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Daniel Chapter 8 ִני ֵּאל  דָּ

ְך  א לֶּ אַשַצר ַהמֶּ לְׁ כּות בֵּ ַמלְׁ לֹוש, לְׁ ַנת שָׁ שְׁ זֹון --בִּ חָׁ
ה  אָׁ רְׁ לַ נִּ יֵּ אֵּ נִּ י דָׁ ה אלי, ֲאנִּ אָׁ רְׁ י ַהנִּ לַ , ַאֲחרֵּ האֵּ לָׁ חִּ   .י, ַבתְׁ

1 In the third year of the reign of king Belshazzar 
a vision appeared unto me, even unto me Daniel, 
after that which appeared unto me at the first.  

ה   ב ירָׁ שּוַשן ַהבִּ י בְׁ י, ַוֲאנִּ ֹאתִּ רְׁ י בִּ הִּ זֹון, ַויְׁ חָׁ ה, בֶּ אֶּ רְׁ וָׁאֶּ
ה; וָׁ  ינָׁ דִּ ם ַהמְׁ ילָׁ עֵּ ר בְׁ י, ֲאשֶּ יתִּ יִּ י הָׁ זֹון, ַוֲאנִּ חָׁ ה, בֶּ אֶּ רְׁ אֶּ

י-ַעל   .אּוַבל אּולָׁ

2 And I saw in the vision; now it was so, that 
when I saw, I was in Shushan the castle, which is 
in the province of Elam; and I saw in the vision, 
and I was by the stream Ulai.  

ִיל ֶאָחד ֹעֵמד ִלְפֵני ָוֶאָשא ֵעינ    ג י, ָוֶאְרֶאה, ְוִהֵנה א 
ת ְגֹבָהה ִמן ח  ִים ְגֹבהֹות, ְוָהא  ְקָרנ  -ָהֻאָבל, ְולֹו ְקָרָנִים; ְוה 

ֲחֹרָנה ְגֹבָהה, ֹעָלה ָבא  ֵשִנית, ְוה    .ה 

3 And I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, 
there stood before the stream a ram which had 
two horns; and the two horns were high; but one 
was higher than the other, and the higher came up 
last.  

ִיל ְמנ ֵגח  ָיָמה ְוָצפֹוָנה -ָרִאיִתי ֶאת  ד -ְוָכל ,ָוֶנְגָבהָהא 
ּיֹות לֹא ִציל, ִמָּידֹו; ְוָעָשה ִכְרֹצנֹו, -ח  ְמדּו ְלָפָניו, ְוֵאין מ  י ע 
  .ְוִהְגִדיל

4 I saw the ram pushing westward, and northward, 
and southward; and no beasts could stand before 
him, neither was there any that could deliver out 
of his hand; but he did according to his will, and 
magnified himself.  

ֲעָרב -ָהִעִזים ָבא ִמן-ו ֲאִני ָהִייִתי ֵמִבין, ְוִהֵנה ְצִפיר  ה מ  ה 
ל , ָבָאֶרץ-ְפֵני ָכל-ע  ָצִפיר ;ָהָאֶרץ, ְוֵאין נֹוֵגע  ֶקֶרן --ְוה 

  .ָחזּות, ֵבין ֵעיָניו

5 And as I was considering, behold, a he-goat 
came from the west over the face of the whole 
earth, and touched not the ground; and the goat 
had a conspicuous horn between his eyes.  

ד  ו ְקָרנ ִים, ֲאֶשר ָרִאיִתי, ֹעֵמד -ו ָּיבֹא, ע  ל ה  ע  ִיל ב  ָהא 
ת ֹכחֹוֵאלָ ָרץ ִלְפֵני ָהֻאָבל; ו ּיָ  ֲחמ    .יו, ב 

6 And he came to the ram that had the two horns, 
which I saw standing before the stream, and ran at 
him in the fury of his power.  

ר   ז ְרמ  ִיל, ו ִּיְתמ  ִגיע  ֵאֶצל ָהא  -יו ו ּי ְך ֶאתֵאלָ ּוְרִאיִתיו מ 
ֵבר ִיל ו ְיש  ֲעֹמד -ְשֵתי ְקָרָניו, ְולֹא-ֶאת ָהא  ִיל, ל  ָהָיה ֹכח  ָבא 

ְרָצה ו ִּיְרְמֵסהּו ִיל -ְולֹא ,ְלָפָניו; ו ּי ְשִליֵכהּו א  ִציל ָלא  ָהָיה מ 
  .ִמָּידֹו

7 And I saw him come close unto the ram, and he 
was moved with choler against him, and smote the 
ram, and broke his two horns; and there was no 
power in the ram to stand before him; but he cast 
him down to the ground, and trampled upon him; 
and there was none that could deliver the ram out 
of his hand.  

ד  ח ְשְבָרה נִ  ,ְמֹאד; ּוְכָעְצמֹו-ּוְצִפיר ָהִעִזים, ִהְגִדיל ע 
ע  ְרב  ְחֶתיָה, ְלא  ע ת  ְרב  ֲעֶלָנה ָחזּות א  ְגֹדָלה, ו ת  ֶקֶרן ה  ה 

ָשָמִים   .רּוחֹות ה 

8 And the he-goat magnified himself exceedingly; 
and when he was strong, the great horn was 
broken; and instead of it there came up the 
appearance of four horns toward the four winds of 
heaven.  

ת ֵמֶהם, ָיָצא ֶקֶרן-ּוִמן  ט ח  ל-ָהא  ת ִמְצִעיָרה; ו ִתְגד  ח  -א 
ֶנֶגב וְ -ֶאלֶיֶתר  ִמְזָרח, וְ -ֶאלה  ֶצִבי-ֶאלה    .ה 

9 And out of one of them came forth a little horn, 
which waxed exceeding great, toward the south, 
and toward the east, and toward the beauteous 
land.  



66 
 

ד  י ל, ע  ְרָצה ִמן-ו ִתְגד  ֵפל א  ָשָמִים; ו ת  ָצָבא ּוִמן-ְצָבא ה  -ה 
כֹוָכִבים, ו ִתְרְמֵסם   .ה 

10 And it waxed great, even to the host of heaven; 
and some of the host and of the stars it cast down 
to the ground, and trampled upon them.  

ר  יא ד ש  ם( -ְוע  ָצָבא, ִהְגִדיל; ּוִמֶמנּו הרים )הּור  ה 
ְך ְמכֹון ִמְקָדשֹו ָתִמיד, ְוֻהְשל    .ה 

11 Yea, it magnified itself, even to the prince of 
the host; and from him the continual burnt-
offering was taken away, and the place of his 
sanctuary was cast down.  

ל  יב ְשֵלְך ֱאֶמת -ְוָצָבא ִתָנֵתן ע  ע; ְות  ָתִמיד, ְבָפש  ה 
ְרָצה, ְוָעְשָתה ְוִהְצִליָחה   .א 

12 And the host was given over to it together with 
the continual burnt-offering through 
transgression; and it cast down truth to the 
ground, and it wrought, and prospered.  

ד  יג חָׁ ה אֶּ עָׁ מְׁ שְׁ דֹוש -וָׁאֶּ ד קָׁ חָׁ ר אֶּ ר; ַויֹאמֶּ ַדבֵּ דֹוש, מְׁ קָׁ
י מֹונִּ ר, ַעד ַלַפלְׁ ַדבֵּ ַשע -ַהמְׁ ַהפֶּ יד וְׁ מִּ זֹון ַהתָׁ חָׁ ַתי הֶּ מָׁ

ם ס--ֹשמֵּ מָׁ רְׁ א, מִּ בָׁ צָׁ ש וְׁ ֹקדֶּ ת וְׁ   .תֵּ

13 Then I heard a holy one speaking; and another 
holy one said unto that certain one who spoke: 
'How long shall be the vision concerning the 
continual burnt-offering, and the transgression 
that causes appalment, to give both the 
sanctuary and the host to be trampled under 
foot?'  

ר   יד לַ ַויֹאמֶּ ר, --יאֵּ ב ֹבקֶּ רֶּ אֹות; ַאלְׁ ַעד עֶּ ֹלש מֵּ ם ּושְׁ ַפיִּ
ש ַדק, ֹקדֶּ צְׁ נִּ   .וְׁ

14 And he said unto me: 'Unto two thousand and 
three hundred evenings and mornings; then shall 
the sanctuary be victorious.'  

יֵּ   טו נִּ י דָׁ י ֲאנִּ ֹאתִּ רְׁ י, בִּ הִּ ת--אלַויְׁ ה -אֶּ שָׁ זֹון; וֲָׁאַבקְׁ חָׁ הֶּ
ה אֵּ ַמרְׁ י כְׁ דִּ גְׁ נֶּ ד לְׁ ה ֹעמֵּ נֵּ הִּ ה, וְׁ ינָׁ ר-בִּ בֶּ   .גָׁ

15 And it came to pass, when I, even I Daniel, had 
seen the vision, that I sought to understand it; 
and, behold, there stood before me as the 
appearance of a man.  

ַמע קֹול  טז שְׁ א, ַויֹאַמר, -וָׁאֶּ רָׁ קְׁ י; ַויִּ ין אּולָׁ ם, בֵּ דָׁ אָׁ
י רִּ לַגבְׁ תאֵּ ז אֶּ ַהלָׁ ן לְׁ בֵּ ה-, הָׁ אֶּ   .ַהַמרְׁ

16 And I heard the voice of a man between the 
banks of Ulai, who called, and said: 'Gabriel, 
make this man to understand the vision.'  

ה ַעל  יז לָׁ פְׁ י, וָׁאֶּ ַעתִּ בְׁ ֹבאֹו נִּ י, ּובְׁ דִּ מְׁ ל עָׁ צֶּ בֹא, אֵּ י; -ַויָׁ נָׁ פָׁ
ר  לַ ַויֹאמֶּ ןאֵּ ן בֶּ בֵּ ת-י הָׁ עֶּ י לְׁ ם, כִּ דָׁ זֹוןקֵּ -אָׁ חָׁ   .ץ הֶּ

17 So he came near where I stood; and when he 
came, I was terrified, and fell upon my face; but 
he said unto me: 'Understand, O son of man; for 
the vision belongeth to the time of the end.'  

י ַעל  יח תִּ ַדמְׁ רְׁ י, נִּ מִּ רֹו עִּ ַדבְׁ ַני -ּובְׁ ַגעפָׁ ה; ַויִּ צָׁ רְׁ י-אָׁ --בִּ
י, ַעל נִּ ידֵּ י-ַוַיֲעמִּ דִּ מְׁ   .עָׁ

18 Now as he was speaking with me, I fell into a 
deep sleep with my face toward the ground; but 
he touched me, and set me upright.  

ר  יט ת ֲאשֶּ יֲעָך, אֵּ י מֹודִּ נִּ נְׁ ר הִּ ית -ַויֹאמֶּ ַאֲחרִּ יֶּה בְׁ הְׁ יִּ
ַעם:הַ  ץ  זָׁ ד קֵּ מֹועֵּ י, לְׁ   .כִּ

19 And he said: 'Behold, I will make thee know 
what shall be in the latter time of the 
indignation; for it belongeth to the appointed 
time of the end.  
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ר  כ ל ֲאשֶּ ַאיִּ ם-הָׁ יִּ נָׁ רָׁ , ַבַעל ַהקְׁ יתָׁ אִּ ַדי --רָׁ י, מָׁ כֵּ ַמלְׁ
ס רָׁ   .ּופָׁ

20 The ram which thou sawest having the two 
horns, they are the kings of Media and Persia.  

ר   כא ה ֲאשֶּ דֹולָׁ ן ַהגְׁ רֶּ ַהקֶּ ְך יָׁוָׁן; וְׁ לֶּ יר, מֶּ עִּ יר ַהשָׁ פִּ ַהצָׁ וְׁ
ין אשֹון-בֵּ רִּ ְך הָׁ לֶּ יו, הּוא ַהמֶּ ינָׁ   .עֵּ

21 And the rough he-goat is the king of Greece; 
and the great horn that is between his eyes is the 
first king.  

ת  כב רֶּ בֶּ שְׁ ַהנִּ :--וְׁ יהָׁ תֶּ ַבע, ַתחְׁ ה ַארְׁ נָׁ ַבע   ַוַתֲעֹמדְׁ ַארְׁ
ֹכחֹו לֹא בְׁ ה, וְׁ נָׁ גֹוי ַיֲעֹמדְׁ ֻכיֹות מִּ   .ַמלְׁ

22 And as for that which was broken, in the place 
whereof four stood up, four kingdoms shall stand 
up out of the nation, but not with his power.  

ים  כג עִּ ם, ַהֹפשְׁ תֵּ הָׁ ם, כְׁ כּותָׁ ית, ַמלְׁ ַאֲחרִּ ַיֲעֹמד --ּובְׁ
ְך ַעז לֶּ ידֹות-מֶּ ין חִּ בִּ ים, ּומֵּ נִּ   .פָׁ

23 And in the latter time of their kingdom, when 
the transgressors have completed their 
transgression, there shall stand up a king of fierce 
countenance, and understanding stratagems.  

יַח   כד לִּ צְׁ הִּ ית וְׁ חִּ אֹות ַישְׁ לָׁ פְׁ נִּ ֹכחֹו, וְׁ לֹא בְׁ ַצם ֹכחֹו וְׁ עָׁ וְׁ
ה; שָׁ עָׁ ַעם וְׁ ים, וְׁ ית ֲעצּומִּ חִּ שְׁ הִּ ים-וְׁ ֹדשִּ   .קְׁ

24 And his power shall be mighty, but not by his 
own power; and he shall destroy wonderfully, 
and shall prosper and do; and he shall destroy 
them that are mighty and the people of the 
saints.  

ַעל  כה לֹו, -וְׁ כְׁ יל, שִּ דִּ בֹו ַיגְׁ בָׁ לְׁ יָׁדֹו, ּובִּ ה בְׁ מָׁ רְׁ יַח מִּ לִּ צְׁ הִּ וְׁ
ַעל ַשר ים; וְׁ ית ַרבִּ חִּ וָׁה ַישְׁ ַשלְׁ ים ַיֲעֹמד-ּובְׁ רִּ ס  ,שָׁ פֶּ אֶּ ּובְׁ

ר בֵּ שָׁ   .יָׁד יִּ

25 And through his cunning he shall cause craft to 
prosper in his hand; and he shall magnify himself 
in his heart, and in time of security shall he 
destroy many; he shall also stand up against the 
prince of princes; but he shall be broken without 
hand.  

ת הּוא;   כו ֱאַמר, ֱאמֶּ ר נֶּ ר ֲאשֶּ ַהֹבקֶּ ב וְׁ רֶּ עֶּ ה הָׁ אֵּ ּוַמרְׁ
ים ים ַרבִּ יָׁמִּ י לְׁ זֹון, כִּ חָׁ ֹתם הֶּ ה סְׁ ַאתָׁ   .וְׁ

26 And the vision of the evenings and mornings 
which hath been told is true; but thou, shut thou 
up the vision; for it belongeth to many days to 
come.'  

יֵּ   כז נִּ י דָׁ קּוםאלַוֲאנִּ ים, וָׁאָׁ י יָׁמִּ יתִּ ֱחלֵּ נֶּ י וְׁ יֵּיתִּ הְׁ  ,, נִּ
ת ה אֶּ ֱעשֶּ תֹו-וָׁאֶּ שְׁ ְך; וָׁאֶּ לֶּ ת ַהמֶּ אכֶּ לֶּ ם ַעלמְׁ ה, -מֵּ אֶּ ַהַמרְׁ

ין. בִּ ין מֵּ אֵּ  }פ{   וְׁ

27 And I Daniel fainted, and was sick certain days; 
then I rose up, and did the king's business; and I 
was appalled at the vision, but understood it not. 
{P} 

 פרק ח פסוק א אלרש"י דני
י בתחילה החלום האמור למעלה שנראה לו בשנת אחד אלאחרי המראה הראשון אחר שנראה  -)א( בשנת שלש 

 לבלשצר:
  אבן עזרא 

 אשר נראה כמו העיר ההוללה ההלכוא אתך: -)א( הנבואה השנית, בשנת, אחרי הנראה 
  מצודת דוד 

 י בתחלת בשנת א' לבלשאצר:אלאחרי אשר נראה  -)א( אחרי הנראה 
  מלבי"ם 
י בתחלה הם דברים מיותרים, הלא מבואר שהראשון היה אלי אחרי הנראה אלות )א( מ"ש חזון נראה אל)א( הש

 בשנת א' לבלטשאצר והשני בשנת שלש?:
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זה השני בא להשלים את החזון הראשון, מפני שבחזון בשנת שלש למלכות בלשאצר, פי' הרי"א, שהחזון ה

ענין החיה הא' והד', שהחיה הא' הוא בבל שמלכה אז, והחיה הרביעית פירש לו המלאך ענינה,  אלהראשון ידע דני

אבל החיה הב' והג' לא נתבאר לו מי הם המלכיות אשר יורו עליהם, זאת שנית שהחיה הא' והד' ראה את חורבנם, 

ה אלהחיה הב' והג' שהוא הדוב והנמר לא ראה, זאת שלישית שלא ידע מה יהיה ענין שתי המלכיות האבל חורבן 

אם לטוב אם לרע, כי החיה הא' כבר ידע שהוא המחריב הראשון, והחיה הד' באר לו כי לקדישי עליונים  אלעם ישר

ל עדן ועדנים ופלג עידן, אם נשארו סתומים, גם לא הבין הקץ ש אליבלה, אבל מעשה החיות האמצעיות עם ישר

הוא לחשבון שנים או שמטות או יובלות או חשבון אחר, לכן באה המראה השניה לפרש את הראשונה, כמ"ש חזון 

י בתחלה, ר"ל שהוא פירוש ובאור לחזון הראשון, שבו באר לו היטב ששם אלאחרי הנראה  אלי אני דניאלנראה 

ה יחרבו כי אם על ידי המלכיות הבא אחריו, ושהם לא ירעו אלושהמלכיות השנית והשלישית הוא פרס ויון, 

כסנדר כיבד את שמעון הצדיק ולא עשה רע בירושלים, אלכנודע, וגם  אל, כי מלכי מדי ופרס הטיבו עם ישראללישר

ה בחזון אל, ולכן דמה שתי המלכיות האלעד הקרן האחת מצעירה שהוא אנטיוכס הרשע שהוא לבד הרע לישר

לא ירעו ולא ישחיתו, ובחזון  אלמות בייתות טהורות איל וצפיר העזים, שזה בבחינת הנהגתם עם ישרהזה בבמה

י אלהראשון דבר בבחינת מלכותם נגד יותר מלכי העמים שפגשום כדוב שכול וכנמר על דרך ישור, ואמר נראה 

ראה אותם במעשה  אליחזק , וגםאל, כי החזון הראשון מכללות הד' מלכיות ראה גם נ"נ עוד קודם לדניאלדני

 מרכבה אבל הפרטות שראה בחזון הזה התיחד בו הוא לבדו:
 

 פרק ח פסוק ב אלרש"י דני
 על הנהר ששמו אולי: -)ב( על אובל אולי 

  אבן עזרא 
שחית אמר יפת כי היה רואה במראות הנבואה שהיה בשושן הבירה שהוא מלכות פרס כי משם יצא מ -)ב( ואראה 

על נהר כבר ואובל כמו כמו יובל ועל יובל ישלח שרשיו  אלמלכות בלשצר וכאילו היה על נהר אולי כמו יחזק

"ף יתאמרו והוצרך אל"ף כתוב ויו"ד תתימרו כאל"ף תחת יו"ד כי ישי כמו אישי גם באלכערבים על יבלי מים וה

מנהג המראה לאמר והנה רק יתכן שהלך בבבל היה כאשר נהרג בלשצר המלך ויפת אמר  אללפרש ככה כי דני

 בבל: אלעילם ושב באותה שנה  אל אלדני
  מצודת דוד 

 בעת שראיתי החזון ההוא הייתי אז בשושן וכו': -)ב( ויהי בראותי 
 ראיתי במראה הנבואה כאילו הייתי עומד אצל נהר אולי: -ואראה בחזון 

  מלבי"ם 
ג( למה כפל ואראה בחזון, ואני בראותי, ואראה בחזון, ואשא עיני ואראה?, למה בחזון הראשון  -)ב ות אל)ב( הש

הראהו ארבע מלכיות ובחזון הזה לא הראהו רק שתים מהן, בראשון ראה אותם בצורת חיות טורפות ובחזון זה 

 ראה אותם בצורת בהמות ביתות?:
ואראה בחזון הנה נזכר פה ג"כ ואראה בחזון, ויהי בראותי, ואראה בחזון ואני הייתי וכו' ואשא עיני ואראה, כוונתו 

שראה ג' דברים עתידים שבעת החזון לא היו עדיין במציאות, א[ ראיתי בחזון ואני בשושן הבירה אשר בעילם 

ראה  אלבירה, שזאת נעשה אחר גדולת פרס, ודניהמדינה ואז בשנת שלש לנבוכדנצר לא היתה שושן עדיין עיר ה

בחזון שעומד שם ושהיא עיר הבירה של עילם המדינה, ב[ ראה בחזון שעומד על אובל שהוא נהר שנקרא אולי, 

נראה שמלכי פרס כרו נהר אחד יובל מים במדינה, כמו שעשו מלכי בבל בבבל כנודע, ונקרא אובל אולי, אובל 

ראהו במחזה קודם  אלי, וזה נעשה גם אחר גדולת פרס ואז לא היה עדיין במציאות, ודנימלשון יבלי מים ושמו אול

 היותו, ג[ החזון עצמו שעז"א.
 

 פרק ח פסוק יג אלרש"י דני
 א' מן המלאכים: -)יג( אחד קדוש 

סי וטמיר כ אלבספר שמו אלמוני ותרגם יונתן בן עוזיאלהרי תיבה זו כשתים לפלוני  -ויאמר אותו המלאך לפלמוני 

 מון מבלי שם שלא פי' לו מהו ומה שמו:אלמוני אלכמו כי יפלא ממך דבר, 
 למלאך שהיה מדבר וגוזר גזירות וצבא המועד תנתן על התמיד בפשע: -לפלמוני המדבר 
הזה אשר על התמיד להיות מסולק והפשע השומם יהיה נתון תחתיו פשע שומם ע"ג שהיא כאבן  -עד מתי החזון 

 דומם:
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ד( ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם כמו  /אלם ומשותק כמו אשתומם כשעה חדא )לעיל /דניאלל'  - שומם

 ג(: אלם )יחזקאל
לתת את מכון המקדש ואת צבא השמים אשר הפיל לארץ מרמס לרגליו כמו שכתוב  -תת וקדש וצבא מרמס 

 למעלה ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים:
 ה במקרא נרדם ורכב וסוס )תהלים עו( ואף בלשון בני אדם יש מדברים כן:אלה כוי"ו יתירה והרב -וקדש וצבא 
  אבן עזרא 

 כמו רבים כל עמים: -)יג( ואשמעה מלאך אחד קדוש 
ם ועתה קצר אלמוני מגזרת אלשמו בתחילה ופלמוני מגזרת פלאי ו אלמלה מורכבת כי לא ידע דני -מוני אללפלמני 

 ר כמו מדבר חידה וטעם התמיד הוא וממנו הורס התמיד בקש לדעת כמה ימים יעמד:ודב אלדני
 הוא תנתן, וקדש מכון מקדשו, וצבא ותפל ארצה מן הצבא והנה מרמס ותרמסם: -ותת 

  מצודת דוד 
 מלאך אחד קדוש: -)יג( אחד קדוש 
 ה:אלר"ל למלאך המדבר הדברים ה -לפלמוני המדבר 

רצה לומר עד מתי יהיה החזון הזה אשר על התמיד להיות הוא מסולק והעכו"ם המשותק כאבן  -ון התמיד החז

 דומם יותן תחתיו:
 עד מתי יותן עם קדש וצבא השמים למרמס הרגל: -תת וקדש 
  מלבי"ם 

שיצא )יג( ואשמעה אחד קדוש מדבר, מוסב למעלה, שכ"ז שמע שדבר אחד קדוש, כי האיל והצפיר עד הקרן 

מצעורה ותפול ארצה מן הצבא כל זה ראה במחזה, אבל מן מ"ש ועד שר הצבא הגדיל וממנה הורם התמיד זה לא 

ראה בחזון, רק שמע מקדוש אחד מן המלאכים המשפיעים הנבואה שדבר כ"ז והודיעו כ"ז בנבואה ויאמר אחד, 

אותו, עד מתי החזון, ר"ל עד מתי  אלואח"ז שמע שקדוש אחד אמר להמלאך הנעלם שדבר את החזון הנזכר, וש

יתארך החזון שדברת, והוא החזון של התמיד, היינו מה שראיתי שיתרומם התמיד תחלה בימי החשמונאים ע"י 

, ואח"כ הפשע שומם תת, ואח"כ יתנהו הפשע שיהיה שומם, ושקודש )דהיינו הבהמ"ק( יהי' אלשר צבא ישר

 ד תנתן )ביד האויבים( ע"י הפשע, עד מתי יתארך זה:מרמס, כמ"ש שיושלך מכון מקדשו וצבא והתמי
 

 פרק ח פסוק יד אלרש"י דני
ראיתי פתר בשם רבינו סעדיה לדבר וכבר עבר ופתר עוד עד ערב בקר עד  -פים וג' מאות אל)יד( עד ערב בקר 

ינו יקום לעולם לא יופר ואני אומר קאלשיבוא אותו הערב שנאמר בו והיה לעת ערב יהיה אור ובטוחים אנו כי דבר 

ם האחד שיהא חשבון זה מכוון עם חשבון כי הערב והבוקר האמור כאן גמטריא הוא ויש סמך לדבר משני טעמי

למטה בענין ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת היא, ואם לא  אללדני אלאחר שבסוף הספר, והב' שאמר גברי

רמז החשבון הוא תלוי למה חזר וכפל אותו לומר אמת הוא, והחוזה נצטוה לסתום ולחתום הדבר ואף הוא לא 

בטחת מלכנו קץ אחר קץ ובעבור קץ הדורש נודע כי טעה במדרשיו, והבא נגלה בל' סתום וחתום ואנו נוחיל לה

פי' ושלש מאות הרי אלאחריו יתור וידרוש דרך אחרת יש לפתור ערב ובקר בגי' ה' מאות ושבעי' וארבע ועוד 

 פים וח' מאות וע"ד:אל
ו ויושיעו אלים עד יגלבטל גזרות מדרסן ומרפסן מאז גלו גלות ראשונה למצר אליכופר עון ישר -ונצדק קדש 

"ף ור"ץ מיום הוסר התמיד והוא שנאמר בסוף הספר ומעת אלתשועת עולמים במלך משיחנו וחשבון זה כלה לסוף 

ף ור"ץ יהיה ולא יותר שיבא המלך משיחנו ויסיר שקוץ השומם והתמיד אלהוסר התמיד כדי לתת שיקוץ שומ' ימים 

עמיד צלם בהיכל ויום י"ז בתמוז היה ששרף אפוסטמוס את התורה הוסר ו' שנים לפני החורבן ב"ש =בית שני= וה

ובטל את התמיד והעמיד צלם בהיכל כמו ששנינו במסכת תענית, ושש שנים שכתבתי אין בידי ראיה מפורשת אך 

ט'( וחצי השבוע  /אלעל טיטוס )לקמן /דני אליש ראיה ששבוע שלם לא בטל התמיד לפני החורבן שכן ניבא דני

ח ומנחה כלומר מקצת השבוע שלפני החורבן יבטלו הקרבנו' כך מפורש למטה בענין נחזור על הראשונו' ישבית זב

ף ור"ן ליום שהוסר אללמצרים להיות כלה לסוף  אלפי' ושלש מאות מיום רדת ישראלכיצד מכוון חשבון ערב ובקר 

' וי' היה הבית וע' שנה גלות בבל וד' התמיד, ר"י היו במצרים ד' מאות ושמונים מיום צאתם עד ויבן הבית ד' מאו

פים וח' מאות צא מהן ו' שנים שהוסר התמיד לפני אלף ור"ץ של קץ הימים הרי אלמאות וך' בית שני תן עליהם 

פים וג' מאות עוד נוסף אלא למעת הוסר התמיד הרי לך חשבון ערב ובוקר ואלף ור"ץ אלהחורבן שלא מנה הכתוב 

ף ור"ץ יש לומר על חשבון הראשון יצא המלך אללקץ הימים מ"ה שנה יתרים על בחשבון אשרי המחכה ויגיע 

יעזר הקליר יסד )בסילוק יוצר של פרשת החדש( ביסוד שירו אלהמשיח ויחזור ויתכסה מהם אותם מ"ה שנים ורבי 
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ד מלך שבועים ששה הרי מ"ב, וי"ל הג' שנים שלא באו לחשבון שבוע לא מנה ואני מצאתי כך במדרש רות שעתי

 המשיח להתכסות מ"ה שנים לאחר שיגלה ומביא ראיה מן המקראות הללו:
  אבן עזרא 

 עוד אפרשנו: -)יד( ויאמר, עד ערב בקר 
 :אלשישוב קדש לצדק, בעבור שיאמר כמראה גבר אמר גברי -ונצדק קדש 
  מצודת דוד 
י ואמר עד ערב בקר ר"ל עד הערב שנאמר בו והיה לעת אלהשיב אמריו  אלך שעם כי שהמלא -י אל)יד( ויאמר 

 ערב יהיה אור )זכריה יד(:
פים ושלש מאות אבל לא ידענו מאיזה זמן מתחיל החשבון והוא אלוהיא תהיה בשנת ב'  -פים ושלש מאות אל

זה בו מאיזה זמן מתחיל סתום וחתום ובבוא המשיח ב"ב =במהרה בימינו= אז נדע ברור מוצא הדבר אשר רמו

 חשבון הזה וכמ"ש בסוף הספר כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ:
 ואז עם קדש ימצא צדקה וחסד ותבוא הטובה המיועדת: -ונצדק קדש 

  מלבי"ם 
פים אלקר (, עד ערב באלי, )כי עקר התשובה היא בעבור שידע דניאלי, והמשיב פנה בתשובתו אל)יד( ויאמר 

ושלש מאות, הזמן עד שיהיה ערב דהיינו עד החורבן, שיבא ע"י הרומים, ועד שיהיה שנית בקר, היינו עד הגאולה 

צדקו כמקדם, דהיינו הבית המקדש  אלפים ושלש מאות שנים, ואז ונצדק קדש יוחזר הקדש אלהעתידה, יתארך 

יצדק, שמאז והלאה יכירו כל העמים צדקם וידעו  אל. וגם יל"פ שר"ל שאז יכופר הפשע וקדושת ישראלוקדושת ישר

ה' ביום ההוא. והנה אם נחשוב זמן זה בעת החורבן הראשון שהיה  אלכי צדקו בתורתם ואמונתם, ונלוו גוים רבים 

פים תרל"ח, אולם ממה שאמר סתם ולא הזכיר שיתחיל החשבון אלפים של"ח, יגיע הזמן בשנת ה' אלבשנת ג' 

אר שהחשבון מתחיל מיום שדבר עמו המלאך, דהיינו משנת ג' לבלשאצר שאז ראה חזון זה, מזמן החורבן, מבו

פים וג' מאות אלפים שפ"ח, ואמר שמן השנה ההיא עד שיהיה החורבן ואחריו הגאולה ימשכו אלוזה היה בשנת ג' 

פים אלידן מגיע לה' פים תרפ"ח, וכבר בארנו שחשבון עידן ועדנים ופלג עאלשנה, ויגיע הגאולה לא יאוחר מה' 

תרע"ג, שהוא ט"ו שנים קודם, מפני שמן הפסק ממשלת הקרן זעירא שבו דבר למעלה עד בנין המקדש והקרבת 

התמיד שבו דבר כאן, יתארך ט"ו שנים, שכבר מבואר בדחז"ל שימי ביאת בן דוד יתארך שבוע א' וימי גוג ומגוג גם 

 הרי י"ד שנים עד בנין המקדש: כן יתארכו שבוע א' כמבואר בירושלמי דשביעית,
 

 פרק ח פסוק טו אלרש"י דני
 הייתי מתאוה שיבינו לי מן השמים: -)טו( ואבקשה בינה 

  מצודת דוד 
 בקשתי להבין דבר החזון: -)טו( ואבקשה בינה 

 האמור במקרא שלאחריו: אלכמראה איש והוא גברי -כמראה גבר 
  מלבי"ם 

)טו( ויהי בראותי, כי על החזון אשר שמע שהוא מפסוק י"א ואילך לא בקש בינה, שהבין את הדברים, ששר הצבא 

שהוא הכ"ג יגדל על קרן מצעירה וירים את התמיד, ושאח"כ יוחרב המקדש, ושיארך זמן הנאמר שהיה זמן 

וא האיל והצפיר ויתר דברים שראה בחזון, מפורש, כ"ז הבין בשכלו, רק את החזון אשר ראה לא הבין, שהוא מי ה

 :אלוע"ז בקש בינה, ונראה לעיניו כמראה גבר שהוא גברי
 

 פרק ח פסוק טז אלרש"י דני
 בתוך הנהר: -)טז( בין אולי 

 האדם: -ויקרא 
 :אללמלאך אחד גברי -ויאמר 

 פרש לזה את החזון: -הבן להלז את המראה 
לשון חשיבות כמו שקראו חמודות כל מקום שנא' הלז בעל צורה הוא ומכאן למדו באגדה יצחק נדמה לאביו  -להלז 

בצלם ובדמות שנקרא האיש הלז בפ' ויהי כי זקן יצחק ויהי יוסף יפה תואר זהו הנוי המנוי בה' דברים שהאב זוכה 

 לבנו:
  מצודת דוד 

 :אלדני אלהזה ר"ל  אלהבן את המראה  אלול יוצא מבין מי נהר אולי ואמר אתה גבריהק -)טז( בין אולי 
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  מלבי"ם 
קדוש פלמוני, וחז"ל נחלקו מי )טז( ואשמע, כבר אמר שהדבור שנאמר באותו חזון מפסוק י"א ואילך דבר אחד 

הוא, שבמדרש ב"ר מבואר שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמ"ש ואשמע אחד קדוש מדבר שמעתי להקב"ה 

, ועוד אמר בב"ר גדול כחם של נביאים שמדמין הצורה ליוצרה שנאמר ואשמע קול אלשהוא גוזר גזירות על ישר

, כמ"ש ברכות אלגבוה מגברי אל, שלדעתם מיכאלר זה מיכאדם בין אולי, ובתנחומא אמר ואשמע אחד קדוש מדב

הוא דכתיב  אלי אחד מן השרפים, וממאי דההוא אחד מיכאלבשתים, שנאמר ויעף  אלבאחת גברי אל)דף ה'( מיכ

שהוא  אלהוא מן השרים הראשונים ומשפיע על גברי אלאחד מן השרים הראשונים בא לעזרני, שמיכ אלוהנה מיכ

, ואותו לא אל"כ שמע קול אדם שהוא הפלמוני המדבר שהזכיר למעלה, שהוא משפיע על גבריבמדרגה אחריו, וע

 להבין לו את המראה: אלראה כי הוא פלמוני ונעלם רק שמע קולו מבין הנהר מרחוק שהוא צוה לגברי
 

 פרק ח פסוק יז אלרש"י דני
 הימים רבים יהיה החזון הזה: -)יז( לעת קץ 
  אבן עזרא 
 הנביא: אלטעם לאמר בן אדם בעבור שהוא במראה הנבואה בין המלאכים הקדושים וככה יחזק -)יז( ויבא 
 נפשך בן אדם או לבך, וטעם כי לעת קץ לקץ ארוך כמו אנשי מדות: -י הבן אלויאמר 

  מצודת דוד 
 י ונפלתי על פני מגודל החרדה:אצל מקום עמדו וכאשר בא חרדת אלובא גברי -)יז( ויבוא 

 אתה בן אדם תן דעתך להבין אמרי החזון אשר יהיה לעת קץ ר"ל בסוף ימי הגלות: -הבן בן אדם 
  מלבי"ם 

יו, ונבעת, ויאמר הבן כי לעת קץ החזון, הודיעו שהוא חזון לימים רבים ולעתים אל אל)יז( ויבא, אז נתקרב גברי

 רחוקות וכל שהדבר רחוק בזמן הוא נעלם יותר מעין החוזה וצריך בינה יתירה:

 

 פרק ח פסוק יח אלרש"י דני
 ל' תנומה ושממון: -)יח( נרדמתי 

 על מעמד רגלי: -על עמדי 
  ודת דוד מצ

 בתרדמה של פחד: -)יח( נרדמתי 
 מושכב על פני ארצה: -על פני 
 כאדם הנוגע בחברו לעוררו מן השינה: -ויגע בי 
 חיזק אותי בדברים לעמוד על עמדי ר"ל כמו שהייתי עומד בתחלה: -ויעמידני 

 

 פרק ח פסוק יט אלרש"י דני
 כי הוא לזמן קץ ימים רבים: -)יט( כי למועד קץ 

  אבן עזרא 
בימי יון ובימי אנטיוכוס עד שיטהרו החשמונאים את הבית וזהו  אליספר זעם השם על ישר -)יט( באחרית הזעם 

הוא הקרן הנשברה מהרה ופירש ארבע מלכיות  כסנדרוסאלונצדק קדש והנה שב לפרש כי המלך הראשון שהוא 

 כסנדרוס:אלוטעם מגוי שכולם היו מגוי יון ולא א' בהם שהיה לו כח כמו 
  מצודת דוד 

 בסוף ימי הזעם הם ימי הגלות: -)יט( באחרית הזעם 
 למועד זמן הגלות יהיה קץ ולא לעולם יקצוף: -כי למועד קץ 

  מלבי"ם 
)יט( באחרית הזעם, ר"ל אחרית ימי הזעם, כי למועד קץ, תחלה אמר לעת קץ החזון ויש הבדל בין עת ובין מועד, 

שהעת הוא העת הטבעי, שהוא מעצמו, והמועד הוא העת המיועד על ידי מי שיעדו, כמו עת הדתי או העת שיעדו 

ה רצופים בסדור הכולל מימי בראשית, עד זמן תיקון אלים ההנביאים, תחלה באר לו שגם הזמן יחייב כ"ז, וכל ענינ

העולם, והקץ יבא בעתו המחוייב לו מצד הזמן ועתה אחרי שהמלאך באר לו הדברים בנבואה הוא מחוייב גם מצד 

היעוד הנבואיי, לכן אמר כי למועד קץ, ויש הבדל ביניהם כי הדבר המחוייב מצד העת הטבעי ישנהו ה' לפעמים אם 



72 
 

מעשה העם לרעה, אבל היעוד הטוב שיעד בנבואה והגביל הזמן א"א לשנותו ומוכרח לבא בבוא המועד  נשתנה

 המיועד:
 

 פרק ח פסוק כ אלרש"י דני
 שתי אומות מולכות כמו שפירשתי למעלה: -)כ( מלכי מדי ופרס 

  מצודת דוד 
 בעל שתי קרנים: -)כ( בעל הקרנים 

ר"ל ירמז על שתי מלכיות והם מדי ופרס ומה שהיתה האחת גבוה מן השניה יורה כי מלכות פרס תהיה  -מלכי 

גדולה ממלכות מדי כי היא לא משלה רק שנה אחת ולזה עלתה הגבוה באחרונה כי פרס תמשול אחר מדי ומ"ש 

 ה מו(:מנגח ימה וכו' ולא אמר מזרחה כי ממזרח בא כמ"ש בו קורא ממזרח עיט )ישעי
 ירמז על כל מלכי האדמה: -וכל חיות וכו' 

  מלבי"ם 
כסנדר המלך אלכא( האיל, באר לו את החזון שראה שהוא האיל והצפיר, ומ"ש מלך יון ר"ל מלכות יון, וקרא ל -)כ 

 הראשון, דהיינו למלכות הכללי שמלכו בכפה, כי כבר קדמו מלכים ליון קודם:

 

 רק ח פסוק כאפ אלרש"י דני
 כסנדרוס מוקדן שהרג את דריוש בן אסתר כמו שמצינו בספר יוסיפון:אלהוא  -)כא( המלך הראשון 

  מצודת דוד 
 ר"ל ירמז על מלך: -)כא( מלך 

כסנדרוס מוקדן כי בא מפאת המערב והיה מתגבר מאוד אלירמוז על המלך הראשון והוא  -הוא המלך הראשון 

 מהלכו וכבש מלכים רבים במהירות רב ובא עד מדי ופרס וגבר עליהם והרג את מלכם:בדרך 

  

 פרק ח פסוק כב אלרש"י דני
 שראית שנשברה: -)כב( והנשברת 

לום למעלה ד' מלכיות אשר יעמודנה מאותו גוי שחלק כמו שכתוב בספור הח -ותעמודנה ארבע תחתיה 

 כסנדרוס מוקדן מלכותו במותו לארבע ילדים ויוסף קראם בספרו ארבע ראשי נמר ולא בני המלך היו:אל
 ולא יהיו האחרונים ככח המלך הראשון כי חלשים ממנו יהיו: -ולא בכחו 

  מצודת דוד 
ת כי נשברה הקרן הגדולה ותעמודנה ארבע תחתיה ירמז על כי כאשר יתחזק ומה שראי -)כב( והנשברת 

כסנדרוס עד מאוד ימות הוא ובמקומו יעמדו ארבע מלכיות בארבע הרוחות והם רומא ומצרים וא"י ופרס אל

 האמורים למעלה:
 מלכי הארצות ההם יהיו מבני עמו: -מגוי יעמודנה 

וס להתגבר כמוהו, או ר"ל שהמלכים ההם לא יהיו מבניו כי הבנים כסנדראללא יתחזקו בכוחו של  -ולא בכוחו 

 יקראו כח כמ"ש כחי וראשית אוני )בראשית מט(:
  מלבי"ם 

 )כב( ולא בכחו, שלא יהיו בניו או יורשי עצר רק יתחזקו אח"כ מעצמם, כי זה היה ימים רבים אחרי מותו:
 

 פרק ח פסוק כג אלרש"י דני
שבבית שני יעמוד מלך עז פנים הוא  אלכשיגיעו זמן שיתמו רשעי ישר -)כג( ובאחרית מלכותם כהתם הפושעים 

 טיטוס:
  אבן עזרא 

 :אלעל ישר -)כג( ובאחרית מלכותם 
 רבים על כן נמסרו ביד היונים: אלוהנה הטעם כי בעבור שהיו פושעי ישר -כהתם הפושעים 

הוא היה אנטיוכוס והשר שלו גלינוס ויש מהגאונים שאומרים שמלך עז פנים הוא הקדרי שיצא  - מלך עז פנים

כסנדרוס וככה פירש אלפים ושנ"ד שנה והנביא ידבר על האחד מהארבעה מלכים שמלכו תחת אלבשנת ארבעת 

בע רוחות השמים כסנדרוס ואמר ובעמדו תשבר מלכותו ותחץ לאראלעוד בנבואה הרביעית ועמד מלך גבור שהוא 

 והנה אין זה כאשר דבר:
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  מצודת דוד 
 כשתתמלא הסאה: אלכשיגיע הזמן להשלים ולכלות פושעי ישר -)כג( כהתם הפושעים 

אז יעמוד מהם מלך עז פנים ויהיה מבין חידות כי ימצא בו הרבה חכמה והוא טיטוס הבא מרומא ועליו  -יעמוד 

ה וכמ"ש על אדום הנה קטן נתתיך בגוים )עובדיה א( ועל רומא יאמר כי הרבה אדום נתישבו יורה קרן אחת מצעיר

בה ומלכו בתוכה ומ"ש ותגדל יתר וכו' כי התחזק ביותר על המצרים שהיא בדרומה של א"י ועל פרס שהיא 

 במזרחה ועל א"י:
  מלבי"ם 

, שזה היה אחר החורבן, עז פנים, שלא יעוז בחרב אל)כג( ובאחרית מלכותם כהתם הפושעים כשיכלו פושעי ישר

ובגבורה רק בעזות, כמו שראה במראה הקודמת, ומבין חידות, כי יהיו חכמים גדולים ומבינים חדות של כתבי 

 שא בקרנא דא:ו עיינין כעיני אנאלהקדש, ו
 

 פרק ח פסוק כד אלרש"י דני
 ולא בגבורה כי אם בחלקלקות כמו שמפורש בסוף הספר: -)כד( ועצם כחו 
 ובהפלא ופלא ישחית עובדי כוכבים: -ונפלאות ישחית 
 חפצו: -והצליח ועשה 

 השחית אומות רבות: -והשחית עצומים 
 :אלישר -ועם קדושים 
  אבן עזרא 

 ליסרם השם: אלרק בעבור חטאת ישר -)כד( ועצם כחו ולא בכחו 
, ופירוש ועד אלזה פירוש ותפול ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם והוא השחית רבים מישר -והשחית עצומים 

כי הוא השר הגדול ותחתיו שרים ועוד אדבר על זה והוא בטל  אלצבא השמים הגדיל שהוא שר השרים שהוא מיכ

כי  אלתתמה בעבור שאמר שהוא מקדש מיכ אלמיד והחריב הבית וזהו והושלך מכון מקום מקדשו ועולת הת

 ם:קיאלמקדש השם הנכבד הוא כמו תורת משה הוא מטה ה
  מצודת דוד 

מלכות בכל עת יחזק כחו ולא בעבור רוב כוחו כ"א בחלקלקות אמריו ותחבולות כמ"ש בו והחזיק  -)כד( ועצם כחו 

 יא(: /אלבחלקלקות )לקמן /דני
השחתות נפלאות ישחית והצליח במעשיו ועשה כל חפצו והשחית מלכים עצומים ועם קדושים  -ונפלאות ישחית 

 :אלהם ישר
  מלבי"ם 

חית הנפלאות )כד( ועצם כחו ולא בכחו, שיהיה לו כח גדול ולא יהיה זה ע"י כח וגבורה למלחמה רק בפיו, ובזה יש

האמתיות הנמצאים בתורה ואשר עשו הנביאים לקיום הדת, והצליח ועשה ובזה יצליח עד שישחית עצומים ועם 

 קדושים:
 

 פרק ח פסוק כה אלרש"י דני
 ועל ידי שהוא משכיל בכל אשר יפנה ויצליח יחזיק במרמה שבידו: -)כה( ועל שכלו והצליח מרמ' בידו 

 יתגאה: -ובלבבו יגדיל 
 במרמה ובחלקלקות ישחית רבים היושבים אתו בברית ושלום: -לוה ישחית רבים ובש

 כלפי מעלה יטיח דברים זהו פי' החלום הכתוב למעלה )ועד שר הצבא הגדיל(: -ועל שר שרים יעמוד 
 ובאין כח ישבר ע"י יתוש חלש שבבריות שנכנס בחוטמו כמו ששנינו במס' גיטין: -ובאפס יד ישבר 

  אבן עזרא 
פים ושלש מאות אלכי ידוע הוא אנטיוכוס נפל מן הגג ונשבר ומת, הגאון רב סעדיה אמר כי  -)כה( ובאפס יד ישבר 

הם שנים ותחלתם מגלות מצרים ומה טעם להחל משם ועוד איך הוא שנה ערב ובקר לפי דעתו כבר עבר המועד 

בימי אנטיוכוס בצרה גדולה וכן כתוב בספר יון והנה  אלעמדו ישר זה שנים רבות והנכון בעיני כי שש שנים וחדשי'

פים ושלש מאות בקר והם שש שנים משנות החמה ושלשה חדשי' וימים מהם אלזה המספר הם ימים והטעם 

משנות הלבנה קרוב משש שנים וחצי על כן אמר המלאך ומראה הערב הבקר אמת הוא והטעם שהוא כמשמעו 

ואשתומם  אלנו זה המספר כתוב וכבר עבר לא יכול אדם להבין זה המספר על כן אמר דניערב ובקר ולולי שמצא
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לא ידע הקץ כי כן אמר ואני שמעתי ולא  אלעל המראה ואין מבין וכבר דברי קץ הגאולה סתומים וחתומים הם דני

 אבין וכן אמר באחרונה וחתום הספר עד עת קץ והמשכילים יבינו בהגעת הקץ מדברי המלאך:
  מצודת דוד 

 ובעבור רוב שכלו יצליח המרמה שבידו: -)כה( ועל שכלו 
 בעבור זה יתגאה בלבבו וישחית רבים מהיושבים עמו בשלוה וכריתות ברית: -ובלבבו יגדיל 
 יעמוד על השר שעל כל השרים ר"ל שחירף כלפי מעלה וכמ"ש רז"ל: -ועל שר שרים 

 מות כי מיתתו היתה ע"י יתוש אחת שנכנסה בחוטמו כמ"ש רז"ל:מבלי יד אדם י -ובאפס 
  מלבי"ם 

)כה( ועל שכלו, והכל יעשה על ידי שכלו ותחבולותיו לא ע"י נבואה או רוה"ק, שהנפלאות שייחסם לעצמו יהיה 

ישחית רבים שלא ילחם כלל  בהמצאת שכלו, ובכ"ז יצליח בידו, עד שיגדיל בלבבו, לאמר אני ואפסי עוד, ובשלוה

רק בדבור פיו ישחית כל המתקומם כנגדו ובלתי נכנע למצותיו, ועל שר שרים יעמוד, שיעמוד ימים רבים למעלה 

מהשרים, ובאפס יד ישבר, אבל אח"כ יכלה כחו, ואז ישבר ויכלה כח ממשלתו, ובזה קצר פה כי כבר אמרו באורך 

 במראה הקודמת:
 

 פרק ח פסוק כו אלרש"י דני
 אשר נאמר לך בחלום העליון אמת הוא: -)כו( ומראה הערב והבקר 

 תפרשהו וסתמהו בלבך כי לימים רבים יבא: אל -ואתה סתום החזון 
  מצודת דוד 

 ואשר נאמר לך במראה עד ערב בקר אמת הוא כי כן יהיה: -)כו( ומראה וכו' 
 תגלה אף המעט אשר ידעת: אלל מה מהנבואה אשר היא לסוף ימים רבים סתום אותה בלבך ור" -סתום החזון 

  מלבי"ם 
ריו בקר שהוא )כו( ומראה הערב והבקר אשר נאמר, מה שנאמר בסוף החזון שיהיה עוד ערב ]שהוא גלות[ ואח

הגאולה שאחריה, והגביל זמנו, ]ואמר אשר נאמר, כי מה שפי' עד עתה, פי' את החזון אשר ראה ע"י מחזה, כנ"ל 

פים אלפסוק ט"ו[, אמת הוא, ר"ל זה א"צ לפרש כי הוא אמת כפי פשוטו, עד שיבא הערב והבקר שאחריו ימשכו 

גלהו, כי לימים רבים, וכשישמעו שהגלות יארך כ"כ ושלש מאות שנה מיום החזון, ואתה סתום החזון. שלא ת

 יתיאשו מן הגאולה ויכשלו בגלותם:

 

 פרק ח פסוק כז אלרש"י דני
 לשון הוה ושבר כלומר נצטערתי על הפורענות הזה ונדכיתי: -)כז( נהייתי 

שנאמר  שהייתי ממונה על פקודת עבודת ממשלת מלכות בלשצר שמנהו נבוכדנצר אביו כמו -את מלאכת המלך 

 בתחילת הספר והשלטיה על כל מדינת בבל:
 ואתבהל על החזון: -ואשתומם על המראה 

 שאני משתומם כי הייתי לפני השרים מתחזק: -ואין מבין 
  מצודת דוד 
י נשברתי ונעשיתי חולה כמה ימים מרוב החרדה ועכ"ז קמתי ועשיתי עבודת המלך אשר הוטל על -)כז( נהייתי 

 מאז הפקיד אותי נ"נ כמ"ש למעלה:
הייתי מושתק ומתמה בעבור המראה ההיא אבל אין מי משרי המלך מבין בדבר כי התחזקתי בפניהם  -ואשתומם 

 לבל ירגישו בי:
  מלבי"ם 

נהייתי ונחליתי ימים, אחרי זאת היה חולה ע"י בעיתות החזון. ואקם, ואחר שקמתי מחליי, ואעשה  אל)כז( ואני דני

המלך לפתור את הכתב ועשה  אלאת מלאכת המלך, אז היה המעשה של בלשאצר שהיה באותו שנה שנקרא 

לא ענין המראה, ותיכף עמד מלאכתו זאת, ואשתומם על המראה, ואז השתומם על המראה שראה, כי תיכף נתמ

לפתור מראה הכתב תקל ופרסין שהוא שתנתן המלוכה ליד פרס שכבר ידע  אלהאיל בעל הקרנים, וע"כ ידע דני

ידע מפני שראהו קודם לכן  אלזאת מן המראה, ואין מבין, ר"ל וזולתו לא היה אפשר שיבין איש את זאת, רק דני

 במראה:
 


