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Daniel 2 

Daniel Chapter 2 ִניֵּאל  דָּ

ֶנַצר, ָחַלם   א ֻבַכדְׁ כּות נְׁ ַמלְׁ ַתִים, לְׁ ַנת שְׁ ּוִבשְׁ
ָתה  יְׁ ָנתֹו ִנהְׁ ָפֶעם רּוחֹו, ּושְׁ ֶנַצר, ֲחֹלמֹות; ַוִתתְׁ ֻבַכדְׁ נְׁ

  .ָעָליו

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.  

ֹּא ַלַחְרֻטִמים ְוָלַאָשִפים  ב ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ִלְקר  ,ַוי
ָתיו אּו,  ;ְוַלְמַכְשִפים ְוַלַכְשִדים, ְלַהִגיד ַלֶמֶלְך, ֲחֹלמֹּ ַוָיבֹּ

  .ַוַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶמֶלְך

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.  

ֹּאֶמר ָלֶהם ַהֶמֶלְך, ֲחלֹום ָחָלְמִתי; ַוִתָפֶעם רּוִחי,   ג ַוי
  .ַהֲחלֹום-תָלַדַעת אֶ 

3 And the king said unto them: 'I have dreamed a 
dream, and my spirit is troubled to know the 
dream.'  

ְלָעְלִמין  ,ַמְלָכא  ַוְיַדְברּו ַהַכְשִדים ַלֶמֶלְך, ֲאָרִמית:  ד
  .ֱאַמר ֶחְלָמא לעבדיך )ְלַעְבָדְך(, ּוִפְשָרא ְנַחֵּוא--ֱחִיי

4 Then spoke the Chaldeans to the king in 
Aramaic: 'O king, live forever! tell thy servants the 
dream, and we will declare the interpretation.'  

ָעֵנה ַמְלָכא ְוָאַמר לכשדיא )ְלַכְשָדֵאי(, ִמְלָתה ִמִני   ה
ּוִפְשֵרּה, ַהָדִמין ֵהן ָלא ְתהֹוְדעּוַנִני, ֶחְלָמא   ַאְזָדא:

  .ִתְתַעְבדּון, ּוָבֵתיכֹון ְנָוִלי ִיְתָשמּון

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.  

ן, ַמְתָנן ּוְנִבְזָבה ִויָקר ַשִגיא, ְוֵהן ֶחְלָמא ּוִפְשֵרּה, ְתַהֲחֹו  ו
  .ִניֳקָדָמי; ָלֵהן, ֶחְלָמא ּוִפְשֵרּה ַהֲחֹו-ְתַקְבלּון ִמן

6 But if ye declare the dream and the 
interpretation thereof, ye shall receive of me gifts 
and rewards and great honor; only declare unto 
me the dream and the interpretation thereof.'  

ַמְלָכא, ֶחְלָמא ֵיאַמר ְלַעְבדֹוִהי   ֲענֹו ִתְנָינּות, ְוָאְמִרין:  ז
  .ּוִפְשָרה ְנַהֲחֵוה

7 They answered the second time and said: 'Let 
the king tell his servants the dream, and we will 
declare the interpretation.'  

ַיִציב ָיַדע ֲאָנה, ִדי ִעָדָנא -ִמן--ָעֵנה ַמְלָכא, ְוָאַמר  ח
  .ֳקֵבל ִדי ֲחֵזיתֹון, ִדי ַאְזָדא ִמִני ִמְלָתא-ַאְנתּון ָזְבִנין; ָכל

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,  

ּוִמָלה  ,ִהיא ָדְתכֹון-ֶחְלָמא ָלא ְתהֹוְדֻעַנִני ֲחָדה-ִדי ֵהן  ט
י, ִכְדָבה ּוְשִחיָתה הזמנתון )ִהְזְדִמְנתּון( ְלֵמאַמר ָקָדמַ 

ְוִאְנַדע, ִדי  ,ַעד ִדי ִעָדָנא, ִיְשַתֵנא; ָלֵהן, ֶחְלָמא ֱאַמרּו ִלי
  .ִפְשֵרּה ְתַהֲחוַֻנִני

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.'  

ִאיַתי -ָלא--ְוָאְמִרין ,ַמְלָכא-ֲענֹו כשדיא )ַכְשָדֵאי( ֳקָדם  י
-ָכל  ַיֶבְשָתא, ִדי ִמַלת ַמְלָכא יּוַכל ְלַהֲחָוָיה:-ֱאָנש ַעל

10 The Chaldeans answered before the king, and 
said: 'There is not a man upon the earth that can 
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-ֶמֶלְך ַרב ְוַשִליט, ִמָלה ִכְדָנה ָלא ְשֵאל, ְלָכל-ֳקֵבל, ִדי ָכל
ם ְוָאַשף ְוַכְש    .ָדיַחְרטֹּ

declare the king's matter; forasmuch as no great 
and powerful king hath asked such a thing of any 
magician, or enchanter, or Chaldean.  

ָתא   יא ָאֳחָרן ָלא ִאיַתי, -ִדיּוִמלְׁ ָכה ָשֵאל, ַיִקיָרה, וְׁ ַמלְׁ
ָכא; ָלֵהן ֱאָלִהין ַחִּוַנּה ֳקָדם ַמלְׁ הֹון, ִעם--ִדי יְׁ ָדרְׁ -ִדי מְׁ

ָרא ָלא ִאיתֹוִהי   .ִבשְׁ

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.'  

ָנה-ָכל  יב ַצף ַשִגיא; ַוֲאַמר, --ֳקֵבל דְׁ ַנס ּוקְׁ ָכא, בְׁ ַמלְׁ
ֹכל, ַחִכיֵמי ָבֶבל הֹוָבָדה, לְׁ   .לְׁ

12 For this cause the king was angry and very 
furious, and commanded to destroy all the wise 
men of Babylon.  

ְוָדָתא ֶנְפַקת, ְוַחִכיַמָיא ִמְתַקְטִלין; ּוְבעֹו ָדִנֵיאל   יג
 }פ{   ְוַחְברֹוִהי, ְלִהְתְקָטָלה.

13 So the decree went forth, and the wise men 
were to be slain; and they sought Daniel and his 
companions to be slain. {P}  

-ַרב ,ִין ָדִנֵיאל, ֲהִתיב ֵעָטא ּוְטֵעם, ְלַאְריֹוְךֵבאדַ   יד
  .ִדי ְנַפק ְלַקָטָלה, ְלַחִכיֵמי ָבֶבל--ַטָבַחָיא ִדי ַמְלָכא

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;  

ָמה ָדָתא -ַמְלָכא, ַעל-ָעֵנה ְוָאַמר, ְלַאְריֹוְך ַשִליָטא ִדי  טו
ֱאַדִין ִמְלָתא, הֹוַדע ַאְריֹוְך  ֳקָדם ַמְלָכא;-ְמַהְחְצָפה, ִמן

  .ְלָדִנֵיאל

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.  

ָעה ִמן  טז ָדִנֵיאל, ַעל ּובְׁ ָכא:-וְׁ ִתן  ַמלְׁ ָמן ִינְׁ ֵלּה, -ִדי זְׁ
ָכא. ַמלְׁ ַהֲחָוָיה לְׁ ָרא לְׁ  }פ{   ּוִפשְׁ

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. {P}  

ן ָדִנֵיאל, ְלַבְיֵתּה ֲאַזל; ְוַלֲחַנְנָיה ִמיָשֵאל ַוֲעַזְרָיה ֱאַדיִ   יז
  .ַחְברֹוִהי, ִמְלָתא הֹוַדע

17 Then Daniel went to his house, and made the 
thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, 
his companions;  

ֵעא ִמן  יח ִמבְׁ ַרֲחִמין, לְׁ מַ  קֳקָדם ֱאלָ -וְׁ  ,ָרָזא-ָיא, ַעלשְׁ
ָנה רֹוִהי, ִעם--דְׁ ַחבְׁ דּון ָדִנֵיאל וְׁ הֹובְׁ ָאר -ִדי ָלא יְׁ שְׁ

  .ַחִכיֵמי ָבֶבל

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 
the wise men of Babylon.  

ָוא ִדי  יט ֶחזְׁ ָדִנֵיאל בְׁ ָיא-ֱאַדִין, לְׁ ִלי; ֱאַדִין, --ֵלילְׁ ָרָזא גְׁ
ַמָיא קָדִנֵיאל, ָבִרְך, ֶלֱאלָ    .שְׁ

19 Then was the secret revealed unto Daniel in a 
vision of the night. Then Daniel blessed the God 
of heaven.  

-א ְמָבַרְך, ִמןקֱאלָ -ֶלֱהֵוא ְשֵמּה ִדי--ְוָאַמרָעֵנה ָדִנֵיאל,   כ
  .ִהיא-ִדי ָחְכְמָתא ּוְגבּוְרָתא, ִדי ֵלּה  ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא:

20 Daniel spoke and said: Blessed be the name of 
God from everlasting even unto everlasting; for 
wisdom and might are His;  

ְמַהְשֵנא ִעָדַנָיא, ְוִזְמַנָיא, ְמַהְעֵדה ַמְלִכין,  ְוהּוא  כא
ּוַמְנְדָעא ְלָיְדֵעי  ,ּוְמָהֵקים ַמְלִכין; ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִכיִמין

  .ִביָנה

21 And He changeth the times and the seasons; He 
removeth kings, and setteth up kings; He giveth 
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wisdom unto the wise, and knowledge to them 
that know understanding;  

הּוא ָגֵלא ַעִמיָקָתא, ּוְמַסְתָרָתא; ָיַדע ָמה ַבֲחשֹוָכא,   כב
  .ונהירא )ּוְנהֹוָרא( ִעֵמּה ְשֵרא

22 He revealeth the deep and secret things; He 
knoweth what is in the darkness, and the light 
dwelleth with Him.  

ַשַבח ֲאָנה, ִדי  קָלְך ֱאלָ   כג הֹוֵדא ּומְׁ ֲאָבָהִתי, מְׁ
ַתִני ִדי ַען הֹוַדעְׁ תְׁ ִלי; ּוכְׁ ַהבְׁ ָתא, יְׁ בּורְׁ ָתא ּוגְׁ מְׁ -ָחכְׁ

ֵעיָנא ִמָנְך, ִדי ֶתָנא-בְׁ ָכא הֹוַדעְׁ   .ִמַלת ַמלְׁ

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.  

ְך, ִדי ַמִני ַמְלָכא, ַאְריֹו-ֳקֵבל ְדָנה, ָדִנֵיאל ַעל ַעל-ָכל  כד
ְלַחִכיֵמי ָבֶבל  ,ֵלּה-ְלהֹוָבָדה ְלַחִכיֵמי ָבֶבל; ֲאַזל ְוֵכן ֲאַמר

ַהֵעְלִני ֳקָדם ַמְלָכא, ּוִפְשָרא ְלַמְלָכא --ְתהֹוֵבד-ַאל
 }ס{   ֲאַחֵּוא.

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}  

א; ֱאַדִין ַאְריֹוְך ְבִהְתְבָהָלה, ַהְנֵעל ְלָדִנֵיאל ֳקָדם ַמְלכָ   כה
ְבֵני ָגלּוָתא ִדי ְיהּוד, -ַהְשַכַחת ְגַבר ִמן-ֵלּה, ִדי-ְוֵכן ֲאַמר

  .ִדי ִפְשָרא, ְלַמְלָכא ְיהֹוַדע

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.'  

ָעֵנה ַמְלָכא ְוָאַמר ְלָדִנֵיאל, ִדי ְשֵמּה   כו
האיתיך )ַהִאיָתְך( ָכֵהל, ְלהֹוָדֻעַתִני ֶחְלָמא   ֵבְלְטַשאַצר:

  .ּוִפְשֵרּה--ֲחֵזית-ִדי

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 
interpretation thereof?'  

ַמְלָכא -ִדי ,ָרָזא  ָעֵנה ָדִנֵיאל ֳקָדם ַמְלָכא, ְוָאַמר:  כז
ַהֲחָוָיה ָיְכִלין לְ  ,ָלא ַחִכיִמין ָאְשִפין ַחְרֻטִמין ָגְזִרין--ָשֵאל

  .ְלַמְלָכא

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;  

ַרם ִאיַתי ֱאלָ   כח הֹוַדע  קבְׁ ַמָיא, ָגֵלא ָרִזין, וְׁ ִבשְׁ
ַאֲחִרית יֹוַמָיא ֶנַצר, ָמה ִדי ֶלֱהֵוא בְׁ בּוַכדְׁ ָכא נְׁ ַמלְׁ  ;לְׁ

ֵוי ֵראָשְך ַעל ֶחזְׁ ָמְך וְׁ ָנה הּוא.-ֶחלְׁ ָבְך, דְׁ כְׁ  }פ{   ִמשְׁ

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}  

ִמְשְכָבְך ְסִלקּו, -אנתה )ַאְנְת( ַמְלָכא, ַרְעיֹוָנְך ַעל  כט
ִדי -המָ  ,ָמה ִדי ֶלֱהֵוא, ַאֲחֵרי ְדָנה; ְוָגֵלא ָרַזָיא הֹוְדָעְך

  .ֶלֱהֵוא

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.  

ָרָזא  ,ַחַיָיא-ָכל-ִאיַתי ִבי ִמן-ַוֲאָנה, ָלא ְבָחְכָמה ִדי  ל
ִדְבַרת ִדי ִפְשָרא ְלַמְלָכא ְיהֹוְדעּון, -ְדָנה, ֱגִלי ִלי; ָלֵהן, ַעל
  .ְוַרְעיֹוֵני ִלְבָבְך, ִתְנַדע

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 
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made known to the king, and that thou mayest 
know the thoughts of thy heart.  

אנתה )ַאְנְת( ַמְלָכא, ָחֵזה ֲהַוְיָת ַוֲאלּו ְצֵלם ַחד   לא
ְוֵרֵוּה,  ;ַצְלָמא ִדֵכן ַרב ְוִזיֵוּה ַיִתיר, ָקֵאם ְלָקְבָלְך--ַשִגיא
  .ְדִחיל

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.  

ְדַהב ָטב, ֲחדֹוִהי ּוְדָרעֹוִהי, -הּוא ַצְלָמא, ֵראֵשּה ִדי  לב
  .ְמעֹוִהי ְוַיְרָכֵתּה, ִדי ְנָחשִדי ְכַסף; 

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,  

מנהון )ִמְנֵהן( ִדי ַפְרֶזל, --ָשקֹוִהי, ִדי ַפְרֶזל; ַרְגלֹוִהי  לג
  .ַסףומנהון )ּוִמְנֵהן( ִדי חֲ 

33 its legs of iron, its feet part of iron and part of 
clay.  

ָלא ִביַדִין, -ָחֵזה ֲהַוְיָת, ַעד ִדי ִהְתְגֶזֶרת ֶאֶבן ִדי  לד
ְוַהֵדֶקת,  ;ַרְגלֹוִהי, ִדי ַפְרְזָלא ְוַחְסָפא-ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל

  .ִהמֹון

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.  

ֵבאַדִין ָדקּו ַכֲחָדה ַפְרְזָלא ַחְסָפא ְנָחָשא ַכְסָפא   לה
ָשא ִהמֹון רּוָחא, ַקִיט, ּונְ -ִאְדֵרי-ְוַדֲהָבא, ַוֲהוֹו ְכעּור ִמן

ְמָחת ְלַצְלָמא, -ִהְשְתַכח ְלהֹון; ְוַאְבָנא ִדי-ֲאַתר ָלא-ְוָכל
  .ַאְרָעא-ּוְמָלאת ָכל--ֲהָות ְלטּור ַרב

35 Then was the iron, the clay, the brass, 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.  

  .ַמְלָכא-ְדָנה ֶחְלָמא, ּוִפְשֵרּה ֵנאַמר ֳקָדם  לו
36 This is the dream; and we will tell the 
interpretation thereof before the king.  

ְשַמָיא,  קִדי ֱאל  אנתה )ַאְנְת( ַמְלָכא, ֶמֶלְך ַמְלַכָיא:  לז
  .ָלְך-ַמְלכּוָתא ִחְסָנא ְוָתְקָפא ִויָקָרא ְיַהב

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;  

-ֲאָנָשא ֵחיַות ָבָרא ְועֹוף-ִדי דארין )ָדְיִרין( ְבֵני-ּוְבָכל  לח
( -)ַאְנְת  -ְשַמָיא, ְיַהב ִביָדְך, ְוַהְשְלָטְך, ְבָכְלהֹון; אנתה

  .הּוא, ֵראָשה ִדי ַדֲהָבא

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.  

 ;ארעא )ֲאַרע( ִמָנְך--ּוָבְתָרְך, ְתקּום ַמְלכּו ָאֳחִרי  לט
ּוַמְלכּו תליתיא )ְתִליָתָאה( ָאֳחִרי ִדי ְנָחָשא, ִדי ִתְשַלט 

  .ַאְרָעא-ְבָכל

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.  

ְכַפְרְזָלא;  ,)ְרִביָעָאה(, ֶתֱהֵוא ַתִקיָפהּוַמְלכּו, רביעיה   מ
ָלא-ָכל -ּוְכַפְרְזָלא ִדי ,ֳקֵבל, ִדי ַפְרְזָלא ְמַהֵדק ְוָחֵשל כֹּ

עַ -ְמָרַעע ָכל   .ִאֵלן, ַתִדק ְוֵתרֹּ

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.  
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ֲחַזְיָתה ַרְגַלָיא ְוֶאְצְבָעָתא, מנהון )ִמְנֵהן( ֲחַסף -ְוִדי  מא
ַמְלכּו ְפִליָגה ֶתֱהֵוה, --ֶפָחר ומנהון )ּוִמְנֵהן( ַפְרֶזל-ִדי

ֳקֵבל ִדי ֲחַזְיָתה, -ַבּה; ָכל-ַפְרְזָלא ֶלֱהֵוא-ִנְצְבָתא ִדי-ּוִמן
  .ַפְרְזָלא ְמָעַרב ַבֲחַסף ִטיָנא

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.  

ְוֶאְצְבָעת ַרְגַלָיא, מנהון )ִמְנֵהן( ַפְרֶזל ומנהון   מב
ְקָצת ַמְלכּוָתא ֶתֱהֵוה ַתִקיָפה, ּוִמַנּה -ִמן--)ּוִמְנֵהן( ֲחַסף
  .ֶתֱהֵוא ְתִביָרה

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.  

--די )ְוִדי( ֲחַזְיָת, ַפְרְזָלא ְמָעַרב ַבֲחַסף ִטיָנא  מג
-ן ָדְבִקין ְדָנה ִעםֶלֱהֹו-ן ִבְזַרע ֲאָנָשא, ְוָלאִמְתָעְרִבין ֶלֱהֹו

  .ַחְסָפא-ָלא, ָלא ִמְתָעַרב ִעםְכִדי ַפְרזְ -ְדָנה; ֵהא

43 And whereas thou sawest the iron mixed with 
miry 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.  

ְשַמָיא ַמְלכּו  קא ִאנּון, ְיִקים ֱאלָ ּוְביֹוֵמיהֹון ִדי ַמְלַכיָ   מד
ִדי ְלָעְלִמין ָלא ִתְתַחַבל, ּוַמְלכּוָתה, ְלַעם ָאֳחָרן ָלא 

ְוִהיא ְתקּום  ,ִאֵלין ַמְלְכָוָתא-ִתְשְתִבק; ַתִדק ְוָתֵסיף ָכל
  .ְלָעְלַמָיא

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.  

ָלא -ֲחַזְיָת ִדי ִמטּוָרא ִאְתְגֶזֶרת ֶאֶבן ִדי-ֳקֵבל ִדי-ָכל  מה
--ִביַדִין, ְוַהֵדֶקת ַפְרְזָלא ְנָחָשא ַחְסָפא ַכְסָפא ְוַדֲהָבא

ְוַיִציב  ;ַרב הֹוַדע ְלַמְלָכא, ָמה ִדי ֶלֱהֵוא ַאֲחֵרי ְדָנה קֱאלָ 
 }פ{   ֶחְלָמא, ּוְמֵהיַמן ִפְשֵרּה.

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.' {P}  

ַפל ַעל  מו ֶנַצר, נְׁ בּוַכדְׁ ָכא נְׁ פֹוִהי-ֵבאַדִין ַמלְׁ  ,ַאנְׁ
ַנָסָכה ֵלּה ִניֹחִחין, ֲאַמר, לְׁ ָחה, וְׁ ִגד; ּוִמנְׁ ָדִנֵיאל, סְׁ   .ּולְׁ

46 Then the king Nebuchadnezzar fell upon 

his face, and worshipped Daniel, and 

commanded that they should offer an 

offering and sweet odors unto him.  

ָאַמר, ִמן  מז ָדִנֵיאל וְׁ ָכא לְׁ ֹשט ִדי ֱאלָ -ָעֵנה ַמלְׁ כֹון קקְׁ
ִכיןקֱאלָ  קהּוא ֱאל ָגֵלה ָרִזין:--ין ּוָמֵרא ַמלְׁ ָת,   וְׁ ֵכלְׁ ִדי יְׁ

ָנה ֵלא ָרָזא דְׁ ִמגְׁ   .לְׁ

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.'  

בָ   מח רְׁ ָנן ַרבְׁ ָדִנֵיאל ַרִבי, ּוַמתְׁ ָכא לְׁ ן ַשִגיָאן ֱאַדִין ַמלְׁ
ַהב ֵטּה, ַעל ָכל-יְׁ לְׁ ַהשְׁ ִדיַנת ָבֶבל-ֵלּה, וְׁ ַרב ;מְׁ ִנין-וְׁ --ִסגְׁ

  .ַחִכיֵמי ָבֶבל-ַעל, ָכל

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.  
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ַמְלָכא, ּוַמִני ַעל ֲעִביְדָתא ִדי ְמִדיַנת -ְוָדִניֵּאל, ְבָעא ִמן  מט

ד ְנגֹו; ְוָדִניֵּאל יַשְך ַוֲעבֵּ ִבְתַרע  ,ָבֶבל, ְלַשְדַרְך מֵּ

}פ{   ַמְלָכא.  

49 And Daniel requested of the king, and he 

appointed Shadrach, Meshach, and Abed-nego, 

over the affairs of the province of Babylon; but 

Daniel was in the gate of the king. {P} 

 רש"י דניאל פרק ב פסוק א
ת שתים לחורבן הבית כך שנויה בסדר עולם אי אפשר לומר כן אלא בשנ -)א( ובשנת שתים למלכות נבוכדנצר 

 וקראו למלכות נבוכדנצר על שהראה זדונו לכנס לתוך דביר מלכו של עולם:
בפרעה נאמר ותפעם רוחו )בראשית מא( שלא נעלם ממנו אלא פתרון החלום וכאן שנעלם ממנו  -ותתפעם רוחו 

 גם החלום נכפלה הלשון:
 פירש"י ז"ל לשון נקיפה(:לשון פעימה והלימה )ובחומש  -ותתפעם 

 לשון שברון כמו )יחזקאל ו( הווה על הווה: -נהיתה עליו 
  אבן עזרא 

אמר הספר שהוא שנת שתי' למלכו' נבוכדנצר על ירושלי' אחר שמרד בו צדקיהו והחריבה ור' משה  -)א( ובשנת 

למלכותו על כל הגוים שהזכיר אמר כי ב' שני' נשארו למלכותו ולא מצאנו כדבר הזה בכל המקר' והנכון בעיני 

ירמיה שיכבשם אז שקט וחשב מחשבות על משכבו מה יהיה באחרית הימים כאשר הזכיר דניאל והזכיר חלומות 

 בעבור שיש בצלם זהב וכסף ונחשת וברזל וכלי חרס ומנהג החולם לראות דבר אחד:
כה, אמר הגאון כי פרעה ידע החלום כמו נפעמתי ולא אדבר וגזרתם את הולם פעם כאדם שידוכה וידו -ותתפעם 

ולא ידע פתרונו ע"כ כתוב בפרעה ותפעם רוחו שהוא מבנין נפעל ונבוכדנצר שלא ידע החלום והפתרון כתוב עליו 

ותתפעם רוחו א"כ מה יעשה כי הוא אומר ותפעם רוחי ויתכן היות דגשות פ"א ותפעם תחת נו"ן בנין נפעל כי 

וילחם בישראל או דגשות הפ"א להתבלע תי"ו התפעל והנה יהיה ותפעם רוחו הפועל שהוא עובר הוא נפעל כמו 

כמו ותפעם כחו כדרך וכבס המטהר את בגדיו ופי' נהיתה עליו הפך ושנתי ערבה לי כענין שבוש וכמוהו נהייתי 

 ונחליתי וקרוב הוא מטעם כמו נהי נהיה:
  מצודת דוד 

ל העכו"ם ומלך עליהם חשב מחשבות מה שיהיה באחרית אחר חורבן הבית ואחר שכבש כ -)א( ובשנת שתים 

 הימים ובא לו החלום וכמ"ש בפתרון החלום:
 לפי שהיתה מענינים הרבה אמר חלומות: -חלומות 

 נשימתו היתה מקשקשת בו כדרך החרד שלא יוכל לעצור הנשימה זמן מה והיא הולכת ובאה: -ותתפעם 
 יכול לישן עוד:השינה נכרתה מעליו ולא היה  -נהיתה עליו 

  מלבי"ם 
 )א( השאלות )א( למה אמר חלומות בלשון רבים?, מ"ש ושנתו נהייתה משמע שנתהוה השינה וישן?,

ובשנת שתים למלכות נבוכדנצר, אא"ל שהיה בשנת שתים, שאיך הוציאו דניאל וחברוהי לאתקטלא, והם לא 

החלום ונתגדל הוא וחבריו, הפך מה שנזכר  השלימו עדיין חק למודם? ואיך אפשר שבשנת שתים פתר דניאל את

בסימן הקודם שלא עמדו לפני המלך עד תום שנת שלש? ולכן צדקו דברי חז"ל שפירשו בשנת שתים למלכות 

הכללי של נבוכדנצר, שזה היה אחר חורבן הבית שאז כבש כל האומות ומלך בכפה, ואז חשב מחשבות לדעת מי 

יה באחרית הימים. חלם נבוכדנצר חלומות, ר"ל שבחלום הזה היו חלומות ימלוך אחריו והודיעו לו את אשר יה

הרבה, חלום הצלם, וחלום האבן ששבר את הצלם, ובאשר שכח את החלום לא זכר רק שחלם לו חלומות הרבה, 

וספר שזכר ממנו ג' ענינים, א[ שחלם חלומות ולא ידע מה, ב[ ותתפעם רוחו, זכר שנפל עליו פחד ואימה בעת 

ום, שזה סימן שלא היה רעיון רוח, רק חלום אמתי שהוא הפועל בנפש החולם להפיל עליו חרדה גדולה, ג[ החל

ששנתו נהיתה עליו, ר"ל שאחרי החלום נשאר ישן ולא הקיץ משנתו ע"י החלום, ור"ל שחלום שאין בו ממש לא 

פול עליו אימה ורעדה בעת החלום על יעשה רושם בנפש, לא כן החלום הנבואיי יתפלצו עמודי גופו, אולם לפעמים י

ידי תגבורת הדמים שיתקבצו במקום אחד, ויעשו רושם נורא לפי ההתפעלות שיתהוה עי"ז בגוף בעת השינה 

ובכ"ז אין בו ממש, אולם בזה יקיץ תמיד ע"י הפחד, ובמה שהתפעם רוחו ובכ"ז לא הקיץ משנתו, ידע שלא בא 

רק ע"י חיקיו שנעשה בנפשו הרוחניית אשר ראתה חזיון עתידי מורה מסבת הדם או האדים או העילוף בשינה, 

 רע, וע"כ שם לבו לדעת את החלום:
 

 רש"י דניאל פרק ב פסוק יא
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 כבדה ומשאה כבד: -)יא( יקירה 
 ואחר אין אשר יגידה: -ואחרן לא איתי די יחוינה 

 אך המלאכים אשר מדורם עם בשר ודם איננו: -ין קלהן אל
 ריהון:מגו -מדריהון 

ואהרן לא איתי כהן הלובש אורים ותומים אינו כאן שיגיד לך אמר להם כל כך  -ומדרש רבי תנחומא ואחרן לא איתי 

 היה כח באותו בית ונתתם לי עצה להחריבו מיד כעס וצוה להרגן:
  אבן עזרא 

 כמו ויקר פדיון נפשם שלא מצאה טעם: -)יא( ומלתא, יקירה 
העליונים שהם צורת אמת ואינם כגופות והנשמות נגזרות מהן כאור היוצא מהשמש הם המלאכים  -ין קאל

והנשמות הם גופות על כן אינמו יודעות הנסתרות רק מעט ובמראות הלילה שאין הנשמות מתעסקות בצרכי הגוף 

 והיודע בסוד הנשמה יעיד על דברי:
  מצודת דוד 
 ה:והדבר אשר המלך שואל היא כבדה וקש -)יא( ומלתא 

אחר לא יש בעולם אשר יגידה לפני המלך רק המלאכים אשר מגוריהם עם בני בשר לא יש להם וכאומר  -ואחרן 

 אין אחר להגידה בלעדי המלאכים ואינם פה עמנו:
 

 רש"י דניאל פרק ב פסוק יב
 לעומת התשובה הזאת: -)יב( כל קבל דנא 

 היה המלך בזעף וקצף גדול: -מלכא בנס וקצף שגיא 
 והנם זועפים )בראשית מ( ת"א והא אינון נסיסין: -בזעף בנס 

ויאמר להאביד, וי"ו של ואמר נתעצמו בו מנחם ודונ"ש, מנחם דחק עצמו לתת ב' של בנס ביסוד  -ואמר להובדא 

התיבה ולא פתר בנס וקצף לשון שמות דברים אלא לשון פעל רגז וקצף הרבה ואמר להאביד וי"ו שבואמר דחקו 

ונש אמר אי אפשר להיות ב' בנס יסוד בתיבה אלא שם דבר הוא וכן פתרו בזעף וקצף גדול אמר לפתור כן וד

להאביד ושם הוי"ו טפילה ויתירה כמו וי"ו של ורכב וסוס )תהלים עו(, ואני אומר אין הוי"ו דחוקה להיות טפילה 

עפו להאבידם ומן המקראות קצרי ויתירה כי כן פתרונו מלכא בנס וקצף שגיא המלך נהיה בזעף וקצף גדול ואמר בז

 לשון היא:
  אבן עזרא 

 בזעף תרגום והנם זועפים: -)יב( כל, בנס 
 הם הנזכרים בתחילה: -חכימי בבל 
  מצודת דוד 

 בעבור זה המלך נעשה בזעף וקצף גדול ואמר להאביד ולהמית לכל חכמי בבל: -)יב( כל קבל 
  מלבי"ם 

קצף גדול ואמר להאביד לכל חכמי בבל, ]על והנם זועפים ת"א נסיסין[, ר"ל )יב( כל, לעומת זה המלך )בא( בזעף ו

שהיה בזעף על החלום, ובקצף על החכמים, ולכן אמר להאביד את כל החכמים, כי שם חכמים הוא שם הסוג, כולל 

 החרטומים ואשפים ומכשפים וכשדים שהם אשר התעסקו בפתרון חלומות וידיעת הדברים הנעלמים, וכולל גם

החכמים ביתר חכמות כמו חכמת הטבע והנדסה ומדיניות וכדומה, והם לא יתעסקו בחלומות וחזיונות, והם לא 

נקראו כלל להגיד למלך חלומותיו כי אינו ממלאכתם, ולכן גם דניאל חנניה מישאל ועזריה לא נקראו הגם שהיו 

לא היה ראוי שיהרוג יתר החכמים שלא חכמים, כי הגם שדניאל הבין בכל חזון וחלומות, לא ידע המלך מזה, ו

התעסקו בזה ולא נקראו אל המלך כלל, רק מפני רוב הזעף והקצף היה כשגגה שיצא מלפני השליט לאבד את כל 

 החכמים מבלי הבדל:
 

 מצודת דוד דניאל פרק ב פסוק טז
 נכנס ושאל מן המלך אשר יותן לו זמן: -)טז( על 
ם כי לפ"ד האחרונים היה יודע החלום וכל שאלתו עליו למען דעת אמיתת ולהגיד למלך אף פתרון החלו -ופשרא 

 הפתרון כמ"ש למעלה ותפס העיקר:
  מלבי"ם 

 )טז( השאלות )טז( למה אמר ופשריה להחויה והלא עיקר בקשת המלך שיגידו לו החלום?:
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ה היה לו מבוא ליכנס אל ודניאל נכנס ובקש מן המלך שיתן לו זמן ויגיד הפתרון אל המלך, אחר שנודע לו המעש

המלך, באשר לא נקרא בראשונה עם החכמים ובכ"ז רוצים להרגו כאלו יש לו שייכות בזה, והיה הבקשה שיתן לו 

זמן ויגיד הפתרון, כאלו כבר יודע את החלום רק אל צריך זמן, כי כבר אמר המלך שלא יתן זמן לחכמים אודות 

 שה בעבור הפתרון:החלום ודבר המלך אין להשיב, לכן היה הבק
 

 אבן עזרא דניאל פרק ב פסוק יח
 כי אין בארץ חכם שיוכל להועיל בדבר הזה: -)יח( ורחמין מן קדם אלה שמיא 

  מצודת דוד 
 אשר גם המה יבקשו רחמים מה': -)יח( ורחמין 

 בעבור הגלות הסוד הזה: -על 
 אשר לא יאבדו דניאל וחביריו עם שאר חכמי בבל: -די 

  מלבי"ם 
השמים על סוד זה, גם צוה שיבקשו רחמים שאינו דומה תפלת יחיד לתפלת  קי)יח( ורחמים לבקש מלפני אל

ארבעה, וביחוד יבקשו רחמים, שלא יאבדו דניאל וחבריו עם שאר חכמי בבל, כענין אל תאסף עם חטאים נפשי, 

 שלא יאספו עם הרשעים וכו': וכמו שאיתא בתוספתא דסנהדרין בשני מקומות מצאנו שהצדיקים מבקשים מאת ה'
 

 רש"י דניאל פרק ב פסוק יט
 בסתר נגלה: -)יט( רזא גלי 

  אבן עזרא 
 הוא סוד ורזי לי רזי לי איננו כמוהו רק הוא מגזרת רזון: -)יט( רזא 

  מצודת דוד 
 במראה החלום אשר בלילה נגלה לו הסוד ההוא:  -)יט( בחזוא 

  מלבי"ם 
לדניאל בחזון הלילה, כי דניאל היה מוכשר לזה יותר מחבריו, ובא הגילוי החזון, שהיא  )יט( אדין, אז גלה את הסוד

מדרגה יותר מן החלום הפשוט, שראה בעיני דמיונו את חזון הצלם עומד נגד עיניו, וחזה את הפתרון של הד' 

 י השמים:קמלכיות, והודיעו לו שזה עצמו החלום שחלם נ"נ, אז ברך דניאל לאל

 

 ל פרק ב פסוק כגרש"י דניא
 הודעתני: -)כג( הודעתנא 

  אבן עזרא 
בעבור היות אבותי נביאים ולא כן אבות גוים אחרים שנתת לו חכמה גבורה על כל חכמים ואמר הודעתני  -)כג( לך 

כי לו לבדו נודע הסוד ואמר די בעינה הוא וחביריו כאומר לא בזכותי לבדי הודעתני זה הסוד ואמר הודעתנא כי הוא 

 הודיעם:
  מצודת דוד 

 מודה ומשבח אני: -)כג( מהודא 
 התגברות כח השכל: -וגבורתא 
 נתת לי: -יהבת לי 

ועתה הודעת לי את אשר שאלתי ממך אשר דבר המלך הודעת לי ר"ל הנה עתה הוספת לעשות עמדי חסד  -וכען 

 רב לגלות לי הדבר הזה:
  מלבי"ם 

לי חכמה וגבורה, ועתה הודעתני מה שבקשנו ממך שתודיע לנו דבר  י אבותי מודה ומשבח אני שנתתק)כג( לך אל

המלך, אחר שנתן הודאה כללית על חפץ ויכולת וחכמת ה' הכללית, מצד ההופעה שהשיג עתה איך ה' צופה ופועל 

 עד סוף כל הדורות, נתן הודאה פרטית על החנינה שחנן אותו ביחוד, והקדים שמצד זכות אבותיו מבית דוד נתן לו

חכמה וגבורה לעמוד בהיכל מלך, ועתה חנן אותו במה שהודיע לו דבר המלך וסודו, ואמר הודעתני בלשון יחיד, 

ובעינא והודעתנא בלשון רבים, כי הוא וחבריו בקשו שיודיע להם, וה' הודיע רק לו ביחוד בזכות אבותיו שהיו שרי 

 קדש והנבואה דבוקה בם ובזכות תפלת חבריו:
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 פרק ב פסוק כחרש"י דניאל 
 הוא גילה לי רז זה ועל ידו הודיע למלך עיקר חלומו בעתידות: -)כח( ברם איתי וגו' והודע למלכא וגו' 

 אשר על משכבך זהו: -חלמך וחזוי ראשך על משכבך 
  אבן עזרא 

 חד: קין ודניאל אמר אלקהחכמים אמרו לו אל -בשמיא  ק)כח( ברם יש אל
  מצודת דוד 
אשר  קבשמים המגלה סודות והוא הודיע למלך מה אשר יהיה בסוף הימים וכאומר האלו קיש אלואבל  -)כח( ברם 

 הודיע לך הוא גלה לי הסוד הזה:
מה שראית בראשך לא במוחש ובעין כ"א בכח המדמה אשר בראש והוא החלום וכפל הדבר בשמות  -וחזוי ראשך 

 נרדפים וכן אדמת עפר )לקמן /דניאל/ יב(:
 היותך על משכבך נרדם וישן:ב -על משכבך 

 זאת היא: -דנא הוא 
  מלבי"ם 

ים בשמים המגלה רזין, והוא אין לו קשר עם חכמים אלה ולא יגלה להם סודו, וא"כ אין ק)כח( ברם, רק יש אל

חייבים מיתה על שלא ידעו סוד זה שהוא בלתי אפשר להם לדעתו, אולם בכ"ז לא תאמר לאבדם אחר שאין מהם 

ים בשמים הודיע למלך נבוכדנצר מה שיהיה באחרית הימים, שמצד שנבוכדנצר הוא מולך קשהאל תועלת, עז"א

מלכות כללי הודיע לו עתידות מה שיהיה בסוף הימים, וזה אין יודע רק ה' לבדו ולא יגלה זאת לשום אדם רק למלך 

ועלת מחכמיו, כי ליתר גדול כמהו שהשתוקק לדעת זאת כמו שיבאר גלה לו זאת פעם אחד, ובכ"ז יהיה לו ת

חלומות והודעות שהם קלי הערך נגד הודעה זו, ואינם לאחרית הימים רק לזמן קרוב, ויחלום אותם ע"י כח המדמה 

וכחות שפלות, זאת יוכלו חכמיו להגיד דבר, וחלום גדול כזה לא יקרה לו עוד כי מציאותיו רחוק, עתה התחיל מענין 

 א זה:החלום, חלמך וחזיונך על המשכב הו
 

 רש"י דניאל פרק ב פסוק מו
 :קרצה לעשותו אלו -)מו( אמר לנסבה 

  אבן עזרא 
 השתחוה ויסגד לו וישתחו: -)מו( באדין, סגיד 

 :קוהנה חשבו כמו אלו -ניחוחין 
  מצודת דוד 
 אז המלך נ"נ נפל על פניו והשתחוה לדניאל: -)מו( באדין 

 ות:קעבודת אלמנחה ממש כי ארז"ל שחשב לעבדו  -ומנחה 
יין הבא לנסכים ולנחת רוח אמר לנסך לפניו אבל באמת לא נסך לפניו כי לא רצה דניאל לקבל וכן אמרו  -וניחוחין 

 רז"ל:
  מלבי"ם 

)מו( באדין, אז המלך נבוכדנצר נפל על אפיו והשתחוה לדניאל, ואמר לנסך לו מנחה וניחחין, כי חשב שיש בו 

ת לכל מי שראו בו ענין יוצא מדרך הטבע, ולכן תחת שיפול על אפיו לתת קולקים אלות, כמו שהיו הקדמונים חוקאל

י מרום שכינתו עליו והוא אמצעי בינו ובין בני קתודה לאלהי מרום השתחוה לדניאל, בחשבו שהוא אשר יופיע אל

ם ה', ומבואר אדם, וכמ"ש ]מלאכי ב'[ ובכ"מ מוקטר מוגש לשמי, שהיו מקטירים למי שחשבו שי"ל קורבה אל ש

 שדניאל לא קבל זאת ממנו וכ"ש חז"ל, וע"ז.
 

 רש"י דניאל פרק ב פסוק מז
 באמת: -)מז( מן קשוט 

 אדוני האדונים: -ומרא מלכין 
 סתר זה: -רזא דנה 

  אבן עזרא 
 קשט אמרי אמת: -)מז( ענה, מן קשוט 

 מצודת דוד דניאל פרק ב פסוק מז
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י השמים לא כן הוא כי מן קשוט קלו המלך אל תחשוב שאני מכחש באלכשלא רצה לקבל אמר  -)מז( ענה מלכא 

 ים אתה מ"מ הוא גדול ממך:קים וכאומר ואם אמנם כי אלקם על כל האלקייכם הוא אלקוכו' ר"ל באמת אשר אל
 והוא מושל ושר על כל המלכים ולא כן אתה: -ומרא 
י קה מה שגילה הסוד הזה הוא בעבור שאלהוא מגלה סודות אשר יכלת לגלות הסוד הזה וכאומר הנ -וגלה 

 השמים הוא מגלה הסודות והוא גלה לך א"כ גדול הוא מאוד ממך ואיך אכחש בו:
  מלבי"ם 

ם, והנה בעת קיי אלק)מז( ענא מלכא ואמר לדניאל, כמתנצל שאינו פוגע בזה בכבוד ה', כי חושב שה' הוא אל

י הגבורה קי הגשמים, אלקי הרוח והסער, אלקעם, אלי הרקההיא היו מיחסים לכל כח ממשלה אחרת כמו אל

י קי ישראל הוא אלקים על כולם, ועז"א שהוא מאמין שאלקי החכמה והרזים, ושיש גבוה שהוא אלקוהתוקף, אל

ות, וכולם תחתיו, וכן הוא האדון של המלכים ומגלה רזים, שכ"ז התברר ע"י החלום הזה, שהוא שולט קכולם באל

 המלכים להקים ולהעדה, ויודע כל הרזים, כל זה נתברר ממה די יכלת למגלא רזא דנה:על כל הזמנים ועל 
 

 רש"י דניאל פרק ב פסוק מח
 לדניאל גדל על כל השרים: -)מח( לדניאל רבי 

  אבן עזרא 
גדל, יש אומרים כי מדינה שם מחוז אם כן איך היו לאחשורוש שבע ועשרים ומאה מדינה ומלך  -)מח( אדין, רבי 

ש לו עשרה הוא מלך גדול וכתוב וגזל ומשפט וצדק תראה במדינה שהטעם עיר המלוכה וכתוב ליהוד מדינתא שי

א רבא ועוד ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה ואם עילם מחוז למה לא אמר במדינת עילם כאשר קלבית אל

 פירשו במדינת בבל:
 כמו ויבא סגנים: -ורב סגנין 

  מצודת דוד 
 אז גדל המלך את דניאל ומתנות גדולות ומרובות נתן לו והמשילו על כל מדינות בבל: -)מח( אדין 
 עשהו שר השרים אשר היו על כל חכמי בבל ר"ל שהיה לשר על השרים וכו': -ורב סגנין 

  מלבי"ם 
דולות, ות, הגדיל אותו בממשלה ונתן לו מתנות רבות גק)מח( אדין, אז כאשר ראה המלך שדניאל לא קבל כבוד אל

 ועשאו למשול על כל מדינת בבל, ושיהיה רב הסגנים על כל חכמי בבל:

 


