רשימה כרונולוגית של מלכי המזרח הקדום מתקופת המלוכה עד אלכסנדר
מוקדון )התקופה הישראלית – 1התקופה ההלניסטית(
הדר הורן /ישיבת “ברכת משה” מעלה אדומים
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כל התאריכים בלוח הם לפני הספירה ).(BC
מלכי בבל ומלכי צור וצידון כתובים ע "פ נגד אפיון )צור וצידון פרקים י "ז-כא ,ומלכי בבל א',כ' -§146
כ"א( וע"פ אנציקלופדיה עולם התנ"ך ]עיין בהערה על מלכי בבל בהמשך[.
התאריכים הם שנות מלוכה ולא שנות חיים )מליטיאדס מאתונה הוא היחיד שנכתב בו שנות חייו(.
במלכים המפורסמים כגון כסרכסס  ,ארתכסרכסס ,אלכסנדר וכו ' ובשושלות -פרס,אשור ובבל ,
התאריכים הם מדויקים.
בשאר המלכים יכולים להיות שנויים של שנה  +או שנה – בגלל הח ישובים השונים של שנות המלוכה
)ובמקרים מסוימים גם .(-2
בשושלת  22ישנן כמה גרסאות לסדר המלכים ולשנות שלטונם )שישק ה ,1-אוסורכון ה,1-שישק ה,2-
תקלות ה 1-ואוסורכון ה .( 2-אני בחרתי את המקובלות ביותר.
* לפני המספר מסמן כי התחיל למלוך עוד בימי המלך הקודם לו  ,במקביל או בפועל )לא ממלכה חדשה
אלא אב ובן וכו'(.
המלכים הכתובים באדום -מלכים המוזכרים בתנ"ך ,ובכתום -בגמרא.
מסמל אב ובן בשושלת )ברזי וכנבוזי ה 2 -הם אחים .
בתחילת מלכי פרס )שושלת אחמניש ( החץ
והם בניו של כורש ה.(2-
סוא מלך מצרים )מ"ב יז ד '( לא מוזכר בין שמות מלכי מצרים שמלכו בימי הושע בן אלה מלך ישראל
)פיי ,פפטג'וויבסט ,שפססר ה 1 -ואוסורכון ה . (4 -לא ברור מה פירוש ו ,או מיהו )בשונה מפוּ ל מלך
אשור המזוהה עם תגלת פלאסר ה.(3-
סדר המלוכה במואב במאה ה 9-לפנה"ס )ישראל /מואב ,כמ ֹש ומישע( ערוך ע"פ מצבת מישע.
כל התאריכים המוזכרים במלכי יהודה וישראל הם ע"פ גרשון גליל )ג' גליל(.
התאריכים במלכי בבל האחרונים )נבוכדנצר,אויל מרדוך ,נרגל שראצר ,לבשי מרדוך ונבונאיד ( הם ע "פ נגד אפיון )א',כ'
 -§146כ"א( .התאריכים ע"פ קדמוניות היהודים שונים.

זמן שלטונו של נבופלאצר הוא  21שנה )נגד אפיון א' ,יט ע"פ בירוסוס(.
זמן שלטונו של נבוכדנצר הוא ) 43נגד אפיון א',כ'  § 146ע"פ ספר בירוסוס וע"פ והספר השלישי מ"דברי הכשדים"(
או  44שנים )ע"פ קדמוניות היהודים,י' .(§ 219
זמן שלטונו של אויל מרדך הוא  2שנים )נגד אפיון א',כ'  § 146ע"פ ספר בירוסוס וע"פ והספר השלישי מ"דברי הכשדים"(
או 18שנים )ע"פ קדמוניות היהודים,י' .(§ 231
זמן שלטונו של נרגל שראצר הוא  4שנים )נגד אפיון א',כ'  § 146ע"פ ספר בירוסוס וע"פ והספר השלישי מ"דברי הכשדים"(
או  40שנים )ע"פ קדמוניות היהודים,י' .(§ 231
זמן שלטו נו של ַל ַבּש מרדוּ ך הוא  9חודשים )נגד אפיון א ',כ'  § 146ע"פ ספר בירוסוס וע "פ והספר השלישי מ "דברי הכשדים "
וע"פ קדמוניות היהודים,י' .(§ 231
זמן שלטונו של נבונאיד  17שנים )ע"פ קדמוניות היהודים ,י'  § 231ונגד אפיון א ',כ'  § 146ע"פ ספר בירוסוס וע "פ והספר
השלישי מ"דברי הכשדים"( .ע"פ קדמוניות היהודים ונגד אפיון )כ( נבונאיד הוא בלשצאר.
•
•
•
•
•

התאריכים במלכי מצרים שושלות  26-31מוסכמות ע"פ כל השיטות וצוינו רק בצבע שחור .
בשושלות  21-26ישנן שיטות שונות .שיטה אחת צוינה בצבע שחור והיא המועדפת עלי ,והשיטה
השנייה בצבע כחול.
פסמתיך ה1-
מלכים שמוסכמים ע"פ שתי השיטות מסומנים בשני הצבעים למשל:
)(664-610
בשושלות  22-24הוספו מלכים וצוינו בירוק.
בשושלת  ,24המלכים מוסכמים ע"פ שיטות הכחול והירוק וצוינו בשני הצבעים.
בשושלת  ,22,23המלכים מוסכמים ע"פ שיטות השחור והירוק וצוינו בשני הצבעים.

בּוֹכּחוֹריס
)?(709-
)(720-715

אדניהו

אבשלום
מלכת שבא

22

תקלות ה1-
)?(909-

אסא בן אביה
911-870

נדב בן ירבעם
909-908
בעשא בן אחיה

908-885

שישק ה/ 2-שושנק )(?-883

אוסורכון ה2-
)(883-860

אלה בן בעשא
885-884
זמרי 884

תבני בן גינת
][884-880
תקלות ה1-
)(874-860

עמרי
*884-873

אביבעל )(?-969

ספרטה ואתונה
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אוסורכון ה1-
)(874-914

אביה בן רחבעם
]אבים[ 914-911

אתבעל ה/ 1-אתובעל
)(888-856

)(924-909

)(888

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

פלט

N

אוסורכון ה1-

בבבא בתרא טו,ב מובאת דעה
האומרת" :כל האומר מלכת שבא
אשה היתה,אינו אלא טועה" .ישראל

נִנוּ ְרתַ -כּוּדוּ ִרי-אוּסוּר
)(942-941

אשור דן ה2-
)(935-912

מָ רִ -ביתִ י-אחא-יִדִ י ַנה

מלך
עמון
) ?(

חנון
מ"ע

רחוב
)?(

990-870
דוד נלחם
נגד מואב

הדדזר ה1-

מלך ארם צובה
)?(950-

רזון ]חזיון?[
)(?-950

חזיון
)?(930-

טברימ ֹן
)(930-914
בן הדד ה1-
)(914-880
אדד ניררי ה2-
]אדדנרר[

שָ מַ ש -מוּדַ אמִ יק

)(912-891

בכורם )(909-897

שישק ה/ 1-שושנק
) (945-924
תניס שישק ה/ 1-שושנק
)(935-914

עבדעשתרת )(918-909

או

2פאוסנס ה-
)(959-945

נבו-מוּקין-אפלי
)(977-942

תגלת פלאסר
ה( 967-935)2-

עשתרום
)(897-888
]אחי בכורם[

מלך משותף

שלמה
970-931/30

אשורֶ -רש-אישי
)( 972-967

]מתושעשתרת[

סי-אמון
]חותן שלמה[
)(978-959

מרִ -ביתִ י-אפ ַל-
אוּסוּר
)(984-977

צור וצידון

ַבע ִליעזַר ] ַבעל ַבעזֵר[
)(935-918

אוסוחור
)(984-978

חירם ה / 1-חירום
/חורם)(969-935

2פאוסנס ה-
)(969-945

 2מלכים
)(986-984

ארם דמשק

פינצ'ם ה2-
)(990-969

אולמה-שאקין-שוּמי
)(1003-987

דוד כובש את ארם דמשק ושם עליהם נציב
מחדש מלכות
ארם דמשק

סמנדס ה2-
)(992-990

איש בושת
]אשבעל[
1010-1008

)(1007-1004

נחש

תלמי מלך גשור

אמנמופ
)(*993-984

דוד
1010-970

אשור רבי ה2-
)( 1013-972

 2מלכים

אגג מלך עמלק

מצרים
העליונה

אשור ניררי ה1-
)( 1019-1013

סימְ ַבר שי ָפק
)(1024-1007

ת ֹעי מלך חמת
)ויורם בנו(

S

אכיש מלך
פלשתים

N

תוכוּלתי נינוּרתַ ה2-

]תכלת ננרת[
)(891-884

אשור נסיר
אפלי ה2 -
]אשור נצרפל[
)(884-859

נָבוּ-שוּמַ ה-אוּ ִקין
)(899-888

נָבוּ-אפלה-אִ ידִ י ִני
)(887-855

לפי רש"י ואבן עזרא:
בן הדד ה 1-ובן הדד
ה 2-חד הם .ובן הדד
שרצח את אחאב
ברמות גלעד הוא בן
טברימ ֹן )זכריה יב,
יא(.

Pahath-Moab the
)Shilonite (900

]תבי[

Chemosh-Gyt
)(900-870

מצרים
התחתונה

נבוּ שוּם ליבוּר
)(*1033-1025

ישראל )כללי(

שלמנסר ה2-
)( 1031-1019

מרודך זר ?
)(1046-1032

מצפה )(1000-990

שאול
1050-1010

אשור נסירפל ה-
(1050-1031)1

)(1150-1120

עזר לדוד

מנ-חפ-רע מצרים
פאוסנס ה1-
) (1045-992תניס
)(1040-992
נוא אמון

ישראל )כללי(

בבל

אהוד בן גרא -דוד
)?(1120-1000

20 N

אשור

אדד אפלה אידינה
)(1069-1046

מואב

עגלון

בן הדד ה \2-הדדעזר
ה \2-הדדרימון
880-848
)(880-843

בעליעזור )(856-850

חזאל

)(843-804/796

)(817-730

פאמי
)(783-773
אוסורכון ה3-
)(777-749
שישק ה4-
/שושנק
)(773-735

תקלות ה3-

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

)(751-715

פּפטג'וויבסט
)(740-725
אוסורכון ה4-
)(735-712

חירם ה2-
)(740-730

פיי
)25 (747-716

S

)(783-773

אשור דן ה3-
)(773-755
אשור ניררי ה-
] 4אשור נרר[
)(755-745

יותם בן עזריה
*7587/-742/1

פיי ]פענח'י[

רומא
ֶרמוּס ורוֹמוּלוּס )(753-715

מלך משותף

ירבעם בן יואש
790-750/49

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

בן הדד ה3-
)(796-792

 5מלכים

נינורתה-אפלה?-

אתבעל ה2-
)(745-740

 -776האולימפיאדה הראשונה )נגד אפיון א',כב( .

*805/4 -776/5

יהואש בן יהואחז
]יואש[  *805-790שלמנסר ה4-

ָבא ַבא-א ַחא-אִ ידְ נִי

מרודךֶ -בל-זֶ ִרי
מרודך-אָ ְפ ַלה-אוּסוּר
אֶ רי ַבה-מַ רדוּק
)(769-761
נבו-שומה-יִשְ כּוּן
)(760-748

פוּל )תגלת פלאסר ה ( 3-נבו-נצר
)(747-734
תִ גְ ַל ת ִפ ְל ֶא ֶסר ה3 -

 /תִ גְ ַל ת ְפ ֶלסֶר/תִ ְלגַת
ִפ ְלנֶ ֶסר /תִ ְלגַת-
ִפ ְלנְ ֶא ֶסר

ישראל

23

אמציה בן יהואש

פגמליון )(821-774

יהואחז בן יהוא
*819-804/3

מֶ רוּדַ ךָ -בא ַלאסוּ-יִ ְק ִבי

שולטים על ארם מימי יהואש וירבעם ה 2-עד מות יותם )רד"ק( /בסוף מלכותו )רש"י ,מלבי"ם(

N

שמשי אדד ה5-
]שמש אדד[
)(822-811
אדד ניררי ה3-
]אדד נרר[
)(811-783

)(745-727

]פול ותגלת פלאסר הם
סנחריב )סנהדרין צד.[ (.

 2מלכים
)(734-732

טבאל
)(792-740

רצין
)(740-732

ש ַל ַמנ )(740-735
ַ

מתן ה(850-821) 1 -

אשור דן אפלי
)( 824-822

??????

]יואש[
]802-[842/1

יהוא
842/1-815/4

ישראל )תנ"ך(  /מואב )מצבת מישע(

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

 -847יהושפט ,יהורם
ומלך אדום נלחמים במואב

יהורם בן אחאב

מישע

אחזיהו בן אחאב

]אחזיה[ 852-851

]אחזיה[843/2-842/1

פדובאסטט ה1-
בובסטיס )(828-803

שישק ה3-
/שושנק
)(822-770

מֶ רוּדַ ך-זָ ִקיר-שומי
ה(854-819) 1-

כמוֹש נָדַ בּ ה1-
)(?800

שישק ה3-
/שושנק
)(835-783

אחרי מות אחאב
מישע משחרר
את מואב

]יורם[
851-842/1

יהורם בן
יהושפט ]יורם[
*851-843/2
אחזיהו בן יהורם

שישק ה/ 2-שושנק
)(837
2תקלות ה-
)(837-813

שלמנסר ה3-
)(859-824

)(870-840

2אוסורכון ה -תקלות ה2-
)(860-835) (860-837

ישראל
)שומרון(

יהושפט בן
אסא 870-845

אחאב בן עמרי
873-852

ע"פ ספר יוספון רמוס ורומולוס היו בימי דוד
]) - [1010-970לרומאים היה ברית עם דוד(.

24

25
נוּ ַמה פוֹנ ִפי ְליוּס )( 715-673

)?(709-

תפנַ ַכאת ה2-
)(685-672

תהרקה ]תרהקה[

מנשה בן חזקיהו
697/6-642/1

)בן סנחריב(
)(699-694

26

)(690-664

אֵ ַס ר ַחד ֹן
)(681-669

נכו ה1-
)(762-664

תנות אמון
)(664-656

]ע"פ חז"ל -אסנפר הוא סנחריב
)סנהדרין צד .וישעיהו ב,א-
מלבי"ם ,מצודת דוד ורד"ק( [.

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

אליקים בן יאשיהו
]יהויקים[ 609-598

יהויכין בן אליקים

פסמתיך ה2-
)(595-589

]י ְ ָכנְי ָהָ ,כּנְי ָהוּ,יויכין[

598-597

)(729-700

יהואחז בן יאשיהו
]יוחנן[ 609

אתובעל ה3-

שליטי שושלת 26
מגרשים את האשורים

אריארמנא כורש ה1-
) ?(
אשורבניפל ]אריארמנס[

אשורבניפל
]אָ ְסנַ ַפּר[
)(669-627

נְכוֹ ה2-
)(610-595

שישפיש ה-
]1טאיספיס[ )?(

אסר חדן

שליט בחסות האשורים

פסמתיך ה1-
)(664-610

פרס
אַ ֶחמֶ נִיש

מוּשְ זִיב מרודך
)ּ◌ (693-689

שׁ ֻלּם)?( בן יאשיהו
ַ
]שלוּם[

אשור כובשים את
מצרים ומגרשים
את שושלת 25

אשור-נָדִ ין-
שוּ ִמי

מצור על צור  13ש'
)נגד אפיון א ,כא(.

המשך 26

אֳ לוּלי )(729-700

מתן ה(730-729) 2-

 – 720?-725מצור על צור
)קדמוניות,ט' .(§ 283

סנחריב
)(705-681

מרודך-זָ ִקיר-שוּם
)(705
מרודך-אָ ַפאל-
אִ ידִ י ִני
ה(705-702) 3-
ֶבל-אִ י ְבנִי
)(702-700

)(720-715

שאִ -בי-תְ כּוּ
ֵ
)(698-690

חלק מהאימפריה
האשורית

)(710-705

סן-שר-ישכן
)(?627-612
אשור אבלט ה2-
)(?612-609

ארסמס
]ארשמא[
) ?(

נבופלאצר
)(626 – 605

שלח את בנו נבוכדנצר אל ארצנו
ואל ארץ מצרים בשמעו ,כי פשעו בו .

נבוכדנצר ה2-
]נבוכדנאצר,נבוכדראצר[
)(605 – 562
נבוכדנצר בונה את הגנים התלויים של בבל

)בגלל שאשתו חשקה בנאות הרים כי גדלה בארץ מדי(

ארם דמשק נכבשים ע"י בבל

שאִ -בא-תְ כּאּ
ֵ
)(695-690

בּוֹכּחוֹריס

מרודאך בלאדן
]בר ֹאדך[
) ( 721-710

7

כנבוזי ה1-
) ?(

Chemosh-Haleth
)(590

מנוּביה

)(716-695

)(727-720

ומצודת דוד( [.

722-720
מואב ,יהודה
ואדום נלחמים
נגד אשור
ומפסידים

Kaashalta / Kamalshaltu
)(668-633

שאַ -באַ -כא
ֵ
)(712-698
שאַ -באַ -כא
ֵ
S

)(722-705

]ע"פ חז"ל -סרגון הוא סנחריב
)סנהדרין צד .עזרא ד,י -רש"י

730

)(700) Egyptian') (670

תפנַ ַכאת
)(?-730

מצאתי מובא
]שלמנאסר הוא סנחריב ב"אגדות היהודים"
)סנהדרין צד.[ (.
ה,כ,תג :שהמלך
בראדך בלאדן
הנזכר בתנ"ך לא
היה מרודך מלך
בבל,אלא אביו
סרגון ה2-
בלאדן.

Musuri Mutzuri ('the

ו ַוא ֵקר
)(720-715

שַ ְלמַ נְאֶ ֶסר ה5-
)(727-722

Kammusu-Nadbi
)(Chemosh-Nadab III
)(701

שפ ֵססר ה1-
ֵ
(725-720) N

חזקיהו בן אחז
]חזקיה
יחזקיה,יחזקיהו[ [
726-697/6

731/2-722

?????? )(710-582

סוֹא

הושע בן אלה

כמוֹש נָדַ בּ ה(735-730) 2-

אחז בן יותם
*742/1-726

נבו-מוּקין-זֶ ִרי
]בלאדן?[
)(732-721

מטגון

וגרעשתרת

בעליס מלך עמון

 -586חורבן בית ראשון

בעל ) 10שנים(

בשנת  14לחירם כבש כורש את הממלכה

) 4שנים(

מהרבעל

בעלעטור )  2ש'(

מליטיאדס )(550-489

חירם/

חירום ) 20שנה(

אתונה

היסטפסיס
]וישתספא[
) ?(

חלב ) 10ח'(
חבר הכה"ג ) 3ח'(
שופטים

אמסיס )יעחמס ה(2-
)(570-526

גדליה בן אחיקם
)(586

עכנבעל ) 2ח'(

) 6שנים(

אפריס )חפרע(
)(589-570

]מתניה[ 597-586

582

שופטים

צדקיהו בן יאשיהו

ע"פ "אגדות היהודים"
ה,כא,תכב -חירם מלך
צור היה בימי נבוכדנצר.

אויל מרדך ]אויל מרודך[
)(562- 560
נרגל שראצר ]נרגלסר[
)  (560 – 556בעל אחות אויל מרדך
ורוצח אויל מרדך.

ַל ַבּש מרדוּך)(556

נבונאיד
)(556 – 539

כורש ה] 2-כרש[

ילד במלכו
קשר נגד לבש מרדוך
ורצח אותו

ֵב ְלשַ א ַצר ]בלשצר[
)(*546 – 539
כאשר היה נבונאיד בתימא  7שנים מילא
בלשאצר בנו את מקומו ,והיה למלך האחרון של
בבל בפועל ]לפי חז"ל היה אחיו של אויל מרודך
ובנו של נבוכדנצר )רש"י דניאל ה,א ורד"ק
מלכים ב,כה,כז( [.

נבונאיד הוא המלך האחרון בפועל ואותו ניצח
כורש ולא את בלשאצר )נגד אפיון פרק כ(

27

כנבוזי ה2-

פרסי

)(539-529

 -538הצהרת כורש

פסמתיך ה3-
)(526-525

ששבצר

דריוש המדי )בן אחשורוש(

כורש

כנבוזי ה2-
)(529-522

)(525-522

המשך 27

 -490קרב מרתון

ספרטה

 -515חנוכת בית שני

סמרדיס ]ברזיַ ,בּ ְרדִ י ָא[
)ממרץ עד ספטמבר (522
דריוש ה1-

)(521-486

520

זרובבל

539

דריוש ה1-
)(522-486

539-332

בבלי \ פרסי
538

לאונידס ה1-

)(559-529

 - 448שלום בין פרס לאתונה )"שלום קַ ֵליאַ ס"(

ארתחששתא ה] 1-ארתכרכסס ה[1-
)(465-425

ארתכסרכסס ה1-

אמיתאיוס ה1-
)(465-448

סאיס )בדלתא המערבית(

) 11 -490באוגוסט (480

כסרכסס ה1-

)(486-465

)(465-425
פסמתיך ה4-
אינרוס
)(454-?465
תאנירס
ַ
)(448-445
פסמתיך ה5-
)(445

פוסיריס
)(?-448

דריוש ה2-

עזרא )(458

מערב אלכסנדריה

המשך 27

 -480פלישת אחשורוש
ליוון וקרבות תֶ ְרמוֹפי ַלי.

אחשורוש הְ ] 1-כּ ֶס ְר ְכּ ֶסס ה[1-
)(486-465

נחמיה
)?(445-433,432-

פסמתיך ה6-
)?(445-400

אחשורוש ה2-
)(424

28

אמיתאיוס ה2-
)(404-399

29

נפריתס ה-
]1נפעורת[
)(399-393
פסמותיס
)(393
אכוריס
)(393-380
נפריתס ה2-
)(380

30

ארתכסרכסס ה2-
)(404-358

מרד בשליטים הפרסים

נֶ ְכתַ נֵבוֹ ה1-
)(380-362
תאוס
)(*365-360

ארתחששתא ה] 2-ארתכסרכסס ה ,2-מְ נֵמוֹן[
)(404-358

שליטי שושלת  30הפנו עורף
לאתונאים.

המשך 27

דריוש ה] 2-נוֹתוֹס[
)(423-404

שליטים ממוצא מצרי ששיתפו פעולה עם
האתונאים במלחמתם נגד הפרסים

בניית האקרופוליס באתונה

)(404-423

סוגדיאנוס
)(424-423

31

נֶ ְכתַ נֵבוֹ ה2-
)(360-343

ארתחששתא ה] 3-ארתכסרכסס ה ,3 -אוֹכוֹס[

)(358-338
ארתכסרכסס ה3 -
]אוֹכוּס[
)(343-338

32

המשך 3231

פיליפוס ה(359-336) 2-

 -338פיליפוס כובש את אתונה.

]מקדוניה[
ארסס
)(338-336

N
מצרים
התחתונה

חבש
)(338-333

ארתחששתא ה] 4-ארסס[
)(338-336

מנוּביה

S
מצרים
העליונה

דריוש ה3-
)(336-332

אלכסנדר ה3 -
)(332-323

דריוש ה] 3-קודומנוס[
)(336-332

יון ]מקדוניה[

אלכסנדר ה 3 -מוקדון
]אלכסנדרוס מוקדון/מוקדן,אלסכנדר[
ע"פ ספר יוחסין
)(336-323

אלכסנדר ה3 -
)(332-323

