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דניאל DANIEL
1 1בש ַ ָ֣נת ָּשלוש ל ַמלכות יהויָּ ָ ָ֣קים ֶ ָֽמ ֶלְך־יהו ָּ ִ֑דה ָּ ָ֣בא נבו ַכדנֶ א ַצר
יה׃
רוש ַלם וַ ָּי ֵַ֥צר ָּע ֶ ָֽל ָּ
ְך־ב ֶבל י ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ית־ה ֱאֹלהים
הודה ומק ָּצת כלָ֣י ב ָּ ָֽ
2וַ יתן אדנָּ י ביָּ דו ֶאת־יהויָּ ָָ֣קים ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ
ֹלהיו׃
אוצר ֱא ָּ ָֽ
ת־הכ ָ֣לים הביא בית ַ ֵ֥
ֹלהיו ו ֶא ַ
יאם ֶ ָֽא ֶרץ־שנ ָּער בָ֣ית ֱא ָּ ִ֑
וַ יב ֵ֥
יסיו ל ָּה ִ֞ביא מבני יׂש ָּראל ומ ֶז ֵַַֽ֥רע
אמר ַה ֶמ ֶלְך ל ַאשפ ַנז ַ ָ֣רב ָּסר ָּ ִ֑
3וַ ָ֣י ֶ
ן־ה ַפרת ָֽמים׃
לוכה ומ ַ ָֽ
ַהמ ָּ
ל־חכ ָּמה
ילים ב ָּכ ָּ
ומׂשכ ָ֣
שר ָֽאין־ ָּב ֶ ָ֣הם ָּכל־מאום וטובי ַמר ֶאה ַ
4י ָּל ָ֣דים א ֶ ָ֣
וידעי ַד ַעת ומבינָ֣י ַמ ָּדע וַ א ֶשר ָ֣כ ַח ָּב ֶהם ַלעמד בה ַיכָ֣ל ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך
וָֽ ל ַלמ ָּ ֵ֥דם ס ֶפר ול ֵ֥שון ַכׂש ָֽדים׃
ת־בג ַה ֶמ ֶלְך ומי ָ֣ין מש ָּתיו
5וַ י ַמן ָּל ֶהם ַה ֶמ ֶלְך ד ַבר־יָ֣ ום ביומו מ ַפ ַ
וָֽ לגַ ד ָּלם ָּשנָ֣ים ָּשלִ֑ וש ומק ָּצ ָּתם ַי ַָֽעמדו לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ישאל וַ עזַ ר ָּיָֽה׃
הודה ָּדני ָ֣אל חנַ ניָּ ה ָֽמ ָּ
6וַ י ֵ֥הי ָּב ֶהם מבנָ֣י י ָּ ִ֑
אצר ו ַ ָֽלחנַ ניָּ ה
7וַ ָּי ֶׂשם ָּל ֶהם ַ ֵׂ֥שר ַה ָּסריסים ש ִ֑מות וַ יָּ ֶׂשם ל ָּ ָֽדניאל בָ֣לט ַש ַ
ישְך ו ַלעזַ ר ָּיה ע ֵ֥בד נגָֽ ו׃
יש ָ֣אל מ ַ
ַשד ַרְך ול ָֽמ ָּ
8וַ ָּי ֶׂשם ָּדניאל ַעל־לבו א ֶשר ָֽלא־יתגָּ ַאל ב ַפת ַ ֵ֥בג ַה ֶמ ֶלְך ובי ָ֣ין מש ָּ ִ֑תיו
שר ַה ָּסריסים א ֶשר ֵ֥לא יתגָּ ָּ ָֽאל׃
וַ י ַבקש מ ַ ָ֣
9וַ יתן ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאת־ ָּ ָ֣דניאל ל ֶח ֶסד וָֽ ל ַרח ִ֑מים לפני ַ ֵׂ֥שר ַה ָּסרי ָֽסים׃
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שר מנָּ ה
11וַ יא ֶמר ַׂשר ַה ָּסריסים ל ָּ ָ֣דניאל יָּ רא אני ֶאת־אד ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
־מא ַכל ֶכם ו ֶאת־משתי ֶ ִ֑כם א ֶשר ָּל ָּמה יר ֶאה ֶאת־פני ֶכם ָֽזעפים
ֶאת ַ
שר כ ָֽגיל ֶכם וחיַ ב ֶ ֵ֥תם ֶאת־ראשי ַל ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ן־הי ָּלדים א ֶ ָ֣
מ ַ
ל־דני ָ֣אל
11וַ ֵ֥יא ֶמר ָּדניאל ֶאל־ ַה ֶמל ַ ִ֑צר א ֶשר מנָּ ה ַ ָׂ֣שר ַה ָּ ָֽסריסים ַע ָּ
ישאל וַ עזַ ר ָּיָֽה׃
חנַ ניָּ ה ָֽמ ָּ
ומים
12נַ ס־ ָּ ֵ֥נא ֶאת־ע ָּב ֶדיך יָּ ָ֣מים ע ָּׂש ָּ ִ֑רה ויתנו־ ָּלנו מן־ ַהזרעים ונאכ ָּלה ַ ֵ֥
ונש ֶ ָֽתה׃
13וי ָּראו ל ָּפנֶ יך ַמראינו ו ַמראה ַהי ָּלדים ָּה ָ֣אכלים את ַפת ַ ָ֣בג ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך
שר תראה עׂשה עם־ע ָּב ֶ ָֽדיך׃
ו ַכא ֶ ָ֣
14וַ יש ַ ֵ֥מע ָּל ֶהם ַל ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה וַ ינַ סם יָּ ֵ֥מים ע ָּׂש ָּ ָֽרה׃
15ומק ָּצת יָּ ָ֣מים ע ָּׂש ָּרה נר ָּאה ַמראי ֶהם טוב ובריאי ָּב ָּ ִׂ֑שר
־הי ָּלדים ָּה ָ֣אכלים את ַפת ַ ֵ֥בג ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
מן־ ָּכל ַ
16וַ י ָ֣הי ַה ֶמל ַצר נׂשא ֶאת־ ַפת ָּבגָּ ם ויין משתי ֶ ִ֑הם ונ ֵ֥תן ָּל ֶהם זרע ָֽנים׃
17ו ַהי ָּלדים ָּהא ֶלה ַאר ַבע ָּתם נָּ ַתן ָּל ֶהם ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַמ ָּ ֵ֥דע ו ַהׂשכל
ל־חזון וַ חֹל ָֽמות׃
ל־ס ֶפר ו ָּחכ ָּ ִ֑מה ו ָּדני ָ֣אל הבין ב ָּכ ָּ
ב ָּכ ָ֣
18ולמק ָּצת ַהיָּ מים א ֶשר־ ָּא ַ ֵ֥מר ַה ֶמ ֶלְך ַלהבי ָּ ִ֑אם וַ יביאם ַ ָׂ֣שר ַה ָּסריסים
לפני נב ַכדנֶ ַ ָֽצר׃
19וַ י ַד ָ֣בר א ָּתם ַה ֶמ ֶלְך ולא נמ ָּצא מכ ָּלם כ ָּדני ָ֣אל חנַ ניָּ ה ָֽמי ָּשאל וַ עזַ ר ָּ ִ֑יה
וַ ַ ָֽי ַעמדו לפ ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
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21וכל ד ַבר ָּחכ ַ ָ֣מת בינָּ ה א ֶשר־ב ֵ֥קש מ ֶהם ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ַוַָֽֽימ ָּצ ִ֞אם ֶע ֶָׂ֣שר יָּ דות
כותו׃
ל־מל ָֽ
ל־ה ַחרטמים ָּ ָֽה ַא ָּשפים א ֶשר ב ָּכ ַ
ַעל ָּכ ַ ָֽ
ַ21וַָֽֽיהי ָּ ָֽדניאל ַעד־ש ַ ֵ֥נת ַא ַחת ל ֵ֥כו ֶרש ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

פ

ֹלמות וַ תת ָּפ ֶָ֣עם
1 2ובש ַ ָ֣נת ש ַתים ל ַמלכות נ ָֽב ַכדנֶ ַצר ָּח ַ ֵ֥לם נ ָֽב ַכדנֶ ַצר ח ִ֑
רוחו ושנָּ תו נהי ָּ ֵ֥תה ָּע ָּ ָֽליו׃
2וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך לקרא ַ ָֽל ַחרטמים ו ָּ ָֽל ַא ָּשפים ו ַ ָֽלמ ַכשפים ו ַל ַכׂשדים
ל ַהגֵ֥יד ַל ֶמ ֶלְך חֹלמ ָּ ִ֑תיו וַ יָּבאו וַ יַ ַָֽעמדו לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
3וַ יא ֶמר ָּל ֶהם ַה ֶמ ֶלְך חלָ֣ ום ָּח ָּ ִ֑למתי וַ ת ָּ ָ֣פ ֶעם רוחי ָּל ַד ַעת ֶ ָֽאת־ ַהח ָֽלום׃
ַ4וַָֽֽי ַדברו ַה ַכׂשדים ַל ֶמ ֶלְך א ָּר ִ֑מית ַמל ָּכא ל ָּעל ָ֣מין ֱחיי ֱא ַ ֵ֥מר ֶחל ָּמא
ל ַעב ָּדיְך ופש ָּ ֵ֥רא נ ַחוָֽא׃
ָּ 5ענה ַמל ָּכא ו ָּא ַ ָ֣מר ל ַכׂש ָּדיא מל ָּתא מנָ֣י ַאז ָּ ִ֑דא ָ֣הן ָּלא ת ָֽהודעונַ ני
ובתיכון נוָּ ֵ֥לי ית ָּׂש ָֽמון׃
ֶחל ָּ ָ֣מא ופשרּה ַה ָּדמין תת ַעבדון ָּ
6והן ֶחל ָּמא ופשרּה ָֽת ַהחון ַמת ָּנַֽן ונבז ָּבה וי ָּ ָָ֣קר ַׂשגיא ת ַקבלון
ן־ק ָּד ָּ ִ֑מי ָּלהן ֶחל ָּ ֵ֥מא ופשרּה ַהחוָֽ ני׃
מ ֳ
7ענֵ֥ ו תניָּ נות ו ָּאמ ִ֑רין ַמל ָּכא ֶחל ָּמא יא ַ ֵ֥מר ל ַעבדוהי ופש ָּ ֵ֥רה נ ַהחוָֽה׃
ל־קבל
ָּ 8ענה ַמל ָּכא ו ָּא ַמר מן־יַ ציב יָּ ַ ָ֣דע אנָּ ה ֵ֥די ע ָּד ָּנא ַאנ ָ֣תון זָּ ב ִ֑נין ָּכ ֳ
ָ֣די חזיתון ֵ֥די ַאז ָּדא מנֵ֥י מל ָּ ָֽתא׃
יתה
ָ֣ 9די הן־ ֶחל ָּמא ָּלא ת ָֽהודענַ ני ח ָּדה־ ָ֣היא ָּ ָֽדתכון ומ ָּלה כד ָּבה ושח ָּ
אמר ָּ ָֽק ָּד ַמי ַעד ֵ֥די ע ָּד ָּנא יש ַתנִ֑א ָּלהן ֶחל ָּמא ֱא ַ ָ֣מרו לי
הזְמנתון למ ַ ָ֣
ָֽואנ ַדע ֵ֥די פשרּה ת ַהחו ַנָֽני׃
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ל־יַבש ָּתא ֵ֚די מ ַלָ֣ת
־מל ָּכא ו ָּ ָ֣אמרין ָּ ָֽלא־א ַיתי אנָּ ש ַע ֶ
11ענו ַכׂש ָּדיא ֳק ָּדם ַ
ל־מ ֶלְך ַ ָ֣רב ו ַשליט מ ָּלה כדנָּ ה ָּלָ֣א
ל־קבל ֵ֚די ָּכ ֶ
יוכל ל ַהחוָּ ָּיִ֑ה ָּכ ֳ
ַמל ָּכא ַ
ל־חרטם ו ָּא ַ ֵ֥שף ו ַכׂש ָּ ָֽדי׃
שאל ל ָּכ ַ
יתי ֵ֥די י ַחו ַנּה ֳק ָּ ָ֣דם
11ומל ָּתא ָֽדי־ ַמל ָּכה ָּשאל יַ קי ָּרה ו ָּא ֳח ָּרן ָּלָ֣א א ַ
יתוהי׃
ַמל ָּ ִ֑כא ָּל ָ֣הן ֱא ָּלהין ֵ֚די מ ָּ ָ֣דרהון עם־בׂש ָּרא ָּ ֵ֥לא א ָֽ
ָּ 12כל־ ֳק ָ֣בל דנָּ ה ַמל ָּכא ב ַנס וק ַ ָ֣צף ַׂש ִ֑גיא וַ א ַמר ל ָ֣הו ָּב ָּדה לכל ַחכי ֵ֥מי
ָּב ֶ ָֽבל׃
13ו ָּד ָּ ָ֣תא נֶ פ ַקת ו ַח ָֽכי ַמ ָּיא ָֽמת ַקט ִ֑לין ובעו ָּדנ ֵ֥יאל ו ַחברוהי להתק ָּט ָּ ָֽלה׃
פ

14בא ַ ָ֣דין ָּדניאל התיב ע ָּ ָ֣טא וטעם ל ַאריוְך ַרב־ ַט ָּב ַח ָּיא ָ֣די ַמל ָּ ִ֑כא ֵ֚די
נ ַ ָ֣פק ל ַק ָּט ָּלה ל ַחכימי ָּב ֶ ָֽבל׃
ָּ 15ע ָ֣נה ו ָּא ַמר ל ַאריוְך ַשלי ָּ ָ֣טא ָֽדי־ ַמל ָּכא ַעל־ ָּ ֵ֥מה ָּד ָּתא מ ַהחצ ָּפה
הודע ַאריוְך ל ָּדניָֽאל׃
ן־ק ָּ ָ֣דם ַמל ָּ ִ֑כא ֱא ַ ָ֣דין מל ָּתא ַ ֵ֥
מ ֳ
ן־מל ָּ ִ֑כא ֵ֚די ז ָּ ָ֣מן ינתן־לּה ופש ָּרא ל ַ ָֽהחוָּ ָּיֵ֥ה
16ו ָּ ָ֣דניאל ַעל וב ָּעָ֣ה מ ַ
ל ַמל ָּ ָֽכא׃

פ

ֱ 17א ַ ֵ֥דין ָּ ָֽדניאל ל ַבי ָ֣תּה א ַ ִ֑זל ו ַלחנַ ניָּ ה ָֽמי ָּשאל וַ עזַ ר ָּיה ַחברוהי מל ָּ ֵ֥תא
הודע׃
ַ ָֽ
18ו ַרחמין למבעא מן־ ֳק ָּדם ֱא ָּ ָ֣לּה ש ַמיָּ א ַעל־ ָּר ָּזה ד ָּ ִ֑נה ָ֣די ָּלא י ָֽהבדון
ָּדני ָ֣אל ו ַחברוהי עם־ש ָּאר ַחכי ֵ֥מי ָּב ֶ ָֽבל׃
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ֱ 19א ַדין ל ָּדניאל ב ֶחזָּ ֵ֥וא ָֽדי־ליל ָּיא ָּר ָּזָ֣ה ג ִ֑לי ֱא ַדין ָּ ָֽדניאל ָּברְך ֶל ֱא ָּ ֵ֥לּה
ש ַמ ָּיָֽא׃
ן־על ָּמא
י־א ָּל ָּהא מ ָּב ַרְך מ ָּ
ָּ 21ענה ָּ ָֽדניאל ו ָּא ַמר ֶל ֱהוא שמּה ָֽד ֱ
ָּֽה־היא׃
ָ֣ד־על ָּ ִ֑מא די ָּחכמ ָּתא וגבור ָּתא ֵ֥די ל ָֽ
ו ַע ָּ
21והוא מ ַהשנא ע ָּדנַ יָּ א וזמנַ יָּ א מ ַהע ֵ֥דה ַמלכין ומ ָּהָ ָ֣קים ַמל ִ֑כין יָּ הב
ינה׃
ָּחכמ ָּתא ל ַחכימין ו ַמנד ָּעא ליָּ ד ֵ֥עי ב ָּ ָֽ
שוכא ונה ָּירא ע ֵ֥מּה
22הוא גָּ ֵ֥לא ַעמי ָּק ָּתא ומ ַסת ָּר ָּ ִ֑תא יָּ ַדע ָּ ָ֣מה ַבח ָּ
ש ָֽרא׃
ָ֣ ָּ 23לְך׀ ֱא ָּ ָ֣לּה א ָּב ָּהתי מהודא ומ ַש ַבח אנָּ ה די ָּחכמ ָּתא וגבור ָּתא י ַ ָ֣הבת
הודע ֶ ָֽתנָּ א׃
ִ֑לי וכ ַען ָֽה ַודע ַתני ָֽדי־בעָ֣ינָּ א מנָּ ְך ָֽדי־מ ַ ֵ֥לת ַמל ָּכא ַ
ימי
הוב ָּדה ל ַחכ ָ֣
ל־אריוְך ֵ֚די ַמנָ֣י ַמל ָּכא ל ָּ
ָּ 24כל־ ֳק ָ֣בל דנָּ ה ָּ ָֽדניאל ַ ָ֣על ַע ַ
ָּב ֶבִ֑ל א ַזָ֣ל׀ וכָ֣ן א ַמר־לּה ל ַחכימי ָּב ֶבל ַאל־תהובד ַהעלני ֳק ָּ ָ֣דם ַמל ָּכא
ופש ָּרא ל ַמל ָּ ֵ֥כא א ַחוָֽא׃

ס

ֱ 25א ַדין ַאריוְך בהתב ָּה ָּלה ַהנ ֵ֥על ל ָּדניאל ֳק ָּ ָ֣דם ַמל ָּ ִ֑כא ו ָ֣כן א ַמר־לּה
הודע׃
ָֽלותא ָ֣די יהוד ֵ֥די פש ָּרא ל ַמל ָּ ֵ֥כא י ַ ָֽ
ָֽדי־ ַהש ַכ ַחת ג ַבר מן־בני ָּג ָּ
ָּ 26ענה ַמל ָּכא ו ָּא ַ ָ֣מר ל ָּדניאל ֵ֥די שמּה בלט ַשא ַ ִ֑צר ַ ָֽהאי ָּ ָ֣תיְך ָּכהל
הודע ַתני ֶחל ָּ ֵ֥מא ָֽדי־חזית ופש ָֽרּה׃
ל ָּ
ָּ 27ענה ָּדניאל ֳק ָּ ֵ֥דם ַמל ָּכא ו ָּא ַ ִ֑מר ָּרזָּ ה ָֽדי־ ַמל ָּ ָ֣כא ָּשאל ָּלא ַחכי ָ֣מין
ָּ ָֽאשפין ַחרטמין גָּ זרין יָּ כלין ל ַ ָֽהחוָּ ָּ ֵ֥יה ל ַמל ָּ ָֽכא׃
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28ב ַרם אי ִַ֞תי ֱא ָּלּה בש ַמיָּ א גָּ ָ֣לא ָּרזין והו ַדע ל ַמל ָּכא נ ָֽבו ַכדנֶ ַצר ָּמה ֵ֥די
ֶל ֱהוא ב ַאח ָ֣רית יו ַמ ָּיִ֑א ֶחל ָּמְך ו ֶחז ֵ֥וי רא ָּשְך ַ ָֽעל־משכ ָּבְך ד ָּ ֵ֥נה ָֽהוא׃

פ

ָ֣ ַ 29אנתה ַמל ָּכא ַרעיונָּ ְך ַעל־משכ ָּבְָ֣ך סלקו ָּמה ֵ֥די ֶל ֱהוא ַאח ָ֣רי ד ָּנִ֑ה
ה־די ֶל ֱהוָֽא׃
וגָּ לא ָּרזַ ָּיא הוד ָּעְך ָּמ ֵ֥
31וַ אנָּ ה ָּלא ב ָּחכ ָּמה ָֽדי־אי ַ ֵ֥תי בי מן־ ָּכל־ ַחיַ יָּ א ָּר ָּ ֵ֥זא ד ָּנה גֱ ָ֣לי ִ֑לי ָּלהן
יוני לב ָּבְך תנ ַ ָֽדע׃
ַעל־דב ַרת די פש ָּרא ל ַמל ָּ ָ֣כא יהודעון ו ַרע ֵ֥
ָ֣ ַ 31אנתה ַמל ָּכא ָּחזה הוַ י ָּת וַ אלו צ ֵ֥לם ַחד ַׂשגיא ַצל ָּמא ד ֵ֥כן ַרב וזיוֵּ֥ה
יַ תיר ָּק ָ֣אם ל ָּקב ָּלְִ֑ך ורוּה ד ָֽחיל׃
ָ֣ 32הוא ַצל ָּמא ראשּה ָֽדי־ד ַ ָ֣הב ָּטב ח ֵ֥דוהי וד ָּרעוהי ָ֣די כ ַ ִ֑סף מ ֵ֥עוהי
ויַ ר ָּכתּה ֵ֥די נ ָּ ָֽחש׃
ָּ 33שקוהי ָ֣די ַפר ֶ ִ֑זל ַרגלוהי מנהון ָ֣די ַפרזֶ ל ומנהון ֵ֥די ח ַ ָֽסף׃
י־לָ֣א ב ַידין ומ ָּחת ל ַצל ָּמא
ָּ 34חזָ֣ה הוַ י ָּת ַעד ָ֣די התגֶזַֽ ֶרת ֶא ֶבן ד ָּ
ל־רגלוהי ֵ֥די ַפרז ָּלא ו ַחס ָּ ִ֑פא ו ַהד ֶקת ה ָֽמון׃
ַע ַ
35בא ַ ָ֣דין ָּ ָ֣דקו ַכח ָּדה ַפרז ָּלא ַחס ָּפא נ ָּח ָּשא ַכס ָּפָ֣א ו ַדה ָּבא וַ הוו כ ָ֣עור
רוחא ו ָּכל־א ַתר ָּלא־השת ַכָ֣ח ל ִ֑הון ו ַאב ָּנָ֣א׀
י־קיט ונ ָּׂשא המון ָּ
מן־אדר ַ
ל־אר ָּ ָֽעא׃
ָֽדי־מ ָּ ָ֣חת ל ַצל ָּמא הָּות ל ֵ֥טור ַרב ומ ָּ ֵ֥לת ָּכ ַ
36ד ָּ ָ֣נה ֶחל ָּמא ופשרּה נא ַ ֵ֥מר ֳק ָּדם־ ַמל ָּ ָֽכא׃
ָ֣ ַ 37אנתה ַמל ָּכא ֶמ ֶלְך ַמל ַכ ָּ ִ֑יא ֵ֚די ֱא ָּ ָ֣לּה ש ַמיָּ א ַמלכו ָּ ֵ֥תא חס ָּנא ו ָּתק ָּ ֵ֥פא
ב־לְך׃
ָֽו ָּיק ָּרא י ַה ָּ ָֽ
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38וב ָּכל־ ָ֣די ָּ ָֽדא ָ֣רין ָֽבני־אנָּ ָּשא חיוַ ת ָּב ָּרא ועוף־ש ַמיָּ א י ַ ָ֣הב ב ָּידְך
אשה ֵ֥די ַדה ָּ ָֽבא׃
ו ַהשל ָּטְך ב ָּכל ִ֑הון ַאנתה־ הוא ר ָּ
ית ָּיא ָּא ֳחרי ָ֣די
ומלכו תל ָּ
39ו ָּבת ָּרְך תקום ַמל ֵ֥כו ָּא ֳחרי א ַ ָ֣רעא מ ָּ ִ֑נְַֽך ַ
ל־אר ָּ ָֽעא׃
נ ָּח ָּשא ֵ֥די תש ַלט ב ָּכ ַ
ל־קבל די ַפרז ָּלא מ ַהדק
41ו ַמלכו ר ָ֣בי ָּעיָּ ה ֶת ֱהוֵ֥א ַתק ָּיפה כ ַפרז ָּלִ֑א ָּכ ֳ
ו ָּחשל כ ָּלא וָֽ כ ַפרז ָּלא ָֽדי־מ ָּר ַ ֵ֥עע ָּכל־אלין ַת ֵ֥דק ות ָֽר ַע׃
י־פ ָּחר ומנ ָ֣הון ַפרזֶ ל
41ו ָֽדי־חזַ י ָּתה ַרג ַליָּ ָ֣א ו ֶאצב ָּע ָּתא מנ ִ֞הון ח ַסף ָֽד ֶ
ל־קבל ָ֣די
א־בּה ָּכ ֳ
ַמלכו פליגָּ ה ֶת ֱהוה ומן־נצב ָּ ֵ֥תא ֵ֥די ַפרז ָּלא ֶל ֱָֽהו ַ ִ֑
חזַ י ָּתה ַפרז ָּלא מ ָּע ַרב ַבח ַ ֵ֥סף ט ָּינָֽא׃
כותא ֶת ֱהוָ֣ה
42ו ֶאצב ָּעת ַרג ַליָּ א מנ ֵ֥הון ַפר ֶזל ומנ ָ֣הון ח ַ ִ֑סף מן־ק ָּצת ַמל ָּ
ירה׃
יפה ומ ַנּה ֶת ֱהוֵ֥ה תב ָּ ָֽ
ַתק ָּ
ָ֣ ְ43די חזַ י ָּת ַפרז ָּלא מ ָּע ַרב ַבח ַ ָ֣סף טינָּ א מת ָּערבין ֶל ֱהון בז ַ ָ֣רע אנָּ ָּשא
א־ל ֱהוֵ֥ ן ָּדבָקין ד ָּנָ֣ה עם־ד ָּנִ֑ה ָֽהא־כ ָ֣די ַפרז ָּלא ָּ ֵ֥לא מת ָּע ַרב
ו ָּ ָֽל ֶ
ם־חס ָּ ָֽפא׃
ע ַ
44וָֽ ביומי ִ֞הון די ַמל ַכ ָּיָ֣א אנון יקים ֱא ָּלּה ש ַמ ָּיא ַמלכו די ל ָּעלמין ָּ ָ֣לא
כותה ל ַ ֵ֥עם ָּא ֳח ָּרן ָּ ָ֣לא תשת ִ֑בק ַתדק ו ָּתסיף ָּכל־א ָ֣לין
תת ַח ַבל ו ַמל ָּ
ַמלכוָּ ָּתא והיא ת ֵ֥קום ל ָּעל ַמ ָּ ָֽיא׃
י־לָ֣א ב ַידין ו ַה ֶד ֶקת
ָּ 45כל־ ֳק ָ֣בל ָֽדי־חזַ י ָּת ָ֣די מטו ָּרא אתגזֶ ֶרת ֶא ֶבן ד ָּ
הודע ל ַמל ָּכא ָּמה ֵ֥די
ַפרז ָּלא נ ָּח ָּשא ַחס ָּפא ַכס ָּפָ֣א ו ַדה ָּבא ֱא ָּ ֵ֥לּה ַרב ַ ָ֣
ימן פש ָֽרּה׃
ֶל ֱהוא ַאח ָ֣רי ד ָּנִ֑ה ויַ ֵ֥ציב ֶחל ָּמא ומה ַ ֵ֥

1757

פ

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

46בא ַדין ַמל ָּכא נ ָֽבו ַכדנֶ ַצר נ ַ ָ֣פל ַעל־ ַאנפוהי ול ָּדניאל ס ִ֑גד ומנ ָּחה
ו ָ֣ניחחין א ַמר לנַ ָּ ֵ֥ס ָּכה ָֽלּה׃
ָּ 47ענה ַמל ָּכא ל ָּדניאל ו ָּא ַמר מן־קשט ָ֣די ֱא ָּלהכון ָ֣הוא ֱא ָּלּה ֱא ָּלהין
ו ָּמ ֵ֥רא ַמלכין וגָּ ָ֣לה ָּר ִ֑זין ָ֣די יכל ָּת למגלא ָּר ָּ ֵ֥זה ד ָּ ָֽנה׃
ֱ 48א ַדין ַמל ָּכא ל ָּדני ָ֣אל ַרבי ו ַמתנָּ ן ַרבר ָּבן ַׂשגי ָּאן י ַהב־לּה ו ַהשלטּה ַעל
ימי ָּב ֶ ָֽבל׃
ל־חכ ֵ֥
ָּכל־מד ַינָ֣ת ָּב ֶבִ֑ל ו ַרב־סגנין ַעל ָּכ ַ
49ו ָּדניאל ב ָּ ָ֣עא מן־ ַמל ָּכא ו ַמני ַעל ע ָֽביד ָּתא ֵ֚די מדי ַ ָ֣נת ָּב ֶבל ל ַשד ַ ֵ֥רְך
מי ַשְך וַ ע ָ֣בד נגִ֑ ו ו ָּדניאל בת ַ ֵ֥רע ַמל ָּ ָֽכא׃

פ

1 3נבו ַכדנֶ ַ ָ֣צר ַמל ָּכא ע ַבד צלָ֣ם ָֽדי־ד ַהב רומּה ַא ָ֣מין שתין פ ָּתיּה ַא ָ֣מין
דורא במד ַינת ָּב ֶ ָֽבל׃
ִ֑שת אקימּה בבק ַעָ֣ת ָּ
2ונבו ַכדנֶ ַ ָ֣צר ַמל ָּכא ש ַלח למכ ַ ָ֣נש׀ ַ ָֽלא ַחש ַדרפנַ יָּ א סגנַ ָּיָ֣א וָֽ ַפחוָּ ָּתא
א ַדרגָּ ז ַריָּ א ג ָּדב ַריָּ א ד ָּתב ַריָּ א תפ ָּתיא וכל שלטנָ֣י מ ָֽדינָּ ָּ ִ֑תא למתא
בוכדנֶ ַ ֵ֥צר ַמל ָּ ָֽכא׃
ַלחנ ַכָ֣ת ַצל ָּמא ֵ֥די הָקים נ ַ
3בא ַדין ָֽמת ַכנשין א ַחש ַדרפנַ יָּ א סגנַ ָּיָ֣א וָֽ ַפחוָּ ָּתא א ַדרגָּ ז ַר ָּיָ֣א ג ָּדב ַריָּ א
ד ָּתב ַריָּ א תפ ָּתיא וכל שלטנָ֣י מ ָֽדינָּ ָּתא ַלחנ ַכָ֣ת ַצל ָּמא ֵ֥די הָקים
בוכדנֶ ַ ָֽצר׃
בוכדנֶ ַצָ֣ר ַמל ָּ ִ֑כא ו ָּ ָָֽקאמין ָּל ֳקבָ֣ל ַצל ָּמא ֵ֥די הָקים נ ַ
נ ַ
4ו ָּכרו ָּזא ָּק ָ֣רא ב ָּ ִ֑חיל לכון ָּ ָֽאמרין ַ ָֽעמ ַמיָּ א א ַמ ָּיא ול ָּשנַ יָּ ָֽא׃
5בע ָּדנָּ א ָֽדי־תשמעון ָּ ָ֣קל ַקר ָּ ָ֣נא ַמשרוקי ָּתא ַקיתרוס ַסב ָּכא פ ַסנתרין
סומ ָ֣פניָּ ה וכל זנָ֣י ז ָּמ ָּ ִ֑רא תפלון ותסגדון ל ֶצ ֶָ֣לם ַדה ָּבא ֵ֥די הָקים
בוכדנֶ ַ ֵ֥צר ַמל ָּ ָֽכא׃
נ ַ
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נורא יָּ ָָֽקד ָּ ָֽתא׃
־א ֵ֥תון ָּ
ּה־שע ָּ ָ֣תא יתרמא לגָֽ וא ַ
י־לא יפל ויסגִ֑ד ַב ַ
6ו ַמן־ד ָּ ֵ֥
ָּ 7כל־ ֳק ָ֣בל דנָּ ה בּה־זמנָּ א כ ָ֣די ָּ ָֽשמ ָ֣עין ָּ ָֽכל־ ַעמ ַמיָּ א ָּ ָ֣קל ַקרנָּ א
ל־עמ ַמיָּ א
ַמשרוקי ָּתא ַקיתרס ַׂשב ָּכא פ ַסנטרין וכל זנָ֣י ז ָּמ ָּ ִ֑רא ָּנָֽפלין ָּ ָֽכ ַ ָֽ
בוכדנֶ ַ ֵ֥צר ַמל ָּ ָֽכא׃
א ַמ ָּיָ֣א ול ָּשנַ יָּ א ָּ ָֽסגדין ל ֶצ ֶָ֣לם ַדה ָּבא ֵ֥די הָקים נ ַ
ל־קבל דנָּ ה בּה־זמנָּ א קרבו גב ָ֣רין ַכׂש ָּד ִ֑אין וַ א ַ ֵ֥כלו ַקרציהון ֵ֥די
ָּ 8כ ֳ
הודיָֽא׃
י ָּ
בוכדנֶ ַצר ַמל ָּ ִ֑כא ַמל ָּכא ל ָּעל ֵ֥מין ֱחיָֽי׃
9ענו ו ָּ ָ֣אמרין לנ ַ
ל־אנָּ ש ָֽדי־יש ַמע ָּ ָ֣קל ַקר ָּנָ֣א
ׂשמ ָּת טעם ָ֣די ָּכ ֱ
ָ֣ ַ 11אנתה ַמל ָּכא ָּ ָ֣
סיפניָּ ה וכל זנָ֣י ז ָּמ ָּ ִ֑רא י ֵ֥פל ויסגד
יתא ַקיתרס ַׂשב ָּכא פ ַסנתרין ו ָ֣
ַמשרק ָּ
ל ֶ ֵ֥צ ֶלם ַדה ָּ ָֽבא׃
נורא יָּ ָָֽקד ָּ ָֽתא׃
וא־א ֵ֥תון ָּ
ַ
י־לא יפל ויסגִ֑ד יתרמא לגָֽ
11ו ַמן ־ד ָּ ֵ֥
12אי ִַ֞תי גב ָ֣רין יהו ָּדאין ָֽדי־ ַמני ָּת יָּ תהון ַעל־עבי ַדת מדי ַ ָ֣נת ָּב ֶבל ַשד ַ ֵ֥רְך
אל ָּהיְך ָּלָ֣א
מי ַשְך וַ ע ָ֣בד נגִ֑ ו גב ַר ָּיָ֣א אלְך ָּלא־ ָּׂש ָֽמו ע ָּליְך ַמל ָּכא טעם ָֽל ָּ
ָּפלחין ול ֶצ ֶלם ַדה ָּבא ֵ֥די הָקימ ָּת ָּ ֵ֥לא ָּסג ָֽדין׃

ס

13בא ַדין נבו ַכדנֶ ַצר בר ַ ָ֣גז וַ ח ָּמה א ַמר ל ַהי ָּתיָּ ה ל ַשד ַ ֵ֥רְך מי ַשְך וַ ע ָ֣בד נגִ֑ ו
בא ַדין גב ַר ָּיָ֣א אלְך הי ָּתיו ֳק ָּ ֵ֥דם ַמל ָּ ָֽכא׃
אל ַהי ָּלא
ישְך וַ עבָ֣ד נגִ֑ ו ָֽל ָּ
ָּ 14ענה נ ָֽב ַכדנֶ ַצר ו ָּא ַ ָ֣מר להון ַהצ ָּדא ַשד ַ ֵ֥רְך מ ַ
ימת ָּ ֵ֥לא ָּ ָֽסג ָֽדין׃
ָֽאיתיכון ָּ ָֽפלחין ול ֶצ ֶלם ַדה ָּבא ֵ֥די הָק ֶ
15כ ִ֞ ַען הן ָֽאיתי ָ֣כון עתידין ָ֣די בע ָּדנָּ א ָֽדי־תשמעון ָּ ָ֣קל ַקר ָּ ָ֣נא
ַמשרוקי ָּ ָ֣תא ַקית ָ֣רס ַׂשב ָּכא פ ַסנתרין וסומפניָּ ה ו ָ֣כל׀ זנָ֣י ז ָּמ ָּרא תפלָ֣ ון
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ּה־שע ָּ ָ֣תה תתרמון
י־עבדת והן ָּלָ֣א תסגדון ַב ַ
ותסגדון ל ַצל ָּ ָ֣מא ָֽד ַ
ן־הוא ֱא ָּלּה ֵ֥די י ָֽשיזבנכון מן־י ָּ ָֽדי׃
ומ ָ֣
נורא יָּ ָָֽקד ָּ ִ֑תא ַ
וא־א ֵ֥תון ָּ
ַ
לגָֽ
א־חשחין
וכדנֶ ַצר ָּ ָֽל ַ
16ענו ַשד ַרְך מי ַשְך וַ ע ָ֣בד נגו ו ָּאמרין ל ַמל ָּ ִ֑כא נ ָֽב ַ
בותְך׃
א ַנחנָּ ה ַעל־ד ָּנה פת ָּגם ַלה ָּת ָּ ָֽ
נורא
ן־אתון ָּ
בותנָּ א מ ַ
ָ֣ 17הן אי ַתי ֱא ָּל ַהנָּ א ָֽדי־א ַנָ֣חנָּ א ָּ ָֽפלחין יָּ כל לשיזָּ ַ ִ֑
יָּ ָָֽקד ָּתא ומן־י ָּ ֵ֥דְך ַמל ָּכא יש ָֽיזב׃
יתינָּ א ָּ ָֽפלחין ול ֶצ ֶלם
18ו ָ֣הן ָּלא י ֵ֥די ַע ֶל ֱהוא־ ָּלְך ַמל ָּ ִ֑כא די ָֽלא ָּל ָּהיְך ָּלא־א ַ ָ֣
ַדה ָּבא ֵ֥די הָקימ ָּת ָּ ֵ֥לא נסגָֽד׃

ס

ל־שד ַ ֵ֥רְך
19בא ַדין נבו ַכדנֶ ַצר התמ ָ֣לי ֱח ָּמא וצלם ַאנפוהי ֶאש ַתנו ַע ַ
ישְך וַ עבָ֣ד נגִ֑ ו ָּענה ו ָּא ַמר למזָ֣א ל ַאתונָּ א ַחד־שב ָּעה ַעל ֵ֥די חזה
מ ַ
למזיָּֽה׃
21ולגברין ג ָּ ָֽברי־ ַחיל ָ֣די ב ַחילּה א ַמר ל ַכ ָּפ ָּתה ל ַשד ַ ֵ֥רְך מי ַשְך וַ ע ָ֣בד נגִ֑ ו
נורא יָּ ָָֽקד ָּ ָֽתא׃
למרמא ל ַא ֵ֥תון ָּ
21בא ַדין גב ַר ָּיָ֣א אלְך כפתו ב ַסר ָּבליהון ַפטישיהון ו ַכרב ָּלתהון
נורא יָּ ָָֽקד ָּ ָֽתא׃
וא־א ֵ֥תון ָּ
ַ
יהון ורמיו לגָֽ
ולבש ִ֑
תונא אזָ֣ה יַ ִ֑ת ָּירא
ָּ 22כל־ ֳק ָ֣בל דנָּ ה מן־ ִ֞די מ ַלת ַמל ָּכא ַמחצ ָּפה ו ַא ָּ
ישְך וַ עבָ֣ד נגו ַק ָ֣טל המון שב ָּיבא ֵ֥די
גב ַר ָּיָ֣א אלְך די ַהסקו ל ַשד ַרְך מ ַ
נורא׃
ָּ ָֽ
23וגב ַר ָּיא אלְך ת ָּ ָ֣לתהון ַשד ַ ֵ֥רְך מי ַשְך וַ ע ָ֣בד נגִ֑ ו נ ַפלו לגָֽ וא־ ַאתון־נו ָּ ֵ֥רא
ָּ ָֽיַֽקד ָּתא מ ַכפ ָֽתין׃
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בוכדנֶ ַצָ֣ר ַמל ָּכא תַוּה ו ָּ ָָ֣קם בהתב ָּה ָּלִ֑ה ָּענה ו ָּא ַמר ל ַה ָּ ָֽדברוהי
ֱ 24א ַדין נ ַ
־נורא מ ַכפתין ָּע ַנַֽין ו ָּאמרין ל ַמל ָּכא
ה ָּלא גברין ת ָּל ָּתא רמינָּ א לגוא ָּ
יַ צ ָּיבא ַמל ָּ ָֽכא׃
וא־נורא
ָּ
ָּ 25ע ָ֣נה ו ָּא ַמר ָּ ָֽהא־אנָּ ה ָּחזה גב ָ֣רין ַארב ָּעה ש ַרין ַמהל ָ֣כין בגָֽ
ר־א ָּל ָֽהין׃
יא ָּדמה ל ַב ֱ
יע ָּ
יתי ב ִ֑הון ורוּה ָ֣די ָֽרב ָּ
וַ ח ָּבל ָּלא־א ַ ָ֣

ס

26בא ַדין ק ָ֣רב נבו ַכדנֶ ַצר לת ַרע ַא ָ֣תון נו ָּ ָ֣רא יָּ ָ ָֽקד ָּתא ָּענָ֣ה ו ָּא ַמר ַשד ַרְך
אדין ָּנָֽפקין
מי ַשְך וַ עבד־נגו ַעבדוהי ָֽדי־ ֱא ָּל ָּ ֵ֥הא ע ָּלי ָּא פָ֣קו וֶ ֱא ִ֑תו ב ַ ָ֣
נורא׃
ישְך וַ ע ֵ֥בד נגו מן־גֵ֥ וא ָּ ָֽ
ַשד ַ ֵ֥רְך מ ַ
27ו ָֽמת ַכנשין א ַחש ַדרפנַ ִָּ֞יא סגנַ ָּיָ֣א ו ַפחוָּ ָּתא ו ַה ָּדב ָ֣רי ַמל ָּכא ָּח ַ ָ֣זַֽין
לגב ַר ָּיָ֣א אלְך די ָּ ָֽלא־שלט נו ָּרא בגֶ שמהון וׂש ַער ָֽראשהון ָּלָ֣א
הת ָּח ַרְך ו ָּסר ָּבליהון ָּלָ֣א שנִ֑ ו ו ָ֣ר ַיח נור ָּ ֵ֥לא ע ָּדת ב ָֽהון׃
ָּ 28ענה נ ָֽבו ַכדנֶ ַצר ו ָּא ַמר בריְך ֱא ָּלההון ָֽדי־ ַשד ַרְך מי ַשְך וַ ע ָ֣בד נגו
ָֽדי־ש ַלח ַמלאכּה וש ָ֣יזב ל ַעבדוהי ֵ֥די התרחצו עלִ֑ והי ומ ַלת ַמל ָּכא
ל־א ָּלּה ָּלהן
יהבו גֶ שמיהון די ָּ ָֽלא־יפלחון ו ָּ ָֽלא־יסגדון ל ָּכ ֱ
ַשניו ו ַ ָ֣
לא ָּ ָֽלה ָֽהון׃
29ומני ָׂ֣שים טעם די ָּכל־ ַעם א ָּמה ול ָּשן ָֽדי־יא ַמר ָּשלה ַעָ֣ל ֱא ָּלההון
וביתּה נוָּ ָ֣לי יש ַתוִ֑ה
ישְך וַ עבָ֣ד נגוא ַה ָּד ָ֣מין יתעבד ַ
י־שד ַרְך מ ַ
ָֽד ַ
יתי ֱא ָּלָ֣ה ָּא ֳח ָּרן ָֽדי־יכֵ֥ל ל ַה ָּצ ָּלה כד ָּנָֽה׃
ל־קבל ָ֣די ָּלא א ַ
ָּכ ֳ
31בא ַ ָ֣דין ַמל ָּכא ַהצ ַלח ל ַשד ַ ֵ֥רְך מי ַשְך וַ ע ֵ֥בד נגו במדי ַ ֵ֥נת ָּב ֶ ָֽבל׃
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ל־אר ָּעא
י־דא ֵ֥רין ב ָּכ ַ
ל־עמ ַמ ִָּ֞יא א ַמיָּ א ול ָּשנַ ָּיא ָֽד ָּ
בוכדנֶ ַצָ֣ר ַמל ָּכא ָֽל ָּכ ַ ָֽ
31נ ַ
ש ָּלמ ֵ֥כון יׂשגָֽא׃
יא ש ַ ֵ֥פר ָּ ָֽק ָּד ַמי ל ַהחוָּ ָּיָֽה׃
ָֽ ָּ 32א ַתיָּ א ותמ ַהיָּ א ֵ֚די ע ַבָ֣ד עמי ֱא ָּל ָּהא ע ָּל ָּ ִ֑
יפין ַמלכותּה ַמל ָ֣כות ָּע ַלם
ָּ 33אתוהי כ ָּ ָ֣מה ַרברבין ותמהוהי כ ָּ ָ֣מה ַתק ִ֑
ם־דר ו ָּ ָֽדר׃
ו ָּשל ָּטנּה ע ָּ ֵ֥
בוכדנֶ ַצר שלה הוית בביתי ו ַרע ַנַֽן בהיכ ָֽלי׃
1 4א ָּנָ֣ה נ ַ
ֵ֥ 2ח ֶלם חזית ָֽו ַידחל ַנִ֑ני ו ַהרהרין ַ ָֽעל־משכבי ו ֶחזוֵ֥י ראשי י ַבהל ַנָֽני׃
3ומני ָׂ֣שים טעם ל ַהנ ָּע ָּלָ֣ה ָּ ָֽק ָּד ַמי לכל ַחכימָ֣י ָּב ֶבִ֑ל ָֽדי־פ ַ ֵ֥שר ֶחל ָּמא
י ָֽהודע ַנָֽני׃
4בא ַ ָ֣דין ָּעללין ַחרט ַמיָּ א ָּ ָֽאש ַפיָּ א ַכׂש ָּדיא וגָּ ז ַר ָּיִ֑א ו ֶחל ָּמא ָּא ַמר אנָּ ה
ֳק ָּ ָ֣דמיהון ופשרּה ָּלא־מהוד ֵ֥עין ָֽלי׃
שם ֱא ָּלהי ודי
אצר כ ָ֣
5ו ַ ָ֣עד ָּא ֳחרין ַעל ָּ ָֽק ָּד ַמי ָּדניאל ָֽדי־שמּה בלט ַש ַ
־א ָּל ֵ֥הין ַקדישין בִּ֑ה ו ֶחל ָּמא ָּ ָֽק ָּד ֵ֥מוהי ַאמ ָֽרת׃
ָֽר ַוח ֱ
6בלט ַשא ַצר ַ ָ֣רב ַחרט ַמיָּ א ָ֣די׀ א ָּ ָ֣נה ידעת די ָ֣רו ַח ֱא ָּלהין ַקדישין ָּבְך
ו ָּכל־ ָּרז ָּלא־ ָּא ָ֣נס ָּ ִ֑לְך ֶחזוי ֶחלמי ָֽדי־חזית ופשרּה ֱא ַ ָֽמר׃
רומּה
7ו ֶחזוֵ֥י ראשי ַ ָֽעל־משכ ִ֑בי ָּחזָ֣ה הוית וַ אלֵ֥ ו א ָּילן בגֵ֥ וא ַאר ָּעא ו ֵ֥
ַׂש ָֽגיא׃
ל־אר ָּ ָֽעא׃
8ר ָּ ֵ֥בה ָֽאי ָּל ָּנא ותָ ִ֑קף ורומּה ימ ָ֣טא לש ַמיָּ א וַ חזותּה ל ֵ֥סוף ָּכ ַ
ָּ 9עפיּה ַשפיר ואנ ָ֣בּה ַׂשגיא ו ָּמזון לכ ָּלא־ ִ֑בּה תחתוהי ַתט ָ֣לל׀ חיַ ָ֣ות
ָּב ָּרא וב ַענפוהי יד ָּרון צפ ָ֣רי ש ַמיָּ א ומנּה ית ֵ֥זין ָּכל־בׂש ָּ ָֽרא׃
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ָּ 11ח ֵ֥זה הוית ב ֶחז ֵ֥וי ראשי ַ ָֽעל־משכ ִ֑בי וַ אלו ָ֣עיר ו ַקדיש מן־ש ַמ ָּיא
נָּ ָֽחת׃
ָּ 11קרא ב ַחיל ו ָ֣כן ָּא ַמר גדו ָֽאי ָּלנָּ א ו ַק ָ֣צצו ַענפוהי ַא ַ ֵ֥תרו ָּעפיּה ו ַב ַ ָ֣דרו
ן־ענ ָֽפוהי׃
אנ ִ֑בּה תנד ָֽחיו ָּתא מן־ ַתחתוהי וצפ ַר ָּיא מ ַ
י־פר ֶזָ֣ל ונ ָּחש בדת ָּאא
וב ֱאסור ָֽד ַ
12ב ַרם ע ַקר ָּשרשוהי ב ַאר ָּעָ֣א שבקו ֶ ָֽ
ָ֣די ָּב ָּ ִ֑רא וב ַטל ש ַמיָּ א יצ ַט ַבע ועם־חיו ָּ ֵ֥תא ח ָּלָקּה ַבע ַ ֵׂ֥שב ַאר ָּ ָֽעא׃
שא י ַשנון ול ַ ֵ֥בב ח ָּיוה יתי ָ֣הב לִּ֑ה ושב ָּ ֵ֥עה ע ָּדנין יַ חל ֵ֥פון
13לבבּה מן־אנָּ ו ָּ ָ֣
ע ָֽלוהי׃
14בגז ַרת עירין פתגָּ ָּמא ומא ַ ֵ֥מר ַקדישין ש ָֽאל ָּ ִ֑תא ַעד־דב ַרת ָ֣די ינד ָ֣עון
ושא ול ַמן־די יצבא יתננַ ּה וש ַ ֵ֥פל
יא ב ַמל ָ֣כות אנָּ ָּ
י־שליט ע ָּל ָּ
ַחיַ יָּ א ָֽד ַ
אנָּ שים י ֵָ֥קים ע ַ ָֽליּה׃
15דנָּ ה ֶחל ָּ ָ֣מא חזית א ָּנה ַמל ָּ ָ֣כא נבו ַכדנֶ ַ ִ֑צר ו ַאנתה בלט ַשא ַצר פש ָ֣רא׀
הודע ַתני
ימי ַמלכותי ָּ ָֽלא־יָּכלין פש ָּרא ל ָּ ָ֣
ל־חכ ָ֣
ל־קבל ָ֣די׀ ָּכ ַ
ֱא ַמר ָּכ ֳ
־א ָּל ֵ֥הין ַקדישין ָּ ָֽבְך׃
ו ַ ָ֣אנתה ָּכהל די ָֽר ַוח ֱ
ֱ 16א ַדין ָּ ָֽדניאל ָֽדי־ש ָ֣מּה בלט ַשא ַצר ֶאשתו ַמם כ ָּש ָּ ָ֣עה ח ָּדה ו ַרעינהי
אצר ֶחל ָּמא ופשרא ַ ָֽאל־י ַבה ָּלְך
י ַבהל ִ֑נּה ָּענה ַמל ָּכא ו ָּא ַמר בלט ַש ַ
אצר ו ָּא ַמר ָּמראי ֶחל ָּ ֵ֥מא ל ָּ ָֽׂשנ ָּאיְך ופש ֵ֥רּה ל ָּע ָּ ָֽריְך׃
ָּענה בלט ַש ַ
ָֽ 17אי ָּלנָּ א ָ֣די חזַ י ָּת ֵ֥די ר ָּבה ותָ ִ֑קף ורומּה ימ ָ֣טא לש ַמיָּ א וַ חזותּה
־אר ָּ ָֽעא׃
ל ָּכל ַ

1763

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

18ו ָּעפיּה ַשפיר ואנ ָ֣בּה ַׂשגיא ו ָּמזון לכ ָּלא־ ִ֑בּה תחתוהי תדור חיַ ָ֣ות
ָּב ָּרא וב ַענפוהי ישכ ָּנַֽן צפ ֵ֥רי ש ַמיָּ ָֽ א׃
בותְך ר ָּבת ומ ָּ ָ֣טת לש ַמיָּ א
ַ 19אנתה־ ָ֣הוא ַמל ָּכא ֵ֥די ר ַבית ות ִָ֑קפת ור ָּ
ו ָּשל ָּט ָּנְַֽך ל ֵ֥סוף ַאר ָּ ָֽעא׃
21ו ָ֣די ח ָּ ָ֣זה ַמל ָּכא ָ֣עיר ו ַק ָ֣דיש נָּ ָ֣חת׀ מן־ש ַמיָּ א ו ָּא ַמר גדו ָֽאי ָּלנָּ א
י־פר ֶזָ֣ל ונ ָּחש
וב ֱאסור ָֽד ַ
ו ַחבלוהי ב ַרם ע ַקר ָּשרשוהי ב ַאר ָּעָ֣א שבקו ֶ
בדת ָּאא ָ֣די ָּב ָּ ִ֑רא וב ַטל ש ַמ ָּיָ֣א יצ ַט ַבע ועם־ח ַיות ָּב ָּרא ח ָּלקּה ַעד
ָֽדי־שב ָּ ֵ֥עה ע ָּדנין יַ חל ֵ֥פון ע ָֽלוהי׃
ל־מ ֵ֥ראי ַמל ָּ ָֽכא׃
21ד ָּ ֵ֥נה פש ָּרא ַמל ָּ ִ֑כא וגז ַרת ע ָּלי ָּא היא ֵ֥די מ ָּטת ַע ָּ
22ו ָּ ָ֣לְך ָּ ָֽטר ָ֣דין מן־אנָּ ָּשא ועם־חיַ ָ֣ות ָּב ָּרא ֶל ֱהוה מד ָּרְך ועׂש ָּ ֵ֥בא כתו ָ֣רין׀
ָּ ָ֣לְך י ַ ָֽטעמון ומ ַטל ש ַמיָּ א ָּ ָ֣לְך מ ַצבעין ושב ָּ ֵ֥עה ע ָּדנין יַ חל ָ֣פון ע ָּלִ֑יְך ַעָ֣ד
־די יצבא יתנ ַנָּֽה׃
יא ב ַמל ָ֣כות אנָּ ָּשא ול ַמן ֵ֥
י־שליט ע ָּל ָּ
ָֽדי־תנ ַדע ָֽד ַ
23ו ָ֣די א ַמרו למש ִַ֞בק ע ַקר ָּשרשוהי ָ֣די ָֽאי ָּלנָּ א ַמלכו ָּתְך ָּ ָ֣לְך ַקיָּ ָּ ִ֑מה
ן־די תנ ַדע ֵ֥די ַשלטן ש ַמ ָּ ָֽיא׃
מ ָ֣
ָּ 24ל ָ֣הן ַמל ָּכא מלכי יש ַ ָ֣פר ע ָּליְך וַ ח ָּטיָּ ְך בצד ָּ ָָ֣קה פרק וַ עוָּ יָּ ָּתְך במ ַ ָ֣חן
ע ָּ ִ֑נַֽין הן ֶת ֱהוֵ֥א ַאר ָּכה לשלו ָּ ָֽתְך׃
בוכדנֶ ַצר ַמל ָּ ָֽכא׃
ָ֣ 25כ ָּלא מ ָּטא ַעל־נ ַ

פ

26לק ָּ ֵ֥צת יַ רחין ת ָֽרי־ע ַ ִׂ֑שר ַעל־הי ַכל ַמלכו ָּתא ֵ֥די ָּב ֶבל מ ַה ֵ֥לְך הָּ ָֽוה׃
ָּ 27ענה ַמל ָּכא ו ָּא ַמר ה ָּ ֵ֥לא ָּדא־היא ָּב ֶ ָ֣בל ַרב ָּ ִ֑תא ָֽדי־א ָּנה ֱבנַ י ַתּה לבָ֣ית
ַמלכו בת ַ ֵָ֥קף חסני ולי ָּ ֵָ֥קר ַהד ָֽרי׃
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בוכדנֶ ַצָ֣ר
28עוד מל ָּתא ב ָ֣פם ַמל ָּכא ָּקל מן־ש ַמ ָּיָ֣א נ ַ ִ֑פל ָּלְך ָּ ָֽאמרין נ ַ
כותה ע ָּ ֵ֥דת מ ָּנְַָֽֽך׃
ַמל ָּכא ַמל ָּ
29ומן־אנָּ ָּשא ָּלְך ָּ ָֽטרדין ָֽועם־חיַות ָּב ָּ ָ֣רא מד ָּרְך עׂש ָּבא כתורין ָּלְָ֣ך
יא
י־שליט ע ָּל ָּ
י ַטעמון ושב ָּ ֵ֥עה ע ָּדנין יַ חל ָ֣פון ע ָּלִ֑יְך ַעָ֣ד ָֽדי־תנ ַדע ָֽד ַ
ן־די יצבא יתנ ַנָּֽה׃
ב ַמל ָ֣כות אנָּ ָּשא ול ַמ ֵ֥
ַ 31בּה־ ַשע ָּתא מל ָּתא ָּ ָ֣ס ַפת ַעל־נבו ַכדנֶ ַצר ומן־אנָּ ָּ ָ֣שא טריד ועׂש ָּבא
כתורין יאכל ומ ַ ֵ֥טל ש ַמ ָּיא גש ָ֣מּה יצ ַט ַ ִ֑בע ַ ָ֣עד ֵ֥די ַׂשערּה כנש ֵ֥רין ר ָּבה
וטפ ֵ֥רוהי כצפ ָֽרין׃
ומנדעי ע ַלָ֣י יתוב
31ולק ָּ ָ֣צת יָֽ ו ַמיָּ ה אנָּ ה נבו ַכדנֶ ַצר ַעי ַ ָ֣ני׀ לש ַמ ָּיָ֣א נטלת ַ
יא ָּברכת ול ַ ֵ֥חי ָּעל ָּמא ַשב ָ֣חת ו ַהד ִ֑רת די ָּשל ָּטנּה ָּשל ָּ ָ֣טן ָּע ַלם
ולע ָּל ָּ
ם־דר ו ָּ ָֽדר׃
ומלכותּה ע ָּ ֵ֥
ַ
32ו ָּכל־ ָּדארי ַאר ָּעא כ ָּלָ֣ה חשיבין וָֽ כמצביּה ָּעבד ב ָ֣חיל ש ַמיָּ א ו ָּדארי
ֵ֥אמר לּה ָּ ֵ֥מה ע ַ ָֽבדת׃
יתי ָֽדי־י ַמ ָ֣חא בידּה וי ַ
ַאר ָּ ִ֑עא ו ָּלא א ַ
33בּה־זמ ִ֞ ָּנא ַמנד ָ֣עי׀ י ָ֣תוב ע ַלי ול ַיקר ַמלכותי ַהדרי וזוי י ָ֣תוב ע ַלי ולי
כותי ָּהתקנַ ת ור ֵ֥בו יַת ָּירה ֵ֥הוס ַפת ָֽלי׃
־מל ָ֣
ַה ָּ ָֽדב ַ ֵ֥רי ו ַרבר ָּב ַני י ַב ִ֑עון ו ַעל ַ
34כ ִ֞ ַען א ָּ ָ֣נה נבו ַכדנֶ ַצר מ ַש ַבח ומרומם ומ ַה ַדר ל ֶ ָ֣מ ֶלְך ש ַמיָּ א די
ָּכל־ ַמע ָּבדוהי קשט ואר ָּחתּה ִ֑דין ודי ַמהל ָ֣כין בגוָּ ה יָּ כל ל ַהש ָּפ ָּ ָֽלה׃

פ

אצָ֣ר ַמל ָּכא ע ַבד ל ֶ ָ֣חם ַרב ל ַרבר ָּבנוהי א ַלִ֑ף ו ָּל ֳק ֵ֥בל ַאל ָּפא
1 5בל ַש ַ
ַחמ ָּ ֵ֥רא ָּש ָֽתה׃
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2בל ַשא ִַ֞צר א ַ ָ֣מר׀ בט ָ֣עם ַחמ ָּרא ל ַהי ָּתיָּ ה ל ָּמאני ַדה ָּ ָ֣בא ו ַכס ָּפא די
ַהנפק נבו ַכדנֶ ַ ָ֣צר אבוהי מן־היכ ָּלא ָ֣די בירוש ֶ ִ֑לם ויש ָ֣תון בהון ַמל ָּכא
ו ַרבר ָּבנוהי שג ָּלתּה ולחנָּ ָֽתּה׃
י־בית ֱא ָּל ָּהא ָ֣די
ן־היכ ָּלא ָֽד ֵ֥
3בא ַדין ַהיתיו ָּמאנָ֣י ַדה ָּבא ָ֣די ַהנפקו מ ָֽ
ב ָֽירוש ֶלִ֑ם ואש ָ֣תיו בהון ַמל ָּכא ו ַרבר ָּבנוהי שג ָּלתּה ולחנָּ ָֽתּה׃
אל ִ֞הי ַדה ָּבא ו ַכס ָּפא נ ָּח ָּ ֵ֥שא ַפרז ָּלא ָּא ָּ ֵ֥עא
4אשתיו ַחמ ָּ ִ֑רא ו ַש ַבחו ָֽל ָּ
ו ַאב ָּנָֽא׃
ד־אנָּ ש ו ָּ ָֽכת ָּבן ָּל ֳקבָ֣ל נֶ ב ַרש ָּתא
ַ 5בּה־ ַשע ָּתה נ ַפ ָּקו ֶאצב ָּען ָ֣די יַ ֱ
ומל ָּכָ֣א ָּחזה ַ ֵ֥פס י ָּדה ֵ֥די ָּכת ָּ ָֽבה׃
ַעל־ג ָּירא ָֽדי־כ ַ ֵ֥תל היכ ָּלא ָ֣די ַמל ָּ ִ֑כא ַ
ֱ 6א ַדין ַמל ָּכא זיוָ֣ הי שנוהי ו ַרעינהי י ַבהלונִּ֑ה וקטרי ַחרצּה מש ָּת ַרין
ו ַארכ ָּבתּה ָּ ֵ֥דא ל ָּדא ָּנַָֽֽק ָּ ָֽשן׃
ָּ 7קרא ַמל ָּכא ב ַחיל ל ֶ ָֽה ָּע ָּלה ל ָּ ָ֣אש ַפיָּ א ַכׂש ָּדיא וגָּ ז ַר ָּ ִ֑יא ָּענה ַמל ָּכא
ל־אנָּ ש ָֽדי־יק ִ֞רה כ ָּת ָּ ָ֣בה דנָּ ה ופשרּה י ַחונַ ני
ו ָּא ַ ָ֣מר׀ ל ַחכי ָ֣מי ָּב ֶבל ָ֣די ָּכ ֱ
כותא
ל־צוארּה ו ַתל ֵ֥תי ב ַמל ָּ
י־דה ָּבא ַ ָֽע ַ
ַארגוָּ ָּ ָ֣נא יל ַבש ו ַ ָֽהמונ ָּכא ָֽד ַ
יש ַ ָֽלט׃

ס

א־כהלין כ ָּת ָּבא למקרא ופשרּא
ימי ַמל ָּ ִ֑כא ו ָּ ָֽל ָּ
ֱ 8א ַדין ָּ ָֽעללין כל ַחכ ָ֣
הוד ָּ ֵ֥עה ל ַמל ָּ ָֽכא׃
ל ָּ
ֱ 9א ַדין ַמל ָּכא בל ַשא ַצר ַׂש ָ֣גיא מת ָּב ַהל וזיוהי ָּש ַ ָ֣נַֽין עלִ֑ והי ו ַרבר ָּבנוהי
ָֽמש ַתב ָֽשין׃
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ַ 11מלכ ָּתא ָּל ֳקבל מלי ַמל ָּכא ו ַרבר ָּבנוהי ל ֵ֥בית משתָּיא ַע ַ ִ֑ללת ענָּ ת
ַמלכ ָּתא וַ א ֶמ ֶרת ַמל ָּכא ל ָּעל ָ֣מין ֱחיי ַ ָֽאל־י ַבהלוְך ַרעיונָּ ְך וז ָּיויְך
ַאל־יש ַתנָֽ ו׃
11אי ַתי ג ַבר ב ַמלכו ָּתְך די ָ֣ר ַוח ֱא ָּל ָ֣הין ַקדישין בּה וביומָ֣י אבוְך נַ הירו
ומל ָּכא נ ָֽב ַכדנֶ ַצר
ת־א ָּלהין השת ַכ ַָ֣חת בִּ֑ה ַ
ו ָּׂשכל ָּתנו ו ָּחכ ָּ ֵ֥מה כ ָּחכ ַמ ֱ
אבוְך ַרב ַחרט ָ֣מין ָּ ָֽאשפין ַכׂש ָּדאין גָּ זרין הקימּה א ֵ֥בוְך ַמל ָּ ָֽכא׃
ָּ 12כל־ ֳקבל ָ֣די ָ֣רו ַח׀ יַ תי ָּרה ו ַמנ ַדע ו ָּׂשכל ָּתנו מ ַפ ַ ָ֣שר ֶחלמין ַו ַ ָָֽֽאחוָּ יַ ת
י־מל ָּ ֵ֥כא ָּׂשם־שמּה
אח ָּידן ומ ָּש ָ֣רא קטרין השת ַכ ַחת בּה ב ָּ ָ֣דניאל ָֽד ַ
אצִ֑ר כ ַען ָּדניֵ֥אל יתקרי ופש ָּ ֵ֥רה י ַ ָֽהחוָֽה׃
בלט ַש ַ

פ

13בא ַדין ָּ ָֽדניאל ה ַעל ֳק ָּ ָ֣דם ַמל ָּ ִ֑כא ָּענה ַמל ָּכא ו ָּא ַ ָ֣מר ל ָּדניאל ַאנתה־
הוא ָּדניאל ָֽדי־מן־בני גָּ לו ָּתא ָ֣די יהוד ֵ֥די ַהיתי ַמל ָּ ֵ֥כא ַאבי מן־י ָֽהוד׃
14ושמ ָ֣עת ע ָּליְך די ֵ֥רו ַח ֱא ָּלהין ָּ ִ֑בְך ונַ הירו ו ָּׂשכל ָּתנו ו ָּחכ ָּ ֵ֥מה יַ ת ָּירה
השת ַ ֵ֥כ ַחת ָּ ָֽבְך׃
15וכ ִ֞ ַען ה ַ ָ֣עלו ָּ ָֽק ָּד ַמי ַח ָֽכי ַמיָּ א ָּ ָֽאש ַפיָּ א ָֽדי־כ ָּת ָּבה דנָּ ה יקרון ופשרּה
־כה ֵ֥לין פ ַ ָֽשר־מל ָּתא ל ַהחוָּ ָּ ָֽיה׃
הודע ַ ִ֑תני ו ָּ ָֽלא ָּ
ל ָּ
16וַ אנָּ ה שמ ָ֣עת ע ָּליְך ָֽדי־תו ֵ֥כל פשרין למפ ַשר וקט ָ֣רין למש ִ֑רא כ ַען הן
הודע ַתני ַארגוָּ ָּנָ֣א תל ַבש ו ַ ָֽהמונ ָּכא
תוכל כ ָּת ָּבא למקרא ופשרּה ל ָּ ָ֣
כותא תש ַ ָֽלט׃
ארְך ו ַתל ָּ ֵ֥תא ב ַמל ָּ
ל־צו ָּ
י־דה ָּבא ַ ָֽע ַ
ָֽד ַ

פ

17בא ַדין ָּע ָ֣נה ָּדניאל ו ָּא ַמר ֳק ָּ ָ֣דם ַמל ָּכא ַמתנָּ ָּתְך ָּ ָ֣לְך ֶ ָֽל ֶהויָּ ן ונ ָּ ֵ֥בזביָּ ָּתְך
ל ָּא ֳח ָּ ָ֣רן ַ ִ֑הב ב ַרם כ ָּת ָּבא ֶאק ָ֣רא ל ַמל ָּכא ופש ָּרא אהודענָּֽה׃
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ַ 18אנתה ַמל ָּ ִ֑כא ֱא ָּל ָּהא ע ָּלי ָּא ַמלכו ָּתא ורבו ָּתא וי ָּק ָּ ָ֣רא ו ַהד ָּרה י ַהב
לנב ַכדנֶ ַ ֵ֥צר א ָֽבוְך׃
שנַ יָּ א הוו זָּ א ֵ֥עין ו ָּדחלין
19ומן־רבו ָּתא ָ֣די י ַהב־לּה ָ֣כל ַ ָֽעמ ַמיָּ א א ַמיָּ א ול ָּ ָ֣
ן־ק ָּד ִ֑מוהי ָֽדי־הוָּ ה ָּצבא הָּוָ֣א ָּקטל ו ָֽדי־הָּוה ָּצבא הָּוָ֣ה ַמחא ו ָֽדי־הָּוה
מ ֳ
ָּצבא הָּוָ֣ה ָּמרים ו ָֽדי־הָּוֵ֥ה ָּצבא הָּוֵ֥ה ַמש ָֽפיל׃
21וכדי ָ֣רם לבבּה ורוחּה ָֽתק ַ ָ֣פת ַלהזָּ ָּ ִ֑דה ָּהנ ַחת מן־ ָּכר ָ֣סא ַמלכותּה
ָֽוי ָּק ָּרה ֶהע ֵ֥דיו מנָּֽה׃
21ומן־בני אנָּ ָּשא טריד ולב ָ֣בּה׀ עם־חיו ָּ ָ֣תא ַשוי ועם־ע ָּ ָֽר ַדיָּ א מדורּה
עׂש ָּבא כתורין י ַ ָ֣טעמונּה ומ ַ ֵ֥טל ש ַמיָּ א גש ָ֣מּה יצ ַט ַ ִ֑בע ַעָ֣ד ָֽדי־י ַדע
ן־די יצבה י ָּה ֵָ֥קים ע ַ ָֽליּה׃
יא ב ַמל ָ֣כות אנָּ ָּשא ול ַמ ֵ֥
י־ש ִ֞ליט ֱא ָּל ָּהא ע ָּל ָּ
ָֽד ַ
ל־קבל ֵ֥די ָּכל־ד ָּנה
22ו ַאנתה ברּה בל ַשא ַצר ָּ ֵ֥לא ַהשפלת לב ָּ ִ֑בְך ָּכ ֳ
י ַ ָֽדע ָּת׃
23ו ַ ָ֣על ָּמ ָֽרא־ש ַמ ָּיָ֣א׀ התרו ַממ ָּת ול ָּ ָֽמאנַ יָּ א ָֽדי־ ַביתּה ַהי ָ֣תיו ָּ ָֽק ָּד ָּמיְך
אל ָ֣הי
ו ַאנתה ו ַרבר ָּבנָּ יְך ָֽשג ָּל ָּ ָ֣תְך ולחנָּ ָּתְך ַחמ ָּרא ָּש ַ ָ֣תין בהון ו ָֽל ָּ
א־שמעין
א־ח ַזַֽין ו ָּל ָּ
ַכס ָּ ָֽפא־ו ַדה ָּבא נ ָּח ָּשא ַפרז ָּלא ָּא ָּעָ֣א ו ַאבנָּ א די ָּ ָֽל ָּ
אל ִָּ֞הא ָֽדי־נשמ ָּ ֵ֥תְך בידּה ו ָּכל־אר ָּח ָּ ֵ֥תְך לּה ָּ ֵ֥לא
ו ָּ ֵ֥לא יָּ דעין ַש ַ ִ֑בח ָּת ו ָֽל ָּ
ַה ַ ָֽדר ָּת׃
24בא ַדין מן־ ֳק ָּדמוהי שליַ ַח ַפ ָּ ָ֣סא ָֽדי־י ָּ ִ֑דא וכ ָּת ָּ ֵ֥בא ד ָּנה ר ָֽשים׃
ופר ָֽסין׃
25וד ָּ ֵ֥נה כ ָּת ָּבא ָ֣די ר ִ֑שים מ ֵ֥נא מנא ת ֵָ֥קל ַ
26ד ָּנה פ ַ ָֽשר־מל ָּ ִ֑תא מנא מ ָּ ָֽנה־ ֱא ָּל ָּ ֵ֥הא ַמלכו ָּתְך ו ַהשל ַ ָֽמּה׃
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27תָ ִ֑קל תָ ֵ֥קיל ָּתה ב ָֽמאזַ נָּיא והשת ַ ֵ֥כ ַחת ַח ָֽסיר׃
28פ ִ֑רס פרי ַסת ַמלכו ָּתְך ויהי ַבת ל ָּמ ַ ֵ֥די ו ָּפ ָּ ָֽרס׃
29בא ַ ָ֣דין׀ א ַ ָ֣מר בל ַשא ַצר ו ַהלבישו ל ָּ ָֽדניאל ַארגוָּ נָּ א ו ַ ָֽהמונ ָּ ֵ֥כא
י־ל ֱהוֵ֥א ַשליט ַתל ָּתא
ארּה ו ַהכ ָ֣רזָֽ ו עלוהי ָֽד ֶ
ל־צו ִ֑
י־דה ָּבא ַ ָֽע ַ
ָֽד ַ
כותא׃
ב ַמל ָּ ָֽ
ֵ֚ 31בּה ב ָ֣ליליָּ א קטיל בלא ַש ַצר ַמל ָּ ֵ֥כא ַכׂש ָּדי ָּ ָֽא׃
כותא כ ַ ֵ֥בר שנין ש ֵ֥תין ו ַתר ָֽתין׃
יא ַקבל ַמל ָּ ִ֑
1 6ו ָּדריָּ וֶ ש ָּ ָֽמ ָּד ָּ
כותא ַלא ַחש ַדרפנַ יָּ א מ ָּ ָ֣אה ו ֶעׂש ִ֑רין
ל־מל ָּ
 2ש ַפר ֳק ָּ ָ֣דם ָּדריָּ וֶ ש וַ הקים ַע ַ
כותא׃
ל־מל ָּ ָֽ
ֵ֥די ֶל ֱהון ב ָּכ ַ
3וע ָּלא מנהון ָּסר ָ֣כין ת ָּל ָּתא ֵ֥די ָּדניאל ַ ָֽחד־מנ ִ֑הון ָֽדי־ ֶל ֱה ִ֞ון
א ַחש ַדרפנַ ָּיָ֣א אלין יָּ הבין להון ַטע ָּמא ו ַמל ָּכא ָּ ָֽלא־ ֶל ֱה ֵ֥וא נָּ ָֽזק׃
ֱ 4א ַדין ָּדני ָ֣אל דנָּ ה הָּ ָ֣וא מתנַ ַצח ַעל־ ָּסר ַכ ָּיא וַ א ַחש ַדרפנַ ָּ ִ֑יא ָּכל־ ֳקבל ָ֣די
כותא׃
ל־מל ָּ ָֽ
ל־כ ַ
רו ַח יַ תי ָּרא בּה ו ַמל ָּ ָ֣כא עשית ַלה ָּקמותּה ַע ָּ
ֱ 5א ַדין ָּ ָֽסר ַכיָּ א וַ א ַחש ַדרפנַ יָּ א הוו ָּב ַעין ע ָּלה ל ַהש ָּכ ָּ ֵ֥חה ל ָּדניאל מ ַ ָ֣צד
ַמלכו ָּ ִ֑תא ו ָּכל־ע ָּלה ושחי ָּתה ָּלא־יָּ כ ָ֣לין ל ַהש ָּכ ָּחה ָּכל־ ֳקבל ָֽדי־מהי ַ ָ֣מן
יתה ָּ ֵ֥לא השת ַכ ַחת ע ָֽלוהי׃
ל־שלו ושח ָּ
הוא ו ָּכ ָּ
ֱ 6א ַדין גב ַר ָּיא אלְך ָּ ָֽאמרין ָ֣די ָּלא נ ַהש ַכח ל ָּדנ ֵ֥יאל ד ָּנה ָּכל־ע ָּ ִ֑לא ָּלהן
ַהש ַ ֵ֥כח ָּ ָֽנה עלוהי ב ָּ ֵ֥דת ֱא ָּל ָֽהּה׃

ס

ל־מל ָּ ִ֑כא וכן ָּאמ ָ֣רין לּה
ֱ 7א ַדין ָּסר ַכ ָּיא וַ א ַחש ַדרפנַ יָּ א אלן ַהרגשו ַע ַ
ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ַמל ָּכא ל ָּעל ֵ֥מין ֱחיָֽי׃
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8אתיָּ ַעטו ָ֣כל׀ ָּסר ָ֣כי ַמלכו ָּתא סגנַ יָּ א ַ ָֽוא ַחש ַדרפנַ יָּ א ַה ָּ ָֽדב ַר ָּיָ֣א ו ַפחוָּ ָּתא
ל־א ָּלּה
ן־כ ֱ
ל־די־יב ָ֣עה ָּבעו מ ָּ
ל ַקיָּ ָּמה קיָּ ם ַמל ָּכא ול ַת ָּק ָּפה ֱא ָּ ִ֑סר ָ֣די ָּכ ָֽ
ֶ ָֽו ֱאנָּ ש ַעד־יו ָ֣מין ת ָּלתין ָּלהן מ ָּ ָ֣נְַֽך ַמל ָּכא יתרמא לגב ַאריָּ וָּ ָּ ָֽתא׃
ת־מ ַ ֵ֥די
שם כ ָּת ָּ ִ֑בא ָ֣די ָּלא ל ַהשנָּ ָּיה כ ָּד ָּ
9כ ַ ָ֣ען ַמל ָּכא תָ ֵ֥קים ֱא ָּס ָּרא ותר ָ֣
י־לא ֶתע ָֽדא׃
ופ ַרס ד ָּ ֵ֥
ָּ
ָּ 11כל־ ֳקבל ד ָּ ִ֑נה ַמל ָּכא ָּ ָֽדריָּ וֶ ש ר ַ ֵ֥שם כ ָּת ָּבא וֶ ֱא ָּס ָּ ָֽרא׃
11ו ָּדניאל כדי י ַדע ָֽדי־רשים כ ָּת ָּבא ַ ָ֣על ל ַביתּה ו ַכוין פתי ָּ ֵ֥חן לּה
בעליתּה ֶנַֽגֶ ד ירוש ֶ ִ֑לם וזמנין ת ָּל ָּתה ביו ָּמא ָ֣הוא׀ ָּב ָ֣רְך ַעל־ברכוהי
ן־קד ַמת ד ָּנָֽה׃
ל־קבל ָֽדי־הָּוָ֣א ָּעבד מ ַ
ומ ַצלא ומודא ֳק ָּדָ֣ם ֱא ָּלהּה ָּכ ֳ

ס

ֱ 12א ַדין גב ַר ָּיא אלְך ַהרגשו ו ַהש ַכחו ל ָּדניִ֑אל ָּב ֵ֥עא ומת ַח ַנַֽן ֳק ָּ ֵ֥דם
ֱא ָּל ָֽהּה׃
ל־א ָּ ָ֣סר ַמל ָּכא ה ָּלא ֱא ָּ ָ֣סר
ם־מל ָּכא ַע ֱ
13בא ַדין קריבו ו ָּאמ ֵ֥רין ֳק ָּד ַ
ל־א ָּלּה ֶו ֱָֽאנָּ ש ַעד־יו ָ֣מין ת ָּלתין ָּלהן
ן־כ ֱ
ל־אנָּ ש ָֽדי־יבעה מ ָּ
ר ַשמ ָּת ָ֣די ָּכ ֱ
ותא ָּענה ַמל ָּכא ו ָּא ַמר יַ צ ָּיבא מל ָּתא
מ ָּ ָ֣נְַֽך ַמל ָּכא יתרמא לגוב ַאריָּ ָּ ִ֑
י־לא ֶתע ָֽדא׃
ופ ַרס ד ָּ ֵ֥
ת־מ ַ ֵ֥די ָּ
כ ָּד ָּ
14בא ַדין ענָ֣ ו ו ָּאמרין ֳק ָּ ָ֣דם ַמל ָּכא ָ֣די ָּדניאל די מן־בני גָּ לו ָּתא ָ֣די יהוד
ל־א ָּס ָּרא ָ֣די ר ַ ִ֑שמ ָּת וזמנין ת ָּל ָּתה ביו ָּמא
ָּלא־ ָּׂשם ע ָּליְך ַמל ָּכא טעם ו ַע ֱ
עותּה׃
ָּבעא ָּב ָֽ
ֱ 15א ַדין ַמל ָּכא כדי מל ָּ ָ֣תא ש ַמע ַׂשגיא ב ָ֣אש עלוהי ו ַעל ָּדניאל ָּ ֵׂ֥שם ָּבל
לותּה׃
לשיזָּ בו ִ֑תּה ו ַעד ֶ ָֽמ ָּע ָ֣לי שמ ָּשא הָּוֵ֥א מש ַת ַדר ל ַה ָּצ ָֽ
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ל־מל ָּ ִ֑כא ו ָּאמ ָ֣רין ל ַמל ָּכא ַדע ַמל ָּכא
16בא ַדין גב ַר ָּיָ֣א אלְך ַהרגשו ַע ַ
י־מל ָּ ֵ֥כא י ָּהָקים ָּ ֵ֥לא ל ַהשנָּ ָּיָֽה׃
ל־א ָּ ֵ֥סר וקיָּ ם ָֽד ַ
י־כ ֱ
ופ ַרס ָֽד ָּ
י־דת ל ָּמ ַ ָ֣ד י ָּ
ָֽד ָּ
17בא ַדין ַמל ָּ ָ֣כא א ַמר ו ַהיתיו ל ָּ ָ֣דניאל ורמו לג ָּבא ָ֣די ַאריָּ וָּ ָּ ִ֑תא ָּענה
ַמל ָּכא ו ָּא ַ ָ֣מר ל ָּדניאל ֱא ָּל ָּהְך ָ֣די ַאנתה ָּ ָֽפ ַ ָֽלח־לּה בתד ָּירא הוא
ישיזב ָּנְַָֽֽך׃
18והי ָּתית ֶ ָ֣א ֶבן ח ָּדה וׂש ַמת ַעל־פָ֣ם ג ָּ ִ֑בא ו ַחת ַמּה ַמל ָּכא בעזקתּה
ובעז ָּקת ַרבר ָּבנוהי די ָּלא־תשנֵ֥א צבו ב ָּדניָֽאל׃
א־הנעָ֣ל ָּ ָֽק ָּד ִ֑מוהי ושנתּה
ֱ 19א ַדין אזַ ל ַמל ָּכא ל ָֽהיכלּה ו ָּ ָ֣בת טוָּ ת ו ַדחָּוַֽן ָּל ַ
נַ ַ ֵ֥דת ע ָֽלוהי׃
21בא ַ ָ֣דין ַמל ָּכא בש ַפר ָּפ ָּרא י ָ֣קום בנָּ ג ָּ ִ֑הא ובהתב ָּה ָּלה לג ָּ ֵ֥בא
י־אריָּ וָּ ָּתא א ַזָֽל׃
ָֽד ַ
21וכמקר ָ֣בּה לג ָּבא ל ָּ ָ֣דניאל בָ ָּ ֵ֥קל עציב ז ִ֑עק ָּענה ַמל ָּכא ו ָּא ַ ָ֣מר ל ָּדניאל
ָּ ָֽדניאל עבד ֱא ָּל ָּ ָ֣הא ַחיָּ א ֱא ָּל ָּהְך ָ֣די ַאנתה ָּ ָֽפ ַ ָֽלח־לּה בתד ָּירא ַהי ֵ֥כל
ן־אריָּ וָּ ָּ ָֽתא׃
בותְך מ ַ
לשיזָּ ָּ
ם־מל ָּכא ַמ ִ֑לל ַמל ָּכא ל ָּעל ֵ֥מין ֱחיָֽי׃
ֱ 22א ַדין ָּדניֶ אל ע ַ
ל־קבל די
ֱ 23א ָּל ִ֞הי ש ַ ָ֣לח ַמלאכּה וָֽ ס ַגר ֵ֥פם ַאריָּ וָּ ָּתא ו ָּלָ֣א ַחבלִ֑ וני ָּכ ֳ
בולה ָּ ֵ֥לא ַעב ָֽדת׃
ָּ ָֽק ָּדמוהי זָּ כו השת ַכ ַָ֣חת לי ו ַאף ָּ ָֽק ָּד ָּמיְך ַמל ָּכא ח ָּ
24בא ַ ָ֣דין ַמל ָּכא ַׂשגיא ט ָ֣אב עלוהי ול ָּ ָ֣דניאל א ַמר ל ַהנ ָּסָ ָּ ָ֣קה מן־ג ָּ ִ֑בא
וה ַסק ָּדניאל מן־ג ָּבא ו ָּכל־ח ָּבל ָּלא־השת ַ ָ֣כח בּה די הי ֵ֥מן בא ָּל ָֽהּה׃
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25וַ א ַ ָ֣מר ַמל ָּכא ו ַהי ִ֞תיו גב ַר ָּיא אלְך ָֽדי־א ַכלו ַקרצוהי ָ֣די ָּ ָֽדניאל ולגב
יהון ו ָּ ָֽלא־מ ִ֞טו ל ַאר ָ֣עית ג ָּבא ַעד
יהון ונש ִ֑
ַאריָּ וָּ ָּתא רמו אנון בנ ָ֣
ָֽדי־של ָֽטו בהון ַאר ָּיַָֽ֣וָּ ָּתא ו ָּכל־גַ רמיהון ַה ָֽדקו׃
26בא ַדין ָּדר ָּיַָֽ֣וֶ ש ַמל ָּכא כ ַתב ָֽל ָּכל־ ַ ָֽעמ ַמ ִָּ֞יא א ַמ ָּיא ול ָּשנַ ָּיא ָֽדי־ ָּדא ֵ֥רין
ל־אר ָּעא ש ָּלמ ֵ֥כון יׂשגָֽא׃
ב ָּכ ַ
27מן־ ֳק ָּד ַמי ָׂ֣שים טעם ָ֣די׀ ב ָּכל־ ָּשל ָּ ָ֣טן ַמלכותי ֶל ֱהון זָּ אעין ו ָּ ָ֣דחלין
י־הוא׀ ֱא ָּל ָּ ָ֣הא ַחיָּ א ו ַקיָּ ם ל ָּעָ֣למין
י־דניִ֑אל ד ָ֣
ן־ק ָּדם ֱא ָּל ָ֣הּה ד ָּ ָֽ
מ ֳ
ד־סופא׃
ָּ ָֽ
י־לָ֣א תת ַח ַבל ו ָּשל ָּטנּה ַע
ומלכותּה ָֽד ָּ
ַ
28משי ָ֣זב ו ַמצל ו ָּעבד ָּא ָ֣תין ותמהין בש ַמיָּ א וב ַאר ָּ ִ֑עא ֵ֚די שיזָ֣יב
ן־יד ַאריָּ וָּ ָּ ָֽתא׃
ל ָּ ָֽדניאל מ ַ
29ו ָּדני ָ֣אל דנָּ ה ַהצ ַלח ב ַמל ָ֣כות ָּדר ָּ ִ֑יַֽוֶ ש וב ַמלכות ֵ֥כו ֶרש ָּפר ָּסי ָּ ָֽא׃
אש ַצר ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּב ֶבל ָּדניאל ָ֣ח ֶלם חזָּ ה ו ֶחזוֵ֥י ראשּה
1 7בש ַ ָ֣נת ח ָּדה לבל ַ
אדין ֶחל ָּ ָ֣מא כ ַתב ֵ֥ראש מלין א ַ ָֽמר׃
ַ ָֽעל־משכ ִ֑בּה ב ַ
רוחי
ם־ליל ָּיִ֑א וַ ארו ַאר ַבע ָ֣
ָּ 2ענה ָּדניאל ו ָּא ַמר ָּחזֵ֥ה הוית ב ֶחזוי ע ָֽ
יַמא ַר ָּ ָֽבא׃
ש ַמיָּ א מג ָּיחן ל ָּ ֵ֥
3ו ַאר ַבע חיוָּ ן ַרבר ָּבן ָּסלָ ָּקן מן־יַ ָּ ִ֑מא ָּשנָּיַֽן ָּ ֵ֥דא מן־ ָּ ָֽדא׃
ַ 4קד ָּמי ָּ ָ֣תא כ ַאריה וגַ ֵ֥פין ָֽדי־נ ַשר ַ ִ֑לּה ָּחזָ֣ה הוית ַעד די־מריטו גַ ַפיּה
ימת ול ַ ֵ֥בב ֱא ָּנש י ֵ֥היב ַ ָֽלּה׃
ל־רג ַלין ֶכ ֱא ָּנָ֣ש ֳהק ַ
ן־אר ָּעא ו ַע ַ
ונ ָ֣ט ַילת מ ַ
5וַ א ָ֣רו חיוָּ ה ָּא ֳחרי תניָּ נָּ ה ָּדמ ָּיָ֣ה לדב ולׂש ַטר־ ַחד ֳהק ַמת ות ָּ ֵ֥לת עלעין
ומי אכלי ב ַ ֵׂ֥שר ַׂשגָֽיא׃
בפ ַמּה בָ֣ין ש ַנִ֑יּה וכן ָּאמ ָ֣רין ַלּה ֵ֥ק ָֽ
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ָּ 6בא ַתר דנָּ ה ָּחזָ֣ה הוית וַ ארו ָּ ָֽא ֳחרי כנ ַמר ו ַלּה גַ ֵ֥פין ַאר ַבע די־עוף
ַעל־גַ ַ ִ֑ביּה ו ַארב ָּעה ראשין ל ָ֣חיו ָּתא ו ָּשל ָּטן י ֵ֥היב ַ ָֽלּה׃
ָּ 7בא ַ ָ֣תר דנָּ ה ָּחזה הוית ב ֶחז ָ֣וי ָֽליליָּ א וַ א ָ֣רו חיָּ ָ֣וה ָֽרבי ָּעיָּ ה דח ָּילה
ומ ֱד ָּקה
י־פר ֶזֵ֥ל ַלּה ַרבר ָּבן ָּ ָֽאכ ָּלָ֣ה ַ
יפא יַ ת ָּירא ושנַ ין ָֽד ַ
ו ָֽאימ ָּתני ו ַתק ָּ
ל־חיוָּ ָּתא ָ֣די ָּ ָֽק ָּד ַמיּה ו ַקר ַנֵַֽ֥ין
ן־כ ָֽ
וש ָּא ָּרא ב ַרג ַלָ֣יּה ָּרפ ָּ ִ֑סה ו ָ֣היא מ ַשניָּ ה מ ָּ
ע ַׂשר ַ ָֽלּה׃
8מׂש ַת ַכל הוית ב ַקרנַ יָּ א וַ אלו ֶ ָ֣ק ֶרן ָּא ֳחרי זעי ָּרה סלָ ָּ ָ֣קת ָֽביניהון ות ָּלת
ן־ק ָּד ַ ִ֑מיּה וַ אלו ַעינין כ ַעיני אנָּ ָּשא
יָּתא ֶאתע ַָק ָּרו מ ֳ
ן־קרנַ יָּ א ַקד ָּ ָ֣מ ָּ
מ ַ
א־דא ופם מ ַמ ֵ֥לל ַרבר ָּ ָֽבן׃
ב ַקרנָּ ָּ
שּה׀ כת ַ ָ֣לג חוָּ ר
ָּ 9חזָ֣ה הוית ַ ָ֣עד די ָּכר ָּסוָּ ן רמיו ו ַע ֵ֥תיק יומין י ִ֑תב לבו ָ֣
יבין די־נור גַ לגלוהי נֵ֥ ור ָּד ָֽלק׃
וׂש ַער ראשּה ַכע ַ ָ֣מר נקא ָּכרסיּה שב ָ֣
11נ ַ ָ֣הר די־נור נָּ גד ונָּ פק מן־ ֳק ָּדמוהי ֶא ֶלף ַאלפים י ַשמשונּה ור ֵ֥בו רבָּוַֽן
קומון ד ָּינֵ֥א יתב וספ ֵ֥רין פ ָֽתיחו׃
ָּ ָֽק ָּד ָ֣מוהי י ִ֑
ן־קל מ ַל ָּיָ֣א ַרבר ָּב ָּתא ֵ֥די ַקר ָּנא מ ַמלֱ ָּלִ֑ה ָּחזָ֣ה
אדין מ ָּ
ָּ 11חזָ֣ה הוית ב ַ
הובָ֣ד גש ַמּה ויה ַיבת ליק ַ ֵ֥דת ֶא ָּ ָֽשא׃
הוית ַעד די קט ַילת ָֽחיו ָּתא ו ַ
12וש ָּאר ָֽחיוָּ ָּתא ֶהעדיו ָּשל ָּטנ ִ֑הון ו ַאר ָּכה ב ַחיין י ֵ֥הי ַבת להון ַעד־ז ַ ֵ֥מן
וע ָּ ָֽדן׃
ָּ 13חזה הוית ב ֶחז ָ֣וי ָֽליליָּ א וַ ארו עם־ענָּ נָ֣י ש ַמיָּ א כ ַ ֵ֥בר ֱא ָּנש ָּא ָ֣תה הָּוִ֑ה
ומיָּ א מ ָּטה וק ָּדמוהי ַהקר ָֽבוהי׃
ד־עתיק יָֽ ַ
ו ַע ַ
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14ולּה יהיב ָּשל ָּטן ויָ ָּ ָ֣קר ו ַמלכו ו ָ֣כל ַ ָֽעמ ַמיָּ א א ַמ ָּיא ול ָּשנַ ָּיא ָ֣לּה יפל ִ֑חון
־לא תת ַח ַ ָֽבל׃
ָּשל ָּט ִ֞נּה ָּשל ָּטן ָּע ַלם ָֽדי־ ָּ ָ֣לא יֶ עדה ו ַמלכותּה די ָּ ֵ֥

פ

ֶ 15אתכר ַ ֵ֥ית רוחי א ָּ ֵ֥נה ָּדניאל בגָ֣ וא נד ֶנִ֑ה ו ֶחזוֵ֥י ראשי י ַבהל ַנָֽני׃
16קרבת ַעל־ ַחד מן־ ָּ ָ֣קא ַמיָּ א ויַ צי ָּ ֵ֥בא ֶאב ָֽעא־מנּה ַ ָֽעל־ ָּכל־ד ָּ ִ֑נה וַ א ַמר־לי
ופ ַ ֵ֥שר מ ַל ָּיא יהודע ַ ָֽנני׃
קומון
17אלין חיוָּ ָּ ָ֣תא ַרבר ָּב ָּתא ֵ֥די אנין ַאר ַ ִ֑בע ַארב ָּ ֵ֥עה ַמלכין י ֵ֥
ן־אר ָּ ָֽעא׃
מ ַ
ד־עָ֣ל ָּמא ו ַעד
כותא ַ ָֽע ָּ
ָֽ 18וי ַקבלון ַמלכו ָּתא ַקדישי ֶעליו ִ֑נין ויַ חסנון ַמל ָּ
ָּע ַ ֵ֥לם ָּעל ַמ ָּיָֽא׃
ֱ 19א ַדין צבית ליַ ָּצ ָּבא ַעל־ ָֽחיו ָּתא רבי ָּ ָ֣עי ָּתא ָֽדי־הָּ ֵ֥ות ָּ ָֽשנָּיה מן־ ָּכל ִ֑הון
י־פרזֶ ל וטפ ַ ָ֣ריּה ָֽדי־נ ָּחש ָּ ָֽאכ ָּלָ֣ה ַמד ָּקה וש ָּא ָּרא
דח ָּילָ֣ה יַ ת ָּירה ש ַניּה ָֽד ַ
ב ַרג ַ ֵ֥ליּה ָּ ָֽרפ ָּ ָֽסה׃
ן־ק ָּד ַמיּה
21ו ַעל־ ַקרנַ ָּיא ע ַׂשר ָ֣די ברא ַשּה ו ָּא ֳחרי ָ֣די סל ַקת ונ ַ ֵ֥פ ָּלו מ ֳ
ן־חב ָּר ַ ָֽתּה׃
ת ָּלִ֑ת ו ַקרנָּ א דכן ו ַעינָ֣ין ַלּה ופם מ ַמ ָ֣לל ַרבר ָּבן ו ֶחזַוּה ַ ֵ֥רב מ ַ
ָּ 21חזָ֣ה הוית ו ַקר ָּ ָ֣נא דכן ָּעב ָּ ֵ֥דה ק ָּרב עם־ ַקדי ִ֑שין ויָּ כ ָּלה ל ָֽהון׃
ָ֣ ַ 22עד ָֽדי־א ָּתה ַעתיק יָֽ ו ַמיָּ א ודי ָּ ָ֣נא יהב ל ַקדישי ֶעליונִ֑ין וזמ ָּנָ֣א מ ָּטה
ישין׃
כותא ֶה ֱח ֵ֥סנו ַקד ָֽ
ומל ָּ
ַ
יא ֶת ֱהוָ֣א ב ַאר ָּעא ֵ֥די תשנא
יע ָּ
23כן א ַמר ָֽחיו ָּתא רב ָּיעָ֣י ָּתא ַמלכו רב ָּ
ל־אר ָּעא ותדוש ַנּה ו ַתדק ַ ָֽנּה׃
ל־מלכוָּ ָּ ִ֑תא ותאכל ָּכ ַ
ן־כ ַ
מ ָּ
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24ו ַקרנַ ָּיָ֣א ע ַׂשר מנַ ּה ַמלכו ָּתה ַעׂש ָּ ֵ֥רה ַמלכין יק ִ֑מון ו ָּא ֳח ָּ ִ֞רן י ָ֣קום
ן־קד ָּמיא ות ָּל ָּ ֵ֥תה ַמלכין י ַהש ָֽפל׃
ַאחריהון והוא ישנא מ ַ
25ומלין ל ַצד ע ָּלי ָּא י ַמלל ול ַקדי ֵ֥שי ֶעליונין י ַבלִ֑א ויס ַבר ל ַהשנָּ יָּ ה זמנָ֣ין
ו ָּדת ויתיַ ה ָ֣בון בידּה ַעד־ע ָּ ֵ֥דן וע ָּדנין ופ ַ ֵ֥לג ע ָּ ָֽדן׃
ד־סופא׃
ָּ ָֽ
הוב ָּדה ַע
26ודי ָּנא י ִ֑תב ו ָּשל ָּט ָ֣נּה י ַהעדון ל ַהש ָּמ ָּ ֵ֥דה ול ָּ
27ו ַמלכו ָּתה ו ָּשל ָּטנָּ א ורבו ָּתא ֵ֚די ַמלכוָּ ת ת ָ֣חות ָּכל־ש ַמיָּ א יהי ַבת ל ַעם
שי ֶעליו ִ֑נין ַמלכותּה ַמל ָ֣כות ָּע ַלם וכל ָּשל ָּ ָ֣טנַ יָּ א לֵּ֥ה יפלחון
ַקדי ָ֣
ו ָֽיש ַתמ ָֽעון׃
יונָ֣י י ַבהלנַ ני וזיוַ י
סופָ֣א ָֽדי־מל ָּ ִ֑תא אנָּ ה ָּ ָֽדניאל ַׂשגָ֣יא׀ ַרע ַ
־כה ָּ
ַ 28עד ָּ
יש ַתנָ֣ ון ע ַלי ומל ָּתא בל ֵ֥בי נט ָֽרת׃

פ

1 8בש ַ ָ֣נת ָּשלוש ל ַמלכות בלא ַש ַ ָ֣צר ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָּחזִ֞ ון נר ָּאה א ַלי א ָ֣ני ָּדניאל
ַאחרי ַהנר ָּ ֵ֥אה א ַלי ַבתח ָּ ָֽלה׃
שושן ַהב ָּירה א ֶשר בע ָּילָ֣ם
ָּ2ו ֶָֽאר ֶאה ֶב ָּחזון וַ יהי בראתי וַ אני ב ַ ָ֣
אולי׃
ל־אובל ָּ ָֽ
ַ ֵ֥
ַהמד ָּינִ֑ה וָּ ֶאר ֶאה ֶ ָֽב ָּחזון וַ אנֵ֥י ָּהייתי ַע
3וָּ ֶא ָּשא עינַ י וָּ ֶאר ֶאה וה ָ֣נה׀ ַ ָ֣איל ֶא ָּחד עמד לפ ֵ֥ני ָּהא ָּבל ולָ֣ ו ק ָּר ָּ ִ֑נַֽים
ן־השנית ו ַהגב ָּהה ע ָּלה ָּב ַאחר ָּנָֽה׃
ו ַהק ָּר ַ ָ֣נַֽים גבהות ו ָּה ַא ַחת גב ָּ ָ֣הה מ ַ
ָּ 4ר ָ֣איתי ֶאת־ ָּה ַאיל מנַ ג ַח יָּ ָּמה ו ָּצפונָּ ה וָּ נֶ ג ָּבה ו ָּכל־ ַחיות ָֽלא־ ַ ָֽי ַעמ ָ֣דו
ל ָּפנָּ יו ו ֵ֥אין ַמציל מיָּ ִ֑דו ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה כרצנו והג ָֽדיל׃
ן־ה ַמע ָּרב ַעל־פנָ֣י
5וַ א ָ֣ני׀ ָּה ָ֣ייתי מבין והנה צפיר־ ָּ ָֽהעזים ָּבא מ ַ ָֽ
ל־ה ָּא ֶרץ ו ֵ֥אין נוג ַע ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ַה ָּצפיר ֶ ֵ֥ק ֶרן ָּחזות ֵ֥בין ע ָּינָֽיו׃
ָּכ ָּ
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שר ָּראיתי עמד לפנָ֣י ָּהא ָּ ִ֑בל וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּרץ
6וַ יָּ בא ַעד־ ָּה ַאיל ַ ָ֣ב ַעל ַהק ָּרנַ ים א ֶ ָ֣
א ָּליו ַבח ַ ֵ֥מת כ ָֽחו׃
7וראי ִ֞תיו ַמ ָ֣גי ַע׀ ָ֣א ֶצל ָּה ַאיל וַ ית ַמר ַמר א ָּליו וַ ַיְַָֽ֣ך ֶאת־ ָּה ַאיל וַ י ַשבר
־היָּ ה כ ַח ָּב ַאיל ַלע ָ֣מד ל ָּפ ָּ ִ֑ניו וַ יַ שליכהו ַאר ָּצה
ֶאת־ש ָ֣תי ק ָּרנָּ יו ולא ָּ ֵ֥
־היָּ ֵ֥ה ַמציל ָּל ַאיל מיָּ ָֽדו׃
ַוַָֽֽירמסהו ולא ָּ
דולה
8וצ ֵ֥פיר ָּהעזים הג ָ֣דיל ַעד־מ ִ֑אד וכ ָּעצמו נשב ָּרה ַה ֶ ָ֣ק ֶרן ַהג ָּ
רוחות ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
יה ל ַאר ַבע ֵ֥
ַו ַָֽתע ֶלנָּ ה ָּחזות ַאר ַבע ַתח ֶת ָּ
ל־ה ֶ ֵ֥נַֽגֶ ב
ירה וַ תג ַדל־יֶ ֶתר ֶא ַ
ן־א ַחת מצע ָּ ִ֑
9ומן־ ָּה ַא ַ ָ֣חת מ ֶהם יָּ ָּ ֵ֥צא ֶ ָֽק ֶר ַ
־ה ֶ ָֽצבי׃
ל־המז ָּרח ו ֶאל ַ
ו ֶא ַ
11וַ תג ַדל ַעד־צ ָּ ָ֣בא ַה ָּש ָּ ִ֑מים וַ ַת ֵ֥פל ַאר ָּצה מן־ ַה ָּצ ָּ ֵ֥בא ומן־ ַהכו ָּכבים
ַ ָֽותרמ ָֽסם׃
ר־ה ָּצ ָּבא הג ִ֑דיל ומ ֶמנו ה ַ ָ֣רים ַה ָּתמיד והש ַלְך מ ֵ֥כון מק ָּד ָֽשו׃
11ו ַ ֵ֥עד ַ ָֽׂש ַ
ל־ה ָּתמיד ב ָּ ִ֑פ ַשע ו ַתשלְך ֱא ֶמת ַאר ָּצה ו ָּעׂש ָּתה
12ו ָּצ ָּבא תנָּ ֵ֥תן ַע ַ
יחה׃
והצ ָֽל ָּ
13וָּ ֶאשמ ָּ ֵ֥עה ֶ ָֽא ָּחד־ ָּקדוש מ ַד ִ֑בר וַ יא ֶמר ֶא ָּחד ָּקדוש ַל ַ ָֽפלמו ָ֣ני ַ ָֽהמ ַדבר
ַעד־ ָּמ ִַ֞תי ֶה ָּחזון ַה ָּתמיד ו ַה ֶפ ַָ֣שע שמם תת ו ֵ֥ק ֶדש ו ָּצ ָּבא מר ָּ ָֽמס׃
14וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ַ ֵ֚עד ֶע ֶָ֣רב ב ֶקר ַאל ַפים ושֹלָ֣ ש מ ִ֑אות ונצ ַדק ָֽק ֶדש׃
15וַ יהי בראתי א ֵ֥ני ָּדניאל ֶאת־ ֶה ָּחזִ֑ ון וָּ א ַבק ָּ ָ֣שה בינָּ ה והנה ע ֵ֥מד לנֶ גדי
־ג ֶבר׃
כ ַמראה ָּ ָֽ
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16וָּ ֶאש ַ ֵ֥מע קול־ ָּא ָּדם ָ֣בין או ָּ ִ֑לי וַ יק ָּרא וַ יא ַמר גַ בריאל ָּה ֵ֥בן ל ַה ָּלז
־ה ַמר ֶ ָֽאה׃
ֶאת ַ
17וַ יָּ בא ָ֣א ֶצל ָּעמדי ובב ָ֣או נב ַעתי וָּ ֶאפ ָּלה ַעל־ ָּפ ָּ ִ֑ני וַ יא ֶמר א ַלי ָּה ָ֣בן
־קץ ֶה ָּחזָֽ ון׃
ן־א ָּדם כי ל ֶעת ֵ֥
ֶב ָּ
18וב ַדב ָ֣רו עמי נר ַ ֵ֥דמתי ַעל־ ָּפ ַני ָּ ִ֑אר ָּצה וַ יגַ ע־בי וַ יַ ָֽ עמידני ַעל־ ָּעמ ָֽדי׃
19וַ יא ֶמר הנ ָ֣ני מו ָֽדיעך ֵ֥את א ֶשר־יהיֶ ה ב ַאח ָ֣רית ַה ָּ ִ֑ז ַעם כי למו ֵ֥עד ָֽקץ׃
ופ ָּ ָֽרס׃
ָּ 21ה ַ ֵ֥איל א ֶשר־ ָּראי ָּת ַ ָ֣ב ַעל ַהק ָּר ָּ ִ֑נַֽים ַמלכי ָּמ ַ ֵ֥די ָּ
שר בין־עינָּ יו הוא ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך
דולה א ֶ ָ֣
21ו ַה ָּצ ֵ֥פיר ַה ָּשעיר ֶ ָ֣מ ֶלְך יָּ ָּ ִ֑וַֽן ו ַה ֶק ֶרן ַהג ָּ
אשון׃
ָּהר ָֽ
22ו ַהנש ֶב ֶרת וַ ַ ָֽתע ֵ֥מדנָּ ה ַאר ַבע ַתח ֶ ִ֑תי ָּה ַאר ַבע ַמלכיות מגֵ֥ וי יַ עמדנָּ ה
ו ֵ֥לא בכ ָֽחו׃
ז־פנים ומ ֵ֥בין
23וָֽ ב ַאחרית ַמלכו ָּתם כ ָּהתם ַהפש ִ֑עים יַ עמד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַע ָּ
ח ָֽידות׃
24ו ָּע ַצם כחו ו ָ֣לא בכחו ונפ ָּל ֵ֥אות יַ שחית והצ ָ֣ל ַיח ו ָּע ָּ ִׂ֑שה והש ֵ֥חית
עצומים ו ַעם־קד ָֽשים׃
25ו ַעל־ׂשכלו והצל ַיח מר ָּמה ביָּ דו ובל ָּב ָ֣בו יַ גדיל וב ַשלָּוה יַ ש ָ֣חית ַר ִ֑בים
ר־ׂשרים יַ עמד וב ֶ ֵ֥א ֶפס ָּיד י ָּש ָֽבר׃
ל־ׂש ָּ
ו ַע ַ
26ו ַמראה ָּה ֶע ֶרב ו ַהב ֶקר א ֶ ֵ֥שר נֶ ֱא ַמר ֱא ֶ ָ֣מת ִ֑הוא ו ַא ָּתה ס ָ֣תם ֶ ָֽה ָּחזון כי
ליָּ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
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ָ֣אכת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך
27וַ א ָ֣ני ָּדניאל נהייתי ו ֶנ ֱָֽחליתי יָּמים וָּ ָּאקום וָּ ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ֶאת־מ ֶל ֶ
ל־ה ַמר ֶאה ו ֵ֥אין מ ָֽבין׃
תומם ַע ַ
וָּ ֶאש ֵ֥

פ

שר ָּהמ ַלְך ַעל
1 9בש ַ ָ֣נת ַא ַחת ל ָּדר ָּיַֽוֶ ש ֶבן־א ַחשורוש מ ֶ ָ֣זַֽ ַרע ָּמ ָּ ִ֑די א ֶ ָ֣
ַמל ֵ֥כות ַכׂש ָֽדים׃
2בש ַנת ַא ַחת ל ָּמלכו אני ָּ ָֽדניאל בינתי ַבס ָּפ ִ֑רים מס ַפָ֣ר ַה ָּשנים א ֶשר
רוש ַלם שב ֵ֥עים
ָּה ָּיה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ירמָּיָ֣ה ַהנָּ ביא ל ַמלאות ל ָּחר ֵ֥בות י ָּ
ָּש ָּנָֽה׃
3וָּ ֶאת ָּ ָ֣נה ֶאת־ ָּפנַ י ֶאל־אדנָּ י ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ַב ֵ֥קש תפ ָּלה ו ַתחנונִ֑ים בצום
ו ַ ֵׂ֥שק וָּ ָֽא ֶפר׃
ֹלהי וָּ ֶאתוַ ֶ ִ֑דה וָּ ָֽאמ ָּרה ָּא ָּנא אדנָּ י ָּהאל ַהגָּ דול
יהוֵ֥ה ֱא ַ
ָּ4ו ֶָֽאת ַ ָֽפל ָּלה ַל ָּ
ותיו׃
נורא שמר ַהברית ָֽו ַה ֶח ֶסד לאה ָּביו ולשמ ֵ֥רי מצ ָּ ָֽ
ו ַה ָּ
ומ ָּ ִ֑רדנו ו ֵ֥סור ממצ ֶותך וממש ָּפ ֶ ָֽטיך׃
ָּ 5ח ָּ ֵ֥טאנו ו ָּעוינו והר ַ ָ֣שענו ָּ
6ולא ָּש ַמענו ֶאל־ע ָּב ֶ ָ֣דיך ַהנביאים א ֶשר דברו בשמך ֶאל־מ ָּל ֵ֥כינו
ָּׂשרינו וַ אב ִ֑תינו ו ֶאל ָּכל־ ַ ֵ֥עם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
הודה וליושבָ֣י
7לך אדנָּ י ַהצ ָּד ָּקה ו ָּלנו ֵ֥ב ֶשת ַה ָּפנים ַכיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה לאיש י ָּ
שר
ל־הא ָּרצות א ֶ ָ֣
וש ַלם וָֽ ל ָּכל־יׂש ָּר ִ֞אל ַהקר ָ֣בים ו ָּהרחקים ב ָּכ ָּ ָֽ
י ָֽר ָּ
לו־בְך׃
ה ַדח ָּ ָ֣תם ָּשם ב ַמע ָּלם א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽמע ָּ ָֽ
8יהוָּ ה ָּ ֵ֚לנו ָ֣ב ֶשת ַה ָּפנים למ ָּל ֵ֥כינו ל ָּׂשרינו ו ַלאב ִ֑תינו א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּטאנו ָּ ָֽלְך׃
ָֽ ַ 9לאד ָּ ָ֣ני ֱאֹלהינו ָּה ַרחמים ו ַהסל ִ֑חות ֵ֥כי ָּמ ַרדנו ָֽבו׃
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שר נָּ ַ ָ֣תן ל ָּפנינו
11ו ָ֣לא ָּש ַמענו בקול יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ִ֑הינו ָּל ֶל ֶכת ב ָֽתור ָּתיו א ֶ ָ֣
יאים׃
ב ַיד ע ָּב ָּ ֵ֥דיו ַהנב ָֽ
11ו ָּכל־יׂש ָּראל ָּ ָֽעברו ֶאת־ ָ֣תו ָּר ֶתך וסור לבלתי ש ָ֣מו ַע בק ֶ ִ֑לך וַ ת ַתְך
ד־ה ֱאֹלהים ֵ֥כי
שה ֶ ָֽע ֶב ָּ ָֽ
תורת מ ֶ ָ֣
ָּעלינו ָּה ָּא ָּ ָ֣לה ו ַהשב ָּעה א ֶשר כתו ָּבה ב ַ
ָּח ָּטאנו ָֽלו׃
שר ש ָּפטונו
12וַ יָּ ֶקם ֶאת־ד ָּב ָ֣ריו׀ א ֶשר־ד ֶבָ֣ר ָּעלינו ו ַעל ָֽשפטינו א ֶ ָ֣
ל־ה ָּש ַמים ַכא ֶ ֵ֥שר
שר ָֽלא־נֶ ֶעׂש ָּתה ַ ֵ֚ת ַחת ָּכ ַ
ל ָּה ֵ֥ביא ָּעלינו ָּר ָּעָ֣ה גד ָּלִ֑ה א ֶ ָ֣
ירוש ָּ ָֽלם׃
נֶ ֶעׂש ָּתה ב ָּ
ל־ה ָּר ָּ ֵ֥עה ַהזאת ָּב ָָּ֣אה ָּעלִ֑ינו
ַ 13כא ֶשר ָּכתוב בתו ַ ָ֣רת מ ֶשה את ָּכ ָּ
הוָ֣ה ֱאֹלהינו ָּלשוב ָֽמעוננו ול ַהׂשכיל ַבאמ ֶ ָֽתך׃
ו ָֽלא־חלינו ֶאת־פנָ֣י׀ י ָּ
14וַ ישקד יהוָּ ה ַעל־ ָּ ָ֣ה ָּר ָּעה וַ יבי ֶא ָּה ָּע ִ֑לינו ָֽכי־ ַצ ִ֞דיק יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו
שר ָּע ָּׂשה ו ֵ֥לא ָּש ַמענו בק ָֽלו׃
ל־מע ָּׂשיו א ֶ ָ֣
ל־כ ַ ָֽ
ַע ָּ
ת־עמך מ ֶא ֶרץ מצ ַרים ביָּ ָ֣ד
את ֶ ָֽא ַ
15ו ַע ָּ ָ֣תה׀ אד ָּ ָ֣ני ֱאֹלהינו א ֶשר הוצ ָּ
חזָּ ָּקה וַ ַ ָֽת ַעׂש־לךֵ֥ שם ַכיָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה ָּח ָּטאנו ָּר ָּ ָֽשענו׃
ר־קד ֶ ִ֑שך
רוש ַלם ַה ָּ
ב־נא ַאפך וַ ח ָּ ָ֣מתך מ ָֽעירךֵ֥ י ָּ
16אדנָּ י כ ָּכל־צדק ֶתך ָּי ָָּֽש ָּ
רוש ַלם ו ַעמך ל ֶחר ָּפה ל ָּכל־סביב ָֽתינו׃
ובעונָ֣ ות אבתינו י ָּ
כי ַבח ָּטאינו ַ
17ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ש ַ ָ֣מע ֱאֹלהינו ֶאל־תפ ַלת ַעבדך ו ֶאל־ ַ ָ֣תחנונָּ יו ו ָּה ָ֣אר ָּפנֶ יך
ַעל־מק ָּדשך ַה ָּש ִ֑מם ל ַמ ַען אד ָּנָֽי׃
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ַ 18הטה ֱאֹל ַ ֵ֥הי׀ ָּאזנך וָֽ ש ָּמע פָ ַ ָ֣קחה עינֶ יך וראה ָֽשממתינו ו ָּהעיר
ִ֑יה ָ֣כי׀ ָ֣לא ַעל־צדקתינו אנַ חנו ַמפילים
א ֶשר־נק ָּ ֵ֥רא שמך ָּע ֶל ָּ
ל־רח ֶ ֵ֥מיך ָּה ַר ָֽבים׃
ַתחנונינו ל ָּפנֶ יך כי ַע ַ
19אד ָּני׀ ש ָּמ ָּעה אד ָּנָ֣י׀ ס ָּל ָּחה אד ָּני ַ ָֽהק ֵ֥ש ָּיבה וַ עׂשה ַאל־ת ַא ַ ִ֑חר ל ַ ָֽמענךָ֣
ל־ע ֶ ָֽמך׃
ֹלהי ָֽכי־שמךָ֣ נק ָּרא ַעל־עירך ו ַע ַ
ֱא ַ
21ועוד אני מ ַדבר ומת ַפלל ומתוַ ֶדה ַח ָּטאתי ו ַח ַטאת ַע ָ֣מי יׂש ָּר ִ֑אל
ר־ק ֶדש ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
הוה ֱאֹל ַהי ַעל ַה ֵ֥
ו ַמ ָ֣פיל תחנָּ תי לפני י ָּ ָ֣
21ועוד א ֵ֥ני מ ַדבר ַבתפ ָּ ִ֑לה ו ָּה ָ֣איש גַ בריאל א ֶשר ָּראיתי ֶב ָּחזון
ת־ע ֶרב׃
יעף נג ַָ֣ע א ַלי כעת מנ ַח ָּ ָֽ
ַבתח ָּלה מ ָּעָ֣ף ב ָּ
אמר ָּדניאל ַע ָּ ֵ֥תה יָּ ָּצאתי ל ַהׂשכילךֵ֥ ב ָּינָֽה׃
22וַ יָּ ֶבן וַ י ַדבָ֣ר ע ִ֑מי וַ י ַ
23בתח ַלת ַתחנונֶ יך יָּ ָּ ָ֣צא ָּד ָּבר וַ אני ָּ ָ֣באתי ל ַהגיד ֵ֥כי חמודות ָּ ִ֑א ָּתה ובין
ַב ָּד ָּבר ו ָּהבן ַב ַמר ֶ ָֽאה׃
ל־עיר ָּקד ֶשך ל ַכלא ַה ֶפ ַשע
ל־עמךָ֣ ׀ ו ַע ָ֣
ָּ 24שבעים שבעים נֶ ח ַ ֵ֥תְך ַ ָֽע ַ
ול ָּחתם ַח ָּטאות ול ַכפָ֣ר ָּעון ול ָּהביא ֶצ ֶָ֣דק ָֽע ָּל ִ֑מים ו ַלחתם ָּחזָ֣ ון ונָּ ביא
ולמש ַח ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּד ָֽשים׃
ד־מ ָ֣ש ַיח נָּ גיד
וש ַלם ַע ָּ
25ות ַדע ו ַתׂשכל מן־מ ָּצָ֣א ָּד ָּבר ל ָּהשיב ולבנות י ָֽר ָּ
ָּש בעים שב ָּ ִ֑עה ו ָּשב ִ֞עים ש ָ֣שים ושנַ ים ָּתשוב ונבנ ָּתה ר ָ֣חוב ו ָּחרוץ
ובצוק ָּהע ָֽתים׃
26ו ַאחרי ַה ָּשבעים ש ָ֣שים ושנַ ים י ָּכ ֵ֥רת ָּמש ַיח ו ָ֣אין לִ֑ ו ו ָּהעיר ו ַהק ֶדש
יַ שחית ַעָ֣ם נָּ גיד ַה ָּבא וק ָ֣צו ַב ֶש ֶטף ו ַעד ָ֣קץ מל ָּח ָּמה נֶ ֱח ֶר ֶצת שמ ָֽמות׃
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27והג ֵ֥ביר ברית ָּל ַרבים ָּש ָ֣בו ַע ֶא ָּ ִ֑חד וַ חצי ַה ָּשבו ַע יַ ש ָ֣בית׀ ֶז ַָ֣בח ומנ ָּחה
ד־כ ָּלה ו ֶנ ֱָ֣ח ָּר ָּצה ת ַתְך ַעל־ש ָֽמם׃
ו ַעל כ ַנַֽף שקוצים משמם ו ַע ָּ

פ

1 10בש ַ ָ֣נת ָּשלוש לכ ֶורש ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ַרס ָּד ָּבר נג ָּלָ֣ה ל ָּ ָֽדניאל א ֶשר־נק ָּ ֵ֥רא
ובינָּ ה לו
ת־ה ָּד ָּבר ֵ֥
אצר וֶ ֱא ֶמת ַה ָּד ָּבר ו ָּצ ָּ ָ֣בא גָּ דול ובין ֶא ַ
שמו בלט ַש ַ ִ֑
ַב ַמר ֶ ָֽאה׃
ַ 2ביָּ מים ָּה ִ֑הם אני ָּ ָֽדניאל ָּה ָ֣ייתי מת ַאבל שֹל ָּ ֵ֥שה ָּשבעים יָּ ָֽמים׃
ָ֣ ֶ 3ל ֶחם חמ ִ֞דות ָ֣לא ָּא ַכלתי ו ָּב ָּ ֵׂ֥שר וָּ ַיַֽין לא־ ָּ ֵ֥בא ֶאל־פי ו ָ֣סוְך לא־ ָּ ִ֑סכתי
ַעד־מלאת שֹלֵ֥ ֶשת ָּשבעים יָּ ָֽמים׃

פ

4וביום ֶעׂש ֵ֥רים ו ַאר ָּב ָּעה ַל ָ֣ח ֶדש ָּהרא ִ֑שון וַ אני ָּהייתי ַ ָ֣על ַיד ַהנָּ ָּהר
ַהגָּ דול ֵ֥הוא ח ָּ ָֽד ֶקל׃
5וָּ ֶא ָּשא ֶאת־עינַ י וָּ א ֶרא וה ֵ֥נה איש־ ֶא ָּחד ָּל ָ֣בוש ַב ִ֑דים ו ָּמת ָּ ֵ֥ניו חגרים
ב ֶ ֵ֥כ ֶתם או ָּ ָֽפז׃
6וגויָּ ָ֣תו כ ַתרשיש ו ָּפ ִ֞ ָּניו כ ַמראה ָּב ָּרק ועינָּ יו כ ַל ָ֣פידי אש וז ָֽרע ָּתיו
ו ַמרגֹל ָּתיו כעין נ ָ֣ח ֶשת ָּק ָּלִ֑ל ו ֵ֥קול ד ָּב ָּריו כ ֵ֥קול ָּה ָֽמון׃
שר ָּהיָ֣ ו עמי ֵ֥לא
7ו ָּראיתי אני ָּדניאל ל ַבדי ֶאת־ ַה ַמר ָּאה ו ָּהאנָּ שים א ֶ ָ֣
יהם ַוַָֽֽיברחו בה ָּח ָֽבא׃
ת־ה ַמר ָּ ִ֑אה א ָּבל ח ָּר ָּדה גד ָּלה נָּ פ ָּלָ֣ה על ֶ
ָּראו ֶא ַ
8וַ אני נש ַ ָ֣ארתי ל ַבדי ָּ ָֽו ֶאר ֶאה ֶאת־ ַה ַמר ָּאה ַהגד ָּלה ַהזאת ו ֵ֥לא
נש ַאר־בי ִ֑כח והודי נֶ ה ַפְך ָּע ַלי ל ַמשחית ו ֵ֥לא ָּע ַצרתי ָֽכ ַח׃
ת־קול ד ָּב ָּריו וַ אני ָּהייתי נר ָּ ֵ֥דם
ת־קול ד ָּב ָּ ִ֑ריו וכ ָּשמעי ֶא ָ֣
9וָּ ֶאש ַמע ֶא ָ֣
ופ ַנֵ֥י ָּ ָֽאר ָּצה׃
ל־פ ַני ָּ
ַע ָּ
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11והנה־ ָּיד ָּ ָ֣נַֽג ָּעה ִ֑בי וַ תני ֵ֥עני ַעל־בר ַכי ו ַכ ֵ֥פות יָּ ָּ ָֽדי ׃
11וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ָּדני ָ֣אל איש־חמדות ָּהבן ַבד ָּברים א ֶשר ָּאנכי דבר א ֶליך
־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה
וַ ע ָ֣מד ַעל־ ָּעמ ֶדך ֵ֥כי ַע ָּתה ש ַ ָ֣לחתי א ֶ ִ֑ליך וב ַדב ֵ֥רו עמי ֶאת ַ
ָּע ַ ֵ֥מדתי ַמר ָֽעיד׃
12וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי ַאל־תי ָּ ָ֣רא ָּדניאל ָ֣כי׀ מן־ ַהיָ֣ ום ָּהראשון א ֶשר נָּ ַת ָּת
ֶ ָֽאת־לבך ל ָּהבין ולהת ַענות לפ ֵ֥ני ֱאֹל ֶהיך נשמ ָ֣עו ד ָּב ֶ ִ֑ריך וַ אני־ ָּבאתי
בד ָּב ֶ ָֽריך׃
13ו ַ ָׂ֣שר׀ ַמל ָ֣כות ָּפ ַרס עמד לנֶ גדי ֶעׂש ָ֣רים ו ֶא ָּ ָ֣חד יום וה ָ֣נה ָֽמי ָּכאל ַא ַחד
נותרתי ָּשם א ֶצל ַמל ֵ֥כי ָּפ ָּ ָֽרס׃
ַה ָּש ֵ֥רים ָּהראשנים ָּ ָ֣בא ל ָּעז ִ֑רני וַ אני ַ ָ֣
י־עוד ָּחזון
יָּמים כ ֵ֥
14ו ָּבאתי ַלה ָ֣בינך את א ֶשר־יק ָּ ֵ֥רה ל ַעמך ב ַאח ָ֣רית ַה ִ֑
ַליָּ ָֽמים׃
15וב ַדב ָ֣רו עמי ַכד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה נָּ ַתתי ָּפ ַני ַאר ָּצה ונֶ ֱא ָּ ָֽלמתי׃
16והנה כדמות בנָ֣י ָּא ָּדם נג ַע ַעל־ׂש ָּפ ָּ ִ֑תי וָּ ֶאפ ַתח־פי וָּ א ַדב ָּרה וָּ ָֽאמ ָּרה
ל־הע ָ֣מד לנֶ גדי אדני ַב ַמר ָּאה נֶ ֶהפכו צ ַירי ָּע ַלי ו ֵ֥לא ָּע ַצרתי ָֽכ ַח׃
ֶא ָּ
17ו ָ֣היְך יו ַכל ֶע ֶבד אדני זֶ ה ל ַדבר עם־א ָ֣דני ֶ ִ֑זה וַ אני מ ַע ָּתה
ָֽלא־יַ ע ָּמד־ ָ֣בי כ ַח ונ ָּש ָּמה ֵ֥לא נשא ָּרה־ ָֽבי׃
18וַ י ֶסף וַ יגַ ע־בי כ ַמר ֵ֥אה ָּא ָּדם ַוַָֽֽי ַחזָ ָֽקני׃
19וַ יא ֶמר ַאל־תי ָּרא איש־חמדות ָּשלֵ֥ ום ָּלְך ח ַ ָ֣זק וַ ח ָּ ִ֑זק וָֽ כ ַדברו עמי
הת ַחזַ קתי וָּ ֵ֥אמ ָּרה י ַד ֵ֥בר אדני ֵ֥כי חזַ ק ָּ ָֽתני׃
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21וַ יא ֶמר היָּ ַדע ָּת ָּל ָּמה־ ָּ ָ֣באתי א ֶליך ו ַע ָּ ָ֣תה ָּאשוב לה ָּלחם עם־ ַ ָׂ֣שר ָּפ ָּ ִ֑רס
וַ א ָ֣ני יוצא וה ֵ֥נה ַׂשר־יָּ ָּוַֽן ָּ ָֽבא׃
ת־ה ָּר ֵ֥שום בכ ָּתב ֱא ֶ ִ֑מת ואין ֶא ָּחד מת ַחזק עמי
21א ָּבל ַאגָ֣יד לך ֶא ָּ
יכאל ַׂשר ֶ ָֽכם׃
ַעל־א ֶלה ֵ֥כי אם־מ ָּ

פ

1 11וַ אני בש ַנָ֣ת ַא ַחת ל ָּדר ָּיַֽוֶ ש ַה ָּמ ִ֑די ָּעמדי ל ַמח ֵ֥זיק ול ָּמעוז ָֽלו׃
ֹלשה מ ָּלכים עמ ָ֣דים ל ָּפ ַרס
2ו ַע ָּתה ֱא ֶמת ַאגָ֣יד ָּלְִ֑ך הנה־עוד ש ָּ
ו ָּ ָֽהרביעי יַ עשיר ָֽע ֶשר־גָּ דול מכל וכ ֶחז ָּק ָ֣תו ב ָּעשרו יָּ ָ֣עיר ַהכל את
ַמל ֵ֥כות יָּ ָּוַָֽֽן׃
3ו ָּע ַמד ֶ ָ֣מ ֶלְך ג ִ֑בור ו ָּמ ַשל ממ ָּ ָ֣של ַרב ו ָּע ָּׂשה כרצונָֽ ו׃
רוחות ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ָ֣לא
4וכ ָּעמדו ת ָּשבָ֣ר ַמלכותו ות ָּחץ ל ַאר ַבע ָ֣
שר ָּמ ָּשל כי תנָּ תש ַמלכותו ו ַלאחרים
ל ַאחריתו ולא כ ָּמשלו א ֶ ָ֣
ד־א ֶלה׃
מל ַב ָֽ
ומ ָּשל ממ ָּ ֵ֥של ַרב ֶממ ַשל ָֽתו׃
ן־ׂש ָּ ִ֑ריו ויֶ ֱח ַזק ָּע ָּליו ָּ
5ויֶ ֱח ַ ֵ֥זק ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַה ֶנַֽגֶ ב ומ ָּ
6ולָקץ ָּשנים ית ַח ָּברו ו ַ ָ֣בת ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַהנֶ גֶ ב ָּתבוא ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּצפון ַלעׂשות
מי ָּש ִ֑רים ו ָֽלא־ ַתע ִ֞צר ָ֣כו ַח ַהזרו ַע ולא יַ עמד וזרעו ותנָּ תן היא
ומחז ָָּקּה ָּבע ָֽתים׃
יה ו ַה ָ֣יל ָּדּה ַ
יא ָּ
ומב ֶ
ל־ה ַחיל ויָּבא ב ָּמעוז ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּצפון
יה ַכנִ֑ ו ו ָ֣יָּבא ֶא ַ
7ו ָּע ַמד מנ ֵֶ֥צר ָּש ָּר ֶש ָּ
ו ָּע ָּ ֵׂ֥שה ָּב ֶהם ו ֶה ֱח ָֽזיק׃
8ו ַ ָ֣גם ֱ ָֽאֹלהי ֶהם עם־נ ָֽסכי ֶהם עם־כלי ֶחמ ָּד ָּתם ֶכ ֶסף וזָּ ָּהב ַבשבי יָּ ָ֣בא
מצ ָּ ִ֑רים והוא ָּשנָ֣ים יַ עמד מ ֶמ ֶלְך ַה ָּצ ָֽפון׃
1783

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

9ו ָּבא ב ַמלכות ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהנֶ גֶ ב ו ָּשב ֶאל־ ַאד ָּמ ָֽתו׃
ובא בוא ו ָּש ַ ָ֣טף ו ָּע ָּ ִ֑בר ויָּ ֵ֥שב
11ו ָּב ָּ ָ֣נו יתגָּ רו ו ָּאספו המון חיָּ ָ֣לים ַרבים ָּ ֵ֥
־מע ָֽזה׃
ויתגָּ ֶרו ַעד ָּ
ם־מ ֶלְך ַה ָּצ ִ֑פון ו ֶה ֱעמיד
11וית ַמר ַמר ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהנֶ גֶ ב ויָּ ָּצא ונל ַ ֵ֥חם עמו ע ֶ ָ֣
ָּה ָ֣מון ָּרב ונ ַ ֵ֥תן ֶה ָּהמון ביָּ ָֽדו׃
12ונ ָּ ֵ֥שא ֶה ָּהמון י ָּ ָ֣רום ל ָּב ִ֑בו והפיל רבאות ו ֵ֥לא יָּ ָֽעוז׃
13ו ָּשב ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּצפון ו ֶה ֱע ָ֣מיד ָּהמון ַרב מן־ ָּהרא ִ֑שון ולקץ ָּ ָֽהעתים ָּשנים
ָּיָ֣בוא בוא ב ַ ֵ֥חיל גָּ דול ובר ֵ֥כוש ָּ ָֽרב׃
14ו ָּבע ָ֣תים ָּההם ַר ֵ֥בים ַ ָֽי ַעמדו ַעל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ֶ ִ֑נַֽגֶ ב וב ָ֣ני׀ ָּפרי ָ֣צי ַעמך ָֽינַ שאו
ל ַהע ֵ֥מיד ָּחזון ונכ ָּ ָֽשלו׃
15ויָּ בא ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּצפון וישפְך ָֽסול ָּלה ו ָּל ַכד ָ֣עיר מב ָּצ ִ֑רות וזרעות ַהנֶ גֶ ב
ָ֣לא יַ עמדו ו ַעם מב ָּח ָּריו ו ֵ֥אין כ ַח ַלע ָֽמד׃
16ויַ ַעׂש ַה ָּבא א ָּליו כרצונו ו ֵ֥אין עומד ל ָּפ ָּ ִ֑ניו ויַ ע ֵ֥מד ב ֶ ָֽא ֶרץ־ ַהצבי ו ָּכ ָּ ֵ֥לה
ביָּ ָֽדו׃
ׂשם׀ ָּפנָּ יו ָּל ִ֞בוא בת ֶקף ָּכל־ ַמלכותו וי ָּש ֵ֥רים עמו ו ָּע ָּ ִׂ֑שה ַובת
17ויָּ ָ֣
יתּה ו ֵ֥לא ַתעמד ולא־לֵ֥ ו תה ֶיָֽה׃
ַהנָּ שים י ֶתן־לָ֣ ו ל ַהשח ָּ
18ויָּ שב׀ ָּפ ָּניו לאיים ו ָּל ַכָ֣ד ַר ִ֑בים והשבית ָּקצין ֶחר ָּפתו לו בל ֵ֥תי
ֶחר ָּפתו יָּ ֵ֥שיב ָֽלו׃
שב ָּפנָּ יו ל ָּמעוזי ַאר ִ֑צו ונכ ַ ֵ֥של ונָּ ַפל ו ֵ֥לא י ָּמ ָֽצא׃
19ויָּ ָ֣
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21ו ָּע ַמד ַעל־ ַכנו ַמע ֵ֥ביר נוגׂש ֶ ָ֣ה ֶדר ַמל ִ֑כות וביָּמים א ָּחדים י ָּשבר ו ֵ֥לא
ב ַא ַפים ו ֵ֥לא במל ָּח ָּ ָֽמה׃
21ו ָּע ַמד ַעל־ ַכנו נבזֶ ה ולא־נָּ תנֵ֥ ו ָּע ָּליו ָ֣הוד ַמל ִ֑כות ו ָּ ָ֣בא ב ַשלוָּ ה ו ֶה ֱח ֵ֥זיק
ַמלכות ַבח ַלק ַל ָֽקות׃
22וזר ֵ֥עות ַה ֶש ֶטף י ָּשט ֵ֥פו מל ָּפ ָּניו וי ָּש ִ֑ברו ו ַגם נגֵ֥יד ב ָֽרית׃
ׂשה מר ָּ ִ֑מה ו ָּע ָּ ֵ֥לה ו ָּע ַצם במ ַעט־גָֽ וי׃
23ומן־ ָֽהת ַחב ֵ֥רות א ָּליו יַ ע ֶ ָ֣
א־עׂשו אב ָּתיו וַ א ָ֣בות
24ב ַשל ִָּ֞וה ובמש ַמנָ֣י מדינָּ ה יָּבוא ו ָּע ָּׂשה א ֶשר ל ָּ
אב ָּתיו ב ָּזה ו ָּש ָּלל ורכוש ָּל ֶ ָ֣הם יבזִ֑ ור ו ַעל מב ָּצרים י ַח ֵ֥שב ַמחשב ָּתיו
ד־עת׃
ו ַע ָֽ
25ויָּ ער כחו ול ָּבבו ַעל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהנֶ גֶ ב ב ַ ָ֣חיל גָּ דול ו ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהנֶ גֶ ב יתגָּ ֶרה
ַלמל ָּח ָּמה ב ַ ָֽחיל־גָּ ֵ֥דול ו ָּעצום ַעד־מ ִ֑אד ו ָ֣לא יַ עמד ָֽכי־יַ חש ֵ֥בו ָּע ָּליו
ַמח ָּש ָֽבות׃
ת־בגו ישברוהו וחילָ֣ ו יש ִ֑טוף ונָּ פלו ח ָּל ֵ֥לים ַר ָֽבים׃
26ואכלי ַפ ָּ
27ושני ֶהם ַהמ ָּלכים ל ָּב ָּ ָ֣בם למ ָּרע ו ַעל־של ָּ ֵ֥חן ֶא ָּחד ָּכ ָּ ָ֣זב י ַד ִ֑ברו ו ָ֣לא
מועד׃
תצ ָּלח כי־ ֵ֥עוד קץ ַל ָֽ
28ויָּ שב ַארצו בר ָ֣כוש גָּ דול ול ָּבבו ַעל־ב ָ֣רית ִ֑ק ֶדש ו ָּע ָּׂשה ו ָּ ֵ֥שב ל ַאר ָֽצו׃
ַ 29למו ֵ֥עד יָּ שוב ו ָּ ָ֣בא ַב ֶ ִ֑נַֽגֶ ב ו ָֽלא־תהיֶ ֵ֥ה ָּכראש ָּנה ו ָּכ ַאחר ָּ ָֽנה׃
31ו ָּבאו בו ציים כתים ונכ ָּאה ו ָּשב וזָּ ַ ֵ֥עם ַעל־ב ָֽרית־קו ֶדש ו ָּע ָּ ִׂ֑שה ו ָּ ָ֣שב
ויָּ בן ַעל־עזבי ב ֵ֥רית ָֽק ֶדש׃
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31וזרעים מ ֶ ָ֣מנו יַ ע ִ֑מדו וחל ִ֞לו ַהמק ָּדש ַה ָּמעוז וה ָ֣סירו ַה ָּתמיד ונָּ תנו
ַהש ֵ֥קוץ משו ָֽמם׃
ֹלהיו יַ חזֵ֥קו ו ָּע ָֽׂשו׃
32ו ַמרשי ָ֣עי ברית יַ חניף ַבח ַל ִ֑קות ו ַעם יד ֵ֥עי ֱא ָּ
33ו ַמׂש ָ֣כילי ָּעם יָּ בינו ָּ ָֽל ַר ִ֑בים ונכש ִ֞לו ב ֶח ֶרב וב ֶל ָּה ָּבה בש ֵ֥בי ובב ָּזה
יָּ ָֽמים׃
34ובה ָּ ָ֣כש ָּלם י ָּעזרו ָ֣עזֶ ר מ ָּ ִ֑עט ונלוו עלי ֶהם ַרבים ַבח ַלק ַל ָֽקות׃
35ומן־ ַה ַמׂשכי ָ֣לים י ָּ ָֽכשלו לצ ֵ֥רוף ָּב ֶהם ול ָּב ֵ֥רר ו ַללבן ַעד־עָ֣ת ִ֑קץ
מועד׃
כי־עוד ַל ָֽ
36ו ָּע ָּׂשה כרצונו ַה ֶמ ֶלְך ויתרומם ויתגַ דל ַעל־ ָּכל־אל ו ַעל ָ֣אל אלים
ד־כ ָָּ֣לה זַ ַעם ֵ֥כי נֶ ֱח ָּר ָּצה נֶ ֱע ָּ ָֽׂש ָּתה׃
י ַדבר נפ ָּל ִ֑אות והצל ַיח ַע ָּ
יָּבין
ל־אל ַוה ָ֣לא ִ֑
ל־כ ֱ
37ו ַעל־ ֱאֹלהי אב ָּתיו ָ֣לא יָּ בין ו ַעל־ ֶחמ ַ ֵ֥דת נָּ שים ו ַ ָֽע ָּ
ֵ֥כי ַעל־כל יתגַ ָּ ָֽדל׃
ל־כנו י ַכבִ֑ד ו ֶל ֱאל ַוה א ֶשר לא־י ָּדעָ֣הו אב ָּתיו י ַכבד
38ו ֶל ֱאֹל ַה ָּ ָֽמעזים ַע ַ
ובחמ ָֽדות׃
בזָּ ָּ ֵ֥הב וב ֶכ ֶסף וב ֶ ֵ֥א ֶבן י ָּק ָּרה ַ
־אלָ֣ ַוה נ ָּכר א ֶ ֵ֥שר ַהכיר יַ ר ֶבָ֣ה ָּכ ִ֑בוד
39ו ָּע ִָּׂ֞שה למבצרי ָּ ָֽמעזים עם ֱ
והמש ָּילם ָּ ָֽב ַרבים וַ א ָּד ָּמה י ַח ֵ֥לק במ ָֽחיר׃
41וב ָ֣עת קץ יתנַ ַגח עמו ֶ ָ֣מ ֶלְך ַהנֶ גֶ ב ויׂש ָּתער ָּע ָּליו ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּצפון ב ֶר ֶכב
וב ָּ ָ֣פ ָּרשים ו ָּב ֳאניות ַר ִ֑בות ו ָּ ֵ֥בא ַבא ָּרצות ו ָּש ַ ֵ֥טף ו ָּע ָּ ָֽבר׃
ומואב
ָּ
41ו ָּבא ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַהצבי ו ַרבות י ָּכ ִ֑שלו וא ֶלה י ָּמל ָ֣טו מיָּ דו ֱא ָ֣דום
וראשית בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
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יטה׃
42ויש ַ ֵ֥לח יָּ דו ַבא ָּר ִ֑צות ו ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ֵ֥לא תה ֶיה לפל ָּ ָֽ
43ו ָּמ ַשל במכ ַמני ַהזָּ ָּ ָ֣הב ו ַה ֶכ ֶסף ובכל חמ ָ֣דות מצ ָּ ִ֑רים ול ֵ֥בים וכשים
במצ ָּע ָּ ָֽדיו׃
44ושמ ָ֣עות י ַבהלהו ממז ָּרח ומ ָּצ ִ֑פון ויָּ ָּצא בח ָּ ָ֣מא גד ָּלה ל ַהש ֵ֥מיד
וָֽ ל ַהחרים ַר ָֽבים׃
ובא ַעד־קצו ו ֵ֥אין עוזר
י־ק ֶדש ָּ
45וי ַטע ָּא ֳה ֶלָ֣י ַא ַפדנו ֵ֥בין יַמים ל ַהר־צב ִ֑
ָֽלו׃
שר ַהגָּ דול ָּהעמד ַעל־בנָ֣י ַע ֶמך
1 12ו ָּב ָ֣עת ַההיא יַ עמד ָֽמי ָּכאל ַה ַ ָ֣
ו ָּהי ָּתה ָ֣עת ָּצ ָּרה א ֶשר ָֽלא־נהי ָּתה ָֽמהיָ֣ ות גוי ַעד ָּה ָ֣עת ַה ִ֑היא ו ָּבעת
ל־הנמ ָּצא ָּכ ֵ֥תוב ַב ָֽס ֶפר׃
ַההיא י ָּמ ָ֣לט ַעמך ָּכ ַ
עולם ו ֵ֥א ֶלה ַלח ָּרפות
ת־ע ָּפר יָּ ִָ֑קיצו ֵ֚א ֶלה ל ַחי ָ֣י ָּ
2ו ַרבים מיש ֵ֥ני ַאד ַמ ָּ
עולם׃
לדר ֵ֥און ָּ ָֽ

ס

3ו ַה ַמׂשכלים יַ זהרו כ ָ֣ז ַהר ָּה ָּרָ ִ֑קי ַע ו ַמצדיקי ָּ ָֽה ַרבים ַככו ָּכבים לעו ָּ ֵ֥לם
וָּ ֶ ָֽעד׃

פ

4ו ַא ָּ ָ֣תה ָּ ָֽדניאל סתם ַהד ָּברים וַ ח ֵ֥תם ַהס ֶפר ַעד־ ָ֣עת ִ֑קץ ישט ֵ֥טו ַרבים
ותר ֶ ֵ֥בה ַה ָּ ָֽד ַעת׃
5ו ָּראיתי א ָ֣ני ָּדניאל והנה ש ַנֵַֽ֥ים אחרים עמ ִ֑דים ֶא ָּ ֵ֥חד הנָּ ה לׂש ַ ָ֣פת
ַהיאר ו ֶא ָּ ֵ֥חד הנָּ ה לׂש ַ ֵ֥פת ַהי ָֽאר׃
ד־מ ַתי ֵ֥קץ
ימי ַהי ִ֑אר ַע ָּ
6וַ יא ֶמר ָּלאיש ל ָ֣בוש ַה ַבדים א ֶ ֵ֥שר מ ַמ ַעל למ ָ֣
ַהפ ָּל ָֽאות׃
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שר מ ַמ ַעל למי ָ֣מי ַהיאר וַ יָּ ֶרם
7וָּ ֶאש ִַ֞מע ֶאת־ ָּה ָ֣איש׀ ל ָ֣בוש ַה ַבדים א ֶ ָ֣
עולם כי למועד ָֽמועדים
ל־ה ָּש ַמים וַ י ָּש ַבע ב ָ֣חי ָּה ָּ ִ֑
ימינו וׂשמאלו ֶא ַ
ל־א ֶלה׃
־עם־ק ֶדש תכ ֶ ֵ֥לינָּ ה ָּכ ָֽ
וָּ חצי וכ ַכלות נַ ֵ֥פץ יַ ד ַ
8וַ א ֵ֥ני ָּש ַמעתי ו ָ֣לא ָּא ִ֑בין וָּ ָ֣אמ ָּרה אדני ָּ ֵ֥מה ַאחרית ָֽא ֶלה׃

פ

9וַ יא ֶמר ָ֣לְך ָּדניִ֑אל ָֽכי־סתמים וַ חתמים ַהד ָּברים ַעד־ ֵ֥עת ָֽקץ׃
11ית ָּ ָֽבררו ו ָֽית ַלבנו וי ָּ ָֽצרפו ַרבים והר ָ֣שיעו ר ָּשעים ו ֵ֥לא יָּבינו
יָּבינו׃
ָּכל־ר ָּש ִ֑עים ו ַה ַמׂשכלים ָֽ
אתים ותש ָֽעים׃
הוסר ַה ָּתמיד ו ָּלתת ש ָ֣קוץ ש ִ֑מם יָּמים ֶא ֶלף ָּמ ַ ֵ֥
11ומעת ַ ָ֣
ַ 12אש ֵ֥רי ַ ָֽהמ ַח ֶכה ויַ ִ֑גי ַע ליָּ מים ֶא ֶלף שֹלֵ֥ ש מאות שֹל ֵ֥שים וַ חמ ָּ ָֽשה׃
יָּמין׃
13ו ַא ָּתה ָ֣לְך ַל ִ֑קץ ו ָּתנ ַוח ו ַתע ֵ֥מד לג ָּרלך ל ֵָ֥קץ ַה ָֽ
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