326

1946
2021

-2036
-1961

בראשית 11:10
בראשית ו11:1
בראשית 11:1
בראשית ה11:1
בראשית ת11:1
בראשית 0ו11:
בראשית וו11:
בראשית ו11:
בראשית הו11:
בראשית :ו1
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500
403
403
430
209
207
200
119
205

בראשית ו11:3

העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

שמות

זמן לידה

אברם )(85

אברם היה בן  .85ויאמר לאברם.
ו עי יאמר ֶלא ֶב ָרם ָי יתדע ת כדע כִ י־גער_׀ י ִֶהיעה ז ֶרעָך ֶב אארץא על יא לָ הם
ועָבָדםום וֶעִנעו איתִָם ארֶבֶע מאםות שָנָוה
שנה לאחר מכן נולד יצחק ,אברם היה בן .86

בראשית :13ש1
מעשי השליחים ה7:
בראשית ה:1ה1

 430שנה בארץ זרה )מאברם למשה(

שמות : 1ו1

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

בראשית :ו1

אברהם )(100

25

תקופת זמן

25

תזמון

2046

לפנה'ס

תנ"

אל הגלטים 3:17

בראשית ש1:ו

-1936

מעניין שאייזק נולד בסביבות  1896לפנה"ס ,כשאברהם היה בן מאה שנים ,כתב אותו:
Amazing Bible Timeline with World History
תנ"
אברהם )(100
-1936
2046
Amazing Bible
-1896
2086
הבדל
40

ב  .2המילניום

המש לכתוב על יציאת מצרים ולידתו של יצחק בסביבות  ,1918בספר:
wol.jw.org
אברהם )(100
-1936
2046
-1918
2064
18

ב  .2המילניום

תנ"
wol.jw
הבדל

לפיכ  ,ההוכחה הראשונה היא שחישוב הזמן היהודי מבריאת ה 'ועד
.לידתו של יצחק הוא די דומה ,שכן ההבדל הוא קטן יחסית
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מחשבון זמן ,הוברט ברום

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

שמות
מאת חרן )אור(
בכנען
אברהם )(100
יצחק )(180
יעקב )130

האמת של לוח השנה של אלוקים

לפנה'ס

תנ"

תזמון
תקופת זמן
 430שננים בארץ זרה )מאברם למשה(
-1961
2021
בראשית :ו1
אברהם הוליד את יצחק ,יצחק הוליד את יעקב .יעקב נשאר  130שנה בכנען.
25
בראשית ש1:ו
60
בראשית הו:שו
להיות זרים
215
130
בראשית ש7:

סוף גיל

175
180

בשנת גושן ,זה היה כל כ פורה כי  70נשמות כפול במהירות ,ב  3דורות כבר  600,000האנושות.
האם זה נכון? למשל ,לוי ,קוהת ,עמרם היו רק שלושה דורות שבנים הולידו בארץ גושן.
יותר מאיתנו ...
תיאורטית ,כן x :גבוה  , yכלומר  70נשמות גבוהות  3דורות  343,000 3נשמות ,כ
מרשם המין של משה ואהרון
במצרים
יעקב )(147
147
17
בראשית תו7:
לוִי
137
???
שמות ה:1ה
שמות ת:1ה
קוהאת
133
???
שמות 0ו:ה
עמרם
137
???
שמות 7:7
שיעבוד
משה
120
175
80
שמות 3ו:ו
שחרור
במדבר
40
יהושע ה:ש
לגמרי בארץ זרה

430

2451

-1531

שמות : 1ו1

משה שחרר את העם הישראלי משעבוד מצרים.
ואחרי ארבעים שנה של נדודים במדבר הגיעו לארץ כנען בסביבות  1533לפנה"ס ,כ

בראשית ת:7-שו
בראשית תו:ש3

00.000ה גברים ברגל.
בראשית -11ש" 37:חלום יוסף"

דברים ו31:

אל הגלטים 3:17

wol.jw.org in English written

כמו כן ,כתב בתנ" כי ספר משה נוצר על  1500לפנה"ס ,כ ב

Book of Leviticus in English written

לפיכ  ,ההוכחה השנייה היא כי החישוב היהודי של הזמן מזרותו של אברהם עד
לאחר יציאת מצרים מסכים היטב ,שכן ההבדל עם  wol.jw.orgרק מראה  2שנים.
יֶצִיאָה הָמונִית )(EXODUS in English written
כמה זמן סבלו בני ישראל מעבדות מצרים? In German written:
כמה זמן חיו העברים במצרים? In German written:
מתורגם בעברית ב07/09/2017
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העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

זמן השופטים בישראל
יהושע
25
שעבוד 8
עתניאל
40
שעבוד 18
אהוד
80
שעבוד 20
דבורה
40
שעבוד 7
גדעון
40
אבימל כועס
3
טולה
23
ג'איר
22
שעבוד 18
יפתח
6
איבזאן
7
אילון
10
עבדון
8
שעבוד 40
שופטים :31ה1
שמשון
20
מעשי השליחים 0ו 13:מלכים א :1ה
אלי
-1056
2926
475
40
מעשי השליחים 1ו13:
סמואל
-1016
2966
515
40
תחילתו של זמן המלך
התקופה שלאחר השתלטות )ספר יהושע( מתוארת רק זמן קצר לפני תחילתו של זמן המל בשאול )בער  1050לפנה"ס(.
בשנת השופטת הראשונה של אלי ,סמואל התקבל בשנתו הראשונה.
הוא נרשם בספר שופטים.
כשאלי נפטר בשנת  ,97שמואל היה בן  ,57הוא ניהל ארבעים שנה בישראל אי מל שאול מל  40שנה ,מוכיח במעשי השליחים 1ו0-ו.13:
בס הכל  475שנים ,יהושע ביים  25שנים וזמן השופטים )מעניאל לאלי( נמש כ  450שנה ,טוטל יהיה  515שנים של זמן השופטים.
אבל הזמן של השופטים הסתיים תחת אלי ,כאשר הזמן של המל התחיל .זמן השופטים של שמואל פסק ,כאשר שמואל מת בגיל של  97שנים,
המל שאול מת באותו זמן במלחמה .אבל  480שנה לאחר יציאת מצרים החלה את זמן המל של ישראל  1056לפנה"ס .זמן דוד המל פרח,
כאשר פסק הדין של שמואל הסתיים .זה קרה בארבע מאות ושמונים שנה אחרי יציאת מצרים,זה מראה ב מלכים א :1ה.
זוהי ההוכחה השלישית שחישוב הזמן היהודי לאחר נטילת האדמות מיהושע משעת השופטים ועד לפני תחילתו של זמן המל מסכים היטב.
זה גם מוכיח כי הזמן של המלך  586 - 1056לפנה"ס) .עד סוף יהודה( נמשך  470שנה.
יהושע ו1 :1
שופטים ת3:
שופטים 3:11
שופטים 3:1
שופטים 3:30
שופטים :3
שופטים :31ש
שופטים :1ה
שופטים תו:ת
שופטים וו:ש
שופטים ו10:
שופטים 10:3
שופטים ת10:
שופטים :7ו1
שופטים ש:ו1
שופטים :11ו1
שופטים :1ו1
שופטים :1ו1
שופטים 0ו:ש1
שמואל א ת:1 -1
שמואל א ש7:1

מתורגם בעברית ב07/09/2017
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110

יהושע שו :ו

שופטים ת:ו

העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

לפנה'ס
תזמון
תקופת זמן
שמות
זמן המלך של ישראל ) 480שנה אחרי יציאת מצרים(
)זמן מה בין  1056-586לפנה"ס ,תיקון הצור בעמוד הבא(
שאול
1056-1016
2926-2966
40
דוד
1016-976
2966-3006
40
שלמה
976-936
3006-3046
40
 .1חנוכת בית שלמה
-956
3026
רחבעם
974-957
17
957-954
אביה )מל יהודה( 3
אסא
954-913
41
יהושפט
913-888
25
888-880
יורם )מל יהודה( 8
880-879
אחזיה )מל יהודה( 1
עתליה
879-873
6
873-833
יואש )מל יהודה( 40
אמציה
833-804
29
עוזיהו
804-752
52
752-736
יותם )מל יהודה( 16
אחז
736-720
16
חזקיהו
720-691
29
691-636
מנשה )מל יהודה( 55
636-634
אמון )מל יהודה( 2
יאשיהו
634-603
3379
453
31
מלחמה בין בבל למצרים סביב ירושלים
יהואחז )מל יהודה(
-603
3 Mt.
כיבוש בירושלים וגירוש לבבל בסביבות שנת  605לפנה"ס
יואקים
603-592
11
יהויכין
-592
3 Mt.
צדקיהו
592-581
11
חורבן ירושלים ובית המקדש בבבל
זמן בית המקדש  /הרס
956-586/-586 3026-3396/3396
370
הזמן של המל יהודה
1056-581
3401
475
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תנ"
מלכים א :1ה
שמואל א ה1
מעשי השליחים 1ו13:
דברי הימים א 7ו:שו
דברי הימים ב :30ש
הר הבית
דברי הימים ב :13ו1
דברי הימים ב ו13:
דברי הימים ב :13ה1
דברי הימים ב 0:31ו
דברי הימים ב 0ו1:ו
דברי הימים ב ו:וו
דברי הימים ב ו:1וו
דברי הימים ב  :1ו
דברי הימים ב :1שו
דברי הימים ב :3הו
דברי הימים ב 7:1ו
דברי הימים ב :1תו
דברי הימים ב :1שו
דברי הימים ב 33:1
דברי הימים ב 1ו33:
דברי הימים ב 3 :1

ספר שופטים
מלכים א :11ו
מלכים א ו 11:
מלכים א ת:37-3ה
מלכים א 1ו1 :
מלכים א ו:ש1
מלכים א :10ש1
מלכים א ו :וו
מלכים ב :17ת
מלכים ב הו:ת
מלכים ב 11:3
מלכים ב ו:ו1
מלכים ב ו1 :
מלכים ב ו:ש1
מלכים ב :33ש1
מלכים ב ו:ה1
מלכים ב ו:ת1
מלכים ב 1:1ו
מלכים ב ש1:1ו
מלכים ב :1וו

דברי הימים ב ו:ה3

מלכים ב 3:31ו

ההתגלות ה:1וו
שמואל ב :ש

תהילים 0ו:שת

מלכים א 7:1
ראה לוח שנה :בית המקדש של ירושלים
בעמוד 20

דברי הימים ב ש:ה3
דברי הימים ב ש:ה3
דברי הימים ב :11ה3

מלכים ב ה3:3ו
מלכים ב ת :ו
מלכים ב ת :1ו

דברי הימים א ה3:1
ירמיה :1-10ש3

ירמיה  :1ו
ירמיה 7ו:1-וש

ד" הימים ב 1ו:11-ה3
דברי הימים ב ה-ש:ה3

ירמיה :11שו
מלכים ב ו:ו

בית המקדש )(wiki
עדותו דניאל 1

דוד )(wiki
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העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

ממלכת יהודה )חישוב היהודים לפני הספירה(
תנ"
ויקיפדיה
תיקון
תנ"
תיקון
מלכים
שאול
?1056 /1050-1010
40
40
40
40
דוד
?1016 /1010- 970
40
40
40
40
שלמה
?976 / 970- 931
39
39
40
40
 .1חנוכת בית שלמה
-956
רחבעם
931-914
17
17
17
17
913-910
3
4
3
אביה )מל יהודה( 3
אסא
913-873
40
37
41
41
יהושפט
873-849
24
24
25
25
849-842
7
7
8
יורם )מל יהודה( 8
842-841
1
1
1
אחזיה )מל יהודה( 1
עתליה
841-835
6
6
6
6
837-800
37
35
40
יואש )מל יהודה( 35
אמציה
800-783
17
17
29
17
עוזיהו
783-742
41
41
52
41
742-735
7
7
16
יותם )מל יהודה( 7
אחז
736-725
11
10
16
10
חזקיהו
727-698
29
27
29
29
696-642
54
56
55
מנשה )מל יהודה( 55
642-640
2
2
2
אמון )מל יהודה( 2
יאשיהו
640-609
31
31
31
31
יהואחז )מל יהודה(
-609 3 Mt.
3Mt.
יואקים
609-598
11
11
11
11
יהויכין
-598 3 Mt.
3 Mt.
צדקיהו
598-587
11
11
11
11
1050-587 -5
468
463
475
הזמן המלך יהודה 470
חָרִיגָה
2
7
-5
0
תיקון
1056-586
470
470
470
470
בית המקדש
חורבָן:
956-586/-586
זמן בית המקדש370 :
לכן ההוכחה הרביעית היא בהשוואה בין תנ" ויקיפדיה,
שחישוב הזמן היהודי שונה כמה שנים בימי זמן המל .
מתורגם בעברית ב07/09/2017
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השוואה עם ויקיפדיה
ויקיפדיה  /היסטוריה
שאול
דוד
שלמה
בניית המקדש מלכים א 6:37
רחבעם
אביה )מל יהודה(
אסא
יהושפט
יורם )מל יהודה(
אחזיה )מל יהודה(
עתליה
יואש )מל יהודה(
אמציה
עוזיהו
יותם )מל יהודה(
אחז
חזקיהו
מנשה )מל יהודה(
אמון )מל יהודה(
יאשיהו
יהואחז )מל יהודה(
יהויקים
יהויכין
צדקיהו

ספר שופטים
דוד בגרמנית
הר הבית
מלכים א 7:1
המאה ה 10-ל"ס
ראה לוח שנה :בית המקדש של ירושלים
בעמוד 20

מעש"של 1ו13:

ירמיה :1-10ש3

ב  25-באוגוסט  587לפנה"ס .היה מתארי כי בית המקדש
נהרס ,כ היה סופו של יהודה המלך .בשנת  586לפנה"ס,
המקדש היה הרוס על ידי בבל .השנה בשנת  1056לפנה"ס.
בין הזמן לשופטים ולמלכים קשה לקבוע ,א סטייה זו קטנה
להפליא ,הממלכה נמשכה כ  470-שנה.
העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

תקופת זמן
האימפריה הניאו-בבלית

תזמון

לפנה'ס

תנ"

בבל

626-484

מלכי בבל

נבוכדנצר השני כבש יהודה וירושלים בשנת  605לפני הספירה.
הנביא דניאל והמל יואקים הובאו לבבל.
נבוכדנצר השני
סוף ממלכת יהודה
חורבן בית המקדש הראשון
נרגל שראצר
תחת-מל בלשאצר
נבונאיד כמל האחרון
תקופת בבל

43
470
4

+2
9

17
66

מלחמה בין בבל לפרס
כורש השני ,ככורש הגדול
9
כנבוזי השני
7
נבוכדנצר השלישי
תקופת המלחמה
17

דריוש א
סוף בבל

3396
3396

+1
3 Mt.

)Nebuchadnezzar (written in English
ספר דניאל
605-562
-586
-586
560-556
552-543
556-539
605-539

539-530
529-522
-522
539-522

נבוכדנצר השני
ממלכת יהודה
בית המקדש
נרגל שראצר
דניאל :1ת
בלשאצר
נבונאיד
בשנת  539לפנה"ס המל קירוס כבש את בבל ושיחרר את יהודה.
דברי הימים ב 1ו:11-ה3
ירמיה :11שו

כיבושי כורש
כורש השני,ככורש הגדול הוא שלט  559-530לפנה"ס בפרס.
כנבוזי השני
כמל הבבלי האחרון
נבוכדנצר השלישי

האימפריה הפרסית ואת סוף  70שנה בבילון על ידי הנביא ירמיה
)השתלטות של פרס ו בניין של בית המקדש השני(
דריוש המדי
522-516
6
ירמיה ו:1שו
586-516
3466
70
ירמיה :10-1שו
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)Neo-Babylonian Empire (written in English
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ממלכת פרס
גלות בבל וסוף בבל
עזרא ו:
זכריה 1:7
זכריה 7:1

עזרא 1:1-3
עזרא ש:1ה
דברי הימים ב 1ו:ה3

חגי 1:1
חגי ש1:1
חגי :10ו

העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

תקופת זמן
כורש-דריוש

תזמון

תנ"

לפנה'ס

האימפריה הפרסית
-538
)(550-330
השנה הראשונה לשלטונו על האימפריה היתה  538לפנה"ס.

עזרא 1:1

חנוכת בית המקדש השני והפסח
בשנה השישית של דריווש )מרץ  515לפני הספירה(
בית המקדש השני בשנת  516לפני הספירה כבשו הושלם.
השלמת  2ndהמקדש
מלכים פרסיים שלטו על ישראל.
 .6המל
כורש השני
כנבוזי השני ) .7 1המל
) .8 2המל
גאומתה
 .9המל
דריווש הראשון
) .10 3המל
חשיארש אי
פרס כורש-דריוש

3466
9
7
כמה חודשים

36
21
3496

539-486

פרס דריווש מאז המקדש השני
3495
29
דריווש קיבל את הממלכה כשהיה בן  487) 62לפנה"ס(.
דניאל שרד בבבל ובפרס .הוא לא חזר לישראל ,חי מגיל
מאוד הישן שלו ונפטר כנראה באותה שנה ) 486לפנה"ס(.
הוא היה צרי להיות בער בן  .134הוא התפלל לעמו
וראה את החזון של אלוקים לאחר מכן בעקבות.

516-487

גיל דאריווש
גיל דניאל
השירות של דניאל תחת דריווש
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53

63
כ134 -
36

הר הבית הושלם בשנת ה1ש לפנה"ס

דברי הימים ב 3ו-וו:ה 3עזרא 1:1-3

-516
539-530
529-522
522-522
522-486
486-465

+1

דריווש הראשון
בית המקדש בירושלם

עזרא ש:1ה

)(559

)(549

כורש השני של פרס
כנבוזי השני
גאומתה
דריווש הראשון
חשיארש הראשון
אסתר 1:1

עזרא ה:
עזרא :7
עזרא ש:
אחשוורוש
אסתר

ירמיה :10-1שו

 (1אחשוורוש )מקראי(
 (2ארתחששתא )מקראי(
דניאל ו:1-ה
 (3אחשוורוש )מקראי ,אסתר(
דניאל ו11:1-

דניאל ו:1-ה :ישראל תחת האימפריה הפרסית ,דריווש בשנת וה שנה
דניאל :1ה
דניאל שו-תו:ה
אסתר 1:1
דניאל ש :תפילת דניאל

549-486
כ620-486 -
522-486
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האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

תקופת זמן

תזמון

חזון דניאל :ישוע נולד ב  483-שנים
התגלות דניאל
3495
דניאל בבור האריות
כאשר דריוס היה בן  ,62דניאל ראה את העתיד
"הודעת המשיח ושבעים שבועות השנה".

לפנה'ס

-487
דניאל ת:ה
דניאל :1ה
דניאל 7ו:ש

לידת ישוע

 69שבועות השנה  483 3שנים
483

צֶלִיבָה
חורבן ירושלים

שבוע האחרון של  70שבועות השנה  70 3שנים
)השבוע האחרון הוא לא שבע שנים(
31
4013
35
66
4048
35

3978

-4

66
73

?4102
ופלג ִע ָדן )זמן ושתי זמנים וחצי זמן(
ִע ָדן ו ִֶע ָדנִ ין ֶ
סוף העולם הבבלי כוח
כלומר ,סוף כוחה של הגלובליזציה
?6000-6007

ישו נולד ל 2018
הֶבדֵל
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2022

דניאל 11:1
הנביא דניאל
הנביא יחזקאל

בוויקיפדיה ,יש כמה אין עברית
דניאל הנביא )באנגלית(

דניאל שו:ש
כוכב נובה
 62 + 7שבועות השנה  483 3שנים
 4לפנה"ס
טבח החפים מפשע
סימן גדול בשמים )התגלות ו(1
ישוע מנצרת
תמונות נובה
אל הגלטים ש: -
דניאל 7ו:ש
 .1ניסן בשנת  31ביום רביעי הצליבה והחוש )באנגלית(Wikipedia :
לוקס  : - 7ו
 .1מחצית של שבועות השנה  35 3שנים
מתי ש :1ו
 .2מחצית של שבועות השנה  35 3שנים
בית המקדש
המצור על ירושלים )(70
המרד הגדול :מלחמת היהודים הרומית הראשונה
תועבה של שממה )דניאל ו:11-1ו(1
 1290ימים
צרה גדולה מתחילה
 1335ימים
פורענות הסוף
דניאל ו1
דניאל רק חשף את חורבן ירושלים במהל הצרה בין  66-73לספירה ,כ ב
כוכב בית לחם

?120
דניאל :7ו1

בשנת ) 2018/5778את שעון של אלוקים מתקתק!(
6000
-222
5778

תנ"

2018

דניאל שו7:
סוף בבל הגדול
ג 'ון מגלה רק את הסוף הבבלי החדש של
ההתגלות ו11:
 42חודשים ו  42חודשים ,כ ב
זה יכול להיות כי בשנה החדשה -7 6000סוף השנה בבבל התלאות
מתחיל ברחבי העולם .השעון האלוהי מתקתק!

ההתגלות ש13:

לפי לוח השנה הגרגוריאני
לפי לוח השנה היהודי
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האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

-7מנורה נבואי
-1מנורה
-2מנורה
-3מנורה
-4מנורה
-5מנורה
-6מנורה
-7מנורה

אדם
אברהם
דוד
ישוע
נצרות
גלובליזציה
שלום
וממלכת ישוע

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

מילניום
)אלפי שנה(
0-1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000

 .1מילניום
 .2מילניום
 .3מילניום
 .4מילניום
 .5מילניום
 .6מילניום
 .7מילניום

בית המקדש השלישי = מלחמת העולם השלישית?
בגרמנית .3 :מקדש מוביל למלחמת העולם השלישית
בגרמנית :ירושלים .3 ,בית המקדש מוביל למלחמת  .3העולם
בגרמנית :ישראל .3 :מקדש  .3 3מלחמה עולמית
בגרמנית .3 :מלחמת העולם נבואות התנ" ?
ועוד הרבה יותר באינטרנט!

זמן מהבריאה
1000
1946-2121
2966-3006
3978-4013
5000
6000
7000

זמן הנצרותד
 2982לפנה"ס
 2036 – 1861לפנה"ס
 1016 – 976לפנה"ס
31
–  -4לספירה/לפנה"ס
 1018לספירה
 2018לספירה
 3018לספירה

תוֵעֵבָה
 .1בית המקדש שנהרס על ידי בבל
 .2בית המקדש הרוס על ידי רומא
 .3בית המקדש מוביל  .3מלחמת העולם?

3396
4055
? 6000-6007

-586
66-73
? 2018-2025

לפנה'ס
לספירה
לספירה

קישורים
לוח ָשנָה:
אנגלית:
אנגלית:
אנגלית:
אנגלית:
אנגלית:

הלוח העברי )(Wikipedia
Jewish holiday calendars
Judaism Chronology, 3760 BC
?Why do Jewish holidays begin at nightfall

Code251
GODS 7000 YEAR - AGANDA

שבועות השנה:
Prophecy of Seventy Weeks
)"3Euseb. (Search for "Euseb.השבוע שנה
)דניאל(
)בשבוע השנה האחרון (70 Jahren Euseb. 3
מתורגם בעברית ב07/09/2017
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החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

אדם עד אחרי מצרים מצרים,
עד חורבן  .2בית המקדש
עד לידת ישו
חָרִיגָה
 1שנה פלוס
סטייה מ 1 + 4
הֶבדֵל
אדם עד אחרי מצרים מצרים,
 312אקסודוס מצריםעד לידת ישו
 1שנה פלוס
סטייה מ 1 + 4
הֶבדֵל

האמת של לוח השנה של אלוקים

לפנה'ס
תזמון
תקופת זמן
בגרמנית :לוחות שנה יהודיים ידי התלמוד
 .1ואריאנטה
2448
68
3828
1380
3760
-68
1

3761

 .2ואריאנטה
2448
1000
312
1

3448
3760
3761

חישוב בפועל
2451
1577
-70
-5
3978
5
-222
2451

-312
1527
3978
5
-222

התלמיד מערי את בריאת העולם עד אחרי מצרים מצרים  2448שנים.
החישוב הנוכחי הוא  2451שנים .ההבדל הוא רק  3 +שנים!
לפיכ ,ההוכחה הנוספת היא שחישוב הזמן היהודי על פי התלמוד מאדם
למצרים אקסודוס הוא זהה להפליא לחישוב הנוכחי.
למען האמת ,החישוב של מצרים מצרים עד  .2חורבן בית המקדש לא ברור אי התלמוד מחשבת.
מכאן מגיע מספר  1000שנים בין  312לפנה"ס .ו  2448ממצרים אקסודוס?
סטייה פירושו :לידתה של ישו  4לפנה"ס .ועוד שנה פלוס תלמוד לספור יחד .5
החישוב הנוכחי מראה את ההבדל של  -222שנים.
 222שנים חסרים בחישוב הנוכחי בלוח השנה היהודי של  3761שנים .מן הבריאה של העולם.
מי יודע על זה יותר?
מתורגם בעברית ב07/09/2017
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תנ"

לפנה'ס ו לספירה
תזמון
תקופת זמן
באנגלית :סוף בבל הגדול
סוף התקופה הבבלית
דניאל :7ו1
דניאל שו7:
ההתגלות :1ו1
ופלג ג דֵע ָדן )זמן ושתי זמנים וחצי זמן(
דֵע ָדן ו דלֵע ָדנד ין ל
ההתגלות ה:ו0 ,1הו 1ימים במדבר
 3.5זמן יכול להיות:
-4
3978
מועד מועָ ִדים וחָ צִ י מועד ִמ ֶפני הנָחָ ש :זמן 1/2 +1+2
הושע 11,1
מתי ש:13-1ו )הבריחה למצרים(
בריחה ואוכל
-1
3981
3.5
כלומר  3.5זמן *  360ימים  1260 3ימים או  42חודשים
ההתגלות ו :1והיא הביאה ילד זכר... ,
דֵע ָדן )זמן( :יכול להיות מ
-4
3978
לא ידוע תארי !
התג"ל  ,1:7הוא מגיע ...אחרית הימים
ישוע הלידה לסוף הזמן
2018
6000
2022
או
דֵע ָדן )זמן( :מיסוד ישראל
1948
5930
ראה לוחות שנה עמודים  22ו 24-26
שנים ישראל  70 3שנים ישוע חסד 70
עד סוף הזמן
2018
6000
70
 .1ואי חלף )ההתגלות ו:1ש(
ש .חצוצרה
ו .ואי חלף )ההתגלות (11:1
ה .חצוצרה
ההתגלות ו11:
ֵעדדָנדין )שתי זמנים( :יכול להיות
2018
6000
3.5
 .3ואי הוא בא במהירות )התג"ל (11:1
 .7חצוצרה
ההתגלות ש13:
 42x2חודשים
2022
6007
3.5
אוי ,אוי ,אוי ,עוד חצי זמן
) 42חודשים  1260 3ימים  3.5 3שנים(
שִבֶעָה מלֶאָכִים נושֶאִים את שבע המכות הָאחָרונות )ההתגלות ש(1
השבע קערות זעם אלהים )ההתגלות ה(1
לפלג ג דֵע ָדן )חצי זמן( :יכולה להיות  7ימים.
מלחמת ששת הימים בבילון
ה .קערה זעם הוא ה .הקרב הגדול יום "הרמגדון" )ההתגלות ה-1ו:1ה(1
הוא נבואית יום  6האחרון הקרב האחרון בבילון.
 5.-10.06.1967מלחמת ששת הימים:
מלחמת ששת הימים
5949
ההתגלות ש1
ההתגלות ת1
ההתגלות 17
ניצחון האל על בבל ביום השביעי.
ממלכת שלום המשיח ,שלום המשיח
ישוע שולט  1000שנה.
6000
פיוס עם עולם החי
פסק הדין הסופי לפני כס ישוע
7000

ההתגלות ה0:1-ו
ישעה ש-ה11:

ההתגלות ש0:7-1ו

תקופת הנבואה של  7000שנים הסתיימה
הזמן של אלוקים הוא עצר ,לנצח חיי  ...הללויה
ההתגלות 1ו
את השמים החדשים ואת הארץ החדשה ואת ירושלים החדשה
ההתגלות וו
זרם המים
יחד עם עולם החי
ישעה ש-ה11:
ואת הפרה והדוב יהיה להאכיל זה לצד זה ,הצעירים שלהם יהיה לשכב יחד ,ואת האריה יאכל קש כמו השור.
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ישעה שו:שה

מילניום )פירושונים(
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החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

דור

האמת של לוח השנה של אלוקים

תקופת זמן

תזמון

לפנה'ס ו לספירה
מתי 1:1-17

מין הרשמה מאברהם לישו המשיח
חזון אלוהים לאברם ) :(85הזרע של לוקח  400שנים במדינות זרות עד הדור השביעי,
 40שנים במדבר עד סוף הזר של  430שנים .לפרטים נוספים ,ראה עמודים .4-6
אברם )(75
אברם )(85
אברהם )(100
יצחק
יעקב
יֶהודָה
פרז )פרז(
חזרון
ארם )רם(
סוף המדבר

 400שנים
זרע

כ
 20שנים
 20שנים
 40שנים

1
2
3
4
5
400 6
430 7

2021
2031

2431
2451

-1961
-1951

-1551
-1531

שמות : 0ו1
בראשית ש:1-ו1
בראשית ה:1ה1
בראשית :13ש1
בראשית ש1:3-ו
בראשית ש17:1-1
דברים ת1:
בראשית הו:שו
בראשית 3ו:ש3
בראשית ש:3שו
רות ו:1
בראשית שו:ת3
רות ש-1ת:1
במדבר 1ו:הו
 400שנים ,זרע מאברם עד לידתו ארם
סוף  430שנים זר

לאחר זמן הזר של  430שנים ואחרי  7דורות של  400שנים התחיל זמן השיפוט של  515שנים,
ספירת בני ישראל המתאימים:
לפרטים נוספים ,ראה עמוד .6
ארם היה כמעט בן  20בקנאנן,
ארם )כ (20-
-1531
 515 7שנים 2451
דברי הימים א :10ו
רות ש:1
 8זמן השופט
עמינדב
דברי הימים א :11ו
רות 0ו:
יהושע
9
נחשון
דברי הימים א :11ו
רות 0ו:
ל
10
סלמון )סלמה(
דברי הימים א :11ו
רות 1ו:
סמואל
11
בועז )בעץ(
דברי הימים א ו:1ו
רות 1ו:
12
עובד
דברי הימים א ו:1ו
רות וו:
13
ישי
דברי הימים א ש:13-1ו
רות וו:
דוד )(30
-1016
2966
515 14
סה"כ  14דורות
של אברהם לדוד
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945

2021-2966

1961-1016

מתי 1:17
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אל הגלטים 3:17
מעשי השליחים ה7:
דברי הימים א 1:3
דברי הימים א ת:1שו
דברי הימים א ה:1ה1
דברי הימים א :ו
דברי הימים א ש:3-ו

בראשית ש1

במדבר 1
ארם לא נספר ,לא רשום.

במדבר 1:7
במדבר 1:7

שמואל א ש:1ה1
שמואל א :13ה1
שמואל ב :ש

מתי ה-ו1:
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דור

האמת של לוח השנה של אלוקים

תקופת זמן

תזמון

סמואל  /שאול
מלכי יהודה
2966-3006
3006-3046
3026

דוד
שלמה
מקדש שלמה
רחבעם
3
אביה
4
אסא
5
יהושפט
6
יורם
7
אחזיה
8
עתליה
9
יואש
10
אמציה
11
עוזיהו )עזריה(
12
יותםה
13
אחז
14
חזקיהו
15
מנשה
16
אמון
17
יאשיהו
18
יואקים
יהויכין
צדקיהו
זמן המלך דוד-צדקיהו
זמן בית המקדש  /הרס

430
370

2966-3396
3026-3386

סך הכל  18דורות של
דוד אל יאשיהו

430

2966-3396

1
2
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 430שנים
זמן המל
דוד
ל
צדקיהו

גָלות
ל
בָבל

לפנה'ס
כ  1056-1016שמואל א 13:1
דברי הימים א 3:1-17
דברי הימים א 7ו:שו
1016-976
דברי הימים ב :30ש
976-936
הר הבית
956
דברי הימים ב :13ו1
דברי הימים ב ו13:
דברי הימים ב :13ה1
דברי הימים ב 0:31ו
דברי הימים ב 0ו1:ו
דברי הימים ב ו:וו
דברי הימים ב ו:1וו
דברי הימים ב  :1ו
דברי הימים ב :1שו
דברי הימים ב :3הו
דברי הימים ב 7:1ו
דברי הימים ב :1תו
דברי הימים ב :1שו
דברי הימים ב 33:1
דברי הימים ב 1ו33:
דברי הימים ב 3 :1
דברי הימים ב ש:ה3
דברי הימים ב ש:ה3
דברי הימים ב :11ה3
דברי הימים ב ה-ש:ה3
1016-586
דברי הימים ב 1ו:11-ה3
956-586

1961-1016

דברי הימים א 3:1-17
מתי 1:17

עמוד 17

מעשי השליחים 1ו13:
ראה גם עמודים  8ו 9
מלכים א :11ו
מלכים א ו 11:
מלכים א ת:37-3ה
מלכים א 1ו1 :
מלכים א ו:ש1
מלכים א :10ש1
מלכים א ו :וו
מלכים ב :17ת
מלכים ב הו:ת
מלכים ב 11:3
מלכים ב ו:ו1
מלכים ב ו1 :
מלכים ב ו:ש1
מלכים ב :33ש1
מלכים ב ו:ה1
מלכים ב ו:ת1
מלכים ב 1:1ו
מלכים ב ש1:1ו
מלכים ב :1וו
מלכים ב ה3:3ו
מלכים ב ת :ו
מלכים ב ת :1ו
מלכים ב ו
ירמיה :11שו

ספר שופטים
שמואל ב :ש
מלכים א 7:1

ירמיה  :1ו

דברי הימים א ה3:1
ירמיה :1-10ש3
ירמיה 7ו:1-וש
דניאל )(wiki
עדותו של דניאל 1
בית המקדש
טעויות במתי 1:17 / 6-11 :1
דוד  -יאשיהו  18 3דורות,
נכתב אבל  14דורות!
מתי -11ה1:
 4מלכים )עתליה ,יואש ,אמציה ,עזריה( חסרים!
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החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

תקופת זמן

תזמון

לפנה'ס

לאחר גלות בבל עד הלידה ישוע
זה על הקו היהודי מ יכניהו עד ישוע מ  586-4לפנה"ס .ב  582שנים.
מתיו
יכניהו
שאלתיאל
זרובבל

לוקס
נרי
שאלתיאל
זרובבל
רישא
יוחנן
יודה
יוסף
שמעי
מתתיה
מחת
חגי
חסלי
נחום
אמוץ
מתתיה
יוסף
יני
מלכי
לוִי
מתת
עלי
יוסף

אביהוד
אליקים
אזור
צדוק
יכין
אליהוד
אלעזר
מתן
יעקב
יוסף

ישוע

ישוע

מתורגם בעברית ב07/09/2017
JTC-V16he Jewish Time Calculation

3396

-586

 582שנים
מ
השבי
של
בָבל
עד
ישוע לידה

בראשית :1ש
זהו ספר הדורות
ישוע המשיח ,כמשיח המובטח ,היה צאצא של דוד ואברהם.
אבותיו החשובים ביותר נספרים כאן עד יוסף,
שלא היה גוף ,אבל על פי החוק אביו.
שלושה עצי גזע שונים ,אנא לחץ וקרא:
)משבי בבל עד ישוע לידה(
דברי הימים א ו3:17-
לוקס 7ו3-ו3:
מתי ה-1ו1:1

 הקו המלכותי אחרי המסלול מוצא פיזי של ישוע על מרים -החשוב ביותר אבות ,יכניהו כדי ישוע

14
דורות
של
האבות
מ
יכניהו
עד
ישוע

582

3396-3978

586-4

סה"כ  14דורות של אבות מג'קוניה ועד ישוע
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צהוב בהיר ,לוח השנה של אלוקים
לוח שנה צבעוני:
אור סגול ,לוח שנה יהודי
אור ירוק ,לוח השנה הגרגוריאני
ראה עמוד 4
חום בהיר ,זמן של נח
 לאחר נפילת החטאים של כל ,הזמן מתחיל בשנה הראשונה. בראשית ו1-ו:ש הנביא חנו הזהיר מפני המבול ... 300 -שנים הוזהרו על המבול הקרובים ואז הוא היה בבית.

לוח שנה אדם-נח-שם ,הבניית ארון והמבול
אלוקים
0
1
622
687
687-987

יהודי
0
1
622
687
687-987

לפנה'ס
-3982
-3981
-3360
-3295
3295-2995

לידתו של נוח
חסד ה '

1056
1535

1056
1535

-2926
-2447

ארון בנייה
מתושלח
למ
 3בנים של נוח

1535
687-1656
874-1651
1556

1535
687-1656
874-1651
1556

-2447
3295-2326
3108-2331
-2426

01/01/1535

1535

-2447

בנה את הארון

 120שנים

 120שנים

 120שנים

 120שנים

ללהגצדיף
תחילת המבול
מדרון המבול
הסרת המבול
סוף המבול
כדור הארץ יבש
סוף המבול
ס הכל המבול

01/01/1655

1655

-2327

417
ימים

417
ימים

417
ימים

01/01/0600
17/02/0600
17/07/0600

27/02/1656

1656

-2326

1656

1656

-2326

אלוקים
אדם מתחיל
לידה חנו
חנו הנביא
אזהרת מבול

החסד של אלוקים

שם )(100

מתורגם בעברית ב07/09/2017
JTC-V16he Jewish Time Calculation

נח זמן שולחן
 בראשית :30ש1
 בראשית ה :שיפוט אלוקים וחסד אלוקים לנח480
נוח לא היה לבדו ,אביו למ וסבו מתושלח חיו עוד לפני המבול.
למ מת חמש שנים לפני המבול.מתושלח מת במהל המבול
480
בשנת  2326לפנה'ס .זה אפשרי ,מעל  1000קרובים של נח עזר
לבנות את הארון .נח כיוון אותם.
נח הוליד שלושה בנים לפני המבול :שם ,חם ,ויפת עבור הדור הבא.
500
רק בני המשפחה מתו לפני המבול.
 - 01/01/0480בראשית ה :רשעות של העם  /גרייס עבור נח  /בניית הארון
הארון נבנה במש  120שנים.

01/10/0600
01/01/0601
27/02/0601
 417ימים
מן 27.02.0601

 בראשית  :7נח נכנס לארון  /פסק הדין של אלוקים המבולמתי ש :37-3ו
 47ימים40 + 7 :
השניה לכיפא ה-ש3:
 150ימים של ארון על מים
 73ימים 7 + 7 + 40 :ועדיין  19ימים עד .01.10.600
 בראשית ת :שיטפונות מים מיובשים  /נח עוזב את הארון 90ימים המים שקעו ואת האדמה היה יבש על .01.01.601
 57ימים עדיין נח היה צרי לחכות ,ואז הוא עזב את ארון ב .27.02.601
 417ימים נמש המבול לאחר זמן נח ,מ ,27.02.601 - 01.01.600
או  27.02.1656 - 01.01.1655אחרי הזמן של אלוקים.
בראשית ו11:10-
שם נולד ארפכשד לאחר שנתיים של מבול.
כלומר :בשנה השנייה לאחר המבול מ  .27.02.601אחרי הזמן של נח.
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לוח שנה:

בית המקדש של ירושלים

אלוקים
3026-4048

יהודי
2804-3826

שמואל  /שאול
דוד
סולומון
זמן בית המקדש
סולומון

2926-2966
2966-3006
3006-3046
3026-3396

2704-2744
2744-2784
2784-2824
2804-3174

מקדש  -בניה

3006-3026

2784-2804

חנוכה של
 .1בית המקדש

3026
370

2804
370

הרס של
 .1בית המקדש

3396
70

3174
70

חנוכה והשלמה
של
 .2בית המקדש

70
3466
29

3244
29

חזיונות דניאל
חורבן של
 .2בית המקדש

3495-4048
553
4048

3273-3826
553
3826

סה"כ

3026-4048

2804-3826

מתורגם בעברית ב07/09/2017
JTC-V16he Jewish Time Calculation

B.C./A.D.

-956 until 66
תחילת ממלכת ישראל ובניין בית המקדש של שלמה
מעשי השליחים 1ו 13:ספר שופטים
 40 1056-1016שנים
שמואל ב :ש
מלכים א :11ו
דברי הימים א 7ו:שו
 40 1016- 976שנים
מלכים א ו 11:
דברי הימים ב :30ש
 40 976- 936שנים
מן המקדש עד  .1הרס ,על פי המדע ,בעזרת הזמן הגרגוריאני,
 370 956- 586שנים
הוכחה נוספת היא כדלקמן:
 976-956חזון דוד לשלמה :בניין בית המקדש
מלכים א 7:1
מלכים א ת:37-3ה
 20שנים
תקופת הבנייה לא נמשכה  7שנים ,אלא  7ו  13-שנים
דברי הימים ב :1ת
מלכים א :10ש
יחד  20שנים ,כ ב
המקדש הראשון ) (wikiעל פי התלמוד) ? 2929 = 480 + 1 + 2448 :כ  957לפנה"ס(,
)לדעתי חישוב זה בעייתי( ,ראה עמוד !14
חנוכת  .1בית המקדש והפסח באמצעות שלמה
956
וֶּֽיּב־תהב־תֶא ֶי ֹמב־תֶא ְׂשֶע ֙הֵצְקּב־תִרְׂשֶע ֙הֵצה תיהרֶׁשֲא הָ֔נָׁש עְךָׁש םיִ֣רְׂשּב־תהָ֥נָּב־רב־תֶא ּים שאְו  יֵ֣נאְו ּה ֶאהֹ֖מֹלְׁש ה֥שְךהָ֥נָּב־ר־באְו  יֵ֣נאְו תה שּב־ת הֹ֖מֹלֹמיֵ֣נְׁש־וה ֶאְךת־שּב־ת יֵ֣נה תיּי הֶּֽבאְו ִּ֑תב־תֶא אים ֶאְךת־בה תיתית יּב־תהואְו וה וּב־תֶאְךת־בה תיתית הֶּֽמְךללְךך׃
-370
מלכים א :10ש
הרס  .1בית המקדש על ידי בבל
586
 25באוגוסט  587לפנה"ס .ואת סופו של ממלכת יהודה  586לפנה"ס.
-70
דניאל )(wiki
עדותו ,דניאל 1
בית המקדש בירושלים
ירמיה 0:11ו
עזרא 1:1-3
חנוכת  .2בית המקדש והפסח באמצעות פרס
דברי הימים ב 3ו-וו:ה 3עזרא ש:1ה
מרץ  515לפנה"ס .תקופת בית שני בשנת ה1ש לפנה"ס.
516
אחרי  29שנים של חנוכה ,כאשר
דניאל :1ה
 (549) 516-487דריווש הראשון
-29
דריוס היה בן  487) 62לפנה"ס( ,דניאל היה כבן  ,133דניאל ראה את החזון אלוקים:
ב 70שבועות השנה "חורבן של  .2בית המקדש של ירושלים"
BC./AD.
 -487 until 66חורבן  .2בית המקדש על ידי רומא
 70שבועות השנה ) 483 = 7*(7 + 62ו  :70 = 1סה"כ 553
דניאל 7ו -ו:ש
 553שנים
-553
דניאל ו1
תועבה שהופכת שוממת
דניאל ו:11-1ו1
66
דניאל חזון 70 :שבועות השנה
ראה עמוד :21
מתי ש :1ו
מן חנוכת  .1בית המקדש של שלמה לחורבן על ידי רומא
-956 until 66
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העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

לוח שנה:

דניאל חזון 70 :שבועות השנה

 62שבועות השנה
 7שבועות השנה
בשבוע שעבר

אלוקים
3495-4048
3929
3978
3978-4048

יהודי
3273-3826
3707
3756
3756-3826

B.C./A.D.
-487 until 66
-53
-4
 66עד -4

התחל הפורעָנות
סוף הפורעָנות

4048
4048-4045

3826
3826-3833

66
66-73

דניאל חזון

לוח שנה:
אלוקים
3975-3979

יהודי
3753-3757

דג
ונוס ,יופיטר

סופרנובה

לפנה'ס
-7 until -3

-7
-6

3756

-4
ניסן  /מרץ

כוכב בינארי
ונוס ,יופיטר

מתורגם בעברית ב07/09/2017
JTC-V16he Jewish Time Calculation

 70שבועות השנה ) 483 = 7*(7 + 62ו  :70 = 1סה"כ 553
 553שנים דניאל 7ו -ו:ש
 62x7 = 434שנים התקופה הרומית בארץ ישראל
 7x7 = 49שנים ישוע-לידה ושבעים שנה של חסד ישוע
 70שנים בשבוע השנה האחרון של דניאל  70 3שנים חסד של ישוע
כלומר 4 :לפנה"ס .ו  66לספירה ,כגון  70שנים של ישראל 1948-2018
תועבה של שממה )כלומר ,הרס בית המקדש(
 1290ימים דניאל ו-1ת:ו1
 1335ימים מש  2625ימים ,סוף ולהביס את ירושלים
כלומר  7שנים 3 ,חודשים ו  15-ימים

אות משמים בעוד ישוע לידה

כוכבים
במזרח הארץ

3978

ראה עמוד 12

-3

A great sign and a great battle in heaven
בראשית ה:1-שו ,אברהם שלח את בניו למזרח.
המזרח הרחוק
המזרח התיכון
במזרח התיכון והמזרח הרחוק )למשל מונגוליה ,אסיה(:
כוכב בית לחם
אנשים חכמים מהמזרח באו.
מתי ו:1-1ו,
נובה )כוכב(
צדק )כוכב לכת(
 דרכים רבות לשורש אברהם מהמזרח)אסיה ,בבל ,צפון אפריקה וכו '( ראה את כוכב יהודה
נוגה )בלועזית ,Venus :ונוס( :מל נוגה בהיר
במזרח ,ובא לירושלים .הם פגשו את המל הורדוס ואמרו:
"איפה מל הילוד של היהוד?"
סופרנובה במארס  /ניסאן )בגרמנית(
לוקס 0ו:1-ו ,לידת ישוע בבית לחם
)Rev. 12:1-10: A great sign and a battle in heaven. (It may be: Supernova
 על ידי ישוע לידה ,הרועים ביקר בלילה על ידי ירח חדש וכוכב סופרנובה.)בגרמנת(
 נוגה )ונוס( וצדק )יופיטר( התמזגה ויצאה כמוכוכב בהיר כפול :ונוס ויופיטר קרובים יחד
זה עמד במקום שבו היה הילד בבית לחם .החכם מצא את המל החדש.
כוכבי הלכת במארס )בגרמנית(
 ונוס יופיטר חזרו לשגרה ,החכמים חזרו ,ללא הורדוס להודיע.סוף הכוכבים במזרח הארץ
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לוח שנה:

 .4המילניום
הצהרה
לידתו של יוהנס
לידת ישוע
ברית מילה
בריחה
רצח תינוקות
מותו של הורדוס
לחָזור
בר מצווה
 .5המילניום
טבילתו של ישוה
מש השירות
משיח נכנס
המוות ישוה )(35
חוש מוחלט
הקבורה
 (1תחיית המתים
 (2ההתעלות
 (3חג השבועות
סיים את החסד
 .1מצוקה
 .2תלאות

אלוקים
3978-4048
3000-3999

האמת של לוח השנה של אלוקים

 70שנים ישוע חסד
יהודי
3756-3826

ראה עמוד 12

לספירה/לפנה'ס ישוע לידה עד חורבן בית המקדש בחודשים ושנים
-4 until 66
כ
בתחילת המילניום הרביעי נמצאת המנורה הרביעית.

לוקס 7ו-הו) 1:ישוע(
לוקס ) 1:11-17ג'ון(
א'  25.06.-05הכרזה על לידתם של ג'ון וישוע:
01/04/3755 01/04/3977
ה'  21.09.-05בחודש הרביעי לתמוז ,דיבר אנג'ל גבריאל עם מריה בחודש השישי להריונה של אליזבת.
01/07/3756 01/07/3977
 01/01/3756 01/01/3978שבת  17.03.-04ישוע נולד בתחילת השנה החדשה.
 08/01/3756 08/01/3978שבת  24.03.-04לוקס ת1-3ו:ו ,שמונה ימים סיים ,ישוע נימול בבית המקדש של ירושלים.
א'  25.03.-04מתי ש:13-1ו ,הבריחה בלילה למצרים
09/01/3756 09/01/3978
שבוע אחד
שבוע אחד
שבוע אחד
טבח החפים מפשע
מתי ת-1ה:1ו ,רצח ילדים בבית לחם
ו'  30.03.-04המוות הורדוס באפריל לפנה"ס ,כנראה על ליקוי הירח
14/01/3756 14/01/3978
ג'  07.09.-01לוקס - 0ש:3ו ,חזרה לנצרת
15/07/3760 15/07/3981
ההתגלות ה:ו ,1שיכלכלוה שם אלף ומאתים וששים יום )ו חודשים(.
ד'  17.04.08לוקס וש: 1-ו ,ישוע בן השתים עשרה בבית המקדש בפסח.
14/01/3768 14/01/3990
מנורה בעלת שבעה קנים
מנורת שבעת הקנים
בתחילת המילניום החמישי המנורה החמישי.
4000-4999
טבריה היה קיסר רומי בין השנים  1ל  37לספירה ,בשנת ש 1של הממשלה עד תו לספירה.
לוקס  :3בשנה ה-ש 1של הממשלה טבריה ,הוטבל ישוע על ידי יוחנן המטביל.
27
3787
4009
לאחר טבילתו של ישוע היה כבן  31ושירת כ  3-וחצי שנים.
27-31
3787-3791
4009-4013
זכריה ש:ש
? ? 01.01.3791? 01.01.4013הי  20.03.31מתי 1:1-11ו ,המל ציון ביום ההולדת ב 1-ניסן בחודש ראש חודש?
14/01/3791 14/01/4013
די  02.04.31חשכת הצליבה ומות ישוע בערב פסח בין השעות :00ו 1ל:00-ש,1לדברי ניוטון ,ה  1 -ניסן בשנת  31ביום רביעי(Wiki) .
 12:00-15:00לוקס ש 3: -ו ,השמש היתה חשוכה ,משעה ה עד ש ,כלומר :00ש:00-1ו1
12:00-15:00
אחרי הצהריים
אחרי הצהריים מתי1 :ה7-ש7:ו ,יוסף מארימתיה הכניס את ישוע לקבר ,לפני השקיעה.
ישוע נשאר  0ימים ל  . 3עומר.
דברים ו-1ש:ה ,1שבעת השבועות
אי  .3 06.04.31עומר
18/01/3791 18/01/4013
אתה צרי לספור שבעה שבועות; להתחיל מספר שבעה שבועות מהזמן,
וי  .43 16.05.31עומר
28/02/3791 28/02/4013
ספירת העומר
אתה מתחיל לשים את המגל על הדגן עומד .כ נקרא עומר הרוזן.
די  .49 21.05.31עומר
04/03/3791 04/03/4013
ו( מעשי השליחים ו (3 1:1-1מעשי השליחים :1-ו
 (1לוקס ו :1-1ו
סוף  70שנים של חסד ישוע
דניאל ו:11-1ו ,1הצרה הגדולה בזמן הסוף
66
3826
4048
הרומאים באו והרסו את מקדש ירושלים.
 1290ימים
69
3829
4051
סה"כ  7שנים 3 ,חודשים ו  15-ימים של חורבן בית המקדש של ירושלים.
 1335ימים
73
3833
4055
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העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

-10טבת
 -11שבט
-12אדר
- 1ניסן 3976
- 2אייר
- 3סיון
- 4תמוז
- 5אב
- 6אלול
- 7תשרי
- 8חשוון
- 9כסלו
-10טבת
-11שבט
-12אדר
- 1ניסן 3977
- 2אייר
- 3סיון
- 4תמוז
- 5אב
- 6אלול
- 7תשרי
- 8חשוון
- 9כסלו
-10טבת
-11שבט
-12אדר
- 1ניסן 3978
- 2אייר
- 3סיון
- 4תמוז
- 5אב

האמת של לוח השנה של אלוקים

לוח שנה:

לידת יוחנן ולידת ישוע
כמו הכוהנים ,כמו זכריה ,שימש על פי סדר החגים בבית המקדש של -ירושלים,תארי הלידה ישוע )בגרמנית(
ספק,שכן החישוב אינו תואם את סדר החגים .זכריה לא היה בסוכות ולא בחג הפסח ,כאשר המלא דיבר אליו,
כמו בלוק .זכריה שימש כרגיל במקדש סביב השעון .נראה לו מלא ה ' ,שעמד לימין מזבח הקטורת.
וזכריה נבהלה כשראה אותו ,וירא עליו פחד),לוקס ו .(1:11-1על פי סדר לוח השנה של אלוהים,ראה עמוד ,1
אלוקים הוא ההתחלה ואת הסוף ,זה נחשב מדוע ישוע נולד ביום הראשון בחודש הראשון ניסן כי יוחנן
היה שישה חודשים מבוגר יותר ישוע .אלוקים מלמד אותנו ,הזמן של הוא לא הזמן שלי .הנה חישוב זמן של
יוחנן הלידה ואת ישוע הלידה לא על פי סדר הכוהנים.

יוחנן
 .1חודש
אליזבת
להסתתר
.חודשים 5

 .6חודש

ישוע
 .1חודש

מרי
על אודות
 3חודשים

 .6חודש
01/07/3977
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בירושלים

סוכות

עם אליזבת
על אודות

 6חודשים
בנצרת
 .9חודש
01/01/3978

בית לחם

לוקס שו-ש,1:ההכרזה על לידתו של יוחנן המטביל
אבל המלא אמר לו ,אל תפחד ,זכריה ,כי התפילה של נשמעה,
ואשת אליזבת תישא ל בן ,ואתה חייב לקרוא את שמו יוחנן
]אלוהים הוא חיובי[.
אליזבת היתה בחודש ה  10-בחודש טבת
והסתתרה חמישה חודשים.
לוקס ת-3הו,1:ההכרזה על הלידה ישוע
עכשיו בחודש השישי ]לאחר מכן[ ,המלא גבריאל נשלח
מאלוקים לעיר בגליל בשם נצרת... ,
לוקס ש -ש ,1:3ביקורה של מרי באליזבת בירושלים
עכשיו הזמן *( שאליזבת צריכה ללדת ,והיא ילדה בן.
*( בחודש השביעי לפני חג הסוכות ,על תחילת תשרי .3977
ומרי נשארה שם כשלושה חודשים וחזרה לביתה.
לאחר חג הסוכות היא נסעה לנצרת ונשאר  6חודשים בנצרת.

לוקס 1:13
לוקס ו1:

לוקס הו1:

לוקס 7ש1:
לוקס הש1:

לוקס :1-7ו ,לידה ישוע בבית לחם
מרי נשארה כשלושה חודשים לסוכות ,כפי שאליזבת היתה בחודש השישי להריונה.
אליזבת נשאה את בן יוחנן בתחילת החודש השביעי בתשרי .מרי כבר בחודש הרביעי
וחזרה לנצרת .זה לקח עוד חמישה חודשים ,בדיוק בתחילת השנה החדשה ניסן ,3978
מרי נשאה ישוע בבית לחם ,כל כ נבואי ,ראה עמוד  1על "האמת של לוח השנה של אלוקים".
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האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

 70שנים ישראל 1948-2018
 50שנים ירושלים 1968-2018
 6000שנים אלוקים ,המילניום של אלוקים

קרן ישראל (1948-1950) 14.05.1948
טטרד
1948-1950
5708-5711
5930-5932
להתחיל .ישראל
09/05/1948 30/01/5708 30/01/5930
מדינת ישראל
14/05/1948 05/02/5708 05/02/5930
ליקוי חמה
01/11/1948 29/07/5709 29/07/5930
 .1פסח
13/04/1949 14/01/5709 15/01/5931
 .2סוכות
07/10/1949 14/07/5710 15/07/5931
 .3פסח
02/04/1950 15/01/5710 15/01/5932
יהודי שנה חדשה 12/09/1950 01/07/5711 01/07/5932
 .4סוכות
26/09/1950 15/07/5711 15/07/5932

מדינת ישראל
יום  ,1ראשון
ניסן/מאי
יום  ,6שישי
אייר/מאי
תשר/נובמבר יום  ,2שני
יום  ,4רביעי
ניסן/אפריל
תשרי/אוקטובר יום  ,6שישי
יום  ,1ראשון
ניסן/אפריל
תשרי/ספטמבר יום  ,3שלישי
תשרי/ספטמבר יום  ,3שלישי

מלחמת ששת הימים (1967-1968) 10.06.1967 - 5.06
טטרד
1967-1968
5727-5729
5949-5950
 24/04/1967 14/01/5727 15/01/5949ניסן/אפריל
 .1פסח
להתחיל מלחמת יוני  05/06/1967 26/02/5727 26/02/5949אייר/יוני
 10/06/1967 02/03/5727 02/03/5949סיון/יוני
סוף מלחמת יוני
ירושלים כובשת
 18/10/1967 14/07/5728 15/07/5949תשרי/אוקטובר
סוכות
 02/11/1967 29/07/5728 29/07/5949תשרי/נובמבר
ליקוי חםה
 13/04/1968 15/01/5728 15/01/5950ניסן/אפריל
 .3פסח
 26/05/1968 28/02/5728 28/02/5950אייר/מאי
יום ירושלים
 22/09/1968אלול-תשרי/ספטמבר.
יהודי ראש השנה *( 29.06.5728*) 01/07/5950
 06/10/1968 14/07/5729 15/07/5950תשרי/אוקטובר
 .4סוכות

מלחמת ששת הימים
יום ,2שני
יום ,2שני
יום ,7שבת
יום ,4רביעי
יום ,3שלישי
יום ,7שבת
יום ,1ראשון
יום ,1ראשון
יום ,1ראשון

ירחי דם  -ירח טטרד )(En
תמונות על ירח טטרד
רשימה של המאה ה 1-ו ירחי ליקוי )(Wiki En
רשימה של ליקוי חמה במאה ה 1-ו )(Wiki En
סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
התקופה ש ש 0-1ש 1ברחבי העולם
יום העצמאות
 UTCהתקופה ששש0-1שש 1ברחבי העולם
גלוי
 02:30:00ליקוי חמה ת ש ,1ש/ת .מאי )(En
מדינת ישראל
 06:07:00ליקוי חמה ת ש .1 ,1נובמבר )(En
ישראל
 .1 05:13:00ירח ליקוי ש ש .13 ,1אפריל )(En
ישראל
 05:56:00ו .ירח ליקוי ש ש .7 ,1אוקטובר )(En
ישראל
 .3 22:44:00ירח ליקוי 0שש ,1ו .אפריל )(En
ישראל
 03:40:00ליקוי חמה 0שש ,1ו .1ספטמבר )(En
 . 05:28:00ירח ליקוי 0שש ,1הו .ספטמבר )(En
ישראל
סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
התקופה שהש0-1הש 1ברחבי העולם
יום ירושלים
UTC
גלוי
 .1 00:06:00הירח ליקוי 7הש ,1ו .אפריל )(En
מלחמת ששת הימים
ישעה וש :הוא מבטיח הישועה לירושלים
הישועה ירושלים
שמואל ב :7ש
ציון ,עיר דוד
 10:15:00ו .הירח ליקוי 7הש/.17 ,1ת .1אוקטובר )(En
 05:38:00ליקוי חמה 7הש ,1ו .נובמבר )(En
 .3 05:08:00הירח ליקוי תהש .13 ,1אפריל )(En
ישראל
יואל ש3:
הישועה ירושלים
 13:39:00ליקוי חמה תהש ,1וו .ספטמבר )(En
ישראל
 . 11:41:00הירח ליקוי תהש ,1ה .אוקטובר )(En

*(  01.07.5729יום לאחר מכן
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מחשבון זמן ,הוברט ברום

האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

 7שנים לפני המילניום 2010-2019
)טריאד  -טטרד  -טריאד ירחי ליקוי(

ליקוי חמה וליקוי ירח ברחבי העולם  -תקופה ש1ש10-1ש1

טריאד
א( ליקוי חמה
 .1ליקוי ירח
 .2ליקוי ירח
 .3ליקוי ירח
ב( ליקוי חמה

5992-5994
29/04/5992
15/10/5992
11/02/5993
15/09/5993
29/08/5994

5770-5773
29/04/5770
14/10/5771
11/02/5771
14/09/5772
28-29.08.73

2010-2012
11/07/2010
21/12/2010
15/05/2011
10/12/2011
13-14.11.12

תמוז/יולי
טבת/דצמבר
אייר/מאי
כסלו/-דצמבר
חשוון/נובמבר

טטרד
פסח
 2סוכות

5996-5997
15/01/5996
15/07/5996
01/01/5997
15/01/5997
01/07/5997
15/07/5997

5774-5776
15/01/5774
14/07/5775
29/12/5775
15/01/5775
)** 29.06.75
14/07/5776

2014-2015
15/04/2014
08/10/2014
20/03/2015
04/04/2015
13/09/2015
28/09/2015

יום ,3שלישי
ניסן /אפריל
תשרי /אוקטובר יום ,4רביעי
יום ,6שישי
אדר/מרץ
יום ,7שבת
ניסן/אפריל
אלול-תשרי/ספטמבר יום ,1ראשון
תשרי/ספטמבר יום ,2שני

ראש השנה התנ"

 3פסח
ראש השנה היהודי *(

 4סוכות
*( חלקית

טריאד
א( ליקוי חמה
 .1ליקוי ירח
-1ניסן 6000

 .1פסח
יובל ישראל
" ירושלים
 .1שבועות
 .2ליקוי ירח
 .3ליקוי ירח
ב( ליקוי חמה

יום ,1ראשון
יום ,3שלישי
יום ,1ראשון
יום ,7שבת
יום ,4רביעי

סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
UTC
גלוי
 (a 19:35:00ליקויי חמה 010ו 11 ,יולי )(En
 (1 08:16:00ירח ליקוי 010ו1 ,ו דצמבר )(En
 23:12:00ו( ירח ליקוי 011ו ,ש 1יוני )(En
ישראל
 (3 16:38:00ירח ליקוי 011ו 10 ,דצמבר )(En
ישראל
 (b 22:12:00ליקוי חמה ,13/1ו1ש 1בנובמבר )(En
סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
UTC
גלוי
 (1 07:45:00ירח ליקוי 01ו ,ש 1אפריל )(En
 10:54:00ו( ירח ליקוי 01ו ,ת אוקטובר )(En
 (a 11:57:00ליקויי חמה ש01ו0 ,ו מרץ )(En
ישראל
 (3 12:00:00ירח ליקוי ש01ו ,אפריל )En
 (b 06:54:00ליקויי חמה ש01ו 13 ,ספטמבר )(En
ישראל
 ( 05:47:00ירח ליקוי ש01ו ,תו ספטמבר )(En

**(  01.07.5776יום לאחר מכן

5999-6001
29/05/5999
15/11/5999
01/01/6000
15/01/6000
05/02/6000
28/02/6000
05/03/6000
15/05/6000
15/11/6000
29/03/6001
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5777-5779
29/05/5777
15/11/5778
01/01/5778
15/01/5778
05/02/5778
28/02/5778
05/03/5778
15/05/5778
15/11/5779
29/03/5779

2017-2019
21/08/2017
31/01/2018
17/03/2018
31/03/2018
19/04/2018
13/05/2018
19/05/2018
27/07/2018
21/01/2019
02/07/2019

אב/אוגוסט
שבט/יאנואר
מילניום
ניסן/מרץ
אייר/אפריל
אייר/מאי
סיון/מאי
אב/ינואר
שבט/יאנואר
סיון/יולי

יום ,2שני
יום ,4רביעי
יום ,7שבת
יום ,7שבת
יום ,6שישי
יום ,1ראשון
יום ,7שבת
יום ,6שישי
יום ,2שני
יום ,3שלישי
עמוד 25

סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
UTC
גלוי
ארה"ב
 (a 18:21:00ליקויי חמה 017ו1 ,ו אוגוסט )(En
 (1 13:29:00ירח ליקוי ת01ו 31 ,ינואר )(En
תור של האלף השנה  .1שבת  6000המילניום של אלוקים
 .1 15:36:00פסח  6000מילניום של אלוקים
ירח מלא
 70שנים ישראל 1948-2018
יום העצמאות
 50שנים ירושלים 1968-2018 / 1967
יום ירושלים
 50ימים עומר ב  05.03.6000אלוקים
 23:21:00ו( ירח ליקוי ת01ו7 ,ו יולי )(En
ישראל
 (3 06:38:00ירח ליקוי ש01ו1 ,ו ינואר )(En
ישראל
 (b 19:26:00ליקויי חמה ש01ו ,ו יולי )(En
העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

ירח מלא
לוח שנה
-1ניסן 5999
-2אייר
-3סיון
-4תמוז
-5אב
ליקוי חמה
-6אלול
-7תשרי
-8חשוון
-9כסלו
-10טבת
-11שבט
-12אדר
-1ניסן 6000
 .1פסח
יובל ישראל
- 2אייר
יובל ירושלים

 .1שבועות
-3סיון
-4תמוז
-5אב
-6אלול
-7תשרי
-8חשוון
-9כסלו
-10טבת
-11שבט
-12אדר

אלוקים
5999-6000
15/01/5999
15/02/5999
15/03/5999
15/04/5999
15/05/5999
29/05/5999
15/07/1999
15/07/5999
15/08/5999
15/09/5999
15/10/5999
15/11/5999
15/12/5999
01/01/6000
15/01/6000
05/02/6000
15/02/6000
28/02/6000
05/03/6000
15/03/6000
15/04/6000
15/05/6000
15/06/6000
15/07/6000
15/08/6000
15/09/6000
15/10/6000
15/11/6000
15/12/6000

האמת של לוח השנה של אלוקים

יהודי
5777-5778
15/01/5777
15/02/5777
15/03/5777
15/04/5777
15/05/5777
29/05/5777
15/06/5777
15/07/5778
15/08/5778
15/09/5778
15/10/5778
15/11/5778
15/12/5778
01/01/5778
15/01/5778
05/02/5778
15/02/5778
28/02/5778
05/03/5778
15/03/5778
15/04/5778
15/05/5778
15/06/5778
16.07.5779
15/08/5779
15/09/5779
14.10.5779
15/11/5779
אדר א' 14.12.79
אדר ב' 14.13.79
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גרגוריאני
2017-2018
11/04/2017
11/05/2017
09/06/2017
09/07/2017
07/08/2017
21/08/2017
06/09/2017
05/10/2017
04/11/2017
03/12/2017
02/01/2018
31/01/2018
02/03/2018
17/03/2018
31/03/2018
19/04/2018
30/04/2018
13/05/2018
19/05/2018
29/05/2018
28/06/2018
27/07/2018
26/08/2018
25/09/2018
24/10/2018
23/11/2018
22/12/2018
21/01/2019
19/02/2019
21/03/2019

חושך ופלנט טרנזיט בירושלים )ם (
טריאד בירושלים 2017-2019
לוח השנה של אלוקים :בתחילת האלף השביעית של האלוקים המילניום ב 17.03.2018
 09:08:00ירח לוח השנה 017ו ,ירח מלא )(En
יום ,3שלישי
אפריל
יום ,5חמישי
מאי
00:42:00
יום ,6שישי
יוני
16:09:00
יום ,1ראשון
יולי
07:06:00
יום ,2שני
אוגוסט
21:10:00
 18:21:00 UTCסה"כ ליקוי חמה ארה"ב )(En
יום ,2שני
יום ,4רביעי
ספטמבר
10:02:00
יום ,5חמישי
אוקטובר
21:40:00
יום ,7שבת
נובמבר
07:22:00
יום ,1ראשון
דצמבר
17:46:00
 04:24:00לוח השנה הירח ת01ו ,ירח מלא )(En
יום ,3שלישי
ינואר I.
 13:29:00 UTCסה"כ ירח ליקוי במזרח ,רחוק )(En
יום ,4רביעי
ינואר II.
 02:51:00לא ירח מלא בפברואר 2018
יום ,6שישי
מרס I.
תור של שנת האלף  .1שבת  6000המילניום של אלוקים
יום ,7שבת
מילניום
 .1 15:36:00פסח  6000המילניום של אלוקים
ירח מלא
יום ,7שבת
מרס II.
 70שנים ישראל 1948-2018
יום העצמאות
יום ,6שישי
אייר/אפריל
יום ,2שני
אפריל
03:58:00
 50שנים ירושלים 1967/1968-2018
יום ירושלים
יום ,1ראשון
מאייר
 50ימים עומר ב  05.03.6000האלוקים
יום ,7שבת
סיון/מאי
יום ,3שלישי
מאי
17:19:00
יום ,5חמישי
יוני
07:53:00
 23:21:00סה"כ ליקוי ירח בירושלים )(En
יום ,6שישי
יולי
יום ,1ראשון
אוגוסט
14:56:00
יום ,3שלישי
ספטמבר
05:52:00
יום ,4רביעי
אוקטובר
19:45:00
יום ,6שישי
נובמבר
07:39:00
יום ,7שבת
דצמבר
19:48:00
 06:36:00סה"כ ליקוי ירח בירושלים )(En
יום ,2שני
ינואר
 17:53:00ירח לוח השנה ש01ו ,ירח מלא )(En
יום ,3שלישי
פברואר
יום ,5חמישי
מרץ
07:12:00
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האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

מדוע בעיה של חריגה של חודשים וימים?
 בלוח השנה היהודי יש סטייה בין אדר א'  /אדר ב' .(19.02.2010/21.03.2019) 5779 בלוח השנה הגרגוריאני יש סטייה של פברואר  ,2018מאז הירח המלא חסר בפברואר ,2018אבל שני ירחים מלאים בינואר .ו . /וו ) (2.01.2018/31.01.2018ובמארס .ו . /וו )(02.03.2018/31.03.2018
אסטרולוגיה נכשלה!
כרונולוגיה הארכאולוגים
בלוח השנה של אלקים החריגה היא  ,0כל ירח מלא הוא תמיד חודש + / - 30 ,ימים ב  + / - 360ימים,
כמו בתנ" על בריאת  7ימים )בשבוע( וקביעת הזמנים והימים והשנים.
אסטרולוגיה ,לעומת זאת ,מונה  364ימים בשנה עבור הירח והשמש .הדבר היחיד שמקל על זה אמור -
אבל עבור כל נושא  -מעשי " -מבולבל" הוא חולף חולף .לכן ,במש מאות שנים,
כל הניסיונות לצמצם את השנה ל  52-שבועות בדיוק ) 364ימים עם  1-2ימים ללא סוף שבוע(,
או אפילו שבוע של  10ימים ,נידון לכישלון ,על פי הכרונולוגיה האסטרונומית.
מדוע אדר א'  /ב' מופצים ב  13חודשים בשנת  ?5779ולמה הירח המלא חסר בפברואר ?2018
זה יהיה ארו מדי כדי להוכיח בפרטים 364 .ימים בשנה?  4ימים  x 24שעות  x 60דקות  360 /ימים  16 3דקות  /יום משמרת זמן!
מהיכן מגיעה החריגה מ  16-דקות ביום? אני מאמין שתזמון הזמן אינו מאלוקים ,אלא מ אסטרולוגיה.
א בלוח השנה היהודי ובלוח השנה הגרגוריאני ניתן לראות את מעבר הזמן לפי לוח השנה של מונד ,ולכן הוא נדחה .יש לי בצודק?
כל הזמנים המקראיים נמצאים ביד אלוקים בלבד .הוא יכול להאט או להאיץ את הזמן ,אבל הוא לא ,כי הזמן הוא הסדר של אלוקים.
פעמים לאחר הירח והשמש צרי להיות מותאם שוב ושוב ,על פי כרונולוגיה אסטרונומית .הזמן של הירח והשמש התלונן,
הזמן שלנו הוא לא הזמן של  .אני מאמין שהאסטרולוגיה נכשלה ,אבל הכרונולוגיה האסטרונומית מסייעת להתאים את הזמנים
1:14את זמן נח ואת זמן הלידה של ישוע בהתאם ללוח הירח של אלוהים,
לחשב
בהתאם ללוח הירח של אלוקים .אנו יכולים
בראשית
מדוע אסטרולוגיה נכשלה.
קביעת זמנים וימים ושנים
ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים:

בראשית 1:1

בתנ"  ,אין שניות ודקות לקרוא .אבל אנחנו מוצאים שעות טובות וחודשים ,אבל מאיפה מגיעים  24שעות ביממה?
אני לא יודע אי מחולקים השעות והדקות ליום אחד .מאיפה מגיע הזמן של שניות? אני מניח שיש בעיה של זמן זז.
לוח השנה של אלוקים הוא מדויק יותר על ידי קביעת פעמים ,ימים ושנים! כל הזמנים שוכבים ביד אלוקים בלבד!

מתורגם בעברית ב07/09/2017
JTC-V16he Jewish Time Calculation
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