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 ץשר כח . 1 

ַמֲחִזיר  ַוֲאִני" ִדי לְׁ ָיֶוש ַהָמִדי ָףמְׁ ָדשְׁ ַנת ַאַחת לְׁ ִבשְׁ

ַףָתה לְׁ  ֹלָשה ֱאֶמת ַאִגיד ָלְך  ָמעֹוז לֹו וְׁ ה עֹוד שְׁ ִהנֵּ

ִביִףי ָהשְׁ ָץַשס וְׁ ִדים לְׁ ָלִכים עֹמְׁ ַיֲףִשיש עֶֹשש ָגדֹול ִמכֹל  מְׁ

ת שֹו ָיִףיש ַהכֹל אֵּ ָףשְׁ ָרתֹו בְׁ ֶחזְׁ כ ת ָיָון  כְׁ   ." ַמלְׁ

ִדים    ָלִכים עֹמְׁ ֹלָשה מְׁ ָץַשס שְׁ  כושש זה  לְׁ

 שבנה את הבית ומה תלמוד ושדשי ואחשושוש 

ִביִףי ַיֲףִשיש עֶֹשש ָגדֹול לומש ָהשְׁ  .למדי שביעי  -וְׁ

 ...

ִףים שבי יוסי אומש.  2 משחשב בית   - ָשֻבִףים ִשבְׁ

לחשבנו  שבעיםשאשון ועד שחשב בית אחשון 

 ....לבנינוואשבע מאות ועששים 

 

 ץשר כט

ַנת.  3 כֹוֶשש ֶמֶלְך ָ ַש   ִבשְׁ ַבשַאַחת לְׁ לֹות דְׁ ... ס ִלכְׁ

 .שנים מרוטעות 3 'כושש מלך ג 

ָנה  ב  ִשטְׁ כ תֹו ָכתְׁ ִחַלת ַמלְׁ שֹוש ִבתְׁ וֵּ כ ת ֲאַחשְׁ ַמלְׁ  בְׁ

ה ָדה ִויש ָשָלם ַףל י יְׁ בֵּ ַלת ֲףִביַדת  -- יֹשְׁ טֵּ אַדִין בְׁ בֵּ

ֶלם ית ֱאָלָהא ִדי ִביש שְׁ י בֵּ תֵּ ַנת ַתשְׁ ָלא ַףד שְׁ ן ַוֲהָות ָבטְׁ

ָיֶוש ֶמֶלְך כ ת ָדשְׁ ַמלְׁ  .ָ ָשס לְׁ

ַנת ָכל ָשָשיו ִבשְׁ ֶתה לְׁ כֹו ָףָשה ִמשְׁ ָמלְׁ  …ָשלֹוש לְׁ

...  

ָיֶוש. 4 ָדשְׁ ַנת ַאַחת לְׁ שֹוש ִמֶזַשע ָמָדי  ִבשְׁ וֵּ ֶבן ֲאַחשְׁ

ִדים כ ת ַכשְׁ ַלְך ַףל ַמלְׁ כֹו  ֲאֶשש ָהמְׁ ָמלְׁ ַנת ַאַחת לְׁ ִבשְׁ

ַ שֲאִני ָדִנ ֵּ  ָץִשים ִמסְׁ ַהָשִנים ֲאֶשש ָהָיה  אל ִביֹנִתי ַבסְׁ

ַמלֹאות ָיה ַהָנִביא לְׁ מְׁ הָוה ֶאל ִישְׁ ַבש יְׁ בֹות  דְׁ ָחשְׁ לְׁ

ִףים ָשָנה ש ָשַלם ִשבְׁ  (9:1) .יְׁ

שנה לאחש חושבן הבית עשו יששאל  52 ב"נ

 .ועלו במלכות כשדים ונץרדו

 של כושש 3 'ג

 של אחשושוש 14 ד"וי

    ---של דשיוש 2 'וב

   -.הבית לדשיוש נבנה 2 'ובשנת ב

י ָףָשש  וכן זכשיה אמש תֵּ ַףשְׁ ָבָףה לְׁ ַאשְׁ ִשים וְׁ יֹום ֶףשְׁ בְׁ

ָיֶוש חֶֹדש ה א חֶֹדש ָדשְׁ ַתִים לְׁ ַנת שְׁ ָבט ִבשְׁ ָהָיה  שְׁ

הָוה ַבש יְׁ ָיה דְׁ ַכשְׁ ָבאֹות ַףד ָמַתי ...ֶאל זְׁ הָוה קְׁ  ַו ֹאַמש יְׁ

ה ָדה ֲאֶשש ַאָתה לֹא תְׁ  י יְׁ ת ָףשֵּ אֵּ ש ָשַלם וְׁ ם ֶאת יְׁ ַשחֵּ

ָתה ֶזה ִףים ָשָנה ָזַףמְׁ  (1:12) .ִשבְׁ

יִקיא... כל אשבע שנים היה הבית נבנה שנאמש.  שֵּ  וְׁ

ַנת  ָלָתה ִליַשח ֲאָדש ִדי ִהיא שְׁ ָנה ַףד יֹום תְׁ ָתה דְׁ ַביְׁ

כ ת ַמלְׁ ת לְׁ ָכא שֵּ ָיֶוש ַמלְׁ  (6:15עזשא ) .ָדשְׁ

עלה עזשא מבבל  ובאותו הזמן לשנה הבאה.  5

  שנאמש וגלות אחשת עמו
ַאַחש ֶלה וְׁ ָבִשים ָהאֵּ א ֶמֶלְך  ַהדְׁ תְׁ ַשסְׁ ַתחְׁ כ ת ַאשְׁ ַמלְׁ בְׁ

ָשא ָשָיה ָ ָשס ֶףזְׁ ל ...ֶבן שְׁ ָשאֵּ י ִישְׁ נֵּ  ֶאל ...ַוַ ֲףל  ִמבְׁ

ש ָשָלם  איְׁ תְׁ ַשסְׁ ַתחְׁ ַאשְׁ ַנת ֶשַבע לְׁ  (7:1-7..)ַהֶמֶלְך ִבשְׁ

 

י  6 שֵּ ו ִדבְׁ לֵּ חֶֹדש ִכסְׁ ִהי בְׁ ָיה ַויְׁ ָיה ֶבן ֲחַכלְׁ ֶחמְׁ ַנת  נְׁ שְׁ

ִשים שנה עשה באשצ  12 ב"י    ...ָהִייִתי ַוֲאִני ֶףשְׁ

ָכל ֶזה לֹא  :וכן הוא אומש   יששאל מתרן בחומה  בְׁ

ַנת  ָהִייִתי ִביש ָשָלם ִכי א  32ִבשְׁ תְׁ ַשסְׁ ַתחְׁ ַאשְׁ ֶמֶלְך לְׁ

צ ָיִמים ַהֶמֶלְך  ָבֶבל ָבאִתי ֶאל רֵּ ִתי ִמן ַהֶמֶלְך  לְׁ ַאלְׁ ִנשְׁ

( 13:6נחמיה )ׁ     .. ָוָאבֹוא ִליש ָשָלם

  32 ב"עד ל 20 'משנת כ

 כושש - ?ואין אתה מוקא לץשס מלכים אלא שלש -

 אלא הוא כושש הוא דשיוש  -ודשיוש ואחשושוש

 אשתחשסתא רשאתהמלכים נ לץי שכל-הוא אשתחשסתא

 



  .שנה 52 ב"כל שני מלכי מדי וץשס נ  .7

ָףַמד ֶמֶלְך ִגבֹוש  ָמַשל ... קֹונֹו  וְׁ ָףָשה ִכשְׁ ָשל ַשב וְׁ ִממְׁ

ָחצ תֵּ כ תֹו וְׁ ש ַמלְׁ דֹו ִתָשבֵּ ָףמְׁ ַבע ש חֹות ַהָשָמִים   כְׁ ַאשְׁ לְׁ

לֹו ֲאֶשש ָמָשל ָמשְׁ לֹא כְׁ ַאֲחִשיתֹו וְׁ לֹא לְׁ ש ִכי ִתנָ  וְׁ תֵּ

ֶלה ַבד אֵּ ִשים ִמלְׁ ַלֲאחֵּ כ תֹו וְׁ  ַמלְׁ

 .שנה 12 ב"מורדון שמלך י הוא אלכסנדשוס 

 מתנבאים בשוח הרדש עד כאן היו הנביאים

י ֲחָכִמים מכאן ואילך שֵּ ַמע ִדבְׁ ָך  שְׁ נְׁ ..  ַהט ָאזְׁ

 .שנה 34 ד"בץני הבית ל יוסי אומש מלכות ץשס' ש

 .103 מלכות בית חשמונאי .180מלכות יון 

 .103 ג"מלכות הושדוס ר

 .לחושבן הבית מכאן ואילך קא וחשוב

 .למנין יוונים ובגולה היו כותבין בשטשות

אלפ ץישוש מיקיאת מקשים הוא  א"הגש  :אלץא

 עד בנין הבית 480 ץ"ת :דהיינו שנים

של מלכות   52עד מלכות ץשס ו 52 שעמד ו410 

 השי אלפ שנה     -מלכות יוון של  6 ושש  ץשס

 .יוון אותו זמן התחילו למנות בשטש למלכותוב

 

ץשס להשנה  בבל ל

 ליהוירים  4נבוכדנקש  1

 ליהוירים  11גלות יהויכין  7

 לקדריהו  11חושבן הבית  18

 1לכושש  1הקהשת כושש  70

 6אחשושוש ל 3' משתה אחש 

 15אחשושוש ל 12נס ץושים  

 18ל דשיווש  2 בנין הבית  

 23סתא שתחשלא 7עליית עזשא  

 36-52' לאשתחש 20-34עליית נחמיה  

 52' לאלרסנדש מור 1ך "חתימת התנ 

 

 חשבון השנים לץי סדש עולם  .10  

 1 0בשיאת העולם 

 1948 1948לידת אבשהם 

 2048 100לידת יקחר עד 

*   2448 400יקיאת מקשים עד 

 2928 480 ביתהבנין עד 

 3338 410 הבית עד חושבן

 3408 70 השניביתהעד בנין 

 3442 34 אלרסנדשעד כיבוש 

*   3448 6עד מנין שטשות 

 3828 380  השני עד חושבן הבית

 5769 1941ט "תשס'עד ה

 

 לץי שיטת ההיסטושיונים מלכי ץשס   .11

     Cyrus II the Great, 550–529  

הצהרת כורש   539   ]          ] 

    Cambyses II  530–522. 

    Darius I (the Great)  521–486. 

    Xerxes I   486–465. 

    Artaxerxes I - 464–424. 

    Xerxes II, 424  / 

    Darius II   423–404. 

    Artaxerxes II   404–358 

    Artaxerxes III  358–338.  

    Artaxerxes IV  338–336. 

      Darius III    336–330. / 

Alexander the Great 332 - 320  

Battle of Gaza - 312  - תחילת מנין שטרות 
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