לוח מאורעות -מפיצול המלוכה עד אלכסנדר מוקדון ע"פ המקרא.
הדר הורן /ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים.

שישק מלך
מצרים )(22

רחבעם בן שלמה

בן -נעמה העמֺנית

בן -צרועה

הומלך בשכם

עשה אשרות
כתועבות שעשו הגויים

לבנו קוראים אביה.

U

) (

•
•

יהוא בן חנני

ברית בין ארם לאסא נגד בעשא מלך ישראל
עיון ,אבל בית מעכה ,דן ומסכנות ערי נפתלי

בונה את הרמה )הבניה נפסקת
בעקבות כבושי בן הדד בנפתלי(

הסיר את הגילולים והאשרות שעשו אבותיו
)אבים ורחבעם( אך את הבמות לא הסיר.
כרת את המפלצת לאשרה שעשתה אימו
מעכה ושרף אותה בנחל קדרון.

אלה בן בעשא
זמרי )שר מחצית הרכב(
תבני בן גינת )חצי עַם עִם עמרי(

תרצה

נושא את אבני הרמה שבנה בעשא)שחדלה
מלהיבנות( ובונה בהם את גבע בנימין ואת
המצפה.

יהושפט בונה אוניות תרשיש והם נשברות בעציון
גבר .ואחזיהו בן אחאב מציע לו עזרה ,אבל יהושפט
מסרב )דוד וחירם מצליחים לשלוח אוניות לאופיר(.

יריחו -חיאל בית האלי

)ומות בניו כדברי יהושע בן נון(.

קנה אותה משמר ,אחרי
שמלך בתרצה  6שנים

אתבעל מלך
 72בנים לאחאב



שם חוצות )שוקים( בדמשק אחרי הקרב באפק )(2

רמת גלעד

עשה אשרה
יהושפט ואחאב יושבים בשער העיר
שומרון לפני הקרב ברמת גלעד )הנבואות(, .עבד את הבעל
והרג את נביאי ה'

בן הדד ה2-
) 37שנים(

אליהו

שלמנסר ה 3 -מלך אשור
) 35שנים(

מישע מלך מואב

נִ ָצב באדום מטעם מלכי
יהודה ולא מלך

מיכיהו

אחאב בן עמרי

בן -עזובה בת שלחי

עמרי צר על זמרי בתרצה

בירת ישראל-
שומרון

הומלך בימי זמרי
)לפני החלוקה בינו
לבין תבני(.

יהושפט בן אסא

קרב נגד פלשתים
בגבתון


עמרי

]בן  35במלכו[

שם חוצות )שוקים( בשומרון

משבט יששכר



בן הדד תוקף את כל ארץ נפתלי -

דמשק

חולה רגליים

בעשא בן אחיה

בן הדד ) 34שנים(

אסא בן אביה

נדב בן ירבעם



גבתון

קרב נגד פלשתים
בגבתון

חלה

אדום כפופים לישראל מימי שאול עד ימי יהורם בן יהושפט )רש"י בראשית לו,לא(

בן -מעכה בת אבישלום

מונה על ידי שלמה לאחרי על כל סבל בני יוסף
קבע שסוכות שיהיה בט"ו בחשוון

אחיה ]הו[
השילֺני

נמלט משלמה למצרים אל שישק ומחזירים אותו
העם בזמן רחבעם

( בן רחבעםאביה אבים)
U

הומלך בשכם

בירת ישראל-
תרצה )(3
שמעיה

נתן את מגני הזהב של שלמה
לשישק ועֺשה אחרים מנחשת תָ ְחתָ ם

בית אל

דן

טברימ ֹן

ארם דמשק

בירת יהודה-
ירושלים

ירבעם בן נבט

שכם) -(1פנואל )(2

) 16שנים(

מלכי יהודה

אדום

מלכי ישראל

ארם דמשק

ארם צרים על שומרון )(1
ניצחון של ישראל

קרב עם ארם באפק )(2

במישור )"אלהי ההרים"(

קרב יהושפט-ואחאב נגד
חזר בתשובה )(3
ארם ברמת גלעד ומות
 3שנים בלי מלחמה בין ארם לישראל )(4
אחאב ברמת גלעד )( 5
אחאב ובן הדד נלחמים נגד שלמנסר

נפל מהשבכה
בעליתו

ה 3-באָ רנת )קרב קרקר(

אחזיהו בן אחאב

לא היה לו בן

עבד את הבעל

מואב פושע בישראל
אחרי מות אחאב

•

גחזי הולך אל העֹפֶל ולוקח משם את מתנות נעמן ושם בביתו -כינוי למצודת שומרון )וגם ירושלים( ,המקום הנישא והגבוה בעיר .

יהורם )יורם( בן אחאב

אחזיהו בן יהורם ]יורם[



בן -עתליהו בת אחאב

ברית
"על עמוד"

יהוידע הכהן

הסיר את מצבות הבעל שעשו אבותיו )אחזיהו ואחאב( אך
את הבמות בדן ובבית אל לא הסיר ]חטאות ירבעם[.

יהוא בן יהושפט בן נמשי

ִבדְ ַקר
השליש

מתן כהן הבעל

עתליהו בת אחאב

 בארמון
המלך בירושלים

•

סיום המצור בסיפור 4
המצורעים
בירת ארם -דמשק

אח יהושבע
 42אחים לאחזיהו

ביזרעאל והושלך בשדה נבות היזרעאלי.

חזאל רוצח
את בן הדד

ברח דרך בית הגן
והוכה במעלה גור
ביבלעם ומת במגידו

בן הדד מלך ארם צר על
שומרון בפעם השנייה
)רעב בשומרון )(5

נעמן -שר צבא בן הדד

]בן  22במלכו[



ארם צרים על אלישע בד ֹתן
)  (4ולא מוסיפים עוד גדודי
ארם לבוא בארץ] .זמנית[

קרב יורם בן אחאב נגד חזאל מלך ארם ברמת גלעד )(6

אלישע

אדום פושע
בישראל
מההפסד של
יהורם בן
יהושפט
בקרב עד
החורבן
הבית

]בן  23במלכו[

הכה ע"י חזהאל
מלך ארם ברמת גלעד
ונרפא מהמכים ביזרעאל

)עֹפֶל-עיין בראש
העמוד!(

גחזי נער אלישע

מלך אדומי באדום
וכשלון יהורם בן
יהושפט במלחמה,
בצעירה

יהורם ]יורם[ בן יהושפט
)נשואי לבת אחאב עתליהו(

קרב יהורם -ויהושפט
ומלך אדום נגד מואב

]בן  7במלכו[

חזאל כובש את גת
ומתכנן להלחם
)(2
בירושלים

)(3

בשעת ההמלכה נתן יהוידע הכהן לשרי המאות ,את
החניתות ואת השלטים אשר לדוד אשר היו בבית ה'
)אשר לקח דוד בשלל מעבדי הדדעזר מלך צובה(.
]בן  25במלכו[

יהואחז בן יהוא

ארם לוחצים על ישראל כל ימי יהואחז
ארם )חזאל(לוקחים ערים מישראל

יואש ] יהואש [ בן יהואחז

מלך ארם מאבד
את רוב צבא
יהואחז

גדודי מואב עוברים בארץ כמה פעמים בשנה

בן -יהועדן מירושלים

אשרה עומדת
בשומרון

לכיש

"מושיע ישראל"

אדמה
רעידת אדמה
רעידת

עמוס

בן -יכליהו מירושלים

) (
(
)

מפקד שבטי עבר הירדן

שנתַ י ִם
לפני הרעש

]בן  16במלכו[

עזריה ]עוזיה[ בן אמציה

ירבעם בן יואש

)מגת החפר(

נקשר עליו קשר בירושלים וברח
ללכיש ,ונרצח שם.



יהואש מלך ישראל פורץ בחומות
ירושלים)בצפון( ולקח בני תערבות

יונה בן אמיתי

נֺקם ברוצחי
אביו ולא בבניהם

מושיע מיד ארם

יואש

אמציה מלך יהודה נלחם נגד יהואש מלך ישראל בבית שמש ומפסיד למלך ישראל

שלוש פעמים הכה את ארם באפק

מות אלישע
יואש צועק לאלישע
אשר חלה" :אבי אבי
רכב ישראל ופרשיו".

יהואש מחזיר את הערים שארם לקחו )אחרי מות חזאל(

חזאל מת

ישראל )ירבעם ה(2-

אמציה מלך יהודה
מכה את אדום
בגיא מלח
)ים המלח?(
]בדומה ליואב
שהכה את אדום גם
בגיא מלח
)תהילים( ודוד
שהכה את ארם
בגיא מלח[.

אמציה בן יהואש

הרג את יהורם )מלך ישראל( ו 70אחיו.
ואת אחזיהו )מלך יהודה( ו 42אחיו.

בן הדד ה] 3 -בן חזאל[
) 1שנה(

יהואש נותן למלך ארם
חזאל את כל אוצרות
בית ה' ואוצרות אבותיו

הוחבא בבית ה'  6שנים.



בבית מלא היורד
ִסלא ע"י יוזכר בן שמעת
ויהוזבד בן ש ֹמר עבדיו.

חזאל מכה בישראל
בכל עבר הירדן
הגלעד והבשן )(1

בן -צביה מבאר שבע

חזאל
) 39שנים(

יהואש ]יואש[ בן אחזיהו

השמדת עבדי הבעל מישראל
)כמו יאשיהו(

דמשק וחמת

עד יום מותו ישב
שית
בבית ה ָח ְפ ִ

כובש ובונה את אילת

כובש את דמשק מלבוא
חמת עד ים הערבה.

שופט את העם בזמן שעזריה אביו
היה מצורע

בן -ירושא בת צדוק

בנה את שער בית ה' העליון



שמרון

מנחם בן גדי

)מתרצה(
מנחם בן גדי מכה את תפסח ואת כל הערים
מתרצה עד תפסח כי לא פתחו לו )למס?(
בימיו בא פול מלך אשור,מנחם משלם לו כסף והוא
עוזב את הארץ.



פקחיה בן מנחם

שמרון
בארמון המלך

בדמשק )במשכן שנגנז היה  -נח ֹשת ושלמה עשה – אבן וקראו נח ֹשת(*
אחז הולך לדמשק אל תגלת
פלאסר ורואה את המזבח שם

מכה את
פלשתים
עד עזה

אילת חוזרת לארם ע"י
רצין ,ואדומים/ארמים
מתיישבים שם.

אוריה הכהן
שבנה הסופר

] 724לפנה"ס[
שלמנאסר
כובש את אדום
)שנתיים אחרי
מואב וישראל(

ישעיהו

לא יכלו להלחם

רצין ופקח בן
רמליהו צרים
על ירושלים



חזקיהו בן אחז

]חזקיה,יחזקיה,יחזקיהו[

ִכתַ ת את נחש
הנח ֹשת שעשה משה.

מרד באשור

חורבן
דמשק

גלות הגליל ,הגלעד וארץ נפתלי -ברית
בין מלך אשור ואחז נגד רצין ופקח.
פלנאסר ממית את
עיון ,אבל בית מעכה ,ינוח ,קדש ,חצור ודמשק רצין מלך ארם

מגלה את דמשק לקיר

הושע בן אלה

שלמנאסר מוצא קשר בין הושע לסוא מלך מצרים.
הושע מפסיק לעלות מנחה למלך אשור .

]בן  25במלכו[
הרס את הבמות והמצבות בירושלים

פקח

פקח בן רמליהו

את הים שעשה שלמה מעל הבקר.
(
)
בונה מזבח נוסף שיחליף את "מזבח הנח ֹשת" במזבח אבן בתבנית המזבח

תִ ְג ַל ת ְפ ֶל ֶסר
]תגלת ִפ ְלאֶ סֶר,
תִ ְל ַגת-
פלנאסר,תִ ְל ַגת
ִפ ְל ֶנסֶר,פול[
) 18שנים(
ארם משתחררים
מידי ישראל במות
יותם /בסוף
מלכותו

]שליש פקחיה בן מנחם[

]בן  20במלכו[
והוריד בן יותם
מסגרות המכונות אחז
קצץ את

רצין מלך ארם
) 8שנים( דמשק

מנחם בן גדי

שלם

מפקד שבטי עבר הירדן

שלם בן יבש

זכריה

זכריה בן ירבעם



) 55שנים(

יותם בן עזריה

טבאל ]לא נזכר בתנ"ך[

]בן  25במלכו[



סוא מלך מצרים
)שנה  9להושע(
) 6לחזקיהו(

גלות  10השבטים ע"י אשור
)גלות שומרון(

הושיב אותם בחלח ,חבור,נהר גוזן וערי מדי.

ומביא במקומם את הכותים ]"שומרונים"[.

שלמנאסר ה5-
בן תגלת פלאסר ה3-
שלמנסר צר על
שומרון שלוש שנים
)משנת  7להושע(
)משנת  4לחזקיהו(

) 5שנים(

(
(

ברכה ותעלה שיביאו את מי
הגיחון מחוץ העיר לעיר.

שמעון פרצים לרוב  ,כובשים את גדור ומעון
ומשמידים את שארית עמלק מימי שאול

הביא את הכותים
]"שומרונים"[

בן סרגון ה2-

לבנה
)(3

בנה חומה חיצונה לעיר
דוד מערבה לגיחון

סנחריב נרצח בנינוה
ע"י בניו אדרמלך
ושראצר שנמלטו
לארץ אררט

בנה את הבמות והמצבות שהרס חזקיהו אביו והקים
אשרה בבית ה' כאשר עשה אחאב בשומרון.

חילל את בית
המקדש!

סנחריב נסע מלכיש
להלחם על לבנה

בן -חפצי בה



)

(

נקבר
בגן עזה

במקדש
נסר ֹך בנינוה

תרהקה מלך כוש ]מלך מצרים [ )(25

]בן  12במלכו[

מנשה בן חזקיהו

סנחריב
) 24שנים(

)(1

חזקיהו מבקש מחילה מסנחריב על שמרד באשור ומבטיח
לעשות כל מה שיבקש .מלך אשור נותן לחזקיהו לשלם
 300כִכר כסף ו 30כִכר זהב .וכדי להשיג את הכסף חזקיהו
קוצץ את דלתות היכל ה' ואת הא ֹמנות אשר ציפה(1) .

בן שלמנסר

לכיש

תרהקה מלך מצרים ]מלך כוש[
יצא להלחם נגד סנחריב.

וגלות ערי יהודה ע"י אשור )סנחריב(
)שנה  14לחזקיהו( שמונה שנים אחרי גלות אשור

שלטון אשורי

הרג הרבה
מא ֹד
בירושלים.

אסר חד ֹן
בן סנחריב
) 12שנים(
הביא את עמי הארצות
]"שומרונים"[

נחום

)חזר בתשובה(

אשורבניפל
]אסנפר[ בן
אסר חד ֹן
) 42שנים(

אמון בן מנשה



בביתו

ע"י עבדיו,
והעם נוקם בהם

חלקיהו הכהן הגדול

סנחריב שולח מלכיש
לירושלים את:

)

)

) (

שפן בן אצליהו
הסופר

)(2

תרתן  ,רב סריס

מרדך בלאדן
) 11שנים(
רבשקה,

עמדו בתעלת הברכה העליונה,
במ ִסלת שדה כ ֹבס
ראשי העם
מדברים":ארמית"
ו"יהודית".
והעם :רק "יהודית".

הסיר את הבמות ושבר
את המצב ֹת וכרת את
האשרה.

הביא את ה"שומרונים" ]מכוּתהַ ,ע ָוא,חמת ו ְס ַפ ְר ִוים[
שיישבו בשומרון במקום ישראל שהגלה אשורה,בתחילה
לא יראו את ה' ,וה' שילח בהם אריות .ואז הביאו להם
מאשור כהן אשר הוגלה וישב בבית אל והוא לימד אותם
איך יראו את ה' )"הכותים"( .בהתחלה :את ה' היו יראים
ואת "אלוהיהם" עובדים .ועד היום :את ה' לא יראים ,את
אלוהיהם עובדים ולא עושים כחוק ֹתם וכמשפטם ,וכתורה
וכמצוה אשר ציוה ה') .שלמנסר(

שחין

בן -אבי בת זכריה

סרגון ה2-
) 17שנים(

]בן  8במלכו[

]בן  22במלכו[

בן -משלמת בת חרוץ מיטבה

יאשיהו בן אמון

ברית
"על העמוד"
בן -ידידה בת עדיה מבצקת

•
•
•
•
•
•





מגידו

חלקיהו מוצא ספר תורה ומביא אותו דרך שפן אל המלך.
גונז את הכלים )ארון ,שמן המשחה ,מקל אהרון,צנצנת המן
וארגז ששלחו פלשתים דורון לה'(.
כובש את פחות שומרון שמשלו בה האשורים מימי סרגון
ה2 -
נתץ את המזבח הבמה ואשרה בבית אל שעשה ירבעם בן נבט.
הרג את כל הכמרים,כהני הבמות ועובדי הבעל) .כמו יהוא(
נתץ את "בתי הקדשים " ואת המזבחות שעשה מנשה בבית ה '
ובחצרות ,הרס את המזבחות בירושלים ,בבית אל ובשומרון.

חולדה הנביאה
נבופלאסר ) 21שנים(

יושבת במשנה

נבוכדנצר הגדיל את גבול בבל עד לדלתא אך לא כבש את מצרים כולה

ברוך בן נרי ה
סופר ירמיהו

בן -זבודה בת פדיה מרוּמה
]בן  25במלכו[

מרד בבבל

אחרי  3שנות שעבוד

מלך בבל שולח עליו את גדודי כשדים ,ארם,
מואב ועמון )לא בא בעצמו( לעצור את המרידה

]7

ירמיהו

נבוכדנצר ה 2-מלך בבל ) 44שנים(
ישב ברבלה בארץ חמת )כמו פרעה נכו(

פסמתיך ה2-

לא מוסיף לצאת ממצרים כי מלך
בבל מושל מבבל עד מצרים

יהויכין בן אליקים ]י ְ ָכנְי ָהָ ,כּנְי ָהוּ,יויכין[

יוצא עם אימו עבדיו ושריו וסריסיו לקראת
מלך בבל ומוגלה בבלה
]בן  18במלכו[

בן -נ ֻחשתא בת אלנתן מירושלים

]בן  21במלכו[

נבוזראדן רב הטבחים עבד
מלך בבל



אויל מרדך
) 23שנים(



דניאל
ע"פ נגד אפיון א,כ § 146
לבש מרדוך
אויל מרדך
נרגל שראצר
) 9חודשים(
) 2שנים(
) 4שנים(

נתץ את חומת ירושלים ואת כל
כלי בית ה' )ים מכונות(ולקח
את נחושתם  .וגם את הכלים
ששירתו בהם לבבל) .יעים,
מחתות ,סי ֺרת( )(6

שורף את בית
המקדש ,בית המלך
ובתי ירושלים) ( 5

היסטוריה

חפרע מלך מצרים

מתניה ]צדקיהו[ )אח יהואחז(

תנ"ך



מרד בבבל



בן -חמוּטל בת ירמיהו מלבנה
צדקיהו בורח בלילה מהעיר דרך גן המלך וממשיך דרך הערבה לערבות
יריחו ונתפס שם בידי כשדים – ונלקח לרבלה )משפט( -לבבל.
שריה סגן הכהן צפניהו כהן המשנה

את בניו שחטו לנגד עניו

נבוכדנצר
מלך בבל צר
על ירושלים
)(2

קרב כרכמיש

נגש את הכסף בשביל לשלם לפרעה מאת עם
הארץ איש כערכו.

נבוכדנצר מלך
בבל צר על
ירושלים )(1
יהויקים

פורק את עול אשור ומכריז
על עצמו מלך בבל העצמאית

אליקים בן יאשיהו ]יהויקים[

-1לנבוכדנצר ) 4ליהויקים(

חורבן נינוה ]ע"פ נבואת נחום
ורש"י דניאל ט,ב[

•



) 560לפנה"ס( יהויכין בן אליקים – שוחרר מהכלא וקיבל
כבוד גדול משל שאר המלכים שאיתו בשבי ,לשארית ימיו.

המלך
סריסיו

]88

]7

)

)לפי ירמיהו

דלת העם ,הנשארים ביהודה 2 ,הכוהנים  3שומרי הסף השר
הממונה על הצבא ,סופר שר הצבא 60 ,איש מהעם5 ,
גדליה/ו בן אחיקם
אנשים נכבדים מוגלים לבבל  ,וחלק מדלת העם ]אנשים,
בן שפן )הסופר(
במצפה
נשים וטף[ ואת ירמיהו )נבוזראדן שולח את ירמיהו לאן
נשאר עם דלת העם שהושארו להיות איכרים וכרמים
שירצה ללכת ,וירמיהו מחליט ללכת אל גדליהו
ועם החיילים ושריהם שהתחבאו בשדות ובמצודות.
למצפה(משאיר כדי שיהיו כורמים ואיכרים .בפיקודו של
גדליהו בן אחיקם .ואת כל הגולים שלא השאיר עם גדליהו
הרג נבוזראדן ברבלה בארץ חמת.
א' תשרי ] 19לנבוכדנצר[ -ישמעאל בן נתניה/ו ,ו 10איש ורבי
המלך ,יחד איתו רוצחים בשליחות בעליס מלך עמון את גדליהו
] 885לפנה"ס[ )ה' טבת( )-20לנבוכדנצר( -בא הפליט
ואת היהודים והכשדים שאיתו במצפה ]יוחנן בן קרח מזהיר את
לבבל להודיעה על חורבן ירושלים.
גדליהו מפני ישמעאל .וגדליהו לא מאמין לדבריו "שקר אתה
ד ֹבר"(1) .

ב' תשרי ] 19לנבוכדנצר[ – אף אחד לא שומע על רצח גדליהו.
באותו היום באו  80איש משכם ,שילה ושומרון ,מגלחי זקן וקרעי בגדים
ומנחה ולבונה בידם להביא לבית ה' בירושלים) .ישמעאל בא אליהם בוכה
ומזמין אותם אל גדליה למצפה ושם רוצח  70אל תוך בור ]בור שעשה המלך
אסא מפני בעשא מלך ישראל[ .ו 10לא המית בתמורה לשוחד
]מטמונים,חיטים,שעורים,שמן ודבש[ .וישמעאל שובה את כל שארית העם
שבמצפה ומוליך אותם אל בני עמון .יוחנן בן קרח נלחם נגד ישמעאל בברכה
בגבעון  .וישמעאל נמלט עם  8מאנשיו אל בני עמון.

גל

יהויכין

עצמאות מדינית ופריחה
נכו ה 2-ישב ברבלה
רוצח את יאשיהו בדרך לקרב בחרן מחודשת של מצרים העתיקה.

]בן  23במלכו[

בן -חמוטל בת ירמיהו מלבנה

)(2



] 582לפנה"ס[ )-23לנבוכדנצר( -הגליית 745
יהודים ע"י נבוזראדן.

נבוזראדן

שנה  25לגלות יהויכין )(572

יהואחז בן יאשיהו ]יוחנן[

נאסר ב ְרבלה בארץ חמת )(1

שלטון מ

יחזקאל

•

אומקישטר מלך מדי מחריב את
מתיישבים בחרן אך גם היא נכ

נבוכדנצר מלך בבל חונה על העיר
במצור ) (3אך המצור נפסק בגלל
קרב נגד מצרים )שבא לעזור
לצדקיהו( ואחריו ממשיך המצור
בפעם הרביעית ואז מקים דיק סביבה
)] (4ט' תמוז רעב בירושלים[
צדקיהו

•

חפרע מתחרט מכוונתו לעזור
לצדקיהו וכובש במקום את עזה.

•

-2לנבוכדנצר
) 5ליהויקים(
כיבוש ירושלים
] 604לפנה"ס[

•

יאשיהו מוצא בבית אל את קברו של הנביא מיהודה שניבא על
יאשיהו בימי ירבעם בן נבט ,ולא הורס אותו וכך מציל גם את
עצמות הנביא הזקן מבית אל \שומרון.
טמא את התופת בגיא בן הינום והמזבחות ,השבית את סוסי
השמש ושרף את מרכבות השמש.
הוציא מהיכל ה' את כל כלי הבעל והאשרה שעשה מנשה
ושרף אותם בקדרון ונשא את עפרם לבית א ל.
טמא את המזבחות שבנו נשות שלמה מימין להר המשחית.

קרב כרכמיש -בבל )ובראשם נ
נגד אשור על נהר פרת והמ
במאבקם  .בסופו של דבר בבל ו
בדרכם לכרכמיש השתלטו על
כך ניצחו הבבלים פעם נוספ

יוחנן בן קרח ואנשיו עם הניצולים מההרג
]נשים,טף וסריסים שהשיב מגבעון[ בורחים
למצרים ואיתם ירמיהו הנביא )דרך בית לחם(.

אחשורוש
) 14שנים(

אחשורוש
) 14שנים(

כנבוזי ה] 2-כמבישא ברש"י דניאל יא,ב [
) 7שנים(

זרבבל

ישוע /יהושע הכהן הגדול

ששבצר
כורש מלך פרס

כורש מלך פרס

 2לכורש -תחילת בנית הבית
השני )בשנה  -1יסוד המזבח(

) 3שנים(

)כרש,דריוש,ארתחששתא(

) 3שנים(

)כרש,דריוש,ארתחששתא(

כורש ה] 2-כרש )עזרא א ,א-ב([
מלך מימי
) 30שנה(
נרגל שראצר.

ישוע /יהושע הכהן הגדול

כורש מלך פרס

]בן פדיה בן שאלתיאל יהויכין[ ]ששבצר  -שנאצר בן יהויכין )ראב"ע עזרא א' ח( ומצודת דוד )שם,שם( [

אחשורוש
]נס פורים[
)כרש,דריוש,ארתחששתא(

]הצהרת כורש[

המשך -דניאל

בלשצאר

 3) שנים(

נבונאיד ]הוא בלשאצר[
) 17שנים(



לאחר שחיל פרס ומדי כובשו את בבל והרגו את
בלשצאר ,המליכו החילות את דריוש למלך בבל

דריוש
הפרסי
) 1שנה(

דריוש
הפרסי

דריוש
הפרסי
) 1שנה(

) 1שנה(

) בן אחשורוש(
) בן אחשורוש(
) בן אחשורוש(

ששבצר -דניאל
)רש"י עזרא א' ח(

 2לכורש -תחילת בנית
הבית השני )בשנה -1
יסוד המזבח(

אבן עזרא
ומלבי"ם

זרבבל

היסטוריה

תנ"ך
רש"י ,רד"ק
מצודת דוד

ישוע /יהושע הכהן הגדול

דריוש
הפרסי

גלות בבל
)יהודה וירושלים (

]בן פדיה בן שאלתיאל יהויכין[ ]ששבצר  -שנאצר בן יהויכין )ראב"ע עזרא א' ח( ומצודת דוד )שם,שם( [

מי שסובר
שבלשאצאר מלך:
משהיה נבונאיד
בתימא )מדבר
ערב( בנו
בלשצאר מילא את
מקומו ומלך מאז.

שלטון בבלי

רבי משה הכהן
הספרדי ]בראב"ע
דניאל יא,ב[

ששבצר -דניאל
)רש"י עזרא א' ח(

שלטון פרסי

 12לאחשורוש

זכריה חגי
אלישוב הכהן הגדול

זרובבל

]בן פדה בן יהויכין[

דריוש ה1-
) 36שנה(

יויקים הכהן הגדול

חנוכת בית

המקדש השני חידוש בניין הבית
)ג' אדר שנה ) (6אייר שנה (2

אחשורוש ה] 1-כסרכסס ה[1-
) 21שנים(

) 28שנים(

ארתחששתא העשיר ]נקרא גם דריוש[

ידוע





"על
מגדל
עץ"

דריוש הפרסי ]בן אחשורוש[
) 12שנים(

דריוש +ארתחששתא העשיר מלכו יחד  40שנה.

דריוש הפרסי ]בן אחשורוש ,נקרא גם ארתחששתא[
) 40שנה(

"על מגדל
עץ"

נחמיה

יונתן

יוידע

אלישיב

זרבבל

פורים

אחרי בנין המקדש
היה לכהן גדול
)מלבי"ם
נחמיה יב,י(

יויקים הכהן הגדול

)(2
) 20 (1לארתחששתא
 32לארתחששתא -נחמיה חוזר
עולה נחמיה
לפרס .וחוזר אחר כך בפעם שנייה

ע"פ הגמרא

דריוש +ארתחששתא העשיר מלכו יחד  40שנה.

עזרא

שלטון יווני

זכריה חגי

 6לארתחששתא
עולה עזרא

ארתחששתא
]ציוה שלא תבנה העיר[

זכריה חגי

אחרון מלכי פרס -נלחם נגד אלכסנדר מוקדון.

אלכסנדר ה 3-מוקדון

 ארתחששתא העשיר ]דריוש[ שנגמרה החומה היה דריוש הפרסי
לכהן גדול )מלבי"ם
]בונה הבית[
נחמיה יב,י(
]בימיו עלו עזרא ונחמיה[

ע" פ
ספר מלכי
פרס

האחרון ע"פ
ספר יוספון

האחרון ע"פ
ספר מלכי פרס
שמעון
הצדיק /
ידוּס )י.ב.מ(
חוניו בן
שמעון
הצדיק

שנה 6
לדריוש

נחמיה

 12לאחשורוש

 13לאחשורוש

פורים

)ג' אדר שנה (6

 2לדריוש-
חידוש בניין
הבית

 20לארתחששתא
)(1
)(2

סיום
החומה
בכ"ה
באלול
אחרי 52
יום.

חנוכת בית
המקדש השני

שנה  2לדריוש
חגי -חודש 6
זכריה -חודש 8

עזרא

)ג' אדר שנה ) (6ג' אדר שנה (6

 6לארתחששתא
עולה עזרא

חנוכת בית
חנוכת בית
המקדש השני המקדש השני

 32לארתחששתא-
נחמיה חוזר לפרס.

חידוש בניין
הבית )אייר
שנה (2

המשך -ישוע

חידוש בניין
הבית )אייר
שנה (2

יויקים הכהן הגדול

סמרדיס
)חצי שנה(



אלישיב
יוידע
יוחנן
ידוע

 5פלחים בפחות יהוד]אחשדרפת
'עבר הנהר'[ 8 -שרים
 -1מצפה
 -2בית צור

 -2ירושלים
 -2קעילה
 -1בית הכרם

ע"פ ספר יוספון -סנבלט החורני )שהיה
בימי נחמיה וארתחששתא ה]1 -דריוש
בצורת
הפרסי[( בנה בית מקדש
המקדש בירושלים על הר גריזים בימי
אלכסנדר מוקדון ודריוש מלך פרס ]יש
להחסיר מהרשימה את המלכים שאחר
ארתחששתא ה 1 -ולפני דריש האחרון [
 .את המקדש החריב יוחנן הורקנוס.
]רד"ק זכריה יא,יד[.

)עיין במלבי"ם נחמיה יב,י -בעיה בסדר הכוהנים האחרונים(

בנה במה ומבנה
בית חוניו  -חוניו בן שמעון הצדיק
במצרים]אלכסנדריה[ בצורת בית המקדש ב ירושלים ,לשם
שמים/לע"ז .ונאסר להקריב בה )מגילה י  (.ע"פ יוספוס המקדש
נחרב ע "י נציב אלכסנדריה בזמן חורבן בית שני ]שמא גם שם
הלחמו היהודים כמו שנלחמו במקדש בירושלים במרד הגדול [
אבל לפי הגמרא המקדש שרד הרבה שנים אחרי חורבן הבית ,
ורבי יצחק שהיה דור אחרי רבי עקיבא ]חי בתקופת מרד בר
כוכבא[ מעיד שבזמנו הקריבו בבית חוניו.

יוידע הכהן הגדול

דריוש ה2-
) 19שנים(

אחשורוש
ה2-
)חצי שנה(
סוגדיאנוס
) 1שנה(

ארתחששתא ה] 1-ארתכרכסס ה[1-
) 40שנים(

נחמיה

עזרא

) 2שנים(

ידוע הכהן הגדול

חורבן צידון בידי ארתחששתא ה) 3-אחרי החורבן
נסבו צידון מלבד יפו לצור ,עד שהשיבו
החשמונאים לגבול ישראל(.

ארתחששתא ארתחששתא ה] 3-ארתכסרכסס ה ,3-אוכוס[
ה] 4 -ארסס[
) 20שנים(

שמעון הצדיק /ידוּס )י.ב.מ( חוניו ה 1-הכהן הגדול

דריוש ה3-
) 4שנים(

]קודומנוס[ אחרון מלכי פרס -נלחם נגד אלכסנדר מוקדון.

אלכסנדר ה 3-מוקדון

חוניו בן שמעון הצדיק

שלטון יווני

ע"פ ההיסטוריה

בכל הטבלה יש הפרש בין הפרשנים להיסטוריה של  163שנה.

יונתן הכהן הגדול

המשך -יוידע

ארתחששתא ה] 2-ארתכסרכסס ה ,2-מנמון[
) 46שנים(

מקרא סימנים ללוח מאורעות -מפיצול המלוכה עד אלכסנדר מוקדון.
הימים.
==
דוד.
דבריבעיר
קבורה

עיניו.מהשושלת המקבילה המקביל לתקופתו.
עקרונגדאתהמלך
==קרב

= קבורה בעיר דוד בקבר שבנה.
= קבורה בסמוך לקברי בית דוד

= לחימה נגד מלך יהודה בשיתוף פעולה של מלך ישראל
ורצין מלך ארם.
= שלום בין מלך ישראל למלך יהודה.

= קבורה בשומרון.

= רצחה את כל זרע המלוכה ממשפחת בעלה.

= קבורה בגן עזה )בירושלים(.
= קבורה בתרצה.

= חיסל את כל בית אחאב ואת אחי אחזיהו.

= נקבר בחלקת נבות היזרעאלי.

= עשה אוניות תרשיש שילכו לאופיר להביא זהב ,אבל
בסוף לא הלכו כי נשברו בעציון גבר.

=נקבר בעיר דוד אך לא בקברי בית דוד.
)בירושלים –אחז ,מעלה קברי בית דוד -חזקיה(

= חיזק את בדק הבית.

= חולה בסוף ימיו.

= עשה פסח.

= מצורע.

= בנה מפעלי מים בירושלים וביניהם נקבת השילוח שהובילה
את מי הגיחון לעיר ואת ברכת השילוח )"ברכת גן המלך"(.
"סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דוד"
= חיזק וביצר את חומות ירושלים.

= מת במצרים בשבי.

= בנה חומה חדשה לירושלים.

= שרף את עצמו.

= שלטון ישראלי מוחלט מהפרת עד נהר מצרים
כבימי דוד ושלמה.

= העביר את בנו באש.

= שיא גודלה של האימפריה האשורית
=המליך נבוכדנצר מלך בבל.

 = נרצח ע"י המלך אחריו בשושלת המלכים.
= נרצח ע"י עבדיו )יהואש -ע"י יוזכר בן שמעת
 ויהוזבד בן שומר(.
 = נרצח ע"י יהוא )ממלכי ישראל(.

= המליכו העם.

=המליך מלך מצרים)נכו( .
= עבד נבוכדנצר.

 = נרצח ע"י פרעה נכו מלך מצרים.

= עבד פרעה נכה.

 = שבוי בידי בבל )הוגלה(.

= עבד שלמנסר.

 = שבוי בידי מצרים.

= חצי ימיו עבד למלך אשור.

 = שבוי בידי אשור.

= עשה "הישר בעיני ה' " \ ולא היה לבבו שלם עם
ה' כלבב דוד אביו.

)

(

= עשה הרע בעיני ה' \ לא היה לבבו שלם עם ה'
כלבב דוד \\ויל� אחר חטאת ירבעם בן נבט.
U

U

= עשה "הישר בעיני ה' כדוד אביו"

\

= עשה "הישר בעיני ה' כדוד אביו" " -ולא היה לפניו מלך
אשר שב אל ה' בכל לבבו,נפשו ומאדו ואחריו לא קם כמהו"
= עשה "הישר בעיני ה' כדוד אביו" – "בה' אלוהי
ישראל בטח"" -ואחריו ולפניו לא היה כמ ֹהו בכל
מלכי יהודה" – בה' דבק ,לא סר מאחריו ,ושמר
מצוֺתיו אשר צִיוה ה' את משה.

= העתק המזבח מדמשק.

= אב ובן ובינהם מלך אחר .
] צדקיהו [ = כינוי שנתנו להם המלכים שהמליכו אותם.

U

= עשה הרע בעיני ה' \
וירע מכל אשר לפניו
ויל� אחר חטאת ירבעם בן נבט.
= עשה הרע בעיני ה' כתועבת הגוים אשר הוריש
ה' מפני בני ישראל
U

= עשה הרע בעיני ה' אך לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו.

 = ...........................אח של המלך עם אותו הצבע.
.

= לא נכתב עליו כלום.
= לא נכתב עליה כלום אך מובן שהיתה רעה.

צבע הרקע

= שושלת מלכים )אב ובנו(.

