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Daniel Chapter 5 ִניֵּאל  דָּ

ף;   א נֹוִהי, ֲאלַׁ ְבְרבָּ ב, ְלרַׁ ד ְלֶחם רַׁ א, ֲעבַׁ ְלכָּ ר מַׁ אצַׁ ְלשַׁ בֵּ
ה תֵּ א שָּ ְמרָּ א, חַׁ ְלפָּ ל אַׁ ֳקבֵּ   .ְולָּ

1 Belshazzar the king made a great feast to a 
thousand of his lords, and drank wine before the 
thousand.  

י   ב אנֵּ יָּה ְלמָּ ְיתָּ א, ְלהַׁ ְמרָּ ם חַׁ ר ִבְטעֵּ ר ֲאמַׁ אצַׁ ְלשַׁ בֵּ
ר ֲאבּוִהי ְדֶנצַׁ ק ְנבּוכַׁ ְנפֵּ א, ִדי הַׁ ְספָּ א ְוכַׁ ֲהבָּ א -ִמן ,דַׁ יְכלָּ הֵּ

נֹוִהי,  ְבְרבָּ א ְורַׁ ְלכָּ ִדי ִבירּוְשֶלם; ְוִיְשּתֹון ְבהֹון, מַׁ
ּה תֵּ נָּ ּה, ּוְלחֵּ תֵּ ְגלָּ   .שֵּ

2 Belshazzar, while he tasted the wine, 
commanded to bring the golden and silver 
vessels which Nebuchadnezzar his father had 
taken out of the temple which was in Jerusalem; 
that the king and his lords, his consorts and his 
concubines, might drink therein.  

ְנִפקּו ִמן  ג א, ִדי הַׁ ֲהבָּ אנֵּי דַׁ ְיִתיו מָּ ִין, הַׁ אדַׁ א ִדי-בֵּ יְכלָּ -הֵּ
ית ֱאלָּ  ְלכָּא  ,א, ִדי ִבירּוְשֶלם; ְוִאְשִתיו ְבהֹוןקבֵּ מַׁ

ּה נָּתֵּ ּה, ּוְלחֵּ תֵּ ְגלָּ נֹוִהי, שֵּ ְבְרבָּ   .ְורַׁ

3 Then they brought the golden vessels that were 
taken out of the temple of the house of God which 
was at Jerusalem; and the king, and his lords, his 
consorts and his concubines, drank in them.  

א   ד שָּ א, ְנחָּ ְספָּ א ְוכַׁ ֲהבָּ י דַׁ הֵּ אלָּ חּו לֵּ בַׁ א; ְושַׁ ְמרָּ ִאְשִתיו, חַׁ
א ְרְזלָּ ְבנָּא--פַׁ א ְואַׁ עָּ   .אָּ

4 They drank wine, and praised the gods of gold, 
and of silver, of brass, of iron, of wood, and of 
stone.  

ּה  ה ן ִדי יַׁד-בַׁ ה( ֶאְצְבעָּ קָּ ה, נפקו )ְנפַׁ ֲעתָּ  ,ֱאנָּש-שַׁ
ל א, עַׁ ְשּתָּ ל ֶנְברַׁ ֳקבֵּ ן לָּ ְתבָּ א ִדי-ְוכָּ א ִדי -ִגירָּ יְכלָּ ל הֵּ ְכתַׁ

ְלכָּ  א; ּומַׁ ְלכָּ המַׁ ְתבָּ א ִדי כָּ ס ְידָּ ה, פַׁ זֵּ   .א חָּ

5 In the same hour came forth fingers of a man's 
hand, and wrote over against the candlestick 
upon the plaster of the wall of the king's palace; 
and the king saw the palm of the hand that 
wrote.  

א זִ   ו ְלכָּ ִין מַׁ י ֱאדַׁ ּה; ְוִקְטרֵּ ֲהלּונֵּ ְעֹיֹנִהי ְיבַׁ יֹוִהי ְשנֹוִהי, ְורַׁ
ן ְקשָּ א נָּ א ְלדָּ ּה דָּ תֵּ ְרֻכבָּ ִין, ְואַׁ רַׁ ּה ִמְשּתָּ ְרצֵּ   .חַׁ

6 Then the king's countenance was changed in 
him, and his thoughts affrighted him; and the 
joints of his loins were loosed, and his knees 
smote one against another.  

יָּא, כשדיא   ז ְשפַׁ ה ְלאָּ לָּ ִיל, ְלֶהעָּ א, ְבחַׁ ְלכָּ א מַׁ רֵּ קָּ
ֶבל י בָּ ִכימֵּ ר ְלחַׁ מַׁ א ְואָּ ְלכָּ ה מַׁ נֵּ יָּא; עָּ ְזרַׁ י( ְוגָּ אֵּ ְשדָּ ִדי  ,)כַׁ

ל ש ִדי-כָּ ִני-ֱאנָּ ִּונַׁ ּה ְיחַׁ ה ּוִפְשרֵּ ה ְדנָּ בָּ ה ְכתָּ א  ,ִיְקרֵּ ְרְגוָּנָּ אַׁ
א( ִדי ְמִניכָּ ש והמנוכא )ְוהַׁ ל-ִיְלבַׁ א עַׁ ֲהבָּ ּה, -דַׁ ְּוארֵּ צַׁ

ט. א, ִיְשלַׁ ְלכּותָּ ְלִּתי ְבמַׁ  }ס{   ְותַׁ

7 The king cried aloud to bring in the enchanters, 
the Chaldeans, and the astrologers. The king 
spoke and said to the wise men of Babylon: 
'Whosoever shall read this writing, and declare 
unto me the interpretation thereof, shall be 
clothed with purple, and have a chain of gold 
about his neck, and shall rule as one of three in 
the kingdom.' {S}  

לְ   ח י מַׁ ִכימֵּ ל, חַׁ ִלין(, כֹּ ִין, עללין )עָּ א ;כָּאֱאדַׁ ֲהִלין -ְולָּ כָּ
ְלכָּא ה ְלמַׁ עָּ ּה( ְלהֹודָּ א, ופשרא )ּוִפְשרֵּ א ְלִמְקרֵּ בָּ   .ְכתָּ

8 Then came in all the king's wise men: but they 
could not read the writing, nor make known to the 
king the interpretation.  

ִגיא מִ   ט ר, שַׁ אצַׁ ְלשַׁ ְלכָּא בֵּ ִין מַׁ ִין ֱאדַׁ נַׁ ל, ְוִזיֹוִהי, שָּ הַׁ ְתבָּ
ְבִשין נֹוִהי, ִמְשתַׁ ְבְרבָּ   .ֲעלֹוִהי; ְורַׁ

9 Then was king Belshazzar greatly affrighted, and 
his countenance was changed in him, and his lords 
were perplexed.  
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א  י ְלְכתָּ נֹוִהי, --מַׁ ְבְרבָּ ְלכָּא ְורַׁ י מַׁ ל ִמלֵּ ֳקבֵּ ית ִמְשְתיָּא לָּ ְלבֵּ
ְלִמין ֱחִיי א ְלעָּ ְלכָּ א וֲַׁאֶמֶרת, מַׁ ְלְכתָּ ת(; ֲענָּת מַׁ לַׁ -עללת )עַׁ

ל- ל-אַׁ ְעיֹונְָּך, וזיויך )ְוִזיוְָּך( אַׁ ֲהלּוְך רַׁ ּנֹו-ְיבַׁ   .ִיְשתַׁ

10 Now the queen by reason of the words of the 
king and his lords came into the banquet house; 
the queen spoke and said: 'O king, live forever! let 
not thy thoughts affright thee, nor let thy 
countenance be changed;  

ּה,   יא ִדיִשין בֵּ ִהין קַׁ ְך, ִדי רּוחַׁ ֱאלָּ ְלכּותָּ ר ְבמַׁ י ְגבַׁ ִאיתַׁ
ת ְכמַׁ ה ְכחָּ ְכמָּ נּו ְוחָּ ְכְלתָּ ִהירּו ְושָּ י ֲאבּוְך נַׁ ִהין, אֱ -ּוְביֹומֵּ לָּ

ר ְדֶנצַׁ א ְנֻבכַׁ ְלכָּ ּה; ּומַׁ ת בֵּ חַׁ ְרֻטִמין --ֲאבּוְך ,ִהְשְּתכַׁ ב חַׁ רַׁ
א ְלכָּ ּה ֲאבּוְך מַׁ ְזִרין, ֲהִקימֵּ ִאין גָּ ְשדָּ ְשִפין כַׁ   .אָּ

11 there is a man in thy kingdom, in whom is the 
spirit of the holy gods; and in the days of thy 
father light and understanding and wisdom, like 
the wisdom of the gods, was found in him; and 
the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I 
say, thy father, made him master of the 
magicians, enchanters, Chaldeans, and 
astrologers;  

ל  יב ל ִדי רּוחַׁ -כָּ ר ֳקבֵּ שַׁ נּו ְמפַׁ ְכְלתָּ ע ְושָּ ְנדַׁ ה ּומַׁ יִַּׁתירָּ
א ִקְטִרין רֵּ ן ּוְמשָּ ֲחוָּיַׁת ֲאִחידָּ ּה  ,ֶחְלִמין ְואַׁ ת בֵּ חַׁ ִהְשְּתכַׁ

ִניֵּאל, ִדי ם-ְבדָּ א שָּ ְלכָּ ּה-מַׁ ִניֵּאל  ,ְשמֵּ ן דָּ ר; ְכעַׁ אצַׁ ְלְטשַׁ בֵּ
ֲחוֵּה. ה ְיהַׁ י, ּוִפְשרָּ  }פ{   ִיְתְקרֵּ

12 forasmuch as a surpassing spirit, and 
knowledge, and understanding, interpreting of 
dreams, and declaring of riddles, and loosing of 
knots, were found in the same Daniel, whom the 
king named Belteshazzar. Now let Daniel be 
called, and he will declare the interpretation.' {P}  

ר   יג מַׁ ְלכָּא ְואָּ נֵּה מַׁ א; עָּ ְלכָּ ם מַׁ ל, ֳקדָּ ִניֵּאל, ֻהעַׁ ִין, דָּ אדַׁ בֵּ
ִניֵּאל, אנתה ְנְת  -ְלדָּ ִניֵּאל ִדי-)אַׁ א -ִמן-( הּוא דָּ לּותָּ ְבנֵּי גָּ

ִבי, ִמן א אַׁ ְלכָּ ְיִתי מַׁ   .ְיהּוד-ִדי ְיהּוד, ִדי הַׁ

13 Then was Daniel brought in before the king. 
The king spoke and said unto Daniel: 'Art thou 
Daniel, who is of the children of the captivity of 
Judah, whom the king my father brought out of 
Judah?  

ְך(, ִדי רּוחַׁ ֱאלָּ   יד ת עליך )ֲעלָּ ִהירּו הְוִשְמעֵּ ְך; ְונַׁ ין בָּ
ה, ִהְשְּתכַׁ  ה יִַּׁתירָּ ְכמָּ נּו ְוחָּ ְכְלתָּ ְךְושָּ ת בָּ   .חַׁ

14 I have heard of thee, that the spirit of the gods 
is in thee, and that light and understanding and 
surpassing wisdom is found in thee.  

יָּא  טו ְשפַׁ יָּא אָּ ִכימַׁ י, חַׁ מַׁ דָּ לּו קָּ ן ֻהעַׁ ה ְדנָּה -ִדי ,ּוְכעַׁ בָּ ְכתָּ
ּה ְלהֹודָּ  אִיְקרֹון, ּוִפְשרֵּ ִני; ְולָּ ר-ֻעתַׁ ֲהִלין ְפשַׁ א, -כָּ ִמְלתָּ

ֲחוָּיָּה   .ְלהַׁ

15 And now the wise men, the enchanters, have 
been brought in before me, that they should read 
this writing, and make known unto me the 
interpretation thereof; but they could not declare 
the interpretation of the thing.  

ְך(, ִדי  טז ת עליך )ֲעלָּ תוכל )ִתכּול( ִפְשִרין -וֲַׁאנָּה ִשְמעֵּ
א  בָּ ן תוכל )ִתכּול( ְכתָּ ן הֵּ א; ְכעַׁ ר ְוִקְטִרין ְלִמְשרֵּ ְלִמְפשַׁ

ִני עּותַׁ ּה ְלהֹודָּ א, ּוִפְשרֵּ ש והמונכא --ְלִמְקרֵּ ְרְגוָּנָּא ִתְלבַׁ אַׁ
א( ִדי ְמִניכָּ ל-)ְוהַׁ א עַׁ ֲהבָּ ְלתָּ -דַׁ ְך, ְותַׁ ְּוארָּ א צַׁ ְלכּותָּ א ְבמַׁ

ט.  }פ{   ִתְשלַׁ

16 But I have heard of thee, that thou canst give 
interpretations, and loose knots; now if thou canst 
read the writing, and make known to me the 
interpretation thereof, thou shalt be clothed with 
purple, and have a chain of gold about thy neck, 
and shalt rule as one of three in the kingdom.' {P}  

ְלכָּא  יז ם מַׁ ר ֳקדָּ מַׁ ִניֵּאל, ְואָּ ה דָּ נֵּ ִין עָּ אדַׁ ְך  ,בֵּ ְך לָּ תָּ ְּתנָּ מַׁ
ם ב; ְברַׁ ן הַׁ ֳחרָּ ְך ְלאָּ ְזְביָּתָּ א  ,ֶלֶהְויָּן, ּוְנבָּ א ֶאְקרֵּ בָּ ְכתָּ

ּה א, ֲאהֹוְדִענֵּ א, ּוִפְשרָּ ְלכָּ   .ְלמַׁ

17 Then Daniel answered and said before the 
king: 'Let thy gifts be to thyself, and give thy 
rewards to another; nevertheless I will read the 
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writing unto the king, and make known to him 
the interpretation.  

א; ֱאלָּ   יח ְלכָּ ְנְת(, מַׁ ה(, א, עליא )עִ קאנתה )אַׁ אָּ לָּ
ר ֲאבּוְך ְדֶנצַׁ ב ִלְנֻבכַׁ א, ְיהַׁ ְדרָּ א ְוהַׁ רָּ א ִויקָּ א ּוְרבּותָּ ְלכּותָּ   .מַׁ

18 O thou king, God Most High gave 
Nebuchadnezzar thy father the kingdom, and 
greatness, and glory, and majesty;  

ב-ּוִמן  יט א, ִדי ְיהַׁ ּה-ְרבּותָּ יָּא ֻאמַׁ --לֵּ ְממַׁ ל עַׁ יָּא, כֹּ נַׁ יָּא ְוִלשָּ
ֲחִלין ִמן ְיִעין( ְודָּ מֹוִהי-ֲהוֹו זאעין )זָּ א ֲהוָּה -ִדי ;ֳקדָּ בֵּ ֲהוָּא צָּ

ל, ְוִדי טֵּ א, ְוִדי-קָּ חֵּ א ֲהוָּה מַׁ בֵּ א ֲהוָּה -ֲהוָּה צָּ בֵּ ֲהוָּה צָּ
ִרים, ְוִדי ְשִפל-מָּ א ֲהוָּא מַׁ בֵּ   .ֲהוָּא צָּ

19 and because of the greatness that He gave him, 
all the peoples, nations, and languages trembled 
and feared before him: whom he would he slew, 
and whom he would he kept alive; and whom he 
would he raised up, and whom he would he put 
down.  

ת ִמן  כ ְנחַׁ ה; הָּ דָּ ֲהזָּ ת לַׁ ּה ִתְקפַׁ ּה, ְורּוחֵּ -ּוְכִדי ִרם ִלְבבֵּ
ה ֶהְעִדיו ִמּנֵּּהכָּ  רָּ ּה, ִויקָּ ְלכּותֵּ א מַׁ   .ְרסֵּ

20 But when his heart was lifted up, and his spirit 
was hardened that he dealt proudly, he was 
deposed from his kingly throne, and his glory was 
taken from him;  

ּה-ּוִמן  כא א ְטִריד ְוִלְבבֵּ ִּויו(, -ִעם ְבנֵּי ֲאנָּשָּ א שוי )שַׁ יְותָּ חֵּ
ל -ְוִעם ֲעמּוּנֵּּה, ּוִמטַׁ א ְכתֹוִרין ְיטַׁ ּה, ִעְשבָּ רֵּ יָּא ְמדֹּ דַׁ ֲערָּ

ע: בַׁ ּה ִיְצטַׁ יָּא ִגְשמֵּ ד ִדי  ְשמַׁ ע, ִדי-עַׁ ִליט ֱאלָּ -ְידַׁ א קשַׁ
א ְלכּות ֲאנָּשָּ ה( ְבמַׁ אָּ ן ,עליא )ִעלָּ ים -ּוְלמַׁ קֵּ א, ְיהָּ ִדי ִיְצבֵּ

ּה(   .עליה )ֲעלַׁ

21 and he was driven from the sons of men, and 
his heart was made like the beasts, and his 
dwelling was with the wild asses; he was fed with 
grass like oxen, and his body was wet with the 
dew of heaven; until he knew that God Most High 
ruleth in the kingdom of men, and that He setteth 
up over it whomsoever He will.  

ְלְּת   כב ְשפֵּ א הַׁ ר, לָּ אצַׁ ְלשַׁ ּה בֵּ ְנְּת( ְברֵּ ואנתה )ְואַׁ
ְך: ל  ִלְבבָּ ל-כָּ ל, ִדי כָּ ְעּתָּ -ֳקבֵּ ה ְידַׁ   .ְדנָּ

22 And thou his son, O Belshazzar, hast not 
humbled thy heart, though thou knewest all this;  

א  כג רֵּ ל מָּ א ִדי-ְועַׁ יָּ אנַׁ ְמּתָּ ּוְלמָּ א ִהְתרֹומַׁ יָּ ּה -ְשמַׁ ְיתֵּ בַׁ
ְנְּת( ורברבניך  ְך(, ואנתה )ְואַׁ מָּ דָּ ְיִתיו קדמיך )קָּ הַׁ

ִין ְבהֹון תַׁ א שָּ ְמרָּ ְך חַׁ תָּ נָּ ְך ּוְלחֵּ תָּ ְגלָּ ְך( שֵּ נָּ ְבְרבָּ  ,)ְורַׁ
א ְספָּ י כַׁ הֵּ אלָּ ְרְזלָּ -ְולֵּ א פַׁ שָּ א ְנחָּ ֲהבָּ א ִדי ְודַׁ ְבנָּ א ְואַׁ עָּ א אָּ

א א-לָּ ִין ְולָּ זַׁ אלָּ -חָּ ; ְולֵּ ְחּתָּ בַׁ א יְָּדִעין, שַׁ ְמִעין ְולָּ -א ִדיקשָּ
ל ּה, ְוכָּ ְך ִבידֵּ ּה-ִנְשְמתָּ ְך לֵּ תָּ ְרּתָּ --ֹאְרחָּ דַׁ א הַׁ   .לָּ

23 but hast lifted up thyself against the Lord of 
heaven; and they have brought the vessels of His 
house before thee, and thou and thy lords, thy 
consorts and thy concubines, have drunk wine in 
them; and thou hast praised the gods of silver, 
and gold, of brass, iron, wood, and stone, which 
see not, nor hear, nor know; and the God in 
whose hand thy breath is, and whose are all thy 
ways, hast thou not glorified;  

ִין, ִמן  כד אדַׁ א ִדי-בֵּ סָּ , פַׁ מֹוִהי, ְשִליחַׁ א -ֳקדָּ בָּ א; ּוְכתָּ ְידָּ
  .ְדנָּה, ְרִשים

24 then was the palm of the hand sent from 
before Him, and this writing was inscribed.  

ה   כה א, ִדי ְרִשים:ּוְדנָּ בָּ ל   ְכתָּ א, ְּתקֵּ א ְמנֵּ ְמנֵּ
ְרִסין   .ּופַׁ

25 And this is the writing that was inscribed: 
MENE MENE, TEKEL UPHARSIN.  

ר  כו ה, ְפשַׁ א:-ְדנָּ א  ִמְלתָּ ה--ְמנֵּ ְך, -ְמנָּ ְלכּותָּ א מַׁ הָּ ֱאלָּ
ּה ְשְלמַׁ   .ְוהַׁ

26 This is the interpretation of the thing: MENE, 
God hath numbered thy kingdom, and brought it 
to an end.  
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ל  כז ִסיר--ְּתקֵּ ְּת חַׁ חַׁ ְניָּא, ְוִהְשְּתכַׁ   .ְּתִקיְלּתָּ ְבמֹאזַׁ
27 TEKEL, Thou art weighed in the balances, and 
art found wanting.  

ס  כח י--ְפרֵּ דַׁ ת, ְלמָּ ְך, ִויִהיבַׁ ְלכּותָּ ת, מַׁ ס ְפִריסַׁ רָּ   .ּופָּ
28 PERES, thy kingdom is divided, and given to 
the Medes and Persians.'  

ְרְגוָּנָּא,   כט ִניֵּאל אַׁ ְלִבשּו ְלדָּ ר, ְוהַׁ אצַׁ ְלשַׁ ר בֵּ ִין ֲאמַׁ אדַׁ בֵּ
א( ִדי ְמִניכָּ ל-והמנוכא )ְוהַׁ א, עַׁ ֲהבָּ ּה-דַׁ ְּוארֵּ ְכִרזּו  ;צַׁ ְוהַׁ

ִליט -ֲעלֹוִהי, ִדי אֶלֱהוֵּא שַׁ ְלכּותָּ א ְבמַׁ ְלתָּ   .תַׁ

29 Then commanded Belshazzar, and they clothed 
Daniel with purple, and put a chain of gold about 
his neck, and made proclamation concerning him, 
that he should rule as one of three in the kingdom.  

יְליָּא, ְקִטיל,   ל ּה, ְבלֵּ א כשדיא בֵּ ְלכָּ ר מַׁ צַׁ ְלאשַׁ בֵּ
ה(. אָּ ְשדָּ  }פ{   )כַׁ

30 In that night Belshazzar the Chaldean king was 
slain. {P} 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק ב
 אמר בעצת היין שנשתכר: -)ב( אמר בטעם חמרא 

 להביא: -להיתיה 
 שהוציא: -די הנפק 
 השגל יושבת אצלו:לשון מלכא בלשון ארמי כמו )נחמיה ב( ו -שגלתה 

 אבן עזרא 
 זאת היתה עצת היין ששתה והשתכר: -)ב( בלשצר, בטעם חמרא 

 כמו והשגל יושבת אצלו והיא הגברת המוכנת למשכב המלך וככה תשגלנה והוא המעשה: -שגלתיה 
 פלגשיו והנה שתים רעות עשה ששתו הכל בכלי הקדש ושבחו לאלהי זהב עץ ואבן: -ולחנתיה 

  מצודת דוד  
בעצת הסתת שכרות היין אמר להביא את כלי הזהב והכסף אשר הוציא נ"נ אביו מן ההיכל אשר  -)ב( בטעם 

 בירושלים:
 ויהיו שותין בהם המלך ושריו והמלכה ופלגשו: -וישתון 

  מלבי"ם 
)ב( בלשאצר, ולהראות שאין לחוש על יעוד ה' על ידי נביאו שתובטל מלכות בבל, צוה להביא כלי המקדש 

, ואין לחוש לקדושת כלי קדשו, ואמר הכתוב שבלשאצר אמר בטעם קולהוציאם לחולין, להראות שתש כח האלו

ים שיהיה היה דבר נתעב קחמרא, ר"ל שדבר זה לא היה עצת מלך רק עצת היין, כי לחלל כלי קדש מאיזה אל

לל, וצוה להביא לכלי זהב וכסף להעמים בעת ההיא והיה דומה בעצה זו כהדיוט שותה שכור שהיין מוליך אותו שו

אשר הוציא נבוכדנצר אביו מן ההיכל אשר בירושלים, וישתו בהם המלך ושריו ונשיו ופלגשיו, והיה מעלו, א[ שלא 

ים כלל, והיה קים כמ"ש בפסוק שאח"ז, כי לא רצה לקראו בשם אלקאמר להביא הכלים מן ההיכל של בית אל

צוה להביא בין כלי כסף בין כלי זהב, כי בהיכל ה' דהיינו כלים ששרתו בהם  דומה בעיניו כהיכל הדיוטות, ב[ שלכן

לפני ה' בפנים היו של זהב, וכלי ההיכל שלא נעשה בהם שירות פנימי היו של כסף, ובאשר לא נחשב אצלו ההיכל 

כל, כי נקרא כהיכל ה', רק כבית הדיוט, השוו בעיניו כלי הזהב ששרתו בהם לה' אל כלי הכסף שנמצאו בכלל ההי

 בפיו רק בשם היכלא די בירושלם, לא בשם היכל ה':
 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק ה
 יצאו אצבעות יד אדם מן השמים: -)ה( נפקו אצבען 
 למול המנורה אשר לפני השלחן ודוגמתו במסכת יומא עשתה נברשת של זהב: -לקבל נברשתא 

 בני גיר מנופצות והוא דומה לסיד:על סיד טיח כותל הבית כמו )ישעיה כז( כא -על גירא 
  אבן עזרא 

 מנורה: -)ה( בה שעתא, נברשתא 
 כאבני גיר והוא הסיד: -על גירא 

 כמו אחר כתלינו: -כותל היכלא 
 חתיכת יד וככה יהי פסת בר גם כתונת פסים והכל נגזר מגזרת כי פסו אמונים והנה ראו ידים בלא גוף: -פס ידא 
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  מצודת דוד 
בעת ההיא יצא קבוצת אצבעות כשל יד אדם וכתבו מול המנורה על טיח הסיד של כותל ההיכל  - )ה( בה שעתא

 אשר למלך:
 והמלך ראה כף היד אשר כתבה: -ומלכא 

  מלבי"ם 
)ה( השאלות )ה( תחלה אמר שנפקו אצבעות, משמע אצבעות לבד ואח"ז אמר שראה פס ידא די כתבא, שמשמע 

 כל פס היד?:
או אצבעות של יד אדם, וכתבו לנגד המנורה על הסיד של כותל היכל המלך, והמלך ראה פסת בה, באותו שעה יצ

היד אשר כתבה. הנה לבל יאמר שזה נדמה לו בדמיון, או שחושיו טעו, או שאחד מן השרים אויב המלך כתב זה 

חד מתעה, ב[ להבעית את המלך, עז"א א[ שכל השרים ראו אצבעות הכותבים, ורבים לא יטעה אותם דמיון א

שהיה נגד המנורה ששם אור ואין צל מתעה, ג[ שהיה הכתב על סיד ההיכל והסיד היה למעלה ממקום שיד אדם 

מגעת שם, ד[ שהגם שהשרים לא ראו רק אצבעות כותבות, המלך ראה כל כף היד אשר כתבה, וזה ראיה שהיה 

 ענין נסיי אחר שראייתו היה משונה מראייתם:
 

 פסוק ו רש"י דניאל פרק ה
 תאריו נשתנו עליו: -)ו( זיוהי שנוהי 

 מחשבותיו: -ורעיונוהי 
 אזור חלציו נפתח שהיו מתניו מתרוקנין מחמת היראה וחגורו נפתח: -וקטריה חרציה משתרין 

 נתרין: -וקטרי חרציה משתרין 
 וברכיו: -וארכובתה 

 מקישות ודופקות: -דא לדא נקשן 
  אבן עזרא 
 חלציו כמעט היו מותרים:קשורי  -)ו( וקטרי 

 כדמות משיקות אשה אל אחותה: -נקשן 
  מצודת דוד 

אז זוהר פני המלך נשתנה ומחשבותיו הבהילו אותו וקשרי פרקי עצמות מתניו הותרו ונפתחו מקשירתן  -)ו( אדין 

 והוא ענין גוזמא והפלגה:
 ברכיו היו מקישות ודופקות זה לזה מגודל החרדה והרתת:  -וארכבתיה 

  מלבי"ם 
)ו( אדין, ה[ היה לו ראיה שאינו דמיון, כי אז המלך נשתנה זיוו מן החרדה, וכמ"ש האי מאן דמבעית אף על גב 

דהוא לא חזי מזליה חזי, ורעיוניו הבהילוהו, שזה ראיה שהוא מורה רע, וקשורי אזור חלציו התפתחו מעצמם, שגם 

 העמים היו מעוננים בזה סימן רע:זה היה לו סימן רע, כמ"ש ולא נפתח אזור חלציו, ש

 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק ז
 בכח: -)ז( בחיל 
 להכניס: -להעלה 

 מכתב זה: -כתבה דנה 
 כמשפט הפרתמים: -ארגונא ילבש 

 רביד ענק: -והמניכא 
 בשליש המלכות ימשול: -ותלתי במלכותא ישלט 

  אבן עזרא 
 רביד הזהב: -)ז( והמניכה 

 המלכו' ישלט:ובשלישי'  -ותלתי 
  מצודת דוד 

 בכח ובהרמת קול קרא ואמר להכניס את אשפיא וכו': -)ז( בחיל 
אשר כל אדם אשר יקרא זה הכתב ויגיד לו הפתרון אזי ילבש מלבוש ארגמן ויושם על צוארו ענק ורביד  -די כל 

 הזהב וימשול בשליש המלכות: 
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  מלבי"ם 
ם שמי שיקרא כתב זה ויגיד הפתרון ילבש ארגמן ורביד הזהב על )ז( המלך קרא בכח להביא חכמי בבל, ואמר לה

צוארו, שזה לא הורשה ללבוש אותם רק לשרים הקרובים אל המלך, ותלתי במלכותא ישלוט, י"מ בשליש המלכות 

ימשול וי"א שיהיה שלישי למלך, מבואר מכ"ז שכבר עלה בלבו שהוא דבר גדול ושהגדתו קשה מאד, שלכן לא גזר 

 יתה אם לא ידעו לקרות כמו שעשה נבוכדנצר בחלומו, כי ידע שנמנע לקרות כתב נעלם מלאכיי:עליהם מ
 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק יא
 יש אדם במלכותך אשר רוח קדושים בו: -)יא( איתי גבר 
 מלאכים: -כחכמת אלהין 

 מנהו שר על כולם: -הקימיה 
  אבן עזרא 
 כמו ונהור': -)יא( נהירו 

  מצודת דוד 
ים קדושים בו ובימי אביך נמצא בו הארה ושכל וחכמה כחכמת קיש איש במדינת מלכותך אשר רוח אל -)יא( איתי 

 אלהים:
 שר על החרטומים וכו' העמידו: -רב 

  מלבי"ם 
 יב( יש בפסוקים אלה כפל ויתרון ואריכות לשון?: -)יא( השאלות )יא 

רים אחר שנעלם מן החכמים, יש איש במלכותך אשר איתי, מה שאתה מתפחד באשר תתיאש מלדעת פתרון הדב

ים, ר"ל והגם שנעלם מחכמיך יש תקוה קים קדושים בו, ובימי אביך נמצא בו אור ושכל וחכמה כחכמת אלקרוח אל

ים קדושים קים עליון הלא נמצא בו רוח אלקים אשר בו, והגם שיצא הדבר מאלקשהוא ידע זאת על ידי רוח אל

ונגד מה שעתה מתפחד שע"י שבא ההודעה בענין שא"א לדעת פתרונה זה סימן שאין עוד  לדעת סודותיו ורזיו,

תקוה להנצל ממנה, ולא בא ההודעה כדי להודיע שיחשבו מחשבות אל ההצלה מן הרע כי אין תקוה, עז"א המלך 

לא הודיעו נבוכדנצר אביך רב החרטומים והאשפים הקים אותו המלך אביך, שהלא יש איש שידע הפתרון, וא"כ 

הדבר באופן שלא יודע ענינו, ולא תאמר שהלא לא ידעת מהאיש, כי הוא איש נודע בשערים שהוא רב החרטומים 

וכל החכמים, וכשקראת את חכמי בבל היה לך לקרוא האיש הגדול מכולם, ולא תאמר שלא ידעת ממנו שהלא 

 ה בבית אביו:הקימיה נבוכדנצר אביך והיה ראוי שתדע ממנו, שהבן יודע מה שנעש
 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק יב
 כלפי אשר רוח יתירה ודעת השכל יש בו והגדת חידות: -)יב( כל קבל וגו' 

 סתום כל סתר נמצא בו בדניאל: -ומשרא קטרין 
  אבן עזרא 

 מגיד חידות ומתיר קשורים: -)יב( ואחוית אחידן 
  מצודת דוד 

ומרובה ודעת והשכל ופתרון חלומות והגדות חידות והתרת דברים בעבור אשר רוח חכמה יתירה  -)יב( כל קבל 

קשורים וסתומים כל אלה נמצא בו בדניאל אשר המלך קרא שמו בלטשאצר וכאומרת אם לא היה נמצא בו כל 

 יו:קהדברים האלה לא היה מסכים על ידי אשפנז לקראו בשם אל
רת אולי יורה הדבר עוד על טובה ואף אם על רעה עתה יקראו את דניאל והוא יגיד אף את הפתרון וכאומ -כען 

 תדע להזהר:
  מלבי"ם 

)יב( כל קבל, ולא תחשוב שהוא חכם בענינים אחרים לא בענינים כאלה, לא כן, כי לעומת שרוח יתירא ]ורוח[ מדע 

ושכל )אשר הרוח ההוא הוא( פותר חלומות ומגלה חדות ומתיר קשרים נמצא בו בדניאל אשר המלך שם שמו 

בלטשאצר, שמה שעשאו לרב החרטומים והאשפים היה מפני הרוח שנמצא בו, שעל ידו יוכל לפתור חלומות 

ים קוחדות ודברים נעלמים, וא"כ נודע לכל שהוא הגדול מכולם לדעת תעלומות כאלה, ולא בא ההודעה מאת אל

ה דניאל יקרא ויחוה הפתרון, ים שתשאל מאת דניאל ויגד לך, ולכן עתקבענין שיהיה ערפל חתולתה, רק יודע אל

יו, וגם המלך נקרא בשם קובמ"ש כאן דניאל יתקרי נכלל עוד כוונה, כי נבוכדנצר שם שמו בלטשאצר כשם אל
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הכבוד הזה ומאז הומלך בלשאצר לא יתכן שיקרא איש אחר בשם הכבוד של המלך, לכן אמרה שעתה דניאל 

 זיק לו לחכמתו שבכ"ז פשריה יחוה:יתקרי יקרא בשם דניאל לא בשם בלאשאצר, שאין זה מ
  מצודת דוד 

 ים בך והארה והשכל וחכמה יתירה ומרובה נמצא בך:קשמעתי עליך אשר רוח אל -)יד( ושמעת 
  מלבי"ם 

ין בך וכו', וכתר שם ק)יד( ושמעת, זאת שנית אתה חשוב מצד שמע שמעך הטוב שכבר שמעתי שמעך די רוח אל

 טוב עולה על כולם:
 

 דניאל פרק ה פסוק יזרש"י 
 דורנותך: -)יז( ונבזבתך 

 לאחר תן: -לאחרן הב 
  מצודת דוד 
אז השיב דניאל ואמר לפני המלך מתנותך יהיה לעצמך ומרבית הבזבוז שאתה רוצה לבזבז תן לאחר  -)יז( באדין 

 וכאומר אף אם תתן לחכמי בני עמך בעבור הקריאה לבד לא אתקנא בהם:
 למלך ואגיד לו אף הפתרון ומבלי מתן: אבל אקרא הכתב  -ברם 

  מלבי"ם 
 )יז( השאלות )יז( למה א"ל מתנתך לך תהוין שזה כמבזה את המלך ומנאץ מתנותיו:

אז ענה דניאל ואמר לפני המלך מתנותיך לך יהיו ובזבוזיך תן לאחרים אבל הכתב אקרא להמלך ואודיעהו הפתרון, 

ט שליש במלכות, א"ל שמתנה זו יהיה לו, ר"ל שהוא ימשול בכל על מ"ש לו שילבוש ארגמן ורביד זהב וישלו

המלכות מבלי מגרעת, ואם ירצה לבזבז ממון והון רב יתנהו לאחרים, כי לי אין מגיע שכר ע"ז כי לא אעשה דבר 

רשום גדול שיגיע לי שכר, כי רק הכתב אקרא והוא דבר נקל, למי שיודע צורת האותיות שבו נכתב הכתב הלז, 

רא הכתב בקל אודיע הפתרון, שהפתרון גלוי ומבואר, ומתנות ויקר כזה אין ראוי בעבור דבר קטן כזה, וכשאק

 בשגם שאני מחוייב להודיע להמלך דבר הנוגע אליו בלי בצע ושכר:
 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק כב
א מלפני הקדוש ברוך כל עומת אשר כל זה ידעת שאירע לאביך והיה לך להיות יר -)כב( כל קבל די כל דנא ידעת 

 הוא:
  מצודת דוד 
 ואתה בנו בלשאצר לא הכנעת לבך בעבור אשר ידעת כל זאת:  -)כב( ואנת 

  מלבי"ם 
כג( ואנת, ואתה שאתה בנו וידעת מכל זה והיה לך לקחת מוסר ממה שקרה לאביך, בכ"ז לא די שלא  -)כב 

ו וחללת כלי ביתו, וחושב כל מה שפשע בזה השפלת לבבך, כי עוד התרוממת על מאריה שמיא כאלו נצחת אות

ים שנשמתו בידו, וכל דרכיו קכמו שהתבאר למעלה )פסוק ב' ג' ד'(, וביותר שנתן שבח לאלהי כסף וזהב ולא לאל

 מיוחסים לו:
 

 מצודת דוד דניאל פרק ה פסוק כג
רים שלך והמלכה שלך ועל אדון השמים נתגאית ואת הכלים של ביתו הביאו לפניך ואתה והש -)כג( ועל מרא 

 ופלגשך שתו בהם יין:
 אשר לא יראו ולא ישמעו ולא ידעו מאומה הנה להם שבחת: -ולאלהי כסף וכו' 

 אשר נשמתך בידו וכל דרכך מסורים לו והמה בידו הנה אותו לא פארת: קאבל אל האלו - קולאלו
  

 רש"י דניאל פרק ה פסוק כה
 א מלכותך:קזהו פירושו מנה אלכלומר מנא  -א ק)כה( מנא מנא, מנה אל

 

 אבן עזרא דניאל פרק ה פסוק כה
 רשם וכמוהו רשום בכתב: -)כה( רשים 
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כל דבר שיסופר יחשוב ועוד כי מלת פרסין שנים פרס האחד שהוא פריסת שבירת מלכותו וכריתותם ופרס  -מנא 

 השני מגזרת מדי ופרס על כן אמר ויהיבת למדי ופרס:
  מצודת דוד 

וזהו קריאת הכתב אשר כתב מנא מנא וכו' וארז"ל הכתב היה מסודר בשלש שורות זו למטה מזו  -ודנה )כה( 

ובהעליונה היה כתוב ממתו"ס ובשניה היה כתוב ננקפ"י ובשלישית היה כתוב אאלר"ן ולזה לא יוכלו חכמיו לקרותו 

מלמעלה למטה ר"ל תיבה הראשונה כי הם קראו כל שורה לעצמה ולא היה להם שום ענין והבנה אבל דניאל קרא 

עשה מצרוף שלש אותיות הראשונות שבשלש השורות ויצא א"כ תיבת מנ"א וכן מצרוף האותיות השניות יצא 

תיבת מנ"א ומהשלישית יצא תיבת תק"ל ומהרביעית יצא ופ"ר ומהחמישית יצא סי"ן וצרף הרביעית עם החמישית 

 והרי ופרסי"ן:
 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק כו
 חשב קץ שנפסק מלכות של אביך וזרעו ומצא שכבר הושלמה: -)כו(/ והשלמה /

  מצודת דוד 
 זה פתרון הדבר: -)כו( דנה 

ים מנא מנין ימי מלכותך והשלים אותה כי בא מועד והשנות קר"ל פתרון של תיבת מנא הוא לומר שהאל -מנא 

 הדבר פעמים לומר שהמנין בדקדוק:
 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק כז
 תקל זהו פירושו נשקלת לפניו במאזנים ונמצאת חסר מכל צד: -)כז( תקל תקילתא במאזניא 

  מצודת דוד 
פתרון של תקל הוא לומר נשקלת לפניו במאזני משקל ונמצאת חסר ר"ל לא נמצא בך זכות להכריע  -)כז( תקל 

 הרשע ולהאריך הזמן: 
  מלבי"ם 

ובותיו, ונמצאת חסיר כי הכריע הכף לחובה ע"י שבזה כלי בית )כז( תקל תקלתא במאזניא, ששקל זכיותיו וח

 ים, ולכן.קהאל
 

 רש"י דניאל פרק ה פסוק כח
כלומר ופרסין משמע שני פרסין האחד פריסת מלכותך נשתברה מלכותך והשני  -)כח( פרס פריסת מלכותך וגו' 

 שנתנה למדי ופרס:
 מצודת דוד דניאל פרק ה פסוק כח

ון של ופרסין הוא לומר אשר נשברה מלכותך ונתונה היא למדי ופרס וזהו ופרסין בלשון רבים ר"ל פתר -)כח( פרס 

ע"ש הפריסה וע"ש פרס והוי"ו היתירה היא המורה על מדי שהיו לאחדים עם פרס כי הוי"ו בא להוסיף וכאומר מדי 

 ופרס:
  מלבי"ם 

היה ראוי למלוך מצד שני חייו, נתן למדי )כח( פרס, פריסת מלכותך, שבר מלכותו לשנים, שהשנים הנותרות ש

ופרס, שמלשון פרסין בל"ר לקח ג"כ מלת פרס, כי הגם שדריוש קבל המלכות תחלה לא מלך רק שנה אחת, וידע 

דניאל שאח"כ יירשנו כורש חתנו והמלכות תשאר ביד פרס, וע"כ אמר שמדי יקח המלכות תחלה כל ימי חיי דריוש 

 ותשאר אח"כ ביד פרס:
 

 עזרא דניאל פרק ה פסוק לאבן 
 נהרג כמו יקטול עני ואביון: -)ל( קטיל 

  מצודת דוד 
 בלילה ההוא נהרג בלשאצר מלך כשדים: -)ל( בה בליליא 

  


