מניין  70שנות הגלות ע"פ פרשי המקרא
הדר הורן /ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים

"כי כה אמר ה' כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמתי עליכם
את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה" ]ירמיהו כט,י[

 70שנה -משלטון בבלי עד שיבת ציון.
מצודת דוד ורש"י )רש"י בפרושו לספרים ישעיהו 1וירמיהו(

מתחילת התפשטותה של בבל על ישראל מעת שכבש נבוכדנצר את יהויקים )שנה  2ליהויקים( עד שיבת ציון.

מצודת דוד )ירמיהו כט,י(
נבוכדנצר )סה"כ  45שנות מלכות(
אויל מרדך )סה"כ  23שנות מלכות(
בלשאצר
דריוש המדי
סה"כ

) 44משנת  2לנבוכדנצר -כיבוש
ירושלים בימי יהויקים(
) 22נבלעה שנה אחת בימי מלכות
אביו(
3
1
 70שנה )"בשנת אחת לדריוש מלאו
שבעים שנה ומיד כשמת דריוש ומלך
כורש בשנה הראשונה היתה הפקידה
ושבו לארצם"(

 .1רש"י ישעיהו יג,כב כותב" :לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם ואותה פקידה על ידי כורש מלך פרס שיטול המלוכה מבבל אחר
דריוש המדי כי שניהם מדי ופרס נתחברו עליהם והתנו ביניהם אי מינן מלכי מנייכו אפרכי) ".ועיין רש"י חגי א,ב(.

2

 70שנה -מחורבן הבית עד תחילת בניין הבית.
רד"ק,אבן עזרא ורש"י )בפרושו לספרים דניאל ועזרא(

מחורבן בית ראשון עד לתחילת בניין בית שני בימי דריוש הפרסי.

3

אבן עזרא

נבוכדנצר )שנה (19
אויל מרדך
בלשאצר
דריוש המדי
כורש

רש"י )עזרא א,א(
רד"ק )חגי א,א(
) 25מלך סה"כ  44שנה(
23
3
1
) 2מלך שנה נוספת מקביל

) 25מלך סה"כ  44שנה(
23
3
1
) 3מלך שנה נוספת מקביל

אחשורוש
דריוש הפרסי )שנה (2
סה"כ

14
) 2מתוך  40/34שנות מלכות(
 70שנה

13
) 2מתוך  12שנות מלכות(
 70שנה

לדריוש המדי .מלך סה"כ  3שנים( לדריוש המדי .מלך סה"כ  4שנים(

 .2רש"י דניאל ט,ב כותב" :הייתי מחשב חשבון השנים שהייתי סבור על מה שניבא )ירמיהו( כי לפי מלאת לבבל  70שנה אפקוד אתכם
דמיתי שהפקידה הזאת היא בנין הבית ושבעים שנה כלים בשנת אחת לדריוש המדי משפשטה מלכות בבל יד על ישראל שכבש נבוכדנצר
יהויקים להיות לו עבד והיא היתה שנה שניה למלכות נבוכדנצר דאמר מר שנה ראשונה כבש נינוה שנה שני' עלה וכבש יהויקים צא וחשוב
מאותה שנה ועד כאן ותמצאם ,ואף במשנת סדר עולם נמצא החשבון הזה ושנינו שם בשנת מות בלשאצר הרי שבעים שנה מיום שמלך
נבוכדנצר שבעים חסר אחת מיום שכבש יהויקים ועוד שנה אחת לבבל עמד דריוש והשלימה ובראותי כי עדיין אין הגאולה ממהרת לבא
הבינותי ונתתי לב לספירת החשבון וידעתי שלא היה לי למנות לפי כבוש יהויקים אלא למלאות חרבות ירושלים כשימלאו שבעים שנה
לגלות צדקיהו שבו חרבה ירושלים ועוד יש שמנה עשר לבא שהגלות הזאת היתה ב 18שנה לכבוש יהויקים כמו ששנינו בסדר עולם גלו ב7
גלו ב 8גלו ב 18גלו ב 19ופירשו רז"ל במסכת מגילה גלו גלות יכניה בשבעה לכבוש יהויקים שהוא שמנה לנבוכדנצר גלו בשנייה בשמנה
עשרה לכיבוש יהויקים שהיא תשע עשרה לנבוכדנצר) ".לדבר דומה עיין ראב"ע דניאל ט,ב(.
 .3דריוש הפרסי מלך 34 :שנים -ראב"ד  40 /שנים -מאירי.

