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Daniel 4 

Daniel Chapter 4 ִניֵּאל  דָּ

יְכִלי  א יִתי, ְוַרְעַנן, ְבהֵּ ה ֲהוֵּית ְבבֵּ ה ְנבּוַכְדֶנַצר, ְשלֵּ   .ֲאנָּ
1 I Nebuchadnezzar was at rest in my house, and 
flourishing in my palace.  

ית, ִויַדֲחִלַנִני; ְוַהְרֹהִרין, ַעל  ב ֶלם ֲחזֵּ ְוֶחְזוֵּי ִמְשְכִבי, -חֵּ
אִשי, ְיַבֲהֻלַנִני   .רֵּ

2 I saw a dream which made me afraid; and 
imaginings upon my bed and the visions of my 
head affrighted me.  

ּוִמִני, ִשים ְטֵעם, ְלַהְנָעָלה ָקָדַמי, ְלֹכל ַחִכיֵמי   ג

 .ְפַשר ֶחְלָמא, ְיהֹוְדֻעַנִני-ִדי  ָבֶבל:

3 Therefore made I a decree to bring in all the 
wise men of Babylon before me, that they might 
make known unto me the interpretation of the 
dream.  

ֵבאַדִין עללין )ָעִלין(, ַחְרֻטַמָיא ָאְשַפָיא, כשדיא   ד
ּוִפְשֵרּה,  ,ר ֲאָנה ֳקָדֵמיהֹון)ַכְשָדֵאי(, ְוָגְזַרָיא; ְוֶחְלָמא, ָאמַ 

  .ְמהֹוְדִעין ִלי-ָלא

 4 Then came in the magicians, the enchanters, 
the Chaldeans, and the astrologers; and I told the 
dream before them; but they did not make 
known unto me the interpretation thereof.  

ין  ה ֳחרֵּ ִניֵּאל ִדי ְוַעד אָּ ַמי דָּ דָּ ְלְטַשאַצר, -ַעל קָּ ּה בֵּ ְשמֵּ
ִהי, ְוִדי רּוחַ  ִהין ַקִדיִשין-ְכֻשם ֱאלָּ א,  ,ֱאלָּ ּה; ְוֶחְלמָּ בֵּ

ת מֹוִהי ַאְמרֵּ דָּ   .קָּ

5 But at the last Daniel came in before me, 
whose name was Belteshazzar, according to the 
name of my god, and in whom is the spirit of the 
holy gods; and I told the dream before him:  

ִדי ֲאָנה ִיְדֵעת ִדי רּוַח ֱאָלִהין --ֵבְלְטַשאַצר, ַרב ַחְרֻטַמָיא  ו
ֲחֵזית -ָאֵנס ָלְך; ֶחְזֵוי ֶחְלִמי ִדי-ָרז ָלא-ַקִדיִשין ָבְך, ְוָכל

  .ּוִפְשֵרּה, ֱאַמר

6 O Belteshazzar, master of the magicians, 
because I know that the spirit of the holy gods is 
in thee, and no secret causeth thee trouble, tell 
me the visions of my dream that I have seen, and 
the interpretation thereof.  

ַוֲאלּו ִאיָלן ְבגֹו --ֲהֵויתִמְשְכִבי; ָחֵזה -ְוֶחְזֵוי ֵראִשי, ַעל  ז
  .ַאְרָעא, ְורּוֵמּה ַשִגיא

7 Thus were the visions of my head upon my bed: 
I saw, and behold a tree in the midst of the earth, 
and the height thereof was great.  

ֲחזֹוֵתּה ְרָבה ִאיָלָנא, ּוְתִקף; ְורּוֵמּה ִיְמֵטא ִלְשַמָיא, וַ   ח
  .ַאְרָעא-ְלסֹוף ָכל

8 The tree grew, and was strong, and the height 
thereof reached unto heaven, and the sight 
thereof to the end of all the earth.  

ֵבּה; ְתֹחתֹוִהי -ָעְפֵיּה ַשִפיר ְוִאְנֵבּה ַשִגיא, ּוָמזֹון ְלֹכָלא  ט
ֵחיַות ָבָרא, ּוְבַעְנפֹוִהי ידרון )ְידּוָרן( ִצְפֵרי ְשַמָיא, ַתְטֵלל 

  .ִבְשָרא-ּוִמֵנּה, ִיְתִזין ָכל

9 The leaves thereof were fair, and the fruit 
thereof much, and in it was food for all; the 
beasts of the field had shadow under it, and the 
fowls of the heaven dwelt in the branches 
thereof, and all flesh was fed of it.  

ִמְשְכִבי; ַוֲאלּו ִעיר ְוַקִדיש, -ָחֵזה ֲהֵוית ְבֶחְזֵוי ֵראִשי, ַעל  י
  .ְשַמָיא ָנִחת-ִמן

10 I saw in the visions of my head upon my bed, 
and, behold, a watcher and a holy one came 
down from heaven.  
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ָקֵרא ְבַחִיל ְוֵכן ָאַמר, ֹגדּו ִאיָלָנא ְוַקִצצּו ַעְנפֹוִהי, ַאַתרּו   יא
ַתְחתֹוִהי, ְוִצְפַרָיא -ָעְפֵיּה, ּוַבַדרּו ִאְנֵבּה; ְתנֻד ֵחיְוָתא ִמן

  .ַעְנפֹוִהי-ִמן

11 He cried aloud, and said thus: Hew down the 
tree, and cut off its branches, shake off its leaves, 
and scatter its fruit; let the beasts get away from 
under it, and the fowls from its branches.  

-ְבַרם ִעַקר ָשְרשֹוִהי, ְבַאְרָעא ְשֻבקּו, ּוֶבֱאסּור ִדי  יב
-ּוְבַטל ְשַמָיא ִיְצַטַבע, ְוִעםַפְרֶזל ּוְנָחש, ְבִדְתָאא ִדי ָבָרא; 

  .ֵחיְוָתא ֲחָלֵקּה ַבֲעַשב ַאְרָעא

12 Nevertheless leave the stump of its roots in 
the earth, even in a band of iron and brass, in the 
tender grass of the field; and let it be wet with 
the dew of heaven, and let his portion be with 
the beasts in the grass of the earth;  

אנושא )ֲאָנָשא( ְיַשנֹון, ּוְלַבב ֵחיָוה ִיְתְיִהב -ִלְבֵבּה ִמן  יג
  .ֵלּה; ְוִשְבָעה ִעָדִנין, ַיְחְלפּון ֲעלֹוִהי

13 Let his heart be changed from man's, and let a 
beast's heart be given unto him; and let seven 
times pass over him.  

-ִבְגֵזַרת ִעיִרין ִפְתָגָמא, ּוֵמאַמר ַקִדיִשין ְשֵאְלָתא; ַעד  יד
ַשִליט עליא )ִעָלָאה( ְבַמְלכּות -ִדְבַרת ִדי ִיְנְדעּון ַחַיָיא ִדי

ִשים, ִדי ִיְצֵבא ִיְתִנַנּה, ּוְשַפל ֲאנָ -אנושא )ֲאָנָשא(, ּוְלַמן
  .ְיִקים עליה )ֲעַלּה(

14 The matter is by the decree of the watchers, 
and the sentence by the word of the holy ones; to 
the intent that the living may know that the Most 
High ruleth in the kingdom of men, and giveth it 
to whomsoever He will, and setteth up over it the 
lowest of men.  

ְדָנה ֶחְלָמא ֲחֵזית, ֲאָנה ַמְלָכא ְנבּוַכְדֶנַצר; ואנתה   טו
ַחִכיֵמי -ֳקֵבל ִדי ָכל-)ְוַאְנְת( ֵבְלְטַשאַצר ִפְשֵרא ֱאַמר, ָכל

ָיְכִלין ִפְשָרא ְלהֹוָדעּוַתִני, ואנתה )ְוַאְנְת( -ַמְלכּוִתי ָלא
  .ֱאָלִהין ַקִדיִשין ָבְך-ָכֵהל, ִדי רּוחַ 

15 This dream I king Nebuchadnezzar have seen; 
and thou, O Belteshazzar, declare the 
interpretation, forasmuch as all the wise men of 
my kingdom are not able to make known unto me 
the interpretation; but thou art able, for the spirit 
of the holy gods is in thee.'  

ִניֵּאל ִדי  טז ה -ֱאַדִין דָּ עָּ ְלְטַשאַצר, ֶאְשּתֹוַמם ְכשָּ ּה בֵּ ְשמֵּ
ַמר א ְואָּ ה ַמְלכָּ נֵּ ּה; עָּ ה, ְוַרְעֹיֹנִהי, ְיַבֲהֻלנֵּ ְלְטַשאַצר  ,ֲחדָּ בֵּ

א ַאל א ּוִפְשרֵּ לְ -ֶחְלמָּ ה בֵּ נֵּ ְך, עָּ ַמר, ְיַבֲהלָּ ְטַשאַצר ְואָּ
ּה לעריך  ְך( ּוִפְשרֵּ ְנאָּ א לשנאיך )ְלשָּ ִראי ֶחְלמָּ מָּ

ְך) רָּ   .(ְלעָּ

16 Then Daniel, whose name was Belteshazzar, 
was appalled for a while, and his thoughts 
affrighted him. The king spoke and said: 
'Belteshazzar, let not the dream, or the 
interpretation, affright thee.' Belteshazzar 
answered and said: 'My lord, the dream be to 
them that hate thee, and the interpretation 
thereof to thine adversaries.  

ִאיָלָנא ִדי ֲחַזְיָת, ִדי ְרָבה ּוְתִקף; ְורּוֵמּה ִיְמֵטא   יז
  .ַאְרָעא- ְלָכלִלְשַמָיא, ַוֲחזֹוֵתּה

17 The tree that thou sawest, which grew, and 
was strong, whose height reached unto the 
heaven, and the sight thereof to all the earth;  

ֵבּה; -ְוָעְפֵיּה ַשִפיר ְוִאְנֵבּה ַשִגיא, ּוָמזֹון ְלֹכָלא  יח
ִיְשְכָנן ִצְפֵרי  ,ָרא, ּוְבַעְנפֹוִהיְתֹחתֹוִהי, ְתדּור ֵחיַות בָ 

  .ְשַמָיא

18 whose leaves were fair, and the fruit thereof 
much, and in it was food for all; under which the 
beasts of the field dwelt, and upon whose 
branches the fowls of the heaven had their 
habitation;  
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א, ִדי רבית )ְרַבת( -)ַאְנְּת  -אנתה  יט ( הּוא ַמְלכָּ
ְך ְלסֹוף  נָּ ְלטָּ א, ְושָּ ת ִלְשַמיָּ ת ּוְמטָּ ְך ְרבָּ ְפְּת; ּוְרבּותָּ ּוְתקֵּ

א   .ַאְרעָּ

19 it is thou, O king, that art grown and become 
strong; for thy greatness is grown, and reacheth 
unto heaven, and thy dominion to the end of the 
earth.  

ְשַמָיא ְוָאַמר ֹגדּו -ְוִדי ֲחָזה ַמְלָכא ִעיר ְוַקִדיש ָנִחת ִמן  כ
ִאיָלָנא ְוַחְבלּוִהי, ְבַרם ִעַקר ָשְרשֹוִהי ְבַאְרָעא ְשֻבקּו, 

ַפְרֶזל ּוְנָחש, ְבִדְתָאא ִדי ָבָרא; ּוְבַטל ְשַמָיא -ּוֶבֱאסּור ִדי
ִשְבָעה ִעָדִנין, -ֵחיַות ָבָרא ֲחָלֵקּה, ַעד ִדי-ִיְצַטַבע, ְוִעם

  .ַיְחְלפּון ֲעלֹוִהי

20 And whereas the king saw a watcher and a 
holy one coming down from heaven, and saying: 
Hew down the tree, and destroy it; nevertheless 
leave the stump of the roots thereof in the earth, 
even in a band of iron and brass, in the tender 
grass of the field; and let it be wet with the dew 
of heaven, and let his portion be with the beasts 
of the field, till seven times pass over him--  

ּוְגֵזַרת עליא )ִעָלָאה( ִהיא, ִדי ְדָנה ִפְשָרא, ַמְלָכא;   כא
  .ָמִראי ַמְלָכא-ְמָטת ַעל

21 this is the interpretation, O king, and it is the 
decree of the Most High, which is come upon my 
lord the king,  

ְרִדין ִמן  כב ְך טָּ א ְוִעם-ְולָּ שָּ ְך -ֲאנָּ א ֶלֱהוֵּה ְמֹדרָּ רָּ יַות בָּ חֵּ
ְך ְמַצְבִעין, ְועִ  א לָּ ְך ְיַטֲעמּון, ּוִמַטל ְשַמיָּ א ְכתֹוִרין לָּ ְשבָּ

ְך(: ִנין, ַיְחְלפּון עליך )ֲעלָּ ה ִעדָּ -ִתְנַדע, ִדי-ַעד ִדי  ְוִשְבעָּ
א ה( ְבַמְלכּות ֲאנָּשָּ אָּ א, -ּוְלַמן ,ַשִליט עליא )ִעלָּ ִדי ִיְצבֵּ

  .ִיְּתִנַנּה

22 that thou shalt be driven from men, and thy 
dwelling shall be with the beasts of the field, 
and thou shalt be made to eat grass as oxen, and 
shalt be wet with the dew of heaven, and seven 
times shall pass over thee; till thou know that 
the Most High ruleth in the kingdom of men, and 
giveth it to whomsoever He will.  

נָּא  כג ְרשֹוִהי ִדי ִאילָּ  ,ְוִדי ֲאַמרּו, ְלִמְשַבק ִעַקר שָּ
א ְך ַקיָּמָּ ְך, לָּ א-ִמן--ַמְלכּותָּ   .ִדי ִתְנַדע, ִדי ַשִלִטן ְשַמיָּ

23 And whereas it was commanded to leave the 
stump of the roots of the tree, thy kingdom shall 
be sure unto thee, after that thou shalt have 
known that the heavens do rule.  

ְך(, וחטיך   כד א, ִמְלִכי ִיְשַפר עליך )ֲעלָּ ן ַמְלכָּ הֵּ לָּ
ן ֶּתֱהוֵּה  ִין; הֵּ ְך ְבִמַחן ֲענָּ ה ְפֻרק, ַוֲעוָּיָּתָּ ְך( ְבִצְדקָּ אָּ )ַוֲחטָּ

ְך ְותָּ ה, ִלְשלֵּ   .ַאְרכָּ

24 Wherefore, O king, let my counsel be 
acceptable unto thee, and break off thy sins by 
almsgiving, and thine iniquities by showing 
mercy to the poor; if there may be a lengthening 
of thy prosperity.'  

 }פ{   ְנבּוַכְדֶנַצר ַמְלָכא.-ֹכָלא ְמָטא, ַעל  כה
25 All this came upon the king Nebuchadnezzar. 
{P}  

ֵהיַכל ַמְלכּוָתא ִדי ָבֶבל, -ֲעַשר, ַעל-ִלְקָצת ַיְרִחין, ְתֵרי  כו
  .ְמַהֵלְך ֲהָוה

26 At the end of twelve months he was walking 
upon the royal palace of Babylon.  

ֲאָנה -ִדי ,ִהיא ָבֶבל ַרְבָתא-ְוָאַמר, ֲהָלא ָדאָעֵנה ַמְלָכא   כז
  .ֱבַנְיַתּה ְלֵבית ַמְלכּו, ִבְתַקף ִחְסִני ְוִליָקר ַהְדִרי

27 The king spoke, and said: 'Is not this great 
Babylon, which I have built for a royal dwelling-
place, by the might of my power and for the glory 
of my majesty?'  

א ְבֻפם ַמְלכָּא  כח ל, ִמן--עֹוד, ִמְלתָּ א ְנַפל:-קָּ ְך   ְשַמיָּ לָּ
ת ִמנְָּך א ֲעדָּ א, ַמְלכּותָּ ְמִרין ְנבּוַכְדֶנַצר ַמְלכָּ   .אָּ

28 While the word was in the king's mouth, 
there fell a voice from heaven: 'O king 
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Nebuchadnezzar, to thee it is spoken: the 
kingdom is departed from thee.  

ִעְשָבא  ,ֵחיַות ָבָרא ְמֹדָרְך-ֲאָנָשא ָלְך ָטְרִדין ְוִעם-ּוִמן  כט
ְכתֹוִרין ָלְך ְיַטֲעמּון, ְוִשְבָעה ִעָדִנין, ַיְחְלפּון עליך 

ַמְלכּות ַשִליט עליא )ִעָלָאה( בְ -ִתְנַדע, ִדי-ַעד ִדי  )ֲעָלְך(:
  .ִדי ִיְצֵבא, ִיְתִנַנּה-ֲאָנָשא, ּוְלַמן

29 And thou shalt be driven from men, and thy 
dwelling shall be with the beasts of the field; thou 
shalt be made to eat grass as oxen, and seven 
times shall pass over thee; until thou know that 
the Most High ruleth in the kingdom of men, and 
giveth it to whomsoever He will.'  

ַפת ַעל-ַבּה  ל א סָּ א, ִמְלתָּ א -ּוִמן ,ְנבּוַכְדֶנַצר-ַשֲעתָּ שָּ ֲאנָּ
ּה  א ִגְשמֵּ א ְכתֹוִרין יֵּאֻכל ּוִמַטל ְשַמיָּ ְטִריד, ְוִעְשבָּ

ּה ְכִנְש --ִיְצַטַבע הַעד ִדי ַשְערֵּ   .ְוִטְפרֹוִהי ְכִצְפִרין ,ִרין ְרבָּ

30 The same hour was the thing fulfilled upon 
Nebuchadnezzar; and he was driven from men, 
and did eat grass as oxen, and his body was wet 
with the dew of heaven, till his hair was grown 
like eagles' feathers, and his nails like birds' 
claws.  

ת, ְוִלְקצָּ   לא א ִנְטלֵּ ה ְנבּוַכְדֶנַצר ַעְיַני ִלְשַמיָּ א ֲאנָּ ת יֹוַמיָּ
ְרכֵּת ה( בָּ אָּ ּוְלַחי  ,ּוַמְנְדִעי ֲעַלי ְיתּוב, ולעליא )ּוְלִעלָּ

ת: ת ְוַהְדרֵּ א ַשְבחֵּ ְלמָּ ַלם  עָּ ן עָּ ְלטָּ נֵּּה שָּ ְלטָּ  ,ִדי שָּ
ּה ִעם ר-ּוַמְלכּותֵּ ר ְודָּ   .דָּ

31 'And at the end of the days I Nebuchadnezzar 
lifted up mine eyes unto heaven, and mine 
understanding returned unto me, and I blessed 
the Most High, and I praised and honored Him 
that liveth for ever; for His dominion is an 
everlasting dominion, and His kingdom from 
generation to generation;  

ל  לב ה ֲחִשיִבין-ְוכָּ א, ְכלָּ י( ַאְרעָּ ְירֵּ ּוְכִמְצְביֵּּה  ,דארי )דָּ
א י( ַאְרעָּ ְירֵּ א, ודארי )ְודָּ יל ְשַמיָּ ד ְבחֵּ בֵּ א ִאיַתי ִדי ;עָּ -ְולָּ

ה ֲעַבְדְּת  ּה מָּ ּה, ְויֵּאַמר לֵּ א ִבידֵּ   .ְיַמחֵּ

32 And all the inhabitants of the earth are 
reputed as nothing; and He doeth according to 
His will in the host of heaven, and among the 
inhabitants of the earth; and none can stay His 
hand, or say unto Him: What doest Thou?  

ּה  לג א ַמְנְדִעי ְיתּוב ֲעַלי, ְוִליַקר ַמְלכּוִתי ַהְדִרי -בֵּ ִזְמנָּ
ַני ְיַבעֹוןְוִזיִוי ְיתּוב  ְבַרי ְוַרְבְרבָּ -ְוַעל ;ֲעַלי, ְוִלי, ַהדָּ

ה הּוְסַפת ִלי ְתְקַנת, ּוְרבּו ַיִּתירָּ   .ַמְלכּוִתי הָּ

33 At the same time mine understanding 
returned unto me; and for the glory of my 
kingdom, my majesty and my splendor returned 
unto me; and my ministers and my lords sought 
unto me; and I was established in my kingdom, 
and surpassing greatness was added unto me.  

ם ּוְמַהַדר ְלֶמֶלְך   לד ה ְנֻבַכְדֶנַצר, ְמַשַבח ּוְמרֹומֵּ ְכַען ֲאנָּ
ל א, ִדי כָּ ּה ִדין-ְשַמיָּ תֵּ דֹוִהי ְקֹשט, ְוֹאְרחָּ י ְוִד  ;ַמֲעבָּ

ה. לָּ וָּה, יִָּכל ְלַהְשפָּ  }פ{   ַמְהְלִכין ְבגֵּ

34 Now I Nebuchadnezzar praise and extol and 
honor the King of heaven; for all His works are 
truth, and His ways justice; and those that walk 
in pride He is able to abase.' {P} 

 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק א
 שליו הייתי: -)א( שלה הוית בביתי 

  אבן עזרא 
 כמו שלו הייתי: -)א( אנה, שלה 

  מצודת דוד 
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זהו תוכן ספור האגרת ואמר הנה אני נ"נ בשלוה הייתי בביתי ורטוב ומלוחלח בהיכלי ועל שבהחלום  -)א( אנה 

 ן:אשר יספר בענין נמשל הוא אל האילן לזה אחז בלשון שאלה מליצת שבח וטובת האיל
  מלבי"ם 

 )א( השאלות )א( למה הקדים שהי' שלה בביתי':
אנה נבוכדנצר, הקדים להודיע כי החלום וכל הענין שבא אליו שנעשה כבהמה ונפרד מבני אדם, וחלה בחולי 

השחורה בתכלית היאוש, לא בא אליו על ידי צרות ויגונות שהיו לו שהם מסבבים את השחורה כי לא היו לו צרות 

שלו הייתי בביתי, )ומבואר אצלי כי שלוה מורה על השלוה הפנימית, וזה הבדלו מן שלום(, וגם לא היו לי בביתו כי 

 צרות אויבים מסביב ומלחמות במדינה או חוץ למדינה, כי הייתי רענן בהיכלי, ר"ל בהיכל המלכות:
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק ב
 ואיים עלי והפחדני: -)ב( וידחלנני 

  אבן עזרא 
 הפחידני: -חלם, וידחלינני  )ב(

 הרהור הלב ואין ריע לו: -והרהורין 
  כי העינים הם בראש או בעבור היות החזיון במוח: -וחזוי ראשי 
  מצודת דוד 

 חלום ראיתי והפחיד אותי: -)ב( חלם 
אף זה המחשבות בהיותי ישן על משכבי והוא החלום הבאה מן המחשבה וראיית ראשי הבהילו אותי ו -והרהורין 

 יורה על החלום הנראה בהמוח אשר בראש וכפל הדבר פעמים ושלש והיא דרך מליצה לחזק הדבר ולהגדיל הענין: 
  מלבי"ם 

)ב( חלם, ובכ"ז חלום חזיתי והפיל עלי מורא ופחד, ואח"כ היה לי הרהורין על משכבי, שהם רעיונות מבהילים, וגם 

 זיונות מבהילים, שנדמה לי שאני רואה חזיונות נוראים ומפחידים:חזוי ראשי יבהלנני, שאח"כ עמדו לנגד עיני ח

  

 רש"י דניאל פרק ד פסוק ה
 ועד אשר באחרונה הובא לפני דניאל: -)ה( ועד אחרן 

 עכו"ם של בבל בל שמה טשצר שם לשון חכמה הוא באומות: -י קכשום אל
  פרק ד פסוק ה אבן עזרא דניאל 

 ין קדישין הוא קדוש:קוח אלאחרון ואם בו ר -)ה( ועד אחרין 
 מצודת דוד דניאל פרק ד פסוק ה

ים קדושים קי אשר בו רוח אלקועד באחרונה נכנס לפני דניאל אשר שמו בלטשאצר כשם אל -)ה( ועד אחרן 

 ואמרתי החלום לפניו:
 

 חומת אנך דניאל פרק ד
 חומת אנך דניאל ד. 

 מלבי"ם דניאל פרק ד פסוק ה
ים קדושים בו, והחלום לפניו קי ואשר רוח אלקנכנס לפני דניאל ששמו בלטשאצר כשם אל)ה( ועד אחרן, באחרונה 

אמרתי, מה שלא קרא לדניאל בראשונה הגם שכבר ידע שהוא מגלה רזין? מפני שדניאל אמר בפעם הראשון 

הימים, ל עליון, באשר רצה ה' להודיע להמלך מה יהיה באחרית קשמה שנודע לו החלום הראשון ופתרונו היה מ

ל עליון לבדו, וע"כ כ"ז קוא"ל שהוא דבר שא"א לשום חכם לדעתו כי החלום ההוא לא היה מכחות שפלים רק מ

שחשב המלך שהוא חלום פשוט משפל המדריגה ע"י הכוכבים ושרי המערכת וע"י אמצעות הכח המדמה, חשב 

ולא יודיע לדעתו רק ענינים כוללים לא ים עליון, שהוא לא יודע קשדניאל לא יגיד חדתו, אחר שענינו הוא עם אל

ענינים פרטיים, כי לא האמין אז שאל עליון ישגיח על פרטים קלים, ולכן קרא להחכמים שהם ענינם עם כחות 

הכוכבים והשדים וכדומה, ומהם יודע לו דברים קלים כאלה, רק כשראה כי נסרחה חכמתם להבין פשר דבר, אז 

ל המנבא את קל עליון שהוא הקלמעלה מגבול חכמתם, והוא חלום הבא ג"כ מ הכיר שהוא ענין גדול כללי שהוא

ין קדישין ביה, אז קרא לדניאל, ובאר שקרא אותו באחרונה מפני ששמו בלטשאצר ושרוח קדניאל, כמ"ש ורוח אל

 ין קדישין ביה, ומלת אמרת נמשך לשנים, ור"ל ואמרתי לו:קאל
 רש"י דניאל פרק ד פסוק טז
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 שתק: -דניאל אשתומם )טז( אדין 
 ומחשבותיו: -ורעינוהי 

 שהיה ירא לפתור לו חלום: -יבהלוניה 
אדוני, אמרו רבותינו מארי חלמא לשנאך קדש הוא תלה עיניו להקב"ה ואמר חלום זה יתקיים על שנאך זה  -מרי 

 וא"ת לנבוכדנצר אמר והלא ישראל שונאו אפשר שיקללם:
 ל א כח(:לשונאך כמו ויהי ערך )שמוא -לערך 

  אבן עזרא 
 השתומם שעה אחת: -)טז( אדין, אשתומם 

 אדוני: -מרי 
 כמו ויהי עריך וזה דרך מוסר עם המלך ויש אומרים כי לבו לשם ואין צורך כי נכון הוא כמשמעו: -לערך 

  מצודת דוד 
 עמד מושתק ובתמהון כערך שעה אחת ומחשבותיו הבהילו אותו: -)טז( אשתומם 

 והפתרון אל יבהילו אותך וכאומר הלא לא עליך המה:החלום  -חלמא 
 אדוני החלום יקיים בשנאך והפתרון באויבך והוא כפל ענין במ"ש: -מרי 

  מלבי"ם 
)טז( אדין, אז דניאל אשר שמו בלטשאצר השתומם כשעה אחת ורעיוניו מבהילים אותו, כי התירא מלהגיד לו 

מלך ואמר החלום ופתרונו אל יבהיל אותך, הבטיח לו שלא יגיע לו הפתרון שמורה על רעתו פן יחרה אפו בו ענה ה

נזק אם יגלה לו הרעה העתידה עליו, וכבר הרגיש נבוכדנצר בנפשו שהוא חלום רע, כי ממה שנאמר לו בסוף ידע 

שהאילן מורה עליו ועל מלכותו, שהיה חלום הנפתר בתוך חלום כמו שיתבאר, ענה דניאל ואמר דני חלמא לשנאך 

שריה לאויבך, שבהם יתקיים החלום והפתרון, והאויב גדול מן השונא בו יתקיים הפתרון, והשונא יחלום חלומות ופ

 רעים ומבהילים כאלה:
 

 מצודת דוד דניאל פרק ד פסוק יט
 ר"ל האילן הזה מרמז עליך כי דמית לו אשר נתגדלת ונתחזקת: -)יט( אנת 

 מים וממשלתך בא עד קצות הארץ:גדולתך נתגדל בכל עת והגיע עד הש -ורבותך 
  מלבי"ם 

)יט( אנת הוא מלכא, ר"ל א"א לפתרו על שום אדם רק עליך, שאתה רבית ותקפת ורבותך מטא לשמיא, מצד שרו 

וכוכב הצלחתו ממעל, וממשלתך הגיע עד קצת הארץ, וגם במ"ש שרומיה מטא לשמים מרומז החטא שלו, כמ"ש 

 תורד: ואתה אמרת השמים אעלה אך אל שאול
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק כב
 ואותך יטרדו מבני אדם: -)כב( ולך טרדא מן אנשא 

 אותך יטבלו: -לך מצבעין 
 יש לומר גמול בה"מ שהחריב שנבנתה בשבע שנים: -ושבעה עדנין יחלפון עלך 

   מצודת דוד 
ואותך יגרשון מן אנשים ועם חית השדה יהיה מושבך ויאכילו אותך עשב כמו הבקרים ובטל השמים  -)כב( ולך 

יכבסו אותך ושבעה שנים יעברו עליך בגזרה זו עד אשר תדע אשר העליון מושל במלכות אנשים ולמי אשר יחפוץ 

 יתן אותה: 
  מלבי"ם 

לכותך שהמלכות לא יובטל כי בנו מלך תחתיו בעל ההיא, רק )כב( ולך טרדין מן אנשא, וא"כ אין הנמשל על מ

עליך, שע"ז יצדק מ"ש שיתנו לך עשב ושתהיה כחיה, ומ"ש ושבעת עדנים יחלפון הוא עד די תנדע די שליט עלאה 

במלכות אנשא, שבעידן השביעי תבא לידי הכרה זו, כי בכל עידן תלה הדבר בא' מז' כוכבי לכת עד שכלו ז' עדנים 

 ל העליון:קהוחזר לשכלו והכיר שהכל מן השאז 
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק כג
אשר אמרו להניח שרשוהי של אילן והוא הפתרון מלכותא לך קיימת המלכות עומדת לך סופך  -)כג( ודי אמרו וגו' 

 שתשוב לך מלכותך:
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 מאחר שתדע שהעליונים מושלים בעולם: -מן די תנדע די שליטין שמיא 
  מצודת דוד 

ואשר נאמר להניח עיקר שרשיו של האילן הדבר הזה יורה וירמז שהמלכות יתקיים לך ותשוב למלוך מן  -כג( ודי )

 העת אשר תכיר ותדע אשר מושל היושב בשמים:
  מלבי"ם 

)כג( ודי אמרו, מזה הוציא שמה שאמרו למשבק עקר שרשוהי באראע, היינו שהמלכות ישאר לו בעצמו, כי בל"ז 

ה שהמשל הוא על כלל מלכות בבל שתסור לעת עתה רק ששרשה ישאר לבניו אחריו ברבות הימים. היה יותר נרא

ובאר באיזה זמן יוחזר לו המלכות מן די תנדע די שליטין שמיא, מן העת שתגיע לידי הכרה שתדע שה' שולט 

היה עליו על הצלם  ומושל אז יוחזר לך המלכות, והנה לא פתר לו מ"ש ושפל אנשים יקום עלוהי, כי עקר הקצף

שעשה שחשב לבטל גזירת שמים על ידי פעולתו זאת, ולבטל גזירת עליון מהד' מלכיות שראה בחלום הראשון, 

וע"כ נענש והוסר ממלכותו תיכף כדי שידע שה' מושל על בני אדם ואין בכחם לשנות גזרותיו, ואחר שהכיר שלה' 

השולט במלוכה ושלבסוף באחרית הימים יקום עלה בארץ  המלוכה ושלא הועיל במעשיו ע"י הצלם שעשה רק שה'

הקדושה מי שהוא עתה שפל אנשים שהוא האבן דאתגזרית די לא בידים אז הוחזר למלכותו, וע"כ לא רצה דניאל 

 להזכיר דבר זה שלא להבעיר חמתו על ישראל:

 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק כד
 באמת אתה מלך שמע לעצתי: -)כד( להן מלכא 

 עצתי כמו איעצך אמלכינך: -מלכי 
 עצתי תיטב בעיניך לשמוע מילי: -ישפר עלך 

 וחטאתך בצדקה פרוק מעל צוארך: -וחטאך בצדקה פרוק 
 ועונותיך פרוק בחנינת עניים: -ועויתך במחן ענין 

אולי תהא שהות לשלומך שלא תמהר הרעה לבא ומה ראה דניאל להשיא עצה טובה  -הן תהוה ארכא לשלותך 

דנצר ראה ישראל עניים שפלי גולה מחזירין על הפתחים והשיאו עצה לחננם אמר לו עניים אלו שהגליתם לנבוכ

 רעבים הם פרנסם וכן עשה פתח אוצרותיו והיה מפרנסם כל י"ב חדש:
  אבן עזרא 
 גאל כמו ויפרקנו מצרינו: -)כד( פרק 
 לחון עניים: -במחן ענין 

 ה לשגגתך:או כמו ארוכ -הן יהיה אריכות לשלותך 
  מצודת דוד 

כאומר אין לך מנוס מן הגזרה ההיא רק אתה המלך עצתי תהיה נאה ויפה עליך ועשה זאת פדה חטאך  -)כד( להן 

 בצדקה ועונך בחנינת עניים והוא כפל ענין במ"ש:
 הנה בזה תהיה אריכת זמן להשלוה אשר אתה בה ויקוים הדבר באחרית הימים: -הן 

  מלבי"ם 
 )כד( למה נתן לו עצה לבטל גזרת שמים מן הרשע הזה אשר הרעיש את הארץ?: )כד( השאלות

להן, לבד מלכי עצתי תיטב בעיניך וחטאך בצדקה תסיר ועוניך בחנינת עניים, בזה יארך שלותך, עצת דניאל גם 

עתה, שכל הוא נזכר בהחלום, במ"ש ומזון לכולא ביה ומיניה יתזין כל בשרא, ומ"ש מזון לכולא ביה נתקיים עד 

השפע היה בבבל וכל העולם נזונו מן התמצית, אבל מה שהוסיף שמניה יתזין כל בשרא לא היה עדיין כי לא זן 

עניים רק לקח את אשר להם, רק זה עצמו הראו לו בחלום שעוד יזין כל בשר ע"פ עצת דניאל, ואח"כ יגודו את 

ן שכל עוד יחזיק במעשה הצדקה תהיה לו ארוכה, וידע האילן, ועפ"ז ראה דניאל ליעצו שיזון כל בשר בצדקה, והבי

ג"כ מדברי החלום שלא יאריך לשמוע לעצתו ימים רבים, ועז"א הן תהוה ארכא לשלותך, שיארך עכ"פ עד זמן 

שיחדל לתת צדקה לעניים שאז יגודו אילנא, והחטא הוא במעשה מצד התאוה ודי בצדקת המעשים, והעון הוא 

 במזיד וצריך לחון עניים לכפר אותו שזה יותר מן הצדקה: מצד עוות השכל והכפירה
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק כח
 סרה מנך: -)כח( עוד מלתא בפום מלכא, עדת מנך 

  בן עזרא א
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סרה ועברה מעליך אין לי דעת לדעת אלו השבעה עדנין מה הם אם ימים או שבועים או חדשים או  -)כח( עדת 

אין נכון בעבור שכתוב עד די שעריה כנשרין רבה והגאון אמר שהם חדשים ולפי  שנים ולהיות' ימים או שבועי'

דעתי שהם שנים כמו עדן ועדנין ופלג עדן ואל יעלה על לבך שנבוכדנצר שב בהמה זכר או נקבה כי אין כתוב רק 

ת הנשמה שישכון עם החיות ויאכל עשב כמוהם וטעם ולבב חיות שתסור דעתו והיא דעת הנשמה והנה בסור חכמ

שב לבו ונשאר כלב חיה והעד על כל זה שאמר באחרונה עיני לשמיא נטלית ומנדעי יתוב עלי ואני ראיתי אחד 

מחברינו נאמן רוח והגיד לי שהיה באי אחת שהיא סרדני"א והנה ערל אחד יצא וברח מאבותיו כי סרה דעתו 

כמוהם והנה הלך מלך האי לצוד צידה ולקח איילים והשתגע והיה עם האיילים שנים רבות והוא הולך על רגליו וידיו 

רבים ונלקח הערל השוטה החשוב שהוא איל ובאו אבותיו והכירוהו ודברו אליו ולא ענה ונתנו לפניו לחם לאכול ויין 

 לשתות ולא אבה ונתנו לו עשבים עם האיילים ואכל ובחצי הלילה ברח לאיילות השדה:
  מצודת דוד 

עוד היה הדבר בפי המלך ולא גמר עדיין דבריו אז ירד קול מן השמים ואמר לך נאמר אתה נ"נ  -)כח( עוד מלתא 

 המלך דע אשר המלוכה עברה וסרה ממך: 
  מלבי"ם 

לד( האם היה כפי פשטו המאמר שנשתנה לגמרי לצורת בהמה איך לא מרדו בו בני  -כט( השאלות )כט  -)כח 

ו לשמים בהיותו כבהמות השדה, ולמה אמר עתה די שולטניה שולטן עלם ומלכותיה עם דר מלכותו ואיך נשא עיני

ודר ולמעלה אמר בהפך מלכותיה מלכות עלם ושולטניה עם דר ודר?, בגוף הדבר למה בא עליו העונש הזה, ומה 

 קשר יש לשלש פרשיות אלה של חלום הצלם ועשיית הצלם וחלום האילן?:
ל קול מן השמים והודיע לו שסרה ממנו המלוכה, ודניאל לא א"ל בפתרונו שתוסר עוד מלתא בפם מלכא, נפ

המלוכה ממנו, רק ממ"ש מלכותא לך קיימא עד די תנדע די שליט עלאה, מבואר שעד עת ההיא תוקח המלוכה 

 ממנו, וכן א"ל הקול עד די תנדע די שליט עלאה:
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק ל
 יו:הגזירה כלתה על -)ל( ספת 

 גופיה: -גשמה 
 שערותיו ככנפי נשרים גדלו על כל גופו: -שערה כנשרין רבה 

 וצפרניו כצפור: -וטפרוהי כצפרין 
  מצודת דוד 

בעת ההיא כלתה הדבר לבוא על נ"נ כי נשתבש דעתו ונתגרש מעצמו למקום החיות לשבת  -)ל( בה שעתא 

 עמהם:
 רים וגופו נתכבס מטל השמים כי ישב מבלי מחסה:מעצמו נתגרש מן אנשים ואכל עשב כבק -ומן אנשא 

עד אשר נתגדל שערו ככנפי נשר וצפרני ידיו ורגליו כצפרני עופות הדורסים כי מרוב הלחות והלכלוך היו  -עד די 

 גדלים והולכים:
  מלבי"ם 

בשם וגדר )ל( בה שעתא מלתא ספת על נבוכדנצר, וכבר באר מהרי"א שלא כדברי האומרים שנתהפך לשור ממש 

ומראה, וא"כ איך כשנשא עיניו למרום שב דעתו אליו, ואיך אפשר שיהיה אדם ובע"ח יחד, ועוד אם נהפך לשור 

ונעלם גוף נבוכדנצר ותוארו מבני אדם איך נתקיים מלכותו? ואיך לא מרדו בו עבדיו באמרם כבר מת המלך או 

נו במ"ש ולך טרדין מן אנשא, היינו שגברה בו נשבר או נשבה אין רואה? אבל אמתת הענין באר דניאל בפתרו

המרה השחורה ע"ד הפלא בשיעור מופלג, שהוא מעצמו היה מואס בני אדם ובורח מהם ושוכן במדבריות יחידי 

אוכל עשב כמו הבע"ח, וחשך זיוו ותוארו ושערו וצפרניו גדלו מאד, ולבו שהיה מקודם לב חכם סר ממנו והיה 

לתאוותיו הבהמיות, ולפי שהכל היו רואים אותו לא נשכח כמת מלב ולא הוסר  בקרבו כלב חיה אחת, נמשך

 מלכותו לגמרי, רק שבנו הנהיג המלכות במקומו:
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק לא
 לקץ הימים שקבעו לו לסוף ז' השנים: -)לא( ולקצת יומיא 

 נשאתי: -נטלת 
 ודעתי עלי חזרה: -ומנדעי עלי יתיב 

 העליון ברכתי: ואת -ולעלאה ברכת 



34 
 

 

  מצודת דוד 
 ולסוף השנים שקבעו לו והם שבעה שנים כמ"ש למעלה: -)לא( ולקצת 

אני נ"נ נשאתי את עיני אל השמים כי במשך שבעת השנים לא הכיר בעצמו מי הוא כי לא היה לו בינת אדם  -אנה 

יש בדבר ונשא עיניו אל השמים ובכלות הזמן התחילה דעתו לחזור אליו מעט מעט ואז הכיר בעצמו מי הוא והרג

 לשאול עזרה מה':
 ר"ל שאלתי מה' אשר ישיב עלי הדעה והחכמה שהיה לי מאז: -ומנדעי 

ולהעליון ברכתי ולחי העולמים שבחתי ופארתי אשר ממשלתו ממשלת עולמים ומלכותו עם כל הדורות  -ולעלאה 

 ר"ל בזמן כל הדורות: 
  מלבי"ם 

עדנים, עיני לשמיא נטלת, כי כ"ז שנדמה לבהמה הסתכל לארץ והלך על ארבע,  )לא( ולקצת יומיא, אחר השבע

ואז עמד על רגליו והסתכל לשמים, והוחזר לו שכלו, ועז"א ומנדעי עלי יתוב, שידע שאינו בהמה רק אדם, הגם 

חי עלמא שבחת שעדיין לא השכיל שיזכור מענין המלכות, רק זכר ענין גופו וזכר העונש שבא עליו, ולעילא ברכת ול

והדרת, הברכה הוא על השפע שמקבלים ממנו ע"י השגחתו וטובו, והשבח וההידור יחייבו גם הפילוסופים 

המכחישים ההשגחה מפני שהוא הסבה הראשונה, רק לא יחייבו לו הברכה, ושם עליון נקרא מצד שהוא הסבה 

נפש המחיה את הגויה כן השגחתו היא הראשונה ושם חי עלמא נקרא מצד שהוא המשגיח ומנהיג העולם והוא כ

ל העליון והסבה הראשונה יחוייב לו השבח וההידור אבל לא קנפש וחיות העולם, ועד עתה חשב שמצד שהוא 

הברכה, כי חשב שהנהגת העולם שמצדו יקרא חי העולם נמסר לשרי השמים וכו"מ שהם חיי העולם ולהם יחוייב 

ל העליון הוא עצמו חי העולם, וראוי לו הברכה הגם שהוא קהשיג כי ההברכה כי הטוב והשפע יבא מאתם, ועתה 

ל העליון, ועז"א ולעילא ברכת, כי השפע יוצאת מהסבה הראשונה בלא אמצעי, וכן ראוי לו השבח וההידור הגם קה

ר שהוא חי העולם לא כדעתו תחילה שאין כבודו להשגיח בשפלים, עוד הוסיף די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם ד

ודר, בזה העלה והוסיף תהלה עמ"ש למעלה מלכותה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר, שכבר בארנו שהמלכות 

הוא ההנהגה על פי חקי הטבע הסדורים מששת ימי בראשית, שהוא קים לעולם מבלי השתנות והשלטנות הוא 

מתמיד לעולם, שגם  שידוד הטבע והדרך הפלאי שזה יהיה לפי הדור, ועתה נתחדש לי שגם השלטונות הוא

ההנהגה הנסיית, שהוא לפי רצון הבורא היא מתמדת, ושגם הנהגת הטבע הוא לפי הדור והמעשים, עד שגם 

הטבע מלאה נסים נסתרים, וההנהגה הטבעיית נמשכת לפי הזכות והמעשה לפיה תרד הטבע או תתעלה, ועקר 

סוק ה' בהשמים חסדך ושם בפירושי הארכתי ההנהגה הוא לפי הרצון, וכבר התבארה פינה זאת בפי' תהלות בפ

 בפרט זה:
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק לב
 רבותינו אמרו האי חירגא דיומא לא שמיה אבק הנראה בשמש: -)לב( כלה חשיבין 

 וכרצונו עושה בצבא השמים: -וכמצביה עבד בחיל שמיא 
 ולא יש שימחה בידו: -ולא איתי די ימחה בידיה 

  מצודת דוד 
כל יושבי ארץ כלא דבר המה חשובים למולו וכחפצו עושה בצבא השמים ושוכני ארץ ולא יש מי  -וכל דיירי )לב( 

 אשר ימחה בידו ויאמר לו מה עשית הלא לא נכון הדבר:
  מלבי"ם 

)לב( וכל דארי ארעא כלא חשיבין, כי עושה כרצונו בשמים ובארץ ואין מי שימחא בידו, שתחלה חשב שעקר 

לפי המערכה והטבע, שיצוייר שהם יעכבו בעד ההשגחה, ואם הרשע מזלו ושעתו מצליח לא תוכל ההנהגה הוא 

 ההשגחה לפגוע בו, ועתה ראה שההשגחה הרצונית בכל משלה ויתר הדברים כאין נחשבו:
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק לג
 באותו זמן: -)לג( ביה זמנא 

 ולכבוד מלכותי חזרתי: -וליקר מלכותי הדרי 
 ותואר פני: - וזיוי

 ואותי יועצי ושרי היו מבקשים וחפצים שאשוב: -ולי הדברי ורברבני יבעון 
 הוכנתי: -התקנת 
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  וגדולה יתירה מן הראשונה נתוספת לי, אמרו רבותינו שרכב על ארי וקשר תנין בראשו: -ורבו יתירה הוספת לי 
  מצודת דוד 

עלי הדיעה שהיה לי מאז וחזרתי לכבוד מלכותי וזוהר פני בעת ההיא כאשר ברכתי לה' אז שבה  -)לג( בה זמנא 

 שבה עלי ויועצי ושרי שאלו ובקשו לי למשול בהם כמאז:
 הוכנתי על מלכותי וגדולה יתירה ומרובה נתוסף לי: -התקנת 
  מלבי"ם 

עניני גופו, )לג( בה זמנא מנדעי יתוב עלי, אז חזר אליו שכלו גם בעניני המלכות, שתחלה לא שב אליו רק הדעת ב

ומפרש וליקר מלכותי הדרי ששב דעתו במה שנוגע ליקר המלכות, וגם הדרי וזיוי יתוב עלי ששב על פניו ]שנשתנו 

עד עתה[ הדר וזיו מלכות עד ששריו וגדוליו בקשו אותו והושב למלכותו, ונוסף לו כבוד יותר ממה שהיה לו מקודם. 

ונתו לבטל בזה גזרת השי"ת בענין הד' מלכיות ולתפוס מלכות וכבר באר הרי"א כי באשר עשה את הצלם שהיה כ

לעולם, נענש והוסר ממלכותו גם בחייו, למען יכיר שה' מלכותו בכל משלה, בענין ששלשת הספורים שבאו בזה 

הספר נשתלשלו א' מחברו, שע"י חלום הצלם עשה את הצלם בבקעת דורא לבטל גזירת עליון, ועי"ז נענש וגורש 

ם בחייו, ולא נעקר ממנו המלכות בהחלט שכבר יעד על ידי ירמיה שיעבדו הגוים אותו ואת בנו ואת בן ממלכותו ג

ל וגבורותיו, ולכן כתב זאת במכתב גלוי לכל העמים, קבנו, וגם שהוחזר למלכותו למען יודיע לבני אדם שבח ה

 וסיים דבריו לאמר.
 

 רש"י דניאל פרק ד פסוק לד
 ו משפט:ודרכי -)לד( וארחתה דין 
 ואשר מהלכין בגאוה יכול להשפיל: -ודי מהלכין בגוה 

  אבן עזרא 
 גאוה כמו כי השפילו ותאמר גוה: -)לד( ודי מהלכין בגוה 

  מצודת דוד 
גם זה מדברי האגרת שאמר עתה אני נ"נ משבח ומרומם ומפאר למלך השמים אשר כל מעשיו אמת  -)לד( כען 

 וממות יכול הוא להשפיל:ודרכו בדין ואשר הולכים בגאוה ור
  מלבי"ם 

)לד( כען, עתה אני נבוכדנצר משבח ומרומם למלך השמים, שמעשיו אמת ודרכיו דין, שראה שהנהגתו הוא ע"פ 

ההשגחה וההשגחה הוא לפי הדין והמשפט, והמהלכים בגאוה יכול להשפיל, שכן השפיל גאותו וזדון לבו אשר 

 לוך מלכות נצחי:אמר השמים אעלה לבטל גזירת עליון ולמ
 

 

 

 


