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   ...עֶֹצב�ֶ�ֶרְ�  ) =24' תהילי� קלט= (  בדרכוהאד
 המציא וממציא לו אלהי
ָנְתָ� ֲעֵנִני ְ)ִצְדָקֶת�ָ  ) =1' תהילי� קמג= ( ְיהָוהל ֶ%  ֱאמ#ָנת!   )4' לבדברי� ( ...ֵאל ֱאמ#ָנה ...ֶ)ֱאמ+

   ...ֱאמ#ַנת ִע0ֶיָ� חֶֹס. ְי%#עֹת ָחְכַמת ָוָדַעת ) =6' ישעיה לג= (ת מֶ אֱ  ֱאמ#ַנת
  ...ְיהָוהל ֶ%  ֶ)ֱאמ#ָנת!האמי. ידע ושמאד
 1ְבָרָה
 הוא הראשו. 

  π = 22/7 ...ְ)ַמְע2ְל!ֶתי�ָ  ) =5' תהילי� יז= ( ְיהָוהת ְ)ַמְע2ְל! ָחְכַמת ָוָדַעת = לרבע מעגל
   

  
  : כדלקמ.– ְ)ַמְע2ְל!ת ְיהָוה "ֱאמ#ַנת ִע0ֶי�ָ ", כ�� לפי

   
, כלומר  =)2' בראשית לז(...  ֵא9ֶה 0ְֹלד!ת ַיֲעקֹב =מתחיל" ֱאמ#ַנת ִע0ֶי�ָ  "לנצח ישראל בתיעודמני. השני
   .א

 יציאת י שלאירוע ההיסטורעד ל שנה 430ישראל �בה ישבו בניו נמכר יוס: במצרי
 מאותה שנה בה

  . )40' בראשית יב(. ..ְ%לִֹ%י
 ָ%ָנה ְו1ְרַ)ע ֵמא!ת ָ%ָנה�� #מ!ַ%ב ְ)ֵני ִיְ<ָרֵאל ֲאֶ%ר ָיְ%ב# ְ)ִמְצָרִי
 = מצרי

  .ָ%ָנה 430 ְ)ַמְע2ְל!ת ְיהָוה
  
  

 המאות  מתחילה...
 ַהַ?ָ)תי!�ַלֲע<!ת ֶאת ) =14' דברי� ה= ( בכל שבוע תכוללה" ֱאמ#ַנת ִע0ֶי�ָ "ספירת   .ב
 הב) ראשונה לספירה( ַהַ?ָ)ת היא ) =29' שמות טז= ( ...ְיהָוה ָנַת. ָלֶכ
 ַהַ?ָ)ת�ְרא# ִ@י=  ַהַ?ָ)תהיא  ַהַ?ָ)ת



 ) =19' שמות טו= (סו: � נבקעו המי
 של יCָה ְ)ת!ְ� ַה%ָ(ָCְַבֵני ִיְ<ָרֵאל ָהְלכ# ַב#...   
  . י!
7 ַמְע2ְל!ת ְיהָוהְ) 

  
  

ִיְ<ָרֵאל � ַוְיִהי ִבְ%מ!ִני
 ָ%ָנה ְו1ְרַ)ע ֵמא!ת ָ%ָנה ְלֵצאת ְ)ֵני) =1' ו' מלכי� א= (  של שלמה המל�תיעוד  .ג
Dֵמֶאֶר �
כוללת את " ֱאמ#ַנת ִע0ֶי�ָ ", .לכו .מקדש הראשו.בבניי. ו עבודות התחילה יתממציי. ... ִמְצַרִי

  . שנה וג
 את יו
 החורב. וקבורת לוחות הברית בכספת אב. השתייה430יי המקדש הראשו. שנות ח
  .ָ%ָנה 910 ְ)ַמְע2ְל!ת ְיהָוה

  
  

הסתמ� על שנות ב[ ) =1' טו' מלכי� ב= ( ְלָיָרְבָע
 ֶמֶלְ� ִיְ<ָרֵאל 27בשנת  ) =1' עמוס א= ( ...ְ%ָנַתִי
 ִלְפֵני ָהָרַע%  .ד
CָHִה ֶמֶלְ� לְ  12נת ש היא ]חיי המקדש  שנה ליציאת מצרי
 700 .ימנ  ="ֱאמ#ַנת ִע0ֶי�ָ ", ואכ. .ְיה#ָדה� ע+

ֲאֶ%ר  ָהָיה ַבIְֹקִדי
 ִמ0ְק!עַ �ִ�ְבֵרי ָעמ!ס ֲאֶ%ר) = 19' דניאל ח= (ַהHַָע
 תקופת התחילה  ָהָרַע%ביו
 , כלומר
CָHִה ֶמֶל�ְ �ָחָזה ַעל   . )1' עמוס א= ( ...י!K% ֶמֶלְ� ִיְ<ָרֵאל�ה#ָדה #ִביֵמי ָיָרְבָע
 ֶ).יְ � ִיְ<ָרֵאל ִ)יֵמי ע+

  .ָ%ָנה 700 ְ)ַמְע2ְל!ת ְיהָוה
  
  

א
  = )2' עמוס א(... ְיהָוה ִמCLִ!. ִיְ%Kג #ִמיר#ָ%ַלִ
 ִי0ֵ. ק!ל! ְוKְבל# ְנא!ת ָהרִֹעי
 ְוָיֵב% רֹא% ַהַ@ְרֶמל :ַוCֹאַמר  .ה

 ַהה#אוהיא תסתיי
 ) עד כא.(  שנה2834ברצ:  ַהHַָע
 תקופת מתמשכת ָהָרַע%יו
 מ, כ�!C(ַ...  וכ�

ֱאמ#ַנת ", כלומר ) =19' דניאל ח= ( ...ִיְהֶיה ְ)1ֲחִרית ַהHַָע
 ִ@י ְלמ!ֵעד ֵקD� ִהְנִני מ!ִדיֲעָ� ֵאת ֲאֶ%ר: מתועד

 ַהה#א תגש
ת" ִע0ֶי�ָ !C(ַ ) =19' חזקאל לחי= ( 

 ַהה#א ִיְהֶיה ַרַע% 2ָד!ל ַעל 1ְדַמת ִיְ<ָרֵאל�ִא!C(ַ לֹא...   


 ַהה#א!C(ַ  =ַמְע2ְל!ת ְיהָוה(ְ...  
  
  

ְוַנְס0ֶ
 ַ@ֲאֶ%ר ַנְס0ֶ
 ) = 9"5' זכריה יד= ( שמעלהי) ְ%ָנַתִי
 ִלְפֵני ָהָרַע%(עוד תשוב " ֱאמ#ַנת ִע0ֶי�ָ ", כ.� א
  .ו
CָHִה ֶמֶל�ְ  
 ַהה#א לֹא ְקדִֹ%י
 ִע�Oְָ �ְיה#ָדה #ָבא ְיהָוה ֱאלַֹהי ָ@ל�ִמNְֵני ָהַרַע% ִ)יֵמי ע+!C(ַ ְוָהָיה �ִיְהֶיה א!ר 

ְוָהָיה  א!ר�ֶעֶרב ִיְהֶיה� ָיה ְלֵעתָלְיָלה ְוָה �י!
 ְולֹא� לֹא��ֶאָחד ה#א ִיָ#ַדע ַליהָוה� ְוָהָיה י!
 ְיָקר!ת ְוִקNָא!.


 ַהה#א ֵיְצא# ַמִי!C(ַ �ֶאל 

 ַהPְַדמ!ִני ְוֶחְצָי
 ֶאל�ַחCִי
 ִמיר#ָ%ַלִ
 ֶחְצָיCַָה �ָה1ֲחר!. 
Cָָבחֶֹר:  ַה# DִיPַ(ַ


 ַהה#א ִיְהֶיה ְיהָוה אֶ � ָ@ל� ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְ� ַעל ִיְהֶיה!C(ַ DֶרKָחדָה��מ! ֶאָחד%ְ#...  

 ַהה#א!C(ַ  = ָהְ)ַמְע2ְל!ת ְיהו...  

  



  כל האירועי
 ההיסטוריי
 שהתרחשו ,כל עוד כספת אב. השתייה שומרת על לוחות הברית, .כוא  .ז
 וכ. "י�ָ ֱאמ#ַנת ִע0ֶ " ה
 עד ימינוו  תוצאות חורבנוללכו בית שני ובימי ) =1' תהילי� קלז= ( ...ַעל ַנֲהר!ת ָ)ֶבל


 ַהה#א!C(ַ  =ַמְע2ְל!ת ְיהָוה(ְ...  
  
  


 ַהה#א מנהתגשת 8להל. !C(ַ  =וְ ִ) " ֱאמ#ַנת ִע0ֶי�ָ "... ְ)ַמְע2ְל!ת ְיהָוה 
  :1ְדַמת ִיְ<ָרֵאלַעל ְיר#ָ%ַלִ
  


 ַהה#א ְ)י!
 )!א ג!ג ַעל  .1!C(ַ ְוָהָיה �1ְדַמת ִיְ<ָרֵאל ��ֲאדֹ 
    ) 18' יחזקאל לח(... ָני ְיהִוה 0ֲַעֶלה ֲחָמִתי ְ)Nִ1יְנא+
  


 ַהה#א 0ְִהֶיה ְמה#ַמת  .2!C(ַ ְוָהָיה �ְוֶהֱחִזיק# ִאי% ַיד ֵרֵעה# ְוָעְלָתה ָיד! ַעל 
   )13' זכריה יד(... ַיד ֵרֵעה#�ְיהָוה ַרָ)ה ָ)ֶה
  

ֹת ְלֶמֶלְ� ְיהָוה ְצָבא!ת  ְיר#ָ%ָלִ
 ְוָעל# ִמֵ�י ָ%ָנה ְבָ%ָנה ְלִה0ַ%ְֲחו�ִאי
 ַעלַה2!ִי
 ַה)ָ � ַהI!ָתר ִמָ@ל�ְוָהָיה ָ@ל  .3
@!ת�ְוָלחֹג ֶאת +Q16' זכריה יד(... ַחג ַה(   

  
ָכה #ַמְרNֵא #ְרָפאִתי
 ְוִג9ֵיִתי ָלֶה
 ֲעֶתֶרת ָ%ל!
 ֶוֱאֶמת� ִהְנִני ַמֲעֶלה  .4    )6' ירמיה לג(... R9ָ ֲאר+

  
   )11' זכריה יד( ...ע!ד ְוָיְ%ָבה ְיר#ָ%ַלִ
 ָלֶבַטח�ְוָיְ%ב# ָבR ְוֵחֶר
 לֹא ִיְהֶיה  .5

  
6.    
        � ְיהָוה ְוִנ%2ַ ח!ֵר% ַ)Pֵֹצר ְודֵֹרְ� ֲעָנִבי
 ְ)מֵֹ%ְ� ַהHַָרע ְוִהSִיפ# ֶהָהִרי
 ָעִסיס ְוָכל�ִהIֵה ָיִמי
 ָ)ִאי
 ְנא+

   � ְ%ב#ת ַעOִי ִיְ<ָרֵאל #ָבנ# ָעִרי
 ְנַ%O!ת ְוָיָ%ב# ְוָנְטע# ְכָרִמי
 ְוָ%ת# ֶאת� ְוַ%ְב0ִי ֶאת !ת 0ְִתמ!ַגְגָנהַה2ְָבע   
  ר ָנַת0ִי 1ְדָמָת
 ְולֹא ִיIְָת%# ע!ד ֵמַעל 1ְדָמָת
 ֲאֶ% �#ְנַטְע0ִי
 ַעל Nְִריֶה
�ֵייָנ
 ְוָע<# ַגI!ת ְוKְכל# ֶאת   
   
  )15"13' עמוס ט(... Kַמר ְיהָוה ֱאלֶֹהי�ָ ��ָלֶה

 
   ִ@י ֵביִתי  ִמְזְ)ִחי� ע!לֵֹתיֶה
 ְוִזְבֵחיֶה
 ְלָרצ!. ַעל�� ַהר ָקְדִ%י ְוִ<Oְַח0ִי
 ְ)ֵבית 0ְִפ9ִָתי� ַוֲהִביא!ִתי
 ֶאל    .7

 )7' וישעיה נ( ...ָהַעOִי
�0ְִפ9ָה ִיPֵָרא ְלָכל�ֵ)ית   
  
  

 ַהה#א                                        .8!C(ַ =  ְזֵ)ַחOִ17"13' יחזקאל מג (11/14 ְ)ַמְע2ְל!ת ְיהָוהַה(  

   

  


