

� ֶאת��לֵ
 ְ�ָ�ֶרָ� �ִ�יָ� ַלֲחִטיא ֶאת�ִ


ֹאַמר ִלְפֵני �ְו�ל�  ִ!י ְ ָגָגה ִהיא ְל�ְ�ַהַ
 .. .ַמֲעֵ�ה ָיֶדיָ�� ֶאתְוִחֵ�לק)ֶלָ� �ָלָ�ה ִיְקצֹ% ָהֱאלִֹהי# ַעל

 )5' קהלת ה(
 


 ירי ִנִמ                 ָר                          זמ� אמת: ֱאלִֹהי#ָה ַמְלֲאֵכיְל� ָמְ,ת ַהַד+ע  ְ
 

 ) 16' חדניאל = ( 0ְַבִריֵאל

 )1 'בדניאל י  = ()21 'דניאל י= (  ִמיָכֵאל

 "... ְלב+  ַה2ִ�ַי#ָהִאי "  = )7 'בדניאל י) = (II' מתועד בקבר חנו� חותפ= (  ֲאִביַ י

  "...�0#1 ָלֵר#חְו ִעֵ/ר = "ַהָ.ָט� -ְמָנ�ְו)... 12+ 8' איוב א( " ִלְ&ָ(ַ"ְמָ)ֲה" = "ב ֵלַע#רְ&ק ד ַרֵד#מ ִ"ְטָנהְל = "  ַה3ָָט�

  

 

�  "...ָקֵד1 /ֵבי� ָ&ֶרד+ִהֵ=ה ֵבי�++ ַלַחי רִֹאיְ&ֵאר ""... = 1/רְ&ֶדֶרְ(ָהַעִי� +ַ&ִ:ְדָ&ר ַעל++ֵעי� ַהַ:ִי�+ַעל" = ס" לפנה2132+בשנת      "  ַמְל7ְ( ְיהָוהַו6ְִמָצ-4") 7+14' טזבראשית ( ָהָגרְו ְל�ְ�ַהַ
 "...ְל7ְבָר� ִי1ְָמֵעאל+ֶאתָהָגר +ְ&ֶלֶדת 1ָָנה 86 ֶ&� ְו7ְבָר�) "17' טזבראשית (=  ס" לפנה3121+בשנת                                                                                                         

  מכת סדו# ועמורה  =ֱאלִֹהי#ָה ַמְלֲאֵכי היפו� ...ְ&ִה:ֹל# 1ָָנה 99 ֶ&�  =)24' בראשית יז= (ס " לפנה2118+בשנת   �ְבָרָה# אֶֹהלְ� = )1+33' בראשית יח(= ... " ֲאָנִ י#ְ לָֹ ה"
 "...7ְבָרָה�ַהCַָמִי� ַו6ֹאֶמר 7ְבָרָה� + ֵאָליו ַמְל7ְ( ְיהָוה ִמ�ַו6ְִקָרא" :ְל�ְ�ַהַ�?   ס" לפנה2110+בשנת             )              9+11' כבבראשית (=  "...ִיְצָחק  ֶאתַו5ֲַעקֹד"

#6ָ  ֱאלִֹהי#ַמְלֲאֵכי  1ָָנה 71 ֶ&� בַיֲעקֹ=  :"+ְ ַמְרִ
יָ�") 15' חבראשית כ( = ס" לפנה1986+בשנת        ) 12' חבראשית כ(  =ַיֲעקֹב ְ�ס7

  ביאיש=  ִיְ�ָרֵאל #ֵ  נות� ֲאִביַ י )29' לב(=  2200היפו�  =  ס" לפנה1966+ **בשנת    )25' בראשית לב("...  ִאי  ִע�) ַעד ֲעל)ת ַהָ:ַחרַו95ֵֵבק"

�  ֲאִביַ י"...ִמ)#ְ( ַהEְֶנה++ֵא1+ ַמְל7ְ( ְיהָוה ֵאָליו ְ&ַלַ&תַו6ֵָרא" )14 + 2' שמות ג(=  ס" לפנה1497+בשנת       ]3+4+5=[ ": ֲאֶ ר ֶאְהֶיהֶאְהֶיה"… ַהְ<ֶנהבמפגש  ְל�ְ�ַהַ

� )הבכור מת במגפהבנו ( I' אמנחותפ פרעה ]חמישי בחצות[... ט"תרס/ב בניס� ו"ט=         תר)כ)ת ְ�ַ!ַמ                             ) 23' יבשמות (": ַהַ�ְ ִחית  "ְל�ְ�ַהַ

� היפו�=  ט"תרס/בז בניס� "י ַ ָ�ת= .. ." ַהָ�ִי#ַו5ִָ�ְקע+") 22 + 19' ידשמות (=  ס" לפנה1497+בשנת                     "...  ַמְל�ְ� ָהֱאלִֹהי#ַו5ִַ<ע"=  ְל�ְ�ַהַ

     )16' במדבר כ ("...ִמִ:ְצָרִי�ַו1ְ6ִַלח ַמְל-ְ( ַו6ִֹצֵאנ/ " = ְל�ְ�ַהַ�תיעוד = ח "תש/באביב =  ס" לפנה1458+שנת ב                      "...    ָקֵד1ְ& ָהָע� ַו1ֶ6ֵב ַ&חֶֹד1 ָהִרא#1�") 1' במדבר כ(

� "... ַמְל7ְ( ְיהָוה ַ&Iֶֶרְ) ְלָ"ָט� ל#ַו6ְִתַיHֵב"( 22+35' במדבר כב(= ח "תש/ב ור%ח=   ס" לפנה1457+בשנת                                                                     +ִבְלָע#ְל�ְ�ַהַ

�ַע ִוְל�ְ�ַהַ  "...I# ְוַחְר&# 1ְל/ָפה ְ&ָיד#ִאי1 עֵֹמד ְלֶנְג+ְוִהֵ=הַו6ִָ.א ֵעיָניו ַו6ְַרא  "ט"תש/באביב  = ס" לפנה1457+בשנת                       ) 13' יהושע ה ("...ִ&יִריח#" = ְיה) 7

�ַע ֶאתַוְיKַ1ַח") 6 + 1' בשופטי� = ( ס"לפנה 1414+בשנת "...               ַה&ִֹכי�+ַהJְִלJָל ֶאל+ְיהָוה ִמ�+ ַמְל7ְ(ַו6ַַעל"=  ְל�ְ�ַהַ L1#ַע לפני מות... משכ�": = ָהָע�+ ְיה   ְיה) 7

� ל)ד� 0ֵָה) !יִ,ע7   ...היפו�= ": ִמְתַהֵ�ְ�"= ) 13' זשופטי� = (ס " לפנה1235+בשנת    "... ַמְל7ְ( ְיהָוהַו6ָבֹא") 11+24' ושופטי� = ( ְוִגְדע)� ְל�ְ�ַהַ

� ִ ְמ )�הולדת  = 1ָָנה  = +"...Nְִל1ְִ)י�+ ְיהָוה ְ&ַידְ)ֵנ�ַו6ִ= ") 1' פטי� יגשו(=  ס" לפנה1107+בשנת     ל)ד� 0ֵָה)! I ֲאִחט+ב ) 15+21' יגשופטי� = ( +ָמנ)ַח ְל�ְ�ַהַ

� ...הר הביתקנה את מתח#  2ִָוד  ="...ַהJֶֹר�+ Iִָוד ֶאתַו6ִֶק�= ") 24' כד' שמואל ב(= ס " לפנה1021+בשנת                                    ) 15+16' כד' שמואל ב = (ָדִודְו ְל�ְ�ַהַ

 ְיה#ָר� ֵמֵאִל6ָה/ ִלִמְכָ)ב = )12' כא' י ב"דבה( זמ�= "... ֶזה ַמְל-ְ( נֵֹגַע &#+ְוִהֵ=ה" = )5' יט' מלכי� א(  = ס"  לפנה894+בשנת                                           ִביאIַָה ְוֵאִל5ָה+ ְל�ְ�ַ�ַה

 )8' לח= (  9ָחזְבַמֲעל)תת )אשנת "... = C7/ר ַ&Kְַיָלה ַהה/א ַו6ֵֵצא ַמְל7ְ( ְיהָוה ַו6ְַ( ְ&ַמֲחֵנה ַוְיִהי"=   ס"  לפנה713+בשנת      ַסְנֵחִריב ְ�ַמֲחֵנה) 36 + 9' ישעיה לז= ( ְל�ְ�ְוַהַ� )ִ)ְרָהָקה(

                                                           

� :אלְיֶחְזֵק #ִע ְל�ְ�ַהַ
 ֲאִביַ י"... ִמַ:ְרֵאה ָמְתָניו /ְלַמQָה ֵא1++ֵא1+ ְדמ/ת Pְַמְרֵאהְוִהֵ=ה" ְיה#ָיִכי�ת /לָג ְל6 1ָָנה=   ס"לפנה  592+בשנת       "... ַ&Cָָנה ַהCִCִיתַוְיִהי) = "2 + 1' יחזקאל ח(=  "...2ְמ+ת"

  "... ַהKָב1L ַהַ&Iִי� ֲא1ֶר ֶקֶסת ַהEֵֹפר ְ&ָמְתָניוָהִאי1") 3 + 1' טיחזקאל (  = ס"לפנה  592+בשנת               )Iפע� ( ַ יֲאִבי"... ַה6ָב7  ַה2ִ�ַי# ָהִאי "

  IIIמקבל תכנית לצורת מקדש וממנו  ררואה ביו# הכיפו ְיֶחְזֵקאל =) 3' יחזקאל מ(  =ס "  לפנה573+בשנת  )II' פ (ֲאִביַ י"...  ַמְרֵאה+ ְ!ַמְרֵאה ְנחֶֹ תִאי "

 

 :2ִָנ5ֵאל # ִע,ֲאִביַ יַו 0ְַבִריֵאל ,ֱאלִֹהי#ָה ַמְלֲאֵכי
            ָ ָנה 2300) = 14 'דניאל ח( = ַהָ,ַע#טווח זמ�  >  1ָָנה230 + ֵ&ְל1ַאHַר ְל3) = 1 'דניאל ח(=  ס"  לפנה553+בשנת ...     ֶהָחז#� ֵק0+ְלֶעת) 17+19 'דניאל ח(=  ַגְבִריֵאלְל" ַהָ,ַע#"

 ָבֶבל ְ&ְלכ#ֶר1 3 ) =1' דניאל י( = 2ִָנ5ֵאל ע� )Iפע� = ( ס"לפנה  535+                 בשנת          ֲאִביַ י "... ְלב+  ַה2ִ�ַי#ָהִאי "

  "ֶאָחד ָלב+  2ִ�ַי#� ִאי ְוִהIֵה" = )5+6 'דניאל י(
  " ְכַתְרִ י +ְגִו5ָת) ֲחג7ִרי# ְ�ֶכֶת# א+ָפז+ָמְתָניו "
  " ְ!ַלִ�יֵדי ֵא ְוֵעיָניו+ָפָניו ְ!ַמְרֵאה ָבָרק "
  "ָקָלל+ְזרֹעָֹתיו +ַמְר0ְלָֹתיו ְ!ֵעי� ְנחֶֹ ת "
        "...ְוק)ל 2ְָבָריו ְ!ק)ל ָהמ)�"

 

     ס"לפנה  535+בשנת                            :ָכֵאלִמי ְל�ְ�ַהַ�ל ַע) 21 'דניאל י( ...ֲאִביַ י
  "ִנְהְיָתה ִמְהי#ת J#י+ ֵעת ָצָרה ֲא1ֶר לֹאְוָהְיָתהְ&ֵני ַעֶ:ָ( +ַהַ.ר ַהJָד#ל ָהעֵֹמד ַעלִמיָכֵאל  ַהִהיא ַיֲעמֹד /ָבֵעת         "     "ָהָר +# ִ�ְכָתב ֱאֶמת� �0ִיד ְלָ� ֶאתֲאָבל"
 )1 'בדניאל י("... ַהִ=ְמָצא Pָת/ב ַ&Eֵֶפר+ ַהִהיא ִיָ:ֵלט ַעְ:ָ( Pָל/ָבֵעת" "...ַעד ָהֵעת ַהִהיא         "  "...ִמיָכֵאל ַ�ְרֶכ#�ֵא6ֶה ִ!י ִא#� ִעִ�י ַעלִמְתַחֵ,קֵאי� ֶאָחד ְו"
 

  ":  ָמִ יַחִיָ!ֵרת") 26' דניאל ט( =  הבנייה שבועות לפני8 = 2ִָנ5ֵאלשבו� לחכתשובה =   ס"  לפנה518+בשנת           I ָדְרָיֶו1ְל 1שנה  = )1' דניאל ט=()1' דניאל יא(=  0ְַבִריֵאל

 : "ָמַתי ֵקK ַהְ�ָלא)ת�ַעד" 0ְַבִריֵאלאלת משיב לש ...2ִָנ5ֵאלע�  )IIפע� = () 5+7' דניאל יב= (  ס"  לפנה518+בשנת                             ֲאִביַ י "... ְלב+  ַה2ִ�ַי#ָהִאי "
 "...ֵא6ֶה�ָכלִ
ְכֶליָנה ��קֶֹד �ַע#� ְלמ)ֵעד מ)ֲעִדי# ָוֵחִצי +ְכַכ6)ת ַנK�ֵ ַידִ!י"  

� ֲאִביַ י לחורב� 1ָָנה 70 = ": ָ ָנהִ ְבִעי# ""...ְיהָוה+ ַמְל7ְ(ַו6ַַע�"=  )12' זכריה א( =  ס"  לפנה517+בשנת               )7+17' זכריה א( I ָדְרָיֶו1 ְל2שנה =  ְזַכְרָיה+ ְל�ְ�ַהַ

ַע = ")1+2' גזכריה = ( עומד על אב� השתייה "�0#1 ָלֵר#חְו ִעֵ/ר" ַה3ָָט� L1#ד#ל עֵֹמד ִלְפֵני ַמְל7ְ( ְיהָוה ְוַהָ.ָט� עֵֹמד ְיהJֵָֹה� ַהPְיהָוה ְ&ָ( ַהָ.ָט� ְוִיְגַער ְיהָוה ְ&ָ( ַה&ֵֹחר ִ&יר/1ָָלִ�רִיְגַע"... "ְיִמינ#+ַעל ַה ..."

 

  ניפוK אב� השתייה="... קֶֹד �ַע#�ַנK�ֵ ַיד" היפו�=  ֵקK ַהְ�ָלא)ת�ְלֶעת      ֲאִביַ יא+ה )1' מלאכי ג= ("...  ַהְ�ִריתַמְל�ְ�"

 "...ְיִמינ# ִלְ"מֹאל#+ָיַדע ֵ&י�+ -ָד� ֲא1ֶר לֹאת#אִר&#ל ָל1# ְ(יִל#:ָ.ָט� ַהַ&ְוִיְגַער ְיהָוה "                                                : "ְסג6ָ7ה ֲאֶ ר ֲאִני עֶֹ�ה ַל5)#"= ) 17' מלאכי ג(

 


