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מלכות חשמונאי
שנה 103

מלכות בית הורדוס
שנה 103

מלכות יון
שנה 180

מלכות
פרס

שנה 34

בית שני
שנה 420

26
שנה

פשטה מלכות הרשעה
שנה לפני חורבן הבית 180

קמו בהימנותייהו  
בהדי ישראל

חורבן הבית  
השני

:והתני רבי יוסי ברבי
,מלכות פרס בפני הבית שלשים וארבע שנה
,מלכות יון בפני הבית מאה ושמונים שנה
,מלכות חשמונאי בפני הבית מאה ושלש

מלכות בית הורדוס מאה ושלש

,אלמא מאתן ושית הוו
!מאה ושמונים הוו: ואת אמרת

אלא עשרין ושית שנין קמו בהימנותייהו
בהדי ישראל ולא אישתעבדו בהו
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מלכות חשמונאי
שנה 103

מלכות בית הורדוס
שנה 103

מלכות יון
שנה 180

מלכות
פרס

שנה 34

בית שני
שנה 420

6 מנין שטרות
שנה לפני חורבן הבית 380

שש שנים מלכו  
כ  "בעילם ואח

פשטה מלכותן  
בכל העולם כולו

חורבן הבית  
השני

שנה אחרי החורבן או   10
שנה למנין השטרות 390

שנה אחרי החורבן או   70
שנה למנין השטרות 450

שנה אחרי החורבן או   100
שנה למנין השטרות 480

ומשכח ליהוניטפימניןשנים אחרי

לחומריה20עלייהו השטרותחורבן הבית

1039020410
7045020470

20058020600
25063020650

אי טעי האי תנא: אמר רב פפא
,ולא ידע פרטי כמה הוה

לישייליה לספרא כמה כתיב
,וניטפי עלייהו עשרין שנין
ומשכח ליה לחומריה
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100
שנה

60
שנה

חיי יעקב
שנה 130

שעבוד מצרים
שנה 210

ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה
ויבן שלמה את הבית...י ממצרים"לצאת בנ 

שנה 480

בית ראשון
שנה 410

70
שנה

בית שני
שנה 420

אחרי החורבן
שנה 172

שנה 928

יצחק  
כשנולד  
יעקב

אברהם
כשנולד  
יצחק

ואת הנפש 
אשר עשו  
בחרן

שנה   52
לאברהם

שנה 448

אברהם  
נולד  

 1948ב
לבריאת 
העולם

2,000סיום 
שנת תוהו

שנה 1,072

יציאת מצרים  
וקבלת התורה

2,000סיום 
שנת תורה

2,000תחילת 
שנת משיח

:תנא דבי אליהו
, ששת אלפים שנה הוי העולם

, שני אלפים תוהו
, שני אלפים תורה

, שני אלפים ימות המשיח
בעונותינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו מהן
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:אמר רב פפא
, אי טעי תנא ולא ידע פרטיה כמה הוי

לישייליה לספרא כמה כתיב
, וניטפי עלייהו ארבעין ותמני

ומשכח ליה לחומריה

אחרי החורבן
שנה 172

2,000סיום 
שנת תורה

2,000תחילת 
שנת משיח

חשמונאי
שנה 103

הורדוס
שנה 103

מלכות יון
שנה 180

פרס
34
שנה

בית שני
שנה 420

6 מנין שטרות
שנה לפני חורבן הבית 380

שש שנים מלכו  
כ  "בעילם ואח

פשטה מלכותן  
בכל העולם כולו

חורבן הבית  
השני ומשכח ליהוניטפימניןשנותשנים אחרי

לחומריה48עלייהו השטרותמשיחחורבן הבית

2002858048628
2507863048678
37019875048798
50032888048928

שנה 200
אחרי החורבן

שנה שנות המשיח או   28
שנה למנין השטרות 580

שנה 370
אחרי החורבן

שנה שנות המשיח או 198
שנה למנין השטרות 750 
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:אמר רב הונא בריה דרב יהושע
,האי מאן דלא ידע כמה שני בשבוע הוא עומד 

ניטפי חד שתא ונחשוב כללי ביובלי ופרטי בשבועי

בית שני
שנה 420

:י"רש
חורבן בית שני
מוצאי שביעית

לבריאת העולם 3,828

שנה 1,183
אחרי החורבן

5,011
לבריאת העולם

172
שנה

4,000
לבריאת העולם

בית שני
שנה 421

ח"ת והר"ר, ם"רשב
חורבן בית שני
מוצאי שביעית

לבריאת העולם 3,829

שנה 1,183
אחרי החורבן

5,012
שנה 1,564לבריאת העולם

אחרי מנין שטרות
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י"רש
למהדר הוות דשמטהאתחלתא  דחורבןשתא  אלמא

דחורבןשתא בהדי שני  לההיאומאן דמני לשני חורבן לא מני 
באב' בט רובאביתא הואיל ונפק ליה  דקםאלא בהדי שני 

חורבן   דבתרלשנת חורבן על מנין שני  לוספהשמטה  לממניהלכך מאן דבעי 

ח"ר' ת כגי"לכך נראה לר
האי מאן דלא ידע בכמה שני בשבוע ניבצר תרתין שנין או ניטפי חמש שנין ונחשוב כללי ביובלי ופרטי בשבועי

וסימניך כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר
א לבנין הבית"ולא קאי כלל אשנים דאחר חורבן אלא אמנין מלכות יונים שהתחלת מלכותם לפשוט בעולם בשנת מ

ואם כן שנה שלישית למלכותם היא שנת ארבעים ושלש לבנין בית וההיא שנה ראשונה של שמטה לרבי יהודה...
דבתחלת הבנין התחילו למנות השמיטין

ק דהבא לידע שנות השמטה יפחות ממניינם שתי שנים ומתחיל שמטה למנות"ולה
  או תוסיף חמש שנים על מניינם ויהיה הדבר מכוון
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אחרי החורבן
שנה 172

2,000סיום 
שנת תורה

2,000תחילת 
שנת משיח

חשמונאי
שנה 103

הורדוס
שנה 103

מלכות יון
שנה 180

פרס
34
שנה

בית שני
שנה 420

6 מנין שטרות
שנה לפני חורבן הבית 380

שש שנים מלכו  
כ  "בעילם ואח

פשטה מלכותן  
בכל העולם כולו

חורבן הבית  
השני

שנה 400
אחרי החורבן

איכא בינייהו  
תלת שנין

4,228
לבריאת העולם

4,231
לבריאת עולם

4,000
לבריאת העולם

:אמר רבי חנינא
,  אחר ארבע מאות לחורבן הבית  

.  לא תקח -אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד 
:במתניתא תנא

,אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם
.  אל תקח -אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד 

?מאי בינייהו
,איכא בינייהו תלת שנין

דמתניתא טפיא תלת שני
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ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה
ויבן שלמה את הבית...י ממצרים"לצאת בנ 

שנה 480

בית ראשון
שנה 410

70
שנה

בית שני
שנה 420

יציאת מצרים  
וקבלת התורה

40

1,000
שנה

מנין שטרות

:מתקיף לה רב אחא בר יעקב
?ממאי דלמלכות יונים מנינן
,דלמא ליציאת מצרים מנינן

,ושבקיה לאלפא קמא ונקטיה אלפא בתרא
  !והאי מאוחר הוא

ליציאת מצרים
שנה 420,1

מנין שטרות
שנה 420


