נביאי ה' ונביאי הבעל ,בתנ"ך ובחז"ל

בריאת העולם

הדר הורן /ישיבת "ברכת משה” מעלה אדומים.
שעבוד מצרים

אדם הראשון

בנ"י באורים
ותומים

חוה
קין

בת פרעה ]סוטה יב[:

אהרון

משה

ברק בן אבינעם

המדבר

40

דבורה הנביאה

נח

מרים

פנחס

תקופת השופטים

 70הזקנים
מידד
אלדד
בלעם
איש
נביא

שרה
רבקה

יצחק

עלי

אלקנה

חנה

אברהם
יעקב

יוסף

שמואל
שאול

חבל נביאים

שמואל

עלי

איש
האלהים

תקופת האבות

?

יהושע

גדעון

תקופת ההתנחלות

הנביא הזקן

איש אלהים

עדו

עזריהו בן עדד

יהוא בן חנני

עדד הנביא

מיכה

הושע

צפניה

נתן הנביא

דוד באורים ותומי
דרך אביתר הכהן

מלאכי שאול

להקת נביאים

אביגיל

גד הנביא

-ה

המשך שמואל

חזיאל הלוי
אלעזר בן דודו

איש מבני
הנביאים
 /נביא
 400נביאים

שלמה

עבדי הבעל

עמוס

יונה בן אמתי

נביא

שמעיה אחיה השילוני

איש
האלהים

יואל

נחום
חבקוק

מיכיהו

צדקיהו בן כנענה

עובדיה

איש מבני
בני הנביאים הנביאים  /נביא

אלישע

 50איש מבני
הנביאים

אליהו

 450נביאי הבעל

 -המשך עדד הנביא

 המשך מיכה -המשך הושעע

סרגון ה2-

זכריה בן ירבעם
750/49
שלם בן יבש
749
מנחם בן גדי
749-738
פקחיה בן מנחם
738-736
פקח בן רמליהו
[750?] - 732/1

אליקים בן יאשיהו
]יהויקים[ 609-598

אוריה
ישעיהו

עמרי
*884-873

יהואחז בן יאשיהו
]יוחנן[ 609

יהויכין בן אליקים
]י ְ ָכנְי ָהָ ,כּנְי ָהוּ,יויכין[
598-597

יחזקאל

תבני בן גינת
][884-880

אמון בן מנשה
742/1-640/39
יאשיהו בן אמון
640/39-609

חנן בן גדליהו

885-884
זמרי 884

עזריה בן אמציה
]עוזיה,עוזיהו[
*788/7 -736/5

יותם בן עזריה
*7587/-742/1

908-885

אלה בן בעשא

ירבעם בן יואש
790-750/49

חולדה

בעשא בן אחיה

*805/4 -776/5

 44נבוכדנצר

אסא בן אביה
911-870

נדב בן ירבעם
909-908

אמציה בן יהואש

יהואש בן יהואחז
]יואש[*805-790

דניאל

אביה בן רחבעם
]אבים[914-911

יהואחז בן יהוא
*819-804/3

נכו ה2-

רחבעם בן שלמה ירבעם בן נבט
931/0-909
931/0-914

מנשה בן חזקיהו
697/6-642/1

אחאב בן קוליה
שמעיה הנחמני
צדקיהו בן מעשיה

שלמה
970-931/30

יהוא
842/1-815/4

אסר חדן

]יואש[
]802-[842/1

אחזיהו בן אחאב
852-851
יהורם בן אחאב
]יורם[
851-842/1

סנחריב

עתליה בת אחאב
][842/1-835
יהואש בן אחזיהו

הנביא

חזקיהו בן אחז
]יחזקיהו[
726-697/6

מרודך בלאדן

יהושפט בן
אסא
870-845
יהורם בן
יהושפט ]יורם[
*851-843/2
אחזיהו בן יהורם
843/2-842/1

איש
האלהים

ירמיהו

איש בושת
דוד
]אשבעל[
1010-970
1010-1008

 100נביאים

הושע בן אלה

731/2-722

 -המשך ישעיהו

שאול
1050-1010

אחאב בן
עמרי
873-852

אחז בן יותם
*742/1-726

 -המשך ירמיהו

23

אויל מרדך

 -המשך דניאל

חנניה בן עזור

 המשך יחזקאלנביאות שקר /נביאי שקר

34/40

 3בלשאצר
מלך בבל

ארתחששתא ]דריוש הפרסי[

)בן אחשורוש(

חגי

שמעיה

נחמיה

מלאכי

עזרא

זכריה

אסתר
זרובבל בן פדיה בן
שאלתיאל

נועדיה
הנביאה

גדליה בן אחיקם
)(586

מרדכי

]מתניה[ 597-586

"יתר הנביאים"

צדקיהו בן יאשיהו

1דריוש
המדי

אלכסנדר ה] 3 -מוקדון[
)(336-323

3
14

אחשורוש

זרובבל בן
שאלתיאל

כורש

ששבצר

•
•
•
•
•
•
•
•
•

נביאי אמת -מסומנים באדום ונביאי שקר -בורוד.
כל הנביאים הכתובים הם נביאים שה' דיבר איתם ישירות או
קיבלו חזון /חלום /נבואה ולא דרך מלאך )מלבד כמה מהגמרא(.
אורך המשבצת הלבנה מבטא את זמן נבואתם.
איוב היה נביא! אבל לא ידעתי איפה לשים אותו כרונולוגית.
התרשים מסודר לפי התנ"ך והפרשנים.
מלכי פרס ובבל מסודרים ע"פ הפרשנים.
השנים במלכי יהודה וישראל הם לפי שיטתו של גרשון גליל.
השנים במלכי בבל ופרס ע"פ שיטת רש"י )השנים מסומנים
במספר קטן בסמוך לשמם(.
כל השנים הן לפנה"ס.

נביאי ה' ונביאי הבעל -מקורות ותוספות )מסודר ע"פ סדר כרונולוגי(

U

מפורש בתורה
אדם הראשון ,חוה ,קין ,נח ,אברהם ,יצחק ,רבקה )פרשת תולדות( ,יעקב ,יוסף ,מרים ,משה ,אהרון
)שמות ד,כז( ,בלעם בן בעור )בבא בתרא טו 70 ,(.הזקנים )במדבר יא,כד( ,אלדד ,מידד )במדבר יא,כד(.

U

מפורש בנ"ך

U

יהושע ,בני ישראל באורים ותומים )שופטים א( ,דבורה הנביאה )שופטים ד ובבלי מגילה יד ,(.ברק בן
אבינעם )שופטים ד( ,איש נביא )שופטים ו,ח ]אמרו חז"ל שהוא פנחס בן אלעזר[( גדעון )שופטים ו(,
? )שופטים י( ,איש אלהים )שמואל א,ב ]אמרו חז"ל שהוא אלקנה/פנחס[( ,שמואל ,שאול )שמואל א,י(,
חבל נביאים )שמואל א,י( ,להקת נביאים )שמואל א,יט( ,מלאכי שאול )שמואל א,יט( ,דוד באורים ותומים
)שמואל ב,א( גד הנביא ,נתן הנביא )שמואל/מלכים( ,אחיה השילוני ,שמעיה ,איש אלהים )מלכים א,יג,א
]אמרו חז"ל זה עדו הנביא )רש"י ורד"ק שם[( ,הנביא הזקן מבית אל /שומרון )מלכים א,יג( ,עדו הנביא
)דברי הימים ב,יג וסדר עולם( ,יהוא בן חנני )ספר מלכים( ,עזריהו בן עדד )דברי הימים ב,טו,א( ,אליהו
)מהעיר תושב בגלעד( 100 ,נביאים )מלכים א,יח( 450 ,נביאי הבעל )מלכים א,יח( ,הנביא )מלכים א,כ
]אמרו חז"ל שזה מיכיהו בן ימלה -רש"י מלכים א,יג[( איש האלהים )מלכים א,כ]אולי הוא הנביא לעיל?[(,
איש מבני הנביאים/נביא )מלכים א,כ ]מכיהו -רד"ק מלכים א,מא ,לה[( 400 ,נביאים )מלכים א ,כב,ו(,
מיכיהו )מלכים א ,כב( ,צדקיהו בן כנענה )מלכים א ,כב( ,עובדיה )אחד מה"תרי עשר"( ,אלישע )מאבל
מחולה( 50 ,איש מבני הנביאים )מלכים ב,ב( ,אחד מבני הנביאים/נביא )מלכים ב,ט( ,בני הנביאים
)מלכים ב -ד,לח /ו,א( ,עבדי הבעל )מלכים ב,י,כב( ,איש האלהים )דברי הימים ב,כד,ז( ,נביא )דברי הימים
ב,כה,טו( ,הושע )אחד מה"תרי עשר"( ,יונה מגת חפר )מלכים ב,יד,כה ואחד מה"תרי עשר"( ,עמוס מתקוע
)אחד מה"תרי עשר"( ,ישעיהו )ישעיהו( ,עדד הנביא )דברי הימים ב,כח,ז( ,מיכה )אחד מה"תרי עשר"(,
נחום )אחד מה"תרי עשר"( ,חבקוק )אחד מה"תרי עשר"( ,יואל )אחד מה"תרי עשר"( ,צפניה )אחד מה"תרי
עשר"( ,חולדה הנביאה )דברי הימים ב ,לד,כב( ,ירמיהו )ירמיהו( ,נביאי השקר )ירמיהו( ,אחאב בן קוליה
)ירמיהו כט,כא( ,צדקיהו בן מעשיה )ירמיהו כט,כא( ,שמעיה הנחמני )ירמיהו כט,כד( ,חנן בן גדליהו
)ירמיהו לה,ד( ,אוריהו מקרית יערים )ירמיהו כו,כ( ,דניאל )דניאל( ,יחזקאל )יחזקאל( ,נביאי שקר
)יחזקאל ( ,נביאות שקר )יחזקאל( חנניה בן עזור )ירמיהו כה,א( ,חגי )עזרא ו,יד ואחד מה"תרי עשר"(,
זכריה )עזרא ו,יד ואחד מה"תרי עשר"( ,מלאכי אחד מה"תרי עשר"] הוא עזרא -בבלי מגילה טו .ורש"י
עזרא ז,ו( ,שמעיה )נחמיה ו,י( ,נועדיה )נחמיה ו,יד( ,יתר הנביאים )נחמיה ו,יד(.

נוספים ע"פ חז"ל והתלמוד
שרה )מגילה יד ,(.פנחס )סדר עולם( ,חנה )אם שמואל -מגילה יד ,(.אביגיל )מגילה יד ,(.אלקנה ))רש"י
מגילה יד ,(.חנני )אבי יהוא -ע"פ הכלל במגילה טו ,(.עדד )אבי עזריהו -ע"פ הכלל במגילה טו ,(.ימלה )אבי
מיכיהו -ע"פ הכלל במגילה טו ,(.כנענה )אבי צדקיהו -ע"פ הכלל במגילה טו ,(.בארי )אבי הושע -ע"פ הכלל
במגילה טו ,(.אמיתי )אבי יונה -ע"פ הכלל במגילה טו ,(.אמוץ )אבי ישעיהו -ע"פ הכלל במגילה טו] .אחי
אמציה מלך יהודה -סוטה י ,( [:פתואל )אבי יואל -ע"פ הכלל במגילה טו ,(.חלקיהו )אבי ירמיהו -ע"פ הכלל
במגילה טו ,(.בוזי )אבי יחזקאל -ע"פ הכלל במגילה טו ,(.ברכיה )אבי זכריהו ע"פ הכלל במגילה טו,(.
שמעיהו )אבי-אוריהו ע"פ הכלל במגילה טו ,(.אסתר )מגילה יד ,(.עלי )רש"י מגילה יד ,(.שלמה )רש"י
מגילה יד ,(.אמוץ )רש"י מגילה יד ,(.חזיאל הלוי מבני מתניה )רש"י מגילה יד ,(.אלעזר בן דודו )רש"י
מגילה יד ,(.ברוך )רש"י מגילה יד ,(.נריה )רש"י מגילה יד ,(.שריה )רש"י מגילה יד ,(.מחסיה )רש"י
מגילה יד ,(.מרדכי )רש"י מגילה יד ,(.איוב )איוב ,בבא בתרא טו ,(.בעור )בבא בתרא טו ,(.אליפז
התימני )בבא בתרא טו ,(.בלדד השוחי )בבא בתרא טו ,(.אליהוא בן ברכאל הבוזי )בבא בתרא טו.(.

