סדר עולם – לאור חתימת התנ"ך

נ"ב  52שנה לאחש חושבן הבית עשו יששאל
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ג  ' 3של כושש

מקורות מ -סדר עולם רבא

וי"ד  14של אחשושוש
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ץשר כח

במלכות כשדים ונץרדו ועלו.

וב  ' 2של דשיוש ---
ובשנת ב ' 2לדשיוש נבנה הבית- .

"וַ ֲאנִ י ִב ְׁשנַ ת ַא ַחת ְׁל ָד ְׁשיָ וֶ ש ַה ָמ ִדי ָף ְׁמ ִדי ְׁל ַמ ֲחזִ יר
ֹלשה
ְׁל ָמעֹוז לֹו וְׁ ַף ָתה ֱא ֶמת ַא ִגיד ָלְך ִהנֵּ ה עֹוד ְׁש ָ

וכן זכשיה אמש ְׁביֹום ֶף ְׁש ִשים וְׁ ַא ְׁש ָב ָףה ְׁל ַף ְׁש ֵּתי ָף ָשש

יףייַ ֲף ִשיש ע ֶֹשש ָגדֹול ִמכֹל
ְׁמ ָל ִכים ע ְֹׁמ ִדים ְׁל ָץ ַשס וְׁ ָה ְׁש ִב ִ

ח ֶֹדש ה א ח ֶֹדש ְׁש ָבט ִב ְׁשנַ ת ְׁש ַתיִ ם ְׁל ָד ְׁשיָ וֶ ש ָהיָ ה

ְׁכ ֶחזְׁ ָרתֹו ְׁב ָף ְׁששֹו יָ ִףיש ַהכֹל ֵּאת ַמ ְׁלכ ת יָ וָ ן" .

אמש יְׁ הוָ ה ְׁק ָבאֹות ַףד ָמ ַתי
ְׁד ַבש יְׁ הוָ ה ֶאל זְׁ ַכ ְׁשיָ ה ...וַ ֹ ַ

ֹלשה ְׁמ ָל ִכים ע ְֹׁמ ִדים ְׁל ָץ ַשס זה כושש
ְׁש ָ

ַא ָתה לֹא ְׁת ַש ֵּחם ֶאת יְׁ ש ָש ַלם וְׁ ֵּאת ָף ֵּשי יְׁ ה ָדה ֲא ֶשש

ואחשושוש דשיוש שבנה את הבית ומה תלמוד

זָ ַף ְׁמ ָתה זֶ ה ִש ְׁב ִףים ָשנָ ה)1:12( .

יףי יַ ֲף ִשיש ע ֶֹשש ָגדֹול  -שביעי למדי.
לומש וְׁ ָה ְׁש ִב ִ

יקיא
 .כל אשבע שנים היה הבית נבנה שנאמש ...וְׁ ֵּש ִ

...

ַביְׁ ָתה ְׁדנָ ה ַףד יֹום ְׁת ָל ָתה ִל ַישח ֲא ָדש ִדי ִהיא ְׁשנַ ת

 .2שבי יוסי אומש ָש ֻב ִףים ִש ְׁב ִףים  -משחשב בית
שאשון ועד שחשב בית אחשון שבעים לחשבנו
ואשבע מאות ועששים לבנינו....

ֵּשת ְׁל ַמ ְׁלכ ת ָד ְׁשיָ וֶ ש ַמ ְׁל ָכא( .עזשא )6:15
 .5ובאותו הזמן לשנה הבאהעלה עזשא מבבל
וגלות אחשת עמו שנאמש
וְׁ ַא ַחש ַה ְׁד ָב ִשים ָה ֵּא ֶלה ְׁב ַמ ְׁלכ ת ַא ְׁש ַת ְׁח ַש ְׁס ְׁתא ֶמ ֶלְך

ץשר כט

ָ ָשס ֶףזְׁ ָשא ֶבן ְׁש ָשיָ ה ...וַ ַ ֲףל ִמ ְׁבנֵּ י ִי ְׁש ָש ֵּאלֶ ...אל

כֹושש ֶמ ֶלְך ָ ַשס ִל ְׁכלֹות ְׁד ַבש...
ִ .3ב ְׁשנַ ת ַא ַחת ְׁל ֶ

יְׁ ש ָש ָלם ִב ְׁשנַ ת ֶש ַבע ְׁל ַא ְׁש ַת ְׁח ַש ְׁס ְׁתא ַה ֶמ ֶלְך)7:1-7(..

כושש מלך ג  ' 3שנים מרוטעות.
ְׁב ַמ ְׁלכ ת ֲא ַח ְׁשוֵּ שֹוש ִב ְׁת ִח ַלת ַמ ְׁלכ תֹו ָכ ְׁתב ִש ְׁטנָ ה

6

ֵּבית ֱא ָל ָהא ִדי ִביש ְׁש ֶלם וַ ֲהוָ ת ָב ְׁט ָלא ַףד ְׁשנַ ת ַת ְׁש ֵּתין

ֶף ְׁש ִשים וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי...

ְׁל ַמ ְׁלכ ת ָד ְׁשיָ וֶ ש ֶמ ֶלְך ָ ָשס.

יששאל מתרן בחומה וכן הוא אומש ְׁ :ב ָכל זֶ ה לֹא

ִב ְׁשנַ ת ָשלֹוש ְׁל ָמ ְׁלכֹו ָף ָשה ִמ ְׁש ֶתה ְׁל ָכל ָש ָשיו…

ָהיִ ִיתי ִביש ָש ָלם ִכי ִב ְׁשנַ ת ְׁ 32ל ַא ְׁש ַת ְׁח ַש ְׁס ְׁתא ֶמ ֶלְך

...

אתי ֶאל ַה ֶמ ֶלְך ְׁל ֵּרצ יָ ִמים נִ ְׁש ַא ְׁל ִתי ִמן ַה ֶמ ֶלְך
ָב ֶבל ָב ִ

אדיִ ן ְׁב ֵּט ַלת ֲף ִב ַידת
ַףל י ְֹׁש ֵּבי יְׁ ה ָדה וִ יש ָש ָלם ֵּ --ב ַ

ִ .4ב ְׁשנַ ת ַא ַחת ְׁל ָד ְׁשיָ וֶ ש ֶבן ֲא ַח ְׁשוֵּ שֹוש ִמזֶ ַשע ָמ ָדי
ֲא ֶשש ָה ְׁמ ַלְך ַףל ַמ ְׁלכ ת ַכ ְׁש ִדים ִב ְׁשנַ ת ַא ַחת ְׁל ָמ ְׁלכֹו
ֲאנִ י ָדנִ ֵּ אל ִבינ ִֹתי ַב ְׁס ָץ ִשים ִמ ְׁס ַ ש ַה ָשנִ ים ֲא ֶשש ָהיָ ה
ְׁד ַבש יְׁ הוָ ה ֶאל יִ ְׁש ְׁמיָ ה ַהנָ ִביא ְׁל ַמלֹאות ְׁל ָח ְׁשבֹות
יְׁ ש ָש ַלם ִש ְׁב ִףים ָשנָ ה)9:1( .

ִד ְׁב ֵּשי נְׁ ֶח ְׁמיָ ה ֶבן ֲח ַכ ְׁליָ ה וַ יְׁ ִהי ְׁבח ֶֹדש ִכ ְׁס ֵּלו ְׁשנַ ת

וָ ָאבֹוא ִליש ָש ָלם ..

י"ב  12שנה עשה באשצ

ׁ (נחמיה )13:6

משנת כ ' 20עד ל"ב 32
 ואין אתה מוקא לץשס מלכים אלא שלש?  -כוששודשיוש ואחשושוש -אלא הוא כושש הוא דשיוש
הוא אשתחשסתא-לץי שכל המלכים נרשאת אשתחשסתא
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 . 10חשבון השנים לץי סדש עולם

כל שני מלכי מדי וץשס נ"ב  52שנה .

 ...וְׁ ָף ַמד ֶמ ֶלְך גִ בֹוש ָמ ַשל ִמ ְׁמ ָשל ַשב וְׁ ָף ָשה ִכ ְׁשקֹונֹו

בשיאת העולם

0

1

ְׁכ ָף ְׁמדֹו ִת ָש ֵּבש ַמ ְׁלכ תֹו וְׁ ֵּת ָחצ ְׁל ַא ְׁש ַבע ש חֹות ַה ָש ָמיִ ם

לידת אבשהם

1948

1948

וְׁ לֹא ְׁל ַא ֲח ִשיתֹו וְׁ לֹא ְׁכ ָמ ְׁשלֹו ֲא ֶשש ָמ ָשל ִכי ִתנָ ֵּתש

עד לידת יקחר

100

2048

ַמ ְׁלכ תֹו וְׁ ַל ֲא ֵּח ִשים ִמ ְׁל ַבד ֵּא ֶלה

עד יקיאת מקשים

400

* 2448

עד בנין הבית

480

2928

עד חושבן הבית

410

3338

עד בנין הביתהשני

70

3408

עד כיבוש אלרסנדש

34

3442

עד מנין שטשות

6

* 3448

הוא אלכסנדשוס מורדון שמלך י"ב  12שנה.
עד כאן היו הנביאיםמתנבאים בשוח הרדש
מכאן ואילך ַהט ָאזְׁ נְׁ ָך ְׁש ַמע ִד ְׁב ֵּשי ֲח ָכ ִמים..
ש' יוסי אומש מלכות ץשס בץני הבית ל"ד  34שנה.
מלכות יון 180.מלכות בית חשמונאי 103.
מלכות הושדוס ר"ג103.

עד חושבן הבית השני 380

מכאן ואילך קא וחשוב לחושבן הבית.

עד ה'תשס"ט

ובגולה היו כותבין בשטשותלמנין יוונים.

3828
5769

1941

אלץא  :הגש"א ץישוש מיקיאת מקשים הוא אלפ

 .11מלכי

שנים דהיינו :ת"ץ  480עד בנין הבית
 410שעמד ו  52עד מלכות ץשס ו  52של מלכות
ץשס

ושש 6

של מלכות יוון  -השי אלפ שנה

ובאותו זמן התחילו למנות בשטש למלכותיוון.
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