מניין שנות שלטונם של מלכי פרס ובבל ע "פ פרשני המקרא,
הראשונים והאחרונים
הדר הורן /ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים.
מניין השנים ע"פ בית הבחירה למאירי בפתיחה למסכת אבות )כמניינו של רש"י(,ע"פ מסכת
מגילה דף יא ע"ב ,חזון איש אורח חיים הלכות ר"ה ק"מ אות א' ד"ה שומה וראב"ד ר"ה א) .ע"פ
סדר המלכים של רש"י,רד"ק ומצודת דוד(.
חשבונות נוספים ניתן לראות במסכת מגילה דף יא ע"ב.

נבוכדנצר

בית הבחירה למאירי מסכת אבות פתיחה.
 44שנים.

אויל מרדך

 23שנים.

בלשצאר
דריוש המדי

מלכי בבל

 3שנים
רש"י דניאל ו,כט ורש"י ירמיהו נא,מו.
 1שנה

כורש
אחשורוש

דריוש הפרסי

מצודת דוד )ירמיהו כט,י(.
 45שנים.

חזון איש אורח חיים הלכות
ר"ה ק"מ אות א' ד"ה שומה.
1
 2שנים
F0

 3שנים.
 14שנים ]בשנה ה 13-היה נס פורים[

מלכי פרס

בית הבחירה למאירי מסכת אבות פתיחה.

ראב"ד ר"ה א

 40שנים )ע"פ עבודה זרה דף ט' ע"א
הבנה -מס' (1

 34שנים )ע"פ עבודה זרה דף ט' ע"א-
הבנה מס' (2

]בשנת  6למלכותו -הסתיים בניין הבית.
בשנת  34למלכותו -אלכסנדר מוקדון
כובש את עילם ובשנת ה 40-לבניין הבית

]בשנת  6למלכותו -הסתיים בניין הבית.
בשנת  34למלכותו -נוצח ע"י אלכסנדר
מוקדון[.

התחילה מלכות יוון ]מלכות אלכסנדר[
)באותה שנה שמעון הצדיק השלים עם
אלכסנדר לאחר שאלכסנדר רצה להשמיד את
ירושלים והמקדש .והתנה שיהיו מונים
שטרותיהם לתחילת מלכותו )יומא סט (.שהיא
 380שנה קודם חורבן בית המקדש ה.(2-

אלכסנדר מוקדון

 1לפי החזון איש דריוש המדי וכורש מלכו בסה"כ  5שנים ואילו הגמרא במגילה דף יא ע"ב אומרת שמלכו 4
שנים?!

מניין השנים ע"פ שיטת האבן עזרא )מלכי פרס -דניאל ט,כה ,דניאל ט,ב ודניאל
(
נבוכדנצר
אויל מרדך

 44שנים.
 23שנים.

בלשצאר

 3שנים.

דריוש המדי ]הזקן[

 1שנה.

כורש
אחשורוש

 4שנים ) 1+3בימי דריוש המדי ]דניאל ט,כה[ (.
 13שנים ]בשנה ה 12-היה נס פורים )אבן עזרא דניאל ו,א([

צוה שלא תבנה ירושלים.

דריוש הפרסי

 12שנה )אבן עזרא דניאל ט,כה(.

ארתחששתא

 -2 .(3אבן עזרא דניאל ט,כה  28שנה )חיסור שנים :ע"ז ט.

בשנה  7לארתחשׁסתא עלה
עזרא לארץ.
בשנה  20לארתחששׂתא
)בפסוק נקרא –
ארתחשסתא( עלה נחמיה
לארץ.

F

1

F2

אלכסנדר מוקדון

 2הגמרא בע"ז ט .אומרת ש 34-שנים אחרי בניין הבית בא הקץ למלכות פרס והתחילה מלכות יוון )אלכסנדר
מוקדון(.
 3עיין במניין שנותיו של דריוש הפרסי ע"פ האבן עזרא.

בשנת 6
לדריוש–
בניין הבית

