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Daniel 3 

Daniel Chapter 3 ִניֵּאל  דָּ

י  א ְדַהב, רּוֵמּה -נְבּוַכְדנֶַצר ַמְלכָּא, ֲעַבד ְצֵלם דִּ
ְקַעת  יֵמּה ְבבִּ ת; ֲאקִּ ין שִּ יֵּה ַאמִּ ין, ְפתָּ תִּ ין שִּ ַאמִּ

א ֶבל ,דּורָּ ינַת בָּ ְמדִּ   .בִּ

1 Nebuchadnezzar the king made an image of 
gold, whose height was threescore cubits, and the 
breadth thereof six cubits; he set it up in the plain 
of Dura, in the province of Babylon.  

ְכנַש ַלֲאַחְשַדְרְפנַיָּא  ב  ּונְבּוַכְדנֶַצר ַמְלכָּא ְשַלח ְלמִּ
ְבַריָּא,  ְבַריָּא ְדתָּ א ֲאַדְרגָּזְַריָּא ְגדָּ ְגנַיָּא ּוַפֲחוָּתָּ סִּ

א ינָּתָּ ְלטֹנֵי ְמדִּ יֵא, וְכֹל, שִּ ְפתָּ ְלֵמֵתא ַלֲחנַֻכת --תִּ
י ֲהֵקים נְבּוַכְדנֶַצר ַמְלכָּא א, דִּ   .ַצְלמָּ

2 Then Nebuchadnezzar the king sent to gather 
together the satraps, the prefects, and the 
governors, the judges, the treasurers, the 
counsellors, the sheriffs, and all the rulers of the 
provinces, to come to the dedication of the image 
which Nebuchadnezzar the king had set up.  

ין ֲאַחְשַדְרְפנַיָּא   ג ְתַכנְשִּ א ֵבאַדיִּן מִּ ְגנַיָּא ּוַפֲחוָּתָּ סִּ
יֵא ְפתָּ ְבַריָּא תִּ ְבַריָּא ְדתָּ ְלטֹנֵי  ,ֲאַדְרגָּזְַריָּא ְגדָּ וְכֹל שִּ

י ֲהֵקים נְבּוַכְדנֶַצר  א, דִּ א, ַלֲחנַֻכת ַצְלמָּ ינָּתָּ ְמדִּ
י ֲהֵקים  א, דִּ ֳקֵבל ַצְלמָּ ין( לָּ יְמִּ ַמְלכָּא; וקאמין )וְקָּ

  .נְֻבַכְדנֶַצר

3 Then the satraps, the prefects, and the 
governors, the judges, the treasurers, the 
counsellors, the sheriffs, and all the rulers of the 
provinces, were gathered together unto the 
dedication of the image that Nebuchadnezzar the 
king had set up; and they stood before the image 
that Nebuchadnezzar had set up.  

יִּל:  ד ֵרא ְבחָּ ין ַעְמַמיָּא, ֻאַמיָּא   וְכָּרֹוזָּא, קָּ ְלכֹון ָאְמרִּ
נַיָּא שָּ   .וְלִּ

4 And the herald cried aloud: 'To you it is 
commanded, O peoples, nations, and languages,  

נָּא ִדי  ה ִעדָּ א ִתשְּ -בְּ רֹוִקיתָּ נָּא ַמשְּ ל ַקרְּ עּון קָּ מְּ
פֹנְּיָּא,  ִרין, סּומְּ ַסנְּתֵּ כָּא פְּ רֹס( ַשבְּ קיתרס )ַקתְּ

א רָּ א, ִדי --וְּכֹל, זְּנֵּי זְּמָּ ֶצֶלם ַדֲהבָּ גְּדּון לְּ לּון וְִּתסְּ ִתפְּ
כָּא ֶנַצר ַמלְּ ים נְּבּוַכדְּ   .ֲהקֵּ

5 that at what time ye hear the sound of the 
horn, pipe, harp, trigon, psaltery, bagpipe, and all 
kinds of music, ye fall down and worship the 
golden image that Nebuchadnezzar the king hath 
set up;  

ד-ִדי-ּוַמן  ו גֻּ ל, וְּיִסְּ א יִפֵּ א, -ַבּה--לָּ מֵּ רְּ א יִתְּ ַשֲעתָּ
גֹוא א-לְּ תָּ א יִָּקדְּ   .ַאתּון נּורָּ

6 and whoso falleth not down and worshippeth 
shall the same hour be cast into the midst of a 
burning fiery furnace.'  

ין כָּל-ֳקֵבל ְדנָּה ֵבּה-כָּל  ז ְמעִּ י שָּ ַעְמַמיָּא -זְִּמנָּא ְכדִּ
א קיתרס )ַקְתרֹס( ַשְבכָּא יתָּ ל ַקְרנָּא ַמְשרֹוקִּ  ,קָּ

ין, וְכֹל, זְנֵי זְמָּ  אְפַסנְֵטרִּ ין כָּל--רָּ ַעְמַמיָּא ֻאַמיָּא -נְָּפלִּ
י ֲהֵקים, נְבּוַכְדנֶַצר  א, דִּ ין ְלֶצֶלם ַדֲהבָּ ְגדִּ נַיָּא, סָּ שָּ וְלִּ

  .ַמְלכָּא

7 Therefore at that time, when all the peoples 
heard the sound of the horn, pipe, harp, trigon, 
psaltery, and all kinds of music, all the peoples, the 
nations, and the languages, fell down and 
worshipped the golden image that 
Nebuchadnezzar the king had set up.  

ין; -ֳקֵבל ְדנָּה ֵבּה-כָּל  ח אִּ ין ַכְשדָּ בּו ֻגְברִּ זְִּמנָּא, ְקרִּ
יֵא י יְהּודָּ   .וֲַאַכלּו ַקְרֵציהֹון, דִּ

8 Wherefore at that time certain Chaldeans came 
near, and brought accusation against the Jews.  

נְבּוַכְדנֶַצר, מַ   ט ין, לִּ ַמְלכָּא,   ְלכָּא:ֲענֹו, וְָאְמרִּ
ין ֱחיִּי ְלמִּ   .ְלעָּ

9 They spoke and said to Nebuchadnezzar the 
king: 'O king, live for ever!  
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י כָּל  י ְמתָּ ְטֵעם, דִּ י-אנתה )ַאנְְת( ַמְלכָּא, שָּ -ֱאנָּש דִּ
א קיתרס )ַקְתרֹס( ַשְבכָּא  יתָּ ל ַקְרנָּא ַמְשרֹקִּ יְִּשַמע קָּ

ין  אְפַסנְֵתרִּ רָּ יִֵּפל --וסיפניה )וְסּופֹנְיָּה(, וְכֹל זְנֵי זְמָּ
א   .וְיְִּסֻגד, ְלֶצֶלם ַדֲהבָּ

10 Thou, O king, hast made a decree, that every 
man that shall hear the sound of the horn, pipe, 
harp, trigon, psaltery, and bagpipe, and all kinds of 
music, shall fall down and worship the golden 
image;  

י-ּוַמן  יא ְִּסֻגד-דִּ א יִֵּפל, וְי ַאתּון -יְִּתְרֵמא, ְלגֹוא--לָּ
א ְדתָּ א יָּקִּ   .נּורָּ

11 and whoso falleth not down and worshippeth 
shall be cast into the midst of a burning fiery 
furnace.  

איִן  יב ִרין יְּהּודָּ בְּ הֹון ַעל-, ִדיִאיַתי גֻּ -ַמִניתָּ יָּתְּ
ד נְּגֹו יַשְך, וֲַעבֵּ ַרְך מֵּ ֶבל, ַשדְּ ִדיַנת בָּ --ֲעִביַדת מְּ

א ְך, לָּ ַריָּא ִאלֵּ בְּ ם-גֻּ עֵּ כָּא טְּ ְך( ַמלְּ מּו עליך )ֲעלָּ  ,שָּ
א ִדי  ֶצֶלם ַדֲהבָּ ִחין, ּולְּ לְּ א פָּ ְך( לָּ הָּ אלָּ לאלהיך )לֵּ

ִדין. גְּ א סָּ תָּ לָּ ימְּ  }ס{   ֲהקֵּ

12 There are certain Jews whom thou hast 
appointed over the affairs of the province of 
Babylon, Shadrach, Meshach, and Abed-nego; 
these men, O king, have not regarded thee: they 
serve not thy gods, nor worship the golden image 
which thou hast set up.' {S}  

יָּה, ֵבאַדיִּן   יג א, ֲאַמר ְלַהיְתָּ ְרַגז וֲַחמָּ נְבּוַכְדנֶַצר, בִּ
יּו  ֵלְך, ֵהיתָּ ְלַשְדַרְך ֵמיַשְך וֲַעֵבד נְגֹו; ֵבאַדיִּן ֻגְבַריָּא אִּ

ם ַמְלכָּא   .ֳקדָּ

13 Then Nebuchadnezzar in his rage and fury 
commanded to bring Shadrach, Meshach, and 
Abed-nego. Then were these men brought before 
the king.  

א, ַשְדַרְך   יד נֵה נְבּוַכְדנֶַצר, וְָאַמר ְלהֹון, ַהְצדָּ עָּ
ין,   ֵמיַשְך וֲַעֵבד נְגֹו: ְלחִּ יֵתיכֹון פָּ א אִּ ַהי, לָּ ֵלאלָּ

ין ְגדִּ א סָּ י ֲהֵקיֶמת, לָּ א דִּ   .ּוְלֶצֶלם ַדֲהבָּ

14 Nebuchadnezzar spoke and said unto them: 'Is 
it true, O Shadrach, Meshach, and Abed-nego, that 
ye serve not my gods, nor worship the golden 
image which I have set up?  

י  טו נָּא דִּ דָּ י ְבעִּ ין, דִּ ידִּ יֵתיכֹון ֲעתִּ ְשְמעּון -ְכַען ֵהן אִּ תִּ
א קיתרס )ַקְתרֹס( ַשְבכָּא  יתָּ ל ַקְרנָּא ַמְשרֹוקִּ קָּ

ְסְגדּון ְפַסנְתֵ  ְפלּון וְתִּ א תִּ רָּ ין וְסּוְמפֹנְיָּה וְכֹל זְנֵי ְזמָּ רִּ
י א דִּ ְסְגדּון-ְלַצְלמָּ א תִּ א -ַבּה ,ַעְבֵדת, וְֵהן לָּ ַשֲעתָּ

ְתְרמֹון ְלגֹוא א; ּוַמן-תִּ ְדתָּ א יָּקִּ ּה, -ַאתּון נּורָּ הּוא ֱאלָּ
ן נְכֹון מִּ י יְֵשיזְבִּ י-דִּ   .יְדָּ

15 Now if ye be ready that at what time ye hear 
the sound of the horn, pipe, harp, trigon, psaltery, 
and bagpipe, and all kinds of music, ye fall down 
and worship the image which I have made [, well]; 
but if ye worship not, ye shall be cast the same 
hour into the midst of a burning fiery furnace; and 
who is the god that shall deliver you out of my 
hands?'  

ין  טז  ,ֲענֹו, ַשְדַרְך ֵמיַשְך וֲַעֵבד נְגֹו, וְָאְמרִּ
א--נְבּוַכְדנֶַצר  ְלַמְלכָּא: ין ֲאנְַחנָּא ַעל-לָּ ְדנָּה -ַחְשחִּ

ְך בּותָּ ְתגָּם, ַלֲהתָּ   .פִּ

16 Shadrach, Meshach, and Abed-nego, answered 
and said to the king: 'O Nebuchadnezzar, we have 
no need to answer thee in this matter.  

קנָּא ִדי  יז ן ִאיַתי, ֱאלָּ ִחין-הֵּ לְּ נָּא פָּ  ,יִָּכל--ֲאַנחְּ
יזָּבּוַתנָּא: שֵּ א ּוִמן-ִמן  לְּ תָּ א יִָּקדְּ ְך -ַאתּון נּורָּ יְּדָּ

כָּ  יִזב ,אַמלְּ   .יְּשֵּ

17 If our God whom we serve is able to deliver us, 
He will deliver us from the burning fiery furnace, 
and out of thy hand, O king.  

א, יְִּדיַע ֶלֱהוֵּא  יח ן לָּ כָּא; ִדי לאלהיך -וְּהֵּ ְך ַמלְּ לָּ
א ְך(, לָּ הָּ אלָּ ֶצֶלם -)לֵּ ִחין, ּולְּ לְּ איתינא )ִאיַתנָּא( פָּ

ד. גֻּ א ִנסְּ , לָּ תָּ ימְּ א ִדי ֲהקֵּ  }ס{   ַדֲהבָּ

18 But if not, be it known unto thee, O king, that 
we will not serve thy gods, nor worship the 
golden image which thou hast set up.' {S}  

י   יט א, ּוְצֵלם ַאנְפֹוהִּ י ֱחמָּ ְתְמלִּ ֵבאַדיִּן נְבּוַכְדנֶַצר הִּ
נֵה  ;ַשְדַרְך ֵמיַשְך, וֲַעֵבד נְגֹו-אשתנו )ֶאְשַתנִּי(, ַעל עָּ

19 Then was Nebuchadnezzar filled with fury, and 
the form of his visage was changed, against 
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י ֲחזֵה -וְָאַמר, ְלֵמֵזא ְלַאתּונָּא, ַחד ה, ַעל דִּ ְבעָּ שִּ
  .ְלֵמזְיֵּה

Shadrach, Meshach, and Abed-nego; he spoke, 
and commanded that they should heat the 
furnace seven times more than it was wont to be 
heated.  

ֵרי  כ ין גִּבָּ ה, ַחיִּל, -ּוְלֻגְברִּ תָּ י ְבַחיְֵלּה, ֲאַמר ְלַכפָּ דִּ
א --ְלַשְדַרְך ֵמיַשְך וֲַעֵבד נְגֹו ְרֵמא, ְלַאתּון נּורָּ ְלמִּ

א ְדתָּ   .יָּקִּ

20 And he commanded certain mighty men that 
were in his army to bind Shadrach, Meshach, and 
Abed-nego, and to cast them into the burning fiery 
furnace.  

ֵליהֹון   כא תּו ְבַסְרבָּ ֵלְך, ְכפִּ ֵבאַדיִּן ֻגְבַריָּא אִּ
ְתהֹון, ּוְלֻבֵשיהֹון;  פטישיהון )ַפְטֵשיהֹון(, וְַכְרְבלָּ

יו א-ְלגֹוא ,ּוְרמִּ ְדתָּ א יָּקִּ   .ַאתּון נּורָּ

21 Then these men were bound in their cloaks, 
their tunics, and their robes, and their other 
garments, and were cast into the midst of the 
burning fiery furnace.  

ן-כָּל  כב ה-ֳקֵבל ְדנָּה, מִּ ַלת ַמְלכָּא ַמְחְצפָּ י מִּ  ,דִּ
ה;  ירָּ קּו וְַאתּונָּא, ֵאזֵה יַתִּ י ַהסִּ ֵלְך, דִּ ֻגְבַריָּא אִּ

י  א דִּ יבָּ מֹון, ְשבִּ ל הִּ ְלַשְדַרְך ֵמיַשְך וֲַעֵבד נְגֹו, ַקטִּ
א   .נּורָּ

22 Therefore because the king's commandment 
was peremptory, and the furnace exceeding hot, 
the flame of the fire slew those men that took up 
Shadrach, Meshach, and Abed-nego.  

ֵתהֹון, ַשְדַרְך ֵמיַשְך וֲַעֵבד נְגֹו  כג ֵלְך ְתלָּ --וְֻגְבַריָּא אִּ
ין.-ַאתּון-נְַפלּו ְלגֹוא א, ְמַכְפתִּ ְדתָּ א יָּקִּ  }פ{   נּורָּ

23 And these three men, Shadrach, Meshach, and 
Abed-nego, fell down bound into the midst of the 
burning fiery furnace. {P}  

ם   כד וַּה וְּקָּ כָּא, תְּ ֶנַצר ַמלְּ ֱאַדיִן נְּבּוַכדְּ
ִרין  בְּ א גֻּ רֹוִהי, ֲהלָּ בְּ ַהדָּ נֵּה וְָּאַמר לְּ ה; עָּ לָּ הָּ בְּ ִהתְּ בְּ

גֹוא ינָּא לְּ מֵּ ה רְּ תָּ לָּ ִרין -תְּ ַניִן וְָּאמְּ ִתין, עָּ ַכפְּ א מְּ נּורָּ
כָּא ַמלְּ כָּא ,לְּ א ַמלְּ   .יִַציבָּ

24 Then Nebuchadnezzar the king was alarmed, 
and rose up in haste; he spoke and said unto his 
ministers: 'Did not we cast three men bound into 
the midst of the fire?' They answered and said 
unto the king: 'True, O king.'  

א  כה נֵּה וְָּאַמר, הָּ רִ -עָּ בְּ זֵּה גֻּ ה ֲאנָּה חָּ עָּ בְּ ין ַארְּ
גֹו ִכין בְּ לְּ ַריִן ַמהְּ א-שְּ ל, לָּ א, וֲַחבָּ הֹון; -נּורָּ ִאיַתי בְּ

ַבר ה לְּ מֵּ ָאה(, דָּ ִביעָּ וֵּּה ִדי רביעיא )רְּ -וְּרֵּ
ִהין.  }ס{   ֱאלָּ

25 He answered and said: 'Lo, I see four men 
loose, walking in the midst of the fire, and they 
have no hurt; and the appearance of the fourth is 
like a son of the gods.' {S}  

א   כו ַרע ַאתּון נּורָּ ֶנַצר, ִלתְּ ב נְּבּוַכדְּ רֵּ אַדיִן קְּ בֵּ
ד יַשְך וֲַעבֵּ ַרְך מֵּ נֵּה וְָּאַמר ַשדְּ א, עָּ תָּ נְּגֹו -יִָּקדְּ

דֹוִהי ִדי קּו וֱֶאתֹו; קֱאלָּ -ַעבְּ ָאה(, פֻּ א עליא )ִעלָּ
ִקין אַדיִן נָּפְּ ד נְּגֹו ,בֵּ יַשְך וֲַעבֵּ ַרְך מֵּ גֹוא -ִמן--ַשדְּ

א   .נּורָּ

26 Then Nebuchadnezzar came near to the 
mouth of the burning fiery furnace; he spoke and 
said: 'Shadrach, Meshach, and Abed-nego, ye 
servants of God Most High, come forth, and come 
hither.' Then Shadrach, Meshach, and Abed-nego, 
came forth out of the midst of the fire.  

א,   כז ְגנַיָּא ּוַפֲחוָּתָּ ין ֲאַחְשַדְרְפנַיָּא סִּ ְתַכנְשִּ ּומִּ
ְבֵרי ַמְלכָּא א--וְַהדָּ י לָּ ֵלְך דִּ ַזיִּן ְלֻגְבַריָּא אִּ ְשֵלט -חָּ

תְ  א הִּ א ְבֶגְשְמהֹון ּוְשַער ֵראְשהֹון לָּ ַרְךנּורָּ  ,חָּ
ת ְבהֹון א ֲעדָּ א ְשנֹו; וְֵריַח נּור, לָּ ֵליהֹון לָּ   .וְַסְרבָּ

27 And the satraps, the prefects, and the 
governors, and the king's ministers, being 
gathered together, saw these men, that the fire 
had no power upon their bodies, nor was the hair 
of their head singed, neither were their cloaks 
changed, nor had the smell of fire passed on them.  
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ִריְך ֱאלָּ   כח ֶנַצר וְָּאַמר, בְּ נֵּה נְּבּוַכדְּ -הֹון ִדיקעָּ
ד נְּגֹו, ִדי יַשְך וֲַעבֵּ ַרְך מֵּ יִזב -ַשדְּ ֲאכֵּּה וְּשֵּ ַלח ַמלְּ שְּ

כָּא,  ִחצּו ֲעלֹוִהי; ּוִמַלת ַמלְּ רְּ דֹוִהי, ִדי ִהתְּ ַעבְּ לְּ
הֹון( ִדי ,ַשִניו מְּ א וִיַהבּו גשמיהון )ֶגשְּ חּון -לָּ לְּ יִפְּ
א ל-וְּלָּ כָּ גְּדּון לְּ אל-יִסְּ ן לֵּ הֵּ ּה, לָּ   .הֹוןקֱאלָּ

28 Nebuchadnezzar spoke and said: 'Blessed be 
the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, 
who hath sent His angel, and delivered His 
servants that trusted in Him, and have changed 
the king's word, and have yielded their bodies, 
that they might not serve nor worship any god, 
except their own God.  

ם, ִדי כָּל  כט עֵּ ן ִדי-ּוִמִני, ִשים טְּ ה וְִּלשָּ מָּ -ַעם אֻּ
לּו( ַעל ֱאלָּ  יַשְך -הֹון ִדיקיֵּאַמר שלה )שָּ ַרְך מֵּ ַשדְּ

ִמין  ד נְּגֹוא, ַהדָּ ַתּוֵּה; וֲַעבֵּ ּה נְּוִָּלי יִשְּ ד ּוַביְּתֵּ ֲעבֵּ יִתְּ
ל ל-כָּ ן, ִדי ,ֳקבֵּ ּה ָאֳחרָּ א ִאיַתי ֱאלָּ יִכֻּל -ִדי לָּ

נָּה ה, ִכדְּ לָּ ַהצָּ   .לְּ

29 Therefore I make a decree, that every people, 
nation, and language, which speak any thing 
amiss against the God of Shadrach, Meshach, and 
Abed-nego, shall be cut in pieces, and their 
houses shall be made a dunghill; because there is 
no other god that is able to deliver after this 
sort.'  

--ֵבאַדיִּן ַמְלכָּא, ַהְצַלח ְלַשְדַרְך ֵמיַשְך וֲַעֵבד נְגֹו  ל
ֶבל. ינַת בָּ ְמדִּ  }פ{   בִּ

30 Then the king promoted Shadrach, Meshach, 
and Abed-nego, in the province of Babylon. {P}  

כָּל  לא כָּא, לְּ ֶנַצר ַמלְּ ַמיָּא -נְּבּוַכדְּ ַמיָּא אֻּ ַעמְּ
ַניָּא ִדי ל-וְִּלשָּ כָּ יְִּרין( בְּ א-דארין )דָּ עָּ כֹון --ַארְּ מְּ לָּ שְּ

גֵּא   .יִשְּ

31 'Nebuchadnezzar the king, unto all peoples, 
nations, and languages, that dwell in all the 
earth; peace be multiplied unto you.  

ַהיָּא, ִדי ֲעַבד ִעִמי, ֱאלָּ   לב א עליא קָאַתיָּא, וְִּתמְּ
ָאה( ַהֲחוָּיָּה--)ִעלָּ ַמי, לְּ דָּ ַפר קָּ   .שְּ

32 It hath seemed good unto me to declare the 
signs and wonders that God Most High hath 
wrought toward me.  

ה ַתִקיִפין;   לג הֹוִהי כְּמָּ ִבין, וְִּתמְּ רְּ ה ַרבְּ ָאתֹוִהי כְּמָּ
נֵּּה ִעם טָּ לְּ ַלם, וְּשָּ כּות עָּ ּה ַמלְּ כּותֵּ ר-ַמלְּ ר וְּדָּ   .דָּ

33 How great are His signs! and how mighty are 
His wonders! His kingdom is an everlasting 
kingdom, and His dominion is from generation to 
generation.  

 רש"י דניאל פרק ג פסוק ה
 צם:קול הקרן שורקת כמו )זכריה י( אשרקה להם ואקב -)ה( בעדנא דתשמעון קל קרנא משרוקיתא 

 כולם כלי זמר הם: -קתרוס סבכא וגו' 
 מיני זמר למינו ת"א לזנוהי: -זני זמרא 

  אבן עזרא 
 בעת: -)ה( בעידנא 

 קול השופר: -קל קרנא 
כלי לשרוק בו רק קתרוס וחביריו כולם כלי נגונים הם גם בלשון הקדש כינור ומחול ומינים ועוגב  -משרוקיתא 

ב מגזרת ותעגבה ומינים שני כלים ומחול חליל וכינור כדמות מנורה ואלה ושמותם לא ידענום אף על פי שעוג

  סברות בלא ראיה:
  מצודת דוד 
בעת אשר תשמעון קול קרן השופר וכו' וכל שאר מיני זמר אז תפלו על פניכם ותשתחוו אל צורת  -)ה( בעדנא 

 הזהב אשר העמיד נבוכדנצר המלך:
  מלבי"ם 

ל קרנא, ]שהם שבעת מיני זמר[ תפלו ותשתחוו לצלם הזהב אשר הקים )ה( בעדנא, בעת אשר תשמעו ק

נבוכדנצר המלך, כי בהמלכת המלך היה דרכם לנגן בכלי זמר, והיה התחלת הניגון אות שיפלו וישתחוו לקבל 

מלכותו לעולם, והיו שבעת מיני כלי זמר מכוונים נגד ז' המשרתים, להמשיך שפע מן הכוכבים המושלים לפי דעתם 
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עולם השפל, ובכל המאמר שונה וכפל צלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא, להודיע שעקר הכונה מצד שהוא ב

צלם כדוגמת הצלם שראה בחלום, ומצד שהוא זהב שרומז על מלכות בבל, ומצד שהוא נבוכדנצר מלכא, שתשאר 

 מלכותו מלכות נצחיית:
 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק ו
 ן לשרוף בה אבנים לסיד והוא כבשן שבכל המקרא:גומא שעושי -)ו( אתון נורא 

  אבן עזרא 
 מצודת דוד דניאל פרק ג פסוק ו יושלך וכמוהו רמה בים: -)ו( ומן, יתרמא 

  בוערתומי אשר לא יפול וישתחוה אזי מיד בעת הזאת יושלך לתוך תנור אש ה -)ו( ומן 
  מלבי"ם 

תיכף[ יושלך לכבשן אש בוער, זה עונש לממרה מצות המלך, וגם )ו( ומן, ומי שלא יפול וישתחוה, באותו שעה ]ר"ל 

לשרוף ולבער את המורד מן העולם שיהיה כלא היה ולא תעשה מרידתו רושם בהענין הרוחני אשר כיון במלכות 

 הנצחי:

 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק יב
 יש: -)יב( איתי 

 משבט יהודה: -יהודאין 
 אלה: -אלך 

 א חשו לתת עצה לעצמן לחוש על גזרותיך:ל -לא שמו עלך מלכא טעם 
  אבן עזרא 
 יש: -)יב( איתי 

כמו אשר מנה שר הסריסים והנה יש שאלה אין ספק כי דניאל הוא היה יותר נכבד וידענו שהוא לא  -די מנית יתהון 

ניו השתחוה לצלם למה לא הזכירוהו הכשדים למלך ולפי דעתי כי פחדו להזכירו אחר שידעו שהמלך הקריב לפ

  יו ויפת בן עלי אמר כי היו אוהביו על כן לא הזכירוהו ואין צריך:קניחוחין כאשר יעשה לאל
  מצודת דוד 

 יש אנשים יהודים אשר הפקדת אותם על מלאכת מדינת בבל והם חמ"ו: -)יב( איתי 
ובדים ואל יך אינם עקהאנשים האלה לא עשו לעצמן טעם ועצה לחוש עליך המלך לקיים מאמרך לאל -גובריא 

ואיך ישתחוה הוא אל  קהצורה אשר העמדת לא השתחוו )ולא הלשינו על דניאל בעבור כי ראו שהמלך חשבו לאלו

 הצורה(:
  מלבי"ם 

)יב( ויש אנשים אשר מנית אותם על עבודת מדינת בבל שדרך וכו', האנשים האלה לא שמו עצה לחוש עליך, 

לא השתחוו, בארו שהאנשים האלה אינם הדיוטים שאינם בכלל  ך אינם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותקלאל

הגזרה, כי הם ממונים על מדינת בבל, והם בכלל שרי המדינות שעליהם היה הפקודה שישתחוו כמורשים בשם 

יך קמדינת בבל בכלל, וגם בארו, שמה שלא השתחוו הוא מצד דתם ותורתם, שלכן אמרו שע"י שאין פולחים לאל

צלם, ובזה כיונו להלשין על כלל היהודים שדתם מונע אותם מעשות דתי המלך, ובזה תסתלק לכן לא סגדו לה

השאלה ששאלו כל המפרשים מדוע לא הלשינו את דניאל שג"כ לא השתחוה לצלם, כי על דניאל לא חלה הפקודה 

, רק היה יועץ שלא היה שר ממונה על עיר או מדינה אחת, ולא היה בכלל שרי המדינות שבאו בשם בני מדינתם

למלך לבד, וחמו"ע היה הקצף עליהם כי היו השרים הממונים על מדינת בבל, ומ"ש בפסוק י' די כל אינש די ישמע, 

ר"ל כל איש מהנאספים שהם שרי העמים שהם היו לפני הצלם ושמעו הכלי זמר, אבל דניאל לא היה שם כלל כי 

 לא נקרא בכלל שרי המדינות:
 

 וק יזרש"י דניאל פרק ג פס
 יכול להצילנו מכל צרה: -)יז( יכיל לשזבותנא 

  מן הכבשן ומן ידך יציל: -מן אתון נורא, ומן ידך מלכא ישזיב 
  מצודת דוד 

ינו אשר אנחנו עובדים הוא יכול להציל אותנו מן תנור אש הבוערת ואף מן קים הוא אלקהנה יש אל -)יז( הן איתי 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק יח ה להמית אותנו יכול הוא להציל מכולם:ידך המלך יציל כאומר ובכל אופן שתרצ
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  ואם לא יחפוץ להציל גופינו ידיע להוי לך: -)יח( והן לא 

 

 מצודת דוד דניאל פרק ג פסוק יח
יך ואל צורה הזהב קואף אם לא יחפוץ להציל ידוע יהיה לך המלך אשר עכ"ז לא יש עמנו לעבוד לאל -)יח( והן לא 

 העמדת לא נשתחוה:אשר 
  מלבי"ם 

ך לא איתנא פלחין עי"כ ק)יח( והן, ואם לא ירצה להציל, )הגם שיוכל(, בכ"ז ידיע להוא לך מלכא, שע"י שלאל

לצלמא דהבא די הקימת לא נסגוד, דייקו שלא יסגדו מצד מה שהקים אותו, שהגם שתחלת עשייתו היה להיות 

ך, ונמסור נפשנו אף אם ה' לא יציל קות, ואנחנו לא נעבוד לאלקאנדרטא של מלך לבד, הלא ההקמה היה לשם אל

 אותנו:
 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק כד
 תמה: -)כד( תוה 

 ועמד בבהלה: -וקם בהתבהלה 
 עונין ואומרי' למלך: -ענין ואמרין 

 אמת דבר המלך: -יציבא מלכא 
  אבן עזרא 

 כמו בתוך הדברו: -)כד( אדין, להדברוהי 
  מצודת דוד 

אז נבוכדנצר המלך חרד ועמד בבהלה והרים קול ואמר ליועציו הלא שלשה אנשים השלכנו לתוך האש  -כד( אדין )

 כשהם קשורים:
 השיבו ואמרו למלך אמת המלך כן היא:  -ענין 

  מלבי"ם 
כה( אדין, אז נבוכדנצר תמה וקם בבהלה, ואמר לשריו הלא שלשה אנשים השלכנו לתוך הכבשן נאסרים,  -)כד 

ואמרו לו כן הדבר, ענה ואמר הלא אני רואה ארבעה אנשים, מותרים, מהלכים בתוך האש, וחבלה לא יש בהם, 

ותואר הרביעי דומה למלאך, הוא אמר, הלא, א[ ששלשה השלכנו, ב[ שהיו כפותים, ג[ שהושלכו לתוך הכבשן, 

אני רואה מהלכים, ותחת האש אני וראוי שיוזקו ע"י הנפילה, ואיך אני רואה תחת שלש ארבע, ותחת מוכפתים 

רואה הולכים בגו נורא, ותחת היזק ההשלכה חבל לא איתי בהון, והוסיף שצורת הרביעי דומה למלאך, כי המלאך 

שירד להצילם נתגלה לנגד עיניו בצורה נוראה כצורת המלאך שראה בעת שנשרפו מחנה סנחריב כמ"ש חז"ל, 

הברד רצה לרדת ולצנן את האש, וא"ל גבריאל שאין כבודו של הקדוש וכבר אמרו חז"ל בפרק ערבי פסחים, ששר 

ברוך הוא בכך, רק הוא ירד ויקדיח מבחוץ ויקרר מבפנים ויהיה נס בתוך נס, ר"ל שהיו שני אפשריות להצלתם, א[ 

שהוא שתבוטל האש ע"י קרירות נגדי לו, וזה אינו נס גדול כ"כ, ויותר יתעלה כבוד ה' אם ירד גבריאל להצילם, 

המלאך הממונה על כח האש, שאז יסוד האש התחתון יבוטל בשרשו למעלה, שהוא אש אוכלה אש, שכל כח 

ים ראוך מים, ועתה תחת שחשבו שהאש הוא קטבעיי יבוטל ע"י שרשו העליון, כמ"ש בפי' תהלות על ראוך מים אל

משכיל, ובשלוט כח האש המלאכיי  כח טבעיי ועושה פעולתו בהכרח, ידעו כי גבוה מעל גבוה שומר עליו ממונה

שאז יבוטל כח האש החלקי למטה בכח הכללי הבא מלמעלה, יקדיח מבחוץ לשרוף את המשליכים, ויקרר מבפנים 

להציל את הנשלכים, כי הוא עושה פעולתו בשכל ובבחירה לא בהכרח כדבר טבעי, וכח הזה שנתגלה בצורת בר 

 ין ראה מהלך תוך האש:קאל
 

 ק ג פסוק כהרש"י דניאל פר
 מותרין מאסוריהן והולכים בתוך האש: -)כה( שרין מהלכין בגו נורא 

 וחבלה לא יש בהם: -וחבל לא איתי בהון 
 ותוארו של רביעי: -ורוה די רביעאה 

דומה למלאך שראיתי בהיותי עם סנחרב כשנשרפו אוכלוסיו שנאמר )ישעיה לז( ויך במחנה  -ין קדמה לבר אל

 ה שם ונמלט בתוך עשרה שנמלטו מהם:אשור ונבוכדנצר הי
  אבן עזרא 

 מותרין: -)כה( שריין 
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 השחתה כמו וחבל את מעשה ידיך: -וחבל 
 ותואר הרביעי: -ורויה די רביעאה 

  ים כמו מה ברי ומה בר בטני:קכבן אל -ין קלבר אל
  מצודת דוד 

והולכים בתוך האש והשחתה לא יש הלא אני רואה ארבעה אנשים והמה מותרים מן הקשורים  -)כה( הא אנה 

 בהם:
 ותוארו של הרביעי דומה למלאך: -ורוה 

 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק כו
 נגש לשער החצר שהכבשן בתוכה לדבר עמהם ומתחלה היה רואה אותם מרחוק: -)כו( קרב לתרע אתון נורא 

 הכבשן והשוה לארץ שלא יטרחו לעלות:צאו ובאו ולא אמר להם עלו ובואו מכאן למדנו שצף קרקעית  -פוקו ואתו 
 אף על פי שבטוחין בנס העשוי להם לא מלאה לבם לזלזל במלכות לצאת שלא ברשות: -באדין נפקון 

  אבן עזרא 
 לשער וכמוהו תרעתים סוכתים: -)כו( באדין, לתרע 

 צאו: -פוקו 
 ובואו כמו שובו אתיו: -ואתו 

  מצודת דוד 
 שער התנור:אז קרב נ"נ אל  -)כו( באדין 

 ים עליון צאו מן התנור ובואו אלי:קעבדיו של אל -עבדוהי 
 אז יצאו מן תוך האש כי עד לא דבר אליהם רכות פחדו לצאת כי האדם הוא בעל בחירה ופן ימיתם בידיו: -באדין 

  מלבי"ם 
ל קשזה מפעולת ה ל העליון צאו ובואו, השיגק)כו( באדין, אז קרב נבוכדנצר לשער הכבשן ואמר, חמו"ע עבדי ה

העליון, אשר לפניו יכנעו הטבעיים התחתוני' שהיו מיחסים אותם לבני אלים התחתונים, וחז"ל דקדקו ממ"ש פוקו 

 ולא אמר עלו, שצף הכבשן, כי דרך הכבשן להיות בעומק:
 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק כח
 צוח נבוכדנצר: -)כח( ענה נבוכדנצר 
 יו:אשר בטחו על -די התרחיצו עלוהי 

 ומלת המלך שנו שלא לקיימו: -ומלת מלכא שניו 
 ומסרו גופם: -ויהבו גשמהון 

 יהם:קזולתי לאל -הון קלאל
  אבן עזרא 

הוא הרביעי כמו חונה מלאך ה' סביב ליריאיו וככה וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים ומלאך  -)כח( ענה, שלח מלאכיה 

 ד אבאר לך זה באר היטב:ים ועוקפניו הושיעם המלאך הגואל ויסע מלאך האל
  מצודת דוד 
יהם של חמ"ו אשר שלח מלאכו והציל את עבדיו אשר בטחו עליו ודבר המלך בטלו ושנו קברוך אל -)כח( בריך 

 יהם:קכ"א לאל קומסרו גופם אשר לא יעבדו ולא ישתחוו לשום אלו
  מלבי"ם 

ים חלה על קהון, ובאר כי השגחת אלקועז"א בריך אלי עליון, ק)כח( ענה נבוכדנצר ואמר, הודיע להם כי זה כח אל

הון די שדרך, ר"ל שהשגחתו מיוחדת עליהם, ובאר שלא היה זה ע"י כחות טבעיות, קהעובדים אותו, לז"א אל

למשל שישלח כח מקרר לקרר האש, רק למעלה מן הטבע, עז"א די שלח מלאכה ושזיב, ושלא היה זה על ידי 

רק ע"י בטחונם בה', עז"א לעבדוהי די התרחיצו עלוהי, ובאר שבטחונם היה שלם סגולות וטלמסאות והשבעות, 

מכל צד, שלא תאמר שידעו בבירור שלא תשלוט בם האש ולכן לא השתחוו לצלם, כי בהפך שמלת מלכא שניו 

א ך לא איתנקויהבו גשמהון, שמסרו גופם להשרף אף שלא יצילם ה', כמ"ש והן לא ידיע להוא לך מלכא די לאל

פלחין, והוסיף שלא לבד שמסרו נפשם די לא יפלחון, כי גם די לא יסגדון, הגם שלא בקש מידם רק השתחויה 

 לאנדרטא של מלך לא לעבוד ע"א, כנ"ל:
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 רש"י דניאל פרק ג פסוק כט
 כלומר יושם חק: -)כט( שים טעם 

 אשר יאמר משגה כלומר שום דבר של גנאי: -די יימר שלו 
 כלומר ינתחוהו לאברים:אברי'  -הדמין 

 אשפה יושם: -נולי ישתוה 
 אשר יכול להציל כזאת: -די יכול להצלה כדנה 

  אבן עזרא 
 כמו שגגה וכמוהו על השל: -)כט( ומני, שלו 

 ים הזה:קלהצלה כדנא כאל -כל 
  מצודת דוד 

ים של חמ"ו קגה על האלוממני נעשה גזרת אומר אשר כל עם ולשון אשר יאמר לתלות דבר שגגה ומש -)כט( ומני 

 אזי יעשה גופו לנתחים וביתו יושם לאשפה ולמקום נוול:
 אחר אשר יכול להציל כהצלה הזאת: קבעבור אשר לא יש אלו -כל קבל 
  מלבי"ם 

יהם של חמו"ע, ק)כט( ומני, וממני יצאה הפקודה שכל עם אומה ולשון שיאמר איזה משגה, ]דבר של גנאי[, על אל

ים, קיתו יהיה למחראות, כי לא יש אל אחר שיכול להציל כזאת, ור"ל וא"כ הוא הגדול מכל אליחתך לחתיכות וב

ואף שלא היו עונשים למי שדבר נגד עבודת כוכב אחד שהיו עובדים אז אומות שונות, זה מפני שכולם מושלים על 

 ים:קענינים נפרדים, לא כן ה' שהוא גדול מכל אל

 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק לא
 זה טופס כתב האגרת נבוכדנצר המלך שואל לשלום לכל העמים: -( נבוכדנצר מלכא לכל עממיא )לא

  אבן עזרא 
עתה יחל לספור אגרת שכתב נבוכדנצר לכל העמים הדרין בכל ארץ מלכותו ובתחלת  -)לא( נבוכדנצר מלכא 

  הכתב שלמכון ישגא ירבה כמו הן אל שגיא:
  מצודת דוד 

עתה יחל לספר דברי האגרת אשר כתב נבוכדנצר לכל העמים וראשית הדברים היו  -)לא( נבוכדנצר מלכא 

 נבוכדנצר מלכא לכל עממיא וגו' אשר שוכנים בכל הארץ לכולכם יאמר שלומכם יתרבה ויתגדל: 
  מלבי"ם 

מי להחויא, על מה, לג( מה רצה במכתב הלז ולאיזה תכלית כתבו, ולמה אמר ששפר קד -)לא( השאלות )לא 

ולמה. ומהו אתיא ותמהיא, ושאתוהי רברבין ותמהוהי תקיפין, וכפל מלכות ושלטנו, ואצל המלכות תפס מלת עלם, 

 ואצל השלטונות לדור ודור:
נבוכדנצר, נוסח אגרת ששלח נבוכדנצר לכל העמים, ופתח להודיע מי השולח, נבוכדנצר מלכא, )שכן היה דרך 

ש דבריו(, ולמי כותב?, פירש לכל עממיא אמיא ולשניא, )התבאר הבדלם למעלה פסוק המלך להודיע שמו ברא

 ד'(, די דירין בכל ארעא, כי היה מושל בכל הארץ:

 

 רש"י דניאל פרק ג פסוק לב
 טוב לי להגיד: -)לב( שפר קדמי להחויה 

  אבן עזרא 
 אותות: -)לב( אתיא 

 כמותן:מופתים שיתמה אדם מהם שלא ראו  -ותמהיא 
 ים:קעליון על כל אל -א עילאה קאל

  כמו הנותן אמרי שפר: -שפר קדמי להחויה 
  מצודת דוד 
 ים עליון יאה ונאה לפני להגיד ולספר: קהאותות והמופתים התמוהים אשר עשה עמי אל -)לב( אתיא 

  מלבי"ם 
ם, והיה דעתו שהכל מחוייב מצד )לב( אתיא ותמהיא, יען שתחלה היה כופר בהשגחה, וכן היה כופר בחידוש העול

סבותיו שאין כח ביד ה' לשנות הטבע והמערכה, ועי"ז היה כופר בנפלאות שבא ע"י שידוד הטבע, וביחוד היה כופר 
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בהשגחה, שחשב שה' מסר ההנהגה לשרי המערכת, ולכן להם היו עובדים ומשתחוים, וזה היה ענין הצלם שהיה 

הכוכבים להשליט מלכות הזהב שתמשול על הכל עד סוף כל הדורות, ונענש עשוי ע"פ חכמת האצטגנינות ועבודת 

ע"ז כמו שיתבאר, לכן אחר שהכיר כח ה' ועזוזו רצה לתקן חטאו על ידי שיודיע במכתב גלוי לכל העמים מעשה 

, תקפו וגבורתו של יוצר בראשית, ובאר זה מפאת הנסיון במה שקרא לו שעי"ז השיג בידיעה ברורה ע"י הבחינה

והודה במכתבו שיש בכח ה' לשנות המערכה והטבע. ועז"א אתיא ותמהיא שהם אותות ומופתים, והאותות הם 

דברים שיעשה ה' כפי סידור הטבעי שבם יתברר שהוא משגיח ומנהיג הטבע, )כי אין מתנאי האות שיהיה ענין זר 

ם תבואנה ובא האות אשר הגיד, וכמו ופלא כמ"ש בכ"מ(, רק שע"י האות יכירו ההשגחה, כמו כשיגיד עתידות טר

מה שהודיע לו בחלום חזון לילה מה שיבא עליו לפני בואו שזה אות, והמופתים הוא מה שישנה את הטבע ויעשה 

דברים זרים מפליאים חוץ מן הטבע, כמו מה ששינה אותו לבהמה ואח"כ החזיר אותו למלכותו, שזה יוצא מהמנהג 

א עלאה, הודה בהשגחה קל לשנות את הטבע, עוד אמר די עבד עמי אלקההטבעי, ובזה הודה שיש ביכולת 

ים העליון הוא קל עליון, ועז"א שהאלקל יהיה מאתו בעצמו בלא אמצעי הגם שהוא קהפרטית, גם הודה שפעולת ה

 בעצמו עשה אתי להפליא, וזה שפר קדמי להחויא למען יכירו כל העמים כח ה' ועזוזו ונפלאותיו:
 

  אבן עזרא 
  גדולים וזה הכפל כמו גלגל: -)לג( אתוהי, רברבין 

  מצודת דוד 
אותותיו מאוד גדולים ומופתיו התמוהים מאוד חזקים מלכותו מלכות עולמים וממשלתו עם כל הדורות  -)לג( אתוהי 

 רצה לומר בזמן כל הדורות:
  מלבי"ם 

ג הטבע וכי הכל נעשה ע"י השגחתו, הם )לג( אתוהי כמה רברבין, האותות שיעשה שעל ידם יכירו כי הוא מנהי

ל הגדול ששם גדול מציין שהוא קגדולים, שהגדולים תיוחס להנהגת ה' ע"י סבות ומסובבי הטבע, כמ"ש בפי' ה

הסבה הראשונה והאחרונה לכל הדברים, ותמהוה כמה תקיפין, אולם הנפלאות והמופתים שבם ישנה סדר הטבע 

ל הגבור, ומפרש נגד אתוהי כמה קהגבורה והתוקף, ומצד זה נקרא ההם תקיפים, ששידוד הטבע יתיחס אל 

רברבין מלכותיה מלכות עלם, ונגד תמוהיהי כמה תקיפין, אמר ושלטניה עם דור ודור, שכבר בארתי בפי' תהלות 

במ"ש מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, שהמלכות יורה ע"מ שמולך לפי סדר הטבע, והממשלה 

על מה שמשנה את הטבע ומושל בכח כחפצו, שהמלוכה היא בהסכמת העם והממשלה הוא ביד חזקה, ויש  מורה

הבדל בין לעולם ובין לדור ודור, שלעולם הוא הזמן הנצחי הבלתי מתחלק, ולדור ודור הוא הזמן הנצחי המתחלק 

בועה הסדורה מששת ימי לשני דורות, ואמר ה' שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור, שהשם מורה על הנהגה הק

בראשית, והיא קיימת לעולם מבלי הפסק, והזכר מורה על הנפלאות שיעשה לפעמים כדי שיזכרו מעשיו וגבורותיו, 

וזה אינו מתמיד לעולם רק משתנה לפי דור ודור כפי הצורך בזמן פרטי, וע"כ אמר על המלוכה מלכות עלם, ועל 

 ודור: השלטנות והממשלה בשידוד הטבע אמר עד דור
 


