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תזמון תקופת זמן דור

מין הרשמה מאברהם לישו המשיח

-1961 2021
-1951 2031

זֶרַע 1
2 יצחק
3 יעקב
4 יוההודָה

-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 7 - 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 7 י  שמות שמית  בראשית ר- ית  )75אברם (
מעשי השליחים יי7 בראשית י יי  בראשית   ית  )85אברם ( שנים400
דברי הימים א מ י  בראשית ת- י ת בראשית ר - י7  )100אברהם (

דברי הימים א י ירת דברים יי  בראשית יתיתת
דברי הימים א י יי  בראשית  תית  בראשית ת ירת

דברי הימים א מית רות ת ימ בראשית רתיי 
דברי הימים א ר- ית רות ר -י 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 7י  דברי הימים א ש ית רות ר ימ
במדבר 7י  דברי הימים א   ית רות שתימ

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

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

 שמואל ב מית
 דורות 14סה"כ 

מתי י-תי  מתי 7 י 
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