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Book of Daniel: The Legacy of our Babylonian Experience
Part I: Life in Babylon
Unit 1: Year 3 of Jehoiakim!
 ירמיהו כה.3
(א) ַה ָדבָ ר אֲ ֶשר ָהיָה עַ ל ְׁיִּר ְׁמיָהּו עַ ל
ְׁהּודה בַ ָׁש ָׁנה ָׁה ְר ִבעִ ית
ָ כָל עַ ם י
הּודה
ָ ְֹׁאשיָהּו ֶמלְֶך י
ִּ לִיהֹוי ִָׁקים בֶ ן י
ָׁה ִראשֹנִית
ַה ָׁשנָׁה
ִּהיא
:ִלנְבּוכ ְַד ֶראצַ ר ֶמלְֶך בָ בֶ ל

 דהי"ב לו.2
(ה) בֶ ן עֶ ְׁש ִּרים וְׁ חָ מֵּ ש שָ נָה יְׁ הֹוי ִָּקים
בְ מָׁ ְלכֹו וְ ַאחַ ת עֶ ְש ֵרה שָׁ נָׁה ָׁמ ַלְך
'בִ ירּושָׁ ָׁל ִם ַויַעַ ש הָ ַרע בְׁ עֵּ ינֵּי ה
 (ו) עָ לָיו עָ ָלה ְׁנבּו ַכ ְׁדנֶאצַ ר:אֱ ֹלהָ יו
מֶ לְֶך בָ בֶ ל ַוי ַַא ְׁס ֵּרהּו בַ ְנחֻ ְש ַת ִים
'ּומכְ ֵלי בֵ ית ה
ִ ) (ז:הלִיכֹו בָׁ בֶ לָׁה
ֹ ְל
וַיִתנֵם
ְ
הֵ בִ יא נְבּוכ ְַדנֶאצַ ר לְבָׁ בֶ ל
:בְ הֵ יכָׁלֹו בְׁ בָ בֶ ל

' דניאל פרק א.1
(א) בִּ ְׁשנַת שָׁ לֹוש לְׁמַ ְׁלכּות ְיהֹוי ִָׁקים
מֶ לְֶך ְׁיהּודָ ה בָׁ א נְבּוכ ְַדנֶאצַ ר מֶ לְֶך
 (ב) ַוי ִֵּּתן: ָׁבָׁ בֶ ל יְרּושָׁ ַל ִם ַויָׁצַ ר עָׁ לֶיה
ה' בְׁ יָדֹו ֶאת יְהֹוי ִָׁקים מֶ לְֶך יְׁ הּודָ ה
יאם
ֵ ִֹלהים ַויְ ב
ִ ֱּומ ְקצָׁ ת כְ ֵלי בֵ ית הָׁ א
ִ
ֶא ֶרץ ִשנְעָׁ ר בֵּ ית אֱ ֹלהָ יו וְׁ ֶאת הַ ֵּכלִּים
:הֵּ בִּ יא בֵּ ית אֹוצַ ר אֱ ֹלהָ יו

The word which came to Jeremiah
concerning all the people of Judah, in the
fourth year of King Jehoiakim son of
Josiah of Judah, which was the first year
of King Nebuchadrezzar of Babylon.

Jehoiakim was twenty-five years old
when he became king, and he reigned
eleven years in Jerusalem; he did what
was displeasing to the LORD his God.
King Nebuchadnezzar of Babylon
marched against him; he bound him in
fetters to convey him to Babylon.
Nebuchadnezzar also brought some
vessels of the House of the LORD to
Babylon, and set them in his palace in
Babylon.

In the third year of the reign of King
Jehoiakim
of
Judah,
King
Nebuchadnezzar of Babylon came to
Jerusalem and laid siege to it. The Lord
delivered King Jehoiakim of Judah into
his power, together with some of the
vessels of the House of God, and he
brought them to the land of Shinar to the
house of his god; he deposited the
vessels in the treasury of his god.

4. Final Kings of Judah
SOURCE
דהי"ב פל"ו
לה-לא:מל"ב כ"ג
ז:כ"ד-לו:מל"ב כ"ג
טז-ח:מל"ב כ"ד
כו:כ"ה-יז:מל"ב כ"ד

REIGN (Age)
¼
)23(
11
)25-35(
¼
)18(
11
)21-32(

Loyalty? KING
יהואחז העם
יהויקם פרעה נכו
יהויכין
נ"נ מלך בבל
צדקיהו

) יאשיהו1(
|
) צדקיהו5( - ) יהויקים3( - ) יהואחז2(
|
) יהויכין4(

See II Chronicles 36:1-13
Rashi Daniel 1:1
In the third year of the reign of Jehoiakim Now is it possible
to say so? Did he [Nebuchadnezzar] not reign in the fourth year
of Jehoiakim, as is stated (Jer. 25:1) "in the fourth year of
Jehoiakim son of Josiah, king of Judah that is the first year of
Nebuchadnezzar?" So what is the meaning of "In the third
year?" In the third year of his rebellion, as is stated (II Kings
24:1): "and Jehoiakim was his vassal for three years; then he
turned and rebelled against him"; and in the third year, he
overcame him, and that was the eighth year of
Nebuchadnezzar, for the master said (Seder Olam ch. 24): In
his first year he conquered Nineveh, and in his second year he
advanced and vanquished Jehoiakim, who served him for three
years and rebelled against him for three years. That was the
eleventh year of the reign of Jehoiakim: five years before he
vanquished him, three years that he served him, and three years
that he rebelled against him. And then Jehoiakim died under
his hand, and in his stead, Nebuchadnezzar enthroned
Jehoiachin, his son.

 רש"י דניאל פרק א פסוק א.5
בִ ְשנַת שָׁ לֹוש ְל ַמ ְלכּות יְהֹוי ִָׁקים וגו' – וכי איפשר לומר
:כן והלא הוא מלך בשנת ארבע ליהויקים שנאמר
הּודה ִּהיא
ָ ְֹׁאשיָהּו מֶ לְֶך י
ִּ בַ שָ נָה הָ ְׁרבִּ עִּ ית לִּ יהֹוי ִָּקים בֶ ן י
שנִּית ִּל ְׁנבּוכ ְַׁד ֶראצַ ר מֶ לְֶך בָ בֶ ל (ירמיהו
ֹ הַ שָ ָנה הָ ִּרא
, בשנת שלש למרדו, ומה ת"ל בשנת שלש.)'א:כ"ה
 וַ י ְִּׁהי לֹו ְׁיהֹוי ִָּקים עֶ בֶ ד שָ ֹלש ָשנִּים ַוי ׇָׁשב וַ י ְִּׁמ ׇׁרד:שנאמר
 ובשנת, ומרד בו שלש שנים,)'א:בֹו (מלכים ב כ"ד
 דאמר.שלש עלה עליו והיא שנת שמונה לנבוכדנצר
 שנייה עלה וכיבש, שנה ראשונה כיבש נינוה:מר
 והיא. ושלש שנים מרד בו, ושלש שנים עבדו,יהויקים
היתה שנת אחת עשרה למלכות יהויקים חמש שנים
קודם שכבשו ושלש שעבדו ושלשה שמרד בו ואז מת
יהויקים תחת ידו והמליך נבוכדנצר תחתיו יהויכין
.בנו
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Seder Olam Rabbah 25
(Dan. 1:1): "In the year three of the reign of Jehoiakim, the
king of Judah, came Nebuchadnezzar, the king of Babylonia,
to Jerusalem and besieged it." It is impossible to say so since
Nebuchadnezzar became king in the year four of Jehoiakim.
So why does Scripture say in Jehoiakim's year three? It must
mean the year three of his revolt.

יהויקים
1

Event
קרב פרעה נכו עם נבופלאסר

 סדר עולם רבה (ליינר) פרק כה.6
בִּ ְׁשנַת שָ לֹוש לְׁמַ ְׁלכּות יְׁהֹוי ִָּקים ֶמלְֶך יְׁ הּודָ ה בָ א
,)ְׁרּושלַ ִּם ַויָצַ ר עָ לֶ י (דניאל א א
ָ נְׁבּוכַדנֶאצַ ר מֶ לְֶך בָ בֶ ל י
ְׁ
 והלא הוא מלך בשנת ארבע,אפשר לומר כן
, ומה תלמוד לומר בשנת שלוש ליהויקים,ליהויקים
אלא שנת שלוש למרדו

SOURCE (See Rashi Daniel 1:1)
א: ירמיהו כה.7
הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר הָ יָה עַ ל י ְִּׁר ְׁמיָהּו עַ ל כָל עַ ם יְׁ הּודָ ה בַ שָׁ נָׁה
אשיָׁהּו מֶ לְֶך יְהּודָׁ ה ִהיא ַהשָׁ נָׁה
ִ ֹ הָׁ ְרבִ עִ ית לִ יהֹוי ִָׁקים בֶ ן י
:שנִית ִלנְבּוכ ְַד ֶראצַ ר מֶ לֶ ְך בָׁ בֶ ל
ֹ הָׁ ִרא

קרב כרכמיש
4

The word which came to Jeremiah concerning all the people of
Judah, in the fourth year of King Jehoiakim son of Josiah of
Judah, which was the first year of King Nebuchadrezzar of
Babylon.

ניצחון נ"נ בן נבופלאסר על
 ירמיהו.8
בפ ְַרעֹה נְׁכֹו ֶמלְֶך ִּמצְׁ ַריִּם אֲ שֶ ר הָ יָה עַ ל נְׁ הַ ר פרעה:מו
לְׁמצְׁ ַריִּם עַ ל חֵּ יל
ִּ
פְׁ ָרת בְ כ ְַרכְ ִמש אֲ שֶ ר ִהכָׁה נְ בּוכ ְַד ֶראצַ ר מֶ לְֶך בָׁ בֶ ל בִ ְש ַנת
:ֹאשיָהּו מֶ לְֶך ְׁיהּודָ ה
ִּ הָׁ ְרבִ יעִ ית לִיהֹוי ִָׁקים בֶ ן י

Concerning Egypt, about the army of Pharaoh Neco, king of
Egypt, which was at the river Euphrates near Carchemish, and
which was defeated by King Nebuchadrezzar of Babylon, in the
fourth year of King Jehoiakim son of Josiah of Judah.

5

6-8

9-11

 ט: ירמיהו לו.9
ֹאשיָהּו מֶ ֶלְך ְׁיהּודָ ה
ִּ וַיְׁ ִּהי בַ שָׁ נָׁה הַ חֲ ִמ ִשית ִּליהֹוי ִָּקים בֶ ן י
בַ חֹדֶ ש הַ ְׁת ִּשעִּ י ָק ְׁראּו צֹום ִּלפְׁ נֵּי ה' ָכל הָ עָ ם ִּבירּושָ ָל ִּם וְׁ כָל
עליה נ"נ לירושלים
:הָ עָ ם הַ בָ ִּאים מֵּ עָ ֵּרי ְׁיהּודָ ה ִּבירּושָ ָל ִּם

כניעת מלך יהויקים

In the ninth month of the fifth year of King Jehoiakim son of
Josiah of Judah, all the people in Jerusalem and all the people
coming from Judah proclaimed a fast before the LORD in
Jerusalem.

ב-א: מל"ב כד.10
(א) בְ יָׁמָׁ יו עָׁ לָׁה ְנ ֻבכ ְַדנֶאצַ ר ֶמלֶ ְך בָׁ בֶ ל ַוי ְִהי לֹו יְהֹוי ִָׁקים עֶ בֶ ד
דּודי עֶ בֶ ד שָׁ ֹלש שָׁ נִים
ֵּ ְׁ (ב) ַו ְׁי ַשלַח ה' בֹו ֶאת ג:שָׁ ֹלש שָׁ נִ ים ַויָׁשָׁ ב ַו ִי ְמ ָׁרד בֹו
מֹואב וְׁ ֵּאת גְׁ דּודֵּ י בְׁ נֵּי
ָ
דּודי אֲ ָרם וְׁ ֵּאת גְׁ דּודֵּ י
ֵּ ְׁכַ ְׁש ִּדים וְׁ ֶאת ג
עַ ּמֹון וַ יְׁשַ לְׁחֵּ ם בִּ יהּודָ ה לְׁ הַ אֲ ִּבידֹו כִּ ְׁדבַ ר ה' אֲ שֶ ר ִּדבֶ ר בְׁ יַד
:יאים
ִּ עֲבָ דָ יו הַ ְׁנ ִּב

ַויָׁשָׁ ב ַוי ְִמ ָׁרד בֹו

In his days, King Nebuchadnezzar of Babylon came up, and
Jehoiakim became his vassal for three years. Then he turned and
rebelled against him. The LORD let loose against him the raiding
bands of the Chaldeans, Arameans, Moabites, and Ammonites;
He let them loose against Judah to destroy it, in accordance with
the word that the LORD had spoken through His servants the
prophets.

Daniel: The Legacy of our Babylonian Experience

Torah in Motion, 5783, Page 8

?כיצד מת יהויקים
 דהי"ב לו.13
נְׁבּוכַדנֶאצַ ר
ְׁ
(ו) עָ לָ יו עָ לָ ה
וַ י ַַא ְס ֵרהּו
בָ בֶ ל
ֶמלְֶך
:בַ נְחֻ ְש ַתיִם ְלהֹלִ יכֹו בָׁ בֶ לָׁה
ּומכְׁ לֵּ י בֵּ ית ה' ֵּה ִּביא
ִּ )(ז
נְׁבּוכ ְַׁדנֶאצַ ר לְׁבָ בֶ ל וַיִּ ְׁתנֵּם
:ְׁב ֵּהי ָכלֹו ְׁבבָ בֶ ל

 מל"ב כד.12
ִשכַב יְ הֹוי ִָׁקים עִ ם אֲ ב ָֹׁתיו
ְ (ו) וַ י
) (ז: :ַוי ְִּׁמֹלְך יְׁהֹויָכִּ ין בְׁ נֹו ַת ְׁח ָתיו
וְׁ ל ֹא ה ִֹּסיף עֹוד מֶ ֶלְך ִּמ ְׁצ ַר ִּים לָ צֵּ את
מֵּ ַא ְׁרצֹו כִּ י ל ַָקח ֶמלְֶך בָ בֶ ל ִּמנ ַַחל
ִּמצְׁ ַריִּם עַ ד נְׁהַ ר פְׁ ָרת כֹל אֲ ֶשר
הָ י ְָׁתה לְׁמֶ לְֶך ִּמצְׁ ָריִּם

' דניאל א.11
(א) בִ ְשנַת שָׁ לֹוש ְׁל ַמלְׁכּות יְׁהֹוי ִָּקים ֶמ ֶלְך
יְׁהּודה בָ א נְׁבּו ַכ ְׁדנֶאצַ ר מֶ לְֶך בָ בֶ ל יְׁרּושָ ַל ִּם ַויָצַ ר
ָ
 (ב) וַ י ִֵתן ה' בְ יָׁדֹו ֶאת יְהֹוי ִָׁקים מֶ ֶלְך: ָעָ לֶיה
יאם
ֵ ִֹלהים ַויְב
ִּ ֱּומ ְׁקצָ ת כְׁ לֵּ י בֵּ ית ָהא
ִּ יְהּודָׁ ה
ֶא ֶרץ ִשנְעָׁ ר בֵּ ית אֱ ֹלהָ יו וְׁ ֶאת ַה ֵּכלִּים הֵּ בִּ יא בֵּ ית
:ֹלהיו
ָ ֱאֹוצַ ר א

King Nebuchadnezzar of
Babylon marched against him;
he bound him in fetters to
convey him to Babylon.
Nebuchadnezzar also brought
some vessels of the House of
the LORD to Babylon, and set
them in his palace in Babylon.

Jehoiakim slept with his fathers, and
his son Jehoiachin succeeded him as
king. The king of Egypt did not
venture out of his country again, for the
king of Babylon had seized all the land
that had belonged to the king of Egypt,
from the Wadi of Egypt to the River
Euphrates.

In the third year of the reign of King Jehoiakim of
Judah, King Nebuchadnezzar of Babylon came to
Jerusalem and laid siege to it. The Lord delivered
King Jehoiakim of Judah into his power, together
with some of the vessels of the House of God, and
he brought them to the land of Shinar to the
house of his god; he deposited the vessels in the
treasury of his god

Yirmiyahu 17:11
Like a partridge hatching what she did not lay, So is one who
amasses wealth by unjust means; In the middle of his life it
will leave him, And in the end he will be proved a fool.

 ירמיהו יז.14
(יא) ק ֵֹּרא ָדגַר וְׁ ל ֹא ָילָד עֹשֶ ה עֹשֶ ר וְׁ ל ֹא בְׁ ִּמ ְׁשפָ ט בַ חֲ צִּ י
:יָמָ יו יַעַ זְׁ בֶ נּו ּובְׁ ַאחֲ ִּריתֹו י ְִּׁהיֶה נָבָ ל

Ibid 22:18-19
Assuredly, thus said the LORD concerning Jehoiakim
son of Josiah, king of Judah: They shall not mourn for
him, “Ah, brother! Ah, sister!” They shall not mourn
for him, “Ah, lord! Ah, his majesty!” He shall have the
burial of an ass, Dragged out and left lying outside the
gates of Jerusalem.

 ירמיהו כב.15
ֹאשיָהּו מֶ ֶלְך
ִּ (יח) ָל ֵּכן כֹה ָאמַ ר ה' ֶאל יְׁ הֹוי ִָּקים בֶ ן י
יְׁהּודה ל ֹא ִּי ְׁספְׁ דּו לֹו הֹוי ָא ִּחי וְׁ הֹוי ָאחֹות ל ֹא ִּי ְׁספְׁ דּו לֹו
ָ
בּורת חֲ מֹור י ִָּקבֵּ ר סָ חֹוב
ַ  (יט) ְׁק:הדֹה
ֹ הֹוי ָאדֹון וְׁ הֹוי
וְׁ הַ ְׁשלְֵּך ֵּמהָ ל ְָׁאה לְׁשַ ע ֲֵּרי יְׁרּושָ לָ ִּם

Rashi II Chronicles 36:6
To bring him to Babylon: He did not actually bring him,
however, but he died on the way, and they cast away his
corpse, and so did Jeremiah prophesy (22:19): “ A donkey’s
burial shall he be buried, dragged and tossed past the gates of
Jerusalem.” Now where is a donkey’s burial? In a dog’s
stomach, and so it is apparent in II Kings (24: 6): “And
Jehoiakim slept with his forefathers,” but it is not written: “and
they buried him.”

 רש"י דברי הימים ב פרק לו פסוק ו.16
 ולא הוליכו לאשור אלא בדרך מת- להוליכו בבלה
בּורת חֲ מֹור
ַ והשליך נבלתו וכן ניבא (ירמיה כ"ב) ְׁק
יִּקבֵּ ר סָ חֹוב וְׁ הַ ְׁשלְֵּך מֵּ ָהל ְָׁאה לְׁשַ ע ֲֵּרי ְׁירּושָ ָל ִּם… וכן
ָ
מוכיח (במלכים ב כד) וַיִּ ְׁש ַכב ְׁיהֹוי ִָּקים עִּ ם אֲ ב ָֹתיו ולא
:כתב ויקברהו

