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  ב-דניאל פרק

ר   ֶנּצַַּ֔ ַכדְׁ ֻֽ ב  כּות֙ נְׁ ַמלְׁ ִים  לְׁ ּתַַּ֗ ְׁ ת ש  ַנַ֣ ְׁ }א{ ּוִבש 

ֹו   ֶעם רּוחַּ֔ ַ֣ ּפָ תְׁ ר ֲחלֹ֑מֹות ַוּתִ ַּ֖ ֶנּצַ ַכדְׁ ֻֽ ב  ם נְׁ ָחַלַ֥

יו: ַ֥ה ָעָלֻֽ תָ יְׁ ֹו ִנהְׁ ָנתַּ֖ ְׁ  ּוש 

  

אֶמר   ַוּיַֹ֣ ים }ב{  ִּ֜ ּמִ ט  ַחרְׁ ַלֻֽ א  רֹֹ֨ ִלקְׁ ֶלךְׁ  ּמֶ ַהַ֠

ים    ַּ֔ ּדִ ש ְׁ ַלּכַ וְׁ ִפי֙ם  ְׁ ַכש ּ מְׁ ַלֻֽ וְׁ ים  ִפַּ֗ ָ ַאש ּ ָלֻֽ וְׁ

ּו   דַּ֖ ַעמְׁ ֻֽ ַוּיַ אּו  בֹֹ֕ ַוּיָ ֲחלֹמֹתָ֑יו  ֶַּ֖לךְׁ  ַלּמֶ יד  ַ֥ ַהּגִ לְׁ

 : ֶלךְׁ ֻֽ י ַהּמֶ ַ֥ נ   ִלפְׁ

  

י    ּתִ מְׁ ָחָל֑ ֹום  ֲחלַ֣ ֶַּ֖לךְׁ  ַהּמֶ ם  ָלֶהֶ֛ אֶמר  ַוּיֹֹּ֧ }ג{ 

עַ  י ָלַדַּ֖ ֶעם רּוִחַּ֔ ַ֣ ּפָ תַוּתִ ֹום:-ת ֶאֻֽ  ַהֲחלֻֽ

  

ֲאָרִמ֑ית    ֶַּ֖לךְׁ  ַלּמֶ ים  ֶ֛ ּדִ ש ְׁ ַהּכַ ּו  רֹּ֧ ַדּבְׁ יְׁ ַוֻֽ }ד{ 

א   ָמֶ֛ ֶחלְׁ ֱאַמַ֥ר  י  ֱחִיַּ֔ ין  ִמַ֣ ָעלְׁ לְׁ ֙א  ּכָ ַמלְׁ

א:  ֻֽ ַחּו  א נְׁ ָרַ֥ ְׁ ךְׁ ּוִפש  ָדַּ֖ ַעבְׁ  )לעבדיך( לְׁ

החלום  את  אמור  יחיה  לעולמים  המלך 
 לעבדיך ואת פתרונו נודיע 

ר    ָאַמַ֣ וְׁ ֙א  ּכָ ַמלְׁ ה  ֵ֤ ָענ  )לכשדיא( }ה{ 

א  ָלֵ֤ ן  ַ֣ ה  א  ֑ ּדָ ַאזְׁ י  ַ֣ ִמּנִ ַּ֖א  תָ ִמּלְׁ י  א ַּ֔ ּדָ ַכש ְׁ לְׁ

ִמי֙ן   ַהּדָ ּה  ַּ֔ ר  ְׁ ּוִפש  א  ָמַ֣ ֶחלְׁ ִנ֙י  ֙ עּוּנַ ֹודְׁ הֻֽ תְׁ

ּון:  מֻֽ ש ָ י ִיּתְׁ ָוִלַ֥ ֹון נְׁ יכַּ֖ ּון ּוָבּת  דַּ֔ ַעבְׁ תְׁ  ּתִ

הלך  הענין  לכשדים  ואמר  המלך  ענה 
ממני אם לא תודיעו לי את החלום ואת  

לנתחי אתכם  ינתחו  ובתיכם  פתרונו  ם 
 יהפכו לחרבות / לאשפה 

ן   ָנֵ֤ ַמּתְׁ ן   ּתְַֻֽׁהֲחֹוַּ֔ ּה֙  ר  ְׁ ּוִפש  א  ָמֵ֤ ֶחלְׁ ן  ה ֹ֨ וְׁ }ו{ 

ּון ִמן לַּ֖ ַקּבְׁ יא ּתְׁ ַּ֔ ּגִ ר ש ַ ֙ה ִויָקַ֣ ּבָ ִבזְׁ י -ּונְׁ ֳקָדָמ֑

ִני: ּה ַהֲחֹוֻֽ ַּ֖ ר  ְׁ ָמַ֥א ּוִפש  ן ֶחלְׁ  ָלה ֹ֕

ופתרונו תודיעו מתנות   ואם את החלום 
כי אם  גדול תקבלו מלפני  וכבוד  וגדולה 

 החלום ופתרונו תודיעוני 

א  ָמֶ֛ ֶחלְׁ א  ֹ֕ ּכָ ַמלְׁ ין  ִר֑ ָאמְׁ וְׁ ּות   ָינַּ֖ ִתנְׁ ֹו  ֲענַ֥ }ז{ 

ה:  ֻֽ ַהֲחו  ה נְׁ ָרַ֥ ְׁ ֹוִהי ּוִפש  דַּ֖ ַעבְׁ  י אַמַ֥ר לְׁ

ואמרו   ענין  אותו  את  שניה  פעם  ענו 
דיך ואז  המלך החלום יאמר ]כשתזכר[ לעב

 נאמר את פתרונו  

ִמן ר   ָאַמַּ֔ וְׁ ֙א  ּכָ ַמלְׁ ה  ֵ֤ ָענ  ע  -}ח{  ָיַדַ֣ י֙ב  ַיּצִ

ל ין ּכָ ִנ֑ ּון ָזבְׁ ּתַ֣ א ַאנְׁ ָנַּ֖ י ִעּדָ ַ֥ ה ּדִ י -ֲאָנַּ֔ ַ֣ ל֙ ּדִ ֳקב 

תָֻֽא: י ִמּלְׁ ַ֥ א ִמּנִ ַּ֖ ּדָ י ַאזְׁ ַ֥ ֹון ּדִ יתַּ֔  ֲחז 

יודע אני שזמן  ענה המלך ואמר באמת 
אתם קונים אחר שראיתם שנשכח ממני 

 הדבר 

ן ה  י  ַ֣ ּדִ ִני  -}ט{  ּנִַּ֜ ע  ֹודְׁ הֻֽ תְׁ א  ָלֹ֨ ָמ֩א  ֶחלְׁ

ה  -ֲחָדה ָבֵ֤ ִכדְׁ ה  ּוִמּלָֹ֨ ֹון  כַּ֗ תְׁ ָדֻֽ יא  ִהַ֣

ר   אַמַ֣ מ  ּתּו֙ן לְׁ ִמנְׁ ּדְׁ ִהזְׁ ִחיָת֙ה )הזמנתון(  ְׁ ּוש 

ָמ֙א   ן ֶחלְׁ א ָלה ַּ֗ ֑ ּנ  ּתַ ְׁ א ִיש  ָנַּ֖ י ִעּדָ ַ֥ ד ּדִ י ַעֶ֛ ָדַמַּ֔ ָקֻֽ

 ֻֽ ּנַ ַהֲחו  ּה ּתְׁ ַּ֖ ר  ְׁ י ִפש  ַ֥ ע ּדִ ֹ֕ ּדַ ִאנְׁ ֻֽ י וְׁ רּו ִלַּ֔  ִני: ֱאַמַ֣

אשר אם את החלום לא תודיעוני אחת  
היא דתכם ודבר כוזב ומושחת התכוונתם  
את  לכן  הזמן  שיעבור  עד  לפני  לומר 
פתרונו   שאת  ואדע  לי  תאמרו  החלום 

 תודיעו לי  

י ֳקָדם ֵ֤ א  ּדָ ֹו )כשדיא( ַכש ְׁ ֙א -}י{ ֲענֹ֨ ּכָ ַמלְׁ

א ין ָלֻֽ ִרַּ֔ מְׁ ָאַ֣ ֙ ַעל-וְׁ י  -ִאיתֵַ֤י ֲאָנש  א ּדִִּ֚ ּתַָּ֔ ְׁ ש  ַיּבֶ

ענו הכשדים לפני המלך ואמרו אין אדם   
ביבשה שיוכל להגיד את דבר המלך כמו 
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לִמ  ּכָ ה   ֑ ַהֲחָויָ יּוַכַּ֖ל לְׁ א  ּכַָּ֔ ַמלְׁ ת  ַ֣ ל -ּלַ ֳקב ַּ֗

ל ּכָ י  ָנ֙ה  -ּדִִּ֚ ִכדְׁ ה  ֵ֤ ִמּלָ יט  ּלִַּ֔ ַ ש  וְׁ ב  ַרַ֣  ֙ ֶלךְׁ ֶמ֙

ָכל ל לְׁ א ַּ֔ ְׁ א ש  י:-ָלַ֣ ֻֽ ּדָ ַכש ְׁ ַ֥ף וְׁ ַ ָאש  ם וְׁ ּטַֹּ֖  ַחרְׁ

כזה    שתראה שכל מלך גדול ומושל דבר
 לא שאל אף חרטום אשף וכשדי  

י ִדֻֽ א  ָתֹ֨ ּוִמּלְׁ ה  -}יא{  יָרַּ֔ ַיּקִ ל֙  א  ָ ש  ה  ּכֵָ֤ ַמלְׁ

֑א  ּכָ ם ַמלְׁ ּה ֳקָדַ֣ ַּ֖ ּנַ ַחּוִ י יְׁ ַ֥ י ּדִ א ִאיַתַּ֔ ָאֳחָר֙ן ָלַ֣ וְׁ

ֹון ִעם הַּ֔ רְׁ ָדַ֣ י מְׁ ין ּדִִּ֚ ן ֱאָלִהַּ֔ ַ֣ א ָלַ֥א -ָלה  ָרַּ֖ ש ְׁ ּבִ

ֹוִהי:   ִאיתֻֽ

מי    ואין  כבד   מבקש  שהמלך  והדבר 
ל אותו  האלקים שיגיד  אם  כי  המלך  פני 

 שאינו מופיע בבשר  

ל ף  -}יב{ ּכָ ַצַ֣ ס ּוקְׁ ַנַּ֖ א ּבְׁ ֹ֕ ּכָ ה ַמלְׁ ָנַּ֔ ל ּדְׁ ַ֣ ֳקב 

ַ֥י  ימ  ַחּכִ ל  כַֹּ֖ לְׁ ה  ֹוָבָדַּ֔ הַ֣ לְׁ ַוֲאַמ֙ר  יא   ֑ ּגִ ש ַ

ל:   ָבֶבֻֽ

ופקד    מאוד  וקצף  זעף  המלך  שכן  כיון 
 להאביד את כל חכמי בבל 

ין   ִל֑ ַקּטְׁ תְׁ ִמֻֽ א  ַּ֖ יַמּיָ ֻֽ ַחּכִ וְׁ ת   ַקַּ֔ ֶנפְׁ ָדתַָ֣א  וְׁ }יג{ 

ה: ָטָלֻֽ קְׁ ִהתְׁ ֹוִהי לְׁ רַּ֖ ַחבְׁ אל וְׁ ַ֥ ִנּי  ֹו ּדָ עֶ֛  ּובְׁ

ונדרשו   נהרגים  והחכמים  החוק  ויצא 
 דניאל וחבריו להריגה )פ(  

  

אל ֲהִת  ִנּי ַּ֗ ִין ּדָ אַדַ֣ ם   }יד{ ּב  ע ַּ֔ א ּוטְׁ ָטַ֣ י֙ב ע 

ֹוךְׁ ַרב יֹ֕ ַארְׁ ק -לְׁ ַפַ֣ י נְׁ ֑א ּדִִּ֚ ּכָ י ַמלְׁ ַ֣ א ּדִ ַּ֖ ַחּיָ ַטּבָ

ל: ֶבֻֽ י ּבָ ַּ֖ ימ  ַחּכִ ה לְׁ ָלַּ֔ ַקּטָ  לְׁ

האינטרס    והבנת  עצה  בקש  דניאל  אז 
מאריוך שר הטבחים של המלך אשר יצא  

 להרוג את חכמי בבל   

י א  ִדֻֽ יָטַ֣ ּלִ ַ ֙ ש  יֹוךְׁ ַארְׁ ר לְׁ ָאַמַּ֗ ה וְׁ ַ֣ - }טו{ ָענ 

ַעלַמלְׁ  א  ִמן-ּכַָּ֔ ה   ָפַּ֖ צְׁ ַהחְׁ מְׁ ָדתֶָ֛א  - ָמַ֥ה 

ֹוךְׁ  יַּ֖ ע ַארְׁ א הֹוַדַ֥ ָתַּ֔ ִין ִמּלְׁ ֑א ֱאַדַ֣ ּכָ ם ַמלְׁ ֳקָדַ֣

אל: ָדִנּי ֻֽ  לְׁ

ואמר לאריוך המושל מטעם המלך  ענה 
על מה יצא חוק כל כך עז מלפני המלך 

 אז הודיע אריוך את הדבר לדניאל  

ה   ָעַ֣ ּובְׁ ל  ַעַּ֖ אל  ִנּי ַּ֔ ָדַ֣ וְׁ י -ִמן}טז{  ּדִִּ֚ ֑א  ּכָ ַמלְׁ

ן ּת  ן ִינְׁ ָמַ֣ ַ֥ -זְׁ ֲחָויָ ַהֻֽ א לְׁ ָרַּ֖ ְׁ ּה  ּוִפש  א:   הל ַּ֔ ֻֽ ּכָ ַמלְׁ  לְׁ

זמן    ובקש מן המלך אשר  נכנס  ודניאל 
 ידוע ינתן לו ואת הפתרון יגיד למלך )פ(  

  

ָיה   ַלֲחַננְׁ ל  וְַׁ֠ ֑ ת ַּ֣ה ֲאזַ ַביְׁ אל לְׁ ַּ֖ ִנּי  ֻֽ ִין ּדָ }יז{ ֱאַדַ֥

ֹוִהי ִמ  רַּ֖ ה ַחבְׁ ֶ֛ יָ ל ַוֲעַזרְׁ ֹּ֧ א  ָ יש  ע:ִמֻֽ ַ֥א הֹוַדֻֽ תָ  ּלְׁ

מישאל   ולחנניה  לביתו  דניאל  הלך  אז 
 ועזריה חבריו הודיע את הדבר  

ִמן ֙א  ע  ִמבְׁ לְׁ ין  ַרֲחִמַּ֗ וְׁ ּה -}יח{  ֱאָלַ֣ ֳקָד֙ם 

ַעל א  ַמּיַָּ֔ ְׁ דּו֙ן -ש  בְׁ הֹֻֽ יְׁ א  ָלֵ֤ י  ַ֣ ּדִ ה  ָנ֑ ּדְׁ ה  ַּ֖ ָרזָ

ִעם ֹוִהי  רַּ֔ ַחבְׁ וְׁ אל  ִנּי ַ֣ ַ֥י -ּדָ ימ  ַחּכִ ָאַּ֖ר  ְׁ ש 

ל:   ָבֶבֻֽ

ושיבקשו רחמים מלפני אלקי השמים על  
הסוד הזה  כדי שלא יאבדו דניאל וחבריו  

 עם שאר חכמי בבל 

יט}י ִדֻֽ ָוַ֥א  ֶחזְׁ ּבְׁ אל  ָדִנּי ֶ֛ לְׁ ִין  ֱאַדַּ֗ א -{  ַּ֖ יָ ילְׁ ל 

ּה   ֶלֱאָלַ֥ ךְׁ  ִרַּ֖ ּבָ אל  ִנּי ַּ֔ ֻֽ ּדָ ִי֙ן  ֱאַד֙ י  ֲגִל֑ ה  ַ֣ ָרזָ

א:  ֻֽ ַמּיָ ְׁ  ש 

הלילה    בחזון  לדניאל  הסוד  התגלה  ואז 
 רך לאלקי השמים ודניאל ב
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י ֻֽ ּה ּדִ ֵ֤ מ  ְׁ א ש  ר ֶלֱהו ֹ֨ ָאַמַּ֔ ִנּי אל֙ וְׁ ה ָדֻֽ ֵ֤ -}כ{ ָענ 

ִמן ךְׁ  ָבַרַּ֔ מְׁ ד-ֱאָלָה֙א  ַעַ֣ וְׁ ָמַּ֖א  ָמ֑א  -ָעלְׁ ָעלְׁ

הּ  ֻֽ י ל  ַ֥ ַּ֖א ּדִ תָ בּורְׁ תֶָ֛א ּוגְׁ מְׁ י ָחכְׁ ֹּ֧ יא:-ּדִ  ִהֻֽ

האלקים   שם  יהיה  ואמר  דניאל  ענה 
אשר  העולם  ועד  העולם  מן  מבורך 

 החכמה והגבורה שלו היא  

א   ַנּיַָּ֔ ִזמְׁ וְׁ ֙א  ַנּיָ ִעּדָ א  ֵ֤ נ  ְׁ ַהש  מְׁ הּוא  וְַׁ֠ }כא{ 

יָ  ִכ֑ין  ַמלְׁ ים  ַ֣ ָהק  ּומְׁ ִכַּ֖ין  ַמלְׁ ה  ַ֥ ּד  ַהעְׁ ב מְׁ   ה ֵ֤

י   ַ֥ ע  ָידְׁ לְׁ א  ָעַּ֖ ּדְׁ ּוַמנְׁ ין  יִמַּ֔ ַחּכִ לְׁ ָת֙א  מְׁ ָחכְׁ

ה:  ִביָנֻֽ

מסיר   ומועדים   עיתים  משנה  והוא 
מלכים ומקים מלכים נותן חכמה לחכמים  

 ומדע ליודעי בינה 

וּ  הֶ֛ ָרתָ֑א  }כב{  ַסּתְׁ ּומְׁ ַּ֖א  יָקתָ ַעּמִ א  ַ֥ ל  ּגָ א 

א  הֹוָרַּ֖ ּונְׁ )ונהירא(  א   ֹוָכַּ֔ ַבֲחש  ה  ָמַ֣ ָיַד֙ע 

 ֻֽ ר  ְׁ ַּ֥ה ש   :אִעּמ 

מה    יודע  ונסתרות  עמוקות  מגלה  והוא 
 שיש בחושך והאור שורה עמו  

א   ֵ֤ הֹוד  מְׁ י  ֲאָבָהִתַּ֗ ּה  ֱאָלַ֣  | ךְׁ  ָלַ֣ }כג{ 

תֶָ֛א   מְׁ ָחכְׁ י  ֹּ֧ ּדִ ה  ֲאָנַּ֔ ֙ח  ּבַ ַ ש  ַּ֖א  ּומְׁ תָ בּורְׁ ּוגְׁ

י ֻֽ ּדִ ִ֙נ֙י  ּתַ ֹוַדעְׁ הֻֽ ן  ַעֵ֤ ּוכְׁ י  ִל֑ ּתְׁ  בְׁ ַהַ֣ יָנא  -יְׁ ַ֣ ע  בְׁ

י ֻֽ ךְׁ ּדִ ּתֶֻֽ-ִמּנַָּ֔ ַּ֖א הֹוַדעְׁ ּכָ ת ַמלְׁ ַ֥  : ָנאִמּלַ

על    אני  ומשבח  מודה  אבותי  אלקי  לך 
וגבורה נתת לי וכעת הודעתני  שחכמה 
את אשר בקשנו ממך במה שדבר המלך  

 הודעתנו   

ל ּכָ ֻֽ -}כד{  ּדָ ה  ָנַּ֗ ּדְׁ ל  ַ֣ ַעלֳקב  ל  ַעַ֣ - ִנּי אל֙ 

י  ַ֣ ימ  ַחּכִ ה לְׁ הֹוָבָדַּ֖ א לְׁ ּכַָּ֔ י ַמלְׁ ַ֣ י ַמּנִ ֹוךְׁ ּדִִּ֚ יַּ֔ ַארְׁ

ֲאַמר ן  ַ֣ כ  וְׁ  | ל  ַ֣ ֲאזַ לְׁ -ָבֶב֑ל   ּה  יל ַּ֗ ֵ֤ ימ   ַחּכִ

א -ָבֶבל֙ ַאל ּכַָּ֔ ם ַמלְׁ ִנ֙י ֳקָדַ֣ לְׁ ֙ ד ַהע  הֹוב ַּ֔ ּתְׁ

א: ֻֽ ַ֥א ֲאַחּו  ּכָ ַמלְׁ א לְׁ ָרַּ֖ ְׁ  ּוִפש 

ובזאת בא דניאל אל אריוך אשר מינה   
האביד את חכמי בבל הלך אליו המלך ל

בבל  חכמי  את  תאבד  אל  לו  אמר  וכך 
אודיע   הפתרון  ואת  המלך  לפני  הביאני 

 למלך  )ס(  

  

ַארְׁ  ִין  ֱאַדֵ֤ ַ֥ל    יֹוךְׁ֙ }כה{  ע  ַהנְׁ ה  ָהָלַּ֔ ּבְׁ ִהתְׁ ּבְׁ

ֲאַמר ן  ַ֣ כ  וְׁ ֑א  ּכָ ַמלְׁ ם  ֳקָדַ֣ אל  ַּ֖ ָדִנּי  ּה -לְׁ ל ַּ֗

י ֻֽ ִמן-ּדִ ַב֙ר  ּגְׁ ַחת  ֵ֤ ּכַ ְׁ י  -ַהש  ַ֣ ּדִ לּוָת֙א  ָגֻֽ י  ֵ֤ נ  ּבְׁ

ע: הֹוַדֻֽ ַ֥א יְׁ ּכָ ַמלְׁ א לְׁ ָרַּ֖ ְׁ י ִפש  ַ֥ ּוד ּדִ הַּ֔  יְׁ

אז אריוך הבהיל את דניאל לפני המלך  
וכך אמר לו אשר מצאתי איש מבני גלות  

 את הפתרון יודיע למלך    יהודה ש

י   ַ֥ ּדִ אל  ָדִנּי ַּ֔ לְׁ ר  ָאַמַ֣ וְׁ ֙א  ּכָ ַמלְׁ ה  ֵ֤ ָענ  }כו{ 

ִאיתַָ֣ךְׁ  ַהֻֽ )האיתיך(  ר  ֑ אּצַ ַ ש  טְׁ לְׁ ּב  ַּּ֖ה  מ  ְׁ ש 

י ִדֻֽ ָמַ֥א  ֶחלְׁ תִֶַ֛ני  הֹוָדע  לְׁ ל  ה ַּ֗ ית -ּכָ ַּ֖ ֲחז 

ּה : ֻֽ ר  ְׁ  ּוִפש 

שמו   אשר  לדניאל  ואמר  המלך  ענה 
את   להודיעני  יכול  הישך  בלטשאצר 

 תי ופתרונו החלום אשר חזי

ָאַמ֑ר  וְׁ ַּ֖א  ּכָ ַמלְׁ ם  ֳקָדַ֥ אל  ָדִנּי ֶ֛ ה  ֹּ֧ ָענ  }כז{ 

י ֻֽ ּדִ ין -ָרָז֙ה  יִמַ֣ ַחּכִ א  ָלֹּ֧ ל  א ַּ֔ ָ ש  א  ּכַָ֣ ַמלְׁ

ה   ַ֥ ֲחָויָ ַהֻֽ לְׁ ין  ִלַּ֖ ָיכְׁ ין   ִרַּ֔ זְׁ ּגָ י֙ן  ּמִ ט  ַחרְׁ ין  ִפַּ֗ ְׁ ש  ָאֻֽ

א: ֻֽ ּכָ ַמלְׁ  לְׁ

הסוד    ואמר  המלך  לפני  דניאל  ענה 
שהמלך מבקש לדעתו לא יכולים חכמים 

 טומים ומכשפים להודיעו למלך  אשפים חר
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א  ַ֣ ל  ּגָ ֙א  ַמּיָ ְׁ ש  ּבִ ּה  ֱאָלֵ֤ י  ִאיַתַ֞ ַרַ֡ם  ּבְׁ }כח{ 

י   ַ֥ ה ּדִ ר ָמֶ֛ ֶנּצַַּ֔ ּוַכדְׁ בֻֽ ֙א נְׁ ּכָ ַמלְׁ ע לְׁ הֹוַדַּ֗ ין וְׁ ָרִזַּ֔

ַ֥י  ו  ֶחזְׁ וְׁ ךְׁ  ָמֹ֨ ֶחלְׁ א   ֑ יֹוַמּיָ ית  ַאֲחִרַ֣ ּבְׁ ַּ֖א  ֶלֱהו 

ל ֶ֛ךְׁ ַעֻֽ ָ אש  ּוא:-ר  ָנַ֥ה הֻֽ ָבַּ֖ךְׁ ּדְׁ ּכְׁ ְׁ  ִמש 

א  יש  בש-אולם  סודות לוה  מגלה  מים 
שיהיה  מה  נבוכדנצר  למלך  והודיע 
וחזיון   חלומך  הוא[  ]וזה  הימים  באחרית 

 ראשך על משכבך ]זה הוא[ )פ(  

  

֙  ַעל יֹוָנךְׁ א ַרעְׁ ַּ֗ ּכָ ּתְׁ ַמלְׁ נְׁ - }כט{ )אנתה( ַאַ֣

ה   ָנ֑ י דְׁ ַ֣ ַּ֖א ַאֲחר  י ֶלֱהו  ַ֥ ה ּדִ קּו ָמֶ֛ ִלַּ֔ ךְׁ סְׁ ָבַ֣ ּכְׁ ְׁ ִמש 

א  ֶ֛ א ָרַזּיָ ֹּ֧ ָגל  ךְׁ ָמהוְׁ ָעַּ֖ ֻֽ -הֹודְׁ י ֶלֱהו   : אִדַ֥

אתה המלך הלכת לישון מתוך מחשבות  
ומגלה   האלה  הימים  אחרי  יהיה  מה 

 הסודות הודיע לך מה שיהיה 

י ֻֽ ָמ֙ה ּדִ ָחכְׁ א בְׁ ה ָלֵ֤ ֙י ִמן -}ל{ ַוֲאָנַּ֗ ַ֥י ּבִ -ִאיתַ

ל ן ַעל-ּכָ י  ָלה ַּ֗ ִל֑ י  ּגֱִלַ֣ ה  ָנַּ֖ ַ֥א דְׁ ָרזָ א  ּיַָּ֔ - ַחּיַ

מַ  לְׁ ָר֙א  ְׁ ִפש  י  ֵ֤ ּדִ ַרת֙  בְׁ ּון ּדִ עַּ֔ הֹודְׁ יְׁ א  ַ֣ ּכָ לְׁ

ַרעְׁ  יוְׁ ַ֥ ע: יֹונ  ֻֽ ּדַ נְׁ ָבַּ֖ךְׁ ּתִ  ִלבְׁ

ואני לא בחכמה שיש בי מכל חי נגלה לי  
הפתרון  שיודיעו  דבר  על  אלא  זה  סוד 

 למלך ותדע מחשבות לבך  

ָת֙   יְׁ ֲהַו֙ ה  ֵ֤ ָחז  א  ַּ֗ ּכָ ַמלְׁ ּתְׁ  נְׁ ַאַ֣ )אנתה(  }לא{ 

ב   ַרֶ֛ ַ֥ן  ּכ  ּדִ א  ָמֹ֨ ַצלְׁ יא  ַּ֔ ּגִ ש ַ ַח֙ד  ם  ַ֥ ל  צְׁ ּו  ַוֲאלֹ֨

ָקבְׁ וְׁ  ם לְׁ ַ֣ ַּ֖יר ָקא  ַּ֥ה ַיּתִ ךְׁ ִזיו  יל: ָל֑ ִחֻֽ ּה ּדְׁ ַּ֖ ו  ר   וְׁ

אתה המלך חוזה היית ודימית פסל אחד   
גדול והפסל הזה נכבד והודו יותר מהרגיל 

 עומד למולך ותוארו נורא   

י ֻֽ ּה֙ ּדִ אש   א  ר  ָמַּ֗ ּוא ַצלְׁ ב -}לב{ הַ֣ ב ָטַּ֔ ַהַ֣ דְׁ

ֹוִהי   עַ֥ מְׁ ף  ַס֑ כְׁ י  ַ֣ ּדִ ֹוִהי  ָרעַּ֖ ּודְׁ ֹוִהי  ֲחדַ֥

יַ  : וְׁ ש  ָחֻֽ י נְׁ ַ֥ ַּּ֖ה ּדִ ָכת   רְׁ

של    ראשו  ש[  ]הוא הפסל  ההוא  והפסל 
בטנו  כסף  של  וזרועותיו  חזהו  טוב  זהב 

 וירכיו של נחושת  

ֹוִהי  )מנהון(   לֹ֕ ל ַרגְׁ ֑ זֶ י ַפרְׁ ַ֣ ֹוִהי ּדִ קַּ֖ ָ }לג{ ש 

ף:  י ֲחַסֻֽ ַ֥ ַּ֖ין ּדִ ה  ל )ומנהון( ּוִמּנְׁ ֶזַּ֔ י ַפרְׁ ַ֣ י֙ן ּדִ ה   ִמּנְׁ

מהם    רגליו  כפות  ברזל  של  של שוקיו 
 ברזל ומהם של חרש 

יְׁ  ה ֲהַוַּ֗ ַ֣ ֶב֙ן     תָ }לד{ ָחז  ֶרת ֶא֙ ֵ֤ זֶ ּגְׁ י ִהתְׁ ַ֣ ד ּדִ ַעַ֠

י ַעל-ּדִ ָמ֙א  ַצלְׁ לְׁ ת  ָחֵ֤ ּומְׁ ִין  ִביַדַּ֔ א  -ָלַ֣

ֶקת  ַּ֖ ַהּד  וְׁ א  ֑ ּפָ ַחסְׁ וְׁ א  ָלַּ֖ זְׁ ַפרְׁ י  ַ֥ ּדִ ֹוִהי  לַּ֔ ַרגְׁ

ֹון:   ִהּמֻֽ

וחוזה היית עד אשר נחצבה והורמה אבן  
לא בידיים והכתה את הפסל על אצבעות 
 רגליו העשויות ברזל וחרס ונתצה אותם  

ִין}לה{ ּב   א    אַדַ֣ ּפָֹ֨ ָל֩א ַחסְׁ זְׁ רְׁ קּו ַכֲחָדַ֡ה ּפַ ַ֣ ּדָ

ִמן ּור  עַ֣ ּכְׁ ַוֲהוֹו֙  א  ַדֲהָבַּ֗ וְׁ א  ַ֣ ּפָ סְׁ ּכַ א  ִָּ֜ ָחש  -נְׁ

י ר  רּוָחַּ֔ -ִאּדְׁ ִהּמֹו֙ן  ֵ֤א  ש ָ ּונְׁ ִיט   ָכלַקַּ֔ וְׁ -א  

ַּ֖ר ָלא י-ֲאתַ ֻֽ ּדִ  | א  ָנַ֣ ַאבְׁ וְׁ ֑הֹון  ח לְׁ ַכַ֣ ּתֲ ְׁ -ִהש 

ת   ָלַ֥ ּומְׁ ב  ַרַּ֖ ּור  טַ֥ לְׁ ת  ֲהָוֶ֛ א  ָמַּ֗ ַצלְׁ לְׁ ת  ָחַ֣ מְׁ

ל א-ּכָ ָעֻֽ  :ַארְׁ

ואז נטחנו כאחד הברזל החרש הנחושת  
הקיץ  מגרנות  כמוץ  והיו  והזהב  הכסף 
ונשאה אותם הרוח וכל מקום לא נמצא 
להם והאבן שהכתה את הפסל היתה להר 

 גדול ומלאה את כל הארץ  

אַמַ֥ר ֳקָדם ּה נ  ַּ֖ ר  ְׁ א  ּוִפש  ָמַּ֔ ה ֶחלְׁ ָנַ֣ - }לו{ ּדְׁ

א: ּכָֻֽ  ַמלְׁ

 זה החלום ופתרונו נאמר לפני המלך  
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א  }לז ֑ ַכּיָ א ֶמֶַּ֖לךְׁ ַמלְׁ ּכַָּ֔ ּתְׁ ַמלְׁ נְׁ { )אנתה( ַאַ֣

א   ַ֥ ּפָ ָתקְׁ א  וְׁ ָנֶ֛ ַ֥א ִחסְׁ כּותָ א ַמלְׁ ַמּיַָּ֔ ְׁ ּה ש  י ֱאָלַ֣ ּדִִּ֚

ַהב א יְׁ יָקָרַּ֖ : -ִוֻֽ ךְׁ  ָלֻֽ

אלקי   אשר  המלכים  מלך  המלך  אתה 
השמים נתן לך את המלכות הכח הגבורה  

 והכבוד    

ָכל ּובְׁ י-}לח{  נ  ֻֽ ּבְׁ ין   ִרַ֣ יְׁ ָדֻֽ )דארין(  י  ַ֣ - ּדִ

אֲאַ֠  ָ עֹוף  ָנש  וְׁ א  ָרֵ֤ ּבָ ת  יַוֹ֨ ב -ח  ַהַ֣ יְׁ ֙א  ַמּיָ ְׁ ש 

)אנתה( ֑הֹון  ָכּלְׁ ּבְׁ ךְׁ  ָטַּ֖ לְׁ ְׁ ַהש  וְׁ ךְׁ  יָדַּ֔ -ּבִ

ּתְׁ  א:-ַאנְׁ י ַדֲהָבֻֽ ַ֥ ַּ֖ה ּדִ ָ אש  ּוא ר   הַּ֔

וכל מקום אשר שוכנים בני האדם חיות   
והמשילך   בידך  נתן  ועוף השמים  השדה 

 על כולם אתה הוא ראש הזהב 

ּום מַ  קֶ֛ ךְׁ ּתְׁ ָרַּ֗ וּ לְׁ }לט{ ּוָבתְׁ עא    כַ֥ י ֲאַרַ֣ ָאֳחִרַּ֖

ָאֳחִר֙י  ה  ִליָתָאֵ֤ תְׁ )תליתיא(  ּו  כֹ֨ ּוַמלְׁ ךְׁ  ֑ ִמּנָ

ָכל ט ּבְׁ ַלַּ֖ ְׁ י ִתש  ַ֥ א ּדִ ַָּ֔ ָחש  י נְׁ ַ֣ א:-ּדִ ָעֻֽ  ַארְׁ

ממך   שפלה  מלכות  תקום  ואחריך 
הנחושת  של  אחרת  שלישית  ומלכות 

 אשר תמשול בכל הארץ   

ַ֥א   ֱהו  ּתֶ ה  יָעָאַּ֔ ִבַ֣ רְׁ )רביעיה(  כּו֙  ּוַמלְׁ }מ{ 

ה   יָפַּ֖ אַתּקִ ָל֑ זְׁ ַפרְׁ ל  ּכְׁ ָל֙א  -ּכָ זְׁ ַפרְׁ י  ֵ֤ ּדִ ל  ֳקב ַּ֗

י ֻֽ ּדִ א  ָלֶ֛ זְׁ ַפרְׁ כְׁ ּוֻֽ א  ּלָ ּכַֹּ֔ ל֙   ָחש   וְׁ ק  ֵ֤ ַהּד  - מְׁ

ל ָרַעַ֥ע ּכָ ַע:-מְׁ רֹֻֽ ת  ק וְׁ ַ֥ ּדִ ין ּתַ ַּ֖  ִאּל 

כברזל   חזקה  תהיה  הרביעית  והמלכות 
ומפזר הכל   וכברזל כדרך שהברזל טוחן 

 השובר את כל אלו תטחן ותשבור   

י ִדֻֽ וְׁ ָתה  -}מא{  יְׁ אֲחַזִּ֜ ַ֣ ַלּיָ א    ַרגְׁ ָעָתַּ֗ ּבְׁ ֶאצְׁ וְׁ

י ֻֽ ּדִ ף  ֲחַסֵ֤ ן  ה ַ֞ ִמּנְׁ )ומנהון(  -)מנהון(  ֶפָח֙ר  

ה ּוִמן ֱהו ַּ֔ ִליָג֙ה ּתֶ ּו פְׁ כֵ֤ ל ַמלְׁ ֶזַּ֔ רְׁ ין ּפַ ַ֣ ה  -ּוִמּנְׁ

א ֱהו  ֶלֻֽ א  ָלַּ֖ זְׁ ַפרְׁ י  ִדַ֥ ַ֥א  תָ ּבְׁ ל-ִנצְׁ ּכָ - ַבּ֑ה 

י   ַ֣ ּדִ ל֙  ֲחַסַ֥ף  ֳקב  ּבַ ב  ָעַרַּ֖ מְׁ א  ָלַּ֔ זְׁ רְׁ ּפַֹ֨ ָתה  יְׁ ֲחַזַּ֔

א:  ִטיָנֻֽ

והאצבעות    הרגליים  כפות  חזית  ואשר 
מלכות  ברזל  ומהם  היוצר  חרש  מהם 
חלוקה תהיה ויהיה בה מחוזק הברזל כמו  

 שחזית ברזל מעורב בחרש הטיט  

ַ֥ין   ה  ִמּנְׁ )מנהון(  א  ַלּיַָּ֔ ַרגְׁ ָעת֙  ּבְׁ ֶאצְׁ וְׁ }מב{ 

ּוִמּנְׁ  )ומנהון(  ל  ַּ֖ זֶ רְׁ ִמןּפַ ף  ֲחַס֑ ין  ַ֣ ת  -ה  ָצֵ֤ קְׁ

 ַּ֖ ּוִמּנַ ה  יָפַּ֔ ַתּקִ ה  ַ֣ ֱהו  ּתֶ כּוָת֙א   ַ֥ה    הּ ַמלְׁ ֱהו  ּתֶ

ה: ִביָרֻֽ  תְׁ

ומהם   ברזל  מהם  הרגליים  ואצבעות 
חרש מקצה המלכות תהיה חזקה וממנה 

 תהיה שבירה   

ָעַר֙ב   מְׁ ָל֙א  זְׁ רְׁ ּפַ ָת  יְׁ ֲחַזַּ֗ י  ִדַ֣ וְׁ )די(  }מג{ 

ֶלֱהֹון֙  ין  ִבֵ֤ ָערְׁ ִמתְׁ א   ִטיָנַּ֔ ף  ֲחַסַ֣ ע  ּבַ ַרַ֣ זְׁ ּבִ  

א ָלֻֽ א וְׁ ַָּ֔ ה ִעם-ֲאָנש  ָנַ֣ ין ּדְׁ ִקַּ֖ בְׁ ן ּדָ נָ֑ -ֶלֱהֹוַ֥   ה ּדְׁ

א ִעם-ה ֻֽ ב  ָעַרַּ֖ ִמתְׁ א  ָלַ֥ א  ָלַּ֔ זְׁ ַפרְׁ י  ִדַ֣ - כְׁ

א:  ֻֽ ּפָ  ַחסְׁ

ומה שראית ברזל מעורב בחרש הטיט  
מתערבים יהיו עם זרע אנשים ולא יהיו  
דבקים זה עם זה כמו שברזל לא מתרכב  

 עם החרש 

ֹון   יהַ֞ יֹומ  בְׁ ִקי֩ם  }מד{ ּוֻֽ ּון  יְׁ א ִאּנַּ֗ ַ֣ ַכּיָ י ַמלְׁ ֹּ֧ ּדִ

י   ֵ֤ ּדִ כּו֙  ַמלְׁ א  ֵ֤ ַמּיָ ְׁ ש  ּה  ִמין֙ ֱאָלֹ֨ ָעלְׁ א    לְׁ ָלַ֣

א   ָלַ֣ ן  ָאֳחָרַּ֖ ַעַ֥ם  לְׁ ה  כּוָתַּ֔ לְׁ ּוַמֹ֨ ל  ַחּבַַּ֔ ִתתְׁ

אלקי   יקים  ההם  המלכים  של  ובימיהם 
תשחת  לא  שלעולמים  מלכות  השמים 
תרסק   תעזב  לא  אחר  לעם  ומלכותה 
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ל ּכָ י֙ף  ָתס  וְׁ ק  ֵ֤ ּדִ ּתַ ִב֑ק  ּתְׁ ְׁ ין -ִתש  ַ֣ ִאּל 

א: ֻֽ ַמּיָ ָעלְׁ ּום לְׁ קַ֥ ִהַּ֖יא ּתְׁ א וְׁ ָוָתַּ֔ כְׁ  ַמלְׁ

ותאבד את כל המלכויות האלו והיא תקום  
 לעולמים  

ל ּכָ י-}מה{  ֻֽ ּדִ ל  ַ֣ ִמּטּוָר֩א  -ֳקב  י  ַ֣ ּדִ ָת  יְׁ ֲחַזַ֡

י ּדִ ֶבן  ֶאִּ֜ ֶרת  ֶזֹ֨ ּגְׁ ֶקת  - ִאתְׁ ַהּדֶ וְַׁ֠ ִין  ִביַדַּ֗ א  ָלַ֣

חָ  נְׁ א  ָלֹ֨ זְׁ רְׁ א  ּפַ ַדֲהָבַּ֔ וְׁ א   ַ֣ ּפָ סְׁ ּכַ ֙א  ּפָ ַחסְׁ ֵ֤א  ָ ש 

ַּ֖א  י ֶלֱהו  ַ֥ ה ּדִ א ָמֶ֛ ּכַָּ֔ ַמלְׁ ע לְׁ ּה ַר֙ב הֹוַדַ֣ ֱאָלַ֥

דְׁ  י  ַ֣ ה ַאֲחר  יַמַ֥ן    ָנ֑ ה  ּומְׁ ָמַּ֖א  ֶחלְׁ יב  ַ֥ ַיּצִ וְׁ

ּה: ֻֽ ר  ְׁ ש   ּפִ

נחצבה   שמההר  שראית  מה  כנגד 
את  וטחנה  בידיים  שלא  אבן  והורמה 

- הברזל הנחושת החרש הכסף והזהב הא
הודיע הגדול  אחרי    ל  שיהיה  מה  למלך 

 הזמן הזה והחלום אמת ונאמן פתרונו )פ(  

  

ַפַ֣  נְׁ ֙ר  ֶנּצַ ּוַכדְׁ בֻֽ נְׁ א  ֵ֤ ּכָ ַמלְׁ אַדִין  ּב ַ֠   ל }מו{ 

ָח֙ה  -ַעל ּוִמנְׁ ד  ִג֑ סְׁ אל  ַּ֖ ָדִנּי  ּולְׁ ֹוִהי   ּפַּ֔ ַאנְׁ

ּה: ֻֽ ָכה ל  ַ֥ ַנּסָ ין ֲאַמַּ֖ר לְׁ יחִֹחַּ֔ ִנַ֣  וְׁ

פניו    על  נפל  נבוכדנצר  המלך  אז 
רצה  וקרבנות  ומנחה  לדניאל  והשתחוה 

 להקריב לפניו  

ִמן ר  ָאַמַּ֗ וְׁ אל   ָדִנּי ִּ֜ א לְׁ ֹ֨ ּכָ ַמלְׁ ֩ה  ָענ  -}מז{ 

ֱאָלֹּ֧  ּוא  הַ֣ ֹון  ֱאָלֲהכַּ֗ י  ַ֣ ּדִ ֹ֙ט  ש  ין   הּ קְׁ ֱאָלִהֶ֛

ּתָ   לְׁ כ ַּ֔ יְׁ י  ַ֣ ּדִ ין  ֑ ָרזִ ה  ַ֣ ָגל  וְׁ ִכַּ֖ין  ַמלְׁ א  ַ֥ ּוָמר 

ה:  ָנֻֽ ַ֥ה דְׁ א ָרזָ ַּ֖ ל  ִמגְׁ  לְׁ

ענה המלך לדניאל ואמר אמת שאלקיכם   
הוא אלקי האלקים ואדון המלכים ומגלה 
הסוד   את  לגלות  יכולת  שהרי  נסתרות 

 הזה 

ן  ָנֹ֨ י  ּוַמּתְׁ ַּ֗ אל ַרּבִ ָדִנּי ַ֣ א לְׁ ִּ֜ ּכָ ִין ַמלְׁ  }מח{ ֱאַדֹ֨

ןַר  ָבֵ֤ רְׁ ַהב  בְׁ יְׁ יָא֙ן  ּגִ ל  -ש ַ ַעַּ֖ ּה  ט ַּ֔ לְׁ ְׁ ש  ַהֹ֨ וְׁ ּה  ל ַּ֔

ל ַרב-ּכָ וְׁ ֶב֑ל  ּבָ ת  ִדיַנַ֣ ל-מְׁ ּכָ ל  ַעַּ֖ ין  ִנַּ֔ - ִסגְׁ

ל:  ַ֥י ָבֶבֻֽ ימ   ַחּכִ

ומתנות   דניאל  את  גידל  המלך  אז 
כל  על  והמשילו  לו  נתן  ורבות  נכבדות 
 מדינת בבל ושר סגנים על כל חכמי בבל  

א ִמן ָעַ֣ ָדִנּי אל֙ ּבְׁ ּכַָּ֔ -}מט{ וְׁ ל     אַמלְׁ י ַעֵ֤ ַּ֗ ּוַמּנִ

ךְׁ   ַרַ֥ דְׁ ַ ש  לְׁ ל  ֶבַּ֔ ּבָ ת  ִדיַנַ֣ מְׁ י  ּדִִּ֚ ֙א  ּתָ ידְׁ ֲעִבֻֽ

א: ֻֽ ּכָ ע ַמלְׁ ַרַ֥ תְׁ אל ּבִ ַּ֖ ָדִנּי  ֑גֹו וְׁ ד נְׁ ַ֣ ַּ֖ךְׁ ַוֲעב  ַ יש   מ 

ודניאל שאל מן המלך ומינה על מלאכת   
נגו   ועבד  מישך  שדרך  את  בבל  מדינת 

 ודניאל בשער המלך )פ( 

  

  ג-דניאל פרק

  

י}א{   ֻֽ ם ּדִ ַ֣ ל  א ֲעַב֙ד צְׁ ַּ֗ ּכָ ר ַמלְׁ ַ֣ ֶנּצַ בּוַכדְׁ - נְׁ

֑ת  ִ ין ש  ַ֣ ּה ַאּמִ ַּ֖ ָתי  ין ּפְׁ ַּ֔ ּתִ ִ ין ש  ַ֣ ּה֙ ַאּמִ ב  רּומ  ַהַּ֔ דְׁ

ל: ֶבֻֽ ת ּבָ ִדיַנַּ֖ מְׁ א ּבִ ת ּדּוָרַּ֔ ַעַ֣ ִבקְׁ ּה֙ ּבְׁ  ֲאִקימ 

זהב    של  צלם  עשה  המלך  נבוכדנצר 
אמות  שש  רוחבו  אמה  שישים  גובהו 

 והקימו בבקעת דורא במדינת בבל 

ש  |  } ַנַ֣ ִמכְׁ ַלַ֡ח לְׁ ְׁ ַ֡א ש  ּכָ ר ַמלְׁ ַ֣ ֶנּצַ בּוַכדְׁ ב{ ּונְׁ

ַפֲחָוָתַ֡א   ּוֻֽ א  ַ֣ ַנּיָ ִסגְׁ ַנּיַָ֡א  ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ֲאַחש  ַלֻֽ

א   י ַּ֔ ּתָ פְׁ ּתִ ֙א  ַרּיָ ָתבְׁ ּדְׁ א  ֵ֤ ַרּיָ בְׁ ָדֹ֨ גְׁ ֩א  ַרּיָ זְׁ ּגָ ֲאַדרְׁ

את   לכנס  שלח  המלך  ונבוכדנצר 
וכל    ... והפחות  הסגנים  האחשדרפנים 
מושלי המדינות לבוא לחנוכת הצלם אשר  

 הקים נבוכדנצר המלך    
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ת   ַ֣ ּכַ ַלֲחנ  ֙א  ת  מ  לְׁ יָנתָ֑א   ִדֻֽ מְׁ י  ַ֣ טֹנ  לְׁ ִ ש  ל  כַֹּ֖ וְׁ

נֶ  בּוַכדְׁ ים נְׁ ַּ֖ י ֲהק  ַ֥ א ּדִ ָמַּ֔ א: ַצלְׁ ֻֽ ּכָ ר ַמלְׁ ַ֥  ּצַ

ַנּיַָ֡א  ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ֲאַחש  ַ֡ין  ִ ש  ּנְׁ ּכַ תְׁ ִמֻֽ ִין  אַדַ֡ ּב  }ג{ 

א   ַ֣ ַרּיָ זְׁ ּגָ ֲאַדרְׁ ַפֲחָוָתַ֡א  ּוֻֽ א  ַ֣ ַנּיָ ֩א  ִסגְׁ ַרּיָ ָדבְׁ גְׁ

א   יָנָתַּ֔ ִדֻֽ י מְׁ ַ֣ טֹנ  לְׁ ִ כֹל֙ ש  א וְׁ י ַּ֗ ּתָ פְׁ א ּתִ ַרּיִָּ֜ בְׁ ָתֹ֨ ּדְׁ

ר   ַ֣ ֶנּצַ בּוַכדְׁ נְׁ ים  ַּ֖ ֲהק  י  ַ֥ ּדִ א  ָמַּ֔ ַצלְׁ ת  ַ֣ ּכַ ַלֲחנ 

א  ָמַּ֔ ל ַצלְׁ ַ֣ ִמי֙ן ָלֳקב  יְׁ ָקֻֽ ֑א  )וקאמין( וְׁ ּכָ ַמלְׁ

ר: ֻֽ ֶנּצַ בּוַכדְׁ ים נְׁ ַּ֖ י ֲהק  ַ֥  ּדִ

הסגנים   האחשדרפנים  התכנסו  ואז 
ושלי המדינות לחנוכת הפחות ה... וכל מ

הצלם אשר הקים נבוכדנצר המלך ועמדו  
 מול הצלם שהקים נבוכדנצר 

ִרי֙ן  מְׁ ָאֻֽ ֹון  כֵ֤ לְׁ ִיל   ָח֑ בְׁ א  ַ֣ ָקר  א  ַּ֖ ָכרֹוזָ וְׁ }ד{ 

א: ֻֽ ַנּיָ ָ ִלש ּ א וְׁ ַּ֖ ּיָ ּמַ א א  ַמּיַָּ֔ מְׁ  ַעֻֽ

והכרוז קורא בכח לכם אומרים העמים  
 האומות והלשונות 

י ֻֽ ּדִ ָנַ֡א  ִעּדָ ּבְׁ א  -}ה{  ָנַ֣ ַקרְׁ ל  ָקַ֣ ּון  עַ֡ מְׁ ְׁ ִתש 

א   ָכֵ֤ ֹוס ַסּבְׁ רֹ֨ רֹוִקיָתא  )קיתרוס( ַקתְׁ ְׁ ש  ַמַ֠

ּון   לֵ֤ ּפְׁ א ּתִ ָמָר֑ י זְׁ ַ֣ נ  ל זְׁ כַֹּ֖ ה וְׁ ָיַּ֔ נְׁ ּפַֹ֣ ִרי֙ן סּומְׁ ּת  ַסנְׁ ּפְׁ

הֲ  י  ַ֥ ּדִ א  ֲהָבַּ֔ ּדַ ֶלם  ֶצַ֣ לְׁ דּו֙ן  ּגְׁ ִתסְׁ ים וְׁ ַּ֖ ק 

א:  ֻֽ ּכָ ר ַמלְׁ ַ֥ ֶנּצַ בּוַכדְׁ  נְׁ

בזמן בו תשמעו קול קרן משרוקית תוף  
לצלם  ותשתחוו  תפלו  זמר  מיני  וכל   ...

 הזהב שהקים נבוכדנצר המלך 

י -}ו{ ּוַמן הּ -ּדִ ד ּבַ ֑ ּג  ִיסְׁ ל וְׁ ַּ֖ א ִיּפ  ֲעתַָ֣א  -ָלַ֥ ַ ש 

ֹוא גֻֽ א לְׁ מ ַּ֔ רְׁ ּתָֻֽא : -ִיתְׁ דְׁ א ָיִקֻֽ ּון נּוָרַּ֖  ַאּתַ֥

יפול    יושלך מיד ומי אשר לא  וישתחוה 
 לתוך כבשן האש הבוער  

ל ּכָ הּ -}ז{  ּב  ָנַ֡ה  ּדְׁ ל  ַ֣ י -ֳקב  ִדַ֣ ּכְׁ ָנַ֡א  ִזמְׁ

ל ֻֽ ּכָ ין  ִעַ֣ ֻֽמְׁ ָ ָנ֩א  -ש  ַקרְׁ ל  ָקַ֣ ַמּיַָ֡א   ַעמְׁ

ָכ֙א   ּבְׁ ש ַ ֹוס  רֵ֤ ַקתְׁ )קיתרס(  א  ֹוִקיָתִּ֜ רֹ֨ ְׁ ַמש 

ל ֻֽ ּכָ ין  ִלֹ֨ פְׁ ָנֻֽ א  ָמָר֑ זְׁ י  ַ֣ נ  זְׁ ל  כַֹּ֖ וְׁ ין  ִרַּ֔ ט  ַסנְׁ - ּפְׁ

א   ַ֣ ַמּיָ א  א  ַמּיִָּ֜ מְׁ ֶלם ַעֻֽ ֶצַ֣ לְׁ ִדי֙ן  גְׁ ָסֻֽ א  ַנּיַָּ֗ ָ ִלש ּ וְׁ

א:  ֻֽ ּכָ ר ַמלְׁ ַ֥ ֶנּצַ בּוַכדְׁ ים נְׁ ַּ֖ י ֲהק  ַ֥ א ּדִ ֲהָבַּ֔  ּדַ

וכיון שכן בזמן ששמעו כל העמים את   
]חסר    ... התוף  המשרוקית  הקרן  קול 
סומפניא[ וכל מיני הזמר נפלו כל העמים  
האומות והלשונות והשתחוו לצלם הזהב 

 שהקים נבוכדנצר המלך 

ל ּכָ הּ -}ח{  ּב  ָנ֙ה  ּדְׁ ל  ֵ֤ בּו -ֳקב  ִרַּ֖ קְׁ א  ָנַּ֔ ִזמְׁ

י   ַ֥ ּדִ ֹון   יהַּ֖ צ  ַקרְׁ ַוֲאַכַ֥לּו  ִא֑ין  ּדָ ש ְׁ ּכַ ין  ִרַ֣ בְׁ ּג 

א:  ֻֽ הּוָדי   יְׁ

באו   עצמו  זמן  באותו  זה  כל  ובעקבות 
 אנשים כשדים והלשינו על היהודים   

֑א    ּכָ ַמלְׁ ר  ַּ֖ ֶנּצַ בּוַכדְׁ ִלנְׁ ין  ִרַּ֔ מְׁ ָאַ֣ וְׁ ֲענֹו֙  }ט{ 

 ֻֽ ִמַ֥ין ֱחיִ ָעלְׁ ַּ֖א לְׁ ּכָ  י:ַמלְׁ

המלך   המלך  לנבוכדנצר  ואמרו  ענו 
 לעולמים יחיה  

י   ַ֣ ם֒  ּדִ ע  ּתָ ּטְׁ ַ֣מְׁ ֮א ש ָ ּכָ ּתְׁ ַמלְׁ נְׁ }י{ )אנתה( ַאַ֣

י-ָכל ֻֽ ּדִ א  -ֱאָנַ֡ש   ָנַ֣ ַקרְׁ ל  ָקַ֣ ַמַ֡ע  ְׁ ִיש 

א  ָכֵ֤ ּבְׁ ש ַ ֹוס  רֹ֨ ַקתְׁ )קיתרס(  רִֹקיָתא  ְׁ ש  ַמַ֠

י  ַ֣ נ  זְׁ ל  כַֹּ֖ וְׁ ה   ָיַּ֔ נְׁ סּוּפַֹ֣ וְׁ )וסיפניה(  ִרי֙ן  ּת  ַסנְׁ פְׁ

א: ֲהָבֻֽ ֶלם ּדַ ֶצַ֥ ד לְׁ ַּ֖ ּג  ִיסְׁ ל וְׁ ַ֥ א ִיּפ  ָמָר֑  זְׁ

אתה המלך הוצאת צו שכל אדם אשר   
ישמע את קול הקרן המשרוקית התוף ...  
 וכל מיני הזמר יפול וישתחווה לצלם הזהב 
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ּוַמן י -}יא{  א -ּדִ מ ֹ֕ רְׁ ִיתְׁ ד   ֑ ּג  ִיסְׁ וְׁ ל  ַּ֖ ִיּפ  א  ָלַ֥

ֹוא גֻֽ ּתָֻֽא:-לְׁ דְׁ א ָיִקֻֽ ּון נּוָרַּ֖  ַאּתַ֥

שלא    לתוך  ומי  יושלך  וישתחוה  יפול 
 כבשן האש הבוער  

י ֻֽ ּדִ ן  הּוָדאִיַּ֗ יְׁ ין  ִרַ֣ בְׁ ּג  י  ִאיַתַ֞ יָת -}יב{  ֵ֤ ַמּנִ

הֹו֙ן ַעל ךְׁ  -ָיתְׁ ַרַ֥ דְׁ ַ ל  ש  ֶבַּ֔ ת ּבָ ִדיַנַ֣ ֲעִביַדת֙ מְׁ

ךְׁ ָלא א ִאּל ַּ֗ ַ֣ ַרּיָ בְׁ ֑גֹו ּג  ד נְׁ ַ֣ ַּ֖ךְׁ ַוֲעב  ַ יש  ּו -מ  מֻֽ ש ָֹ֨

)לאלהיך(  ם  ע ַּ֔ טְׁ ֙א  ּכָ ַמלְׁ ךְׁ  ֲעָלֵ֤ )עליך( 

אלָ  י  ל ֻֽ ַ֥ ּדִ א  ֲהָבֶ֛ ּדַ ֶלם  ֶצֹּ֧ ּולְׁ ין  ִחַּ֔ ָפלְׁ א  ָלַ֣  ֙ ָהךְׁ

ין:  ִדֻֽ א ָסגְׁ ּתָ ָלַ֥ ימְׁ ַּ֖  ֲהק 

ישנם אנשים יהודים אשר מינית אותם  
על עבודת מדינת בבל שדרך מישך ועבד  
נגו אנשים אלו לא נשמעו לצו שלך המלך 
לאלהיך אינם עובדים ולצלם הזהב אשר 

 הקמת אינם משתחווים )ס(  

  

נְׁ  ִין  אַדֵ֤ ּב  ה }יג{  ַוֲחָמַּ֔ ז  ַגַ֣ רְׁ ּבִ ֙ר  ֶנּצַ בּוַכדְׁ

ד   ַ֣ ַוֲעב  ַּ֖ךְׁ  ַ יש  מ  ךְׁ  ַרַ֥ דְׁ ַ ש  לְׁ ה   ָתָיַּ֔ ַהיְׁ לְׁ ֲאַמ֙ר 

ֳקָדַ֥  ַּ֖יּו  יתָ ה  ךְׁ  ִאּל ַּ֔ א  ַ֣ ַרּיָ בְׁ ּג  ִי֙ן  אַד֙ ּב  ֑גֹו   ם נְׁ

א: ֻֽ ּכָ  ַמלְׁ

אז נבוכדנצר באפו וחמתו אמר להביא  
ואז האנשים  נגו  ועבד  את שדרך מישך 

 האלו הובאו לפני המלך 

א  }יד{  ֹ֕ ּדָ ֹון ַהצְׁ הַּ֔ ר לְׁ ָאַמַ֣ ֙ר וְׁ ֶנּצַ ַכדְׁ ֻֽ ב  ה נְׁ ֵ֤ ָענ 

א   ָלֵ֤ י  אָלַהַּ֗ ֻֽ ל  ֑גֹו  נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעב  ַּ֖ךְׁ  ַ יש  מ  ךְׁ  ַרַ֥ דְׁ ַ ש 

י  ַ֥ ּדִ א  ֲהָבֶ֛ ּדַ ֶלם  ֶצֹּ֧ ּולְׁ ין  ִחַּ֔ לְׁ ֻֽ ּפָ יכֹו֙ן  ית  ִאֻֽ

ין:  ִדֻֽ גְׁ א ָסֻֽ יֶמת ָלַ֥ ַּ֖  ֲהק 

הזה   לצד  האם  נבוכדנצר  להם  אמר 
אינכם   שלאלהי  נגו  ועבד  מישך  שדרך 

ולצ לא  עובדים  שהקמתי  הזהב  לם 
 משתחוים 

י  ַ֣ ּדִ ין   ֲעִתיִדַּ֗ ֹון  יכַ֣ ית  ִאֻֽ ן  ֹּ֧ ה  ן  ַעַ֞ ּכְׁ }טו{ 

י ֻֽ ּדִ ָנַ֡א  ִעּדָ א  -בְׁ ָנַ֣ ַקרְׁ ל  ָקַ֣ ּון  עַ֡ מְׁ ְׁ ִתש 

וֹ  רַ֣ ַקתְׁ )קיתרס(  רֹוִקיתַָ֣א  ְׁ ָכַ֡א    סַמש  ּבְׁ ש ַ

א   ָמָרַּ֗ זְׁ י  ַ֣ נ  זְׁ  | ל  כַֹ֣ וְׁ ה  ָיִּ֜ נְׁ ּפֹֹ֨ סּומְׁ וְׁ ִרי֩ן  ּת  ַסנְׁ ּפְׁ

י א ִדֻֽ ָמַ֣ ַצלְׁ דּו֮ן לְׁ ּגְׁ ִתסְׁ ּון וְׁ לַ֣ ּפְׁ ֙ן -ּתִ ה  ֒ת וְׁ ד  ַעבְׁ

הּ  ּבַ ּון  דַּ֔ ּגְׁ ִתסְׁ א  ֹון -ָלַ֣ מַּ֔ רְׁ ִתתְׁ ֲעתַָ֣ה  ַ ש 

ֹוא גֻֽ ּוַמן-לְׁ ּתָ֑א  דְׁ ָיִקֻֽ א  נּוָרַּ֖ ּון  ּוא -ַאּתַ֥ הַ֣

כַּ֖  ִבנְׁ ֻֽיזְׁ ש   י יְׁ ַ֥ ּה ּד  י: -ִמן ןוֹ ֱאָלַּ֔ ָדֻֽ  יְׁ

ועתה אם אתם עתידים כאשר תשמעו   
וכל מיני זמר    ... קול קרן משרוקית תוף 
לא   ואם  שעשיתי  לצלם  ותשתחוו  תפלו 
תשתחוו באותו הזמן תושלכו לתוך כבשן  

הא הוא  ומי  הבוער  שיציל -האש  לוה 
 אתכם מידי  

ֹו  גַּ֔ נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעב   ֙ ךְׁ ַ יש  מ  ךְׁ  ַרֵ֤ דְׁ ַ ש  ֹו  ֲענַּ֗ }טז{ 

ין לְׁ  ִרַּ֖ ָאמְׁ ֑אמַ וְׁ ּכָ א  לְׁ ר ָלֻֽ ֶנּצַַּ֔ ּוַכדְׁ בֻֽ ין  -נְׁ ִחֹ֨ ְׁ ַחש 

ָנה ַעל חְׁ :-ֲאַנֹּ֧ ם ַלֲהָתבּותָֻֽךְׁ ָגַּ֖ תְׁ ה ּפִ ָנֶ֛  ּדְׁ

ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרו למלך   
נבוכדנצר לא צריכים אנחנו על זה דבר 

 להשיבך  

י ֻֽ ָנ֙א ּדִ י ֱאָלַה֙ ן ִאיַתַּ֗ ַ֣ ין -}יז{ ה  ִחַּ֔ לְׁ ָנא ָפֻֽ חְׁ ֲאַנַ֣

יָזבּותַָ֑נא ש   לְׁ א -ןִמ    ָיִכַּ֖ל  נּוָרֹּ֧ ּון  ַאּתֹ֨

ּתֶָ֛א ּוִמן דְׁ ב: -ָיִקֻֽ ֻֽ יזִ ש   ַּ֖א יְׁ ּכָ ךְׁ ַמלְׁ ָדַ֥  יְׁ

אם יש איתנו אלקינו שלו אנחנו עובדים  
יוכל להצילנו מכבשן האש הבוער ומידך  

 המלך יציל 
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א יַע ֶלֱהו  ִדַ֥ א  יְׁ ן ָלַּ֔ ַ֣ ה  י -}יח{ וְׁ ֵ֤ ֑א ּדִ ּכָ ךְׁ ַמלְׁ ָלַּ֖

ָלא  ֙ אָלָהִיךְׁ ֻֽ ִחַּ֔ -ל  לְׁ ָפֻֽ ִאיתַַָ֣נא  ין  )איתינא( 

ֶלםוּ  ֶצֹּ֧ ד:  לְׁ ֻֽ ּג  א ִנסְׁ ּתָ ָלַ֥ ימְׁ ַּ֖ י ֲהק  ַ֥ א ּדִ ֲהָבֶ֛  ּדַ

וגם אם לא ידוע יהיה לך המלך שלאלהיך  
ולצלם הזהב אשר הקמת לא   לא נעבוד 

 נשתחוה )ס(  

  

א   ֱחָמַּ֗ י  ִלַ֣ מְׁ ִהתְׁ ר  ֶנּצִַּ֜ בּוַכדְׁ נְׁ ִין  אַדֹ֨ ּב  }יט{ 

ַעל י  ַּ֔ ּנִ ּתַ ְׁ ֶאש  )אשתנו(  ֹוִה֙י  ּפ֙ ַאנְׁ ם  ֵ֤ ל  - ּוצְׁ

י מ  ךְׁ  ַרַ֥ דְׁ ַ ַועֲ ש  ַּ֖ךְׁ  ַ דש  ָאַמ֙ר    ב ַ֣ וְׁ ה  ֵ֤ ָענ  ֑גֹו  נְׁ

ד א ַחֹ֨ ַאּתּוָנַּ֔ א  לְׁ ַ֣ ז  מ  ַּ֖ה -לְׁ י ֲחז  ַ֥ ל ּדִ ה ַעֶ֛ ָעַּ֔ בְׁ ִ ש 

ּה:  ֻֽ י  זְׁ מ   לְׁ

פניו   וצלם  חמה  התמלא  נבוכדנצר  אז 
נגו ענה  ועבד  השתנה על שדרך מישך 
ממה  שבע  פי  הכבשן  את  להסיק  ואמר 

 שראוי להסיקו  

י ר  ֻֽ ּבָ ּגִ ין  ִרֵ֤ בְׁ ג  ּולְׁ ִיל֙  -}כ{  ל ַּ֔ ַח֙ ַחיְׁ בְׁ י  ַ֣   הּ ּדִ

֑גֹו   ד נְׁ ַ֣ ַּ֖ךְׁ ַוֲעב  ַ יש  ךְׁ מ  ַרַ֥ דְׁ ַ ש  ה לְׁ ָתַּ֔ ַכּפָ ֲאַמ֙ר לְׁ

ּתָֻֽא: דְׁ א ָיִקֻֽ ּון נּוָרַּ֖ ַאּתַ֥ א לְׁ מ ֹ֕ ִמרְׁ  לְׁ

ולאנשים גבורי חיל שבחילו אמר לאסור   
להשליכם  נגו  ועבד  מישך  שדרך  את 

 לכבשן האש הבוער  

ךְׁ   ִאּל ַּ֗ א  ַ֣ ַרּיָ בְׁ ּג  ִין  אַדִּ֜ ּב  תּו֙  }כא{  ִפ֙ ּכְׁ

ֹון   יהַּ֔ ש   ּטְׁ ּפַ )פטישיהון(  יהֹו֙ן  ל  ּבָ ַסרְׁ ּבְׁ

ֹוא גֻֽ לְׁ יו  ִמֹ֕ ּורְׁ י֑הֹון  ש   ב  ּולְׁ ֹון   הַּ֖ ָלתְׁ ּבְׁ ַכרְׁ - וְׁ

ּתָֻֽא: דְׁ א ָיִקֻֽ ּון נּוָרַּ֖  ַאּתַ֥

  ...... בעטיפותם  נקשרו  אלו  אנשים  אז 
האש  כבשן  לתוך  והושלכו  ולבושיהם 

 הבוער 

ל ּכָ ִמן-}כב{  ה  ָנַּ֗ ּדְׁ ל  ַ֣ ֵ֤ -ֳקב  ִמּלַ י  ַ֞ ת ּדִ

ַאּתוּ  וְׁ ה  ָפַּ֔ צְׁ ַמחְׁ ֙א  ּכָ אַמלְׁ ַיּתִ֑יָרא     ָנַּ֖ ה  ַ֣ ז  א 

  ֙ ךְׁ ַ יש  ךְׁ מ  ַרֵ֤ דְׁ ַ ש  ֙קּו֙ לְׁ ַהּסִ י  ֵ֤ ּדִ ךְׁ  ִאּל ַּ֗ א  ַ֣ ַרּיָ בְׁ ּג 

א: י נּוָרֻֽ ַ֥ ִביָבַּ֖א ּדִ ְׁ ֹון ש  ל ִהּמַּ֔ ַ֣ ֹו ַקּטִ גַּ֔ ד נְׁ ַ֣  ַוֲעב 

עז   היה  המלך  שדבר  מה  ובעקבות 
האנשים   הרגיל  על  יתר  הוסק  והכבשן 
האלו שהעלו את שדרך מישך ועבד נגו 

 הרגו אותם ניצוצות האש  

ךְׁ   ַרַ֥ דְׁ ַ ש  ֹון   הַּ֔ ּת  ָלַ֣ ּתְׁ  ֙ ךְׁ ִאּל  א  ֵ֤ ַרּיָ בְׁ ג  וְׁ }כג{ 

ֹוא גֻֽ לּו לְׁ ַפֶ֛ ֑גֹו נְׁ ד נְׁ ַ֣ ַּ֖ךְׁ ַוֲעב  ַ יש  א -ַאּתּון -מ  נּוָרַ֥

תִֻֽי ַכּפְׁ ַּ֖א מְׁ ּתָ ִקדְׁ ֻֽ  ן:יָ

מישך    שדרך  שלשתם  האלו  והאנשים 
ועבד נגו נפלו לתוך כבשן האש הבוער  

 אסורים )פ(  

  

ר ַמלְׁ  ַ֣ ֶנּצַ בּוַכדְׁ ִי֙ן נְׁ א}כד{ ֱאַד֙ ם   ּכַָּ֔ ָקַ֣ ּה וְׁ ַוַּ֖ ּתְׁ

ֹוִהי  רַּ֗ בְׁ ֻֽ ַהּדָ לְׁ ר  ָאַמִּ֜ וְׁ ה  ָענ ֹ֨ ה  ָהָל֑ ּבְׁ ִהתְׁ ּבְׁ

גֹוא יָנא לְׁ ֵ֤ מ  א רְׁ ָלָתִּ֜ ין ּתְׁ ִרֹ֨ בְׁ נּוָר֙א  -ֲהָל֩א ג 

עָ  ין   ִתַּ֔ ַכּפְׁ יָבַּ֖א מְׁ ַיּצִ א  ּכַָּ֔ ַמלְׁ לְׁ ִרי֙ן  ָאמְׁ וְׁ ִין  ַנֵ֤

א: ֻֽ ּכָ  ַמלְׁ

בבהלה    וקם  תמה  המלך  נבוכדנצר  אז 
אנשים   שלשה  הלא  ליועציו  ואמר  ענה 
ואמרו  ענו  אסורים  האש  לתוך  השלכנו 

 למלך אמת המלך   

א ר ָהֻֽ ָאַמַּ֗ ה וְׁ ַ֣ ין -}כה{ ָענ  ִרַ֣ בְׁ ּג  ה  ה ָחז ִּ֜ ֲאָנֹ֨

ּבְׁ  ין  ִכַ֣ לְׁ ַמהְׁ ִי֙ן   ַר֙ ְׁ ש  ה  ָעַּ֗ ּבְׁ ֹואַארְׁ א -גֻֽ נּוָרַּ֔

ָלא י -ַוֲחָבַּ֖ל  ַ֣ ּדִ ּה֙  ו  ר  וְׁ ֑הֹון  ּבְׁ ִאיתַַ֣י 

ַבר ַּ֖ה לְׁ מ  ה ּדָ ִביָעָאַּ֔ ֻֽ ין: -)רביעיא( רְׁ  ֱאָלִהֻֽ

ענה ואמר הן אני רואה ארבעה אנשים  
מותרים מתהלכים בתוך האש ואין בהם 
 נזק ותואר הרביעי דומה לבן אלקים )ס(  
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לִ  ר  ֶנּצַַּ֗ בּוַכדְׁ נְׁ ב  ַ֣ ר  קְׁ ִין  אַדִּ֜ ּב  ַר֮ע }כו{  תְׁ

ךְׁ   ַרֹ֨ דְׁ ַ ר ש  ָאַמַּ֗ וְׁ ה  ַ֣ ָענ  ֒א  ּתָ דְׁ ָיִקֻֽ א  נּוָרַ֣ ּון  ַאּתַ֣

ד ַוֲעב  ֹּ֧ךְׁ  ַ יש  י-מ  ֻֽ ּדִ ֹוִהי  דֶ֛ ַעבְׁ ֹו  גֶ֛ ֱאָלָהַ֥א  -נְׁ

ין   ִקַּ֗ פְׁ ִין ָנֻֽ אַדַ֣ קּו ֶוֱא֑תֹו  ּב  ַ֣ ָאַּ֖ה ּפ  )עליא( ִעּלָ

ֹו ִמן גַּ֖ ַ֥ד נְׁ ֶ֛ךְׁ ַוֲעב  ַ יש  ךְׁ מ  ַרַ֥ דְׁ ַ א: -ש  ֹוא נּוָרֻֽ  ּגַ֥

האש   כבשן  לפתח  נבוכדנצר  קרב  אז 
הבוער ענה ואמר שדרך מישך ועבד נגו 

א יצאו  -עבדי  ואז  ובואו  צאו  עליון  ל 
 שדרך מישך ועבד נגו מתוך האש  

 ִ ש  ּנְׁ ּכַ תְׁ ִמֻֽ ּוַ֠ א    ין}כז{  ַ֣ ַנּיָ ִסגְׁ א   ַנּיַָ֞ ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ֲאַחש 

א  ַ֣ ַרּיָ בְׁ ג  לְׁ ִין  ַ֣ ָחזַ ֒א  ּכָ ַמלְׁ י  ַ֣ ר  בְׁ ַהּדָ וְׁ ּוַפֲחָוָת֮א 

ַ֡ אִאּל  ָלֻֽ ֩י  ּדִ ֹון -ךְׁ  הַּ֗ מְׁ ְׁ ֶגש  ּבְׁ א  נּוָרִּ֜ ט  ל ֹ֨ ְׁ ש 

ֹון  יהַּ֖ ל  ּבָ ָסרְׁ ךְׁ וְׁ ָחַרַּ֔ א ִהתְׁ הֹו֙ן ָלַ֣ ְׁ אש  ר ר ֻֽ ַעֵ֤ ּוש ְׁ

וֹ  הֻֽ ת ּבְׁ ּור ָלַ֥א ֲעָדַּ֖ יַח נַּ֔ ַ֣ ר  ֑נֹו וְׁ ְׁ א ש   :ןָלַ֣

הסגנים   האחשדרפנים  ומתכנסים 
והפחות ויועצי המלך ורואים את האנשים  
האלה שלא משלה האש בגופיהם ושער 

נחרך ובגדיהם לא נפגמו וריח   ראשם לא 
 אש לא עבר בהם  

יךְׁ   ִרֵ֤ ּבְׁ ר   ָאַמַּ֗ וְׁ ר  ֶנּצִַּ֜ ּוַכדְׁ בֻֽ נְׁ ה  ָענ ֹ֨ }כח{ 

י ֻֽ ּדִ ֹו  -ֱאָלֲההֹו֙ן  גַּ֔ נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעב   ֙ ךְׁ ַ יש  מ  ךְׁ  ַרֵ֤ דְׁ ַ ש 

י ֻֽ י  -ּדִ ַ֥ ֹוִהי ּדִ דַּ֔ ַעבְׁ ב לְׁ ַ֣ יזִ ש   ּה֙ וְׁ ֲאכ  ח ַמלְׁ ַלֵ֤ ְׁ ש 

 ַּ֔ ּנִ ַ ש  ֙א  ּכָ ַמלְׁ ת  ֵ֤ ּוִמּלַ ֲע֑לֹוִהי  צּו  ִחַּ֖ רְׁ יו  ִהתְׁ

א ָלֻֽ י  ּדִַ֠ ֹון  הַּ֗ מְׁ ְׁ ֶגש  )גשמיהון(  בּו  - ִויַהַ֣

א ָלֻֽ וְׁ ּון  חֵ֤ לְׁ ָכל-ִיפְׁ לְׁ דּו֙ן  ּגְׁ ַּ֖ן  -ִיסְׁ ָלה  ּה  ֱאָלַּ֔

ֹון:  ֲההֻֽ אָלֻֽ  ל 

ענה נבוכדנצר ואמר ברוך אלקיהם של   
שדרך מישך ועבד נגו אשר שלח מלאכו 
והציל את עבדיו אשר בטחו בו ועברו על 
מצוות המלך ומסרו גופם שלא יעבדו ולא  

 תחוו לכל אלוה אלא לאלקיהם יש

ָכל ֩י  ּדִ ם֒   ע  טְׁ ַ֣ים  ש ִ ֮י  ּוִמּנִ ם -}כט{  ַעֹ֨

י ֻֽ ן ּדִ ַָּ֗ ִלש ּ ה וְׁ ּמִָּ֜ ל - א  לּו֙  ַעַ֣ ָ ר )שלה( ש  י אַמֵ֤

י ֻֽ ּדִ ֹון  י-ֱאָלֲההַּ֗ מ  ךְׁ  ַרֵ֤ דְׁ ַ ךְׁ֙ ש  ַ ֹוא    ש  גַּ֔ נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעב 

נגו   כתיב  נגוא  כתוב  אצלי  ]בספר 

ָוִלַ֣  ַּּ֖ה נְׁ ת  ד ּוַביְׁ ֲעב ַּ֔ ין ִיתְׁ ִמַ֣ ֑ה  קרי[ ַהּדָ ּו  ּתַ ְׁ י ִיש 

ל י-ּכָ ֻֽ ן ּדִ ה ָאֳחָרַּ֔ א ִאיַת֙י ֱאָלַ֣ י ָלֵ֤ ַ֣ ל ּדִ -ֳקב ַּ֗

ה:  ָנֻֽ דְׁ ה ּכִ ָלַּ֖ ַהּצָ ַ֥ל לְׁ  ִיּכ 

וממני יוצא הצו אשר כל עם אומה ולשון  
שדרך   של  אלקיהם  על  טעות  שיאמר 
וביתו  לחתיכות  יחתך  נגו  ועבד  מישך 
יעשה מקום מנוול לעומת מה שאין אלוה  

 אחר שיכול להציל כך  

ךְׁ   ַרַ֥ דְׁ ַ ש  לְׁ ח   ַלֶ֛ ַהצְׁ א  ַּ֗ ּכָ ַמלְׁ ִין  אַדַ֣ ּב  }ל{ 

ל: ֶבֻֽ ִדיַנַ֥ת ּבָ מְׁ ֹו ּבִ גַּ֖ ַ֥ד נְׁ ֶ֛ךְׁ ַוֲעב  ַ יש   מ 

מישך   לשדרך  הצלחה  נתן  המלך  ואז 
 ועבד נגו במדינת בבל )פ(  

  

בוּ  ר}לא{ נְׁ ֶנּצַַ֣ ָכל ַכדְׁ ֻֽ א  לְׁ ַּ֗ ּכָ ַמּיַָ֞א -ַמלְׁ מְׁ ַעֻֽ

י ֻֽ ּדִ א  ֶ֛ ַנּיָ ָ ִלש ּ וְׁ א  ֹּ֧ ַמּיָ ין -א  ִרַ֥ ָדיְׁ )דארין( 

ָכל א:-ּבְׁ ֻֽ ּג  ֹון ִיש ְׁ כַ֥ ָלמְׁ ְׁ א ש  ָעַּ֖  ַארְׁ

מנבוכדנצר המלך לכל העמים האומות  
שלומכם   הארץ  בכל  שגרים  והלשונות 

 יגדל 
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י   ִעּמִַּ֔ ד  ֲעַבַ֣ י  ּדִִּ֚ א   ַהּיַָּ֔ ִתמְׁ וְׁ ֙א  ַתּיָ ָאֻֽ }לב{ 

ָדַמַּ֖י   ָלָהַּ֖אאֱ  ָקֻֽ ר  ַפַ֥ ְׁ ש  ָא֑ה  ִעּלָ )עליא( 

ה:  ֻֽ ַהֲחָויָ  לְׁ

א  איתי  שעשה  והמופתים  ל -האותות 
 עליון הוטב לפני להודיע  

ֹוִהי   הַּ֖ ִתמְׁ וְׁ ין   ִבַּ֔ רְׁ ַרבְׁ ה  ָמַ֣ ּכְׁ ָאתֹ֙וִה֙י  }לג{ 

ם  ָעַלַּ֔ ּות  כַ֣ ַמלְׁ ּה֙  כּות  ַמלְׁ ין  יִפ֑ ַתּקִ ה  ָמַ֣ ּכְׁ

ּה ִעם ַּ֖ ָטנ  לְׁ ָ ש  ר:-וְׁ ָדֻֽ ר וְׁ ַ֥  ּדָ

ומופתיו    ונכבדים  גדולים  כמה  אותותיו 
עולם  מלכות  מלכותו  חזקים  כמה 

 וממשלתו בכל דור ודור

  

  

  ד-דניאל פרק

  

י  יִתַּ֔ ב  ית֙ ּבְׁ ה  ֲהו  ֵ֤ ל  ְׁ ר ש  ֶנּצַַּ֗ בּוַכדְׁ ה נְׁ }א{ ֲאָנַ֣

י: ִלֻֽ יכְׁ ה  ן ּבְׁ ַנַּ֖ ַרעְׁ  וְׁ

אני נבוכדנצר שליו הייתי בביתי ורענן   
 בהיכלי  

ל הִֹרי֙ן ַעֻֽ ַהרְׁ ִני  וְׁ ֑ יַדֲחִלּנַ ית ִוֻֽ ַּ֖ ֶלם ֲחז  ַ֥ - }ב{ ח 

ִני:  ֻֽ ּנַ ַבֲהל  ַּ֖י יְׁ ִ אש  ַ֥י ר  ו  ֶחזְׁ י וְׁ ִבַּ֔ ּכְׁ ְׁ  ִמש 

על    ומחשבות  וייראני  חלמתי  חלום 
 מיטתי ומראות ראשי יבהלוני 

ָקֻֽ  ה  ָעָלַ֣ ַהנְׁ לְׁ ם  ע ַּ֔ טְׁ ַ֣ים  ש ִ ֙י  ּוִמּנִ י  }ג{  ָדַמַּ֔

י ֻֽ ּדִ ָבֶב֑ל   י  ַ֣ ימ  ַחּכִ ל  כַֹּ֖ ָמַּ֖א -לְׁ ֶחלְׁ ַ֥ר  ַ ש  פְׁ

ִני: ֻֽ ּנַ ע  ֹודְׁ הֻֽ  יְׁ

וממני יצא צו להביא לפני את כל חכמי  
 בבל שיודיעוני את פתרון החלום 

֙א   ַמּיָ ט  ַחרְׁ ין  ָעּלִַּ֗ )עללין(  ִין  אַדַ֣ ּב  }ד{ 

א   ֑ ַרּיָ ָגזְׁ וְׁ ַּ֖י  א  ּדָ ש ְׁ ּכַ )כשדיא(  א  ַפּיַָּ֔ ְׁ ש  ָאֻֽ

ר ָאַמֵ֤ א  ָמַּ֗ ֶחלְׁ ּה   וְׁ ַּ֖ ר  ְׁ ּוִפש  ֹון   יהַּ֔ מ  ֳקָדַ֣ ֲאָנ֙ה 

י: -ָלא ין ִלֻֽ ִעַ֥ הֹודְׁ  מְׁ

הכשדים    האשפים  החרטומים  באו  ואז 
לפניהם  אמרתי  החלום  ואת  והמכשפים 

 ופתרונו לא הודיעו לי 

י ֻֽ אל ּדִ ִנּי ִּ֜ י  ּדָ ָדַמֹ֨ ין ַע֩ל ָקֻֽ ַ֡ ד ָאֳחר  ַעַ֣ -}ה{ וְׁ

י  ִדֶ֛ וְׁ י  ֱאָלִהַּ֔ ַ֣ם  ש   ּכְׁ ֙ר  אּצַ ַ ש  טְׁ לְׁ ּב  ּה  ֵ֤ מ  ְׁ ש 

וּ  ָמַּ֖א -חַ רֻֽ ֶחלְׁ וְׁ ּ֑ה  ּב  ַּ֖ין  ִ יש  ַקּדִ ֱאָלִהַ֥ין 

ת: ֻֽ ר  ֹוִהי ַאמְׁ ָדמַ֥  ָקֻֽ

עד שאחריהם בא לפני דניאל אשר שמו  
בלטשאצר כשם אלהי ואשר רוח אלקים 

 קדושים בו ואת החלום אמרתי לפניו  

֮ר ַרַ֣  אּצַ ַ ש  טְׁ לְׁ ה    ב}ו{ ּב  י | ֲאָנַ֣ ַ֣ ֒א  ּדִ ַמּיָ ט  ַחרְׁ

ָכל ךְׁ וְׁ י֙ן ּבַָּ֔ ִ יש  ין ַקּדִ ּוַח ֱאָלִהֵ֤ י רַ֣ ת ּדִַ֠ ע ַּ֗ - ִידְׁ

ָלא ז  ִדֻֽ -ָרַּ֖ י  ִמֹּ֧ ֶחלְׁ י  ֹ֨ ו  ֶחזְׁ ךְׁ  ָל֑ ס  ַ֣ ית  -י ָאנ  ֶ֛ ֲחז 

ר: ּה ֱאַמֻֽ ַּ֖ ר  ְׁ  ּוִפש 

אני   אשר  החרטומים  שר  בלטשאצר 
ידעתי שרוח אלקים קדושים בך וכל סוד  
שראיתי   חלומי  מראה  ממך  נעשק  לא 

 ופתרונו אמור  

ל ַּ֖י ַעֻֽ ִ אש  ַ֥י ר  ו  ֶחזְׁ ית  -}ז{ וְׁ ה ֲהו ַּ֔ ַ֣ ִב֑י  ָחז  ּכְׁ ְׁ ִמש 

ַּ֥ה  רּומ  א וְׁ ָעַּ֖ ֹוא ַארְׁ גַ֥ ן ּבְׁ ּו ִאיָלֶ֛ יא: ַוֲאלַ֥ ֻֽ ּגִ  ש ַ

וחזיון ראשי על מטתי רואה הייתי והנה  
 עץ בתוך הארץ וגובהו גדול  
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א   ַ֣ ט  ִימְׁ ּה֙  רּומ  וְׁ ף  ִק֑ ּותְׁ א  יָלָנַּ֖ ִאֻֽ ָבַ֥ה  רְׁ }ח{ 

ל ֹוף ּכָ סַ֥ ַּּ֖ה לְׁ א  ַוֲחזֹות  ַמּיַָּ֔ ְׁ א:-ִלש  ָעֻֽ  ַארְׁ

לשמים   יגיע  וגבהו  והתעצם  העץ  גדל 
 ומראהו לסוף כל הארץ  

י֙ר   ּפִ ַ ש  ּה  ֵ֤ י  ָעפְׁ ֹון }ט{  ּוָמזֹ֨ יא   ַּ֔ ּגִ ש ַ ּה  ַ֣ ּב  ִאנְׁ וְׁ

א ּלָ כַֹּ֖ א -לְׁ ָרַּ֗ ת ּבָ יַוַ֣ ל | ח  ַ֣ ל  טְׁ ֹוִהי ּתַ חֹתִּ֜ ּ֑ה ּתְׁ ב 

ַמּיַָּ֔  ְׁ ש  י  ַ֣ ר  ִצּפֲ דּוָר֙ן  יְׁ )ידרון(  ֙פֹוִה֙י  ַענְׁ   א ּובְׁ

ל ין ּכָ ַ֥ זִ ּה ִיּתְׁ ַּ֖ א:-ּוִמּנ  ָרֻֽ ש ְׁ  ּבִ

צל עליו טוב  פריו רב ומזון לכל יש בו  
יגור ובענפיו  השדה  חית  בצילו  ו תחסה 

 ציפורי השמים וממנו יזון כל בשר  

ל ַּ֖י ַעֻֽ ִ אש  ַ֥י ר  ו  ֶחזְׁ ית ּבְׁ ֶ֛ ַ֥ה ֲהו  ִב֑י  -}י{ ָחז  ּכְׁ ְׁ ִמש 

יש  ִמן ַּ֔ ַקּדִ יר וְׁ ת:-ַוֲאלּו֙ ִעַ֣ א ָנִחֻֽ ַּ֖ ַמּיָ ְׁ  ש 

רואה הייתי בחזיון ראשי על מטתי והנה  
 ער וקדוש יורד מן השמים 

ר   ן ָאַמַּ֗ ַ֣ כ  וְׁ ִיל  ַחִּ֜ א בְׁ ֹ֨ יָלָנ֙א   }יא{ ָקר  ִאֻֽ ּדּו  ּגֵֹ֤

רּו  ַ֣ ּוַבּדַ ּה  ַּ֖ י  ָעפְׁ ַ֥רּו  ַאּתַ ֹוִהי  פַּ֔ ַענְׁ צּו  ַ֣ ַקּצִ וְׁ

ָת֙א ִמן יוְׁ ֻֽ ד ח  ֵ֤ נ  ּ֑ה ּתְׁ ּב  א -ִאנְׁ ַּ֖ ַרּיָ ִצּפְׁ ֹוִהי וְׁ ּתַּ֔ חְׁ ּתַ

ֹוִהי:-ִמן פֻֽ  ַענְׁ

קרא בכח וכך אמר חתכו את העץ וקצצו  
ענפיו השירו עליו ופזרו פריו ינודו החיות  

    מתחתיו והצפורים מן ענפיו

א  ָעַ֣ ַארְׁ ּבְׁ ֹ֙וִה֙י  ש  רְׁ ָ ש  ר   ֵ֤ ִעּקַ ם  ַרֹ֨ ּבְׁ }יב{ 

י ֻֽ ּדִ ֱאסּו֙ר  ּוֶבֻֽ קּו  ב ַּ֔ ְׁ ש  -ש  ָחַּ֔ ּונְׁ ל  ַ֣ זֶ ַפרְׁ

ע  ַטּבַַּ֔ ֙א ִיצְׁ ַמּיָ ְׁ ל ש  ַטֵ֤ א ּובְׁ י ָבָר֑ ַ֣ ָאַּ֖א ּדִ ִדתְׁ ּבְׁ

ִעם י-וְׁ ַ֥אח  תָ א: וְׁ ָעֻֽ ַ֥ב ַארְׁ ֲעש ַ ּה ּבַ ַּ֖  ֲחָלק 

בקרקע   השאירו  העקורים  שורשיו  אבל 
בדשא אשר בארץ    ובכבלי ברזל ונחושת 

חלקו   החיות  ועם  ירחץ  השמים  ובטל 
 בעשב הארץ  

ִמן ּה֙  ב  ִלבְׁ ֹון  -}יג{  ּנַּ֔ ַ ש  יְׁ ַ֣א  ָ ֲאָנש  )אנושא( 

ין  ִנַּ֖ ִעּדָ ָעַ֥ה  בְׁ ִ ש  וְׁ ּה  ֑ ל  ב  ִהַ֣ יְׁ ִיתְׁ יָוַּ֖ה  ח  ַבַ֥ב  ּולְׁ

לְׁ  ּוןַיחְׁ ֹוִהי:  פַ֥  ֲעלֻֽ

לבבו ישתנה מבני אדם ולבב חיה ינתן  
 לו ושבעה עתים יעברו עליו  

בִּ  אַמַ֥ר  }יד{  ּומ  א  ָגָמַּ֔ תְׁ ּפִ ִעיִרי֙ן  ת  ַרֵ֤ ז  גְׁ

תָ֑א ַעד לְׁ ֻֽ א  ְׁ ַּ֖ין ש  ִ יש  ּון -ַקּדִ עַ֣ ּדְׁ י ִינְׁ ַ֣ ַרַ֡ת ּדִ בְׁ ּדִ

י ֻֽ ּדִ א  ּיָ ּיַ ה -ַחַ֠ ָאִּ֜ ִעּלָ )עליא(  יט  ּלִֹ֨ ַ ש 

 ַָּ֗ ֲאָנש  )אנושא(  ּות  כַ֣ ַמלְׁ ַמן  א ּבְׁ י -ּולְׁ ֵ֤ ּדִ

ים )עליה(  ִקַ֥ ַּ֖ים יְׁ ִ ל ֲאָנש  ַפַ֥ ְׁ ּה ּוש  ִנּנַַּ֔ ֙א ִיּתְׁ ּב  ִיצְׁ

הּ   :ֲעַלֻֽ

קדושים   ומאמר  הדבר  ערים  בחוק 
השאלה  עד הדבר שידעו החיים שמושל 
שירצה  ולמי  האדם  בני  במלכות  עליון 

 יתננה ושפל שבאנשים יקים עליה 

א   ַ֣ ּכָ ַמלְׁ ה  ֲאָנַּ֖ ית  ֲחז ַּ֔ א  ָמַ֣ ֶחלְׁ ָנ֙ה  ּדְׁ }טו{ 

ר ֑ ֶנּצַ בּוַכדְׁ ר     נְׁ אּצִַּ֜ ַ ש  טְׁ לְׁ ּתְׁ ּב  נְׁ ַאֹ֨ )ואנתה( וְׁ

ל  ּכָ ר  ֱאַמַּ֗  | א  ַ֣ ר  ְׁ ש  לקֳ -ּפִ ּכָ  | י  ַ֣ ּדִ ל֙  - ב 

א ָלֻֽ י  כּוִתַּ֗ ַמלְׁ י  ַ֣ ימ  ָר֙א -ַחּכִ ְׁ ש  ּפִ ין  ִלֵ֤ ָיכְׁ

י   ֶ֛ ּדִ ל  ה ַּ֔ ּכָ ּתְׁ  נְׁ ַאַ֣ וְׁ )ואנתה(  ִני  ַתַּ֔ ע  הֹוָדַ֣ לְׁ

ּוחַ  :-רֻֽ ךְׁ ֻֽ ַּ֖ין ּבָ ִ יש   ֱאָלִהַ֥ין ַקּדִ

המלך    אני  ראיתי  הזה  החלום  את 
את   אמור  בלטשאצר  ואתה  נבוכדנצר 
פתרונו לעומת מה שכל חכמי מלכותי לא  

להודיעני את פתרונו ואתה מסוגל   יכולים
 אשר רוח אלקים קדושים בך  

י ֻֽ ּדִ אל  ִנּי ִּ֜ ֻֽ ּדָ ִין  ֱאַדֹ֨ ּה -}טז{  ַ֣ מ  ְׁ ש 

ה   ֲחָדַּ֔ ה  ָעַ֣ ָ ש  ּכְׁ ּתֹוַמ֙ם  ְׁ ֶאש  ר  אּצַַּ֗ ַ ש  טְׁ לְׁ ּב 

אז דניאל אשר שמו בלטשאצר השתומם  
ענה  יבהילוהו  ומחשבותיו  אחד  כרגע 
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עָ  ּה  ֑ ּנ  ַבֲהל  יְׁ ִהי  יֹנַֹּ֖ ַרעְׁ הוְׁ ר   נ ֹ֨ ָאַמַּ֗ וְׁ א  ִּ֜ ּכָ ַמלְׁ

ל ַאֻֽ ֙א  ר  ְׁ ּוִפש  א  ָמֵ֤ ֶחלְׁ ֙ר  אּצַ ַ ש  טְׁ לְׁ -ּב 

ַבֲהָלַּ֔  ר )מראי(  יְׁ ָאַמַּ֔ ֙ר וְׁ אּצַ ַ ש  טְׁ לְׁ ה ב  ךְׁ ָענ ֵ֤

ּה   ַ֥ ר  ְׁ ָאַּ֖ךְׁ ּוִפש  ֻֽנְׁ ש ָ ָמַ֥א )לשנאיך( לְׁ י  ֶחלְׁ ָמִרֹ֕

: ךְׁ ָעָרֻֽ  )לעריך( לְׁ

ופתרונו  החלום  בלטשאצר  ואמר  המלך 
אדוני  ואמר  בלטשאצר  ענה  יבהלך  אל 

 החלום לשונאך ופתרונו לצריך 

ף   ִק֑ ּותְׁ ָבַּ֖ה  רְׁ י  ַ֥ ּדִ ָת  יְׁ ֲחַזַּ֔ י  ַ֣ ּדִ יָלָנ֙א  ִאֻֽ }יז{ 

א   ַ֣ ט  ִימְׁ ּה֙  רּומ  ָכלוְׁ לְׁ ַּּ֖ה  ַוֲחזֹות  א  ַמּיַָּ֔ ְׁ - ִלש 

א: ָעֻֽ  ַארְׁ

העץ שראית שגדל והתעצם וגבהו יגיע  
 לשמים ומראהו לכל הארץ  

ֹון  ּוָמזֹ֨ יא  ַּ֔ ּגִ ש ַ ּה  ַ֣ ּב  ִאנְׁ וְׁ י֙ר  ּפִ ַ ש  ּה  ֵ֤ י  ָעפְׁ וְׁ }יח{ 

א ּלָ כַֹּ֖ א  -לְׁ ָרַּ֔ ת ּבָ יַוַ֣ דּו֙ר  ח  ֹוִהי ּתְׁ חֹתַּ֗ ּ֑ה ּתְׁ ב 

 ְׁ י ש  ַ֥ ר  ן ִצּפֲ ָנַּ֖ ּכְׁ ְׁ ֹוִהי ִיש  פֹ֕ ַענְׁ א:ּובְׁ ֻֽ  ַמּיָ

וצל עליו טוב ופריו רב ומזון לכל יש בו   
ישכנו   ובענפיו  חית השדה  תגור  תחתיו 

 ציפורי השמים 

)אנתה( ּתְׁ -}יט{  י -ַאנְׁ ַ֥ ּדִ א   ּכַָּ֔ ַמלְׁ ּוא  הַ֣

ת  ָטַ֣ ּומְׁ ָבת֙  רְׁ בּותֵָ֤ךְׁ  ּורְׁ ּתְׁ  פְׁ ֑ ק  ּותְׁ ַבַּ֖ית  רְׁ

א:  ָעֻֽ ֹוף ַארְׁ סַ֥ ךְׁ לְׁ ָטָנַּ֖ לְׁ ָ ש  א וְׁ ַמּיַָּ֔ ְׁ  ִלש 

ועצמת וגדולתך   אתה הוא המלך שגדלת 
גדלה והגיעה לשמים וממשלתך עד קצה 

 הארץ  

ת |   יש  ָנִחַ֣ ַ֣ ַקּדִ יר וְׁ ַ֡א ִעַ֣ ּכָ ה ַמלְׁ ַ֣ י ֲחזָ ִדַ֣ }כ{ וְׁ

ּוִהי -ִמן לַּ֗ ַחּבְׁ א וְׁ יָלָנִּ֜ ּדּו ִאֻֽ ָאַמ֩ר ּגֹֹ֨ ַמּיַָ֡א  וְׁ ְׁ ש 

קּו  ב ַּ֔ ְׁ ש  א  ָעַ֣ ַארְׁ ּבְׁ ֹ֙וִה֙י  ש  רְׁ ָ ש  ר  ֵ֤ ִעּקַ ם  ַרֹ֨ ּבְׁ

י ֻֽ ּדִ ָחַּ֔ -ּוֶבֱאסּו֙ר  ּונְׁ ל  ַ֣ זֶ י ַפרְׁ ַ֣ ּדִ ָאַּ֖א  ִדתְׁ ּבְׁ ש  

ִעם וְׁ ע  ַטּבַַּ֗ ִיצְׁ א  ַ֣ ַמּיָ ְׁ ש  ל  ַטֹּ֧ ּובְׁ א  ת -ָבָר֑ יַוֵ֤ ח 

 ֻֽ ּדִ ד  ַעֶ֛ ּה  ַּ֔ ֲחָלק  ָר֙א  ין -יּבָ ִנַּ֖ ִעּדָ ָעַ֥ה  בְׁ ִ ש 

ֹוִהי:  ּון ֲעלֻֽ פַ֥ לְׁ  ַיחְׁ

מן    יורד  וקדוש  ער  המלך  ראה  ואשר 
והזיקוהו   העץ  את  חתכו  ואמר  השמים 
בארץ  השאירו  העקורים  שורשיו  אבל 

נחושת בדשא אשר בארץ  ובכבלי ברזל ו
ובטל השמים ירחץ ועם חיות השדה חלקו 

 עד אשר שבעה עתים יעברו עליו  

 ְׁ ָנַ֥ה ִפש  א}כא{ ּדְׁ ת )עליא(    ָרַּ֖ ַרֵ֤ ז  ֑א  ּוגְׁ ּכָ ַמלְׁ

ת ַעל ָטַּ֖ י מְׁ ַ֥ ּדִ יא  ָא֙ה ִהַּ֔ י  -ִעּלָ )מראי( ָמִרַ֥

א: ֻֽ ּכָ  ַמלְׁ

היא   עליון  וגזרת  המלך  פתרונו  זה 
 שמגיעה על אדוני המלך 

ין ִמן}כב{ וְׁ  ִדַ֣ רְׁ ךְׁ ָטֻֽ ִעם-ָלַ֣ ַ֡א וְׁ ָ ת -ֲאָנש  יַוַ֣ ח 

ךְׁ   ין | ָלַ֣ תֹוִרַ֣ ַ֥א כְׁ ּבָ ִעש ְׁ ךְׁ וְׁ דָֹרִּ֜ ה מְׁ ָר֩א ֶלֱהו ֹ֨ ּבָ

ּוןיְׁ  ֲעמַּ֗ ין    ַטֻֽ ִעַּ֔ ַצּבְׁ מְׁ ךְׁ  ָלַ֣ ֙א  ַמּיָ ְׁ ש  ל  ֵ֤ ּוִמּטַ

ד  ךְׁ ַעַ֣ ּון )עליך( ֲעָל֑ פַ֣ לְׁ ין ַיחְׁ ִנַּ֖ ָעַ֥ה ִעּדָ בְׁ ִ ש  וְׁ

י ֻֽ י-ּדִ ֻֽ ּדִ ע  ַּ֗ ּדַ ִעלָּ -ִתנְׁ )עליא(  יט  ֵ֤ ּלִ ַ ָא֙ה  ש 

ַמן א ּולְׁ ַָּ֔ ּות ֲאָנש  כַ֣ ַמלְׁ ּה: -ּבְׁ ֻֽ ִנּנַ ַּ֖א ִיּתְׁ ּב  י ִיצְׁ ַ֥  ּדִ

חיות   ועם  אדם  מבני  מגרשים  ואותך 
השדה יהיו מגוריך ויגרמו לך לרצות עשב  
אותך   ירחצו  השמים  ומטל  כשוורים 
ושבעה עתים יעברו עליך עד אשר תדע  
אשר מושל עליון במלכות בני האדם ולמי 

 שירצה יתננה 

ֹ֙וִה֙י  ש  רְׁ ָ ר ש  ֵ֤ ק ִעּקַ ּבַַ֞ ְׁ ִמש  רּו לְׁ י ֲאַמַּ֗ ִדַ֣ }כג{ וְׁ

א   יָלָנַּ֔ י ִאֻֽ ַ֣ ָמ֑ה  ִמןּדִ ךְׁ ַקּיָ ַּ֖ךְׁ ָלַ֣ כּותָ י  -ַמלְׁ ַ֣ ּדִ

ע ַּ֔ ּדַ א: ִתנְׁ ֻֽ ַמּיָ ְׁ ן ש  ִטַּ֖ ּלִ ַ י ש  ַ֥  ּדִ

ואשר אמרו לעזוב שורשיו העקורים של  
העץ מלכותך עומדת לך מאז שתדע אשר  

 מושלים השמים  
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ר )עליך(   ַ֣ ּפַ ְׁ ֙י  ִיש  ּכִ א ִמלְׁ ַּ֗ ּכָ ן ַמלְׁ ַ֣ }כד{ ָלה 

 ַּ֔ ר  פְׁ ה  ָקַ֣ ִצדְׁ ּבְׁ  ֙ ַוֲחָטָאךְׁ )וחטיך(  ךְׁ  ק  ֲעָלַּ֔

ּתֶ  ן  ֶ֛ ה  ִין  ֲעָנ֑ ן  ִמַחַ֣ ּבְׁ ַּ֖ךְׁ  ַ֥אַוֲעָוָיתָ ָכַּ֖ה    ֱהו  ַארְׁ

 : תָֻֽךְׁ וְׁ ל  ְׁ  ִלש 

וחטאיך   לך  תיטיב  עצתי  המלך  אלא 
בעשיית צדקה תפדה ועוונותיך בחנינת 

 עניים אם תהיה אריכות לשלוותך  

ַעל א   ָטַּ֔ ּמְׁ א  ּלָ ּכַֹ֣ ר  -}כה{  ַּ֖ ֶנּצַ בּוַכדְׁ נְׁ

א: ֻֽ ּכָ  ַמלְׁ

   הכל בא על נבוכדנצר המלך )פ( 

  

י ֻֽ ר  ּתְׁ ין  ִחַּ֖ ַירְׁ ת  ָצַ֥ ִלקְׁ ַעל-}כו{  ֑ר   - ֲעש ַ

לה   ה: יַכֹּ֧ ךְׁ ֲהָוֻֽ ַ֥ ַהּל  י ָבֶבַּ֖ל מְׁ ַ֥ כּותֶָ֛א ּדִ  ַמלְׁ

לסוף שנים עשר חודשים היה מהלך על   
 היכל המלכות של בבל 

ר ֲהָלַ֥א ָדא ָאַמַּ֔ ֙א וְׁ ּכָ ה ַמלְׁ ֵ֤ ִהַּ֖יא  -}כז{ ָענ 

י ֻֽ ּדִ תָ֑א   ַרּבְׁ ל  ֶבַ֣ ה  - ּבָ ית ֲאָנֵ֤ ַ֣ ב  לְׁ ַתּה֙  ֱבַניְׁ

י: ִרֻֽ ר ַהדְׁ ִליָקַ֥ י וְׁ ִנַּ֖ ף ִחסְׁ ַקַ֥ תְׁ ּו ּבִ כַּ֔  ַמלְׁ

בבל   היא  זו  הלא  ואמר  המלך  ענה 
מלכות  לבית  בניתיה  אני  אשר  הגדולה 

 בכח גבורתי ולכבוד הדרי 

ל ִמן א  ָקַּ֖ ּכַָּ֔ ם ַמלְׁ ַ֣ פ  ָת֙א ּבְׁ ֹוד ִמּלְׁ -}כח{ עַּ֗

ִרי֙ן   מְׁ ָאֻֽ ךְׁ  ָלֵ֤ ל  ַפ֑ נְׁ א  ַ֣ ַמּיָ ְׁ ר  ש  ַ֣ ֶנּצַ בּוַכדְׁ נְׁ

 : ךְׁ ֻֽ ת ִמּנָ ַּ֖ה ֲעָדַ֥ כּותָ א ַמלְׁ ּכַָּ֔  ַמלְׁ

עוד הדבר בפי המלך ירד קול מן השמים  
מלכות  המלך  נבוכדנצר  אומרים  לך 

 הוסרה ממך  

ִעם-}כט{ ּוִמן ֻֽ ין וְׁ ִדִּ֜ רְׁ ךְׁ ָטֻֽ ֩א ָלֹ֨ ָ ת -ֲאָנש  יַוֹּ֧ ח 

ךְׁ  ָלַ֣ תֹוִרי֙ן  כְׁ א  ּבֵָ֤ ִעש ְׁ ךְׁ   דָֹרַּ֗ מְׁ א  ָרַ֣ ּבָ

ָעַ֥  בְׁ ִ ש  וְׁ ּון  ַטֲעמַּ֔ )עליך( יְׁ ּון  פַ֣ לְׁ ַיחְׁ ין  ִנַּ֖ ִעּדָ ה 

י ֻֽ ּדִ ד  ַעַ֣ ךְׁ  י-ֲעָל֑ ֻֽ ּדִ ע  ַּ֗ ּדַ )עליא( -ִתנְׁ יט  ֵ֤ ּלִ ַ ש 

ָא֙ה ּבְׁ  ּותִעּלָ כַ֣ ַמן  ַמלְׁ א ּולְׁ ַָּ֔ ַּ֖א -ֲאָנש  ּב  י ִיצְׁ ַ֥ ּדִ

ּה:  ֻֽ ִנּנַ  ִיּתְׁ

חית    ועם  אותך  מגרשים  אדם  ומבני 
עשב   לרצות  לך  יגרמו  מגוריך  השדה 
עד   עליך  יעברו  עתים  ושבעה  כשוורים 

דע אשר מושל עליון במלכות בני  אשר ת
 אדם ולמי שירצה יתננה  

הּ  ּבַ ַעל-}ל{  ַפת  ָסַ֣ ָת֮א  ִמּלְׁ א   ֲעָתַּ֗ ַ -ש 

בוּ  ר֒ נְׁ ֶנּצַ א -ּוִמן  ַכדְׁ ֵ֤ ּבָ ִעש ְׁ וְׁ יד  ִרַּ֔ טְׁ ַ֣א  ָ ֲאָנש 

ּה  ַ֣ מ  ְׁ ש  ּגִ א  ַּ֖ ַמּיָ ְׁ ש  ל  ַ֥ ּוִמּטַ ל  י אכ ַּ֔ תֹוִרי֙ן  כְׁ

ָבַּ֖ה  רְׁ ין  ִרַ֥ ְׁ ִנש  ּכְׁ ּה  ֶ֛ ר  עְׁ ש ַ י  ַ֥ ּדִ ד  ַעַ֣ ֑ע  ַטּבַ ִיצְׁ

ין:וְׁ  ִרֻֽ ִצּפְׁ ֹוִהי כְׁ רַ֥  ִטפְׁ

באותו רגע בא סוף הדבר על נבוכדנצר  
ומן בני אדם נגרש ועשב כשוורים יאכל  
ומטל השמים גופו ירחץ עד אשר שערו 

 גדל כנשרים וצפורניו כצפורים  

ר    ֶנּצִַּ֜ בּוַכדְׁ נְׁ ה  ֲאָנֹ֨ ֩ה  ֹוַמּיָ יֻֽ ת  ָצַ֣ ִלקְׁ וְׁ }לא{ 

עִ  ּדְׁ ת ּוַמנְׁ ל ַּ֗ א ִנטְׁ ַ֣ ַמּיָ ְׁ י | ִלש  ַנַ֣ ּוב ַעיְׁ תַּ֔ י יְׁ ֙י ֲעַלַ֣

ָמַּ֖א   י ָעלְׁ ַחַ֥ ת ּולְׁ כ ַּ֔ רְׁ ָא֙ה ּבָ ִעּלָ )ולעליא( ּולְׁ

 ָ י ש  ֵ֤ ת ּדִ ֑ ר  ַהּדְׁ ת וְׁ ַ֣ ח  ּבְׁ ַ הּ֙ ש  ָטנ  ם   לְׁ ן ָעַלַּ֔ ָטַ֣ לְׁ ָ ש 

ַּּ֖ה ִעם כּות  ר:-ּוַמלְׁ ָדֻֽ ר וְׁ ַ֥  ּדָ

ולסוף הימים אני נבוכדנצר נשאתי עיני   
ברכתי  ולעליון  עלי  שבה  ודעתי  לשמים 

והיד שבחתי  העולמים  אשר ולחי  רתי 
ממשלתו ממשלת עולם ומלכותו עם דור  

 ודור 
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ָכל וְׁ ה  -}לב{  ָלַ֣ ּכְׁ ָע֙א  ַארְׁ י  ֵ֤ ר  יְׁ ּדָ )דארי( 

א   ַמּיַָּ֔ ְׁ ש  יל  ַ֣ ח  ּבְׁ ֙ד  ָעב  ּה  י ַּ֗ ּבְׁ ִמצְׁ כְׁ ּוֻֽ ין  יִבַּ֔ ִ ֲחש 

י ֻֽ ּדִ ִאיַת֙י  א  ָלֵ֤ וְׁ א  ָע֑ ַארְׁ י  ַּ֖ ר  ָדיְׁ וְׁ -)ודארי( 

 : ּתְׁ דְׁ ּה ָמַ֥ה ֲעַבֻֽ ַּ֖ אַמר ל  ַ֥ י  ּה  וְׁ ַּ֔ א ִביד  ַ֣ ַמח   יְׁ

יושבי הארץ כאפס נחשבו וכרצונו וכל   
ואין   הארץ  ויושבי  השמים  בצבא  עושה 

 מי שיכה בידו ויאמר לו מה עשית  

הּ  ּב  ָנַ֞אזִ -}לג{  י    מְׁ ֲעַלַּ֗ ּוב  תַ֣ יְׁ  | י  ִעַ֣ ּדְׁ ַמנְׁ

י  ִלֹ֕ י וְׁ ּוב ֲעַלַּ֔ תַ֣ ִזִו֙י יְׁ י וְׁ ִרֵ֤ י ַהדְׁ כּוִתִּ֜ ר ַמלְׁ ִליַקֹ֨ וְׁ

ַעל וְׁ ַב֑עֹון  יְׁ י  ָבַנַּ֖ רְׁ ַרבְׁ וְׁ י  ַרַ֥ בְׁ ֻֽ כ -ַהּדָ ּותִַ֣י ַמלְׁ

י:  ַפת ִלֻֽ ּוסְׁ ה הַ֥ יָרַּ֖ ּו ַיּתִ בַ֥ ת ּורְׁ ַנַּ֔ קְׁ  ָהתְׁ

ולכבוד    עלי  שבה  דעתי  מועד  באותו 
מלכותי הדרי והודי ישוב עלי ויועצי ושרי 
אותי מבקשים ועל מלכותי כוננתי וגדולה  

 נוספת ניתנה לי 

ח  ּבַֹ֨ ַ ש  מְׁ ר   ֶנּצַַּ֗ בּוַכדְׁ נְׁ ה  ֲאָנַ֣ ן  ַעַ֞ ּכְׁ }לד{ 

ם  רֹומ ֵ֤ י ָכלּומְׁ ֵ֤ א ּדִ ַמּיַָּ֔ ְׁ ֶלךְׁ ש  ֶמַ֣ ֙ר לְׁ ַהּדַ - ּומְׁ

ִד֙י  וְׁ ין  ֑ ּדִ ַּּ֖ה  ָחת  אֹרְׁ וְׁ ט  ַֹּ֔ ש  קְׁ ַמֲעָב֙דֹוִה֙י 

הַ  ה ָיִכַּ֖ל לְׁ ָוַּ֔ ג  ין ּבְׁ ִכַ֣ לְׁ הַמהְׁ ָלֻֽ ּפָ ְׁ  :ש 

ומרומם   משבח  נבוכדנצר  אני  ועתה 
מעשיו   כל  אשר  השמים  למלך  ומהדר 
מתהלכים  ואשר  משפט  ודרכיו  אמת 

 בגאווה יכול להשפיל )פ(  
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ב   ם  ַרַּ֔ ֶחַ֣ א ֲעַב֙ד לְׁ ַּ֗ ּכָ ר ַמלְׁ ַ֣ אּצַ ַ ש  לְׁ }א{ ּב 

א   ָרַ֥ א ַחמְׁ ַּ֖ ּפָ ַ֥ל ַאלְׁ ָלֳקב  ף וְׁ ֹוִהי ֲאַל֑ ָבנַּ֖ רְׁ ַרבְׁ לְׁ

ת ֻֽה: ָ  ש 

בלשאצר המלך הכין הרבה לחם לאלף  
 שריו ומול האלף שתה יין  

א   ָרַּ֗ ַחמְׁ ם  ַ֣ ע  טְׁ ּבִ  | ר  ֲאַמַ֣ ר  אּצַַ֞ ַ ש  לְׁ ּב  }ב{ 

י   ֵ֤ ּדִ א  ּפַָּ֔ ַכסְׁ וְׁ א  ֲהָבַ֣ ּדַ ֙י  ָמאנ  לְׁ ָתָי֙ה  ַהיְׁ לְׁ

ּוִהי ִמן ר ֲאבַּ֔ ַ֣ ֶנּצַ בּוַכדְׁ ֙ק נְׁ ּפ  י -ַהנְׁ ַ֣ א ּדִ ָלַּ֖ יכְׁ ה 

֙א   ּכָ ַמלְׁ ֹון  הַּ֗ ּבְׁ ֹון  ּתַ֣ ְׁ ִיש  וְׁ ם  ֶל֑ ְׁ ִבירּוש 

ָנת ֻּֽה:  ח  ַּּ֖ה ּולְׁ ָלת  גְׁ ֹוִהי ש   ָבנַּ֔ רְׁ ַרבְׁ  וְׁ

את   להביא  היין  בעצת  אמר  בלשאצר 
וכדנצר אביו כלי הזהב והכסף שהוציא נב

בהם  וישתו  בירושלים  אשר  ההיכל  מן 
 המלך ושריו נשיו ופלגשיו 

י  ַ֣ ּדִ א   ַדֲהָבַּ֔ י  ַ֣ ָמאנ  ִתי֙ו  ַהיְׁ ִין  אַדַּ֗ ּב  }ג{ 

ִמן קּו  ַּ֗ ּפִ י-ַהנְׁ ֻֽ ּדִ א  ָלֶ֛ יכְׁ ֻֽ י  -ה  ַ֣ ּדִ ֱאָלָהַּ֖א  ַ֥ית  ב 

֙א  ּכָ ַמלְׁ ֹון  הַּ֗ ּבְׁ ּתִַ֣יו  ְׁ ִאש  וְׁ ם  ֶל֑ ְׁ ּוש  ִבירֻֽ

ַּּ֖ה ּולְׁ  ָלת  גְׁ ֹוִהי ש   ָבנַּ֔ רְׁ ַרבְׁ ָנת ֻּֽה: וְׁ  ח 

הוציאו   אשר  הזהב  כלי  את  הביאו  אז 
מהיכל בית האלקים אשר בירושלים ושתו 

 בהם המלך ושריו נשיו ופלגשיו 

י  אָלה ַ֞ ֻֽ ל  חּו  ּבַ ַ ש  וְַׁ֠ א   ָר֑ ַחמְׁ ַּ֖יו  ּתִ ְׁ ִאש  }ד{ 

ָאָעַ֥א   א  ָלַּ֖ זְׁ ַפרְׁ ַ֥א  ָ ָחש  נְׁ א  ֶ֛ ּפָ ַכסְׁ וְׁ א  ֲהָבֹּ֧ ּדַ

א: ָנֻֽ ַאבְׁ  וְׁ

והכסף   הזהב  אלהי  את  והיללו  יין  שתו 
 הנחושת והברזל העץ והאבן  
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הּ  ָע֙ן  -}ה{ ּבַ ּבְׁ ָק֙ה ֶאצְׁ ַפ֙ ה  )נפקו( נְׁ ֲעָתַּ֗ ַ ש 

ַיד י  ַ֣ א  -ּדִ ּתַָּ֔ ְׁ ַרש  ֶנבְׁ ל  ַ֣ ָלֳקב  ָב֙ן  תְׁ ָכֻֽ וְׁ ש   ֱאָנַּ֔

י-ַעל ֻֽ ּדִ א  יָרֹ֕ ֑א  -ּגִ ּכָ ַמלְׁ י  ַ֣ ּדִ א  ָלַּ֖ יכְׁ ה  ַ֥ל  תַ כְׁ

ה: ָבֻֽ י ָכתְׁ ַ֥ ה ּדִ ָדַּ֖ ס יְׁ ַ֥ ה ּפַ א ָחז ַּ֔ ַ֣ ּכָ  ּוַמלְׁ

אדם   יד  אצבעות של  יצאו  רגע  באותו 
וכתבו מול הנרות על הסיד של קיר היכל  

 המלך והמלך רואה כף יד שכותבת  

ִהי   ַרעיֹנַֹּ֖ וְׁ ֹוִהי   נַּ֔ ְׁ ִהי ש  ִזיֹוַ֣ ֙א  ּכָ ַמלְׁ ִין  ֱאַדֵ֤ }ו{ 

ִין  ַרַּ֔ ּתָ ְׁ ִמש  ּה֙  צ  ַחרְׁ י  ֵ֤ ר  ִקטְׁ וְׁ ּה  ֑ ַבֲהלּוּנ  יְׁ

ֻֽן: ָ ש  קְׁ א ָנֻֽ ָדַּ֖ א לְׁ ַ֥ ּה ּדָ ת ַּ֔ ּבָ כ  רְׁ ַאֹ֨  וְׁ

ומחשבותיו א  השתנה  המלך  פני  הוד  ז 
וברכיו  נפתח  מתניו  ואזור  הבהילוהו 

 נתקעות זו בזו  

ָעָל֙ה  ֶהֻֽ לְׁ ִיל   ַחַּ֔ ּבְׁ ֙א  ּכָ ַמלְׁ א  ֵ֤ ָקר  }ז{ 

ה   א ָענ ֹ֨ ֑ ַרּיָ ָגזְׁ ַּ֖י וְׁ א  ּדָ ש ְׁ א )כשדיא( ּכַ ַפּיַָּ֔ ְׁ ש  ָאַ֣ לְׁ

י ָכל ַ֣ ּדִ ל  ָבֶבַּ֗ י  ַ֣ ימ  ַחּכִ | לְׁ ר  ָאַמַ֣ וְׁ א  ִּ֜ ּכָ -ַמלְׁ

י ֻֽ ּדִ ָנש   ה-ֱאַ֠ ַ֞ ר  ּה֙   ִיקְׁ ר  ְׁ ּוִפש  ה  ָנַּ֗ דְׁ ה  ָתָבַ֣ ּכְׁ

)והמונכא(  ש   ּבַַּ֗ ִילְׁ א  ָוָנַ֣ ּגְׁ ַארְׁ ִני  ּנַַּ֔ ַחּוִ יְׁ

י ִדֻֽ א  ִניָכֵ֤ מְׁ ַהֻֽ ל-וְׁ ַעֻֽ ּה  -ַדֲהָב֙א  ַּ֔ אר  ַצּוְׁ

ט: ַלֻֽ ְׁ ַּ֖א ִיש  כּותָ ַמלְׁ ַ֥י בְׁ ּתִ ַתלְׁ  וְׁ

)ס( קרא המלך בכח להביא את האשפים   
ואמר  המלך  ענה  והמכשפים  הכשדים 

א שיקרא  אדם  כל  אשר  בבל  ת  לחכמי 
ילבש  יגידני ארגמן  ופתרונו  הכתב הזה 
במלכות  ושלישי  צווארו  על  זהב  ורביד 

 ימשול 

  

י   ַ֣ ימ  ַחּכִ ל  ּכַֹּ֖ ין  ּלִַּ֔ ָעֻֽ )עללין(  ִי֙ן  ֱאַד֙ }ח{ 

א ָלֻֽ וְׁ ֑א   ּכָ א -ַמלְׁ ַּ֔ ר  ִמקְׁ לְׁ ָתָב֙א  ּכְׁ ין  ָכֲהִלֵ֤

א: ֻֽ ּכָ ַמלְׁ הֹוָדָעַ֥ה לְׁ ּה לְׁ ַּ֖ ר  ְׁ  )ופשרא( ּוִפש 

מסוגלים  ולא  חכמי המלך  כל  באים   אז 
להודיע   פתרונו  ואת  הכתב  את  לקרוא 

 למלך 

יא   ַ֣ ּגִ ש ַ ֙ר  אּצַ ַ ש  לְׁ ב  א  ּכֵָ֤ ַמלְׁ ַדִין  ֱאַ֠ }ט{ 

ֹוִהי  ָבנַּ֖ רְׁ ַרבְׁ ִין ֲע֑לֹוִהי וְׁ ַנַ֣ ָ ִהי ש  ִזיֹוַּ֖ ל  וְׁ ַהַּ֔ ּבָ ִמתְׁ

ֻֽין:  ִ ש  ּבְׁ ּתַ ְׁ ש   ִמֻֽ

והוד   מאוד  נבהל  בלשאצר  המלך  ואז 
 פניו משתנה עליו ושריו מתבלבלים  

ָלֳקב ֹ֨  א  ָתֹ֕ ּכְׁ ַמלְׁ ֙א  }י{  ּכָ ַמלְׁ י  ֵ֤ ִמּל  ל 

)עללת(   א  ַּ֖ יָ ּתְׁ ְׁ ִמש  ַ֥ית  ב  לְׁ ֹוִהי   ָבנַּ֔ רְׁ ַרבְׁ וְׁ

֙א  ּכָ ַמלְׁ ֶרת  ַוֲאֶמַּ֗ א  ָתִּ֜ ּכְׁ ַמלְׁ ת  ֲעָנֹ֨ ת  ֑ ַעּלַ

ל י ַאֻֽ ין ֱחִיַּ֔ ִמַ֣ ָעלְׁ יךְׁ -לְׁ ִזיָוַּ֖ ךְׁ וְׁ יֹוָנַּ֔ ֙ ַרעְׁ ַבֲהלּוךְׁ יְׁ

ֹו: -ַאל ּנֻֽ ּתַ ְׁ  ִיש 

ולנגד דיבורי המלך ושריו המלכה באה  
ו המלכה  ענתה  המשתה  אמרה לבית 

יבהלוך  אל  חיה  לעולמים  המלך 
 מחשבותיך והוד פניך אל ישתנה  

ּוַח   רַ֣ י  ּדִַ֠ ךְׁ   כּוָתַּ֗ ַמלְׁ ּבְׁ ר  ַבִּ֜ ּגְׁ י  ִאיַתֹ֨ }יא{ 

ּו   ּוךְׁ ַנִהירֹּ֧ י ֲאבַּ֗ ַ֣ יֹומ  ּה֒ ּובְׁ י֮ן ּב  ִ יש  ין ַקּדִ ֱאָלִהַ֣

ַמת ָחכְׁ ּכְׁ ָמַ֥ה  ָחכְׁ וְׁ ּו  ָתנֶ֛ לְׁ כְׁ ש ָ ֱאָלִהַּ֖ין -וְׁ

ּ֑ה   ַחת ּב  ַכַ֣ ּתְׁ ְׁ ּוךְׁ ִהש  ֙ר ֲאבַּ֔ ֶנּצַ ַכדְׁ ֻֽ ב  א נְׁ ֵ֤ ּכָ ּוַמלְׁ

ין   ִרַּ֔ זְׁ ּגָ ִאי֙ן  ּדָ ש ְׁ ּכַ ין  ִפַּ֗ ְׁ ש  ָאֻֽ ין  ַ֣ ּמִ ט  ַחרְׁ ב  ַרֹּ֧

א: ֻֽ ּכָ ּוךְׁ ַמלְׁ ַּּ֖ה ֲאבַ֥  ֲהִקימ 

אלקים    רוח  אשר  במלכותך  איש  יש 
אור   בו  נמצא  אביך  ובימי  בו  קדושים 
אלקים   כחכמת  וחכמה  ושכל  עיניים 
חרטומים  שר  אביך  נבוכדנצר  והמלך 

כ אביך אשפים  העמידו  ומכשפים  שדים 
 המלך 
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ל ַ֡ע -}יב{ ּכָ ּדַ יָרַ֡ה ּוַמנְׁ ּוַח | ַיּתִ י רַ֣ ַ֣ ַ֡ל ּדִ ֳקב 

ן    ת ֲאִחיָדִּ֜ ֲחָוַיֹ֨ ַאֻֽ ִמי֩ן ַוֻֽ ר ֶחלְׁ ַַ֣ ַפש ּ ּו מְׁ ָתנַ֡ לְׁ כְׁ ש ָ וְׁ

אל  ִנּי ַּ֔ ָדַ֣ ּה֙ ּבְׁ ַחת ּב  ַכֵ֤ ּתְׁ ְׁ ין ִהש  ִרַּ֗ א ִקטְׁ ַ֣ ר  ָ ש  ּומְׁ

י ֻֽ ם-ּדִ ַ֥א ש ָ ּכָ ר  -ַמלְׁ ֑ אּצַ ַ ש  טְׁ לְׁ ּה ּב  ַּ֖ מ  ְׁ ן  ש  ַעֶ֛ ּכְׁ

ה: ֻֽ ֲחו  ַהֻֽ ה יְׁ ָרַ֥ ְׁ י ּוִפש  ַּ֖ ר  קְׁ אל ִיתְׁ ַ֥ ִנּי   ּדָ

והשכל  ומדע  יתרה  שרוח  מה  כנגד 
והתרת   חידות  והגדת  חלומות  ופתרון 
המלך  אשר  בדניאל  בו  נמצאה  קשרים 
יקרא   דניאל  עתה  בלטשאצר  שמו  שם 

   )פ(   ויגיד הפתרון 

  

֑א   ּכָ ַמלְׁ ם  ֳקָדַ֣ ל  ַעַּ֖ ה  אל  ִנּי ַּ֔ ֻֽ ּדָ ִי֙ן  אַד֙ ּב  }יג{ 

)אנתה(ָענ ֹ֨  אל   ָדִנּי ַּ֗ לְׁ ר  ָאַמַ֣ וְׁ א  ִּ֜ ּכָ ַמלְׁ - ה 

ּתְׁ  י-ַאנְׁ ֻֽ ּוא ָדִנּי אל֙ ּדִ י  -ִמן-הֵ֤ ַ֣ י ָגלּוָת֙א ּדִ ֵ֤ נ  ּבְׁ

ַ֥א ַאִַּ֖בי ִמן ּכָ תִֶ֛י ַמלְׁ י ַהיְׁ ַ֥ ּוד ּדִ הַּ֔ ּוד: -יְׁ הֻֽ  יְׁ

אז דניאל הובא לפני המלך ענה המלך  
ואמר לדניאל אתה הוא דניאל מבני גלות  

 יהודה אשר הביא המלך אבי מיהודה 

ּוַח   רַ֥ י  ֶ֛ ּדִ ךְׁ   ֲעָלַּ֔ )עליך(  ת  ַ֣ ע  מְׁ ִ ש  וְׁ }יד{ 

ָמַ֥ה  ָחכְׁ וְׁ ּו  ָתנֶ֛ לְׁ כְׁ ש ָ וְׁ ּו  ַנִהירֹּ֧ וְׁ ֑ךְׁ  ּבָ ֱאָלִהַּ֖ין 

: ךְׁ ֻֽ ַכַַ֥חת ּבָ ּתְׁ ְׁ ה ִהש  יָרַּ֖  ַיּתִ

רוח אלקים בך ואור  ושמעתי עליך אשר   
 עיניים והשכל וחכמה יתירה נמצאה בך  

א   ַפּיַָּ֔ ְׁ ש  ֙א ָאֻֽ יַמּיָ ֻֽ י ַחּכִ ָדַמַּ֗ ּלּו ָקֻֽ ַעַ֣ ן ה  ַעַ֞ }טו{ ּוכְׁ

י ֻֽ ּה -ּדִ ַּ֖ ר  ְׁ ּוִפש  ֹון  רַּ֔ ִיקְׁ ָנ֙ה  דְׁ ה  ָתָבֵ֤ כְׁ

א ָלֻֽ וְׁ תִַ֑ני   הֹוָדע  ֻֽר-לְׁ ַ ש  ּפְׁ ין  ַּ֖א -ָכֲהִלַ֥ תָ ִמּלְׁ

ה:  ֻֽ ַהֲחָויָ  לְׁ

האש  החכמים  לפני  הובאו  פים  ועתה 
אשר הכתב הזה יקראו ופתרונו להודיעני 

 ולא מסוגלים פתרון המילים להגיד 

י ֻֽ ּדִ ךְׁ   ֲעָלַּ֔ )עליך(  ת  ַ֣ ע  מְׁ ִ ש  ַוֲאָנ֙ה  - }טז{ 

ין  ִרַ֣ ִקטְׁ ַּ֖ר וְׁ ַ ש  ִמפְׁ ין לְׁ ִרֶ֛ ְׁ ש  ּול ּפִ )תוכל( ִתיּכַ֥

א  ָתָבִּ֜ ּול ּכְׁ כֹ֨ ֩ן )תוכל( ּתִ ן ה  ַעַ֡ א ּכְׁ ֑ ר  ְׁ ִמש  לְׁ

ע   הֹוָדַ֣ לְׁ ּה֙  ר  ְׁ ּוִפש  א  ַּ֗ ר  ִמקְׁ א לְׁ ָוָנַ֣ ּגְׁ ַארְׁ ִני  ַתַּ֔

י א ִדֻֽ ִניָכֵ֤ מְׁ ַהֻֽ ש  )והמונכא( וְׁ ּבַַּ֗ ַדֲהָב֙א  -ִתלְׁ

ל ַּ֖א -ַעֻֽ כּותָ ַמלְׁ בְׁ ַ֥א  ּתָ ַתלְׁ וְׁ ךְׁ  אָרַּ֔ ַצּוְׁ

ט: ַלֻֽ ְׁ ש   ּתִ

ואני שמעתי עליך אשר תוכל פתרונות  
תוכל  אם  עתה  להתיר  וקשרים  לפתור 
הכתב לקרוא ופתרונו להודיעני הארגמן 
ושלישי   צווארך  על  זהב  ורביד  תלבש 

 )פ(במלכות תמשול 

  

ם   ֳקָדַ֣ ָאַמ֙ר  וְׁ אל  ָדִנּי ַּ֗ ה  ַ֣ ָענ  ִין  אַדִּ֜ ּב  }יז{ 

יָ  ּבְׁ ָבַ֥זְׁ ּונְׁ ן   ָיַּ֔ ֶהוְׁ ֶלֻֽ ךְׁ  ָלַ֣  ֙ ָנָתךְׁ ַמּתְׁ א  ּכַָּ֔ ַּ֖ךְׁ  ַמלְׁ תָ

א  ַ֣ ר  ֶאקְׁ ָתָב֙א  ּכְׁ ם  ַרַּ֗ ּבְׁ ַה֑ב  ן  ָאֳחָרַ֣ לְׁ

ּה: ֻֽ ִעּנ  א ֲאהֹודְׁ ָרַּ֖ ְׁ א ּוִפש  ּכַָּ֔ ַמלְׁ  לְׁ

המלך   לפני  ואמר  דניאל  ענה  אז 
מתנותיך לך יהיו וגדולתך לאחר תן אולם  
 את הכתב אקרא למלך ופתרונו אודיענו  

ֱאָלָה֙א   ֑א   ּכָ ַמלְׁ ּתְׁ  ַאַּ֖נְׁ )אנתה(  }יח{ 

כ ַמלְׁ ה  ָאַּ֔ ִעּלָ בּוָת֙א )עליא(  ּורְׁ ּותֵָ֤א 

: ּוךְׁ ר ֲאבֻֽ ַ֥ ֶנּצַ ַכדְׁ ב  ַהַּ֖ב ִלנְׁ ה יְׁ ָרַּ֔ ַהדְׁ א וְׁ  ִויָקָרַ֣

את     העליון  האלקים  המלך  אתה 
נתן  וההדר  הכבוד  הגדולה  המלכות 

 לנבוכדנצר אביך 
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ּוִמן  ַהב-}יט{  יְׁ י  ַ֣ ּדִ בּוָת֙א  ל -רְׁ ּכַֹ֣ ּה  ל ַּ֔

ִעַ֥  ֹו )זאעין( ָזיְׁ א ֲהוֶ֛ ַנּיַָּ֔ ַָ֣ ִלש ּ ֙א וְׁ ַמּיָ א א  ַמּיַָּ֗ מְׁ ין  ַעֻֽ

ין ִמן ָדֲחִלַּ֖ י-וְׁ ֻֽ א  -ֳקָד֑מֹוִהי ּדִ א ֲהָוַ֣ ה ָצב ִּ֜ ֲהָוֹ֨

י ִדֻֽ וְׁ ל  י-ָקט ַּ֗ ִדֻֽ וְׁ א   ַמח ַּ֔ ה  ֲהָוַ֣ ֙א  ָצב  ה  -ֲהָוֵ֤

י ִדֻֽ וְׁ ים  ָמִרַּ֔ ה  ֲהָוַ֣ ֙א  ָצב  ה  ַּ֖א -ֲהָוֵ֤ ָצב  ֲהָוַ֥ה 

יל: ֻֽ ּפִ ְׁ  ֲהָוַ֥ה ַמש 

העמים    כל  לו  נתן  אשר  ומהגדולה 
ויראים   חרדים  היו  והלשונות  האומות 

חפץ היה הורג ואשר היה  מפניו אשר היה  
חפץ היה מכה ואשר היה חפץ היה מרים  

 ואשר היה חפץ היה משפיל 

ת   ַפַ֣ ּתִֻֽקְׁ ּה  ַּ֖ רּוח  וְׁ ּה  ב ַּ֔ ִלבְׁ ם  ִרַ֣ ִד֙י  ּוכְׁ }כ{ 

ִמן ַחת֙  ָהנְׁ ה   ּה  -ַלֲהָזָד֑ כּות ַּ֔ ַמלְׁ א  ַ֣ ס  רְׁ ּכָ

ּה:  ֻֽ יּו ִמּנ  ַ֥ ּדִ ה ֶהעְׁ יָקָרַּ֖  ִוֻֽ

וכאשר רם לבבו ורוחו חזקה לזדון הורד   
 כותו וכבודו הסירו ממנו  מכסא מל

ּה |  -}כא{ ּוִמן ַ֣ ב  ִלבְׁ יד  וְׁ ִרִּ֜ א טְׁ ָֹ֨ ֩י ֲאָנש  נ  ּבְׁ

ִעם-ִעם וְׁ ו  יְׁ ַּ֗ ּוִ ַ ש  )שוי(  תַָ֣א  יוְׁ ֙א -ח  ַדּיָ ֲעָרֻֽ

ל   ַ֥ ּה ּוִמּטַ ֲעמּוּנ ַּ֔ ַטַ֣ תֹוִרי֙ן יְׁ א כְׁ ּבֵָ֤ ּה ִעש ְׁ ַּ֔ דֹור  מְׁ

י ֻֽ ד ּדִ ֑ע ַעַ֣ ַטּבַ ּה ִיצְׁ ַ֣ מ  ְׁ ש  א ּגִ ַּ֖ ַמּיָ ְׁ י-ש  ֻֽ ע ּדִ ַדַּ֗ - יְׁ

יט   ַ֞ ּלִ ַ ּות  ש  כַ֣ ַמלְׁ ָא֙ה ּבְׁ א )עליא(  ִעּלָ ֱאָלָהֵ֤

ַמן ּולְׁ א  ַָּ֔ )עליה( -ֲאָנש  ים  ַ֥ ָהק  יְׁ ַּ֖ה  ּב  ִיצְׁ י  ַ֥ ּדִ

ּה:  ֲעַלֻֽ

החיות   עם  ולבבו  גורש  אדם  ומבני 
גרמו  ועם הפראים מושבו עשב  הושווה 
גופו  השמים  ומטל  כשוורים  לרצות  לו 
רוחץ עד אשר ידע ששולט אלקים עליון 

יחפו אשר  ולמי  האדם  יעמיד  במלכות  ץ 
 עליה 

ר  אּצַַּ֔ ַ ש  לְׁ ּב  ּה֙   ר  ּבְׁ ּתְׁ  נְׁ ַאֵ֤ וְׁ )ואנתה(  }כב{ 

ל ָב֑ךְׁ ּכָ ּתְׁ ִלבְׁ לְׁ ַּ֖ ּפ  ְׁ א ַהש  י ָכל-ָלַ֥ ַ֥ ל ּדִ - ֳקב ֹ֕

 : ּתָ עְׁ ַדֻֽ ה יְׁ ָנַּ֖  ּדְׁ

לבבך   השפלת  לא  בלשאצר  בנו  ואתה 
 למרות שידעת את כל זה 

א ָמר ֻֽ ל  ַעַ֣ וְׁ ּתָ   -}כג{  מְׁ רֹוַמַ֡ ִהתְׁ  | א  ַ֣ ַמּיָ ְׁ ש 

י ִדֻֽ א  אַנּיָֹ֨ ָמֻֽ )קדמיך( -ּולְׁ תִַ֣יו  ַהיְׁ ּה  ת ִּ֜ ַביְׁ

)ורברבניך(   ּתְׁ  נְׁ ַאֹ֨ וְׁ )ואנתה(  ךְׁ  ָדָמַּ֗ ָקֻֽ

ָנָתךְׁ֮  ח  ּולְׁ ָלתַָ֣ךְׁ  ֻֽגְׁ ש   ךְׁ  ָבָנִּ֜ רְׁ ַרבְׁ ָר֮א    וְׁ ַחמְׁ

א ֻֽ ּפָ ַכסְׁ י  ַ֣ אָלה  ֻֽ ל  וְׁ הֹון֒   ּבְׁ תִַַ֣ין  ָ ַדֲהָבא  -ש  וְַׁ֠

א י ָלֻֽ א ּדִַ֠ ָנַּ֗ ַאבְׁ א וְׁ א ָאָעַ֣ ָלִּ֜ זְׁ א ַפרְׁ ָֹ֨ ָחש  ִין -נְׁ ֹּ֧ ָחזַ

ּתָ -ָלאוְׁ  ֑חְׁ ּבַ ַ ש  ין  ִעַּ֖ ָידְׁ א  ָלַ֥ וְׁ ין  ִעֶ֛ מְׁ ָ ש 

י ֻֽ ּדִ א  אָלָהַ֞ ֻֽ ל  ָכל-וְׁ וְׁ ּה  ֶ֛ יד  ּבִ ַ֥ךְׁ  תָ מְׁ ְׁ -ִנש 

: ּתָ רְׁ ֻֽ א ַהּדַ ּה ָלַ֥ ַּ֖ ַ֥ךְׁ ל  ָחתָ  אֹרְׁ

כלי    ואת  התרוממת  השמים  אדוני  ועל 
ביתו הביאו לפניך ואתה ושריך נשותיך 
ופלגשיך שתיתם בהם ולאלהי כסף וזהב 

אשר   ואבן  עץ  וברזל  רואים נחושת  לא 
ולא שומעים ולא יודעים היללת ולאלקים  
 שנשמתך בידו וכל דרכיך לו לא הידרת  

ִמן ִי֙ן  אַד֙ ּב  א  -}כד{  ַ֣ ּסָ ּפַ ַיַח  ִלַּ֖ ְׁ ש  ֹוִהי  ֳקָדמַּ֔

ֻֽים:-יִדֻֽ  ִ ש  ָנַּ֖ה רְׁ ָתָבַ֥א דְׁ א  ּוכְׁ ָד֑  יְׁ

הזה   והכתב  יד  כף  נשלחה  מלפניו  אז 
 השאיר סימן  

י   ַ֣ ָתָבַּ֖א ּדִ ָנַ֥ה כְׁ ַּ֖א }כה{ ּודְׁ נ  ַ֥א מְׁ נ  ֑ים  מְׁ ִ ש  רְׁ

ין: ִסֻֽ ל ּוַפרְׁ ַ֥ ק   ּתְׁ

 וזה הכתב שנשאר מנא מנא תקל ופרסין  
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ֻֽר ַ ש  ּפְׁ ה  ָנַּ֖ ּדְׁ ה-}כו{  ָנֻֽ מְׁ נ ֹ֕א  מְׁ תָ֑א   - ִמּלְׁ

 ַּ֖ כּותָ ּה: ךְׁ ֱאָלָהַ֥א ַמלְׁ ַמֻֽ לְׁ ְׁ ַהש   וְׁ

האלקים    מדד  מנא  הדבר  פתרון  וזה 
 מלכותך ונסתיימה  

 ַּ֖ יָ אַזנְׁ מֹֻֽ בְׁ ה  ּתָ ילְׁ ִקַ֥ ּתְׁ ל   ֑ ק  ּתְׁ א }כז{ 

יר:  ֻֽ ַכַַ֥חּתְׁ ַחּסִ ּתְׁ ְׁ ִהש   וְׁ

 תקל נשקלת במאזניים ונמצאת חסר   

ִויִהיַבַּ֖ת   ךְׁ   כּוָתַּ֔ ַמלְׁ ִריַסת֙  ּפְׁ ס  ֑ ר  ּפְׁ }כח{ 

ס:  י ּוָפָרֻֽ ָמַדַ֥  לְׁ

 פרס נחתכה מלכותך וניתנה למדי ופרס  

ר   אּצַַּ֗ ַ ש  לְׁ ּב  ר  ֲאַמַ֣  | ִין  אַדַ֣ ּב  }כט{ 

ִנּי אל֙   ָדֻֽ לְׁ ּו  יש  ֵ֤ ּבִ ַהלְׁ )והמונכא(  וְׁ א  ָוָנַּ֔ ּגְׁ ַארְׁ

י ִדֻֽ ִניָכַ֥א  מְׁ ַהֻֽ ל-וְׁ ַעֻֽ ּה  -ַדֲהָבַּ֖א  ֑ אר  ַצּוְׁ

י ֻֽ ֹוִהי ּדִ ּו ֲעלַּ֔ זֻֽ ִרַ֣ ַהכְׁ ַּ֖א - וְׁ ּתָ לְׁ יט ּתַ ֶ֛ ּלִ ַ ַ֥א ש  ֶלֱהו 

כּותָֻֽא:  ַמלְׁ  ּבְׁ

דניאל    את  והלבישו  בלשאצר  אמר  אז 
בארגמן ורביד זהב על צווארו וקראו עליו  

 שיהיה מושל שלישי במלכות 

ּבְׁ  ּה  ּב ִּ֚ ר  }ל{  ַּ֖ ּצַ ַ אש  לְׁ ּב  יל  ִטֹ֕ קְׁ א   ָיַּ֔ ילְׁ ַ֣ ל 

ה: ָאֻֽ ּדָ ַ֥א )כשדיא( ַכש ְׁ ּכָ  ַמלְׁ

המלך    בלשאצר  נהרג  לילה  באותו 
 הכשדי )פ(  

  

  

  

  ו-דניאל פרק

  

ַּ֖ל   ַקּב  ה   ָדָאַּ֔ ָמֻֽ )מדיא(   ֙ ֶוש  ָי֙ ָדרְׁ וְׁ }א{ 

ּת ֻֽין:  ַתרְׁ ַ֥ין וְׁ ּתִ ִ ין ש  ִנַּ֖ ְׁ ַבַ֥ר ש  כּותָ֑א ּכְׁ  ַמלְׁ

כבן    המלכות  את  קיבל  המדי  ודריוש 
 שישים ושתיים שנים 

ַעל ַוֲהִקי֙ם  ֶוש   ָיַּ֔ רְׁ ּדָ ם  ֳקָדַ֣ ַפ֙ר  ְׁ ש  - }ב{ 

ין   ִר֑ ֶעש ְׁ ה וְׁ ָאַ֣ א מְׁ ַּ֖ ַנּיָ ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ א  ַלֲאַחש  כּוָתַּ֔ ַמלְׁ

ָכל ן ּבְׁ י ֶלֱהֹוַּ֖ ַ֥ כּותָֻֽא:-ּדִ  ַמלְׁ

טוב היה לפני המלך והעמיד על המלכות   
בכ שיהיו  אחשדרפנים  ועשרים  ל  מאה 

 המלכות 

י  ַ֥ ּדִ א  ָלָתַּ֔ ּתְׁ ין  ִכַ֣ ָסרְׁ הֹו֙ן   ִמּנְׁ א  ּלָ ֵ֤ ע  וְׁ }ג{ 

ד ַחֻֽ אל  ַּ֖ י-ָדִנּי  ֻֽ ּדִ ֑הֹון  ֶלֱהֹוַ֞ן  -ִמּנְׁ

א   ָמַּ֔ הֹו֙ן ַטעְׁ ין לְׁ ָיֲהִבֵ֤ ין  ִאּל ַּ֗ א  ַ֣ ַנּיָ ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ֲאַחש 

א ַּ֖א ָלֻֽ ּכָ ק:-ּוַמלְׁ ֻֽ ַ֥א ָנזִ  ֶלֱהו 

ולמעלה מהם שלשה ממונים אשר דניאל  
האלו  האחשדרפנים  שיהיו  מהם  אחד 
 מביאים להם טעם והמלך לא יהיה נפגע  

ח   ַנּצַַּ֔ ִמתְׁ א  ֲהָוַ֣ ה  ָנַּ֔ ּדְׁ אל  ִנּי ַ֣ ּדָ ִי֙ן  ֱאַד֙ }ד{ 

ל-ַעל ּכָ א  ֑ ַנּיָ ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ַוֲאַחש  א  ַּ֖ ַכּיָ ל -ָסרְׁ ֳקב ַּ֗

 ִַּ֔ ֲעש  א  ַ֣ ּכָ ּוַמלְׁ ּה  ּב ַּ֔ יָר֙א  ַיּתִ ּוַח  רֵ֤ י  ַ֣ ית  ּדִ

ַּּ֖ה ַעל ל-ַלֲהָקמּות  כּותָֻֽא: -ּכָ  ַמלְׁ

על   / מנצח  היה מתגבר  זה  דניאל  ואז 
הממונים והאחשדרפנים כנגד מה שיש בו 
רוח יתירה והמלך פעל להעמידו על כל  

 המלכות 
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ֹו   ֲהוֹ֨ א   ַנּיַָּ֗ ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ַוֲאַחש  א  ַכּיִָּ֜ רְׁ ָסֻֽ ִין  ֱאַדֹ֨ }ה{ 

אל   ַּ֖ ָדִנּי  לְׁ ָחַ֥ה  ּכָ ְׁ ַהש  לְׁ ה  ֶ֛ ִעּלָ ִין  ד  ָבַעֹּ֧ ַ֣ ִמּצַ

ָכל וְׁ כּותָ֑א  ָלא-ַמלְׁ ה  ִחיָתִּ֜ ְׁ ּוש  ה  -ִעּלָֹ֨

ל ּכָ ה  ָחַּ֗ ּכָ ְׁ ַהש  לְׁ ין  ִלַ֣ י-ָיכְׁ ֻֽ ּדִ ל֙  ן  -ֳקב  יַמַ֣ ה  מְׁ

ָכל ּוא וְׁ ַכַַּ֖חת -הַּ֔ ּתְׁ ְׁ א ִהש  ה ָלַ֥ ִחיָתַּ֔ ְׁ לּו֙ ּוש  ָ ש 

ֹוִהי:   ֲעלֻֽ

אז הממונים והאחשדרפנים היו מחפשים   
סיבה שתמצא לדניאל מצד המלכות וכל 

ם למצוא כנגד מה סיבה וקלקול לא יכולי
שנאמן הוא וכל שגגה וקלקול לא נמצאה 

 עליו 

א  ָלֹּ֧ י  ַ֣ ּדִ ין  ִרַּ֔ מְׁ ָאֻֽ  ֙ ךְׁ ִאּל  א  ֵ֤ ַרּיָ בְׁ ּג  ַדִין  ֱאַ֠ }ו{ 

ל ּכָ ה  ָנַּ֖ ּדְׁ אל  ַ֥ ָדִנּי  לְׁ ח  ֶ֛ ּכַ ְׁ ַהש  ן  -נְׁ ָלה ֹ֕ א   ֑ ִעּלָ

ּה: ֻֽ ת ֱאָלה  ָדַ֥ ֹוִהי ּבְׁ ה ֲעלַּ֖ ָנֻֽ ַ֥חְׁ ּכַ ְׁ  ַהש 

ואז האנשים האלו אמרו אשר לא נמצא  
כל סיבה כי אם נמצא עליו בחוקי לדניאל  

 אלוקיו )ס(  

  

ן    ִאּל ַּ֔ ֙א  ַנּיָ ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ַוֲאַחש  א  ֵ֤ ַכּיָ ָסרְׁ ַדִין  ֱאַ֠ }ז{ 

ַעל ּו  ש  ַּ֖ ּגִ ּה -ַהרְׁ ל ַּ֔ ין  ִרַ֣ ָאמְׁ ֙ן  כ  וְׁ ֑א  ּכָ ַמלְׁ

י:  ֻֽ ִמַ֥ין ֱחיִ ָעלְׁ ַּ֖א לְׁ ּכָ ֶוש  ַמלְׁ ַ֥ יָ רְׁ  ּדָ

האלו   והאחשדרפנים  הממונים  אז 
דריוש  לו  אמרו  וכך  המלך  על    התאספו 

 המלך לעולמים חייה  

א    כּוָתַּ֗ ַמלְׁ י  ַ֣ כ  ָסרְׁ  | ל  ּכַֹ֣ טּו  ָיַעִּ֜ ִאתְׁ }ח{ 

א  א ּוַפֲחָוָתַּ֔ ַ֣ ַרּיָ בְׁ ֻֽ ֙א ַהּדָ ַנּיָ ּפְׁ רְׁ ּדַ ְׁ ֲאַחש  א ַוֻֽ ֵ֤ ַנּיָ ִסגְׁ

י   ַ֣ ר ּדִ ה ֱאָס֑ ָפַּ֖ ַתּקָ א ּולְׁ ּכַָּ֔ ָי֙ם ַמלְׁ ה קְׁ ָמֵ֤ ַקּיָ לְׁ

י-ָכל ֻֽ עּו ִמן-ּדִ ה ָבַ֠ ַ֣ ע  ל-ִיבְׁ ש  -ּכָ ֱאָנִּ֜ ּה ֶוֻֽ ֱאָלֹ֨

י-ַעד א  יֹוִמַ֣ ּכַָּ֔ ַמלְׁ ךְׁ  ַ֣ ִמּנָ ֙ן  ָלה  ין  ָלִתַּ֗ ּתְׁ ן 

ָיָותָֻֽא: ב ַארְׁ גַֹּ֖ א לְׁ מ ֹ֕ רְׁ  ִיתְׁ

המלכות   על  הממונים  כל  התייעצו 
הסגנים והאחשדרפנים היועצים והפחות 
ולחזק איסור אשר כל   לחוקק חוקת מלך 
מי שישאל שאלה מכל אלוה או אדם עד 
שלשים ימים אלא ממך המלך יושלך לבור  

 האריות  

ַ֣ם  }ט{   ש   ִתרְׁ א  וְׁ ים ֱאָסָרַּ֖ ִקַ֥ א ּתְׁ ּכַָּ֔ ן ַמלְׁ ַעַ֣ ּכְׁ

ָדת ּכְׁ ה  ֶ֛ ָניָ ְׁ ַהש  לְׁ א  ָלֹּ֧ י  ַ֣ ּדִ ָתָב֑א  י -ּכְׁ ָמַדַ֥

י ס ּדִ א:-ּוָפַרַּ֖ ֻֽ ּד  א ֶתעְׁ  ָלַ֥

ועתה המלך תעמיד איסר ותקבע בכתב   
ופרס   מדי  כחוק  לשינוי  יהיה  ניתן  שלא 

 ולא יעבור  

ל ֶוש  -}י{ ּכָ ָיַּ֔ רְׁ ֻֽ ֙א ּדָ ּכָ ה  ַמלְׁ ָנ֑ ַּ֖ל ּדְׁ ַ֥ם   ֳקב  ַ ש  רְׁ

א:  ָתָבַּ֖א ֶוֱאָסָרֻֽ  ּכְׁ

ומול כל זה המלך דריוש קבע את הכתב  
 והאיסר  

י ֻֽ ּדִ ע  ַדִּ֜ יְׁ י  ִדֹ֨ ּכְׁ ָדִנּי אל   וְַׁ֠ ֵ֤ים -}יא{  ִ ש  רְׁ

ּה֙   ל  ן  ִתיָחַ֥ ּפְׁ ין  ֹ֨ ַכּוִ וְׁ ּה  ת ַּ֔ ַביְׁ לְׁ ל  ַעַ֣ ָתָב֙א  ּכְׁ

ה  ָלָתֹ֨ ּתְׁ ִני֩ן  ִזמְׁ וְׁ ם  ֶל֑ ְׁ רּוש  יְׁ ֶגד  ֶנַּ֖ ּה  ית ַּ֔ ִעּלִ ּבְׁ

ּוא | בָּ  א הַ֣ יֹוָמִּ֜ ךְׁ ַעלבְׁ ַ֣ א -ר  ַצּל ֵ֤ ֹוִהי ּומְׁ כַּ֗ רְׁ ּבִ

ל ּה ּכָ ם ֱאָלה ַּ֔ ֙א ֳקָדַ֣ י-ּומֹוד  ֻֽ ל֙ ּדִ א  -ֳקב  ֲהָוַ֣

ד ִמן ה:-ָעב ַּ֔ ָנֻֽ ַמַּ֖ת ּדְׁ  ַקדְׁ

ידע שנקבע הכתב נכנס   ודניאל כאשר 
מול  בעלייתו  לו  פתוחים  וחלונות  לביתו 
ירושלים ושלשה מועדים ביום הוא כורע 

גד  על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלקיו כנ
 מה שהוא עושה מלפני כן )ס(  
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ּו   ש  ַּ֔ ּגִ ַהרְׁ  ֙ ךְׁ ִאּל  א  ֵ֤ ַרּיָ בְׁ ּג  ַדִין  ֱאַ֠ }יב{ 

ם  ֳקָדַ֥ ן  ַּ֖ ַחּנַ ּוִמתְׁ ַ֥א  ע  ּבָ אל  ֑ ָדִנּי  לְׁ ַּ֖חּו  ּכַ ְׁ ַהש  וְׁ

ּה: ֻֽ  ֱאָלה 

את   ומצאו  התאספו  האלו  האנשים  אז 
 דניאל מבקש ומתחנן לפני אלקיו  

ֳקָדם ין  ִרַ֥ ָאמְׁ וְׁ יבּו   ִרֹ֨ קְׁ אַדִין  ּב ַ֠ - }יג{ 

ַעל ֮א  ּכָ ר -ַמלְׁ ֱאָסַ֣ א  ֲהָלֹּ֧ ֒א  ּכָ ַמלְׁ ר  ֱאָסַ֣

ָכל י  ַ֣ ּדִ ּתָ  מְׁ ַַּ֗ ש  י-רְׁ ֻֽ ּדִ ִמן-ֱאָנַ֡ש   ֩ה  ע  -ִיבְׁ

ל ַעד-ּכָ ש   ֱאָנִּ֜ ֶוֻֽ ּה  ֙ן -ֱאָלֹ֨ ָלה  ין  ָלִתַּ֗ ּתְׁ ין  יֹוִמַ֣

ה   ָיותָ֑א ָענ ֹ֨ ֹוב ַארְׁ גַּ֖ א לְׁ מ ֹ֕ רְׁ א ִיתְׁ ּכַָּ֔ ךְׁ ַמלְׁ ַ֣ ִמּנָ

ָדת תֶָ֛א ּכְׁ א ִמּלְׁ יָבֹּ֧ ר ַיּצִ ָאַמַּ֗ א וְׁ ִּ֜ ּכָ   י ַדַ֥ מָ -ַמלְׁ

י ס ּדִ א:-ּוָפַרַּ֖ ֻֽ ּד  א ֶתעְׁ  ָלַ֥

אסר   על  המלך  לפני  ואמרו  באו  ואז 
אדם  כל  אשר  כתבת  אסר  הלא  המלך 
שיבקש מכל אלוה ואדם עד שלשים ימים 
אם לא ממך המלך יושלך לבור האריות  
מדי  כחוק  הדבר  נכון  ואמר  המלך  ענה 

 ופרס אשר לא יעבור 

ם מַ  ִרי֮ן  ֳקָדַ֣ ָאמְׁ וְׁ ֹו  ֲענַ֣ אַדִין  ּב ַ֠ א֒ }יד{  ּכָ   לְׁ

י֩  ּדִ ָדִנּי ַ֡אל  י  ַ֣ ּוד  -ִמן  ּדִ הַּ֗ יְׁ י  ַ֣ ּדִ א  ָגלּוָתִּ֜ י  נ ֹ֨ ּבְׁ

ם -ָלא ע ַּ֔ טְׁ ֙א  ּכָ ַמלְׁ ךְׁ  ֲעָלֵ֤ )עליך(  ם  ש ָֹ֨

ַעל ָלָת֙ה -וְׁ ּתְׁ ין  ִנֵ֤ ִזמְׁ וְׁ ּתָ  ֑מְׁ ַ ש  רְׁ י  ַ֣ ּדִ א  ֱאָסָרַּ֖

עּות ֻּֽה: א ּבָ ַּ֖ ע  א ּבָ יֹוָמַּ֔  ּבְׁ

דניאל    אשר  המלך  לפני  ואמרו  ענו  אז 
ברצון  מתחשב  לא  יהודה  גלות  שמבני 
המלך ולא באסר שכתבת ושלשה מועדים 

 ביום מבקש בקשותיו 

ע   ַמַּ֗ ְׁ ש  תַָ֣א  ִמּלְׁ י  ִדֹּ֧ ּכְׁ א  ִּ֜ ּכָ ַמלְׁ ִין  ֱאַדֹ֨ }טו{ 

ַּ֖ל   ַ֥ם ּבָ אל ש ָ ִנּי ֶ֛ ל ּדָ ַעֹּ֧ ֹוִהי וְׁ ש  ֲעלַּ֔ ַ֣ א  י֙א ּבְׁ ּגִ ש ַ

ֶמֻֽ  ַע֙ד  וְׁ יָזבּות ּ֑ה  ש   ֲהָוַ֥א לְׁ א  ַָּ֔ ש  מְׁ ִ ש  י  ַ֣ ָעל 

לּות ֻּֽה: ַהּצָ ר לְׁ ַּ֖ ּדַ ּתַ ְׁ  ִמש 

אז המלך כאשר שמע את הדבר רע עליו   
מאוד ועל דניאל שם בל להצילו ועד בוא 

 השמש היה נאבק להצילו 

ּו ַעל ש  ַּ֖ ּגִ ךְׁ  ַהרְׁ א ִאּל ַּ֔ ַ֣ ַרּיָ בְׁ ִי֙ן ּג  אַד֙ - }טז{ ּב 

א֙  ּכָ ע ַמלְׁ ֵ֤ א ּדַ ַּ֗ ּכָ ַמלְׁ ין לְׁ ִרַ֣ ָאמְׁ ֑א וְׁ ּכָ י  ַמלְׁ ֻֽ - ּדִ

י ֻֽ ּדִ ס  ּוָפַרַּ֔ י  ָמַדַ֣ לְׁ ם -ָכל-ָדת֙  יֶָ֛ ּוקְׁ ֱאָסַ֥ר 

י ֻֽ ַ֥אַמלְׁ -ּדִ ה: ּכָ ֻֽ ָניָ ְׁ ַהש  א לְׁ ים ָלַ֥ ַּ֖ ָהק   יְׁ

המלך    על  התאספו  האלו  האנשים  אז 
למדי  חוק  שיש  המלך  דע  למלך  ואמרו 
ופרס שכל איסור וחוק שהמלך מחוקק לא  

 יעבור 

ִתי֙ו  ַהיְׁ וְׁ ר   ֲאַמַּ֗ א  ַ֣ ּכָ ַמלְׁ ִין  אַדִּ֜ ּב  }יז{ 

ה לְׁ  ֵ֤ ָענ  ָיָותָ֑א  ַארְׁ י  ַ֣ ּדִ ַּ֖א  ּבָ ג  לְׁ ֹו  מֹ֕ ּורְׁ אל  ִנּי ַּ֔ ָדַ֣

וְׁ  ֙א  ּכָ רַמלְׁ י   ָאַמַ֣ ַ֣ ּדִ ךְׁ  ֱאָלָהַּ֗ אל  ָדִנּי ַּ֔ לְׁ

ח ַלֻֽ ֻֽ ּפָ ּתְׁ  נְׁ ַאֵ֤ ּוא  - )אנתה(  הַּ֖ א  ִדיָרַּ֔ תְׁ ּבִ ּה֙  ל 

 : ךְׁ ֻֽ ִבּנָ יזְׁ ש    יְׁ

דניאל    את  והביאו  אמר  המלך  אז 
והשליכוהו לבור של האריות ענה המלך 

אתה עובד אותו  ואמר לדניאל אלוקיך ש
 תמיד הוא יצילך  

ַמַּ֖  ש   ה  וְׁ ֶבן ֲחָדַּ֔ יָתִ֙ית֙ ֶאַ֣ ה  ם -ַעל  ת}יח{ וְׁ ּפ ַ֣

ָקת֙  ִעזְׁ ּה ּובְׁ ת ַּ֗ קְׁ ִעזְׁ א ּבְׁ ִּ֜ ּכָ ּה ַמלְׁ ַמֹ֨ ַחתְׁ ֑א וְׁ ּבָ ּג 

ָלא י  ֶ֛ ּדִ ֹוִהי  ָבנַּ֔ רְׁ ּו -ַרבְׁ בַּ֖ צְׁ ַ֥א  נ  ְׁ ִתש 

אל: ָדִנּי ֻֽ  ּבְׁ

והובאה אבן אחת והושמה על פי הבור  
ותם שריו שלא וחתמה המלך בחותמו ובח

 ישתנה הרצון בדניאל 
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ל   יכְׁ ֻֽ ה  לְׁ א  ֵ֤ ּכָ ַמלְׁ ל  ֲאַזֹ֨ ַדִין  ֱאַ֠ ת   הּ֙ }יט{  ּוָבַ֣

ן ָלא ַדֲחָוַּ֖ ת  וְׁ ָוַּ֔ ַּּ֖ה -טְׁ ּת  נְׁ ִ ש  ָד֑מֹוִהי וְׁ ל ָקֻֽ ַ֣ ע  ַהנְׁ

ֹוִהי: ת ֲעלֻֽ ַ֥  ַנּדַ

אז הלך המלך להיכלו וילן בצום וכלי זמר   
 לא הובא לפניו ושנתו נדדה עליו   

ּום  }כ{   קַ֣ יְׁ א  ָרַּ֖ ּפָ רְׁ ּפַ ְׁ ש  ּבִ א  ּכַָּ֔ ַמלְׁ ִין  אַדַ֣ ּב 

י ִדֻֽ ַ֥א  ּבָ ג  לְׁ ה  ָהָלַּ֔ ּבְׁ תְׁ ִהֹ֨ ּובְׁ ָה֑א   ָנגְׁ -ּבְׁ

ל: ֻֽ ַּ֖א ֲאזַ ָיָותָ  ַארְׁ

בנוגה   קם  האור  כשהתחיל  המלך  אז 
 ובבהלה לבור האריות הלך  

ל   ָקַ֥ אל ּבְׁ ִנּי ַּ֔ ָדַ֣ א  לְׁ ּבַָּ֔ ג  ּה לְׁ ַ֣ ב  רְׁ ִמקְׁ }כא{ ּוכְׁ

 ִּ֜ ּכָ ַמלְׁ ה  ָענ ֹ֨ ק  ִע֑ זְׁ יב  אל  ֲעִצַּ֖ ָדִנּי ַּ֗ ר לְׁ ָאַמַ֣ וְׁ א 

י   ַ֣ ּדִ ךְׁ  ֱאָלָהַּ֗ א  ַחּיַָּ֔ א  ֱאָלָהַ֣ ֙ד  ֲעב  ִנּי אל֙  ֻֽ ּדָ

 ֻֽ ּתְׁ ּפָ נְׁ ח)אנתה( ַאֵ֤ ִכַ֥ל - ַלֻֽ א ַהיְׁ ִדיָרַּ֔ תְׁ ּה֙ ּבִ ל 

ַּ֖ךְׁ ִמן יָזבּותָ ש   ָיָותָֻֽא:-לְׁ  ַארְׁ

וכשקרב לבור בקול עצב זעק ענה המלך  
הא עובד  דניאל  לדניאל  החי -ואמר  ל 

יה להצילך אלקיך שעבדת תמיד מסוגל ה
 מן האריות  

ִעם אל  ִנּיֶַּ֔ ּדָ ִי֙ן  ֱאַד֙ ל  -}כב{  ֑ ַמּלִ ַּ֖א  ּכָ ַמלְׁ

י: ֻֽ ִמַ֥ין ֱחיִ ָעלְׁ ַּ֖א לְׁ ּכָ  ַמלְׁ

אז דניאל עם המלך דיבר המלך לעולמים  
 חייה 

ם  ַ֥ ּפ  ר  ֲסַגֶ֛ ּוֻֽ ּה   ַּ֗ ֲאכ  ַמלְׁ ח  ַלַ֣ ְׁ ש  י  ֱאָלִהַ֞ }כג{ 

ל ּכָ ֑לּוִני  ַחּבְׁ א  ָלַ֣ וְׁ ַּ֖א  ָיָותָ י -ַארְׁ ֵ֤ ּדִ ל  ֳקב ַּ֗

ָד֙מוֹ  ף ָקֻֽ ַאֵ֤ וְׁ י  ִלַּ֔ ַחת  ַכַ֣ ּתְׁ ְׁ ִהש  ָזכּו֙  ִה֙י 

א   ָלַ֥ ה  ֲחבּוָלַּ֖ א  ּכַָּ֔ ַמלְׁ  ֙ ָדָמךְׁ ָקֻֽ )קדמיך( 

ת: ֻֽ ד   ַעבְׁ

אלקי שלח מלאכו וסגר פה האריות ולא  
השחיתוני כנגד מה שלפניו צדקה נמצאה 

 לי ואף לפניך המלך קלקול לא עשיתי  

ב    ַ֣ א  י֙א טְׁ ּגִ א ש ַ ַּ֗ ּכָ ִין ַמלְׁ אַדַ֣ ֹוִהי  }כד{ ּב  ֲעלַּ֔

ִמן ה  ָסָקַ֣ ַהנְׁ לְׁ ֲאַמַּ֖ר  אל  ִנּי ַּ֔ ָדַ֣ ֑א -ּולְׁ ּבָ ּג 

אל ִמן ִנּי ִּ֜ ק ּדָ ּסַֹ֨ ה  ָכל-וְׁ א וְׁ ּבַָּ֗ - ֲחָבל֙ ָלא-ּג 

ַכַ֣  ּתְׁ ְׁ ּה: חִהש  ֻֽ אָלה  יִמַ֥ן ּב  י ה  ַּ֖ ּה ּדִ  ּב ַּ֔

לדניאל    וציוה  מאוד  הוטב  למלך  אז 
שיעלוהו מן הבור והועלה דניאל מן הבור  

ין וכל השחתה לא נמצאה בו אשר האמ
 באלוקיו 

  ֙ ךְׁ א ִאּל  ֵ֤ ַרּיָ בְׁ יו ּג  ִתַ֞ ַהיְׁ א וְׁ ַּ֗ ּכָ ר ַמלְׁ }כה{ ַוֲאַמַ֣

י ֻֽ גֵֹ֤ -ּדִ ּולְׁ אל  ִנּי ַּ֔ ָדֻֽ י  ַ֣ ּדִ ֙צֹוִה֙י  ַקרְׁ לּו   ב ֲאַכֵ֤

א  ָלֻֽ י֑הֹון וְׁ ש   ֹון ּונְׁ יהַ֣ נ  ּון ּבְׁ ֹו ִאּנַּ֖ מַּ֔ ָיָוָת֙א רְׁ -ַארְׁ

י ֻֽ ד ּדִ א ַעַ֠ ּבַָּ֗ ית ּג  ִעַ֣ ַארְׁ ֹו לְׁ טַ֞ הֹו֙ן  -מְׁ ּו בְׁ טֻֽ ִלֵ֤ ְׁ ש 

וָ  ַ֣ יָ ָכלַארְׁ א וְׁ קּו:-ָתַּ֔ ֻֽ ֹון ַהּדִ יהַּ֖ מ  רְׁ  ּגַ

והביאו את האנשים האלו    וציוה המלך 
האריות  ולבור  דניאל  על  שהלשינו 
השליכו אותם בניהם ונשיהם ולא הגיעו 
לקרקעית הבור עד שמשלו בהם האריות 

 וכל עצמותיהם טחנו 

ַתב    א ּכְַׁ֠ ַּ֗ ּכָ ֶוש  ַמלְׁ ַ֣ יָ רְׁ ִין ּדָ אַדִּ֜ ָכל}כו{ ּב  ֻֽ - לְׁ

י ֻֽ ּדִ א  ֶ֛ ַנּיָ ָ ִלש ּ וְׁ א  ֹּ֧ ַמּיָ א  א  ַמּיַָ֞ מְׁ )דארין( -ַעֻֽ

ָכל ין ּבְׁ ִרַ֥ א: -ָדיְׁ ֻֽ ּג  ֹון ִיש ְׁ כַ֥ ָלמְׁ ְׁ א ש  ָעַּ֖  ַארְׁ

העמים   לכל  כתב  המלך  דריוש  אז 
האומות והלשונות אשר גרים בכל הארץ  

 שלומכם יגדל 

ָכל-}כז{ ִמן י | ּבְׁ ַ֣ ם֒   ּדִ ע  ַ֣ים טְׁ - ֳקָדַמ֮י ש ִ

כּוִתַּ֗  ַמלְׁ ן  ָטַ֣ לְׁ ָ ִעי֙ן ש  ָזיְׁ )זאעין(  ן  ֶלֱהֹוֵ֤ י 

ִמן ין  ֲחִלַּ֔ ָדַ֣ י-וְׁ ּדִ ּה  ַ֣ ֱאָלה  ם  אל -ֳקָדַּ֖ ֑ ִנּי  ָדֻֽ

מלכותי    ממשל  שבכל  הצו  יוצא  מלפני 
מלפניו ויראים  חרדים  של   יהיו  אלקיו 



 ז-דניאל פרק

24 

י ין  -ּדִ ִמַּ֔ לְׁ ָעַ֣ לְׁ ֙ם  ַקּיָ וְׁ א  ַחּיַָּ֗ א  ֱאָלָהַ֣  | ּוא  הַ֣

 ֻֽ ּדִ ּה֙  כּות  ּה  -יּוַמלְׁ ַּ֖ ָטנ  לְׁ ָ ש  וְׁ ל  ַחּבַַּ֔ ִתתְׁ א  ָלַ֣

א:-ַעד  סֹוָפֻֽ

ל חי ועומד לעולמים - דניאל אשר הוא א
 ומלכותו לא תשחת וממשלתו עד עולם 

ין   ִהַּ֔ ִתמְׁ ֙ד ָאתִַ֣ין וְׁ ָעב  ל  וְׁ ַּ֗ ב ּוַמּצִ ַ֣ יזִ ש   }כח{ מְׁ

ּובְׁ  א  ַּ֖ ַמּיָ ְׁ ש  אּבִ ָע֑ אל   ַארְׁ ִנּי ַּ֔ ָדֻֽ לְׁ יב  ַ֣ יזִ ש   י  ּדִִּ֚

ָיָותָֻֽא: -ִמן ד ַארְׁ ַּ֖  יַ

ומופתים    אותות  ועושה  ומושיע  מציל 
ארץ אשר הציל את דניאל מיד  בשמים וב
 האריות  

ּות   כַ֣ ַמלְׁ ּבְׁ ח  ַלַּ֖ ַהצְׁ ה   ָנַּ֔ ּדְׁ אל  ָדִנּי ַ֣ וְׁ }כט{ 

)פרסיא(  ֹוֶרש   ּכַ֥ ּות  כַּ֖ ַמלְׁ ּובְׁ ֶוש   ֑ יָ רְׁ ּדָ

ה:  ָסָאֻֽ רְׁ  ּפָ

דריוש   במלכות  הצליח  זה  ודניאל 
 ובמלכות כורש הפרסי )פ(  

  

  

  

  ז-דניאל פרק

  

ה   ת ֲחָדַּ֗ ַנַ֣ ְׁ ש  ל }א{ ּבִ ֶבַּ֔ ֶלךְׁ ּבָ ֙ר ֶמַ֣ ּצַ ַ אש  לְׁ ב  לְׁ

ל ַעֻֽ ַּּ֖ה  אש   ר  ַ֥י  ו  ֶחזְׁ וְׁ ה  ֲחָזַּ֔ ֶלם  ַ֣ ח  ִנּי אל֙  -ּדָ

אש   ַ֥ ר  ב  ַתַּ֔ כְׁ א  ָמַ֣ ֶחלְׁ ִי֙ן  אַד֙ ּב  ּ֑ה  ב  ּכְׁ ְׁ ִמש 

ר: ין  ֲאַמֻֽ ַּ֖  ִמּלִ

בשנת אחת לבלשאצר מלך בבל דניאל  
ואז   משכבו  על  ראשו  וחזון  חזה  חלום 

 החלום כתב ראש מילים אמר 

י  ִוַּ֖ ֶחזְׁ ית ּבְׁ ֶ֛ ַ֥ה ֲהו  ר ָחז  ָאַמַּ֔ ה ָדִנּי אל֙ וְׁ ֵ֤ }ב{ ָענ 

א  -ִעם ַמּיַָּ֔ ְׁ ש  י  ַ֣ רּוח  ֙ע  ּבַ ַארְׁ ּו   ַוֲארַּ֗ א  ֑ יָ ילְׁ ֻֽ ל 

א: ֻֽ ַ֥א ַרּבָ ַיּמָ ן לְׁ ִגיָחַּ֖  מְׁ

ענה דניאל ואמר רואה הייתי בחזיוני עם  
לילה והנה ארבע רוחות השמים נלחמות 

 לים הגדול  

ן ִמן ָקַּ֖ ן  ָסלְׁ ָבַּ֔ רְׁ יָו֙ן ַרבְׁ ע ח  ֵ֤ ּבַ ַארְׁ ֑א -}ג{ וְׁ ַיּמָ

א ִמן ַ֥ ן ּדָ ַּ֖ יָ נְׁ ָ א:-ש   ּדָֻֽ

הים    מן  עולות  גדולות  חיות  וארבע 
 שונות זו מזו  

 ֻֽ ּדִ ין  ַ֥ ַגּפִ וְׁ ה   י ַּ֔ ַארְׁ כְׁ תַָ֣א  ָמיְׁ ַקדְׁ ַּ֖ר -י}ד{  ַ ש  נְׁ

י ּדִ ַע֩ד  ית  ַ֡ ֲהו  ה  ַ֣ ָחז  ּה  יּה -ַל֑ ַגּפִַּ֜ יטּו  ִרֹ֨ ּמְׁ

ִמן יַלת  ִטַ֣ ַעל-ּונְׁ וְׁ א  ָעַּ֗ ש  -ַארְׁ ֱאָנַ֣ ּכֶ ַלִ֙י֙ן  ַרגְׁ

ּה: ִהַ֥יב ַלֻֽ ש  יְׁ ַבַ֥ב ֱאָנַּ֖ ת ּולְׁ  ֳהִקיַמַּ֔

לה   נשר  של  וכנפיים  כאריה  הראשונה 
רואה הייתי עד שנתלשו כנפיה ונישאת 

ה ולבב מן הארץ ועל רגלים כאדם הועמד
 אדם ניתן לה 

ב   דַֹּ֗ ה לְׁ ַ֣ יָ מְׁ ה ּדָ ָיָנִּ֜ י ִתנְׁ יָו֩ה ָאֳחִרֹ֨ ּו ח  }ה{ ַוֲארַ֣

ַטר   ִלש ְׁ ין  -וְׁ ִעֶ֛ ִעלְׁ ת  ָלַ֥ ּותְׁ ת  ֳהִקַמַּ֔ ַח֙ד 

ּה  ין ַלַּ֔ ִרַ֣ ֙ן ָאמְׁ כ  ּה וְׁ ֑ ּנַ ִ ין )שניה( ש  ַ֣ ּה ּב  ַּ֖ ּמַ פ  ּבְׁ

יא: ֻֽ ּגִ ַ֥ר ש ַ ש ַ ִַּ֖לי ּבְׁ י ֲאכ  ּוִמֻֽ  קַ֥

והנה חיה אחרת שניה דומה לדוב ולצד  
בין   בפיה  צלעות  ושלש  הועמדה  אחד 
בשר   אכלי  קומי  לה  אומרים  וכך  שיניה 

 הרבה 
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ֳחִר֙י  ּו ָאֻֽ ית ַוֲארֵ֤ ַּ֗ ה ֲהו  ַ֣ ה ָחז  ָנִּ֜ ר  ּדְׁ אַתֹ֨ }ו{ ּבָ

י ּדִ ע  ֶ֛ ּבַ ַארְׁ ין  ַ֥ ּפִ ּגַ ּה  ַלֹ֨ וְׁ ר  ַמַּ֔ נְׁ ַעל-ּכִ ֹוף  - עַּ֖

א  ָתַּ֔ יוְׁ ַ֣ ח  לְׁ י֙ן  ִ אש  ר  ה  ָעֵ֤ ּבְׁ ַארְׁ וְׁ ּ֑ה  ּבַ ּגַ )גביה( 

ִהַ֥יב ַלֻֽ  ן יְׁ ָטַּ֖ לְׁ ָ ש   ּה: וְׁ

אחרי זה רואה הייתי והנה אחרת כנמר   
גבה  על  עוף  של  ארבע  כנפיים  ולה 
 וארבעה ראשים לחיה וממשלה ניתנה לה 

א  ָיַּ֗ ילְׁ ֻֽ י ל  ַ֣ ו  ֶחזְׁ ית ּבְׁ ִּ֜ ה ֲהו  ָנ֩ה  ָחז ֹ֨ אתַַ֣ר ּדְׁ }ז{ ּבָ

ִחיָל֩ה   ִביָעָאַ֡ה ּדְׁ ֻֽ ה )רביעיה( רְׁ יָוַ֣ ּו ח  ַוֲארַ֣

יָרא   ַּ֗ א ַיּתִ יָפִּ֜ ַתּקִ י וְׁ ָתִנֹ֨ ימְׁ ֻֽ א  יוְׁ ֻֽ ִין ּדִ ֹ֨ ּנַ ִ ש  ַ֥ל  -וְׁ זֶ ַפרְׁ

א  ָאָרַּ֖ ְׁ ּוש  ה  ָקַּ֔ ּוַמּדֱ ה  ָלַ֣ כְׁ ָאֻֽ ן  ָבַּ֔ רְׁ ַרבְׁ ַלּה֙ 

ה  ָיַּ֗ ּנְׁ ַ ש  יא מְׁ ִהַ֣ ה וְׁ ָס֑ ּה ָרפְׁ ַלַ֣ ַרגְׁ )ברגליה( ּבְׁ

ל-ִמן ַּ֖ר -ּכָ ִין ֲעש ַ ַנַ֥ ַקרְׁ יּה וְׁ ָדַמַּ֔ י ָקֻֽ ַ֣ יָוָת֙א ּדִ ֻֽ ח 

ּה:  ַלֻֽ

הלילה   במראות  הייתי  רואה  זה  אחרי 
מה וחזקה והנה חיה רביעית נוראה ואיו

יותר ושיניים של ברזל לה גדולות אוכלת 
והיא  רמסה  ברגליה  והנותר  וטוחנת 
משונה מכל החיות שלפניה וקרנים עשר 

 לה 

ֶרן  ֲאלּו  ֶקַ֣ א ַוַ֠ ַנּיַָּ֗ ַקרְׁ ית ּבְׁ ִּ֜ ל ֲהו  ֹ֨ ּכַ ּתַ }ח{ ִמש ְׁ

ן  יה ַּ֔ ינ  ֻֽ ּב  )ביניהון(  ת  ָקַ֣ ִסלְׁ יָר֙ה  ע  זְׁ י  ָאֳחִרֵ֤

ת   ָלַּ֗ )אתעקרו( -ִמןּותְׁ א  ָיָתַּ֔ ָמַ֣ ַקדְׁ ֙א  ַנּיָ ַקרְׁ

ִמן ָרה  ֲעַקַּ֖ ּו  -ֶאתְׁ ַוֲאלֹ֨ ּה  ֳקָדַמ֑ )קדמיה( 

ָנא ַקרְׁ ּבְׁ ֙א  ָ ֲאָנש  י  ֵ֤ נ  ַעיְׁ ּכְׁ ין  ִנִּ֜ ם  -ַעיְׁ ַּ֖ ּופ  א  ָדַּ֔

ן: ָבֻֽ רְׁ ל ַרבְׁ ַ֥ ַמּלִ  מְׁ

מתבונן הייתי בקרניים והנה קרן אחרת   
הקרניים  מן  ושלש  ביניהם  עולה  קטנה 

ע והנה  מלפניה  נעקרו  יניים הקודמות 
 כעיני אדם בקרן הזו ופה מדבר גדולות 

יו   ִמַּ֔ רְׁ ָסָו֙ן  ָכרְׁ י  ֵ֤ ּדִ ד  ַעַ֣ ית   ַּ֗ ֲהו  ה  ַ֣ ָחז  }ט{ 

ר  ַּ֗ ִחּוָ ג  ַלַ֣ תְׁ | ּכִ ַּ֣ה  בּוש   תִ֑ב לְׁ ין יְׁ ַ֥יק יֹוִמַּ֖ ַעּתִ וְׁ

ּה֙   י  סְׁ רְׁ ּכָ א  ַּ֔ ק  נְׁ ר  ֲעַמַ֣ ּכַ ּה֙  אש   ר  ר  ַעֵ֤ ּוש ְׁ

י ין ּדִ ִביִבַ֣ ְׁ ק: -ש  ִלֻֽ ּור ּדָ ֹוִהי נַ֥ ּלַּ֖ ּגִ לְׁ ּור ּגַ  נַּ֔

וישן   הושלכו  שכסאות  עד  הייתי  רואה 
ימים יושב לבושו כשלג לבן ושער ראשו  
כצמר נקי כסאו ניצוצות אש גלגליו אש 

 בוערת  

י ר ּדִ ַהַ֣ ֙ק ִמן-}י{ נְׁ ָנפ  ד  וְׁ ֵ֤ ּור ָנג  ֹוִהי  -נַּ֗ ֳקָדמַּ֔

ֹו  ִרּבַ֥ וְׁ ּה  ּוּנ ַּ֔ ש  ּמְׁ ַ ש  יְׁ ִפי֙ן  ַאלְׁ )אלפים(  ֶלף  ֶאֵ֤

קוּ  ֹוִהי יְׁ ָדמַ֣ ָבַּ֖ן ָקֻֽ ַּ֖ב )רבון( ִרבְׁ תִ יָנַ֥א יְׁ ֑מּון ּדִ

תִֻֽיחּו: ין ּפְׁ ִרַ֥ ִספְׁ  וְׁ

אלף    מלפניו  ויוצא  נמשך  אש  של  נהר 
לפניו  רבבות  ורבוא  ישרתוהו  אלפים 

 יעמדו הדין יושב וספרים נפתחו 

ִמן ִין   אַדַּ֗ ּב  ית  ֲהו ַּ֔ ה  ַ֣ ָחז  א  -}יא{  ַ֣ ּיָ ִמּלַ ָקל֙ 

ית   ַ֡ ה ֲהו  ַ֣ ה ָחז  ָל֑ ַמּלֱ א מְׁ ָנַּ֖ י ַקרְׁ ַ֥ א ּדִ ָבָתַּ֔ רְׁ ַרבְׁ

 ֹ֨ ּדִ ּה  ַע֩ד  ַמַּ֔ ְׁ ש  ּגִ ד  הּוַבַ֣ וְׁ ָת֙א  יוְׁ ֻֽ ח  ת  ִטיַלֵ֤ קְׁ י 

א: ָֻֽ ת ֶאש ּ ַדַ֥  ִויִהיַבַּ֖ת ִליק 

הגדולות   המילים  מקול  אז  הייתי  רואה 
עד   הייתי  רואה  מדברת  הקרן  אשר 
ונתנה  גופה  והואבד  החיה  שנהרגה 

 לבערת אש  

֑הֹון   ָטנְׁ לְׁ ָ ש  יו  ַּ֖ ּדִ ֶהעְׁ א  יָוָתַּ֔ ֻֽ ח  ָא֙ר  ְׁ ּוש  }יב{ 

י ֶ֛ ַחּיִ בְׁ ה  ָכֹּ֧ ַארְׁ ַעדוְׁ ֹון  הַּ֖ לְׁ ִהַ֥יַבת  יְׁ ַמַ֥ן  -ן  זְׁ

ן:  ֻֽ ִעּדָ  וְׁ

ואורך   ממשלתם  הסירו  החיות  ושאר 
 בחיים נתנה להם עד מועד ועת  
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א  ַוֲארּו֙ ִעם ָיַּ֔ ילְׁ ֻֽ י ל  ַ֣ ו  ֶחזְׁ ית֙ ּבְׁ ה ֲהו  ֵ֤ - }יג{ ָחז 

 ַ֣ ַעד  יֲעָננ  ַבַ֥ר ֱאָנַּ֖ש  ָאת ַ֣ה ֲהָו֑ה וְׁ א ּכְׁ ַמּיַָּ֔ ְׁ - ש 

ּוִהי:  בֻֽ רְׁ ֹוִהי ַהקְׁ ָדמַּ֖ ה ּוקְׁ ָטַּ֔ ֙א מְׁ ֹוַמּיָ  ַעּתִֵ֤יק יֻֽ

עם   והנה  הלילה  במראות  הייתי  רואה 
ענני השמים כבן אדם היה בא ועד ישן  

 הימים הגיע ולפניו קרבוהו 

ל  כַֹ֣ ּו וְׁ כַּ֔ ר ּוַמלְׁ ָט֙ן ִויָקַ֣ לְׁ ָ יב  ש  ִהֵ֤ ּה יְׁ ל ֹ֨ }יד{ וְׁ

א ַמּיַָּ֗ מְׁ ֑חּון   ַעֻֽ לְׁ ִיפְׁ ּה  ַ֣ ל  א  ַּ֖ ַנּיָ ָ ִלש ּ וְׁ א  ֶ֛ ַמּיָ א 

י ֻֽ ּדִ ָעַל֙ם  ן  ָטֵ֤ לְׁ ָ ש  ַּ֞ה  ָטנ  לְׁ ָ ַּ֔ -ש  ּד  ֶיעְׁ א  ה ָלַ֣

י ַּּ֖ה ּדִ כּות  ל:-ּוַמלְׁ ֻֽ ַחּבַ א ִתתְׁ  ָלַ֥

וכל   ומלכות  וכבוד  ממשלה  נתן  ולו 
יעבדו  לו  והלשונות  האומות  העמים 
תוסר   לא  אשר  עולם  ממשלת  ממשלתו 

 ומלכותו אשר לא תשחת 

ֹוא   גַ֣ אל ּבְׁ ַּ֖ י ֲאָנַ֥ה ָדִנּי  ת  רּוִחֶ֛ ַ֥ ִרּיַ ּכְׁ }טו{ ֶאתְׁ

נִ  ֻֽ ּנַ ַבֲהל  ַּ֖י יְׁ ִ אש  ַ֥י ר  ו  ֶחזְׁ ה וְׁ ֶנ֑  י: ִנדְׁ

כרתה רוחי בתוך תערה ומראות ראשי   
 יבהלוני  

ַעל  ת  ב ַּ֗ ִקרְׁ ִמן-}טז{  א  -ַח֙ד  ֲאַמּיַָּ֔ ָקַ֣

א ֻֽ ע  ֶאבְׁ יָבַ֥א  ַיּצִ ל-וְׁ ַעֻֽ ּה  ַּ֖ ל-ִמּנ  ָנ֑ה -ּכָ ּדְׁ

ִני: -ַוֲאַמר ֻֽ ִעּנַ הֹודְׁ א יְׁ ַּ֖ ּיָ ַ֥ר ִמּלַ ַ ש  י ּופְׁ  ִלֹ֕

והאמת   מהעומדים  אחד  אל  קרבתי 
אבקש ממנו על כל זה ואמר לי ופתרון  

 ם הודיעני  המילי

ין  ַּ֖ ִאּנִ י  ַ֥ ּדִ א   ָבָתַּ֔ רְׁ ַרבְׁ יָותַָ֣א  ח  י֙ן  ִאּל  }יז{ 

ִמן ּון  קּומַ֥ יְׁ ִכַּ֖ין  ַמלְׁ ָעַ֥ה  ּבְׁ ַארְׁ ֑ע  ּבַ - ַארְׁ

א: ָעֻֽ  ַארְׁ

ארבע   הם  אשר  הגדולות  החיות  אלו 
 ארבעה מלכים יעמדו מן הארץ  

ין   יֹוִנ֑ ֶעלְׁ ַּ֖י  יש   ַקּדִ א  כּוָתַּ֔ ַמלְׁ לּו֙ן  יַקּבְׁ ִוֻֽ }יח{ 

ּון ַמלְׁ  נֵ֤ סְׁ ַיחְׁ דוְׁ ד ָעַלַ֥ם -כּוָת֙א ַעֻֽ ַעַּ֖ א וְׁ ָמַּ֔ לְׁ ָעַ֣

א: ֻֽ ַמּיָ  ָעלְׁ

וינחלו   עליונים  קדושי  המלכות  ויקבלו 
 המלכות עד עולם ועד עולם העולמים 

ַעל א   ָבַּ֔ ַיּצָ לְׁ ִבית֙  צְׁ ִין  ֱאַדַּ֗ תָ -}יט{  יוְׁ ֻֽ   א֙ ח 

י ֻֽ ּדִ א  ָתַּ֔ יְׁ ִביָעַ֣ ִמן-רְׁ ה  ַּ֖ יָ ֻֽנְׁ ָ ש  )כלהון( -ֲהָוַ֥ת 

י ֻֽ ּה ּדִ ֵ֤ ּנַ ִ יָרה )שניה( ש  ַּ֗ ה ַיּתִ ִחיָלַ֣ ֑ין ּדְׁ ה  ּלְׁ - ּכָ

י ֻֽ ּדִ יּה  ַרַ֣ ִטפְׁ וְׁ ֶזל֙  ה  -ַפרְׁ ָקַּ֔ ַמּדֲ ה  ָלַ֣ כְׁ ָאֻֽ ש   ָחַּ֔ נְׁ

ה: ָסֻֽ פְׁ יּה ָרֻֽ ַלַ֥ ַרגְׁ א ּבְׁ ָאָרַּ֖ ְׁ  ּוש 

הרביעית   החיה  על  לאמת  רציתי  אז 
ימתה יתרה  אשר היתה שונה מן כולן א

נחושת  של  צפורניה  ברזל  של  שיניה 
 אכלה טחנה והשאר ברגליה רמסה 

ַעל וְׁ ּה   -}כ{  ַַּ֔ אש  ר  בְׁ י  ַ֣ ּדִ ֙ר  ֲעש ַ א  ֵ֤ ַנּיָ ַקרְׁ

ִמן ָלה  ַפַ֥ ּונְׁ )ונפלו(  ת  ַקַּ֔ ִסלְׁ י  ַ֣ ּדִ ָאֳחִר֙י  - וְׁ

ן   ִּ֜ ִדּכ  א  ָנֹ֨ ַקרְׁ וְׁ ת  ָל֑ ּתְׁ ּה  ֳקָדַמַּ֖ )קדמיה( 

ָבַּ֔  רְׁ ל ַרבְׁ ַ֣ ַמּלִ ֙ם מְׁ פ  ּה וְׁ ין ַלַּ֗ ִנַ֣ ַעיְׁ ב    ןוְׁ ּה ַרַ֥ ַוַּ֖ ֶחזְׁ וְׁ

ָרתַֻּֽה: -ִמן  ַחבְׁ

ועל הקרנים עשר אשר בראשה והאחרת  
אשר עלתה ונפלו מפניה שלש והקרן הזו 
ועיניים לה ופה מדבר גדולות ומראה גדול 

 מחברותיה 

ה   ָדַ֥ ָעבְׁ ן  ִדּכ ַּ֔ א  ָנַ֣ ַקרְׁ וְׁ ית   ֲהו ַּ֔ ה  ַ֣ ָחז  }כא{ 

ב ִעם ָרַּ֖ ֹון:-קְׁ הֻֽ ה לְׁ ָלַּ֖ ָיכְׁ ֑ין וְׁ ִ יש   ַקּדִ

הי  עם  רואה  נלחמה  הזו  והקרן  יתי 
 קדושים ויכלה להם 

י ֻֽ ד ּדִ א -}כב{ ַעַ֣ ִדיָנַ֣ א  וְׁ ֹוַמּיַָּ֔ י֙ק יֻֽ ה ַעּתִ ֲאָתַּ֗

ה   ָטַּ֔ מְׁ א  ָנַ֣ ִזמְׁ וְׁ ין  יֹוִנ֑ ֶעלְׁ ַּ֖י  יש   ַקּדִ לְׁ ב  ִהַּ֔ יְׁ

ֻֽין:  ִ יש  נּו ַקּדִ ַּ֖א ֶהֱחִסַ֥ כּותָ  ּוַמלְׁ

נתן   והדין  הימים  ישן  בא  אשר  עד 
והמלכות   הגיע  והמועד  עליונים  לקדושי 

 לו קדושים  נח
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ּו   כֵ֤ א ַמלְׁ ָתַּ֔ יְׁ ִביָעַ֣ ָת֙א רְׁ יוְׁ ֻֽ ֮ן ֲאַמ֒ר  ח  }כג{ ּכ 

י  ַ֥ ּדִ א  ָעַּ֔ ַארְׁ א בְׁ ַ֣ ֱהו  ּתֶ ִביָעָא֙ה  )רביעיא( רְׁ

ִמן א  ַּ֖ נ  ְׁ ל-ִתש  ל-ּכָ ּכָ ל֙  אכ  ת  וְׁ ָותָ֑א  כְׁ - ַמלְׁ

ּה: ֻֽ ִקּנַ ַתּדְׁ ּה וְׁ ַּ֖ ּנַ ִ דּוש  א ּותְׁ ָעַּ֔  ַארְׁ

כך אמר החיה הרביעית מלכות רביעית   
מכל המלכויות    תהיה בארץ אשר תשנה

 ותאכל את כל הארץ ותדושה ותטחנה 

ה   כּוָתַּ֔ ַמלְׁ ּה֙  ִמּנַ ר  ֲעש ַַּ֔ א  ַ֣ ַנּיָ ַקרְׁ וְׁ }כד{ 

ּום   קַ֣ יְׁ ן  ָאֳחָרַ֞ וְׁ ֑מּון  ק  יְׁ ִכַּ֖ין  ַמלְׁ ה  ָרַ֥ ַעש ְׁ

ִמן ֙א  נ  ְׁ ִיש  ּוא  הֵ֤ וְׁ ֹון  יהַּ֗ א  -ַאֲחר  ָמי ַּ֔ ַקדְׁ

ל: ֻֽ ּפִ ְׁ ַהש  ִכַּ֖ין יְׁ ַ֥ה ַמלְׁ ָלתָ  ּותְׁ

עשרה   המלכות  מתוך  עשר    והקרניים 
והוא  אחריהם  יקום  ואחר  יקומו  מלכים 

 ישנה מהקודמים ושלשה מלכים ישפיל 

ל  ַמּלִַּ֔ ָא֙ה יְׁ ד )עליא( ִעּלָ ַצֵ֤ ין לְׁ }כה{ ּוִמּלִַּ֗

ר  ּבַַּ֗ ִיסְׁ וְׁ א   ֑ ַבּל  יְׁ ין  יֹוִנַּ֖ ֶעלְׁ ַ֥י  יש   ַקּדִ ּולְׁ

ּה  ַּ֔ יד  ּבִ ּון  ַיֲהבַ֣ ִיתְׁ וְׁ ת  ָדַּ֔ וְׁ ין  ִנַ֣ ִזמְׁ ָנָי֙ה  ְׁ ַהש  לְׁ

ן -ַעד ַ֥ ן: ִעּדָ ֻֽ ג ִעּדָ ַלַ֥ ין ּופְׁ ִנַּ֖ ִעּדָ  וְׁ

ולקדושי   ידבר  העליון  לצד  ומילים 
עליונים יבלה ויתכנן לשנות מועדים וחוק  

 וינתנו בידו עד עת ועיתים וחלק עת  

ֹון  ּדַּ֔ ַהעְׁ יְׁ ּה  ַ֣ ָטנ  לְׁ ָ ש  וְׁ ִיּתִ֑ב   א  ִדיָנַּ֖ וְׁ }כו{ 

ה ַעד הֹוָבָדַּ֖ ה ּולְׁ ָמָדַ֥ ְׁ ַהש  א: -לְׁ  סֹוָפֻֽ

לה  יסירו  וממשלתו  ישב  שמיד  והדין 
 ולאבד עד הסוף  

כּוָתֹ֨  ּוַמלְׁ י   ה}כז{  ּדִִּ֚ א   בּוָתַּ֗ ּורְׁ א  ָטָנִּ֜ לְׁ ָ ש  וְׁ

ל ֹות ּכָ חַ֣ ָות֙ ּתְׁ כְׁ ם -ַמלְׁ ַעַּ֖ ת לְׁ ִהיַבֹ֕ א יְׁ ַמּיַָּ֔ ְׁ ש 

ם  ָעַלַּ֔ ּות  כַ֣ ַמלְׁ ּה֙  כּות  ַמלְׁ ין  יֹוִנ֑ ֶעלְׁ ַ֣י  יש   ַקּדִ

ּון:  עֻֽ ּמְׁ ּתַ ְׁ ש  ֻֽ יִ ּון וְׁ חַּ֖ לְׁ ּה ִיפְׁ ַ֥ א ל  ַנּיַָּ֔ ָטַ֣ לְׁ ָ כֹל֙ ש   וְׁ

והממ  אשר והמלכות  והגדולה  שלה 
לעם  ניתנה  השמים  כל  תחת  מולכת 
קדושי עליונים מלכותה מלכות עולם וכל 

 המושלים לה יעבדו וישמעו 

י-}כח{ ַעד ִדֻֽ א  סֹוָפַ֣ ַּ֖ה  ה -ּכָ ֲאָנֹ֨ תָ֑א   ִמּלְׁ

ִזיַו֙י  וְׁ ִני  ַּ֗ ּנַ ַבֲהל  יְׁ י  יֹוַנַ֣ ַרעְׁ  | יא  ַ֣ ּגִ ש ַ אל  ִנּי ִּ֜ ָדֻֽ

 ַ֥ ִלּבִ ַּ֖א ּבְׁ תָ י ּוִמּלְׁ ֹון ֲעַלַּ֔ ּנַ֣ ּתַ ְׁ ת:ִיש  ֻֽ ר   י ִנטְׁ

מאוד   דניאל  אני  הדבר  סוף  כאן  עד 
מחשבותי יבהלוני ותואר פני ישתנו עלי 

 והדבר בליבי שמרתי )פ(  

 


