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סדר הזמנים הנבואי שקבע קהלת מחייב 
לעולמנו נכון השלום האמתי לבא את 

בסופה של  ,של מלומדי המלחמה ,זה
מתוך הכוונה עקובת דמים וזאת דרך 

ְוָהָיה ) = 4-2= (ישעיה ב'  האלהית המוכתבת
ָנכֹון ִיְהֶיה  יםְּבַאֲחִרית ַהָּיִמ 

ְיהָוה ְּברֹאׁש ֶהָהִרים - ַהר ֵּבית
 ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ְוִנָּׂשא

 ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ַהּגֹוִים- ָּכל
-ַהר-ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל

ֵהי ַיֲעֹקב-הָוה ֶאליְ   ֵּבית ֱא
ְוֵנְלָכה  ְוֹיֵרנּו ִמְּדָרָכיו

ּיֹון ֵּתֵצא ִּכי ִמּצִ    ְּבֹאְרֹחָתיו
 ְיהָוה- ּוְדַבר תֹוָרה

 ְוָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹוִים  ִמירּוָׁשָלִם
ְוִכְּתתּו  ִּביםְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַר 

ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים 
- לֹא--ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות

- ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא- ִיָּׂשא גֹוי ֶאל
  ...ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה

  
סדר הנכון אשר כלומר, קהלת ידע את ה

 הריבונות של  אתַהָּיִמים  ַאֲחִרית יביא אל
חוקיות כי . לכן, קהלת ידע ָהַאֲחִרית

 הזמן חּוטשל  החוקיות היא דוִ ּדָ מעגל 
  .בשושלת אדם =שנה  440

  
ואמנם, לא יצלח המהלך להביא נכון את 
השלום האמתי לעולמנו לפני בואה של 
המלחמה האחרונה ואולי מניסיון לבטל 

  את קיומה.
  

הסכמים כגון כריתת בריתות של נם, ואמ
את מערך ולחזק שלום במטרה להגדיל 

של כוחות רשע, אין ההגנה מפני מגמות 
 ָהַאֲחִרית הריבונות של בכוחם להביא את

  .ַהָּיִמים ַאֲחִריתאל 



  ד:וִ להלן חוקיות מעגל ּדָ 
 

NQ =  מעגלתרבוע הבמובנה  =π  מובנה  
  
   NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  

  

NQ22 = מובנה = שימור כמות ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132=  טּו= ח ַמְעַּגל  
NQ7   = 2 רטֶ ֹוֶאְצָּבעֹות   = ק 42=  אדיאניםר  

  

  π = ַמְעַּגל/רטֶ ֹוק               

             = 22/7 π    
  

  
  

  ]ֵאל]=[ָיִכיןוְ ֹּבַעז ]=[4=[]ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת[
  
  

 :=  בשושלת אדם  שנה 440הזמן  חּוטוְ  

  
  

  לפנה"ס  4166-= שנת     בריאת אדם מאריך ימים                         =  ְּבֵעֶדן- ַּגן =            0000    

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"ס** =  1966-במרץ) = שנת  20ב' (נקודת השוויון י' אדר ב' =  י"ג בחודש אדר =הולדת יוסף   =  שנה 2200+ 
  לפנה"ס 1949-= שנת          הּוַרד ִמְצָרְיָמה שנה = 17= יוסף בן                                                                                                      

  חיפר-לפרעה ח' 6שנת לפנה"ס =  1927-שנת =  ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    
 לפנה"ס 1913- = הולדת פרץ              = שנת  שנה 53יוסף בן  = ֹעֶלה ִתְמָנָתהשנה  64יהודה בן                  

  לפנה"ס = במערת המכפלה 1910- שנת החנוט נקבר   =  ַיֲעֹקב=  שנה 56= יוסף בן                                                                  

  לפנה"ס  1526-= שנת                                           Iהכתרת פרעה אמנחותפ'   =   שנה   440+ 

  לפנה"ס 1519- = שנת   ) שנה17+  430= ( יציאת מצרים =  Iלפרעה אמנחותפ'  7+ 

  לפנה"ס 1113-= שנת       שנה = הולדת דוד  406+                                                           



ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח - ֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 

  לפנה"ס 1086-= שנת     27) = דוד בן 13-12(שמואל א' טז' ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  ֵבית ָּדִודלְ  44שנה = בניין המקדש = שנה  40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
  שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  שנה = עתליה   6 +
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      
  לחזקיהו = אות מעלות אחז 14שנה = שנה  29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 8לפנה"ס = (מלכים ב' כב'  646-שנת  = ליאשיהו 18שנה  =           שנה   440+ 
  לשימור לוחות הברית ן ֹּבַחןֶאבֶ = יסוד כספת  חורבן המקדש יסוד אבן השתייהלפנה"ס =  611-שנה  = שנת      35+           

  ...ָּפָרס ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו-ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל-ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ְוַעד- ָּכל+  ֵּבְלַׁשאַּצר+   ֱאִויל ְמֹרַד + ְנֻבַכְדֶנאַּצר              
  ...ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצישנה =  II               +2500בניין מקדש = תחילת  ְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁשלפנה"ס =  415-שנה  = שנת      70+           
  לסה"נ 1959שנה =   11+    מאי נולדה מדינת ישראל  = ה' בחודש אייר 15=     1948שנה  = שנת  9248+           

       שנה  38=  )יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקב תּדֹורֹוקצב =  במרץ 20=  בחודש אדרי' י הופעת השביט האלֵ =  פורים= ** 1986שנת =   שנה     38+           
ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =             ּדֹור                 = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש

  = הסכם שלום = יצחק רבין עם המלך חוסיין ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 
    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת                שנה  26+          
  בחודש אדרבמרץ = י'  20) למדינת ישראל = נקודת שוויון = יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבת ּדֹורֹו 2=  פורים=  2024= שנת  שנה                  4+              

  
  

]=[ישראל] משמר תיעוד למסר היסטורי המתאר את 1522+ישר]=[-סיכום הפענוח: [אל
למלכות  6" ותוארכה לשנת ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ למצרים, בכתובת שיוחסה ליוסף " ַיֲעֹקבידת יר

  .IIציור הקיר במקדש קבר הנסיך חנום חותפ' חיפר, ב-פרעה ח'

  
  

ִהיםכדאי לך לזכור כי  שלח אל  ֱא
 ) =6= (דניאל יב'  מלאכו ֲאִביַׁשיאת  ָּדִנֵּיאל

ֵקץ  ָמַתי-ַעד... להודיעו ְלבּוׁש ַהַּבִּדים
- ָוֶאְׁשַמע ֶאת) = 7= (דניאל יב'  ַהְּפָלאֹות

ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל 
ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר ַוָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו 

ִּכי   ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם-ֶאל
-ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים

  ...ֵאֶּלה-ִּתְכֶליָנה ָכל--ֹקֶדׁש- ַעם
  

 ְּפָלאֹותמשמעותה  ָהַאֲחִריתכלומר, 
ניפוץ אבן השתייה והוצאת ב ְיהָוה

 למימוש כספתאבן הלוחות הברית מ
  כנבואה. ַהָּיִמים ַאֲחִרית ריבונות של


