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  :גד�  ראש השנה
  ).פ סדר הדורות"ע (תאריכי� חשובי� להבנת הסוגיא

  
  הערות והוספות  השנה לבריאה  

  ומלכותו היתה שנה אחת  3389  1דריוש המדי כובש בבל
  כורש מול� על פרס ובבל

  2ק"ונות� רשות לבנות בהמ
  3חדשמובשנה זו התחילו למנות לו   3390

  
  4יטל אחשורוש את בני% הביתבשנה זו ב  3392  תחילת מלכות אחשורוש

  ב לאחשורוש"והיה זה בשנת י  3404  נס פורי�
  6בשנה זו התחיל המני% המוזכר בנחמיה  3406   ב� אחשורוש ואסתר5מלכות דריוש

  8 שנה16והיתה הפסקה בבנינו   3408   7התחילו שוב לבנות את הבית
   ארתחשסתא'היא שנה ששית לדריוש   3412  נשלמה בניית הבית 

   ארתחשסתא'היא שנה שביעית לדריוש   3413  יית עזראעל
   ארתחשסתא'לדריוש שנת עשרי�   3426  עליית נחמיה לבנות חומות ירושלי�

  ב שני�"ועשה בירושלי� י  3438  שיבת נחמיה לארצו
  מלכות אלכסנדר מוקדו%  3442  9עליית מלכות יו� וביטול מלכות פרס

  

                                           
ועוד שנה אחרת לבבל ".) ד� יב(וכדאיתא במגילה , עי� שנה לבבלאמנ� עדיי% לא נשלמו שב 1

עוד שנה אחת לבבל למלאות שבעי� : ל"וז, )ה עוד שנה"בד(י ש� "ופירש. "ועמד דריוש והשלימה
 ואחריו בשנה אחרת מל. כורש בבבל .ועמד דריוש והשלימה, על ישראל) נבוכדנצר(שנה מששלט 

  .ונפקדו פקידה במקצת
 התאלא לגלות יהויקי� שהי, ה לחורב%שנ' אי% הכוונה ע(שנה של גלות בבל ' למו עבשנה זו נש 2

והקימו מזבח , את רוח כורש לבנות בית המקדש ועלה זרובבל לירושלי�' והעיר ה, )3319בשנת 
  . הביתח שבנו שוב את"ת תט שני� עד שנ"והקריבו קרבנות עליו במש. י

 בבל התחילו למנות שמל. ג�אחר , א� שהיה מול. כורש בפרס עשרי� ושבע שני� קוד�, כלומר 3
 .שני�'  לו ה�מלכותשנות וס. , שני� ומת' ומל. ג, לו שוב

ואחשורוש המשי. את , א שכבר כורש עצמו ביטל את המש. עבודת המקדש בסו� מלכותו"י 4
 .הביטול

 .ונקרא ג� בש� כורש ובש� ארתחשסתא 5
הכוונה על המל. הזה שהיה נקרא ג� כורש , "לארתחשסתאעשרי�  שנת"דמה שאמר ש� ', פי 6

 .וג� דריוש וג� ארתחשסתא
  ).3338שהיה בשנת (זו נשלמו שבעי� שנה לחורב% הבית ובשנה  7
 .ח שנה"כ היתה הפסקת בנינו י"א, י בריש עזרא שכורש עצמו הפסיקו"אמנ� לפי פירש 8
שלא ' ואפי, 3442 עד שנת 3390ב שנה משנת " שמלכה על כל העול� היא נ'ס. הכל מלכות פרס  9

אכ% ג� את השש שני� , מ כבר לא שלטו על כל העול�"מ, 3448מת מל. פרס האחרו% עד שנת 
דהיינו ,  שנה34והיתה מלכות� בפני הבית .). ד� י(ז "כמבואר בע למלכות יו% %האלה לא מוני

 .3442 הבית עד שנת  שאז התחילו לבנות את3408משנת 
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  :ראש השנה ד� ג
  ].ה שנת"תוד ['ירוש תוססדר התאריכי� לפי פ

  
  הערות והוספות  השנה לבריאה  

  מלכותו היתה שנה אחת  3389  דריוש המדי כובש בבל
  כורש מול� על פרס ובבל

  ק"ונות� רשות לבנות בהמ
   .שני�' מל. גו, הוא ארתחשסתא  3390

  1בשנה זו התחיל המני% המוזכר בנחמיה
  ד שנה"מל. י  3392  תחילת מלכות אחשורוש

    3406  ב� אחשורוש ואסתר  דריושמלכות
  עדיי% היה ביטול בני% הבית  3408  שנה שניה לדריוש

  3לכורש' לדריוש ושנת כ' היא שנת ג  3409   2התחילו שוב לבנות את הבית
   4היא שנה ששית לדריוש  3412  נשלמה בניית הבית 

  היא שנה שביעית לדריוש   3413  עליית עזרא
 

                                           
הכוונה על כורש הראשו% שנקרא ג� בש� , "לארתחשסתאעשרי�  תשנ"דמה שאמר ש� ', פי 1

 .ארתחשסתא שכ. נקראו כל מלכי פרס
  ).3338שהיה בשנת (ובשנה זו נשלמו שבעי� שנה לחורב% הבית  2
י� ְל;ְרַ:ְח5ְַסְ:א ַה9ֶֶלְ. ַיִי% ְלָפָניו ַוְיִהי 8ְחֶֹד5 ִניָס% 5ְַנת ֶע2ְִר) "א:ב(ועליה נאמר בפסוק בנחמיה  3

אז הבאתי , כ נקרא ארתחשסתא"והיינו שבשנת עשרי� לכורש שג, "ָוֶאָ=א ֶאת ַהַ>ִי% ָוֶאְ:ָנה ַל9ֶֶלְ.
יש , שני� אלו' דכ', וביארו התוס. למלכותו' והיה זה בשנת ג, את היי% לפני המל. דריוש ב% אסתר

  .שני� לדריוש ב% אסתר' ד לאחשורוש וג" וישני� לכורש' בה� ג
 .דהיינו ע� שנה שלישית, שני�' ומש. בני% הבית לקח ד 4


