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 פרק א' 

 1עמוד   –ספר דניאל 

ים  ַ֣ הֹויָׁקִּ יְׁ ֖כּות  ַמלְׁ לְׁ ֔לֹוש  שָׁ ַנַ֣ת  שְׁ בִּ )א( 

ל   ֶבֶ֛ ֶלְך־בָׁ ֶמֶֽ ר  ֶנאַצַּ֧ בּוַכדְׁ נְׁ א  ַ֣ בָׁ ה  ָ֑ הּודָׁ ֶלְך־יְׁ ֶמֶֽ

י   ֲאֹדנָָׁ֨ ֩ן  תֵּ ַויִּ )ב(   : יהָׁ ֶלֶֽ עָׁ ַָּ֥צר  ַויָׁ ִַ֖ם  ַלִּ֖ רּושָׁ יְׁ

֙ת   צָׁ קְׁ ּומִּ ה  הּודָָׁ֗ ֶלְך־יְׁ ֶמֶֽ ים  ַ֣ הֹויָׁקִּ ֶאת־יְׁ יָׁ֜דֹו  בְׁ

 ָּ֥ יאֵּ בִּ ַויְׁ ים  ֱאֹלהִּ֔ ֶֽ ית־הָׁ בֵּ י  ַ֣ לֵּ ר  כְׁ ֖ עָׁ נְׁ ֶרץ־שִּ ֶאֶֽ ם 

ר  ית אֹוַצָּ֥ ֖ יא בֵּ בִּ֔ ים הֵּ ַ֣ לִּ ֶאת־ַהכֵּ יו וְׁ ָ֑ ית ֱאֹלהָׁ ַ֣ בֵּ

ב   ַרַ֣ ַנ֖ז  פְׁ ַאשְׁ לְׁ ֶלְך  ַהֶמ֔ אֶמר  ַֹ֣ ַוי )ג(  יו:  ֶֽ ֱאֹלהָׁ

ֶזֶַָּּ֥֥רע  ּומִּ ל  ֶ֛ אֵּ רָׁ שְׁ יִּ ַּ֧י  נֵּ בְׁ מִּ יא  בִִּ֞ הָׁ לְׁ יו  ָ֑ יסָׁ רִּ סָׁ

ים   ַ֣ דִּ לָׁ יְׁ )ד(  ים:  ֶֽ מִּ תְׁ ַפרְׁ ַהֶֽ ן־  ּומִּ ה  ֖ לּוכָׁ ַהמְׁ

ין־ ֶֽ אֵּ ר  ה ֲאֶשַ֣ ֶא֜ ַמרְׁ י  טֹובֵָּ֨ וְׁ ל־מּו֩ם  כָׁ ם  ֶהַ֣ בָׁ

ַע֙ת  ַד֙ י  עֵּ דְׁ ֹיֹ֤ וְׁ ה  מָָׁ֗ כְׁ ל־חָׁ כָׁ בְׁ ים  ַ֣ ילִּ כִּ ּוַמשְׁ

ד  ַלֲעֹמ֖ ם  ֶה֔ בָׁ ַח  ֹכַ֣ ַוֲאֶש֙ר  ע  ַמדָׁ֔ ַ֣י  ינֵּ בִּ ּומְׁ

ֹון   שָּ֥ ּולְׁ ֶפר  ֖ סֵּ ם  ָּ֥ דָׁ ֲלַלמְׁ ּוֶֽ ֶלְך  ַהֶמָ֑ ל  יַכַ֣ הֵּ בְׁ

ֹום  ַבר־יַ֣ ֶלְך דְׁ ם ַהֶמ֜ ֶהָ֨ ַמ֩ן לָׁ ים: )ה( ַויְׁ ֶֽ דִּ  ַכשְׁ

יו  תָׁ֔ שְׁ מִּ ַ֣ין  יֵּ ּומִּ ֶלְ֙ך  ַהֶמ֙ ג  ַפת־ַבֹ֤ מִּ ֹו  יֹומָ֗ בְׁ

֖דּו   ַעמְׁ ַיֶֽ ם  תָׁ֔ צָׁ קְׁ ּומִָּ֨ ֹוש  לָ֑ שָׁ ים  ַ֣ נִּ שָׁ ם  ֖ לָׁ ַגדְׁ לְׁ ּוֶֽ

ה  ָ֑ הּודָׁ ַ֣י יְׁ נֵּ בְׁ ם מִּ ֶה֖ י בָׁ ָּ֥ הִּ ֶלְך: )ו( ַויְׁ ָּ֥י ַהֶמֶֽ נֵּ פְׁ לִּ

ֶַּ֧שם  ֶֽה: )ז( ַויָׁ יָׁ ל ַוֲעַזרְׁ ֖ אֵּ ישָׁ ֶֽ ה מִּ יָׁ֔ ַ֣אל ֲחַננְׁ יֵּ נִּ דָׁ

ם ַשָּ֥  ֶהֶ֛ אל  לָׁ יֵּ֜ נִּ ֶֽ דָׁ ֶשם לְׁ ֹות ַויָָׁ֨ מָ֑ ים שֵּ ֖ יסִּ רִּ ר ַהסָׁ

ל   ַ֣ אֵּ ישָׁ ֶֽ מִּ ּולְׁ ְך  ַר֔ ַשדְׁ יָׁ֙ה  ֲחַננְׁ ַלֶֽ וְׁ ר  ַשאַצָ֗ טְׁ לְׁ ַ֣ בֵּ

ֶֹ֤שם  ַויָׁ )ח(  ֹו:  גֶֽ נְׁ ד  ָּ֥ ֲעבֵּ ֖ה  יָׁ ַלֲעַזרְׁ וְׁ ְך  יַש֔ מֵּ

ג   ַבָּ֥ ַפתְׁ ל בְׁ ַאֶ֛ גָׁ תְׁ א־יִּ ֶֹֽ ר ל ֔בֹו ֲאֶשַּ֧ יֵּא֙ל ַעל־לִּ נִּ דָׁ

 ָ֑ תָׁ שְׁ מִּ ַ֣ין  יֵּ ּובְׁ ֶלְך  ר ַהֶמ֖ ַשַ֣ מִּ ֙ש  ַבקֵּ ַויְׁ יו 

ן  ֹ֤ תֵּ ַויִּ )ט(  ל:  ֶֽ אָׁ גָׁ תְׁ יִּ א  ָֹּ֥ ל ר  ֲאֶש֖ ים  יסִּ֔ רִּ ַהסָׁ

ים   ָ֑ ַרֲחמִּ לְׁ ּוֶֽ ֶסד  ֶח֖ לְׁ אל  יֵּ֔ נִּ ַ֣ ֶאת־דָׁ י֙ם  ֱאֹלהִּ ֶֽ הָׁ

ר   ַשֹ֤ אֶמר  ֹ֜ ַוי )י(  ים:  ֶֽ יסִּ רִּ ַהסָׁ ר  ַשָּ֥ ֖י  נֵּ פְׁ לִּ

י  ַ֣ ֶאת־ֲאֹדנִּ ֙י  ֲאנִּ א  ֹ֤ יָׁרֵּ אל  יֵּ֔ נִּ ַ֣ דָׁ לְׁ י֙ם  יסִּ רִּ ַהסָׁ

ֲאֶשַ֣  ֶלְך  ֶאת־ ַהֶמ֔ וְׁ ם  ֶכ֖ ַמֲאַכלְׁ ֶאת־  ה  נָׁ֔ מִּ ר 

ם   נֵּיֶכ֜ ֶאת־פְׁ ה  ֶאָ֨ רְׁ יִּ ֩ה  מָׁ לָׁ ר  ֲאֶשֶׁ֡ ם  יֶכָ֑ תֵּ שְׁ מִּ

ם   ֶכ֔ ילְׁ ֶֽ גִּ כְׁ ר  ֲאֶשַ֣ י֙ם  דִּ לָׁ ן־ַהיְׁ מִּ ים  ֲעפִָּ֗ ֹזֶֽ

אֶמר  ָֹּ֥ ַוי )יא(  ֶלְך:  ַלֶמֶֽ י  ֖ ֶאת־רֹאשִּ ם  ֶתָּ֥ ַיבְׁ חִּ וְׁ

ר   ַשַ֣ נָׁ֙ה  מִּ ר  ֲאֶשֹ֤ ר  ַצָ֑ ֶאל־ַהֶמלְׁ ֖אל  יֵּ נִּ דָׁ

יסִּ֔  רִּ ֶֽ ל  ַהסָׁ ֖ אֵּ ישָׁ ֶֽ מִּ ה  יָׁ֔ ֲחַננְׁ ַ֣אל  יֵּ נִּ ַעל־דָׁ ים 

ים  ַ֣ יָׁמִּ יָך  ֶד֖ ֶאת־ֲעבָׁ ָּ֥א  ַנס־נָׁ )יב(  ֶֽה:  יָׁ ַוֲעַזרְׁ

1,1 In the third year of the reign of 

Jehoiakim king of Judah came 

Nebuchadnezzar king of Babylon unto 

Jerusalem, and besieged it. 1,2 And the Lord 

gave Jehoiakim king of Judah into his hand, 

with part of the vessels of the house of God; 

and he carried them into the land of Shinar 

to the house of his god, and the vessels he 

brought into the treasure-house of his god. 

1,3 And the king spoke unto Ashpenaz his 

chief officer, that he should bring in certain 

of the children of Israel, and of the seed 

royal, and of the nobles, 1,4 youths in whom 

was no blemish, but fair to look on, and 

skilful in all wisdom, and skilful in 

knowledge, and discerning in thought, and 

such as had ability to stand in the king's 

palace; and that he should teach them the 

learning and the tongue of the Chaldeans. 

1,5 And the king appointed for them a daily 

portion of the king's food, and of the wine 

which he drank, and that they should be 

nourished three years; that at the end thereof 

they might stand before the king. 1,6 Now 

among these were, of the children of Judah, 

Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. 1,7 

And the chief of the officers gave names 

unto them: unto Daniel he gave the name of 

Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; 

and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, 

of Abed-nego. 1,8 But Daniel purposed in 

his heart that he would not defile himself 

with the king's food, nor with the wine which 

he drank; therefore he requested of the chief 

of the officers that he might not defile 

himself. 1,9 And God granted Daniel mercy 

and compassion in the sight of the chief of 

the officers. 1,10 And the chief of the 

officers said unto Daniel: 'I fear my lord the 

king, who hath appointed your food and 

your drink; for why should he see your faces 

sad in comparison with the youths that are of 

your own age? so would ye endanger my 

head with the king.' 1,11 Then said Daniel to 

the steward, whom the chief of the officers 

had appointed over Daniel, Hananiah, 



 פרק א' 

 2עמוד   –ספר דניאל 

ה   ֖ לָׁ נֹאכְׁ וְׁ ים  ֶ֛ ֹרעִּ ן־ַהזֵּ מִּ נּו  נּו־לָׁ֜ תְׁ יִּ וְׁ ה  ָ֑ רָׁ ֲעשָׁ

ינּו  אֵּ֔ יָ֙ך ַמרְׁ ֶנ֙ פָׁ ּו לְׁ אֹ֤ יֵּרָׁ ה: )יג( וְׁ ֶתֶֽ שְׁ נִּ ם וְׁ יִּ ּוַמָּ֥

ת   ֖ אֵּ ים  לִּ֔ כְׁ ֹאַ֣ הָׁ ים  דִּ֔ לָׁ ַהיְׁ ֙ה  אֵּ ג  ּוַמרְׁ ַבַ֣ ַפתְׁ

יָך:   ֶדֶֽ ם־ֲעבָׁ ה עִּ ֖ ה ֲעשֵּ אֵּ֔ רְׁ ר תִּ ַכֲאֶשַ֣ ֶלְך וְׁ ַהֶמָ֑

ים  ָּ֥ ם יָׁמִּ ֖ ַנסֵּ ר ַהֶזָ֑ה ַויְׁ ַ֣ בָׁ ם ַלדָׁ ֶה֖ ע לָׁ ַמָּ֥ שְׁ )יד( ַויִּ

ה  ֹ֤ אָׁ רְׁ ה נִּ ֔ רָׁ ים ֲעשָׁ ַ֣ ֙ת יָׁמִּ צָׁ קְׁ ה: )טו( ּומִּ ֶֽ רָׁ ֲעשָׁ

ל־ ן־כָׁ מִּ ר  ָ֑ שָׁ בָׁ י  ֖ יאֵּ רִּ ּובְׁ ֔טֹוב  יֶה֙ם  אֵּ ַמרְׁ

י לִּ֔ כְׁ ֹאַ֣ ים הָׁ דִּ֔ לָׁ ֶלְך: )טז(  ַהיְׁ ג ַהֶמֶֽ ַבָּ֥ ת ַפתְׁ ֖ ם אֵּ

֖ין   יֵּ וְׁ ם  גָׁ֔ בָׁ ֶאת־ַפתְׁ ֙א  ֹנשֵּ ר  ַצָ֗ ַהֶמלְׁ י  ַ֣ הִּ ַויְׁ

)יז(   ים:  ֶֽ ֹענִּ זֵּרְׁ ם  ֶה֖ לָׁ ן  ָּ֥ ֹנתֵּ וְׁ ם  יֶהָ֑ תֵּ שְׁ מִּ

ם   ֶהַּ֧ לָׁ ן  ַתָ֨ נָׁ ם  תָׁ֔ ַבעְׁ ַארְׁ ֶל֙ה  אֵּ֙ הָׁ ים  ֹ֤ דִּ לָׁ ַהיְׁ וְׁ

ה   ָ֑ מָׁ כְׁ חָׁ ֶפר וְׁ ַ֣ ל־סֵּ כָׁ ל בְׁ ֖ כֵּ ַהשְׁ ע וְׁ ָּ֥ ים ַמדָׁ ֶ֛ ֱאֹלהִּ ֶֽ הָׁ

נִּ  דָׁ )יח(  וְׁ ֹות:  ַוֲחֹלמֶֽ ֖זֹון  ל־חָׁ כָׁ בְׁ ין  בִּ֔ הֵּ ַ֣אל  יֵּ

ֶלְך   ַהֶמ֖ ר  ַמָּ֥ ֲאֶשר־אָׁ ים  ַהיָׁמִּ֔ ֙ת  צָׁ קְׁ מִּ ּולְׁ

֖י   נֵּ פְׁ לִּ ים  יסִּ֔ רִּ ַהסָׁ ר  ַשַ֣ ֙ם  יאֵּ בִּ ַויְׁ ם  ָ֑ יאָׁ ַלֲהבִּ

א   ֹֹ֤ ל וְׁ ַהֶמֶלְךְ֒  ֘ם  תָׁ ר אִּ ַ֣ ַדבֵּ ַויְׁ ר: )יט(  ֶנַצֶֽ ֻבַכדְׁ נְׁ

 ֶֽ מִּ ה  יָׁ֔ ֲחַננְׁ ַ֣אל  יֵּ נִּ דָׁ כְׁ ם  ֻכלָׁ֔ מִּ ֙א  צָׁ מְׁ ל  נִּ ֖ אֵּ ישָׁ

ל   ֹכָ֗ וְׁ )כ(  ֶלְך:  ַהֶמֶֽ ָּ֥י  נֵּ פְׁ לִּ ֖דּו  ַעמְׁ ַוַיֶֽ ָ֑ה  יָׁ ַוֲעַזרְׁ

ֶלְך  ם ַהֶמָ֑ ֶה֖ ש מֵּ ָּ֥ קֵּ ה ֲאֶשר־בִּ ינָׁ֔ ת בִּ ַמַ֣ כְׁ ַב֙ר חָׁ דְׁ

י֙ם   ֻטמִּ ַחרְׁ ל־ ַהֶֽ ל כָׁ ַעֹ֤ ֹות  יָׁדָ֗ ֶשר  ֶעַ֣ ם  אִֵּ֞ צָׁ מְׁ ֶּ֥יִּ ַוֶֽ

֙י  הִּ ֶּ֥יְׁ ֹו: )כא( ַוֶֽ כּותֶֽ ל־ַמלְׁ כָׁ ר בְׁ ים ֲאֶש֖ פִּ֔ ַאשָׁ ֶֽ הָׁ

יֵּ֔  נִּ ֶֽ ֶלְך:פדָׁ ֹוֶרש ַהֶמֶֽ כָּ֥ ת לְׁ ַנָּ֥ת ַאַח֖  אל ַעד־שְׁ

Mishael, and Azariah: 1,12 'Try thy 

servants, I beseech thee, ten days; and let 

them give us pulse to eat, and water to drink. 

1,13 Then let our countenances be looked 

upon before thee, and the countenance of the 

youths that eat of the king's food; and as thou 

seest, deal with thy servants.' 1,14 So he 

hearkened unto them in this matter, and tried 

them ten days. 1,15 And at the end of ten 

days their countenances appeared fairer, and 

they were fatter in flesh, than all the youths 

that did eat of the king's food. 1,16 So the 

steward took away their food, and the wine 

that they should drink, and gave them pulse. 

1,17 Now as for these four youths, God gave 

them knowledge and skill in all learning and 

wisdom; and Daniel had understanding in all 

visions and dreams. 1,18 And at the end of 

the days which the king had appointed for 

bringing them in, the chief of the officers 

brought them in before Nebuchadnezzar. 

1,19 And the king spoke with them; and 

among them all was found none like Daniel, 

Hananiah, Mishael, and Azariah; therefore 

stood they before the king. 1,20 And in all 

matters of wisdom and understanding, that 

the king inquired of them, he found them ten 

times better than all the magicians and 

enchanters that were in all his realm. 1,21 

And Daniel continued even unto the first 

year of king Cyrus. 

 



 פרק ב'

 3עמוד   –ספר דניאל 

ַנַ֣ת  )א( שְׁ ם  ּובִּ יִּ ַתָ֗ כּות֙   שְׁ ַמלְׁ ר  לְׁ ֶנַצ֔ ַכדְׁ ֻבֶֽ  נְׁ

ם ַלָּ֥ ר  חָׁ ֶנַצ֖ ַכדְׁ ֻבֶֽ ֹות  נְׁ ֶעם  ֲחֹלמָ֑ ַ֣ פָׁ תְׁ  רּו֔חֹו  ַותִּ

נָׁ֖תֹו ה  ּושְׁ ָּ֥ תָׁ יְׁ הְׁ יו:  נִּ ֶֽ לָׁ אֶמר  )ב(  עָׁ ַֹ֣ ֶמֶלְך  ַוי  ַהַ֠

א ָֹ֨ ר קְׁ ים  לִּ ֻטמִּ֜ ַחרְׁ ים  ַלֶֽ פִָּ֗ ַאשָׁ ֶֽ לָׁ ים֙   וְׁ פִּ ַכשְׁ מְׁ ַלֶֽ   וְׁ

ים דִּ֔ ַלַכשְׁ יד  וְׁ ָּ֥ ַהגִּ ֶלְך  לְׁ יו  ַלֶמ֖ ָ֑ אּו   ֲחֹלֹמתָׁ   ַויָֹׁבֹ֕

֖דּו ַעמְׁ ָּ֥י  ַוַיֶֽ נֵּ פְׁ ֶלְך:  לִּ אֶמר  )ג(  ַהֶמֶֽ ַֹּ֧ ם   ַוי ֶהֶ֛   לָׁ

ֶלְך ֹום  ַהֶמ֖ י  ֲחלַ֣ תִּ מְׁ ָ֑ לָׁ ֶעם  חָׁ ַ֣ פָׁ י  ַותִּ ַעת  רּוחִּ֔ ַד֖  לָׁ

ֹום: ת־ַהֲחלֶֽ  ֶאֶֽ

2,1 And in the second year of the reign of 

Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed 

dreams; and his spirit was troubled, and his 

sleep broke from him. 2,2 Then the king 

commanded to call the magicians, and the 

enchanters, and the sorcerers, and the 

Chaldeans, to tell the king his dreams. So 

they came and stood before the king. 2,3 

And the king said unto them: 'I have 

dreamed a dream, and my spirit is troubled 

to know the dream.'  

ּו   )ד( רַּ֧ ַדבְׁ ֶּ֥יְׁ ים  ַוֶֽ ֶ֛ דִּ   ַהַכשְׁ

ֶלְך ית  ַלֶמ֖ ָ֑ מִּ א֙   ֲארָׁ כָׁ  ַמלְׁ

ין  ַ֣ מִּ לְׁ עָׁ י  לְׁ ר   ֱחיִּ֔  ֱאַמָּ֥

א ֶ֛ מָׁ ְך  ֶחלְׁ ֖ דָׁ ַעבְׁ א   לְׁ ָּ֥ רָׁ שְׁ  ּופִּ

א: ֶֽ ַחּוֵּ ֹ֤ה  )ה(  נְׁ נֵּ א֙   עָׁ כָׁ  ַמלְׁ

ר ַמַ֣ אָׁ י  וְׁ אֵּ֔ דָׁ ַכשְׁ א   לְׁ ֖ תָׁ לְׁ  מִּ

י ַ֣ נִּ א  מִּ ָ֑ דָׁ ן  ַאזְׁ ַ֣ א  הֵּ ֹ֤   לָׁ

י֙  נִּ עּוַנ֙ ֹודְׁ הֶֽ א   תְׁ ַ֣ מָׁ  ֶחלְׁ

ּה ֔ רֵּ שְׁ ין֙   ּופִּ מִּ   ַהדָׁ

֔דּון ַעבְׁ תְׁ י֖כֹון  תִּ תֵּ י   ּובָׁ ָּ֥ לִּ וָׁ  נְׁ

ּון: מֶֽ שָׁ תְׁ ן  )ו(  יִּ הֵָּ֨   וְׁ

 ֹ֤ מָׁ ּה֙   אֶחלְׁ רֵּ שְׁ ַהֲחֹ֔ון  ּופִּ ֶֽ   תְׁ

ֶֹּ֤֥ן נָׁ ה֙   ַמתְׁ בָׁ זְׁ בִּ ר  ּונְׁ ַ֣ יקָׁ   וִּ

יא ֖לּון  ַשגִּ֔ ַקבְׁ ן־   תְׁ מִּ

י ָ֑ מָׁ ן  ֳקדָׁ הֵֹּ֕ א   לָׁ ָּ֥ מָׁ  ֶחלְׁ

ּה ֖ רֵּ שְׁ י: ּופִּ נִּ ֹו )ז( ַהֲחֹוֶֽ   ֲענָּ֥

יָׁ֖נּות נְׁ ין  תִּ ָ֑ רִּ מְׁ אָׁ א   וְׁ כָֹׁ֕  ַמלְׁ

א ֶ֛ מָׁ ר  ֶחלְׁ י  יֵּאַמָּ֥ ֖דֹוהִּ ַעבְׁ   לְׁ

ה ָּ֥ רָׁ שְׁ ה:  ּופִּ ֶֽ ַהֲחוֵּ   )ח(   נְׁ

ֹ֤ה נֵּ א֙   עָׁ כָׁ ר  ַמלְׁ ַמ֔ אָׁ ן־   וְׁ מִּ

יב֙  ע  ַיצִּ ה  יַָׁדַ֣ י   ֲאנָׁ֔ ָּ֥   דִּ

֖א נָׁ דָׁ ּון  עִּ תַ֣ ין  ַאנְׁ ָ֑ נִּ ל־   זָׁבְׁ כָׁ

ל֙  י  ֳקבֵּ ַ֣ י   ֲחזֵּי֔תֹון  דִּ ָּ֥   דִּ

א ֖ דָׁ י  ַאזְׁ ָּ֥ נִּ א:  מִּ ֶֽ תָׁ לְׁ  )ט(   מִּ

י ַ֣ א֩   דִּ מָׁ ן־ֶחלְׁ א   הֵּ  לָָׁ֨

י נִּ ֻעַנ֜ ֹודְׁ הֶֽ יא  תְׁ ַ֣ ה־הִּ   ֲחדָׁ

ֹון כָ֗ תְׁ ֶֽ ה  דָׁ לָָׁ֨ ה  ּומִּ ֹ֤ בָׁ דְׁ   כִּ

ה֙  יתָׁ חִּ תּון֙   ּושְׁ נְׁ מִּ דְׁ זְׁ  הִּ

ר אַמַ֣ מֵּ י  לְׁ ַמ֔ דָׁ ֶֽ ד  קָׁ י   ַעֶ֛ ָּ֥   דִּ

֖א נָׁ דָׁ ָ֑א  עִּ ַתנֵּ שְׁ ן   יִּ הֵָּ֗  לָׁ

א֙  מָׁ רּו  ֶחלְׁ י   ֱאַמַ֣ ע   לִּ֔ ַדֹ֕ נְׁ אִּ ֶֽ  וְׁ

י ָּ֥ ּה  דִּ ֖ רֵּ שְׁ י:  פִּ נִּ ַהֲחוַֻנֶֽ   )י(   תְׁ

רּו  )ד( ַדבְׁ ים  ַויְׁ דִּ  ַלֶמֶלְך  ַהַכשְׁ

ית: מִּ ים   ַהֶמֶלְך,  ֲארָׁ מִּ עֹולָׁ   לְׁ

 ַהֲחלֹום  ֶאת  ֱאֹמר  ֱחיֵּה!

ֶדיָך, ֶאת  ַלֲעבָׁ רֹון  וְׁ תְׁ ה.   ַהפִּ ידָׁ   ַנגִּ

ר  ַהֶמֶלְך  עֹוֶנה  )ה( אֹומֵּ  ֶאל  וְׁ

ים: דִּ ר  ַהַכשְׁ בָׁ י,  ַוַדאי  ַהדָׁ ֶמנִּ  מִּ

ם י  לֹא  אִּ יעּונִּ   ַהֲחלֹום   ֶאת  תֹודִּ

ֶאת רֹונֹו,  וְׁ תְׁ ים  פִּ חִּ תָׁ שּו,   נְׁ עָׁ   תֵּ

יֶכם תֵּ ה  ּובָׁ פָׁ מּו.  ַאשְׁ   )ו(   יּושָׁ

ם אִּ ֶאת   ַהֲחלֹום  ֶאת   וְׁ רֹונֹו   וְׁ תְׁ   פִּ

ידּו, נֹות  ַתגִּ שּורֹות   ַמתָׁ   ּותְׁ

בֹוד כָׁ לּו  ַרב  וְׁ ַקבְׁ ַני;   תְׁ פָׁ לְׁ   מִּ

א ֶאת  ַהֲחלֹום  ֶאת  ֶאלָׁ רֹונֹו   וְׁ תְׁ   פִּ

ידּו י.  ַהגִּ נּו  )ז(  לִּ ית   עָׁ נִּ   שֵּ

ים: רִּ אֹומְׁ   ַהֲחלֹום   ֶאת  ַהֶמֶלְך,  וְׁ

יו,  יֹאַמר דָׁ ֶאת  ַלֲעבָׁ רֹון   וְׁ תְׁ   ַהפִּ

ה. ידָׁ  ֶלְךַהמֶ   עֹוֶנה  )ח(  ַנגִּ

ר: אֹומֵּ עַ   נָׁכֹון  וְׁ י,  יֹודֵּ ֹנכִּ י   אָׁ   כִּ

ַמן ים,  ַאֶתם  זְׁ ל  קֹונִּ   ֻעַמת -כָׁ

יֶתם אִּ י  ֶשרְׁ י   ַוַדאי  כִּ תִּ אִּ   מֵּ

ר. בָׁ ם  )ט(  ַהדָׁ   ַהֲחלֹום   ֶאת  ֶשאִּ

י,  לֹא יעּונִּ ד  תֹודִּ   הּוא   ֶאחָׁ

ֶכם, ַפטְׁ שְׁ ר  מִּ בָׁ דָׁ   כֹוזֵּב   וְׁ

ת חָׁ שְׁ ֶתם  ּומָׁ כֹוַננְׁ תְׁ אֹמר   הִּ   לֵּ

ַני, פָׁ ַמן  ַעד  לְׁ ַתֶנה;   ֶשַהזְׁ שְׁ   יִּ

א רּו  ַהֲחלֹום  ֶאת  ֶאלָׁ מְׁ י,   אִּ   לִּ

2,4 Then spoke the Chaldeans to 

the king in Aramaic: 'O king, 

live for ever! tell thy servants 

the dream, and we will declare 

the interpretation.' 2,5 The king 

answered and said to the 

Chaldeans: 'The thing is certain 

with me; if ye make not known 

unto me the dream and the 

interpretation thereof, ye shall 

be cut in pieces, and your 

houses shall be made a dunghill. 

2,6 But if ye declare the dream 

and the interpretation thereof, 

ye shall receive of me gifts and 

rewards and great honour; only 

declare unto me the dream and 

the interpretation thereof.' 2,7 

They answered the second time 

and said: 'Let the king tell his 

servants the dream, and we will 

declare the interpretation.' 2,8 

The king answered and said: 'I 

know of a truth that ye would 

gain time, inasmuch as ye see 

the thing is certain with me, 2,9 

that, if ye make not known unto 

me the dream, there is but one 

law for you; and ye have agreed 

together to speak before me 

lying and corrupt words, till the 

time be changed; only tell me 

the dream, and I shall know that 

ye can declare unto me the 

interpretation thereof.' 2,10 The 
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ֹו י  ֲענָ֨ ֹ֤ אֵּ דָׁ ם־   ַכשְׁ ֳקדָׁ

א֙  כָׁ ין  ַמלְׁ ֔ רִּ מְׁ ַ֣ אָׁ א־   וְׁ ֶֽ לָׁ

י יַתֹ֤ א   ֲאנָׁש֙   אִּ תָׁ֔  ַעל־ַיֶבשְׁ

י ת  דִִּּ֚ ַלַ֣ א  מִּ כָׁ֔ ל   ַמלְׁ  יּוַכ֖

ָ֑ה יָׁ ַהֲחוָׁ ל  לְׁ ל־ֳקבֵָּ֗ י   כָׁ  דִִּּ֚

ֶלְך֙  ל־ֶמ֙ ב  כָׁ יט   ַרַ֣ ַשלִּ֔  וְׁ

ה ֹ֤ לָׁ נָׁה֙   מִּ דְׁ א  כִּ ַ֣ ל   לָׁ אֵּ֔  שְׁ

ל־ כָׁ ם  לְׁ ֹט֖ ף   ַחרְׁ ַשָּ֥ אָׁ  וְׁ

י: ֶֽ דָׁ ַכשְׁ א  )יא(  וְׁ תָָׁ֨ לְׁ   ּומִּ

ה ֹ֤ כָׁ י־ַמלְׁ ֶֽ ל֙   דִּ אֵּ ה  שָׁ ֔ ירָׁ   ַיקִּ

ן֙  ֳחרָׁ אָׁ א  וְׁ ַ֣ י   לָׁ יַת֔ י   אִּ ָּ֥   דִּ

ַנּ֖ה ַחּוִּ ם  יְׁ ַ֣ א  ֳקדָׁ ָ֑ כָׁ ן   ַמלְׁ ַ֣ הֵּ  לָׁ

ין הִּ֔ י  ֱאלָׁ ֔הֹון  דִִּּ֚ רְׁ ַ֣ דָׁ ם־   מְׁ עִּ

א ֖ רָׁ שְׁ א  בִּ ָּ֥ י:   לָׁ ֹוהִּ יתֶֽ   אִּ

ל  )יב( ַ֣ ל־ֳקבֵּ ה   כָׁ נָׁ֔  דְׁ

א כָֹׁ֕ ַנ֖ס  ַמלְׁ ף  בְׁ ַצַ֣ יא   ּוקְׁ ָ֑  ַשגִּ

ה  ַוֲאַמר֙  דָׁ֔ ֹובָׁ הַ֣ ל   לְׁ ֹכ֖  לְׁ

י ָּ֥ ימֵּ ל:  ַחכִּ ֶבֶֽ א   )יג(  בָׁ ַ֣ תָׁ דָׁ  וְׁ

ת ַק֔ ֖א   ֶנפְׁ יַמיָׁ ֶֽ ַחכִּ  וְׁ

קַ  תְׁ ֶֽ יןמִּ ָ֑ לִּ ֹו  טְׁ עֶ֛ ָּ֥אל   ּובְׁ יֵּ נִּ  דָׁ

י ֖רֹוהִּ ַחבְׁ ה: וְׁ ֶֽ לָׁ טָׁ קְׁ תְׁ הִּ  פ  לְׁ

ן  )יד( יִּ אַדַ֣ אל  בֵּ יֵָּ֗ נִּ   דָׁ

יב֙  א  ֲהתִּ ַ֣ טָׁ ם   עֵּ עֵּ֔  ּוטְׁ

ֹוְך יֹ֕ ַארְׁ ֖א  לְׁ ַחיָׁ י  ַרב־ַטבָׁ ַ֣   דִּ

א ָ֑ כָׁ י  ַמלְׁ ק  דִִּּ֚ ַפַ֣ ה   נְׁ לָׁ֔ ַקטָׁ  לְׁ

י ֖ ימֵּ ַחכִּ ל:  לְׁ ֶבֶֽ   )טו(  בָׁ

ַ֣ה נֵּ ר  עָׁ ַמָ֗ אָׁ יֹוְך֙   וְׁ ַארְׁ   לְׁ

א ַ֣ יטָׁ א  ַשלִּ כָׁ֔ י־ַמלְׁ ֶֽ ַעל־   דִּ

ה ָּ֥ א מָׁ ֶ֛ תָׁ ה דָׁ ֖ פָׁ צְׁ ַהחְׁ ן־ מְׁ מִּ

ם ַ֣ א  ֳקדָׁ ָ֑ כָׁ ן   ַמלְׁ יִּ  ֱאַדַ֣

א תָׁ֔ לְׁ ע  מִּ ֖יֹוְך  הֹוַדָּ֥   ַארְׁ

ֶֽאל: יֵּ נִּ דָׁ אל   )טז(  לְׁ יֵּ֔ נִּ ַ֣ דָׁ  וְׁ

ל ה  ַע֖ ַ֣ עָׁ א  ּובְׁ ָ֑ כָׁ ן־ַמלְׁ י   מִּ  דִִּּ֚

ן ַ֣ מָׁ ּה  זְׁ ן־לֵּ֔ תֵּ נְׁ א  יִּ ֖ רָׁ שְׁ   ּופִּ

ָּ֥ה יָׁ ֲחוָׁ ַהֶֽ א: לְׁ ֶֽ כָׁ ַמלְׁ  פ לְׁ

ן  )יז( יִּ ֖אל  ֱאַדָּ֥ יֵּ נִּ   דָׁ

ּה ַ֣ תֵּ ַביְׁ יָׁה   ֲאַזָ֑ל  לְׁ ַלֲחַננְׁ  וְַׁ֠

ל ַּ֧ אֵּ ישָׁ ֶֽ ֶ֛ה   מִּ יָׁ  ַוֲעַזרְׁ

י ֖רֹוהִּ א  ַחבְׁ ָּ֥ תָׁ לְׁ ע:   מִּ   הֹוַדֶֽ

ין  )יח( ַרֲחמִָּ֗ א֙   וְׁ עֵּ בְׁ מִּ  לְׁ

ם֙  ן־ֳקדָׁ ּה  מִּ ַ֣ א   ֱאלָׁ ַמיָׁ֔  שְׁ

ַדע אֵּ י  וְׁ רֹונֹו  ֶאת  כִּ תְׁ י.   פִּ ידּונִּ   ַתגִּ

נּו  )י( ים  עָׁ דִּ נֵּי  ַהַכשְׁ פְׁ   ַהֶמֶלְך   לִּ

ים: רִּ אֹומְׁ ין  וְׁ ם  אֵּ דָׁ   ַעל   אָׁ

ה שָׁ ַבר  ֶאת  ֲאֶשר  ַהַיבָׁ   ַהֶמֶלְך   דְׁ

יד,  יּוַכל ַהגִּ ל  לְׁ ל   ֻעַמת -כָׁ   ֶשכָׁ

דֹול  ֶמֶלְך יט,  גָׁ ַשלִּ ר  וְׁ בָׁ ֶזה   דָׁ   כָׁ

ַאל  לֹא ֹכל  שָׁ ֹטם,  מִּ ף  ַחרְׁ  ַאשָׁ

י. דִּ ַכשְׁ ר  )יא(  וְׁ בָׁ ַהדָׁ  ֲאֶשר  וְׁ

ל  ַהֶמֶלְך ד  שֹואֵּ בֵּ ר   הּוא,  כָׁ ַאחֵּ   וְׁ

ן יֶדנּו ֲאֶשר ַאיִּ נֵּי ַיגִּ פְׁ   ַהֶמֶלְך,  לִּ

א ים  ֶאלָׁ ין   ֲאֶשר  ֱאֹלהִּ   אֵּ

ם דֹורָׁ ם  מְׁ ר.  עִּ שָׁ ל  )יב(  בָׁ -כָׁ

ַאַנף  ֶזה  ֻעַמת תְׁ ַצף  ַהֶמֶלְך  הִּ קָׁ  וְׁ

ֹאד, יד  ַויֹאֶמר  מְׁ ַהֲאבִּ ל   ֶאת   לְׁ   כָׁ

י מֵּ ֶבל.  ַחכְׁ ת  )יג(  בָׁ ַהדָׁ ה,  וְׁ אָׁ  יָׁצְׁ

ים מִּ ַהֲחכָׁ ים,  וְׁ גִּ דּו  ֶנֱהרָׁ מְׁ עָׁ  וְׁ

יֵּאל נִּ יו דָׁ רָׁ ג. ַוֲחבֵּ רֵּ הָׁ הֵּ  לְׁ

יֵּאל  ֲאַזי  )יד( נִּ יב  דָׁ שִּ ה  הֵּ צָׁ  עֵּ

ַטַעם יֹוְך  וָׁ ַארְׁ ים   ַשר  לְׁ חִּ   ַהַטבָׁ

א  ֲאֶשר  ַהֶמֶלְך,  ֶשל   ַלֲהֹרג   יָׁצָׁ

י  ֶאת מֵּ ֶבל.  ַחכְׁ   עֹוֶנה   )טו(  בָׁ

ר אֹומֵּ יֹוְך  וְׁ ַארְׁ ֻמֶנה  לְׁ   ֶשל   ַהמְׁ

ה  ַהֶמֶלְך: מָׁ ת  לָׁ נֵּי   ַעזָׁה  ַהדָׁ פְׁ לִּ   מִּ

יעַ   ֲאַזי  ַהֶמֶלְך? יֹוְך  הֹודִּ  ֶאת  ַארְׁ

ר בָׁ יֵּאל.  ַהדָׁ נִּ דָׁ יֵּאל   )טז(  לְׁ נִּ דָׁ   וְׁ

ַנס כְׁ ש  נִּ קֵּ ן  ּובִּ י  ַהֶמֶלְך,  מִּ ֶתן   כִּ   יִּ

ן,  לֹו מָׁ ֶאת  זְׁ רֹון  וְׁ תְׁ יד   ַהפִּ   ַיגִּ

 ַלֶמֶלְך. 

יֵּאל   ֲאַזי  )יז( נִּ יתֹו  דָׁ בֵּ ַלְך,   לְׁ   הָׁ

יָׁה, ַלֲחַננְׁ ל  וְׁ אֵּ ישָׁ יָׁה   מִּ   ַוֲעַזרְׁ

יו רָׁ ר  ֶאת  ֲחבֵּ בָׁ יַע.  ַהדָׁ   )יח(   הֹודִּ

ים ַרֲחמִּ ש  וְׁ ַבקֵּ נֵּי  לְׁ פְׁ לִּ י   מִּ   ֱאֹלהֵּ

ם ַמיִּ ז  ַעל  ַהשָׁ רָׁ   ֶשלֹא   ַהֶזה,  הָׁ

דּו יֵּאל  יֹאבְׁ נִּ יו  דָׁ רָׁ ם  ַוֲחבֵּ  עִּ

Chaldeans answered before the 

king, and said: 'There is not a 

man upon the earth that can 

declare the king's matter; 

forasmuch as no great and 

powerful king hath asked such a 

thing of any magician, or 

enchanter, or Chaldean. 2,11 

And it is a hard thing that the 

king asketh, and there is none 

other that can declare it before 

the king, except the gods, whose 

dwelling is not with flesh.' 2,12 

For this cause the king was 

angry and very furious, and 

commanded to destroy all the 

wise men of Babylon. 2,13 So 

the decree went forth, and the 

wise men were to be slain; and 

they sought Daniel and his 

companions to be slain. 

 2,14 Then Daniel returned 

answer with counsel and 

discretion to Arioch the captain 

of the king's guard, who was 

gone forth to slay the wise men 

of Babylon; 2,15 he answered 

and said to Arioch the king's 

captain: 'Wherefore is the 

decree so peremptory from the 

king?' Then Arioch made the 

thing known to Daniel. 2,16 

Then Daniel went in, and 

desired of the king that he would 

give him time, that he might 

declare unto the king the 

interpretation. 

2,17 Then Daniel went to his 

house, and made the thing 

known to Hananiah, Mishael, 

and Azariah, his companions; 

2,18 that they might ask mercy 

of the God of heaven 

concerning this secret; that 

Daniel and his companions 

should not perish with the rest of 
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֖ה זָׁ ָ֑ה  ַעל־רָׁ נָׁ י   דְׁ ַ֣ א  דִּ ֹ֤   לָׁ

דּון֙  בְׁ ֹהֶֽ ַ֣אל  יְׁ יֵּ נִּ   דָׁ

י ֔רֹוהִּ ַחבְׁ ר   וְׁ ֖ אָׁ ם־שְׁ  עִּ

י יַחכִּ ָּ֥ ל:  מֵּ ֶבֶֽ ן  )יט(  בָׁ יִּ   ֱאַדָ֗

ֶ֛אל יֵּ נִּ דָׁ ָּ֥א  לְׁ וָׁ ֶחזְׁ י־   בְׁ ֶֽ דִּ

֖א יָׁ ילְׁ ַ֣ה  לֵּ זָׁ י  רָׁ ָ֑ ן֙   ֲגלִּ יִּ   ֱאַד֙

אל יֵּ֔ נִּ ֶֽ ְך  דָׁ ֖ רִּ ּה   בָׁ ָּ֥  ֶלֱאלָׁ

א: ֶֽ ַמיָׁ ֹ֤ה  )כ(  שְׁ נֵּ יֵּאל֙   עָׁ נִּ ֶֽ   דָׁ

ר ַמ֔ אָׁ א  וְׁ ּה  ֶלֱהוֵָּ֨ ֹ֤ מֵּ י־   שְׁ ֶֽ דִּ

א֙  הָׁ ְך  ֱאלָׁ ַר֔ בָׁ א   מְׁ ֖ מָׁ לְׁ ן־עָׁ  מִּ

א ָ֑ מָׁ לְׁ ד־עָׁ ַעַ֣ י  וְׁ ַּ֧ א   דִּ ֶ֛ תָׁ מְׁ כְׁ  חָׁ

א ֖ תָׁ בּורְׁ י  ּוגְׁ ָּ֥ יא:   דִּ ֶֽ ּה־הִּ ֶֽ   לֵּ

הּוא  )כא( ֹ֤א  וְַׁ֠ נֵּ ַהשְׁ   מְׁ

ַניָׁא֙  דָׁ א  עִּ ַניָׁ֔ מְׁ זִּ ה   וְׁ ָּ֥ דֵּ ַהעְׁ  מְׁ

ין ֖ כִּ ים  ַמלְׁ ַ֣ קֵּ הָׁ ין   ּומְׁ ָ֑ כִּ  ַמלְׁ

ב ֹ֤ א֙   יָׁהֵּ תָׁ מְׁ כְׁ ין   חָׁ ימִּ֔ ַחכִּ  לְׁ

א ֖ עָׁ דְׁ י  ּוַמנְׁ ָּ֥ עֵּ יָׁדְׁ ה:  לְׁ ֶֽ ינָׁ   בִּ

ּוא  )כב( א   הֶ֛ ָּ֥ לֵּ  גָׁ

א ֖ תָׁ יקָׁ א   ַעמִּ ָ֑ תָׁ רָׁ ַסתְׁ  ּומְׁ

ה  ַדע֙ יָׁ  ַ֣ א   מָׁ  ַבֲחשֹוכָׁ֔

א ֖ הֹורָׁ ּה  ּונְׁ ָּ֥ מֵּ א:   עִּ ֶֽ רֵּ   שְׁ

ְך׀  )כג( ַ֣ ּה  לָׁ ַ֣ י   ֱאלָׁ תִָּ֗ הָׁ  ֲאבָׁ

א ֹ֤ הֹודֵּ ַשַבח֙   מְׁ ה  ּומְׁ י  ֲאנָׁ֔ ַּ֧   דִּ

א ֶ֛ תָׁ מְׁ כְׁ א   חָׁ ֖ תָׁ בּורְׁ  ּוגְׁ

תְׁ  בְׁ ַהַ֣ י  יְׁ ָ֑ ן   לִּ ַעֹ֤  ּוכְׁ

י֙  נִּ ַת֙ ינָׁא   הֹוַדעְׁ ַ֣ עֵּ י־בְׁ ֶֽ  דִּ

ְך נָׁ֔ ת  מִּ ַלָּ֥ י־מִּ ֶֽ א   דִּ ֖ כָׁ  ַמלְׁ

נָׁא: ֶתֶֽ ל־  )כד(  הֹוַדעְׁ כָׁ

ל ַ֣ ה  ֳקבֵּ נָָׁ֗ יֵּאל֙   דְׁ נִּ ֶֽ ל  דָׁ   ַעַ֣

֔יֹוְך י  ַעל־ַארְׁ י   דִִּּ֚ ַ֣  ַמנִּ

א כָׁ֔ ה  ַמלְׁ ֖ דָׁ הֹובָׁ י  לְׁ ַ֣ ימֵּ ַחכִּ   לְׁ

ל ֶבָ֑ ן  ֲאַזַ֣ל׀  בָׁ ַ֣ כֵּ ּה   וְׁ  ֲאַמר־לֵָּ֗

י ֹ֤ ימֵּ ַחכִּ ֶבל֙   לְׁ ַאל־   בָׁ

ד הֹובֵּ֔ י֙   תְׁ נִּ לְׁ ם  ַהעֵּ֙ ַ֣   ֳקדָׁ

א כָׁ֔ א  ַמלְׁ ֖ רָׁ שְׁ א   ּופִּ ָּ֥ כָׁ ַמלְׁ  לְׁ

א: ֶֽ   )כה(       ס  ֲאַחּוֵּ

ן יִּ יֹוְך֙   ֱאַדֹ֤ ה  ַארְׁ לָׁ֔ הָׁ בְׁ תְׁ הִּ   בְׁ

ל ָּ֥ עֵּ ֖אל  ַהנְׁ יֵּ נִּ דָׁ ם   לְׁ ַ֣  ֳקדָׁ

א ָ֑ כָׁ ן  ַמלְׁ ַ֣ כֵּ ּה  וְׁ י־   ֲאַמר־לֵָּ֗ ֶֽ דִּ

ַחת ַכֹ֤ ַבר֙   ַהשְׁ ֹ֤י   גְׁ נֵּ ן־בְׁ  מִּ

א֙  לּותָׁ ֶֽ י  גָׁ ַ֣ ֔הּוד  דִּ י  יְׁ ָּ֥   דִּ

ר אָׁ י  שְׁ מֵּ ֶבל.  ַחכְׁ   ֲאַזי   )יט(  בָׁ

ה לָׁ גְׁ ז  נִּ רָׁ יֵּאל  הָׁ נִּ דָׁ יֹון   לְׁ ֶחזְׁ   בְׁ

ה, לָׁ ַרְך  ֲאַזי  ַהַליְׁ יֵּאל  בֵּ נִּ   ֶאת   דָׁ

י ם.  ֱאֹלהֵּ ַמיִּ   עֹוֶנה   )כ(  ַהשָׁ

יֵּאל נִּ ר:  דָׁ אֹומֵּ י  וְׁ הִּ ם  יְׁ  שֵּ

ים ֱאֹלהִּ ְך,  הָׁ ֹברָׁ ן  מְׁ ם  מִּ עֹולָׁ  הָׁ

ַעד ם,  וְׁ עֹולָׁ ה   ֲאֶשר  הָׁ מָׁ כְׁ   ַהחָׁ

ה בּורָׁ ַהגְׁ יא.  ֶשלֹו  וְׁ   )כא(   הִּ

הּוא ַשֶנה  וְׁ ים  ֶאת  מְׁ תִּ עִּ ֶאת   הָׁ   וְׁ

ים, ַמנִּ יר   ַהזְׁ ים  ַמֲעבִּ כִּ לָׁ  מְׁ

ים קִּ ים,  ּומֵּ כִּ לָׁ ן  מְׁ   ֶאת   נֹותֵּ

ה מָׁ כְׁ ים, ַהחָׁ מִּ ֶאת ַלֲחכָׁ ע וְׁ  ַהַמדָׁ

י עֵּ יֹודְׁ ינָׁה.  לְׁ   הּוא   )כב(  בִּ

ַגֶלה ֲעֻמקֹות  ֶאת  מְׁ ֶאת   הָׁ   וְׁ

רֹות, תָׁ סְׁ עַ   ַהנִּ  ֶשַבֹחֶשְך,  ַמה  יֹודֵּ

אֹור הָׁ מֹו  וְׁ רּוי.  עִּ ָך   )כג(  שָׁ   לְׁ

י חַ   מֹוֶדה  ֲאבֹוַתי,   ֱאֹלהֵּ ַשבֵּ  ּומְׁ

י, ה   ֶאת  ֲאֶשר  ֲאנִּ מָׁ כְׁ   ַהחָׁ

ה בּורָׁ ַהגְׁ י,   נַָׁתתָׁ   וְׁ ת   לִּ עֵּ כָׁ   וְׁ

י ַתנִּ ת  הֹוַדעְׁ נּו   ֲאֶשר  אֵּ ַקשְׁ   בִּ

, ֶמךָׁ ַבר   ֶשֶאת  מִּ  ַהֶמֶלְך  דְׁ

נּו. תָׁ ל  )כד(  הֹוַדעְׁ   ֶזה   ֻעַמת-כָׁ

יֵּאל נִּ ַנס  דָׁ כְׁ יֹוְך,  ֶאל  נִּ   ֲאֶשר   ַארְׁ

נָׁה יד  ַהֶמֶלְך  מִּ ַהֲאבִּ י   ֶאת  לְׁ מֵּ   ַחכְׁ

ֶבל, ַלְך   בָׁ ן  הָׁ כֵּ ַמר  וְׁ   ֶאת   לֹו:  אָׁ

י מֵּ ֶבל  ַחכְׁ ד,   ַאל  בָׁ   ַתֲאבֵּ

יַהכְׁ  נִּ יסֵּ נֵּי  נִּ פְׁ ֶאת   ַהֶמֶלְך,  לִּ   וְׁ

רֹון תְׁ ה.   ַלֶמֶלְך   ַהפִּ ידָׁ   ַאגִּ

יס  ֲאַזי  )כה(        ס נִּ כְׁ יֹוְך   הִּ   ַארְׁ

ַבֲהלּות תְׁ הִּ יֵּאל  ֶאת  בְׁ נִּ נֵּי   דָׁ פְׁ   לִּ

ן   ַהֶמֶלְך, כֵּ ַמר  וְׁ י   לֹו:  אָׁ אתִּ צָׁ   מָׁ

יש נֵּי  אִּ בְׁ לּות  מִּ ה,  גָׁ הּודָׁ  ֲאֶשר  יְׁ

יעַ  רֹון  ֶאת  יֹודִּ תְׁ   ַלֶמֶלְך.   ַהפִּ

ר  ַהֶמֶלְך  עֹוֶנה  )כו( אֹומֵּ  וְׁ

the wise men of Babylon. 2,19 

Then was the secret revealed 

unto Daniel in a vision of the 

night. Then Daniel blessed the 

God of heaven. 2,20 Daniel 

spoke and said: Blessed be the 

name of God from everlasting 

even unto everlasting; for 

wisdom and might are His; 2,21 

And He changeth the times and 

the seasons; He removeth kings, 

and setteth up kings; He giveth 

wisdom unto the wise, and 

knowledge to them that know 

understanding; 2,22 He 

revealeth the deep and secret 

things; He knoweth what is in 

the darkness, and the light 

dwelleth with Him. 2,23 I thank 

Thee, and praise Thee, O Thou 

God of my fathers, who hast 

given me wisdom and might, 

and hast now made known unto 

me what we desired of Thee; for 

Thou hast made known unto us 

the king's matter. 2,24 

Therefore Daniel went in unto 

Arioch, whom the king had 

appointed to destroy the wise 

men of Babylon; he went and 

said thus unto him: 'Destroy not 

the wise men of Babylon; bring 

me in before the king, and I will 

declare unto the king the 

interpretation.' {S} 2,25 Then 

Arioch brought in Daniel before 

the king in haste, and said thus 

unto him: 'I have found a man of 

the children of the captivity of 

Judah, that will make known 

unto the king the interpretation.' 

2,26 The king spoke and said to 

Daniel, whose name was 

Belteshazzar: 'Art thou able to 

make known unto me the dream 

which I have seen, and the 
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א ֖ רָׁ שְׁ א  פִּ ָּ֥ כָׁ ַמלְׁ ע:  לְׁ הֹוַדֶֽ   יְׁ

ֹ֤ה  )כו( נֵּ א֙   עָׁ כָׁ ר   ַמלְׁ ַמַ֣ אָׁ  וְׁ

אל יֵּ֔ נִּ דָׁ י  לְׁ ָּ֥ ּה  דִּ ֖ מֵּ   שְׁ

ר ַשאַצָ֑ טְׁ לְׁ ְך  בֵּ ַ֣ יתָׁ אִּ   ַהֶֽ

ל הֵָּ֗ י  כָׁ נִּ ֻעַתֶ֛ הֹודָׁ א  לְׁ ָּ֥ מָׁ   ֶחלְׁ

֖ית י־ֲחזֵּ ֶֽ ּה:  דִּ ֶֽ רֵּ שְׁ  )כז(   ּופִּ

ַּ֧ה נֵּ ֶ֛אל עָׁ יֵּ נִּ ם דָׁ ָּ֥ א  ֳקדָׁ ֖ כָׁ  ַמלְׁ

ר ַמָ֑ אָׁ זָׁה֙   וְׁ א  רָׁ ַ֣ כָׁ י־ַמלְׁ ֶֽ   דִּ

ל אֵּ֔ א  שָׁ ַּ֧ ין   לָׁ ַ֣ ימִּ  ַחכִּ

ין פִָּ֗ שְׁ ֶֽ ין֙   אָׁ ֻטמִּ ין   ַחרְׁ ֔ רִּ זְׁ  גָׁ

לִּ֖  ָּ֥ה  יןיָׁכְׁ יָׁ ֲחוָׁ ַהֶֽ א:  לְׁ ֶֽ כָׁ ַמלְׁ   לְׁ

ם  )כח( ַרֶׁ֡ י  בְׁ יַתִ֞ ּה  אִּ ֹ֤   ֱאלָׁ

ַמיָׁא֙  שְׁ א  בִּ ַ֣ לֵּ ין   גָׁ זִּ֔  רָׁ

ע הֹוַדָ֗ א֙   וְׁ כָׁ ַמלְׁ  לְׁ

ר ֶנַצ֔ ּוַכדְׁ בֶֽ ה  נְׁ ֶ֛ י  מָׁ ָּ֥ ֖א  דִּ   ֶלֱהוֵּ

ית ַ֣ ַאֲחרִּ ָ֑א  בְׁ ְך   יֹוַמיָׁ מָָׁ֨  ֶחלְׁ

י ָּ֥ וֵּ ֶחזְׁ ְך  וְׁ ֶ֛ אשָׁ ל־   רֵּ ַעֶֽ

ְך ֖ בָׁ כְׁ שְׁ ָּ֥ה מִּ נָׁ ּוא: דְׁ  פ הֶֽ

תְׁ   )כט( נְׁ א   ַאַ֣ כָָׁ֗  ַמלְׁ

יֹונְָׁך֙  ְך   ַרעְׁ ַ֣ בָׁ כְׁ שְׁ  ַעל־מִּ

קּו לִּ֔ ה  סְׁ ֶ֛ י  מָׁ ָּ֥ ֖א  דִּ   ֶלֱהוֵּ

י ַ֣ ָ֑ה   ַאֲחרֵּ נָׁ א  דְׁ ַּ֧ לֵּ גָׁ ֶ֛א  וְׁ ַזיָׁ   רָׁ

ְך ֖ עָׁ י  הֹודְׁ ָּ֥ ה־דִּ א:   מָׁ ֶֽ   ֶלֱהוֵּ

ה   )ל( א  ַוֲאנָָׁ֗ ֹ֤ ה֙   לָׁ מָׁ כְׁ חָׁ   בְׁ

י יַתָּ֥ י־אִּ ֶֽ י֙   דִּ ל־   בִּ ן־כָׁ מִּ

א ָּ֥א  ַחַייָׁ֔ זָׁ ֖ה  רָׁ נָׁ י  דְׁ ַ֣ י   ֱגלִּ ָ֑  לִּ

ן הֵָּ֗ ַרת֙   לָׁ בְׁ י  ַעל־דִּ ֹ֤   דִּ

א֙  רָׁ שְׁ א   פִּ ַ֣ כָׁ ַמלְׁ  לְׁ

֔עּון הֹודְׁ ָּ֥י  יְׁ יֹונֵּ ַרעְׁ ְך  וְׁ ֖ בָׁ בְׁ   לִּ

ע: ַדֶֽ נְׁ תְׁ   )לא(  תִּ נְׁ  ַאַ֣

א כָָׁ֗ ֹ֤ה  ַמלְׁ זֵּ תָׁ֙   חָׁ יְׁ ּו   ֲהַו֙  ַוֲאלָ֨

ם ָּ֥ לֵּ יא  ַחד֙   צְׁ א   ַשגִּ֔ מָָׁ֨  ַצלְׁ

ן ָּ֥ כֵּ ב  דִּ ָּּ֥ה  ַרֶ֛ יוֵּ זִּ יר  וְׁ ֖   ַיתִּ

ם ַ֣ אֵּ ְך   קָׁ ָ֑ לָׁ בְׁ קָׁ ּ֖ה  לְׁ וֵּ רֵּ   וְׁ

יל: ֶֽ חִּ ּוא  )לב(  דְׁ א  הַ֣ מָָׁ֗   ַצלְׁ

ּה֙  אשֵּ ב  רֵּ ַהַ֣ י־דְׁ ֶֽ ב  דִּ   טָׁ֔

י ֹוהִּ י   ֲחדָּ֥ ֖עֹוהִּ רָׁ י   ּודְׁ ַ֣   דִּ

ף ַסָ֑ י  כְׁ ֹוהִּ עָּ֥ ּה  מְׁ ֖ תֵּ כָׁ ַירְׁ י  וְׁ ָּ֥   דִּ

ש: ֶֽ חָׁ י  )לג(  נְׁ ֖קֹוהִּ י  שָׁ ַ֣   דִּ

ֶזָ֑ל י  ַפרְׁ ֹוהִּ לֹ֕ ין֙   ַרגְׁ הֵּ נְׁ י   מִּ ַ֣  דִּ

ל ֶז֔ ין  ַפרְׁ ֖ הֵּ נְׁ י  ּומִּ ָּ֥ ף:  דִּ   ֲחַסֶֽ

יֵּאל, נִּ דָׁ מֹו   ֲאֶשר  לְׁ   שְׁ

ַשאַצר: טְׁ לְׁ ָך  בֵּ   יָׁכֹול   ֲהֶישְׁ

י נִּ יעֵּ הֹודִּ   ֲאֶשר   ַהֲחלֹום  ֶאת  לְׁ

י יתִּ אִּ ֶאת  רָׁ רֹונֹו?  וְׁ תְׁ   )כז(   פִּ

יֵּאל  עֹוֶנה נִּ נֵּי  דָׁ פְׁ   ַהֶמֶלְך   לִּ

ר: אֹומֵּ ז  וְׁ רָׁ   ַהֶמֶלְך   ֲאֶשר  הָׁ

ל ין  שֹואֵּ ים,  אֵּ מִּ ים,   ֲחכָׁ פִּ   ַאשָׁ

ים  ֻטמִּ ים  ַחרְׁ מִּ קֹוסְׁ ים  וְׁ כֹולִּ  יְׁ

יד ַהגִּ ם,  )כח(  ַלֶמֶלְך.  לְׁ   יֵּש   אּולָׁ

ם  ֱאלֹוּהַ  ַמיִּ ַגֶלה  ַבשָׁ ים,  מְׁ זִּ  רָׁ

יעַ  הֹודִּ ֶנַצר,  ַלֶמֶלְך  וְׁ בּוַכדְׁ  ַמה  נְׁ

ֶיה הְׁ ית  ֶשיִּ ַאֲחרִּ ים,   בְׁ   ַהיָׁמִּ

ָך יֹונֹות  ֲחלֹומְׁ ֶחזְׁ ָך  וְׁ   ַעל   רֹאשְׁ

כָׁ  שְׁ ָךמִּ  הּוא.  ֶזה בְׁ

ה,  )כט(  ַהֶמֶלְך,  ַאתָׁ

בֹוֶתיָך שְׁ ָך  ַעל  ַמחְׁ בְׁ כָׁ שְׁ לּו,   מִּ   עָׁ

ֶיה   ַמה הְׁ י  ֶשיִּ ן,  ַאֲחרֵּ ה  כֵּ ַגלֵּ  ּומְׁ

ים זִּ רָׁ יֲעָך  הָׁ ֶיה.  ַמה  הֹודִּ הְׁ  ֶשיִּ

י,  )ל( ה  לֹא  ַוֲאנִּ מָׁ כְׁ חָׁ  ֶשֶיש  בְׁ

י ל  בִּ כָׁ ים  מִּ ה  ַהַחיִּ לָׁ גְׁ י  נִּ ז  לִּ  רָׁ

א  ֶזה, ַרת,  ַעל  ֶאלָׁ בְׁ   ֶשֶאת   דִּ

רֹון תְׁ יעּו,  ַלֶמֶלְך  ַהפִּ ֶאת   יֹודִּ   וְׁ

יֹונֹות ָך  ַרעְׁ בְׁ ע.  לִּ דָׁ   )לא(   תֵּ

ה יתָׁ   רֹוֶאה  ַהֶמֶלְך,  ַאתָׁ יִּ נֵּה  הָׁ הִּ  וְׁ

ד  ֶצֶלם דֹול,  ֶאחָׁ דֹול   ֶזה  ֶצֶלם  גָׁ   גָׁ

רֹו  הּוא ד  ַרב,  ַוֲהדָׁ ָך  עֹומֵּ דְׁ  ֶנגְׁ

הּו אֵּ א.  ּוַמרְׁ   ַהֶצֶלם   )לב(  נֹורָׁ

ב  ֶשל  רֹאשֹו  ַההּוא,  טֹוב,  זָׁהָׁ

זֵּהּו יו  חָׁ רֹועֹותָׁ   ֶכֶסף,   ֶשל  ּוזְׁ

יו עָׁ יו  מֵּ כָׁ ירֵּ ֹחֶשת.  ֶשל  וִּ   )לג(   נְׁ

יו ֶזל,  ֶשל  שֹוקָׁ יו,  ַברְׁ לָׁ ֶהן  ַרגְׁ   מֵּ

ֶזל   ֶשל ֶהן  ַברְׁ ֶרש.   ֶשל  ּומֵּ   חָׁ

,  רֹוֶאה  )לד( יתָׁ יִּ   ַעד   הָׁ

ה תָׁ רְׁ כְׁ ם,   ֶשלֹא  ֶאֶבן  ֶשנִּ יַָׁדיִּ   בְׁ

interpretation thereof?' 2,27 

Daniel answered before the 

king, and said: 'The secret 

which the king hath asked can 

neither wise men, enchanters, 

magicians, nor astrologers, 

declare unto the king; 2,28 but 

there is a God in heaven that 

revealeth secrets, and He hath 

made known to the king 

Nebuchadnezzar what shall be 

in the end of days. Thy dream, 

and the visions of thy head upon 

thy bed, are these: {P} 

2,29 as for thee, O king, thy 

thoughts came [into thy mind] 

upon thy bed, what should come 

to pass hereafter; and He that 

revealeth secrets hath made 

known to thee what shall come 

to pass. 2,30 But as for me, this 

secret is not revealed to me for 

any wisdom that I have more 

than any living, but to the intent 

that the interpretation may be 

made known to the king, and 

that thou mayest know the 

thoughts of thy heart. 2,31 

Thou, O king, sawest, and 

behold a great image. This 

image, which was mighty, and 

whose brightness was 

surpassing, stood before thee; 

and the appearance thereof was 

terrible. 2,32 As for that image, 

its head was of fine gold, its 

breast and its arms of silver, its 

belly and its thighs of brass, 

2,33 its legs of iron, its feet part 

of iron and part of clay. 2,34 

Thou sawest till that a stone was 

cut out without hands, which 

smote the image upon its feet 

that were of iron and clay, and 

broke them to pieces. 2,35 Then 

was the iron, the clay, the brass, 
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ַ֣ה  )לד( זֵּ תָׁ   חָׁ יְׁ ד   ֲהַוָ֗ י   ַעַ֠ ַ֣   דִּ

ֶזֶֶֹּ֤֥רת גְׁ תְׁ ֶבן֙   הִּ א   ֶא֙ ַ֣ י־לָׁ  דִּ

ן יִּ יַד֔ ת  בִּ ֹ֤ חָׁ א֙   ּומְׁ מָׁ ַצלְׁ  לְׁ

י ֔לֹוהִּ י  ַעל־ַרגְׁ ָּ֥ א   דִּ ֖ לָׁ זְׁ  ַפרְׁ

א ָ֑ פָׁ ַחסְׁ ֶקת  וְׁ ֖ ַהדֵּ ֹון:  וְׁ מֶֽ   הִּ

ן  )לה( יִּ אַדַ֣ קּו  בֵּ ַ֣ ה   דָׁ   ַכֲחדֶָׁׁ֡

א֩  לָׁ זְׁ א  ַפרְׁ פָָׁ֨ א  ַחסְׁ שָׁ֜ חָׁ   נְׁ

א ַ֣ פָׁ א   ַכסְׁ ַדֲהבָָׁ֗   ַוֲהוֹו֙   וְׁ

ּור עַ֣ י־  כְׁ רֵּ דְׁ ן־אִּ ט  מִּ יִּ   ַק֔

א ֹ֤ שָׁ מֹון֙   ּונְׁ א  הִּ ל־   רּוחָׁ֔ כָׁ וְׁ

ר ח  ֲאַת֖ ֲתַכַ֣ שְׁ א־הִּ ֹון   לָׁ הָ֑  לְׁ

ַ֣א׀ נָׁ ַאבְׁ ת   וְׁ ַ֣ חָׁ י־מְׁ ֶֽ  דִּ

א מָָׁ֗ ַצלְׁ ֶ֛ת  לְׁ ּור  ֲהוָׁ טָּ֥ ב  לְׁ   ַר֖

ת ָּ֥ לָׁ א:  ּומְׁ ֶֽ עָׁ ל־ַארְׁ  )לו(   כָׁ

ַ֣ה נָׁ א  דְׁ מָׁ֔ ּה  ֶחלְׁ ֖ רֵּ שְׁ   ּופִּ

ר א:   נֵּאַמָּ֥ ֶֽ כָׁ ם־ַמלְׁ  ֳקדָׁ

תְׁ   )לז( נְׁ א  ַאַ֣ כָׁ֔ ֶלְך   ַמלְׁ  ֶמ֖

ָ֑א ַכיָׁ י  ַמלְׁ ּהאֱ   דִִּּ֚ ַ֣ א  לָׁ ַמיָׁ֔   שְׁ

א ָּ֥ כּותָׁ ֶ֛א  ַמלְׁ נָׁ סְׁ א   חִּ ָּ֥ פָׁ קְׁ תָׁ  וְׁ

א ֖ רָׁ יקָׁ ֶֽ ְך:  וִּ ֶֽ ַהב־לָׁ   )לח(   יְׁ

י ַ֣ ל־דִּ כָׁ ין  ּובְׁ ַ֣ רִּ יְׁ ֶֽ נֵּי־  דָׁ ֶֽ בְׁ

א נָׁשָׁ ת  ֲאַ֠ יַוָ֨ א  חֵּ ֹ֤ רָׁ   בָׁ

ַמיָׁא֙  עֹוף־שְׁ ב  וְׁ ַהַ֣ ְך  יְׁ ידָׁ֔   בִּ

ְך ֖ טָׁ לְׁ ַהשְׁ ֹון  וְׁ הָ֑ לְׁ כָׁ ־   בְׁ תְׁ ַאנְׁ

ה   ֔הּוא ֖ אשָׁ י   רֵּ ָּ֥ א:   דִּ ֶֽ   ַדֲהבָׁ

ְך  )לט( ָ֗ רָׁ תְׁ ּום   ּובָׁ קֶ֛  תְׁ

ּו כָּ֥ י  ַמלְׁ ֖ ֳחרִּ ע  אָׁ ְֶָּ֑֥ך   ֲאַרַ֣ נָׁ  מִּ

ּו כָ֨ ה  ּוַמלְׁ ֹ֤ אָׁ יתָׁ לִּ י֙   תְׁ ֳחרִּ  אָׁ

י ַ֣ א  דִּ שָׁ֔ חָׁ י  נְׁ ָּ֥ ט   דִּ ַל֖ שְׁ  תִּ

א: ֶֽ עָׁ ל־ַארְׁ כָׁ  )מ(   בְׁ

כּו֙  ה  ּוַמלְׁ אָׁ֔ יעָׁ ַ֣ בִּ ָּ֥א  רְׁ   ֶתֱהוֵּ

ה ֖ יפָׁ א  ַתקִּ ָ֑ לָׁ זְׁ ַפרְׁ ל־   כְׁ כָׁ

ל י  ֳקבֵָּ֗ ֹ֤ א֙   דִּ לָׁ זְׁ ק  ַפרְׁ ֹ֤ ַהדֵּ   מְׁ

ל֙  שֵּ חָׁ א  וְׁ לָׁ א   ֹכ֔ ֶ֛ לָׁ זְׁ ַפרְׁ כְׁ  ּוֶֽ

ע ַעָּ֥ רָׁ י־מְׁ ֶֽ ין   דִּ ֖ לֵּ ל־אִּ  כָׁ

ק ָּ֥ ַע:  ַתדִּ ֹרֶֽ תֵּ י־  )מא(  וְׁ ֶֽ דִּ וְׁ

ה תָׁ יְׁ ַ֣א   ֲחַז֜ ַליָׁ  ַרגְׁ

א תָָׁ֗ עָׁ בְׁ ֶאצְׁ ן  וְׁ הִֵּ֞ נְׁ ף  מִּ   ֲחַסֹ֤

ר֙  י־ֶפחָׁ ֶֽ ין  דִּ ַ֣ הֵּ נְׁ ל  ּומִּ ֶז֔   ַפרְׁ

ּו כֹ֤ ה֙   ַמלְׁ יגָׁ לִּ ה  פְׁ   ֶתֱהוֵּ֔

א ָּ֥ תָׁ בְׁ צְׁ ן־נִּ י  ּומִּ ָּ֥ א   דִּ ֖ לָׁ זְׁ  ַפרְׁ

יו  ַעל  ַהֶצֶלם  ֶאת  ַוַתְך לָׁ   ֶשל   ַרגְׁ

ֶזל ֶחֶרש,  ַברְׁ ֶדק  וְׁ ן.   ַותָׁ   אֹותָׁ

ֶזל,  הּוַדקּו  ֲאַזי  )לה(  ַהַברְׁ

ֹחֶשת,  ַהֶחֶרש,  ַהֶכֶסף  ַהנְׁ

ב, ַהזָׁהָׁ יּו  וְׁ הָׁ ֹמץ   וְׁ נֹות  כְׁ רְׁ גָׁ  מִּ

ץ א  ַקיִּ שָׁ ם  ַותִּ רּוַח,  אֹותָׁ ל   הָׁ כָׁ   וְׁ

קֹום א  לֹא  מָׁ צָׁ מְׁ ֶהם,  נִּ ֶאֶבן  לָׁ הָׁ  וְׁ

ה  ֲאֶשר תָׁ כְׁ ה   ַהֶצֶלם  ֶאת   הִּ תָׁ יְׁ   הָׁ

ַהר דֹול,  לְׁ ה  גָׁ אָׁ לְׁ ל  ּומָׁ ֶרץ.   כָׁ אָׁ   הָׁ

ֶאת  ַהֲחלֹום,  ֶזה  )לו( רֹונֹו   וְׁ תְׁ   פִּ

נֵּי  נֹאַמר פְׁ ה   )לז(  ַהֶמֶלְך.  לִּ   ַאתָׁ

ים,  ֶמֶלְך  ַהֶמֶלְך, כִּ לָׁ   ֲאֶשר   ַהמְׁ

י ם  ֱאֹלהֵּ ַמיִּ ָך  נַָׁתן  ַהשָׁ   ֶאת   לְׁ

ה, לּוכָׁ ֹעז,  ֶאת  ַהמְׁ ֶאת   הָׁ   וְׁ

ֶאת  ַהֹתֶקף  )לח(  בֹוד.ַהכָׁ   וְׁ

ל כָׁ ים  ּובְׁ רִּ נֵּי  ֶשדָׁ ם,  בְׁ דָׁ אָׁ  ֶאת  הָׁ

ֶדה  ַחַית עֹוף  ַהשָׁ ם  וְׁ ַמיִּ   נַָׁתן   ַהשָׁ

ָך יָׁדְׁ ָך  בְׁ יטְׁ לִּ שְׁ הִּ ם,  וְׁ ֻכלָׁ ה   בְׁ   ַאתָׁ

ב.  רֹאש  הּוא  )לט(  ַהזָׁהָׁ

ַאֲחֶריָך קּום  וְׁ כּות  תָׁ   ַאֶחֶרת   ַמלְׁ

ה לָׁ פֵּ ָך,  שְׁ מְׁ כּות   מִּ   ּוַמלְׁ

ית ישִּ לִּ ֹחֶשת,  ַאֶחֶרת  שְׁ נְׁ  מִּ

ֹשל  ֲאֶשר מְׁ ל  תִּ כָׁ ֶרץ.  בְׁ אָׁ   )מ(   הָׁ

כּות ית  ּוַמלְׁ יעִּ בִּ ֶיה  רְׁ הְׁ ה  תִּ  ֲחזָׁקָׁ

ֶזל, ל  ַכַברְׁ ֶזל   ֻעַמת-כָׁ   ֶשַהַברְׁ

ק  דֵּ ן  מֵּ טֹוחֵּ ֶזל   ַהֹכל,  ֶאת  וְׁ ַכַברְׁ   וְׁ

עַ  ל  ֶאת  –  ַהרֹועֵּ ֶלה  כָׁ ק   אֵּ דֵּ   תָׁ

ֹרַע. תָׁ יתָׁ   ַוֲאֶשר  )מא(  וְׁ אִּ  רָׁ

ם ַליִּ ַרגְׁ עֹות,  הָׁ בָׁ ֶאצְׁ הָׁ ֶהן  וְׁ  מֵּ

ר  ֶחֶרש ֶהן  ַהיֹוצֵּ ֶזל,  ּומֵּ  ַברְׁ

כּות ה  ַמלְׁ ֶיה,  ֲחלּוקָׁ הְׁ ֹעֶצם   תִּ   ּומֵּ

ֶזל ֶיה  ַהַברְׁ הְׁ ּה,  יִּ ל  בָׁ  ֻעַמת-כָׁ

יתָׁ  אִּ ֶזל  ֶשרָׁ ב  ַברְׁ ֹערָׁ ֶחֶרש   מְׁ   בְׁ

ין. עֹות   )מב(  ַהטִּ בְׁ ֶאצְׁ   וְׁ

the silver, and the gold, broken 

in pieces together, and became 

like the chaff of the summer 

threshing-floors; and the wind 

carried them away, so that no 

place was found for them; and 

the stone that smote the image 

became a great mountain, and 

filled the whole earth. 2,36 This 

is the dream; and we will tell the 

interpretation thereof before the 

king. 2,37 Thou, O king, king of 

kings, unto whom the God of 

heaven hath given the kingdom, 

the power, and the strength, and 

the glory; 2,38 and wheresoever 

the children of men, the beasts 

of the field, and the fowls of the 

heaven dwell, hath He given 

them into thy hand, and hath 

made thee to rule over them all; 

thou art the head of gold. 2,39 

And after thee shall arise 

another kingdom inferior to 

thee; and another third kingdom 

of brass, which shall bear rule 

over all the earth. 2,40 And the 

fourth kingdom shall be strong 

as iron; forasmuch as iron 

breaketh in pieces and beateth 

down all things; and as iron that 

crusheth all these, shall it break 

in pieces and crush. 2,41 And 

whereas thou sawest the feet 

and toes, part of potters' clay, 

and part of iron, it shall be a 

divided kingdom; but there shall 

be in it of the firmness of the 

iron, forasmuch as thou sawest 

the iron mixed with miry clay. 

2,42 And as the toes of the feet 

were part of iron, and part of 

clay, so part of the kingdom 

shall be strong, and part thereof 

broken. 2,43 And whereas thou 

sawest the iron mixed with miry 
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ּה ֱהוֵּא־ַבָ֑ ל֙   ֶלֶֽ ל־ֳקבֵּ י   כָׁ ַ֣  דִּ

ה תָׁ יְׁ א  ֲחַז֔ לָׁ֔ זְׁ רְׁ ב   ַפָ֨ ַר֖ עָׁ  מְׁ

ף א:  ַבֲחַסָּ֥ ֶֽ ינָׁ  )מב(   טִּ

ת֙  עָׁ בְׁ ֶאצְׁ א  וְׁ ַליָׁ֔ ין   ַרגְׁ ָּ֥ הֵּ נְׁ  מִּ

ֶז֖ל ין  ַפרְׁ ַ֣ הֵּ נְׁ ף  ּומִּ ן־   ֲחַסָ֑ מִּ

ת ֹ֤ צָׁ א֙   קְׁ כּותָׁ ַ֣ה   ַמלְׁ  ֶתֱהוֵּ

ה יפָׁ֔ ַנּ֖ה  ַתקִּ ָּ֥ה  ּומִּ   ֶתֱהוֵּ

ה: ֶֽ ירָׁ בִּ י   )מג(  תְׁ ַ֣ דִּ תָׁ   וְׁ יְׁ   ֲחַזָ֗

א֙ פַ  לָׁ זְׁ ַרב֙   רְׁ עָׁ ף   מְׁ  ַבֲחַסַ֣

א ינָׁ֔ ין   טִּ ֹ֤ בִּ רְׁ עָׁ תְׁ  ֶלֱהֹון֙   מִּ

ע ַרַ֣ זְׁ א  בִּ א־   ֲאנָׁשָׁ֔ ֶֽ לָׁ  וְׁ

ן ין  ֶלֱהֹוָּ֥ ֖ קִּ בְׁ ַ֣ה  דָׁ נָׁ ם־   דְׁ עִּ

ָ֑ה נָׁ י  דְׁ ַ֣ דִּ א־כְׁ ֶֽ א  הֵּ לָׁ֔ זְׁ   ַפרְׁ

א ָּ֥ ב  לָׁ ַר֖ עָׁ תְׁ א:   מִּ ֶֽ פָׁ ם־ַחסְׁ  עִּ

ֹון  )מד( יהִ֞ יֹומֵּ בְׁ י   ּוֶֽ ַּ֧   דִּ

ַ֣א ַכיָׁ ּון ַמלְׁ נָ֗ ים֩  אִּ קִּ ּה  יְׁ  ֱאלָָׁ֨

ֹ֤א ַמיָׁ כּו֙   שְׁ י  ַמלְׁ ֹ֤   דִּ

ין֙  מִּ לְׁ עָׁ א  לְׁ ַ֣ ל   לָׁ ַחַב֔ תְׁ  תִּ

ה כּותָׁ֔ לְׁ ם  ּוַמָ֨ ַעָּ֥ ן   לְׁ ֖ ֳחרָׁ  אָׁ

א ַ֣ ק  לָׁ ָ֑ בִּ תְׁ שְׁ ק   תִּ ֹ֤  ַתדִּ

יף֙  סֵּ תָׁ ין   וְׁ ַ֣ לֵּ ל־אִּ  כָׁ

א תָׁ֔ וָׁ כְׁ יא  ַמלְׁ ֖ הִּ ּום   וְׁ קָּ֥  תְׁ

ֶֽא: ַמיָׁ לְׁ עָׁ ל־   )מה(  לְׁ כָׁ

ל ַ֣ תָׁ   ֳקבֵּ יְׁ י־ֲחַזֶׁ֡ ֶֽ י   דִּ ַ֣  דִּ

א֩  טּורָׁ ֶרת  מִּ ֶזָ֨ גְׁ תְׁ ֶבן   אִּ  ֶא֜

אדִּ  ַ֣ ן  י־לָׁ יִּ יַדָ֗ ֶקת  בִּ ַהדֵּ   וְַׁ֠

א לָָׁ֨ זְׁ א  ַפרְׁ ֹ֤ שָׁ חָׁ א֙   נְׁ פָׁ   ַחסְׁ

א ַ֣ פָׁ א   ַכסְׁ ַדֲהבָׁ֔ ּה  וְׁ ָּ֥   ַרב֙   ֱאלָׁ

ע א  הֹוַדַ֣ כָׁ֔ ַמלְׁ ה  לְׁ ֶ֛ י  מָׁ ָּ֥   דִּ

֖א י  ֶלֱהוֵּ ַ֣ ָ֑ה  ַאֲחרֵּ נָׁ יב  דְׁ ָּ֥ ַיצִּ   וְׁ

א ֖ מָׁ ן  ֶחלְׁ יַמָּ֥ הֵּ ּה:  ּומְׁ ֶֽ רֵּ שְׁ   פִּ

 פ

ן  )מו( אַדיִּ א  בֵַּ֠ ֹ֤ כָׁ   ַמלְׁ

ֶנַצר֙  ּוַכדְׁ בֶֽ ל  נְׁ ַפַ֣ ַעל־   נְׁ

י ֔פֹוהִּ ֖אל  ַאנְׁ יֵּ נִּ דָׁ ד   ּולְׁ ָ֑ גִּ  סְׁ

ה֙  חָׁ נְׁ ין  ּומִּ יֹחחִּ֔ ַ֣ נִּ ר   וְׁ  ֲאַמ֖

ה כָׁ ָּ֥ ַנסָׁ ּה:  לְׁ ֶֽ נֵּה֩   )מז(  לֵּ  עָׁ

א כָָׁ֨ אל   ַמלְׁ יֵּ֜ נִּ דָׁ ר   לְׁ ַמָ֗ אָׁ  וְׁ

ֹשט֙  ן־קְׁ י  מִּ ַ֣ ֹון  דִּ ֲהכָ֗   ֱאלָׁ

ּוא ּה   הַ֣ ַּ֧ ין  ֱאלָׁ ֶ֛ הִּ א   ֱאלָׁ ָּ֥ רֵּ   ּומָׁ

ין ֖ כִּ ה  ַמלְׁ ַ֣ לֵּ גָׁ ין  וְׁ ָ֑ זִּ י   רָׁ ַ֣  דִּ

ם, ַליִּ ַרגְׁ ֶהן  הָׁ ֶזל  מֵּ ֶהן   ַברְׁ   ּומֵּ

ת  ֶחֶרש, צָׁ קְׁ כּותַהמַ   מִּ ֶיה  לְׁ הְׁ  תִּ

ה, ֶמנָׁה  ֲחזָׁקָׁ ֶיה  ּומִּ הְׁ ה.   תִּ בּורָׁ   שְׁ

יתָׁ   ַוֲאֶשר  )מג( אִּ ֶזל  רָׁ  ַהַברְׁ

ב ֹערָׁ ֶחֶרש  מְׁ ין,  בְׁ  ַהטִּ

ים בִּ רְׁ עָׁ תְׁ יּו  מִּ הְׁ ֶזַרע  יִּ  בְׁ

ים, ֲאנָׁשִּ לֹא  הָׁ יּו  וְׁ הְׁ ים  יִּ קִּ בֵּ  דְׁ

ֶזה,  ֶזה מֹו  בָׁ ֶזל  כְׁ   לֹא   ֶשַהַברְׁ

ב רֵּ עָׁ תְׁ ם  יִּ ֶרש.  עִּ   )מד(   ֶהחָׁ

יֶהם ימֵּ ים  ֶשל  ּובִּ כִּ לָׁ ם,   ַהמְׁ הֵּ   הָׁ

ים י  יָׁקִּ ם  ֱאֹלהֵּ ַמיִּ כּות,   ַהשָׁ   ַמלְׁ

ם  ֲאֶשר עֹולָׁ ת,   לֹא  לְׁ חֵּ שָׁ   תִּ

ּה כּותָׁ ַעם  ּוַמלְׁ ר  לְׁ   לֹא   ַאחֵּ

זֵּב, עָׁ ק  תֵּ דֵּ ַכֶלה  תָׁ ל  ּותְׁ ֶלה   כָׁ   אֵּ

ֻכיֹות, יא  ַהַמלְׁ הִּ  ַתֲעֹמד  וְׁ

ים. מִּ עֹולָׁ ל  )מה(  לְׁ   ֻעַמת -כָׁ

, יתָׁ אִּ י  ֶשרָׁ ן  כִּ ר  מִּ הָׁ ה  הָׁ תָׁ רְׁ כְׁ  נִּ

ם,  ֶשלֹא   ֶאֶבן יַָׁדיִּ ה  בְׁ קָׁ דֵּ הֵּ   ֶאת   וְׁ

ֶזל, ֶאת  ַהַברְׁ ֹחֶשת,  וְׁ ֶאת   ַהנְׁ   וְׁ

ֶאת  ַהֶחֶרש, ֶאת  ַהֶכֶסף,  וְׁ  וְׁ

ב, ל  ַהזָׁהָׁ אֵּ דֹול  הָׁ יעַ   ַהגָׁ  ֶאת  הֹודִּ

ֶיה  ַמה  ַהֶמֶלְך, הְׁ י  ֶשיִּ  ֶזה,  ַאֲחרֵּ

נָׁכֹון ן ַהֲחלֹום וְׁ ֶנֱאמָׁ רֹונֹו. פִּ   וְׁ  תְׁ

ֶנַצר   ַהֶמֶלְך  ֲאַזי  )מו( בּוַכדְׁ   נְׁ

נָׁיו,  ַעל  נַָׁפל יֵּאל  פָׁ נִּ דָׁ ַגד,   ּולְׁ   סָׁ

ה חָׁ נְׁ ים  ּומִּ יחֹוחִּ נִּ ַמר  וְׁ ְך   אָׁ ַנסֵּ   לְׁ

יֵּאל   ַהֶמֶלְך  עֹוֶנה  )מז(  לֹו. נִּ דָׁ   לְׁ

ר: אֹומֵּ י  ֱאֶמת  וְׁ יֶכם   כִּ   ֱאֹלהֵּ

י  הּוא ים,  ֱאֹלהֵּ ֱאֹלהִּ   ַוֲאדֹונֵּי   הָׁ

ים ֲאדֹונִּ ַגֶלה  הָׁ ים,  ּומְׁ זִּ   ֲאֶשר   רָׁ

תָׁ  ַגלֹות  יָֹׁכלְׁ ז  ֶאת  לְׁ רָׁ  ַהֶזה.  הָׁ

יֵּאל   ֶאת  ַהֶמֶלְך  ֲאַזי  )מח( נִּ   דָׁ

ל, דֵּ נֹות  גִּ דֹולֹות   ַרבֹות   ּוַמתָׁ   גְׁ

הּו  לֹו,  נַָׁתן יטֵּ לִּ ַישְׁ ל   ַעל  וְׁ   כָׁ

clay, they shall mingle 

themselves by the seed of men; 

but they shall not cleave one to 

another, even as iron doth not 

mingle with clay. 2,44 And in 

the days of those kings shall the 

God of heaven set up a 

kingdom, which shall never be 

destroyed; nor shall the 

kingdom be left to another 

people; it shall break in pieces 

and consume all these 

kingdoms, but it shall stand for 

ever. 2,45 Forasmuch as thou 

sawest that a stone was cut out 

of the mountain without hands, 

and that it broke in pieces the 

iron, the brass, the clay, the 

silver, and the gold; the great 

God hath made known to the 

king what shall come to pass 

hereafter; and the dream is 

certain, and the interpretation 

thereof sure.' 

2,46 Then the king 

Nebuchadnezzar fell upon his 

face, and worshipped Daniel, 

and commanded that they 

should offer an offering and 

sweet odours unto him. 2,47 

The king spoke unto Daniel, and 

said: 'Of a truth it is, that your 

God is the God of gods, and the 

Lord of kings, and a revealer of 

secrets, seeing thou hast been 

able to reveal this secret.' 2,48 

Then the king made Daniel 

great, and gave him many great 

gifts, and made him to rule over 

the whole province of Babylon, 

and to be chief prefect over all 

the wise men of Babylon. 2,49 

And Daniel requested of the 

king, and he appointed 

Shadrach, Meshach, and Abed-

nego, over the affairs of the 
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תָׁ  לְׁ כֵּ֔ א  יְׁ ֖ לֵּ גְׁ מִּ ָּ֥ה  לְׁ זָׁ ה:   רָׁ ֶֽ נָׁ   דְׁ

ן  )מח( יִּ א   ֱאַדָ֨ כָׁ֜  ַמלְׁ

ַ֣אל יֵּ נִּ דָׁ י  לְׁ ן   ַרבִָּ֗ נָָׁ֨  ּוַמתְׁ

ן ֹ֤ בָׁ רְׁ ן֙   ַרבְׁ יאָׁ ּה   ַשגִּ ַהב־לֵּ֔  יְׁ

ּה טֵּ֔ לְׁ שְׁ ַהָ֨ ל  וְׁ ל־   ַע֖  כָׁ

יַנַ֣ת דִּ ל  מְׁ ֶבָ֑ ין   בָׁ נִּ֔ גְׁ ַרב־סִּ  וְׁ

ל י  ַע֖ ָּ֥ ימֵּ ל־ַחכִּ ל:   כָׁ ֶבֶֽ  בָׁ

יֵּאל֙  )מט( נִּ דָׁ א וְׁ ַ֣ עָׁ ן־  בְׁ מִּ

אמַ  כָׁ֔ י  לְׁ ל   ּוַמנִָּ֗  ַעֹ֤

א֙  תָׁ ידְׁ ֶֽ י  ֲעבִּ יַנַ֣ת   דִִּּ֚ דִּ  מְׁ

ל ֶב֔ ְך  בָׁ ַרָּ֥ ַשדְׁ ְך   לְׁ יַש֖  מֵּ

ד ַ֣ ֹו  ַוֲעבֵּ גָ֑ ֖אל   נְׁ יֵּ נִּ דָׁ  וְׁ

ע ַרָּ֥ תְׁ א:פ בִּ ֶֽ כָׁ    ַמלְׁ

יַנת דִּ ֶבל,  מְׁ ַרב  בָׁ ים  וְׁ נִּ גָׁ   ַעל   סְׁ

ל י  כָׁ מֵּ ֶבל.  ַחכְׁ יֵּאל   )מט(  בָׁ נִּ דָׁ   וְׁ

ש קֵּ ן  בִּ ַמן  ַהֶמֶלְך,  מִּ   ַעל   ַויְׁ

יַנת  ֲעבֹוַדת דִּ ֶבל  מְׁ   ֶאת   בָׁ

ַרְך, יַשְך  ַשדְׁ ד  מֵּ גֹו,   ַוֲעבֵּ   נְׁ

יֵּאל נִּ דָׁ ַשַער וְׁ  ַהֶמֶלְך.  בְׁ

province of Babylon; but Daniel 

was in the gate of the king. 
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א  כָָׁ֗ ַמלְׁ ר  ֶנַצַ֣ בּוַכדְׁ נְׁ )א( 

ּ֙ה  ב רּומֵּ ַה֔ י־דְׁ ֶֽ ם דִּ ַ֣ לֵּ ֲעַב֙ד צְׁ

ין  ַ֣ ַאמִּ ּ֖ה  יֵּ תָׁ פְׁ ין  תִּ֔ שִּ ין  ַ֣ ַאמִּ

ת   ַעַ֣ קְׁ בִּ בְׁ ּ֙ה  ימֵּ ֲאקִּ ת  ָ֑ שִּ

ל: )ב(  ֶבֶֽ יַנ֖ת בָׁ דִּ מְׁ א בִּ ֔ דּורָׁ

ח  ַלֶׁ֡ שְׁ א  כֶָׁׁ֡ ַמלְׁ ר  ֶנַצַ֣ בּוַכדְׁ ּונְׁ

א  ַניֶָׁׁ֡ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ ַלֶֽ ַנַ֣ש׀  כְׁ מִּ לְׁ

ַ֣ ַניָׁ גְׁ א סִּ תֶָׁׁ֡ ַפֲחוָׁ ּוֶֽ א 

ֹ֤א   ַריָׁ בְׁ דָָׁ֨ גְׁ ַריָׁ֩א  זְׁ גָׁ ֲאַדרְׁ

ל   ֹכ֖ וְׁ א  יֵּ֔ תָׁ פְׁ תִּ ַריָׁ֙א  בְׁ תָׁ דְׁ

֙א   תֵּ מֵּ לְׁ א  ָ֑ ינָׁתָׁ ֶֽ דִּ מְׁ ַ֣י  ֹטנֵּ לְׁ שִּ

ים  ֖ ֲהקֵּ י  ָּ֥ דִּ א  מָׁ֔ ַצלְׁ ת  ַלֲחנַֻכַ֣

)ג(  א:  ֶֽ כָׁ ַמלְׁ ר  ֶנַצָּ֥ בּוַכדְׁ נְׁ

ין   שִֶּׁ֡ ַכנְׁ תְׁ ֶֽ מִּ ן  יִּ אַדֶׁ֡ בֵּ

ַ֣א  ַניָׁ גְׁ סִּ א  ַניֶָׁׁ֡ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ

ַפחֲ  ַ֣א  ּוֶֽ ַריָׁ זְׁ גָׁ ֲאַדרְׁ א  תֶָׁׁ֡ וָׁ

א   יֵָּ֗ תָׁ פְׁ א תִּ ַריָׁ֜ בְׁ תָָׁ֨ ַריָׁ֩א דְׁ בְׁ דָׁ גְׁ

א   ינָׁתָׁ֔ ֶֽ דִּ מְׁ ַ֣י  ֹטנֵּ לְׁ שִּ ֹכ֙ל  וְׁ

ים  ֖ ֲהקֵּ י  ָּ֥ דִּ א  מָׁ֔ ַצלְׁ ת  ַלֲחנַֻכַ֣

י֙ן  מִּ יְׁ ֶֽ קָׁ וְׁ א  ָ֑ כָׁ ַמלְׁ ר  ֶנַצַ֣ בּוַכדְׁ נְׁ

ים  ֖ ֲהקֵּ י  ָּ֥ דִּ א  מָׁ֔ ַצלְׁ ל  ַ֣ ֳקבֵּ לָׁ

֖א   רֹוזָׁ כָׁ וְׁ )ד(  ר:  ֶנַצֶֽ בּוַכדְׁ נְׁ

יִּ  ָ֑ חָׁ בְׁ א  ַ֣ רֵּ י֙ן קָׁ רִּ מְׁ ֶֽ אָׁ ֹון  כֹ֤ לְׁ ל 

ֶֽא:  ַניָׁ שָׁ לִּ וְׁ ֖א  ֻאַמיָׁ א  ַמיָׁ֔ מְׁ ַעֶֽ

ּון   עֶׁ֡ מְׁ שְׁ י־תִּ ֶֽ דִּ א  נֶָׁׁ֡ דָׁ עִּ )ה( בְׁ

א  יתָׁ רֹוקִּ שְׁ ַמַ֠ ַ֣א  נָׁ ַקרְׁ ל  ַ֣ קָׁ

י֙ן   רִּ תֵּ ַסנְׁ פְׁ א  ֹ֤ כָׁ ַסבְׁ ֹוס  רָ֨ ַקתְׁ

א  ָ֑ רָׁ מָׁ זְׁ ַ֣י  נֵּ זְׁ ל  ֹכ֖ וְׁ ה  יָׁ֔ נְׁ ֹפַ֣ סּומְׁ

ֶלם   ֶצַ֣ לְׁ דּו֙ן  גְׁ סְׁ תִּ וְׁ ּון  לֹ֤ פְׁ תִּ

י   ָּ֥ דִּ א  ים  ַדֲהבָׁ֔ ֖ ֲהקֵּ

)ו(   א:  ֶֽ כָׁ ַמלְׁ ר  ֶנַצָּ֥ בּוַכדְׁ נְׁ

ֻגָ֑ד  סְׁ יִּ וְׁ ל  ֖ פֵּ יִּ א  ָּ֥ י־לָׁ ּוַמן־דִּ

א  מֵּ֔ רְׁ תְׁ יִּ א  ַ֣ ַבּה־ַשֲעתָׁ

א  ֖ נּורָׁ ּון  ֹוא־ַאתָּ֥ גֶֽ לְׁ

ה  נֶָׁׁ֡ ל דְׁ ַ֣ ל־ֳקבֵּ א: )ז( כָׁ ֶֽ תָׁ דְׁ ֶֽ יָׁקִּ

ין   ַ֣ עִּ מְׁ ֶֽ שָׁ י  ַ֣ דִּ כְׁ א  נֶָׁׁ֡ מְׁ ּה־זִּ בֵּ

נָׁ֩א   ַקרְׁ ל  ַ֣ קָׁ א  ַמיֶָׁׁ֡ ל־ַעמְׁ ֶֽ כָׁ

רֹ֤  ַקתְׁ א  יתָׁ֜ ֹוקִּ רָ֨ ֹוס ַמשְׁ

ַ֣י  נֵּ זְׁ ל  ֹכ֖ וְׁ ין  ֔ רִּ טֵּ ַסנְׁ פְׁ ֙א  כָׁ ַשבְׁ

א  ַמיָׁ֜ מְׁ ל־ַעֶֽ ֶֽ כָׁ ין  לִָּ֨ פְׁ ֶֽ נָׁ א  ָ֑ רָׁ מָׁ זְׁ

י֙ן  דִּ גְׁ ֶֽ סָׁ א  ַניָָׁ֗ שָׁ לִּ וְׁ ַ֣א  ֻאַמיָׁ

ה   שָׁ עָׁ ַהֶמֶלְך  ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ )א( 

ַאמֹות  הֹו  בְׁ גָׁ ב,  זָׁהָׁ ֶצֶלם 

ש,   שֵּ ַאמֹות  בֹו  חְׁ רָׁ ים,  שִּ שִּ

יַנת  דִּ מְׁ א בִּ ַעת דּורָׁ קְׁ בִּ ימֹו בְׁ ֱהקִּ

ַהֶמֶלְך,  ֶנַצר  בּוַכדְׁ ּונְׁ )ב(  ֶבל.  בָׁ

ֶאת   ַכנֵּס  לְׁ ַלח  שָׁ

ים,  נִּ גָׁ ַהסְׁ ים,  נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׁ

ים, ַהַפחֹות, הַ  רִּ בָׁ זְׁ ים, ַהגִּ יֹוֲעצִּ

ל   כָׁ וְׁ ים  רִּ ַהשֹוטְׁ ים,  טִּ ַהשֹופְׁ

בֹוא   לָׁ ינֹות,  דִּ ַהמְׁ י  יטֵּ ַשלִּ

ים  קִּ הֵּ ֲאֶשר  ַהֶצֶלם,  ַלֲחנַֻכת 

ֲאַזי  )ג(  ַהֶמֶלְך.  ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ

ים,   נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׁ ים  סִּ ַכנְׁ תְׁ מִּ

ים,   ַהיֹוֲעצִּ ַהַפחֹות,  וְׁ ים  נִּ גָׁ ַהסְׁ

רִּ  בָׁ זְׁ ים,  ַהגִּ טִּ ַהשֹופְׁ ים, 

י   יטֵּ ַשלִּ ל  כָׁ וְׁ ים,  רִּ ַהשֹוטְׁ

ַהֶצֶלם,  ַלֲחנַֻכת  ינֹות  דִּ ַהמְׁ

ֶנַצר ַהֶמֶלְך,   בּוַכדְׁ ים נְׁ קִּ ֲאֶשר הֵּ

ֻעַמת ַהֶצֶלם, ֲאֶשר   ים לְׁ דִּ עֹומְׁ וְׁ

רֹוז  ַהכָׁ ֶנַצר. )ד( וְׁ בּוַכדְׁ ים נְׁ קִּ הֵּ

ים   רִּ אֹומְׁ ֶכם  לָׁ ֹכַח:  בְׁ א    – קֹורֵּ

ֻאמֹות הָׁ ים  ַעמִּ שֹונֹות.    הָׁ ַהלְׁ וְׁ

ֶאת  עּו  מְׁ שְׁ תִּ ֲאֶשר  ת  עֵּ בָׁ )ה( 

ַהנֵֶּבל,   יל,  לִּ ֶהחָׁ ַהֶקֶרן,  קֹול 

ל   כָׁ וְׁ ב  עּוגָׁ הָׁ ים,  נִּ ַהמִּ נֹור,  ַהכִּ

דּו   גְׁ סְׁ תִּ וְׁ לּו  פְׁ תִּ ַהֶזֶמר,  ינֵּי  מִּ

ים  קִּ הֵּ ֲאֶשר  ב,  ַהזָׁהָׁ ֶצֶלם  לְׁ

י  ּומִּ )ו(  ַהֶמֶלְך.  ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ

סְׁ  יִּ וְׁ ֹפל  יִּ ה  ֶשלֹא  עָׁ ַבשָׁ ּה  בָׁ ֹגד, 

ש   אֵּ הָׁ ַשן  בְׁ כִּ תֹוְך  לְׁ ַלְך  יֻשְׁ

ל ֶרת. )ז( כָׁ ֻעַמת ֶזה בֹו  -ַהבֹועָׁ

ל   כָׁ ים  עִּ ֶששֹומְׁ כְׁ ַמן,  ַבזְׁ

ַהֶקֶרן,  קֹול  ֶאת  ים  ַעמִּ הָׁ

ים   נִּ נֹור, ַהמִּ יל, ַהנֵֶּבל, ַהכִּ לִּ ֶהחָׁ

3,1 Nebuchadnezzar the king 

made an image of gold, whose 

height was threescore cubits, 

and the breadth thereof six 

cubits; he set it up in the plain 

of Dura, in the province of 

Babylon. 3,2 Then 

Nebuchadnezzar the king sent 

to gather together the satraps, 

the prefects, and the governors, 

the judges, the treasurers, the 

counsellors, the sheriffs, and 

all the rulers of the provinces, 

to come to the dedication of the 

image which Nebuchadnezzar 

the king had set up. 3,3 Then 

the satraps, the prefects, and 

the governors, the judges, the 

treasurers, the counsellors, the 

sheriffs, and all the rulers of 

the provinces, were gathered 

together unto the dedication of 

the image that 

Nebuchadnezzar the king had 

set up; and they stood before 

the image that 

Nebuchadnezzar had set up. 

3,4 And the herald cried aloud: 

'To you it is commanded, O 

peoples, nations, and 

languages, 3,5 that at what 

time ye hear the sound of the 

horn, pipe, harp, trigon, 

psaltery, bagpipe, and all kinds 

of music, ye fall down and 

worship the golden image that 

Nebuchadnezzar the king hath 

set up; 3,6 and whoso falleth 

not down and worshippeth 

shall the same hour be cast into 

the midst of a burning fiery 

furnace.' 3,7 Therefore at that 

time, when all the peoples 

heard the sound of the horn, 

pipe, harp, trigon, psaltery, and 

all kinds of music, all the 
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ים  ֖ ֲהקֵּ י  ָּ֥ דִּ א  ַדֲהבָׁ֔ ֶלם  ֶצַ֣ לְׁ

)ח(  א:  ֶֽ כָׁ ַמלְׁ ר  ֶנַצָּ֥ בּוַכדְׁ נְׁ

א   נָׁ֔ מְׁ ּה־זִּ בֵּ ֙ה  נָׁ דְׁ ל  ֹ֤ ל־ֳקבֵּ כָׁ

ין  ָ֑ אִּ דָׁ ַכשְׁ ין  ַ֣ רִּ ֻגבְׁ בּו  ֖ רִּ קְׁ

י  וַ  ָּ֥ דִּ י֖הֹון  צֵּ ַקרְׁ לּו  ֲאַכָּ֥

ין   ֔ רִּ מְׁ ַ֣ אָׁ ֶֽא: )ט( ֲענֹ֙ו וְׁ יֵּ הּודָׁ יְׁ

א   ֖ כָׁ א ַמלְׁ ָ֑ כָׁ ר ַמלְׁ ֶנַצ֖ בּוַכדְׁ נְׁ לִּ

תְׁ  נְׁ ַאַ֣ )י(  י:  ֶֽ ֱחיִּ ין  ָּ֥ מִּ לְׁ עָׁ לְׁ

ל־ י כָׁ ַ֣ םְ֒ דִּ עֵּ תָׁ טְׁ מְׁ ַ֣ ֘א שָׁ כָׁ ַמלְׁ

ַ֣א   נָׁ ל ַקרְׁ ַ֣ ע קָׁ ַמֶׁ֡ שְׁ י־יִּ ֶֽ ש דִּ ֱאנֶָׁׁ֡

ֹוס  רָ֨ ַקתְׁ א  יתָׁ ֹרקִּ שְׁ ַמַ֠

ַסנְׁ  א פְׁ ֹ֤ כָׁ ה ַשבְׁ יָׁ֔ נְׁ סּוֹפַ֣ י֙ן וְׁ רִּ תֵּ

ֻג֖ד  סְׁ יִּ ל וְׁ ָּ֥ פֵּ א יִּ ָ֑ רָׁ מָׁ ַ֣י זְׁ נֵּ ל זְׁ ֹכ֖ וְׁ

א: )יא( ּוַמן־  ֶֽ ֶלם ַדֲהבָׁ ֶצָּ֥ לְׁ

א   מֵֹּ֕ רְׁ תְׁ ֻגָ֑ד יִּ סְׁ יִּ ל וְׁ ֖ פֵּ א יִּ ָּ֥ י־לָׁ דִּ

א  ֖ נּורָׁ ּון  ֹוא־ַאתָּ֥ גֶֽ לְׁ

י   יַתִ֞ אִּ )יב(  א:  ֶֽ תָׁ דְׁ ֶֽ יָׁקִּ

יתָׁ  ֹ֤ י־ַמנִּ ֶֽ ן דִּ איִָּ֗ הּודָׁ ין יְׁ ַ֣ רִּ ֻגבְׁ

יַד֙ת   הֹו֙ן ַעל־ֲעבִּ יַנַ֣ת יָׁתְׁ דִּ מְׁ

ד  ַ֣ ַוֲעבֵּ ְך  יַש֖ ְך מֵּ ַרָּ֥ ל ַשדְׁ ֶב֔ בָׁ

ּו  מֶֽ א־שָָׁ֨ ְך לָׁ לֵָּ֗ ַ֣א אִּ ַריָׁ ֹו ֻגבְׁ גָ֑ נְׁ

ְ֙ך  הָׁ אלָׁ ֶֽ ם לֵּ עֵּ֔ ֙א טְׁ כָׁ ְך ַמלְׁ ֹ֤ ֲעלָׁ

א   ֶ֛ ַדֲהבָׁ ֶלם  ֶצַּ֧ ּולְׁ ין  חִּ֔ לְׁ פָׁ א  ַ֣ לָׁ

ין: ֶֽ דִּ גְׁ סָׁ א  ָּ֥ לָׁ תָׁ  ימְׁ ֖ ֲהקֵּ י  ָּ֥  דִּ

ן        ס יִּ אַדֹ֤ בֵּ )יג( 

ה  ַוֲחמָׁ֔ ז  ַגַ֣ רְׁ בִּ ֶנַצ֙ר  בּוַכדְׁ נְׁ

ְך   ַרָּ֥ ַשדְׁ לְׁ ה  יָׁ֔ תָׁ ַהיְׁ לְׁ ֲאַמ֙ר 

֙ן  יִּ אַד֙ בֵּ ֹו  גָ֑ נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעבֵּ ְך  יַש֖ מֵּ

ם  ָּ֥ ֳקדָׁ יּו  ֖ יתָׁ הֵּ ְך  לֵּ֔ אִּ ַ֣א  ַריָׁ ֻגבְׁ

ֹ֤ה   נֵּ עָׁ )יד(  א:  ֶֽ כָׁ ַמלְׁ

֔הֹון   לְׁ ר  ַמַ֣ אָׁ וְׁ ֶנַצ֙ר  ַכדְׁ ֻבֶֽ נְׁ

ְך   יַש֖ מֵּ ְך  ַרָּ֥ ַשדְׁ א  דָֹׁ֕ ַהצְׁ

א   ֹ֤ לָׁ י  ַהָ֗ אלָׁ ֶֽ לֵּ ֹו  גָ֑ נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעבֵּ

ּו ין  חִּ֔ לְׁ ֶֽ פָׁ יכֹו֙ן  יתֵּ ֶֽ ֶלם  אִּ ֶצַּ֧ לְׁ

א   ָּ֥ לָׁ יֶמת  ֖ ֲהקֵּ י  ָּ֥ דִּ א  ֶ֛ ַדֲהבָׁ

ן   ַּ֧ הֵּ ן  ַעִ֞ כְׁ )טו(  ין:  ֶֽ דִּ גְׁ ֶֽ סָׁ

י   ַ֣ דִּ ין  ָ֗ ידִּ ֲעתִּ ֹון  יכַ֣ יתֵּ ֶֽ אִּ

ל   ַ֣ קָׁ ּון  עֶׁ֡ מְׁ שְׁ י־תִּ ֶֽ דִּ א  נֶָׁׁ֡ דָׁ עִּ בְׁ

ס   ֹרַ֣ א ַקתְׁ ַ֣ יתָׁ רֹוקִּ ַ֣א ַמשְׁ נָׁ ַקרְׁ

י֩ן  רִּ תֵּ ַסנְׁ פְׁ א  כֶָׁׁ֡ ַשבְׁ

א  ָ֗ רָׁ מָׁ ַ֣י זְׁ נֵּ ל׀ זְׁ ֹכַ֣ ה וְׁ יָׁ֜ נְׁ ֹפָ֨ סּומְׁ וְׁ

ל   כָׁ ים  לִּ נֹופְׁ ַהֶזֶמר,  ינֵּי  מִּ ל  כָׁ וְׁ

ֻאמ הָׁ ים,  ַעמִּ שֹונֹות,  הָׁ ַהלְׁ וְׁ ֹות 

ֲאֶשר   ב,  ַהזָׁהָׁ ֶצֶלם  לְׁ ים  דִּ סֹוגְׁ

)ח(  ַהֶמֶלְך.  ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ ים  קִּ הֵּ

ל בּו  -כָׁ רְׁ קָׁ ַמן,  ַבזְׁ בֹו  ֶזה  ֻעַמת 

יאּו   הֹוצִּ וְׁ ים  דִּ ַכשְׁ ים  ֲאנָׁשִּ

נּו   ים. )ט( עָׁ הּודִּ ם ֶשל ַהיְׁ תָׁ בָׁ דִּ

ֶנַצר ַהֶמֶלְך:   בּוַכדְׁ נְׁ לִּ ים  רִּ אֹומְׁ וְׁ

)י( ַהֶמלֶ  ֱחיֵּה.  ים  מִּ עֹולָׁ לְׁ ְך 

ל   ֶשכָׁ ַצו,  תָׁ  ַשמְׁ ַהֶמֶלְך  ה  ַאתָׁ

ַמע ֶאת קֹול ַהֶקֶרן,   שְׁ יש ֶשיִּ אִּ

ים   נִּ נֹור, ַהמִּ יל, ַהנֵֶּבל, ַהכִּ לִּ ֶהחָׁ

ֹפל   ינֵּי ַהֶזֶמר, יִּ ל מִּ כָׁ ב וְׁ עּוגָׁ הָׁ וְׁ

י   ב. )יא( ּומִּ ֶצֶלם ַהזָׁהָׁ ֹגד לְׁ סְׁ יִּ וְׁ

ֹגד, יֻ  סְׁ יִּ ֹפל וְׁ תֹוְך  ֶשלֹא יִּ ַלְך לְׁ שְׁ

)יב(   ֶרת.  ַהבֹועָׁ ש  אֵּ הָׁ ַשן  בְׁ כִּ

ֲאֶשר  ים,  הּודִּ יְׁ ים  ֲאנָׁשִּ יֵּש 

ֲעבֹוַדת   ַעל  ם  אֹותָׁ יתָׁ  נִּ מִּ

ֶבל   יַנת בָׁ דִּ יַשְך    –מְׁ ַרְך, מֵּ ַשדְׁ

ֶלה לֹא   אֵּ ים הָׁ ֲאנָׁשִּ גֹו, הָׁ ד נְׁ ַוֲעבֵּ

ֶאת   ב,  לֵּ ַהֶמֶלְך  ֶליָך  עָׁ מּו  שָׁ

ים, ּולְׁ  דִּ ינָׁם עֹובְׁ ֶצֶלם  ֱאֹלֶהיָך אֵּ

ינָׁם  אֵּ ימֹותָׁ  ֲהקִּ ֲאֶשר  ב  ַהזָׁהָׁ

ים. דִּ ֲאַזי        ס  סֹוגְׁ )יג( 

ַמר  אָׁ ה,  מָׁ חֵּ וְׁ ֹרֶגז  בְׁ ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ

יַשְך   מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ ֶאת  יא  בִּ הָׁ לְׁ

ים   ֲאנָׁשִּ הָׁ ֶאת  ֲאַזי  גֹו;  נְׁ ד  ַוֲעבֵּ

ַהֶמֶלְך.   נֵּי  פְׁ לִּ יאּו  בִּ הֵּ ֶלה  אֵּ הָׁ

ר  אֹומֵּ וְׁ ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ עֹוֶנה  )יד( 

יַשְך  ַרְך, מֵּ ֶהם: ֲהֶבֱאֶמת ַשדְׁ לָׁ

ֱאֹלהַ  ֶאת  גֹו,  נְׁ ד  ֶכם  ַוֲעבֵּ ינְׁ אֵּ י 

ֲאֶשר   ב  ַהזָׁהָׁ ֶצֶלם  ּולְׁ ים  דִּ עֹובְׁ

ים?   דִּ סֹוגְׁ ֶכם  ינְׁ אֵּ י  ימֹותִּ ֲהקִּ

ֶכם   ֶישְׁ ם  אִּ ה  ַעתָׁ )טו( 

peoples, the nations, and the 

languages, fell down and 

worshipped the golden image 

that Nebuchadnezzar the king 

had set up. 3,8 Wherefore at 

that time certain Chaldeans 

came near, and brought 

accusation against the Jews. 

3,9 They spoke and said to 

Nebuchadnezzar the king: 'O 

king, live for ever! 3,10 Thou, 

O king, hast made a decree, 

that every man that shall hear 

the sound of the horn, pipe, 

harp, trigon, psaltery, and 

bagpipe, and all kinds of 

music, shall fall down and 

worship the golden image; 

3,11 and whoso falleth not 

down and worshippeth shall be 

cast into the midst of a burning 

fiery furnace. 3,12 There are 

certain Jews whom thou hast 

appointed over the affairs of 

the province of Babylon, 

Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego; these men, O king, 

have not regarded thee: they 

serve not thy gods, nor worship 

the golden image which thou 

hast set up.' {S}  

3,13 Then Nebuchadnezzar in 

his rage and fury commanded 

to bring Shadrach, Meshach, 

and Abed-nego. Then were 

these men brought before the 

king. 3,14 Nebuchadnezzar 

spoke and said unto them: 'Is it 

true, O Shadrach, Meshach, 

and Abed-nego, that ye serve 

not my gods, nor worship the 

golden image which I have set 

up? 3,15 Now if ye be ready 

that at what time ye hear the 

sound of the horn, pipe, harp, 

trigon, psaltery, and bagpipe, 
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תִּ  וְׁ ּון  לַ֣ פְׁ א  תִּ ַ֣ מָׁ ַצלְׁ לְׁ דּו֘ן  גְׁ סְׁ

א  ַ֣ לָׁ ֙ן  הֵּ וְׁ תְ֒  דֵּ י־ַעבְׁ ֶֽ דִּ

ה  ַ֣ ַבּה־ַשֲעתָׁ ֔דּון  גְׁ סְׁ תִּ

ּון   ֹוא־ַאתָּ֥ גֶֽ לְׁ ֔מֹון  רְׁ תְׁ תִּ

ּוא  ּוַמן־הַ֣ א  ָ֑ תָׁ דְׁ ֶֽ יָׁקִּ א  ֖ נּורָׁ

ן־  מִּ ֖כֹון  נְׁ בִּ יזְׁ ֶֽ שֵּ יְׁ י  ָּ֥ דִּ ּה  ֱאלָׁ֔

ְך   ַרֹ֤ ַשדְׁ ֹו  ֲענָ֗ )טז(  י:  ֶֽ דָׁ יְׁ

ין  ֖ רִּ מְׁ אָׁ וְׁ ֔גֹו  נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעבֵּ יַשְ֙ך  מֵּ

ָ֑א כָׁ ַמלְׁ א־  לְׁ ֶֽ לָׁ ר  ֶנַצ֔ ּוַכדְׁ בֶֽ נְׁ

ֶ֛ה  נָׁ דְׁ ַעל־  נָׁה  ֲאַנַּ֧חְׁ ין  חִָּ֨ ַחשְׁ

ן  ַ֣ ְך: )יז( הֵּ ֶֽ בּותָׁ ֖ם ַלֲהתָׁ גָׁ תְׁ פִּ

נָׁא   י־ֲאַנַ֣חְׁ ֶֽ דִּ נָׁ֙א  ַה֙ ֱאלָׁ י  יַתָ֗ אִּ

נָׁא   יזָׁבּוַתָ֑ שֵּ לְׁ ל  ֖ יָׁכִּ ין  חִּ֔ לְׁ ֶֽ פָׁ

א  ֶ֛ תָׁ דְׁ ֶֽ יָׁקִּ א  ַּ֧ נּורָׁ ּון  ן־ַאתָ֨ מִּ

ב:  ֶֽ יזִּ שֵּ יְׁ א  ֖ כָׁ ַמלְׁ ְך  ָּ֥ דָׁ ן־יְׁ ּומִּ

א יְׁ  ן לָׁ֔ ַ֣ הֵּ יַע ֶלֱהוֵּא־ )יח( וְׁ ָּ֥ דִּ

א־   ְ֙ך לָׁ הָׁ אלָׁ ֶֽ י לֵּ ֹ֤ א דִּ ָ֑ כָׁ ְך ַמלְׁ ֖ לָׁ

ֶלם  ֶצַּ֧ ּולְׁ ין  חִּ֔ לְׁ ֶֽ פָׁ נָׁא  יַתַ֣ אִּ

א   ָּ֥ לָׁ תָׁ  ימְׁ ֖ ֲהקֵּ י  ָּ֥ דִּ א  ֶ֛ ַדֲהבָׁ

ֻגֶֽד: סְׁ ן        ס  נִּ יִּ אַדָ֨ )יט( בֵּ

א   ֱחמָָׁ֗ י  ַ֣ לִּ מְׁ תְׁ הִּ ר  ֶנַצ֜ בּוַכדְׁ נְׁ

י  ַתנִּ֔ ֶאשְׁ ֙י  ֙פֹוהִּ ַאנְׁ ם  ֹ֤ לֵּ ּוצְׁ

 ַ֣ ַוֲעבֵּ ְך  יַש֖ מֵּ ְך  ַרָּ֥ ד ַעל־ַשדְׁ

ַ֣א   זֵּ מֵּ לְׁ ַמ֙ר  אָׁ וְׁ ֹ֤ה  נֵּ עָׁ ֹו  גָ֑ נְׁ

ל   ַעֶ֛ ה  עָׁ֔ בְׁ ד־שִּ ַחָ֨ א  ַאתּונָׁ֔ לְׁ

)כ(   ּה:  ֶֽ יֵּ זְׁ מֵּ לְׁ ֖ה  ֲחזֵּ י  ָּ֥ דִּ

י  ַ֣ דִּ ֙ל  יִּ י־ַח֙ רֵּ ֶֽ בָׁ גִּ ין  ֹ֤ רִּ ֻגבְׁ ּולְׁ

ה   תָׁ֔ ַכפָׁ לְׁ ֲאַמ֙ר  ּה  לֵּ֔ ַחיְׁ בְׁ

ֹו  גָ֑ ד נְׁ ַ֣ ְך ַוֲעבֵּ יַש֖ ְך מֵּ ַרָּ֥ ַשדְׁ לְׁ

א  ֖ נּורָׁ ּון  ַאתָּ֥ לְׁ א  מֵֹּ֕ רְׁ מִּ לְׁ

)כא( א:  ֶֽ תָׁ דְׁ ֶֽ ן    יָׁקִּ יִּ אַד֜ בֵּ

תּ֙ו  ֙ פִּ כְׁ ְך  לֵָּ֗ אִּ ַ֣א  ַריָׁ ֻגבְׁ

י֔הֹון   שֵּ ַפטְׁ יהֹו֙ן  לֵּ בָׁ ַסרְׁ בְׁ

ֹון  יהָ֑ ֻבשֵּ ּולְׁ ֖הֹון  תְׁ לָׁ בְׁ ַכרְׁ וְׁ

א   ֖ נּורָׁ ּון  ֹוא־ַאתָּ֥ גֶֽ לְׁ יו  מִֹּ֕ ּורְׁ

ל  ַ֣ ל־ֳקבֵּ כָׁ )כב(  א:  ֶֽ תָׁ דְׁ ֶֽ יָׁקִּ

֙א  כָׁ ַמלְׁ ת  ַלֹ֤ מִּ י  ִ֞ ן־דִּ מִּ ה  נָָׁ֗ דְׁ

ַ֣ה  זֵּ אֵּ ֖א  ַאתּונָׁ וְׁ ה  פָׁ֔ צְׁ ַמחְׁ

ירָׁ  ָ֑ י  ַיתִּ ֹ֤ דִּ ְך  לֵָּ֗ אִּ ַ֣א  ַריָׁ ֻגבְׁ א 

יַשְ֙ך  מֵּ ְך  ַרֹ֤ ַשדְׁ לְׁ קּ֙ו  ֙ ַהסִּ

֔מֹון   הִּ ל  ַ֣ ַקטִּ ֔גֹו  נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעבֵּ

עּו   מְׁ שְׁ ֶשתִּ ת  עֵּ ֶשבָׁ ים,  ידִּ ֲעתִּ

יל, ַהנֵֶּבל   לִּ ֶאת קֹול ַהֶקֶרן, ֶהחָׁ

ל   כָׁ וְׁ ב  עּוגָׁ הָׁ וְׁ ים  נִּ ַהמִּ נֹור,  ַהכִּ

ד גְׁ סְׁ תִּ וְׁ לּו  פְׁ תִּ ַהֶזֶמר,  ינֵּי  ּו  מִּ

ם לֹא   אִּ י; וְׁ יתִּ שִּ ַלֶצֶלם ֲאֶשר עָׁ

כּו   לְׁ שְׁ תָׁ ה  עָׁ ַבשָׁ ּה  בָׁ דּו,  גְׁ סְׁ תִּ

ַהבֹוֶעֶרת,   ש  אֵּ הָׁ ַשן  בְׁ כִּ תֹוְך  לְׁ

ֶכם   ילְׁ י הּוא ֱאלֹוַּה ֲאֶשר ַיצִּ ּומִּ

יַשְך  ַרְך, מֵּ נּו ַשדְׁ י. )טז( עָׁ יָׁדָׁ מִּ

ַלֶמֶלְך:   ים  רִּ אֹומְׁ וְׁ גֹו  נְׁ ד  ַוֲעבֵּ

 ֹ ֶנַצר, ל בּוַכדְׁ נּו  נְׁ ים ֲאַנחְׁ יכִּ רִּ א צְׁ

ם   . )יז( אִּ יֶבךָׁ ר ֶזה ַלֲהשִּ בָׁ ַעל דָׁ

נּו   ֲאַנחְׁ ֲאֶשר  ינּו,  ֱאֹלהֵּ יֵּש 

נּו   ילֵּ ַהצִּ לְׁ יָׁכֹול  ים,  דִּ עֹובְׁ

ַהבֹוֶעֶרת,   ש  אֵּ הָׁ ַשן  בְׁ כִּ מִּ

ם   אִּ יל. )יח( וְׁ ָך ַהֶמֶלְך ַיצִּ יָׁדְׁ ּומִּ

י   ָך, ַהֶמֶלְך, כִּ ֶיה לְׁ הְׁ לֹא, יָׁדּוַע יִּ

אֹלֶהיָך אֵּ  ים,  לֵּ דִּ נּו עֹובְׁ ֲאַנחְׁ ין 

ימֹותָׁ  ֲהקִּ ֲאֶשר  ב  ַהזָׁהָׁ ֶצֶלם  ּולְׁ

ֹגד. סְׁ נִּ ֲאַזי        ס  לֹא  )יט( 

ה,  מָׁ חֵּ א  ַמלֵּ תְׁ נִּ ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ

ַעל   ה,  תָׁ ַתנְׁ שְׁ הִּ נָׁיו  פָׁ מּות  ּודְׁ

גֹו;  נְׁ ד  ַוֲעבֵּ יַשְך  מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ

ֶאת   יק  ַהסִּ לְׁ ר  אֹומֵּ וְׁ עֹוֶנה 

ֶשבַ  ַאַחת  ַעל  ן  שָׁ בְׁ ַעל  ַהכִּ ע, 

)כ(   יקֹו.  ַהסִּ לְׁ אּוי  ֶשרָׁ

ֲאֶשר   ל  ַחיִּ י  בֹורֵּ גִּ ים  ַלֲאנָׁשִּ וְׁ

ַרְך,   ֹפת ֶאת ַשדְׁ כְׁ ַמר לִּ ילֹו אָׁ חֵּ בְׁ

יְך   לִּ ַהשְׁ לְׁ גֹו,  נְׁ ד  ַוֲעבֵּ יַשְך  מֵּ

ֶרת. )כא(  ש ַהבֹועָׁ אֵּ ַשן הָׁ בְׁ כִּ לְׁ

תּו   פְׁ כְׁ נִּ ֶלה  אֵּ הָׁ ים  ֲאנָׁשִּ הָׁ ֲאַזי 

יהֶ  נֹותֵּ תְׁ כָׁ יֶהם,  לֹותֵּ מְׁ שִּ ם,  בְׁ

יֶהם   בּושֵּ ּולְׁ יֶהם  עֹותֵּ בְׁ גְׁ מִּ

ש   אֵּ הָׁ ַשן  בְׁ כִּ תֹוְך  לְׁ כּו  לְׁ שְׁ הָׁ וְׁ

and all kinds of music, ye fall 

down and worship the image 

which I have made [, well]; but 

if ye worship not, ye shall be 

cast the same hour into the 

midst of a burning fiery 

furnace; and who is the god 

that shall deliver you out of my 

hands?' 3,16 Shadrach, 

Meshach, and Abed-nego, 

answered and said to the king: 

'O Nebuchadnezzar, we have 

no need to answer thee in this 

matter. 3,17 If our God whom 

we serve is able to deliver us, 

He will deliver us from the 

burning fiery furnace, and out 

of thy hand, O king. 3,18 But if 

not, be it known unto thee, O 

king, that we will not serve thy 

gods, nor worship the golden 

image which thou hast set up.' 

{S} 3,19 Then was 

Nebuchadnezzar filled with 

fury, and the form of his visage 

was changed, against 

Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego; he spoke, and 

commanded that they should 

heat the furnace seven times 

more than it was wont to be 

heated. 3,20 And he 

commanded certain mighty 

men that were in his army to 

bind Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego, and to cast them 

into the burning fiery furnace. 

3,21 Then these men were 

bound in their cloaks, their 

tunics, and their robes, and 

their other garments, and were 

cast into the midst of the 

burning fiery furnace. 3,22 

Therefore because the king's 

commandment was 

peremptory, and the furnace 
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)כג(   א:  ֶֽ נּורָׁ י  ָּ֥ דִּ א  ֖ יבָׁ בִּ שְׁ

֔הֹון  תֵּ ַ֣ לָׁ תְׁ ְ֙ך  לֵּ אִּ ֹ֤א  ַריָׁ ֻגבְׁ וְׁ

ֹו  גָ֑ נְׁ ד  ַ֣ ַוֲעבֵּ ְך  יַש֖ מֵּ ְך  ַרָּ֥ ַשדְׁ

א  ָּ֥ ֹוא־ַאתּון־נּורָׁ גֶֽ לְׁ לּו  ַפֶ֛ נְׁ

ַכפְׁ  א מְׁ ֖ תָׁ דְׁ ֶּ֥קִּ ֶֽ ין:יָׁ ֶֽ  פ תִּ

ר   ֶנַצַ֣ בּוַכדְׁ נְׁ ֙ן  יִּ ֱאַד֙ )כד( 

ם   ַ֣ קָׁ וְׁ ַוּ֖ה  תְׁ א  כָׁ֔ ַמלְׁ

ר   ַמ֜ אָׁ וְׁ ה  נֵָּ֨ עָׁ ה  ָ֑ לָׁ הָׁ בְׁ תְׁ הִּ בְׁ

ין   ָ֨ רִּ ֻגבְׁ ֩א  ֲהלָׁ י  ֹוהִּ רָ֗ בְׁ ֶֽ ַהדָׁ לְׁ

֙א  גֹוא־נּורָׁ ינָׁא לְׁ ֹ֤ מֵּ א רְׁ תָׁ֜ לָׁ תְׁ

י֙ן  רִּ מְׁ אָׁ וְׁ ן  ַנֶֹּ֤֥יִּ עָׁ ין  תִּ֔ ַכפְׁ מְׁ

א:  ֶֽ כָׁ ַמלְׁ א  ֖ יבָׁ ַיצִּ א  כָׁ֔ ַמלְׁ לְׁ

ַמָ֗  אָׁ ַ֣ה וְׁ נֵּ ה  )כה( עָׁ א־ֲאנָָׁ֨ ֶֽ ר הָׁ

֙ן  יִּ ַר֙ ה שְׁ עָָׁ֗ בְׁ ין ַארְׁ ַ֣ רִּ ה ֻגבְׁ זֵּ֜ חָׁ

א  ֔ ֹוא־נּורָׁ גֶֽ בְׁ ין  ַ֣ כִּ לְׁ ַמהְׁ

ֹון   הָ֑ בְׁ י  יַתַ֣ אִּ א־  לָׁ ל  ֖ ַוֲחבָׁ

ה   ֖ מֵּ דָׁ ה  אָׁ֔ יעָׁ בִּ ֶֽ רְׁ י  ַ֣ דִּ ּ֙ה  וֵּ רֵּ וְׁ

ין: ֶֽ הִּ ַבר־ֱאלָׁ )כו(        ס  לְׁ

ר  ֶנַצָ֗ בּוַכדְׁ נְׁ ב  ַ֣ רֵּ קְׁ ן  יִּ אַד֜ בֵּ

אְ֒  תָׁ דְׁ ֶֽ א יָׁקִּ ַ֣ ּון נּורָׁ ַר֘ע ַאתַ֣ תְׁ   לִּ

ְך   יַשַּ֧ ְך מֵּ ַרָ֨ ר ַשדְׁ ַמָ֗ אָׁ ַ֣ה וְׁ נֵּ עָׁ

י־  ֶֽ דִּ י  ֹוהִּ דֶ֛ ַעבְׁ ֹו  גֶ֛ ד־נְׁ ַוֲעבֵּ

ֹו   ֶוֱאתָ֑ ֻפַ֣קּו  ה  ֖ אָׁ לָׁ עִּ א  ָּ֥ הָׁ ֱאלָׁ

ְך  ַרָּ֥ ַשדְׁ ין  קִָּ֗ פְׁ ֶֽ נָׁ ן  יִּ אַדַ֣ בֵּ

ֹוא  ן־גָּ֥ מִּ ֖גֹו  נְׁ ד  ָּ֥ ַוֲעבֵּ ְך  יַשֶ֛ מֵּ

ין  שִּ ַכנְׁ תְׁ ֶֽ מִּ ּוַ֠ )כז(  א:  ֶֽ נּורָׁ

ַ֣א  ַניָׁ גְׁ סִּ א  ַניִָׁ֞ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ

תָׁ  אְ֒ ּוַפֲחוָׁ כָׁ ַמלְׁ י  ַ֣ רֵּ בְׁ ַהדָׁ וְׁ ֘א 

֩י  דִּ ְך  לֵֶּׁ֡ אִּ ַ֣א  ַריָׁ ֻגבְׁ לְׁ ן  ַזֶַּ֣֥יִּ חָׁ

א  ֜ נּורָׁ ט  לֵָּ֨ א־שְׁ ֶֽ לָׁ

ר  ַעֹ֤ ּושְׁ ֹון  הָ֗ מְׁ ֶגשְׁ בְׁ

ְך   ַר֔ חָׁ תְׁ הִּ א  ַ֣ לָׁ הֹו֙ן  אשְׁ ֶֽ רֵּ

יַח   ַ֣ רֵּ ֹו וְׁ נָ֑ א שְׁ ַ֣ י֖הֹון לָׁ לֵּ בָׁ רְׁ סָׁ וְׁ

ֹון: )כח(  הֶֽ ת בְׁ ֖ א ֲעדָׁ ָּ֥ ֔נּור לָׁ

ר  ַמָ֗ אָׁ וְׁ ר  ֶנַצ֜ ּוַכדְׁ בֶֽ נְׁ ה  נֵָּ֨ עָׁ

י ֹ֤ רִּ ְך  בְׁ ַרֹ֤ י־ַשדְׁ ֶֽ ֲההֹו֙ן דִּ ְך ֱאלָׁ

ח   ַלֹ֤ י־שְׁ ֶֽ ֔גֹו דִּ ד נְׁ ַ֣ יַשְ֙ך ַוֲעבֵּ מֵּ

י  ֔דֹוהִּ ַעבְׁ ַ֣ב לְׁ יזִּ שֵּ ּ֙ה וְׁ ֲאכֵּ ַמלְׁ

ת   ַלֹ֤ י ּומִּ ֹוהִּ צּו ֲעלָ֑ ֖ חִּ רְׁ תְׁ י הִּ ָּ֥ דִּ

בּו  יַהַ֣ וִּ יו  ַשנִּ֔ ֙א  כָׁ ַמלְׁ

ּון   חֹ֤ לְׁ פְׁ א־יִּ ֶֽ לָׁ י  דִַּ֠ ֹון  הָ֗ מְׁ ֶגשְׁ

ל כָׁ )כב(  ֶרת.  ֶזה, -ַהבֹועָׁ ֻעַמת 

ן   שָׁ בְׁ ַהכִּ וְׁ ַעז  ַהֶמֶלְך  ַבר  ֶשדְׁ מִּ

ֶלה,   אֵּ ים הָׁ ֲאנָׁשִּ ר, הָׁ יֹותֵּ ֻהַסק בְׁ

יַשְך   ַרְך, מֵּ ֲאֶשר ֶהֱעלּו ֶאת ַשדְׁ

ם ית אֹותָׁ מִּ גֹו, הֵּ ד נְׁ יב   ַוֲעבֵּ בִּ שְׁ

ֶלה   אֵּ ים הָׁ ֲאנָׁשִּ הָׁ וְׁ ש. )כג(  אֵּ הָׁ

יַשְך   מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ ם:  תָׁ שְׁ לָׁ שְׁ

ַשן   בְׁ כִּ תֹוְך  לְׁ לּו  נָׁפְׁ גֹו,  נְׁ ד  ַוֲעבֵּ

ים.  פּותִּ ֶרת כְׁ ש ַהבֹועָׁ אֵּ  הָׁ

ַהֶמֶלְך   ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ ֲאַזי  )כד( 

עֹוֶנה   ַבֲהלּות,  תְׁ הִּ בְׁ ם  קָׁ וְׁ ַמּה  תָׁ

יו: ֲהלֹא אֲ  יֹוֲעצָׁ ר לְׁ אֹומֵּ ים  וְׁ נָׁשִּ

ש   אֵּ הָׁ תֹוְך  לְׁ נּו  ַלכְׁ שְׁ הִּ ה  ֹלשָׁ שְׁ

ים   רִּ אֹומְׁ וְׁ ים  עֹונִּ ים!  פּותִּ כְׁ

)כה(   ַהֶמֶלְך.  נָׁכֹון  ַלֶמֶלְך: 

י רֹוֶאה   נֵּה ֲאנִּ ר: הִּ אֹומֵּ עֹוֶנה וְׁ

ים,   רִּ ֻמתָׁ ה  עָׁ בָׁ ַארְׁ ים  ֲאנָׁשִּ

ה   לָׁ ַחבָׁ וְׁ ש  אֵּ הָׁ תֹוְך  בְׁ ים  כִּ ַהלְׁ מְׁ

ֶשל   הּו  אֵּ ּוַמרְׁ ֶהם,  בָׁ ין  אֵּ

בִּ  רְׁ ים.  הָׁ ֱאֹלהִּ ֶבן  לְׁ דֹוֶמה  י  יעִּ

ֶנַצר        ס בּוַכדְׁ ם נְׁ )כו( ֲאַזי קָׁ

ש ַהבֹוֶעֶרת,   אֵּ ַשן הָׁ בְׁ ַשַער כִּ לְׁ

יַשְך  מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ ר:  אֹומֵּ וְׁ עֹוֶנה 

ל   אֵּ הָׁ ֶשל  יו  דָׁ ֲעבָׁ גֹו,  נְׁ ד  ַוֲעבֵּ

ֲאַזי   ּוֹבאּו!  אּו  צְׁ יֹון  ֶעלְׁ הָׁ

ד   ַוֲעבֵּ יַשְך  מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ ים  אִּ יֹוצְׁ

גֹו   )כז(  נְׁ ש.  אֵּ הָׁ תֹוְך  מִּ

ים,   נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׁ ים  סִּ ַכנְׁ תְׁ ּומִּ

י   יֹוֲעצֵּ וְׁ ַהַפחֹות  וְׁ ים  נִּ גָׁ ַהסְׁ

ים   ֲאנָׁשִּ הָׁ ֶאת  ים  רֹואִּ ַהֶמֶלְך, 

ש   אֵּ ה הָׁ טָׁ לְׁ ֶלה, ֲאֶשר לֹא שָׁ אֵּ הָׁ

לֹא   ם  רֹאשָׁ ַער  ּושְׁ ם  גּופָׁ בְׁ

לֹא   יֶהם  לֹותֵּ מְׁ שִּ וְׁ ֶנֱחַרְך, 

ש אֵּ יַח  רֵּ וְׁ ַתנּו,  שְׁ ַבר  נִּ עָׁ לֹא   

exceeding hot, the flame of the 

fire slew those men that took 

up Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego. 3,23 And these 

three men, Shadrach, 

Meshach, and Abed-nego, fell 

down bound into the midst of 

the burning fiery furnace. {P} 

3,24 Then Nebuchadnezzar the 

king was alarmed, and rose up 

in haste; he spoke and said 

unto his ministers: 'Did not we 

cast three men bound into the 

midst of the fire?' They 

answered and said unto the 

king: 'True, O king.' 3,25 He 

answered and said: 'Lo, I see 

four men loose, walking in the 

midst of the fire, and they have 

no hurt; and the appearance of 

the fourth is like a son of the 

gods.' {S} 3,26 Then 

Nebuchadnezzar came near to 

the mouth of the burning fiery 

furnace; he spoke and said: 

'Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego, ye servants of God 

Most High, come forth, and 

come hither.' Then Shadrach, 

Meshach, and Abed-nego, 

came forth out of the midst of 

the fire. 3,27 And the satraps, 

the prefects, and the governors, 

and the king's ministers, being 

gathered together, saw these 

men, that the fire had no power 

upon their bodies, nor was the 

hair of their head singed, 

neither were their cloaks 

changed, nor had the smell of 

fire passed on them. 3,28 

Nebuchadnezzar spoke and 

said: 'Blessed be the God of 

Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego, who hath sent His 

angel, and delivered His 
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ּה  ל־ֱאלָׁ֔ כָׁ לְׁ דּו֙ן  גְׁ סְׁ א־יִּ ֶֽ לָׁ וְׁ

לֵּ  ן  ֖ הֵּ )כט(  לָׁ ֹון:  ֲההֶֽ ֶֽ אלָׁ

ל־ כָׁ ֩י  דִּ םְ֒  עֵּ טְׁ ים  ַ֣ שִּ ֘י  נִּ ּומִּ

ר  י־יֵּאַמֹ֤ ֶֽ ן דִּ שָָׁ֗ לִּ ה וְׁ ם ֻאמָׁ֜ ַעָ֨

י־  ֶֽ דִּ ֹון  ֲההָ֗ ֱאלָׁ ל  ַעַ֣ ֻל֙ו  שָׁ

֔גֹוא  ד נְׁ ַ֣ יַשְ֙ך ַוֲעבֵּ ְך מֵּ ַרֹ֤ ַשדְׁ

ּה  ֖ תֵּ ּוַביְׁ ד  ֲעבֵּ֔ תְׁ יִּ ין  ַ֣ מִּ ַהדָׁ

י   ַ֣ דִּ ל  ל־ֳקבֵָּ֗ כָׁ ָ֑ה  ַתּוֵּ שְׁ יִּ י  ַ֣ לִּ וָׁ נְׁ

ּה  ַ֣ יַת֙י ֱאלָׁ א אִּ ֹ֤ י־   לָׁ ֶֽ ן דִּ ֔ ֳחרָׁ אָׁ

)ל(   ה:  ֶֽ נָׁ דְׁ כִּ ה  ֖ לָׁ ַהצָׁ לְׁ ֻכָּ֥ל  יִּ

ח   ַלֶ֛ ַהצְׁ א  כָָׁ֗ ַמלְׁ ן  יִּ אַדַ֣ בֵּ

֖גֹו  ד נְׁ ָּ֥ ְך ַוֲעבֵּ יַשֶ֛ ְך מֵּ ַרָּ֥ ַשדְׁ לְׁ

ל: ֶבֶֽ יַנָּ֥ת בָׁ דִּ מְׁ  פ  בִּ

א  כָָׁ֗ ַמלְׁ ר  ֶנַצַ֣ בּוַכדְׁ נְׁ )לא( 

ַּ֧א  ֻאַמיָׁ א  ַמיִָׁ֞ מְׁ ל־ַעֶֽ כָׁ ֶֽ לְׁ

ל־ כָׁ ין בְׁ ָּ֥ רִּ יְׁ י־ דָׁ ֶֽ ֶ֛א דִּ ַניָׁ שָׁ לִּ וְׁ

א   ֖ עָׁ א: ַארְׁ ֶֽ גֵּ שְׁ יִּ ֹון  כָּ֥ מְׁ לָׁ שְׁ

י   דִִּּ֚ א  ַהיָׁ֔ מְׁ תִּ וְׁ ַתיָׁ֙א  ֶֽ אָׁ )לב( 

ה  ָ֑ אָׁ לָׁ עִּ א  ֖ הָׁ ֱאלָׁ י  מִּ֔ עִּ ד  ֲעַבַ֣

ה:   ֶֽ יָׁ ַהֲחוָׁ לְׁ י  ַמ֖ דָׁ ֶֽ קָׁ ר  ַפָּ֥ שְׁ

ה   ַ֣ מָׁ כְׁ ֙י  ֙תֹוהִּ אָׁ )לג( 

ה  ַ֣ מָׁ כְׁ י  ֖הֹוהִּ מְׁ תִּ וְׁ ין  בִּ֔ רְׁ ַרבְׁ

ּות   כַ֣ ַמלְׁ ּ֙ה  כּותֵּ ַמלְׁ ין  ָ֑ יפִּ ַתקִּ

ר  ָּ֥ ם־דָׁ עִּ ּ֖ה  נֵּ טָׁ לְׁ שָׁ וְׁ ם  ַל֔ עָׁ

 ֶֽ דָׁ  ר: וְׁ

ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ עֹוֶנה  )כח(  ֶהם.  בָׁ

ֶשל   יֶהם  ֱאֹלהֵּ רּוְך  בָׁ ר:  אֹומֵּ וְׁ

גֹו,   נְׁ ד  ַוֲעבֵּ יַשְך  מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ

יל ֶאת   צִּ הִּ כֹו וְׁ אָׁ ַלח ַמלְׁ ֲאֶשר שָׁ

יו,   לָׁ עָׁ חּו  טְׁ בָׁ ֲאֶשר  יו  דָׁ ֲעבָׁ

ֶאת   נּו  נָׁתְׁ וְׁ נּו  שִּ ַהֶמֶלְך  ַבר  ּודְׁ

דּו   ם, ֶשלֹא ַיַעבְׁ דּו  גּופָׁ גְׁ סְׁ לֹא יִּ וְׁ

יֶהם.   אֹלהֵּ לֵּ א  ֶאלָׁ ֱאלֹוַּה,  ל  כָׁ לְׁ

י הּוַשם ַצו, ֲאֶשר  ֶמנִּ )כט( ּומִּ

ֲאֶשר   שֹון,  לָׁ וְׁ ה  ֻאמָׁ ַעם,  ל  כָׁ

יֶהם ֶשל   ה ַעל ֱאֹלהֵּ יֹאַמר תֹועָׁ

גֹוא,   נְׁ ד  ַוֲעבֵּ יַשְך  מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ

ה   פָׁ ַאשְׁ יתֹו  ּובֵּ ֶשה  יֵּעָׁ ים  חִּ תָׁ נְׁ

ל כָׁ שֶ -יּוַשם,  ֱאלֹוַּה  ֻעַמת  ין  אֵּ

ֶזה.   יל כָׁ ַהצִּ ר ֲאֶשר יּוַכל לְׁ ַאחֵּ

ֶאת  יַח  לִּ צְׁ הִּ ַהֶמֶלְך,  ֲאַזי  )ל( 

גֹו  נְׁ ד  ַוֲעבֵּ יַשְך  מֵּ ַרְך,  ַשדְׁ

ֶבל.  יַנת בָׁ דִּ מְׁ  בִּ

ל   כָׁ לְׁ ַהֶמֶלְך,  ֶנַצר  בּוַכדְׁ נְׁ )לא( 

שֹונֹות,   ַהלְׁ וְׁ ֻאמֹות  הָׁ ים,  ַעמִּ הָׁ

ֶכם לֹומְׁ ֶרץ, שְׁ אָׁ ל הָׁ כָׁ ים בְׁ רִּ  ֶשדָׁ

אֹותֹות   הָׁ )לב(  ֶבה.  רְׁ יִּ

ל   אֵּ י  מִּ עִּ ה  שָׁ ֶשעָׁ אֹות,  לָׁ פְׁ ַהנִּ וְׁ

יד. )לג(   ַהגִּ ַני לְׁ פָׁ יֹון, נֶָׁאה לְׁ ֶעלְׁ

ים,   דֹולִּ גְׁ ה  ַכמָׁ יו  אֹותֹותָׁ

יפֹות!   ַתקִּ ה  ַכמָׁ יו  אֹותָׁ לְׁ פְׁ נִּ וְׁ

ם,   עֹולָׁ כּות  ַמלְׁ כּותֹו  ַמלְׁ

ם דֹור וָׁדֹור. טֹונֹו עִּ לְׁ שִּ  וְׁ

servants that trusted in Him, 

and have changed the king's 

word, and have yielded their 

bodies, that they might not 

serve nor worship any god, 

except their own God. 3,29 

Therefore I make a decree, that 

every people, nation, and 

language, which speak any 

thing amiss against the God of 

Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego, shall be cut in 

pieces, and their houses shall 

be made a dunghill; because 

there is no other god that is 

able to deliver after this sort.' 

3,30 Then the king promoted 

Shadrach, Meshach, and 

Abed-nego, in the province of 

Babylon. {P} 

3,31 'Nebuchadnezzar the 

king, unto all peoples, nations, 

and languages, that dwell in all 

the earth; peace be multiplied 

unto you. 3,32 It hath seemed 

good unto me to declare the 

signs and wonders that God 

Most High hath wrought 

toward me. 3,33 How great are 

His signs! and how mighty are 

His wonders! His kingdom is 

an everlasting kingdom, and 

His dominion is from 

generation to generation. 
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ַ֣ה   )א( ר   ֲאנָׁ ֶנַצָ֗ בּוַכדְׁ   נְׁ

ה ֹ֤ לֵּ ית֙   שְׁ י  ֲהוֵּ יתִּ֔ בֵּ  בְׁ

ַנֶּ֖֥ן ַרעְׁ י:  וְׁ ֶֽ לִּ יכְׁ הֵּ  )ב(  בְׁ

ֶלם ָּ֥ ֖ית  חֵּ י  ֲחזֵּ ַנָ֑נִּ יַדֲחלִּ ֶֽ  וִּ

ין֙  ֹהרִּ ַהרְׁ י  וְׁ בִּ֔ כְׁ שְׁ ל־מִּ  ַעֶֽ

י ָּ֥ וֵּ ֶחזְׁ י  וְׁ ֖ אשִּ י:   רֵּ נִּ ַבֲהֻלַנֶֽ   יְׁ

י֙   )ג( נִּ ים  ּומִּ ַ֣ ם   שִּ עֵּ֔   טְׁ

ה ַ֣ לָׁ עָׁ ַהנְׁ י  לְׁ ַמ֔ דָׁ ֶֽ ל  קָׁ ֹכ֖  לְׁ

י ַ֣ ימֵּ ל  ַחכִּ ֶבָ֑ ר  בָׁ ַשָּ֥ י־פְׁ ֶֽ  דִּ

א ֖ מָׁ י:  ֶחלְׁ נִּ ֻעַנֶֽ ֹודְׁ הֶֽ   )ד(   יְׁ

ן יִּ אַדַ֣ ין  בֵּ לִָּ֗ ֻטַמיָׁא֙   עָׁ  ַחרְׁ

א ַפיָׁ֔ שְׁ ֶֽ י  אָׁ ֖ אֵּ דָׁ  ַכשְׁ

ָ֑א ַריָׁ זְׁ גָׁ א  וְׁ מָָׁ֗ ֶחלְׁ ר  וְׁ ַמֹ֤  אָׁ

י֔הֹון  ֲאנָׁה֙  מֵּ ַ֣ ּה   ֳקדָׁ ֖ רֵּ שְׁ   ּופִּ

ין ָּ֥ עִּ הֹודְׁ א־מְׁ י:  לָׁ ֶֽ   )ה(   לִּ

ד ַעַ֣ ין  וְׁ ֶׁ֡ ֳחרֵּ י   ַעל֩   אָׁ ַמָ֨ דָׁ ֶֽ   קָׁ

אל יֵּ֜ נִּ ּה  דָׁ ֹ֤ מֵּ י־שְׁ ֶֽ  דִּ

ַשאַצר֙  טְׁ לְׁ ם  בֵּ ֻשַ֣ י  כְׁ הִּ֔  ֱאלָׁ

י ֶ֛ דִּ ין   וְׁ ָּ֥ הִּ ּוַח־ֱאלָׁ   רֶֽ

ין ֖ ישִּ ּה  ַקדִּ ָ֑ א   בֵּ ֖ מָׁ ֶחלְׁ   וְׁ

י ֹוהִּ מָּ֥ דָׁ ֶֽ ת:  קָׁ ֶֽ רֵּ   )ו(   ַאמְׁ

ַשאַצר֘  טְׁ לְׁ ב  בֵּ  ַרַ֣

ֻטַמיָׁאְ֒  י׀  ַחרְׁ ַ֣ ַ֣ה   דִּ   ֲאנָׁ

ת עֵָּ֗ דְׁ י  יִּ ּוחַ   דִַּ֠ ין   רַ֣ ֹ֤ הִּ   ֱאלָׁ

ין֙  ישִּ ְך  ַקדִּ ז  בָׁ֔ ֖ ל־רָׁ כָׁ  וְׁ

ַ֣ס נֵּ א־אָׁ ְך  לָׁ ָ֑ י  לָׁ וֵָּ֨ י  ֶחזְׁ ַּ֧ מִּ  ֶחלְׁ

ֶ֛ית י־ֲחזֵּ ֶֽ ּה דִּ ֖ רֵּ שְׁ ר:  ּופִּ   ֱאַמֶֽ

י  )ז( ָּ֥ וֵּ ֶחזְׁ י  וְׁ ֖ אשִּ ל־   רֵּ ַעֶֽ

י ָ֑ בִּ כְׁ שְׁ ַ֣ה  מִּ זֵּ ית  חָׁ ּו   ֲהוֵּ֔   ַוֲאלָּ֥

ן ֶ֛ ילָׁ ֹוא  אִּ גָּ֥ א   בְׁ ֖ עָׁ   ַארְׁ

ּה ָּ֥ רּומֵּ יא:  וְׁ ֶֽ ה   )ח(  ַשגִּ ָּ֥ בָׁ   רְׁ

֖א נָׁ ילָׁ ֶֽ ף  אִּ ָ֑ קִּ ּה֙   ּותְׁ רּומֵּ   וְׁ

א ַ֣ טֵּ מְׁ א  יִּ ַמיָׁ֔ שְׁ ּה  לִּ ֖  ַוֲחזֹותֵּ

ֹוף סָּ֥ א:  לְׁ ֶֽ עָׁ ל־ַארְׁ  )ט(  כָׁ

ֹּ֤ה יֵּ פְׁ יר֙   עָׁ ּה   ַשפִּ ַ֣ בֵּ נְׁ אִּ   וְׁ

יא ֹון  ַשגִּ֔ זָ֨ ּה  ּומָׁ ָ֑ א־בֵּ לָׁ ֹכ֖  לְׁ

י ֹח֜תֹוהִּ ל׀  תְׁ ַ֣ לֵּ יַוַ֣ת   ַתטְׁ   חֵּ

א ָ֗ רָׁ י֙   בָׁ ֙פֹוהִּ ַענְׁ ן֙   ּובְׁ דּורָׁ   יְׁ

י ַ֣ ֲפרֵּ א  צִּ ַמיָׁ֔ ּ֖ה   שְׁ נֵּ   ּומִּ

 ָּ֥ זִּ תְׁ א:  יןיִּ ֶֽ רָׁ שְׁ ל־בִּ   )י(   כָׁ

ָּ֥ה זֵּ ֶ֛ית  חָׁ י  ֲהוֵּ ָּ֥ וֵּ ֶחזְׁ י   בְׁ ֖ אשִּ   רֵּ

י  )א( ֶנַצר,  ֲאנִּ בּוַכדְׁ ו   נְׁ לֵּ   שָׁ

י יתִּ יִּ י,  הָׁ יתִּ בֵּ ַרֲענָׁן   בְׁ   וְׁ

י. לִּ יכָׁ הֵּ י   ֲחלֹום  )ב(  בְׁ יתִּ אִּ   רָׁ

י, נִּ ידֵּ חִּ ַיפְׁ ים  וְׁ הּורִּ רְׁ הִּ   ַעל   וְׁ

י, בִּ כָׁ שְׁ יֹונֹות  מִּ ֶחזְׁ י   וְׁ   רֹאשִּ

י. ַבֲהלּונִּ י  )ג(  יְׁ ֶמנִּ  הּוַשם  ּומִּ

יס  ַצו, נִּ ַהכְׁ ַני  לְׁ פָׁ ל   ֶאת  לְׁ   כָׁ

י מֵּ ֶבל,  ַחכְׁ רֹון  בָׁ תְׁ   ַהֲחלֹום   ֶשפִּ

י. יעּונִּ ים נִּ   ֲאַזי  )ד(  יֹודִּ נָׁסִּ   כְׁ

ים, ֻטמִּ ים   ַהַחרְׁ דִּ   ַהַכשְׁ

ים, מִּ ַהקֹוסְׁ ֶאת  וְׁ י  ַהֲחלֹום  וְׁ  ֲאנִּ

ר נֵּיֶהם,  אֹומֵּ פְׁ רֹונֹו  לִּ תְׁ ין   ּופִּ   אֵּ

ים יעִּ י.  מֹודִּ ַעד  )ה(  לִּ  וְׁ

ַאֲחרֹונָׁה ַנס  לָׁ כְׁ ַני  נִּ פָׁ יֵּאל,   לְׁ נִּ   דָׁ

מֹו ֲאֶשר ַשאַצר שְׁ טְׁ לְׁ ם בֵּ שֵּ  כְׁ

ים  רּוחַ   ַוֲאֶשר  ֱאֹלַהי,  ֱאֹלהִּ

ים דֹושִּ ֶאת  בֹו,  קְׁ   ַהֲחלֹום   וְׁ

נָׁיו  פָׁ י.  לְׁ תִּ ַמרְׁ  )ו(  אָׁ

ַשאַצר טְׁ לְׁ ים,   ַרב  בֵּ ֻטמִּ   ַהַחרְׁ

י  ֲאֶשר י  ֲאנִּ תִּ י  יַָׁדעְׁ   רּוחַ   כִּ

ים ים  ֱאֹלהִּ דֹושִּ ְך,  קְׁ ל  בָׁ כָׁ ז   וְׁ   רָׁ

ינֹו ָך,   מֹונֵּעַ   אֵּ יֹונֹות   אֹותְׁ   ֶחזְׁ

י י  ֲאֶשר  ֲחלֹומִּ יתִּ אִּ רֹונֹו   רָׁ תְׁ   ּופִּ

יֹונֹות  )ז(  ֱאֹמר. ֶחזְׁ י   וְׁ   רֹאשִּ

י,  ַעל בִּ כָׁ שְׁ י   רֹוֶאה  מִּ יתִּ יִּ   הָׁ

נֵּה הִּ ן  וְׁ ילָׁ תֹוְך  אִּ ֶרץ,  בְׁ אָׁ  הָׁ

רּומֹו ב.  וְׁ ַדל  )ח(  רָׁ ן  גָׁ ילָׁ אִּ  הָׁ

ַזק, חָׁ רּומֹו  וְׁ יעַ   וְׁ ם,  ַיגִּ ַמיִּ  ַלשָׁ

הּו אֵּ סֹוף  ּוַמרְׁ ל  לְׁ ֶרץ.  כָׁ אָׁ  הָׁ

יֹו  )ט( פְׁ יֹו  יֶָׁפה  עָׁ רְׁ   ַרב,   ּופִּ

יו  בֹו,  ַלֹכל  זֹוןּומָׁ  תָׁ א  ַתחְׁ צָׁ מְׁ  תִּ

ל ר,  ַחַית  צֵּ יו   ַהבָׁ   ּוַבֲענָׁפָׁ

נָׁה ֹדרְׁ י  תָׁ ֳפרֵּ ים,   צִּ מִּ   ַהשָׁ

ֶמנּו זֹון  ּומִּ ל  יִּ ר.  כָׁ שָׁ   )י(   בָׁ

4,1 I Nebuchadnezzar was at rest 

in my house, and flourishing in 

my palace. 4,2 I saw a dream 

which made me afraid; and 

imaginings upon my bed and the 

visions of my head affrighted me. 

4,3 Therefore made I a decree to 

bring in all the wise men of 

Babylon before me, that they 

might make known unto me the 

interpretation of the dream. 4,4 

Then came in the magicians, the 

enchanters, the Chaldeans, and 

the astrologers; and I told the 

dream before them; but they did 

not make known unto me the 

interpretation thereof. 4,5 But at 

the last Daniel came in before 

me, whose name was 

Belteshazzar, according to the 

name of my god, and in whom is 

the spirit of the holy gods; and I 

told the dream before him: 4,6 O 

Belteshazzar, master of the 

magicians, because I know that 

the spirit of the holy gods is in 

thee, and no secret causeth thee 

trouble, tell me the visions of my 

dream that I have seen, and the 

interpretation thereof. 4,7 Thus 

were the visions of my head upon 

my bed: I saw, and behold a tree 

in the midst of the earth, and the 

height thereof was great. 4,8 The 

tree grew, and was strong, and the 

height thereof reached unto 

heaven, and the sight thereof to 

the end of all the earth. 4,9 The 

leaves thereof were fair, and the 

fruit thereof much, and in it was 

food for all; the beasts of the field 

had shadow under it, and the 

fowls of the heaven dwelt in the 

branches thereof, and all flesh 

was fed of it. 4,10 I saw in the 

visions of my head upon my bed, 
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י ָ֑ בִּ כְׁ שְׁ ל־מִּ יר  ַוֲאלּו֙   ַעֶֽ ַ֣  עִּ

יש ַקדִּ֔ ֖א  וְׁ ַמיָׁ ן־שְׁ  מִּ

ת: ֶֽ א  )יא(  נָׁחִּ ָ֨ רֵּ ל   קָׁ יִּ ַח֜   בְׁ

ן ַ֣ כֵּ ר  וְׁ ַמָ֗ דּו  אָׁ נָׁא֙   ֹגֹ֤ ילָׁ ֶֽ  אִּ

צּו ַ֣ ַקצִּ י  וְׁ ֔פֹוהִּ רּו   ַענְׁ   ַאַתָּ֥

ּ֖ה יֵּ פְׁ רּו  עָׁ ּה  ּוַבַדַ֣ ָ֑ בֵּ נְׁ ֻנֹ֤ד   אִּ   תְׁ

א֙  תָׁ יוְׁ ֶֽ י  חֵּ ֔תֹוהִּ ן־ַתחְׁ  מִּ

֖א ַריָׁ פְׁ צִּ י:   וְׁ ֹוהִּ פֶֽ ן־ַענְׁ   מִּ

ם  )יב( ַרָ֨ ר  בְׁ ַקֹ֤  עִּ

י֙  ֙שֹוהִּ רְׁ א   שָׁ ַ֣ עָׁ ַארְׁ   בְׁ

קּו ֻב֔ ֱאסּור֙   שְׁ י־  ּוֶבֶֽ ֶֽ דִּ

ֶזַ֣ל ש  ַפרְׁ חָׁ֔ א  ּונְׁ ֖ אָׁ תְׁ דִּ י   בְׁ ַ֣   דִּ

א ָ֑ רָׁ ל  בָׁ ַטֹ֤ ַמיָׁא֙   ּובְׁ  שְׁ

ע ַטַב֔ צְׁ א  יִּ ָּ֥ תָׁ יוְׁ ם־חֵּ עִּ  וְׁ

 ֖ קֵּ ב  ּהֲחלָׁ א:  ַבֲעַשָּ֥ ֶֽ עָׁ  ַארְׁ

ּה֙   )יג( בֵּ בְׁ ן־  לִּ א  מִּ ַ֣  ֲאנָׁשָׁ

ַש֔נֹון ב  יְׁ ַבָּ֥ ֖ה  ּולְׁ יוָׁ  חֵּ

ב ַ֣ הִּ יְׁ תְׁ ּה  יִּ ָ֑ ה  לֵּ ָּ֥ עָׁ בְׁ שִּ  וְׁ

ין ֖ נִּ דָׁ ּון  עִּ פָּ֥ לְׁ י:  ַיחְׁ ֹוהִּ  ֲעלֶֽ

ת  )יד( זֵַּרֹ֤ גְׁ ין֙   בִּ ירִּ   עִּ

א מָׁ֔ גָׁ תְׁ ר  פִּ אַמָּ֥  ּומֵּ

ין ֖ ישִּ א  ַקדִּ ָ֑ תָׁ לְׁ ֶֽ אֵּ ַעד־  שְׁ

ת ַרֶׁ֡ בְׁ י  דִּ ַ֣ ּון  דִּ עַ֣ דְׁ נְׁ ַייָׁא   יִּ   ַחַ֠

יט י־ַשלִָּ֨ ֶֽ ה  דִּ אָׁ֜ לָׁ  עִּ

ּות כַ֣ ַמלְׁ א  בְׁ ַמן־   ֲאנָׁשָָׁ֗ ּולְׁ

י ֹ֤ א֙   דִּ בֵּ צְׁ ּה  יִּ ַנ֔ נִּ תְׁ ל   יִּ ַפָּ֥   ּושְׁ

ים ֖ ים  ֲאנָׁשִּ ָּ֥ קִּ ּה:  יְׁ  ֲעַלֶֽ

נָׁה֙   )טו( א  דְׁ ַ֣ מָׁ ית   ֶחלְׁ   ֲחזֵּ֔

֖ה א  ֲאנָׁ ַ֣ כָׁ ר  ַמלְׁ ֶנַצָ֑ בּוַכדְׁ  נְׁ

תְׁ  נְׁ ַאָ֨ ר  וְׁ ַשאַצ֜ טְׁ לְׁ  בֵּ

א׀ ַ֣ רֵּ שְׁ ל֙   רֱאַמָ֗   פִּ ל־ֳקבֵּ  כָׁ

י׀ ַ֣ י  דִּ ַ֣ ימֵּ ל־ַחכִּ י  כָׁ כּותִָּ֗  ַמלְׁ

ין ֹ֤ לִּ א־יָׁכְׁ ֶֽ א֙   לָׁ רָׁ שְׁ  פִּ

י נִּ ֻעַת֔ ַ֣ הֹודָׁ תְׁ   לְׁ נְׁ ַאַ֣ ל  וְׁ הֵּ֔  כָׁ

י ֶ֛ ין   דִּ ָּ֥ הִּ ּוַח־ֱאלָׁ ין   רֶֽ ֖ ישִּ   ַקדִּ

ְך: ֶֽ ן  )טז(  בָׁ יִּ אל  ֱאַדָ֨ יֵּ֜ נִּ ֶֽ  דָׁ

ּה ַ֣ מֵּ י־שְׁ ֶֽ ר  דִּ ַשאַצָ֗ טְׁ לְׁ  בֵּ

תֹוַמם֙  ה  ֶאשְׁ ַ֣ עָׁ שָׁ ה   כְׁ   ֲחדָׁ֔

י הִּ ֹיֹנ֖ ַרעְׁ ָּ֑ה  וְׁ ַבֲהֻלנֵּ ה  יְׁ נֵָּ֨  עָׁ

א כָׁ֜ ר  ַמלְׁ ַמָ֗ אָׁ  וְׁ

ַשאַצר֙  טְׁ לְׁ א  בֵּ ֹ֤ מָׁ  ֶחלְׁ

י  רֹוֶאה יתִּ יִּ יֹונֹות   הָׁ ֶחזְׁ   בְׁ

י י,  ַעל  רֹאשִּ בִּ כָׁ שְׁ נֵּה  מִּ הִּ  וְׁ

ְך אָׁ דֹוש  ַמלְׁ קָׁ ם  וְׁ ַמיִּ שָׁ ד.   מִּ   יֹורֵּ

א  )יא( ֹכחַ   קֹורֵּ ן   בְׁ כֵּ ר:  וְׁ  אֹומֵּ

ן   ֹגזּו ילָׁ אִּ צּו  הָׁ ַקצְׁ יו,   וְׁ   ֲענָׁפָׁ

ירּו יֹו  ַהשִּ פְׁ רּו  עָׁ יֹו,  ּוַפזְׁ רְׁ  פִּ

גּוד יו,   ַהַחיָׁה  תָׁ תָׁ ַתחְׁ   מִּ

ים ֳפרִּ ַהצִּ יו.  וְׁ ֲענָׁפָׁ   )יב(   מֵּ

ם ַקר  אּולָׁ יו  עִּ שָׁ רָׁ ֶרץ  שָׁ אָׁ  בָׁ

יחּו, סּור  ַהנִּ אֵּ ֶזל   ֶשל  ּובְׁ   ַברְׁ

ֹחֶשת ֶדֶשא  ּונְׁ ר,  ֶשל  בְׁ  ַהבָׁ

ַטל ם  ּובְׁ ַמיִּ ֹבל,  ַהשָׁ טְׁ ם   יִּ עִּ   וְׁ

קֹו  ַהַחיָׁה ֶשב  ֶחלְׁ עֵּ ֶרץ.   בְׁ אָׁ   הָׁ

בֹו  )יג( ֱאנֹוש  לִּ ַשנּו,   מֵּ ב   יְׁ לֵּ   וְׁ

ן  ַחיָׁה נָׁתֵּ ה   לֹו,  יִּ עָׁ בְׁ שִּ   וְׁ

ים פּו  מֹוֲעדִּ לְׁ יו.  ַיחְׁ לָׁ  )יד(  עָׁ

זֵַּרת גְׁ ים  בִּ כִּ אָׁ ר,  ַמלְׁ בָׁ  ַהדָׁ

דֹו  ּוַמֲאַמר יםקְׁ ה,   שִּ לָׁ אָׁ שְׁ   ַהמִּ

ַרת  ַעל בְׁ עּו  דִּ ים,  ֶשיֵּדְׁ י   ַהַחיִּ   כִּ

ט יֹון  שֹולֵּ ֶעלְׁ כּות   הָׁ ַמלְׁ   בְׁ

י  ֱאנֹוש, מִּ ֶצה  ּולְׁ רְׁ ֶננָׁה,  ֶשיִּ תְׁ  יִּ

ַפל ים  ּושְׁ ים  ֲאנָׁשִּ .  יָׁקִּ ֶליהָׁ  עָׁ

י,  ַהֲחלֹום  ֶזה  )טו( יתִּ אִּ י   רָׁ   ֲאנִּ

ֶנַצר,  ַהֶמֶלְך בּוַכדְׁ ה   נְׁ ַאתָׁ   וְׁ

ַשאַצר טְׁ לְׁ רֹונֹו   בֵּ תְׁ  ֱאֹמר,  פִּ

ל ל  ֻעַמת-כָׁ י  ֶשכָׁ מֵּ  ַחכְׁ

י כּותִּ ינָׁם  ַמלְׁ ים   אֵּ כֹולִּ   יְׁ

י נִּ יעֵּ הֹודִּ רֹון,  לְׁ תְׁ ה   ַהפִּ ַאתָׁ   וְׁ

י  יָׁכֹול, ים  רּוחַ   כִּ  ֱאֹלהִּ

ים דֹושִּ ְך.  קְׁ   ֲאַזי   )טז(  בָׁ

יֵּאל, נִּ מֹו   ֲאֶשר  דָׁ   שְׁ

ַשאַצר, טְׁ לְׁ ם  בֵּ תֹומֵּ שְׁ  הִּ

ה עָׁ שָׁ יֹונָׁיו   ַאַחת   כְׁ ַרעְׁ   וְׁ

ַבֲהלּוהּו.  ַהֶמֶלְך  עֹוֶנה  יְׁ

and, behold, a watcher and a holy 

one came down from heaven. 

4,11 He cried aloud, and said 

thus: Hew down the tree, and cut 

off its branches, shake off its 

leaves, and scatter its fruit; let the 

beasts get away from under it, 

and the fowls from its branches. 

4,12 Nevertheless leave the 

stump of its roots in the earth, 

even in a band of iron and brass, 

in the tender grass of the field; 

and let it be wet with the dew of 

heaven, and let his portion be 

with the beasts in the grass of the 

earth; 4,13 Let his heart be 

changed from man's, and let a 

beast's heart be given unto him; 

and let seven times pass over 

him. 4,14 The matter is by the 

decree of the watchers, and the 

sentence by the word of the holy 

ones; to the intent that the living 

may know that the Most High 

ruleth in the kingdom of men, and 

giveth it to whomsoever He will, 

and setteth up over it the lowest 

of men. 4,15 This dream I king 

Nebuchadnezzar have seen; and 

thou, O Belteshazzar, declare the 

interpretation, forasmuch as all 

the wise men of my kingdom are 

not able to make known unto me 

the interpretation; but thou art 

able, for the spirit of the holy 

gods is in thee.' 4,16 Then Daniel, 

whose name was Belteshazzar, 

was appalled for a while, and his 

thoughts affrighted him. The king 

spoke and said: 'Belteshazzar, let 

not the dream, or the 

interpretation, affright thee.' 

Belteshazzar answered and said: 

'My lord, the dream be to them 

that hate thee, and the 

interpretation thereof to thine 
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א֙  רֵּ שְׁ ְך  ּופִּ ַבֲהלָׁ֔ ל־יְׁ  ַאֶֽ

ֹ֤ה נֵּ ַשאַצר֙   עָׁ טְׁ לְׁ ר  בֵּ ַמ֔ אָׁ  וְׁ

י ֹ֕ רִּ א  מָׁ ָּ֥ מָׁ ְך  ֶחלְׁ ֖ אָׁ נְׁ שָׁ  לְׁ

ּה ָּ֥ רֵּ שְׁ ְך:  ּופִּ ֶֽ רָׁ עָׁ   )יז(   לְׁ

נָׁא֙  ילָׁ ֶֽ י  אִּ ַ֣ תָׁ   דִּ יְׁ י  ֲחַז֔ ָּ֥ ה   דִּ ֖ בָׁ   רְׁ

ף ָ֑ קִּ רּומֵּ   ּותְׁ א   ּה֙ וְׁ ַ֣ טֵּ מְׁ   יִּ

א ַמיָׁ֔ שְׁ ּה  לִּ ֖ ל־   ַוֲחזֹותֵּ כָׁ לְׁ

א: ֶֽ עָׁ ֹּ֤ה   )יח(  ַארְׁ יֵּ פְׁ עָׁ   וְׁ

יר֙  ּה  ַשפִּ ַ֣ בֵּ נְׁ אִּ יא   וְׁ   ַשגִּ֔

ֹון זָ֨ ּה  ּומָׁ ָ֑ א־בֵּ לָׁ ֹכ֖  לְׁ

י ֹוהִּ ֹחתָ֗ דּור֙   תְׁ יַוַ֣ת   תְׁ   חֵּ

א ֔ רָׁ י  בָׁ ֹוהִּ פֹ֕ ַענְׁ ֶּ֖֥ן  ּובְׁ נָׁ כְׁ שְׁ  יִּ

י ָּ֥ ֲפרֵּ ֶֽא:  צִּ ַמיָׁ ־  )יט(  שְׁ

ּוא ־הַ֣ תְׁ א  ַאנְׁ כָׁ֔ י   ַמלְׁ ָּ֥   דִּ

ת ַב֖ תְׁ   רְׁ פְׁ ָ֑ קֵּ ְך   ּותְׁ ֹ֤ בּותָׁ   ּורְׁ

ת֙  בָׁ ת  רְׁ ַ֣ טָׁ א  ּומְׁ ַמיָׁ֔ שְׁ  לִּ

ְֶּ֖֥ך נָׁ טָׁ לְׁ שָׁ ֹוף  וְׁ סָּ֥ א:  לְׁ ֶֽ עָׁ  ַארְׁ

י  )כ( ַ֣ דִּ ַ֣ה  וְׁ א  ֲחזָׁ כֶָׁׁ֡ יר  ַמלְׁ ַ֣  עִּ

יש ַ֣ ַקדִּ ת׀  וְׁ ַ֣ ן־   נָׁחִּ מִּ

א ַמיֶָׁׁ֡ ַמר֩   שְׁ אָׁ דּו   וְׁ   ֹגָ֨

א נָׁ֜ ילָׁ ֶֽ י  אִּ ּוהִּ לָ֗ ַחבְׁ ם  וְׁ ַרָ֨  בְׁ

ר ַקֹ֤ י֙   עִּ ֙שֹוהִּ רְׁ א בְׁ   שָׁ ַ֣ עָׁ   ַארְׁ

קּו ֻב֔ י־  ּוֶבֱאסּור֙   שְׁ ֶֽ דִּ

ֶזַ֣ל ש  ַפרְׁ חָׁ֔ א  ּונְׁ ֖ אָׁ תְׁ דִּ י   בְׁ ַ֣   דִּ

א ָ֑ רָׁ ל  בָׁ ַטַּ֧ ַ֣א  ּובְׁ ַמיָׁ  שְׁ

ע ַטַבָ֗ צְׁ יַוֹ֤ת  יִּ ם־חֵּ עִּ א֙   וְׁ רָׁ  בָׁ

ּה קֵּ֔ ד  ֲחלָׁ ה   ַעֶ֛ ָּ֥ עָׁ בְׁ י־שִּ ֶֽ   דִּ

ין ֖ נִּ דָׁ ּון  עִּ פָּ֥ לְׁ י:  ַיחְׁ ֹוהִּ  ֲעלֶֽ

ָּ֥ה  )כא( נָׁ א   דְׁ ֖ רָׁ שְׁ   פִּ

א ָ֑ כָׁ ת  ַמלְׁ זֵַּרֹ֤ ה֙   ּוגְׁ אָׁ לָׁ  עִּ

יא י  הִּ֔ ָּ֥ ת  דִּ ֖ טָׁ י  ַעל־  מְׁ ָּ֥ רִּ  מָׁ

א: ֶֽ כָׁ ְך   )כב(  ַמלְׁ ַ֣ לָׁ   וְׁ

ין ַ֣ דִּ רְׁ ֶֽ א טָׁ ן־ֲאנָׁשֶָׁׁ֡ ם־  מִּ עִּ וְׁ

יַוַ֣ת א֩   חֵּ רָׁ ה  בָׁ ְך   ֶלֱהוֵָּ֨ ֜ ֹדרָׁ   מְׁ

א ָּ֥ בָׁ שְׁ עִּ ין׀  וְׁ ַ֣ תֹורִּ ְך   כְׁ ַ֣   לָׁ

ּון ֲעמָ֗ ַטֶֽ ל  יְׁ ַטֹ֤ ַמיָׁא֙   ּומִּ  שְׁ

ְך ַ֣ ין  לָׁ עִּ֔ ַצבְׁ ה  מְׁ ָּ֥ עָׁ בְׁ שִּ  וְׁ

ין ֖ נִּ דָׁ ּון  עִּ פַ֣ לְׁ ְך  ַיחְׁ ָ֑ ד  ֲעלָׁ  ַעַ֣

ע ַדָ֗ נְׁ י־תִּ ֶֽ יט  דִּ ֹ֤ י־ַשלִּ ֶֽ  דִּ

ה֙  אָׁ לָׁ ּות  עִּ כַ֣ ַמלְׁ א  בְׁ  ֲאנָׁשָׁ֔

י ָּ֥ ַמן־דִּ א  ּולְׁ ֖ בֵּ צְׁ ּה:  יִּ ַנֶֽ נִּ תְׁ  יִּ

ר: אֹומֵּ ַשאַצר,  וְׁ טְׁ לְׁ  ַהֲחלֹום  בֵּ

רֹונֹו תְׁ ַבֲהֶלָך!  ַאל  ּופִּ   עֹוֶנה   יְׁ

ַשאַצר טְׁ לְׁ ר:  בֵּ אֹומֵּ י,  וְׁ  ֲאדֹונִּ

ֶאיָך  ַהֲחלֹום שֹונְׁ רֹונֹו   לְׁ תְׁ   ּופִּ

ֶריָך. צָׁ ן  )יז(  לְׁ ילָׁ אִּ  ֲאֶשר  הָׁ

, יתָׁ אִּ ַדל  ֲאֶשר  רָׁ ַזק,   גָׁ חָׁ   וְׁ

רּומֹו יעַ   וְׁ ם,  ַמגִּ ַמיִּ  ַלשָׁ

הּו אֵּ ל  ּוַמרְׁ כָׁ ֶרץ.  לְׁ אָׁ   )יח(   הָׁ

יֹו פְׁ עָׁ יֹו  יֶָׁפה  וְׁ רְׁ זֹון  ַרב,  ּופִּ  ּומָׁ

יו   בֹו;  ַלֹכל  תָׁ דּור  ַתחְׁ  ַחַית  תָׁ

ר, יו  ַהבָׁ ֹכנָׁה  ּוַבֲענָׁפָׁ שְׁ י  תִּ ֳפרֵּ  צִּ

ם. ַמיִּ ה  )יט(  ַהשָׁ   הּוא   ַאתָׁ

תָׁ   ֲאֶשר  ַהֶמֶלְך, ַדלְׁ ,  גָׁ תָׁ ַזקְׁ חָׁ  וְׁ

ָך תְׁ ֻדלָׁ ה  ּוגְׁ לָׁ דְׁ ה   גָׁ יעָׁ גִּ הִּ   וְׁ

ם ַמיִּ ָך   ַלשָׁ טֹונְׁ לְׁ שִּ סֹוף  וְׁ  לְׁ

ֶרץ. אָׁ ה   ַוֲאֶשר  )כ(  הָׁ אָׁ   רָׁ

ְך   ַהֶמֶלְך, אָׁ דֹוש  ַמלְׁ קָׁ ד  וְׁ  יֹורֵּ

ן ם  מִּ ַמיִּ ר:  ַהשָׁ אֹומֵּ  ֹגזּו  וְׁ

ן ילָׁ אִּ יתּוהּו,  הָׁ חִּ ַהשְׁ ם   וְׁ   אּולָׁ

ַקר יו  עִּ שָׁ רָׁ ֶרץ  שָׁ אָׁ   יחּו, ַהנִּ   בָׁ

סּור אֵּ ֶזל  ֶשל  ּובְׁ ֹחֶשת   ַברְׁ   ּונְׁ

ֶדֶשא ר,  ֶשל  בְׁ ַטל   ַהבָׁ   ּובְׁ

ם ַמיִּ ֹבל,  ַהשָׁ טְׁ ם   יִּ עִּ  ַחַית  וְׁ

ר קֹו, ַהבָׁ ה ֲאֶשר ַעד ֶחלְׁ עָׁ בְׁ  שִּ

ים פּו  מֹוֲעדִּ לְׁ יו.  ַיחְׁ לָׁ  )כא(  עָׁ

רֹון,  ֶזה תְׁ זֵַּרת   ַהֶמֶלְך,  ַהפִּ   ּוגְׁ

יֹון  יא,  ֶעלְׁ ה  הִּ יעָׁ גִּ   ֶאל   ֶשהִּ

י ָך   )כב(  ַהֶמֶלְך.  ֲאדֹונִּ אֹותְׁ   וְׁ

ים שִּ רְׁ גָׁ ֱאנֹוש,  מְׁ ם  מֵּ עִּ  ַחַית  וְׁ

ר ֶיה  ַהבָׁ הְׁ ָך,  יִּ דֹורְׁ ֶשב   מְׁ עֵּ   וְׁ

ים רִּ וָׁ שְׁ ָך  כִּ ילּו,   אֹותְׁ   ַיֲאכִּ

ַטל ם  ּומִּ ַמיִּ לּוָך,  ַהשָׁ בְׁ טְׁ  יִּ

ה עָׁ בְׁ שִּ ים  וְׁ פּו  מֹוֲעדִּ לְׁ  ַיחְׁ

ֶליָך ַדע,  ַעד  עָׁ י  ֶשתֵּ ט   כִּ   שֹולֵּ

adversaries. 4,17 The tree that 

thou sawest, which grew, and 

was strong, whose height reached 

unto the heaven, and the sight 

thereof to all the earth; 4,18 

whose leaves were fair, and the 

fruit thereof much, and in it was 

food for all; under which the 

beasts of the field dwelt, and 

upon whose branches the fowls 

of the heaven had their 

habitation; 4,19 it is thou, O king, 

that art grown and become 

strong; for thy greatness is 

grown, and reacheth unto heaven, 

and thy dominion to the end of 

the earth. 4,20 And whereas the 

king saw a watcher and a holy 

one coming down from heaven, 

and saying: Hew down the tree, 

and destroy it; nevertheless leave 

the stump of the roots thereof in 

the earth, even in a band of iron 

and brass, in the tender grass of 

the field; and let it be wet with the 

dew of heaven, and let his portion 

be with the beasts of the field, till 

seven times pass over him-- 4,21 

this is the interpretation, O king, 

and it is the decree of the Most 

High, which is come upon my 

lord the king, 4,22 that thou shalt 

be driven from men, and thy 

dwelling shall be with the beasts 

of the field, and thou shalt be 

made to eat grass as oxen, and 

shalt be wet with the dew of 

heaven, and seven times shall 

pass over thee; till thou know that 

the Most High ruleth in the 

kingdom of men, and giveth it to 

whomsoever He will. 4,23 And 

whereas it was commanded to 

leave the stump of the roots of the 

tree, thy kingdom shall be sure 

unto thee, after that thou shalt 
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י  )כג( ַ֣ דִּ רּו  וְׁ ק  ֲאַמָ֗ ַבִ֞ שְׁ מִּ  לְׁ

ר ַקֹ֤ י֙   עִּ ֙שֹוהִּ רְׁ י   שָׁ ַ֣   דִּ

א נָׁ֔ ילָׁ ֶֽ ְך  אִּ ֖ כּותָׁ ְך   ַמלְׁ ַ֣   לָׁ

ה ָ֑ י  ַקיָׁמָׁ ַ֣ ן־דִּ ע  מִּ ַד֔ נְׁ י  תִּ ָּ֥  דִּ

ן ֖ טִּ ֶֽא:  ַשלִּ ַמיָׁ   )כד(   שְׁ

ן ַ֣ הֵּ א  לָׁ כָָׁ֗ י֙   ַמלְׁ כִּ לְׁ ר  מִּ ַפַ֣ שְׁ  יִּ

ְך ְך֙   ֲעלָׁ֔ אָׁ ה  ַוֲחטָׁ ַ֣ קָׁ דְׁ צִּ  בְׁ

ק ֻר֔ ְך  פְׁ ֖ יָׁתָׁ ן   ַוֲעוָׁ ַחַ֣ מִּ   בְׁ

ן ֶָּ֑֥יִּ ן  ֲענָׁ ֶ֛ ָּ֥א  הֵּ ה  ֶתֱהוֵּ ֖ כָׁ  ַארְׁ

ְך: ֶֽ תָׁ וְׁ לֵּ שְׁ א  )כה(  לִּ לָׁ  ֹכַ֣

א טָׁ֔ ר  מְׁ ֶנַצ֖ בּוַכדְׁ  ַעל־נְׁ

א: ֶֽ כָׁ  פ ַמלְׁ

ת  )כו( ָּ֥ צָׁ קְׁ ין   לִּ ֖ חִּ י־   ַירְׁ ֶֽ רֵּ תְׁ

ר ל   ֲעַשָ֑ יַכַּ֧   ַעל־הֵּ

א ֶ֛ כּותָׁ י ַמלְׁ ָּ֥ ל דִּ ֶב֖ ְך בָׁ ָּ֥ ַהלֵּ  מְׁ

ה:  ֶֽ ֹ֤ה  )כז(  ֲהוָׁ נֵּ א֙   עָׁ כָׁ   ַמלְׁ

ר ַמ֔ אָׁ א  וְׁ ָּ֥ יא   ֲהלָׁ ֖ א־הִּ   דָׁ

ל ֶבַ֣ א  בָׁ ָ֑ תָׁ ֹ֤ה  ַרבְׁ י־ֲאנָׁ ֶֽ  דִּ

ַתּה֙  ית  ֱבַניְׁ ַ֣ בֵּ ֔כּו  לְׁ  ַמלְׁ

ף ַקָּ֥ תְׁ י  בִּ ֖ נִּ סְׁ ר  חִּ ָּ֥ יקָׁ לִּ  וְׁ

י: ֶֽ רִּ ֹוד  )כח(  ַהדְׁ א֙   עָ֗ תָׁ לְׁ   מִּ

ֻפַ֣  א  םבְׁ כָׁ֔ ל   ַמלְׁ ֖ ן־   קָׁ מִּ

ַ֣א ַמיָׁ ל  שְׁ ַפָ֑ ְך  נְׁ ֹ֤ ין֙   לָׁ רִּ מְׁ ֶֽ  אָׁ

ר ֶנַצַ֣ בּוַכדְׁ א  נְׁ כָׁ֔  ַמלְׁ

ה ֖ כּותָׁ ת  ַמלְׁ ָּ֥ ְֶּ֥ך:  ֲעדָׁ ֶֽ נָׁ  מִּ

א֩   )כט( ן־ֲאנָׁשָׁ ְך  ּומִּ  לָָׁ֨

ין ֜ דִּ רְׁ ֶֽ יַוַּ֧ת  טָׁ ם־חֵּ עִּ ֶֽ א   וְׁ ַ֣ רָׁ   בָׁ

ְך ָ֗ ֹדרָׁ א  מְׁ ֹ֤ בָׁ שְׁ ין֙   עִּ תֹורִּ  כְׁ

ְך ַ֣ ַטֲע֔מּון  לָׁ ה  יְׁ ָּ֥ עָׁ בְׁ שִּ  וְׁ

ין ֖ נִּ דָׁ ּון  עִּ פַ֣ לְׁ ְך  ַיחְׁ ָ֑ ד  ֲעלָׁ  ַעַ֣

ע ַדָ֗ נְׁ י־תִּ ֶֽ יט  דִּ ֹ֤ י־ַשלִּ ֶֽ  דִּ

ה֙  אָׁ לָׁ ּות  עִּ כַ֣ ַמלְׁ א  בְׁ  ֲאנָׁשָׁ֔

י ָּ֥ ַמן־דִּ א  ּולְׁ ֖ בֵּ צְׁ ּה:  יִּ ַנֶֽ נִּ תְׁ  יִּ

א  )ל( א֘   ַבּה־ַשֲעתָָׁ֗ תָׁ לְׁ  מִּ

ַפת ַ֣ ֶנַצרְ֒   סָׁ בּוַכדְׁ  ַעל־נְׁ

א ַ֣ ן־ֲאנָׁשָׁ יד  ּומִּ ֔ רִּ  טְׁ

א ֹ֤ בָׁ שְׁ עִּ ין֙   וְׁ תֹורִּ ל  כְׁ  יֵּאֻכ֔

ל ַטָּ֥ ֖אשְׁ   ּומִּ ּה  ַמיָׁ ַ֣ מֵּ שְׁ  גִּ

ע ַטַבָ֑ צְׁ ד  יִּ י  ַעַ֣ ָּ֥ ּה   דִּ ֶ֛ רֵּ   ַשעְׁ

ין ָּ֥ רִּ שְׁ נִּ ה  כְׁ ֖ בָׁ י   רְׁ ֹוהִּ רָּ֥ פְׁ טִּ   וְׁ

ין: ֶֽ רִּ פְׁ צִּ ת   )לא(  כְׁ ַ֣ צָׁ קְׁ לִּ   וְׁ

יֹון כּות  ֶעלְׁ ַמלְׁ י  ֱאנֹוש,  בְׁ מִּ  ּולְׁ

ֶצה רְׁ ֶננָׁה.  ֶשיִּ תְׁ  ַוֲאֶשר  )כג(  יִּ

רּו מְׁ יחַ   אָׁ ַהנִּ ַקר  לְׁ יו   עִּ שָׁ רָׁ   שָׁ

ן,  ֶשל ילָׁ אִּ כּות   הָׁ ָך   ַהַמלְׁ   לְׁ

ַדע  ַקֶיֶמת, ֶשתֵּ י  מִּ ים   כִּ טִּ   שֹולְׁ

ם. ַמיִּ א  )כד(  ַהשָׁ   ַהֶמֶלְך,   ֶאלָׁ

י תִּ יַטב  ֲעצָׁ ֶליָך,  תִּ ֶאיָך   עָׁ   ַוֲחטָׁ

ה  קָׁ דָׁ צְׁ ה  בִּ דֵּ ֹחן  ַוֲעֹונֹוֶתיָך  פְׁ  בְׁ

ים, יִּ ם  ֲענִּ ֶיה  אִּ הְׁ ה   תִּ כָׁ   ַארְׁ

ֶתָך. וָׁ ַשלְׁ יעַ   ַהֹכל  )כה(  לְׁ גִּ  הִּ

ֶנַצר ֶאל בּוַכדְׁ  ַהֶמֶלְך. נְׁ

ץ  )כו( קֵּ ים  לְׁ חִּ רָׁ נֵּים   יְׁ   שְׁ

ר, שָׁ יַכל  ַעל  עָׁ כּות   הֵּ   ֶשל   ַהַמלְׁ

ֶבל ְך  בָׁ ַהלֵּ יָׁה.  מְׁ   עֹוֶנה   )כז(  הָׁ

ר:  ַהֶמֶלְך אֹומֵּ יא   זֹו  ֲהלֹא  וְׁ   הִּ

ֶבל ה,  בָׁ דֹולָׁ י   ֲאֶשר  ַהגְׁ   ֲאנִּ

יהָׁ  יתִּ נִּ ית  בְׁ בֵּ כּות,  לְׁ ֹתֶקף  ַמלְׁ  בְׁ

י נִּ סְׁ בֹוד  חָׁ כְׁ לִּ י.  וְׁ רִּ   )כח(   ֲהדָׁ

ר   עֹוד בָׁ י  ַהדָׁ פִּ   קֹול   ַהֶמֶלְך,  בְׁ

ן ם  מִּ ַמיִּ ָך  נַָׁפל:  ַהשָׁ  לְׁ

ים רִּ ֶנַצר  אֹומְׁ בּוַכדְׁ   ַהֶמֶלְך,   נְׁ

כּות ה  ַהַמלְׁ רָׁ בְׁ .  עָׁ ֶמךָׁ   )כט(   מִּ

ֱאנֹוש ָך   ּומֵּ ים,  אֹותְׁ שִּ רְׁ גָׁ  מְׁ

ם עִּ ר ַחַית וְׁ ָך,  ַהבָׁ דֹורְׁ ֶשב  מְׁ   עֵּ

ים רִּ וָׁ שְׁ ָך  כִּ ילּו,   אֹותְׁ   ַיֲאכִּ

ה עָׁ בְׁ שִּ ים  וְׁ פּו  מֹוֲעדִּ לְׁ  ַיחְׁ

ֶליָך ַדע,  ַעד  עָׁ י  ֶשתֵּ ט   כִּ   שֹולֵּ

יֹון כּות  ֶעלְׁ ַמלְׁ י  ֱאנֹוש,  בְׁ מִּ  ּולְׁ

ֶצה רְׁ ֶננָׁה.  ֶשיִּ תְׁ ּה   )ל(  יִּ   בָׁ

ה, עָׁ ר   ַבשָׁ בָׁ ה  ַהדָׁ לָׁ  ַעל  כָׁ

ֶנַצר, בּוַכדְׁ ֱאנֹוש  נְׁ  ֹגַרש,  ּומֵּ

ֶשב עֵּ ים  וְׁ רִּ וָׁ שְׁ ַטל   יֹאַכל,  כִּ   ּומִּ

ם ַמיִּ ל  גּופֹו  ַהשָׁ בֵּ טָׁ  ַעד  יִּ

רֹו עָׁ ים  ֶששְׁ רִּ שָׁ נְׁ ַדל  כִּ  גָׁ

have known that the heavens do 

rule. 4,24 Wherefore, O king, let 

my counsel be acceptable unto 

thee, and break off thy sins by 

almsgiving, and thine iniquities 

by showing mercy to the poor; if 

there may be a lengthening of thy 

prosperity.' 4,25 All this came 

upon the king Nebuchadnezzar. 

{P} 

4,26 At the end of twelve months 

he was walking upon the royal 

palace of Babylon. 4,27 The king 

spoke, and said: 'Is not this great 

Babylon, which I have built for a 

royal dwelling-place, by the 

might of my power and for the 

glory of my majesty?' 4,28 While 

the word was in the king's mouth, 

there fell a voice from heaven: 'O 

king Nebuchadnezzar, to thee it is 

spoken: the kingdom is departed 

from thee. 4,29 And thou shalt be 

driven from men, and thy 

dwelling shall be with the beasts 

of the field; thou shalt be made to 

eat grass as oxen, and seven times 

shall pass over thee; until thou 

know that the Most High ruleth in 

the kingdom of men, and giveth it 

to whomsoever He will.' 4,30 The 

same hour was the thing fulfilled 

upon Nebuchadnezzar; and he 

was driven from men, and did eat 

grass as oxen, and his body was 

wet with the dew of heaven, till 

his hair was grown like eagles' 

feathers, and his nails like birds' 

claws. 4,31 'And at the end of the 

days I Nebuchadnezzar lifted up 

mine eyes unto heaven, and mine 

understanding returned unto me, 

and I blessed the Most High, and 

I praised and honoured Him that 

liveth for ever; for His dominion 

is an everlasting dominion, and 
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ֹוַמיָׁה֩  ה  יֶֽ ר  ֲאנָָׁ֨ ֶנַצ֜ בּוַכדְׁ  נְׁ

ַנַ֣י׀ ַ֣א   ַעיְׁ ַמיָׁ שְׁ ת   לִּ לֵָּ֗ טְׁ   נִּ

י֙  עִּ דְׁ י  ּוַמנְׁ ֔תּוב  ֲעַלַ֣  יְׁ

ה֙  אָׁ לָׁ עִּ ת  ּולְׁ כֵּ֔ רְׁ י  בָׁ ַחָּ֥  ּולְׁ

א ֖ מָׁ לְׁ ת  עָׁ ַ֣ חֵּ ת  ַשבְׁ ָ֑ רֵּ ַהדְׁ  וְׁ

י ֹ֤ נֵּּה֙   דִּ טָׁ לְׁ ן  שָׁ ַ֣ טָׁ לְׁ ם  שָׁ ַל֔  עָׁ

ּה ֖ כּותֵּ ר  ּוַמלְׁ ָּ֥ ם־דָׁ ר:   עִּ ֶֽ דָׁ   וְׁ

ל־  )לב( כָׁ י  וְׁ ֹ֤ רֵּ יְׁ א֙   דָׁ עָׁ   ַארְׁ

ה ַ֣ לָׁ ין כְׁ יבִּ֔ ּה ֲחשִּ יֵָּ֗ בְׁ צְׁ מִּ כְׁ  ּוֶֽ

ד֙  בֵּ יל  עָׁ ַ֣ חֵּ א  בְׁ ַמיָׁ֔  שְׁ

י ֖ רֵּ יְׁ דָׁ א וְׁ ָ֑ עָׁ א ַארְׁ ֹ֤ לָׁ יַתי֙  וְׁ   אִּ

א ַ֣ ַמחֵּ י־יְׁ ֶֽ ּה  דִּ ידֵּ֔ ָּ֥אַמר   בִּ יֵּ   וְׁ

ּה ֖ ה  לֵּ ָּ֥ :  מָׁ תְׁ דְׁ   )לג(   ֲעַבֶֽ

א  נִָׁ֞ מְׁ ּה־זִּ י׀  בֵּ ַ֣ עִּ דְׁ ּוב   ַמנְׁ תַ֣   יְׁ

י ר  ֲעַלָ֗ יַקָ֨ לִּ י  וְׁ כּותִּ֜  ַמלְׁ

י ֹ֤ רִּ י֙   ַהדְׁ וִּ זִּ ּוב  וְׁ תַ֣ י   יְׁ   ֲעַל֔

י לִֹּ֕ י  וְׁ ַרָּ֥ בְׁ ֶֽ ַנ֖י   ַהדָׁ בָׁ רְׁ ַרבְׁ   וְׁ

ֹון ַבעָ֑ י  יְׁ ַ֣ כּותִּ ַעל־ַמלְׁ  וְׁ

ת ַנ֔ קְׁ תְׁ ּו  הָׁ בָּ֥ ה   ּורְׁ ֖ ירָׁ   ַיתִּ

ַפת ּוסְׁ י:  הָּ֥ ֶֽ ן  )לד(  לִּ ַעִ֞  כְׁ

ַ֣ה ר  ֲאנָׁ ֶנַצָ֗ בּוַכדְׁ ח   נְׁ ַשַבָ֨   מְׁ

ם ֹ֤ רֹומֵּ ַהַדר֙   ּומְׁ ֶלְך   ּומְׁ ֶמַ֣   לְׁ

א ַמיָׁ֔ י  שְׁ ֹ֤ י֙   דִּ ֙דֹוהִּ ל־ַמֲעבָׁ  כָׁ

ט ֹש֔ ּה  קְׁ ֖ תֵּ חָׁ ֹארְׁ ין  וְׁ ָ֑ י֙   דִּ דִּ   וְׁ

ין ַ֣ כִּ לְׁ ה  ַמהְׁ וָׁ֔ גֵּ ל  בְׁ ֖  יָׁכִּ

ה:פ ֶֽ לָׁ פָׁ ַהשְׁ  לְׁ

נָׁיו רְׁ פָׁ צִּ ים.  וְׁ ֳפרִּ צִּ  )לא(  כְׁ

ץ קֵּ ים,  ּולְׁ י  ַהיָׁמִּ  ֲאנִּ

ֶנַצר, בּוַכדְׁ יַני  נְׁ ם  עֵּ ַמיִּ  ַלשָׁ

י, אתִּ י   נָׁשָׁ תִּ ַדעְׁ ַלי   וְׁ שּוב,   עָׁ   תָׁ

ֶאת יֹון  וְׁ ֶעלְׁ י,  הָׁ תִּ ַרכְׁ ֶאת  בֵּ  ַחי  וְׁ

ם עֹולָׁ י  הָׁ תִּ ַבחְׁ י,  שִּ תִּ ַארְׁ  ּופֵּ

טֹונֹו  ֲאֶשר לְׁ טֹון  שִּ לְׁ ם   שִּ   עֹולָׁ

כּותֹו ם  ּוַמלְׁ   )לב(   וָׁדֹור.  דֹור  עִּ

ל כָׁ י  וְׁ רֵּ ֶרץ  דָׁ אָׁ ן  הָׁ ַאיִּ  כְׁ

ים, צֹונֹו  ֲחשּובִּ רְׁ כִּ   עֹוֶשה   וְׁ

יל חֵּ ם  בְׁ ַמיִּ י  ַהשָׁ רֵּ דָׁ ֶרץ,   וְׁ אָׁ   הָׁ

ין אֵּ ַמֶחה   ֲאֶשר  וְׁ יָׁדֹו   יְׁ   בְׁ

יֹאַמר ה  לֹו  וְׁ .  מָׁ יתָׁ שִּ  )לג(  עָׁ

ַמן  בֹו י   ַבזְׁ תִּ שּוב   ַדעְׁ ַלי,   תָׁ   עָׁ

יַקר לִּ י  וְׁ כּותִּ י,  ַמלְׁ רִּ י   ֲהדָׁ יוִּ זִּ   וְׁ

ַלי,  יָׁשּוב י  אֵּ אֹותִּ  ֲעַצייֹו  –  וְׁ

ַרי שָׁ שּו,  וְׁ ַבקְׁ ַעל  יְׁ י  וְׁ כּותִּ  ַמלְׁ

י, תִּ ה  הּוַכנְׁ ֻדלָׁ ה  ּוגְׁ רָׁ תֵּ ה   יְׁ פָׁ   נֹוסְׁ

י. ת  )לד(  לִּ עֵּ י  כָׁ  ֲאנִּ

ֶנַצר, בּוַכדְׁ חַ   נְׁ ַשבֵּ ם   מְׁ רֹומֵּ   ּומְׁ

ר אֵּ פָׁ ם,   ֶמֶלְך  ֶאת  ּומְׁ ַמיִּ   ַהשָׁ

ל  ֲאֶשר יו  כָׁ  ֱאֶמת  ַמֲעשָׁ

יו חֹותָׁ רְׁ אָׁ ט,  וְׁ פָׁ שְׁ  ַוֲאֶשר  מִּ

ים כִּ ַהלְׁ ַגֲאוָׁה  מְׁ   יָׁכֹול   בְׁ

יל.  פִּ ַהשְׁ  לְׁ

His kingdom from generation to 

generation; 4,32 And all the 

inhabitants of the earth are 

reputed as nothing; and He doeth 

according to His will in the host 

of heaven, and among the 

inhabitants of the earth; and none 

can stay His hand, or say unto 

Him: What doest Thou? 4,33 At 

the same time mine 

understanding returned unto me; 

and for the glory of my kingdom, 

my majesty and my splendour 

returned unto me; and my 

ministers and my lords sought 

unto me; and I was established in 

my kingdom, and surpassing 

greatness was added unto me. 

4,34 Now I Nebuchadnezzar 

praise and extol and honour the 

King of heaven; for all His works 

are truth, and His ways justice; 

and those that walk in pride He is 

able to abase.' {P} 
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ר  )א( ַשאַצַ֣ לְׁ א  בֵּ כָָׁ֗  ַמלְׁ

ם  ֲעַבד֙  ֶחַ֣ ב  לְׁ י   ַר֔ ֖נֹוהִּ בָׁ רְׁ ַרבְׁ   לְׁ

ף ל  ֲאַלָ֑ ָּ֥ ֳקבֵּ לָׁ א  וְׁ ֖ פָׁ א  ַאלְׁ ָּ֥ רָׁ  ַחמְׁ

ה: ֶֽ תֵּ ר  )ב(  שָׁ ַשאַצִ֞ לְׁ  בֵּ

ר׀ ם  ֲאַמַ֣ ַ֣ עֵּ טְׁ א  בִּ ָ֗ רָׁ  ַחמְׁ

יָׁה֙  תָׁ ַהיְׁ אנֵּי֙   לְׁ מָׁ א   לְׁ ַ֣   ַדֲהבָׁ

א פָׁ֔ ַכסְׁ י  וְׁ ֹ֤ ק֙   דִּ פֵּ  ַהנְׁ

ר ֶנַצַ֣ בּוַכדְׁ י  נְׁ ן־  ֲא֔בּוהִּ מִּ

א ֖ לָׁ יכְׁ י  הֵּ ַ֣ ם  דִּ ֶלָ֑ ירּושְׁ  בִּ

ֹון תַ֣ שְׁ יִּ ֹון  וְׁ הָ֗ א֙   בְׁ כָׁ   ַמלְׁ

י ֔נֹוהִּ בָׁ רְׁ ַרבְׁ ּה  וְׁ ֖ תֵּ לָׁ גְׁ  שֵּ

ּה: ֶֽ נָׁתֵּ חֵּ ן   )ג(  ּולְׁ יִּ אַדָ֗   בֵּ

יו֙  תִּ ַ֣י  ַהיְׁ אנֵּ א  מָׁ י  ַדֲהבָׁ֔ ַ֣  דִּ

קּו פִָּ֗ א  ַהנְׁ ֶ֛ לָׁ יכְׁ ֶֽ ן־הֵּ י־  מִּ ֶֽ דִּ

ית ָּ֥ א  בֵּ ֖ הָׁ י   ֱאלָׁ ַ֣ ם  דִּ ֶלָ֑ ּושְׁ ירֶֽ  בִּ

יו ַ֣ תִּ שְׁ אִּ ֹון  וְׁ הָ֗ א֙   בְׁ כָׁ  ַמלְׁ

י ֔נֹוהִּ בָׁ רְׁ ַרבְׁ ּה  וְׁ ֖ תֵּ לָׁ גְׁ  שֵּ

ּה: ֶֽ נָׁתֵּ חֵּ י  )ד(  ּולְׁ ֖ תִּ שְׁ   ו אִּ

א ָ֑ רָׁ ַשַבחּו  ַחמְׁ י   וְַׁ֠ הִֵּ֞ אלָׁ ֶֽ   לֵּ

א ַּ֧ א   ַדֲהבָׁ ֶ֛ פָׁ ַכסְׁ א  וְׁ ָּ֥ שָׁ חָׁ  נְׁ

א ֖ לָׁ זְׁ א  ַפרְׁ ָּ֥ עָׁ א:  אָׁ ֶֽ נָׁ ַאבְׁ   )ה(   וְׁ

ה ה֙   ַבּה־ַשֲעתָָׁ֗ קָׁ ַפ֙ ן֙   נְׁ עָׁ בְׁ   ֶאצְׁ

י ַ֣ ש  דִּ ן֙   ַיד־ֱאנָׁ֔ בָׁ תְׁ ֶֽ כָׁ ל  וְׁ ַ֣ ֳקבֵּ  לָׁ

א תָׁ֔ ַרשְׁ א  ֶנבְׁ ֹ֕ ירָׁ י־  ַעל־גִּ ֶֽ  דִּ

ל ַתָּ֥ א  כְׁ ֖ לָׁ יכְׁ י  הֵּ ַ֣ א   דִּ ָ֑ כָׁ   ַמלְׁ

א ַ֣ כָׁ ה  ּוַמלְׁ זֵּ֔ ס  חָׁ ה  ַפָּ֥ ֖ דָׁ י   יְׁ ָּ֥   דִּ

ה: ֶֽ בָׁ תְׁ ן   )ו(   כָׁ יִּ א֙   ֱאַדֹ֤ כָׁ  ַמלְׁ

י הִּ יֹוַ֣ י  זִּ ֔נֹוהִּ י  שְׁ הִּ ֹיֹנ֖ ַרעְׁ  וְׁ

ָּ֑ה ַבֲהלּונֵּ י  יְׁ ֹ֤ רֵּ טְׁ קִּ ּה֙   וְׁ צֵּ   ַחרְׁ

ן יִּ ַר֔ תָׁ שְׁ ּה  מִּ תֵּ֔ ֻכבָׁ רְׁ ַאָ֨ א  וְׁ ָּ֥  דָׁ

א ֖ דָׁ ן:  לְׁ ֶֽ שָׁ ֶּ֥קְׁ ֶֽ א   )ז(  נָׁ ֹ֤ רֵּ   קָׁ

א֙  כָׁ ל  ַמלְׁ יִּ ַח֔ ה֙   בְׁ לָׁ עָׁ ֶהֶֽ   לְׁ

א ַפיָׁ֔ שְׁ ַ֣ אָׁ י  לְׁ ֖ אֵּ דָׁ ָ֑א  ַכשְׁ ַריָׁ זְׁ גָׁ  וְׁ

ה נֵָּ֨ א  עָׁ כָׁ֜ ר׀  ַמלְׁ ַמַ֣ אָׁ  וְׁ

י ַ֣ ימֵּ ַחכִּ ל לְׁ ֶבָ֗ י בָׁ ַ֣ נָׁש  דִּ ל־ֱאַ֠   כָׁ

ה ִ֞ רֵּ קְׁ י־יִּ ֶֽ ה   דִּ ַ֣ בָׁ תָׁ ה   כְׁ נָָׁ֗   דְׁ

ּה֙  רֵּ שְׁ י  ּופִּ נִּ ַנ֔ ַחּוִּ ַ֣א  יְׁ נָׁ וָׁ גְׁ  ַארְׁ

ש ַבָ֗ לְׁ א  יִּ ֹ֤ יכָׁ נִּ מְׁ ַהֶֽ י־   וְׁ ֶֽ דִּ

א֙  ּה  ַדֲהבָׁ ֔ ארֵּ ל־ַצּוְׁ י   ַעֶֽ ָּ֥ תִּ ַתלְׁ   וְׁ

מַ  אבְׁ ֖ כּותָׁ ט:   לְׁ ַלֶֽ שְׁ   יִּ

ן֙   )ח(      ס יִּ ין  ֱאַד֙ לִּ֔ ֶֽ ל   עָׁ   ֹכ֖

ַשאַצר  )א( לְׁ ה  ַהֶמֶלְך  בֵּ שָׁ  עָׁ

ֶתה שְׁ דֹול  מִּ ֶאֶלף  גָׁ יו,   לְׁ רָׁ   שָׁ

ֻעַמת ֶאֶלף  ּולְׁ ן  הָׁ ה.  ַייִּ תָׁ  )ב(  שָׁ

ַשאַצר לְׁ ּוָׁה  בֵּ ַטַעם  צִּ ן,  בְׁ  ַהַייִּ

יא בִּ הָׁ י  לְׁ לֵּ ב  כְׁ ַהֶכֶסף,   ַהזָׁהָׁ   וְׁ

יא  ֲאֶשר ֶנַצר  הֹוצִּ בּוַכדְׁ יו   נְׁ בִּ   אָׁ

ן ל  מִּ יכָׁ ם,   ֲאֶשר  ַההֵּ ַליִּ ירּושָׁ   בִּ

תּו שְׁ יִּ ֶהם  וְׁ יו,   ַהֶמֶלְך  בָׁ רָׁ שָׁ   וְׁ

יו יו.  נָׁשָׁ שָׁ יַלגְׁ   ֲאַזי   )ג(  ּופִּ

יאֹו י   ֶאת   ֱהבִּ לֵּ ב  כְׁ   ֲאֶשר   ַהזָׁהָׁ

יאּו ן  הֹוצִּ ל  מִּ יכָׁ   ֲאֶשר   ַההֵּ

ם, ַליִּ ירּושָׁ תּו  בִּ שָׁ ֶהם  וְׁ  בָׁ

יו,  ַהֶמֶלְך רָׁ שָׁ יו   וְׁ   נָׁשָׁ

יו.  שָׁ יַלגְׁ תּו  )ד(  ּופִּ   ֶאת   שָׁ

ן, חּו  ַהַייִּ בְׁ שִּ י   ֶאת  וְׁ   ֱאֹלהֵּ

ב ַהֶכֶסף,  ַהזָׁהָׁ ֹחֶשת,  וְׁ  ַהנְׁ

ֶזל, ץ  ַהַברְׁ עֵּ ֶאֶבן.  הָׁ הָׁ ּה  )ה(  וְׁ  בָׁ

ה, עָׁ אּו  ַבשָׁ עֹות  יָׁצְׁ בְׁ   ֶשל   ֶאצְׁ

ם  ַיד דָׁ בּו  אָׁ תְׁ כָׁ ֻעַמת   וְׁ   לְׁ

ֶרֶשת, בְׁ יד  ַעל  ַהנִּ   ֶשל   ַהשִּ

ל  ֹכֶתל יכָׁ   ַהֶמֶלְך,   ֶשל  ַההֵּ

ַהֶמֶלְך   ֲאֶשר   יָׁד  ַפס  רֹוֶאה  וְׁ

יוֹו   ַהֶמֶלְך,  ֲאַזי  )ו(  כֹוֶתֶבת.   זִּ

ַתֶנה שְׁ יֹונָׁיו   לֹו  נִּ ַרעְׁ   וְׁ

ַבֲהלּוהּו, י  יְׁ רֵּ שְׁ קִּ יו  וְׁ צָׁ  ֲחלָׁ

ים, רִּ תָׁ יו  נִּ כָׁ רְׁ זֹו   זֹו  ּובִּ   לְׁ

שֹות. א  )ז(  נֹוקְׁ   ַהֶמֶלְך   קֹורֵּ

ל, ַחיִּ יס  בְׁ נִּ ַהכְׁ ים,   ֶאת  לְׁ פִּ ַאשָׁ   הָׁ

ים דִּ ים;  ַהַכשְׁ מִּ ַהקֹוסְׁ  עֹוֶנה  וְׁ

ר  ַהֶמֶלְך אֹומֵּ י  וְׁ מֵּ ַחכְׁ ֶבל,  לְׁ  בָׁ

ל יש  ֶשכָׁ א  אִּ רָׁ קְׁ ב  ֶשיִּ תָׁ   ֶזה   כְׁ

רֹונֹו תְׁ י,  ּופִּ נִּ יעֵּ ן   יֹודִּ מָׁ גָׁ   ַארְׁ

ַבש, לְׁ יד  יִּ בִּ רָׁ ב  ֶשל  וְׁ   ַעל   זָׁהָׁ

י  ַצּוָׁארֹו, ישִּ לִּ כּות   ּושְׁ   ַבַמלְׁ

5,1 Belshazzar the king made a 

great feast to a thousand of his 

lords, and drank wine before 

the thousand. 5,2 Belshazzar, 

while he tasted the wine, 

commanded to bring the 

golden and silver vessels which 

Nebuchadnezzar his father had 

taken out of the temple which 

was in Jerusalem; that the king 

and his lords, his consorts and 

his concubines, might drink 

therein. 5,3 Then they brought 

the golden vessels that were 

taken out of the temple of the 

house of God which was at 

Jerusalem; and the king, and 

his lords, his consorts and his 

concubines, drank in them. 5,4 

They drank wine, and praised 

the gods of gold, and of silver, 

of brass, of iron, of wood, and 

of stone. 5,5 In the same hour 

came forth fingers of a man's 

hand, and wrote over against 

the candlestick upon the plaster 

of the wall of the king's palace; 

and the king saw the palm of 

the hand that wrote. 5,6 Then 

the king's countenance was 

changed in him, and his 

thoughts affrighted him; and 

the joints of his loins were 

loosed, and his knees smote 

one against another. 5,7 The 

king cried aloud to bring in the 

enchanters, the Chaldeans, and 

the astrologers. The king spoke 

and said to the wise men of 

Babylon: 'Whosoever shall 

read this writing, and declare 

unto me the interpretation 

thereof, shall be clothed with 

purple, and have a chain of 

gold about his neck, and shall 

rule as one of three in the 
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י ַ֣ ימֵּ א  ַחכִּ ָ֑ כָׁ ין   ַמלְׁ ֹ֤ ֲהלִּ א־כָׁ ֶֽ לָׁ   וְׁ

א֙  בָׁ תָׁ א  כְׁ ֔ רֵּ קְׁ מִּ ּה  לְׁ ֖ רֵּ שְׁ  ּופִּ

ה ָּ֥ עָׁ הֹודָׁ א:  לְׁ ֶֽ כָׁ ַמלְׁ   )ט(   לְׁ

ן ַדיִּ א  ֱאַ֠ ֹ֤ כָׁ ַשאַצר֙   ַמלְׁ לְׁ  בֵּ

יא ַ֣ ל  ַשגִּ ַה֔ בָׁ תְׁ י  מִּ יֹ֖והִּ זִּ  וְׁ

ן ַנֶַּ֣֥יִּ י  שָׁ ֹוהִּ י  ֲעלָ֑ ֖נֹוהִּ בָׁ רְׁ ַרבְׁ  וְׁ

ין: ֶֽ שִּ ַתבְׁ שְׁ ֶֽ א   )י(  מִּ תָֹׁ֕ כְׁ   ַמלְׁ

ל ֳקבֵָּ֨ י  לָׁ ֹ֤ לֵּ א֙   מִּ כָׁ   ַמלְׁ

י ֔נֹוהִּ בָׁ רְׁ ַרבְׁ ית  וְׁ ָּ֥ בֵּ  לְׁ

֖א יָׁ תְׁ שְׁ ת  מִּ ת   ַעַלָ֑   ֲענָָׁ֨

א תָׁ֜ כְׁ ֶרת  ַמלְׁ א֙   ַוֲאֶמָ֗ כָׁ   ַמלְׁ

ין ַ֣ מִּ לְׁ עָׁ י  לְׁ ַבֲהלּוְך֙   ֱחיִּ֔ ל־יְׁ   ַאֶֽ

ְך יֹונָׁ֔ ְֶּ֥ך  ַרעְׁ ֖ יוָׁ זִּ ַאל־   וְׁ

ֹו: ַתנֶֽ שְׁ י  )יא(  יִּ יאִּ ר  ַתָ֨ ַב֜  גְׁ

ְך כּותָָׁ֗ ַמלְׁ י  בְׁ ּוחַ   דִַּ֠ ין   רַ֣ ַ֣ הִּ   ֱאלָׁ

ין֘  ישִּ ּהְ֒   ַקדִּ י  בֵּ ַ֣ יֹומֵּ ּוְך  ּובְׁ  ֲאבָ֗

ּו ירַּ֧ ּו  ַנהִּ נֶ֛ תָׁ לְׁ כְׁ שָׁ ה   וְׁ ָּ֥ מָׁ כְׁ חָׁ   וְׁ

ין ֖ הִּ ַמת־ֱאלָׁ כְׁ חָׁ   כְׁ

ַחת ַכַ֣ תְׁ שְׁ ּה  הִּ ָ֑ א  בֵּ ֹ֤ כָׁ  ּוַמלְׁ

ֶנַצר֙  ַכדְׁ ֻבֶֽ ב  ֲא֔בּוְך  נְׁ  ַרַּ֧

ין ַ֣ ֻטמִּ ין  ַחרְׁ פִָּ֗ שְׁ ֶֽ ין֙   אָׁ אִּ דָׁ  ַכשְׁ

ין ֔ רִּ זְׁ ּה  גָׁ ֖ ימֵּ ּוְך   ֲהקִּ   ֲאבָּ֥

א: ֶֽ כָׁ ל  )יב(  ַמלְׁ ל־ֳקבֵֶּׁ֡ י  כָׁ ַ֣  דִּ

ּוַח׀ ה  רַ֣ ֶׁ֡ ירָׁ ע  ַיתִּ ַדֶׁ֡  ּוַמנְׁ

ּו נֶׁ֡ תָׁ לְׁ כְׁ שָׁ ר  וְׁ ַפַשַ֣ ין֩   מְׁ מִּ   ֶחלְׁ

ת ַיָ֨ ֲחוָׁ ַאֶֽ ן  ַוֶֽ ידָׁ֜ א  ֲאחִּ ַ֣ רֵּ שָׁ  ּומְׁ

ין ָ֗ רִּ טְׁ ַחת  קִּ ַכֹ֤ תְׁ שְׁ ּה֙   הִּ  בֵּ

אל יֵּ֔ נִּ ַ֣ דָׁ א  בְׁ ָּ֥ כָׁ י־ַמלְׁ ֶֽ ם־   דִּ שָׁ

מֵּ֖  ר  ּהשְׁ ַשאַצָ֑ טְׁ לְׁ ן   בֵּ ַעֶ֛   כְׁ

ָּ֥אל יֵּ נִּ י  דָׁ ֖ רֵּ קְׁ תְׁ ה   יִּ ָּ֥ רָׁ שְׁ   ּופִּ

ה: ֶֽ ֲחוֵּ ַהֶֽ  פ  יְׁ

ן֙   )יג( יִּ אַד֙ אל  בֵּ יֵּ֔ נִּ ֶֽ ל   דָׁ   ֻהַע֖

ם ַ֣ א  ֳקדָׁ ָ֑ כָׁ ה  ַמלְׁ נֵָּ֨ א   עָׁ כָׁ֜   ַמלְׁ

ר ַמַ֣ אָׁ אל  וְׁ יֵָּ֗ נִּ דָׁ ּוא  לְׁ ־הֹ֤ תְׁ  ־ַאנְׁ

יֵּאל֙  נִּ ֹ֤י  דָׁ נֵּ ן־בְׁ י־מִּ ֶֽ א֙   דִּ לּותָׁ   גָׁ

י ַ֣ ֔הּוד   דִּ י   יְׁ ָּ֥ י   דִּ ֶ֛ תִּ א  ַהיְׁ ָּ֥ כָׁ  ַמלְׁ

י בִּ ּוד:  ַא֖ הֶֽ ן־יְׁ   )יד(   מִּ

ת ַ֣ עֵּ מְׁ שִּ ְך  וְׁ י  ֲעלָׁ֔ ֶ֛ ּוחַ   דִּ  רָּ֥

ין ֖ הִּ ְך  ֱאלָׁ ָ֑ ּו  בָׁ ירַּ֧ ַנהִּ  וְׁ

ּו נֶ֛ תָׁ לְׁ כְׁ שָׁ ה  וְׁ ָּ֥ מָׁ כְׁ חָׁ ה  וְׁ ֖ ירָׁ  ַיתִּ

ַחת ַכָּ֥ תְׁ שְׁ ְך:  הִּ ֶֽ ן  )טו(  בָׁ ַעִ֞  ּוכְׁ

ט. לָׁ שְׁ   ֲאַזי   )ח(        ס  יְׁ

ים נָׁסִּ כְׁ ל  נִּ י  כָׁ מֵּ   ַהֶמֶלְך,   ַחכְׁ

ינָׁם אֵּ ים  וְׁ כֹולִּ ב   ֶאת  יְׁ תָׁ   ַהכְׁ

רֹא קְׁ ֶאת  לִּ רֹונֹו  וְׁ תְׁ יעַ   פִּ הֹודִּ   לְׁ

  ַהֶמֶלְך   ֲאַזי  )ט(  ַלֶמֶלְך.

ַשאַצר לְׁ ֹאד  בֵּ ַהל,  מְׁ בְׁ יוֹו   נִּ זִּ   וְׁ

ַתנָׁה שְׁ יו  לֹו,  נִּ רָׁ שָׁ ים.   וְׁ בֹוכִּ   נְׁ

ה,  )י( כָׁ ֻעַמת  ַהַמלְׁ י   לְׁ רֵּ בְׁ   דִּ

יו,  ַהֶמֶלְך רָׁ שָׁ ית  וְׁ בֵּ ֶתה  לְׁ שְׁ  ַהמִּ

ה; נָׁסָׁ כְׁ ה  נִּ תָׁ נְׁ ה   עָׁ כָׁ   ַהַמלְׁ

ה: רָׁ מְׁ אָׁ ים   ַהֶמֶלְך  וְׁ מִּ עֹולָׁ   לְׁ

ַבֲהלּוָך  לאַ   ֱחיֵּה, יֹוֶניָך   יְׁ   ַרעְׁ

ָך ֶזיוְׁ ַתֶנה.  ַאל  וְׁ שְׁ   יֵּש   )יא(  יִּ

יש כּוֶתָך,  אִּ ַמלְׁ  רּוחַ   ֲאֶשר  בְׁ

ים ים  ֱאֹלהִּ דֹושִּ י   בֹו,  קְׁ ימֵּ   ּובִּ

יָך בִּ ה  אָׁ רָׁ ל  ֶהאָׁ כֵּ ַהשְׁ ה   וְׁ מָׁ כְׁ חָׁ   וְׁ

ַמת כְׁ חָׁ ים  כְׁ ה  ֱאֹלהִּ אָׁ צָׁ מְׁ   בֹו;   נִּ

ַהֶמֶלְך ֶנַצר  וְׁ בּוַכדְׁ יָך,   נְׁ בִּ   אָׁ

ַרב ים,  לְׁ ֻטמִּ ים,  ַחרְׁ פִּ  ַאשָׁ

ים, דִּ ים  ַכשְׁ מִּ ימֹו   קֹוסְׁ   ֱהקִּ

יָך בִּ ל  )יב(  ַהֶמֶלְך.  אָׁ   ֻעַמת -כָׁ

ה  ֶשרּוחַ  רָׁ תֵּ ע  יְׁ ל   ּוַמדָׁ כֵּ ַהשְׁ   וְׁ

ֹתר פְׁ ַדת   ֲחלֹומֹות,  לִּ ַהגָׁ   לְׁ

ידֹות יר  חִּ ַהתִּ ים  ּולְׁ רִּ שָׁ  קְׁ

ה אָׁ צְׁ מְׁ יֵּאל,  בֹו  נִּ נִּ דָׁ   ֲאֶשר   בְׁ

ם  ַהֶמֶלְך מֹו  שָׁ טְׁ   שְׁ לְׁ  ַשאַצר,בֵּ

ה יֵּאל  ַעתָׁ נִּ א  דָׁ רֵּ קָׁ ֶאת  יִּ  וְׁ

רֹון תְׁ יד. ַהפִּ  ַיגִּ

יֵּאל  ֲאַזי  )יג( נִּ ַנס  דָׁ כְׁ נֵּי   הָׁ פְׁ   לִּ

ר   ַהֶמֶלְך  עֹוֶנה  ַהֶמֶלְך; אֹומֵּ   וְׁ

יֵּאל: נִּ דָׁ ה  לְׁ יֵּאל,   הּוא  ַאתָׁ נִּ   דָׁ

נֵּי  ֲאֶשר בְׁ לּות  מִּ ה,  גָׁ הּודָׁ  יְׁ

יא  ֲאֶשר בִּ י  ַהֶמֶלְך  הֵּ בִּ  אָׁ

ה? הּודָׁ יְׁ י  )יד(  מִּ תִּ ַמעְׁ שָׁ  וְׁ

kingdom.' {S} 5,8 Then came 

in all the king's wise men: but 

they could not read the writing, 

nor make known to the king the 

interpretation. 5,9 Then was 

king Belshazzar greatly 

affrighted, and his countenance 

was changed in him, and his 

lords were perplexed. 5,10 

Now the queen by reason of the 

words of the king and his lords 

came into the banquet house; 

the queen spoke and said: 'O 

king, live for ever! let not thy 

thoughts affright thee, nor let 

thy countenance be changed; 

5,11 there is a man in thy 

kingdom, in whom is the spirit 

of the holy gods; and in the 

days of thy father light and 

understanding and wisdom, 

like the wisdom of the gods, 

was found in him; and the king 

Nebuchadnezzar thy father, the 

king, I say, thy father, made 

him master of the magicians, 

enchanters, Chaldeans, and 

astrologers; 5,12 forasmuch as 

a surpassing spirit, and 

knowledge, and understanding, 

interpreting of dreams, and 

declaring of riddles, and 

loosing of knots, were found in 

the same Daniel, whom the 

king named Belteshazzar. Now 

let Daniel be called, and he will 

declare the interpretation.' {P}  

5,13 Then was Daniel brought 

in before the king. The king 

spoke and said unto Daniel: 

'Art thou Daniel, who is of the 

children of the captivity of 

Judah, whom the king my 

father brought out of Judah? 

5,14 I have heard of thee, that 

the spirit of the gods is in thee, 
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לּו י  ֻהַעַ֣ ַמָ֗ דָׁ ֶֽ יַמיָׁא֙   קָׁ ֶֽ  ַחכִּ

א ַפיָׁ֔ שְׁ ֶֽ ה  אָׁ ֹ֤ בָׁ תָׁ י־כְׁ ֶֽ נָׁה֙   דִּ   דְׁ

קְׁ  ּה  ֔רֹוןיִּ ֖ רֵּ שְׁ י  ּופִּ נִּ ֻעַתָ֑ הֹודָׁ  לְׁ

ין ָּ֥ ֲהלִּ א־כָׁ ֶֽ לָׁ א   וְׁ ֖ תָׁ לְׁ ר־מִּ ַשֶֽ   פְׁ

ה: ֶֽ יָׁ ַהֲחוָׁ   ַוֲאנָׁה֙   )טז(  לְׁ

ת ַ֣ עֵּ מְׁ ְך  שִּ י־  ֲעלָׁ֔ ֶֽ ּול  דִּ יכָּ֥  תִּ

ין ֶ֛ רִּ שְׁ ר  פִּ ַש֖ פְׁ מִּ ין  לְׁ ַ֣ רִּ טְׁ קִּ  וְׁ

א ָ֑ רֵּ שְׁ מִּ ן  לְׁ ַעֶׁ֡ ן֩   כְׁ ּול   הֵּ כָ֨   תִּ

א בָׁ֜ תָׁ א  כְׁ ָ֗ רֵּ קְׁ מִּ ּה֙   לְׁ רֵּ שְׁ  ּופִּ

י נִּ ֻעַת֔ ַ֣ הֹודָׁ ַ֣א  לְׁ נָׁ וָׁ גְׁ  ַארְׁ

ש ַבָ֗ לְׁ א  תִּ ֹ֤ יכָׁ נִּ מְׁ ַהֶֽ י־  וְׁ ֶֽ דִּ

א֙  ְך  ַדֲהבָׁ ֔ ארָׁ ל־ַצּוְׁ  ַעֶֽ

א ָּ֥ תָׁ ַתלְׁ א   וְׁ ֖ כּותָׁ ַמלְׁ   בְׁ

ט: ַלֶֽ שְׁ  פ תִּ

ן   )יז( יִּ אַד֜ ַ֣ה  בֵּ נֵּ אל   עָׁ יֵָּ֗ נִּ   דָׁ

ַמר֙  אָׁ ם  וְׁ ַ֣ א  ֳקדָׁ כָׁ֔ ְך֙   ַמלְׁ נָׁתָׁ   ַמתְׁ

ְך ַ֣ ן  לָׁ יָׁ֔ ֶהוְׁ ְך   ֶלֶֽ ֖ יָׁתָׁ בְׁ זְׁ ָּ֥ בָׁ   ּונִּ

ן ַ֣ ֳחרָׁ אָׁ ב  לְׁ םבְׁ   ַהָ֑ א֙   ַרָ֗ בָׁ תָׁ  כְׁ

א ַ֣ רֵּ א  ֶאקְׁ כָׁ֔ ַמלְׁ א  לְׁ ֖ רָׁ שְׁ  ּופִּ

ּה: ֶֽ נֵּ עִּ תְׁ   )יח(  ֲאהֹודְׁ נְׁ   ַא֖

א ָ֑ כָׁ א֙   ַמלְׁ הָׁ ה  ֱאלָׁ אָׁ֔ לָׁ  עִּ

א ֹ֤ כּותָׁ א֙   ַמלְׁ בּותָׁ א   ּורְׁ ַ֣ רָׁ יקָׁ   וִּ

ה  ֔ רָׁ ַהדְׁ ב  וְׁ ַה֖ ר   יְׁ ֶנַצָּ֥ ֻבַכדְׁ נְׁ   לִּ

ּוְך: א֙   )יט(  ֲאבֶֽ בּותָׁ ן־רְׁ  ּומִּ

י ַ֣ ּה   דִּ ַהב־לֵּ֔ ל  יְׁ א  ֹכַ֣ ַמיָָׁ֗ מְׁ  ַעֶֽ

א  ֻאַמיָׁא֙  ַניָׁ֔ ַ֣ שָׁ לִּ ֹו  וְׁ ין   ֲהוֶ֛ ָּ֥ עִּ   זָׁיְׁ

ין ֖ ֲחלִּ דָׁ י  וְׁ ֹוהִּ מָ֑ ן־ֳקדָׁ י־  מִּ ֶֽ דִּ

ה א  ֲהוָָׁ֨ בֵּ֜ ַ֣א  צָׁ ל  ֲהוָׁ טֵָּ֗ י־   קָׁ ֶֽ דִּ וְׁ

ֹ֤ה א֙   ֲהוָׁ בֵּ ַ֣ה  צָׁ א  ֲהוָׁ י־   ַמחֵּ֔ ֶֽ דִּ וְׁ

ֹ֤ה א֙   ֲהוָׁ בֵּ ַ֣ה  צָׁ ים  ֲהוָׁ ֔ רִּ י־  מָׁ ֶֽ דִּ וְׁ

ָּ֥ה א   ֲהוָׁ ֖ בֵּ ָּ֥ה   צָׁ יל:  ֲהוָׁ ֶֽ פִּ  ַמשְׁ

י֙   )כ( דִּ ם  ּוכְׁ ַ֣ בֵּ֔   רִּ בְׁ   ּה לִּ

ּה ֖ רּוחֵּ ת  וְׁ ַפַ֣ קְׁ ֶֽ ה   תִּ ָ֑   ַלֲהזָׁדָׁ

ַחת֙  נְׁ א  הָׁ ַ֣ סֵּ רְׁ ן־כָׁ ּה   מִּ כּותֵּ֔   ַמלְׁ

ה ֖ רָׁ יקָׁ ֶֽ יּו  וִּ ָּ֥ דִּ ּה:  ֶהעְׁ ֶֽ נֵּ   )כא(   מִּ

נֵּי֩  ן־בְׁ א  ּומִּ יד  ֲאנָׁשָָׁ֨ ֜ רִּ  טְׁ

ּה׀ ַ֣ בֵּ בְׁ לִּ א  וְׁ ַ֣ תָׁ יוְׁ ם־חֵּ יו  עִּ  ַשּוִָּ֗

ַדיָׁא֙  ֶֽ ם־ֲערָׁ עִּ ּה   וְׁ ֔ דֹורֵּ   מְׁ

א ֹ֤ בָׁ שְׁ ין֙   עִּ תֹורִּ ּה  כְׁ ֲעמּונֵּ֔ ַטַ֣  יְׁ

ל ַטָּ֥ ֖א  ּומִּ ַמיָׁ ּה   שְׁ ַ֣ מֵּ שְׁ   גִּ

ע ַטַבָ֑ צְׁ ד  יִּ ע  ַעַ֣ ַדָ֗ י־יְׁ ֶֽ י־  דִּ ֶֽ דִּ

ֶליָך, ים  ֶשרּוחַ   עָׁ ְך,  ֱאֹלהִּ  בָׁ

ה רָׁ ֶהאָׁ ל  וְׁ כֵּ ַהשְׁ ה   וְׁ מָׁ כְׁ חָׁ   וְׁ

ה רָׁ תֵּ ה   יְׁ אָׁ צְׁ מְׁ ְך.  נִּ   )טו(   בָׁ

ת עֵּ כָׁ סּו  וְׁ נְׁ כְׁ ַני  הָׁ פָׁ ים,  לְׁ מִּ  ַהֲחכָׁ

ים, פִּ ַאשָׁ ב  הָׁ תָׁ אּו  ֶזה  ֶשכְׁ רְׁ קְׁ  יִּ

רֹו שְׁ י,  ּופִּ נִּ יעֵּ הֹודִּ ינָׁם   לְׁ אֵּ   וְׁ

ים כֹולִּ ֶשר  יְׁ ר  פֵּ בָׁ יד.   דָׁ ַהגִּ   לְׁ

י  )טז( י  ַוֲאנִּ תִּ ַמעְׁ ֶליָך,   שָׁ   עָׁ

ים  ֶשתּוַכל רֹונִּ תְׁ ֹתר   פִּ פְׁ   לִּ

ים רִּ שָׁ יר;  ּוקְׁ ַהתִּ ת,  לְׁ עֵּ ם   כָׁ   אִּ

ב   ֶאת  תּוַכל תָׁ רֹא   ַהכְׁ קְׁ   לִּ

רֹונֹו תְׁ י,  ּופִּ נִּ יעֵּ הֹודִּ ן   לְׁ מָׁ גָׁ   ַארְׁ

ַבש, לְׁ יד  תִּ בִּ רָׁ ב  ֶשל  וְׁ   ַעל   זָׁהָׁ

אֶרָך, י  ַצּוָׁ ישִּ לִּ כּות   ּושְׁ   ַבַמלְׁ

ֹלט.  שְׁ  תִּ

יֵּאל  עֹוֶנה  ֲאַזי  )יז( נִּ ר   דָׁ אֹומֵּ   וְׁ

נֵּי פְׁ נֹוֶתיָך  ַהֶמֶלְך:  לִּ ָך   ַמתְׁ   לְׁ

ֶיינָׁה הְׁ שּורֹוֶתיָך  תִּ ר  ּותְׁ ַאחֵּ  לְׁ

ן, ם  תֵּ ב  ֶאת  אּולָׁ תָׁ א   ַהכְׁ רָׁ   ֶאקְׁ

ֶאת  ַלֶמֶלְך רֹון  וְׁ תְׁ יֶענּו.   ַהפִּ   אֹודִּ

ה  )יח( ל  ַהֶמֶלְך,  ַאתָׁ אֵּ  הָׁ

יֹון  ֶעלְׁ כּות  נַָׁתן  הָׁ ה   ַמלְׁ ֻדלָׁ   ּוגְׁ

ר יקָׁ ר  וִּ דָׁ הָׁ ֶנַצר  וְׁ ֻבַכדְׁ נְׁ יָך.  לִּ בִּ  אָׁ

ן  )יט( ה  ּומִּ ֻדלָׁ   נַָׁתן   ֲאֶשר  ַהגְׁ

ל  לֹו, ים,  כָׁ ַעמִּ ֻאמֹות   הָׁ   הָׁ

שֹונֹות ַהלְׁ יּו  וְׁ ים  הָׁ ים   זָׁעִּ אִּ ירֵּ   וִּ

נָׁיו; פָׁ יָׁה  ֲאֶשר  מִּ ץ  הָׁ פֵּ   -   חָׁ

יָׁה ית,  הָׁ מִּ יָׁה  ַוֲאֶשר  מֵּ ץ  הָׁ פֵּ  חָׁ

יָׁה  - ַחֶיה,   הָׁ יָׁה   ַוֲאֶשר  מְׁ   הָׁ

ץ פֵּ יָׁה  -  חָׁ ים,  הָׁ רִּ  ַוֲאֶשר  מֵּ

יָׁה ץ  הָׁ פֵּ יָׁה  -  חָׁ יל.  הָׁ פִּ   )כ(   ַמשְׁ

ַכֲאֶשר ם  וְׁ בֹו  רָׁ בָׁ רּוחֹו   לְׁ   וְׁ

ה קָׁ זְׁ יד,  חָׁ זִּ הָׁ א  הּוַרד   לְׁ סֵּ כִּ  מִּ

כּותֹו רֹו  ַמלְׁ יקָׁ ירּו  וִּ  ֶהֱעבִּ

and that light and 

understanding and surpassing 

wisdom is found in thee. 5,15 

And now the wise men, the 

enchanters, have been brought 

in before me, that they should 

read this writing, and make 

known unto me the 

interpretation thereof; but they 

could not declare the 

interpretation of the thing. 5,16 

But I have heard of thee, that 

thou canst give interpretations, 

and loose knots; now if thou 

canst read the writing, and 

make known to me the 

interpretation thereof, thou 

shalt be clothed with purple, 

and have a chain of gold about 

thy neck, and shalt rule as one 

of three in the kingdom.' {P} 

5,17 Then Daniel answered and 

said before the king: 'Let thy 

gifts be to thyself, and give thy 

rewards to another; 

nevertheless, I will read the 

writing unto the king, and 

make known to him the 

interpretation. 5,18 O thou 

king, God Most High gave 

Nebuchadnezzar thy father the 

kingdom, and greatness, and 

glory, and majesty; 5,19 and 

because of the greatness that 

He gave him, all the peoples, 

nations, and languages 

trembled and feared before 

him: whom he would he slew, 

and whom he would he kept 

alive; and whom he would he 

raised up, and whom he would 

he put down. 5,20 But when his 

heart was lifted up, and his 

spirit was hardened that he 

dealt proudly, he was deposed 

from his kingly throne, and his 



 פרק ה'

 23עמוד   –ספר דניאל 

יט א  ַשלִִּ֞ ֹ֤ הָׁ ה֙   ֱאלָׁ אָׁ לָׁ  עִּ

ּות כַ֣ ַמלְׁ א  בְׁ י  ֲאנָׁשָׁ֔ ָּ֥ ַמן־דִּ  ּולְׁ

ה ֖ בֵּ צְׁ ים  יִּ ָּ֥ קֵּ הָׁ ּה:  יְׁ  )כב(  ֲעַלֶֽ

תְׁ  נְׁ ַאֹ֤ ּה֙   וְׁ רֵּ ר  בְׁ ַשאַצ֔ לְׁ א  בֵּ ָּ֥  לָׁ

תְׁ  לְׁ ֖ פֵּ ְך  ַהשְׁ ָ֑ בָׁ בְׁ ל־   לִּ ל כָׁ   ֳקבֵֹּ֕

י ָּ֥ ֖ה  דִּ נָׁ ל־דְׁ :  כָׁ תָׁ עְׁ ַדֶֽ  )כג(  יְׁ

ל ַעַ֣ ַ֣א׀  וְׁ ַמיָׁ א־שְׁ ֶֽ רֵּ  מָׁ

תָׁ  מְׁ רֹוַמֶׁ֡ תְׁ א  הִּ אַניָָׁ֨ ֶֽ מָׁ י־   ּולְׁ ֶֽ דִּ

ּה תֵּ֜ יו  ַביְׁ ַ֣ תִּ ְך  ַהיְׁ מָָׁ֗ דָׁ ֶֽ תְׁ   קָׁ נְׁ ַאָ֨   וְׁ

ְך נָׁ֜ בָׁ רְׁ ַרבְׁ ְך   וְׁ ַ֣ תָׁ לָׁ גְׁ ֶֽ   שֵּ

ְך֘  נָׁתָׁ חֵּ א֘   ּולְׁ רָׁ ן  ַחמְׁ יִּ ַתַ֣  שָׁ

הֹוןְ֒  י  בְׁ ַ֣ הֵּ אלָׁ ֶֽ לֵּ א־  וְׁ ֶֽ פָׁ ַכסְׁ

א ַדֲהבָׁ א  וְַׁ֠ שָָׁ֨ חָׁ א   נְׁ לָׁ֜ זְׁ   ַפרְׁ

א ַ֣ עָׁ א  אָׁ נָָׁ֗ ַאבְׁ י  וְׁ ן  דִַּ֠ ַזֶַּּ֧֥יִּ א־חָׁ ֶֽ  לָׁ

ין ֶ֛ עִּ מְׁ א־שָׁ לָׁ א  וְׁ ָּ֥ לָׁ ין  וְׁ ֖ עִּ  יָׁדְׁ

תָׁ  חְׁ א  ַשַבָ֑ הִָׁ֞ אלָׁ ֶֽ לֵּ י־   וְׁ ֶֽ דִּ

ְך  ָּ֥ תָׁ מְׁ שְׁ ּה  נִּ ֶ֛ ידֵּ ל־   בִּ כָׁ וְׁ

ְך ָּ֥ תָׁ חָׁ ּה  ֹארְׁ ֖ א  לֵּ ָּ֥ :   לָׁ תָׁ רְׁ   ַהַדֶֽ

ן֙   )כד( יִּ אַד֙ י  בֵּ ֔מֹוהִּ ן־ֳקדָׁ  מִּ

יחַ  ֖ לִּ אפַ   שְׁ ַ֣ א   סָׁ ָ֑ דָׁ י־יְׁ ֶֽ   דִּ

א ָּ֥ בָׁ תָׁ ֖ה  ּוכְׁ נָׁ ים:  דְׁ ֶֽ שִּ   )כה(   רְׁ

ָּ֥ה נָׁ א  ּודְׁ ֖ בָׁ תָׁ י  כְׁ ַ֣ ים  דִּ ָ֑ שִּ  רְׁ

ָּ֥א נֵּ ֖א  מְׁ נֵּ ל  מְׁ ָּ֥ קֵּ ין:  תְׁ ֶֽ סִּ  ּוַפרְׁ

֖ה   )כו( נָׁ א  דְׁ ָ֑ תָׁ לְׁ ר־מִּ ַשֶֽ  פְׁ

א נֵֹּ֕ א  מְׁ ָּ֥ הָׁ ה־ֱאלָׁ ֶֽ נָׁ ְך   מְׁ ֖ כּותָׁ   ַמלְׁ

ּה: ַמֶֽ לְׁ ַהשְׁ ל  )כז(  וְׁ ָ֑ קֵּ  תְׁ

ה תָׁ ילְׁ ָּ֥ קִּ ֖א   תְׁ יָׁ אַזנְׁ ֶֹֽ מ   בְׁ

ַחתְׁ  ַכָּ֥ תְׁ שְׁ הִּ יר:   וְׁ ֶֽ   )כח(   ַחסִּ

ס ָ֑ רֵּ יַסת֙   פְׁ רִּ ְך  פְׁ כּותָׁ֔  ַמלְׁ

ת יַב֖ יהִּ י  וִּ ַדָּ֥ מָׁ ס:   לְׁ ֶֽ רָׁ   ּופָׁ

ן׀   )כט( יִּ אַדַ֣ ר   בֵּ   ֲאַמַ֣

ר ַשאַצָ֗ לְׁ ישּו  בֵּ ֹ֤ בִּ ַהלְׁ  וְׁ

יֵּאל֙  נִּ ֶֽ דָׁ א  לְׁ נָׁ֔ וָׁ גְׁ  ַארְׁ

א ָּ֥ יכָׁ נִּ מְׁ ַהֶֽ י־  וְׁ ֶֽ א  דִּ ֖ ל־   ַדֲהבָׁ ַעֶֽ

ּה ָ֑ ארֵּ ּו  ַצּוְׁ זֶֽ ַ֣ רִּ ַהכְׁ י עֲ   וְׁ   ֔לֹוהִּ

ָּ֥א י־ֶלֱהוֵּ ֶֽ יט  דִּ ֶ֛ א  ַשלִּ ֖ תָׁ  ַתלְׁ

א: ֶֽ כּותָׁ ַמלְׁ ּה  )ל(  בְׁ  בִֵּּ֚

א יָׁ֔ ילְׁ ַ֣ לֵּ יל  בְׁ טִֹּ֕ ר  קְׁ אַשַצ֖ לְׁ  בֵּ

א ָּ֥ כָׁ ה:פ ַמלְׁ ֶֽ אָׁ דָׁ  ַכשְׁ

ֶמנּו. נֵּי  )כא(  מִּ בְׁ ם   ּומִּ דָׁ   אָׁ

בֹו  ֹגַרש, לִּ ם  וְׁ ּוָׁה,  ַהַחיָׁה  עִּ  שִּ

ם עִּ ים  וְׁ דֹורֹו,  ֲערֹודִּ ֶשב  מְׁ  עֵּ

ים רִּ וָׁ שְׁ ילּוהּו,  כִּ ַטל   ַיֲאכִּ   ּומִּ

ים מִּ ל,  גּופֹו  ַהשָׁ בֵּ טָׁ  ַעד  יִּ

י  יַָׁדע  ֲאֶשר ט  כִּ ל   שֹולֵּ אֵּ   הָׁ

יֹון ֶעלְׁ כּות  הָׁ ַמלְׁ ֶאת   ֱאנֹוש,  בְׁ   וְׁ

ֹפץ  ֲאֶשר ים  ַיחְׁ .  יָׁקִּ ֶליהָׁ  עָׁ

ה  )כב( ַאתָׁ נֹו  וְׁ ַשאַצר  בְׁ לְׁ  ,בֵּ

תָׁ   לֹא ַפלְׁ שְׁ ָך  הִּ בְׁ בָׁ ל  לְׁ   ֻעַמת -כָׁ

ל   ֲאֶשר .  ֶזה  כָׁ תָׁ ַעל   )כג(  יַָׁדעְׁ   וְׁ

ם  ֲאדֹונֵּי ַמיִּ ,   ַהשָׁ תָׁ רֹוַממְׁ תְׁ   הִּ

ֶאת ים  וְׁ לִּ יתֹו  ֶשל  ַהכֵּ יאּו   בֵּ בִּ   הֵּ

ֶניָך, פָׁ ה  לְׁ ַאתָׁ ֶריָך,  וְׁ שָׁ   נֶָׁשיָך   וְׁ

ֶשיָך יַלגְׁ ן  ּופִּ ים  ַייִּ ֶהם,   שֹותִּ   בָׁ

י ב,  ֶכֶסף  וֵּאֹלהֵּ זָׁהָׁ ֹחֶשת,   וְׁ   נְׁ

ֶזל, ץ  ַברְׁ ֶאֶבן,   עֵּ ינָׁם   ֲאֶשר  וָׁ   אֵּ

ים ינָׁם  רֹואִּ אֵּ ים   וְׁ עִּ   שֹומְׁ

ינָׁם אֵּ ים  וְׁ עִּ ;   –  יֹודְׁ תָׁ ַבחְׁ   שִּ

ֶאת ים, וְׁ ֱאֹלהִּ ָך   ֲאֶשר הָׁ תְׁ מָׁ שְׁ   נִּ

יָׁדֹו ל  בְׁ כָׁ ֶכיָך  וְׁ רָׁ   לֹא   –  לֹו  דְׁ

. תָׁ ַארְׁ נָׁיו   ֲאַזי  )כד(  פֵּ פָׁ   מִּ

ַלח שְׁ ב  יָׁד,  ֶשל  ַפס  נִּ תָׁ   ֶזה   ּוכְׁ

שּום. ֶזה  )כה(  רָׁ ב  וְׁ תָׁ  ֲאֶשר  ַהכְׁ

שּום: נֵּה  רָׁ נֵּה  מְׁ ל  מְׁ קֵּ  תְׁ

ין. סִּ רֹון   ֶזה  )כו(  ּוַפרְׁ תְׁ   פִּ

ר:  בָׁ נֵּה,  ַהדָׁ נָׁה   מְׁ ים  מָׁ  ֱאֹלהִּ

ָך  כּותְׁ ּה.  ַמלְׁ ירָׁ גִּ סְׁ הִּ   )כז(   וְׁ

ל, קֵּ תָׁ   תְׁ ַקלְׁ שְׁ ם   נִּ ַניִּ מֹאזְׁ   בְׁ

אתָׁ  צֵּ מְׁ נִּ ר.  וְׁ סֵּ ס,  )כח(  חָׁ רֵּ  פְׁ

ה סָׁ רְׁ פְׁ כּו  נִּ ָךַמלְׁ נָׁה  תְׁ תְׁ נִּ ַדי  וְׁ מָׁ  לְׁ

ס. רָׁ ּוָׁה  ֲאַזי  )כט(  ּופָׁ  צִּ

ַשאַצר לְׁ ישּו  בֵּ בִּ לְׁ הִּ   ֶאת   וְׁ

יֵּאל נִּ ן  דָׁ מָׁ גָׁ יד  ַארְׁ בִּ רָׁ   ֶשל   וְׁ

glory was taken from him; 5,21 

and he was driven from the 

sons of men, and his heart was 

made like the beasts, and his 

dwelling was with the wild 

asses; he was fed with grass 

like oxen, and his body was wet 

with the dew of heaven; until 

he knew that God Most High 

ruleth in the kingdom of men, 

and that He setteth up over it 

whomsoever He will. 5,22 And 

thou his son, O Belshazzar, 

hast not humbled thy heart, 

though thou knewest all this; 

5,23 but hast lifted up thyself 

against the Lord of heaven; and 

they have brought the vessels 

of His house before thee, and 

thou and thy lords, thy consorts 

and thy concubines, have drunk 

wine in them; and thou hast 

praised the gods of silver, and 

gold, of brass, iron, wood, and 

stone, which see not, nor hear, 

nor know; and the God in 

whose hand thy breath is, and 

whose are all thy ways, hast 

thou not glorified; 5,24 then 

was the palm of the hand sent 

from before Him, and this 

writing was inscribed. 5,25 

And this is the writing that was 

inscribed: MENE MENE, 

TEKEL UPHARSIN. 5,26 

This is the interpretation of the 

thing: MENE, God hath 

numbered thy kingdom, and 

brought it to an end. 5,27 

TEKEL, Thou art weighed in 

the balances, and art found 

wanting. 5,28 PERES, thy 

kingdom is divided, and given 

to the Medes and Persians.' 

5,29 Then commanded 

Belshazzar, and they clothed 
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ב יזּו  ַצּוָׁארֹו,  ַעל  זָׁהָׁ רִּ כְׁ הִּ  וְׁ

יו, לָׁ ֶיה  עָׁ הְׁ ט  ֶשיִּ י   שֹולֵּ ישִּ לִּ   שְׁ

כּות. ה   בֹו  )ל(  ַבַמלְׁ לָׁ   ַבַליְׁ

ַשאַצר  הּוַמת לְׁ   ַהֶמֶלְך   בֵּ

י דִּ  .ַהַכשְׁ

Daniel with purple, and put a 

chain of gold about his neck, 

and made proclamation 

concerning him, that he should 

rule as one of three in the 

kingdom. 5,30 In that night 

Belshazzar the Chaldean king 

was slain. {P} 
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ֶוש֙   )א( יָׁ֙ רְׁ דָׁ ה  וְׁ אָׁ֔ דָׁ ֶֽ ל   מָׁ ֖   ַקבֵּ

א ָ֑ כּותָׁ ר  ַמלְׁ ַבָּ֥ ין  כְׁ ֖ נִּ ין   שְׁ ָּ֥ תִּ   שִּ

ין: ֶֽ תֵּ ַתרְׁ ַפר֙   )ב(  וְׁ ם  שְׁ ַ֣  ֳקדָׁ

ֶוש יָׁ֔ רְׁ ים֙   דָׁ ַעל־  ַוֲהקִּ

א כּותָׁ֔ ֖א  ַמלְׁ ַניָׁ פְׁ ַדרְׁ  ַלֲאַחשְׁ

ה ַ֣ אָׁ ין  מְׁ ָ֑ רִּ ֶעשְׁ י  וְׁ ָּ֥   ֶלֱהֹ֖ון   דִּ

א: ֶֽ כּותָׁ ל־ַמלְׁ כָׁ א  )ג(  בְׁ לָׁ ֹ֤ עֵּ  וְׁ

הֹון֙  נְׁ ין  מִּ ַ֣ כִּ רְׁ א  סָׁ תָׁ֔ לָׁ י  תְׁ ָּ֥  דִּ

֖אל יֵּ נִּ ֹון  דָׁ הָ֑ נְׁ ד־מִּ י־   ַחֶֽ ֶֽ דִּ

ַ֣אאֲ   ֶלֱהֹוִ֞ן ַניָׁ פְׁ ַדרְׁ ין  ַחשְׁ לֵָּ֗  אִּ

ין ֹ֤ הֹון֙   יֲָׁהבִּ א  לְׁ מָׁ֔  ַטעְׁ

א ֖ כָׁ ָּ֥א  ּוַמלְׁ א־ֶלֱהוֵּ ֶֽ ק:  לָׁ ֶֽ  נָׁזִּ

ן֙   )ד( יִּ ַ֣אל  ֱאַד֙ יֵּ נִּ ה   דָׁ נָׁ֔ ַ֣א   דְׁ   ֲהוָׁ

ח ַנַצ֔ תְׁ ֖א  מִּ ַכיָׁ רְׁ  ַעל־סָׁ

ָ֑א ַניָׁ פְׁ ַדרְׁ ל   ַוֲאַחשְׁ ל־ֳקבֵָּ֗   כָׁ

י ַ֣ ּוחַ   דִּ א֙   רֹ֤ ירָׁ ּה  ַיתִּ א   בֵּ֔ ַ֣ כָׁ   ּוַמלְׁ

ית ּה  ֲעשִּ֔ ֖ מּותֵּ ַעל־   ַלֲהקָׁ

א: ֶֽ כּותָׁ ל־ַמלְׁ ן   )ה(  כָׁ יִּ   ֱאַדָ֨

א ַכיָׁ֜ רְׁ ֶֽ א   סָׁ ַניָָׁ֗ פְׁ ַדרְׁ   ַוֲאַחשְׁ

ֹו ן  ֲהוָ֨ יִּ ַעַּ֧ ה  בָׁ ֶ֛ לָׁ ה   עִּ ָּ֥ חָׁ כָׁ ַהשְׁ   לְׁ

֖אל יֵּ נִּ דָׁ ד  לְׁ ַצַ֣ א  מִּ ָ֑ כּותָׁ  ַמלְׁ

ה לָָׁ֨ ל־עִּ כָׁ ה  וְׁ יתָׁ֜ חִּ א־  ּושְׁ לָׁ

ין ַ֣ לִּ ה  יָׁכְׁ חָָׁ֗ כָׁ ַהשְׁ ל֙   לְׁ ל־ֳקבֵּ   כָׁ

ן יַמַ֣ הֵּ י־מְׁ ֶֽ לּו֙   א֔הּו  דִּ ל־שָׁ כָׁ  וְׁ

ה יתָׁ֔ חִּ א  ּושְׁ ָּ֥ ַחת  לָׁ ַכ֖ תְׁ שְׁ  הִּ

י: ֹוהִּ ן  )ו(  ֲעלֶֽ ַדיִּ ֹ֤א   ֱאַ֠ ַריָׁ   ֻגבְׁ

ְך֙  לֵּ ין  אִּ ֔ רִּ מְׁ ֶֽ י  אָׁ ַ֣ א   דִּ ַּ֧   לָׁ

ח ַכֶ֛ ַהשְׁ ָּ֥אל נְׁ יֵּ נִּ דָׁ ֖ה לְׁ נָׁ ל־  דְׁ כָׁ

א ָ֑ לָׁ ן  עִּ הֵֹּ֕ ה  לָׁ ֶֽ נָׁ חְׁ ַכָּ֥  ַהשְׁ

י ת  ֲע֖לֹוהִּ ָּ֥ דָׁ ּה:   בְׁ ֶֽ הֵּ   ֱאלָׁ

ן  )ז(      ס ַדיִּ ֹ֤א   ֱאַ֠ ַכיָׁ רְׁ   סָׁ

ַניָׁא֙  פְׁ ַדרְׁ ן   ַוֲאַחשְׁ לֵּ֔   אִּ

שּו ֖ גִּ א  ַהרְׁ ָ֑ כָׁ ן֙   ַעל־ַמלְׁ כֵּ  וְׁ

ין ַ֣ רִּ מְׁ ּה  אָׁ ֶֶָּּ֥֥וש  לֵּ֔ יָׁ רְׁ א  דָׁ ֖ כָׁ  ַמלְׁ

ין ָּ֥ מִּ לְׁ עָׁ י:  לְׁ ֶֽ  )ח(  ֱחיִּ

טּו יַָׁע֜ תְׁ ל׀  אִּ י  ֹכַ֣ ַ֣ כֵּ רְׁ  סָׁ

א כּותָָׁ֗ ֹ֤א  ַמלְׁ ַניָׁ גְׁ  סִּ

ַניָׁא֙  פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ ַ֣א   ַוֶֽ ַריָׁ בְׁ ֶֽ   ַהדָׁ

א תָׁ֔ ה  ּוַפֲחוָׁ ֹ֤ ַקיָׁמָׁ יָׁם֙   לְׁ   קְׁ

א כָׁ֔ ה  ַמלְׁ ֖ פָׁ ַתקָׁ ר  ּולְׁ ָ֑ י   ֱאסָׁ ַ֣   דִּ

ה ַ֣ עֵּ בְׁ י־יִּ ֶֽ ל־דִּ עּו   כָׁ ן־   בַָׁ֠ מִּ

יֶָׁוש  )א( רְׁ דָׁ י   וְׁ דִּ ל  ַהמָׁ בֵּ  ֶאת  קִּ

כּות ֶבן  ַהַמלְׁ ים  כְׁ נִּ ים   שָׁ שִּ   שִּ

ם. ַתיִּ יָׁה  טֹוב  )ב(  ּושְׁ נֵּי  הָׁ פְׁ  לִּ

יֶָׁוש, רְׁ ים  דָׁ קִּ הֵּ כּות   ַעל  וְׁ   ַהַמלְׁ

ים  ֶאת נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ ה  הָׁ אָׁ  מֵּ

ים, רִּ ֶעשְׁ יּו  ֲאֶשר  וְׁ הְׁ ל   יִּ כָׁ   בְׁ

כּות. ה  )ג(  ַהַמלְׁ לָׁ ַמעְׁ ֶהם   ּולְׁ   מֵּ

ים ירִּ זִּ ה,  וְׁ ֹלשָׁ יֵּאל  ֲאֶשר  שְׁ נִּ  דָׁ

ד ֶהם,  ֶאחָׁ יּו  ֲאֶשר  מֵּ הְׁ  יִּ

ים נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ ֶלה  הָׁ אֵּ ים   הָׁ נִּ   נֹותְׁ

ֶהם ה,  לָׁ צָׁ ַהֶמֶלְך  עֵּ ֶיה  לֹא  וְׁ הְׁ  יִּ

זָׁק. יֵּאל  ֲאַזי  )ד(  נִּ נִּ יָׁה  ֶזה  דָׁ  הָׁ

ר ים   ַעל  גֹובֵּ ירִּ זִּ   ַהּוְׁ

ים, נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׁ ל  וְׁ   ֻעַמת -כָׁ

ה  ֶשרּוחַ  רָׁ תֵּ ַהֶמֶלְך  בֹו,  יְׁ ַשב  וְׁ  חָׁ

ימֹו ל  ַעל  ַלֲהקִּ כּות.  כָׁ  )ה(  ַהַמלְׁ

ים  ֲאַזי ירִּ זִּ ים  ַהּוְׁ נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׁ  וְׁ

יּו ים  הָׁ שִּ ַבקְׁ ה  מְׁ ילָׁ צֹא  ֲעלִּ מְׁ  לִּ

יֵּאל נִּ דָׁ ַצד  לְׁ כּות  מִּ ל   ,ַהַמלְׁ כָׁ   וְׁ

ה ילָׁ ת  ֲעלִּ חָׁ שְׁ ינָׁם ּומָׁ ים   אֵּ כֹולִּ   יְׁ

צֹא, מְׁ ל  לִּ ן  ֻעַמת-כָׁ   הּוא   ֶשֶנֱאמָׁ

ל כָׁ ֶגה  וְׁ שְׁ ת  מִּ חָׁ שְׁ א  לֹא  ּומָׁ צָׁ מְׁ  נִּ

לֹו. ים   ֲאַזי  )ו(  ֶאצְׁ ֲאנָׁשִּ   הָׁ

ֶלה אֵּ ים,  הָׁ רִּ א   ֶשלֹא  אֹומְׁ צָׁ מְׁ   נִּ

יֵּאל נִּ דָׁ ל   ֶזה  לְׁ ה,  כָׁ ילָׁ א   ֲעלִּ   ֶאלָׁ

ם אנּו  אִּ צָׁ לֹו  מָׁ ת   ֶאצְׁ דָׁ   בְׁ

יו. ים  ֲאַזי  )ז(     ס ֱאֹלהָׁ ירִּ זִּ   ַהּוְׁ

ים נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׁ ֶלה  וְׁ אֵּ שּו   הָׁ גְׁ   רָׁ

ן  ַהֶמֶלְך,  ֶאל כֵּ ים  וְׁ רִּ   לֹו:   אֹומְׁ

יֶָׁוש רְׁ ים  ַהֶמֶלְך,  דָׁ מִּ עֹולָׁ  לְׁ

יֲָׁעצּו  )ח(  ֱחיֵּה. תְׁ ל  הִּ י   כָׁ ירֵּ זִּ   וְׁ

כּות, ים   ַהַמלְׁ נִּ גָׁ   ַהסְׁ

ים, נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׁ ים   וְׁ   ַהיֹוֲעצִּ

ַהַפחֹות ים  וְׁ קִּ הָׁ יּום  לְׁ  ַהֶמֶלְך  קִּ

6,1 And Darius the Mede 

received the kingdom, being 

about threescore and two years 

old. 6,2 It pleased Darius to set 

over the kingdom a hundred 

and twenty satraps, who should 

be throughout the whole 

kingdom; 6,3 and over them 

three presidents, of whom 

Daniel was one; that these 

satraps might give account unto 

them, and that the king should 

have no damage. 6,4 Then this 

Daniel distinguished himself 

above the presidents and the 

satraps, because a surpassing 

spirit was in him; and the king 

thought to set him over the 

whole realm. 6,5 Then the 

presidents and the satraps 

sought to find occasion against 

Daniel as touching the 

kingdom; but they could find 

no occasion nor fault; 

forasmuch as he was faithful, 

neither was there any error or 

fault found in him. 6,6 Then 

said these men: 'We shall not 

find any occasion against this 

Daniel, except we find it 

against him in the matter of the 

law of his God.' {S} 6,7 Then 

these presidents and satraps 

came tumultuously to the king, 

and said thus unto him: 'King 

Darius, live for ever! 6,8 All the 

presidents of the kingdom, the 

prefects and the satraps, the 

ministers and the governors, 

have consulted together that the 

king should establish a statute, 

and make a strong interdict, 

that whosoever shall ask a 

petition of any god or man for 

thirty days, save of thee, O 

king, he shall be cast into the 
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ּה ל־ֱאלָָׁ֨ ש  כָׁ ֱאנָׁ֜ ין  ֶוֶֽ ַ֣  ַעד־יֹומִּ

ין תִָּ֗ לָׁ ן֙   תְׁ הֵּ ְֶַּ֣֥ך  לָׁ נָׁ א  מִּ כָׁ֔  ַמלְׁ

א מֵֹּ֕ רְׁ תְׁ ב  יִּ ֹג֖ א:  לְׁ ֶֽ תָׁ יָׁוָׁ  ַארְׁ

ן  )ט( ַעַ֣ א   כְׁ כָׁ֔ ים   ַמלְׁ ָּ֥ קִּ   תְׁ

א ֖ רָׁ ם  ֱאסָׁ ֻשַ֣ רְׁ תִּ א  וְׁ ָ֑ בָׁ תָׁ ַ֣   כְׁ   י דִּ

א ַּ֧ ֶ֛ה  לָׁ יָׁ נָׁ ַהשְׁ י  לְׁ ַדָּ֥ ת־מָׁ דָׁ  כְׁ

ס ַר֖ י־  ּופָׁ א  דִּ ָּ֥ א:  לָׁ ֶֽ דֵּ   )י(   ֶתעְׁ

ל ֖ ל־ֳקבֵּ ָ֑ה  כָׁ נָׁ א֙   דְׁ כָׁ  ַמלְׁ

ֶוש יָׁ֔ רְׁ ֶֽ ם  דָׁ ַשָּ֥ א   רְׁ ֖ בָׁ תָׁ   כְׁ

א: ֶֽ רָׁ יֵּאל   )יא(  ֶוֱאסָׁ נִּ דָׁ   וְַׁ֠

י ָ֨ דִּ ע  כְׁ ַד֜ ים  יְׁ ֹ֤ שִּ י־רְׁ ֶֽ א֙   דִּ בָׁ תָׁ  כְׁ

ל ּה  ַעַ֣ תֵּ֔ ַביְׁ ין  לְׁ ַכּוִָּ֨ ן  וְׁ ָּ֥ יחָׁ תִּ  פְׁ

ּה֙  ּה  לֵּ יתֵּ֔ לִּ עִּ ם  ֶנֶֶּ֖֥גד  בְׁ ֶלָ֑ רּושְׁ  יְׁ

ין֩  נִּ מְׁ זִּ ה  וְׁ תָָׁ֨ לָׁ א  תְׁ יֹומָׁ֜  בְׁ

ּוא׀ ְך   הַ֣ ַ֣ רֵּ י   בָׁ ֹוהִּ כָ֗ רְׁ   ַעל־בִּ

א ֹ֤ ַצלֵּ א֙   ּומְׁ ם   ּומֹודֵּ ַ֣   ֳקדָׁ

ּה הֵּ֔ ל֙   ֱאלָׁ ל־ֳקבֵּ ַ֣א   כָׁ י־ֲהוָׁ ֶֽ   דִּ

ד בֵּ֔ ת  עָׁ ַמ֖ ן־ַקדְׁ ה:  מִּ ֶֽ נָׁ  דְׁ

ן  )יב(      ס ַדיִּ ֹ֤א   ֱאַ֠ ַריָׁ   ֻגבְׁ

ְך֙  לֵּ שּו  אִּ גִּ֔ ַהשְׁ   ַהרְׁ חּווְׁ  ַכ֖

ָ֑אל יֵּ נִּ דָׁ א  לְׁ ָּ֥ עֵּ ַחַנֶּ֖֥ן  בָׁ תְׁ  ּומִּ

ם ָּ֥ ּה:  ֳקדָׁ ֶֽ הֵּ ן  )יג(  ֱאלָׁ אַדיִּ  בֵַּ֠

יבּו ָ֨ רִּ ין  קְׁ ָּ֥ רִּ מְׁ אָׁ ם־   וְׁ ֳקדָׁ

א֘  כָׁ ר  ַמלְׁ ַ֣ אְ֒   ַעל־ֱאסָׁ כָׁ  ַמלְׁ

א ַּ֧ ר  ֲהלָׁ ַ֣ תָׁ   ֱאסָׁ מְׁ ַשָ֗ י  רְׁ ַ֣ ל־  דִּ  כָׁ

ש ה֩   ֱאנֶָׁׁ֡ עֵּ בְׁ י־יִּ ֶֽ ל־   דִּ ן־כָׁ מִּ

ּה ש  ֱאלָָׁ֨ ֱאנָׁ֜ ין   ֶוֶֽ ַ֣   ַעד־יֹומִּ

ין תִָּ֗ לָׁ ן֙   תְׁ הֵּ ְֶַּ֣֥ך  לָׁ נָׁ א  מִּ כָׁ֔  ַמלְׁ

א מֵֹּ֕ רְׁ תְׁ ֖גֹוב  יִּ א   לְׁ ָ֑ תָׁ יָׁוָׁ   ַארְׁ

ה נֵָּ֨ א  עָׁ כָׁ֜ ר  ַמלְׁ ַמָ֗ אָׁ א  וְׁ ַּ֧ יבָׁ  ַיצִּ

א ֶ֛ תָׁ לְׁ י  מִּ ַדָּ֥ ת־מָׁ דָׁ ס  כְׁ ַר֖  ּופָׁ

א ָּ֥ י־לָׁ א:  דִּ ֶֽ דֵּ   )יד(   ֶתעְׁ

ן אַדיִּ ֹו  בֵַּ֠ ין֘   ֲענַ֣ רִּ מְׁ אָׁ ם   וְׁ ַ֣   ֳקדָׁ

אְ֒  כָׁ י  ַמלְׁ ַ֣ אל  דִּ יֵֶּׁ֡ נִּ י֩   דָׁ ן־   דִּ מִּ

י נֵָּ֨ א  בְׁ לּותָׁ֜ י  גָׁ ַ֣ ּוד  דִּ הָ֗ א־  יְׁ לָׁ

ם ְך  שָָׁ֨ ֹ֤ א֙   ֲעלָׁ כָׁ ם   ַמלְׁ עֵּ֔   טְׁ

א ֖ רָׁ ַעל־ֱאסָׁ י  וְׁ ַ֣ תָׁ   דִּ מְׁ ַשָ֑  רְׁ

ין ֹ֤ נִּ מְׁ זִּ ה֙   וְׁ תָׁ לָׁ א  תְׁ יֹומָׁ֔  בְׁ

א ֖ עֵּ ּה:  בָׁ ֶֽ עּותֵּ ן  )טו(  בָׁ יִּ  ֱאַדָ֨

א כָׁ֜ י  ַמלְׁ ַּ֧ דִּ א  כְׁ ַ֣ תָׁ לְׁ ע   מִּ ַמָ֗   שְׁ

יא֙  ש  ַשגִּ ַ֣ אֵּ י  בְׁ ל  ֲע֔לֹוהִּ ַעַּ֧  וְׁ

ת תֵּ לָׁ ר,  ֹתֶקף  וְׁ סָׁ אִּ ל   לְׁ   ֲאֶשר   ֶשכָׁ

ש ַבקֵּ ה  יְׁ שָׁ ל  ַבקָׁ כָׁ   ֱאלֹוּהַ   מִּ

ם דָׁ אָׁ ים   ַעד  וְׁ ים  יָׁמִּ לשִּ   חּוץ   שְׁ

ָך מְׁ ַלְך   ַהֶמֶלְך,  מִּ ֹגב   יָׁשְׁ   לְׁ

יֹות. ֲארָׁ ת  )ט(  הָׁ עֵּ   ַהֶמֶלְך   כָׁ

ים קִּ ר  ֶאת  תָׁ סָׁ אִּ ֹשם  הָׁ רְׁ תִּ   ֶאת   וְׁ

ב, תָׁ ַשנֹות,  ֶשלֹא  ַהכְׁ ת   לְׁ דָׁ   כְׁ

ַדי ַרס  מָׁ  ַתֲעֹבר.  לֹא  ֲאֶשר  ּופָׁ

ל  )י(  ַהֶמֶלְך  ֶזה  ֻעַמת-כָׁ

יֶָׁוש רְׁ ַשם  דָׁ ב  רָׁ תָׁ ר.  ַהכְׁ סָׁ אִּ הָׁ  וְׁ

יֵּאל,  )יא( נִּ דָׁ   יַָׁדע   ַכֲאֶשר  וְׁ

ַשם רְׁ ב,  ֶשנִּ תָׁ ַנס  ַהכְׁ כְׁ יתֹו,   נִּ בֵּ   לְׁ

חַ  ים  לֹונֹותוְׁ תּוחִּ יָׁתֹו   לֹו  פְׁ   ַבֲעלִּ

ם,  ֶנֶגד ַליִּ רּושָׁ ים   יְׁ ַמנִּ   ּוזְׁ

ה לשָׁ עַ   הּוא  ַביֹום  שְׁ   ַעל   כֹורֵּ

יו, כָׁ רְׁ ל  בִּ ַפלֵּ תְׁ נֵּי   ּומֹוֶדה  ּומִּ פְׁ   לִּ

יו, ל  ֱאֹלהָׁ יָׁה   ֻעַמת-כָׁ   ֶשהָׁ

נֵּי  עֹוֶשה פְׁ לִּ  )יב(      ס  ֶזה.  מִּ

ים  ֲאַזי ֲאנָׁשִּ ֶלה   הָׁ אֵּ שּו   הָׁ גְׁ   רָׁ

אּו צְׁ יֵּאל,  ֶאת  ּומָׁ נִּ ש  דָׁ ַבקֵּ  מְׁ

ַחנֵּן תְׁ נֵּי  ּומִּ פְׁ יו.  לִּ   )יג(   ֱאֹלהָׁ

בּו  ֲאַזי רְׁ ים  קָׁ רִּ אֹומְׁ נֵּי  וְׁ פְׁ  לִּ

ַסר  ַעל  ַהֶמֶלְך   ֲהלֹא   ַהֶמֶלְך:  אִּ

ר סָׁ ,  אִּ תָׁ ַשמְׁ ל  ֲאֶשר  רָׁ יש   כָׁ   אִּ

ש ַבקֵּ ל  ֶשיְׁ כָׁ ם  ֱאלֹוּהַ   מִּ דָׁ אָׁ   ַעד   וְׁ

ים ים,  יָׁמִּ לשִּ ָך   חּוץ   שְׁ מְׁ   מִּ

ְך   ַהֶמֶלְך, לָׁ ֹגב  יָׁשְׁ יֹות;   לְׁ ֲארָׁ   הָׁ

ר:  ַהֶמֶלְך  עֹוֶנה אֹומֵּ   נָׁכֹון   וְׁ

ר בָׁ ת  ַהדָׁ דָׁ ַדי  כְׁ ַרס  מָׁ  ֲאֶשר  ּופָׁ

נּו  ֲאַזי  )יד(  ַתֲעֹבר.  לֹא  עָׁ

ים רִּ אֹומְׁ נֵּי  וְׁ פְׁ   ַהֶמֶלְך,   לִּ

יֵּאל נִּ נֵּי  ֲאֶשר  ֶשדָׁ בְׁ לּות   מִּ   גָׁ

ה, הּודָׁ ם  לֹא  יְׁ ֶליָך  שָׁ  ַהֶמֶלְך  עָׁ

ב ַעל  לֵּ ר  וְׁ סָׁ אִּ ,  ֲאֶשר  הָׁ תָׁ ַשמְׁ  רָׁ

den of lions. 6,9 Now, O king, 

establish the interdict, and sign 

the writing, that it be not 

changed, according to the law 

of the Medes and Persians, 

which altereth not.' 6,10 

Wherefore king Darius signed 

the writing and the interdict. 

6,11 And when Daniel knew 

that the writing was signed, he 

went into his house--now his 

windows were open in his 

upper chamber toward 

Jerusalem--and he kneeled 

upon his knees three times a 

day, and prayed, and gave 

thanks before his God, as he did 

aforetime. {S} 6,12 Then these 

men came tumultuously, and 

found Daniel making petition 

and supplication before his 

God. 6,13 Then they came near, 

and spoke before the king 

concerning the king's interdict: 

'Hast thou not signed an 

interdict, that every man that 

shall make petition unto any 

god or man within thirty days, 

save of thee, O king, shall be 

cast into the den of lions?' The 

king answered and said: 'The 

thing is true, according to the 

law of the Medes and Persians, 

which altereth not.' 6,14 Then 

answered they and said before 

the king: 'That Daniel, who is 

of the children of the captivity 

of Judah, regardeth not thee, O 

king, nor the interdict that thou 

hast signed, but maketh his 

petition three times a day.' 6,15 

Then the king, when he heard 

these words, was sore 

displeased, and set his heart on 

Daniel to deliver him; and he 

laboured till the going down of 



 פרק ו'

 27עמוד   –ספר דניאל 

ֶ֛אל יֵּ נִּ ם  דָׁ ָּ֥ ל   שָׁ ֖   בָׁ

ּה ָ֑ יזָׁבּותֵּ שֵּ ַעד֙   לְׁ י  וְׁ ַ֣ לֵּ עָׁ  ֶמֶֽ

א שָׁ֔ מְׁ ָּ֥א  שִּ ר  ֲהוָׁ ַתַד֖ שְׁ  מִּ

ּה: ֶֽ לּותֵּ ַהצָׁ ן֙   )טז(  לְׁ יִּ אַד֙   בֵּ

ַ֣א ַריָׁ ְך  ֻגבְׁ לֵּ֔ שּו  אִּ ֖ גִּ ַעל־   ַהרְׁ

ָ֑א כָׁ ין  ַמלְׁ ַ֣ רִּ מְׁ אָׁ א  וְׁ כָָׁ֗ ַמלְׁ  לְׁ

ע א֙   ַדֹ֤ כָׁ ת֙   ַמלְׁ י־דָׁ ֶֽ י  דִּ ַדַ֣ מָׁ  לְׁ

ס ַר֔ ר  ּופָׁ ָּ֥ ל־ֱאסָׁ י־כָׁ ֶֽ ֶ֛ם   דִּ יָׁ   ּוקְׁ

א ָּ֥ כָׁ י־ַמלְׁ ֶֽ ים  דִּ ֖ קֵּ הָׁ א  יְׁ ָּ֥  לָׁ

ה: ֶֽ יָׁ נָׁ ַהשְׁ ן   )יז(  לְׁ יִּ אַד֜   בֵּ

א ַ֣ כָׁ ר  ַמלְׁ יו֙   ֲאַמָ֗ תִּ ַהיְׁ   וְׁ

אל יֵּ֔ נִּ ַ֣ דָׁ ֹו  לְׁ מֹ֕ א  ּורְׁ ֖ ֻגבָׁ י  לְׁ ַ֣  דִּ

א ָ֑ תָׁ יָׁוָׁ ֹ֤ה  ַארְׁ נֵּ א֙   עָׁ כָׁ  ַמלְׁ

ר ַמַ֣ אָׁ אל  וְׁ יֵּ֔ נִּ דָׁ ְך  לְׁ הָָׁ֗ י   ֱאלָׁ ַ֣   דִּ

תְׁ  נְׁ ּה֙   ַאֹ֤ ח־לֵּ ַלֶֽ ֶֽ א  פָׁ ֔ ירָׁ דִּ תְׁ  בִּ

ְֶּ֥ך  ֖הּוא ֶֽ נָׁ בִּ יזְׁ שֵּ   )יח(   :יְׁ

ת֙  יִּ יתָׁ֙ הֵּ ֶבן  וְׁ ה  ֶאַ֣ ת  ֲחדָׁ֔ ֻשַמ֖  וְׁ

א  ַעל־ֻפַ֣ם ָ֑ ּה  ֻגבָׁ ַמָ֨ ַחתְׁ  וְׁ

א כָׁ֜ ּה  ַמלְׁ תֵָּ֗ קְׁ זְׁ עִּ ת֙   בְׁ קָׁ זְׁ עִּ   ּובְׁ

י ֔נֹוהִּ בָׁ רְׁ י  ַרבְׁ ֶ֛ ָּ֥א  דִּ נֵּ שְׁ א־תִּ  לָׁ

֖בּו ֶֽאל:  צְׁ יֵּ נִּ דָׁ ן   )יט(  בְׁ ַדיִּ   ֱאַ֠

ל א  ֲאַזָ֨ ֹ֤ כָׁ ּה֙   ַמלְׁ לֵּ יכְׁ ֶֽ הֵּ ת  לְׁ ַ֣  ּובָׁ

ת וָׁ֔ ֶּ֥ן   טְׁ ֖ ַדֲחוָׁ ל  וְׁ ַ֣ עֵּ א־ַהנְׁ  לָׁ

י ֹוהִּ מָ֑ דָׁ ֶֽ ּה  קָׁ ֖ תֵּ נְׁ שִּ ת  וְׁ  ַנַדָּ֥

י: ֹוהִּ ן  )כ(  ֲעלֶֽ יִּ אַדַ֣ א  בֵּ כָׁ֔  ַמלְׁ

א ֖ רָׁ פָׁ ַפרְׁ שְׁ ּום  בִּ קַ֣ א  יְׁ ָ֑ הָׁ נָׁגְׁ  בְׁ

ה לָׁ֔ הָׁ בְׁ תְׁ הִָּ֨ א  ּובְׁ ָּ֥ ֻגבָׁ י־   לְׁ ֶֽ דִּ

א ֖ תָׁ יָׁוָׁ ל:  ַארְׁ   )כא(   ֲאַזֶֽ

ּה ַ֣ בֵּ רְׁ קְׁ מִּ א  ּוכְׁ ֻגבָׁ֔ אל  לְׁ יֵּ֔ נִּ ַ֣ דָׁ  לְׁ

ל ָּ֥ קָׁ יב  בְׁ ֖ ק  ֲעצִּ ָ֑ עִּ ה  זְׁ נֵָּ֨  עָׁ

אַמלְׁ  ר  כָׁ֜ ַמַ֣ אָׁ אל   וְׁ יֵָּ֗ נִּ דָׁ   לְׁ

יֵּאל֙  נִּ ֶֽ ד֙   דָׁ א  ֲעבֵּ ַ֣ הָׁ א   ֱאלָׁ   ַחיָׁ֔

ְך הָָׁ֗ י  ֱאלָׁ ַ֣ תְׁ   דִּ נְׁ ּה֙   ַאֹ֤ ח־לֵּ ַלֶֽ ֶֽ  פָׁ

א ֔ ירָׁ דִּ תְׁ ל   בִּ ָּ֥ כִּ   ַהיְׁ

ְך ֖ יזָׁבּותָׁ שֵּ ן־  לְׁ א:   מִּ ֶֽ תָׁ יָׁוָׁ   ַארְׁ

ן֙   )כב( יִּ אל  ֱאַד֙ יֵּ֔ נִּ ם־   דָׁ עִּ

֖א כָׁ ל  ַמלְׁ ָ֑ א  ַמלִּ ֖ כָׁ  ַמלְׁ

ין ָּ֥ מִּ לְׁ עָׁ י:  לְׁ ֶֽ י   )כג(  ֱחיִּ הִִּ֞   ֱאלָׁ

ח ַלַ֣ ּה  שְׁ ֲאכֵָּ֗ ֲסַגֶ֛ר  ַמלְׁ  ֻפָּ֥ם  ּוֶֽ

א ֖ תָׁ יָׁוָׁ א ַארְׁ ַ֣ לָׁ י וְׁ ּונִּ לָ֑ ל־ ַחבְׁ כָׁ

ל י  ֳקבֵָּ֗ ֹ֤ י֙   דִּ ֙מֹוהִּ דָׁ ֶֽ  זָׁכּו֙   קָׁ

ים ַמנִּ ה  ּוזְׁ לשָׁ ש   ַביֹום  שְׁ ַבקֵּ   מְׁ

תֹו. שָׁ  ַהֶמֶלְך,  ֲאַזי  )טו(  ַבקָׁ

ר  ֶאת  ַכֲאֶשר בָׁ ַמע,  ַהדָׁ ֹאד  שָׁ  מְׁ

יו,  ַרע לָׁ ַעל   עָׁ יֵּאל   וְׁ נִּ ם   דָׁ   שָׁ

ילֹו,  ַדַעת ַהצִּ ַעד  לְׁ י   וְׁ בֹואֵּ   מְׁ

יָׁה  ַהֶשֶמש ץ מִּ   הָׁ ַאמֵּ   תְׁ

ילֹו. ַהצִּ ים   ֲאַזי  )טז(  לְׁ ֲאנָׁשִּ   הָׁ

ֶלה אֵּ שּו  הָׁ גְׁ   ַהֶמֶלְך   ֶאל  רָׁ

ים רִּ אֹומְׁ   ַהֶמֶלְך,   ַדע,   ַלֶמֶלְך:  וְׁ

ת ַדי  ֶשדָׁ מָׁ ַרס,  לְׁ ל  ּופָׁ  אסר  ֶשכָׁ

יּום קִּ ים  ֶשַהֶמֶלְך  וְׁ ין   יָׁקִּ   אֵּ

ַשנֹות.  ּוָׁה   ַהֶמֶלְך  ֲאַזי  )יז(  לְׁ   צִּ

יאּו בִּ הֵּ יֵּאל, ֶאת וְׁ נִּ יכּו  דָׁ לִּ שְׁ הִּ   וְׁ

ֹגב יֹות;   לְׁ ֲארָׁ   ַהֶמֶלְך   עֹוֶנה   הָׁ

ר אֹומֵּ יֵּאל:  וְׁ נִּ דָׁ   ֲאֶשר   ֱאֹלֶהיָך  לְׁ

ה ד  ַאתָׁ יד,  אֹותֹו  עֹובֵּ מִּ   הּוא   תָׁ

יֶלָך. ה  )יח(   ַיצִּ אָׁ הּובְׁ  ֶאֶבן  וְׁ

ה  ַאַחת מָׁ הּושְׁ י  ַעל  וְׁ   ַהֹגב,   פִּ

ּה מָׁ תֹו   ַהֶמֶלְך  ַוֲחתָׁ ַטַבעְׁ   בְׁ

ַטַבַעת יו,  ּובְׁ רָׁ ַשֶנה   ֶשלֹא  שָׁ   יְׁ

ר בָׁ יֵּאל.  דָׁ נִּ דָׁ ַלְך   ֲאַזי  )יט(  בְׁ   הָׁ

לֹו  ַהֶמֶלְך יכָׁ הֵּ ן  לְׁ לָׁ צֹום,  וְׁ  בְׁ

ים ַסמִּ יס  לֹא  וְׁ נִּ כְׁ נָׁיו,   הִּ פָׁ   לְׁ

נָׁתֹו ה  ּושְׁ דָׁ יו.  נָׁדְׁ לָׁ   ֲאַזי   )כ(  עָׁ

ם  ַהֶמֶלְך   ַבֹבֶקר,   יָׁקּום  ַשַחר  עִּ

ַבֲהלּות תְׁ הִּ ֲארָׁ   ֹגב  ֶאל  ּובְׁ   יֹות הָׁ

ַלְך. בֹו  )כא(  הָׁ רְׁ קָׁ   ֶאל   ַלֹגב  ּובְׁ

יֵּאל, נִּ קֹול   דָׁ צּוב  בְׁ   זַָׁעק;   עָׁ

ר  ַהֶמֶלְך   עֹוֶנה אֹומֵּ יֵּאל:   וְׁ נִּ דָׁ   לְׁ

יֵּאל נִּ ל  ֶעֶבד  דָׁ  ֱאֹלֶהיָך  ַחי,  אֵּ

ה  ֲאֶשר ד  ַאתָׁ יד,  אֹותֹו  עֹובֵּ מִּ  תָׁ

ָך   ֲהיָׁכֹול ילְׁ ַהצִּ ן  לְׁ יֹות?   מִּ ֲארָׁ   הָׁ

יֵּאל  ֲאַזי  )כב( נִּ ם  דָׁ   ַהֶמֶלְך   עִּ

ר: בֵּ ים  ַהֶמֶלְך  דִּ מִּ עֹולָׁ  ֱחיֵּה!  לְׁ

the sun to deliver him. 6,16 

Then these men came 

tumultuously unto the king, and 

said unto the king: 'Know, O 

king, that it is a law of the 

Medes and Persians, that no 

interdict nor statute which the 

king establisheth may be 

changed.' 6,17 Then the king 

commanded, and they brought 

Daniel, and cast him into the 

den of lions. Now the king 

spoke and said unto Daniel: 

'Thy God whom thou servest 

continually, He will deliver 

thee.' 6,18 And a stone was 

brought, and laid upon the 

mouth of the den; and the king 

sealed it with his own signet, 

and with the signet of his lords; 

that nothing might be changed 

concerning Daniel. 6,19 Then 

the king went to his palace, and 

passed the night fasting; neither 

were diversions brought before 

him; and his sleep fled from 

him. 6,20 Then the king arose 

very early in the morning, and 

went in haste unto the den of 

lions. 6,21 And when he came 

near unto the den to Daniel, he 

cried with a pained voice; the 

king spoke and said to Daniel: 

'O Daniel, servant of the living 

God, is thy God, whom thou 

servest continually, able to 

deliver thee from the lions?' 

6,22 Then said Daniel unto the 

king: 'O king, live for ever! 

6,23 My God hath sent His 

angel, and hath shut the lions' 

mouths, and they have not hurt 

me; forasmuch as before Him 

innocency was found in me; 

and also before thee, O king, 

have I done no hurt.' 6,24 Then 
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ַחת ַכַ֣ תְׁ שְׁ י  הִּ ף  לִּ֔ ַאֹ֤ ְך֙   וְׁ מָׁ דָׁ ֶֽ  קָׁ

א כָׁ֔ ה  ַמלְׁ ֖ א  ֲחבּולָׁ ָּ֥ ת:  לָׁ ֶֽ דֵּ  ַעבְׁ

ן  )כד( יִּ אַדַ֣ א  בֵּ כָָׁ֗ יא֙   ַמלְׁ  ַשגִּ

ב ַ֣ אֵּ י  טְׁ יֵּ֔   ֲע֔לֹוהִּ נִּ ַ֣ דָׁ   אל ּולְׁ

ר ה  ֲאַמ֖ ַ֣ קָׁ סָׁ ַהנְׁ א  לְׁ ָ֑ ן־ֻגבָׁ  מִּ

ק ֻהַסָ֨ אל  וְׁ יֵּ֜ נִּ א  דָׁ ן־ֻגבָָׁ֗  מִּ

ל֙  ל־ֲחבָׁ כָׁ ח   וְׁ ַכַ֣ תְׁ שְׁ א־הִּ   לָׁ

ּה י  בֵּ֔ ֖ ן  דִּ ָּ֥ ימִּ ּה:   הֵּ ֶֽ הֵּ אלָׁ   בֵּ

ר   )כה( א  ַוֲאַמַ֣ כָָׁ֗ יו   ַמלְׁ תִִּ֞ ַהיְׁ   וְׁ

ֹ֤א ַריָׁ ְך֙   ֻגבְׁ לֵּ לּו   אִּ י־ֲאַכֹ֤ ֶֽ   דִּ

י֙  ֙צֹוהִּ י  ַקרְׁ ַ֣ אל  דִּ יֵּ֔ נִּ ֶֽ ב  דָׁ ֹגֹ֤  ּולְׁ

א֙  תָׁ יָׁוָׁ ֔מֹו  ַארְׁ ֖נּון  רְׁ ֹון   אִּ נֵּיהַ֣   בְׁ

ֹון יהָ֑ שֵּ ֹו  ּונְׁ טִ֞ א־מְׁ ֶֽ לָׁ  וְׁ

ית ַ֣ עִּ ַארְׁ א  לְׁ ד  ֻגבָָׁ֗ י־   ַעַ֠ ֶֽ דִּ

ּו טֶֽ ֹ֤ לִּ הֹון֙   שְׁ א  בְׁ תָׁ֔ ֶַּ֣֥וָׁ יָׁ  ַארְׁ

י֖הֹון מֵּ ל־ַגרְׁ כָׁ קּו:   וְׁ ֶֽ   ַהדִּ

ן  )כו( יִּ אַד֜ ֶֶַּ֣֥וש   בֵּ יָׁ רְׁ   דָׁ

א כָָׁ֗ ַתב   ַמלְׁ א  כְַׁ֠ ַמיִָׁ֞ מְׁ ל־ַעֶֽ כָׁ ֶֽ  לְׁ

ַּ֧א ֶ֛ ֻאַמיָׁ ַניָׁ שָׁ לִּ י־ אוְׁ ֶֽ ין  דִּ ָּ֥ רִּ יְׁ   דָׁ

ל־ כָׁ א  בְׁ ֖ עָׁ ֹון   ַארְׁ כָּ֥ מְׁ לָׁ   שְׁ

א: ֶֽ גֵּ שְׁ ַמי֘   )כז(  יִּ ן־ֳקדָׁ  מִּ

ים ַ֣ םְ֒   שִּ עֵּ י׀  טְׁ ַ֣ ל־  דִּ כָׁ בְׁ

ן ַ֣ טָׁ לְׁ י  שָׁ כּותִָּ֗ ן  ַמלְׁ  ֶלֱהֹוֹ֤

ין֙  עִּ ין  זָׁיְׁ ֲחלִּ֔ ַ֣ דָׁ ן־  וְׁ ם   מִּ ֖   ֳקדָׁ

ּה ַ֣ הֵּ ָ֑אל  ֱאלָׁ יֵּ נִּ י־דָׁ י־   דִּ דִּ

ּוא׀ א   הַ֣ ַ֣ הָׁ א  ֱאלָׁ ַקיָׁם֙   ַחיָָׁ֗   וְׁ

ין מִּ֔ לְׁ ַ֣ עָׁ ּה֙   לְׁ כּותֵּ א  ּוַמלְׁ ַ֣ י־לָׁ ֶֽ  דִּ

ל ַחַב֔ תְׁ ּ֖ה  תִּ נֵּ טָׁ לְׁ שָׁ ַעד־  וְׁ

א: ֶֽ ַ֣ב  )כח(  סֹופָׁ יזִּ שֵּ  מְׁ

ל ד֙   ּוַמצִּ֔ בֵּ עָׁ ין   וְׁ ַ֣ תִּ   אָׁ

ין הִּ֔ מְׁ תִּ ֖א  וְׁ ַמיָׁ שְׁ א  בִּ ָ֑ עָׁ ַארְׁ  ּובְׁ

י ַ֣יב  דִִּּ֚ יזִּ אל   שֵּ יֵּ֔ נִּ ֶֽ דָׁ ן־  לְׁ  ַי֖ד  מִּ

א: ֶֽ תָׁ יָׁוָׁ ַ֣אל   )כט(  ַארְׁ יֵּ נִּ דָׁ   וְׁ

ה נָׁ֔ ח  דְׁ ַל֖ ַמלְׁ   ַהצְׁ ּותבְׁ  כַ֣

ֶֶָּ֑֥וש יָׁ רְׁ ֖כּות  דָׁ ַמלְׁ ֹוֶרש  ּובְׁ  כָּ֥

ה: ֶֽ אָׁ סָׁ רְׁ  פ  פָׁ

ַלח  ֱאֹלַהי  )כג( כֹו  שָׁ אָׁ ַגר   ַמלְׁ סָׁ   וְׁ

י  ֶאת יֹות  פִּ ֲארָׁ לֹא  הָׁ י,   וְׁ לּונִּ בְׁ   חִּ

ל נָׁיו   ֻעַמת-כָׁ פָׁ כּות   ֶשלְׁ   זְׁ

ה אָׁ צְׁ מְׁ י,  נִּ ַאף  לִּ ֶניָך   וְׁ פָׁ   ַהֶמֶלְך   לְׁ

בּול י.  לֹא  חִּ יתִּ שִּ   ֲאַזי   )כד(  עָׁ

ֹאד  ַהֶמֶלְך יו,  יַָׁטב  מְׁ לָׁ ֶאת   עָׁ   וְׁ

יֵּאל נִּ ּוָׁה  דָׁ ַהֲעלֹות  צִּ ן  לְׁ   ַהֹגב,   מִּ

ה ֳעלָׁ הָׁ יֵּאל   וְׁ נִּ ן  דָׁ ל   ַהֹגב,   מִּ כָׁ   וְׁ

ה לָׁ ה  לֹא  ַחבָׁ אָׁ צְׁ מְׁ   בֹו,   נִּ

ין יו.  ֶשֶהֱאמִּ אֹלהָׁ   )כה(   בֵּ

ּוָׁה צִּ יאּו  ַהֶמֶלְך,  וְׁ בִּ הֵּ  ֶאת  וְׁ

ים ֲאנָׁשִּ ֶלה,   הָׁ אֵּ   ֲאֶשר   הָׁ

ינּו שִּ לְׁ נִּ   ַעל  הִּ ֹגב   יֵּאל,דָׁ   ּולְׁ

יֹות ֲארָׁ יכּו  הָׁ לִּ שְׁ ם,  הִּ   ֶאת   אֹותָׁ

נֵּיֶהם יֶהם,  בְׁ שֵּ לֹא  ּונְׁ יעּו   וְׁ גִּ   הִּ

עַ  קֵּ ַקרְׁ טּו  ֲאֶשר  ַעד  ַהֹגב,  לְׁ לְׁ  שָׁ

ֶהם יֹות  בָׁ ֲארָׁ ֶאת  הָׁ ל   וְׁ   כָׁ

יֶהם מֹותֵּ קּו.  ַעצְׁ דֵּ  ֲאַזי  )כו(  הֵּ

יֶָׁוש רְׁ ַתב  ַהֶמֶלְך  דָׁ ל   כָׁ כָׁ   לְׁ

ים, ַעמִּ ֻאמֹות  הָׁ שֹונֹות   הָׁ ַהלְׁ   וְׁ

ים רִּ ל  ֶשדָׁ כָׁ ֶרץ:  בְׁ אָׁ  הָׁ

ֶכם לֹומְׁ ֶבה!  שְׁ רְׁ ַני   )כז(  יִּ פָׁ לְׁ   מִּ

ל  ֲאֶשר  ַצו,  הּוַשם כָׁ טֹון   בְׁ לְׁ   שִּ

י כּותִּ יּו  ַמלְׁ הְׁ ים  יִּ ים  זָׁעִּ אִּ ירֵּ  וִּ

נֵּי פְׁ לִּ יו  מִּ יֵּאל,   ֶשל  ֱאֹלהָׁ נִּ   דָׁ

ל  ֶשהּוא ַקיָׁם  ַחי  אֵּ ים,   וְׁ מִּ עֹולָׁ   לְׁ

כּותֹו ת,   לֹא  ּוַמלְׁ חֵּ שָׁ   תִּ

טֹונֹו לְׁ שִּ  )כח(  ַהסֹוף.  ַעד  וְׁ

יעַ  יל  מֹושִּ עֹוֶשה  ּוַמצִּ   אֹותֹות   וְׁ

אֹות לָׁ פְׁ נִּ ם  וְׁ ַמיִּ ֶרץ,  ַבשָׁ אָׁ  ּובָׁ

יל  ֲאֶשר צִּ יֵּאל   ֶאת  הִּ נִּ ַיד  דָׁ  מִּ

יֹות. ֲארָׁ יֵּאל   )כט(  הָׁ נִּ דָׁ   ֶזה   וְׁ

יחַ  לִּ צְׁ כּות  הִּ ַמלְׁ יֶָׁוש  בְׁ רְׁ  דָׁ

כּות ַמלְׁ י. כֹוֶרש  ּובְׁ סִּ  ַהַפרְׁ

was the king exceeding glad, 

and commanded that they 

should take Daniel up out of the 

den. So Daniel was taken up 

out of the den, and no manner 

of hurt was found upon him, 

because he had trusted in his 

God. 6,25 And the king 

commanded, and they brought 

those men that had accused 

Daniel, and they cast them into 

the den of lions, them, their 

children, and their wives; and 

they had not come to the 

bottom of the den, when the 

lions had the mastery of them, 

and broke all their bones in 

pieces. 6,26 Then king Darius 

wrote unto all the peoples, 

nations, and languages, that 

dwell in all the earth: 'Peace be 

multiplied unto you. 6,27 I 

make a decree, that in all the 

dominion of my kingdom men 

tremble and fear before the God 

of Daniel; for He is the living 

God, and stedfast for ever, and 

His kingdom that which shall 

not be destroyed, and His 

dominion shall be even unto the 

end; 6,28 He delivereth and 

rescueth, and He worketh signs 

and wonders in heaven and in 

earth; who hath delivered 

Daniel from the power of the 

lions.' 6,29 So this Daniel 

prospered in the reign of 

Darius, and in the reign of 

Cyrus the Persian. {P} 
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ַנַ֣ת  )א( שְׁ ה  בִּ  ֲחדָָׁ֗

אַשַצר֙  לְׁ בֵּ ֶלְך  לְׁ ל   ֶמַ֣ ֶב֔   בָׁ

יֵּאל֙  נִּ ֶלם  דָׁ ַ֣ ה  חֵּ י   ֲחזָׁ֔ ָּ֥ וֵּ ֶחזְׁ   וְׁ

ּה ֖ אשֵּ ּה   רֵּ ָ֑ בֵּ כְׁ שְׁ ל־מִּ   ַעֶֽ

ן֙  יִּ אַד֙ א  בֵּ ַ֣ מָׁ ב  ֶחלְׁ ַת֔ אש  כְׁ ָּ֥  רֵּ

ין ֖ לִּ ר:  מִּ ֹ֤ה  )ב(  ֲאַמֶֽ נֵּ  עָׁ

יֵּאל֙  נִּ ר  דָׁ ַמ֔ אָׁ ָּ֥ה  וְׁ זֵּ ֶ֛ית  חָׁ  ֲהוֵּ

י ֖ וִּ ֶחזְׁ ָ֑א  בְׁ יָׁ ילְׁ ֶֽ ם־לֵּ ּו  עִּ  ַוֲארָ֗

ַבע֙  י  ַארְׁ ַ֣ ַמיָׁ֔   רּוחֵּ  אשְׁ

ן ֖ יחָׁ גִּ א  מְׁ ָּ֥ ַימָׁ א:  לְׁ ֶֽ   )ג(   ַרבָׁ

ע ַבֹ֤ ַארְׁ ן֙   וְׁ יוָׁ ן   חֵּ בָׁ֔ רְׁ   ַרבְׁ

ן ֖ קָׁ לְׁ א  סָׁ ָ֑ ן־ַימָׁ ֶּ֖֥ן  מִּ יָׁ נְׁ א   שָׁ ָּ֥   דָׁ

א: ֶֽ ן־דָׁ א   )ד(  מִּ ַ֣ תָׁ יְׁ מָׁ   ַקדְׁ

ה יֵּ֔ ַארְׁ ין  כְׁ ָּ֥ ַגפִּ ר  וְׁ ַש֖ י־נְׁ ֶֽ  דִּ

ּה ַ֣ה  ַלָ֑ זֵּ ית  חָׁ י־   ַעד֩   ֲהוֵֶּׁ֡ דִּ

יטּו ָ֨ רִּ ּה  מְׁ יַלת  ַגַפ֜ ַ֣ טִּ ן־   ּונְׁ מִּ

א עָָׁ֗ ן֙   ַארְׁ יִּ ַלָ֨ ַעל־ַרגְׁ ַ֣ש   וְׁ   ֶכֱאנָׁ

ת יַמ֔ ב ֳהקִּ ַבָּ֥ ֖ש ּולְׁ יב  ֱאנָׁ ָּ֥ הִּ   יְׁ

ּה: ּו   )ה(   ַלֶֽ ה֩   ַוֲארַ֣ יוָׁ   חֵּ

י ָ֨ ֳחרִּ ה  אָׁ יָׁנָׁ֜ נְׁ ַ֣ה  תִּ יָׁ מְׁ ב  דָׁ ֹדָ֗  לְׁ

ַטר־ַחד֙  שְׁ לִּ ת   וְׁ ַמ֔   ֳהקִּ

ת ָּ֥ לָׁ ין  ּותְׁ ֶ֛ עִּ לְׁ ּה  עִּ ֻפַמ֖ ין   בְׁ ַ֣   בֵּ

ַנָּ֑ה ן֙   שִּ כֵּ ין  וְׁ ַ֣ רִּ מְׁ ּה   אָׁ   ַל֔

י ֶֽ ּומִּ י  קָּ֥ ר  ֲאֻכ֖לִּ ַשָּ֥ יא:   בְׁ ֶֽ   ַשגִּ

ר  )ו( אַתָ֨ ה  בָׁ נָׁ֜ ַ֣ה   דְׁ זֵּ   חָׁ

ית ּו   ֲהוֵָּ֗ י֙   ַוֲארֹ֤ ֳחרִּ ֶֽ ר  אָׁ ַמ֔ נְׁ  כִּ

ּה ַלָ֨ ין  וְׁ ָּ֥ ע  ַגפִּ ַבֶ֛ י־֖עֹוף   ַארְׁ   דִּ

ּה ה  ַעל־ַגַבָ֑ ֹ֤ עָׁ בְׁ ַארְׁ  וְׁ

ין֙  אשִּ א  רֵּ תָׁ֔ יוְׁ ַ֣ חֵּ ן  לְׁ ֖ טָׁ לְׁ שָׁ  וְׁ

יב ָּ֥ הִּ ּה:  יְׁ ר  )ז(  ַלֶֽ אַתַ֣ נָׁה֩   בָׁ  דְׁ

ה זֵָּ֨ ית  חָׁ י  ֲהוֵּ֜ ַ֣ וֵּ ֶחזְׁ א   בְׁ יָָׁ֗ ילְׁ ֶֽ   לֵּ

ּו ַ֣ה  ַוֲארַ֣ יוָׁ ה   חֵּ אֶָׁׁ֡ יעָׁ בִּ ֶֽ   רְׁ

ה֩  ילָׁ חִּ י  דְׁ נִָּ֨ תָׁ ימְׁ ֶֽ אֵּ  וְׁ

א יפָׁ֜ ַתקִּ א   וְׁ ירָׁ ן  ַיתִָּ֗ יִּ ַנָ֨ שִּ  וְׁ

ֶזָּ֥ל י־ַפרְׁ ֶֽ ן  ַלּה֙   דִּ בָׁ֔ רְׁ  ַרבְׁ

ה ַ֣ לָׁ כְׁ ֶֽ ה  אָׁ א  ּוַמֱדקָׁ֔ ֖ רָׁ אָׁ  ּושְׁ

ּה ַלַ֣ ַרגְׁ ה  בְׁ ָ֑ סָׁ פְׁ יא   רָׁ ַ֣ הִּ   וְׁ

ה יָָׁ֗ ַשנְׁ א֙   מְׁ תָׁ יוָׁ ֶֽ ל־חֵּ ן־כָׁ   מִּ

י ַ֣ דָׁ   דִּ ֶֽ ּהקָׁ ן  ַמ֔ ַנֶָּּ֥֥יִּ ַקרְׁ ר  וְׁ  ֲעַש֖

ּה: ל  )ח(  ַלֶֽ ַתַכָ֨ שְׁ ית  מִּ  ֲהוֵּ֜

א ַניָָׁ֗ ַקרְׁ ֲאלּו  בְׁ ֶרן   ַוַ֠ י   ֶקַ֣ ֹ֤ ֳחרִּ   אָׁ

ַנת  )א( שְׁ אַשַצר  ַאַחת  בִּ לְׁ בֵּ  לְׁ

ֶבל,  ֶמֶלְך יֵּאל  בָׁ נִּ ה   ֲחלֹום  דָׁ אָׁ   רָׁ

יֹונֹות ֶחזְׁ בֹו;   ַעל  רֹאשֹו  וְׁ כָׁ שְׁ   מִּ

ַתב,  ַהֲחלֹום  ֶאת  ֲאַזי   רֹאש   כָׁ

ים לִּ ַמר.  מִּ יֵּאל  עֹוֶנה  )ב(  אָׁ נִּ  דָׁ

ר: אֹומֵּ י  רֹוֶאה  וְׁ יתִּ יִּ י  הָׁ  ַבֲחזֹונִּ

ם ה,  עִּ לָׁ נֵּה  ַליְׁ הִּ ַבע  וְׁ   רּוחֹות   ַארְׁ

ם ַמיִּ יחֹות  ַהשָׁ גִּ דֹול.   ַליָׁם  מְׁ   ַהגָׁ

ַבע  )ג( ַארְׁ דֹולֹות  ַחיֹות  וְׁ  גְׁ

ן   עֹולֹות זֹו.   זֹו  שֹונֹות   ַהיָׁם,  מִּ   מִּ

אשֹונָׁה  )ד( רִּ יֵּה  הָׁ ַארְׁ ם   כְׁ ַפיִּ נָׁ   ּוכְׁ

ּה,  ֶנֶשר  ֶשל י  רֹוֶאה  לָׁ יתִּ יִּ   ַעד   הָׁ

טּו  ֲאֶשר רְׁ מְׁ ֶפיהָׁ   נִּ נָׁ ה   כְׁ אָׁ שְׁ נִּ   וְׁ

ן ֶרץ,  מִּ אָׁ ַעל  הָׁ ם  וְׁ ַליִּ ם  ַרגְׁ דָׁ אָׁ  כְׁ

ה, מָׁ ַבב  הּוקָׁ ם  ּולְׁ דָׁ ַתן  אָׁ ּה.   נִּ   לָׁ

נֵּה  )ה( הִּ יָׁה,  ַאֶחֶרת  ַחיָׁה  וְׁ נִּ  שְׁ

ה ֹדב,  דֹומָׁ ַצד  לְׁ ד   ּולְׁ   ֶאחָׁ

ה, דָׁ מְׁ עָׁ ֹלש  הָׁ שָׁ עֹות  וְׁ לָׁ יהָׁ   צְׁ פִּ   בְׁ

,  יןבֵּ  ֶניהָׁ ן  שִּ כֵּ ים  וְׁ רִּ ּה:  אֹומְׁ  לָׁ

י י  קּומִּ לִּ כְׁ ר  אִּ שָׁ ב.  בָׁ   )ו(   רָׁ

י י,  רֹוֶאה  ֶזה  ַאֲחרֵּ יתִּ יִּ נֵּה   הָׁ הִּ   וְׁ

ר,  ַאֶחֶרת נָׁמֵּ ּה  כְׁ לָׁ ם   וְׁ ַפיִּ נָׁ   כְׁ

ַבע ּה,   ַעל   עֹוף  ֶשל  ַארְׁ   ַגבָׁ

ה עָׁ בָׁ ַארְׁ ים  וְׁ אשִּ  ַלַחיָׁה,  רָׁ

טֹון  לְׁ שִּ ַתן  וְׁ ּה.  נִּ י  )ז(  לָׁ   ֶזה   ַאֲחרֵּ

י  רֹוֶאה יתִּ יִּ יֹונֹות  הָׁ ֶחזְׁ ה,   בְׁ לָׁ   ַליְׁ

נֵּה הִּ ית  ַחיָׁה  וְׁ יעִּ בִּ ה   רְׁ אָׁ   נֹורָׁ

ה ה  ַוֲאיֻמָׁ ר,   ַוֲחזָׁקָׁ ם  יֹותֵּ ַניִּ שִּ  וְׁ

ֶזל  ֶשל ּה  ַברְׁ דֹולֹות,  לָׁ   אֹוֶכֶלת   גְׁ

ה, קָׁ דִּ ר  ּומְׁ אָׁ ַהשְׁ ּה  וְׁ לָׁ ַרגְׁ  בְׁ

יא  רֹוֶפֶסת, הִּ ֻשנָׁה  וְׁ ל   מְׁ כָׁ   מִּ

,  ֲאֶשר  ַהַחיֹות ֶניהָׁ פָׁ ם   לְׁ ַניִּ ַקרְׁ   וְׁ

ּה.  ֶעֶשר ל  )ח(  לָׁ ַתכֵּ סְׁ י   מִּ יתִּ יִּ   הָׁ

ם, ַניִּ נֵּה  ַבַקרְׁ הִּ   ַאֶחֶרת   ֶקֶרן  וְׁ

7,1 In the first year of 

Belshazzar king of Babylon 

Daniel had a dream and visions 

of his head upon his bed; then 

he wrote the dream and told the 

sum of the matters. 7,2 Daniel 

spoke and said: I saw in my 

vision by night, and, behold, the 

four winds of the heaven broke 

forth upon the great sea. 7,3 

And four great beasts came up 

from the sea, diverse one from 

another. 7,4 The first was like a 

lion, and had eagle's wings; I 

beheld till the wings thereof 

were plucked off, and it was 

lifted up from the earth, and 

made stand upon two feet as a 

man, and a man's heart was 

given to it. 7,5 And behold 

another beast, a second, like to 

a bear, and it raised up itself on 

one side, and it had three ribs in 

its mouth between its teeth; and 

it was said thus unto it: 'Arise, 

devour much flesh.' 7,6 After 

this I beheld, and lo another, 

like a leopard, which had upon 

the sides of it four wings of a 

fowl; the beast had also four 

heads; and dominion was given 

to it. 7,7 After this I saw in the 

night visions, and behold a 

fourth beast, dreadful and 

terrible, and strong 

exceedingly; and it had great 

iron teeth; it devoured and 

broke in pieces, and stamped 

the residue with its feet; and it 

was diverse from all the beasts 

that were before it; and it had 

ten horns. 7,8 I considered the 

horns, and, behold, there came 

up among them another horn, a 

little one, before which three of 

the first horns were plucked up 
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ה֙  ירָׁ עֵּ ת  זְׁ ַ֣ קָׁ לְׁ ן   סִּ ינֵּיהֵּ֔ ֶֽ   בֵּ

ת לָָׁ֗ ַניָׁא֙   ּותְׁ ן־ַקרְׁ   מִּ

א יָׁתָׁ֔ ַ֣ מָׁ ה  ַקדְׁ רָׁ ֲעַק֖ ן־  ֶאתְׁ מִּ

ּה ַמָ֑ ּו  ֳקדָׁ ין  ַוֲאלָ֨ נִּ֜ ֹ֤י   ַעיְׁ נֵּ ַעיְׁ   כְׁ

א֙  א  ֲאנָׁשָׁ נָׁא־דָׁ֔ ַקרְׁ   ּוֻפ֖ם   בְׁ

ל ָּ֥ ַמלִּ ן:  מְׁ ֶֽ בָׁ רְׁ ַ֣ה  )ט(  ַרבְׁ זֵּ  חָׁ

ית ד  ֲהוֵָּ֗ י  ַעַ֣ ֹ֤ ן֙   דִּ וָׁ סָׁ רְׁ יו   כָׁ מִּ֔   רְׁ

יק ָּ֥ ַעתִּ ין  וְׁ ֖ ב   יֹומִּ ָ֑ תִּ   יְׁ

ּה׀ ַ֣ בּושֵּ ג  לְׁ ַלַ֣ תְׁ ר   כִּ ּוָָׁ֗   חִּ

ר ַעֹ֤ ּה֙   ּושְׁ אשֵּ ר  רֵּ  ַכֲעַמַ֣

א קֵּ֔ יֵּּה֙   נְׁ סְׁ רְׁ ין  כָׁ ַ֣ יבִּ בִּ י־   שְׁ דִּ

י  ֔נּור ֖לֹוהִּ גִּ ּור  ַגלְׁ ק:  נָּ֥ ֶֽ לִּ  דָׁ

ר  )י( ַהַ֣ ּור  נְׁ י־נָ֗ ד  דִּ ֹ֤  נָׁגֵּ

ק֙  נָׁפֵּ י  וְׁ ֔מֹוהִּ ן־ֳקדָׁ ֶלף   מִּ   ֶאֹ֤

ין֙  פִּ ּה  ַאלְׁ שּונֵּ֔ ַשמְׁ ֹו  יְׁ בָּ֥ רִּ  וְׁ

ן ֖ בָׁ בְׁ י  רִּ ֹוהִּ מַ֣ דָׁ ֶֽ ּון  קָׁ קּומָ֑  יְׁ

ָּ֥א ינָׁ ב  דִּ ֖ תִּ ין   יְׁ ָּ֥ רִּ פְׁ סִּ   וְׁ

יחּו: ֶֽ תִּ ַ֣ה  )יא(   פְׁ זֵּ ית   חָׁ   ֲהוֵּ֔

ן יִּ אַדָ֗ ל֙   בֵּ ן־קָׁ ַ֣א   מִּ ַליָׁ   מִּ

א תָׁ֔ בָׁ רְׁ י  ַרבְׁ ָּ֥ ֖א   דִּ נָׁ   ַקרְׁ

ה ָ֑ ַמֱללָׁ ַ֣ה  מְׁ זֵּ ית  חָׁ  ַעד֩   ֲהוֵֶּׁ֡

י ָ֨ ת  דִּ יַלֹ֤ טִּ א֙   קְׁ תָׁ יוְׁ ֶֽ ד  חֵּ הּוַבַ֣  וְׁ

ּה ַמ֔ שְׁ ת  גִּ יַב֖ יהִּ ת   וִּ ַדָּ֥ יקֵּ   לִּ

א: ֶֽ ר֙   )יב(  ֶאשָׁ אָׁ  ּושְׁ

א תָׁ֔ יוָׁ ֶֽ יו   חֵּ ֖ דִּ ֹון  ֶהעְׁ הָ֑ נְׁ טָׁ לְׁ  שָׁ

ה ַּ֧ כָׁ ַארְׁ ין  וְׁ ֶ֛ ַחיִּ יַבת   בְׁ ָּ֥ הִּ   יְׁ

֖הֹון ן  לְׁ ַמָּ֥ ן:  ַעד־זְׁ ֶֽ דָׁ עִּ  וְׁ

ֹ֤ה  )יג( זֵּ ית֙   חָׁ י  ֲהוֵּ ַ֣ וֵּ ֶחזְׁ  בְׁ

א יָׁ֔ ילְׁ ֶֽ ַ֣י   ַוֲארּו֙   לֵּ נֵּ ם־ֲענָׁ   עִּ

א ַמיָׁ֔ ר  שְׁ ַבָּ֥ ֖ש  כְׁ ה   ֱאנָׁ ַ֣ תֵּ   אָׁ

ָ֑ה יק  ֲהוָׁ ֹ֤ ַעד־ַעתִּ ֹוַמיָׁא֙   וְׁ   יֶֽ

ה טָׁ֔ י  מְׁ ֖מֹוהִּ דָׁ  ּוקְׁ

י: ּוהִּ בֶֽ רְׁ ּה   )יד(   ַהקְׁ לֵָּ֨   וְׁ

יב ֹ֤ הִּ ן֙  יְׁ טָׁ לְׁ ר שָׁ ַ֣ יקָׁ ֔כּו  וִּ   ּוַמלְׁ

ל ֹכַ֣ א  וְׁ ַמיָָׁ֗ מְׁ ֶ֛א   ַעֶֽ   ֻאַמיָׁ

֖א ַניָׁ שָׁ לִּ ַ֣   וְׁ ּון   ּהלֵּ חָ֑ לְׁ פְׁ   יִּ

ּה נִֵּ֞ טָׁ לְׁ ן  שָׁ ֹ֤ טָׁ לְׁ ַלם֙   שָׁ י־  עָׁ ֶֽ דִּ

א ַ֣ ה  לָׁ דֵּ֔ ּה  ֶיעְׁ ֖ כּותֵּ י־   ּוַמלְׁ דִּ

א ָּ֥ ל: לָׁ ַחַבֶֽ תְׁ  פ  תִּ

ַיָּ֥ת  )טו( רִּ כְׁ י  ֶאתְׁ ֶ֛ ָּ֥ה   רּוחִּ   ֲאנָׁ

֖אל יֵּ נִּ ֹוא  דָׁ גַ֣ ֶנָ֑ה  בְׁ דְׁ י  נִּ ָּ֥ וֵּ ֶחזְׁ  וְׁ

ה ירָׁ עִּ ה  זְׁ תָׁ לְׁ ינֵּיֶהן,  עָׁ ֹלש   בֵּ שָׁ   וְׁ

ן ם  מִּ ַניִּ אשֹונֹות  ַהַקרְׁ רִּ רּו   הָׁ   ֶנֶעקְׁ

, ֶניהָׁ פָׁ נֵּה  מִּ הִּ ם  וְׁ יַניִּ ינֵּי   עֵּ עֵּ   כְׁ

ם דָׁ ֶקֶרן  אָׁ ר   ּוֶפה  זֹו,  בְׁ ַדבֵּ   מְׁ

י  רֹוֶאה   )ט(  דֹולֹות.גְׁ  יתִּ יִּ   ַעד   הָׁ

אֹות  ֲאֶשר סְׁ חּו  כִּ יק   ֻהנְׁ ַעתִּ   וְׁ

ים בּושֹו  יַָׁשב,  יָׁמִּ ֶשֶלג לְׁ ן   כְׁ בָׁ   לָׁ

ַער ֶצֶמר  רֹאשֹו  ּושְׁ י,  כְׁ  נָׁקִּ

אֹו סְׁ ים  כִּ יבִּ בִּ ש,   ֶשל  שְׁ   אֵּ

יו ַגלָׁ ש  ַגלְׁ ר  )י(  דֹוֶלֶקת.  אֵּ  נָׁהָׁ

ש  ֶשל ְך  אֵּ שָׁ מְׁ א  נִּ יֹוצֵּ נָׁיו,   וְׁ פָׁ לְׁ   מִּ

ים  ֶאֶלף פִּ שּוהּו  ֲאלָׁ ַשמְׁ בֹו   יְׁ רִּ   וְׁ

בֹות בָׁ נָׁיו  רְׁ פָׁ ין  ַיֲעֹמדּו,  לְׁ  ַהדִּ

ים  יַָׁשב רִּ פָׁ חּו.  ּוסְׁ תָׁ פְׁ   )יא(   נִּ

י,  רֹוֶאה יתִּ יִּ קֹול  ֲאַזי  הָׁ  מִּ

ים  רִּ בָׁ ים  ַהדְׁ דֹולִּ  ַהֶקֶרן  ֶשל  ַהגְׁ

ַדֶבֶרת, י,  רֹוֶאה  ַהמְׁ יתִּ יִּ   ַעד   הָׁ

ה  ֲאֶשר תָׁ ֳאַבד   ַהַחיָׁה  הּומְׁ הָׁ   וְׁ

ּה נָׁה  גּופָׁ תְׁ נִּ יקֹוד  וְׁ ש.  לִּ  )יב(  אֵּ

ר אָׁ רּו  ַהַחיֹות  ּושְׁ בְׁ עָׁ  הָׁ

טֹונָׁן, לְׁ שִּ ה  מִּ כָׁ ַארְׁ ים  וְׁ  ַבַחיִּ

נָׁה תְׁ ֶהן  נִּ ן  ַעד  לָׁ מָׁ ד.  זְׁ  )יג(  ּומֹועֵּ

י רֹוֶאה יתִּ יִּ יֹונֹות הָׁ ֶחזְׁ ה  בְׁ לָׁ   ַהַליְׁ

נֵּה הִּ ם  וְׁ נֵּי  עִּ ם  ַענְׁ ַמיִּ ֶבן   ַהשָׁ   כְׁ

ם דָׁ א  אָׁ יָׁה,   בָׁ ַעד  הָׁ יק   וְׁ   ַעתִּ

ים יַע,  ַהיָׁמִּ גִּ נָׁיו   הִּ פָׁ   ּולְׁ

יבּוהּו. רִּ קְׁ לֹו  )יד(  הִּ ַתן   וְׁ   נִּ

טֹון לְׁ ר  שִּ יקָׁ כּות,  וִּ ל   ּוַמלְׁ כָׁ   וְׁ

ים, ַעמִּ ֻאמֹות  הָׁ שֹונֹות   הָׁ ַהלְׁ   וְׁ

טֹונֹו  ַיֲעֹבדּו,  אֹותֹו לְׁ טֹון   שִּ לְׁ   שִּ

ם כּותֹו   ַיֲעֹבר   לֹא  ֲאֶשר  עֹולָׁ   ּוַמלְׁ

ת.  לֹא ֲאֶשר – חֵּ שָׁ  תִּ

ה  )טו( ֲעמָׁ פְׁ י,  נִּ י  רּוחִּ  ֲאנִּ

יֵּאל, נִּ תֹוְך  דָׁ יֹונֹות   ֶזה,  בְׁ ֶחזְׁ   וְׁ

by the roots; and, behold, in this 

horn were eyes like the eyes of 

a man, and a mouth speaking 

great things. 7,9 I beheld till 

thrones were placed, and one 

that was ancient of days did sit: 

his raiment was as white snow, 

and the hair of his head like 

pure wool; his throne was fiery 

flames, and the wheels thereof 

burning fire. 7,10 A fiery 

stream issued and came forth 

from before him; thousand 

thousands ministered unto him, 

and ten thousand times ten 

thousand stood before him; the 

judgment was set, and the 

books were opened. 7,11 I 

beheld at that time because of 

the voice of the great words 

which the horn spoke, I beheld 

even till the beast was slain, and 

its body destroyed, and it was 

given to be burned with fire. 

7,12 And as for the rest of the 

beasts, their dominion was 

taken away; yet their lives were 

prolonged for a season and a 

time. 7,13 I saw in the night 

visions, and, behold, there 

came with the clouds of heaven 

one like unto a son of man, and 

he came even to the Ancient of 

days, and he was brought near 

before Him. 7,14 And there was 

given him dominion, and glory, 

and a kingdom, that all the 

peoples, nations, and languages 

should serve him; his dominion 

is an everlasting dominion, 

which shall not pass away, and 

his kingdom that which shall 

not be destroyed. {P} 

7,15 As for me Daniel, my 

spirit was pained in the midst of 

my body, and the visions of my 
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י ֖ אשִּ י:  רֵּ נִּ ַבֲהֻלַנֶֽ   )טז(   יְׁ

ת בֵָּ֗ רְׁ ן־   ַעל־ַחד֙   קִּ מִּ

א ֲאַמיָׁ֔ ַ֣ א  קָׁ ָּ֥ יבָׁ ַיצִּ א־  וְׁ ֶֽ עֵּ ֶאבְׁ

ּ֖ה נֵּ ָ֑ה מִּ נָׁ ל־דְׁ ל־כָׁ ַוֲאַמר־  ַעֶֽ

י ר  לִֹּ֕ ַשָּ֥ ֖א   ּופְׁ ַליָׁ   מִּ

י: נִּ ַנֶֽ עִּ הֹודְׁ ין֙   )יז(  יְׁ לֵּ  אִּ

א ַ֣ תָׁ יוָׁ א  חֵּ תָׁ֔ בָׁ רְׁ י  ַרבְׁ ָּ֥ ין   דִּ ֖ נִּ   אִּ

ע ַבָ֑ ה  ַארְׁ ָּ֥ עָׁ בְׁ ין   ַארְׁ ֖ כִּ   ַמלְׁ

ּון קּומָּ֥ א:  יְׁ ֶֽ עָׁ ן־ַארְׁ   )יח(   מִּ

לּון֙  יַקבְׁ ֶֽ כּותָׁ֔   וִּ   א ַמלְׁ

י ֖ ישֵּ ין  ַקדִּ ָ֑ יֹונִּ ּון   ֶעלְׁ נֹ֤ סְׁ ַיחְׁ   וְׁ

א֙  כּותָׁ א  ַמלְׁ מָׁ֔ לְׁ ַ֣ ד־עָׁ ד   ַעֶֽ ַע֖   וְׁ

ם ַלָּ֥ א:  עָׁ ֶֽ ַמיָׁ לְׁ ן   )יט(   עָׁ יִּ   ֱאַדָ֗

ית֙  בִּ א  צְׁ בָׁ֔ ַיצָׁ א֙   לְׁ תָׁ יוְׁ ֶֽ   ַעל־חֵּ

א תָׁ֔ יְׁ ַ֣ יעָׁ בִּ ָּ֥ת רְׁ י־ֲהוָׁ ֶֽ ֖ה דִּ יָׁ נְׁ ֶֽ  שָׁ

ן־ ין  מִּ ָ֑ הֵּ לְׁ ה  כָׁ ַ֣ ילָׁ חִּ  דְׁ

ה ירָׁ ַנֹּ֤ה  ַיתִָּ֗ ֶזל֙   שִּ י־ַפרְׁ ֶֽ  דִּ

ּה ַרַ֣ פְׁ טִּ ש  וְׁ חָׁ֔ י־נְׁ ֶֽ ה  דִּ ַ֣ לָׁ כְׁ ֶֽ  אָׁ

ה א  ַמֲדקָׁ֔ ֖ רָׁ אָׁ ּה  ּושְׁ ַלָּ֥ ַרגְׁ  בְׁ

ה: ֶֽ סָׁ פְׁ ֶֽ ֹ֤א  )כ(  רָׁ ַניָׁ ַעל־ַקרְׁ  וְׁ

י  ֲעַשר֙  ַ֣ ּה  דִּ אַש֔ רֵּ י֙   בְׁ ֳחרִּ אָׁ   וְׁ

י ַ֣ ת  דִּ ַק֔ לְׁ ה  סִּ לָׁ ַפָּ֥ ן־  ּונְׁ  מִּ

ּה ַמ֖ ת  ֳקדָׁ ָ֑ לָׁ א  תְׁ נָָׁ֨ ַקרְׁ ן  וְׁ כֵּ֜  דִּ

ין ַ֣ נִּ ַעיְׁ ּה  וְׁ ֻפם֙   ַלָ֗ ַ֣   וְׁ ַמלִּ   ל מְׁ

ן בָׁ֔ רְׁ ַוּ֖ה  ַרבְׁ ֶחזְׁ ב  וְׁ ן־  ַרָּ֥ מִּ

ּה: ַתֶֽ רָׁ ַ֣ה   )כא(  ַחבְׁ זֵּ   חָׁ

ית ַ֣א  ֲהוֵּ֔ נָׁ ַקרְׁ ן  וְׁ כֵּ֔ ה   דִּ ָּ֥ דָׁ בְׁ   עָׁ

ב ֖ רָׁ ין  קְׁ ָ֑ ישִּ ם־ַקדִּ ה   עִּ ֖ לָׁ יָׁכְׁ   וְׁ

ֹון: הֶֽ ד )כב( לְׁ ה  ַעַ֣ י־ֲאתָָׁ֗ ֶֽ   דִּ

יק֙  א  ַעתִּ ֹוַמיָׁ֔ ַ֣א  יֶֽ ינָׁ דִּ ב  וְׁ הִּ֔  יְׁ

י ֖ ישֵּ ַקדִּ ין  לְׁ ָ֑ יֹונִּ ַ֣א   ֶעלְׁ נָׁ מְׁ זִּ   וְׁ

ה טָׁ֔ א  מְׁ ֖ כּותָׁ נּו   ּוַמלְׁ ָּ֥   ֶהֱחסִּ

ין: ֶֽ ישִּ ן֘   )כג(  ַקדִּ   ֲאַמרְ֒   כֵּ

א֙  תָׁ יוְׁ ֶֽ א  חֵּ תָׁ֔ יְׁ ַ֣ יעָׁ בִּ ּו  רְׁ כֹ֤  ַמלְׁ

ה֙  אָׁ יעָׁ בִּ ַ֣א  רְׁ א  ֶתֱהוֵּ עָׁ֔ ַארְׁ  בְׁ

י ָּ֥ ֖א  דִּ נֵּ שְׁ ל־   תִּ ן־כָׁ מִּ

א ָ֑ תָׁ וָׁ כְׁ אֻכל֙   ַמלְׁ תֵּ ל־   וְׁ כָׁ

א עָׁ֔ ַנּ֖ה  ַארְׁ דּושִּ  ּותְׁ

ּה: ַנֶֽ קִּ ַתדְׁ ַ֣א   )כד(   וְׁ ַניָׁ ַקרְׁ   וְׁ

ר ַנּה֙   ֲעַש֔ ה   מִּ כּותָׁ֔   ַמלְׁ

ה ָּ֥ רָׁ ין  ַעשְׁ ֖ כִּ ּון   ַמלְׁ ֻקמָ֑   יְׁ

י י.  רֹאשִּ ַבֲהלּונִּ י  )טז(  יְׁ תִּ ַרבְׁ  קָׁ

ד  ֶאל ים,  ֶאחָׁ דִּ עֹומְׁ ֶאת  הָׁ  וְׁ

ש  ַהנָׁכֹון ֶמנּו  ֲאַבקֵּ ל  ַעל  מִּ   ֶזה,   כָׁ

ַמר אָׁ י,  וְׁ רֹון  לִּ תְׁ ים   ּופִּ רִּ בָׁ   ַהדְׁ

י. נִּ יעֵּ ֶלה  )יז(  יֹודִּ   ַהַחיֹות   אֵּ

דֹולֹות ן   ַהגְׁ ַבע,   ֶשהֵּ ה   ַארְׁ עָׁ בָׁ   ַארְׁ

ים כִּ לָׁ ן  יָׁקּומּו  מְׁ ֶרץ.  מִּ אָׁ   )יח(   הָׁ

לּו יַקבְׁ כּות  ֶאת  וִּ י  ַהַמלְׁ דֹושֵּ  קְׁ

ים, יֹונִּ שּו  ֶעלְׁ ירְׁ יִּ כּות   ֶאת  וְׁ   ַהַמלְׁ

ם  ַעד ַעד  עֹולָׁ ם  וְׁ ים.   עֹולָׁ מִּ   עֹולָׁ

י  ֲאַזי  )יט( תִּ ַפצְׁ אּות  חָׁ  ַעל  ַודָׁ

רְׁ   ַהַחיָׁה ית,הָׁ יעִּ ה   בִּ תָׁ יְׁ   ֶשהָׁ

ן,  שֹונָׁה ֻכלָׁ ה  מִּ אָׁ ר,   נֹורָׁ   יֹותֵּ

ֶניהָׁ  ֶזל  ֶשל  שִּ ֶניהָׁ   ַברְׁ רְׁ פָׁ צִּ   ֶשל   וְׁ

ֹחֶשת, ה אֹוֶכֶלת נְׁ קָׁ דִּ ר  מְׁ אָׁ ַהשְׁ   וְׁ

ּה לָׁ ַרגְׁ ַעל  )כ(  רֹוֶפֶסת.  בְׁ   ֶעֶשר   וְׁ

ם ַניִּ ּה,   ֲאֶשר  ַהַקרְׁ רֹאשָׁ   בְׁ

ַאֶחֶרת ה,  ֲאֶשר  וְׁ תָׁ לְׁ לּו   עָׁ נָׁפְׁ   וְׁ

ֶניהָׁ  פָׁ ֹלש,   מִּ ַהֶקֶרן  שָׁ יא   וְׁ   ַההִּ

ם יַניִּ עֵּ ּה,  וְׁ ר   ּוֶפה  לָׁ ַדבֵּ   מְׁ

דֹולֹות, ֶאהָׁ   גְׁ דֹול   ּוַמרְׁ   גָׁ

. רֹוֶתיהָׁ ַחבְׁ  רֹוֶאה  )כא(  מֵּ

י, יתִּ יִּ ַהֶקֶרן  הָׁ יא  וְׁ ה   ַההִּ   עֹושָׁ

ב רָׁ ם  קְׁ ים,  עִּ דֹושִּ ה  קְׁ יכֹולָׁ  וִּ

ֶהם. א  ֲאֶשר  ַעד  )כב(  לָׁ יק  בָׁ  ַעתִּ

ים, ין  ַהיָׁמִּ דִּ ַתן  וְׁ י  נִּ דֹושֵּ קְׁ  לִּ

ים, יֹונִּ ן  ֶעלְׁ מָׁ ַהזְׁ יַע,  וְׁ גִּ ֶאת   הִּ   וְׁ

כּות שּו ַהַמלְׁ ים. יָׁרְׁ דֹושִּ  )כג( קְׁ

ן ַמר:  כֵּ ית  ַהַחיָׁה   אָׁ יעִּ בִּ רְׁ   –   הָׁ

כּות ית  ַמלְׁ יעִּ בִּ ֶיה  רְׁ הְׁ ֶרץ,   תִּ אָׁ   בָׁ

ֶנה  ֲאֶשר שְׁ ל  תִּ כָׁ ֻכיֹות,   מִּ   ַהַמלְׁ

תֹאַכל ל  ֶאת  וְׁ ֶרץ,  כָׁ אָׁ  הָׁ

דּוֶשנָׁהּו ֶקנָׁה.  תְׁ דִּ   )כד(   ּותְׁ

ֶעֶשר ם  וְׁ ַניִּ ֶמנָׁה,   ַהַקרְׁ   מִּ

head affrighted me. 7,16 I came 

near unto one of them that stood 

by, and asked him the truth 

concerning all this. So he told 

me, and made me know the 

interpretation of the things: 

7,17 'These great beasts, which 

are four, are four kings, that 

shall arise out of the earth. 7,18 

But the saints of the Most High 

shall receive the kingdom, and 

possess the kingdom for ever, 

even for ever and ever.' 7,19 

Then I desired to know the truth 

concerning the fourth beast, 

which was diverse from all of 

them, exceeding terrible, whose 

teeth were of iron, and its nails 

of brass; which devoured, brake 

in pieces, and stamped the 

residue with its feet; 7,20 and 

concerning the ten horns that 

were on its head, and the other 

horn which came up, and before 

which three fell; even that horn 

that had eyes, and a mouth that 

spoke great things, whose 

appearance was greater than 

that of its fellows. 7,21 I beheld, 

and the same horn made war 

with the saints, and prevailed 

against them; 7,22 until the 

Ancient of days came, and 

judgment was given for the 

saints of the Most High; and the 

time came, and the saints 

possessed the kingdom. 7,23 

Thus he said: 'The fourth beast 

shall be a fourth kingdom upon 

earth, which shall be diverse 

from all the kingdoms, and 

shall devour the whole earth, 

and shall tread it down, and 

break it in pieces. 7,24 And as 

for the ten horns, out of this 

kingdom shall ten kings arise; 
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ן ִ֞ ֳחרָׁ אָׁ ּום  וְׁ קַ֣ ֹון  יְׁ יהָ֗  ַאֲחרֵּ

ּוא הֹ֤ נֵּא֙   וְׁ שְׁ א  יִּ יֵּ֔ מָׁ ן־ַקדְׁ  מִּ

ה ָּ֥ תָׁ לָׁ ין  ּותְׁ ֖ כִּ ל:  ַמלְׁ ֶֽ פִּ ַהשְׁ  יְׁ

ין  )כה( לִָּ֗ ד  ּומִּ ַצֹ֤ ה֙   לְׁ אָׁ לָׁ  עִּ

ל ַמלִּ֔ י  יְׁ ָּ֥ ישֵּ ַקדִּ ין   ּולְׁ ֖ יֹונִּ   ֶעלְׁ

א ָ֑ ַבלֵּ ר  יְׁ ַבָ֗ סְׁ יִּ יָׁה֙   וְׁ נָׁ ַהשְׁ   לְׁ

ין ַ֣ נִּ מְׁ ת  זִּ דָׁ֔ ּון   וְׁ ַיֲהבַ֣ תְׁ יִּ   וְׁ

ּה ידֵּ֔ ן  בִּ ָּ֥ דָׁ ין  ַעד־עִּ ֖ נִּ דָׁ עִּ  וְׁ

ג ַלָּ֥ ן:  ּופְׁ ֶֽ דָׁ ֖א   )כו(   עִּ ינָׁ דִּ   וְׁ

ב ָ֑ תִּ ַּ֣ה  יִּ נֵּ טָׁ לְׁ שָׁ ֔דֹון  וְׁ ַהעְׁ  יְׁ

ה ָּ֥ דָׁ מָׁ ַהשְׁ ה  לְׁ ֖ דָׁ הֹובָׁ ַעד־  ּולְׁ

א: ֶֽ ה  )כז(   סֹופָׁ כּותָָׁ֨  ּוַמלְׁ

א נָׁ֜ טָׁ לְׁ שָׁ א  וְׁ בּותָָׁ֗ י   ּורְׁ   דִִּּ֚

ת֙  וָׁ כְׁ ֹותתְׁ   ַמלְׁ א   חַ֣ ַמיָׁ֔ ל־שְׁ   כָׁ

ת יַבֹ֕ הִּ ם  יְׁ ַע֖ י  לְׁ ַ֣ ישֵּ  ַקדִּ

ין ָ֑ יֹונִּ ּה֙   ֶעלְׁ כּותֵּ ּות   ַמלְׁ כַ֣   ַמלְׁ

ם ַל֔ ֹכל֙   עָׁ א  וְׁ ַניָׁ֔ ַ֣ טָׁ לְׁ ּה   שָׁ ָּ֥   לֵּ

֖חּון לְׁ פְׁ ּון:   יִּ עֶֽ ַתמְׁ שְׁ ֶֽ יִּ   וְׁ

ה  )כח( ֖ א  ַעד־כָׁ ַ֣ י־  סֹופָׁ ֶֽ דִּ

א ָ֑ תָׁ לְׁ ה  מִּ אל   ֲאנָָׁ֨ יֵּ֜ נִּ ֶֽ   דָׁ

יא׀ ַ֣ יֹוַנַ֣י  ַשגִּ י  ַרעְׁ נִּ ַבֲהֻלַנָ֗  יְׁ

יַוי֙  זִּ ֹון  וְׁ ַתנַ֣ שְׁ י  יִּ  ֲעַל֔

א ֖ תָׁ לְׁ י ּומִּ ָּ֥ בִּ לִּ ת:פ  בְׁ ֶֽ רֵּ טְׁ  נִּ

כּות, ה  ַהַמלְׁ רָׁ ים   ֲעשָׁ כִּ לָׁ   מְׁ

ר   יָׁקּומּו, ַאחֵּ יֶהם,   יָׁקּום  וְׁ   ַאֲחרֵּ

הּוא ֶנה  וְׁ שְׁ ן  יִּ ים,  מִּ אשֹונִּ רִּ  הָׁ

ֹלֶשת ים  ּושְׁ כִּ לָׁ יל.  מְׁ פִּ   )כה(   ַישְׁ

ים רִּ בָׁ ַצד  ּודְׁ יֹון  לְׁ ֶעלְׁ ר,   הָׁ ַדבֵּ   יְׁ

ֶאת י  וְׁ דֹושֵּ ים  קְׁ יֹונִּ ֶעלְׁ ַעֶנה   הָׁ   יְׁ

ֹשב ַיחְׁ ַשנֹות   וְׁ ים  לְׁ ַמנִּ ת,   זְׁ דָׁ   וְׁ

נּו  נָׁתְׁ יִּ יָׁדֹו  וְׁ ד   ַעד  בְׁ   מֹועֵּ

ים י  ּומֹוֲעדִּ ד.  ַוֲחצִּ  )כו(  מֹועֵּ

ין ַהדִּ ב,  וְׁ טֹונֹו  יֵּשֵּ לְׁ שִּ ירּו,   וְׁ   ַיֲעבִּ

יד מִּ ַהשְׁ יד  לְׁ ַהֲאבִּ   ַהסֹוף.   ַעד  ּולְׁ

כּות  )כז( ַהַמלְׁ טֹון   וְׁ לְׁ ַהשִּ   וְׁ

ה ֻדלָׁ ַהגְׁ ֻכיֹות  ֶשל  וְׁ   ַתַחת   ַהַמלְׁ

ל ם,  כָׁ ַמיִּ נּו  ַהשָׁ תְׁ ַעם  נִּ י   לְׁ דֹושֵּ   קְׁ

ים, יֹונִּ כּותֹו  ֶעלְׁ כּות   ַמלְׁ   ַמלְׁ

ם, ל  עֹולָׁ כָׁ טֹונֹות  וְׁ לְׁ   לֹו   ַהשִּ

דּו עּו.  ַיַעבְׁ מֵּ שָׁ יִּ אן  ַעד  )כח(  וְׁ  כָׁ

ר;  ֶשל  סֹופֹו בָׁ י  ַהדָׁ יֵּאל,   ֲאנִּ נִּ   דָׁ

ֹאד י  יֹוַניַרעְׁ   מְׁ ַבֲהלּונִּ י   יְׁ יוִּ זִּ   וְׁ

ַתֶנה שְׁ ַלי, יִּ ֶאת  עָׁ ר וְׁ בָׁ י  ַהדָׁ בִּ לִּ   בְׁ

י. תִּ ַמרְׁ  שָׁ

and another shall arise after 

them; and he shall be diverse 

from the former, and he shall 

put down three kings. 7,25 And 

he shall speak words against the 

Most High, and shall wear out 

the saints of the Most High; and 

he shall think to change the 

seasons and the law; and they 

shall be given into his hand 

until a time and times and half 

a time. 7,26 But the judgment 

shall sit, and his dominions 

shall be taken away, to be 

consumed and to be destroy 

unto the end. 7,27 And the 

kingdom and the dominion, and 

the greatness of the kingdoms 

under the whole heaven, shall 

be given to the people of the 

saints of the Most High; their 

kingdom is an everlasting 

kingdom, and all dominions 

shall serve and obey them.' 7,28 

Here is the end of the matter. As 

for me Daniel, my thoughts 

much affrighted me, and my 

countenance was changed in 

me; but I kept the matter in my 

heart. {P} 
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ַנַ֣ת  )א( שְׁ ֔לֹוש  בִּ ֖כּות  שָׁ ַמלְׁ ר  לְׁ אַשַצַ֣ לְׁ  בֵּ

ֶלְך ֹון  ַהֶמָ֑ זִ֞ ה  חָׁ ֹ֤ אָׁ רְׁ ַלי֙   נִּ י  אֵּ ַ֣ אל  ֲאנִּ יֵּ֔ נִּ י  דָׁ ֶ֛  ַאֲחרֵּ

ה ָּ֥ אָׁ רְׁ י   ַהנִּ ַל֖ ה:  אֵּ ֶֽ לָׁ חִּ ֶאה֘   )ב(  ַבתְׁ ֶארְׁ ֶֽ זֹוןְ֒   וָׁ   ֶבחָׁ

י֙  הִּ י  ַויְׁ ֹאתִּ֔ רְׁ י֙   בִּ ן  ַוֲאנִּ שּוַשַ֣ ה  בְׁ ירָׁ֔ ר  ַהבִּ  ֲאֶש֖

ם ַ֣ ילָׁ עֵּ ָ֑ה  בְׁ ינָׁ דִּ ֶאה֙   ַהמְׁ ֶארְׁ ֔זֹון  וָׁ חָׁ י   ֶבֶֽ ָּ֥   ַוֲאנִּ

י יתִּ ֖ יִּ ל   הָׁ י:  ַעל־אּוַבָּ֥ ֶֽ א  )ג(  אּולָׁ ֹ֤ ֶאשָׁ יַני֙   וָׁ   עֵּ

ה ֶא֔ ֶארְׁ ַ֣ה׀  וָׁ נֵּ הִּ ל  וְׁ יִּ ד  ַאַ֣ ד  ֶאחָָׁ֗ ֶ֛ ָּ֥י  ֹעמֵּ נֵּ פְׁ ל   לִּ ֖ ֻאבָׁ   הָׁ

ֹו לַ֣ ם  וְׁ ֶָּ֑֥יִּ נָׁ רָׁ ם  קְׁ ַנֶַּ֣֥יִּ רָׁ ַהקְׁ ֹות   וְׁ ֹבהָ֗ ַאַחת֙   גְׁ הָׁ  וְׁ

ה ַ֣ ֹבהָׁ ית  גְׁ נִּ֔ ן־ַהשֵּ ה  מִּ ֹבהָׁ֔ גְׁ ַהָ֨ ה  וְׁ ֖  ֹעלָׁ

ה: ֶֽ ַאֲחֹרנָׁ י  )ד(  בָׁ יתִּ ַ֣ אִּ ל  רָׁ יִּ ַאֶׁ֡ חַ֩   ֶאת־הָׁ ַנגֵּ   מְׁ

ה מָׁ ֜פֹונָׁה  יָָׁ֨ צָׁ ה  וְׁ בָׁ גְׁ ֶנָ֗ ל־ַחיֹות֙   וָׁ כָׁ ּו  וְׁ דַ֣ ַעמְׁ א־ַיֶֽ ֶֹֽ  ל

יו  נָׁ֔ פָׁ ין  לְׁ ָּ֥ אֵּ יל  וְׁ ֖ ֹו  ַמצִּ יָׁדָ֑ ה  מִּ ָּ֥ שָׁ עָׁ ֹצ֖נֹו  וְׁ רְׁ  כִּ

יל: ֶֽ דִּ גְׁ הִּ י׀  )ה(  וְׁ ַ֣ י  ַוֲאנִּ יתִּ ַ֣ יִּ ין  הָׁ בִָּ֗ ֹ֤ה   מֵּ נֵּ הִּ   וְׁ

ים֙  זִּ עִּ ֶֽ יר־הָׁ פִּ א  צְׁ ֹ֤ ב֙   בָׁ ַמֲערָׁ ן־ַהֶֽ ַ֣י   מִּ נֵּ   ַעל־פְׁ

ֶרץ אָׁ֔ ל־הָׁ ין  כָׁ ָּ֥ אֵּ עַ   וְׁ ֖ ֶרץ  נֹוגֵּ ָ֑ אָׁ יר  בָׁ פִּ֔ צָׁ ַהָ֨ ֶרן   וְׁ   ֶקָּ֥

֖זּות ין  חָׁ ָּ֥ יו:  בֵּ ֶֽ ינָׁ א  )ו(  עֵּ ָֹ֗ ל֙   ַויָׁב יִּ ַא֙ ַעל   ַעד־הָׁ   ַבַ֣

ם יִּ ַנ֔ רָׁ ר  ַהקְׁ י  ֲאֶשַ֣ יתִּ אִּ֔ ד  רָׁ ֖ ַ֣י  ֹעמֵּ נֵּ פְׁ ל   לִּ ָ֑ ֻאבָׁ   הָׁ

ץ ֶָּּ֥֥רָׁ יו  ַויָׁ ֖ לָׁ ת  אֵּ ֹו:  ַבֲחַמָּ֥ יו  )ז(   ֹכחֶֽ יתִִּ֞ אִּ  ּורְׁ

יַע׀ ַ֣ ֶצל  ַמגִּ ַ֣ ל  אֵּ יִּ ַאָ֗ ר  הָׁ ַמֹ֤ ַמרְׁ תְׁ יו֙   ַויִּ לָׁ   ַיְֶַּ֣֥ך וַ   אֵּ

ל יִּ ַא֔ ר֙   ֶאת־הָׁ ַשבֵּ י  ַויְׁ ַ֣ תֵּ יו  ֶאת־שְׁ נָׁ֔ רָׁ לֹא־   קְׁ וְׁ

יָׁה ָּ֥ חַ   הָׁ ל   ֹכֶ֛ יִּ ַא֖ ד  בָׁ ָ֑יו   ַלֲעֹמַ֣ נָׁ פָׁ הּו   לְׁ ֹ֤ יכֵּ לִּ   ַוַישְׁ

ה֙  צָׁ רְׁ הּו  ַא֙ סֵּ֔ מְׁ רְׁ ֶּ֥יִּ ָּ֥ה  ַוֶֽ יָׁ לֹא־הָׁ יל  וְׁ ֶ֛ ל   ַמצִּ יִּ ַא֖   לָׁ

ֹו: יָׁדֶֽ יר  )ח(  מִּ ָּ֥ פִּ ים  ּוצְׁ ֖ זִּ עִּ יל  הָׁ ַ֣ דִּ גְׁ ַעד־  הִּ

ד ֹאָ֑ ֹו  מְׁ מָ֗ צְׁ עָׁ ה֙   ּוכְׁ רָׁ בְׁ שְׁ ֶרן  נִּ ה   ַהֶקַ֣ דֹולָׁ֔  ַהגְׁ

נָׁה ַתֲעֶל֜ ּות  ַוֶֽ זֹ֤ ַבע֙   חָׁ יהָׁ   ַארְׁ ֶת֔ ע   ַתחְׁ ַב֖ ַארְׁ   לְׁ

ֹות ם:  רּוחָּ֥ יִּ ֶֽ מָׁ ת  )ט(   ַהשָׁ ַאַחַ֣ ן־הָׁ ם   ּומִּ ֶה֔   מֵּ

א ָּ֥ ת  יָׁצָׁ ֶרן־ַאַח֖ ה  ֶקֶֽ ָ֑ ירָׁ עִּ צְׁ ַדל־ֶיֶֶ֛תר  מִּ גְׁ ֶאל־  ַותִּ

ח  ַהֶנֶֶָּּ֥֥גב ֖ רָׁ זְׁ ֶאל־ַהמִּ י  וְׁ בִּ ֶאל־ַהֶצֶֽ   )י(  :וְׁ

ל ַד֖ גְׁ א  ַותִּ ַ֣ בָׁ ם  ַעד־צְׁ יִּ ָ֑ מָׁ ל  ַהשָׁ ָּ֥ ה  ַוַתפֵּ צָׁ רְׁ  ַאֶ֛

א ָּ֥ בָׁ ן־ַהצָׁ ים  מִּ ֖ בִּ ן־ַהכֹוכָׁ ם:  ּומִּ ֶֽ סֵּ מְׁ רְׁ תִּ   )יא(   ַוֶֽ

ד ַעָּ֥ א  וְׁ ֖ בָׁ ר־ַהצָׁ יל  ַשֶֽ ֶֽ דִּ גְׁ נּו֙   הִּ ֶמ֙ ם   ּומִּ  הּוַרַ֣

יד מִּ֔ ְך  ַהתָׁ ַל֖ ֻהשְׁ ֹון  וְׁ כָּ֥ ֹו:  מְׁ שֶֽ דָׁ קְׁ  )יב(  מִּ

א ֶ֛ בָׁ צָׁ ן  וְׁ ָּ֥ נָׁתֵּ יד  תִּ ֖ מִּ ַשע  ַעל־ַהתָׁ ָ֑ פָׁ ְך   בְׁ ֹ֤ לֵּ ַתשְׁ   וְׁ

ה  ֱאֶמת֙  צָׁ רְׁ ה  ַא֔ ֖ תָׁ שְׁ עָׁ ה:  וְׁ יחָׁ ֶֽ לִּ צְׁ הִּ   )יג(   וְׁ

1 In the third year of the reign of king 

Belshazzar a vision appeared unto me, even 

unto me Daniel, after that which appeared 

unto me at the first. 2 And I saw in the 

vision; now it was so, that when I saw, I was 

in Shushan the castle, which is in the 

province of Elam; and I saw in the vision, 

and I was by the stream Ulai. 3 And I lifted 

up mine eyes, and saw, and, behold, there 

stood before the stream a ram which had two 

horns; and the two horns were high; but one 

was higher than the other, and the higher 

came up last. 4 I saw the ram pushing 

westward, and northward, and southward; 

and no beasts could stand before him, 

neither was there any that could deliver out 

of his hand; but he did according to his will, 

and magnified himself. 5 And as I was 

considering, behold, a he-goat came from 

the west over the face of the whole earth, and 

touched not the ground; and the goat had a 

conspicuous horn between his eyes. 6 And 

he came to the ram that had the two horns, 

which I saw standing before the stream, and 

ran at him in the fury of his power. 7 And I 

saw him come close unto the ram, and he 

was moved with choler against him, and 

smote the ram, and broke his two horns; and 

there was no power in the ram to stand 

before him; but he cast him down to the 

ground, and trampled upon him; and there 

was none that could deliver the ram out of 

his hand. 8 And the he-goat magnified 

himself exceedingly; and when he was 

strong, the great horn was broken; and 

instead of it there came up the appearance of 

four horns toward the four winds of heaven. 

9 And out of one of them came forth a little 

horn, which waxed exceeding great, toward 

the south, and toward the east, and toward 

the beauteous land. 10 And it waxed great, 

even to the host of heaven; and some of the 

host and of the stars it cast down to the 

ground, and trampled upon them. 11 Yea, it 

magnified itself, even to the prince of the 

host; and from him the continual burnt-

offering was taken away, and the place of his 

sanctuary was cast down. 12 And the host 

was given over to it together with the 

continual burnt-offering through 

transgression; and it cast down truth to the 

ground, and it wrought, and prospered. 13 

Then I heard a holy one speaking; and 
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ה ָּ֥ עָׁ מְׁ ֶאשְׁ ֖דֹוש  וָׁ ד־קָׁ חָׁ ר  ֶאֶֽ ָ֑ ַדבֵּ ד   ַויֹאֶמר֩   מְׁ   ֶאחָָׁ֨

֜דֹוש י  קָׁ ַ֣ מֹונִּ לְׁ ר  ַלַפֶֽ ַדבֵָּ֗ מְׁ י  ַהֶֽ ַתִ֞ ֹון   ַעד־מָׁ זֹ֤  ֶהחָׁ

יד֙  מִּ ַשע  ַהתָׁ ַהֶפַ֣ ם  וְׁ ת  ֹשמֵּ֔ ֶ֛ ֶדש  תֵּ ֹקָּ֥ צָׁ   וְׁ אוְׁ ֖  בָׁ

ס: ֶֽ מָׁ רְׁ אֶמר  )יד(  מִּ ַֹ֣ י  ַוי ַל֔ ד  אֵּ ֶרב  ַעִּ֚ ֶקר  ֶעַ֣  ֹב֔

ם יִּ ַפ֖ ש  ַאלְׁ ֹלַ֣ ֹות  ּושְׁ אָ֑ ק  מֵּ ַד֖ צְׁ נִּ ֶדש:  וְׁ   )טו(   ֹקֶֽ

י הִָּ֗ י  ַויְׁ ֶ֛ ֹאתִּ רְׁ י  בִּ ָּ֥ ֖אל   ֲאנִּ יֵּ נִּ ֹון  דָׁ זָ֑  ֶאת־ֶהחָׁ

ה ַ֣ שָׁ ֲאַבקְׁ ה  וָׁ ינָׁ֔ ֶ֛ה  בִּ נֵּ הִּ ד  וְׁ ָּ֥ י  ֹעמֵּ ֖ דִּ ֶנגְׁ  לְׁ

ֶבר: ֶֽ ה־גָׁ אֵּ ַמרְׁ ע  )טז(  כְׁ ַמָּ֥ ֶאשְׁ ם  וָׁ ֖ דָׁ  קֹול־אָׁ

ין ַ֣ י  בֵּ ָ֑ א֙   אּולָׁ רָׁ קְׁ ר  ַויִּ ל  ַויֹאַמ֔ יאֵֹּ֕ רִּ ן   ַגבְׁ ָּ֥ בֵּ   הָׁ

ז ֖ ַהלָׁ ה:  לְׁ ֶאֶֽ ֶצל  ַויָׁבֹא֙   )יז(  ֶאת־ַהַמרְׁ ַ֣ י  אֵּ דִּ֔ מְׁ  עָׁ

ֹו ֹבאַ֣ י  ּובְׁ תִּ ַע֔ בְׁ ה  נִּ ֖ לָׁ ֶאפְׁ ָ֑י  וָׁ נָׁ אֶמר  ַעל־פָׁ ֹֹ֤ ַלי֙   ַוי  אֵּ

ן ַ֣ בֵּ ם  הָׁ דָׁ֔ י  ֶבן־אָׁ ֖ ץ  כִּ ָּ֥ ֶעת־קֵּ ֹון:  לְׁ זֶֽ   )יח(   ֶהחָׁ

ֹו רַ֣ ַדבְׁ י  ּובְׁ מִּ֔ י  עִּ תִּ מְׁ ַדָּ֥ רְׁ ַנ֖י  נִּ ה  ַעל־פָׁ צָׁ רְׁ ָ֑  אָׁ

י ַגע־בִּ֔ י  ַויִָּ֨ נִּ ֖ ידֵּ ֲעמִּ י:  ַוַיֶֽ ֶֽ דִּ מְׁ   )יט(   ַעל־עָׁ

אֶמר֙  ֹ֙ י  ַוי ַ֣ נִּ נְׁ יֲעָך֔   הִּ ֶֽ ת   מֹודִּ ָּ֥ ֶי֖ה   אֵּ הְׁ   ֲאֶשר־יִּ

ית ַ֣ ַאֲחרִּ ַָ֑עם  בְׁ י  ַהזָׁ ֖ ד   כִּ ָּ֥ מֹועֵּ ץ:  לְׁ ֶֽ ל  )כ(  קֵּ יִּ ַאָּ֥  הָׁ

יתָׁ  ֖ אִּ ַעל  ֲאֶשר־רָׁ ם  ַבַ֣ ֶָּ֑֥יִּ נָׁ רָׁ י  ַהקְׁ ֖ כֵּ י  ַמלְׁ ַדָּ֥  מָׁ

ס: ֶֽ רָׁ יר  )כא(  ּופָׁ ָּ֥ פִּ ַהצָׁ יר   וְׁ ֖ עִּ ֶלְך  ַהשָׁ ֶּ֥ן   ֶמַ֣ ָ֑   יָׁוָׁ

ֶרן ַהֶקֹ֤ ה֙   וְׁ דֹולָׁ ר  ַהגְׁ יו  ֲאֶשַ֣ ינָׁ֔ ין־עֵּ   ֖הּוא   בֵּ

ֶלְך ֹון:  ַהֶמָּ֥ אשֶֽ רִּ ֶרת  )כב(   הָׁ ֶב֔ שְׁ נִּ ַהָ֨  וְׁ

נָׁה דְׁ ֲעֹמָּ֥ ע  ַוַתֶֽ ַב֖ יהָׁ   ַארְׁ ֶתָ֑ ע  ַתחְׁ ַבַּ֧ ֹות   ַארְׁ ֻכיֶ֛   ַמלְׁ

ֹו גָּ֥ נָׁה  ימִּ דְׁ א   ַיֲעֹמ֖ ָֹּ֥ ל ֹו:  וְׁ ֹכחֶֽ ית֙   )כג(  בְׁ ַאֲחרִּ בְׁ  ּוֶֽ

ם כּותָׁ֔ ם  ַמלְׁ ֖ תֵּ הָׁ ים  כְׁ ָ֑ עִּ ד  ַהֹפשְׁ ֶלְך  ַיֲעֹמֶ֛ ַעז־   ֶמָּ֥

ים ֖ נִּ ין  פָׁ ָּ֥ בִּ ֹות:  ּומֵּ ידֶֽ ם  )כד(   חִּ ַצֹ֤ עָׁ א   ֹכחֹו֙   וְׁ ַֹ֣ ל   וְׁ

ֹכ֔חֹו ֹות  בְׁ אָּ֥ לָׁ פְׁ נִּ ית  וְׁ ֖ חִּ יחַ   ַישְׁ ַ֣ לִּ צְׁ הִּ ה  וְׁ ָ֑ שָׁ עָׁ  וְׁ

ית ָּ֥ חִּ שְׁ הִּ ים  וְׁ ֖ ים:  ֲעצּומִּ ֶֽ ֹדשִּ ַעם־קְׁ   )כה(   וְׁ

ֹו לָ֗ כְׁ ַעל־שִּ יחַ   וְׁ ֹ֤ לִּ צְׁ הִּ ה֙   וְׁ מָׁ רְׁ יָׁ֔דֹו  מִּ ֹו   בְׁ בַ֣ בָׁ לְׁ   ּובִּ

יל דִּ֔ ֖ה  ַיגְׁ וָׁ ַשלְׁ ית  ּובְׁ ַ֣ חִּ ים  ַישְׁ ָ֑ ל־  ַרבִּ ַעֹ֤ ַשר־  וְׁ

ים֙  רִּ ד  שָׁ ֶפס  ַיֲעֹמ֔ ֶאָּ֥ ֖ד  ּובְׁ ר:  יָׁ ֶֽ בֵּ שָׁ   )כו(   יִּ

ה אֵָּ֨ ֶרב  ּוַמרְׁ ֶעַּ֧ ֶקר  הָׁ ַהֹבֶ֛ ר  וְׁ ר  ֲאֶשָּ֥  תֱאֶמַ֣   ֶנֱאַמ֖

ּוא ה֙   הָ֑ ַאתָׁ ם  וְׁ ֹתַ֣ ֔זֹון  סְׁ חָׁ י   ֶהֶֽ ֖ ים  כִּ ָּ֥ יָׁמִּ ים:   לְׁ ֶֽ   ַרבִּ

י   )כז( ַ֣ אל   ַוֲאנִּ יֵָּ֗ נִּ י  דָׁ ֹ֤יתִּ יֵּ הְׁ י֙   נִּ יתִּ ֱחלֵָּ֨ ֶנֶֽ ים  וְׁ  יָׁמִּ֔

ּום קֹ֕ אָׁ ה  וָׁ ֱעֶש֖ ֶאֶֽ אֶכת  וָׁ ֶלַ֣ ֶלְך  ֶאת־מְׁ  ַהֶמָ֑

ם ָּ֥ תֹומֵּ ֶאשְׁ ה וָׁ ֶא֖ ין ַעל־ַהַמרְׁ ָּ֥ אֵּ ין:פ וְׁ ֶֽ בִּ  מֵּ

another holy one said unto that certain one 

who spoke: 'How long shall be the vision 

concerning the continual burnt-offering, and 

the transgression that causes appalment, to 

give both the sanctuary and the host to be 

trampled under foot?' 14 And he said unto 

me: 'Unto two thousand and three hundred 

evenings and mornings; then shall the 

sanctuary be victorious.' 15 And it came to 

pass, when I, even I Daniel, had seen the 

vision, that I sought to understand it; and, 

behold, there stood before me as the 

appearance of a man. 16 And I heard the 

voice of a man between the banks of Ulai, 

who called, and said: 'Gabriel, make this 

man to understand the vision.' 17 So he came 

near where I stood; and when he came, I was 

terrified, and fell upon my face; but he said 

unto me: 'Understand, O son of man; for the 

vision belongeth to the time of the end.' 18 

Now as he was speaking with me, I fell into 

a deep sleep with my face toward the 

ground; but he touched me, and set me 

upright. 19 And he said: 'Behold, I will make 

thee know what shall be in the latter time of 

the indignation; for it belongeth to the 

appointed time of the end. 20 The ram which 

thou sawest having the two horns, they are 

the kings of Media and Persia. 21 And the 

rough he-goat is the king of Greece; and the 

great horn that is between his eyes is the first 

king. 22 And as for that which was broken, 

in the place whereof four stood up, four 

kingdoms shall stand up out of the nation, 

but not with his power. 23 And in the latter 

time of their kingdom, when the 

transgressors have completed their 

transgression, there shall stand up a king of 

fierce countenance, and understanding 

stratagems. 24 And his power shall be 

mighty, but not by his own power; and he 

shall destroy wonderfully, and shall prosper 

and do; and he shall destroy them that are 

mighty and the people of the saints. 25 And 

through his cunning he shall cause craft to 

prosper in his hand; and he shall magnify 

himself in his heart, and in time of security 

shall he destroy many; he shall also stand up 

against the prince of princes; but he shall be 

broken without hand. 26 And the vision of 

the evenings and mornings which hath been 

told is true; but thou, shut thou up the vision; 

for it belongeth to many days to come.' 27 
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And I Daniel fainted, and was sick certain 

days; then I rose up, and did the king's 

business; and I was appalled at the vision, 

but understood it not. {P} 



 פרק ט'

 36עמוד   –ספר דניאל 

ַנַ֣ת  )א( שְׁ ת  בִּ ֶֶֶּ֛֥וש  ַאַחָ֗ יָׁ רְׁ דָׁ ֶבן־  לְׁ

֖רֹוש וֵּ ֶזֶַַּ֣֥רע  ֲאַחשְׁ י   מִּ ָ֑ דָׁ ר  מָׁ ְך  ֲאֶשַ֣ ַל֔ מְׁ ל   הָׁ   ַע֖

ּות כָּ֥ ים:  ַמלְׁ ֶֽ דִּ ַנֹ֤ת  )ב(  ַכשְׁ שְׁ  ַאַחת֙   בִּ

֔כֹו לְׁ מָׁ י֙   לְׁ אל  ֲאנִּ יֵּ֔ נִּ ֶֽ י  דָׁ תִּ יֹנ֖ ים  בִּ ָ֑ רִּ פָׁ  ַבסְׁ

ר ַפַ֣ סְׁ ים  מִּ נִָּ֗ ר  ַהשָׁ ֹ֤ה  ֲאֶשָ֨ יָׁ ַבר־  הָׁ ק֙   דְׁ ֹקוָׁ   יְׁ

ַ֣ה יָׁ מְׁ רְׁ יא  ֶאל־יִּ אות   ַהנָׁבִּ֔ ֶֹ֛ ַמל ֹות  לְׁ בָּ֥ רְׁ חָׁ  לְׁ

ִַ֖ם ַלִּ֖ רּושָׁ ים  יְׁ ָּ֥ עִּ בְׁ ה:  שִּ ֶֽ נָׁ ַ֣ה   )ג(   שָׁ נָׁ ֶאתְׁ   וָׁ

י ַנָ֗ ים  ֶאל־ֲאֹדנָׁי֙   ֶאת־פָׁ ֱאֹלהִּ֔ ֶֽ ש   הָׁ ָּ֥ ַבקֵּ   לְׁ

ה ֖ לָׁ פִּ ים  תְׁ ָ֑ ַתֲחנּונִּ ֖צֹום  וְׁ ק  בְׁ ַשָּ֥ ֶפר:  וְׁ ֶֽ אֵּ   )ד(   וָׁ

ה ֶ֛ לָׁ לְׁ ַפֶֽ ֶאתְׁ ֶֽ ָּ֥ק  וָׁ י   ַליֹקוָׁ ה  ֱאֹלַה֖ ַוֶדָ֑ ֶאתְׁ  וָׁ

ה ָ֗ רָׁ מְׁ ֹאֶֽ ֹ֤א  וָׁ נָׁ י֙   אָׁ ל   ֲאֹדנָׁ ֹ֤ אֵּ דֹו֙ל  הָׁ א   ַהגָׁ ַהנֹורָׁ֔   וְׁ

ר ֹ֤ רִּ   ֹשמֵּ ֶסד  ית֙ ַהבְׁ ַהֶח֔ ֶֽ יו  וְׁ ֖ ֹאֲהבָׁ י  לְׁ ָּ֥ רֵּ ֹשמְׁ  ּולְׁ

יו: ֶֽ ֹותָׁ צְׁ אנּו  )ה(  מִּ ָּ֥ טָׁ ינּו  חָׁ ֖ וִּ עָׁ נּו    וְׁ עְׁ ַשַ֣ רְׁ  הִּ

נּו דְׁ ָ֑ רָׁ ֹור  ּומָׁ סָּ֥ ָך  וְׁ ֹוֶת֖ צְׁ מִּ יָך:  מִּ ֶטֶֽ פָׁ שְׁ מִּ  )ו(  ּומִּ

א ֹֹ֤ ל נּו֙   וְׁ עְׁ ַמ֙ יָך  שָׁ ֶדַ֣ ים  ֶאל־ֲעבָׁ יאִּ֔ בִּ ר  ַהנְׁ  ֲאֶשֹ֤

רּו֙  בְׁ ָך֔   דִּ מְׁ שִּ ינּו   בְׁ ָּ֥ כֵּ לָׁ ינּו   ֶאל־מְׁ ֖ רֵּ   שָׁ

ינּו ָ֑ ל  ַוֲאֹבתֵּ ֶא֖ ם  וְׁ ל־ַעָּ֥ ֶרץ:  כָׁ ֶֽ אָׁ ָךֹ֤   )ז(  הָׁ   לְׁ

י֙  ה  ֲאֹדנָׁ קָׁ֔ דָׁ נּו  ַהצְׁ ֶ֛ לָׁ ֶשת   וְׁ ים  ֹבָּ֥ ֖ נִּ ֹום   ַהפָׁ   ַכיַ֣

יש  ַהֶזָ֑ה ֹ֤ אִּ ה֙   לְׁ הּודָׁ י   יְׁ ַ֣ בֵּ יֹושְׁ ם  ּולְׁ ִּ֔ ַל ּושָׁ רֶֽ  יְׁ

ל אִֵּ֞ רָׁ שְׁ ל־יִּ כָׁ לְׁ ים ּוֶֽ ַ֣ ֹרבִּ ים ַהקְׁ ֹחקִָּ֗ רְׁ הָׁ ל־  וְׁ כָׁ בְׁ

ֲארָׁ  ֶֽ ר  צֹות֙ הָׁ ם  ֲאֶשַ֣ ַ֣ תָׁ ַדחְׁ ם  הִּ ם   שָׁ֔ ֖ ַמֲעלָׁ  בְׁ

ר ְך:  ֲאֶשָּ֥ ֶֽ ֲעלּו־בָׁ ֶֽ ק  )ח(  מָׁ ֹקוָָׁ֗ נּו  יְׁ ֶשת   לִָּׁ֚   ֹבַ֣

ים נִּ֔ ינּו   ַהפָׁ ָּ֥ כֵּ לָׁ מְׁ ינּו  לִּ ֖ רֵּ שָׁ ינּו   לְׁ ָ֑ ַלֲאֹבתֵּ   וְׁ

ר אנּו  ֲאֶשָּ֥ ֖ טָׁ ְך:  חָׁ ֶֽ ַ֣י   )ט(  לָׁ אֹדנָׁ ינּו   ַלֶֽ   ֱאֹלהֵּ֔

ים ֖ ַרֲחמִּ ֹות  הָׁ חָ֑ לִּ ַהסְׁ י  וְׁ ָּ֥ נּו  כִּ דְׁ ַר֖ ֹו:  מָׁ   )י(  בֶֽ

א ַֹ֣ ל נּו  וְׁ עְׁ ַמ֔ ֖קֹול  שָׁ ַ֣ק  בְׁ ֹקוָׁ ינּו  יְׁ ָ֑ ֶכת   ֱאֹלהֵּ ֶלֹ֤   לָׁ

יו֙  ֹוֹרתָׁ תֶֽ ר  בְׁ ן  ֲאֶשַ֣ ַתַ֣ ינּו  נָׁ נֵּ֔ פָׁ ַי֖ד  לְׁ יו  בְׁ ָּ֥ דָׁ   ֲעבָׁ

ים: ֶֽ יאִּ בִּ ל  )יא(  ַהנְׁ אֵָּ֗ רָׁ שְׁ ל־יִּ כָׁ רּו֙   וְׁ בְׁ ֶֽ ֶאת־   עָׁ

ָך ֶת֔ ֹורָׁ ֹור  תַ֣ סֹ֕ י  וְׁ ֖ תִּ לְׁ בִּ ֹועַ   לְׁ מַ֣ ָך  שְׁ ֹקֶלָ֑ ְך   בְׁ ַתָ֨   ַותִּ

ינּו לֵּ֜ ה  עָׁ ַ֣ לָׁ אָׁ ה  הָׁ ֻבעָָׁ֗ ַהשְׁ ר  וְׁ ה֙   ֲאֶשֹ֤ תּובָׁ  כְׁ

תֹוַרת֙  ה  בְׁ ים  ֹמֶשַ֣ ֱאֹלהִּ֔ ֶֽ ֶבד־הָׁ י   ֶעֶֽ ָּ֥ אנּו   כִּ ֖ טָׁ   חָׁ

ֹו: ֶקם  )יב(  לֶֽ ֹו׀  ֶאת־  ַויָׁ֜ רַ֣ בָׁ ר   דְׁ ֶבַ֣   ֲאֶשר־דִּ

ינּו לֵָּ֗ ל  עָׁ ַעֹ֤ ינּו֙   וְׁ טֵּ֙ פְׁ ר  ֹשֶֽ ֔טּונּו   ֲאֶשַ֣ פָׁ   שְׁ

יא ָּ֥ בִּ הָׁ ינּו  לְׁ ֖ לֵּ ה  עָׁ ַ֣ עָׁ ה  רָׁ ָ֑ ֹדלָׁ ר  גְׁ א־   ֲאֶשַ֣ ֶֹֽ ל

9,1 In the first year of Darius the son of 

Ahasuerus, of the seed of the Medes, who was 

made king over the realm of the Chaldeans; 

9,2 in the first year of his reign I Daniel 

meditated in the books, over the number of the 

years, whereof the word of the LORD came to 

Jeremiah the prophet, that He would 

accomplish for the desolations of Jerusalem 

seventy years. 9,3 And I set my face unto the 

Lord God, to seek by prayer and 

supplications, with fasting, and sackcloth, and 

ashes. 9,4 And I prayed unto the LORD my 

God, and made confession, and said: 'O Lord, 

the great and awful God, who keepest 

covenant and mercy with them that love Thee 

and keep Thy commandments, 9,5 we have 

sinned, and have dealt iniquitously, and have 

done wickedly, and have rebelled, and have 

turned aside from Thy commandments and 

from Thine ordinances; 9,6 neither have we 

hearkened unto Thy servants the prophets, 

that spoke in Thy name to our kings, our 

princes, and our fathers, and to all the people 

of the land. 9,7 Unto Thee, O Lord, belongeth 

righteousness, but unto us confusion of face, 

as at this day; to the men of Judah, and to the 

inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel, 

that are near, and that are far off, through all 

the countries whither Thou hast driven them, 

because they dealt treacherously with Thee. 

9,8 O LORD, to us belongeth confusion of 

face, to our kings, to our princes, and to our 

fathers, because we have sinned against Thee. 

9,9 To the Lord our God belong compassions 

and forgivenesses; for we have rebelled 

against Him; 9,10 neither have we hearkened 

to the voice of the LORD our God, to walk in 

His laws, which He set before us by His 

servants the prophets. 9,11 Yea, all Israel have 

transgressed Thy law, and have turned aside, 

so as not to hearken to Thy voice; and so there 

hath been poured out upon us the curse and the 

oath that is written in the Law of Moses the 

servant of God; for we have sinned against 

Him. 9,12 And He hath confirmed His word, 

which He spoke against us, and against our 
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ה תָָׁ֗ ַחת  ֶנֶעשְׁ ם  ַתִּ֚ יִּ ַמ֔ ל־ַהשָׁ ר   כָׁ   ַכֲאֶשָּ֥

ה ֖ תָׁ ִַ֖ם:  ֶנֶעשְׁ ִֶּֽ לָׁ ירּושָׁ ר  )יג(  בִּ תּוב֙   ַכֲאֶשֹ֤  כָׁ

ת תֹוַרַ֣ ה  בְׁ ת  ֹמֶש֔ ֶ֛ ה  אֵּ ָּ֥ עָׁ רָׁ ל־הָׁ את  כָׁ ֹ֖ ה   ַהז אָׁ ַ֣   בָׁ

ינּו ָ֑ לֵּ ינּו  עָׁ לִּ֜ א־חִּ ֶֹֽ ל ַ֣י׀  ֶאת־  וְׁ נֵּ ַ֣ק   פְׁ ֹקוָׁ   יְׁ

ינּו שּוב֙   ֱאֹלהֵָּ֗ עֲ   לָׁ ֶֽ נּומֵּ יל   ֹונֵּ֔ ֖ כִּ ַהשְׁ   ּולְׁ

ָך: ֶתֶֽ ד   )יד(  ַבֲאמִּ ֹקֹ֤ שְׁ ק֙   ַויִּ ֹקוָׁ ה  יְׁ עָׁ֔ רָׁ ַ֣  ַעל־הָׁ

הָׁ  יֶא֖ בִּ ינּו  ַויְׁ ָ֑ לֵּ יק  עָׁ י־ַצדִִּ֞ ֶֽ ַ֣ק   כִּ ֹקוָׁ ינּו   יְׁ   ֱאֹלהֵָּ֗

יו֙  ֲעשָׁ ל־ַמֶֽ ר  ַעל־כָׁ ה  ֲאֶשַ֣ שָׁ֔ א   עָׁ ָֹּ֥ ל נּו   וְׁ עְׁ ַמ֖   שָׁ

ֹו: ֹקלֶֽ ה׀  )טו(  בְׁ ַ֣ ַעתָׁ ַ֣י  וְׁ ינּו  ֲאֹדנָׁ   ֲאֶשר֩   ֱאֹלהֵָּ֗

אתָׁ  ָך֜   הֹוצֵָּ֨ ת־ַעמְׁ ֶרץ   ֶאֶֽ ֶאֹ֤ ם֙   מֵּ יִּ ַר֙ צְׁ ַ֣ד   מִּ יָׁ   בְׁ

ה ָךָּ֥   ֲחזָׁקָׁ֔ ַעש־לְׁ ם  ַוַתֶֽ ֖ ֹום שֵּ אנּו   ַהֶזָ֑ה  ַכיַ֣ ֖ טָׁ  חָׁ

נּו: עְׁ ֶֽ שָׁ י )טז( רָׁ ָך֙   ֲאֹדנָָׁ֗ ֹקֶת֙ דְׁ ל־צִּ כָׁ ב־  כְׁ ֶֽשָׁ יָׁ

ֹ֤א ָך֙   נָׁ ָך֔   ַאפְׁ תְׁ ַ֣ ָךָּ֥   ַוֲחמָׁ ירְׁ ֶֽ עִּ ִַ֖ם  מֵּ ַלִּ֖ רּושָׁ ַהר־   יְׁ

ָך ֶשָ֑ דְׁ י  קָׁ ֹ֤ ינּו֙ ַבֲחטָׁ   כִּ ֹות   אֵּ֙ ינּו   ּוַבֲעֹונַ֣   ֲאֹבתֵּ֔

ִַ֖ם ַלִַּּ֧ רּושָׁ ָךֶ֛   יְׁ ַעמְׁ ה   וְׁ ֖ פָׁ ֶחרְׁ ל־   לְׁ כָׁ לְׁ

ינּו: ֶֽ יֹבתֵּ בִּ ה׀  )יז(  סְׁ ַ֣ ַעתָׁ ע   וְׁ ַמַ֣ ינּו   שְׁ   ֱאֹלהֵָּ֗

ת ַלֹ֤ פִּ ָך֙   ֶאל־תְׁ דְׁ יו  ַעבְׁ ֲחנּונָׁ֔ ֶאל־ַתַ֣ ר  וְׁ ַ֣ אֵּ הָׁ  וְׁ

יָך ֶנ֔ ָך֖   פָׁ שְׁ דָׁ קְׁ ם  ַעל־מִּ ָ֑ מֵּ ַען  ַהשָׁ ַמ֖ י:   לְׁ ֶֽ  ֲאֹדנָׁ

ה  )יח(  י׀   ַהטֵָּ֨ ָך֘   ֱאֹלַהָּ֥ נְׁ זְׁ עְ֒   אָׁ ֲשמָׁ ח    ּוֶֽ ַקַ֣   פְׁ

יָך יֶנָ֗ ה֙   עֵּ אֵּ ינּו  ּורְׁ ֹמתֵּ֔ מְׁ יר   ֹשֶֽ עִֹּ֕ הָׁ  ֲאֶשר־  וְׁ

א ָּ֥ רָׁ קְׁ ָך֖   נִּ מְׁ יהָׁ   שִּ ֶלָ֑ י׀  עָׁ ַ֣ א  כִּ ַֹ֣ ינּו  ל ֹקתֵָּ֗ דְׁ   ַעל־צִּ

נּו חְׁ ים ֲאַנָ֨ ֹ֤ ילִּ ינּו֙  ַמפִּ יָך   ַתֲחנּונֵּ֙ ֶנ֔ פָׁ י לְׁ ֖  ַעל־ כִּ

יָך ים:  ַרֲחֶמָּ֥ ֶֽ ַרבִּ ֹ֤י  )יט(  הָׁ ה֙   ׀ ֲאֹדנָׁ עָׁ מָׁ֙  שְׁ

ַ֣י׀ ה  ֲאֹדנָׁ חָׁ לָׁ֔ ֶ֛י  סְׁ ה  ֲאֹדנָׁ יבָׁ ָּ֥ ֲקשִּ ה  ַהֶֽ ֖  ַוֲעשֵּ

ר ַאַחָ֑ ָךַ֣   ַאל־תְׁ ַענְׁ ַמֶֽ י  לְׁ ָךַ֣   ֱאֹלַה֔ מְׁ י־שִּ ֶֽ  כִּ

א רָׁ֔ קְׁ ָך֖   נִּ ירְׁ ָך:  ַעל־עִּ ַעל־ַעֶמֶֽ ֹוד  )כ(  וְׁ עָ֨  וְׁ

י ֹ֤ ר֙   ֲאנִּ ַדבֵּ ל  מְׁ ַפלֵּ֔ תְׁ ַוֶדה֙   ּומִּ תְׁ י   ּומִּ אתִּ֔  ַחטָׁ

את ַחַט֖ י  וְׁ ַ֣ ל  ַעמִּ ָ֑ אֵּ רָׁ שְׁ יל   יִּ ַ֣ י   ּוַמפִּ נָׁתִָּ֗ חִּ  תְׁ

נֵּי֙  פְׁ ַ֣ק  לִּ ֹקוָׁ י  יְׁ ל  ֱאֹלַה֔ ֶדש  ַע֖ י:  ַהר־ֹקָּ֥ ֶֽ  ֱאֹלהָׁ

ֹוד  )כא( עֶ֛ י  וְׁ ָּ֥ ר   ֲאנִּ ֖ ַדבֵּ ה  מְׁ ָ֑ לָׁ פִּ יש  ַבתְׁ ַ֣ אִּ הָׁ  וְׁ

ל יאֵֶּׁ֡ רִּ י  ֲאֶשר֩   ַגבְׁ יתִּ אִָּ֨ ֹון   רָׁ זֹ֤ ה֙   ֶבחָׁ לָׁ חִּ  ַבתְׁ

ף ַ֣ ף  ֻמעָׁ יעָׁ֔ עַ   בִּ ַ֣ י   ֹנגֵּ ַל֔ ת   אֵּ ֖ עֵּ ֶרב:  כְׁ ֶֽ ַחת־עָׁ נְׁ  מִּ

ֶ֖בן  כב() ר   ַויָׁ ַ֣ ַדבֵּ י  ַויְׁ ָ֑ מִּ ר   עִּ אל  ַויֹאַמֹ֕ יֵֹּ֕ נִּ  דָׁ

ה ָּ֥ י  ַעתָׁ אתִּ ֖ ָךָּ֥   יָׁצָׁ ילְׁ כִּ ַהשְׁ ה:  לְׁ ֶֽ ינָׁ   )כג(   בִּ

judges that judged us, by bringing upon us a 

great evil; so that under the whole heaven hath 

not been done as hath been done upon 

Jerusalem. 9,13 As it is written in the Law of 

Moses, all this evil is come upon us; yet have 

we not entreated the favour of the LORD our 

God, that we might turn from our iniquities, 

and have discernment in Thy truth. 9,14 And 

so the LORD hath watched over the evil, and 

brought it upon us; for the LORD our God is 

righteous in all His works which He hath 

done, and we have not hearkened to His voice. 

9,15 And now, O Lord our God, that hast 

brought Thy people forth out of the land of 

Egypt with a mighty hand, and hast gotten 

Thee renown, as at this day; we have sinned, 

we have done wickedly. 9,16 O Lord, 

according to all Thy righteousness, let Thine 

anger and Thy fury, I pray Thee, be turned 

away from Thy city Jerusalem, Thy holy 

mountain; because for our sins, and for the 

iniquities of our fathers, Jerusalem and Thy 

people are become a reproach to all that are 

about us. 9,17 Now therefore, O our God, 

hearken unto the prayer of Thy servant, and to 

his supplications, and cause Thy face to shine 

upon Thy sanctuary that is desolate, for the 

Lord's sake. 9,18 O my God, incline Thine ear, 

and hear; open Thine eyes, and behold our 

desolations, and the city upon which Thy 

name is called; for we do not present our 

supplications before Thee because of our 

righteousness, but because of Thy great 

compassions. 9,19 O Lord, hear, O Lord, 

forgive, O Lord, attend and do, defer not; for 

Thine own sake, O my God, because Thy 

name is called upon Thy city and Thy people.' 

9,20 And while I was speaking, and praying, 

and confessing my sin and the sin of my 

people Israel, and presenting my supplication 

before the LORD my God for the holy 

mountain of my God; 9,21 yea, while I was 

speaking in prayer, the man Gabriel, whom I 

had seen in the vision at the beginning, being 

caused to fly swiftly, approached close to me 

about the time of the evening offering. 9,22 
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ת ַלָ֨ חִּ תְׁ יָך  בִּ א  ַתֲחנּוֶנ֜ ַ֣ ר  יָׁצָׁ בָָׁ֗ י֙   דָׁ י   ַוֲאנִּ אתִּ ַ֣   בָׁ

יד ַהגִּ֔ י  לְׁ ָּ֥ ה  ֲחמּו֖דֹות  כִּ תָׁ ָ֑ ין֙   אָׁ ר  ּובִּ בָׁ֔  ַבדָׁ

ן ֖ בֵּ הָׁ ה:  וְׁ ֶאֶֽ ים  )כד(  ַבַמרְׁ ֻבעִָּ֨ ים   שָׁ עִּ֜ בְׁ  שִּ

ְך ַתָּ֥ ׀  ֶנחְׁ ָךַ֣ ל־ַעמְׁ יר  ַעֶֽ ַ֣ ַעל־עִּ ָך  וְׁ ֶשָ֗ דְׁ א   קָׁ ַכלֵָּ֨   לְׁ

ַשע ם   ַהֶפ֜ ֹ֤ תֵּ הָׁ את֙    ּולְׁ ר  ַחטָׁ ַ֣ ַכפֵּ ֹ֔ון   ּולְׁ   עָׁ

יא ֖ בִּ הָׁ ֶדק  ּולְׁ ים  ֶצַ֣ ָ֑ מִּ לָׁ ֹתם֙   ֹעֶֽ ַלחְׁ ֹון  וְׁ זַ֣  חָׁ

יא נָׁבִּ֔ חַ   וְׁ ֹש֖ מְׁ לִּ ֶדש  וְׁ ים:  ֹקָּ֥ ֶֽ שִּ דָׁ ֶֽ   )כה(   קָׁ

ע ַדָ֨ תֵּ ל  וְׁ כֵּ֜ ַתשְׁ אמִּ   וְׁ ַ֣ ר  ן־ֹמצָׁ בָָׁ֗ יב֙   דָׁ שִּ הָׁ   לְׁ

ֹות נֹ֤ בְׁ לִּ ם֙   וְׁ ִָּ֨ ַל ּושָׁ רֶֽ יחַ   יְׁ ַ֣ שִּ יד  ַעד־מָׁ גִּ֔  נָׁ

ים ֖ ֻבעִּ ה  שָׁ ָ֑ עָׁ בְׁ ים  שִּ ֻבעִִּ֞ שָׁ ים  וְׁ ַ֣ שִּ ם  שִּ יִּ ַנָ֗  ּושְׁ

שּוב֙  ה֙   תָׁ תָׁ נְׁ בְׁ נִּ ֹוב  וְׁ חַ֣ ֔רּוץ   רְׁ חָׁ ֖צֹוק   וְׁ   ּובְׁ

ים: ֶֽ תִּ עִּ י  )כו(  הָׁ ֹ֤ ַאֲחרֵּ ים֙   וְׁ ֻבעִּ ים  ַהשָׁ ַ֣ שִּ  שִּ

ם יִּ ַנ֔ ת  ּושְׁ ָּ֥ רֵּ כָׁ יחַ   יִּ ֖ שִּ ין  מָׁ ַ֣ אֵּ ֹו   וְׁ יר  לָ֑ עִָּ֨ הָׁ  וְׁ

ֶדש ַהֹק֜ ית  וְׁ חִּ שְׁ ם  ַיַ֠ יד  ַעַ֣ ֹ֤ גִּ א֙   נָׁ ֹו  ַהבָׁ צַ֣ קִּ   וְׁ

ֶטף ַעד֙   ַבֶש֔ ץ  וְׁ ַ֣ ה   קֵּ מָׁ֔ חָׁ לְׁ ֶצת  מִּ  ֶנֱחֶר֖

ֹות: מֶֽ יר  )כז(  ֹשמֵּ ָּ֥ בִּ גְׁ הִּ ית  וְׁ ֶ֛ רִּ ים  בְׁ ֖ ַרבִּ  לָׁ

ּועַ  בַ֣ ד שָׁ ָ֑ י ֶאחָׁ ֜בּועַ  ַוֲחצִָּ֨ ית׀ ַהשָׁ ַ֣ בִּ  ֶזַַ֣בח ַישְׁ

ה חָָׁ֗ נְׁ ל  ּומִּ ַעָ֨ ַנֶֹּ֤֥ף  וְׁ ים֙   כְׁ קּוצִּ ם  שִּ ֹשמֵּ֔ ַעד־   מְׁ וְׁ

ה֙  לָׁ ה כָׁ צָׁ֔ ֶנֱַ֣חרָׁ ְך וְׁ ַת֖ ם: תִּ ֶֽ  פ ַעל־ֹשמֵּ

And he made me to understand, and talked 

with me, and said: 'O Daniel, I am now come 

forth to make thee skilful of understanding. 

9,23 At the beginning of thy supplications a 

word went forth, and I am come to declare it; 

for thou art greatly beloved; therefore look 

into the word, and understand the vision. 9,24 

Seventy weeks are decreed upon thy people 

and upon thy holy city, to finish the 

transgression, and to make an end of sin, and 

to forgive iniquity, and to bring in everlasting 

righteousness, and to seal vision and prophet, 

and to anoint the most holy place. 9,25 Know 

therefore and discern, that from the going 

forth of the word to restore and to build 

Jerusalem unto one anointed, a prince, shall be 

seven weeks; and for threescore and two 

weeks, it shall be built again, with broad place 

and moat, but in troublous times. 9,26 And 

after the threescore and two weeks shall an 

anointed one be cut off, and be no more; and 

the people of a prince that shall come shall 

destroy the city and the sanctuary; but his end 

shall be with a flood; and unto the end of the 

war desolations are determined. 9,27 And he 

shall make a firm covenant with many for one 

week; and for half of the week he shall cause 

the sacrifice and the offering to cease; and 

upon the wing of detestable things shall be 

that which causeth appalment; and that until 

the extermination wholly determined be 

poured out upon that which causeth 

appalment.' {P} 
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ַנַ֣ת  )א( שְׁ ֹוש  בִּ לָ֗ ֙כֹוֶרש֙   שָׁ ֶלְך  לְׁ ס  ֶמַ֣ ַר֔ ר֙   פָׁ בָׁ  דָׁ

ה ַ֣ לָׁ גְׁ אל  נִּ יֵּ֔ נִּ ֶֽ דָׁ א  לְׁ ָּ֥ רָׁ קְׁ ֖מֹו  ֲאֶשר־נִּ  שְׁ

ר ַשאַצָ֑ טְׁ לְׁ ת  בֵּ ר֙   ֶוֱאֶמֹ֤ בָׁ א  ַהדָׁ ַ֣ בָׁ צָׁ ֔דֹול  וְׁ ין֙   גָׁ   ּובִּ

ר בָׁ֔ ינָׁה  ֶאת־ַהדָׁ ָּ֥ ה:  ֖לֹו  ּובִּ ֶאֶֽ ים  )ב(  ַבַמרְׁ ֖  ַביָׁמִּ

ם ָ֑ הֵּ י  הָׁ ֹ֤ יֵּאל֙   ֲאנִּ נִּ ֶֽ י  דָׁ יתִּ ַ֣ יִּ ל  הָׁ ַאבֵּ֔ תְׁ ה   מִּ ָּ֥ ֹלשָׁ   שְׁ

ים ֖ ֻבעִּ ים:  שָׁ ֶֽ ֶחם  )ג(   יָׁמִּ ֹות  ֶלַ֣ א  ֲחֻמדִ֞ ַֹ֣  ל

י  תִּ לְׁ ַכָ֗ ר  אָׁ ָּ֥ שָׁ ן  ּובָׁ ַיֶֶּ֛֥יִּ א  וָׁ ָּ֥ י  לֹא־בָׁ ֖ ֹוְך   ֶאל־פִּ סַ֣   וְׁ

י  תִּ כְׁ ָ֑ את  לֹא־סָׁ ֹֹ֕ ל ֶשת   ַעד־מְׁ ֹלָּ֥ ים   שְׁ ֖ ֻבעִּ   שָׁ

ים: ֶֽ  פ  יָׁמִּ

ֹום  )ד( יֶ֛ ים  ּובְׁ ָּ֥ רִּ ה  ֶעשְׁ ֖ עָׁ בָׁ ַארְׁ ֶדש   וְׁ   ַלֹחַ֣

ֹון אשָ֑ רִּ י  הָׁ י  ַוֲאנִָּ֗ יתִּ ֶ֛ יִּ ל  הָׁ ר  ַיַּ֧ד  ַעַ֣ ֶ֛ ֖דֹול  ַהנָׁהָׁ  ַהגָׁ

ּוא ֶקל:  הָּ֥ ֶֽ דָׁ א  )ה(  חִּ ֹ֤ ֶאשָׁ יַני֙   וָׁ ֶרא   ֶאת־עֵּ אֵּ֔   וָׁ

ָּ֥ה נֵּ הִּ ד  וְׁ ֖ יש־ֶאחָׁ ּוש  אִּ בַ֣ יםבַ   לָׁ ָ֑ ָּ֥יו   דִּ נָׁ תְׁ   ּומָׁ

ים ֖ ֶתם  ֲחֻגרִּ ֶכָּ֥ ז:  בְׁ ֶֽ ֹו  )ו(  אּופָׁ יָׁתַ֣ וִּ יש   ּוגְׁ שִָּ֗ ַתרְׁ  כְׁ

יו נִָׁ֞ ה  ּופָׁ ֹ֤ אֵּ ַמרְׁ ק֙   כְׁ רָׁ ינָׁיו֙   בָׁ עֵּ י  וְׁ ידֵּ ַ֣ ַלפִּ ש  כְׁ  אֵּ֔

יו֙  ֹעתָׁ ֹרֶֽ יו  ּוזְׁ ֹלתָׁ֔ גְׁ ין  ּוַמרְׁ ֖ עֵּ ֶשת  כְׁ ֹחַ֣ ל   נְׁ ָ֑ לָׁ   קָׁ

ֹול קָּ֥ יו  וְׁ ֖ רָׁ בָׁ ֹול  דְׁ קָּ֥ ֹון:  כְׁ מֶֽ י֩   )ז(   הָׁ יתִּ אִּ רָׁ י   וְׁ   ֲאנִָּ֨

ֹ֤אל יֵּ נִּ י֙   דָׁ ַבדִּ ה  לְׁ אָׁ֔ ים֙   ֶאת־ַהַמרְׁ ֲאנָׁשִּ הָׁ   וְׁ

ר ּו  ֲאֶשַ֣ יַ֣ י  הָׁ מִּ֔ א  עִּ ָֹּ֥ ֖אּו  ל ה  ֶאת־  רָׁ ָ֑ אָׁ ל  ַהַמרְׁ  ֲאבָָׁ֗

ה ֹ֤ דָׁ ה֙   ֲחרָׁ ֹדלָׁ ה  גְׁ ַ֣ לָׁ ם  נָׁפְׁ יֶה֔ ֖חּו  ֲעלֵּ רְׁ בְׁ ֶּ֥יִּ  ַוֶֽ

א: ֶֽ בֵּ חָׁ הֵּ י֙   )ח(  בְׁ י  ַוֲאנִּ תִּ רְׁ ַאַ֣ שְׁ י  נִּ ַבדִּ֔ ה  לְׁ ֶאָ֗ ֶארְׁ ֶֽ   וָׁ

ה ֹ֤ אָׁ ה֙   ֶאת־ַהַמרְׁ ֹדלָׁ את  ַהגְׁ ֹ֔ א  ַהז ָֹּ֥ ל ַאר־  וְׁ שְׁ נִּ

י ֖ חַ   בִּ י  ֹכָ֑ הֹודִָּ֗ ְך  וְׁ ַפֹ֤ ַלי֙   ֶנהְׁ ית  עָׁ חִּ֔ ַמשְׁ א   לְׁ ָֹּ֥ ל  וְׁ

י תִּ רְׁ ַצ֖ ַח: עָׁ ע )ט( ֹכֶֽ ַמ֖ ֶאשְׁ ֹול וָׁ יו ֶאת־קַ֣ ָ֑ רָׁ בָׁ  דְׁ

י֙  עִּ מְׁ שָׁ ֹול  ּוכְׁ יו  ֶאת־קַ֣ ֔ רָׁ בָׁ י  דְׁ י   ַוֲאנִָּ֗ יתִּ ֶ֛ יִּ   הָׁ

ם ָּ֥ דָׁ רְׁ ַנ֖י  נִּ ַנָּ֥י  ַעל־פָׁ ה:  ּופָׁ צָׁ רְׁ ֶֽ ֖ד   )י(   אָׁ נֵּה־יָׁ הִּ   וְׁ

ה עָׁ ֶַּ֣֥גְׁ י  נָׁ ָ֑ י  בִּ נִּ ָּ֥ יעֵּ נִּ י  ַותְׁ ַכ֖ רְׁ ֹות  ַעל־בִּ ַכפָּ֥ י:  וְׁ ֶֽ  יָׁדָׁ

אֶמר  )יא( ַֹ֣ י  ַוי ַלֶׁ֡ ַ֣אל   אֵּ יֵּ נִּ ֻמדֹות   דָׁ יש־ֲחַ֠   אִּ

ן בֵָּ֨ ים  הָׁ ֜ רִּ בָׁ י  ֲאֶשר֩   ַבדְׁ ֹנכִָּ֨ ר  אָׁ ֹ֤ יָך֙   ֹדבֵּ ֶלָ֨   אֵּ

ד ְך  ַוֲעֹמַ֣ ֶד֔ מְׁ י  ַעל־עָׁ ָּ֥ ה  כִּ ֖ י  ַעתָׁ תִּ חְׁ יָך   ֻשַלַ֣ ֶלָ֑   אֵּ

ֹו רָּ֥ ַדבְׁ י  ּובְׁ ֶ֛ מִּ ר  עִּ ָּ֥ בָׁ י   ַהֶז֖ה  ֶאת־ַהדָׁ תִּ דְׁ ַמָּ֥   עָׁ

יד: ֶֽ עִּ אֶמר  )יב(  ַמרְׁ ַֹ֣ ַלי֘   ַוי א   אֵּ ַ֣ ירָׁ   ַאל־תִּ

יֵּאלְ֒  נִּ י׀  דָׁ ַ֣ ֹום  כִּ ן־ַהיַ֣ ֹון  מִּ אשָ֗ רִּ ר  הָׁ תָׁ   ֲאֶשָ֨ ַתַּ֧   נָׁ

ָךֶ֛  בְׁ ת־לִּ ין  ֶאֶֽ ַּ֧ בִּ הָׁ ֹות  לְׁ ַענֶ֛ תְׁ הִּ ָּ֥י  ּולְׁ נֵּ פְׁ יָך   לִּ   ֱאֹלֶה֖

10,1 In the third year of Cyrus king of Persia 

a word was revealed unto Daniel, whose 

name was called Belteshazzar; and the word 

was true, even a great warfare; and he gave 

heed to the word, and had understanding of 

the vision. 10,2 In those days I Daniel was 

mourning three whole weeks. 10,3 I ate no 

pleasant bread, neither came flesh nor wine 

in my mouth, neither did I anoint myself at 

all, till three whole weeks were fulfilled. {P} 

10,4 And in the four and twentieth day of the 

first month, as I was by the side of the great 

river, which is Tigris, 10,5 I lifted up mine 

eyes, and looked, and behold a man clothed 

in linen, whose loins were girded with fine 

gold of Uphaz; 10,6 his body also was like 

the beryl, and his face as the appearance of 

lightning, and his eyes as torches of fire, and 

his arms and his feet like in colour to 

burnished brass, and the voice of his words 

like the voice of a multitude. 10,7 And I 

Daniel alone saw the vision; for the men that 

were with me saw not the vision; howbeit a 

great trembling fell upon them, and they fled 

to hide themselves. 10,8 So that I was left 

alone, and saw this great vision, and there 

remained no strength in me; for my 

comeliness was turned in me into 

corruption, and I retained no strength. 10,9 

Yet heard I the voice of his words; and when 

I heard the voice of his words, then was I 

fallen into a deep sleep on my face, with my 

face toward the ground. 10,10 And, behold, 

a hand touched me, which set me tottering 

upon my knees and upon the palms of my 

hands. 10,11 And he said unto me: 'O 

Daniel, thou man greatly beloved, give heed 

unto the words that I speak unto thee, and 

stand upright; for now am I sent unto thee'; 

and when he had spoken this word unto me, 

I stood trembling. 10,12 Then said he unto 

me: 'Fear not, Daniel; for from the first day 

that thou didst set thy heart to understand, 

and to humble thyself before thy God, thy 

words were heard; and I am come because 

of thy words. 10,13 But the prince of the 
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עַ֣  מְׁ שְׁ יָך  ּונִּ ֶרָ֑ בָׁ י   דְׁ אתִּ ֖ י־בָׁ יָך:  ַוֲאנִּ ֶרֶֽ בָׁ דְׁ  )יג(  בִּ

ר׀ ַשַ֣ ּות  וְׁ כַ֣ ס  ַמלְׁ ַרָ֗ ד  פָׁ ֹ֤ י֙   ֹעמֵּ דִּ ֶנגְׁ ים  לְׁ ַ֣ רִּ  ֶעשְׁ

ד ַ֣ ֶאחָׁ ַ֣ה  ֔יֹום  וְׁ נֵּ הִּ ל  וְׁ אֵָּ֗ יכָׁ ֶֽ ד  מִּ ים   ַאַחֶ֛ ָּ֥ רִּ   ַהשָׁ

ים ֖ אֹשנִּ רִּ א  הָׁ ַ֣ י  בָׁ נִּ ָ֑ רֵּ זְׁ עָׁ י֙   לְׁ י  ַוֲאנִּ תִּ רְׁ ם  נֹוַתַ֣  שָׁ֔

ֶצל ֖ י   אֵּ ָּ֥ כֵּ ס:  ַמלְׁ ֶֽ רָׁ י֙   )יד(  פָׁ אתִּ ָך֔   ּובָׁ֙ ינְׁ ַ֣ ת   ַלֲהבִּ ֶ֛   אֵּ

ה  ָּ֥ רָׁ קְׁ ָך֖   ֲאֶשר־יִּ ַעמְׁ ית  לְׁ ַ֣ ַאֲחרִּ ים  בְׁ ָ֑ י־   ַהיָׁמִּ כִּ

ֹוד ֖זֹון  עָּ֥ ים:  חָׁ ֶֽ ֹו  )טו(  ַליָׁמִּ רַ֣ ַדבְׁ י  ּובְׁ מִּ֔   עִּ

ים ֖ רִּ בָׁ ֶלה  ַכדְׁ ָ֑ אֵּ י  הָׁ תִּ ַתַּ֧ ַנֶ֛י   נָׁ ה   פָׁ צָׁ רְׁ   ַא֖

י: תִּ מְׁ ֶֽ ֶנֱאלָׁ ה  )טז(  וְׁ נֵָּ֗ הִּ מּות֙   וְׁ דְׁ ַ֣י  כִּ נֵּ ם   בְׁ דָׁ֔   אָׁ

עַ  ֖ י עַ   ֹנגֵּ ָ֑ תָׁ פָׁ י  ל־שְׁ ַתח־פִָּ֗ ֶאפְׁ ה֙   וָׁ רָׁ ֲאַדבְׁ  וָׁ

ה֙  רָׁ מְׁ ֹאֶֽ ד  וָׁ ַ֣ ֹעמֵּ י  ֶאל־הָׁ דִּ֔ ֶנגְׁ י  לְׁ ה֙   ֲאֹדנִָּ֗ אָׁ   ַבַמרְׁ

ּו כֹ֤ יַרי֙   ֶנֶהפְׁ י  צִּ ַל֔ א  עָׁ ָֹּ֥ ל י  וְׁ תִּ רְׁ ַצ֖ ַח:  עָׁ   )יז(   ֹכֶֽ

יְך ַ֣ הֵּ ל  וְׁ ֶבד  יּוַכָ֗ י֙   ֶעֹ֤ ה  ֲאֹדנִּ ר  ֶז֔ ֖ ַדבֵּ י  לְׁ נִּ ם־ֲאֹדַ֣  עִּ

י   ֶזָ֑ה ֹ֤ ה֙   ַוֲאנִּ תָׁ ַע֙ י מֵּ ַ֣ ד־בִּ א־ַיֲעמָׁ ֶֹֽ חַ   ל ה  ֹכ֔ ֖ מָׁ שָׁ  ּונְׁ

א ָֹּ֥ י:  ל ֶֽ ה־בִּ ֲארָׁ שְׁ ֶסף   )יח(  נִּ י   ַוֹיַּ֧ ֶ֛ ַגע־בִּ   ַויִּ

ה ָּ֥ אֵּ ַמרְׁ ם  כְׁ ֖ דָׁ י:  אָׁ נִּ ֶֽ קֵּ ַחזְׁ ֶּ֥יְׁ אֶמר  )יט(  ַוֶֽ ֹ֜ ַאל־   ַוי

א ַּ֧ ירָׁ ֹות  תִּ יש־ֲחֻמדֶ֛ ֹום  אִּ לָּ֥ ְך  שָׁ ֖ ָ֑ק  ֲחַזַ֣ק  לָׁ   ַוֲחזָׁ

ֹו רֹ֤ ַדבְׁ בְׁ י֙   ּוֶֽ מִּ י  עִּ תִּ קְׁ ַחַז֔ תְׁ ה  הִּ ֶ֛ רָׁ מְׁ ֹאָּ֥ ר יְׁ   וָׁ ָּ֥   ַדבֵּ

י ֖ י  ֲאֹדנִּ ָּ֥ י:  כִּ נִּ ֶֽ תָׁ ַזקְׁ אֶמר  )כ(  חִּ ָֹ֗ תָׁ֙   ַוי עְׁ  ֲהיַָׁד֙

י אתִּ ַ֣ ה־בָׁ מָׁ יָך  לָׁ ֶל֔ ה  אֵּ ַ֣ ַעתָׁ ֔שּוב  וְׁ ם  אָׁ ֖ חֵּ לָׁ הִּ  לְׁ

ר ם־ַשַ֣ ס  עִּ ָ֑ רָׁ י  פָׁ ַ֣ א  ַוֲאנִּ ָּ֥ה  יֹוצֵּ֔ נֵּ הִּ ֶּ֥ן  וְׁ ֖  ַשר־יָׁוָׁ

א: ֶֽ ל֙   )כא(  בָׁ יד  ֲאבָׁ ַ֣ ָך֔   ַאגִּ ּום  לְׁ שָּ֥ רָׁ   ֶאת־הָׁ

ב ֖ תָׁ כְׁ ת  בִּ ין  ֱאֶמָ֑ אֵָּ֨ ד  וְׁ ֹ֤ק   ֶאחָׁ֜ ַחזֵּ תְׁ י֙   מִּ מִּ ַעל־  עִּ

ֶלה י אֵּ֔ ָּ֥ ל כִּ ֖ אֵּ יכָׁ ם־מִּ ם: אִּ ֶכֶֽ  פ  ַשרְׁ

kingdom of Persia withstood me one and 

twenty days; but, lo, Michael, one of the 

chief princes, came to help me; and I was left 

over there beside the kings of Persia. 10,14 

Now I am come to make thee understand 

what shall befall thy people in the end of 

days; for there is yet a vision for the days.' 

10,15 And when he had spoken unto me 

according to these words, I set my face 

toward the ground, and was dumb. 10,16 

And, behold, one like the similitude of the 

sons of men touched my lips; then I opened 

my mouth, and spoke and said unto him that 

stood before me: 'O my lord, by reason of 

the vision my pains are come upon me, and 

I retain no strength. 10,17 For how can this 

servant of my lord talk with this my lord? for 

as for me, straightway there remained no 

strength in me, neither was there breath left 

in me.' 10,18 Then there touched me again 

one like the appearance of a man, and he 

strengthened me. 10,19 And he said: 'O man 

greatly beloved, fear not! peace be unto thee, 

be strong, yea, be strong.' And when he had 

spoken unto me, I was strengthened, and 

said: 'Let my lord speak; for thou hast 

strengthened me.' 10,20 Then said he: 

Knowest thou wherefore I come unto thee? 

and now will I return to fight with the prince 

of Persia; and when I go forth, lo, the prince 

of Greece shall come. 10,21 Howbeit I will 

declare unto thee that which is inscribed in 

the writing of truth; and there is none that 

holdeth with me against these, except 

Michael your prince. {P} 
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י֙   )א( ַנַ֣ת  ַוֲאנִּ שְׁ ת  בִּ ֶֶּ֖֥וש  ַאַח֔ יָׁ רְׁ דָׁ י  לְׁ ָ֑ דִּ   ַהמָׁ

י ֶ֛ דִּ מְׁ ָּ֥יק  עָׁ ַמֲחזִּ ֖עֹוז  לְׁ מָׁ ֹו:  ּולְׁ ה  )ב(  לֶֽ ַעתָֹׁ֕  וְׁ

ת יד  ֱאֶמ֖ ַ֣ ְך  ַאגִּ ָ֑ נֵּה־עֹוד֩   לָׁ ה  הִּ ֹלשָָׁ֨ ים  שְׁ כִּ֜ לָׁ  מְׁ

ים ַ֣ דִּ ס  ֹעמְׁ ַרָ֗ פָׁ י֙   לְׁ יעִּ בִּ רְׁ ֶֽ הָׁ יר  וְׁ ֹ֤ ֶשר־  ַיֲעשִּ ֹעֶֽ

דֹול֙  ל  גָׁ ֹכ֔ ֹו  מִּ תַ֣ קָׁ ֶחזְׁ ֔רֹו  ּוכְׁ שְׁ עָׁ יר  בְׁ ַ֣ ל  יָׁעִּ  ַהֹכ֔

ת ֖ ּות  אֵּ כָּ֥ ֶּ֥ן:   ַמלְׁ ֶֽ ד  )ג(  יָׁוָׁ ַמ֖ עָׁ ֶלְך  וְׁ ֹור   ֶמַ֣ בָ֑  גִּ

ַשל֙  ל  ּומָׁ ַ֣ שָׁ מְׁ ב  מִּ ה  ַר֔ ֖ שָׁ עָׁ ֹו:  וְׁ צֹונֶֽ רְׁ   )ד(   כִּ

דֹו֙  מְׁ עָׁ ר  ּוכְׁ ַ֣ בֵּ שָׁ כּו֔תֹו  תִּ ץ  ַמלְׁ חָֹׁ֕ תֵּ ע   וְׁ ַב֖ ַארְׁ   לְׁ

ֹות ם   רּוחַ֣ יִּ ָ֑ מָׁ א  ַהשָׁ ַֹ֣ ל ֹו  וְׁ יתָ֗ ַאֲחרִּ א   לְׁ ֹֹ֤ ל   וְׁ

לֹו֙  שְׁ מָׁ ר  כְׁ ל  ֲאֶשַ֣ שָׁ֔ י  מָׁ ֹ֤ ש֙   כִּ נָׁתֵּ כּו֔תֹו   תִּ   ַמלְׁ

ים ֖ רִּ ַלֲאחֵּ ֶלה:  וְׁ ֶֽ ַבד־אֵּ לְׁ ֶיֱחַזָּ֥ק  )ה(   מִּ   וְׁ

ֶלְך־ַהֶנֶֶּ֖֥גב יו  ֶמֶֽ ָ֑ רָׁ ן־שָׁ ֶיֱחַזֹ֤ק  ּומִּ יו֙   וְׁ לָׁ   עָׁ

ל שָׁ֔ ל  ּומָׁ ָּ֥ שָׁ מְׁ ב  מִּ ֹו  ַר֖ תֶֽ ַשלְׁ ץ  )ו(  :ֶממְׁ ֹ֤ קֵּ   ּולְׁ

ים֙  נִּ רּו  שָׁ ַחבָׁ֔ תְׁ ת  יִּ ֶגב  ּוַבַ֣ ֶלְך־ַהֶנָ֗ בֹוא֙   ֶמֶֽ   תָׁ

ֶלְך ֔פֹון  ֶאל־ֶמַ֣ ים  ַלֲע֖שֹות  ַהצָׁ ָ֑ רִּ ישָׁ א־   מֵּ ֶֹֽ ל וְׁ

ר ֹצִ֞ ֹוחַ   ַתעְׁ ֹועַ   כַ֣ רָ֗ א  ַהזְׁ ֹֹ֤ ל ֹר֔עֹו  ַיֲעֹמד֙   וְׁ  ּוזְׁ

ן נָׁתֵָּ֨ תִּ יא  וְׁ ֹ֤ יהָׁ֙   הִּ יֶא֙ בִּ ּה  ּומְׁ דָׁ֔ לְׁ ַהֹיַ֣ ּה   וְׁ ֖ קָׁ   ּוַמֲחזִּ

ים: ֶֽ תִּ עִּ ד  )ז(  בָׁ ַמֶ֛ עָׁ ֶָּ֥צר  וְׁ נֵּ יהָׁ   מִּ ֶש֖ רָׁ ֹו   שָׁ   ַכנָ֑

א ַֹ֣ יָׁב ל  וְׁ יִּ יָׁבֹא֙   ֶאל־ַהַחָ֗ עֹוז֙   וְׁ מָׁ ֶלְך   בְׁ  ֶמַ֣

֔פֹון ה  ַהצָׁ ָּ֥ שָׁ עָׁ ם  וְׁ ֶה֖ יק:  בָׁ ֶֽ ֶהֱחזִּ ַגַ֣ם   )ח(  וְׁ   וְׁ

ם יֶהֶׁ֡ יֶהם֩   אֱֹֽלהֵּ כֵּ ֶֽ סִּ ם־נְׁ י  עִּ לֵָּ֨ ם־כְׁ ם   עִּ תָׁ֜ דָׁ   ֶחמְׁ

ֶסף ב  ֶכַּ֧ ֶ֛ זָׁהָׁ י  וְׁ ֖ בִּ א  ַבשְׁ ַ֣ ם  יָׁבִּ יִּ ָ֑ רָׁ צְׁ הּוא֙   מִּ   וְׁ

ים ַ֣ נִּ ד  שָׁ ֶלְך  ַיֲעֹמ֔ ֶמ֖ ֹון:  מִּ פֶֽ א   )ט(  ַהצָׁ  ּובָָׁ֗

כּות֙  ַמלְׁ ֶלְך  בְׁ ֶגב  ֶמַ֣ ב  ַהֶנ֔ ֖ שָׁ ֹו:  וְׁ תֶֽ מָׁ  ֶאל־ַאדְׁ

ַ֣יו   )י( נָׁ ּו  ּובָׁ רָ֗ גָׁ תְׁ פּו֙   יִּ סְׁ אָׁ ים  ֲהמֹון֙   וְׁ ַ֣  ֲחיָׁלִּ

ים א  ַרבִּ֔ ָּ֥ ף  ֖בֹוא  ּובָׁ ַטַ֣ שָׁ ר  וְׁ ָ֑ בָׁ עָׁ ב  וְׁ יָֹׁשָּ֥   וְׁ

ה ֶר֖ גָׁ תְׁ יִּ ֹו:  ַעד־  וְׁ ֻעזֶֽ ַמר֙   )יא(  מָׁ ַמרְׁ תְׁ יִּ   וְׁ

ֶלְך ֶגב   ֶמַ֣ א  ַהֶנ֔ יָׁצָֹׁ֕ ם  וְׁ ַחָּ֥ לְׁ נִּ ֖מֹו   וְׁ ֶלְך  עִּ ם־ֶמַ֣  עִּ

ֹון פָ֑ יד֙   ַהצָׁ ֶהֱעמִּ ֹון  וְׁ מַ֣ ב  הָׁ ֔ ן  רָׁ ַתָּ֥ נִּ ֖מֹון  וְׁ  ֶההָׁ

ֹו: יָׁדֶֽ א  )יב(  בְׁ ָּ֥ שָׁ נִּ ֖מֹון  וְׁ ם   ֶההָׁ ַ֣ רָׁ ֹו   וְׁ בָ֑ בָׁ   לְׁ

11,1 And as for me, in the first year of Darius 

the Mede, I stood up to be a supporter and a 

stronghold unto him. 11,2 And now will I 

declare unto thee the truth. Behold, there shall 

stand up yet three kings in Persia; and the 

fourth shall be far richer than they all; and 

when he is waxed strong through his riches, 

he shall stir up all against the realm of Greece. 

11,3 And a mighty king shall stand up, that 

shall rule with great dominion, and do 

according to his will. 11,4 And when he shall 

stand up, his kingdom shall be broken, and 

shall be divided toward the four winds of 

heaven; but not to his posterity, nor according 

to his dominion wherewith he ruled; for his 

kingdom shall be plucked up, even for others 

beside those. 11,5 And the king of the south 

shall be strong, and one of his princes; and he 

shall be strong above him, and have dominion; 

his dominion shall be a great dominion. 11,6 

And at the end of years they shall join 

themselves together; and the daughter of the 

king of the south shall come to the king of the 

north to make an agreement; but she shall not 

retain the strength of her arm; neither shall he 

stand, nor his arm; but she shall be given up, 

and they that brought her, and he that begot 

her, and he that obtained her in those times. 

11,7 But one of the shoots of her roots shall 

stand up in his place, and shall come unto the 

army, and shall enter into the stronghold of the 

king of the north, and shall deal with them, 

and shall prevail; 11,8 and also their gods, 

with their molten images, and with their 

precious vessels of silver and of gold, shall he 

bring into captivity into Egypt; and he shall 

desist some years from the king of the north. 

11,9 And he shall come into the kingdom of 

the king of the south, but he shall return into 

his own land. 11,10 And his sons shall stir 

themselves up, and shall assemble a multitude 

of great forces, and he shall come on, and 

overflow, as he passes through; and he shall 

return and stir himself up, even to his 

stronghold. 11,11 And the king of the south 

shall be moved with choler, and shall come 

forth and fight with him, even with the king of 

the north; and he shall set forth a great 

multitude, but the multitude shall be given 

into his hand. 11,12 and the multitude shall be 

carried away, and his heart shall be lifted up; 

and he shall cast down tens of thousands; but 

he shall not prevail. 11,13 And the king of the 
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יל ֶ֛ פִּ הִּ ֹב֖אֹות  וְׁ א  רִּ ָֹּ֥ ל ֹוז:  וְׁ ב֙   )יג(  יָׁעֶֽ שָׁ ֶלְך   וְׁ  ֶמַ֣

֔פֹון יד  ַהצָׁ ַ֣ ֶהֱעמִּ ֔מֹון  וְׁ ב  הָׁ ֹון   ַר֖ אשָ֑ רִּ ן־הָׁ  מִּ

ץ קֵָּ֨ ים  ּולְׁ ֹ֤ תִּ עִּ ֶֽ ים֙   הָׁ נִּ ַ֣בֹוא  שָׁ ל  ֔בֹוא  יָׁ יִּ ַחָּ֥  בְׁ

֖דֹול ּוש  גָׁ כָּ֥ רְׁ ב:  ּובִּ ֶֽ ים  )יד(  רָׁ ַ֣ תִּ עִּ ם   ּובָׁ הֵּ֔   הָׁ

ים ָּ֥ ֖דּו  ַרבִּ ַעמְׁ ֶלְך  ַיֶֽ ַ֣י׀   ַהֶנֶֶָּ֑֥גב  ַעל־ֶמַ֣ נֵּ   ּובְׁ

י ַ֣ יצֵּ רִּ ָךָ֗   פָׁ ּו  ַעמְׁ אֶ֛ ַנשְׁ ֶֽ יד  יִּ ָּ֥ ַהֲעמִּ ֖זֹון  לְׁ  חָׁ

לּו: ֶֽ שָׁ כְׁ נִּ יָׁבֹא֙   )טו(  וְׁ ֶלְך  וְׁ ֔פֹון  ֶמַ֣ ֹפְך֙   ַהצָׁ שְׁ יִּ   וְׁ

ה ֹוֲללָׁ֔ ד  סֶֽ ַכ֖ לָׁ יר  וְׁ ַ֣ ֹות  עִּ רָ֑ צָׁ בְׁ ֹות   מִּ ֹרעֹ֤   ּוזְׁ

ֶגב֙  א  ַהֶנ֙ ַֹ֣ דּו  ל ַעם֙   ַיֲעֹמ֔ יו   וְׁ ֔ רָׁ חָׁ בְׁ ין  מִּ ָּ֥ אֵּ חַ   וְׁ  ֹכ֖

ד: ַעש  )טז(   ַלֲעֹמֶֽ ַיָ֨ א  וְׁ ֹ֤ יו֙   ַהבָׁ לָׁ צֹו֔נֹו  אֵּ רְׁ  כִּ

ין ָּ֥ אֵּ ד  וְׁ ֖ ָ֑יו  עֹומֵּ נָׁ פָׁ ד  לְׁ ַיֲעֹמָּ֥ י   וְׁ ֖ בִּ ֶרץ־ַהצְׁ ֶאֶֽ   בְׁ

ה ָּ֥ לָׁ כָׁ ֹו:  וְׁ יָׁדֶֽ ם׀  )יז(  בְׁ ַ֣ יָׁשֵּ נָׁיו  וְׁ ֹוא   פַָׁ֠ בִ֞   לָׁ

ֶקף ֹתַּ֧ ֹו בְׁ כּותֶ֛ ל־ַמלְׁ ים כָׁ ָּ֥ רִּ ישָׁ ֖מֹו וִּ ה עִּ ָ֑ שָׁ עָׁ  וְׁ

ת ים֙   ּוַבֹ֤ ֹו   ַהנָׁשִּ ֶתן־לַ֣ ּה  יִּ יתָׁ֔ חִּ ַהשְׁ א   לְׁ ָֹּ֥ ל   וְׁ

ד ֹו   ַתֲעֹמ֖ לֹא־לָּ֥ ֶיֶֽה:  וְׁ הְׁ ם׀   )יח(  תִּ ַּ֧ יָׁשֵּ  וְׁ

ֶ֛יו נָׁ ים  פָׁ ֖ יִּ אִּ ד  לְׁ ַכַ֣ לָׁ ים  וְׁ ָ֑ ית  ַרבִּ בִָּ֨ שְׁ הִּ ין  וְׁ ֹ֤ צִּ  קָׁ

תֹו֙  פָׁ י  ֔לֹו  ֶחרְׁ ָּ֥ תִּ לְׁ ֖תֹו  בִּ פָׁ יב  ֶחרְׁ ָּ֥ ֹו:  יָׁשִּ  )יט(  לֶֽ

ב ַ֣ יָׁשֵּ יו  וְׁ נָׁ֔ ֖י  פָׁ עּוזֵּ מָׁ ֹו  לְׁ צָ֑ ל  ַארְׁ ַשָּ֥ כְׁ נִּ ל   וְׁ ַפ֖ נָׁ   וְׁ

א ָֹּ֥ ל א:  וְׁ ֶֽ צֵּ מָׁ ד  )כ(  יִּ ַמַּ֧ עָׁ ֹו   וְׁ יר  ַעל־ַכנֶ֛ ָּ֥  ַמֲעבִּ

֖ש ֶדר  נֹוגֵּ ּות   ֶהַ֣ כָ֑ ים  ַמלְׁ ֹ֤ יָׁמִּ ים֙   ּובְׁ דִּ   ֲאחָׁ

ר בֵּ֔ שָׁ א  יִּ ָֹּ֥ ל ם  וְׁ יִּ ַאַפ֖ א  בְׁ ָֹּ֥ ל ה:  וְׁ ֶֽ מָׁ חָׁ לְׁ מִּ   )כא(   בְׁ

ד ַמֹ֤ עָׁ ה  ַעל־ַכנֹו֙   וְׁ ֶז֔ בְׁ ּו  נִּ נָּ֥ לֹא־נָׁתְׁ יו  וְׁ ֖ לָׁ ֹוד  עָׁ  הַ֣

ּות כָ֑ א  ַמלְׁ ַ֣ ה  ּובָׁ וָׁ֔ ַשלְׁ ָּ֥יק   בְׁ ֶהֱחזִּ ֖כּות   וְׁ   ַמלְׁ

ֹות:ַבֲחַלקְׁ  ֹות  )כב(  ַלקֶֽ ֹרעָּ֥ ֶטף  ּוזְׁ  ַהֶשֶ֛

ּו פָּ֥ טְׁ שָׁ ֖יו  יִּ נָׁ פָׁ לְׁ רּו  מִּ ָ֑ בֵּ שָׁ יִּ ַג֖ם  וְׁ יד  וְׁ ָּ֥ גִּ  נְׁ

ית: ֶֽ רִּ ּות   )כג(  בְׁ רָּ֥ ַחבְׁ תְׁ ֶֽ ן־הִּ יו   ּומִּ ֖ לָׁ  אֵּ

ה ה  ַיֲעֶשַ֣ ָ֑ מָׁ רְׁ ה  מִּ ָּ֥ לָׁ עָׁ ם  וְׁ ַצ֖ עָׁ ֹוי:  וְׁ ַעט־גֶֽ מְׁ  בִּ

ה  )כד( וִָׁ֞ ַשלְׁ ַ֣י  בְׁ ַמנֵּ שְׁ מִּ ינָׁה֘   ּובְׁ דִּ  יָׁבֹואְ֒   מְׁ

ה שָָׁ֗ עָׁ ר  וְׁ ּו  ֲאֶשָ֨ שֹ֤ יו֙   לֹא־עָׁ ֹות   ֲאֹבתָׁ   ַוֲאבַ֣

יו ַּ֧ה  ֲאֹבתָׁ֔ זָׁ ל  בִּ ֶ֛ לָׁ שָׁ ֖כּוש   וְׁ ם  ּורְׁ ֶהַ֣ ֹור  לָׁ זָ֑ בְׁ  יִּ

north shall again set forth a multitude, greater 

than the former; and he shall come on at the 

end of the times, even of years, with a great 

army and with much substance. 11,14 And in 

those times there shall many stand up against 

the king of the south; also the children of the 

violent among thy people shall lift themselves 

up to establish the vision; but they shall 

stumble. 11,15 And the king of the north shall 

come, and cast up a mound, and take a well-

fortified city; and the arms of the south shall 

not withstand; and as for his chosen people, 

there shall be no strength in them to withstand. 

11,16 But he that cometh against him shall do 

according to his own will, and none shall stand 

before him; and he shall stand in the beauteous 

land, and in his hand shall be extermination. 

11,17 And he shall set his face to come with 

the strength of his whole kingdom, but shall 

make an agreement with him; and he shall 

give him the daughter of women, to destroy it; 

but it shall not stand, neither be for him. 11,18 

After this shall he set his face unto the isles, 

and shall take many; but a captain shall cause 

the reproach offered by him to cease; yea, he 

shall cause his own reproach to return upon 

him. 11,19 Then he shall turn his face toward 

the strongholds of his own land; but he shall 

stumble and fall, and shall not be found. 11,20 

Then shall stand up in his place one that shall 

cause an exactor to pass through the glory of 

the kingdom; but within few days he shall be 

destroyed, neither in anger, nor in battle. 

11,21 And in his place shall stand up a 

contemptible person, upon whom had not 

been conferred the majesty of the kingdom; 

but he shall come in time of security, and shall 

obtain the kingdom by blandishments. 11,22 

And the arms of the flood shall be swept away 

from before him, and shall be broken; yea, 

also the prince of the covenant. 11,23 And 

after the league made with him he shall work 

deceitfully; and he shall come up and become 

strong, with a little nation. 11,24 In time of 

security shall he come even upon the fattest 

places of the province; and he shall do that 

which his fathers have not done, nor his 

fathers' fathers: he shall scatter among them 

prey, and spoil, and substance; yea, he shall 

devise his devices against fortresses, but only 

until the time. 11,25 And he shall stir up his 

power and his courage against the king of the 

south with a great army; and the king of the 
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ל ַעַּ֧ ים  וְׁ ֶ֛ רִּ צָׁ בְׁ ב  מִּ ָּ֥ ַחשֵּ יו  יְׁ ֖ ֹבתָׁ שְׁ ַעד־  ַמחְׁ וְׁ

ת: ֶֽ ר֩   )כה(  עֵּ יָׁעֵּ ֹו   וְׁ ֜בֹו  ֹכחָ֨ בָׁ ֶלְך   ּולְׁ   ַעל־ֶמַ֣

ל  ַהֶנֶגב֘  יִּ ַחַ֣ דֹולְ֒   בְׁ ֶלְך  גָׁ גֶ   ּוֶמַ֣ ֶרה֙   ב ַהֶנָ֗ גָׁ תְׁ  יִּ

ה מָׁ֔ חָׁ לְׁ ֹול  ַלמִּ דָּ֥ ל־גָׁ יִּ ַחֶֽ ֖צּום  בְׁ עָׁ ד   וְׁ ֹאָ֑   ַעד־מְׁ

א ַֹ֣ ל ד  וְׁ ּו  ַיֲעֹמ֔ בָּ֥ שְׁ י־ַיחְׁ ֶֽ יו  כִּ ֖ לָׁ ֹות:  עָׁ בֶֽ  ַמֲחשָׁ

י  )כו( ַּ֧ לֵּ ֹאכְׁ ֹו  וְׁ גֶ֛ ֖רּוהּו  ַפת־בָׁ בְׁ שְׁ ֹו   יִּ ילַ֣ חֵּ   וְׁ

ֹוף טָ֑ שְׁ ֖לּו  יִּ נָׁפְׁ ים  וְׁ ָּ֥ לִּ ים:  ֲחלָׁ ֶֽ  )כז(  ַרבִּ

ם נֵּיֶהֹ֤ ים֙   ּושְׁ כִּ לָׁ ם  ַהמְׁ ַ֣ בָׁ בָׁ ע  לְׁ ֔ רָׁ מֵּ ַעל־   לְׁ וְׁ

ן ָּ֥ חָׁ ד  ֻשלְׁ ֖ ַ֣ב  ֶאחָׁ זָׁ רּו  כָׁ ָ֑ ַדבֵּ א   יְׁ ַֹ֣ ל ח  וְׁ לָׁ֔ צְׁ י־  תִּ  כִּ

ֹוד ץ  עָּ֥ ֖ ד:  קֵּ ֶֽ ב  )כח(  ַלמֹועֵּ יָֹׁשֹ֤ צֹו֙   וְׁ  ַארְׁ

ּוש כַ֣ רְׁ ֔דֹול   בִּ ֖בֹו  גָׁ בָׁ ית  ּולְׁ ַ֣ רִּ ֶדש  ַעל־בְׁ  ֹקָ֑

ה ֖ שָׁ עָׁ ב  וְׁ ָּ֥ שָׁ ֹו:  וְׁ צֶֽ ַארְׁ ד  )כט(  לְׁ ָּ֥  יָׁ֖שּוב  ַלמֹועֵּ

 ַ֣ ֶיָּ֥ה  ַבֶנֶֶָּ֑֥גב  אּובָׁ הְׁ א־תִּ ֶֹֽ ל ֖ה  וְׁ אֹשנָׁ רִּ  כָׁ

ה: ֶֽ ַאֲחֹרנָׁ כָׁ אּו  )ל(  וְׁ ים  ֜בֹו  ּובָָׁ֨ ֹ֤ יִּ ים֙   צִּ תִּ  כִּ

ה אָׁ֔ כְׁ נִּ ב  וְׁ ֶ֛ שָׁ ם  וְׁ זַָׁעָּ֥ ית־֖קֹוֶדש  וְׁ ֶֽ רִּ   ַעל־בְׁ

ה ָ֑ שָׁ עָׁ ב  וְׁ ַ֣ שָׁ ן  וְׁ יָׁבֵּ֔ י  ַעל־  וְׁ ֖ בֵּ ית  ֹעזְׁ ָּ֥ רִּ ֶדש:   בְׁ   ֹקֶֽ

ים  )לא( ֖ ֹרעִּ נּו  ּוזְׁ ֶמַ֣ דּו   מִּ ּו   ַיֲעֹמָ֑ לִ֞ לְׁ חִּ   וְׁ

ש  ֹ֤ דָׁ קְׁ עֹוז֙   ַהמִּ ירּו  ַהמָׁ ַ֣ סִּ הֵּ יד  וְׁ מִּ֔ ֖נּו   ַהתָׁ נָׁתְׁ   וְׁ

ּוץ קָּ֥ ם:  ַהשִּ ֶֽ שֹומֵּ י  )לב(  מְׁ ַ֣ יעֵּ שִּ ית  ּוַמרְׁ ֔ רִּ  בְׁ

יף ֖ ֹות  ַיֲחנִּ ם  ַבֲחַלקָ֑ ַעֶ֛ י  וְׁ ָּ֥ עֵּ יו  ֹידְׁ ֖ ָּ֥קּו  ֱאֹלהָׁ  ַיֲחזִּ

ּו: שֶֽ עָׁ י  )לג(  וְׁ ילֵּ ַ֣ כִּ ם  ּוַמשְׁ ינּו  עָׁ֔ ֖ ים  יָׁבִּ ָ֑ ַרבִּ ֶֽ  לָׁ

ּו לִ֞ שְׁ כְׁ נִּ ֶרב  וְׁ ֶחַּ֧ ה  בְׁ ֶ֛ בָׁ ֶלהָׁ י  ּובְׁ ָּ֥ בִּ שְׁ ֖ה  בִּ זָׁ בִּ  ּובְׁ

ים: ֶֽ ם  )לד(  יָׁמִּ לָׁ֔ שְׁ ַ֣ כָׁ הִּ ֖רּו  ּובְׁ זְׁ ֶזר  יֵּעָׁ ַ֣ ט  עֵּ ָ֑ עָׁ  מְׁ

ּו וַּ֧ לְׁ נִּ ם  וְׁ יֶהֶ֛ ים  ֲעלֵּ ֖ ֹות:  ַרבִּ ַלקֶֽ   )לה(  ַבֲחַלקְׁ

ים ַ֣ ילִּ כִּ ן־ַהַמשְׁ ּו  ּומִּ לָ֗ שְׁ ֶֽ כָׁ ֹוף  יִּ רָּ֥ צְׁ ם   לִּ ֶהֶ֛   בָׁ

ר ָּ֥ רֵּ בָׁ ן  ּולְׁ ֖ בֵּ ַללְׁ ת  וְׁ ַ֣ ץ  ַעד־עֵּ ָ֑ י־֖עֹוד  קֵּ  כִּ

ד: ֶֽ ה  )לו(  ַלמֹועֵּ שָָׁ֨ עָׁ צֹו֜נֹו  וְׁ רְׁ ֶלְך  כִּ  ַהֶמָ֗

ם ֹ֤ רֹומֵּ תְׁ יִּ ל֙   וְׁ ַגדֵּ תְׁ יִּ ל  וְׁ ל־אֵּ֔ ַעל֙   ַעל־כָׁ ל   וְׁ ַ֣   אֵּ

ים לִּ֔ ר  אֵּ ֖ ַדבֵּ ֹות  יְׁ אָ֑ לָׁ פְׁ יחַ֙   נִּ לִָּ֨ צְׁ הִּ ה  וְׁ לָׁ ַ֣  ַעד־כָׁ

ַעם י  ַז֔ ָּ֥ ה   כִּ ֖ צָׁ ה:  ֶנֱחרָׁ תָׁ ֶֽ ַעל־  )לז(  ֶנֱעשָׁ וְׁ

south shall stir himself up to battle with a very 

great and mighty army; but he shall not stand, 

for they shall devise devices against him. 

11,26 Yea, they that eat of his food shall 

destroy him, and his army shall be swept 

away; and many shall fall down slain. 11,27 

And as for both these kings, their hearts shall 

be to do mischief, and they shall speak lies at 

one table; but it shall not prosper, for the end 

remaineth yet for the time appointed. 11,28 

And he shall return to his own land with great 

substance; and his heart shall be against the 

holy covenant; and he shall do his pleasure, 

and return to his own land. 11,29 At the time 

appointed he shall return, and come into the 

south; but it shall not be in the latter time as it 

was in the former. 11,30 For ships of Kittim 

shall come against him, and he shall be cowed, 

and he shall return, and have indignation 

against the holy covenant, and shall do his 

pleasure; and he shall return, and have regard 

unto them that forsake the holy covenant. 

11,31 And arms shall stand on his part, and 

they shall profane the sanctuary, even the 

stronghold, and shall take away the continual 

burnt-offering, and they shall set up the 

detestable thing that causeth appalment. 11,32 

And such as do wickedly against the covenant 

shall be corrupt by blandishments; but the 

people that know their God shall show 

strength, and prevail. 11,33 And they that are 

wise among the people shall cause the many 

to understand; yet they shall stumble by the 

sword and by flame, by captivity and by spoil, 

many days. 11,34 Now when they shall 

stumble, they shall be helped with a little help; 

but many shall join themselves unto them with 

blandishments. 11,35 And some of them that 

are wise shall stumble, to refine among them, 

and to purify, and to make white, even to the 

time of the end; for it is yet for the time 

appointed. 11,36 And the king shall do 

according to his will; and he shall exalt 

himself, and magnify himself above every 

god, and shall speak strange things against the 

God of gods; and he shall prosper till the 

indignation be accomplished; for that which is 

determined shall be done. 11,37 Neither shall 

he regard the gods of his fathers; and neither 

the desire of women, nor any god, shall he 

regard; for he shall magnify himself above all. 

11,38 But in his place shall he honour the god 

of strongholds; and a god whom his fathers 
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י ֹ֤ יו֙   ֱאֹלהֵּ א  ֲאֹבתָׁ ַֹ֣ ין  ל עַ   יָׁבִּ֔ תוְׁ ַדָּ֥ ים   ל־ֶחמְׁ ֶ֛  נָׁשִּ

ל־ֱא֖לֹוּהַ  ל־כָׁ ַעֶֽ א  וְׁ ַֹ֣ ין  ל ָ֑ י   יָׁבִּ ָּ֥ ל   כִּ   ַעל־ֹכ֖

ל: ֶֽ ַגדָׁ תְׁ ּהַ֙   )לח(  יִּ ֶלֱאֹלָ֨ ים  וְׁ ֻעזִּ֔ ֶֽ   ַעל־ַכ֖נֹו   מָׁ

ד ָ֑ ַכבֵּ ֶלֱא֜לֹוּהַ   יְׁ ר  וְׁ ֻעַ֣הּו  ֲאֶשַּ֧ דָׁ יו   לֹא־יְׁ   ֲאֹבתָָׁ֗

ד ֶ֛ ַכבֵּ ב  יְׁ ָּ֥ זָׁהָׁ ֶסף  בְׁ ֶכֶ֛ ֶבן   ּובְׁ ֶאָּ֥ ה   ּובְׁ ֖ רָׁ קָׁ   יְׁ

ֹות: ה  )לט(  ּוַבֲחֻמדֶֽ שִָׁ֞ עָׁ י  וְׁ ֹ֤ רֵּ צְׁ בְׁ מִּ   לְׁ

ים֙  ֻעזִּ ֶֽ ֹוּהַ   מָׁ ם־ֱאלַ֣ ר  עִּ כָׁ֔ ר  נֵּ יר  ֲאֶשָּ֥ ֖ ה   ַיכִּ ֶבַ֣   ַירְׁ

ֹוד בָ֑ ם֙   כָׁ ילָׁ שִּ מְׁ הִּ ים  וְׁ ַרבִּ֔ ֶֽ ה  בָׁ ֖ מָׁ ק  ַוֲאדָׁ ָּ֥ ַחלֵּ   יְׁ

יר: ֶֽ חִּ מְׁ ת  )מ(  בִּ ַ֣ עֵּ ץ  ּובְׁ ַנַגֹ֤ח  קֵָּ֗ תְׁ מֹו֙   יִּ ֶלְך  עִּ  ֶמַ֣

ֶגב ר  ַהֶנ֔ עֵָּ֨ תָׁ שְׁ יִּ יו  וְׁ לָׁ֜ לֶ   עָׁ ֹון  ְךֶמַ֣ פָ֗ ֶכב֙   ַהצָׁ ֶר֙  בְׁ

ים שִּ֔ רָׁ ַ֣ פָׁ ֖יֹות  ּובְׁ ֳאנִּ ֹות  ּובָׁ א  ַרבָ֑ ָּ֥ ֖צֹות  ּובָׁ  ַבֲארָׁ

ף ַטָּ֥ שָׁ ר:  וְׁ ֶֽ בָׁ עָׁ א֙   )מא(  וְׁ ֶרץ  ּובָׁ ֶאַ֣ י   בְׁ בִּ֔   ַהצְׁ

ַר֖בֹות לּו  וְׁ ָ֑ שֵּ כָׁ ֶלה֙   יִּ אֵּ֙ ּו  וְׁ טַ֣ לְׁ מָׁ יָׁ֔דֹו  יִּ ֹום   מִּ   ֱאדַ֣

ב ית  ּומֹואָׁ֔ ֖ אשִּ רֵּ ָּ֥י  וְׁ נֵּ ֹון:  בְׁ   )מב(   ַעמֶֽ

ח ַלָּ֥ שְׁ יִּ ֹות  יָׁ֖דֹו  וְׁ צָ֑ ֶרץ  ַבֲארָׁ ֶאַ֣ ם  וְׁ יִּ ַר֔ צְׁ א   מִּ ָֹּ֥   ל

ֶי֖ה הְׁ ה:  תִּ ֶֽ יטָׁ לֵּ פְׁ ל  )מג(  לִּ ַשָ֗ י֙   ּומָׁ ַמנֵּ כְׁ מִּ  בְׁ

ב ַ֣ הָׁ ֶסף  ַהזָׁ ַהֶכ֔ ל  וְׁ ֹכ֖ ֹות  ּובְׁ ם   ֲחֻמדַ֣ יִּ ָ֑ רָׁ צְׁ   מִּ

ים ָּ֥ ֻלבִּ ים  וְׁ ֖ ֻכשִּ יו:  וְׁ ֶֽ דָׁ עָׁ צְׁ מִּ   )מד(   בְׁ

ֹות ֻמעַ֣ הּו  ּושְׁ ַבֲהֻל֔ ח  יְׁ ֖ רָׁ זְׁ מִּ ֹון  מִּ פָ֑ צָׁ א֙   ּומִּ יָׁצָׁ   וְׁ

א ַ֣ מָׁ חֵּ ה  בְׁ ֹדלָׁ֔ יד   גְׁ ָּ֥ מִּ ַהשְׁ ים  לְׁ ֖ ַהֲחרִּ לְׁ ים:   ּוֶֽ ֶֽ   ַרבִּ

ַטע֙   )מה( יִּ י  וְׁ ַ֣ ֳהלֵּ ֔נֹו  אָׁ ין  ַאַפדְׁ ָּ֥ ים  בֵּ ֖  ַימִּ

ֶדש י־ֹקָ֑ בִּ ַהר־צְׁ א֙   לְׁ ֔צֹו  ּובָׁ ין   ַעד־קִּ ָּ֥ אֵּ   וְׁ

֖ר ֹו:  עֹוזֵּ  לֶֽ

knew not shall he honour with gold, and 

silver, and with precious stones, and costly 

things. 11,39 And he shall deal with the 

strongest fortresses with the help of a foreign 

god; whom he shall acknowledge, shall 

increase glory; and he shall cause them to rule 

over many, and shall divide the land for a 

price. 11,40 And at the time of the end shall 

the king of the south push at him; and the king 

of the north shall come against him like a 

whirlwind, with chariots, and with horsemen, 

and with many ships; and he shall enter into 

the countries, and shall overflow, as he passes 

through. 11,41 He shall enter also into the 

beauteous land, and many countries shall be 

overthrown; but these shall be delivered out of 

his hand, Edom, and Moab, and the chief of 

the children of Ammon. 11,42 He shall stretch 

forth his hand also upon the countries; and the 

land of Egypt shall not escape. 11,43 But he 

shall have power over the treasures of gold 

and silver, and over all the precious things of 

Egypt; and the Libyans and the Ethiopians 

shall be at his steps. 11,44 But tidings out of 

the east and out of the north shall affright him; 

and he shall go forth with great fury to destroy 

and utterly to take away many. 11,45 And he 

shall plant the tents of his palace between the 

seas and the beauteous holy mountain; and he 

shall come to his end, and none shall help him. 

 



 פרק י"ב

 45עמוד   –ספר דניאל 

ר  ַהַשַ֣ ל  אֵּ֜ יכָׁ ֶֽ מִּ ד  ַיֲעֹמָ֨ י֩א  ַההִּ ת  ַ֣ עֵּ ּובָׁ )א( 

ת  ַ֣ עֵּ ֙ה  תָׁ יְׁ הָׁ וְׁ ַעֶמָךְ֒  ַ֣י  נֵּ ַעל־בְׁ ֘ד  ֹעמֵּ הָׁ ֹול  דָ֗ ַהגָׁ

֙ה   תָׁ יְׁ הְׁ א־נִּ ֶֹֽ ר ל ה ֲאֶשֹ֤ ֔ רָׁ ת  צָׁ ַ֣ עֵּ ד הָׁ ֹות ֔גֹוי ַע֖ יַ֣ הְׁ ֶֽ מִּ

א  ֖ צָׁ מְׁ ל־ַהנִּ ָ֔ך כָׁ ט ַעמְׁ ַ֣ לֵּ מָׁ י֙א יִּ ת ַההִּ ֹ֤ עֵּ יא ּובָׁ ָ֑ ַההִּ

ַמת־ ַאדְׁ ָּ֥י  נֵּ שֵּ יְׁ מִּ ים  ַרבִֹּ֕ וְׁ )ב(  ֶפר:  ֶֽ ַבסֵּ ּוב  תָּ֥ כָׁ

ֶלה   ָּ֥ אֵּ וְׁ ם  עֹולָׁ֔ ַ֣י  ַחיֵּ לְׁ ֶלה  אִֵּּ֚ יצּו  ָ֑ יָׁקִּ ר  ֖ פָׁ עָׁ

ם:  ֶֽ עֹולָׁ ֹון  אָּ֥ רְׁ דִּ לְׁ ֖פֹות  )ג(      ס  ַלֲחרָׁ

֙י   יקֵּ דִּ יַע ּוַמצְׁ ָ֑ קִּ רָׁ ַהר הָׁ ֹזַ֣ רּו כְׁ ֖ הִּ ים ַיזְׁ לִּ֔ כִּ ַמשְׁ ַהָ֨ וְׁ

ד: ֶעֶֽ ם וָׁ ָּ֥ עֹולָׁ ים לְׁ ֖ בִּ ים ַככֹוכָׁ ַרבִּ֔ ֶֽ  פ הָׁ

ם  ַוֲחֹתָּ֥ ים  ֶ֛ רִּ בָׁ ַהדְׁ ם  ֹתַּ֧ סְׁ אל  יֵָּ֗ נִּ ֶֽ דָׁ ה  ַ֣ ַאתָׁ וְׁ )ד( 

ה   ֶבָּ֥ רְׁ תִּ וְׁ ים  ֖ ַרבִּ ּו  טָּ֥ ֹשטְׁ יְׁ ץ  ָ֑ קֵּ ת  ַ֣ ַעד־עֵּ ֶפר  ֖ ַהסֵּ

 ַ֣ ֲאנִּ ֙י  יתִּ ֙ אִּ רָׁ וְׁ )ה(  ַעת:  ֶֽ ֶ֛ה  ַהדָׁ נֵּ הִּ וְׁ אל  יֵּ֔ נִּ דָׁ י 

ת   ַפַ֣ שְׁ לִּ נָׁ֙ה  הֵּ֙ ד  ָּ֥ ֶאחָׁ ים  ָ֑ דִּ ֹעמְׁ ים  ֖ רִּ ֲאחֵּ ם  ַנֶָּּ֥֥יִּ שְׁ

אֶמר   ָֹ֗ ר: )ו( ַוי ֹאֶֽ ת ַהיְׁ ַפָּ֥ שְׁ נָׁה לִּ ֖ ד הֵּ ָּ֥ ֶאחָׁ ר וְׁ ֹא֔ ַהיְׁ

י  ַ֣ ימֵּ מֵּ לְׁ ַעל  ַמ֖ מִּ ר  ֲאֶשָּ֥ ים  ַהַבדִּ֔ ּוש  בַ֣ לְׁ י֙ש  אִּ לָׁ

ע  ַמִ֞ ֶאשְׁ ֹות: )ז( וָׁ אֶֽ לָׁ ץ ַהפְׁ ָּ֥ י קֵּ ַת֖ ר ַעד־מָׁ ֹאָ֑ ַהיְׁ

ַמַע֘ל אֶ  מִּ ר  ֲאֶשַ֣ ים  ַהַבדִָּ֗ ּוש  בַ֣ לְׁ יש׀  ַ֣ אִּ ת־הָׁ

ֶאל־ מֹאלֹ֙ו  ּושְׁ ֹו  ינֹ֤ מִּ יְׁ ֶרם  ַויָָׁ֨ ֹארְ֒  ַהיְׁ י  ַ֣ ימֵּ מֵּ לְׁ

ד   מֹועֵָּ֨ לְׁ ֩י  כִּ ם  ָ֑ עֹולָׁ הָׁ י  ַ֣ חֵּ בְׁ ע  ַב֖ שָׁ ַויִּ ם  יִּ ַמ֔ ַהשָׁ

ֶדש   ַיד־ַעם־ֹק֖ ץ  ָּ֥ ַנפֵּ ֹות  ַכלֶ֛ ּוכְׁ י  צִּ חֵָּ֗ וָׁ ים  ֹוֲעדִּ֜ מֶֽ

ֶלה: )ח( ֶֽ ל־אֵּ ינָׁה כָׁ ֶלָּ֥ כְׁ א    תִּ ַֹ֣ ל וְׁ י  תִּ עְׁ ַמ֖ י שָׁ ָּ֥ ַוֲאנִּ

ֶלה: פ  ֶֽ ית אֵּ ֖ ה ַאֲחרִּ ָּ֥ י מָׁ ה ֲאֹדנִֹּ֕ ֔ רָׁ מְׁ ֹאַ֣ ין וָׁ ָ֑ בִּ  אָׁ

ים   ֶ֛ ים ַוֲחֻתמִּ ַּ֧ ֻתמִּ י־סְׁ ֶֽ ָ֑אל כִּ יֵּ נִּ ְך דָׁ ַ֣ אֶמר לֵּ ֹ֖ )ט( ַוי

ּו   נֹ֤ ַלבְׁ תְׁ ֶֽ יִּ ֲררּו וְׁ ֶֽ בָׁ תְׁ ץ: )י( יִַּ֠ ֶֽ ת קֵּ ָּ֥ ים ַעד־עֵּ ֖ רִּ בָׁ ַהדְׁ

עִּ֔  שָׁ יעּו רְׁ ַ֣ שִּ רְׁ הִּ ים וְׁ פּ֙ו ַרבִּ֔ רְׁ ֶֽ צָׁ יִּ ינּו  וְׁ ֖ א יָׁבִּ ָֹּ֥ ל ים וְׁ

֙ת  עֵּ ינּו: )יא( ּומֵּ ֶֽ ים יָׁבִּ ֖ לִּ כִּ ַהַמשְׁ ים וְׁ ָ֑ עִּ שָׁ ל־רְׁ כָׁ

ים   יָׁמִֹּ֕ ם  ָ֑ ֹשמֵּ ּוץ  קַ֣ שִּ ת  ֖ תֵּ לָׁ וְׁ יד  מִּ֔ ַהתָׁ ר  הּוַסַ֣

י  ָּ֥ רֵּ ַאשְׁ )יב(  ים:  ֶֽ עִּ שְׁ תִּ וְׁ ם  יִּ אַתָּ֥ מָׁ ֶלף  ֶא֖

֖אֹות   מֵּ ש  ֹלָּ֥ שְׁ ֶלף  ֶאֹ֕ ים  יָׁמִֹּ֕ לְׁ יַע  ָ֑ ַיגִּ וְׁ ה  ַחֶכ֖ מְׁ ַהֶֽ

ַוחֲ  ים  ָּ֥ ֹלשִּ ץ שְׁ ָ֑ ַלקֵּ ְך  ַ֣ לֵּ ה  ֖ ַאתָׁ וְׁ )יג(  ה:  ֶֽ שָׁ מִּ

ין: ֶֽ ץ ַהיָׁמִּ ָּ֥ קֵּ ָ֖ך לְׁ לְׁ ֹגרָׁ ד לְׁ ַתֲעֹמָּ֥ ּוַח וְׁ נֶ֛ תָׁ  וְׁ

12,1 And at that time shall Michael stand up, 

the great prince who standeth for the children 

of thy people; and there shall be a time of 

trouble, such as never was since there was a 

nation even to that same time; and at that time 

thy people shall be delivered, every one that 

shall be found written in the book. 12,2 And 

many of them that sleep in the dust of the earth 

shall awake, some to everlasting life, and some 

to reproaches and everlasting abhorrence. {S} 

12,3 And they that are wise shall shine as the 

brightness of the firmament; and they that turn 

the many to righteousness as the stars for ever 

and ever.{P} 

12,4 But thou, O Daniel, shut up the words, and 

seal the book, even to the time of the end; many 

shall run to and fro, and knowledge shall be 

increased.' 12,5 Then I Daniel looked, and, 

behold, there stood other two, the one on the 

bank of the river on this side, and the other on 

the bank of the river on that side. 12,6 And one 

said to the man clothed in linen, who was 

above the waters of the river: 'How long shall 

it be to the end of the wonders?' 12,7 And I 

heard the man clothed in linen, who was above 

the waters of the river, when he lifted up his 

right hand and his left hand unto heaven, and 

swore by Him that liveth for ever that it shall 

be for a time, times, and a half; and when they 

have made an end of breaking in pieces the 

power of the holy people, all these things shall 

be finished. 12,8 And I heard, but I understood 

not; then said I: 'O my lord, what shall be the 

latter end of these things?' {P} 

12,9 And he said: 'Go thy way, Daniel; for the 

words are shut up and sealed till the time of the 

end. 12,10 Many shall purify themselves, and 

make themselves white, and be refined; but the 

wicked shall do wickedly; and none of the 

wicked shall understand; but they that are wise 

shall understand. 12,11 And from the time that 

the continual burnt-offering shall be taken 

away, and the detestable thing that causes 

appalment set up, there shall be a thousand two 

hundred and ninety days. 12,12 Happy is he 

that waiteth, and cometh to the thousand three 

hundred and five and thirty days. 12,13 But go 

thou thy way till the end be; and thou shalt rest, 

and shalt stand up to thy lot, at the end of the 

days.' {P} 

 


