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זמן
מימינו,

מהבריאה

,57680
2000

תורה

 3760לפנסה"נ

בראשית

 2104 1656לפנסה"נ
 1764 1996לפנסה"נ
 1812-1637לפנסה"נ

המבול  -נח.
מגדל בבל.
אברהם.
יצחק.
יעקב.
יוסף ואחיו .
גלות מצרים .מתוכן  86שנים של שעבוד קשה.

500
210

40

 1312 2448לפנסה"נ

שמות,
ויקרא ,במדבר,
דברים

28

1000

315

 1244-929לפנסה"נ

שופטים ,רות.

 929-879לפנסה"נ

שמואל א'

נביאים ,כתובים

 1272-1244לפנסה"נ

יהשוע

440

 879-876לפנסה"נ

97
 876-836לפנסה"נ

שמואל ב'

 836-796לפנסה"נ

מלאכים א'

 825 2935לפנסה"נ
 928לפנסה"נ
222
410
בית ראשון
אשור

 ~750לפנסה"נ
 874-852לפנסה"נ
 721לפנסה"נ
 573-555לפנסה"נ
 620לפנסה"נ
 561-532לפנסה"נ

בבל/פרס ומדי

 520-518לפנסה"נ
 563 - 485לפנה"ס
 433לפנסה"נ
 422 3338לפנסה"נ

מלאכים ב' ,יונה.
?

ישעיה
מיכה,
זכריה ,חגי ,מיכה

בודהא .סוקרטס.
גלות יהויקים/יהויכין לבבל ע"י נבוכדנצר] .יר כט י[ "כי כה אמר ה' כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם".
אחרון מלכי יהודה .נרצח בג' בתשרי .חורבן בית ראשון) .חרב מפני ע"ז ,ג"ע וש"ד(.
]רש"י[  70שנה של גלות בבל הן היו כנגד  70שנות השמטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום.
מתאר בנין הבית השלישי )פרקים מ-מד(.
כורש מלך פרס מתיר את שיבת יהודי בבל לא"י ובנית ביה"מ )הצהרת כורש ]עז' א א-ד[(.
אחשורוש ,המן ,מרדכי .פורים.
)אופטימיים( .עזרא הסופר מעלה את חלק ישראל מגלות בבל וייסד את כנסת הגדולה.

נ .ירמיה
גדליהו

70
גלות בבל

 370לפנסה"נ

 352 3408לפנסה"נ
1000

 318לפנסה"נ
תרגום השבעים

420
בית שני

הזוגות

 112-36לפנסה"נ
 4-37לפנסה"נ

תנאים

 38לפנסה"נ
 20לפנסה"נ – 20
לסה"נ
 8לסה"נ
 68לסה"נ
עד  73לסה"נ

120
גלות יון/רומא/אדום

 71לסה"נ
50-136

זהר
1787-

(218) 170-220

עלי הכהן.
שמואל הנביא – מן הנביאים הראשונים .אחרון
השופטים .הוקדש מבטן לעבודת האל ,על פי נדר
שאול – נמשח ע"י שמואל הנביא למלך בעקבות דרישת העם .נלחם בעמון ,מואב ,אדום שנדרה אמו חנה שהיתה עקרה .הנהיג את העם
ועמלק והכריעם .הוא לא מילא את מצוות ה' להשמיד את בני העמלק והותיר רבים
המשועבד לפלשתים .הנהיג את ישראל וביצר מחדש
להורישה
מהם בחיים ,ובכללם את המלך אגג .על כך נענש ומלכותו נקטעה ולא זכה
את רוחו .המזבח שבנה בהר אפרים היה תחליף ארעי
לצאצאיו .בסוף ימיו קינא בדוד ,שעשה חייל במלחמותיו ורדף אותו .הוא ושלושת בניו למקדש שילה .בעל כרחו נאלץ להסכים למלוכה לפי
נהרגו בקרב נגד הפלישתים בגלבוע.
דרישת העם.
דוד בן ישי  -נמשח למלך במקום שאול .דוד זכה בניצחונות רבים ,והגדיל את ממלכת ישראל מנהר הפרת ועד נהר מצרים .הוא הפך את
ירושלים לבירת הממלכה והעביר שמה את ארון ברית ה'.
שלמה בן דוד.

המלך חזקיהו  -טהר את ביהמ"ק.

מגילת אסתר
מלאכי ,עזרא
ונחמיה

2000-

יציאת מצרים ,מתן תורה.
משה
ישראל במדבר.
הכניסה לארץ וכיבושה עד מותו.

בניית הבית הראשון ע"י שלמה.
התפלגות הממלכה לממלכת יהודה וממלכת ישראל ) 928-721לפנסה"נ( מייסדה ירבעם בן נבט – הקים מקדשים בבית אל ובדן שבצפון ,כדי
שבני עשרת השבטים יחדלו לעלות למקדש בירושלים .רחבעם בן שלמה מלך יהודה.
הנביא יונה.
אליהו הנביא .ימי אחאב ואיזבל.
נפילת שומרון בידי אשור )סנחריב( – קץ ממלכת ישראל.
גלות עשרת השבטים בידי האשורים.

נ .יחזקאל

 285-247לפנסה"נ
 138-112לפנסה"נ

בריאת העולם.

משנה,
)ברייתא/ספרי(

בניית בית שני ע"י דריוש בנם של אחשורוש ואסתר] .יומא כא/ב[ אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן ) (1ארון
וכפורת וכרובים ) (2אש ) (3ושכינה ) (4ורוח הקודש ) (5ואורים ותומים.
כיבוש מידי הפרסים ע"י אלכסנדר מוקדון ,תחילת ימי שלטון היונים בארץ .ביטול מוסד כנסת גדולה ונתכוננה הסנהדרין שבראשה עמד הכהן
גדול שמעון הצדיק אשר העביר את התושבע"פ לחכמים שבאו אחריו.
]מגילה ט/א[ .המלך תלמי השני.
מרד החשמונאים נגד השלטון היוני .בפיקודו של מתתיהו החשמונאי ואחריו לבנו יהודה המכבי אשר טיהר את בית המקדש בכ"ה בכסלו )165
לפנסה"נ( יום זה נקבע כיום הראשון של חנוכה .במשך תקופה זו ) 26שנה( לא שלטה אף אומה בישראל.
המשך שלטון היונים ,מלכות ינאי מבית חשמונאי.
הורדוס – מלך יהודה בחסד הרומאים .כבש את ירושלים מידי אנטיגנוס החשמונאי .השמיד את כל בית חשמונאי ,שיפץ את בית המקדש השני.
]בבא בתרא ד/א[ מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו.
שמעיה ואבטליון .ותלמידם:
הלל הזקן –נשיא הסנהדרין .חידש את ידיעת התורה שנשתכחה בעם .שמאי הזקן אב בית הדין – קפדן.
רבן שמעון בנו של הלל הזקן ,ובנו רבן גמליאל הזקן )הראשון( .ובנו רבן שמעון )רשב"ג( הראשון.
חורבן בית שני ע"י הרומאים )י"ז בתמוז  -ט' באב( .כשבראשם עמדו אספסיאנוס קיסר וטיטוס בנו) .למרות שהיו עוסקין בתורה ובמצות וג"ח -
חרב מפני שנאת חנם(.
רבן יוחנן בן זכאי תלמידו של הלל .מנהיג היישוב אחרי החורבן .ומקים המרכז הדתי ביבנה .פעל נגד המגמה הצדוקית ,התנגד לקנאים .הכשיר
את הקרקע לשיקום הסנהדרין שבראשה:
רבן גמליאל דיבנה.
רבי אליעזר הגדול )בן הורקנוס( ,רבי יהושע בן חנניה ונחום איש גמזו.
רבי עקיבא היה רועה צאן ,החל ללמוד תורה בהיותו בן ארבעים ,ונעשה לאחד מגדולי התנאים .סלל את הדרך לכתיבת המשנה והתוספתא.
רוב העם ובראשם רבי עקיבא סברו כי בר כוכבא הוא מלך המשיח .הנהיגו את המרד ברומי .והוצאו להורג .כשלון המרד היסב חורבן כבד .כשש
מאות אלף יהודים מתו במלחמה ומספיחיה )בינהם מתו  24אלף תלמידי חכמים ,1דבר שעשה חושך גדול בעולם( ,רעב ומגפות ,ורבבות נמכרו
לעבדים .ארץ יהודה שממה ,והמרכז היהודי ,ובראשו הסנהדרין עקרו לגליל.
רבי שמעון בר יוחאי )רשב"י( –למד מפי רבי עקיבא .ה"זוהר" יוחס אליו .קברו המסורתי במירון הביא להיות מרכז המקובלים במאה ה.-16
מאז נהוגה הילולה על קברו בל"ג העומר.
כתיבת המשנה ע"י התנאים .עד רבי יהודה הנשיא חותם המשנה.

] 1יבמות סב/ב[ אמרו  12,000זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם )מתורה( עד שבא ר"ע אצל רבותינו
שבדרום ושנאה להם ) (1ר' מאיר ) (2ור' יהודה ) (3ור' יוסי ) (4ורשב"י ) 25ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת .אמר רב חמא בר אבא
ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה…
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משנה תורה
התוספות
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הגאונים

גמרא ,מדרשים

הראשונים
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אמוראים

1500-

תוספתא

האמוראים – מלמדים ,מפרשים ומשלימים את דברי המשנה בישיבות תוך דיון בינהם .דבריהם מהווים את התלמוד )ירושלמי ובבלי(.
חתימת התלמוד הירושלמי ,רבי יוחנן.
תום תקופת הסנהדרין.
חתימת התלמוד הבבלי ,רב אשי ורבינא .לא כולם עלו בבית שני.
היו בבבל הסבירו את דברי התנאים והאמוראים.

מוחמד
כיבוש ירושלים ע"י המוסלמים.
ייסוד כת הקראים
רב סעדיה גאון .גדול חכמי התורה בתקופת הגאונים ,אבי הספרות הרבנית ,הוגה ,בלשן ,פייטן .התנגד בחריפות לקראים.
 (1הרי"ף – מגדולי הפוסקים.
רש"י – רבינו שלמה יצחקי .הגדול בפרשני המקרא והתלמוד ואחד מגדולי הפוסקים בהלכה .רבי יצחק אלפסי )רי"ף(.
 (2הרמב"מ.
תירוצים והערות על התלמוד .התפתחו בחוג תלמידי רש"י "בעלי התוספות" הם הרשב"ם ,רבנו תם )נכדו של רש"י( ,ועוד אחרים )ומעט
הרמב"ם(.
הרב דוד קמחי )רד"ק( מגדולי הבלשנים ומפרשי המקרא.
הרמב"ן )רבי משה בן נחמן(.
המקובל הספרדי ר' משה בן שם-טוב די-לאון )רמד"ל(.
 (3הרא"ש – רבי אשר – מגדולי פוסקי אשכנז.
בעל הטורים ,ר' יעקב בן אשר )הרא"ש() .או"ח ,אה"ע ,יור"ד ,חוש"מ(.
אבודרהם – מנהגים )תפילה…(
ר' עובדיה מברטנורא – פרוש למשנה.
גרוש ספרד .קולומבוס ,שנשלח ע"י מלך ספרד להודו ,אולם למעשה גילה את אמריקה.
מרן .רבי יוסף קארו (1+2+3) .בית יוסף.
התחלת הדפסת ספרי קודש.
הרמ"א )הגה( )רבי משה איסרלישׂ( .גדול פוסקי אשכנז ,כותב ה"מפה" על השולחן ערוך ,לבד מפסיקותיו בשו"ת שלו.
האר"י הקדוש )רבי יצחק לוריא( – מייסד השיטה החדשה בלימוד הקבלה.
המהר"ל מפראג.
המהרש"א  -פירוש על הש"ס ,ספר יסודי בלימוד תוספות.
תיו"ט – פרוש למשנה.
שבתאי בן צבי  -משיח שקר.
אור החיים  -רבי חיים בן עטר ,היה צורף.
הרמח"ל )רבי משה חיים לוצאטו( .קבלה ,התגלה אליו "מגיד".
הבעש"ט מייסד תנועת החסידות.
הגאון מוילנא – הגר"א .אבי הזרם הליטאי .התנגד לתנועת החסידות.
רבי חיים מוולוז'ין .גדול תלמידיו של הגאון מווילנה ,ייסד את ישיבת וולוז'ין שהית ישיבה מרכזית באירופה ,ובכך היה לאבי הישיבות
הליטאיות ,וכתב את הספר הסמי קבלי נפש החיים כאנטי תיזה מתקנת לספר התניא של חסידות חב"ד.
חב"ד זרם בחסידות .מייסדה ר' שנאור זלמן מלאדי .בעל התניא.
אדמו"ר רבי נחמן מברסלב – אבי חסידות ברסלב.
חת"ם סופר – מנהיג היהדות האורטודוקסית )"חדש אסור מן התורה"( .פוסק .יהדות הונגריה.
הרב צבי הירש קלישר – ממבשרי הציונות – מחלוקתי!
רבי שלמה גאנצפריד.
רבי ישראל מסלנט )אבי תנועת המוסר(.
החפץ חיים .מגדולי פוסקי אשכנז .שמירת הלשון.
הרב יהודה ליב הלוי אשלג .מכונה "בעל הסולם" על שם הפירוש שכתב לספר הזוהר.
החזון איש )הרב אברהם ישעיהו קרליץ( – חרדי .מגדולי אנשי ההלכה .פוסק בעל סמכות תורנית מופלגת בדורנו .שלל את הציונות ואת הקמת
המדינה.
המצאת המנורה ע"י אדיסון.
הרב קוק ,מנהיג הציונות הדתית .הרב הראשי לא"י .בני עקיבא .כיפה סרוגה.
הרבי מילובביץ .מנהיג חב"ד.
היום.
בית שלישי) .יבנה ,בזכות אהבת חינם ]הרב קוק[ במהרה בימנו(.
 6000לבריאת העולם.

מקרא צבעים:
חסידות
"חסידים"
קבלה
"לא מקובלים"
 - 3760שנה עברית = לועזית
 + 3760לועזית = עברית

רבה = כותב ב"ר.
ברייתא?
רב ענן  -תנא דבי אליהו.
תקופת הפוסקים ,ההלכה )שו"ע ,רמב"ם.(..,
רומאים )אטליה( .יונים )אתונה(.
]ראש השנה לא/א-ב[ גלתה סנהדרין… מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים ,ומירושלים ליבנה ,ומיבנה לאושא ,ומאושה ליבנה ,ומיבנה לאושה ,ומאושא לשפרעם ,ומשפרעם לבית-שערים,
ומבית-שערים לציפורי ,ומציפורי לטבריא.

ספר דברי הימים ב פרק לו
ירוּשׁ ִ ָלם:
ָ
ֹאשׁיָּהוּ וַ יּ ְַמלִ יכֻהוּ תַ חַ ת אָבִ יו בִּ
אָרץ אֶ ת יְ הוֹאָחָ ז בֶּ ן י ִ
)א( וַ יִּ ְקחוּ עַ ם הָ ֶ
ירוּשׁ ִ ָלם:
ָ
לשׁה חֳ ָד ִשׁים מָ ַל בִּ
וּשׁ ָ
)ב( בֶּ ן ָשׁלוֹשׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה יוֹאָחָ ז בְּ מָ לְ כ ֹו ְ
אָרץ מֵ אָה כִ כַּ ר כֶּ סֶ ף וְ כִ כַּ ר זָ הָ ב:
ירוּשׁ ִ ָלם וַ ַיּעֲנשׁ אֶ ת הָ ֶ
ָ
ירהוּ מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִ ם בִּ
)ג( וַ יְ ִס ֵ
אָחיו ל ַָקח נְ כ ֹו וַ יְ בִ יאֵ הוּ ִמ ְצ ָריְ מָ ה:
הוּדה וִ ירוּ ָשׁ ִ ַלם וַ יַּסֵּ ב אֶ ת ְשׁמ ֹו יְ ה ֹוי ִָקים וְ אֶ ת יוֹאָחָ ז ִ
אָחיו עַ ל יְ ָ
)ד( וַ יּ ְַמ ֵל מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִ ם אֶ ת אֶ לְ י ִָקים ִ
ירוּשׁ ִ ָלם וַ יַּעַ שׂ הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי ה' אֱ הָ יו:
ָ
)ה( בֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים וְ חָ מֵ שׁ ָשׁנָה יְ ה ֹוי ִָקים בְּ מָ לְ כ ֹו וְ אַחַ ת עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ ַל בִּ
ַאַס ֵרהוּ בַּ נְחֻ ְשׁ ַתּיִ ם לְ הֹלִ יכ ֹו בָּ בֶ לָה:
)ו( עָ לָיו עָ לָה נְבוּכַ ְדנֶאצַּ ר מֶ ֶל בָּ בֶ ל וַ יּ ְ
וּמכְּ לֵי בֵּ ית ה' הֵ בִ יא נְבוּכַ ְדנֶאצַּ ר לְ בָ בֶ ל וַ יִּ ְתּנֵם בְּ הֵ יכָ ל ֹו בְּ בָ בֶ ל:
)ז( ִ
יהוּדה וַ יִּ ְמ יְ ה ֹויָכִ ין בְּ נ ֹו ַתּ ְח ָתּיו:
ָ
)ח( וְ יֶתֶ ר ִדּבְ ֵרי יְ ה ֹוי ִָקים וְ ֹת ֲעבֹתָ יו אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה וְ הַ נּ ְִמצָ א עָ ָליו ִהנָּם כְּ תוּבִ ים עַ ל סֵ פֶ ר מַ לְ כֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל וִ
ירוּשׁ ִ ָלם וַ יַּעַ שׂ הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי ה':
ָ
וּשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים וַ ע ֲֶשׂ ֶרת י ִָמים מָ ַל בִּ
)ט( בֶּ ן ְשׁמ ֹונֶה ָשׁנִים יְ ה ֹויָכִ ין בְּ מָ לְ כ ֹו ְ
ירוּשׁ ִ ָלם:
ָ
הוּדה וִ
אָחיו עַ ל יְ ָ
)י( וְ לִ ְתשׁוּבַ ת הַ ָשּׁנָה ָשׁלַח הַ מֶּ ֶל נְבוּכַ ְדנֶאצַּ ר וַ יְ בִ אֵ הוּ בָ בֶ לָה עִ ם כְּ לֵי חֶ ְמ ַדּת בֵּ ית ה' וַ יּ ְַמ ֵל אֶ ת ִצ ְד ִקיָּהוּ ִ
ירוּשׁ ִ ָלם:
ָ
)יא( בֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים וְ אַחַ ת ָשׁנָה ִצ ְד ִקיָּהוּ בְ מָ לְ כ ֹו וְ אַחַ ת עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה מָ ַל בִּ
)יב( וַ יַּעַ שׂ הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי ה' אֱ הָ יו א נִכְ נַע ִמלִּ פְ נֵי יִ ְר ְמיָהוּ הַ נָּבִ יא ִמפִּ י ה':
)יג( וְ גַם בַּ מֶּ ֶל נְבוּכַ ְדנֶאצַּ ר מָ ָרד אֲ ֶשׁר ִה ְשׁבִּ יע ֹו בֵּ א ִהים וַ יּ ֶֶקשׁ אֶ ת עָ ְרפּ ֹו וַ יְ אַ מֵּ ץ אֶ ת לְ בָ ב ֹו ִמשּׁוּב אֶ ל ה' אֱ הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל:
ירוּשׁ ִ ָלם:
ָ
)יד( גַּם כָּ ל ָשׂ ֵרי הַ כֹּהֲ נִים וְ הָ עָ ם ִה ְרבּוּ לִ ְמעָ ול }לִ ְמעָ ל{ מַ עַ ל כְּ כֹל ֹתּעֲבוֹת הַ גּוֹיִ ם וַ יְ טַ ְמּאוּ אֶ ת בֵּ ית ה' אֲ ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁ בִּ
)טו( וַ יִּ ְשׁלַח ה' אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם ֲעלֵיהֶ ם בְּ יַד מַ לְ אָכָ יו הַ ְשׁכֵּ ם וְ ָשׁלוֹחַ כִּ י חָ מַ ל עַ ל עַ מּ ֹו וְ עַ ל ְמעוֹנ ֹו:
וּמ ַתּעְ ְתּעִ ים בִּ נְבִ אָיו עַ ד עֲלוֹת חֲ מַ ת ה' בְּ עַ מּ ֹו עַ ד לְ אֵ ין מַ ְרפֵּ א:
)טז( וַ יִּ ְהיוּ מַ לְ עִ יבִ ים בְּ מַ לְ אֲ כֵ י הָ אֱ ִהים וּבוֹזִ ים ְדּבָ ָריו ִ
חוּריהֶ ם בַּ חֶ ֶרב בְּ בֵ ית ִמ ְק ָדּ ָשׁם וְ א חָ מַ ל עַ ל בָּ חוּר וּבְ תוּלָה זָ ֵקן וְ י ֵָשׁשׁ הַ כֹּל נָתַ ן בְּ יָד ֹו:
)יז( וַ יַּעַ ל ֲעלֵיהֶ ם אֶ ת מֶ ֶל כַּ ְשׂ ִדּיים }כַּ ְשׂ ִדּים{ וַ יַּהֲ רֹג בַּ ֵ
)יח( וְ כֹל כְּ לֵי בֵּ ית הָ אֱ ִהים הַ גְּ דֹלִ ים וְ הַ ְקּטַ נִּים וְ א ְֹצרוֹת בֵּ ית ה' וְ א ְֹצרוֹת הַ מֶּ ֶל וְ ָשׂ ָריו הַ כֹּל הֵ בִ יא בָ בֶ ל:
אַר ְמנוֹתֶ יהָ ָשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ וְ כָ ל כְּ לֵי מַ חֲ מַ ֶדּיהָ לְ הַ ְשׁ ִחית:
רוּשׁ ִ ָלם וְ כָ ל ְ
)יט( וַ יִּ ְשׂ ְרפוּ אֶ ת בֵּ ית הָ אֱ ִהים וַ יְ נ ְַתּצוּ אֵ ת חוֹמַ ת יְ ָ
)כ( וַ ֶיּגֶל הַ ְשּׁאֵ ִרית ִמן הַ חֶ ֶרב אֶ ל בָּ בֶ ל וַ יִּ ְהיוּ ל ֹו וּלְ בָ נָיו ַלעֲבָ ִדים עַ ד ְמ מַ לְ כוּת פָּ ָרס:
אָרץ אֶ ת ַשׁבְּ תוֹתֶ יהָ כָּ ל יְ מֵ י הָ ַשּׁמָּ ה ָשׁבָ תָ ה לְ מַ אות ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה:
)כא( לְ מַ אות ְדּבַ ר ה' בְּ פִ י יִ ְר ְמיָהוּ עַ ד ָר ְצתָ ה הָ ֶ
)כב( וּבִ ְשׁנַת אַחַ ת לְ כו ֶֹרשׁ מֶ ֶל פָּ ַרס לִ כְ לוֹת ְדּבַ ר ה' בְּ פִ י יִ ְר ְמיָהוּ הֵ עִ יר ה' אֶ ת רוּחַ כּו ֶֹרשׁ מֶ ֶל פָּ ַרס וַ ַיּעֲבֶ ר קוֹל בְּ כָ ל מַ לְ כוּת ֹו וְ גַם בְּ ִמכְ ָתּב לֵאמֹר:
יהוּדה ִמי בָ כֶ ם ִמכָּ ל
ָ
ירוּשׁ ִ ַלם אֲ ֶשׁר בִּ
ָ
אָרץ נָתַ ן לִ י ה' אֱ הֵ י הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ הוּא פָ ַקד עָ לַי לִ בְ נוֹת ל ֹו בַ יִ ת בִּ
)כג( כֹּה אָמַ ר כּו ֶֹרשׁ מֶ ֶל פָּ ַרס כָּ ל מַ ְמלְ כוֹת הָ ֶ
עַ מּ ֹו ה' אֱ הָ יו עִ מּ ֹו וְ יָעַ ל:
ספר עזרא פרק א
מר:
)א( וּבִ ְשׁנַת אַחַ ת לְ כו ֶֹרשׁ מֶ ֶל פָּ ַרס לִ כְ לוֹת ְדּבַ ר ה' ִמפִּ י יִ ְר ְמיָה הֵ עִ יר ה' אֶ ת רוּחַ כּ ֶֹרשׁ מֶ ֶל פָּ ַרס וַ ַיּעֲבֶ ר קוֹל בְּ כָ ל מַ לְ כוּת ֹו וְ גַם בְּ ִמכְ ָתּב לֵא ֹ
רש"י עזרא פרק א פסוק א
ובשנת אחת לכורש מלך פרס  -סדר ספר זה סדור ומשוך אחר ספר דניאל כמפו' בב"ב והמלה מוסבת מזה לזה שנאמר בדניאל בשנת א'
למלכו אני דניאל בינותי בספרי' מספר השנים אשר היה דבר ה' אל ירמיה הנב' למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה וכן הולכת ומספרת
כל הפרשה בחורבן הבית וזמן גלות בבל ואת וידויו אשר התוודה על חטאת ישראל ותחילת סדר ספר זה כך הוא שלאחר שנהרג בלשצר
מלך דריוש המדי שנאמר ודריוש מדאה קביל מלכותא וגומר ולאחר מיתת דריוש מלך כורש זה מלך פרס ובשנת אחת למלכו הושלמו
שבעים שנה לפקידת גלות בבל מיום שגלה יהויקים שנאמר )ירמיה כט( לפי מלאת לבבל ע' שנה אפקוד אתכם וגו' שחזרו ישראל מגלות
בבל לא"י ובאות' שנה בשנת אחת לכורש יסדו ישראל יסוד ב"ה וצרי יהודה ובנימין הלשינו עליהם לכורש מלך פרס וצוה לבטל המלאכ'
שלא לבנות עוד בנין בית המקדש והיו ישראל בטלים שלא בנו הבית כל מלכות כורש ואחשורוש שמלך אחריו עד שנת שתים למלכות
דריוש בן אחשורוש מלך פרס שהוא דריוש בן אסתר ובשנת שתים למלכותו התחילו לבנות בית המקדש עד אשר הושלם הבנין ומשנת
אחת לכורש עד שנת שתים לדריוש בן אחשורוש מלך פרס שנבנה הבית בימיו היו י"ח שנה לקיים מה שנאמר )דניאל ט( למלאות לחרבות
ירושלים ע' שנה וגו' ועכשיו בשנת שתים לדריוש הושלמו ע' שנה למלאות לחרבו' ירושלים חורבן הבית שגלה צדקיהו ומגלו' יהויקים עד
גלות צדקיהו שנחרב הבי' היו שמנה עשר' שנה ועכשיו בשנת אחת לכורש מלך פרס הושלמו ע' שנה מגלות יהויקים שגלו ישראל לבבל
ובכך נתקיים המקרא שנא' )ירמיה כ"ט( כי לפי מלאת לבבל ע' שנה אפקוד אתכם וגומר וזו היא הפקיד' שחזרו ישראל על אדמתם ובנו
יסוד בנין הבית אע"פ שלא נגמר עכשיו נמצא שהיה נ"ב שנה מגלות צדקיהו שנחרב הבית עד שנה אחת לכורש מלך פרס ושמנה עשרה
לאחר שנה א' לכורש שהיא שנת שתים לדריוש מלך פרס הושלמו שבעים שנה לחורבות ירושלים מגלות צדקיהו שנחרב הבית עד שתים
לדריוש שהתחילו ישראל לבנות הבנין וגמרוהו וכן מוכיח בסדר עולם ובמסכת מגילה ובספר זה כאשר בארתי .לכלות דבר ה' מפי ירמיה -
לזמן אשר הושלם דברו של הקב"ה אשר דבר ירמיהו הנביא שנאמ' )ירמיה כ"ט( כי לפי מלאות לבבל וגו' .העיר את רוח  -רצון .קול  -כרוז
הכריז בכל מלכותו .וגם במכתב  -ואף מכתבו שלח בכל מלכותו על דבר זה .לאמר  -וכה אמר להם בהכרז הכרוז אשר הכריז ובאגרת
מכתבו אשר שלח בכל מלכותו:
ספר עזרא פרק ד
ירוּשׁלֶם וַ הֲ וָ ת בָּ ְטלָא עַ ד ְשׁנַת ַתּ ְר ֵתּין לְ מַ לְ כוּת ָדּ ְריָוֶ שׁ מֶ ֶל פָּ ָרס:
ְ
ידת בֵּ ית אֱ לָהָ א ִדּי בִּ
אדיִ ן בְּ טֵ לַת עֲבִ ַ
)כד( בֵּ ַ
רש"י עזרא פרק ד פסוק כד
)כד( באדין  -אז היתה בטלה מלאכת בנין בית אלהים אשר בירושלים עד שנת שתים לדריוש מלך פרס שאחר כורש מלך אחשורוש שלקח
אסתר ואחר אחשורוש מלך דריוש בנו של אחשורוש שהוא בן אסתר ומשנת אחת לכורש מלך פרס עד שנת שתים לדריוש י"ח שנה
שהשלימו שבעים שנה לחרבות ירושלים שהרי מחורבן הבית שגלה צדקיהו עד שנת אחת לכורש חמשים ושתים שנה כמפורש בסדר עולם
וי"ח שנה משנת א' לכורש עד שנת שתים לדריוש נמצאו שבעים שנה שלימים ובשנת שתים לדריוש התחילו לבנות הבנין עד שגמרוהו:
חורבן בית ראשון
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