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בית המקדש של ירושלים

B.C./A.D. יהודי אלוקים
2804-3826 3026-4048

תחילת ממלכת ישראל ובניין בית המקדש של שלמה
1056-1016 2704-2744 2926-2966
1016-  976 2744-2784 2966-3006 דוד
  976-  936 2784-2824 3006-3046 סולומון
  956-  586 2804-3174 3026-3396 זמן בית המקדש

סולומון

976-956 2784-2804 3006-3026

956 2804 3026 חנוכה של
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�׃ -370 370 370

586 3174 3396 הרס של
-70 70 70

70 חנוכה והשלמה
516 3244 3466 של
-29 29 29

   BC./AD. 
3273-3826 3495-4048 חזיונות דניאל

-553 553 553 חורבן של
תועבה שהופכת שוממת 66 3826 4048

2804-3826 3026-4048

לוח שנה:

-956 until 66

ספר שופטים שמואל / שאול   שנים40 מעשי השליחים  חים 
מלכים א   יח שמואל ב  י     שנים 40 דברי הימים א יחיאח

   שנים40 דברי הימים ב םםיא מלכים א ח י  
. הרס, על פי המדע, בעזרת הזמן הגרגוריאני, 1מן המקדש עד   שנים370
 היא כדלקמןיהוכחה נוספת

חזון דוד לשלמה: בניין בית המקדש מקדש - בניה
   שנים 20 מלכים א לם-יםי  מלכים א  יי

 שנים13 ו -7 שנים, אלא 7תקופת הבנייה לא נמשכה 
דברי הימים ב  יל מלכים א ם יא  שנים, כך ב20יחד 

), לפנה"ס957כ  ? (2929 = 480 + 1 + 2448על פי התלמודי  (wiki) המקדש הראשון
!14ראה עמוד  (לדעתי חישוב זה בעייתי), . בית המקדש והפסח באמצעות שלמה1חנוכת 

. בית המקדש1
מלכים א ם יא

. בית המקדש על ידי בבל1הרס 
. בית המקדש1 לפנה"ס.586 לפנה"ס. ואת סופו של ממלכת יהודה 587 באוגוסט 25

(wiki) דניאל עדותו, דניאל   בית המקדש בירושלים  ירמיה   יםח
. בית המקדש והפסח באמצעות פרס2חנוכת  עזרא ם- י 
דברי הימים ב םח-חחי ם עזרא   י  תקופת בית שני בשנת     לפנה"ס.  לפנה"ס.515מרץ 

דניאל  י  שנים של חנוכה, כאשר29  אחרי  דריווש הראשון (549) 516-487 . בית המקדש2
, דניאל ראה את החזון אלוקיםי133 לפנה"ס), דניאל היה כבן 487 (62דריוס היה בן 

. בית המקדש של ירושלים"2 שבועות השנה "חורבן של 70ב
. בית המקדש על ידי רומא2חורבן  -487 until 66

553סה"כ : 70 = 1 ו 483 = 7)*7 + 62 שבועות השנה (70 דניאל יח- חיא    שנים553
דניאל ח  דניאל ח -  יח  . בית המקדש2

:21ראה עמוד  שבועות השנה70דניאל חזוןי  מתי   י ח
. בית המקדש של שלמה לחורבן  על ידי רומא1מן חנוכת  -956 until 66 סה"כ
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