
א נספח

ת כו ל לם: בסדר פרם מ ה מספר עו שך מלכי מ ה ו תי שנו

 נושא הפרסית. התקופה על דבריו היא עולם סדר של הכרונולוגית במערכת והמעניינות הסבוכות הפרשות אחת כידוע,
 העניינים כ מיוחד בנספח יחד כאן ירוכזו ולפיכך הספר, של האחרונים הפרקים בשלושת מקומות בכמה נידון זה

 ביסודיות. כולו העניין את להקיף כדי לנושא, השייכים
עיקריים: נושאים בשני יעסוק שהדיון מלמדת הנספח כותרת כבר

יוון. מלכות לתחילת ועד בבל מלכות מסוף לפרס שהיו המלכים מספר )א(

יוון. מלכות לתחילת ועד בבל מלכות מסוף פרס מלכות שהתקיימה השנים מספר )ב(

כי מספר א. ל פי פרס מ ם סדר ל ל , , , , עו
 אחד ולמדי שלשה אלא לפרס מלכים מוצא אתה ׳ואי למדי: ואחד לפרס היו מלכים ששלושה במפורש כותב עולם סדר
 סדר עליו וראה א(, יא: א, ט: א, )ו: דניאל בספר פעמים כמה שמוזכר בבל, כובש המדי, דריוש הוא מדי מלך (.7 )ל:

 ןדנ לפרס מלכים שלשה עוד ׳הנה פעמיים: מפרט עולם סדר פרס של המלכים שלושת שמות את .24-23 כח: עולם
ת׳)כה: את שבנה ודריוש ואחשורוש כורש זה יא:א-ב( שלאחשורוש שנה עשרה וארבע שלכורש ׳ושלוש (34-33 הבי

ש׳)כט: ושתים (.20 שלדריו
מ׳ רבה בראשית גם ע טו) כורש שלשה שמעמדת מדי זו משולשת ׳ועז לפרס, מלכים שלושה שהיו כותב (437 מד:

 93 •זו למלכות היחידים המלכים אלו ברורה: הכוונה ואחשוירוש׳. ודריוש
לפרס', עמדים מלכים שלשה ׳עוד מזכירה והיא יא:א( נדנ׳ המדי׳ לדריוש אחת ׳בשנת נאמרה יא שבדניאל הנבואה

ת׳ ׳מלכות את ואחריו ׳הרביעי׳ את אף ( ן׳ ו  שבנה ודריוש ואחשורוש ׳כורש הם עולם סדר לפי מלכים׳ ׳שלושה .(יא:ב י
שי הוא ׳הרביעי׳ אומרת, זאת (.35-33 למדי׳)כח: ׳רביעי הוא ו׳הרביעי׳ הבית׳, את  דריוש אלא שאינו ומכאן לפרס, השלי

 לפרס והיו לפרס, רביעי הוא ש׳הרביעי׳ יותר פשוט שהרי עצמו, הפסוק מתוך מוכחת אינה זו פרשנות הבית. את שבנה
לפרס היו מלכים שלושה שרק מוקדמת מסקנה על מבוססת עולם סדר של שהפרשנות אפוא ברור 94מלכים. ארבעה

 המסקנה. נבעה זה בפסוק מעיונו שלא גם וברור
ומתעודות היוונים ההיסטוריונים מכתבי והמשוחזרים פרס למלכי הנוגעים ההיסטוריים בפרטים כאן ענייננו אין

 להסיק עולם סדר את הניע מה להבין אפוא ראוי 96התנ״ך. על רק עולם סדר הסתמך המקרא תקופת בתיאור 9עתיקות.־

לפרס. מלכים שלושה שהיו

 המקראיים המקורות מן הסיק עולם סדר שנראה, כפי בעייתי. המלכים סדר ראשית, לבנו. לתשומת ראויות זה במדרש נקודות שתי 93
 כסדרם לרשמם המדרש מנסה הקפיד לא אם או לאהשורוש קדם דריוש רבה בראשית לפי אם ברור ולא לדריוש, קדם שאהשורוש
 ועוד ואילך. 192 ועמ׳ ואילך 117 עמ׳ לה)תשל״א(, לשוננו, קודם; הקצר 'כל פרידמן, ש״י ראה הארוך; אל הקצר מן אלא הכרונולוגי

 ובייחוד המדרש בספרות שכן קשה, אינו הזה הקושי המדי! דריוש את ולא פרס מלכי שלושת את ומזכיר מדי׳ זו’ כותב המדרש זאת
(,16 )עמי ב:ד רבה בראשית ראה ומדי. פרם מלכות מייצגת לבדה ׳מדי׳ המילה רבה וויקרא רבה בראשית כמו הקדומים במדרשים

 המעצמה את להכיר הוסיפו כלל בדרך ׳היוונים קוק: וכתב רבים. ועוד (שלח )עמי טו־ט רפה(, ןעמ׳ יג:ה רבה ויקרא (;147 ועמ׳ טז-ד
.״מדי״ בשם באסיה הגדולה . . המצרים היהודים, היוונים; רק לא . .  פרס על ולא מדי על לדבר הוסיפו הדרומית ערב אנשי ואף .

(42-43 .Cook, The Persian Empire, London 1983, pp ראה ודיון פירוט ליתר \c . Tuplin, •Persians as Medes
56- Achaemaenid Himrv, vm 235ל , Leiden 1994 PP. ראה זה; בעניין יוספוס על מייסון של לתהייתו מקום אין )ובוודאי .s. n 

The Greeks and the Distant Past in Josephus’s Judaean War', in Antiquity in Antiquity: Jewish and Chris,tan Pasts■ ״״,Mas 
109 .he Greco-Roman World, ed. G. Gardner & K. L. Osterloh [TSAJ, 123], Tubingen 2008, p, ).להעדר ובאשר ,״

 הנספח בסוף מקום, מכל לשלושה. המלכים מספר את הגבילו למדרש, הבסיס שהן משלשת׳, 'ועז הפסוק, מילות שגם ברור המדי דריוש

ופרם. מדי ממלכי לאחד נחשב אינו המדי דריוש חז״ל ובספרות עולם שבסדר מציע אני
•109 הערה לו׳הל המובאים עזרא אבן דברי ואת ,57 הערה לעיל, המובאים רש״י דברי את ראה 94
סמך על ל חז ובספרות עולם בסדר הפרסית התקופה של לכרונולוגיה הקשורות בשאלות שעסקו אלה על (115 להלן)הערה וראה 95

,״-l״״ ״ , . הכללית• הההיסטוריה בכתבי הבאות החלוקות הידיעות
אחר לא־מקראי מקור בכל או היוונים ההיסטוריונים בכתבי השימוש העדר אם היא כאן מענייננו לא אך מעניינת שאלה 96



ש הוא 97היבטים. מכמה זו סוגיה בחן תבורי יוסף הפרסית התקופה על הז״ל שדברי העיקרית, הנקודה את הדגי  
חז״ל שלפי הוא השני והעמוד לפרס, מלכים שלושה הכול בסך שהיו הוא הראשון העמוד עמודים, שני על מיוסדים
שנים ושתיים חמישים הזאת התקופה נמשכה . 

את קושר תבורי מלכים. שלושה רק לפרס היו פיה שעל הראשונה המסורת להתפתחות הסבר אין בדבריו ואולם  
כבר ואולם 98הפסוק. על עולם סדר לדברי אף מפנה והוא לפרס', עמדים מלכים שלשה ׳עוד לפסוק הזאת המסורת

, אם מכוונת י מה וראה לאו י על בדברו ביוון .17 עמי א, פרק במבוא, זה עניין על שכתבת י ׳ספק כותב פרס מלכ בתקופת אם בעיני  
a . A. מלכים של וסדריהם שמותיהם את אלפים עשרת מבין אחד יהודי הכיר החשמונאים , , משך את לא וכמובן אלו ' וראה שלטונם  

י שירר)היסטוריה וראה יותר. אף נמוך המספר לדעת , ;Bevan, A Short Commentary on the Book o f  DawW, Cambridge 1892, p. 149 
יכר אי־הדיוק את המראה (,514 ועמ׳ ואילך 248 עמי ג, שעבר הזמן את לקבוע המנסים שני, בית תקופת בסוף יהודים סופרים בכתבי שנ  

E.J. Bickerman, ־The Jewish Historian Demetrios' , i n) יבת ביקרמן של החשובים דבריו את וגם החשמונאים, לימי ועד ציון מש  
Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults: Studies for Morton Smith at Sixty, ed. J. Neusner [SJLA, 12], Leiden 
1975). חשוב זה עם העתיק. בעולם פרס מלכות תאריכי בדבר הרבות הדעות על לפרק ג ובנספח ב בנספח עוד ראה  , m,  pp. 80-84 

יש ן להדג לפי שנה. כחמישים כולה קצרה, הייתה פרס שתקופת הגורסת הדעה וחזי׳ל, עולם סדר שנקטו לדעה הדומות דעות בהן שאי  
, או למצוא שיכולתי הדעות כל ים יותר נמשכה פרס תקופת לשער חזי׳ל בתקופת כבר יותר. עוד אותה שמאריכים ויש שנה ממאתי  

Hieronymus, Opera,) כ־ ט:כג דניאל את לפרש בבואם הידועות הכרונולוגיות העובדות על הקפידו לא שהיהודים הירונימוס העיר
.(1, Opera Exegetica, V, Commentariorum in Danieiem [CC’SL, 75A], ed. F. Glorie, Turnhout 1964, pp. 888-889, 3.610-617

 הכרונולוגיה את קיבל לסמכותית, אותה חשב שלא אף תכופות בה והשתמש חז״ל ספרות את שהכיר קרקסאני, הקראי שהמחבר לב יושם
 שהכרת מכאן .249 ׳עמ ב, הימים, וקורות החכמים בסדר נויבאואר שפרסם הכרונולוגי הקטע את וראה הפרסית, התקופה על חז״ל של

 כרונולוגיה שהביא אלטברי, המוסלמי ההיסטוריון בכתבי גם ראה חז׳׳ל. תקופת אחרי שנים מאות עוד רווחה לא ה׳נכונה׳ הכרונולוגיה
The) וליהודים לנוצרים אחד ובמקום לנוצרים, אותה ייחם עצמו שהוא במקבילותיו, או עולם בסדר תלויה הנראית פרם תקופת של
127 ,107 ,86 .History o f al-Tabari, IV, The Ancient Kingdoms, translated & annotated by M. Perlmann, Albany 1987, pp.)
נוצרה זו שקביעה וייתכן שנים, ושמונה שמונים עברו לשלטון הגדול אלכסנדר לעליית ועד הראשון המקדש בית מחורבן אלטברי, לפי  

הבית לבניין ועד בבל מלכות מסוף פרס מלכי מלכו עולם סדר שלפי השנה שמונה־עשרה את החורבן שנות שבעים על הוספה מתוך
c. Adang, ‘The Chronology .וכן דניאל, ספר על עלי בן יפת הקראי הפרשן של מפירושו (106 להלן)הערה מביא שאני מה וראה השני  

דן כאשר פלוטרכוס שכתב מה אביא השוואה לשם  .of the Israelites according to Hamza al-lsfahani’, JSAI, 32 (2006), p. 295 
פיתגורס ובין הספירה, לפני השביעית המאה בתחילת חי המסורתית הרומית ההיסטוריה שלפי נומה, רומא מלך בין הקושרת במסורת  

מסיים אך שהביא, במסורת הכרונולוגית לבעייתיות ער פלוטרכוס  .{Numa 1, 1-4) , נראה הספירה לפני השישית המאה באמצע נולד שכ  
במקום פלוטרכוס אצל דומה לעניין בחיבורו; המסורת את מביא הוא ולכן ,כרונולוגיים עניינים לקבוע קשה ׳אולם במילים דיונו את  

לעובדות בנוגע אפילו  .C. B.R. Pelling, Plutarch and History: Eighteen Studies, Swansea-London 2002, p. 143 ראה אחר
d . Potter, Prophets and Emperors, וראה כרונולוגיים, חישובים שחישבו רבים טעו הרומיים הקיסרים על הבסיסיות הכרונולוגיות  

השערות מעלה אך זו בתקופה שרווחו כרונולוגיות מערכות על רב חומר מביא בקווית׳  .Cambridge, Massachusetts 1994, pp. 99-1 10 
r .t . Beckwith, The significance of the Calendar for interpreting Essene) במסקנותיו לכת ומרחיק רבות בלתי־מבוססות  
Chronology and Eschatology’, RQ, 10 [1980], pp. 167-202; idem, ‘Daniel 9 and the Date of Messiah’s Coming in Essene,

עוד שידועה לציין ראוי  .(Hellenistic, Pharisaic, Zealot and Early Christian Computation’, RQ, 10 [1981], pp. 521-542 
, הסאסאנית המלכים שושלת של המקובלת הכרונולוגיה פי על עצמה. בפרס נודעה והיא פרס, ממלכויות אחת של מקוצרת כרונולוגיה  

מאות חמש ולא שנים וארבע שמונים מאתיים רק מלכו לסאסאנים, שקדמה המלכים שושלת שהם פרתים(, גם הארסאקידים)הנקראים  
a . Cameron, ‘Agathias on the Sassanians’, Dumbarton Oaks Papers, 23-24 ועשר , ים וע שנ יד ות כ ור ; ממק ים ן אחר יף לדיו ראה מק  
1969-1970). ים  וקר ים ח ים אחד יה רוא וג ול נ ו ור זו בכר יצ , ק ים מכוון ים ואחר ובר יא ס ות שה , טע נבעה גרדא וסר ש מח ), pp.  105-106 

אי־הידיעה בין דמיון המוצא ביקרמן, מציע זו שנייה הבנה העתיק. לעולם אופיינית תופעה היה אשר כרונולוגיים, בעניינים ידיעה  
של הקודמים )דבריו (.89 עמ׳ כרונולוגיה, )ביקרמן, הארסאקידים על הסאסאנים של אי־הידיעה ובין האחמנידים על היהודים של

e . Bikerman, ‘La chaine de la tradition phari si enne’, ן יקרמ וראה עליהם, לסמוך ואין בולטים אי־דיוקים בכמה לוקים זה בעניין ב  
a . Kuhrtj האחמנידים על רבות ידיעות היו לא לסאסאנים וגם לפרתים שגם המציינת קוהרט, גם ראה  { .rb , 59 [1952], p. 45 
Concluding Remarks , in Das Partherreich und seine Zeugnisse; The Arsacid Empire: Sources and Documentation, ed. J.

שהחכמים ייתכן כיצד תהה שנה וחמישים כמאה שלפני לפסיוס, דברי אל והשווה  ,(Wiesehofer [h e , 122], Stuttgart 1998, p. 532 
לא מנטל ח״ד  .(R. Lepsius, Chronologic der Aegypter, Berlin 1849, p. 363) העתיקה פרם תקופת של ההיסטוריה את הכירו לא  

הכרונולוגיה את קשר כך ומתוך האחמנידים, של השלטון שנות את צמצמו שהסאסאנים לחשוב וטעה בפרס ששלטו הממלכות בין הבחין  
הר מ׳׳ד גם ראה (.122 עמ' תשמ״ג, אביב[ ]תל הגדולה, כנסת הפרסית)אנשי לתקופה חז״ל של לכרונולוגיה במישרין הסאסאנים של ,

/ אצל ההיסטוריה ׳תפיסת 31. ל ד הערה ,136 עמ׳ תשל׳׳ז, ירושלים ג, היהדות, למדעי השישי העולמי הקונגרס דברי ח
, בעיני הפרסית ׳התקופה תבורי, י׳ ראה 97 ' ואילך 68 ,עמ )תשמ״ח, ב מלאת, חדל . 

.(S. Poznanski, ‘Misceiien uber Saadja’, m g w j , 44 [1900], p. 5 1 0 ) 9 8 י  י דבר ור ים תב ומ י ד י לדבר זננסק ו פ



 דורשים עדיין מלכים שלושה רק שהיו עולם סדר דברי מלכים. ארבעה לפרס שהיו להבין אפשר הפסוק שמן ראינו

בירור.
ל אך ך,”בתנ נזכרים פרס מלכי של שמות ארבעה גינזברג: הציע אחרת סברה ד  שסברו מפני מהם אחד השמיטו ח

 99 (.7-6 )ל: ארתחשסתא' ניקראת כולה המלכות כל;אלא מלך של שם אינו שארתחשסתא
לינו לא שעדיין קודמת, מסקנה בעקבות ההפוך. בכיוון בדיוק היה כאן שפעל שההיגיון דומה ברם,  גורמיה, את גי
ששם עולם סדר הסיק פרס, מלכי של שמות ארבעה נזכרים שבתנ״ך וכיוון לפרס, היו מלכים שלושה שרק שגרסה

100פרסי. מלך לכל שניתן כללי שם הוא ארתחשסתא, אחד,
 עמו הצדק אמנם אם הבעיה: את מחריפים עוד בתנ"ך נזכרים פרס מלכי של שמות שארבעה גינזברג דברי ובאמת,

 עולם סדר מדוע פרם, מלכי ארבעה שהיו להסיק אפשר ב יא: מדניאל וגם פרס מלכי של שמות ארבעה נזכרים ובתנ״ך
גינזברג. של קביעתו נכונה אם לבדוק יש תחילה לפרס? מלכים שלושה היו הכול שבסך קובע

ת ב. מו כי ש ל ם פרם מ עי פי מו מקרא ה ב
 ה א רק אכן, ודריוש. ארתחשסתא אחשורוש, כורש, והם ך,;;בתנ מוזכרים פרס מלכי של שמות שארבעה טוען גינזברג
שם'ארתחשסתא' היקרויות כל אם גדול ספק שכן פשוט, הדבר אין זאת ובכל בתנ"ך, מופיעים אחד. באדם אמורות ה
 שמלך הוא המדי דריוש א ו: ודניאל ה:ל דניאל פי על ופרס. מדי מלכי על בתנ״ך המסופר לפי המאורעות עיקרי ואלה

 דנה ׳ודניאל הפסוק מן אך בתנ״ך, נזכר המדי דריוש של יורשו אין בבל. מלכי אחרון בלשצר, את שהרג אחרי מיד

א׳)דג׳ כורש ובמלכות דריוש במלכות הצלח המדי. דריוש אחרי מלך שכורש סביר ו:כט( פרסי
 ימי כל עצתם להפר יועצים עליהם ׳סכרים האחרים תושביה היו ישראל לארץ לחזור ליהודים כורש שהרשה אחרי

 כתבו מלכותו בתחלת אחשורוש ׳ובמלכות אומר הכתוב ומיד ה(, ד: )עז׳ פרם' מלך דריוש מלכות ועד פרס מלך כורש
 ק להפם בירושלים ארתחשסתא שנתן הציווי את שהולידו המאורעות על ומספר ומוסיף וירושלם', יהודה ישבי על שטנה

עז׳ מלך דריוש למלכות תרתין שנת ׳עד נמשכה העבודה הפסקת ד:ז-כג(. )עז׳ העבודה את  בשנה ובה כד(, ד: פרס׳)
ח, פרס׳)עז׳ מלך וארתחששתא ודריוש כורש ׳מטעם המקדש בית את לבנות החלו י :  השישית בשנה שנסתיימה בנייה ו

עז׳ למלכות ש) ו:טו<. דריו
עז׳ לארתחשסתא שבע ׳בשנת וקבוצתו עזרא עליית על מספרים עזרא בספר הבאים הפרקים ( ך׳  ובספר ז:ז<, המל

ת בארץ היה שנחמיה מסופר נחמיה שנ מ דה' הו יד(. ה. )נחמ המלך לארתחשסתא ושתים שלשים שנת ועד עשרים י
 שדריוש ללמוד יש א ו: ומדניאל ה:ל מדניאל )א( מסקנות: כמה תעלינה ארתחשסתא, לשם הקשור מכל נתעלם אם
 ומעזרא )ג( המדי; דריוש אחרי מלך שכורש ללמוד יש ו:כט מדניאל )ב( הבבליים: המלכים אחרי שמלך הוא המדי

ה-ו  101 אחשורוש. מלך וביניהם כורש אחרי מלך שדריוש ללמוד יש ד:
כג מעזרא האומנם השאלות: צומחות העובדות ומן  כורש בין מלך ארתחשסתא ושמו מלך שגם ללמוד יש ד:ז-

אחשורוש הוא הוא שם הנזכר וארתחשסתא המאורעות של מפורט לתיאור הקדמה אלא אינו שם ו פסוק ואולי לדריוש?

ו? שבפסוק

 ממנהגם הושפעו שחז׳׳ל והיא ביקרמן, לו שהציע סברה מביא גינזברג זו דעה התפתחה כיצד להסביר כדי .30 הערה לעיל, גינזברג, ראה 99
ל, בתקופת פרס למלכי שהיו הארסאקידים, פארתיה מלכי של ד  להוסיף ראוי השושלת. מייסד ארסאקיס, שם על לעצמם לקרוא ח

 לעצמם קראו ארמניה, מממלכת ודרומה פרס מממלכת צפונה־מערבה קטנה ממלכה שבטורקיה(, אורפה והיום Edessa)אדסה שמלכי
מלכות. בשמות השימוש היה רגיל הפרסי התרבותי שבעולם אפוא עולה השושלת. מייסד שם על כנראה, כן, גם אבגר,

 אחר הסבר המציע עקביא, א״א דברי אל והשווה אתר. על ל, לפרק בפירוש ולהלן (112 בהערה הנספח)בייחוד בהמשך ראה נרחב דיון 100
(.332 עמ ח[, ]תשכ׳ לז תרביץ, כרונולוגית', מבחינה ציון שיבת דריוש)'תקופת הוא שארתחשסתא עולם סדר לדברי

 ש׳הפשט נון בן יואל של דעתו את לקבל יכול איני לדריוש. כורש בין מלכו מלכים שעוד ייתכן בוודאי לבדם אלו פסוקים פי על 101
 אחשויוש ובמלכות פרס מלך דריוש מלכות ועד פרם מלך כורש ימי כל עצתם להפר יועצים עליהם הכתוב'וסכרים מן העולה ההיסטורי'

ה- וירושלם׳)עז׳ יהודה ישבי על שטנה כתבו מלכותו בתחלת ואחשורוש)י דריוש כורש, היה האלה המלכים שלושת שסדר הוא 0ד:
 שבות אלון אסתר, מגילת על מאמרים קובץ - ז׳יל רבינוביץ >דסי( אסתר להדסה זיכרון ספר אסתר: היא הדסה ההפך', ׳מגילת נון,

מה שם דבריו וראה (,8 הערה ,49 עמ׳ תשנ״ז,  הפשטניים והפרשנים עולם סדר מקום, מכל הכללית׳. מההיסטוריה יודעים שאנו על'
 קושרים הם ומחוור פשוט פרשני בהיגיון זו. בדרך הכתוב את מבינים אינם האלה, ה׳ידיעות׳ את הכירו לא שכמובן להלן, המוזכרים

.׳סכרים את . לדריוש. כורש בין אפוא מלך ואחשורוש שטנה/ ש׳כתבו אלו עם עצתם׳ להפר יועצים .



 יד(? ו: וארתחששתא׳)עז׳ ודריוש כורש ׳מטעם הייתה שהבנייה המשפט משמעות מה ארתחשסתא: השם לעניין ועוד
 שהתנגד ארתחשסתא ועוד, 102ואסרה. לבנייה התנגד ארתחשסתא הכתוב פי על אולם לבנייה, סייעו ודריוש כורש אמנם

אחרי מופיע שמו זה בפסוק אפוא ומדוע דריוש, לפני ומלך עתה עד שהכרנו היחיד ארתחשסתא הוא ואסרה לבנייה

103דריוש?
 ההיקרויות שתי הבית. בניין אחרי מלך ונחמיה עזרא בימי שמלך ארתחשסתא המלך בתנ״ך הפרשיות סדר לפי

 מלך לישראל, ונחמיה עזרא עלו שבימיו שארתחשסתא, המסקנה אך קושי, בהן יש ארתחשסתא השם של הקודמות

 ברורה. נראית הבית, בניין את שאפשר דריוש אחרי
בטבלה: אלו מסקנות נסכם

בלשצר את כבש המדי דריוש

המדי דריוש אחרי מלך כורש

שטנה׳ ׳כתבו בימיו כורש, אחרי מלך אחשורוש

ש)אולי בית בניין את הפסיק )?(ארתחשסתא אחשורוש( הוא המקד

הבית את לבנות ליהודים הרשה דריוש

יהודה לארץ ונחמיה עזרא עלו בימיו ארתחשסתא

 שמות ארבעה מסוים. במובן צודק במקרא המופיעים פרס מלכי שמות על בדבריו שגינזברג מתברר הזה הדיון לאחר
 ארתחשסתא אחשורוש, כורש, הם גינזברג, שרשם הסדר שהוא בו, הופעתם סדר פי ועל במקרא, נזכרים פרס מלכי של

 עזרא עלו שבימיו ארתחשסתא אינו המקדש בית בניין את שהפסיק ארתחשסתא המקראי, הסיפור פי על ואולם ודריוש.
 דריוש, )ד( ארתחשסתא, )ג( אחשורוש, )ב( כורש, )א( - מלכים חמישה לפרס היו אם ספק ולכן 104יהודה, לארץ ונחמיה

ארתחשסתא. )ד( דריוש, )ג( ארתחשסתא, = אחשורוש )ב( כורש, )א( - ארבעה רק או ארתחשסתא, )ה(
 משה רבי הספרדיים, הפשטניים הפרשנים מגדולי שניים הציעו פרס מלכי של למספרם אלו פירוש דרכי שתי אכן,

ב. יא. לדניאל בפירושו עזרא אבן הביא ג׳קטילה אבן של דבריו את עזרא. אבן אברהם ורבי ג׳קטילה אבן הכהן

 והד׳ אחשורוש וחג׳ הפרסי כורש והשני המדי הוא הזקן דריוש הא׳ היו מלכים ו׳ כי אמר הספרדי הכהן משה ורבי
 העשיר ארתחששתא הוא והו' הבית לבנות שצוה הפרסי דריוש וה׳ הקדש עיר תבנה שלא שצוה ארתחששתא

106בימיו. נחמיה גם עזרא שעלה הוא אלכסנדרוס שהרגו

 שגזר אחשורוש הוא המקדש בית מלאכת שביטל ש׳אהשורוש קובעת א:א רבה באסתר והבאה נחמיה לרבי המיוחסת מדרשית מסורת 102
רבה. אסתר בהמשך שם ועיין הזאת, השאלה על לענות כדי התפתחה זו שמסורת להניח קרוב שיבנה'; עליו

העה !׳1׳,"׳,ל המציינים הלוי, זרחיה רבי בשם שהבאתי מה ובייחוד זה, לפסוק הפירושים את וראה 103 י111 י
 למגילת סעדיה ר' מפירוש שרידים’ רצהבי, י׳ וראה אחד, לאדם מכוונות בתנ״ך ארתחשסתא הזכרות שכל כנראה, סבר, גאון סעדיה רב 104

 מפרש עוד מצאתי לא במינה: מיוחדת שיטתו גאון, סעדיה רב דברי את להבין יש כך אמנם אם קצח. עמ׳ קד)תשמ״ט(, סיני, אסתר׳,
 כתב )כך ופרס למדי מלכים ארבעה רק שהיו עולם, סדר כדעת גאון סעדיה רב שדעת למדים נמצינו זו. בדרך הפסוקים את שמבין

 שם הוא שארתחשסתא סבור אינו הוא אך קצג(, עמ׳ יא:ב, לדניאל כגון לדניאל בפירושו מקומות ובכמה לאסתר בפירושו במפורש

וארתחשסתא. דריוש שמות, שני היו אחד שלמלך אלא עולם, סדר כדעת מלכות,
 בקצרה דן עזרא אבן ואילך. 7 עמ׳ לדניאל, הקצר בפירוש בא דומה דיון גדולות; מקראות בתנ״ך הכלול הארוך הפירוש מן הוא הציטוט 105

פליישר, יי׳ל מהדורת ב:י, לשמות הקצר הפירוש ח; עט׳ תקצ״ט, פיורדא ברורה, שפה ראה - מקומות בכמה עוד פרס מלכי בנושא
בעל"השאלות הוא היצחקי ׳האם סימון, א׳ דברי אל השווה לדניאל; הארוך בפירוש הוא העיקרי דיונו אך - ואילך 8 עמי תרפ״ו, וינה

.190 עט׳ תשס״ג, גן רמת ו, ופרשנות, מקרא עיוני העתיקות׳׳?׳
.עלי בן יפת הקראי הפרשן של לדניאל בפירוש רה(; עמי [,104 הערה רצהבי)]לעיל, י׳ שפרסם לאסתר האלמוני בפירוש גם כך 106 (D. S

Margohouth, A Commentary on the Book o f Daniel by Jephe, ibn AH [Aneedota Oxoniensia, Semitie Series, 1.3], Oxford
58 1889, p;) קראי ממוצא לתהילים בפירוש (J. Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature, II, Philadelphia

102 .1935, p;) 70 אוקספורד יד בכתב קטן כרונולוגי ובקטע .Opp. Add. 4° 37, foi, בקובץ פורסם ואשר זוטא׳ עולם שכותרתו'מסדר 
המדי, דריוש את כולל שהוא מפני חמישה על ולא מלכים שישה על מדבר גיקטילה אבן .195 עט׳ ]א[, הימים, וקורות החכמים סדר

פרם. במלכי רק דנים אנחנו ואילו



 המדי, דריוש הם ופרס מדי מלכי ולדעתו, ופרס', מדי מלכי הם מלכים חמש כי;שם וכותב עליו חולק עצמו עזרא אבן
 אבן לעיל. שנידונה בנקודה מתמקדת ביניהם המחלוקת 107וארתחשסתא. הבית את שבנה דריוש אחשורוש, כורש,

 כורש אחר ׳והנה כותב עזרא אבן ואילו אחשורוש, אחרי שמלך ארתחשסתא ושמו מלך שהיה הכתוב מן מבין ג׳קטילה
שהנבואה לכורש רביעי שהוא והשלישי הפרסי דריוש והשני הראשון ארתחששתא שהוא אחשורוש והם לבדם שלשה היו

 108 רבות'. שנים שמלך ארתחששתא הוא בימיו
 והרביעי לפרס עמדים מלכים שלשה עוד ׳הנה ב, יא: בדניאל ונעיין נשוב פרס מלכי על התנ׳׳ך בדברי העיון לאחר

. ׳ . .  מתאים מלכים של זה מספר אם 109לפרס. מלכים ארבעה שהיו היא ביותר הפשוטה הפסוק שהבנת לעיל ראינו כבר .
מדוע גדולה. התמיהה אכן ב, יא: שבדניאל הנבואה לדברי מתאים וגם עזרא ובספר דניאל בספר פרס מלכי על למסופר

לפרס? מלכים שלושה רק שהיו עולם סדר קבע
 בעזרא הנזכר ארתחשסתא של זיהויו הוא פתרון דורש ועדיין פרס מלכי מספר לשאלת חשיבות לו שיש אחד עניין

 לפסוק עולם סדר של פרשנותו .;וארתחששתא ודריוש כורש ׳מטעם הייתה המקדש בית בניית כי מספר הפסוק יד. ו:

הפרסית. לתקופה שלו הכללית הכרונולוגיה להבנת חשובה זה

תו ג. שנו ר ם סדר של פ ל א עו ר ד לעז י :  ו
כותב: 8-6 ל: עולם סדר

. וג' ומצלחין בנין יהודאי ושבי . . פרס[ מלך וארתחששתא ודריוש כורש ומטעם ישראל אלה טעם מן ושכללו ]
 אלא לפרס מלכים מוצא אתה ואי ארתחשסתא. ניקראת כולה המלכות וכל ארתחשסתא הוא דריוש ו:יד( )עז׳

שנה. ושתים חמשים ופרם מדי ומלכות אחד. ולמדי שלשה

 ארתחשסתא', הוא ׳דריוש אחד לאדם הכוונה וארתחששתא׳ ׳ודריוש בפסוק שכתוב פי על שאף כאן קובע עולם סדר

110המקדש. בית נבנה שמטעמו ארתחשסתא היה מי השאלה את פותר הוא ובזה
 נושא לפי לה המתאים במקום באה היא אין עולם. סדר של הכרונולוגי ברצף זו פסקה של למקומה לב לשים חשוב

 שנתו ובין דריוש למלכות השנייה השנה בין הבית בבניין העוסקים הגולה מן השבים תיאור והוא המצוטט, הפסוק
 השתים־עשרה ובשנה השביעית בשנה ונחמיה עזרא של עלייתם על עולם סדר סיפר שכבר אחרי באה היא אלא השישית,
ל:24)כט: ארתחשסתא למלכות  קבע לארתחשסתא השביעית בשנה עזרא של בעלייתו עולם סדר עסק כאשר (.5-
ש)כט: השישית בשנה הבית בניין שתם אחרי (,24הבאה׳)כט: לשנה הזמן ׳באותו שהייתה שני בהצמדת (.23-22לדריו

ך, עתיקות ׳שאלות רוזנטל, י׳ של מאמרו את וראה בתנ״ך׳, עתיקות ׳שאלות מחבר של דעתו גם זו כנראה, 107 תנ׳  ’ln ( : }•21 < 1948)ב
 ,מחברן זהות ולבעית העתיקות״ ״השאלות ׳לצביון פליישר, ע׳ ראה רדיקלית ביקורתית פרשנות כמייצג זה ספר על ואילך. פז נ, עמ׳

(1967) 38 ,h u c a, של בפירושו גם מוצעת זו דעה ואילך. 581 עמ׳ (,105 הערה סימון)לעיל, ואילך; יז עמ׳ ובמיוחד ואילך, א עמ׳ 
 הוא ׳זה כותב הלוי זרחיה רבי חז״ל של דבריהם על כד. עמ׳ תשמ״א, ירושלים קאפח, י׳ מהדורת א:כא, לדניאל הירושלמי תנחום רבי

 פרם מלך וארתחשסתא ודריוש כורש ומטעם שכתוב זה הפשט לפי הנכון הפי׳ אבל דקדוקיהם ולפי רבותינו מדרש לפי בידינו העולה
.היו מלכים שלשה . הפשט ׳לפי אם בשאלה דן הוא אין אך ע״א(, א השנה, ראש הקטן, הראשון׳)המאור ארתחשסתא זה ואין .

אחשורוש. הוא הוא הראשון ארתחשסתא
 הביאו עזרא אבן בדברי עיוניי ע״ב. 173 דף ,242 מינכן יד וכתב ע״א, 52 דף ,230 וטיקן יד כתב פי על עזרא אבן דברי את ציטטתי 108

 המקראות של הרגילים בדפוסים אלו. יד שבכתבי העדויות אישרו מסקנתי ואת טעות יש הרגילות שבמהדורות המסקנה לידי אותי
 גרסה פי על חסרה. ׳והשלישי׳ והמילה ארתחששתא׳, הוא בימיו שהנבואה לכורש רביעי שהוא הפרסי דריוש ׳והשני כתוב הגדולות
 s. וראה הזאת, המשובשת הגרסה את מצטט שוואב )ואכן, ארתחשסתא. הוא הבית את שבנה שדריוש סובר עזרא אבן זו משובשת

.Schwab, Comparative Jewish Chronology’, in Jubilee Volume Presented in Honor o f  the Eightieth Birthday o f  Rabbi Dr 
187 .Joseph Breuer, ed. M. Breuer & J. Breuer, New York 1962, p) מכוון, תיקון כאן שיש הדעת על להעלות שקשה פי על אף

)(,pp. 25 אוקספורד יד בכתב גם אלא בדפוס רק לא מצאתי זו השמטה עולם. סדר כדעת הם עזרא אבן דברי ההשמטה שאחרי יצוין

לדניאל. עזרא אבן פירוש של היד כתבי בשאר יותר יסודית לבדיקה הדבר וראוי ע״ב, 335 דף
 ראה הפסוק את ג׳קטילה אבן שהבין להבנה לפרס. מלכים חמישה שהיו ג׳קטילה, אבן דברי נגד ראיה זה מפסוק מביא עזרא אבן אכן, 109

(.8 )עמ׳ ב יא: לדניאל הקצר בפירושו ג׳קטילה אבן מדברי עזרא אבן שמצטט מה
ך וארתחשסתא ודריוש ׳כורש היחיד לשון גם זו פרשנות על השפיעה אולי 110  להתפתחות הגורמים אחד היה בוודאי זה נימוק פרס׳. מל

8ל: בפירוש להלן וראה ארתחששתא׳, הוא דריוש הוא כורש ׳הוא ע״ב ג השנה ראש בבבלי הבאה המסורת  אם גדול ספק ברם, .6-
ארתחשסתא. הוא ודריוש כורש בפסוק, מלכים שני נזכרים ארתחשסתא הוא שדריוש הזיהוי אחרי גם שהרי כאן, השפיע הזה הנימוק



 השנה אחרי הבאה השנה היא ארתחשסתא למלכות השביעית השנה אם גדול: חידוש מחדש עולם סדר האלה המאורעות
 את עולם סדר שקבע אחרי המלך. לאותו שייכים וארתחשסתא דריוש שהשמות היא הדבר משמעות לדריוש, השישית
 המלך זיהוי לדעתו, אמר. שכבר מה את ומבסס וארתחשסתא דריוש לזיהוי חוזר הוא ונחמיה עזרא של עלייתם תאריכי

 להבין שלא אפשר איך כי יד ו: מעזרא עולה הבית את שבנה דריוש המלך עם ונחמיה עזרא עלו שבזמנו ארתחשסתא
.׳מטעם נבנה שהבית במקרא הכתוב את כך . ארתחששתא'? .

 הרי 111 שהכריע. הוא אם ספק אך פרס, מלכי שלושת בדבר המסורת התגבשות על השפיע זה פרשני ששיקול ייתכן
 ב יא: ומדניאל דריוש, אינו ונחמיה עזרא עלו שבזמנו שארתחשסתא בדעה תומכת בוודאי עזרא בספר הרהוטה הקריאה
 שבעזרא ׳ארתחשסתא׳ של המדויקת המשמעות בהבנת להעמיק שהרצון נראה לא לפרס. מלכים ארבעה שהיו משתמע

ע בו די יד ו:  ושהיו ארתחשסתא הוא שדריוש המסקנה לידי אותו ולהביא אלו נימוקים משני להתעלם עולם סדר את להני

112מלכים. שלושה רק לפרס אפוא
 לפרס. מלכים שלושה שהיו המסקנה את לבכר סיבה אין בתנ״ך, פרם מלכי על שכתוב מה על רק נתבסס אם ובאמת,

 לפרס מלכים שלושה שהיו המסורת התפתחות את להבין אפשר אי לדעתי, לגמרי. אחרת ראייה מזוית יבוא הפתרון
ש תבורי, של דבריו ראינו כבר הפרסית. בתקופה כרונולוגי עיון בלא  הפרסית לתקופה באשר חז״ל שדברי המדגי

 חמישים נמשך שמלכו הזמן שפרק והאחרת לפרס מלכים שלושה היו הכול שבסך האחת מסקנות, שתי על מיוסדים

בזו. זו קשורות המסקנות ששתי נראה עתה "3שנים. ושתיים

ה ד. גי לו נו רו כ ה של ה פ קו ת ת ה סי ר ם בסדר הפ ל עו
 הקודמת השאלה את ליישב כדי רק לא בו לדון ראוי ובוודאי עולם, בסדר ביותר הנכבדים הנושאים מן הוא זה עניין

 היו מלכים כמה לשאלה נחזור כך ואחר צדדיה, מכל הכרונולוגית השאלה את אפוא נקיף פרם. מלכי מספר אודות על

,‘4לפרס.
 היה עיסוקם עיקר עולם. בסדר הפרסית התקופה של לכרונולוגיה הקשורות בשאלות עסקו וטובים רבים כידוע,

 על המבוססת ההיסטוריונים, אצל היום המקובלת הכרונולוגיה ובין עולם בסדר המופיעים המספרים בין באי־ההתאמה
השתמש לא עולם סדר לעיל, שכתבתי כפי לנו. משני זה עניין 115עתיקות. תעודות ועל היוונים ההיסטוריונים כתבי

 הסיק לפיכך להלן. שיובא הכרונולוגי לנימוק לא אך זה פרשני לנימוק ער שהיה (,107 הערה )לעיל, המאור בעל דברי אל והשווה 111
 שמטעמו יד:ו, בעזרא הנזכר ארתחשסתא לדעתו, מלכים. משלושה יותר לפרס היו הפשט׳ ו׳לפי אבותינו; ׳מדרש פי על הם חז״ל שדברי

 בניין שתם אחרי ירושלים חומות בבניית עזר אך הבית בניין תום אחרי מלך שאמנם ונחמיה עזרא של ארתחשסתא הוא הבית, נבנה
 לשחזר היא עולם סדר שכוונת בכך לפקפק ואין כאן, הנידון בעניין קשה לפשט מדרש בין הלוי זרחיה רבי של הבחנתו ברם, הבית.

 הפרסית בתקופה הדנים עולם( סדר חז׳יל)כולל דברי על וכותב המאור בעל של בדבריו אוחז הכהן שמואל ההיסטוריים. המאורעות את
שהו/ רעיון ׳להביע ובאים היסטורית' ׳קביעה בהם שאין  59 ׳עמ תשמ״ח, גן רמת במקרא, ציון שיבת לספרי מבוא הכהן, ש׳ וראה כל

 קביעות קובע הוא שאכן, ספק אין עולם לסדר ובאשר אחת, מקשה אינם חז״ל דברי ברם, (.60 ובעמוד 61 בעמוד הם ואילך)הציטוטים
 מלכים לפרס מוצא אתה ׳ואין עולם מסדר הבאתו שכן קשיים, כלל אינם עולם סדר בדברי מגלה שהכהן הקשיים מן רבים היסטוריות.

 משנת במהדורתי למצוא עשוי היה שהכהן המקורית, והגרסה ל, ב יד בכתבי לו הקרובים ובנוסחים הדפוס בנוסח רק באה שנים' אלא
שלשה׳. אלא לפרס מלכים מוצא אתה ואי’ היא למהדורתו, רטנר של ובהערותיו תשנ׳׳א

 ניקראת כולה המלכות ׳וכל דבריו בהמשך (6 שורה ל, ארתחשסתא׳)פרק הוא ש׳דריוש לקביעתו מה סיוע מביא עולם שסדר נראה 112
 וארתחשסתא, דריוש שמות, שני היו שלדריוש רק לקבוע עולם סדר יכול שלכאורה כתבתי שם בפירוש (.7-6 ארתחשסתא׳)שורות

 בעזרא שנזכר אחר לארתחשסתא בעקיפין מתייחס עולם סדר זו שבדרך אלא מלכות? שם הוא שארתחשסתא לקבוע לנכון ראה ומדוע
 הוא ארתחשסתא אחד במקום אם .10-8 שורות כט, לפרק בפירוש להלן וראה אחשורוש, למלך מכוון שם ארתחשסתא השם ד:ז-כג.

 הזה שהנימוק לי נראה לא מקום מכל ארתחשסתא׳. ניקראת כולה המלכות ויכל אחר, במקום גם שכך מסתבר פרס, למלך נוסף שם
הבית. את בנו שבזמנו דריוש עם ונחמיה עזרא עלו שבזמנו ארתחשסתא את לזהות עולם סדר את להניע עשוי היה לבדו

.97 הערה לעיל, ראה 113
 מביא הוא שהרי עצמו, עולם סדר בדברי תימצא פרס מלכי במספר העיסוק אגב הכרונולוגית בשאלה לעסוק להחלטתי מסוימת עילה 114

 מלכים מוצא אתה ׳ואי פרס מלכי מספר על קביעתו בעקבות שנה׳ ושתים חמשים ופרס מדי ׳ומלכות העיקרית הכרונולוגית קביעתו את
להלן. אליהם ונתייחס בגו, חשובים דברים יש אחד׳. ולמדי שלשה אלא לפרס

 או משלושה יותר הרבה שהיו שטענו אנשים על יהודים פרשנים אל שהגיעו ידיעות בעקבות שאלות התעוררו הגאונים בתקופת כבר 115
 כלל בדרך ליהודים הגיעו אלו וכרונולוגיות היסטוריות שידיעות כיוון שנה. ממאתיים יותר נמשכה פרס ושמלכות פרס מלכי מארבעה
פרק ח, מאמר ודעות, אמונות בספר גאון סעדיה רב שכתב מה ראה היהדות. נגד הנוצרי הפולמוס מן חלק בהן ראו נוצריים, ממקורות



 הידיעות את דוחה גאון סעדיה רב ואילך(. קצג יא:ב)עט׳ דניאל ועל ואילך( קעז ט:כד-כז)עמי דניאל על ובפירושו ואילך( רנט ועט׳ ט
ט׳ תמר העשירי, המעין דניאל, ספר על הישועה מעיני בספרו אברבנאל של תגובתו לדחייתו ודומה בתוקף, האלה ע ח)  ואילך(. שעה ז-

 ׳סיפרי על המדברת ,185 עט׳ ]א[, הימים, וקורות החכמים בסדר נויבאואר שהדפים קצרה בכרונולוגיה הבאה הגישה אל זו גישה השווה
אלבירוני המוסלמי המלומד של בחיבורו מופיע הפרסית התקופה של אורכה בעניין הביךדתי לוויכוח הד חכמים׳. ׳חשבון לעומת רומים׳

(,C. E. Sachau [ed. & trans.], The Chronology- o f  Ancient Nations: An English Version o f  the Arabic Text o f the Athdr-itl-Bdkivc 
o 1879 ןי־״ f Aibirimi, London}. פרקים ייחד רוסי די עינים. מאור בספרו רוסי די עזריה רבי של דיונו עם נפסק הבעיה על זה מבט 
מ, פרקים ואילך, 254 עט׳ כ, פרק ואילך, 225 עט׳ יח, פרק ראה - כולו העניין של מספר להיבטים בספרו רבים ט-  ואילך 279 עמ׳ כ

 די דברי את המזכיר ואילך(, 61 ןעמ׳ תמח ד׳ דוד, בצמח גאנז דוד רבי ראה אחריו. שבאו החכמים לרוב מדיי נועזים היו דבריו אך -
 ׳חמשים את ש׳תיקנו׳ היו שניתנו. פתרונות כמה בקצרה נסכם (.64 אבותינו׳)עט׳ לנו שנחלו מה אלא לנו אין ׳כי אותם דוחה אך רוסי

 הראשון בדפוס הופיע כבר זה מסוג תיקון׳’ יותר. גדול למספר ושינוהו הפרסית התקופה על עולם סדר של העיקרית שבקביעתו ושתים׳
 כמובן, והוא, ב״(, ׳נ׳ לגרסה מאות׳ ב׳ ׳נ׳ היפותטית מקורית מגרסה מדומה טעות של מתוחכם שחזור ומאתים׳)אולי 'חמשים הגורס

 א׳ ואילך; 31 עט׳ טו, דבר מוצא ג, תרצ״ב, אביב תל רביעית, מהדורה ישראל, תולדות יעבץ, ז׳ וראה מאוחרים, מלומדים על השפיע
s. Krauss, ‘The Duration of the Persian Empire’, j. ;296 עמי תשנ״א, אביב תל אגדות, פיענוח קורמן, q r , o.s., 10 (1898), pp 

(1933-1934) 5 725-726; J.Z. Lauterbach, ‘Misunderstood Chronological Statements in the Talmudic Literature’ PAAJR 
77-84 .PP. ראה בדמיונו; רק קיימים שנה' וחמישים ׳מאתים גורסים גוגנהיימר שלדברי עולם סדר של המזרחיים היד )כתבי Seder 

Olam: The Rabbinic View o f Biblical Chronology, translated and with commentary by H. W. Guggenheimer, Northvale, New
256 .Jersey 1998, p. אחר, תיקון יד.( כתב בשום באות אינן [262 ׳]עמ החשמונאים מלכות לאורך בנוגע מוסר שהוא הגרסאות גם 

 ממכלול התעלמו אחרים .227 עמי תרס״ח, ירושלים מקדם, ימים הירשענזאהן, ח׳ הציע וארבע׳, שלושים ל׳מאה וארבע׳ מ׳שלושים
 שחז״ל אמרתי אני ׳ע״כ כותב אברבנאל ממנה. אחד חלק עם להשלים וניסו שני בית תקופת ועל הפרסית התקופה על עולם סדר דברי

 הישועה, רע׳)מעיני ואם טוב אם מהם ישראל שקבלו אותם בלבד אמרו אבל אותם מנו ולא בפרס מלכים מג׳ יותר היו שלא שללו לא
 כאשר הבית׳)־ ׳בפני שנים וארבע שלושים מלכו פרס שמלכי עולם סדר בקביעת רק דן בונדי שפד[(. ]עמ׳ ג תמר עשר, האחד המעין

,פרס מלכות של השנים ושתיים חמישים על מדבריו והתעלם הבית( עמד (’J.] Bondi, ‘Die Perserkomge der Bibei nach Rabbi Jose] 
325-334 .JJLG, 17 [1925], pp,). צוקרמן דברי אל והשווה (B. Zuckermann, Uber Sabbatsjahrcyclus und Jobelperiode 

Jahresbencht des jiidisch-theologischen Seminars 'Fraenckelscher Stiftung'], Breslau 1857, pp. 28-29 = A Treatise on the] 
40—39 Sabbatical Cycle and the Jubilee, London 1866, reprint: New York 1974 pp.) בטענותיהם יש והיגיון תועלת פחות עוד 

 h. Englander, ‘Problems of) עקלקלות בדרכים אותם ומפרשים מהקשרם עולם סדר דברי את המוציאים וטורי אנגלנדר של
Chronology in the Persian Period of Jewish History’, JJLP, 1 [1919], pp. 100-103; C.C. Torrey, ‘Medes and Persians’, JAOS,

3-6 .. . . , , (♦66 [1946,] pp 
a,וראה ואידאולוגית, תאולוגית מבחינה זו בשאלה רבים עסקו גאנז דוד ורבי רוסי די עזריה רבי של זמנם אחרי גם כמובן . Marcus
12-16 .judische chnmoiogie, Frankfurt 1935, PP שוזאב של למאמרו חזק הד היה רבים בחוגים (s. Schwab, ‘Comparative

Jew.sh Chronology’, in Jubilee Volume Presented in Honor o f  the Eightieth Birthday o f Rabbi Dr. Joseph Breuer ed M
177-197 .Breuer & j. Breuer, New York 1962, PP;) כשלושים הופיעה ממנו, המסתייגת דבר אחרית עם המאמר, של חדשה גרסה

וראה ;S. Schwab, ‘Comparative Jewish Chronology?’ in idem, Selected Speeches, New York 1991, pp. 255-285) כך אחר שנה
h. Goidwurm, History o) גולדוורם שכתב שקולים( )והכמעט המעניינים הדברים את f  the Jewish People: The Second Temple

,Era, adapted from E. Ebner’s translation of Y. Friedner, Divrei Y ’mei haBavit Hasheini, ArtScroll History Series
211-212 .Brookiyn-Jemsalem 1982, PP,) תבורי יוסף שרשם הנוספת הספרות ואת (111 הערה )לעיל, הכהן שמואל דברי את

(.19 הערה ,71 ועמ׳ ,8 הערה ,68 עמ׳ ]תשמ״ד[, ב מלאת, חז״ל', בעיני הפרסית )׳התקופה
 לדחות כדי העתיקים במקורות לעיין המתיימר ניסיון ימינו, של ההיסטוריונים דברי פני על עולם סדר דברי את לבכר המנסה מאמר

 מחודש׳, עיון - ולפניה שני בית בתקופת ומדי פרם מלכות’ חפץ, ח׳ בידי לאור יצא פרם, למלכות המקובל ההיסטורי השחזור את
 לטעותו. המקור ובהסברת מחקרו ממסקנות המשתלשלות התוצאות אחת בהבאת כאן נסתפק ואילך. 78 עמי תשנ״א(, יד)סיון מגדים,

 בזמן כלומר, נבוכדנצר. למלכות השלושים בשנה הייתה לפרס יוון בין הגדולה שהמלחמה (118 )עמי לומר חייב חפץ שחזורו פי על
 המלחמה לפני רב זמן קרה הפרסים בידי בבל כיבוש הרודוטוס: של המפורשים דבריו אל השווה בבבל! כלל שלטו לא הפרסים זו מלחמה
 וכ הרודוטוס גס בלבול בהם שהתבלבלו מרבים אחד מאורע אלא אינו הכיבוש חפץ, לפי {.Historiae 1,191m לפרס יוון בין הגדולה

 של ולכרונולוגיה עולם סדר לדברי בנוגע הבסיסית טעותו הספירה. לפני הרביעית ובמאה החמישית במאה שחיו היוונים ההיסטוריונים
 של התפתחותה לתהליך ער הוא ואין פה בעל מסורת הוא עולם בסדר פרס מלכות שנות על שהמשפט (84 ןעמ׳ מהנחתו נובעת חז״ל

ליילז• אותה שנסכם וכפי רבים שהסבירוה כפי הזאת הכרונולוגית הקביעה
 פרס בבל, מלכי כל שנות את שרשם הנוצרים, לספירת השנייה המאה מן פטולמיוס של הקנון לחשיבות כלל ער הוא שאין לב יושם אף

 הדגול המלומד סקאליג׳ר, יוזף של מזמנו האחרונות, השנים מאות בחמש ואשר ואילך, הספירה! לפני 747)נבונצר של ממלכותו ויוון
 ואילך. נבונצר של מזמנו העתיק העולם של הכרונולוגי לשחזור עיקרי בסיס שימש השש״עשרה, המאה בן

 פטולמיוס: על התקפה שכולו ספר לאור הוציא ולמתמטיקה לאסטרונומיה פיזיקה שבין החיבור בנקודת המתמחה חוקר 1977 בשנת
1977 r .r .  Newton, The Crime o f  Claudius Ptolemy, Baltimore. התצפיות בין מוצא שפטולמיוס בהסכמה מתמקדת ההתקפה 

 בהיבטים מאוד עמוק רקע דורשת ההתקפה הבנת אך אסטרונומיים, מאורעות לחזות המדעית שיטתו ובין רושם שהוא האסטרונומיות
בין ניוטון. של נימוקיו את לשפוט הכלים אין העתיקה העת חוקרי ולרוב אדם בני לרוב אומרת, זאת האסטרונומיה; של המתמטיים



 סדר של דעותיו התגבשות את להבין ניסיון בכל העניין ממין הם אין ולכן הזאת, לתקופה חוץ־מקראיים במקורות
116עולם.

ה׳)ל: ושתים המשים ופרס מדי ׳ומלכות במפורש כותב עולם סדר להלן  לכן קודם מדבריו גם עולה כך 117 (.8-7 שנ
ש; ש' ושתים שלאהשורוש שנה עשרה וארבע שלכורש שלו  לבנות שהתחילו לפני פרס מלכי שנות שהן (,20 כט:3 שלדריו

 118(.25)ל: שנה' וד' שלשים הבית בפני פרס מלכות ;או יוסי ׳ר׳ יוסי רבי דברי עם יחד הבית, את
הבנת פי על ח9תנ"ך: מפסוקי נלמדות הבית בניין לתחילת ועד בבל מלכות מסוף פרס מלכי של השנה שמונה־עשרה

 בהצגת פטולמיום של שדרכו מסכימים כולם כי אם מקובל, אינו ניוטון של והמוחלט הגורף דינו פסק הזה המדעי בתחום המומחים
o 1990 וראה ימינו; בן למדען דומה אינה הנתונים f P tolem y’s Star Catalogue, New York ׳g . Grasshoff, The History. מקום מכל 

 על (,375 ׳)עמ כותב עצמו ניוטון מזו. יתרה הקדום. הבבלי בעולם פטולמיוס של לקנון הרקע את הכיר ולא היסטוריון היה לא ניוטון
 היא הספירה לפני 566 ששנת וברור הספירה, לפני 600 עד צודק בוודאי פטולמיוס של שהקנון יתדות, כתב כתובות תעודות יסוד

 לפרק ב בנספח להלן ראה זה קנון לעניין עוד לענייננו. דיה זו קביעה הקנון. מן שעולה כפי נבוכדנצר, למלכות ושבע השלושים השנה
.183 הערה זה,

 סארוס׳. ׳לוח במחקר הנקראת יתדות כתב כתובה תעודה והיא בו, דן שהוא לנושא ביותר חשובה תעודה של לקיומה ער אינו גם חפץ
 המצב שבסופו עד חלילה וחוזר קבועים בזמנים באים והלבנה החמה ליקויי שבהן שנה שמונה־עשרה של מחזור הוא סארוס של המחזור

 של בהפרשים ורושם, נבונאיד למלכות השביעית בשנה מניינו את מתחיל ששרד התעודה חלק שבתחילתו. למצב זהה האסטרונומי
דריוש, 9 כורש, 8 נבונאיד, 7 הסליקי: למניין 213 לשנת ועד זו משנה השנים כל את בתעודה(, מפורש זה שנים)הפרש שמונה־עשרה

 אנטיגו 2 דריוש, 3 אוכוס(, אומאס)־־ 8 ארתחשסתא, 36 ארתחשסתא, 18 דריוש, 19 דריוש, 1 ארתחשסתא, 6 כסרכסיס, 9 דריוש, 27
=סי 15 אנטיגונוס(, )= התשע־עשרה המאה בסוף כבר התפרסמה זו תעודה הסליקי. למניין 213 לשנת עד וכוליה סי 33 סיליקוס(, )

J.N. Strassmaier, ‘Einige chronologische Daten aus astronomischen Rechnungen’, ZA, 7 [1892], pp. 199-200; idem, ‘Zur) 
Astronomical Diaries and Related Texts from) מחדש התפרסמה מזמן ולא  ,(Chronoiogie der Seleuciden’, ZA, 8 [1893], p. 106 
Babylonia, V, Lunar and Planetary Texts, edited by H. Hunger, including materials by A. J. Sachs, with an appendix by J. M. 
Steele [Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse: Denkschriften, 299], Vienna 2001,
F. X. Kugler, Sternkunde undSterndienst in Babel: Assyriologische, astronomische undastralmythologische וראה ,(pp. 84-87 
Untersuchungen, II. Buch: Natur, My thus und Geschichte als Grundlagen Babylonischer Zeitordnung, nebst eingehenden 

Untersuchungen der Aelteren Sternkunde und Meteorologie, II.2, Munster 1924, pp. 362-366 [162-166]; A. Sachs, 
‘Achaemenid Royal Names in Babylonian Astronomical Texts’, AJAH, 2 (1977), pp. 129-147; A. Aaboe et al., Saros Cycle 

, הונגר שערך הנ״ל בכרך סטיל,  ;Dates and Related Babylonian Astronomical Texts (TAPS, 81.6), Philadelphia 1991, pp. 12-22
עמ׳ 394.

בכתריסר המופיעים הפרסי, המלך של המלכות שנת עם יחד המצרי, הלוח ושל הבבלי הלוח של - הכפולים לתאריכים להתייחס אף ראוי  
שמשי לוח מצרי)שהוא לוח פי על רק או ירחי־שמשי( לוח בבלי)שהוא לוח פי על רק תאריך שהופעת ברור ממצרים. ארמיות תעודות )

הלוח פי על התאריך את מתרגמים כאשר ואולם שלנו. המניין לפי ספציפית בשנה הנזכרת המלכות שנת לקביעת ראיה משמשת אינה  
מתאימה הבבלי הלוח לפי החודש תחילת הזה השחזור שלפי ומראים שלנו, במניין הנהוגה היוליאנית השנה פי על לתאריך המצרי  

לעניין השחזור. לצדקת מרשים אישור כאן יש הרי לאחור, אסטרונומיים־מתמטיים חישובים לפי הצפויה )המולד( החודש לתחילת  
L. Depuydt, ‘Calendars and Years in Ancient Egypt: The Soundness of Egyptian and West Asian Chronology ראה בהרחבה  
in 1500-500 BC and the Consistency of the Egyptian 365-Day Wandering Year’, in Calendars and Years: Astronomy and 

המקובלת הכרונולוגיה של רבים בהיבטים מקיף דיון  .Time in the Ancient Near East, ed. J. M. Steele, Oxford 2007, pp. 53-60 
C. O. Jonsson, The Gentile Times Reconsidered, 4th edition, Atlanta 2004, pp. ראה הפרסית ולתקופה הנאו־בבלית לתקופה  
המקובלת הכרונולוגיה ובין עולם בסדר המופיעים המספרים בין אי־ההתאמה בשאלת שדנו רבים יהודים מחברים לסקירת .89-190  

.M. First, Jewish History in Conflict, Northvale, New Jersey 1997 ראה ההיסטוריונים אצל היום  
ואילך 214 עמ׳ )תרפ״א(, ט התקופה, ישראל', 'תאריכי בורנשטיין, ח"י של השקולים בדבריו ועיין 116 . 

בפירוש שם וראה חז׳׳ל, בספרות אחרים במקומות עוד באה ופרם מדי מלכות של השנים מספר על זו מסורת 117 . 
מאות ארבע את לפרט הבאים שם יוסי רבי דברי מתוך מוחלטת בוודאות עולה )כך .,עומד הבית 'כאשר היא הבית׳ ׳בפני משמעות 118  

שלפני השנים הן הבית׳ ש׳בפני הכותב ,296 עמ׳ אגדות, פיענוח קורמן, א׳ דברי אל והשווה השני; המקדש בית שעמד השנה ועשרים  
השנה ארבע־עשרה כורש, של השנים שלוש את יחד מחברים אם אלו. מספרים בין מלאה התאמה שאין לב יושם המקדש.( בית בניית  

חמישים ולא שנים ושלוש חמישים נמשכה פרס שמלכות עולה הבית׳, ׳בפני השנים וארבע ושלושים דריוש של השנתיים אחשורוש, של  
הפסוק את מצטט הוא כט. בפרק שם כותב עולם שסדר במה העיון מתוך כבר מתעוררת אחר, קצת בלבוש זו, בעיה ואולם ושתיים.  

' ת׳ שנה' שבעים ירושלם לחרבות למלאות כורש של שלוש מבבל, שעלו לפני ושתיים חמישים הן השנה ששבעים ומפרט ט:ב(, ) , 
בהמשך להלן נידון זה עניין שבעים. ולא ואחת שבעים הוא המפורטות השנים סכום והרי דריוש, של ושתיים אחשורוש של ארבע־עשרה

.הנספח
J. Hughes, Secrets o f  the Times: Myth and History in) 119 עולם סדר לדברי המקראי הבסיס את ראה לא ולכן בעניין העמיק לא יוז



ב מירמיהו בתנ״ך, עולם סדר א-י  ומדניאל (,27-26כח: בפירוש שנה)ראה שבעים נמשכה בבל שמלכות להסיק יש כה:י
 בבל מלכי ראשון שנבוכדנצר, כיוון (.20-19כט: בפירוש )ראה שנה שבעים חרב היה המקדש שבית להסיק יש ט:ב

 של השנה משבעים נשארות (,13-12כז: עולם החורבן)סדר שנת לפני שנה שמונה־עשרה מלך (,11 כח: בפירוש )ו־אח
 השנה משבעים מחסירים כאשר בבל. מלכות לסוף ועד הראשון הבית חורבן למן שנים ושתיים חמישים בבל מלכות
מלכות מסוף שנה שמונה־עשרה מלכו פרם שמלכי נמצא האלה השנים ושתיים חמישים את חרב המקדש בית שהיה

השני. הבית בניין לתחילת ועד בבל
 המקדש בית עמד כאשר שנים וארבע שלושים מלכו פרס שמלכי עולם סדר לקביעת המקור מה לברר יש בייחוד

 ופעם רבות, שנים לפני הועלה כבר הפתרון ואכן, מקורה, מה ותמהו הזאת לקביעה נדרשו רבים וחוקרים חכמים השני.
 שבעים ׳שבעים הפסוק על הפרשנות הוא הזאת הכרונולוגית לקביעה היסוד 120וחוקרים. חכמים עליו עמדו פעם אחר

)דג׳ עיר ועל עמך על נחתך שך׳  :38-37 כח: עולם בסדר המופיעה השני המקדש בית שעמד לשנים בנוגע כד(, ט: קד
ם)דג׳ שבועים או' יוסי 'ר'  ארבע לחורבנו שבעים האחרון הבית שחרב ועד הראשון המקדש בית משחרב כד( ט: שבעי

 מארבע להפחית יש השני הבית שעמד בזמן פרם מלכות של שלטונה שנות את לחשב כדי 12לבנינו׳.' ועשרים מאות
 של השלטון שנות על מסורות הבית. לחורבן ועד פרס מלכות סוף למן שעברו השנים את האלה השנים ועשרים מאות

 שלשים הבית בפני פרס מלכות או׳ יוסי ׳ר׳ להלן וראה קיימות, היו הבית חורבן ובין פרס מלכות בין ששלטו המלכויות
ש׳)ל: מאה הירודוס מלכות ושלש מאה חשמונאי בית מלכות ושמונים מאה יון מלכות שנה ודי של  בבלי וראה ;26-25 ו

ע״א(. ט זרה עבודה
הבית, בפני לפרס השנים וארבע שלושים על המסורת לצד שם מובאות פרס שלאחר המלכויות על המסורות אמנם

 על ללמוד אין ומניסוחו שני, בית תקופת של העיקרית הכרונולוגית המערכת את המסכם משפט אלא זה אין אך
 ידועות, היו הורדוס מלכות ועל חשמונאי בית מלכות על יוון, מלכות על שהמסורות סביר המסורות. של התפתחותן

 מפחיתים כאשר הבית. בניין אחרי כלומר הבית, בפני פרס למלכות שנים וארבע שלושים על המסורת את שהולידו והן
 המלכויות של השנים ושש שמונים מאות שלוש את כד ט: מדניאל הנלמדות השני הבית של השנה ועשרים מאות מארבע

122הבית. בפני פרס למלכות שנים וארבע שלושים נשארות האלה,

על עולם סדר דברי שבין ההתאמה על שם להערתו ערך כל אפוא אין  .(Biblical Chronology [jsorsup, 66], Sheffield 1990, p. 41 
. היום אומרים שהיסטוריונים דומים דברים ובין דריוש של השנייה השנה ועד כורש של הראשונה השנה מן שעברו השנה שמונה־עשרה  

סכמטי ׳מספר שהוא ושתיים, חמישים המספר של מטיבו נובעים פרס מלכות שנות ושתיים חמישים על עולם סדר שדברי קביעתו גם

עולם סדר של בדרכו בסיסי הבנה חוסר על מלמדת (,257 במהותו׳)עמ׳ . 
m. s. Zuckermandei, 120 וראה .327 עמ׳ מ, פרק עינים, מאור רוסי, די עזריה רבי הוא המלא, לפתרון לא כי אם לפתרון, שרמז הראשון  
R Jose s chronologische Angaben’, MGWJ, 20 (1871), pp. 460-462; I. Loeb, ‘Notes sur l’histoire des Juifs’, REJ, 19(1889), 

s. Poznariski, ‘Misceiien uber ;x עמ׳ מבוא, מארכס, וראה הפתרון, מגלה את רבים חוקרים ראו זה אחרון בחוקר  .PP. 202-206 
Saadja , MGWJ, 44 (1900), p. 509; G. R. Driver, ‘Sacred Numbers and Round Figures’, in Promise and Fulfilment: Essays 
.Presented to Professor S. H. Hooke in Celebration o f His Ninetieth Birthday, ed. F. F. Bruce, Edinburgh 1963, pp. 74-77 
a. Marcus, ‘Zur ;71 עמ׳ (,115 הערה תבורי)לעיל, י׳ ;218 עמ׳ ט)תרפ״א(, התקופה, ישראל׳, ׳תאריכי בורנשטיין, ח״י ראה כן כמו  
judischen Chronologie’, JJLG, 4 (1906), p. 336; A. Strobel, Ursprung und Geschichte des fruhchristhchen Osterkalenders 
{TU, 121), Berlin 1977, p. 95, note 1; D. R. Schwartz, Studies in the Jewish Background o f Christianity ( WUNT, 60), Tubingen

.1992, p. 52
 בית חורבן עם התחילו שבעים׳ ׳שבעים עולם, סדר לדעת שגם ברור כח בפרק שם ההמשך מן אך יוסי, לרבי מיוחסת זו פרשנות אמנם 121

השני. לחורבן ועד הראשון החורבן למן אפוא חלפו שנה׳ ותשעים מאות ו׳ארבע שני, בית חורבן עם ונגמרו ראשון
 שהייתה )כפי בטוחה מסורת לא וגם רשמיים כתבים לה היו שלא הפרסית, לתקופה ׳נשארו (,120 הערה פוזננסקי)לעיל, שכתב כפי 122

 מתבסס כאן החשבון במהותה. זהה אך לכאורה, שונה קצת בדרך להגיע אפשר זו לתוצאה שנים׳. וארבע שלושים המאוחרות(, לתקופות
 שבעים ש׳שבועים ההבנה על המבוססת קביעה שנה, ועשרים מאות ארבע עמד השני שהבית אחרים ובמקורות עולם בסדר הקביעה על

כח, )דנ׳  לעשות אפשר ברם, השני. הבית לחורבן ועד הראשון הבית חורבן שלמן בשנים אמורים השנה, ותשעים מאות ארבע כלומר ט:
 הראשון הבית מחורבן עברו שנים ושתיים חמישים עולם, סדר של חשבונו פי על כזכור, זו. כרונולוגית מקביעה היישר החשבון את
 מאות מארבע מפחיתים והורדוס החשמונאים יוון, מלכויות של השנים ושש שמונים מאות שלוש את וגם אותן ואם בבל, מלכות סוף עד

 דומה חשבון פרס. למלכות שנים ושתיים חמישים נשארות השני, הבית לחורבן ועד הראשון הבית חורבן למן שחלפו השנה ותשעים
 כי סבר שהוא אלא (,51 עמ׳ [,106 הערה )]לעיל, דניאל ספר על בפירושו עלי בן יפת הקראי הפרשן של דבריו ביסוד מונח מאוד

עולם סדר כדעת שמונה־עשרה, בשנת ולא נב:ל( )יר׳ נבוכדנצר למלכות ושלוש עשרים בשנת היה ירושלים של הסופי החורבן



שנים. וארבע שלושים הבית בניין אחרי מלכו פרס מלכי פיה שעל הזאת, המסורת התפתחות את להבין דרך עוד יש
 הבית מחורבן לאחור הספירה על ומתבסס שנה ועשרים מאות ארבע עמד השני שהבית כד ט: מדניאל לומד זה הסבר גם

 ומלכות חשמונאי בית מלכות יוון, מלכות על שהמסורות מניח הוא אין אך פרס, מלכות נסתיימה מתי לחשב כדי השני
 החל זה מניין השטרות. מניין הוא הלא הסליקי, המניין פי על הייתה לאחור שהספירה אלא ונפוצות. ידועות היו הורדוס
 בימי ישראל בארץ רגיל היה שלא פי על אף רבים. דורות התיכון במזרח ושימש הנוצרים, ספירת לפני 312/311 בשנת
 381 בשנת היה שהחורבן רבים ידעו השני הבית חורבן שאחרי להניח אפשר ולפיכך מוכר, היה בוודאי 123רומא, שלטון
 למן שנה ארבעים אפוא נשארו ט:כד מדניאל הלימוד פי על 124מתחילתו. שנים 380 תום לאחר כלומר השטרות, למניין
 שנים שש אחרי התחיל השטרות שמניין מסורת שהייתה נניח אם השטרות. מניין לתחילת ועד השני הבית בניין תחילת

השני. הבית בניין מתחילת שנים וארבע שלושים קרה היוונים בידי הפרסים שכיבוש נמצא יוון, שלטון של
 ׳דתניא כתוב ע״א י זרה עבודה בבבלי יוון. מלכות תחילת אחרי שנים שש החל לשטרות שהמניין המסורת ידועה אכן,

 שהתפשטות מפרש נחמן רב הסוגיה בהמשך כולו׳. העולם בכל מלכותן פשטה ואח״כ בעילם מלכו שנים שש אומר יוסי ר׳
 שקרה ייתכן ברם, פרס. לכיבוש מכוונות בעילם׳ ׳מלכו שהמילים לוודאי וקרוב השטרות, מניין תחילת היא המלכות

 אחרי שנים וארבע שלושים החלה יוון ומלכות הסתיימה מדי שמלכות עולם בסדר האומר הוא יוסי רבי הפוך. תהליך
 אחרי שנים שש כלומר השני, הבית שנבנה אחרי שנה ארבעים החל השטרות שמניין ידע ובוודאי השני הבית שנבנה

שנים. שש של זה פער להסביר כדי בעילם׳ מלכו שנים ש׳שש יוון על שאמר אפוא ייתכן יוון. מלכות שהחלה
 מניין לתחילת ועד היוונים של מלכותם מתחילת השנים שש תקופת על שהמסורת לדעה מסוים סיוע למצוא אפשר
ת השטרות  לעומת הבית לפני פרס מלכות של השנים וארבע שלושים את להסביר מניסיון נובעת ואינה היא עצמאי
 שנלקחו נראה ולא דומות, מסורות ערבים מסופרים מביא בורנשטיין השטרות. מניין עד הבית מבניין השנה ארבעים

125יהודיים. ממקורות
 השתנו פרם מלכות אחרי שמלכו המלכויות בדבר שהמסורות לב, של המבריקה להצעתו הדעת את כאן לתת יש

 חשמונאי למלכות שנה מאה יוון, למלכות שנה ושמונים מאה על דיברה המקורית שהמסורת נניח אם 126מסירתן. בגלגולי
 חשמונאי למלכות שנים ושלוש מאה במקצת והתמוהים הלא־עגולים המספרים נעלמים הורדוס, למלכות שנה ומאה
 השנה שני, בית חורבן לפני שנה ושמונים מאות שלוש החלה יוון ומלכות 127הורדוס, למלכות שנים ושלוש ומאה

שנים, שש השנים במרוצת נוספו זו משוערת במסורת המספרים על 128ליוונים. המניין הוא הסליקי למניין הראשונה

 עשרים בשנת היה שהחורבן הוא גם הגורס דאוד אבן וראה פרס. למלכות שנים ושבע חמישים בחשבונו נשארות ולכן (,13-12)כז:
צר)ספר למלכות ושלוש (.67 שורה ,7 עט׳ הקבלה, נבוכדנ

.28-27 ל: בפירוש להלן ראה 123
 שעמד 410 + הבית את שלמה שבנה עד 480 מצרים: יציאת אחרי שנים אלף התחיל השטרות שמניין נקבע ע״א י זרה עבודה בבבלי 124

 ועד השטרות מניין תחילת למן שנה 380 נשארו השטרות. מניין תחילת עד שני בית בתקופת 40 + בבל גלות של 70 + ראשון בית

השני. הבית של השנים 420 לסוף
 להתפתחות ׳היסטורי׳ בסיס ולמצוא לנסות ברצוננו אם ואילך. 291 עט׳ )תר״ף(, ח התקופה, ישראל׳, ׳תאריכי בורנשטיין, ח״י ראה 125

 שש של תקופות שתי למצוא אפילו אפשר כן. לעשות בהחלט אפשר יוון, מלכות בתחילת שנים שש של מכרעת תקופה על המסורת
 של מלכותו׳ פשטה’ וכשמת הגדול, אלכסנדר של מלכותו מתחילת שנים כשש מת השלישי, דריוש האחרון, הפרסי המלך )א( שנים:

 כמה בני חכמים של דעתם על מתבססת זו שנייה אפשרות השלישי. דריוש שמת אחרי שנים כשש מת הגדול אלכסנדר וב( אלכסנדר:
 התלמודית והספרות עולם שסדר טוען בורנשטיין מה משום ואילך. 292 עמי שם, וראה אלכסנדר, מות עם התחיל לשטרות שהמניין עמים
 הספרות ושל עולם סדר של הכרונולוגיה פי על שהרי נכון, זה שאין ברור אך (.295,292 עט׳ ושם, זו בשיטה דוגלים כללי באופן

 (,21 שנה)ל: שתים־עשרה מלך שאלכסנדר במפורש כותב עולם וסדר פרס, מלכות סוף אחרי שנים שש החל השטרות מניין התלמודית
פרס. מלכות מסוף שנה לשתים־עשרה היא והכוונה

.205 עמ׳ (,120 הערה במאמרו)לעיל, ראה 126
 להלן בהרחבה וראה יוספוס, ומכתבי המקבים מספרי לנו הידועים ההיסטוריים למאורעות האלה המספרים את להתאים מאוד קשה 127

.26-25 ל: בפירוש
 יישארו זו משוערת מסורת לפי ח:ה(. גיטין יון׳)משנה מלכות ׳לשום הוא השטרות למניין הקדום השם יהודיים שבמקורות לב יושם 128

 ושמונה חמישים ארכה פרס שמלכות ומכאן הבית, בפני פרס למלכות שנה ארבעים השני הבית שעמד השנה ועשרים מאות ארבע מן
 ובין שנה, ועשרים מאות ארבע עמד השני שהבית ט:כד, מדניאל הנלמדת המסורת בין מהותי קשר שאין נשכח אל זאת בכל שנים.

 לחישוב בסים שימשה לא מעולם זו משוערת שמסורת אפוא ייתכן והורדוס. חשמונאים יוון, המלכויות, שלוש של זמנן משך על המסורת

ט:כד. מדניאל הלימוד פי על פרס מלכות שנות



 אחד, כרונולוג של דעתו שלפי מפגי ואולי היוונים מלכות תחילת אחרי שנים שש החל השטרות שמניין סברו כי אולי
129האלה. השנים שש את הוסיף ולפיכך הבית, לחורבן ועד החשמונאים מלכות תחילת למן עברו שנה ממאתיים יותר

 ד״ה א, מילין, ערך רפפורט, ש״י העלה הבית בפני פרס למלכות שנים וארבע שלושים הקובעת למסורת אחר הסבר
 130ואילך. 219 עמ׳ ט)תרפ״א(, התקופה, ישראל׳, ׳תאריכי בורנשטיין, ח״י לו ודומה ואילך, 133 עמ׳ מקדון׳, 'אלכסנדר

 ושישים מאות תשע שעברו להסיק אפשר היה לפניהם שעמדו המקראיות הידיעות שלפי לב שמו הקדמונים לדעתם,
ט׳ כלשון מצרים', מיציאת שנים אלף זמן אל ׳להגיע ביקשו והם 131השבי, הבית לבניין ועד מצרים מיציאת שנה  רפפוי

נשארו בעילם היוונים שמלכו שנים שש עוד נוכו האלה השנה שמארבעים אחרי 132 מקדון. אלכסנדר של לזמנו עד

שנים. וארבע שלושים רק פרם למלכי
 '33לבנו, לתשומת ראוי השטרות מניין תחילת עד מצרים מיציאת שעברו שנים אלף של זה ומרשים עגול מספר אכן,

ע היה בהיסטוריה עגול שלם מספר ליצור שהרצון לקבל לי שקשה אלא  בפני פרם למלכי לייחס בשביל דיו חזק מני
 אחר. לשון מעטות. שלטון שנות היו פרס שלמלכי לקבוע יסוד עוד היה כן אם אלא שנים וארבע שלושים רק הבית
 כמאה נמשכה פרס שמלכות הדעה פני על שנה כחמישים נמשכה פרם שמלכות הדעה את לבכר אחר יסוד היה לולא
 מביא היה מצרים מיציאת שנים אלף זמן אל להגיע שהרצון חושב איני שנה כמאתיים שנמשכה הדעה פני על או שנה

'34שנים. ושתיים חמישים הכול בסך נמשכה פרס שמלכות המסורת לידי

שלי. היא הקודמת ההצעה לב; של הצעתו היא זו אחרונה הצעה 129
.361 עמ׳ (,96 הערה )לעיל, לפסיוס גם ראה 130
 הראשון הבית שעמד שנה ועשר מאות ארבע המלך, שלמה בידי הראשון הבית לבניין ועד מצרים יציאת למן שנה ושמונים מאות ארבע 131

חרב. היה שהבית שנה ושבעים
.74 הערה ל, פרק להלן, שהערתי מה ראה 'מקדון' לכתיב בנוגע 132
 טרויה מכיבוש עברו שנה אלף לשיטתו, (.stromata 1,21,139,4) קלמנס שהביאם מסאמוס דוריס ההיסטוריון דברי על להעיר כדאי 133

 מהרודוטוס היוונית בהיסטוריוגראפיה טרויה של נפילתה תאריך’ אשרי, ’ד וראה מקדון, אלכסנדר בידי אסיה לכיבוש ועד היוונים בידי
ואילך; 516 עמי תשמ״ג, ירושלים רופא, וא׳ זקוביץ י׳ בעריכת העתיק, ובעולם במקרא מאמרים זליגמן: אריה יצחק ספר טימאיוס׳, ועד

J. Fosdyke, Greece Before Homer: Ancient Chronology and Mythology, London 1956, pp. 62-63; D. Asheri, ‘II millennio di 
Troia’, in Saggi di letteratura e storiografia antiche (BAth, 2), Como 1983, pp. 53-98; A. Cohen, ‘Alexander and Achilles 
-  Macedonians and "Mycenaeans”’, in The Ages o f Homer: A Tribute to Emily Townsend Vermeule, ed. J. B. Carter & S. P. 
Morris, Austin 1995, p. 490; D.C. Feeney, Caesar's Calendar: Ancient Time and the Beginnings o f  History (SCL, 65),

.Berkeley 2007, pp. 142-143
a גרפטון אנטוני בידי המובאים סקאליג׳ר יוזף מדברי עולה פרס מלכות שנות את היהודים ׳קיצרו׳ מדוע לשאלה אחרת הסבר הצעת 134 (.
.(Grafton, Joseph Scaliger: A Study in the History o f  Classical Scholarship, 11, Historical Chronology, Oxford 1993, p. 280

חודש בתחילת העולם בריאת בזמן יחד יבואו בשבוע רביעי ויום חדש מולד אביב, תקופת שיום רצו העתיקה בעת היהודים לדעתו,  
הזה ההסבר את לדחות שיש דומה ואולם לזמנם. ועד הבריאה מן שעברו השנים מספר את לצמצם חייבים היו זאת לעשות וכדי ניסן,  

אלא לוח, לענייני כרונולוגיים עניינים קושר אינו כמעט עולם סדר מזו. יתרה רפפורט. ש״י שהציע ההסבר את בו שדחיתי הנימוק מן  
ימות על יתירין החמה ש׳ימות היום אחד־עשר כגון הכלל, מן ליוצאים גם המקרא. פרשנות ובין כרונולוגיה ענייני בין בזיקה מתמקד  
המרכזית הכרונולוגית שהמסקנה לקבל אפוא קשה פרשנות. לענייני זיקה יש (10דא: השמש' של'וידם התקופה ויום (29ןר: הלבנה'  

עולם סדר מדוע בנושא, דנו שאחרים לדעת בלי בפסקנות, קבע גרפטון אחר בחיבור לוח. בענייני מסוימת הנחה פי על נוסדה הזאת  
A. Grafton & M . וראה הגדול, אלכסנדר של לזמנו האחרונים הנביאים של זמנם את לקרב כדי - והסיבה הפרסית, התקופה את קיצר  
Williams, Christianity and the Transformation o f the Book: Origen, Eusebius, and the Library o f Caesarea, Cambridge,

ואין - הסבר אין אכן, לזה; זה זמניהם את לקרב עולם סדר ירצה מדוע כלשהו הסבר מעלה הוא אין  .Massachusetts 2006, P. 164 
של דעתם שלפי דריוש המלך הוא במקרא המוזכר שדריוש לקבוע יכול עולם סדר היה הסיבה, הייתה זו אילו מזו. יתרה כזה. רצון  

לקצר צורך היה ולא לזה, זה אפוא קרובים אלכסנדר ושל האחרונים הנביאים של וזמניהם פרס, תקופת סוף לקראת מלך ההיסטוריונים  
להלן מזכיר יוסי שרבי פרס מלכות של השנים וארבע שלושים את להסביר (120 הערה דריוור)לעיל, של הניסיון הפרסית. התקופה את  

G. R. Driver, The ( שנים'בפני שמדובר ער הוא אין ערך. חסר (25 ל: בספרו באה זו טעות כולה. פרס מלכות של בשנים ולא הבית׳ ב  
ורמש העתיקה ומשם (G. Vermes, The Dead Sea Scrolls, London 1977, p. 159) וכנראה  ,Judaean Scrolls, Oxford 1965, p. 312 
L. L. Grabbe, ‘Chronography in Hellenistic Jewish Historiography’, in SBLSP 1979, II, ed. P. Achtemeier, Missoula,) גראב גם  

המקראיות הידיעות פי על זה מספר לשחזר אחד כרונולוג יכול איך להראות בנסותו זו טעות טעה בקורת' גם  .(Montana 1979, p. 58 
R. T. Beckwith, Calendar and Chronology, Jewish and Christian: Biblical, Intertestamental and Patristic) פרס למלכי הנוגעות  

של השנתיים את י:א(, ןדנ׳ כורש שנות שלוש את יחד מחברים שאם כותב בקווית׳  .(studies [a g j u , 33], Leiden 1996, P. 257 
השנים וארבע לשלושים דיו קרוב הכולל הסכום 0יג: ונחי אחשורוש הוא ארתחשסתא שנות ושתיים שלושים ואת ד:כד( ועז׳ דריוש



מלכיה ומספר פרס מלכות שנות מספר ה.
שכנעת הנמקה מצאנו לא כזכור,  קביעת הייתה הקשה הבעיה לפרס. מלכים שלושה שהיו קובע עולם סדר מדוע מ

 זה לזיהוי שהיסוד נראה הבית. את שבנה דריוש המלך הוא ונחמיה, עזרא עלו שבזמנו ארתחשסתא, שהמלך עולם סדר

התקופה. של הכרונולוגיה מן נובע
 לדריוש השנייה בשנה השני הבית בניין לתחילת ועד פרם מלכות מתחילת עברו שנים שמונה־עשרה עולם, סדר לפי

 ודריוש ונחמיה עזרא בימי שמלך ארתחשסתא אם פרם. מלכות לסוף ועד הבית בניין מתחילת שנים וארבע ושלושים
 המלכים שני של השנים כל למלוך, דריוש שסיים אחרי מלך וארתחשסתא מזה זה שונים אנשים שני הם הבית את שבנה

 ידועות הבית. בפני פרס מלכות שנות וארבע בשלושים אותן לכלול יש 135דריוש, של הראשונות השתיים מן חוץ האלה,
עז׳ מלוכה שנות שש ש) שסתא)נחמ׳ מלוכה שנות ושתיים ושלושים 0ו:ט לדריו  שלושים הן הכול ובסך יד(, ה: לארתח

 136מקוטעות, הן אם וגם שנים, ושש שלושים נשארות דריוש של הראשונות השנים שתי הפחתת לאחר שנים. ושמונה
שנים. וחמש משלושים פחות האלה המלכים שני של שלטונם תקופת ארכה לא

 ונחמיה עזרא עלו שבזמנו שארתחשסתא עולם סדר הסיק 137לעיל שהועלו האחרים הנימוקים ושני זה חישוב סמך על
 ארתחשסתא׳)להלן ניקראת כולה המלכות ש׳כל מפני ארתחשסתא גם נקרא דריוש 138הבית. את שבנה דריוש הוא הוא

(.7-6 ל:
 שנים ושתיים חמישים נמשכה פרם שמלכות בקביעתו תלויה לפרס היו מלכים ששלושה עולם סדר שקביעת למסקנה

 בא אחד׳ ולמדי שלשה אלא לפרס מלכים מוצא אתה ׳ואי שהמשפט הסקנו כבר המשפטים. בסדר סיוע למצוא אפשר
 הוא ונחמיה עזרא עלו שבזמנו שארתחשסתא לומר הכרחי למה להסביר כדי מתאים ולא צפוי לא במקום עולם בסדר

 התקופה של הכרונולוגיה בדבר עולם סדר של העיקרית קביעתו באה הזה המשפט אחרי מיד הבית. את שבנה דריוש
 בתחילת הוא הזה המשפט של הראוי מקומו שכן במקומה, שלא היא וגם שנה׳, ושתים חמשים ופרס מדי ׳ומלכות הפרסית

 אחרי מיד מובא פרם מלכות של שנותיה על שהמשפט נראה לכן באמצעו. לא אך בסופו או הפרסית בתקופה הדיון
 את להסביר נועד המלכים מספר על שהמשפט כשם בשני. תלוי הראשון שהמשפט מפני מלכיה, מספר על המשפט
המלכים. מספר על המשפט את להסביר נועד ומדי פרס מלכות שנות על המשפט כך ארתחשסתא, הוא שדריוש הקביעה

 האלה, המספרים של הכולל הסכום בקווית׳ אצל הפך כיצד להבין קשה זה. מספר נוצר שכך להניח אפשר ולפיכך מזכיר עולם שסדר
 שנים שש לפחות מלך דריוש התנ׳יך שלפי מפני ברצינות לדבריו להתייחס שבעתיים וקשה וארבע, לשלושים ושבע, שלושים שהוא

 פי על נעשה פרס לתקופת שנים וארבע שלושים חישוב בקווית׳ שלפי אציין מיוחד כקוריוז בקווית׳. כדברי שנתיים ולא ו:טו< )עז׳
 בעם רווחה לספירה הראשונה המאה בתחילת לדבריו, החורבן. לפני אלא שני בית חורבן לאחר לא ט:כד שבדניאל שבעים׳ ׳שבעים
 למלכות יוחסו לכן קודם שכבר וכיוון הראשון, המקדש בית חורבן אחרי שנה ותשעים מאות ארבע המקדש בית ייחרב שלפיה מסורת

 המוזרים הדברים שביסוד הרעיוני הבסיס מתגלה כאן יותר. או פחות החורבן יהיה מתי זו מסורת בעלי ידעו שנים, וארבע שלושים פרס
 שנה באותה ולכן הראשון המקדש בית לחורבן ותשעים מאות ארבע בשנת המשיח לביאת ציפו שהיהודים קובע הוא כותב. שבקווית׳

 שטרן י׳ שכתב הביקורת את וראה כד, ט: לדניאל הכריסטולוגית פרשנותו לנכונות הוכחה אפוא לו משמש עולם סדר ברומא. מרדו
(.JJS, 48 [1997], pp. 376-377) הזה הספר על

 השנים וארבע בשלושים או הבית נבנה שלא עד פרס מלכי של השנה בשמונה־עשרה נכללת דריוש של השנייה השנה אם השאלה על 135
ברם, הבית. נבנה שלא עד השנה בשמונה־עשרה נכללת שהיא כאן מניח אני בנספח. להלן דבריי את ראה הבית בפני פרס מלכות של

 לענייננו חשובה זו שאלה אין ולכן מחריפה, הבעיה הייתה הבית, בפני פרס מלכות של השנים וארבע בשלושים נכללת שהיא הסקנו אילו

כאן.
 השישית בשנה השנה, של האחרון החודש באדר, הבית בניין סוף על מסופר ו:טו בעזרא שהרי מקוטעות, שהשנים לשער קשה מזו. יתרה 136

 יהודה בארץ שהייתו על עבר בלשון מדבר נחמיה זאת. ועוד ארתחשסתא. למלכות הראשונה הייתה זו ששנה סביר ולא דריוש, למלכות
שנים. ושתיים משלושים יותר מלך שארתחשסתא ומכאן ארתחשסתא, למלכות ושתיים השלושים השנה עד

 לאחשורוש שם עוד הוא ד:ז-כג בעזרא ארתחשסתא השם >ב< הבית: נבנה שמטעמם המלכים בין ו:יד בעזרא מופיע ארתחשסתא השם )א( 137
מלכות. שם הוא ונחמיה עזרא עלו שבזמנו ארתחשסתא השם שאף אפוא וסביר ז:ו בעזרא המוזכר

 הוא מקרה אך אלו דברים לפי הבית. בפני וארבע ושלושים הבית בניין תחילת לפני שנתיים שנים, ושש שלושים מלך הוא הכול בסך 138
שנים. ושש שלושים מלך פרס, של השלישי המלך הראשון, דריוש ההיסטוריונים, של שחזורם שלפי



ט ו. רו ת פי ה שנו כ לו ת מ ש שלו כי ל ל פרם מ
 וששלושה שנים ושתיים חמישים ארכה הפרסית שהתקופה לקבוע עולם סדר את שהניעו הנימוקים על שעמדנו אחרי

9פרם. ממלכי אחד שלכל המלוכה שנות מספר בדבר עולם סדר של שיטתו תובהר בה, מלכו מלכים
 שנה שבעים ירושלם לחרבות ׳למלאות הפסוק את מצטט 20-19כט: עולם סדר )א( בעיות: בשתי הדיון את נפתח

 כורש׳ של השנים שלוש הגולה, מן שעלו לפני שנים ושתיים חמישים שהן השנה, שבעים פרטי את ונותן ט:ב(, )דני
שבעים. ולא ואחת שבעים הוא האלה השנים סכום ואולם דריוש. של השנים ושתי אחשורוש של השנים ארבע־עשרה

ת׳)כט: שנים שלש מלך ׳כורש עולם סדר כתב לכן קודם )ב( טעו למסקנתו נימוקיו את גילה לא כדרכו אך (,8מקו

ש)על של השנים ששלוש ר מקוטעות. היו י:א( דניאל פי כו
 מלוכה, שנות שתי רק לו מונים מקוטעות, שנים שלוש כורש מלך אם בזו. זו קשורות האלה השאלות ששתי ברור

 כורש של השנים ששלוש לומר חייב עולם סדר מדוע מוסבר כך שבעים. הוא הבית לבניין ועד החורבן מן השנים וסכום
ואחת. שבעים הבית לבניין ועד החורבן מן השנים סכום היה כך, אמר לולא מקוטעות. היו

 שנות ארבע־עשרה קובע עולם סדר דריוש. ושל אחשורוש של המלוכה שנות על חשוב דבר מלמדת אף זו מסקנה
ש)כט: מלוכה שורו  כורש שנות הפחתת ידי על זה למספר שהגיע להניח אפשר והיה קביעתו, את לנמק בלא (20לאח
 מאחשורוש אחת שנה מפחית עולם סדר היה בוודאי היה, כך אילו ברם, '4הבית.״ בניין לפני פרס מלכי משנות ודריוש

ך מ שאחשורוש לקביעתו מקראית הנמקה עולם לסדר שיש ברור לכן מקוטעות. ולא שלמות כורש שנות את ומשאיר

 בפירוש. שם ועיין שנה, ארבע־עשרה
ש' 'ושתים כותב הוא החורבן שנות את מפרט עולם סדר כאשר הבית שבניין לומר התכוון כלום (.20 נכט: שלדריו

את כלל שמא או חרב? שהבית השנה בשבעים הזאת השנה את לכלול אפוא ואין דריוש למלכות השנייה בשנה החל
הנכונה, היא השנייה שהאפשרות ברור כורש של המקוטעות לשנים ההסבר פי על החורבן? שנות בשבעים הזאת השנה
שנים מלך שכורש לומר צריך היה לא דריוש, למלכות השנייה השנה את החורבן בשנות עולם סדר כלל לא אם שהרי

, 141מקוטעות.
(.8־7)ל: שנה ושתים חמשים ופרס מדי ׳ומלכות עולם סדר בדברי ׳מדי׳ משמעות ובירור: ליבון צריך עדיין אחד עניין

ל: ולמדי שלשה אלא לפרס מלכים מוצא אתה ׳ואי כותב עולם סדר בסמוך לכן קודם דריוש הוא מדי ומלך (,7 אחד׳)
אחשורוש בן לדריוש אחת בשנת והשלימה דריוש עמד לבבל אחת שגה ׳ועוד לכן קודם עולם סדר עליו שאמר המדי,
ם)דג׳ מלכות על המלך אשר מדי מזרע שדי (.28 26.)כח בלבד זו אלא בכתובים למדי אחת שנה מוצא אתה ואי ט:א( כ
השנה ואת פרס מלכי שלושת של שנותיהם את כוללות ופרס מדי מלכות של השנים ושתיים חמישים שלכאורה, מכאן

מדי. מלך דריוש של היחידה
 מתעוררת ומדי, פרם מלכות של השנים ושתיים בחמישים דריוש של הזאת השנה את כולל עולם סדר אמנם אם ואולם

 ושתים שלאחשורוש שנה עשרה וארבע שלכורש ושלוש ועלו בגולה שעשו שנה ושתים ׳וחמשים כותב עולם סדר בעיה.
ש׳)כט:  בשנה מבבל היהודים עלו מאז חלפו שנה ששמונה־עשרה מחשב הוא לעיל, שפירשתי וכפי (,20-19 שלדריו

 השנים וארבע שלושים את האלה השנה שמונה־עשרה על שמוסיפים אחרי הבית. לבניין ועד כורש למלכות הראשונה
ת)ל: בפני פרס מלכות של  מלכות לסוף ועד כורש של מלכותו תחילת למן שנים ושתיים חמישים שחלפו עולה (25 הבי

היחידה השנה בלי הן ופרם מדי מלכות של השנים ושתיים שחמישים להסיק אפוא יש עצמו עולם סדר דברי מתוך פרס.

המדי. דריוש של
 הערתי .(27-26בפירוש)כח: לעיל דריוש מלכות על שכתבתי מה עם להפליא מתיישבת עולם סדר דברי של זו הבנה

 נחשבת דריוש של השנה פיה שעל והשלימה׳, דריוש עמד לבבל אחת שנה ׳ועוד עולם סדר של התמוהה לשונו על שם
מלכות משתמה אלא החל לא בבל, מלכות אחרי שהיה ופרס, מדי מלכות שלטון עולם, סדר לפי בבל. ממלכות לחלק

, , •135 ׳118 הערות לעיל, וראה הערתי, כבר שאלות כמה על 139
 פרס מלכי שמלכו השנים מספר ואת דריוש של המלוכה שנות מספר את כורש, של המלוכה שנות מספר את הסיק התנ״ך מן כלומר, 140

 שתי הבית. בניין שנת שהיא דריוש, למלכות השנייה לשנה ועד פרס, לשלטון הראשונה שהיא כורש, למלכות הראשונה השנה מן

•ד ׳א בנספח לעיל ראה השלישית ולמסקנה מפורשים מפסוקים עולות הראשונות המסקנות
שלוש על .(20-19בפירוש)כט: להלן דבריי וראה שלמות, מלוכה שנות רק לכלול סביר היה שהרי זו, שנה נכללה מדוע לבאר אלא אין ,41

.35 הערה לעיל, ראה בלשצר של השנים



. דריוש נה המדי נה בש ות הראשו ו כורש למלכ ן ישראל בני שב ו ות והחלה לצי י מלכ וך כורש החל כאשר ופרם. מד  למל
ים חמישים תמו ות ושתי ים חמישים והחלו הגלות שנ ים ושתי ות של השנ י מלכ 142ופרם. מד

 שבעי□ והשיבה: החורבן בתקופת סימטריה נקודות עוד יש א. נספח ב, פרק בפירוש, לעיל וראה לבנו, לתשומת ראויה זו סימטריות 142
 הבית לחורבן ועד בבל מלכות מתחילת שנה שמונה־עשרה חלפו זאת. ועוד חרב. הבית היה שנה ושבעים בבל מלכות ארכה שנה

השני. הבית לבניין ועד פרם מלכות מתחילת שנה שמונה־עשרה וכן הראשון


