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 Jer. 10:11אְמרּון ְלה ְדָנה ת   ֹום כִּ

י־ְשַמָיא ְוַאְרָקא ָלא עֲ ֱאָלַהָיא  דּודִּ   ַבָ֑

ן־ְתחֹות ְשַמיָ  ַאְרָעא ּומִּ דּו מ  ה׃י אַבַ֫ לֶּ ֵֽ  א א 

 

 

 
Dan. 2:4b - 7:28 

 ב דניאל

 

] Dan. 2:4 ְַַֽיד יתַוֵֽ ָ֑ ְך ֲאָרמִּ לֶּ ֶּ֖ ים ַלמֶּ ִּ֛  ]ְב֧רּו ַהַכְשדִּ

ְך   א )לעבדיך( ְלַעְבָדֶּ֖ ְלָמִּ֛ ר חֶּ י ֱאַמַ֥ ין ֱחיִִּ֔ ִ֣ ַמְלָכ֙א ְלָעְלמִּ

א׃ ֵֽ א ְנַחּו  ְשָרַ֥  ּופִּ

 

 Dan. 2:5  י ִ֣ נִּ א מִּ ְלָתֶּ֖ י מִּ ר )לכשדיא( ְלַכְשָדא ִ֔ ֵ֤ה ַמְלָכ֙א ְוָאַמִ֣ ָענ 

֙י חֶּ  נִּ ֹוְדעּוַנ֙ א ְתהֵֽ ן ָלֵ֤ ִ֣ א ה  י֙ן ַאְזָדָ֑ ּה ַהָדמִּ ִ֔ ְשר  א ּופִּ ְלָמִ֣

ּון׃ ְתָשמֵֽ י יִּ ַ֥ ֹון ְנָולִּ יכֶּ֖ ּון ּוָבת  ְתַעְבדִ֔  תִּ

 

 Dan. 2:6  ר יָקִ֣ ְזָב֙ה וִּ ן ַמְתָנֵַֽ֤ן ּוְנבִּ ַהֲחו ִ֔ ּ֙ה ְתֵֽ ְשר  א ּופִּ ְלָמֵ֤ ן חֶּ ְוה ֵ֨

י׃  נִּ ּה ַהֲחו ֵֽ ֶּ֖ ְשר  א ּופִּ ְלָמַ֥ ן חֶּ י ָלה ֵ֕ ן־ֳקָדָמָ֑ ּון מִּ יא ְתַקְבלֶּ֖  ַשגִִּ֔
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 Dan. 2:7  י ֹוהִּ ר ְלַעְבדֶּ֖ א י אַמַ֥ ְלָמִּ֛ א חֶּ ין ַמְלָכֵ֕ ָ֑ ּות ְוָאְמרִּ ְנָינֶּ֖ ֹו תִּ ֲענַ֥

ה׃ ֵֽ ה ְנַהֲחו  ְשָרַ֥   ּופִּ

 

 Dan. 2:8  ָדָנֶּ֖א י עִּ ַ֥ ה דִּ ע ֲאָנִ֔ י֙ב ָיַדִ֣ ן־ַיצִּ ר מִּ ֵ֤ה ַמְלָכ֙א ְוָאַמִ֔ ָענ 

י מִּ  ַ֥ נִּ א מִּ י ַאְזָדֶּ֖ ַ֥ ֹון דִּ י ֲחז יתִ֔ ִ֣ ֙ל דִּ ין ָכל־ֳקב  ָ֑ ּון ָזְבנִּ א׃ַאְנתִ֣  ְלָתֵֽ

 

 Dan. 2:9 ְת֗כֹון יא ָדֵֽ ִ֣ י ֲחָדה־הִּ נִּ ֹוְדֻעַנַּ֜ א ְתהֵֽ ְלָמ֩א ָלֵ֨ ן־חֶּ י ה  ִ֣ דִּ

ר  אַמִ֣ ְנתּו֙ן ְלמ  ְזְדמִּ יָת֙ה )הזמנתון( הִּ ה ּוְשחִּ ְדָבֵ֤ ה כִּ ָלֵ֨ ּומִּ

ע  ְנַדֵ֕ אִּ ְ י וֵֽ רּו לִִּ֔ ְלָמ֙א ֱאַמִ֣ ן חֶּ ָ֑א ָלה ֗ ְשַתנ  ָדָנֶּ֖א יִּ י עִּ ַ֥ ד דִּ י ַעִּ֛ ָדַמִ֔ ָקֵֽ

י  ַ֥ י׃דִּ נִּ ּה ְתַהֲחוַֻנֵֽ ֶּ֖ ְשר   פִּ

 

 Dan. 2:10א־ ין ָלֵֽ ִ֔ ְמרִּ י ֳקָדם־ַמְלָכ֙א ְוָאִ֣ ֵ֤ ֹו )כשדיא( ַכְשָדא  ֲענֵ֨

ל ְלַהֲחָוָיָ֑ה  א יּוַכֶּ֖ ת ַמְלָכִ֔ ַלִ֣ י מִּ א דִִּּ֚ ְשָתִ֔ י ֲאָנ֙ש ַעל־ַיבֶּ יַתֵ֤ אִּ

א ְשא ִ֔  ְדָנ֙ה ָלִ֣ ה כִּ ָלֵ֤ יט מִּ ב ְוַשלִִּ֔ ְ֙ך ַרִ֣ לֶּ י ָכל־מֶּ֙ ל דִִּּ֚ ל ָכל־ֳקב ֗

י׃ ף ְוַכְשָדֵֽ ם ְוָאַשַ֥  ְלָכל־ַחְרט ֶּ֖

 

 Dan. 2:11 י יַתִ֔ א אִּ ה ְוָאֳחָר֙ן ָלִ֣ יָרִ֔ ֙ל ַיקִּ י־ַמְלָכֵ֤ה ָשא  ֵֽ א דִּ ְלָתֵ֨ ּומִּ

ם־ ֹון עִּ ְרהִ֔ י ְמָדִ֣ ין דִִּּ֚ ן ֱאָלהִִּ֔ ִ֣ ם ַמְלָכָ֑א ָלה  ַנֶּּ֖ה ֳקָדִ֣ י ְיַחּוִּ ַ֥ דִּ

י׃ ֹוהִּ יתֵֽ א אִּ א ָלַ֥ ְשָרֶּ֖  בִּ

 

 Dan. 2:12 ל יא ְבַנס ּוְקצַ א ְדָנה ַמְלכָ ָכל־ֳקב  ָ֑  ף ַשגִּ
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ימ   ל ַחכִּ ל׃ַוֲאַמר ְלהֹוָבָדה ְלכ  ֵֽ  י ָבבֶּ

 

 Dan. 2:13 ַ֥אל י  ֹו ָדנִּ ין ּוְבעִּ֛ ָ֑ ְתַקְטלִּ ֵֽ יַמָיֶּ֖א מִּ ֵֽ ת ְוַחכִּ ְפַקִ֔ א נֶּ ְוָדָתִ֣

ה׃ פ ְתְקָטָלֵֽ י ְלהִּ ֹוהִּ  ְוַחְברֶּ֖

 

 Dan. 2:14 ִ֔ א ּוְטע ָטִ֣ י֙ב ע  אל ֲהתִּ י ֗ ן ָדנִּ יִּ אַדִ֣ ֹוְך ַרב־ב  ם ְלַאְריֵ֕

ל׃ ֵֽ י ָבבֶּ ֶּ֖ ימ  ה ְלַחכִּ ק ְלַקָטָלִ֔ י ְנַפִ֣ י ַמְלָכָ֑א דִִּּ֚ ִ֣  ַטָבַחָיֶּ֖א דִּ

 

 Dan. 2:15 ה א ַעל־ָמַ֥ י־ַמְלָכִ֔ ֵֽ א דִּ יָטִ֣ ר ְלַאְריֹוְ֙ך ַשלִּ ִ֣ה ְוָאַמ֗ ָענ 

ע  א הֹוַדַ֥ ְלָתִ֔ ן מִּ יִּ ם ַמְלָכָ֑א ֱאַדִ֣ ן־ֳקָדִ֣ ה מִּ א ְמַהְחְצָפֶּ֖ ָדָתִּ֛

ֹוְך ְלָדנִּ  ֵֽאל׃ַאְריֶּ֖  י 

 

 Dan. 2:16 ּה ן־ל ִ֔ ְנת  ן יִּ י ְזָמִ֣ ן־ַמְלָכָ֑א דִִּּ֚ ה מִּ ל ּוְבָעִ֣ אל ַעֶּ֖ י ִ֔ נִּ ְוָדִ֣

א׃ פ ֲחָוָיַ֥ה ְלַמְלָכֵֽ א ְלַהֵֽ ְשָרֶּ֖  ּופִּ

 

 Dan. 2:17 ל ֧ יָשא  ֵֽ ַלֲחַנְנָיה מִּ ּה ֲאַזָ֑ל ְוְ֠ ִ֣ ֶּ֖אל ְלַבְית  י  נִּ ן ָדֵֽ יִּ ֱאַדַ֥

ע׃ א הֹוַדֵֽ ְלָתַ֥ י מִּ ֹוהִּ  ַוֲעַזְרָיִּ֛ה ַחְברֶּ֖

 

 Dan. 2:18 א ַעל־ָרָזֶּ֖ה ּה ְשַמָיִ֔ ן־ֳקָד֙ם ֱאָלִ֣ ֙א מִּ ְבע  ין ְלמִּ ְוַרֲחמִּ֗

י  ַ֥ ימ  ר ַחכִּ ם־ְשָאֶּ֖ י עִּ ֹוהִּ ִ֣אל ְוַחְברִ֔ י  ְבדּו֙ן ָדנִּ א ְיה ֵֽ י ָלֵ֤ ִ֣ ְדָנָ֑ה דִּ

ל׃ ֵֽ  ָבבֶּ
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 Dan. 2:19 ֙ן יִּ י ֱאַד֙ ָ֑ יְלָיֶּ֖א ָרָזִ֣ה ֲגלִּ י־ל  ֵֽ ְזָוַ֥א דִּ ִּ֛אל ְבחֶּ י  ן ְלָדנִּ יִּ ֱאַד֗

א י ִ֔ נִּ א׃ָדֵֽ ּה ְשַמָיֵֽ ֱאָלַ֥ ְך לֶּ ֶּ֖  ל ָברִּ

 

 Dan. 2:20 ְך י־ֱאָלָה֙א ְמָבַרִ֔ ֵֽ ּה דִּ ֵ֤ א ְשמ  ֱהו ֵ֨ ר לֶּ י א֙ל ְוָאַמִ֔ נִּ ֵ֤ה ָדֵֽ ָענ 

יא׃ ֵֽ ּה־הִּ ֵֽ י ל  ַ֥ א דִּ א ּוְגבּוְרָתֶּ֖ י ָחְכְמָתִּ֛ ֧ א דִּ ד־ָעְלָמָ֑ א ְוַעִ֣ ן־ָעְלָמֶּ֖  מִּ

 

 Dan. 2:21 ַא ְמה ְמַנָיִ֔ ָדַנָי֙א ְוזִּ ֵ֤א עִּ הּוא ְמַהְשנ  ין ְוְ֠ ֶּ֖ ה ַמְלכִּ ַ֥ ְעד 

י  ַ֥ א ְלָיְדע  ין ּוַמְנְדָעֶּ֖ ימִִּ֔ ב ָחְכְמָת֙א ְלַחכִּ ֵ֤ ין ָיה  ָ֑ ים ַמְלכִּ ִ֣ ּוְמָהק 

ה׃ יָנֵֽ  בִּ

 

 Dan. 2:22 א ה ַבֲחשֹוָכִ֔ א ָיַד֙ע ָמִ֣ א ּוְמַסְתָרָתָ֑ יָקָתֶּ֖ א ַעמִּ ַ֥ ּוא ָגל  הִּ֛

א׃ ֵֽ ּה ְשר  ַ֥ מ  א עִּ  )ונהירא( ּוְנהֹוָרֶּ֖

 

 Dan. 2:23 ָּה ֲאָבה ְך ׀ ֱאָלִ֣ י ָלִ֣ ֧ ה דִּ א ּוְמַשַב֙ח ֲאָנִ֔ ֵ֤ י ְמהֹוד  תִּ֗

יָנא  ִ֣ י־ְבע  ֵֽ ֙י דִּ נִּ ֹוַדְעַת֙ ן הֵֽ י ּוְכַעֵ֤ ָ֑ ְבְת לִּ א ְיַהִ֣ א ּוְגבּוְרָתֶּ֖ ָחְכְמָתִּ֛

ָנא׃ ֵֽ ת ַמְלָכֶּ֖א הֹוַדְעתֶּ ַלַ֥ י־מִּ ֵֽ ְך דִּ ָנִ֔  מִּ

 

 Dan. 2:24 ְי ַמל ִ֣ י ַמנִּ ֹוְך דִִּּ֚ ל ַעל־ַאְריִ֔ י א֙ל ַעִ֣ נִּ ה ָדֵֽ ל ְדָנ֗ ִ֣ א ָכל־ֳקב  ָכִ֔

֙ל  י ָבבֶּ ֵ֤ ימ  ּה ְלַחכִּ ן ֲאַמר־ל ֗ ִ֣ ל ֲאַזִ֣ל ׀ ְוכ  ָ֑ י ָבבֶּ ִ֣ ימ  ה ְלַחכִּ ְלהֹוָבָדֶּ֖
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א׃  ֵֽ א ְלַמְלָכַ֥א ֲאַחּו  ְשָרֶּ֖ א ּופִּ ם ַמְלָכִ֔ ֙י ֳקָדִ֣ ְלנִּ ד ַהע ֙ ַאל־ְתהֹוב ִ֔

 ס 

 

 Dan. 2:25 ם ֶּ֖אל ֳקָדִ֣ י  ל ְלָדנִּ ַ֥ ה ַהְנע  ְתְבָהָלִ֔ ן ַאְריֹוְ֙ך ְבהִּ יִּ ֱאַדֵ֤

י ַמְלָכָ֑א  ִ֣ לּוָת֙א דִּ ֵ֤י ָגֵֽ ן־ְבנ  ַחת ְגַב֙ר מִּ י־ַהְשַכֵ֤ ֵֽ ּה דִּ ן ֲאַמר־ל ֗ ִ֣ ְוכ 

ע׃ א ְלַמְלָכַ֥א ְיהֹוַדֵֽ ְשָרֶּ֖ י פִּ ַ֥ ּוד דִּ  ְיהִ֔

 

 Dan. 2:26 ר ְלְטַשאַצָ֑ ּה ב  ֶּ֖ י ְשמ  ַ֥ אל דִּ י ִ֔ ר ְלָדנִּ ֵ֤ה ַמְלָכ֙א ְוָאַמִ֣ ָענ 

ְלָמַ֥  י חֶּ נִּ ל ְלהֹוָדֻעַתִּ֛ ְך ָכה ֗ יָתִ֣ אִּ ֶּ֖ית )האיתיך( ַהֵֽ י־ֲחז  ֵֽ א דִּ

ּה׃ ֵֽ ְשר   ּופִּ

 

 Dan. 2:27 י־ַמְלָכִ֣א ֵֽ ר ָרָז֙ה דִּ ם ַמְלָכֶּ֖א ְוָאַמָ֑ ִּ֛אל ֳקָדַ֥ י  ֧ה ָדנִּ ָענ 

ֲחָוָיַ֥ה  ין ְלַהֵֽ ֶּ֖ ין ָיְכלִּ ִ֔ י֙ן ָגְזרִּ ין ַחְרֻטמִּ ְשפִּ֗ ין ָאֵֽ ִ֣ ימִּ א ַחכִּ ל ָל֧ ָשא ִ֔

א׃  ְלַמְלָכֵֽ

 

 Dan. 2:28 ְָשַמָי֙א ג ּה בִּ י ֱאָלֵ֤ יַתַ֞ ם אִּ ע ְלַמְלָכ֙א ְבַרַ֡ ין ְוהֹוַד֗ א ָרזִִּ֔ ִ֣ ל 

ַ֥י  ְזו  ְך ה ְוחֶּ ְלָמֵ֨ ית יֹוַמָיָ֑א חֶּ ִ֣ ֶּ֖א ְבַאֲחרִּ ֱהו  י לֶּ ַ֥ ה דִּ ר ָמִּ֛ ַצִ֔ ּוַכְדנֶּ ְנבֵֽ

ּוא׃ פ ְך ְדָנַ֥ה הֵֽ ְשְכָבֶּ֖ ל־מִּ ְך ַעֵֽ אָשִּ֛  ר 

 

 Dan. 2:29 י ַ֥ ה דִּ קּו ָמִּ֛ ְך ְסלִִּ֔ ְשְכָבִ֣ א ַרְעיֹוָנְ֙ך ַעל־מִּ ְנְתה ַמְלָכ֗ ַאִ֣

 ֶּ֖ ֱהו  א׃ לֶּ ֵֽ ֱהו  י לֶּ ַ֥ ְך ָמה־דִּ א ָרַזָיִּ֛א הֹוְדָעֶּ֖ ֧ י ְדָנָ֑ה ְוָגל  ִ֣  א ַאֲחר 
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 Dan. 2:30 א ָרָזַ֥א ן־ָכל־ַחַיָיִ֔ ֙י מִּ י בִּ יַתַ֥ י־אִּ ֵֽ א ְבָחְכָמ֙ה דִּ ה ָלֵ֤ ַוֲאָנ֗

ּון  ְשָר֙א ְלַמְלָכִ֣א ְיהֹוְדעִ֔ י פִּ ֵ֤ ְבַר֙ת דִּ ן ַעל־דִּ י ָלה ֗ ָ֑ י לִּ ִ֣ ְדָנֶּ֖ה ֱגלִּ

ְך ְבָבֶּ֖ ַ֥י לִּ ע׃ ְוַרְעיֹונ  ְנַדֵֽ  תִּ

 

 Dan. 2:31 יא ם ַח֙ד ַשגִִּ֔ ַ֥ ּו ְצל  ְיָת֙ ַוֲאלֵ֨ ֵ֤ה ֲהַו֙ א ָחז  ְנְתה ַמְלָכ֗ ַאִ֣

יל׃ ֵֽ ֶּּ֖ה ְדחִּ ו  ְך ְור  ם ְלָקְבָלָ֑ ִ֣ יר ָקא  ֶּ֖ ַּ֥ה ַיתִּ יו  ב ְוזִּ ן ַרִּ֛ ַ֥ כ  א דִּ  ַצְלָמֵ֨

 

 Dan. 2:32 י ֹוהִּ י ּוְדָרעֶּ֖ ֹוהִּ ב ֲחדַ֥ ב ָטִ֔ י־ְדַהִ֣ ֵֽ ּ֙ה דִּ אש  א ר  ּוא ַצְלָמ֗ הִ֣

 ִ֣ ש׃דִּ י ְנָחֵֽ ַ֥ ּה דִּ ֶּ֖ י ְוַיְרָכת  ֹוהִּ ף ְמעַ֥  י ְכַסָ֑

 

 Dan. 2:33 ל י ַפְרזִֶּ֔ ִ֣ י֙ן דִּ ְנה  י )מנהון( מִּ ֹוהִּ ָ֑ל ַרְגלֵ֕ י ַפְרזֶּ ִ֣ י דִּ ֹוהִּ ָשקֶּ֖

ף׃ י ֲחַסֵֽ ַ֥ ין דִּ ֶּ֖ ְנה   )ומנהון( ּומִּ

 

 Dan. 2:34 ן יִּ יַדִ֔ א בִּ י־ָלִ֣ ֙ן דִּ בֶּ ת אֶּ֙ ֵַֽ֤רֶּ ְתְגזֶּ י הִּ ִ֣ ד דִּ ְיָת ַעְ֠ ִ֣ה ֲהַו֗ ָחז 

ת ּוְמָחֵ֤  קֶּ ֶּ֖ א ְוַהד  א ְוַחְסָפָ֑ י ַפְרְזָלֶּ֖ ַ֥ י דִּ ֹוהִּ ת ְלַצְלָמ֙א ַעל־ַרְגלִ֔

ֹון׃ מֵֽ  הִּ

 

 Dan. 2:35 א א ַכְסָפִ֣ א ְנָחָשַּ֜ ה ַפְרְזָל֩א ַחְסָפֵ֨ קּו ַכֲחָדַ֡ ן ָדִ֣ יִּ אַדִ֣ ב 

א  מֹו֙ן רּוָחִ֔ א הִּ ט ּוְנָשֵ֤ יִּ י־ַקִ֔ ְדר  ן־אִּ ּור מִּ א ַוֲהוֹ֙ו ְכעִ֣ ְוַדֲהָב֗
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ר ָלא־הִּ  א ְוָכל־ֲאַתֶּ֖ ת ְלַצְלָמ֗ י־ְמָחִ֣ ֵֽ ֹון ְוַאְבָנִ֣א ׀ דִּ ְשֲתַכִ֣ח ְלהָ֑

א׃ ת ָכל־ַאְרָעֵֽ ב ּוְמָלַ֥ ּור ַרֶּ֖  ֲהָוִּ֛ת ְלטַ֥

 

 Dan. 2:36א׃ ר ֳקָדם־ַמְלָכֵֽ ּה נ אַמַ֥ ֶּ֖ ְשר  א ּופִּ ְלָמִ֔  ְדָנִ֣ה חֶּ

 

 Dan. 2:37 ְִִּּ֚ך ַמְלַכָיָ֑א ד לֶּ ֶּ֖ א מֶּ ְנְתה ַמְלָכִ֔ א  יַאִ֣ ּה ְשַמָיִ֔ ֱאָלִ֣

א חִּ  ְך׃ַמְלכּוָתַ֥ א ְיַהב־ָלֵֽ יָקָרֶּ֖ ֵֽ א וִּ  ְסָנִּ֛א ְוָתְקָפַ֥

 

 Dan. 2:38 א ת ָבָרֵ֤ יַוֵ֨ ָנָשא ח  י־ֲאְ֠ נ  ין ְבֵֽ ִ֣ ְירִּ י )דארין( ָדֵֽ ִ֣ ּוְבָכל־דִּ

ּוא  ֹון ַאְנְתה־הִ֔ ְך ְבָכְלהָ֑ ְך ְוַהְשְלָטֶּ֖ יָדִ֔ ב בִּ ְועֹוף־ְשַמָי֙א ְיַהִ֣

י ַדהֲ  ַ֥ ה דִּ אָשֶּ֖ א׃ר   ָבֵֽ

 

 Dan. 2:39 ְך ּו ּוָבְתָר֗ ָנְַָֽ֑ך ּוַמְלכֵ֨ עא מִּ י ֲאַרִ֣ ֶּ֖ ּו ָאֳחרִּ ּום ַמְלכַ֥ ְתקִּ֛

ט ְבָכל־ ְשַלֶּ֖ י תִּ ַ֥ א דִּ י ְנָחָשִ֔ ִ֣ ֙י דִּ ה ָאֳחרִּ יָתָאֵ֤ )תליתיא( ְתלִּ

א׃  ַאְרָעֵֽ

 

 Dan. 2:40 ה יָפֶּ֖ ַ֥א ַתקִּ ֱהו  ה תֶּ יָעָאִ֔ ִ֣ ּוַמְלכּ֙ו )רביעיה( ְרבִּ

י ַפְרְזלָ  ֵ֤ ל דִּ א ָכל־ֳקב ֗ ק ְוחָ  א֙ ְכַפְרְזָלָ֑ ֵ֤ ָלא ְמַהד  ֙ל כ ִ֔ ש 

ַע׃ ר ֵֽ ק ְות  ַ֥ ין ַתדִּ ֶּ֖ ל  ע ָכל־אִּ י־ְמָרַעַ֥ ֵֽ א דִּ ְכַפְרְזָלִּ֛  ּוֵֽ
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 Dan. 2:41 ף ן ֲחַסֵ֤ ְנה ַ֞ א )מנהון( מִּ ְצְבָעָת֗ ְיָתה ַרְגַלָיִ֣א ְואֶּ י־ֲחַזַּ֜ ֵֽ ְודִּ

ה  ֱהו ִ֔ יָג֙ה תֶּ ּו ְפלִּ ל ַמְלכֵ֤ ין ַפְרזִֶּ֔ ִ֣ ְנה  ָח֙ר )ומנהון( ּומִּ י־פֶּ ֵֽ דִּ

ן־נִּ  אּומִּ ַ֥  ְצְבָתַ֥ ְיָתה דִּ י ֲחַזִ֔ ִ֣ ֙ל דִּ ּה ָכל־ֳקב  א־ַבָ֑ ֱהו  ֵֽ א לֶּ י ַפְרְזָלֶּ֖

א׃ יָנֵֽ ף טִּ ב ַבֲחַסַ֥ א ְמָעַרֶּ֖ ְרְזָלִ֔  ַפֵ֨

 

 Dan. 2:42 )ֶּ֖ל )ומנהון ין ַפְרזֶּ ַ֥ ְנה  א )מנהון( מִּ ְצְבָע֙ת ַרְגַלָיִ֔ ְואֶּ

ַנֶּּ֖ה  ה ּומִּ יָפִ֔ ִ֣ה ַתקִּ ֱהו  ת ַמְלכּוָת֙א תֶּ ן־ְקָצֵ֤ ף מִּ ין ֲחַסָ֑ ִ֣ ְנה  ּומִּ

 ַ֥ ֱהו  ה׃ התֶּ יָרֵֽ  ְתבִּ

 

Dan. 2:43  א יָנִ֔ ף טִּ ְיָת ַפְרְזָל֙א ְמָעַר֙ב ַבֲחַסִ֣ י ֲחַז֗ ִ֣ )די( ְודִּ

ם־ ין ְדָנִ֣ה עִּ ֶּ֖ ן ָדְבקִּ ֱהו ַ֥ א־לֶּ א ְוָלֵֽ ע ֲאָנָשִ֔ ְזַרִ֣ ֙ן בִּ ֱהו  ין לֶּ ֵ֤ ְתָעְרבִּ מִּ

א׃ ם־ַחְסָפֵֽ ב עִּ ְתָעַרֶּ֖ א מִּ א ָלַ֥ י ַפְרְזָלִ֔ ִ֣ א־ְכדִּ ֵֽ  ְדָנָ֑ה ה 

 

 Dan. 2:44ֹו יהַ֞ ְביֹומ  י מַ ּוֵֽ ֧ ּה ְשַמָיֵ֤א  ְלַכָיִ֣אן דִּ י֩ם ֱאָלֵ֨ ֗נּון ְיקִּ אִּ

א  ן ָלִ֣ ם ָאֳחָרֶּ֖ ה ְלַעַ֥ ְלכּוָתִ֔ ל ּוַמֵ֨ ְתַחַבִ֔ א תִּ י֙ן ָלִ֣ י ְלָעְלמִּ ֵ֤ ַמְלכּ֙ו דִּ

ּום  יא ְתקַ֥ ֶּ֖ א ְוהִּ ין ַמְלְכָוָתִ֔ ִ֣ ל  י֙ף ָכל־אִּ ק ְוָתס  ֵ֤ ק ַתדִּ ָ֑ ְשְתבִּ תִּ

 ְלָעְלַמָיֵֽא׃

 

 Dan. 2:45י־ ֵֽ ל דִּ ִ֣ ִ֣ ָכל־ֳקב  ְיָת דִּ י־ יֲחַזַ֡ ן דִּ בֶּ ת אֶַּּ֜ רֶּ ְתְגזֵֶּ֨ טּוָר֩א אִּ מִּ

א  א ְוַדֲהָבִ֔ א ַחְסָפ֙א ַכְסָפִ֣ א ְנָחָשֵ֤ ת ַפְרְזָלֵ֨ קֶּ ַהדֶּ ן ְוְ֠ יִּ יַד֗ א בִּ ָלִ֣
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יב  ַ֥ י ְדָנָ֑ה ְוַיצִּ ִ֣ ֶּ֖א ַאֲחר  ֱהו  י לֶּ ַ֥ ה דִּ א ָמִּ֛ ע ְלַמְלָכִ֔ ּה ַר֙ב הֹוַדִ֣ ֱאָלַ֥

ּה׃ פ ֵֽ ְשר  ן פִּ יַמַ֥ א ּוְמה  ְלָמֶּ֖  חֶּ

 

 Dan. 2:46 י ֹוהִּ ל ַעל־ַאְנפִ֔ ַצ֙ר ְנַפִ֣ ּוַכְדנֶּ ן ַמְלָכֵ֤א ְנבֵֽ אַדיִּ ב ְ֠

ּה׃  ֵֽ ָכה ל  ר ְלַנָסַ֥ ין ֲאַמֶּ֖ חִִּ֔ יח  ִ֣ ְנָח֙ה ְונִּ ד ּומִּ ָ֑ ֶּ֖אל ְסגִּ י   ּוְלָדנִּ

 

 Dan. 2:47 י ֱאָלֲה֗כֹון ִ֣ ֙ט דִּ ן־ְקש  ר מִּ אל ְוָאַמ֗ י ַּ֜ א ְלָדנִּ ֩ה ַמְלָכֵ֨ ָענ 

א מַ  ַ֥ ין ּוָמר  ִּ֛ ּה ֱאָלהִּ ּוא ֱאָל֧ יןהִ֣ ֶּ֖ ְלָת  ְלכִּ י ְיכ ִ֔ ִ֣ ָ֑ין דִּ ה ָרזִּ ִ֣ ְוָגל 

ה׃ א ָרָזַ֥ה ְדָנֵֽ ֶּ֖ ְגל   ְלמִּ

 

 Dan. 2:48 יָא֙ן ן ַשגִּ ן ַרְבְרָבֵ֤ י ּוַמְתָנֵ֨ ִ֣אל ַרבִּ֗ י  א ְלָדנִּ ן ַמְלָכַּ֜ יִּ ֱאַדֵ֨

ל  ין ַעֶּ֖ ְגנִִּ֔ ל ְוַרב־סִּ ָ֑ יַנִ֣ת ָבבֶּ ל ָכל־ְמדִּ ּה ַעֶּ֖ ְשְלט ִ֔ ּה ְוַהֵ֨ ְיַהב־ל ִ֔

ל׃ ֵֽ י ָבבֶּ ַ֥ ימ   ָכל־ַחכִּ

 

 Dan. 2:49 ְי אל֙ ו י  ָדנִּ יְדָת֙א דִִּּ֚ ֵֽ ל ֲעבִּ י ַעֵ֤ א ּוַמנִּ֗ ן־ַמְלָכִ֔ א מִּ ְבָעִ֣

ע  ְתַרַ֥ ֶּ֖אל בִּ י  ֹו ְוָדנִּ ד ְנגָ֑ ִ֣ ְך ַוֲעב  יַשֶּ֖ ְך מ  ל ְלַשְדַרַ֥ יַנִ֣ת ָבבִֶּ֔ ְמדִּ

א׃ פ  ַמְלָכֵֽ

 

 

 ג דניאל

 מכבשן האש ההצלה
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Dan. 3:1  ין ִ֣ ּ֙ה ַאמִּ ב רּומ  י־ְדַהִ֔ ֵֽ ם דִּ ִ֣ א ֲעַב֙ד ְצל  ר ַמְלָכ֗ ַצִ֣ ְנבּוַכְדנֶּ

יַנֶּ֖ת  ְמדִּ א בִּ ת דּוָרִ֔ ְקַעִ֣ ּ֙ה ְבבִּ ימ  ת ֲאקִּ ָ֑ ין שִּ ִ֣ ֶּּ֖ה ַאמִּ ין ְפָתי  תִִּ֔ שִּ

ל׃ ֵֽ  ָבבֶּ
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 Dan. 3:2 א ֲאַחְשַדְרְפַנָיַ֡ ְכַנִ֣ש ׀ ַלֵֽ ח ְלמִּ א ְשַלַ֡ ר ַמְלָכַ֡ ַצִ֣ ּוְנבּוַכְדנֶּ

ְגנַ  א  אָיִ֣ סִּ ְפָתי ִ֔ ְבַרָיֵ֤א ְדָתְבַרָי֙א תִּ א ֲאַדְרָגְזַרָי֩א ְגָדֵ֨ ַפֲחָוָתַ֡ ּוֵֽ

ים  ֶּ֖ י ֲהק  ַ֥ א דִּ ֙א ַלֲחנַֻכִ֣ת ַצְלָמִ֔ ת  א ְלמ  יָנָתָ֑ ֵֽ ִ֣י ְמדִּ נ  ְלט  ל שִּ ְוכ ֶּ֖

א׃ ר ַמְלָכֵֽ ַצַ֥  ְנבּוַכְדנֶּ

 

 Dan. 3:3 ְִ֣גַנָי א סִּ ין ֲאַחְשַדְרְפַנָיַ֡ ְתַכְנשִַּ֡ ֵֽ ן מִּ יִּ אַדַ֡ ַפחֲ ב  אא ּוֵֽ  ָוָתַ֡

ִ֣י  נ  ְלט  ֙ל שִּ א ְוכ  ְפָתי ֗ א תִּ ְבַרָיַּ֜ ֲאַדְרָגְזַרָיִ֣א ְגָדְבַרָי֩א ְדָתֵ֨

ר ַמְלָכָ֑א  ַצִ֣ ים ְנבּוַכְדנֶּ ֶּ֖ י ֲהק  ַ֥ א דִּ ת ַצְלָמִ֔ א ַלֲחנַֻכִ֣ יָנָתִ֔ ֵֽ ְמדִּ

ר׃ ַצֵֽ ים ְנבּוַכְדנֶּ ֶּ֖ י ֲהק  ַ֥ א דִּ ל ַצְלָמִ֔ ִ֣ י֙ן ָלֳקב  ְימִּ  )וקאמין( ְוָקֵֽ

 

 Dan. 3:4 ִ֣ א ֻאַמָיֶּ֖א  אְוָכרֹוָזֶּ֖א ָקר  ְמַמָיִ֔ י֙ן ַעֵֽ ְמרִּ ֹון ָאֵֽ ל ְלכֵ֤ יִּ ְבָחָ֑

ָשַנָיֵֽא׃  ְולִּ

 

 Dan. 3:5 יָתא ְשרֹוקִּ ל ַקְרָנִ֣א ַמְ֠ ּון ָקִ֣ ְשְמעַ֡ י־תִּ ֵֽ א דִּ ָדָנַ֡ ְבעִּ

ִ֣י  ל ְזנ  ה ְוכ ֶּ֖ ְנָיִ֔ י֙ן סּוְמפ ִ֣ רִּ ֹוס ַסְבָכֵ֤א ְפַסְנת  )קיתרוס( ַקְתרֵ֨

ּון ְפלֵ֤ א תִּ ִ֣  ְזָמָרָ֑ ְסְגדּו֙ן ְלצֶּ םְותִּ ר  לֶּ ַצַ֥ ים ְנבּוַכְדנֶּ ֶּ֖ י ֲהק  ַ֥ א דִּ ַדֲהָבִ֔

א׃  ַמְלָכֵֽ

 

 Dan. 3:6ֹוא־ א ְלגֵֽ ְתְרמ ִ֔ א יִּ ְסֻגָ֑ד ַבּה־ַשֲעָתִ֣ ל ְויִּ ֶּ֖ פ  א יִּ י־ָלַ֥ ּוַמן־דִּ

א׃ ְדָתֵֽ ֵֽ א ָיקִּ ּון נּוָרֶּ֖  ַאתַ֥
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 Dan. 3:7 ֵֽין ָכ ִ֣ ְמעִּ י ָשֵֽ ִ֣ א ְכדִּ ְמָנַ֡ ּה־זִּ ה ב  ל ְדָנַ֡ ִ֣ א ָכל־ֳקב  ל־ַעְמַמָיַ֡

ל ַקְרָנ֩א ַמְש  אָקִ֣ יָתַּ֜ ֹוקִּ ֹוס ַשְבָכ֙א  רֵ֨ )קיתרס( ַקְתרֵ֤

א ֻאַמָיִ֣א  ְמַמָיַּ֜ ל־ַעֵֽ ין ָכֵֽ ְפלִֵּ֨ א ָנֵֽ ִ֣י ְזָמָרָ֑ ל ְזנ  ין ְוכ ֶּ֖ ִ֔ רִּ ְפַסְנט 

א׃ ר ַמְלָכֵֽ ַצַ֥ ים ְנבּוַכְדנֶּ ֶּ֖ י ֲהק  ַ֥ א דִּ ם ַדֲהָבִ֔ לֶּ ִ֣ י֙ן ְלצֶּ ְגדִּ א ָסֵֽ ָשַנָי֗  ְולִּ

 

 Dan. 3:8 ָבּו כ ֶּ֖ א ְקרִּ ְמָנִ֔ ּה־זִּ ל ְדָנ֙ה ב  ֵ֤ יןל־ֳקב  ִ֣ ין  ֻגְברִּ ָ֑ ַכְשָדאִּ

ֵֽא׃ י ְיהּוָדי  ַ֥ ֹון דִּ יהֶּ֖  ַוֲאַכַ֥לּו ַקְרצ 

 

 Dan. 3:9 ין ַ֥ ר ַמְלָכָ֑א ַמְלָכֶּ֖א ְלָעְלמִּ ַצֶּ֖ ְנבּוַכְדנֶּ ין לִּ ִ֔ ְמרִּ ֲענֹ֙ו ְוָאִ֣

י׃  ֵֽ  ֱחיִּ

 

Dan. 3:10  ִ֣ ֒ם דִּ ְמָת ְטע  ְנְת ַמְלָכ֮א ָשִ֣ י־)אנתה( ַאִ֣ ֵֽ ש דִּ י ָכל־ֱאָנַ֡

ל ַקְרָנִ֣א ַמְ֠  ע ָקִ֣ ְשַמַ֡ יָתאיִּ קִּ ֹוס ַשְבָכֵ֤א  ְשר  )קיתרס( ַקְתרֵ֨

ְסֻגֶּ֖ד  ל ְויִּ ַ֥ פ  א יִּ ִ֣י ְזָמָרָ֑ ל ְזנ  ה ְוכ ֶּ֖ ְנָיִ֔ י֙ן )וסיפניה( ְוסּופ ִ֣ רִּ ְפַסְנת 

א׃ ם ַדֲהָבֵֽ לֶּ ַ֥  ְלצֶּ

 

 Dan. 3:11 ֵֽא ְלג ְתְרמ ֵ֕ ְסֻגָ֑ד יִּ ל ְויִּ ֶּ֖ פ  א יִּ י־ָלַ֥ א ּוַמן־דִּ ּון נּוָרֶּ֖ ֹוא־ַאתַ֥

א׃ ְדָתֵֽ ֵֽ  ָיקִּ

 

 Dan. 3:12 ְי ֻגב יַתַ֞ יןאִּ ִ֣ יַד֙ת  רִּ יָת ָיְתהֹו֙ן ַעל־ֲעבִּ ֵ֤ י־ַמנִּ ֵֽ ן דִּ ְיהּוָדאיִּ֗

ְך ָלא־ ל ֗ ֹו ֻגְבַרָיִ֣א אִּ ד ְנגָ֑ ִ֣ ְך ַוֲעב  יַשֶּ֖ ְך מ  ל ַשְדַרַ֥ יַנִ֣ת ָבבִֶּ֔ ְמדִּ
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א  אָלָהְ֙ך ָלִ֣ ֵֽ ם )לאלהיך( ל  ְך ַמְלָכ֙א ְטע ִ֔ ּו )עליך( ֲעָלֵ֤ מֵֽ ָשֵ֨

י הֲ  ַ֥ א דִּ ם ַדֲהָבִּ֛ לֶּ ֧ ין ּוְלצֶּ יְמתָ ָפְלחִִּ֔ ֶּ֖ א  ק  ין׃ָלַ֥ ֵֽ  ס  ָסְגדִּ

 

 Dan. 3:13 ה ה ֲאַמ֙ר ְלַהְיָתָיִ֔ ְרַגִ֣ז ַוֲחָמִ֔ ַצ֙ר בִּ ן ְנבּוַכְדנֶּ יִּ אַדֵ֤ ב 

ם  יּו ֳקָדַ֥ יָתֶּ֖ ְך ה  ל ִ֔ ֙ן ֻגְבַרָיִ֣א אִּ יִּ אַד֙ ֹו ב  ד ְנגָ֑ ִ֣ ְך ַוֲעב  יַשֶּ֖ ְך מ  ְלַשְדַרַ֥

א׃  ַמְלָכֵֽ

 

 Dan. 3:14 ַא ש ֹון ַהְצָדֵ֕ ר ְלהִ֔ ַצ֙ר ְוָאַמִ֣ ַכְדנֶּ ֵ֤ה ְנֻבֵֽ ְךָענ  ְך  ְדַרַ֥ יַשֶּ֖ מ 

י  ַ֥ א דִּ ם ַדֲהָבִּ֛ לֶּ ֧ ין ּוְלצֶּ ְלחִִּ֔ יכֹו֙ן ָפֵֽ ית  ֵֽ א אִּ י ָלֵ֤ אָלַה֗ ֵֽ ֹו ל  ד ְנגָ֑ ִ֣ ַוֲעב 

ין׃ ֵֽ ְגדִּ א ָסֵֽ ת ָלַ֥ ימֶּ ֶּ֖  ֲהק 

 

 Dan. 3:15 ּון ְשְמעַ֡ י־תִּ ֵֽ א דִּ ָדָנַ֡ י ְבעִּ ִ֣ ין דִּ ידִּ֗ ֹון ֲעתִּ יכִ֣ ית  ֵֽ ן אִּ ֧ ן ה  ְכַעַ֞

א )קיתרס(  יָתִ֣ ל ַקְרָנִ֣א ַמְשרֹוקִּ א  ֹוסַקְתרִ֣ ָקִ֣ ַשְבָכַ֡

ְסְגדּו֮ן  ּון ְותִּ ְפלִ֣ א תִּ ִ֣י ְזָמָר֗ ל ׀ ְזנ  ה ְוכ ִ֣ ְנָיַּ֜ י֩ן ְוסּוְמפ ֵ֨ רִּ ְפַסְנת 

ֹון  ְתְרמִ֔ ה תִּ ּון ַבּה־ַשֲעָתִ֣ ְסְגדִ֔ א תִּ ֙ן ָלִ֣ ֒ת ְוה  י־ַעְבד  ֵֽ א דִּ ְלַצְלָמִ֣

י ֵֽ י ְיש  ַ֥ ּה ד  ּוא ֱאָלִ֔ א ּוַמן־הִ֣ ְדָתָ֑ ֵֽ א ָיקִּ ּון נּוָרֶּ֖ ֹוא־ַאתַ֥ ֹוןזְ ְלגֵֽ ְנכֶּ֖  בִּ

י׃ ן־ְיָדֵֽ  מִּ

 

 Dan. 3:16 ין ְלַמְלָכָ֑א ֶּ֖ ֹו ְוָאְמרִּ ד ְנגִ֔ ִ֣ יַשְ֙ך ַוֲעב  ְך מ  ֲע֗נֹו ַשְדַרֵ֤

ְתָגֶּ֖ם  ין ֲאַנְ֧חָנה ַעל־ְדָנִּ֛ה פִּ א־ַחְשחִֵּ֨ ר ָלֵֽ ַצִ֔ ּוַכְדנֶּ ְנבֵֽ

ְך׃  ַלֲהָתבּוָתֵֽ
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 Dan. 3:17ל ֶּ֖ ין ָיכִּ ְלחִִּ֔ י־ֲאַנְִ֣חָנא ָפֵֽ ֵֽ ָנ֙א דִּ י ֱאָלַה֙ יַת֗ ן אִּ ִ֣  ה 

יָזבּוַתָ֑  ְך ַמְלָכֶּ֖א  ָנאְלש  ן־ְיָדַ֥ א ּומִּ ְדָתִּ֛ ֵֽ א ָיקִּ ּון נּוָר֧ ן־ַאתֵ֨ מִּ

ב׃ ֵֽ יזִּ  ְיש 

 

 Dan. 3:18 )י )לאלהיך ֵ֤ ְך ַמְלָכָ֑א דִּ א־ָלֶּ֖ ֱהו  יַע לֶּ ַ֥ א ְידִּ ן ָלִ֔ ִ֣ ְוה 

י  ַ֥ א דִּ ם ַדֲהָבִּ֛ לֶּ ֧ ין ּוְלצֶּ ְלחִִּ֔ ָנא ָפֵֽ יַתִ֣ אָלָהְ֙ך ָלא־ )איתינא( אִּ ֵֽ ל 

ְסֻגֵֽ  א נִּ יְמָת ָלַ֥ ֶּ֖  ד׃ ס ֲהק 

 

 Dan. 3:19  ןב יִּ ֙י  אַדֵ֨ ם ַאְנ֙פֹוהִּ ֵ֤ א ּוְצל  י ֱחָמ֗ ִ֣ ְתְמלִּ ר הִּ ַצַּ֜ ְנבּוַכְדנֶּ

ֵ֤ה  ֹו ָענ  ד ְנגָ֑ ִ֣ ְך ַוֲעב  יַשֶּ֖ ְך מ  י ַעל־ַשְדַרַ֥ ְשַתנִִּ֔ )אשתנו( אֶּ

ֵּֽה׃  ְזי  ֶּ֖ה ְלמ  י ֲחז  ַ֥ ל דִּ ה ַעִּ֛ ְבָעִ֔ ד־שִּ א ַחֵ֨ ִ֣א ְלַאתּוָנִ֔ ז   ְוָאַמ֙ר ְלמ 

 

 Dan. 3:20 ְּוְלֻגב ִ֣ ֙ל דִּ יִּ י־ַח֙ ר  ָבֵֽ ין גִּ ֵ֤ ה  ירִּ ּה ֲאַמ֙ר ְלַכָפָתִ֔ ְבַחְיל ִ֔

א׃ ְדָתֵֽ ֵֽ א ָיקִּ ּון נּוָרֶּ֖ א ְלַאתַ֥ ְרמ ֵ֕ ֹו ְלמִּ ד ְנגָ֑ ִ֣ ְך ַוֲעב  יַשֶּ֖ ְך מ   ְלַשְדַרַ֥

 

 Dan. 3:21 יהֹו֙ן תּ֙ו ְבַסְרָבל  ְך ְכפִּ֙ ל ֗ ן ֻגְבַרָיִ֣א אִּ יִּ אַדַּ֜ ב 

ֹון ְוַכְרְבלָ  יהִ֔ יו )פטישיהון( ַפְטש  ֹון ּוְרמִֵּ֕ יהָ֑ ֹון ּוְלֻבש  ְתהֶּ֖

א׃ ְדָתֵֽ ֵֽ א ָיקִּ ּון נּוָרֶּ֖ ֹוא־ַאתַ֥  ְלגֵֽ
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 Dan. 3:22 ה ְוַאתּוָנֶּ֖א ת ַמְלָכ֙א ַמְחְצָפִ֔ ַלֵ֤ י מִּ ן־דִַּ֞ ה מִּ ל ְדָנ֗ ִ֣ ָכל־ֳקב 

ד  ִ֣ יַשְ֙ך ַוֲעב  ְך מ  קּ֙ו ְלַשְדַרֵ֤ ֙ י ַהסִּ ֵ֤ ְך דִּ ל ֗ יָרא ֻגְבַרָיִ֣א אִּ ָ֑ ִ֣ה ַיתִּ ז  א 

 ִ֣ ֹו ַקטִּ א׃ְנגִ֔ י נּוָרֵֽ ַ֥ א דִּ יָבֶּ֖ ֹון ְשבִּ מִ֔  ל הִּ

 

 Dan. 3:23 ֹו ד ְנגָ֑ ִ֣ ְך ַוֲעב  יַשֶּ֖ ְך מ  ֹון ַשְדַרַ֥ הִ֔ ת  ְ֙ך ְתָלִ֣ ל  ְוֻגְבַרָיֵ֤א אִּ

ין׃ פ ֵֽ א ְמַכְפתִּ ְדָתֶּ֖ ַֽקִּ א ָיֵֽ ֹוא־ַאתּון־נּוָרַ֥ לּו ְלגֵֽ  ְנַפִּ֛

 

 Dan. 3:24 ִּם ְבה א ְתַוֶּּ֖ה ְוָקִ֣ ר ַמְלָכִ֔ ַצִ֣ ֙ן ְנבּוַכְדנֶּ יִּ ה ֱאַד֙ ה ָענ ֵ֨ ְתְבָהָלָ֑

יָנא ְלגֹוא־נּוָר֙א  ֵ֤ א ְרמ  ין ְתָלָתַּ֜ ֵ֨ י ֲהָל֩א ֻגְברִּ ְב֗רֹוהִּ ר ְלַהָדֵֽ ְוָאַמַּ֜

א׃ א ַמְלָכֵֽ יָבֶּ֖ א ַיצִּ י֙ן ְלַמְלָכִ֔ ן ְוָאְמרִּ ין ָעַנֵַֽ֤יִּ  ְמַכְפתִִּ֔

 

 Dan. 3:25 ה א־ֲאָנֵ֨ ר ָהֵֽ ִ֣ה ְוָאַמ֗ הָענ  ֙ן  ָחז ַּ֜ יִּ ה ְשַר֙ ין ַאְרְבָע֗ ִ֣ ֻגְברִּ

 ִ֣ י ַמְהְלכִּ ִ֣ ּ֙ה דִּ ו  ֹון ְור  י ְבהָ֑ יַתִ֣ ל ָלא־אִּ א ַוֲחָבֶּ֖ ֹוא־נּוָרִ֔ ין ְבגֵֽ

ין׃ ס  ֵֽ ה ְלַבר־ֱאָלהִּ ֶּ֖ ה ָדמ  יָעָאִ֔ בִּ  )רביעיא( ְרֵֽ

 

 Dan. 3:26 ְדָת֒א ֵֽ א ָיקִּ ּון נּוָרִ֣ ְתַר֮ע ַאתִ֣ ר לִּ ַצ֗ ב ְנבּוַכְדנֶּ ִ֣ ן ְקר  יִּ אַדַּ֜ ב 

ִ֣ה וְ  רָענ  ֹו ַעבְ  ָאַמ֗ ד־ְנגִּ֛ ְך ַוֲעב  יַש֧ ְך מ  א ַשְדַרֵ֨ י־ֱאָלָהַ֥ ֵֽ י דִּ ֹוהִּ דִּ֛

ְך  יַשִּ֛ ְך מ  ין ַשְדַרַ֥ ְפקִּ֗ ן ָנֵֽ יִּ אַדִ֣ ֹו ב  ֱאתָ֑ ה ֻפִ֣קּו וֶּ ָלָאֶּ֖ )עליא( עִּ

א׃ ֹוא נּוָרֵֽ ן־גַ֥ ֹו מִּ ד ְנגֶּ֖ ַ֥  ַוֲעב 
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 Dan. 3:27 ְָגַנָיִ֣א ּוַפֲחו א סִּ ין ֲאַחְשַדְרְפַנָיַ֞ ְתַכְנשִּ ֵֽ מִּ י  ָתא֮ ּוְ֠ ִ֣ ְוַהָדְבר 

ן ְלֻגְבַר  ְשְמ֗הֹון ַמְלָכ֒א ָחַזִַֽ֣יִּ א ְבגֶּ ט נּוָרַּ֜ א־ְשל ֵ֨ ֩י ָלֵֽ ְך דִּ ל ַ֡ ָיִ֣א אִּ

יַח  ִ֣ ֹו ְור  א ְשנָ֑ ֹון ָלִ֣ יהֶּ֖ ְך ְוָסְרָבל  ְתָחַרִ֔ א הִּ אְשהֹו֙ן ָלִ֣ ֵֽ ר ר  ּוְשַעֵ֤

ֹון׃ ת ְבהֵֽ א ֲעָדֶּ֖ ּור ָלַ֥  נִ֔

 

 Dan. 3:28 ֵ֤ ר ְברִּ ר ְוָאַמ֗ ַצַּ֜ ּוַכְדנֶּ ה ְנבֵֽ ְך  יְךָענ ֵ֨ י־ַשְדַרֵ֤ ֵֽ ֱאָלֲההֹו֙ן דִּ

ישַ  י ה מ  ַ֥ י דִּ ֹוהִּ ִ֣ב ְלַעְבדִ֔ יזִּ ּ֙ה ְוש  ח ַמְלֲאכ  י־ְשַלֵ֤ ֵֽ ֹו דִּ ד ְנגִ֔ ִ֣ ְ֙ך ַוֲעב 

בּו )גשמיהון(  יַהִ֣ יו ו וִּ ת ַמְלָכ֙א ַשנִִּ֔ ַלֵ֤ י ּומִּ ֹוהִּ צּו ֲעלָ֑ ֶּ֖ ְתְרחִּ הִּ

ְסגְ  א־יִּ ּון ְוָלֵֽ ְפְלחֵ֤ א־יִּ י ז ָלֵֽ ְשְמ֗הֹון דְִּ֠ ן  דּון֙ גֶּ ֶּ֖ ּה ָלה  ְלָכל־ֱאָלִ֔

ֹון׃ ֲההֵֽ אָלֵֽ  ל 

 

 Dan. 3:29 ר י־י אַמֵ֤ ֵֽ ן דִּ ָש֗ ה ְולִּ ם ֻאָמַּ֜ ֩י ָכל־ַעֵ֨ ֒ם דִּ ים ְטע  ִ֣ ֮י שִּ נִּ ּומִּ

ֹוא  ד ְנגִ֔ ִ֣ יַשְ֙ך ַוֲעב  ְך מ  י־ַשְדַרֵ֤ ֵֽ ל ֱאָלֲה֗הֹון דִּ )שלה( ָשלּ֙ו ַעִ֣

יַת֙י  א אִּ י ָלֵ֤ ִ֣ ל דִּ ָ֑ה ָכל־ֳקב ֗ ְשַתּו  י יִּ ִ֣ ּה ְנָולִּ ֶּ֖ ד ּוַבְית  ְתֲעב ִ֔ ין יִּ ִ֣ ַהָדמִּ

ה ָאחֳ  ה׃ֱאָלִ֣ ְדָנֵֽ ה כִּ ֻכַ֥ל ְלַהָצָלֶּ֖ י־יִּ ֵֽ ן דִּ  ָרִ֔

 

 Dan. 3:30 ֹו ד ְנגֶּ֖ ַ֥ ְך ַוֲעב  יַשִּ֛ ְך מ  ח ְלַשְדַרַ֥ א ַהְצַלִּ֛ ן ַמְלָכ֗ יִּ אַדִ֣ ב 

ל׃ פ ֵֽ יַנַ֥ת ָבבֶּ ְמדִּ  בִּ

 

 Dan. 3:31 ָשַנָיִּ֛א א ֻאַמָי֧א ְולִּ ְמַמָיַ֞ ָכל־ַעֵֽ א ְלֵֽ ר ַמְלָכ֗ ַצִ֣ ְנבּוַכְדנֶּ

ין בְ  ַ֥ י־ )דארין( ָדְירִּ ֵֽ א׃דִּ ֵֽ ְשג  ֹון יִּ א ְשָלְמכַ֥  ָכל־ַאְרָעֶּ֖
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 Dan. 3:32 )א )עליא י ֱאָלָהֶּ֖ מִִּ֔ ד עִּ י ֲעַבִ֣ א דִִּּ֚ ְמַהָיִ֔ ַתָי֙א ְותִּ ָאֵֽ

י ְלַהֲחָוָיֵֽה׃ ָדַמֶּ֖ ָ ר קֵֽ ה ְשַפַ֥ ָלָאָ֑  עִּ

 

 Dan. 3:33 ין ָ֑ יפִּ ה ַתקִּ י ְכָמִ֣ ֹוהִּ ְמהֶּ֖ ין ְותִּ ה ַרְבְרבִִּ֔ ֙י ְכָמִ֣ ָא֙תֹוהִּ

ּות עָ  ּ֙ה ַמְלכִ֣ ר׃ַמְלכּות  ר ְוָדֵֽ ם־ָדַ֥ ֶּּ֖ה עִּ ם ְוָשְלָטנ   ַלִ֔

 

 

 דניאל ד

 שיגעון נבוכדנצר

 

 Dan. 4:1י׃ ֵֽ יְכלִּ י ְוַרְעַנֶַּֽ֖ן ְבה  יתִִּ֔ י֙ת ְבב  ה ֲהו  ֵ֤ ר ְשל  ַצ֗  ֲאָנִ֣ה ְנבּוַכְדנֶּ

 

 Dan. 4:2 ַ֥י ְזו  י ְוחֶּ ְשְכבִִּ֔ ל־מִּ י֙ן ַעֵֽ רִּ י ְוַהְרה  ַנָ֑נִּ יַדֲחלִּ ֵֽ ֶּ֖ית וִּ ם ֲחז  לֶּ ַ֥ ח 

י ְיַבֲהֻלַנֵֽ  ֶּ֖ אשִּ י׃ר   נִּ

 

 Dan. 4:3 ל ָ֑ י ָבבֶּ ִ֣ ימ  ל ַחכִּ י ְלכ ֶּ֖ ָדַמִ֔ ה ָקֵֽ ם ְלַהְנָעָלִ֣ ים ְטע ִ֔ ִ֣ ֙י שִּ נִּ ּומִּ

י׃ נִּ ֹוְדֻעַנֵֽ א ְיהֵֽ ְלָמֶּ֖ ר חֶּ י־ְפַשַ֥ ֵֽ  דִּ
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 Dan. 4:4 )א )כשדיא ְשַפָיִ֔ ין ַחְרֻטַמָי֙א ָאֵֽ ן )עללין( ָעלִּ֗ יִּ אַדִ֣ ב 

ר ֲאָנה֙  א ָאַמֵ֤ ְלָמ֗ י ְוָגְזַרָיָ֑א ְוחֶּ ֶּ֖ ּה ָלא־ ַכְשָדא  ֶּ֖ ְשר  ֹון ּופִּ יהִ֔ מ  ֳקָדִ֣

י׃ ֵֽ ין לִּ ַ֥  ְמהֹוְדעִּ

 

 Dan. 4:5 ְלְטַשאַצ֙ר ּה ב  ֵ֤ י־ְשמ  ֵֽ אל דִּ י ַּ֜ י ָדנִּ ָדַמֵ֨ ין ַעל֩ ָקֵֽ ַ֡ ד ָאֳחר  ְוַעִ֣

י  ֹוהִּ ָדמַ֥ א ָקֵֽ ְלָמֶּ֖ ּה ְוחֶּ ָ֑ ין ב  ֶּ֖ ישִּ ין ַקדִּ ַ֥ ּוַח־ֱאָלהִּ י רֵֽ ִּ֛ י ְודִּ ם ֱאָלהִִּ֔ ְכֻשִ֣

ת׃ ֵֽ  ַאְמר 

 

 Dan. 4:6 ְַלְטַשאצ ּוַח ב  י רִ֣ ת דְִּ֠ ְדע ֗ י ׀ ֲאָנִ֣ה יִּ ִ֣ ב ַחְרֻטַמָי֒א דִּ ֮ר ַרִ֣

י־ ֵֽ י דִּ ֧ ְלמִּ י חֶּ ְזו ֵ֨ ְך חֶּ ִ֣ס ָלָ֑ ז ָלא־ָאנ  ְך ְוָכל־ָרֶּ֖ י֙ן ָבִ֔ ישִּ ין ַקדִּ ֵ֤ ֱאָלהִּ

ר׃ ּה ֱאַמֵֽ ֶּ֖ ְשר  ִּ֛ית ּופִּ  ֲחז 

 

 Dan. 4:7 ן יָלִּ֛ ּו אִּ ית ַוֲאלַ֥ ִ֣ה ֲהו ִ֔ י ָחז  ָ֑ ְשְכבִּ ל־מִּ י ַעֵֽ ֶּ֖ אשִּ ַ֥י ר  ְזו  ְוחֶּ

יא׃ ֵֽ ּה ַשגִּ ַ֥ א ְורּומ  ֹוא ַאְרָעֶּ֖  ְבגַ֥

 

 Dan. 4:8 ּה ֶּ֖ א ַוֲחזֹות  ְשַמָיִ֔ א לִּ ִ֣ ְמט  ּ֙ה יִּ ף ְורּומ  ָ֑ יָלָנֶּ֖א ּוְתקִּ ֵֽ ה אִּ ְרָבַ֥

א׃ ֹוף ָכל־ַאְרָעֵֽ  ְלסַ֥

 Dan. 4:9 ּה ָ֑ ָלא־ב  ֹון ְלכ ֶּ֖ יא ּוָמזֵ֨ ּה ַשגִִּ֔ ִ֣ ְנב  י֙ר ְואִּ ֵּ֤ה ַשפִּ ָעְפי 

יַוִ֣ת ל ׀ ח  ִ֣ י ַתְטל  ֹוהִּ תַּ֜ ֙י )ידרון( ְידּוָר֙ן  ְתח  א ּוְבַעְנ֙פֹוהִּ ָבָר֗

א׃ ְשָרֵֽ ַ֥ין ָכל־בִּ ְתזִּ ֶּּ֖ה יִּ נ  א ּומִּ י ְשַמָיִ֔ ִ֣ ֲפר   צִּ
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 Dan. 4:10 יר ִ֣ י ַוֲאלּ֙ו עִּ ָ֑ ְשְכבִּ ל־מִּ י ַעֵֽ ֶּ֖ אשִּ ַ֥י ר  ְזו  ִּ֛ית ְבחֶּ ַ֥ה ֲהו  ָחז 

ת׃ ֵֽ ן־ְשַמָיֶּ֖א ָנחִּ יש מִּ  ְוַקדִִּ֔

 

 Dan. 4:11 ַ֗ן ָאמ ִ֣ ל ְוכ  יִּ א ְבַחַּ֜ ֵ֨ י ָקר  ֹוהִּ צּו ַעְנפִ֔ ִ֣ יָלָנ֙א ְוַקצִּ ֵֽ דּו אִּ ר ג ֵ֤

י  ֹוהִּ ן־ַתְחתִ֔ יְוָת֙א מִּ ֵֽ ּה ְתֻנֵ֤ד ח  ָ֑ ְנב  רּו אִּ ֶּּ֖ה ּוַבַדִ֣ רּו ָעְפי  ַאַתַ֥

י׃ ֹוהִּ ן־ַעְנפֵֽ ְפַרָיֶּ֖א מִּ  ְוצִּ

 

 Dan. 4:12י־ ֵֽ ֱאסּו֙ר דִּ ֵֽ קּו ּובֶּ א ְשֻבִ֔ ֙י ְבַאְרָעִ֣ ר ָשְר֙שֹוהִּ ַקֵ֤ ם עִּ ְבַרֵ֨

ִ֣ל ּונְ  ם־ַפְרזֶּ ע ְועִּ ְצַטַבִ֔ ל ְשַמָי֙א יִּ א ּוְבַטֵ֤ י ָבָרָ֑ ִ֣ א דִּ ְתָאֶּ֖ ש ְבדִּ ָחִ֔

א׃ ב ַאְרָעֵֽ ּה ַבֲעַשַ֥ ֶּ֖ א ֲחָלק  יְוָתַ֥  ח 

 

 Dan. 4:13 יָוֶּ֖ה ב ח  ֹון ּוְלַבַ֥ א ְיַשנִ֔ ן־ )אנושא( ֲאָנָשִ֣ ּ֙ה מִּ ְבב  לִּ

י׃ ֹוהִּ ּון ֲעלֵֽ ין ַיְחְלפַ֥ ֶּ֖ ָדנִּ ה עִּ ְבָעַ֥ ּה ְושִּ ָ֑ ב ל  ִ֣ ְתְיהִּ  יִּ

 

 Dan. 4:14 א ְלָתָ֑ ֵֽ ין ְשא  ֶּ֖ ישִּ ר ַקדִּ אַמַ֥ א ּומ  ְתָגָמִ֔ י֙ן פִּ ירִּ ת עִּ ְגז ַרֵ֤ בִּ

ה  ָלָאַּ֜ יט )עליא( עִּ י־ַשלִֵּ֨ ֵֽ ַיָיא דִּ ּון ַחְ֠ ְנְדעִ֣ י יִּ ִ֣ ת דִּ ְבַרַ֡ ַעד־דִּ

ּה ה  ַנִ֔ ְתנִּ ֙א יִּ ְצב  י יִּ ֵ֤ א ּוְלַמן־דִּ ּות )אנושא( ֲאָנָש֗ ְבַמְלכִ֣

ים )עליה( עֲ  ַ֥ ים ְיקִּ ֶּ֖ ל ֲאָנשִּ ּה׃ּוְשַפַ֥  ַלֵֽ

 

 Dan. 4:15 )ר )ואנתה ַצָ֑ ית ֲאָנֶּ֖ה ַמְלָכִ֣א ְנבּוַכְדנֶּ א ֲחז ִ֔ ְלָמִ֣ ְדָנ֙ה חֶּ

י ׀ ָכל־ ִ֣ ֙ל דִּ ר ָכל־ֳקב  א ׀ ֱאַמ֗ ִ֣ ְשר  ר פִּ ְלְטַשאַצַּ֜ ְנְת ב  ְוַאֵ֨
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י )ואנתה(  נִּ ֻעַתִ֔ ְשָר֙א ְלהֹוָדִ֣ ין פִּ ֵ֤ א־ָיְכלִּ י ָלֵֽ י ַמְלכּותִּ֗ ִ֣ ימ  ַחכִּ

י ִּ֛ ל דִּ ְנְת ָכה ִ֔ ְך׃ ְוַאִ֣ ין ָבֵֽ ֶּ֖ ישִּ ין ַקדִּ ַ֥ ּוַח־ֱאָלהִּ  רֵֽ

 

 Dan. 4:16 ְשתֹוַמ֙ם ר אֶּ ְלְטַשאַצ֗ ּה ב  ִ֣ י־ְשמ  ֵֽ אל דִּ י ַּ֜ נִּ ן ָדֵֽ יִּ ֱאַדֵ֨

ר  א ְוָאַמ֗ ה ַמְלָכַּ֜ ָּ֑ה ָענ ֵ֨ י ְיַבֲהֻלנ  הִּ נ ֶּ֖ ה ְוַרְעי  ה ֲחָדִ֔ ְכָשָעִ֣

ֵ֤ה ב   ְך ָענ  ל־ְיַבֲהָלִ֔ ֙א ַאֵֽ ְשר  א ּופִּ ְלָמֵ֤ ְלְטַשאַצ֙ר חֶּ ְלְטַשאַצ֙ר ב 

ּה  ַ֥ ְשר  ְך ּופִּ ְנָאֶּ֖ א )לשנאיך( ְלָשֵֽ ְלָמַ֥ י חֶּ ֵ֕ ר )מראי( ָמרִּ ְוָאַמִ֔

ְך׃  )לעריך( ְלָעָרֵֽ

 

 Dan. 4:17 א ִ֣ ְמט  ּ֙ה יִּ ף ְורּומ  ָ֑ ה ּוְתקִּ י ְרָבֶּ֖ ַ֥ ְיָת דִּ י ֲחַזִ֔ ִ֣ יָלָנ֙א דִּ ֵֽ אִּ

א׃ ּה ְלָכל־ַאְרָעֵֽ ֶּ֖ א ַוֲחזֹות  ְשַמָיִ֔  לִּ

 

 Dan. 4:18 י֙ר ֵּ֤ה ַשפִּ ּה ְוָעְפי  ָ֑ ָלא־ב  ֹון ְלכ ֶּ֖ יא ּוָמזֵ֨ ּה ַשגִִּ֔ ִ֣ ְנב  ְואִּ

י  ַ֥ ֲפר  ְשְכָנֶַּֽ֖ן צִּ י יִּ ֹוהִּ א ּוְבַעְנפֵ֕ יַוִ֣ת ָבָרִ֔ י ְתדּו֙ר ח  ֗תֹוהִּ ְתח 

 ְשַמָיֵֽא׃

 

 Dan. 4:19 ְפְת ָ֑ ית ּוְתק  י ְרַבֶּ֖ ַ֥ א דִּ ּוא ַמְלָכִ֔ )אנתה( ַאְנְת־הִ֣

א ְוָשלְ  ְשַמָיִ֔ ת לִּ ְך ְרָב֙ת ּוְמָטִ֣ א׃ּוְרבּוָתֵ֤ ֹוף ַאְרָעֵֽ  ָטָנְֶַּֽ֖ך ְלסַ֥

 

 Dan. 4:20 א ן־ְשַמָיַ֡ ת ׀ מִּ ִ֣ יש ָנחִּ ִ֣ יר ְוַקדִּ ִ֣ א עִּ י ֲחָזִ֣ה ַמְלָכַ֡ ִ֣ ְודִּ

א  ֙י ְבַאְרָעִ֣ ר ָשְר֙שֹוהִּ ַקֵ֤ ם עִּ י ְבַרֵ֨ א ְוַחְב֗לּוהִּ יָלָנַּ֜ ֵֽ דּו אִּ ְוָאַמ֩ר ג ֵ֨
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י בָ  ִ֣ א דִּ ְתָאֶּ֖ ש ְבדִּ ִ֣ל ּוְנָחִ֔ י־ַפְרזֶּ ֵֽ ֱאסּו֙ר דִּ קּו ּובֶּ ל ְשֻבִ֔ א ּוְבַט֧ ָרָ֑

ה  ְבָעַ֥ י־שִּ ֵֽ ד דִּ ּה ַעִּ֛ יַוֵ֤ת ָבָר֙א ֲחָלק ִ֔ ם־ח  ע ְועִּ ְצַטַב֗ ְשַמָיִ֣א יִּ

י׃ ֹוהִּ ּון ֲעלֵֽ ין ַיְחְלפַ֥ ֶּ֖ ָדנִּ  עִּ

 

 Dan. 4:21 י ַ֥ יא דִּ ָלָא֙ה הִִּ֔ ת )עליא( עִּ א ַמְלָכָ֑א ּוְגז ַרֵ֤ ְשָרֶּ֖ ְדָנַ֥ה פִּ

א׃ י ַמְלָכֵֽ ַ֥ ת ַעל־ )מראי( ָמרִּ  ְמָטֶּ֖

 

 Dan. 4:22  ה ֱהו ֵ֨ יַוִ֣ת ָבָר֩א לֶּ ם־ח  א ְועִּ ן־ֲאָנָשַ֡ ין מִּ ִ֣ ְרדִּ ְך ָטֵֽ ְוָלִ֣

ְך  ל ְשַמָי֙א ָלִ֣ ַטֵ֤ ֲע֗מּון ּומִּ ְך ְיַטֵֽ ין ׀ ָלִ֣ ִ֣ א ְכתֹורִּ ְשָבַ֥ ְך ְועִּ ָרַּ֜ ְמד 

י־ יןְמַצְבעִִּ֔  ֵֽ ע דִּ ְנַד֗ י־תִּ ֵֽ ד דִּ יְך ַעִ֣ ּון ֲעָלָ֑ ין ַיְחְלפִ֣ ֶּ֖ ָדנִּ ה עִּ ְבָעַ֥ ְושִּ

ָלָי֙א ְבמַ  יט עִּ ֵ֤ ּה׃ַשלִּ ַנֵֽ ְתנִּ א יִּ ֶּ֖ ְצב  י יִּ ַ֥ א ּוְלַמן־דִּ ּות ֲאָנָשִ֔  ְלכִ֣

 

 Dan. 4:23 א יָלָנִ֔ ֵֽ י אִּ ִ֣ ֙י דִּ ר ָשְר֙שֹוהִּ ַקֵ֤ ק עִּ ְשַבַ֞ רּו ְלמִּ י ֲאַמ֗ ִ֣ ְודִּ

ְך ַקיָ  ְך ָלִ֣ הַמְלכּוָתֶּ֖ ן ְשַמָיֵֽא׃  ָמָ֑ ֶּ֖ טִּ י ַשלִּ ַ֥ ע דִּ ְנַדִ֔ י תִּ ִ֣ ן־דִּ  מִּ

 

 Dan. 4:24 ִּ֙י י ְלכִּ א מִּ ן ַמְלָכ֗ ִ֣ ְך )וחטיך( ָלה  ר )עליך( ֲעָלִ֔ ְשַפִ֣

ַ֥א  ֱהו  ן תֶּ ִּ֛ ן ה  ן ֲעָנַָֽ֑יִּ ַחִ֣ ְך ְבמִּ ק ַוֲעָוָיָתֶּ֖ ה ְפֻרִ֔ ְדָקִ֣ ַוֲחָטָאְ֙ך ְבצִּ

ְך׃ ְוָתֵֽ ְשל   ַאְרָכֶּ֖ה לִּ

 

 Dan. 4:25 ַא ע ָלא ְמָטִ֔ רכ ִ֣ ַצֶּ֖ א׃ פ ל־ְנבּוַכְדנֶּ  ַמְלָכֵֽ
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 Dan. 4:26 ל יַכ֧ ר ַעל־ה  י־ֲעַשָ֑ ֵֽ ין ְתר  ֶּ֖ ת ַיְרחִּ ְקָצַ֥ י לִּ ַ֥ א דִּ ַמְלכּוָתִּ֛

ה׃ ְך ֲהָוֵֽ ַ֥ ל ְמַהל  ֶּ֖  ָבבֶּ

 

 Dan. 4:27י־ ֵֽ א דִּ ל ַרְבָתָ֑ ִ֣ יא ָבבֶּ ֶּ֖ א ָדא־הִּ ר ֲהָלַ֥ ֵ֤ה ַמְלָכ֙א ְוָאַמִ֔ ָענ 

י׃  ֵֽ ר ַהְדרִּ יָקַ֥ י ְולִּ ֶּ֖ ְסנִּ ף חִּ ְתַקַ֥ ּו בִּ ית ַמְלכִ֔ ִ֣  ֲאָנֵ֤ה ֱבַנְיַתּ֙ה ְלב 

 

 Dan. 4:28 ַן־ְשמ ל מִּ א ָקֶּ֖ ְלָת֙א ְבֻפִ֣ם ַמְלָכִ֔ ְך ֗עֹוד מִּ ל ָלֵ֤ ָיִ֣א ְנַפָ֑

ְַֽך׃ ָנֵֽ ת מִּ ה ֲעָדַ֥ א ַמְלכּוָתֶּ֖ ר ַמְלָכִ֔ ַצִ֣ י֙ן ְנבּוַכְדנֶּ ְמרִּ  ָאֵֽ

 

 Dan. 4:29 ְך ָר֗ א ְמד  יַו֧ת ָבָרִ֣ ם־ח  עִּ ין ְוֵֽ ְרדִַּּ֜ ְך ָטֵֽ ן־ֲאָנָש֩א ָלֵ֨ ּומִּ

ין יַ  ֶּ֖ ָדנִּ ה עִּ ְבָעַ֥ ּון ְושִּ ְך ְיַטֲעמִ֔ י֙ן ָלִ֣ א ְכתֹורִּ ְשָבֵ֤ ּוןעִּ  ְחְלפִ֣

ְך ַעִ֣  ּות )עליך( ֲעָלָ֑ ָלָי֙א ְבַמְלכִ֣ יט עִּ ֵ֤ י־ַשלִּ ֵֽ ע דִּ ְנַד֗ י־תִּ ֵֽ ד דִּ

ּה׃ ַנֵֽ ְתנִּ א יִּ ֶּ֖ ְצב  י יִּ ַ֥ א ּוְלַמן־דִּ  ֲאָנָשִ֔

 

 Dan. 4:30ן־ ַצ֒ר ּומִּ ַפת ַעל־ְנבּוַכְדנֶּ ְלָת֮א ָסִ֣ א מִּ ַבּה־ַשֲעָת֗

ל ּומִּ  י֙ן י אֻכִ֔ א ְכתֹורִּ ְשָבֵ֤ יד ְועִּ ִ֔ א ְטרִּ לֲאָנָשִ֣ ִ֣  ַטַ֥ ְשמ  ּה ְשַמָיֶּ֖א גִּ

ין׃  ֵֽ ְפרִּ י ְכצִּ ֹוהִּ ְפרַ֥ ה ְוטִּ ין ְרָבֶּ֖ ַ֥ ְשרִּ ּה ְכנִּ ִּ֛ י ַשְער  ַ֥ ד דִּ ע ַעִ֣ ְצַטַבָ֑  יִּ

 

 Dan. 4:31 ְשַמָיִ֣א ר ַעְיַנִ֣י ׀ לִּ ַצַּ֜ ה ְנבּוַכְדנֶּ ֹוַמָי֩ה ֲאָנֵ֨ ת יֵֽ ְקָצִ֣ ְולִּ

ָלָא֙ה ָבְרכ ִ֔  ּוב )ולעליא( ּוְלעִּ י ְיתִ֔ ֙י ֲעַלִ֣ ת ּוַמְנְדעִּ ְטל ֗ י  תנִּ ּוְלַחַ֥

ּה ָעְלָמֶּ֖  ֶּ֖ ם ּוַמְלכּות  ן ָעַלִ֔ ּ֙ה ָשְלָטִ֣ י ָשְלָטנ  ֵ֤ ת דִּ ָ֑ ת ְוַהְדר  ִ֣ א ַשְבח 
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ר׃ ר ְוָדֵֽ ם־ָדַ֥  עִּ

 

 Dan. 4:32 ין יבִִּ֔ ה ֲחשִּ י ַאְרָע֙א ְכָלִ֣ ֵ֤ ְוָכל־ )דארי( ָדְיר 

א וְ  י ַאְרָעָ֑ ֶּ֖ א )ודארי( ְוָדְיר  יל ְשַמָיִ֔ ִ֣ ֙ד ְבח  ּה ָעב  ְצְבי ֗ ְכמִּ אּוֵֽ  ָלֵ֤

י־יְ  ֵֽ יַת֙י דִּ ְדְת׃אִּ ה ֲעַבֵֽ ּה ָמַ֥ ֶּ֖ ַ֥אַמר ל  ּה ְוי  יד ִ֔ א בִּ ִ֣  ַמח 

 

 Dan. 4:33 י ר ַמְלכּותִַּּ֜ יַקֵ֨ י ְולִּ ּוב ֲעַל֗ י ׀ ְיתִ֣ ִ֣ א ַמְנְדעִּ ְמָנַ֞ ּה־זִּ ב 

ֹון ְוַעל־ י ְוַרְבְרָבַנֶּ֖י ְיַבעָ֑ ְבַרַ֥ י ַהָדֵֽ י ְולִֵּ֕ ּוב ֲעַלִ֔ ֙י ְיתִ֣ וִּ י ְוזִּ ֵ֤ ַהְדרִּ

ת ּו י ָהְתְקַנִ֔ ִ֣ ּוַמְלכּותִּ ּו ְרבַ֥ ה הַ֥ יָרֶּ֖ י׃ַיתִּ ֵֽ  ְסַפת לִּ

 

 Dan. 4:34 ם ּוְמַהַד֙ר ֵ֤ ח ּוְמרֹומ  ר ְמַשַבֵ֨ ַצ֗ ן ֲאָנִ֣ה ְנבּוַכְדנֶּ ְכַעַ֞

֙י  ין ְודִּ ָ֑ ּה דִּ ֶּ֖ ְרָחת  ט ְוא  ֙י ְקש ִ֔ י ָכל־ַמֲעָב֙דֹוהִּ ֵ֤ א דִּ ְך ְשַמָיִ֔ לֶּ ִ֣ ְלמֶּ

ה׃ פ ל ְלַהְשָפָלֵֽ ֶּ֖ ה ָיכִּ ָוִ֔ ין ְבג  ִ֣  ַמְהְלכִּ

 

 

 ה דניאל

 על הקיר הכתובת

 

  Dan. 5:1 ף י ֲאַלָ֑ ֹוהִּ ב ְלַרְבְרָבנֶּ֖ ם ַרִ֔ ִ֣ א ֲעַב֙ד ְלחֶּ ר ַמְלָכ֗ ְלַשאַצִ֣ ב 

ה׃ ֵֽ א ָשת  א ַחְמָרַ֥ ל ַאְלָפֶּ֖ ַ֥  ְוָלֳקב 
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 Dan. 5:2 ֙י א ְלַהְיָתָי֙ה ְלָמאנ  ם ַחְמָר֗ ִ֣ ְטע  ר ׀ בִּ ר ֲאַמִ֣ ְלַשאַצַ֞ ב 

י ן־ה  י מִּ ּוהִּ ר ֲאבִ֔ ַצִ֣ ֙ק ְנבּוַכְדנֶּ י ַהְנפ  ֵ֤ א דִּ א ְוַכְסָפִ֔ אַדֲהָבִ֣ י  ְכָלֶּ֖ ִ֣ דִּ

ּה  ֶּ֖ ְגָלת  י ש  ֹוהִּ ֹון ְב֗הֹון ַמְלָכ֙א ְוַרְבְרָבנִ֔ ְשתִ֣ ם ְויִּ ָ֑ ירּוְשלֶּ בִּ

ּה׃ ֵֽ ָנת   ּוְלח 

 

 Dan. 5:3 א יְכָלִּ֛ ֵֽ ן־ה  קּו מִּ י ַהְנפִּ֗ ִ֣ א דִּ ִ֣י ַדֲהָבִ֔ י֙ו ָמאנ  ן ַהְיתִּ יִּ אַד֗ ב 

יו ְב֗הֹון ַמלְ  ִ֣ ְשתִּ ם ְואִּ ָ֑ ּוְשלֶּ ירֵֽ י בִּ ִ֣ א דִּ ית ֱאָלָהֶּ֖ ַ֥ י־ב  ֵֽ ָכ֙א דִּ

יְוַר  ֹוהִּ ּה׃ ְבְרָבנִ֔ ֵֽ ָנת  ּה ּוְלח  ֶּ֖ ְגָלת   ש 

 

 Dan. 5:4 א א ְוַכְסָפִּ֛ י ַדֲהָב֧ אָלה ַ֞ ֵֽ ַשַבחּו ל  א ְוְ֠ יו ַחְמָרָ֑ ֶּ֖ ְשתִּ אִּ

א׃ א ְוַאְבָנֵֽ א ָאָעַ֥ א ַפְרְזָלֶּ֖  ְנָחָשַ֥

 

 Dan. 5:5 ש י ַיד־ֱאָנִ֔ ִ֣ ְצְבָע֙ן דִּ ָק֙ה אֶּ ה )נפקו( ְנַפ֙ ַבּה־ַשֲעָת֗

ְתָב֙ן לָ  ְבַרְשָתִ֔ ְוָכֵֽ ל נֶּ ִ֣ י  אֳקב  ִ֣ א דִּ יְכָלֶּ֖ ל ה  י־ְכַתַ֥ ֵֽ א דִּ יָרֵ֕ ַעל־גִּ

ה׃ י ָכְתָבֵֽ ַ֥ ה דִּ ס ְיָדֶּ֖ ה ַפַ֥  ַמְלָכָ֑א ּוַמְלָכִ֣א ָחז ִ֔

 

 Dan. 5:6 ָּ֑ה י ְיַבֲהלּונ  הִּ נ ֶּ֖ י ְוַרעי  ֹוהִּ י ְשנִ֔ הִּ יו ִ֣ ן ַמְלָכ֙א זִּ יִּ ֱאַדֵ֤

ּה  ְרֻכָבת ִ֔ ן ְוַאֵ֨ יִּ ְשָתַרִ֔ ּ֙ה מִּ י ַחְרצ  ֵ֤ ְטר  ְַֽקָשֵֽ ְוקִּ א ָנֵֽ א ְלָדֶּ֖  ן׃ָדַ֥

 

 Dan. 5:7 )א )כשדיא ְשַפָיִ֔ ָעָל֙ה ְלָאִ֣ ֵֽ ל ְלהֶּ יִּ א ַמְלָכ֙א ְבַחִ֔ ֵ֤ ָקר 

י  ִ֣ ל דִּ י ָבבֶּ֗ ִ֣ ימ  ר ׀ ְלַחכִּ א ְוָאַמִ֣ ה ַמְלָכַּ֜ י ְוָגְזַרָיָ֑א ָענ ֵ֨ ֶּ֖ ַכְשָדא 
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י ַאְר  נִּ ַנִ֔ ּ֙ה ְיַחּוִּ ְשר  ה ּופִּ ה ְדָנ֗ ה ְכָתָבִ֣ ַ֞ ְקר  י־יִּ ֵֽ ָנש דִּ ְגָוָנִ֣א ָכל־ֱאְ֠

ש )ו ְלַב֗ ּה המונכאיִּ ִ֔ ל־ַצְּואר  י־ַדֲהָב֙א ַעֵֽ ֵֽ א דִּ יָכֵ֤ ְמנִּ ( ְוַהֵֽ

ט׃ ס  ְשַלֵֽ א יִּ י ְבַמְלכּוָתֶּ֖ ַ֥  ְוַתְלתִּ

 

 Dan 5:8 ין ֵ֤ א־ָכֲהלִּ א ְוָלֵֽ י ַמְלָכָ֑ ִ֣ ימ  ל ַחכִּ ין כ ֶּ֖ לִִּ֔ ָ ֙ן )עללין( עֵֽ יִּ ֱאַד֙

ה  ּה ְלהֹוָדָעַ֥ ֶּ֖ ְשר  א )ופשרא( ּופִּ ִ֔ ְקר  א׃ְכָתָב֙א ְלמִּ  ְלַמְלָכֵֽ

 

 Dan. 5:9 ֵ֤ן ַמְלָכ ַדיִּ ן  אֱאְ֠ י ָשַנִַֽ֣יִּ הִּ יו ֶּ֖ ל ְוזִּ ְתָבַהִ֔ יא מִּ ִ֣ ְלַשאַצ֙ר ַשגִּ ב 

ין׃ ֵֽ ְשַתְבשִּ ֵֽ י מִּ ֹוהִּ י ְוַרְבְרָבנֶּ֖ ֹוהִּ  ֲעלָ֑

 

 Dan. 5:10 ית ַ֥ י ְלב  ֹוהִּ י ַמְלָכ֙א ְוַרְבְרָבנִ֔ ֵ֤ ל  ל מִּ א ָלֳקב ֵ֨ ַמְלְכָתֵ֕

ת ֲעָנֵ֨  ְשְתָיֶּ֖א )עללת( ַעַלָ֑ ת ַמְלָכ֙א מִּ רֶּ א ַוֲאמֶּ֗ ת ַמְלְכָתַּ֜

יןלְ  ִ֣ ֹו׃ ָעְלמִּ ְשַתנֵֽ יָוֶּ֖יְך ַאל־יִּ ְך ְוזִּ ל־ְיַבֲהלּוְ֙ך ַרְעיֹוָנִ֔ י ַאֵֽ  ֱחיִִּ֔

 

 Dan. 5:11 ּ֒ה י֮ן ב  ישִּ ין ַקדִּ ִ֣ ּוַח ֱאָלהִּ י רִ֣ ְך דְִּ֠ ר ְבַמְלכּוָת֗ י ְגַבַּ֜ יַתֵ֨ אִּ

ּו ְוָחכְ  י֧רּו ְוָשְכְלָתנִּ֛ י ֲא֗בּוְך ַנהִּ ִ֣ ין ּוְביֹומ  ֶּ֖ ה ְכָחְכַמת־ֱאָלהִּ ָמַ֥

 ָ֑ ַחת ב  ְשְתַכִ֣ ין  ּההִּ ִ֣ ב ַחְרֻטמִּ ּוְך ַר֧ ַצ֙ר ֲאבִ֔ ַכְדנֶּ ּוַמְלָכֵ֤א ְנֻבֵֽ

א׃ ּוְך ַמְלָכֵֽ ּה ֲאבַ֥ ֶּ֖ ימ  ין ֲהקִּ ִ֔ י֙ן ָגְזרִּ ין ַכְשָדאִּ ְשפִּ֗  ָאֵֽ

 

 Dan. 5:12 ּו ע ְוָשְכְלָתנַ֡ ה ּוַמְנַדַ֡ יָרַ֡ ּוַח ׀ ַיתִּ י רִ֣ ִ֣ ל דִּ ָכל־ֳקב ַ֡

ן ּוְמשָ ְמַפַשִ֣  יָדַּ֜ ת ֲאחִּ ֲחָוַיֵ֨ ַאֵֽ י֩ן ַוֵֽ ְלמִּ אר חֶּ ִ֣ ַחת  ר  ְשְתַכֵ֤ ין הִּ ֗ ְטרִּ קִּ
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ַ֥אל  י  ן ָדנִּ ר ְכַעִּ֛ ְלְטַשאַצָ֑ ּה ב  ֶּ֖ י־ַמְלָכַ֥א ָשם־ְשמ  ֵֽ אל דִּ י ִ֔ נִּ ּ֙ה ְבָדִ֣ ב 

ה׃ פ ֵֽ ֲחו  ה ְיַהֵֽ ְשָרַ֥ י ּופִּ ֶּ֖ ְתְקר   יִּ

 

 Dan. 5:13 ַם מ ל ֳקָדִ֣ אל ֻהַעֶּ֖ י ִ֔ נִּ ֙ן ָדֵֽ יִּ אַד֙ ר ב  א ְוָאַמִ֣ ה ַמְלָכַּ֜ ְלָכָ֑א ָענ ֵ֨

י  ִ֣ ֵ֤י ָגלּוָת֙א דִּ ן־ְבנ  י־מִּ ֵֽ י א֙ל דִּ ּוא ָדנִּ אל )אנתה( ַאְנְת־הֵ֤ י ֗ ְלָדנִּ

ּוד׃ ן־ְיהֵֽ י מִּ בִּ י ַמְלָכַ֥א ַאֶּ֖ ִּ֛ י ַהְיתִּ ַ֥ ּוד דִּ  ְיהִ֔

 

 Dan. 5:14ּו י רַ֥ ִּ֛ ְך דִּ ת )עליך( ֲעָלִ֔ ִ֣ ְמע  י֧רּו  חַ ְושִּ ְך ְוַנהִּ ין ָבָ֑ ֶּ֖ ֱאָלהִּ

ְך׃ְוָשְכְלתָ  ַחת ָבֵֽ ְשְתַכַ֥ ה הִּ יָרֶּ֖ ה ַיתִּ ּו ְוָחְכָמַ֥  נִּ֛

 Dan. 5:15 ה ְדָנ֙ה י־ְכָתָבֵ֤ ֵֽ א דִּ ְשַפָיִ֔ יַמָי֙א ָאֵֽ ֵֽ י ַחכִּ ָדַמ֗ לּו ָקֵֽ ן ֻהַעִ֣ ּוְכַעַ֞

א  ְלָתֶּ֖ ר־מִּ ין ְפַשֵֽ ַ֥ א־ָכֲהלִּ י ְוָלֵֽ נִּ ּה ְלהֹוָדֻעַתָ֑ ֶּ֖ ְשר  ֹון ּופִּ ְקרִ֔ יִּ

 ַהֲחָוָיֵֽה׃לְ 

 

 Dan. 5:16 ִ֣ ְמע  ּול ַוֲאָנ֙ה שִּ יכַ֥ י־ )תוכל( תִּ ֵֽ ְך דִּ ת )עליך( ֲעָלִ֔

ּול  כֵ֨ ֩ן )תוכל( תִּ ן ה  א ְכַעַ֡ ָ֑ ְשר  ין ְלמִּ ִ֣ ְטרִּ ר ְוקִּ ְפַשֶּ֖ ין ְלמִּ ִּ֛ ְשרִּ פִּ

ש  ְלַב֗ י ַאְרְגָוָנִ֣א תִּ נִּ ֻעַתִ֔ ּ֙ה ְלהֹוָדִ֣ ְשר  א ּופִּ ֗ ְקר  א ְלמִּ ְכָתָבַּ֜

ְמנִּ  ְך ְותַ  יָכֵ֤א)והמונכא( ְוַהֵֽ ל־ַצְּואָרִ֔ י־ַדֲהָב֙א ַעֵֽ ֵֽ א דִּ ְלָתַ֥

ט׃ פ ְשַלֵֽ א תִּ  ְבַמְלכּוָתֶּ֖

 

 Dan. 5:17 ְך א ַמְתָנָתְ֙ך ָלִ֣ ם ַמְלָכִ֔ אל ְוָאַמ֙ר ֳקָדִ֣ י ֗ ִ֣ה ָדנִּ ן ָענ  יִּ אַדַּ֜ ב 

א  א ְלַמְלָכִ֔ ִ֣ ְקר  ם ְכָתָב֙א אֶּ ב ְבַר֗ ן ַהָ֑ ְך ְלָאֳחָרִ֣ ְזְבָיָתֶּ֖ ן ּוְנָבַ֥ ְוָיִ֔ הֶּ ֵֽ לֶּ
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ּה׃ ֵֽ נ  א ֲאהֹוְדעִּ ְשָרֶּ֖  ּופִּ

 

 Dan. 5:18 ֶּ֖ה )אנתה( ַא ָלָאִ֔ ְנְת ַמְלָכָ֑א ֱאָלָה֙א )עליא( עִּ

אמַ  ּוְך׃ ְלכּוָתֵ֤ ר ֲאבֵֽ ַצַ֥ ְנֻבַכְדנֶּ ב לִּ ה ְיַהֶּ֖ א ְוַהְדָרִ֔ יָקָרִ֣  ּוְרבּוָת֙א וִּ

 

 Dan. 5:19 א ֻאַמָי֙א ְמַמָי֗ ל ַעֵֽ ּה כ ִ֣ י ְיַהב־ל ִ֔ ִ֣ ן־ְרבּוָת֙א דִּ ּומִּ

ן־ ין מִּ ֶּ֖ ין ְוָדֲחלִּ ַ֥ ֹו )זאעין( ָזְיעִּ א ֲהוִּ֛ ַנָיִ֔ ָשִ֣ ה ְולִּ י־ֲהָוֵ֨ ֵֽ י דִּ ֹוהִּ ֳקָדמָ֑

 ֵֽ ל ְודִּ א ֲהָוִ֣א ָקט ֗ ֙א  י־ֲהָוֵ֤הָצב ַּ֜ י־ֲהָוֵ֤ה ָצב  ֵֽ א ְודִּ ֙א ֲהָוִ֣ה ַמח ִ֔ ָצב 

יל׃ ֵֽ א ֲהָוַ֥ה ַמְשפִּ ֶּ֖ י־ֲהָוַ֥ה ָצב  ֵֽ ים ְודִּ ִ֔  ֲהָוִ֣ה ָמרִּ

 

 Dan. 5:20ן־ ה ָהְנַח֙ת מִּ ת ַלֲהָזָדָ֑ ְקַפִ֣ ֵֽ ּה תִּ ֶּ֖ ּה ְורּוח  ְבב ִ֔ ם לִּ ִ֣ ֙י רִּ ּוְכדִּ

א ַמְלכּו ִ֣ ּה׃ָכְרס  ֵֽ נ  יּו מִּ ַ֥ ְעדִּ ה הֶּ יָקָרֶּ֖ ֵֽ ּה וִּ  ת ִ֔

 

 Dan. 5:21  ן־ְבנ א )שוי(  י֩ ּומִּ יְוָתִ֣ ם־ח  ּה ׀ עִּ ִ֣ ְבב  יד ְולִּ ַּ֜ א ְטרִּ ֲאָנָשֵ֨

ּה  ֲעמּונ ִ֔ י֙ן ְיַטִ֣ א ְכתֹורִּ ְשָבֵ֤ ּה עִּ ִ֔ ַדָי֙א ְמדֹור  ם־ֲעָרֵֽ ְיו ְועִּ ַשּוִּ֗

י־ְידַ֗  ֵֽ ד דִּ ע ַעִ֣ ְצַטַבָ֑ ּה יִּ ִ֣ ְשמ  ל ְשַמָיֶּ֖א גִּ ַטַ֥ א ּומִּ יט ֱאָלָהֵ֤ י־ַשלִַּ֞ ֵֽ ע דִּ

ָלָא֙ה ְבַמְלכִ֣  ים  ּות)עליא( עִּ ַ֥ ה ְיָהק  ֶּ֖ ְצב  י יִּ ַ֥ א ּוְלַמן־דִּ ֲאָנָשִ֔

ּה׃  )עליה( ֲעַלֵֽ

 

 Dan. 5:22 ְלְת ֶּ֖ א ַהְשפ  ר ָלַ֥ ְלַשאַצִ֔ ּ֙ה ב  ְנְת ְבר  )ואנתה( ְוַאֵ֤

ְעָת׃ י ָכל־ְדָנֶּ֖ה ְיַדֵֽ ַ֥ ל דִּ ְך ָכל־ֳקב ֵ֕ ְבָבָ֑  לִּ
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 Dan. 5:23 ְו ֵֽ א דִּ אַנָיֵ֨ ְמָת ּוְלָמֵֽ ְתרֹוַמַ֡ א־ְשַמָיִ֣א ׀ הִּ ֵֽ ל ָמר  ּהַעִ֣  י־ַבְית ַּ֜

ְנְת )ורברבניך(  ְך )ואנתה( ְוַאֵ֨ ָדָמ֗ יו )קדמיך( ָקֵֽ ִ֣ ַהְיתִּ

י  ִ֣ אָלה  ֵֽ ן ְבהֹו֒ן ְול  יִּ ָנָתְ֮ך ַחְמָר֮א ָשַתִ֣ ְך ּוְלח  ְגָלָתִ֣ ֵֽ ְך ש  ְוַרְבְרָבָנַּ֜

א ַפְרְזָלַּ֜  ַדֲהָבא ְנָחָשֵ֨ א־ְוְ֠ א־ַכְסָפֵֽ י ה ָלֵֽ א דְִּ֠ א ְוַאְבָנ֗ א ָאָעִ֣

ן ְוָלא־שָ  יןָחַזַֽ֧יִּ ִּ֛ י־ ְמעִּ ֵֽ א ו דִּ אָלָהַ֞ ֵֽ ְחָת ְול  ין ַשַבָ֑ ֶּ֖ א ָיְדעִּ ְוָלַ֥

ְרָת׃ א ַהַדֵֽ ּה ָלַ֥ ֶּ֖ ְך ל  ְרָחָתַ֥ ּה ז ְוָכל־א  ִּ֛ יד  ְך בִּ ְשְמָתַ֥  נִּ

 

 Dan. 5:24 א י־ְיָדָ֑ ֵֽ א דִּ ַיַח ַפָסִ֣ ֶּ֖ י ְשלִּ ֹוהִּ ן־ֳקָדמִ֔ ֙ן מִּ יִּ אַד֙ א ב  ּוְכָתָבַ֥

ים׃ ֵֽ  ְדָנֶּ֖ה ְרשִּ

 

 Dan. 5:25 ְים מ ָ֑ י ְרשִּ ִ֣ א דִּ ַ֥אּוְדָנַ֥ה ְכָתָבֶּ֖ ין׃ נ  ֵֽ ל ּוַפְרסִּ ַ֥ ֶּ֖א ְתק   ְמנ 

 

 Dan. 5:26 ְך א ַמְלכּוָתֶּ֖ ה־ֱאָלָהַ֥ א ְמָנֵֽ א ְמנ ֵ֕ ְלָתָ֑ ר־מִּ ְדָנֶּ֖ה ְפַשֵֽ

ּה׃  ְוַהְשְלַמֵֽ

 

 Dan. 5:27 ְַ֥שְתַכ אַזְנָיֶּ֖א ְוהִּ יְלָתה ְבמ ֵֽ ַ֥ ל ְתקִּ ָ֑ יר׃ְתק  ֵֽ  ַחְת ַחסִּ

 

 Dan. 5:28ס׃ י ּוָפָרֵֽ ת ְלָמַדַ֥ יַבֶּ֖ יהִּ ְך וִּ יַס֙ת ַמְלכּוָתִ֔ ס ְפרִּ ָ֑  ְפר 

 

 Dan. 5:29  ןב יִּ י א֙ל  אַדִ֣ נִּ ישּו ְלָדֵֽ ֵ֤ ר ְוַהְלבִּ ְלַשאַצ֗ ר ב  ׀ ֲאַמִ֣
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ּה  ָ֑ ל־ַצְּואר  א ַעֵֽ י־ַדֲהָבֶּ֖ ֵֽ א דִּ יָכַ֥ ְמנִּ א )והמונכא( ְוַהֵֽ ַאְרְגָוָנִ֔

ֹו ּו ֲעלִ֔ זֵֽ ִ֣ א׃ְוַהְכרִּ א ְבַמְלכּוָתֵֽ יט ַתְלָתֶּ֖ ִּ֛ ַ֥א ַשלִּ ֱהו  י־לֶּ ֵֽ י דִּ  הִּ

 

 Dan. 5:30ְלא יל ב  א ְקטִֵּ֕ יְלָיִ֔ ִ֣ ּה ְבל  רב ִּ֚ ַמְלָכַ֥א )כשדיא(  ַשַצֶּ֖

ה׃ פ  ַכְשָדָאֵֽ

 

 

 דניאל ו

 דניאל בגוב האריות

 

 Dan. 6:1 ין ַ֥ תִּ ין שִּ ֶּ֖ ר ְשנִּ א ְכַבַ֥ ל ַמְלכּוָתָ֑ ֶּ֖ א ַקב  ָדָיִ֔ ֙ש ָמֵֽ וֶּ ְוָדְרָי֙

ין׃ ֵֽ  ְוַתְרת 

 

 Dan. 6:2 א י֙ם ַעל־ַמְלכּוָתִ֔ וֶּש ַוֲהקִּ ם ָדְרָיִ֔ ְשַפ֙ר ֳקָדִ֣

א׃ ן ְבָכל־ַמְלכּוָתֵֽ ֱהו ֶּ֖ י לֶּ ַ֥ ין דִּ ָ֑ ְשרִּ ה ְועֶּ  ַלֲאַחְשַדְרְפַנָיֶּ֖א ְמָאִ֣

 

 Dan. 6:3 ֹון ְנהָ֑ ד־מִּ ֶּ֖אל ַחֵֽ י  י ָדנִּ ַ֥ א דִּ ין ְתָלָתִ֔ ִ֣ ְנהֹו֙ן ָסְרכִּ ָלא מִּ ֵ֤ ְוע 

ן ֱהו ַ֞ י־לֶּ ֵֽ א ּוַמְלָכֶּ֖א  דִּ ין ְלהֹו֙ן ַטְעָמִ֔ ֵ֤ ין ָיֲהבִּ ל ֗ ֲאַחְשַדְרְפַנָיִ֣א אִּ

ק׃ ֵֽ ַ֥א ָנזִּ ֱהו  א־לֶּ  ָלֵֽ

 

 Dan. 6:4 ח ַעל־ָסְרַכָיֶּ֖א ְתַנַצִ֔ ה ֲהָוִ֣א מִּ ִ֣אל ְדָנִ֔ י  ֙ן ָדנִּ יִּ ֱאַד֙
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ּה ּוַמְלָכִ֣א  יָר֙א ב ִ֔ ּוַח ַיתִּ י רֵ֤ ִ֣ ל דִּ ַוֲאַחְשַדְרְפַנָיָ֑א ָכל־ֳקב ֗

י א׃ֲעשִִּ֔ ּה ַעל־ָכל־ַמְלכּוָתֵֽ ֶּ֖  ת ַלֲהָקמּות 

 

 Dan. 6:5 ה ָלִּ֛ ן עִּ יִּ ֹו ָבַע֧ א ֲהוֵ֨ א ַוֲאַחְשַדְרְפַנָי֗ ְרַכָיַּ֜ ן ָסֵֽ יִּ ֱאַדֵ֨

ה  יָתַּ֜ ה ּוְשחִּ ָלֵ֨ א ְוָכל־עִּ ד ַמְלכּוָתָ֑ ַצִ֣ ֶּ֖אל מִּ י  ה ְלָדנִּ ְלַהְשָכָחַ֥

ּו ן הִ֔ יַמִ֣ י־ְמה  ֵֽ ֙ל דִּ ה ָכל־ֳקב  ין ְלַהְשָכָח֗ ִ֣ א ְוָכל־ָשלּ֙ו ָלא־ָיְכלִּ

י׃ ֹוהִּ ַחת ֲעלֵֽ ְשְתַכֶּ֖ א הִּ ה ָלַ֥ יָתִ֔  ּוְשחִּ

 

 Dan. 6:6 ַ֥אל י  א ְנַהְשַכִּ֛ח ְלָדנִּ י ָל֧ ִ֣ ין דִּ ִ֔ ְמרִּ ְ֙ך ָאֵֽ ל  ן ֻגְבַרָיֵ֤א אִּ ַדיִּ ֱאְ֠

ּה׃ ס ֵֽ ת ֱאָלה  י ְבָדַ֥ ֹוהִּ ה ֲעלֶּ֖ ְחָנֵֽ ן ַהְשַכַ֥ א ָלה ֵ֕ ָלָ֑  ְדָנֶּ֖ה ָכל־עִּ

 

 Dan. 6:7 ַן ָסְרַכָיֵ֤א ו ַדיִּ שּו ַעל־ֱאְ֠ ֶּ֖ ן ַהְרגִּ ל ִ֔ ֲאַחְשַדְרְפַנָי֙א אִּ

י׃ ֵֽ ין ֱחיִּ ַ֥ ּה ָדְרָיַַֽ֥וֶּש ַמְלָכֶּ֖א ְלָעְלמִּ ין ל ִ֔ ִ֣ ֙ן ָאְמרִּ  ַמְלָכָ֑א ְוכ 

 

 Dan. 6:8 ְגַנָיֵ֤א א סִּ י ַמְלכּוָת֗ ִ֣ ל ׀ ָסְרכ  טּו כ ִ֣ ְתָיַעַּ֜ אִּ

ה  א ְלַקָיָמֵ֤ ְבַרָיִ֣א ּוַפֲחָוָתִ֔ ֲאַחְשַדְרְפַנָי֙א ַהָדֵֽ ַ א וֵֽ ְקָי֙ם ַמְלָכִ֔

ש  ֱאָנַּ֜ ֵֽ ּה וֶּ ן־ָכל־ֱאָלֵ֨ עּו מִּ ה ָבְ֠ ִ֣ ְבע  י־יִּ ֵֽ י ָכל־דִּ ִ֣ ר דִּ ה ֱאָסָ֑ ּוְלַתָקָפֶּ֖

א׃ ב ַאְרָיָוָתֵֽ א ְלג ֶּ֖ ְתְרמ ֵ֕ א יִּ ָנְִַֽ֣ך ַמְלָכִ֔ ֙ן מִּ ין ָלה  ין ְתָלתִּ֗ ִ֣  ַעד־יֹומִּ

 

 Dan. 6:9 ָ֧י ל ִ֣ א דִּ ם ְכָתָבָ֑ ְרֻשִ֣ א ְותִּ ים ֱאָסָרֶּ֖ ַ֥ א ְתקִּ ן ַמְלָכִ֔ א ְכַעִ֣

א׃ ֵֽ ְעד  א תֶּ י־ָלַ֥ ס דִּ י ּוָפַרֶּ֖  ְלַהְשָנָיִּ֛ה ְכָדת־ָמַדַ֥
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 Dan. 6:10א׃ ֱאָסָרֵֽ א וֶּ ם ְכָתָבֶּ֖ וֶּש ְרַשַ֥ ְרָיִ֔ ל ְדָנָ֑ה ַמְלָכ֙א ָדֵֽ ֶּ֖  ָכל־ֳקב 

 

 Dan. 6:11 ּה ל ְלַבְית ִ֔ ים ְכָתָב֙א ַעִ֣ ֵ֤ י־ְרשִּ ֵֽ ע דִּ י ְיַדַּ֜ י אל ְכדִֵּ֨ ָדנִּ ְוְ֠

ּ֙ה בְ  ן ל  יָחַ֥ ין ְפתִּ ה ְוַכּוִֵּ֨ י֩ן ְתָלָתֵ֨ ְמנִּ ם ְוזִּ ָ֑ ד ְירּוְשלֶּ ֶַּֽ֖גֶּ ּה נֶּ ית ִ֔ לִּ עִּ

ם  ֙א ֳקָדִ֣ א ּומֹוד  ֵ֤ י ּוְמַצל  ְר֗כֹוהִּ ְך ַעל־בִּ ִ֣ ּוא ׀ ָבר  א הִ֣ ְביֹוָמַּ֜

ה׃ ס  ת ְדָנֵֽ ן־ַקְדַמֶּ֖ ד מִּ י־ֲהָוִ֣א ָעב ִ֔ ֵֽ ֙ל דִּ ּה ָכל־ֳקב   ֱאָלה ִ֔

 

 Dan. 6:12 ְשּו ְוַהש ְ֙ך ַהְרגִִּ֔ ל  ן ֻגְבַרָיֵ֤א אִּ ַדיִּ א ֱאְ֠ ַ֥ ָ֑אל ָבע  י  חּו ְלָדנִּ ַכֶּ֖

ּה׃ ֵֽ ם ֱאָלה  ְתַחַנֶַּֽ֖ן ֳקָדַ֥  ּומִּ

 

 Dan. 6:13 ר ין ֳקָדם־ַמְלָכ֮א ַעל־ֱאָסִ֣ ַ֥ יבּו ְוָאְמרִּ ֵ֨ ן ְקרִּ אַדיִּ ב ְ֠

ן־ָכל־ ֩ה מִּ ְבע  י־יִּ ֵֽ ש דִּ י ָכל־ֱאָנַ֡ ִ֣ ְמָת דִּ ר ְרַש֗ א ֱאָסִ֣ ַמְלָכ֒א ֲהָל֧

ין לָ  ין ְתָלתִּ֗ ִ֣ ש ַעד־יֹומִּ ֱאָנַּ֜ ֵֽ ּה וֶּ א ֱאָלֵ֨ ְתְרמ ֵ֕ א יִּ ָנְִַֽ֣ך ַמְלָכִ֔ ֙ן מִּ ה 

י  א ְכָדת־ָמַדַ֥ ְלָתִּ֛ א מִּ יָב֧ ר ַיצִּ א ְוָאַמ֗ ה ַמְלָכַּ֜ א ָענ ֵ֨ ֹוב ַאְרָיוָתָ֑ ְלגֶּ֖

א׃ ֵֽ ְעד  א תֶּ י־ָלַ֥ ס דִּ  ּוָפַרֶּ֖

 

 Dan. 6:14ן־ ֩י מִּ אל דִּ י ַ֡ י ָדנִּ ִ֣ ם ַמְלָכ֒א דִּ י֮ן ֳקָדִ֣ ֹו ְוָאְמרִּ ן ֲענִ֣ אַדיִּ ב ְ֠

י ָגלּוָתַּ֜  י  אְבנ ֵ֨ ִ֣ ם דִּ ְך ַמְלָכ֙א ְטע ִ֔ ם )עליך( ֲעָלֵ֤ ְי֗הּוד ָלא־ָשֵ֨

א  ֶּ֖ א ָבע  ין ְתָלָת֙ה ְביֹוָמִ֔ ֵ֤ ְמנִּ ְמָת ְוזִּ י ְרַשָ֑ ִ֣ א דִּ ְוַעל־ֱאָסָרֶּ֖

ּה׃ ֵֽ  ָבעּות 
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 Dan. 6:15 י ֹוהִּ ש ֲעלִ֔ ִ֣ י֙א ְבא  ע ַשגִּ א ְשַמ֗ ְלָתִ֣ י מִּ ֧ א ְכדִּ ן ַמְלָכַּ֜ יִּ ֱאַדֵ֨

ם ָבֶּ֖  ִּ֛אל ָשַ֥ י  ל ָדנִּ א ֲהָוַ֥א ְלש   לְוַע֧ ְמָשִ֔ י שִּ ִ֣ ָעל  ֵֽ ּה ְוַע֙ד מֶּ ָ֑ יָזבּות 

ּה׃ ֵֽ ר ְלַהָצלּות  ְשַתַדֶּ֖  מִּ

 

 Dan. 6:16 ין ִ֣ שּו ַעל־ַמְלָכָ֑א ְוָאְמרִּ ֶּ֖ ְך ַהְרגִּ ל ִ֔ ֙ן ֻגְבַרָיִ֣א אִּ יִּ אַד֙ ב 

ר ּוְקָיִּ֛ם  י־ָכל־ֱאָסַ֥ ֵֽ ס דִּ י ּוָפַרִ֔ י־ָד֙ת ְלָמַדִ֣ ֵֽ ע ַמְלָכ֙א דִּ א ַדֵ֤ ְלַמְלָכ֗

י־מַ  ֵֽ ה׃ ָכַ֥אלְ דִּ א ְלַהְשָנָיֵֽ ים ָלַ֥ ֶּ֖  ְיָהק 

 

 Dan. 6:17 א ֹו ְלֻגָבֶּ֖ אל ּוְרמֵ֕ י ִ֔ נִּ י֙ו ְלָדִ֣ ר ְוַהְיתִּ ן ַמְלָכִ֣א ֲאַמ֗ יִּ אַדַּ֜ ב 

י  ִ֣ ְך דִּ אל ֱאָלָה֗ י ִ֔ ר ְלָדנִּ ֵ֤ה ַמְלָכ֙א ְוָאַמִ֣ א ָענ  י ַאְרָיָוָתָ֑ ִ֣ דִּ

ַֽ ָנֵֽ יְזבִּ ּוא ְיש  א הֶּ֖ יָרִ֔ ְתדִּ ּ֙ה בִּ ח־ל  ַלֵֽ ְנְת ָפֵֽ  ְך׃)אנתה( ַאֵ֤

 

 Dan. 6:18 ּה א ְוַחְתַמֵ֨ ת ַעל־ֻפִ֣ם ֻגָבָ֑ ה ְוֻשַמֶּ֖ ן ֲחָדִ֔ בֶּ ִ֣ ֙ת אֶּ יִּ יָת֙ ְוה 

ּו  ַ֥א ְצבֶּ֖ ְשנ  י ָלא־תִּ ִּ֛ י דִּ ֹוהִּ ְזָק֙ת ַרְבְרָבנִ֔ ּה ּוְבעִּ ְזְקת ֗ א ְבעִּ ַמְלָכַּ֜

ֵֽאל׃ י   ְבָדנִּ

 

 Dan. 6:19ת ְוַדֲחָוֶַּֽ֖ן ת ְטָוִ֔ ּ֙ה ּוָבִ֣ יְכל  ֵֽ ל ַמְלָכֵ֤א ְלה  ן ֲאַזֵ֨ ַדיִּ ָלא־ ֱאְ֠

 ִ֣ י׃ לַהְנע  ֹוהִּ ת ֲעלֵֽ ּה ַנַדַ֥ ֶּ֖ ְנת  י ְושִּ ֹוהִּ ָדמָ֑  ָקֵֽ

 

 Dan. 6:20 א ּום ְבָנְגָהָ֑ א ְיקִ֣ ְשַפְרָפָרֶּ֖ א בִּ ן ַמְלָכִ֔ יִּ אַדִ֣ ב 

א ֲאַזֵֽל׃ י־ַאְרָיָוָתֶּ֖ ֵֽ א דִּ ה ְלֻגָבַ֥ ְתְבָהָלִ֔  ּוְבהִֵּ֨
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 Dan. 6:21 יב ֶּ֖ ל ֲעצִּ אל ְבָקַ֥ י ִ֔ נִּ א ְלָדִ֣ ּה ְלֻגָבִ֔ ִ֣ ְקְרב  ה ּוְכמִּ ק ָענ ֵ֨ ָ֑ ְזעִּ

א ְוָאַמִ֣  י  רַמְלָכַּ֜ ִ֣ ְך דִּ א ֱאָלָה֗ א ַחָיִ֔ ֙ד ֱאָלָהִ֣ י א֙ל ֲעב  נִּ אל ָדֵֽ י ֗ ְלָדנִּ

ן־ ְך מִּ יָזבּוָתֶּ֖ ל ְלש  ַ֥ א ַהְיכִּ יָרִ֔ ְתדִּ ּ֙ה בִּ ח־ל  ַלֵֽ ְנְת ָפֵֽ )אנתה( ַאֵ֤

א׃  ַאְרָיָוָתֵֽ

 

 Dan. 6:22 ָא ְלע ל ַמְלָכֶּ֖ ָ֑ ם־ַמְלָכֶּ֖א ַמלִּ אל עִּ יִֶּ֔ ֙ן ָדנִּ יִּ י׃ֱאַד֙ ֵֽ ין ֱחיִּ ַ֥  ְלמִּ

 

 Dan. 6:23 ְי ש חֱאָלהִַּ֞ א  ַלִ֣ א ְוָלִ֣ ֲסַגִּ֛ר ֻפַ֥ם ַאְרָיָוָתֶּ֖ ּה ּוֵֽ ַמְלֲאכ ֗

ף  י ְוַאֵ֤ ַחת לִִּ֔ ְשְתַכִ֣ ֙י ָזכּ֙ו הִּ ָד֙מֹוהִּ י ָקֵֽ ֵ֤ ל דִּ י ָכל־ֳקב ֗ ּונִּ ַחְבלָ֑

ת׃ ֵֽ א ַעְבד  ה ָלַ֥ א ֲחבּוָלֶּ֖ ָדָמְ֙ך ַמְלָכִ֔  )קדמיך( ָקֵֽ

 

 Dan. 6:24א ן ַמְלָכ֗ יִּ אַדִ֣ ר  ב  אל ֲאַמֶּ֖ י ִ֔ נִּ י ּוְלָדִ֣ ֹוהִּ ב ֲעלִ֔ ִ֣ י֙א ְטא  ַשגִּ

א ְוָכל־ֲחָב֙ל ָלא־ ן־ֻגָב֗ אל מִּ י ַּ֜ ק ָדנִּ א ְוֻהַסֵ֨ ן־ֻגָבָ֑ ה מִּ ְלַהְנָסָקִ֣

ּה׃ ֵֽ אָלה  ן ב  ַ֥ ימִּ י ה  ֶּ֖ ּה דִּ ְשְתַכִ֣ח ב ִ֔  הִּ

 

 Dan. 6:25 י־ֲאַכֵ֤לּו ֵֽ ְ֙ך דִּ ל  יו ֻגְבַרָיֵ֤א אִּ א ְוַהְיתִַּ֞ ר ַמְלָכ֗ ַוֲאַמִ֣

ב ַאְרָיוָ קַ  אל ּוְלג ֵ֤ י ִ֔ נִּ י ָדֵֽ ִ֣ ֙י דִּ ֹון  ָתא֙ ְר֙צֹוהִּ ּון ְבנ יהִ֣ נֶּ֖ ֹו אִּ ְרמִ֔

ּו ְבהֹו֙ן  טֵֽ ֵ֤ י־ְשלִּ ֵֽ ד דִּ א ַעְ֠ ית ֻגָב֗ ִ֣ ֹו ְלַאְרעִּ א־ְמטַ֞ ֹון ְוָלֵֽ יהָ֑ ּוְנש 

קּו׃ ֵֽ ֹון ַהדִּ יהֶּ֖ א ְוָכל־ַגְרמ   ַאְרָיִַָֽ֣וָתִ֔
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 Dan. 6:26ַתב א ְכְ֠ ן ָדְרָיִַֽ֣וֶּש ַמְלָכ֗ יִּ אַדַּ֜ א ֻאַמָי֧א  ב  ְמַמָיַ֞ ָכל־ַעֵֽ ְלֵֽ

 ֵֽ ָשַנָיִּ֛א דִּ ֹון  י־ְולִּ א ְשָלְמכַ֥ ין ְבָכל־ַאְרָעֶּ֖ ַ֥ )דארין( ָדְירִּ

א׃ ֵֽ ְשג   יִּ

 

 Dan. 6:27 י ן ַמְלכּותִּ֗ י ׀ ְבָכל־ָשְלָטִ֣ ִ֣ ֒ם דִּ ים ְטע  ִ֣ ן־ֳקָדַמ֮י שִּ מִּ

י־ָדֵֽ  ּה דִּ ִ֣ ם ֱאָלה  ן־ֳקָדֶּ֖ ין מִּ ֲחלִִּ֔ י֙ן ְוָדִ֣ ן )זאעין( ָזְיעִּ ֱהו ֵ֤ ָ֑אל לֶּ י  נִּ

א  י־ָלִ֣ ֵֽ ּ֙ה דִּ ין ּוַמְלכּות  ְלמִִּ֔ א ְוַקָי֙ם ְלָעִ֣ א ַחָי֗ ּוא ׀ ֱאָלָהִ֣ י־הִ֣ דִּ

א׃ ֶּּ֖ה ַעד־סֹוָפֵֽ ל ְוָשְלָטנ  ְתַחַבִ֔  תִּ

 

 Dan. 6:28 ְשַמָיֶּ֖א ין בִּ ְמהִִּ֔ ין ְותִּ ִ֣ ֙ד ָאתִּ ל ְוָעב  ִ֣ב ּוַמצִּ֗ יזִּ ְמש 

ן־ַיֶּ֖ד  אל מִּ י ִ֔ נִּ ִ֣יב ְלָדֵֽ יזִּ י ש  א דִִּּ֚ א׃ּוְבַאְרָעָ֑  ַאְרָיָוָתֵֽ

 

 Dan. 6:29 ְח ְבַמל ה ַהְצַלֶּ֖ ִ֣אל ְדָנִ֔ י  ּותְוָדנִּ ּות  כִ֣ ָדְרָיַָֽ֑וֶּש ּוְבַמְלכֶּ֖

ה׃ פ ש )פרסיא( ָפְרָסָאֵֽ ֹורֶּ  כַ֥

 

 

 ז דניאל

 דניאל על ארבע החיות חלום

 

 Dan. 7:1 ם לֶּ ִ֣ י א֙ל ח  ל ָדנִּ ְך ָבבִֶּ֔ לֶּ ִ֣ ְלאַשַצ֙ר מֶּ ה ְלב  ְשַנִ֣ת ֲחָד֗ בִּ

ה  אש ֲחָזִ֔ ַ֥ ב ר  א ְכַתִ֔ ְלָמִ֣ ֙ן חֶּ יִּ אַד֙ ּה ב  ָ֑ ְשְכב  ל־מִּ ּה ַעֵֽ ֶּ֖ אש  ַ֥י ר  ְזו  ְוחֶּ
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ר׃ ין ֲאַמֵֽ ֶּ֖ לִּ  מִּ

 

 Dan. 7:2 יְלָיָ֑א ֵֽ ם־ל  י עִּ ֶּ֖ ְזוִּ ִּ֛ית ְבחֶּ ַ֥ה ֲהו  ר ָחז  י א֙ל ְוָאַמִ֔ ֵ֤ה ָדנִּ ָענ 

א׃ א ַרָבֵֽ ן ְלַיָמַ֥ יָחֶּ֖ א ְמגִּ י ְשַמָיִ֔ ִ֣  ַוֲא֗רּו ַאְרַב֙ע רּוח 

 

 Dan. 7:3 ֵ֤ן־ְוַאְרַב א מִּ א ָשְנָיֶַּֽ֖ן ָדַ֥ ן־ַיָמָ֑ ן מִּ ן ָסְלָקֶּ֖ יָו֙ן ַרְבְרָבִ֔ ע ח 

א׃  ָדֵֽ

 

 Dan. 7:4 ית ַע֩ד ִ֣ה ֲהו ַ֡ ּה ָחז  ר ַלָ֑ י־ְנַשֶּ֖ ֵֽ ין דִּ ַ֥ ה ְוַגפִּ א ְכַאְרי ִ֔ ַקְדָמְיָתִ֣

י ִ֣ יּה ּוְנטִּ יטּו ַגַפַּ֜ ֵ֨ י־ְמרִּ ֱאָנִ֣ש  ַלתדִּ ֙ן כֶּ יִּ א ְוַעל־ַרְגַלֵ֨ ן־ַאְרָע֗ מִּ

ב אֱ  ת ּוְלַבַ֥ יַמִ֔ ּה׃ֳהקִּ יב ַלֵֽ ַ֥  ָנֶּ֖ש ְיהִּ

 

 Dan. 7:5 ְשַטר־ַח֙ד ב ְולִּ ה ָדְמָיִ֣ה ְלד ֗ ְנָיָנַּ֜ י תִּ ֵ֨ יָו֩ה ָאֳחרִּ ּו ח  ַוֲארִ֣

ין  ִ֣ ֙ן ָאְמרִּ ַנָּ֑ה ְוכ  ין )שניה( שִּ ִ֣ ּה ב  ין ְבֻפַמֶּ֖ ִּ֛ ְלעִּ ת עִּ ת ּוְתָלַ֥ ַמִ֔ ֳהקִּ

יא׃ ֵֽ ר ַשגִּ י ְבַשַ֥ י ֲאֻכֶּ֖לִּ ֵֽ ּומִּ ּה קַ֥  ַלִ֔

 

 Dan. 7:6 ָה ח ר ְדָנַּ֜ ין ָבאַתֵ֨ ַ֥ ּה ַגפִּ ר ְוַלֵ֨ ְנַמִ֔ ֙י כִּ ֳחרִּ ּו ָאֵֽ ית ַוֲארֵ֤ ִ֣ה ֲהו ֗ ז 

י֙ן  אשִּ ה ר  ּה ְוַאְרְבָעֵ֤ ֹוף ַעל־ )גביה( ַגַבָ֑ י־עֶּ֖ ע דִּ ַאְרַבִּ֛

ּה׃ יב ַלֵֽ ַ֥ ן ְיהִּ א ְוָשְלָטֶּ֖ יְוָתִ֔ ִ֣  ְלח 

 

 Dan. 7:7 יָוִ֣ה ּו ח  א ַוֲארִ֣ יְלָי֗ ֵֽ ִ֣י ל  ְזו  ית ְבחֶּ ה ֲהו ַּ֜ ר ְדָנ֩ה ָחז ֵ֨ ָבאַתִ֣
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יָרא )רביעיה א ַיתִּ֗ יָפַּ֜ י ְוַתקִּ יְמָתנִֵּ֨ ֵֽ יָל֩ה ְוא  ה ְדחִּ יָעָאַ֡ בִּ ( ְרֵֽ

א  ה ּוְשָאָרֶּ֖ ה ּוַמֱדָקִ֔ ְכָלִ֣ ן ָאֵֽ ַ֥ל ַלּ֙ה ַרְבְרָבִ֔ י־ַפְרזֶּ ֵֽ ן דִּ יִּ ַנֵ֨ ְושִּ

ן־כָ  ה מִּ יא ְמַשְנָי֗ ִ֣ ה ְוהִּ ּה ָרְפָסָ֑ יָוָתא֙ )ברגליה( ְבַרְגַלִ֣ ֵֽ  ל־ח 

ר ַלֵֽ  ן ֲעַשֶּ֖ יּה ְוַקְרַנַַֽ֥יִּ ָדַמִ֔ ָ י קֵֽ ִ֣  ּה׃דִּ

 
Dan. 7:8 

ת   ְלָקִ֣ יָר֙ה סִּ י ְזע  ֵ֤ ן ָאֳחרִּ רֶּ ִ֣ ֲאלּו קֶּ א ַוְ֠ ית ְבַקְרַנָי֗ ל ֲהו ַּ֜ ְשַתַכֵ֨ מִּ

א )אתעקרו(  ָיָתִ֔ ן־ַקְרַנָי֙א ַקְדָמִ֣ ת מִּ ן ּוְתָל֗ יה ִ֔ ינ  ֵֽ )ביניהון( ב 

ּה ן־ )קדמיה( ֳקָדַמָ֑ ָרה מִּ ְתֲעַקֶּ֖ ֵ֤י ֲאָנָש֙א  אֶּ ין ְכַעְינ  ּו ַעְינִַּּ֜ ַוֲאלֵ֨

ן׃ְבַקְרָנא ל ַרְבְרָבֵֽ ַ֥ א ּוֻפֶּ֖ם ְמַמלִּ ־ָדִ֔  

 

 Dan. 7:9 ב ָ֑ ין ְיתִּ ֶּ֖ יק יֹומִּ ַ֥ יו ְוַעתִּ י ָכְרָסָו֙ן ְרמִִּ֔ ֵ֤ ד דִּ ית ַעִ֣ ִ֣ה ֲהו ֗ ָחז 

א ָכְרְסי ּ֙ה  ר ְנק ִ֔ ּ֙ה ַכֲעַמִ֣ אש  ר ר  ר ּוְשַעֵ֤ ָּו֗ ג חִּ ְתַלִ֣ ּה ׀ כִּ ִ֣ ְלבּוש 

יןשְ  ִ֣ יבִּ ק׃ בִּ ֵֽ ּור ָדלִּ י נַ֥ ֹוהִּ לֶּ֖ ּור ה ַגְלגִּ י־נִ֔ דִּ  

 

 Dan. 7:10 )ף )אלפים לֶּ ֵ֤ י אֶּ ֹוהִּ ן־ֳקָדמִ֔ ֙ק מִּ ד ְוָנפ  ֵ֤ י־֗נּור ָנג  ר דִּ ְנַהִ֣

ּון  י ְיקּומָ֑ ֹוהִּ ָדמִ֣ ָ ן קֵֽ ְבָבֶּ֖ ֹו )רבון( רִּ בַ֥ ּה ְורִּ י֙ן ְיַשְמשּונ ִ֔ ַאְלפִּ

יחּו׃ ֵֽ ין ְפתִּ ַ֥ ְפרִּ ב ְוסִּ ֶּ֖ יָנַ֥א ְיתִּ  דִּ

 

 Dan. 7:11 ִ֣החָ  י  ז  ַ֥ א דִּ ַלָיִ֣א ַרְבְרָבָתִ֔ ן־ָק֙ל מִּ ן מִּ יִּ אַד֗ ית ב  ֲהו ִ֔

ד  יְוָת֙א ְוהּוַבִ֣ ֵֽ ת ח  יַלֵ֤ י ְקטִּ ית ַע֩ד דִֵּ֨ ִ֣ה ֲהו ַ֡ ה ָחז  ַקְרָנֶּ֖א ְמַמֱלָלָ֑

א׃ ָשֵֽ ת אֶּ ַדַ֥ יק  ת לִּ יַבֶּ֖ יהִּ ּה וִּ ְשַמִ֔  גִּ
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 Dan. 7:12  ִּ֛ ֹון ְוַאְרָכ֧ה ְבַחיִּ יו ָשְלָטְנהָ֑ ֶּ֖ ְעדִּ א הֶּ יָוָתִ֔ ֵֽ  יןּוְשָא֙ר ח 

ן׃ ָדֵֽ ן ְועִּ ֹון ַעד־ְזַמַ֥ יַבת ְלהֶּ֖ ַ֥  ְיהִּ

 

 Dan. 7:13 א ִ֣י ְשַמָיִ֔ ם־ֲעָננ  א ַוֲארּ֙ו עִּ יְלָיִ֔ ֵֽ ִ֣י ל  ְזו  י֙ת ְבחֶּ ֵ֤ה ֲהו  ָחז 

י  ֹוהִּ ה ּוְקָדמֶּ֖ ֹוַמָי֙א ְמָטִ֔ יק יֵֽ ֵ֤ ה ֲהָוָ֑ה ְוַעד־ַעתִּ ִ֣ ר ֱאָנֶּ֖ש ָאת  ְכַבַ֥

י׃ ּוהִּ  ַהְקְרבֵֽ

 Dan. 7:14 יב ָשְלָט֙ן וִּ  ֵ֤ ּה ְיהִּ א ֻאַמָיִּ֛א ְול ֵ֨ ְמַמָי֗ ל ַעֵֽ ּו ְוכ ִ֣ ר ּוַמְלכִ֔ יָקִ֣

ה  א יְֶּעד ִ֔ י־ָלִ֣ ֵֽ ן ָעַל֙ם דִּ ּה ָשְלָטֵ֤ ּון ה ָשְלָטנ ַ֞ ְפְלחָ֑ ּה יִּ ִ֣ ָשַנָיֶּ֖א ל  ְולִּ

ל׃ פ ְתַחַבֵֽ א תִּ י־ָלַ֥ ּה דִּ ֶּ֖  ו ּוַמְלכּות 

 

 Dan. 7:15 ַ֥ ְזו  ָ֑ה ְוחֶּ ְדנֶּ ֹוא נִּ ֶּ֖אל ְבגִ֣ י  י ֲאָנַ֥ה ָדנִּ ִּ֛ ַיַ֥ת רּוחִּ ְתְכרִּ י אֶּ

י׃ נִּ י ְיַבֲהֻלַנֵֽ ֶּ֖ אשִּ  ר 

 

 Dan. 7:16 ֶּּ֖ה נ  א־מִּ ֵֽ ְבע  א אֶּ יָבַ֥ א ְוַיצִּ ֲאַמָיִ֔ ן־ָקִ֣ ת ַעל־ַח֙ד מִּ ְרב ֗ קִּ

י׃ נִּ ַנֵֽ ַלָיֶּ֖א ְיהֹוְדעִּ ר מִּ י ּוְפַשַ֥ ל־ָכל־ְדָנָ֑ה ַוֲאַמר־לִֵּ֕  ַעֵֽ

 

 Dan. 7:17  י֙ן ח ל  אאִּ ה  יָוָתִ֣ ע ַאְרְבָעַ֥ ין ַאְרַבָ֑ ֶּ֖ נִּ י אִּ ַ֥ א דִּ ַרְבְרָבָתִ֔

א׃מַ  ן־ַאְרָעֵֽ ּון מִּ ין ְיקּומַ֥ ֶּ֖  ְלכִּ

 

 Dan. 7:18 ּון ין ְוַיְחְסנֵ֤ ָ֑ ְליֹונִּ י עֶּ ֶּ֖ יש  א ַקדִּ יַקְבלּו֙ן ַמְלכּוָתִ֔ ֵֽ וִּ
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ם ָעְלַמָיֵֽא׃ ד ָעַלַ֥ א ְוַעֶּ֖ ְלָמִ֔ ד־ָעִ֣ ַ  ַמְלכּוָת֙א עֵֽ

 

 Dan. 7:19א ַעל י֙ת ְלַיָצָבִ֔ ן ְצבִּ יִּ יְוָתא֙ ֱאַד֗ ֵֽ י־ֲהָוַ֥ת  ־ח  ֵֽ א דִּ ְיָתִ֔ יָעִ֣ ְרבִּ

ְנָיֶּ֖  ַנֵּ֤ה ָשֵֽ יָרה )שניה( שִּ ה ַיתִּ֗ יָלִ֣ ין ְדחִּ ָ֑ ן־ )כלהון( ָכְלה  ה מִּ

א  ה ּוְשָאָרֶּ֖ ה ַמֲדָקִ֔ ְכָלִ֣ ש ָאֵֽ י־ְנָחִ֔ ֵֽ יּה דִּ ְפַרִ֣ י־ַפְרזֶּ֙ל ְוטִּ ֵֽ דִּ

ה׃ ְפָסֵֽ יּה ָרֵֽ  ְבַרְגַלַ֥

 

 Dan. 7:20א י ְבר  ִ֣ ּהְוַעל־ַקְרַנָיֵ֤א ֲעַש֙ר דִּ ת  ַשִ֔ ְלַקִ֔ י סִּ ִ֣ ֙י דִּ ְוָאֳחרִּ

ן )ונפלו( ּו כ ַּ֜ א דִּ ת ְוַקְרָנֵ֨ ּה ְתָלָ֑ ן־ )קדמיה( ֳקָדַמֶּ֖ ָלה מִּ ְנַפַ֥

ּה׃ ן־ַחְבָרַתֵֽ ב מִּ ְזַוֶּּ֖ה ַרַ֥ ן ְוחֶּ ל ַרְבְרָבִ֔ ִ֣ ּה ְוֻפ֙ם ְמַמלִּ ין ַל֗ ִ֣  ְוַעְינִּ

 

 Dan. 7:21 ין ָ֑ ישִּ ם־ַקדִּ ב עִּ ה ְקָרֶּ֖ ן ָעְבָדַ֥ כ ִ֔ ית ְוַקְרָנִ֣א דִּ ִ֣ה ֲהו ִ֔ ָחז 

ה ֹון׃ ְוָיְכָלֶּ֖  ְלהֵֽ

 

 Dan. 7:22 ֵֽ ד דִּ י ַעִ֣ ֶּ֖ יש  ב ְלַקדִּ יָנִ֣א ְיהִִּ֔ א ְודִּ ֹוַמָיִ֔ י֙ק יֵֽ ה ַעתִּ י־ֲאָת֗

ין׃ ֵֽ ישִּ נּו ַקדִּ ַ֥ ֱחסִּ א הֶּ ה ּוַמְלכּוָתֶּ֖ ְמָנִ֣א ְמָטִ֔ ין ְוזִּ ָ֑ ְליֹונִּ  עֶּ

 

 Dan. 7:23 )ּו )רביעיא א ַמְלכֵ֤ ְיָתִ֔ יָעִ֣ יְוָת֙א ְרבִּ ֵֽ ֮ן ֲאַמ֒ר ח  כ 

ִ֣א ְבַאְרָעִ֔  ֱהו  יָעָא֙ה תֶּ ן־כָ  אְרבִּ ֶּ֖א מִּ ְשנ  י תִּ ַ֥ א דִּ ל־ַמְלְכָוָתָ֑

ּה׃ ַנֵֽ ַנֶּּ֖ה ְוַתְדקִּ א ּוְתדּושִּ אֻכ֙ל ָכל־ַאְרָעִ֔  ְות 
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 Dan. 7:24 ּון ין ְיֻקמָ֑ ֶּ֖ ה ַמְלכִּ ה ַעְשָרַ֥ ַנּ֙ה ַמְלכּוָתִ֔ ר מִּ ְוַקְרַנָיִ֣א ֲעַשִ֔

ה  א ּוְתָלָתַ֥ ן־ַקְדָמי ִ֔ ֙א מִּ ְשנ  ּוא יִּ י֗הֹון ְוהֵ֤ ּום ַאֲחר  ן ְיקִ֣ ְוָאֳחָרַ֞

 ֶּ֖ ל יןַמְלכִּ ֵֽ  ׃ְיַהְשפִּ

 

 Dan. 7:25 י ַ֥ יש  ל ּוְלַקדִּ ָלָא֙ה ְיַמלִִּ֔ ד )עליא( עִּ ין ְלַצֵ֤ לִּ֗ ּומִּ

ּון  ְתַיֲהבִ֣ ת ְויִּ ין ְוָדִ֔ ִ֣ ְמנִּ ר ְלַהְשָנָי֙ה זִּ ְסַב֗ א ְויִּ ָ֑ ין ְיַבל  ֶּ֖ ְליֹונִּ עֶּ

ן׃ ָדֵֽ ג עִּ ין ּוְפַלַ֥ ֶּ֖ ָדנִּ ן ְועִּ ָדַ֥ ּה ה ַעד־עִּ יד ִ֔  בִּ

 

 Dan. 7:26 ָב ְוש ָ֑ תִּ יָנֶּ֖א יִּ ִּ֣הְודִּ ה יְ  ְלָטנ  ה ּוְלהֹוָבָדֶּ֖ ֹון ְלַהְשָמָדַ֥ ַהְעדִ֔

א׃  ַעד־סֹוָפֵֽ

 

 Dan. 7:27 ֹות י ַמְלְכָו֙ת ְתחִ֣ א דִִּּ֚ א ּוְרבּוָת֗ ה ְוָשְלָטָנַּ֜ ּוַמְלכּוָתֵ֨

ּות  ּ֙ה ַמְלכִ֣ ין ַמְלכּות  ָ֑ ְליֹונִּ י עֶּ ִ֣ יש  ם ַקדִּ ת ְלַעֶּ֖ יַבֵ֕ א ְיהִּ ָכל־ְשַמָיִ֔

ּה יִּ  ַ֥ א ל  ַנָיִ֔ ֙ל ָשְלָטִ֣ ם ְוכ  ּוָעַלִ֔ ּון׃ ןְפְלחֶּ֖ ְשַתְמעֵֽ ֵֽ  ְויִּ

 

 Dan. 7:28 יא ׀ ִ֣ אל ַשגִּ י ַּ֜ נִּ ה ָדֵֽ א ֲאָנֵ֨ ְלָתָ֑ י־מִּ ֵֽ א דִּ ַעד־ָכֶּ֖ה סֹוָפִ֣

ת׃  ֵֽ ְטר  י נִּ ַ֥ בִּ א ְבלִּ ְלָתֶּ֖ י ּומִּ ֹון ֲעַלִ֔ ְשַתנִ֣ יַו֙י יִּ י ְוזִּ נִּ ַרְעיֹוַנִ֣י ְיַבֲהֻלַנ֗

 פ
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Esra 4:8 – 6:18  
 

 Esra 4:8 ְַמש ם ְושִּ ל־ְטע ֗ ּום ְבע  ה ְרחִ֣ ה ֲחָדֶּ֖ ְגָרַ֥ בּו אִּ א ְכַתִּ֛ ְפָרִ֔ ֙י ָסֵֽ

ָמא׃ ֵֽ ְשְתא ַמְלָכֶּ֖א ְכנ  ם ְלַאְרַתְחַשַ֥ ָ֑  ַעל־ְירּוְשלֶּ

 

 Esra 4:9 ר א ּוְשָאֶּ֖ ְפָרִ֔ ְמַש֙י ָסֵֽ ם ְושִּ ל־ְטע ֗ ּום ְבע  ן ְרחִ֣ יִּ ֱאַדַּ֜

ִ֣ א ַטְרְפָלי  יָני א ַוֲאַפְרַסְתָכי ַ֞ ֹון דְִּ֠ א )ארכוי(  אְכָנָוְתהָ֑ ְרָסי ֗ ֲאָפֵֽ

ֵֽא׃ ְלָמי  ֶּ֖א ע  ָהי  א )דהוא( דֶּ ּוַשְנָכי ִ֔ ֵ֤א ָבְבָלי ֙א שֵֽ  ַאְרְכָוי 

 

 Esra 4:10 א יָרִ֔ א ְוַיקִּ ֙י ָאְסַנַפ֙ר ַרָבִ֣ י ַהְגלִּ ֵ֤ א דִּ ר ֻאַמָי֗ ּוְשָאִ֣

ה  ר־ַנֲהָרֶּ֖ ר ֲעַבֵֽ ן ּוְשָאַ֥ יִּ י ָשְמָרָ֑ ִ֣ ְרָיֶּ֖ה דִּ ֹו ְבקִּ מִ֔ ב הִּ ִ֣ ְוהֹות 

 ֵֽ  נֶּת׃ּוְכעֶּ

 

 Esra 4:11 י ַעל־ְדָנ֙ה ֹוהִּ חּו ֲעלִ֔ י ְשַלִ֣ א דִִּּ֚ ַגְרָתִ֔ ן אִּ גֶּ ִ֣ ַפְרשֶּ

נֶּת׃ ֵֽ ה ּוְכעֶּ ר־ַנֲהָרֶּ֖ יְך ֱאָנַ֥ש ֲעַבֵֽ ְשְתא ַמְלָכָ֑א ַעְבָדִּ֛  ַאְרַתְחַשֶּ֖

 פ

 

 Esra 4:12 ְך ן־ְלָוָתִ֔ קּ֙ו מִּ י ְסלִֵּ֨ ֵ֤ א דִּ י ְיהּוָדי ֗ ִ֣ א דִּ ִ֣א ְלַמְלָכִ֔ ֱהו  יַע֙ לֶּ ֙ ְידִּ

ם ָ֑ ירּוְשלֶּ ֹו לִּ יָנא ֲאתֶּ֖ ַ֥ א )ובאישתא(  ֲעלֶּ ָרְדָתֵ֤ א ָמֵֽ ְרְיָתֵ֨ קִּ

לּו  ן )ושורי( ְושּוַרָיִ֣א )אשכללו( ַשְכלִִּ֔ יִּ יְשָת֙א ָבַנִ֔ ֵֽ ּובִּ

יטּו׃ ֵֽ  ְוֻאַשָיֶּ֖א ַיחִּ
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 Esra 4:13 א ָדְ֙ך ְרְיָתַ֥ ן קִּ ִ֣ י ה  א דְִּ֠ ִ֣א ְלַמְלָכִ֔ ֱהו  יַע֙ לֶּ ֙ ן ְידִּ ְכַע֗

ּון  ְשַתְכְללָ֑ ֵֽ א ְושּוַרָיֶּ֖ה יִּ ְתְבנ ִ֔ ּון תִּ ְנְתנִ֔ א יִּ ֹו ַוֲהָלְ֙ך ָלִ֣ ה־ְבלֵ֤ ְנָדֵֽ מִּ

ק׃ ֵֽ ים ְתַהְנזִּ ֶּ֖ ם ַמְלכִּ  ְוַאְפת ַ֥

 

 Esra 4:14 ְחָנא ְוַעְרַוִ֣ת יְכָל֙א ְמַלִ֔ ֵֽ ח ה  י־ְמַלֵ֤ ֵֽ ֙ל דִּ ן ָכל־ֳקב  ְכַע֗

א א א   ַמְלָכִ֔ ְעָנא ָלַ֥ ְחָנא ְוהֹוַדַ֥ ה ְשַלֶּ֖ ל־ְדָנִ֔ ָ֑א ַעֵ֨ ֱחז  ֵֽ ָנא ְלמֶּ יְך ַלֶּ֖ ֵֽ רִּ

א׃  ְלַמְלָכֵֽ

 

 Esra 4:15 ְתַהְשַכח ְך ּוְ֠ י ֲאָבָהָת֗ ִ֣ א דִּ ַנָיַּ֜ ְסַפר־ָדְכָרֵ֨ ֵֽ י ְיַבַק֩ר בִּ דִַּ֡

א  ָרָד֗ ְרָיִ֣א ָמֵֽ ְך קִּ א ָדַּ֜ ְרְיָתֵ֨ ֩י קִּ ְנַד֒ע דִּ ר ָדְכָרַנָי֮א ְותִּ ְסַפִ֣ בִּ

תּוֵֽ  ת  ְמַהְנְזַקֵ֤ ן־יֹוָמֶּ֖ ּה מִּ ין ְבַגַּוִ֔ ִ֣ ְשַתדּו֙ר ָעְבדִּ ן ְואֶּ ָנִ֔ י֙ן ּוְמדִּ ַמְלכִּ

ת׃ָעלְ  ָחְרַבֵֽ ְך ָהֵֽ א ָדֶּ֖ ְרְיָתַ֥ ה קִּ ל־ְדָנִ֔ א ַעֵ֨  ָמָ֑

 

 Esra 4:16 א ָדְ֙ך ְרְיָתַ֥ ן קִּ ִ֣ י ה  א דְִּ֠ ְחָנ֙ה ְלַמְלָכִ֔ ין ֲאַנ֙ ֵ֤ ְמהֹוְדעִּ

ּון לָ  ְשַתְכְללָ֑ ֵֽ א ְושּוַרָיֶּ֖ה יִּ ְתְבנ ִ֔ לתִּ ִ֣ ר  ֳקב  ה ֲחָל֙ק ַבֲעַבִ֣ ְדָנִ֔

ְך׃ פ י ָלֵֽ יַתֶּ֖ א אִּ א ָלַ֥  ַנֲהָרִ֔

 

 Esra 4:17 ְַ֞תָגָמ ֙ם פִּ ל־ְטע  ּום ְבע  א ַעל־ְרחֵ֤ ח ַמְלָכ֗ א ְשַלִ֣

ר  ן ּוְשָא֧ יִּ ְמָרָ֑ ין ְבָשֵֽ ֶּ֖ י ָיְתבִּ ַ֥ ֹון דִּ א ּוְשָא֙ר ְכָנָוְִ֣תהִ֔ ְפָרִ֔ י ָסֵֽ ְמַשִ֣ ְושִּ

ת׃ ס  ֵֽ ם ּוְכעֶּ ה ְשָלֶּ֖ ר־ַנֲהָרִּ֛  ֲעַבֵֽ
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 Esra 4:18 ָי ָקד ֶּ֖ ש ֱקרִּ יָנא ְמָפַרַ֥ ָ֑ ּון ֲעלֶּ י ְשַלְחתֶּ֖ ַ֥ א דִּ ְשְתָוָנֵ֕ י׃נִּ  ָמֵֽ

 

 Esra 4:19 ְך א ָדִ֔ ְרְיָתִ֣ י קִּ חּו דִִּּ֚ רּו ְוַהְשַכִ֔ ֒ם ּוַבַקִ֣ ים ְטע  ִ֣ ֮י שִּ נִּ ּומִּ

ּור  ְשַתדֶּ֖ ד ְואֶּ ה ּוְמַרַ֥ ְתַנְשָאָ֑ ֵֽ ין מִּ ֶּ֖ א ַעל־ַמְלכִּ ְלָמִ֔ ָ ן־יֹוָמ֙ת עֵֽ מִּ

ּה׃ ד־ַבֵֽ ְתֲעבֶּ  מִּ

 

 Esra 4:20 ִִּ֔יט לִּ ם ְוַשֵ֨ ּוְשלִֶּ֔ ין ֲהוֹ֙ו ַעל־ְירִ֣ יפִּ֗ ין ַתקִּ ִ֣ ל ּוַמְלכִּ ין ְבכ ֶּ֖

ֹון׃ ב ְלהֵֽ ַ֥ ְתְיה  ְך מִּ ֹו ַוֲהָלֶּ֖ ה ְבלִּ֛ ָדַ֥ ה ּומִּ ר ַנֲהָרָ֑  ֲעַבִ֣

 

 Esra 4:21 א ָדְ֙ך ְרְיָתַ֥ ְך ְוקִּ ָ֑ ל  א ֻגְבַרָיִ֣א אִּ ם ְלַבָטָלֶּ֖ ימּו ְטע ִ֔ ִ֣ ְכַע֙ן שִּ

ם׃ ְתָשֵֽ א יִּ י ַטְעָמַ֥ ֶּ֖ נִּ א ַעד־מִּ ְתְבנ ִ֔ א תִּ  ָלִ֣

 

 Esra 4:22 ֶּּו ְלמ ֹו ָשלֶּ֖ ין ֱהוִּ֛ ַ֥ ירִּ ד ַעל־ְדָנָ֑ה ְלמָ ּוְזהִּ ִ֣א  ה֙ ְעַבִ֣ ְשג  יִּ

ין׃ ס ֵֽ ת ַמְלכִּ א ְלַהְנָזַקֶּ֖  ֲחָבָלִ֔

 

 Esra 4:23 )י )ארתחששתא ְשְתָוָנ֙א דִִּּ֚ ן נִּ גֶּ ֵ֤ י ַפְרשֶּ ן־דִַּ֞ ן מִּ יִּ ֱאַד֗

א  י ָסְפָרֶּ֖ ְמַשַ֥ ּום ְושִּ י ֳקָדם־ְרחִּ֛ ֧ א ֱקרִּ ְשְת ַמְלָכִ֔ ַאְרַתְחַשִ֣

ּו ילֵ֤ ְבהִּ לּו בִּ ֹון ֲאַזֵ֨ ּוָדי ִ֔  ּוְכָנָוְתהָ֑ ֙ם ַעל־ְיהִ֣ ּוְשלֶּ ירֵֽ לּו  אלִּ ַ֥ ּוַבטִּ

ל׃ ס יִּ ע ְוָחֵֽ ְדָרַ֥ ֹו ְבאֶּ מֶּ֖  הִּ
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 Esra 4:24 ם ָ֑ ירּוְשלֶּ י בִּ ֶּ֖ א דִּ ית־ֱאָלָהִ֔ ת ב  יַדִ֣ ַל֙ת ֲעבִּ ן ְבט  יִּ אַד֗ ב 

ְך־ לֶּ ֵֽ ּות ָדְרָיַַֽ֥וֶּש מֶּ ין ְלַמְלכֶּ֖ ד ְשַנִ֣ת ַתְרת ִ֔ א ַעִּ֚ ְטָלִ֔ ַוֲהָו֙ת ָבֵֽ

ס׃ פ  ָפָרֵֽ

 

 

 ה עזרא

 בית שני ייןבנ

 

 Esra 5:1 דֹו֙א א ּוְזַכְרָיֵ֤ה ַבר־עִּ ָי֗ י ַחַגִ֣י )נביאה( ְנבִּ ְתַנבִַּ֞ ְוהִּ

ם  ם ְבֻשִּ֛ ָ֑ ירּוְשלֶּ ּוד ּובִּ יהֶּ֖ י בִּ ַ֥ א דִּ ּוָדי ִ֔ א ַעל־ְיהִ֣ ַיָיִ֔ )נביאיא( ְנבִּ

ֹון׃ ס יהֵֽ ל ֲעל  ֶּ֖ ְשָרא  ּה יִּ  ֱאָלַ֥

 

 Esra 5:2 ִּל ַבר־ְשַאְלת ֵ֤ מּו ְזֻרָבבֶּ ן ָקְ֠ יִּ אַדַ֡ ּוַע ב  ֙ל ְוי שִ֣ ַבר־יא 

ק ֹוָצָדִ֔ ֹון  יֵֽ ְמהִּ֛ ם ְועִּ ָ֑ ּוְשלֶּ ירֵֽ י בִּ ִ֣ א דִּ ית ֱאָלָהֶּ֖ ַ֥ א ב  ְבנ ִ֔ יו ְלמִּ ִ֣ ְוָשרִּ

ֹון׃ פ ין ְלהֵֽ ַ֥ א ְמָסֲעדִּ י־ֱאָלָהֶּ֖ ֵֽ ַיָיַ֥א דִּ  )נביאיא( ְנבִּ

 

 Esra 5:3 ה ר־ַנֲהָרִּ֛ ת ֲעַבֵֽ ְתַני ַפַח֧ ֹון ַתְ֠ יהַּ֜ א ֲעל  ְמָנ֩א ֲאָתֵ֨ ּה־זִּ ב 

ר בֹו ם ּוְשַתַ֥ ם ְלכ ַּ֜ ם ַמן־ָשֵ֨ ין ְלה ִ֔ ִ֣ ֙ן ָאְמרִּ ֹון ְוכ  ְזַנֶּ֖י ּוְכָנָוְתהָ֑

ה׃ ס א ְוֻאַשְרָנַ֥א ְדָנֶּ֖ה ְלַשְכָלָלֵֽ ְבנ ִ֔ א ְדָנ֙ה לִּ ם ַבְיָתֵ֤  ְטע ֗
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 Esra 5:4 ְָרנ ֶָּ֖מא ֲאַמִ֣ ן ְכנ  יִּ א  אֱאַדַ֥ ת ֻגְבַרָיִ֔ נּו֙ן ְשָמָהִ֣ ם ַמן־אִּ ְלה ָ֑

ן׃ ַֽיִּ ְנָיָנֶּ֖א ָבַנֵֽ י־ְדָנַ֥ה בִּ ֵֽ  דִּ

 

 Esra 5:5 לּו ִ֣ א ְוָלא־ַבטִּ י ְיהּוָדי ִ֔ ִ֣ ם ֲהָו֙ת ַעל־ָשב  ין ֱאָלֲהה ֗ ִ֣ ְוע 

ְשְתָוָנֶּ֖א  ּון נִּ יבַ֥ ן ְיתִּ יִּ ֱאַדִּ֛ ְך וֶּ א ְלָדְרָיִַֽ֣וֶּש ְיָהָ֑ ֹו ַעד־ַטְעָמֶּ֖ מִ֔ הִּ

ה׃ פ  ַעל־ְדָנֵֽ

 

 Esra 5:6 ֗ר־ַנֲהָר ת ֲעַבֵֽ ח ַתְתַנִ֣י ׀ ַפַחִ֣ י־ְשַלַ֞ ֵֽ ַגְרָתא דִּ ן אְִּ֠ גֶּ ִ֣ ה ַפְרשֶּ

ה ַעל־ ר ַנֲהָרָ֑ י ַבֲעַבִ֣ ֶּ֖ א דִּ ְרְסָכי ִ֔ ּה ֲאַפֵ֨ ר בֹוְזַנ֙י ּוְכָנִַָֽ֣ות ִ֔ ּוְשַתֵ֤

א׃  ָדְרָיֶַּֽ֖וֶּש ַמְלָכֵֽ

 

 Esra 5:7 ָּה ְלד יב ְבַגּו ִ֔ ִ֣ ְדָנ֙ה ְכתִּ י ְוכִּ ֹוהִּ חּו ֲעלָ֑ א ְשַלִ֣ ְתָגָמֶּ֖ שפִּ  ְרָיַַֽ֥וֶּ

ָלא׃ ס  א כ ֵֽ  ַמְלָכֶּ֖א ְשָלָמַ֥

 

 Esra 5:8 ִ֣ ֱהו  יַע ׀ לֶּ ִ֣ יְנָת֙א ְידִּ ֵֽ ּוד ְמדִּ יהֵ֤ ְלָנא לִּ י־ֲאַזַּ֜ ֵֽ א דִּ א ְלַמְלָכ֗

ם  ְתָשִ֣ ע מִּ ל ְוָאֶּ֖ ן ְגָלִ֔ בֶּ ִ֣ ְתְבנ ֙א אֶּ ּוא מִּ א ְוהֵ֤ א ַרָבִ֔ י֙ת ֱאָלָהִ֣ ְלב 

א ּו ְתַעְבָדֶּ֖ ְרָנא מִּ ְך ָאְסַפַ֥ יְדָתא ָדִּ֛ ַ֥ חְבֻכְתַלָיָ֑א ַוֲעבִּ  ַמְצַלַ֥

ם׃ ס   ְביְֶּדה ֵֽ

 

 Esra 5:9 ְלָנ֙א ן ְשא ֙ יִּ ם ֱאַד֗ ְרָנא ְלה ָ֑ ֶָּ֖מא ֲאַמִ֣ ְך ְכנ  ל ִ֔ ְלָשַבָיִ֣א אִּ

ה ְוֻאַשְרָנַ֥א ְדָנֶּ֖ה  ְבְנָיִ֔ א ְדָנ֙ה ְלמִּ ם ַבְיָתֵ֤ ם ְטע ֗ ם ְלכ ַּ֜ ַמן־ָשֵ֨
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ה׃  ְלַשְכָלָלֵֽ

 

 Esra 5:10 ִּי נ ִּ֛ ְך דִּ ם ְלהֹוָדעּוָתָ֑ ְלָנא ְלה ֶּ֖ ַ֥ ם ְשא  ף ְשָמָהְתה ִּ֛ בְוַא֧  ְכֻתַ֥

י ְבָראש   ַ֥ ם׃ ס ֻשם־ֻגְבַרָיֶּ֖א דִּ  יה ֵֽ

 

 Esra 5:11 ֹו מַ֡ ר ֲאַנְִ֣חָנא הִּ ַמָ֑ ּוָנא ְלמ  יבִ֣ א ֲהתִּ ְתָגָמֶּ֖ ַָ֥מא פִּ ּוְכנ 

א  י־ֲהָוֵ֨ ֵֽ ן ַבְיָת֙א דִּ א ּוָבַנֵַֽ֤יִּ א ְוַאְרָע֗ ּה ְשַמָיַּ֜ י־ֱאָלֵ֨ ֵֽ ֩י דִּ ַעְבדֹוהִּ

ְך לֶּ ֵ֤ ן ּומֶּ יָאִ֔ ין ַשגִּ ִ֣ ת ְדָנ֙ה ְשנִּ ַקְדַמֵ֤ ה מִּ י  ְבנ ַּ֜ ב ְבָנֶּ֖הִּ ֙ל ַרִ֔ ְשָרא  ְליִּ

ּה׃וְ  ֵֽ  ַשְכְלל 

 

 Esra 5:12 ב א ְיַהִ֣ ּה ְשַמָיִ֔ ֱאָלִ֣ ָנ֙א לֶּ זּו ֲאָבֳהַת֙ ֵ֤ י ַהְרגִּ ן־דִֵּ֨ ן מִּ ָלה ֗

ה  ל )כסדיא( ַכְסָדָאָ֑ ֶּ֖ ְך־ָבבֶּ לֶּ ֵֽ ר מֶּ ַצַ֥ ֹו ְבַיִּ֛ד ה ְנבּוַכְדנֶּ מִ֔ הִּ

 ֵֽ י ְלָבבֶּ ַ֥ ה ַהְגלִּ ּה ְוַעָמֶּ֖ ִ֔ ה ְדָנ֙ה ַסְתר   ס ל׃ּוַבְיָתֵ֤

 

 Esra 5:13ְשַנִ֣ת ש  ְבַר֙ם בִּ ֹורֶּ ל כֵ֤ ָ֑ י ָבבֶּ ִ֣ א דִּ ש ַמְלָכֶּ֖ ֹורֶּ ה ְלכַ֥ ֲחָדִ֔

א׃ ֵֽ ְבנ  א ְדָנֶּ֖ה לִּ ית־ֱאָלָהַ֥ ם ב  ם ְטע ִ֔  ַמְלָכ֙א ָשִ֣

 

 Esra 5:14 י ִ֣ ה ְוַכְסָפ֒א דִּ י ַדֲהָבִ֣ ִ֣ ית־ֱאָלָה֮א דִּ י־ב  ֵֽ ַאף ָמאַנָיִ֣א דִּ ְוְ֠

ם ְוה   ירּוְשלִֶּ֔ ֵֽ י בִּ ִ֣ יְכָל֙א דִּ ֵֽ ן־ה  ֙ק מִּ ר ַהְנפ  ַצ֗ ֹו ְנבּוַכְדנֶּ מִ֔ ל הִּ ִ֣ יב 

י  ִ֣ יְכָל֙א דִּ ֵֽ ן־ה  א מִּ ש ַמְלָכ֗ ֹורֶּ ֹו כִ֣ מַּ֜ ק הִּ ל ַהְנפ ֵ֨ ָ֑ י ָבבֶּ ִ֣ א דִּ יְכָלֶּ֖ ְלה 

ּה׃ ֵֽ ה ָשמ  ָחֶּ֖ י פֶּ ַ֥ ּה דִּ ר ְשמ ִ֔ ְשַבַצִ֣ יבּ֙ו ְלש  ֙ יהִּ ל וִּ  ָבבִֶּ֔
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 Esra 5:15 ת ִ֣ זֶּל־ֲאח  ֵֽ א א  א ש ִּ֚ אַנָיִ֔ ל ָמֵֽ ּה ׀ )אלה( א ִּ֚ ַוֲאַמר־ל ֵ֓

מִ֔  א ֹוהִּ יְכָלֶּ֖ ַ֥א ַעל־ ְבה  ְתְבנ  א יִּ ית ֱאָלָהֶּ֖ ַ֥ ם ּוב  ָ֑ ירּוְשלֶּ י בִּ ִ֣ דִּ

ּה׃ ס ֵֽ  ַאְתר 

 

 Esra 5:16 ית ַ֥ י־ב  ב ֻאַשָיִּ֛א דִּ א ְיַה֧ ְך ֲאָת֗ ר ד ִ֔ ְשַבַצִ֣ ֙ן ש  יִּ ֱאַד֙

א  ֶּ֖א ְוָלַ֥ ְתְבנ  ן מִּ ן ְוַעד־ְכַעִּ֛ יִּ ן־ֱאַד֧ ם ּומִּ ָ֑ ירּוְשלֶּ י בִּ ִ֣ א דִּ ֱאָלָהֶּ֖

ם׃ ֵֽ  ְשלִּ

 

 Esra 5:17 ֧ ן ה י־ ןּוְכַעַ֞ א דִּ ְנַזָיַּ֜ ית גִּ ְתַבַקר ְבב ֵ֨ ב יְִּ֠ ַעל־ַמְלָכִ֣א ָט֗

ים  ִ֣ ש ַמְלָכ֙א שִּ ֹורֶּ ן־כֵ֤ י־מִּ ֵֽ י דִּ יַת֗ ן אִּ ִ֣ ל֒ ה  י ְבָבבֶּ ִ֣ ַמְלָכִ֣א ַתָמ֮ה דִּ

ּות ַמְלָכִּ֛א  ם ּוְרעַ֥ ָ֑ ירּוְשלֶּ ְך בִּ ֶּ֖ א ד  ית־ֱאָלָהַ֥ ִּ֛א ב  ְבנ  ם ְלמִּ ְטע ִ֔

יָנא׃ ס ֵֽ ח ֲעלֶּ ְשַלַ֥  ַעל־ְדָנֶּ֖ה יִּ

 

 

 ו עזרא

 

 Esra 6:1 ית ִ֣ רּו ׀ ְבב  ם ּוַבַקִ֣ ָ֑ ם ְטע  א ָשִ֣ ן ָדְרָיַַֽ֥וֶּש ַמְלָכֶּ֖ יִּ אַדִּ֛ ב 

ל׃ ֵֽ ה ְבָבבֶּ ין ַתָמֶּ֖ ַ֥ ְנַזָיִּ֛א ְמַהֲחתִּ י גִּ ֧ א דִּ ְפַרָי֗  סִּ
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 Esra 6:2 ה יְנָתֶּ֖ י ְמדִּ י ְבָמַדַ֥ ִּ֛ א דִּ יְרָתִּ֛ ֵֽ א ְבבִּ ְשְתַכִ֣ח ְבַאְחְמָת֗ ְוהִּ

ן־כְ  ה ְוכ  ה ֲחָדָ֑ ָלִ֣ יב ְבַגַּוֶּּ֖ה דִּ ְמגִּ ַ֥ ה׃תִּ  פ ְכרֹוָנֵֽ

 

 Esra 6:3 ֒ם ם ְטע  ש ַמְלָכ֮א ָשִ֣ ֹורֶּ א כִ֣ ש ַמְלָכ֗ ֹורֶּ ה ְלכִ֣ ת ֲחָדַּ֜ ְשַנֵ֨ בִּ

ין  ִ֣ י־ָדְבחִּ ֵֽ א ֲאַת֙ר דִּ ְתְבנ ִ֔ א יִּ ֙ם ַבְיָתִ֣ ירּוְשלֶּ ֵֽ א בִּ ית־ֱאָלָהֵ֤ ב 

תִִּ֔  ין שִּ ִ֣ ּ֙ה ַאמִּ ין רּומ  ָ֑ ֹוְבלִּ י ְמסֵֽ ֹוהִּ ין ְוֻאשֶּ֖ ְבחִִּ֔ ין דִּ ַ֥ ֶּּ֖ה ַאמִּ ין ְפָתי 

ין׃ ֵֽ תִּ  שִּ

 

 Esra 6:4 ְָדב יןנִּ ת  כִַּ֞ ע ֲחַדָ֑ י־ָאִ֣ ְך דִּ ְדָבֶּ֖ א ְונִּ ן ְגָל֙ל ְתָלָתִ֔ בֶּ ֵ֤ י־אֶּ דִּ

ב׃ ֵֽ ְתְיהִּ ית ַמְלָכֶּ֖א תִּ ַ֥ ן־ב  א מִּ ְפְקָתִ֔  ְונִֵּ֨

 

 Esra 6:5 י ִ֣ ה ְוַכְסָפ֒א דִּ י ַדֲהָבִ֣ ִ֣ ית־ֱאָלָה֮א דִּ ִ֣י ב  ַאף ָמאנ  ְוְ֠

ר הַ  ַצ֗ ּוַכְדנֶּ ָ֑ ְנבֵֽ ל ְלָבבֶּ ִ֣ יב  ם ְוה  ֶּ֖ ירּוְשלֶּ י־בִּ א דִּ יְכָלַ֥ ן־ה  ק מִּ ִּ֛  לְנפ 

ת  ֶּ֖ ּה ְוַתח  ִ֔ ֙ם ְלַאְתר  ּוְשלֶּ ירֵֽ י־בִּ א דִּ יְכָלֵ֤ יָהְך ְלה  י֗בּון וְִּ֠ ַיֲהתִּ

א׃ ס ית ֱאָלָהֵֽ ַ֥  ְבב 

 

 Esra 6:6 ֹון ר בֹוְזַנ֙י ּוְכָנָוְִ֣תהִ֔ ה ְשַתֵ֤ ר־ַנֲהָרַּ֜ ת ֲעַבֵֽ ְתַני ַפַחֵ֨ ן ַתְ֠ ְכַעַ֡

ה׃ֲאַפְרְסָכי ִ֔  ן־ַתָמֵֽ ֹו מִּ ין ֲהוֶּ֖ ַ֥ יקִּ ה ַרחִּ ר ַנֲהָרָ֑ י ַבֲעַבִ֣ ֶּ֖  א דִּ
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 Esra 6:7קּו ת ְיהּוָדי ֙א  ְשֻבֵ֕ ְך ַפַחֵ֤ ָ֑ א ד  ית־ֱאָלָהִ֣ ת ב  יַדֶּ֖ ַלֲעבִּ

ּה׃ ֵֽ ֹון ַעל־ַאְתר  ְבנַ֥ ְך יִּ ֶּ֖ א ד  ית־ֱאָלָהַ֥ א ב  י ְיהּוָדי ִ֔ ִ֣  ּוְלָשב 

 

Esra 6:8 ַ֗עְבד ַ י־תֵֽ ֵֽ א דִּ ֒ם ְלָמִ֣ ים ְטע  ִ֣ ֮י שִּ נִּ י ְיהּוָדי ֙א ּומִּ ֵ֤ ם־ָשב  ּון עִּ

נִּ  ְך ּומִּ ָ֑ א ד  ית־ֱאָלָהִ֣ ֶּ֖א ב  ְבנ  ְך ְלמִּ ל ִ֔ יאִּ ִ֣ ַד֙ת  ְכס  י מִּ א דִִּּ֚ ַמְלָכ֗

א ְלֻגְבַרָיַ֥א  ְתַיֲהָבִּ֛ ֵֽ ֧א מִּ ֱהו  א תֶּ ְפְקָתִּ֛ ְרָנא נִּ ה ָאְסַפ֗ ר ַנֲהָרִ֔ ֲעַבִ֣

א׃ א ְלַבָטָלֵֽ י־ָלַ֥ ְך דִּ ֶּ֖ ל   אִּ

 

 Esra 6:9ִ֣י ת ן ּוְבנ  ה ַחְשָחַ֡ ין ׀ ַלֲעָלָוִַֽ֣ן ׀ ּוָמִ֣ ִ֣ ְמרִּ ין ְואִּ ִ֣ ְכרִּ ין ְודִּ ִ֣ ֹורִּ

ר ָכֲהַנָיֵ֤א  אַמֵ֨ ח ְכמ  ר ּוְמַש֗ ח ׀ ֲחַמִ֣ ין ְמַלִ֣ ְנטִַּ֞ א חִּ ּה ְשַמָיָּ֟ ֱאָלָ֪ לֶּ

א  י־ָלַ֥ ֹום דִּ ֹום ׀ ְביֶּ֖ ם יַ֥ ב ְלה ִּ֛ ַ֥ ְתְיה  א מִּ ֱהו ֵ֨ ֙ם לֶּ ּוְשלֶּ ירֵֽ י־בִּ דִּ

ּו׃  ָשלֵֽ

 

 Esra 6:10יחֹו ין נִּ ִּ֛ ן ְמַהְקְרבִּ ֱהו ֧ י־לֶּ ֵֽ ן דִּ יִּ ּה ְשַמָיָ֑א ּוְמַצַלֵ֕ ֱאָלִ֣ ין לֶּ ֶּ֖ חִּ

י׃ ֹוהִּ ַ֥י ַמְלָכֶּ֖א ּוְבנֵֽ  ְלַחי 

 

 Esra 6:11 ִ֣ ֮י שִּ נִּ א  יםּומִּ ְתָגָמִ֣ י ְיַהְשנ ֙א פִּ ֵ֤ ש דִּ י ָכל־ֱאָנ֗ ִ֣ ֒ם דִּ ְטע 

ּה  ִּ֛ י ּוַבְית  הִּ א ֲעלָ֑ ִ֣ ְתְמח  יף יִּ ֶּ֖ ּה ּוְזקִּ ן־ַבְית ִ֔ ח ָא֙ע מִּ ְתְנַסַ֥ ה יִּ ְדָנִ֔

 ֶּ֖ ְתֲעב  ּו יִּ ה׃ְנָולַ֥  ד ַעל־ְדָנֵֽ

 

 Esra 6:12 ְך ְוַע֙ם לֶּ ֵ֤ ר ָכל־מֶּ ה ְיַמַגַ֞ ּה ַתָמ֗ ִ֣ ן ְשמ  ֧ י ַשכִּ ִ֣ א דִּ אָלָהַ֞ ֵֽ ו 
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י ִ֣ י  דִּ ִ֣ ְך דִּ ֶּ֖ א ד  ית־ֱאָלָהַ֥ ה ב  ּה ְלַהְשָנָיִּ֛ה ְלַחָבָלִּ֛ ח ְיד ֗ ְשַלִ֣ ׀ יִּ

ד׃ פ ֵֽ ְתֲעבִּ ְרָנא יִּ ם ָאְסַפֶּ֖ ת ְטע ִ֔ מֶּ ֙ש ָשִ֣ וֶּ ם ֲאָנֵ֤ה ָדְרָי֙ ָ֑ ירּוְשלֶּ  בִּ

 

 Esra 6:13 ר בֹוְזַנֶּ֖י ה ְשַתַ֥ ר־ַנֲהָרִּ֛ ת ֲעַבֵֽ י ַפַח֧ ן ַתְתַנַ֞ ַדיִּ ֱאְ֠

ְרָנא  ֶָּ֖מא ָאְסַפַ֥ א ְכנ  ח ָדְרָיַֽ֧וֶּש ַמְלָכִּ֛ י־ְשַלַ֞ ֵֽ ל דִּ ֹון ָלֳקב ֗ ּוְכָנָוְתהָ֑

דּו׃  ֲעַבֵֽ

 

 Esra 6:14 ְנבּוַא֙ת ַחַגִ֣י ין בִּ ן ּוַמְצְלחִִּ֔ י ְיהּוָדי ֙א ָבַנִַֽ֣יִּ ֵ֤ ְוָשב 

א )נביאה(  ָיִ֔ ַע֙ם  ּוְזַכְרָיֶּ֖הְנבִּ ן־ַט֙ לּו מִּ ֹו ְוַשְכלִּ֗ ֹוא ּוְבנִ֣ דָ֑ ַבר־עִּ

ְשְתא  וֶּש ה ְוַאְרַתְחַשֶּ֖ ש ְוָדְרָיִ֔ ֹורֶּ ֙ם כִ֣ ְטע  ל ּומִּ ְשָרא ִ֔ ּה יִּ ֱאָלִ֣

ס׃ ְך ָפָרֵֽ לֶּ ַ֥  מֶּ

 

 Esra 6:15י־ ר דִּ ח ֲאָדָ֑ יַרִ֣ ה לִּ ֹום ְתָלָתֶּ֖ ד יַ֥ ה ַעִּ֛ ה ְדָנִ֔ י֙א ַבְיָתִ֣ יצִּ ְוש 

יא ִ֣ א׃ פ הִּ ּות ָדְרָיַַֽ֥וֶּש ַמְלָכֵֽ ת ְלַמְלכֶּ֖  ְשַנת־ש ִ֔

 

 Esra 6:16ר ְבנ י־ א ּוְשָאִ֣ ָוי ַּ֜ א ְול  ל ָכֲהַנָיֵ֨ ְשָרא  י־יְִּ֠ ֵֽ דּו ְבנ  ַוֲעַבִ֣

ה׃ ְדָוֵֽ א ְדָנֶּ֖ה ְבחֶּ ית־ֱאָלָהַ֥ א ֲחנַֻכִּ֛ת ב   ָגלּוָת֗

 

 Esra 6:17ין ִ֣ א ְדָנ֒ה תֹורִּ ית־ֱאָלָהִ֣ בּו ַלֲחנַֻכ֮ת ב  ֗ ה  ְוַהְקרִּ ְמָאִ֔

 ֵ֨ יר  ה ּוְצפִּ ע ְמָאָ֑ ין ַאְרַבִ֣ ֶּ֖ ְמרִּ ן אִּ יִּ ין ָמאַתִ֔ ִ֣ ְכרִּ ין )לחטיא(  ידִּ זִַּּ֜ עִּ

י  ַ֥ ְבט  ְנָיֶַּֽ֖ן שִּ ר ְלמִּ י־ֲעַשִ֔ ֵֽ ֙ל ְתר  ְשָרא  ה ַעל־ָכל־יִּ ְלַחָטָאֵ֤
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ל׃ ֵֽ ְשָרא   יִּ

 

 Esra 6:18 ֹון ְתהִ֔ ָוי ֙א ְבַמְחְלָקִ֣ ְפֻלָגְת֗הֹון ְול  א בִּ ימּו ָכֲהַנָיַּ֜ ַוֲהקִֵּ֨

ה׃ פַעל ֵֽ שֶּ ר מ  ב ְסַפַ֥ ְכָתֶּ֖ ם כִּ ָ֑ ירּוְשלֶּ י בִּ ִ֣ א דִּ ת ֱאָלָהֶּ֖ יַדַ֥  ־ֲעבִּ

 

 
Esra 7:12–26 

 

 Esra 7:12 ר ֲהָנא ָסַפֵ֨ א ָכְ֠ ְזָרִ֣ ְך ַמְלַכָיָ֑א ְלעֶּ לֶּ ֶּ֖ ְסְתא מֶּ ְרַתְחַשִ֔ ַאֵ֨

נֶּת׃ ֵֽ יר ּוְכעֶּ ֶּ֖ ּה ְשַמָיִּ֛א ְגמִּ י־ֱאָל֧ ֵֽ א דִּ  ָדָתַּ֜

 

 Esra 7:13 י ִ֣ ֒ם דִּ ים ְטע  ִ֣ ֮י שִּ נִּ ה מִּ ן־ַעָמֵ֨ ֩י מִּ ב ְבַמְלכּותִּ ְתַנַדִ֣ ָכל־מִּ

ְך׃ ְך ְיָהֵֽ ָמֶּ֖ ם עִּ ִּ֛ ירּוְשלֶּ ֵֽ ְך לִּ ְמָה֧ א לִּ ָוי ֗ י ְול  ֹוהִּ ל ְוָכֲהנִ֣ ְשָרא ַּ֜  יִּ

 

 Esra 7:14 יַח ֙י ְשלִִּ֔ הִּ ת ָיֲעט ֵ֨ ְבַעֵ֤ א ְושִּ ם ַמְלָכַּ֜ ן־ֳקָדֵ֨ ֩י מִּ ל דִּ ָכל־ֳקב ֗

ת  ם ְבָדַ֥ ָ֑ ירּוְשלֶּ ֵֽ ּוד ְולִּ א ַעל־ְיהֶּ֖ ְך׃ְלַבָקָרַ֥ יָדֵֽ י בִּ ַ֥ ְך דִּ  ֱאָלָהֶּ֖

 

 Esra 7:15 בּ֙ו ְתַנַד֙ י הִּ י־ַמְלָכִ֣א ְוָיֲע֗טֹוהִּ ֵֽ ב דִּ ף ּוְדַהָ֑ ה ְכַסִ֣ יָבָלֶּ֖ ּוְלה 

ּה׃ ֵֽ ְשְכנ  ם מִּ ֶּ֖ ירּוְשלֶּ ֵֽ י בִּ ַ֥ ל דִּ ְשָרא ִ֔ ּה יִּ ֱאָלִ֣  לֶּ

 

 Esra 7:16 ֩ם ל עִּ ָ֑ יַנִ֣ת ָבבֶּ ל ְמדִּ ח ְבכ ֶּ֖ י ְתַהְשַכִ֔ ִ֣ ב דִּ ף ּוְדַהִ֔ ֙ל ְכַסִ֣ ְוכ 

י  ַ֥ ם דִּ ית ֱאָלֲהה ֶּ֖ ַ֥ ין ְלב  ְתַנְדבִִּ֔ ֵֽ ֲהַנָי֙א מִּ א ְוָכֵֽ ּות ַעָמֵ֤ ְתַנָדבֵ֨ הִּ
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ם׃ ֵֽ ירּוְשלֶּ  בִּ

 

 Esra 7:17 ה א ְדָנ֗ א ְבַכְסָפִ֣ ְקנ ַּ֜ ְרָנא תִּ ל ְדָנ֩ה ָאְסַפֵ֨ ִ֣ ָכל־ֳקב 

ֹו  מִ֔ ב הִּ ִ֣ ֹון ּוְתָקר  יהָ֑ ְסכ  ֹון ְונִּ ְנָחְתהֶּ֖ ין ּומִּ ִ֔ ְמרִּ י֙ן אִּ ְכרִּ ין ׀ דִּ ֵ֤ תֹורִּ

ם׃ַעֵֽ  ֵֽ ירּוְשלֶּ י בִּ ַ֥ ם דִּ ית ֱאָלֲהכ ֶּ֖ ַ֥ י ב  ִּ֛ ה דִּ  ל־ַמְדְבָחִ֔

 

 Esra 7:18 ְַ֗ך י יט ָחַּ֜ ְך ְוַעל־ )אחיך( אֶּ ֩י )עליך( ֲעָלֵ֨ ה דִּ  בּוָמִ֣

ּון׃ ם ַתַעְבדֵֽ ּות ֱאָלֲהכ ֶּ֖ ְרעַ֥ ד כִּ ְעַבָ֑ ה ְלמֶּ א ְוַדֲהָבֶּ֖ ר ַכְסָפַ֥ ְשָאִּ֛  בִּ

 

 Esra 7:19 ִ֔ין ָל ִ֣ ְתַיֲהבִּ י־מִּ ֵֽ אַנָי֙א דִּ ְך ּוָמֵֽ ית ֱאָלָהָ֑ ִ֣ ן ב  ְך ְלָפְלָחֶּ֖

ם׃ ֵֽ ּה ְירּוְשלֶּ ם ֱאָלַ֥ ם ֳקָדֶּ֖  ַהְשל ֵ֕

 

 Esra 7:20 ְִּך ְלמ ל־ָלֶּ֖ פֶּ י יִּ ַ֥ ְך דִּ ית ֱאָלָהִ֔ ִ֣ ר ַחְשחּו֙ת ב  ןּוְשָא֗  ְנַתָ֑

א׃ ַ֥י ַמְלָכֵֽ ְנז  ית גִּ ֶּ֖ ן־ב  ן מִּ ְנת ֵ֕  תִּ

 

 Esra 7:21י ִ֣ ְסְתא ַמְלָכ֙א שִּ ה ַאְרַתְחַשֵ֤ י ֲאָנַ֞ נִּ מִּ ֙ל ּוְ֠ ם ְלכ  ם ְטע ִ֔

א  ְזָרֵ֨ ְנכֹון עֶּ ְשֲאלֶּ י יְִּ֠ ִ֣ י ָכל־דִּ ִ֣ ה דִּ ר ַנֲהָרָ֑ י ַבֲעַבִ֣ ֶּ֖ א דִּ ְבַרָיִ֔ ַזֵֽ גִּ

ּה ְשַמָיִ֔  י־ֱאָלִ֣ ֵֽ ר ָדָת֙א דִּ ה ָסַפֵ֤ ד׃ אָכֲהָנַּ֜ ֵֽ ְתֲעבִּ ְרָנא יִּ  ָאְסַפֶּ֖

 

 Esra 7:22ה ְוַעד־ ין ְמָאִ֔ ִ֣ רִּ י֙ן כ  ְנטִּ ין ְמָא֒ה ְוַעד־חִּ ִ֣ ַעד־ְכַס֮ף ַכְכרִּ

א חֲ  י־ָלַ֥ ח דִּ ה ּוְמַלֶּ֖ ח ְמָאָ֑ ין ְמַשֶּ֖ ַ֥ ה ְוַעד־ַבתִּ ין ְמָאִ֔ ִ֣ ַמ֙ר ַבתִּ
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ב׃  ְכָתֵֽ

 

 Esra 7:23 א ֙ד ַאְדַרְזָדִ֔ ְתֲעב  א יִּ ּה ְשַמָיִ֔ ַע֙ם ֱאָלִ֣ ן־ַט֙ י מִּ ָכל־דִּ֗

יתלְ  ֶּ֖ ּות  ב  ף ַעל־ַמְלכַ֥ ֙א ְקַצִ֔ ֱהו  ֵֽ ה לֶּ י־ְלָמֵ֤ ֵֽ ּה ְשַמָיָ֑א דִּ ֱאָלִ֣

י׃ ֹוהִּ  ַמְלָכֶּ֖א ּוְבנֵֽ

 

 Esra 7:24 ַרָיֵ֤א ָוי א ַזָמֵ֨ ל  י ָכל־ָכֲהַנָיִ֣א ְוְ֠ ִ֣ ין דִּ ם ְמהֹוְדעִּ֗ ּוְלכ ִ֣

ה ְבלֹ֙ו ַוֲהָלִ֔  ְנָדֵ֤ א ְדָנָ֑ה מִּ ית ֱאָלָהִ֣ ֶּ֖ י ב  ְלח ִ֔ א ּוָפִ֣ יַנָיִ֔ ִ֣ ַעָי֙א ְנתִּ  ְךָתָרֵֽ

ם׃ יה ֵֽ א ֲעל  ַ֥ ְרמ  יט ְלמִּ ֶּ֖ א ַשלִּ  ָלַ֥

 

 Esra 7:25ְך ת ֱאָלָהֵ֤ א ְכָחְכַמֵ֨ ְזָר֗ ְנְת עֶּ ין  ְוַאִ֣ י ָשְפטִַּ֞ נִּ ִ֣ יָדְ֙ך מֶּ י־בִּ ֵֽ דִּ

ר  י ַבֲעַבִ֣ י֙ן ְלָכל־ַעָמ֙ה דִִּּ֚ ן )דאנין( ָדאְינִּ ֱהו ֵ֤ י־לֶּ ין דִּ ְוַדָינִּ֗

י ָלָ֦א יָ  ֧ ְך ְודִּ י ֱאָלָהָ֑ ִ֣ י ָדת  ֶּ֖ ה ְלָכל־ָיְדע  עַנֲהָרִ֔ ּון׃ ַדֶּ֖  ְתהֹוְדעֵֽ

 

 Esra 7:26 ְְך ו י־ֱאָלָה֗ ֵֽ א דִּ ד ָדָתִ֣ א ָעב ַּ֜ ֱהו ֵ֨ י־ָל֩א לֶּ י ְוָכל־דִּ ִ֣ ָדָת֙א דִּ

ן  ִ֣ ן ְלמֹו֙ת ה  ֵ֤ ָּ֑ה ה  נ  ד מִּ ֶּ֖ ְתֲעב  ַ֥א מִּ ֱהו  ה לֶּ יָנֵ֕ ְרָנא דִּ א ָאְסַפֵ֕ ַמְלָכִ֔

ין׃ פ ֵֽ ֱאסּורִּ ין ְולֶּ ֶּ֖ ְכסִּ ן־ַלֲעָנַ֥ש נִּ י ה  שִִּ֔ ְשר   )לשרשו( לִּ
 


