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          ית אִׁשֵר ְּב- תָהֱאלִֹהיה ָדּועְּתַה              ר יִנ יָרִמ
 
 

 "... ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָּכבֹודְּתנּו"
 )16' ירמיה יג                                         (

 
  "ָפַעל ְוָעָׂשה-ִמי"
  "קֵֹרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש"
  " ִראׁשֹוןְיהָוהֲאִני "
  ."..הּוא-ִנים ֲאִניַאֲחרֹ-ְוֶאת"
 )4' ישעיה מא   (

 
 תֹורֹוּדבקצב    ןזמהועד  תמ,  ]9+1]=[לְׂשָרֵאִי[  ת  שם  אֲעקֹבַי  שמע  בוו  שחר  ותמא
ֹוָכב ּכ "ְלָעםִּבי בפ" יֵלאָה"**ט בישה תעוופ הורחזפפת למוח פעימתו ולֵאָרְׂשִי  ַצחֵנ
 . )17' דמדבר כב( ":קֹבֲעַי
 
 )  =9'  אשית  ורב(  )  =14'  ברים  בד(  ":ָנהה  ָׁשמֶֹנְׁשים  ּולִֹׁשְׁש"=עד  ותמ  דחא  רֹוּד  ן  שלווח  זמט
ָהֱאלִֹהים -ֶאת" ]..תרֹ  ּד25ֹ  ָנהָׁש  950"..  [  ִאיׁש  ַצִּדיק  ָּתִמים  ָהָיה  ְּבדֹרָֹתיונַֹח"

 ]הָנָׁש  76]=[םָתֹוח]=[38+38[=  י  ֵלאָה**ל  ש  אחתקפה  באמת  הו":  נַֹח-ִהְתַהֶּלְך
 תימפע, ומרכל. ףיֹוֵס הוא יום הולדתו של רָדֲא  ׁשֶדחֹוג  ְּב"ינשלמת  בתאריך  קבוע  

 . ]8]=[ָרֵאלם ִיְׂשֵׁש[ תמרת אשמ ֹותרֹוַהּדב צק
 

  ִאּיֹוב  ַאֲחֵרי  זֹאת ַוְיִחי  "=  ּדֹר  ָׁשָנה  35  =  אחד  רֹוּד  בספר  איוב  מתועד  טווח  זמן  של
 .)16'  מבִאּיֹוב(" ַאְרָּבָעה ּדֹרֹות--יוֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיְרֶאה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבֵני ָבָנ

 
 ב"עק/ועד  ניסן      =    ָנהָׁש  6173=    ה"  לס2007+נת  ש    =דַע  I  םָדָא  תיארב  מדֵדֹוד  מּועיִּתַה

  באורח ג"עק/ו  ובניסן  ]ֶמלֶס[=]4[=]םָתֹוח[=    קֹב  ַיֲעֹוָכבּכ  =י  ֵלָהא**    עםבחפיפה  
  ]לֵא[=]םָתֹוח[=]ִמידָּת]=[ַצחֶנ[]=4=[]יתאִׁשֵרְּב[=    יִחְצֱאֶמת  ִנ  ֶׁשרֶקמר  שהמ

  .)2' הלים צת(":  ֵאלָּתהם ַאֹוָלע-דם ַעֵמעֹוָלּו"= כמתחייב לקיומו של הרצף 
 

ל כי  כ)  =  1'  אאשית  רב=  (]  תֱאֶמ]=[9]=[םִיַמָּׁשַה  תֵא  יםִהלֱֹאא  ָר  ָּבתיאִׁשֵרְּב[,  כך-לפי
 ֶרבֶע"=  ו  היים  ילמב  ותילובווג  "ןָמְז  לֶׁש  חַצֶנ"  היה  תיאִׁשֵרְּב  ֵמיֵי  7-מ  לִֹהיֱא  יֹום
 רשא  אֶרֶּפ    ּוְנֵקָבהָזָכר  ַצְלמֹוְּב  לִֹהיםֱאָּבָרא    ַהִּׁשִּׁשי  ריאהם  הב  יוַצחֶנְּב,  אז  ..."ֶקרּבֹ
 ִמיםָיי  יֵכ  ַמֲאִראך  לא[  "בּו  ּוְררּוְּפ"  לִֹהים  ֱאְךָרֵּב  אָֹתםְו)  =  27-28'  אאשית  רב=  (  ָדםָא  וראנק
  .נוח ללִֹהיםֱא פנה חיהנצ  ַהְּׁשִביִעיּיֹוםַבּו]  אָֹתם ָּבָראֹוּותמְדִּכ
 

מתוך ו  וודששם  ק  מעןל  הריאהב  חוך  שיבילהלק  מתחכ,  ס"נהפל  4166-ת  בשנ  רק
, השדחריאה  בב  ,לִֹהיםֱא  ָּבָרא  )  =5'  בראשית  ב=  ( הָמָדָהֲא-ת  ֶאבֹדֲע  ַלָדםָאח  פת  לנהווכ
-דם  ַעֵמעֹוָלּו,  ןכ-על.  עדן  בן  שנטעבג)  =  7-8'  בית  ראשב(  =  ִמיםָי  יְךִרֲא  ַמֹוּותמְדִּב  I  ָדםָא
למען   יהויה  ההי  אשר,  ברצףכנן  המתושהו  מעוהוא    "םיִהֱאלֹל  ָעְלפֹ  "ןָמְז=  ם  ֹוָלע

  :)22' לוחזקאל י(": יִׁשְדָק-םֵׁשְל-ם ִאיִּכ" = "ֶיהְהֶאֶׁשר ֲא ְהֶיהֶא" =שמו 
 
  ]ִיםַמַהָּׁש]=[8]=[הָוהְי[
                  ]הָוהְי םָתֹוח[=]7+6+8[=]הָנמּוֱא[=]5+9+7[=]7+5[=]םִהילֱֹאֵׁשם ]=[3[]=םִיַמָׁש    [

 
) 40'  מות  יבש(  ס  אלֵחָיְּת  ִמלֹאובוודאי  ,  אינו  חד  משמעי  יםְרעִֹנַּפֹות  ַהלְׁשֻׁש  ּודעיִּת

וגם   "  ֵמאֹות  ָׁשָנהעְוַאְרַּבְׁשלִֹׁשים  ָׁשָנה  --  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר  ָיְׁשבּו  ְּבִמְצָרִיםּומֹוַׁשב"
 תֹונְׁשם  ִע  ֶמתֱאן  ָמְזל  ֶׁשכן  החפיפה  -על,  ססֹוְקיִה  ַהֹותלְׁשֻׁשְלִנים  ָׁשאינו  מפרט  

ירה ספזאת  הת  לעומ  ".דִוָּדת  יֵּב"  תּוַדעְּת  =י  "תתקבל  כנכונה  עפם  ִיַרְצְרעֵֹני  ִמַּפ
תה תיווצר  הפח,  כך-לפי  .ָנהָׁש  5768=    ח"שסת/התמדוד  עד  תשרי    יתתהמסור

 .תָהֱאלִֹהיה ָדּועַּבְּתָנה ָׁש 405חסרונן של ב יִהֱאלֹ ָּכבֹודַהמן 
 

ם יו ןֹוׁשאִרָה חֶֹדׁשַּב' א) = 13' חראשית ב(= אשר  כים ְּבָׁשָנהָדִׁשֳח ָוםיִמָי ְלIַח לּו הָנ ָּבַחנֹ                                                        ]םָתֹוח]=[4]=[ַחנֹ[
 ה  אתרא  ַחנֹ  לַּמּבּוַהד  ַע.  ָּבתַׁש    השביעים  אין  תזכורת  ליוה  ֶזהָנָׁשַח  לּוְּב.  תוהולד

 .ִמיםָעֶּפ 6 םָתֹוח טשביה
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 ּהָהְקִּיַּב דולי המ- יָהִת ְק= ים ָיִמיְךִרֲא ַמָדםָאְּכ     .ס"ה לפנ4166-נת בש  לִֹהים ֱאּותמְדִּב ַראְבִנ ָדםָא בִביָאָּב "םָדָא דֹתֹוְלּת") ' הקת פרראשיב(
  ומהדקה אהריצאי הבצאושביה ות) 17'  דתישברא( ֵסד ִעירִי ןִיָק  +130            ָנהָׁש 130ן  ֶּבָדםָא)  3' הית ראשב(

          ָנהָׁש 930ה "ס ָדםָא יֵּיַח          םָדָא י ֲאִציֵלתֶלֶׁשֻׁש.   ס"הפנל 4036-נת בש     ּהָהְקִּיַּב     תֵׁשת ֶדֶלּוה  ":ֵׁשת-ְּבֵני-ָּכל"= )17' דמדבר כב(
 ָנהָׁש 912ה "ס תֵׁשי ֵּיַח                             +105                 ָנהָׁש 105 ןֶּב תֵׁש)  6' הראשית ב( ) אבר המין של הזכר=  תֵׁששושלת (
 ":    ההָוְי םֵׁשְּב ארְֹקִל לַחּו הזָא") 26' דראשית ב(   .      ס"נהלפ 3931-נת בש       ּהָהְקִּיַּב  נֹוׁשֱאת ֶדֶלּוה =              ִיםַהָּׁשַמ]=8=[ההָוְים ֵׁש עָדנֹו

 ָנהָׁש 905ה "ס נֹוׁשֱא יֵּי        ַח                            +90                 ָנהָׁש 90 ןֶּב ׁשֹונֱא)  9' הראשית ב(           ] הָנמּוֱא[+]ֶדקֶצ         =[
 .ס"פנהל 3841-ת נשב                        יָנןֵקת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 910ה " סיָנןֵק יֵּיַח                        +70                 ָנהָׁש 70 ןֶּב יָנןֵק)  12' הראשית ב(
 .ס"נהפל 3771- נתבש            לֵאֲהַלְלַמת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 895ה "ס לֵאֲהַלְלַמ יֵּיַח            +65          ָנהָׁש 65 ןֶּב לֵאֲהַלְלַמ) 15' ה יתראשב(
 .ס"הלפנ 3706-נת בש                    ֶרדֶית ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 962 ה" סֶרדֶי יֵּיַח                    +162                 ָנהָׁש 162 ןֶּב ֶרדֶי) 18' הראשית ב(
 יוָלֵא ": יםִהלֹ ֱאתֹו אַֹקחָל" )24' הראשית ב(    .           ס"הפנ ל3544-נת בש        ּהָהְקִּיַּב   ְךֹונֲחת ֶדֶלּוה

  הָׁשָנ 365ה " סנֹוְךֲח יֵּיַח                                     +65                  ָנהָׁש 65 ןֶּב נֹוְךֲח) 21' הראשית ב(
 ס "ה לפנ3479-נת בש             חַלתּוֶׁשְמת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 969ה "ס חַלתּוֶׁשְמ יֵּיַח   לּבּוַּמַהַלת י ְּתִחםִע תֵמ                        +187         ָנהָׁש 187 ןֶּב חַלתּוֶׁשְמ) 25 'הראשית ב(
     רֶמְרֲעְרעֹה ָנַּפ   =htm.Kings/net.touregypt.www                            .      ס"ה לפנ3292-נת בש         ָהּהְקִּיַּב   ֶמְךֶלת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 777ה "ס ְךֶמֶל יֵּיַח         ּבּולַּמַהי ֵנְפִל ִניםָׁש 5 תֵמ           +182                ָנהָׁש 182 ןֶּב ֶמְךֶל) 28' הראשית ב(
 .    ס"הנלפ 3110-נת בש       ּהָהְקִּיַּב     ַחנֹת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 950ה "ס ַחנֹ יֵּיַח                                                                        +500                 ָנהָׁש 500 ןֶּבנַֹח )  32' הת שיראב(
   ":תֶפָי-תֶא ְו=)ָנה ָׁש + 1(= ם ָח-תֶא ) =ָנהָׁש + 1(=  ם ֵׁש-תֶא  )=  יםִנָׁש  +3 (= ת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד נַֹחאֹוֵמ ׁשֵמֲח-ןֶּב ַחנֹ-יִהְיַו"
 לּוּבַּמַהר ַח ַאםִיָנַת ְׁש =ָנהָׁש 100 + יִּכ = ָנהָׁש 503 ןֶּב ַחנֹ  =. ס"פנהל 2607- תנבש         ּהָהְקִּיַּב   םֵׁשת ֶדֶלּוה

                                                                                                                                                                                                                                     
 ":ים ָׁשָנהִרְׂשֶע ְוהָאו ֵמיָמ ָייּוָהְו רָׂשָב  הּוא)ְגַלםַׁשְּב(ַּגם ַׁש ְּב                               ָדם ְלעָֹלםָא ָביִחּו רןָידֹו-אלֹ ָוההְיֶמר אּיַֹו") = 3' ושית אבר                  = (ּהָהְקִּיַּה לּויטִּב
 ץֶרָאָּב םָאָדָה-ת ֶאהָעָׂש-יִּכ ההָום ְיֶחָּנִּיַו") = 6' וראשית ב                           = ( לּבּוי ַהַּמֵנְפִל

 ": ִלּבֹו-לֶאב ֵּצִּיְתַעַו
           +97                      ָנהָׁש 600 ןֶּב ַחנֹ) 6' זראשית ב(

 פּוְרעֹה חּוַּפ) רָּיִא( יֵּׁשִנַה ֶדׁשחַֹל' זם יֹויְּב) 11' זראשית ב= (   בִביָאָּב  .  ס"הנ לפ2510-שנת           ב ְךּוּפִהיל חתה לַּמּבּוַהָׁשָנה                   ים ְּבִׁשָדֳח ָוםיִמָי ְלIַח לּו
 םיצר במאקל לדוהחיק הפרת ר עמוז באּבּולַּמ                                  ַה+1    ) ןיָסִנ' א (ָנהָׁש 601 ן ֶּבַחנֹ) 13' ראשית חב(
 ":ם יֹוִריםְׂש ְוֶעָעהְבִׁשי ְּבִנֵּׁשֶדׁש ַהחֹּוַב") 14' חראשית ב(.     ס"ה לפנ2509- שנת    בבִביָאָּב תייםהסל ַּמּבּוַה

 ָנהָׁש 600ה " סםֵׁש יֵּיַח                                                                                                                                                                                                 
           )ָנהָׁש 1659 = - 2507עד  ו- 4166ת נמש             (לּבּוַּמר ַהַחַאם ִיָנַתְׁש=  +2                ָנהָׁש 100 ן ֶּבםֵׁש) 10' יאראשית ב(

 ָנהָׁש 603 ןֶּב ַחנֹ =  לּוּבַּמַהר ַח ַאםִיַתָנ ְׁש) +13' חראשית ב(.   ס"נהפל 2507-נת בש ּהָהְקִּיַּב דָׁשְרַּפְכַאת ֶדֶלּוה":        םֵׁש תֹוְלדֹּת") 'ק יאפרראשית ב(
 ָנהָׁש 438ה "ס דָׁשְרַּפְכַא יֵּיַח                                 +35         ָנהָׁש 35 ןֶּב דָׁשְכְרַּפַא) 12' יאראשית ב(
 .ס"נהלפ 2472-ת בשנ                   ַלחֶׁשת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 433ה "ס ַלחֶׁש יֵּיַח                                                       +30                ָנהָׁש 30 ן ֶּבַלחֶׁש) 14' איראשית ב(
 .ס"ה לפנ2442-נת בש                    ֶברֵעת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 464ה " סרֶבֵע יֵּיַח                                                                        +34                 ָנהָׁש 34 ןֶּב ֶברֵע) 16' יאית בראש                             (  ֶלגֶּפ תֶדֶלּוהד  ַעֶבלָּב ְגָּדלִמן ָיְנִּב
  ה פנצה=  "הָוהְיל ַל ָּבםָׁש" )9' איראשית ב = (ְךּוּפִה.           ס"נה לפ2408-ת נבש                       ֶלגֶּפת ֶדֶלּוה

 ":ץָגה ָהָאֶרְלְפִניו ָמָיְב יִּכג ֶל ֶּפדָחֶא ָהםֵׁש") 25'  יתישארב                                                                                                                                             (":הָוהם ְיֵׁש"ן ְצָּפּוה
 ָנהָׁש 239 ה"ס ֶלגֶּפ יֵּי                                                                         ַח+30                 ָנהָׁש 30 ן ֶּבגֶלֶּפ )18' אשית יראב(
         .    ס"ה לפנ2378-נת בש                    עּוְרת ֶדֶלּוה

 ם                                                                 דהאה שפת בלל שנרחלא               תיִרְבִעָהה ָפָּׂשַהֵסד ֵאת ִי ֶברֵע
 ָנהָׁש 239ה "ס עּוְר יֵּיַח                                      +32                 ָנהָׁש 32 ן ֶּבעּוְר) 20' יאראשית ב(
 .ס"הפנל 2346-**נת בש              גּורְׂשת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 230ה "ס רּוגְׂש יֵּיַח                 +30              ָנהָׁש 30 ןֶּב גרּוְׂש)  22'  יאשיתארב(
 .ס"הלפנ 2316-נת בש                 חֹורָנת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 148ה "ס חֹורָנ יֵּיַח                  +29                ָנהָׁש 29 ןֶּב חֹורָנ) 24' יאראשית ב(
 .ס"נהלפ 2287-נת בש                 ַרחֶּתת ֶדֶלּוה

 ָנהָׁש 205ה "ס ַרחֶּת יֵּיַח                                +70                ָנהָׁש 70 ןֶּב ַרחֶּת) 27' א יתיראשב(
 .ס"ה לפנ2217-נת בש               ְבָרםַא תֶדֶלּוה
 )הָנָׁש 90 ת ַּבָרהָׂשוליד  יָנהָׁש 100 ןֶּב(= " םְבָרָהַא " מבוגריםִנָׁש 10=    +10           = " םְבָרָהַא) "17' ת יזאשיבר(י "פע
         .ס"ה לפנ2207-נת בש                   ָריָׂשת ֶדֶלּוה

 +47                 ָנהָׁש 950 ַחנֹ יֵּיַח) 29' טראשית ב(
 .ס"הלפנ 2160-נת בש                         ַחנֹ תֹומ

 +18                ָנהָׁש 75 ןֶּב ְבָרםַא )4' יבראשית ב(
    )               1' כית בראש = (ְגָררִל= גב נלהמסע ) 9' יבית ראשב          (.ס"ה לפנ2142-נת בש":   ָךְל-ְךֶל"=  מחרןא ָצָי ְבָרםַא     אהילפ לתולה ומחיפ יתִתָהְק הָנָׁש 65 תַּב ָריָׂש

 I ףֶטיֹוְניְרעֹה ִאַּפ) 'וט" =(ְךֶוָּתַּבם ָתאֹר ְיַבֵּתַו"ת י לברזרוחמצרים  ל ירדִּבְגָרר ררתגו הְבָרםַא=  +24           ָנהָׁש 99 ןֶּב םְבָרָהַא) 24' יז תראשיב(
 המָֹרֲע ַודֹםת ְסַּכַמ יםִכַּמְלָאַה )33-1 'חי ראשיתב = (ְךּוּפִה= . ס"ה לפנ2118-נת בשה  ָליִמ ְבִריתִּב לֹוִהּמְֹּב םְבָרָהַא

 ":ָׂשָרה ְּתחֹוֶלְלֶכם-ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל- ֶאלַהִּביטּו ") =2' ישעיה נא(   +1          ָנהָׁש 100 ןֶּב םְבָרָהַא)  5'  כאשיתארב(
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 .             ס"ה לפנ2117-נת בש    ּהָהְקִּיַּב   ְצָחקִית ֶדֶלּוהת ֶדֶליֹו יתָהִתְק) 17' זית יאשרב (הָנָׁש 90 ת ַּבָרהָׂש
  +37               הָנָׁש 127 הָרי ָׂשֵּיַח) 1' כגראשית ב(
 הָרָעְּמַהה ְוְכֵּפָל ַהַּמֵדהְׂש תֵאה ָנָק םְבָרָהַא )17' כגראשית ב(.   ס"הפנל 2080-נת בש                       ָרהָׂש תֹומ

 ַיֲעקֹב ְּבֵאל ַׁשָּדי -לְוֶא קִיְצָח-לֶא ָהםָרַאְב-לֶא ֵאָראָו                        "    +23               ָנהָׁש 60 ן ֶּבְצָחקִי) 26' הכראשית ב(     עָדֹוּנם ַהֵּׁשַה": יָּדל ַׁשֵא") 11' להראשית ב(
 )3' ומות ש( ":םֶהָלי ִּתְע נֹוַדאלֹהָוה  ְייְׁשִמּו
 ) 9' זמ תיבראש(ן ּבֹוְׁשֶחַה י"עפ = ָנהָׁש 130 ן ֶּבֶיהְהִי בֲעקַֹי= . ס"נהפל 2057-נת בש  "   תֶמֱאן ְזָמ" ֲעקֹבַית ֶדֶלּוה       ]9+1]=[הָנּומֱא םֵׁש]=[ָּדיַׁש ל ֵאִניֲא[

 +15         ָנהָׁש 175 םְבָרָהַא יֵּיַח) 7' כהראשית ב(
 .ס"ה לפנ2042-**נת בש                םָהְבָרַא תֹומ

 +35              ָנהָׁש 600 םֵׁש יֵּיַח) 11' יאראשית ב(
 .ס"הנפל  2007- תנשב                         םֵׁש תֹומ

                                         +21 )                                    19-35' ת כזשיארב= (רכה            הבתא" הָמְרִמְּב "וָׂשֵעֵמקח  לֲעקֹבַי
  ָּלםֻּסַה ֲחלֹום +  ַּפֶּדָנה ֲאָרםַוֵּיֶלְךח ַרְבָה) 5-12' חת כשיברא(=   ָנהָׁש 71 ןֶּב ֲעקֹבַי = .ס"ה  לפנ1986-נת בש                    ְצָחקִית ַּכְרִּב

 ָנהָׁש 79 ןֶּב ֲעקֹבַי, ולד נאּוֵבןְר                                                              +10     ִוי   ֵל ןְמעֹוִׁש אּוֵבןְר) 32-34' טראשית כב(       ]םָתֹוח]=[4["=יָךִּתְרְׁשַמּו") 15' חכראשית ב(
 הוליד את ְיהּוָדה בֲעקַֹי 1975-נת שב.                           ס"ה לפנ1976-נת בש            ןּוּכְדִע    ִויֵלת ֶדֶלּוה                      ןְמעֹוִׁשת  אקֹבֲעְלַי הָאֵלה כ ילד"אח

 )38' אל תישברא                            ( = ָנה ָׁש 20 ָבןָלת ד ֶאַבָע ֲעקֹבַי     +10 ף                                                                               ֵסֹוית ֶא  ָרֵחלָיְלָדה ַּכֲאֶׁשר) 25' ל יתראשב(
   ַעןָנְכרה ִלחז) = 18' אלית ראשב( +    ָנהָׁש 91 ןֶּב בֲעקַֹי =  .ס"הפנ ל1966-**נת ש צטק/ ברָדֲאג "יף  יֹוֵסתֶדֶלּוה=    " בקַֹּיֲעִמ ֹוָכבּכַרְך ָּד" )17' דמדבר כב(
  ר/בת שנ     = ָנהָׁש 2200]=םָתחֹו[                                                              ל ֵאְׂשָרִי םֵׁשן ֵתֹונ "יַׁשיֲאִב" = ְךַאַּמְלַהם  עֲעקֹבַי קָבֲאַמ) 25-29' לבראשית ב(
 II' ּפחֹוֵת-םּוּנַח רֶבֶקְּב ֶבתֹותְּכ        ]15+22[]=לְׂשָרֵאִי[ ָנה                                                                ָׁש 76 ) =תֹורֹו ּד2.                                (רדֹו= ָנהָׁש 38 ) =14'  בבריםד( תֹורּדֹוב ַהֶצֶק
 II' ּפחֹוֵת-םּוּנַח רֶבֶקְּב םָּבִאיַהרת יייעוד שבת  "יִביַׁשֲא"                                                      )ס"נהלפ 1966-**עד  - 2507שנת מ( ָנה ָׁש 541]=1]=[הָנּומֱא םֵׁש]=[לְׂשָרֵאִי[

    ]לֵאָרְׂשִי םֵׁש]=[8]=[יִביַׁשֲא[                                                                                                     

 
 :לֵאָרְׂשִי ַצחֵניעּוד ִּת
  " אֲֹהִביַאְבָרָהם ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך ֶזַרע ְוַאָּתה"
  "ָהָאֶרץ ֶהֱחַזְקִּתיָך ִמְקצֹות ֲאֶׁשר"
  "ּוֵמֲאִציֶליָה ְקָראִתיָך"
  " ְמַאְסִּתיָךְולֹאַאָּתה ְּבַחְרִּתיָך -ָואַֹמר ְלָך ַעְבִּדי"
  "ָאִני-ִּתיָרא ִּכי ִעְּמָך-ַאל"
  "ֲאִני ֱאלֶֹהיָך-ִּתְׁשָּתע ִּכי-ַאל"
 "...יָך ִּביִמין ִצְדִקיְּתַמְכִּת-ַאף--ֲעַזְרִּתיָך-ַאףִאַּמְצִּתיָך "

 )8-10' ישעיה מא(

 
 ָנהָׁש 12 ַּבת ִּדיָנה      ֶכםְׁשִּב ֶדהת ַהָּׂשַקֶחְל-תֶא קֹבַיֲעִּיֶקן ַו )19-20' לגראשית ב(

 ּהָהְקִּיַּב ָנהָׁש 101 ן ֶּבֲעקֹבַי= ) 16-18' הלת ראשיב (ןְנָיִמיִּב תֶא  ָרֵחלָיְלָדהכ "אח                 +17                  ָנהָׁש 17 ןֶּב ףֵסֹוי) 2' לזראשית ב(
          .                            ס"לפנה 1949-נת בש          םִיָרְצִמְּבר ָּכְמִנ ףֵסֹוי
 +12         ָנהָׁש 180 ְצָחקִי יֵּיַח) 28' להראשית  ב(
                            .ס"הנפ ל1937-ת בשנ                       ְצָחקִי תֹומ

  ]  ְיהָוה]=[8]=[ְפַנתָצ[    םירצאה במירבלהי הא = םּוּנ                          ַח+1                הָנָׁש 30 ןֶּב ףֵסֹוי) 46'  מאתשיברא(ות  הזת דעות = ":ִריְבׁש ִעיִא") 14' טלראשית ב(
 XII תֶלֶׁשֻׁש=  II אתֶח-ֶמ-ְנֶמ ָאְרעֹהַּפ ְךּוּפִה                                       .ס"הנפל 1936-נת בש       ְרעֹה ַּפ ר ֵאת ֲחלֹוםַתָּפ ףֵסֹוי": ַחֵנְעַנת ַּפְפָצ         ")  17-46' מאראשית ב(
 Bahr Yusef תַלָעְּתת יַרִפֲח) = 6' המ ראשיתב (7+2 = יםִנָׁש 9          +9               ָנהָׁש 130 ןֶּב ֲעקֹבַי) 9' מז  יתאשרב    (ן ּגֶֹׁשֶרץֶא = Fayume םּואיָפ יִתּוכָלא ְמיסִזָאאֹ
 II 'ּפחֹוֵת-םּונְח רֶבֶקְּב ֶבתֹותְּכ =            II תְסֶרנּוֵס ְרעֹהַפְל 6ָנה ָׁש   =  . ס"נהפל 1927-נת בשֹו   עְרַז-ָכלְו בקֲֹעַיה ָמְיָרִמְצאּו בָֹּיַו )  =   6' מואשית רב( ֶפׁשֶנ 70 = 2+2+66 םָּבִאיַה
 ן אה צֵֹערֹ-ל ָּכםִיַרְצִמת ַבֲעֹות-י ִּכתרֹוַלְמְו ... י ִמְקֶנה ָהיּוְנֵׁשַא) 34' מוראשית ב(
   םּואיָפ = סַעְמֵסַר ץֶאֶרְּב תֹםִּפ                                                                       ּבּואָט= ה ֻחָּזֲא םּואיָפר ְדָּבִּמַהה ֶוְנִּב ..ִיםַרְצ ִמֶרץֶאְּב ֻחָּזהֲא)..ֵסףֹוי..(םֵּתן ָלֶהִּיַו) 11' זמ תשיראב(
  בֲעקְֹלַי ּהָהְקִּיַה ֹותלְׁשֻׁש                                                                                                                                             ם   ִיָרִמְצְּבם ַּג ּוּדְלֹונ] 37]=[לְׂשָרֵאִי[ם  ְּבֵׁשםָּבִאיַה
 ּהָהְקִּיים ַּבִדיִלֹוַהּמ  =                                                                          םיִמ ָייֵכיִרֲאַמ = םִתיָהְק) = 40' מות יבש(  =הָׁשָנ 430משך  בּוְלּדנֹוֶׁשר ֲא םיָּבִאַה

                                                              +5        "יםָׁשִנׁש ֵמָח דעֹוְו) = "6' מהראשית ב(
 ]ֶׁשהמֹ]=[3+4+5[=)ָנהָׁש 345 + ֶׁשהמֹת ד הולדע( תֶמֱא ןָמְז . ס"נה לפ1922-נת בש               לֹודָּגַה בָעָהָר ףסֹו=                שון ארהר ַהֵּג= ן ֹוׁשֵּגְרת אד יול הִויֵל
  ֶרץְיהּוָדה הֹוִליד ֶאת ֶּפ ס"פנה ל1920-ת נבש) שוערמ(                     +12         הָׁשָנ 147 בֲעקַֹי יֵּיַח) 28' מזראשית  ב(                       קיְסִלֵּבֹוא = היָרִח) 1' לחראשית ב(
 III תֶרְסנּו ֵסהְרעַֹּפְל 16 ָנהָׁש=  ָלהַּמְכֵּפַה תַרָעְמִּב ֲעקֹבַי תַרּובְק) 13' נראשית ב (.  ס"הנ לפ1910-ת נבש  ֲעקֹבַית יַטִנֲח  בקֲֹעַי תֹומ                      ֲעקֹבַית ַּכְרִּב )'מטראשית ב(
                  ֶחְצרֹון    ֶרץ הֹוִליד ֶאתֶּפ ס"הפנ ל1860-שנת ב) שוערמ(                      +54              ָנהָׁש 110 ףֵסֹוי יֵּיַח) 26' נראשית ב(        ]   םיִהֱאלֹ םֵׁש]=[3]=[הילִֹׁש[) =10' טמ(

 )25-24' נראשית ב(וואתו וצ ףֵסֹוית בואנ                  .           ס"פנה ל1856-נת שב  ףֵס יֹותיַטִנ ֲח +ףֵסֹוי תֹומ
 ּהָהְקִּיַּב ָהתְק תא ָנהָׁש 135 ילליד בגהוי ָהִתְקַה ִויֵל) שוערמ(                              +15                  )16' מות וש( ָנהָׁש 137 יִו ֵליֵּיַח
                            ּהָהְקִּיַּב להוליד ִויֵלשל  מתעד את סגולתו ָהתְק                שם               ?ס"הפנל 1841-נת בשה          כנרא לדונ) שוערמ( ָהתְק

 ִאיֹובולדת  הס"פנה ל- 1800נת בש) שוערמ                                                    (     +2                                              
    ִויֵל לֶׁש תֶוָּמר ַהַמ ִעם ,ּהָהְקִּיַּב                                                            =. ס" לפנה1839-נת בש  ה       אכנרד ולנ) שוערמ( יָרִרְמ

 הָנָׁש 200-כ ִמְצָרִיםל ַע ססֹוְקיִהַה טולש? ס"פנהל 1780-שנת מ              +127                                     ּהָהְקִּיַּב ְמָרםַעת  איָהִתְקַה ָהתְקליד הו) שוערמ (ָנהָׁש 129 ןֶּבראה כנ
      XVII < XIII ססֹוְקיִה ֹותלְׁשֻׁש=   "ִעיםרֹוָהי ֵכְלָמ") לוויוספ(                          .ס"פנה ל1712- נתבש )         שוערמ( ְמָרםַע תֶדֶלּוה  םָר דםמומעַעם ֵאל ְׂשָרִי-ֵניְּב מספר= ְמָרם ַע םש

 ּהָהְקִּי ַּבהֹוִליד ֶאת ָרם ֶחְצרֹוןס "הנלפ 1750-נת בש )שוערמ(                                 +4                           טון שלתועמדל בֵאְׂשָרִי-ֵניְּב =ף                                  ֵסיֹו תֶא ּועְדָי ססֹוְקיִהַה
    .     ס"הפנל 1708-נת בש)        רעשומי ה"פע( ָהתְק תֹומ                 יָהִתְק ָנהָׁש 133 ָהתְק יֵּיַח) 18' מות וש(
       ּהָהְקִּי ַּבַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת םָר ס"הנפל 1640-ת נבש )שוערמ(             +128              ןיִרחֹו יֵנְּב לֵאְׂשָרִי-ֵניְּב ּויָה ָנהָׁש 347                יָהִתְק ָנהָׁש 137 ְמָרםַע יֵּיַח) 20' מות וש(
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