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           רמי ניר 
 "סדר הספרים"                                                  

 
]   אמות  רבועות10שטוח  לכל  ]=[פסוק  קינה  אחד  במגילת  איכה[י  "עפ
 : אמות רבועותI = 1540 ה שטח החורבן במקדש"מס

 
                                                          ]                            אמונה]=[39[   ספרים39 =בימינו ערוך ך "תנ
  שנה430=]זמן=[]7]=[43[       ספרים43או /ו
 

  : במבנה שלך"תנ ערכו סנהדרין גדולה ביבנה
 ]ישר]=[24["               פר הישרס"=   הספרים24ספר 

 
 

 כתובים                   נביאים                  תורה 
  ספרים5= תהלים  )27  )14  יהושע ) 6  )6בראשית       ) 1  )1
  משלי)28  )15  שופטים) 7  )7 שמות           ) 2  )2
  איוב)29  )16  ' שמואל א) 8 ) 8ויקרא           ) 3  )3
  שיר השירים)30  )17  ' שמואל ב) 9  )8במדבר          ) 4  )4
  רות)31  )18  'כים אמל) 10  )9דברים          ) 5  )5

 פסוקי קינה ]154]=[19[  איכה )32  )19 ' מלכים ב )11 )9                           
 קהלת )33  )20  ישעיה) 12  )10                         
 אסתר )34  )21 ירמיה  )13  )11                         
 דניאל )35  )22 יחזקאל  )14  )12                         
 עזרא )36  )23   הושע  )15 )13                         
 נחמיה )37  )23 יואל  )16 )13                          
 'הי א"דב )38  )24 עמוס  )17  )13                         

 'הי ב"דב )39 )24 עובדיה) 18 )13                         
 יונה )19 )13                         

 מיכה )20 )13                         
 נחום )21 )13                         
 חבקוק )22 )13                         
 צפניה  )23 )13                         
 חגי )24 )13                         
 זכריה  )25 )13                         

                             מלאכי   )26 )13                         
 
 
 
 .  ספרים]39[]=3]=[אמונה[ך "תנ

סכומם  הסופי  של  הספרים   יהיה,    ספרים5  =  תהלים  ספר  כאשראולם  
  ... ספרים39במקום  ספרים 43 ה"סך "בתנ

בין   מתקבלת  גם  חפיפה  ךכ  .ספרים]  43[=      ספרים]5[  +  ספרים  ]38[
לבין     שנה7=[430[=    I  שנות  חיי  מקדשה  "ס  מ]  שנים10]=[פר  אחדס[
]   אמות  רבועות10על  שטח  של  כל  ]=[פסוק  קינה  אחד  במגילת  איכה[

 . אמות רבועותI = 1540 ה שטח החורבן במקדש"מס
 
 

פי  מיקומו -נרמז  ולא  בלי  כוונה  על,  כתוביםל  של  סדר  ספרי  "בעריכה  הנ
  אמנם מגילת  אסתר  של  אירועי  כי  טווח  זמן  האמת,  ספר  דניאלשל  

 . דניאל להכתבת חזונות הקץ שקיבל  הזמןי טווחברצףנמדד 
 

כאשר  חמשת ,  ל"מהנכתובים  ך  שונה  בספרי  "יש  וסדר  עריכת  התנ
:   ובסדר  פנימי  אחר'ב+'הי  א"דבהמגילות  מסודרות  בסוף  הספר  אחרי  

סוגרת  את  ספר ,  כאחרונהקהלת    ומגילתראשונה    היאמגילת  אסתר  
 . ך"התנ
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