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  ֵאלָרִיְׂש ְּבִכיםָלְמ  ריִנ יָרִמ
 
 

 . יםִמ ָיםָתֹואְּבת ֶמֶיָק היָנֵאה ָיִּתְּׁשַה ןֶבֶא  =  ִית  ַהַּבר ַהל ַע הָנַרְוֲא ֶרןּגְֹּב                          
 הָנָׁש 180 ןֶּב ראהכנ תֵמּו יםִמָי ְךיִרֱאֶה יָהִתַהְּק Iב טּויִחֲא         ןּוּכְדִע    +0                 ןֶמֶׁשְּב יחִׁשָמ לֹמֹהְׁש) 39' א' לכים אמ(                         לֱֹא
 Iס ֶנֶסּוסְּפ העְֹרַּפ-תַּב דֹול ָּגןֵהְלכֹ I ּוביטִחֲא-ןֶּב I דֹוקָצת ֶא לֹמֹהְׁשה ָניִמ זָא. ס"ה לפנ1021-נת בש              ְךֶּמֶלַה ִודָּד-ןֶּב הלֹמְֹׁש .2                           ִה
 ":הלֹ ְּבִׁשיִלית ֵעֵּב-ֶּבר ַעלר ִּדֶׁשֲאה ָוְיה ַברְּד-ת ֶאאֵּלַמְל") 27' ב' א םכילמ                                                                                                                        (י
 ]מּוָנהֱא]=[3]=[ׁשָּדְקִמ[ ִיתַהַּבת ַרּוצ תְכִניָּת) 2-36' ו' לכים אמ     (      +4ם   ִיְצָר ִמתְיִציַאִל ָנהָׁש 480 "וִז") 1' ו'  אכיםמל           (                            ם

  דיח ָנהָׁש 40+ ] םיִהלֹ ֱאםֵׁש[=]5+7[=]ׁשָּדְקִמ]=[3]=[480[        . ס"נה לפ1017-נת שב      לֵחֵה ִםָׁשַלרּויִּב I ׁשָּדְקִמ ןָיְנִּב =              ָנהָׁש ]50]=[5[ "רֶזָע ָהֶבןֶא "ןוצחימנ
  לדֹוָּג ֵהןּכֹ I הַזְרָיֲע כ"חוא לדֹוָּג ןֵהּכֹץ ִחיָמַעֲא                              +7               יםִנָׁש 7ה ָנְבִנ ׁשָּדְקִּמַה) 38' ו' לכים אמ(
 ןָוְׁשֶח =": לּבּו "ׁשֶדֹחְּב) 38' ו' ים אכלמ                       ( .   ס"הפנל 1010-נת בש                םָלְׁשּוה ׁשָּדְקִּמַה ָיןְנִּב
   לֹודָּגן ּכֵֹהָחָנן יֹו                                                                                  +1     ֵריְׁשִּת = ":יםֵאָתִנָה" ׁשֶדֹחְּב) 2' ח' לכים אמ(
                  ׁשָּדְקִּמל     ַּבדֹוָּג ֵהןּכֹ ָנןָחיֹו-ןֶּב II הַזְרָיֲע )36' ה' הי א"בד(.           ס"לפנה 1009- נתש   בתִיַּב ַהריִבְּד-לֶא II תיִרַהְּב חֹתֻל

  יאִבָנ ִחָּיה ַהִּׁשילִֹניֲא                                                                     +27           לֹמֹה           ְׁש תֹולפני מ) 2' בי' כים אלמ(
 ֹוז ָנהָׁשְּבם ְצָרִיִּמִמ בָׁש םָרְבָעָי י נראה מתוכן הכתוב ִּכ     .    ס"נהפ  ל982-נת בש               םְצָרִיִּמִמ בָׁש טְנָב-ןֶּב םָרְבָע ָי
            ֶכםְׁשִּב טְנָב-ןֶּב םָרְבָעָי                                                           +1               ָנהָׁש 40 ָלְךָמ לֹמֹהְׁש) 42' אי' לכים אמ(

 ֵאלָרִיְׂשְּב ְך ֶמֶלםָרְבָעָי ) 25' יב' לכים אמ(             .ס"ה  לפנ981-נת בש    ֶכםְׁשִּב ְךֶּמֶלַהה לֹמְֹׁש-ןֶּב ַחְבָעםְר. 3 
  +3        )                                 26-33'  בי' לכים אמ(
 איִבָנ הָיְעַמְׁש                                                        .ס"  לפנה978- **נתבש         הבעגלי זָּבָנה  םָרְבָעָי 
 ִודָּדת יְלֵבעודה התת ורומק לחפיפה בֵאלָרִיְׂשְּב" תֶמֱאן ְזָמ"     ן ּוּכְדִע   +1 ם                      ַחְבָעְר ִל4 ָנהָׁש) 17' אי' הי ב"בד(

 פרדבנ ָנהָׁש 390+  םַחְבָעְרִל 4 ָנהָׁש) 17' יא'  ביה"דב                                 (.   ס"לפנה  977-ת                בשנכהת הממלא ָקָרע םָעְבָיָר                           =   םִיְצָרִמ תְיִציַאִל ָנהָׁש 520]=7[
 םַחְבָעְרִל 5 ָנהָׁש קַׁשיִׁש העְֹרַּפ) 25' די' לכים אמ (                     +13              ָנהָׁש 17 ָלְךָמ םַחְבָעְר) 21' יד' לכים אמ(
              

  Shishak seems to be Akheperre Setepenre Osochor the Fifth king of the XXI dynasty of Egypt 984-978 B.C.     
  His Second Year was mentioned on a fragment of the Karnak Priestly Annals.                 He was the son of   
Shoshenq A by the Lady Mehtenweshkhet A.   The Lady Mehtenweshet A was also the mother of Nimlot A, 

Great Chief of Ma and, thus, the Grandmother of Shoshenq I 945-924 B.C. 
 

 םָרְבָעָיְל 18 ָנה ָׁש)1' וט' א םמלכי            (.                         ס"ה  לפנ964- תנבש         הַמֲעָכּו ֶּמֶלְךַה םַחְבָעְר-ןֶּב ִבָּיםֲא. 4 
   םָרְבָעָיְל 18ה ָנָׁשת תיח פ עםראהנכ לושהתחי, ִנים ָׁש3              ן ּוּכְדִע  +3                   יםִנָׁש 3 ָלְךָמ םִבָּיֲא) 2' וט' לכים אמ(

   םָרְבָעָיְל 20ָנה ָׁש) 9' וט' לכים אמ    (                                .ס"ה  לפנ961-נת בש                       ֶּמֶלְךַה םִבָּיֲא-ןֶּב ָסאָא. 5 
 לֹודָּג ֵהןּכֹ II הַמְרָיֲא                                                                         +2                ָנהָׁש 22 ָלְךָמ םָרְבָעָי) 20' די' לכים אמ(
  אָאָסְל 2 ָנהָׁש )25' וט' לכים אמ(                                        . ס"פנה  ל959-נת בש     ֵאלָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל םָעְבָיָר-ן ֶּבָדבָנ 
 ָסאָאל 2 ָנהָׁשת יחפת םה ע כנראלושהתחי, ִנים ָׁש2לך  מָדבָנ      ןּוּכִעְד   +1                   יםִנָׁש 2 ְךָלָמ ָדבָנ)  25' וט' א םיכלמ(
                                     אָאָסְל 3 הָנָׁש) 28' וט' לכים אמ(.                                       ס"הנפ  ל958- שנת בֵאלָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל הָּיֲאִח-ןֶב אָׁשְעַּב 

Shoshenq I 8' יד' הי ב"דב(= ַהּכּוִׁשי  ַרחֶז ִעם  (“"Libyans and Nubians                                          "ַהּכּוִׁשים ְוַהּלּוִבים" )ָהרֶֹאהִני ֲחָנס"ה  לפנ947-נת בש) 8' זט' הי ב"בד  
  אָאָסְל 15 )10-12' וט' הי ב"בד (אָאָס ִריתְּב -יא ִב ָנעֹוֵדד- ֶּבןֲעַזְרָיהּו    +23              יםִנָׁש 24 ָלְךָמ אְעָׁשַּב) 33' טו' א םיכלמ(
                  ָאָסא ְל26 הָׁשָנ) 8' טז' אלכים מ( ָנה ָׁש23 ָלְךָמא ְעָׁשַּב  ן ּוּכִעְד .ס"ה  לפנ935-נת בש     ֵאלָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל אָׁשַּבְע-ן ֶבָלהֵא

                    אָאָס ְל26 הָׁשָנת  מפתיחִנים ָׁש2 ָלְך ָמָלהֵא                                  ןּוּכִעְד      +1                    יםִנָׁש 2 ָלְךָמ ָלהֵא) 8' טז' אמלכים (
        ָאָסאְל 27 ָנהָׁש) 15' זט' לכים אמ( ְךֶמֶל ְמִריָע          .ס"הלפנ  934-נת בש      מים י7  לֵאָרִיְׂשְּב ָמָלְךְו רָׁשָקְמִריִז 
 ִנים ָׁש4שך מנ ִניְבִתי ִלְמִרן ָעאבק ביהמ                                       ןּוּכְדִע    +4        ִניְבִתי ִלְמִרָע  ין במאבק) 21' זט' לכים אמ(
            ָאָסאְל 31 ָנהָׁש) 23' זט' לכים אמ    (.                              ס"ה  לפנ930-נת בש            הְרָצִתל ְּבֵאָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל יִרְמָע 
 ןֹורְמׁשֹ תֵאי ְמִרָע ה  ָּבָנכּותֹוָמְל ְל6 הָׁשָנְּב - ָנה ָׁש11 ָלךָמי ְמִרָע    ןּוּכִעְד   +7               יםִנָׁש 12 ָלְךָמ יְמִרָע) 23' זט' לכים אמ(
                                 אָסָאְל 38 ָנהָׁש) 29' טז' א כיםמל       (.                            ס"נה  לפ923- שנתב         ֵאלָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל יִרָעְמ-ןֶּב ְחָאבַא 

 איִבָנּו ִלָּיהֵא ס"פנה ל- 924ת שנכנסת ל נָאָסא ְל38 ָנהָׁש         ןּוּכְדִע   +3               הָנָׁש 41 ָלְךָמ ָסאָא)  10' טו' לכים אמ(
                  ְחָאבַאְל  4) = 41' כב'  אםכימל(כון נ=  ל"הננאי בת     .        ס"ה  לפנ920-נת בש             ֶּמֶלְךַה אָסָא-ןֶּב טָפהֹוָׁשְי. 6 

   ִניֲחָנ- ֶבןהּואֵי + יאִבָנ הּויָכְיִמ        ָנה ָׁש21 ָלְך ָמבָאַאְח     ןּוּכְדִע +17              ָנהָׁש 22 ָלְךָמ ְחָאבַא) 29' זט' אלכים מ(
 טָפהֹוָׁשְי ִל17 ָנהָׁש תליתחמ ליוא) 52' בכ' לכים אמ(       .   ס"ה  לפנ903-נת בש    ֵאלָרִיְׂש ְּבְךֶמֶל ָאבַאְח-ןֶב ּוהַחְזָיֲא 
 לֹודָּג ֵהןּכֹ II בִחיטּוֲאכ "אח ולֹודָּג ֵהןּכֹ II הַמְרָיֲא) 11' טי' הי ב"בד  (+1            יםִנָׁש 2 ָלְךָמ ּוהְזָיַחֲא)  52' כב' אלכים מ(
      טָפֹוָׁשְיהִל 18 הָנָׁש) 1' ג' לכים במ(.                               ס"נהפל  902- **בשנת   ֵאלָרְׂשְּבִי ְךֶמֶל בָאַאְח-ןֶּב ֹוָרםהְי 
      בְחָאַא-ןם ֶּבָרֹוהְיִל 5ה ָנָׁשְּבלא  ו7ה ָׁשָנְּב ָלְךָמ) 16' ח' לכים במ(   ן  ּוּכְדִע   +7            ָנהָׁש 25 ָלְךָמ טָפהֹוָׁשְי) 42' בכ' לכים אמ(

 ?894-נת בשם הֹוָרְי ִלּוִלָּיהֵאב ָּתְכִמ) 12' אכ' הי ב"דב.          (ס"הנ  לפ895-נת ש             בֶּמֶלְךַה טָפָׁשֹוהְי-ןֶּב םָרְיהֹו. 7 
                 יאִבָנ עיָׁשֱאִל + ִיםַמָּׁשה ַלֹוֶל עּוִלָּיהֵא ?םִיְצָרִמ תְיִציַאִל ָנהָׁש 603      +8                 יםִנָׁש 8 ָלְךָמ םהֹוָרְי) 17' ח' לכים במ(

          ם הֹוָרְיִל 15 ל"צ) 25' ח' ב מלכים( ן  ּוּכְדִע        ָאשהֹוְית ֶדֶלּו ה.ס"הלפנ  887-נת בש  ה ָיְלַוֲעַת ְךֶלֶּמ ַהםָרהֹוְי-ןֶב הּוַחְזָיֲא. 8 
 ה ָׁשָנ16 ָלְךָמ בָאַאְח-ןֶּבהֹוָרם ְי                                                    ן ּוּכְדִע   +1    ָנהָׁש 12 ָלְךָמ בָאַאְח-ןֶּבהֹוָרם ְי )1' ג' בלכים מ(

 הָיְלַוֲעַת םָרהֹוְי-ןּו ֶבהַחְזָיֲאאת ו  בָאַאְח-ןֶּבהֹוָרם  ְיג אתהר הּואֵי) 26' ח' ם ביכמל(
                                         ןרֹוְמׁשֹ ְּבָלְךָמ                                                     ָרֵאלִיְׂשְּב. ס"הפנ  ל886-נת בש      ְך ֶמֶליִׁשִנְמ-ןֶּב טָפָׁשֹוהְי-ןֶּב הּואֵי 
 ןֵהַהּכֹ עָדָיהֹוְי י"א עָּבְחּוהש ָאֹוהְי רק דִוָּד יתֵּב ָרעת ֶזאה דישמה הַתְלָיֲע    +0                ָנהָׁש 1 ָלְךָמ ּוהַחְזָיֲא)  26' ח' בלכים מ(

 יִרְמָע תַּב הַתְלָיֲע )26' ח)+(4-3' א י' כים במל( בוששי.           ס"הפנל  886- בשנת               םַלִּוָׁשירִּב הָכְלָמ - הַתְלָיֲע  .9            בָאַּבת ַאְחה ַתְלָיֲע) 18 ' ח' כים במל(

                               +6          ים ִנָׁש 6 הָכְלָמ הַתְלָיֲע) 4-3' א י' לכים במ(
 ":אבֹו ַּבָּמַעּמּודֹו-ֶלְך עֹוֵמד ַעלִהֵּנה ַהֶּמְו") 11-13' גכ' הי ב"בד(                                                  ׁשָאֹוהְיח את מש ןּכֵֹהע ַהָדָיהֹוְי      הָיְזַחֲא-ןֶּב ָאׁשֹוהְי יםִנָׁש 7 ןֶּב) 1' גכ'  ביה"דב(
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                                        הָנָׁש 130 ןֵהַהּכֹע ָיָדֹוה ְייֵּיַח) 15' כד'  בהי"דב(.                        ס"ה  לפנ880-נת בש               ְך ֶּמֶלַה ּוהָיְזַחֲא-ןֶּב הֹוָאׁשְי. 10

 לֹודָּג ֵהןּכֹ II דֹוקָצ                                                                                                                                                              
     ָנה ָׁש29 ָלְך ָמהּואֵי                                                                        ןּוּכִעְד  +23                  ָנהָׁש 28 ְךָלָמ הּואֵי) 36' י' לכים במ(
 ָאׁשֹוהְי ִל23 הָנָׁש )1' גי' ב כיםמל(                                 .        ס"נה  לפ857-נת שב     לִיְׂשָרֵאְּב ְךֶמֶל אהּוֵי-ן ֶּבזהֹוָאָחְי
 הָנָׁש 15י אּוַל ְוָנה ָׁש14 ָלְךָמז הֹוָאָחְי                                              ןּוּכִעְד  +14            ה ָנָׁש 17 ָלְךָמ זָחהֹוָא ְי)10' גי' לכים במ(
  ָאׁשֹוהְי ִל37 ָנהָׁש) 10 'גי' כים בלמ(                                   .     ס"הנ  לפ843-נת בש      ֵאלָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל זָחָאֹוְיה-ן ֶּבׁשָאיֹו
 וידבעי ת בידַמּו הׁשָאֹוהְי) 25' כד' ב הי"דב(                                              +3                ָנהָׁש 40 ָלְךָמ ָאׁשֹוהְי) 2' בי' ם בילכמ (
  ָאׁש ְליֹו3 = ָאׁש ְליֹו2 ףסֹו) = 1' די' לכים במ( ודלתיע  ןּוּכְדִע.      ס"ה  לפנ840-נת בש           ְךֶלֶּמ ַהׁשָאֹוהְי-ןֶב הּוַמְצָיֲא. 11

 לן ָּגדֹוֵהּכֹ ּוםּלַׁש                                                                                  +13                ָאׁשיֹו לש ויימף ֹוסְּב) 8' די' לכים במ(
  )רעוזמן מש(. ס"נה   לפ827-נת בש            הְצָיַמֲאל  עָאׁשיֹו  ןֹוחיְצִנ
  ָנה ָׁש17 ָלְךָמ ָחזהֹוָאְי-ן ֶּבָאׁשיֹו                                                        ןּוּכִעְד    +1                ָנהָׁש 16 ָלְךָמ ָאׁש יֹו) 10' יג' לכים במ(
      הָיֲאַמְצְל 14  =ָנהָׁש 15מקום  ב)23' די'  בלכיםמ( ן  ּוּכְדִע .   ס"הפנל  826-**נת בש  ֵאל ָרִיְׂשְּב ֶמֶלְך ׁשָאיֹו-ןֶּב םָעָרְבָי
                           )17' יד' בלכים מ( ָאׁשיֹו תֹומחרי  אָנהָׁש 15ת ֵמ הָיַמְצֲא                           +15               ָנהָׁש 29 ָלְךָמ הָיְצֲאַמ) 2' די' לכים במ(
 .  ס"נה  לפ811- נתש    בְךֶלֶּמַה הָיְצַמֲא-ןֶב ּוהָּיִּז ֻעהַזְרָיֲע. 12

 יאִבָנ ָנהיֹו                                                                           +12                םִיְצָרִמ תְיִציַאִל ָנהָׁש 698]=5[-ל מהח=    ןָּבְרּוחל ֶׁש םיֹוַעד  םַעָז תֹואבּוְנ
 ֻעִּזָּיהּוְל 12 =יא ִבָנ מֹוסָע=  םָעְבָרָיְ ל27  =)1' טו' לכים במ(   ן ּוּכְדִע=  . ס"  לפנה799-ת נשב                )8' מוס זע( ָנְךַהֲא םּואְנ =                    ׁשָרַעָהני פ לםָנַתִיְׁש) 1' אמוס ע(
                                        לֹודָּג ֵהןּכֹ III הַזְרָיֲע                                                                             +2                                  ] ַעׁשָרָה]=[8]=[ָנְךֲא[         IIק ֶד ֶצ+ Iק ֶד ֶצלֹוס ַעמ ָעתֹואבּוְנ

  הּוֻעִּזָּיְל 14 ָנהָׁש=  ׁשָאֹוי-ןֶּב םָרְבָעָיְל 29          .                ס"ה  לפנ797-ת נשב                                    I ְךָנֲא      =ָרַעׁשָה ִיםְצָרִמ תְיִציַאִלָנה ָׁש 700]=7[
 יאִב ָנֵׁשַעהֹו םָעְבָיָר      בימיו של הָנ ָׁש53 ָלְךָמׁש ָאֹוי-ןֶּב םָרְבָעָי  ןּוּכִעְד +24             הָנָׁש 41 ָלְךָמ םָרְבָעָי)  23' די' ם בלכימ                          (המחנורית חאלמֹוס  ָעתֹואבּוְנ

 ּוהָּיִּזֻעְל 38 ָנהָׁש )8' טו' לכים במ(                      םָדִׁשיֳח 6 =. ס"הלפנ  773-ת נבש    לֵאָרִיְׂשְּב ְךֶלֶמ םָרְבָעָי-ןֶב ּוהַכְרָיְז              
 הּוֻעִּזָּיְל 39ת שנלקרוב  הך בחצימלׁש ָאֹוי-ןֶּב םָרְבָעָי-ן ֶּבּוהַכְרָיְז      ןּוּכְדִע    +½                      ּוהֻעִּזָּיְל 39 הָנָׁש) 13' טו' ם בלכימ(

  הּוָּיִּזֻעְל 39 הָנָׁש) 13' וט' לכים במ(                      1 ׁשֶדֹח =.  ס"נה  לפ772-נת בש          ֵאלָרִיְׂש ְּבֶמֶלְך יׁשֵבָי-ן ֶּבםּלּוַׁש
 ֹולדָּג ַהּכֵֹהןַה III הַזְרָיֲע לומ ּוהִּזָּי ֻעצרעת) 20' וכ' הי ב"בד(        1 ׁשֶדֹח=   +121/              הּוֻעִּזָּיְל 39ת נשב)  17' וט' לכים במ(
 הּוֻעִּזָּיְל 39 ָנהָׁש )17' טו'  בםמלכי                             (          .  ס"פנה  ל772-נת בש          לֵאָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל יִדָּג-ן ֶּבַנֵחםְמ

 ָנה ָׁש11 ָלְך ָמםֵחַנְמ                                                                         ןּוּכִעְד  +11            יםִנָׁש 10 ָלְךָמ ַנֵחםְמ) 17' וט' לכים במ(
 הַזְרָיֲעַל 50 ָנהָׁש )23' וט' ם בלכימ             (                       .   ס"הלפנ  761-נת בש    ֵאלָרְׂשִיְּב ְךֶמֶל םֵחַנְמ-ןֶב הַקְחָיְּפ

                                                      +2             יםִנָׁש 2 ְךָמָל הַקְחָיְּפ) 23 'וט' לכים במ(
 הּוִּזָּיֻעְל 52 ָנהָׁש)  27 'וט' לכים במ(                              .            ס"הנ  לפ759-ת נבש       ֵאלָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל ָיהּוְלַמְר-ן ֶּבַקחֶּפ

               הּוִּזָּיֻעְל 52 ָנהָׁש ":הּוָּי ֻעִּזְךֶלֶּמֹות ַהמ-תְׁשַנִּב") =1' עיה ושי(                                        יאִבָנְל הּוָיְעַׁשְי תַׁשָּדְקָה =    ַעׁשָלָר ָנהָׁש 38 
 הַמְצָיֲא ְךֶלֶּמַה לו שכדנראה נכ = ץֹוָאמ-ן ֶבַׁשְעָיהּוְי) 1' ישעיה א                   (+0                  הָנָׁש 52 ְךָלָמ ּוהִּזָּיֻע) 2' ו ט'בם כילמ                (IIק ֶדֶצ + Iק ֶדל ֶצַע ּוהָיַׁשְע ְיתֹואבּוְנ

 . ס"הפנ  ל759-נת בש               ֶּמֶלְךַה הּוָּיִּזֻע-ןֶּב םָתיֹו. 13
  יאִב ָניָכהִמ= ּו ָיהְלַמְר-ןֶּבח ַקֶּפְל 2נת בש )32' וט' בם יכמל(     ן ּוּכְדִע  +16               ָנהָׁש 16 ָלְךָמ ָתםיֹו) 33' וט' בלכים מ(
 .ס"הנ  לפ743-נת שב                   ְךֶלֶּמַה םָתֹוי-ןֶּב ָחזָא. 14

 ִם ַלָׁשירּועל  ו עלםר אֶלְךֶמצין ור הּוַמְלָיְר- ֶּבןַקחֶּפ) ' ח-' ז יהעשי  (            +10                  םְפַרִיֶאן ְלָמ ְזיֵחְוִט) 16 -8' שעיה זי(
 ִריםֻּפ ד ַע =ׁשָּדְקִּמַה ןְרָּבּוְלח ָנהָׁש 65 = םִיַרְפֶא ץֵקח ָוְטּו   .         ס"נהלפ  733-נת בש           ֵאל ְׂשָרת ִיּולָגְל "לָּמנּו ֵאִע"ח ָו ְט  ההָוְי ָתםֹוח]=ֹוָרהּת םֹוֲחת[ Iק ֶדֶצ ְלןָמְז יֵחְוִט

 ָנה ָׁש28 ָלְךָמ ָיהּוַמְלְר-ן ֶּבַקחֶּפ                                                         ןּוּכִעְד    +2                 ָנהָׁש 20 ָלְךָמח ַקֶּפ) 27' וט' ב לכיםמ(
 ָחזְלָא 12 ָנהָׁש ) =1' יז' ב יםכלמ(ו  זָנה ָׁשףבסו             ןּוּכְדִע   .ס"ה  לפנ731-נת בש     ֵאל   ָרִיְׂשְּב ְךֶמֶל הָלֵא-ן ֶּבַעֵׁשהֹו                             ח
      +4                   ָנהָׁש 16 ָלְךָמ ָחזָא) 2' זט' לכים במ(                              ֹו
 ֹולדָּג ַהּכֵֹהןַה III הַזְרָיֲע רֵׂשֲעַּמַה ְוהָמרּוְּתַה) 12' אל'  בהי"בד(.   ס"נה  לפ727-נת בש            ְך ֶלֶּמ ַהזָאָח-ןֶב ּוהְזִקָּיִח. 15                    ָת
 ָּיהּוִקִחְזְל 4 ָנהָׁשת יַלִחְת ִּבןְמרֹוׁשֹ לַער  ָצרֶסֶאְלַמְנַׁש) 9' חי' לכים במ(       +6 +              יםִנָׁש 9 ָלְךָמ ֵׁשַעהֹו) 1' זי' לכים במ(                             ם

 ְזִקָּיהּוִחְל 6 ָנהָׁש )10' חי' לכים במ(    .                                 ס"הפנ  ל721-נת בש  ַלּגֹוָלה ָיָצא לְׂשָרֵאִי ַעׁשָר ָלָנהָׁש 76]=םָתֹוח]=[7+6[          ְךּוּפִה=  I ֶמתֱא
  
 ֵאלָרִיְׂש התקיימה ממלכתָנה ָׁש 260ה "                               ס          

 
 
           םִיְצָרִמ תְיִציַאִל הָנָׁש 779]=5]=[ןַח ּבֶֹבןֶא[ תַאבּוְנ) 16' חעיה כשי  (    +8                         הּוִקָּיְזִחְל 14 הָׁשָנ) 1' ועיה ליש                              (IIק ֶדל ֶצַע ּוהָיַׁשְע ְיתֹואבּוְנ
 יאִב ָנחּוםַנ  ":                                                                                                  ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש--מּוָּסד ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד ִהְנִני" ) =16' חכה עישי(
                                                                                                                                 .Shabaka 712-698 B.Cּכּוׁש- ֶמֶלְךִּתְרָהָקה = )9' זל שעיהי(

   ִחְזִקָּיהְל 14 ָנהָׁש הָּיִקִחְזְל הָנָׁש 15תיב מכ) 5' חלה עישי= (      .ס"נהפ  ל713-נת בש   הָקְרָהִּת  +םַלִּוָׁשל ירַע רָצ יבְנֵחִרַס ) 8' חשעיה לי( "זָחָאת לֹוַמֲעְּב"ת אֹו
  לֹודָּג ֵהןּכֹ הָּיְלִקִח )18' חי' לכים במ(                                                     +15          )2' יח'  בםמלכי( ָנהָׁש 29 ְךָלָמ ָּיהִקְזִח
   .ס"ה  לפנ698- נתבשת ִחְזִקָּיה                                ֹו                                                            מ

 מהונחת יחר לאּוהָיַׁשְע ְיתֹואבּוְנ                                                             ":ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיַע-- ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתרָאֵכן")  = 15' מה יהעשי(
                                                                                               105+ 

 390+40=  ׁשָּדְקִּמַה יֵּיַחְל ָנהָׁש 430ה "ס = יםִנָׁש 6 עוד) 6-4' דחזקאל י(.       ס"ה  לפנ593-שנת                ב     לאֵקֶחְזְי תַׁשָּדְקָה     ההָו ְיֵניְפִל תיִרְּבַל ָנהָׁש 30) 1' אחזקאל י(
                                                                                                             1+       

 אלֶחְזֵקְים  עI םעפ ןיִכֹוָיְיה תּולָג ְל6 ָנהָׁש) = 1' חחזקאל י    = (  .  ס"הנ  לפ592-נת          בש  םיַּבִּדַה ׁשבּוְל ׁשִאיָה            "יַׁשִביֲא"              
     הָנ ָׁש910]=9+1[ = 587- דוַע 1497-ת שנ םִיָרְצִמ תְיִציַאִמ=        +5                      ַעׁש                   ָרָל = ָנהָׁש 210]=3]=[הָוהְי םָתֹוח[
  רֶנאַּצַכְדּובְנ ִל19 ָנהָׁש) = 12' ברמיה ני(        =                     .ס"הנפ  ל587-ת שנד ַע ָנהָׁש 430 ה"ס  ׁשָּדְקִּמַה יֵּיַח) = 6-4' דחזקאל י (ןְרָּבחּוַה                 

 ָנה ָׁשII=  430 תִריַהְּבת חֹֻלת ַרבּוְק       ) =                7' דכריה ז (האָׁשרָֹה ֶאֶבןָה=  כספת       הָיִּתְּׁשַה ןֶבֶאד ּוסִי         = ןַחן ּבֶֹבֶאד ּוסִי )16' חכה עישי(
 ְּבִרְבָלהת ַמּוה ֵהןּכַֹה הָיָרְׂש) = 27' ברמיה ני(


