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Daniel Chapter 10 ִני ֵּאל  דָּ

ה   א לָׁ גְׁ ר נִּ בָׁ ַרס, דָׁ כֹוֶרש ֶמֶלְך פָׁ לֹוש, לְׁ ַנת שָׁ שְׁ בִּ
י   נִּ דָׁ ר-, ֲאֶשראללְׁ בָׁ אַשַצר; ֶוֱאֶמת ַהדָׁ טְׁ לְׁ מֹו ב  א שְׁ רָׁ קְׁ  ,נִּ

ין ֶאת דֹול, ּובִּ א גָׁ בָׁ צָׁ ֶאה-וְׁ ינָׁה לֹו ַבַמרְׁ ר, ּובִּ בָׁ   .ַהדָׁ

1 In the third year of Cyrus king of Persia a word 
was revealed unto Daniel, whose name was called 
Belteshazzar; and the word was true, even a great 
warfare; and he gave heed to the word, and had 
understanding of the vision.  

ם  ב ה  ים, הָׁ י דָׁ --ַביָׁמִּ י  ֲאנִּ ה  אלנִּ ֹלשָׁ ל, שְׁ ַאב  תְׁ י מִּ יתִּ יִּ הָׁ
ים ים יָׁמִּ ֻבעִּ   .שָׁ

2 In those days I Daniel was mourning three whole 
weeks.  

ן לֹא  ג ַייִּ ר וָׁ שָׁ י, ּובָׁ תִּ ַכלְׁ א -ֶלֶחם ֲחֻמדֹות לֹא אָׁ י-ֶאלבָׁ --פִּ
סֹוְך לֹא י:-וְׁ תִּ כְׁ ים -ַעד  סָׁ ֻבעִּ ֹלֶשת שָׁ לֹאת, שְׁ מְׁ
ים.  }פ{   יָׁמִּ

3 I ate no pleasant bread, neither came flesh nor 
wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, 
till three whole weeks were fulfilled. {P}  

אשֹון:  ד רִּ ה, ַלֹחֶדש הָׁ עָׁ בָׁ ַארְׁ ים וְׁ רִּ יֹום ֶעשְׁ י,   ּובְׁ ַוֲאנִּ
דֹול ר ַהגָׁ י ַעל ַיד ַהנָׁהָׁ יתִּ יִּ ֶקל הּוא--הָׁ דָׁ   .חִּ

4 And in the four and twentieth day of the first 
month, as I was by the side of the great river, which 
is Tigris,  

א ֶאת  ה יש-וֶָׁאשָׁ נ ה אִּ הִּ ֶרא, וְׁ יַני וָׁא  ים; -ע  בּוש ַבדִּ ד לָׁ ֶאחָׁ
ז ֶכֶתם אּופָׁ ים, בְׁ יו ֲחֻגרִּ נָׁ תְׁ   .ּומָׁ

5 I lifted up mine eyes, and looked, and behold a 
man clothed in linen, whose loins were girded with 
fine gold of Uphaz;  

י   ו יד  ַלפִּ יו כְׁ ינָׁ ע  ק וְׁ רָׁ ה בָׁ א  ַמרְׁ יו כְׁ נָׁ יש, ּופָׁ שִּ ַתרְׁ יָׁתֹו כְׁ וִּ ּוגְׁ
בָׁ  קֹול דְׁ ל; וְׁ לָׁ ֹחֶשת קָׁ ין נְׁ ע  יו, כְׁ ֹלתָׁ גְׁ יו ּוַמרְׁ ֹרֹעתָׁ ש, ּוזְׁ יו, א  רָׁ

מֹון קֹול הָׁ   .כְׁ

6 his body also was like the beryl, and his face as 
the appearance of lightning, and his eyes as torches 
of fire, and his arms and his feet like in colour to 
burnished brass, and the voice of his words like the 
voice of a multitude.  

י    ז נִּ י דָׁ י ֲאנִּ יתִּ אִּ רָׁ י, ֶאת אלוְׁ ַבדִּ ה-לְׁ אָׁ ים  ,ַהַמרְׁ ֲאנָׁשִּ הָׁ וְׁ
אּו ֶאת י, לֹא רָׁ מִּ יּו עִּ ל-ֲאֶשר הָׁ ה; ֲאבָׁ אָׁ ה  ,ַהַמרְׁ דָׁ ֲחרָׁ

א ב  חָׁ ה  חּו, בְׁ רְׁ בְׁ יֶהם, ַויִּ ה ֲעל  לָׁ ה נָׁפְׁ ֹדלָׁ   .גְׁ

7 And I Daniel alone saw the vision; for the men 
that were with me saw not the vision; howbeit a 
great trembling fell upon them, and they fled to 
hide themselves.  

ֶאה ֶאת  ח י, וֶָׁארְׁ ַבדִּ י לְׁ תִּ ַארְׁ שְׁ י, נִּ ה -ַוֲאנִּ ֹדלָׁ ה ַהגְׁ אָׁ ַהַמרְׁ
ַאר שְׁ לֹא נִּ ית, -ַהזֹאת, וְׁ חִּ ַמשְׁ ַלי לְׁ ַפְך עָׁ י, ֶנהְׁ הֹודִּ י ֹכַח; וְׁ בִּ

ַצרְׁ  לֹא עָׁ י, ֹכחַ וְׁ   .תִּ

8 So that I was left alone, and saw this great vision, 
and there remained no strength in me; for my 
comeliness was turned in me into corruption, and I 
retained no strength.  

ַמע, ֶאת  ט י, ֶאת-וֶָׁאשְׁ עִּ מְׁ שָׁ יו; ּוכְׁ רָׁ בָׁ יו-קֹול דְׁ רָׁ בָׁ , קֹול דְׁ
ם ַעל דָׁ רְׁ י נִּ יתִּ יִּ י הָׁ ה-ַוֲאנִּ צָׁ רְׁ ַני אָׁ ַני, ּופָׁ   .פָׁ

9 Yet heard I the voice of his words; and when I 
heard the voice of his words, then was I fallen into 
a deep sleep on my face, with my face toward the 
ground.  

נ ה  י הִּ י; -וְׁ ה בִּ עָׁ גְׁ י ַעליָׁד, נָׁ נִּ יע  נִּ י-ַותְׁ ַכפֹות יָׁדָׁ ַכי, וְׁ רְׁ   .בִּ

10 And, behold, a hand touched me, which set me 
tottering upon my knees and upon the palms of my 
hands.  
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לַ ַויֹאֶמר   יא י  א  נִּ יש אלי דָׁ ים ֲאֶשר -אִּ רִּ בָׁ ן ַבדְׁ ב  ֲחֻמדֹות הָׁ
ר  י ֹדב  ֹנכִּ לֶ אָׁ ֶדָך-ַעליָך, ַוֲעֹמד א  מְׁ ה--עָׁ י ַעתָׁ י  ,כִּ תִּ ֻשַלחְׁ

לֶ  י ֶאתא  מִּ רֹו עִּ ַדבְׁ ר ַהֶזה-יָך; ּובְׁ בָׁ יד ,ַהדָׁ עִּ י ַמרְׁ תִּ ַמדְׁ   .עָׁ

11 And he said unto me: 'O Daniel, thou man 
greatly beloved, give heed unto the words that I 
speak unto thee, and stand upright; for now am I 
sent unto thee'; and when he had spoken this word 
unto me, I stood trembling.  

לַ ַויֹאֶמר   יב נִּ -ַאלי, א  א דָׁ ירָׁ ן--אלי  תִּ י מִּ אשֹון -כִּ רִּ ַהיֹום הָׁ
נ י -ֲאֶשר נַָׁתתָׁ ֶאת פְׁ ַענֹות לִּ תְׁ הִּ ין ּולְׁ בִּ הָׁ ָך לְׁ בְׁ קיָך, ֱאֹללִּ

י ֶריָך; ַוֲאנִּ בָׁ עּו דְׁ מְׁ שְׁ ֶריָך-נִּ בָׁ דְׁ י, בִּ אתִּ   .בָׁ

12 Then said he unto me: 'Fear not, Daniel; for from 
the first day that thou didst set thy heart to 
understand, and to humble thyself before thy God, 
thy words were heard; and I am come because of 
thy words.  

ד יֹום,   יג ֶאחָׁ ים וְׁ רִּ י ֶעשְׁ דִּ ֶנגְׁ ד לְׁ ַרס, ֹעמ  כּות פָׁ ַשר ַמלְׁ וְׁ
יכָׁ  נ ה מִּ הִּ לוְׁ י א  נִּ ר  זְׁ עָׁ א לְׁ ים, בָׁ אֹשנִּ רִּ ים הָׁ רִּ  ;ַאַחד ַהשָׁ

י ס ַוֲאנִּ רָׁ י פָׁ כ  ֶצל ַמלְׁ ם, א  י שָׁ תִּ   .נֹוַתרְׁ

13 But the prince of the kingdom of Persia 
withstood me one and twenty days; but, lo, 
Michael, one of the chief princes, came to help me; 
and I was left over there beside the kings of Persia.  

י  יד י, ַלֲהבִּ אתִּ ת ֲאֶשרּובָׁ ָך, א  ית -נְׁ ַאֲחרִּ ָך, בְׁ ַעמְׁ ה לְׁ רָׁ קְׁ יִּ
ים: י  ַהיָׁמִּ ים-כִּ זֹון, ַליָׁמִּ   .עֹוד חָׁ

14 Now I am come to make thee understand what 
shall befall thy people in the end of days; for there 
is yet a vision for the days.'  

בָׁ   טו י, ַכדְׁ מִּ רֹו עִּ ַדבְׁ ים הָׁ ּובְׁ לֶ רִּ ה, --הא  צָׁ ַני ַארְׁ י פָׁ נַָׁתתִּ
נֶ  יֱאלָׁ וְׁ תִּ   .מְׁ

15 And when he had spoken unto me according to 
these words, I set my face toward the ground, and 
was dumb.  

ַע, ַעל  טז ם, ֹנג  דָׁ נ י אָׁ מּות בְׁ דְׁ נ ה, כִּ הִּ י-וְׁ תָׁ פָׁ ַתח ;שְׁ -וֶָׁאפְׁ
ה  רָׁ י, וֲָׁאַדבְׁ ה פִּ רָׁ ה -ֶאלוָֹׁאמְׁ אָׁ י ַבַמרְׁ י, ֲאֹדנִּ דִּ ֶנגְׁ ד לְׁ ֹעמ  הָׁ

י ֹכחַ  תִּ ַצרְׁ לֹא עָׁ ַלי, וְׁ יַרי עָׁ כּו צִּ   .ֶנֶהפְׁ

16 And, behold, one like the similitude of the sons 
of men touched my lips; then I opened my mouth, 
and spoke and said unto him that stood before me: 
'O my lord, by reason of the vision my pains are 
come upon me, and I retain no strength.  

ם  יז ר, עִּ ַדב  י ֶזה, לְׁ יְך יּוַכל, ֶעֶבד ֲאֹדנִּ ה  י ֶזה-וְׁ י  ;ֲאֹדנִּ ַוֲאנִּ
ה לֹא ַעתָׁ ד-מ  ה-ַיֲעמָׁ ֲארָׁ שְׁ ה לֹא נִּ מָׁ שָׁ י ֹכַח, ּונְׁ י-בִּ   .בִּ

17 For how can this servant of my lord talk with this 
my lord? for as for me, straightway there remained 
no strength in me, neither was there breath left in 
me.'  

ַגע  יח י-ַוֹיֶסף ַויִּ נִּ ק  ַחזְׁ ם, ַויְׁ דָׁ ה אָׁ א  ַמרְׁ י כְׁ   .בִּ
18 Then there touched me again one like the 
appearance of a man, and he strengthened me.  

יש-ַאלַויֹאֶמר   יט א אִּ ירָׁ ְך-תִּ לֹום לָׁ ֲחַזק --ֲחֻמדֹות, שָׁ
י  י כִּ ר ֲאֹדנִּ ַדב  ה יְׁ רָׁ י, וָֹׁאמְׁ תִּ ַחַזקְׁ תְׁ י הִּ מִּ רֹו עִּ ַדבְׁ ַוֲחזָׁק; ּוכְׁ

י נִּ תָׁ ַזקְׁ   .חִּ

19 And he said: 'O man greatly beloved, fear not! 
peace be unto thee, be strong, yea, be strong.' And 
when he had spoken unto me, I was strengthened, 
and said: 'Let my lord speak; for thou hast 
strengthened me.'  

ה  כ מָׁ תָׁ לָׁ י -ַויֹאֶמר, ֲהיַָׁדעְׁ אתִּ לֶ בָׁ עַ א  שּוב, יָך, וְׁ ה אָׁ תָׁ
ם ם עִּ ח  לָׁ הִּ נ ה ַשר-לְׁ הִּ א, וְׁ י יֹוצ  ס; ַוֲאנִּ רָׁ א-ַשר פָׁ   .יָׁוָׁן בָׁ

20 Then said he: Knowest thou wherefore I come 
unto thee? and now will I return to fight with the 
prince of Persia; and when I go forth, lo, the prince 
of Greece shall come.  



89 
 

ָך, ֶאת  כא יד לְׁ ל ַאגִּ ין -ֲאבָׁ א  ב ֱאֶמת; וְׁ תָׁ כְׁ שּום בִּ רָׁ הָׁ
י, ַעל מִּ ק עִּ ַחז  תְׁ ד מִּ לֶ -ֶאחָׁ םא  י אִּ יכָׁ -ה, כִּ למִּ , א 

ֶכם.  }פ{   ַשרְׁ

21 owbeit I will declare unto thee that which is 
inscribed in the writing of truth; and there is none 
that holdeth with me against these, except Michael 
your prince. {P} 

 ֵּ
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י  א דִּ יֶָׁוש ַהמָׁ רְׁ דָׁ ַנת ַאַחת, לְׁ שְׁ י בִּ יק --ַוֲאנִּ ַמֲחזִּ י לְׁ דִּ מְׁ עָׁ

עֹוז, לֹו מָׁ   .ּולְׁ

Daniel Chapter 11 ִני ֵּאל  דָּ

1 And as for me, in the first year of Darius the 
Mede, I stood up to be a supporter and a 
stronghold unto him.  

נ ה  ב ְך; הִּ יד לָׁ ה, ֱאֶמת ַאגִּ ַעתָׁ ים -וְׁ כִּ לָׁ ה מְׁ ֹלשָׁ עֹוד שְׁ
יר ֹעֶשר י ַיֲעשִּ יעִּ בִּ רְׁ הָׁ ַרס, וְׁ פָׁ ים לְׁ דִּ ֹכל-ֹעמְׁ דֹול מִּ  ,גָׁ

תֹו  קָׁ ֶחזְׁ כּות יָׁוָׁןּוכְׁ ת ַמלְׁ יר ַהֹכל א  רֹו, יָׁעִּ שְׁ עָׁ   .בְׁ

2 And now will I declare unto thee the truth. 
Behold, there shall stand up yet three kings in 
Persia; and the fourth shall be far richer than they 
all; and when he is waxed strong through his riches, 
he shall stir up all against the realm of Greece.  

צֹונֹו  ג רְׁ ה כִּ שָׁ עָׁ ל ַרב, וְׁ שָׁ מְׁ ַשל מִּ בֹור; ּומָׁ ַמד, ֶמֶלְך גִּ עָׁ   .וְׁ
3 And a mighty king shall stand up, that shall rule 
with great dominion, and do according to his will.  

ר   ד ב  שָׁ דֹו, תִּ מְׁ עָׁ ַבע רּוחֹות ּוכְׁ ַארְׁ ץ, לְׁ חָׁ ת  כּותֹו, וְׁ ַמלְׁ
ל שָׁ לֹו ֲאֶשר מָׁ שְׁ מָׁ לֹא כְׁ יתֹו, וְׁ ַאֲחרִּ לֹא לְׁ ם; וְׁ יִּ מָׁ י --ַהשָׁ כִּ

ַבד לְׁ ים מִּ רִּ ַלֲאח  כּותֹו, וְׁ ש ַמלְׁ נָׁת  לֶ -תִּ   .הא 

4 And when he shall stand up, his kingdom shall be 
broken, and shall be divided toward the four winds 
of heaven; but not to his posterity, nor according to 
his dominion wherewith he ruled; for his kingdom 
shall be plucked up, even for others beside those.  

ֶיֱחַזק ֶמֶלְך  ה ן-וְׁ ל, -ַהֶנֶגב, ּומִּ שָׁ יו ּומָׁ לָׁ ֶיֱחַזק עָׁ יו; וְׁ רָׁ שָׁ
שַ  ל ַרב ֶממְׁ שָׁ מְׁ תֹומִּ   .לְׁ

5 And the king of the south shall be strong, and one 
of his princes; and he shall be strong above him, 
and have dominion; his dominion shall be a great 
dominion.  

רּו, ּוַבת ֶמֶלְך  ו ַחבָׁ תְׁ ים, יִּ נִּ ץ שָׁ ק  בֹוא -ּולְׁ -ֶאלַהֶנֶגב תָׁ
לֹאֶמֶלְך  ים; וְׁ רִּ ישָׁ פֹון, ַלֲעשֹות מ  רֹוַע, -ַהצָׁ ֹצר כֹוַח ַהזְׁ ַתעְׁ

ּה,  דָׁ ַהֹילְׁ יֶאיהָׁ וְׁ בִּ יא ּומְׁ ן הִּ נָׁת  תִּ ֹרעֹו, וְׁ לֹא ַיֲעֹמד ּוזְׁ וְׁ
ים תִּ עִּ ּה בָׁ קָׁ   .ּוַמֲחזִּ

6 And at the end of years they shall join themselves 
together; and the daughter of the king of the south 
shall come to the king of the north to make an 
agreement; but she shall not retain the strength of 
her arm; neither shall he stand, nor his arm; but 
she shall be given up, and they that brought her, 
and he that begot her, and he that obtained her in 
those times.  

יָׁבֹא   ז , ַכנֹו; וְׁ ֶשיהָׁ רָׁ נ ֶצר שָׁ ַמד מִּ עָׁ יָׁבֹא -ֶאלוְׁ ל, וְׁ ַהַחיִּ
יק ֶהֱחזִּ ֶהם, וְׁ ה בָׁ שָׁ עָׁ פֹון, וְׁ עֹוז ֶמֶלְך ַהצָׁ מָׁ   .בְׁ

7 But one of the shoots of her roots shall stand up 
in his place, and shall come unto the army, and 
shall enter into the stronghold of the king of the 
north, and shall deal with them, and shall prevail;  

ַגם   ח םֱאֹלוְׁ יֶהם עִּ ם-ה  יֶהם עִּ כ  סִּ ם ֶכֶסף -נְׁ תָׁ דָׁ י ֶחמְׁ ל  כְׁ
י בִּ ב, ַבשְׁ זָׁהָׁ ֶמֶלְך --וְׁ ים ַיֲעֹמד, מִּ נִּ הּוא שָׁ ם; וְׁ יִּ רָׁ צְׁ א מִּ יָׁבִּ

פֹון   .ַהצָׁ

8 and also their gods, with their molten images, and 
with their precious vessels of silver and of gold, 
shall he bring into captivity into Egypt; and he shall 
desist some years from the king of the north.  



90 
 

ב,   ט שָׁ כּות ֶמֶלְך ַהֶנֶגב, וְׁ ַמלְׁ א, בְׁ תֹו-ֶאלּובָׁ מָׁ  . ַאדְׁ
9 And he shall come into the kingdom of the king of 
the south, but he shall return into his own land.  

א בֹוא,   י ים, ּובָׁ ים ַרבִּ פּו ֲהמֹון ֲחיָׁלִּ סְׁ אָׁ רּו, וְׁ גָׁ תְׁ נָׁו יִּ ּובָׁ
ֶרה(, ַעד גָׁ תְׁ יִּ יָֹׁשב ויתגרו )וְׁ ר; וְׁ בָׁ עָׁ ַטף וְׁ שָׁ ֻעֹזה-וְׁ   .מָׁ

10 And his sons shall stir themselves up, and shall 
assemble a multitude of great forces, and he shall 
come on, and overflow, as he passes through; and 
he shall return and stir himself up, even to his 
stronghold.  

ַחם עִּ   יא לְׁ נִּ א, וְׁ יָׁצָׁ ַמר, ֶמֶלְך ַהֶנֶגב, וְׁ ַמרְׁ תְׁ יִּ םוְׁ ֶמֶלְך -מֹו עִּ
יָׁדֹו מֹון בְׁ ַתן ֶההָׁ נִּ ב, וְׁ מֹון רָׁ יד הָׁ ֶהֱעמִּ פֹון; וְׁ   .ַהצָׁ

11 And the king of the south shall be moved with 
choler, and shall come forth and fight with him, 
even with the king of the north; and he shall set 
forth a great multitude, but the multitude shall be 
given into his hand.  

ם  יב רָׁ מֹון, ירום )וְׁ א ֶההָׁ שָׁ נִּ ֹבאֹות, וְׁ יל רִּ פִּ הִּ בֹו; וְׁ בָׁ ( לְׁ
לֹא יָׁעֹוז   .וְׁ

12 and the multitude shall be carried away, and his 
heart shall be lifted up; and he shall cast down tens 
of thousands; but he shall not prevail.  

ן  יג מֹון, ַרב מִּ יד הָׁ ֶהֱעמִּ פֹון, וְׁ ב, ֶמֶלְך ַהצָׁ שָׁ רִּ -וְׁ אשֹון; הָׁ
כּוש  רְׁ דֹול ּובִּ ל גָׁ ַחיִּ ים יָׁבֹוא בֹוא, בְׁ נִּ ים שָׁ תִּ עִּ ץ הָׁ ק  ּולְׁ

ב   .רָׁ

13 And the king of the north shall again set forth a 
multitude, greater than the former; and he shall 
come on at the end of the times, even of years, 
with a great army and with much substance.  

דּו ַעל  יד ים ַיַעמְׁ ם, ַרבִּ ה  ים הָׁ תִּ עִּ י  ;ֶמֶלְך ַהֶנֶגב-ּובָׁ נ  ּובְׁ
זֹון יד חָׁ ַהֲעמִּ אּו לְׁ ַנשְׁ ָך, יִּ י ַעמְׁ יצ  רִּ לּו--פָׁ שָׁ כְׁ נִּ   .וְׁ

14 And in those times there shall many stand up 
against the king of the south; also the children of 
the violent among thy people shall lift themselves 
up to establish the vision; but they shall stumble.  

יר   טו ַכד עִּ לָׁ ה, וְׁ לָׁ ֹפְך סֹולְׁ שְׁ יִּ פֹון, וְׁ יָׁבֹא, ֶמֶלְך ַהצָׁ וְׁ
יו רָׁ חָׁ בְׁ ַעם מִּ ֹרעֹות ַהֶנֶגב, לֹא ַיֲעֹמדּו, וְׁ רֹות; ּוזְׁ צָׁ בְׁ ין  ,מִּ א  וְׁ

  .ֹמדֹכַח ַלעֲ 

15 And the king of the north shall come, and cast 
up a mound, and take a well-fortified city; and the 
arms of the south shall not withstand; and as for his 
chosen people, there shall be no strength in them 
to withstand.  

א   טז ַיַעש ַהבָׁ לָׁ וְׁ ַיֲעֹמד יו כִּ א  יו; וְׁ נָׁ פָׁ ד לְׁ ין עֹומ  א  צֹונֹו, וְׁ רְׁ
ֶאֶרץ יָׁדֹו-בְׁ ה בְׁ לָׁ כָׁ י, וְׁ בִּ   .ַהצְׁ

16 But he that cometh against him shall do 
according to his own will, and none shall stand 
before him; and he shall stand in the beauteous 
land, and in his hand shall be extermination.  

ֹתֶקף כָׁל  יז בֹוא בְׁ יו לָׁ נָׁ ם פָׁ יָׁש  מֹו-וְׁ ים עִּ רִּ ישָׁ כּותֹו, וִּ --ַמלְׁ
ֶתן ים יִּ ה; ּוַבת ַהנָׁשִּ שָׁ עָׁ לֹא ַתֲעֹמד -וְׁ ּה, וְׁ יתָׁ חִּ ַהשְׁ לֹו לְׁ

לֹא ֶיה-וְׁ הְׁ   .לֹו תִּ

17 And he shall set his face to come with the 
strength of his whole kingdom, but shall make an 
agreement with him; and he shall give him the 
daughter of women, to destroy it; but it shall not 
stand, neither be for him.  

ים  יח יִּ אִּ נָׁיו לְׁ ם( פָׁ יָׁש  ית וישב )וְׁ בִּ שְׁ הִּ ים; וְׁ ַכד ַרבִּ לָׁ , וְׁ
יב לֹו תֹו יָׁשִּ פָׁ י ֶחרְׁ תִּ לְׁ תֹו לֹו, בִּ פָׁ ין ֶחרְׁ צִּ   .קָׁ

18 After this shall he set his face unto the isles, and 
shall take many; but a captain shall cause the 
reproach offered by him to cease; yea, he shall 
cause his own reproach to return upon him.  
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א  יט צ  מָׁ לֹא יִּ נַָׁפל, וְׁ ַשל וְׁ כְׁ נִּ צֹו; וְׁ י ַארְׁ עּוז  מָׁ יו, לְׁ נָׁ ב פָׁ יָׁש    .וְׁ

19 Then he shall turn his face toward the 
strongholds of his own land; but he shall stumble 
and fall, and shall not be found.  

ַמד   כ עָׁ ים -ַעלוְׁ יָׁמִּ כּות; ּובְׁ יר נֹוג ש, ֶהֶדר ַמלְׁ ַכנֹו ַמֲעבִּ
ה מָׁ חָׁ לְׁ מִּ לֹא בְׁ ם וְׁ ַאַפיִּ לֹא בְׁ ר, וְׁ ב  שָׁ ים יִּ דִּ   .ֲאחָׁ

20 Then shall stand up in his place one that shall 
cause an exactor to pass through the glory of the 
kingdom; but within few days he shall be 
destroyed, neither in anger, nor in battle.  

ַמד ַעל  כא עָׁ לֹא-וְׁ ֶזה, וְׁ בְׁ כּות; -ַכנֹו נִּ יו הֹוד ַמלְׁ לָׁ נּו עָׁ נָׁתְׁ
ַלּקֹות כּות ַבֲחַלקְׁ יק ַמלְׁ ֶהֱחזִּ וָׁה, וְׁ ַשלְׁ א בְׁ   .ּובָׁ

21 And in his place shall stand up a contemptible 
person, upon whom had not been conferred the 
majesty of the kingdom; but he shall come in time 
of security, and shall obtain the kingdom by 
blandishments.  

יד   כב גִּ ַגם, נְׁ רּו; וְׁ ב  שָׁ יִּ יו, וְׁ נָׁ פָׁ לְׁ פּו מִּ טְׁ שָׁ ֹרעֹות ַהֶשֶטף יִּ ּוזְׁ
ית רִּ   .בְׁ

22 And the arms of the flood shall be swept away 
from before him, and shall be broken; yea, also the 
prince of the covenant.  

ן  כג רּות -ּומִּ ַחבְׁ תְׁ לָׁ הִּ ַצם, א  עָׁ ה וְׁ לָׁ עָׁ ה; וְׁ מָׁ רְׁ יו, ַיֲעֶשה מִּ
ַעט מְׁ   .גֹוי-בִּ

23 And after the league made with him he shall 
work deceitfully; and he shall come up and become 
strong, with a little nation.  

ה ֲאֶשר לֹא  כד שָׁ עָׁ ינָׁה, יָׁבֹוא, וְׁ דִּ י מְׁ ַמנ  שְׁ מִּ וָׁה ּובְׁ ַשלְׁ -בְׁ
כּו ל ּורְׁ לָׁ שָׁ ה וְׁ זָׁ יו, בִּ יו ַוֲאבֹות ֲאֹבתָׁ שּו ֲאֹבתָׁ ֶהם עָׁ ש לָׁ
ַעד יו, וְׁ ֹבתָׁ שְׁ ב ַמחְׁ ַחש  ים יְׁ רִּ צָׁ בְׁ ַעל מִּ זֹור; וְׁ בְׁ ת-יִּ   .ע 

24 In time of security shall he come even upon the 
fattest places of the province; and he shall do that 
which his fathers have not done, nor his fathers' 
fathers: he shall scatter among them prey, and 
spoil, and substance; yea, he shall devise his 
devices against fortresses, but only until the time.  

בֹו ַעל  כה בָׁ ר ֹכחֹו ּולְׁ יָׁע  דֹול, ּוֶמֶלְך -וְׁ ל גָׁ ַחיִּ ֶמֶלְך ַהֶנֶגב, בְׁ
ל ַחיִּ ה, בְׁ מָׁ חָׁ לְׁ ֶרה ַלמִּ גָׁ תְׁ צּום-ַהֶנֶגב יִּ עָׁ דֹול וְׁ ֹאד; -ַעד גָׁ מְׁ

י לֹא ַיֲעֹמד, כִּ בֹות-וְׁ יו ַמֲחשָׁ לָׁ בּו עָׁ שְׁ   .ַיחְׁ

25 And he shall stir up his power and his courage 
against the king of the south with a great army; and 
the king of the south shall stir himself up to battle 
with a very great and mighty army; but he shall not 
stand, for they shall devise devices against him.  

י ַפת  כו ל  ֹאכְׁ לּו, -וְׁ נָׁפְׁ טֹוף; וְׁ שְׁ ילֹו יִּ ח  רּוהּו, וְׁ בְׁ שְׁ גֹו יִּ בָׁ
ים ים ַרבִּ לִּ   .ֲחלָׁ

26 Yea, they that eat of his food shall destroy him, 
and his army shall be swept away; and many shall 
fall down slain.  

ַעל  כז ע, וְׁ רָׁ מ  ם לְׁ בָׁ בָׁ ים לְׁ כִּ לָׁ נ יֶהם ַהמְׁ ד -ּושְׁ ן ֶאחָׁ חָׁ ֻשלְׁ
י ח, כִּ לָׁ צְׁ לֹא תִּ רּו; וְׁ ַדב  ב יְׁ זָׁ ד-כָׁ ץ ַלמֹוע    .עֹוד ק 

27 And as for both these kings, their hearts shall be 
to do mischief, and they shall speak lies at one 
table; but it shall not prosper, for the end 
remaineth yet for the time appointed.  

בֹו ַעל  כח בָׁ דֹול, ּולְׁ כּוש גָׁ רְׁ צֹו בִּ יָֹׁשב ַארְׁ ית ֹקֶדש;-וְׁ רִּ  בְׁ
צֹו ַארְׁ ב לְׁ שָׁ ה, וְׁ שָׁ עָׁ   .וְׁ

28 And he shall return to his own land with great 
substance; and his heart shall be against the holy 
covenant; and he shall do his pleasure, and return 
to his own land.  
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לֹא  כט א ַבֶנֶגב; וְׁ ד יָׁשּוב, ּובָׁ ֶיה כָׁ -ַלמֹוע  הְׁ אֹשנָׁה, תִּ רִּ
ַאֲחרֹונָׁה כָׁ   .וְׁ

29 At the time appointed he shall return, and come 
into the south; but it shall not be in the latter time 
as it was in the former.  

ַעם ַעל  ל זָׁ ב וְׁ שָׁ ה, וְׁ אָׁ כְׁ נִּ ים, וְׁ תִּ ים כִּ יִּ אּו בֹו צִּ ית-ּובָׁ רִּ -בְׁ
ה;  שָׁ עָׁ ן, ַעלקֹוֶדש, וְׁ יָׁב  ב וְׁ שָׁ ית ֹקֶדש-וְׁ רִּ י בְׁ ב    .ֹעזְׁ

30 For ships of Kittim shall come against him, and 
he shall be cowed, and he shall return, and have 
indignation against the holy covenant, and shall do 
his pleasure; and he shall return, and have regard 
unto them that forsake the holy covenant.  

עֹוז,   לא ש ַהמָׁ דָׁ קְׁ לּו ַהמִּ לְׁ חִּ ֶמנּו ַיֲעֹמדּו; וְׁ ים, מִּ ֹרעִּ ּוזְׁ
ם ֹשמ  ּקּוץ מְׁ נּו, ַהשִּ נָׁתְׁ יד, וְׁ מִּ ירּו ַהתָׁ סִּ ה    .וְׁ

31 And arms shall stand on his part, and they shall 
profane the sanctuary, even the stronghold, and 
shall take away the continual burnt-offering, and 
they shall set up the detestable thing that causeth 
appalment.  

י   לב ע  ַעם ֹידְׁ יף ַבֲחַלּקֹות; וְׁ ית, ַיֲחנִּ רִּ י בְׁ יע  שִּ יו, ֱאֹלּוַמרְׁ הָׁ
שּו עָׁ קּו וְׁ   .ַיֲחזִּ

32 And such as do wickedly against the covenant 
shall be corrupt by blandishments; but the people 
that know their God shall show strength, and 
prevail.  

ֶחֶרב   לג לּו בְׁ שְׁ כְׁ נִּ ים; וְׁ ַרבִּ ינּו לָׁ ם, יָׁבִּ י עָׁ יל  כִּ ּוַמשְׁ
ה זָׁ בִּ י ּובְׁ בִּ שְׁ ה, בִּ בָׁ ֶלהָׁ ים--ּובְׁ   .יָׁמִּ

33 And they that are wise among the people shall 
cause the many to understand; yet they shall 
stumble by the sword and by flame, by captivity 
and by spoil, many days.  

ים,   לד יֶהם ַרבִּ וּו ֲעל  לְׁ נִּ ט; וְׁ עָׁ ֶזר מְׁ רּו ע  זְׁ ם, י עָׁ לָׁ כָׁשְׁ הִּ ּובְׁ
ַלּקֹות   .ַבֲחַלקְׁ

34 Now when they shall stumble, they shall be 
helped with a little help; but many shall join 
themselves unto them with blandishments.  

ן  לה ן-ּומִּ ב  ַללְׁ ר וְׁ ר  בָׁ ֶהם ּולְׁ רֹוף בָׁ צְׁ לּו, לִּ כָׁשְׁ ים יִּ ילִּ כִּ -ַהַמשְׁ
ץ:-ַעד- ת ק  י  ע  ד-כִּ   .עֹוד, ַלמֹוע 

35 And some of them that are wise shall stumble, 
to refine among them, and to purify, and to make 
white, even to the time of the end; for it is yet for 
the time appointed.  

ל ַעל  לו ַגד  תְׁ יִּ ם וְׁ רֹומ  תְׁ יִּ ֹצנֹו ַהֶמֶלְך, וְׁ רְׁ ה כִּ שָׁ עָׁ ל-וְׁ ל-כָׁ , א 
ַעל  לוְׁ לִּ  א  יַח ַעדא  לִּ צְׁ הִּ אֹות; וְׁ לָׁ פְׁ ר נִּ ַדב  ה ַזַעם, -ים, יְׁ לָׁ כָׁ

ה תָׁ ה ֶנֱעשָׁ צָׁ י ֶנֱחרָׁ   .כִּ

36 And the king shall do according to his will; and 
he shall exalt himself, and magnify himself above 
every god, and shall speak strange things against 
the God of gods; and he shall prosper till the 
indignation be accomplished; for that which is 
determined shall be done.  

ַעל  לז ַעלֱאֹל-וְׁ ין, וְׁ יו לֹא יָׁבִּ י ֲאֹבתָׁ ַעל-ה  ים וְׁ ַדת נָׁשִּ -ֶחמְׁ
ל ין:ֱאל-כָׁ י ַעל  ֹוַּה לֹא יָׁבִּ ל-כִּ ַגדָׁ תְׁ   .ֹכל, יִּ

37 Neither shall he regard the gods of his fathers; 
and neither the desire of women, nor any god, shall 
he regard; for he shall magnify himself above all.  

לֶ   לח ים, ַעלֱאֹלוְׁ ֻעזִּ לֶ -ַּה, מָׁ ד; וְׁ ַכב  -ֹוַּה ֲאֶשר לֹאֱאלַכנֹו, יְׁ
ֶכֶסף ּו ב ּובְׁ זָׁהָׁ ד בְׁ ַכב  יו, יְׁ ֻעהּו ֲאֹבתָׁ דָׁ היְׁ רָׁ קָׁ ֶאֶבן יְׁ --בְׁ

  .ּוַבֲחֻמדֹות

38 But in his place shall he honour the god of 
strongholds; and a god whom his fathers knew not 
shall he honour with gold, and silver, and with 
precious stones, and costly things.  
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ם  לט ים, עִּ ֻעזִּ י מָׁ ר  צְׁ בְׁ מִּ ה לְׁ שָׁ עָׁ ֹוַּה נ כָׁר, ֲאֶשר הכיר לאֱ -וְׁ
ה מָׁ ים, ַוֲאדָׁ ַרבִּ ם, בָׁ ילָׁ שִּ מְׁ הִּ ֶבה כָׁבֹוד; וְׁ יר(, ַירְׁ ק  ,)ַיכִּ ַחל  יְׁ

יר חִּ מְׁ   .בִּ

39 And he shall deal with the strongest fortresses 
with the help of a foreign god; whom he shall 
acknowledge, shall increase glory; and he shall 
cause them to rule over many, and shall divide the 
land for a price.  

יו   מ לָׁ ר עָׁ ע  תָׁ שְׁ יִּ מֹו ֶמֶלְך ַהֶנֶגב, וְׁ ַנַגח עִּ תְׁ ץ, יִּ ת ק  ע  ּובְׁ
יֹות ַרבֹות ֳאנִּ ים, ּובָׁ שִּ רָׁ פָׁ ֶרֶכב ּובְׁ פֹון בְׁ א  ;ֶמֶלְך ַהצָׁ ּובָׁ

ר בָׁ עָׁ ַטף וְׁ שָׁ צֹות, וְׁ   .ַבֲארָׁ

40 And at the time of the end shall the king of the 
south push at him; and the king of the north shall 
come against him like a whirlwind, with chariots, 
and with horsemen, and with many ships; and he 
shall enter into the countries, and shall overflow, as 
he passes through.  

לּו; וְׁ   מא ש  כָׁ ַרבֹות יִּ י, וְׁ בִּ ֶאֶרץ ַהצְׁ א בְׁ לֶ ּובָׁ טּו א  לְׁ מָׁ ה, יִּ
יָׁדֹו י ַעמֹון--מִּ נ  ית בְׁ אשִּ ר  ב, וְׁ   .ֱאדֹום ּומֹואָׁ

41 He shall enter also into the beauteous land, and 
many countries shall be overthrown; but these shall 
be delivered out of his hand, Edom, and Moab, and 
the chief of the children of Ammon.  

ֶיה   מב הְׁ ם, לֹא תִּ ַריִּ צְׁ ֶאֶרץ מִּ צֹות; וְׁ ַלח יָׁדֹו, ַבֲארָׁ שְׁ יִּ וְׁ
ה יטָׁ ל  פְׁ   .לִּ

42 He shall stretch forth his hand also upon the 
countries; and the land of Egypt shall not escape.  

ֹכל, ֲחֻמדֹות   מג ַהֶכֶסף, ּובְׁ ב וְׁ הָׁ ַמנ י ַהזָׁ כְׁ מִּ ַשל, בְׁ ּומָׁ
ם יִּ רָׁ צְׁ יו--מִּ דָׁ עָׁ צְׁ מִּ ים, בְׁ ֻכשִּ ים וְׁ ֻלבִּ   .וְׁ

43 But he shall have power over the treasures of 
gold and silver, and over all the precious things of 
Egypt; and the Libyans and the Ethiopians shall be 
at his steps.  

א   מד מָׁ ח  א בְׁ יָׁצָׁ פֹון; וְׁ צָׁ ח ּומִּ רָׁ זְׁ מִּ ַבֲהֻלהּו, מִּ ֻמעֹות יְׁ ּושְׁ
ים ים ַרבִּ ַהֲחרִּ יד ּולְׁ מִּ ַהשְׁ ה, לְׁ ֹדלָׁ   .גְׁ

44 But tidings out of the east and out of the north 
shall affright him; and he shall go forth with great 
fury to destroy and utterly to take away many.  

ַהר  מה ים לְׁ ין ַימִּ נֹו, ב  י ַאַפדְׁ ֳהל  ַטע אָׁ יִּ י-וְׁ בִּ א, -צְׁ ֹקֶדש; ּובָׁ
ין עֹוז ר, ל-ַעד א  צֹו, וְׁ   .ֹוקִּ

45 And he shall plant the tents of his palace 
between the seas and the beauteous holy 
mountain; and he shall come to his end, and none 
shall help him.  

Daniel Chapter 12 ִני ֵּאל  דָּ

יכָׁ   א יא ַיֲעֹמד מִּ ת ַההִּ ע  לּובָׁ ד  א  ֹעמ  דֹול, הָׁ -ַעלַהַשר ַהגָׁ
ה, ֲאֶשר לֹא רָׁ ת צָׁ ה ע  תָׁ יְׁ הָׁ י ַעֶמָך, וְׁ נ  יֹות גֹוי -בְׁ הְׁ ה מִּ תָׁ יְׁ הְׁ נִּ

ל ָך, כָׁ ט ַעמְׁ ל  מָׁ יא יִּ ת ַההִּ ע  יא; ּובָׁ ת ַההִּ ע  א -ַעד הָׁ צָׁ מְׁ ַהנִּ
ֶפר   .כָׁתּוב ַבס 

1 And at that time shall Michael stand up, the 
great prince who standeth for the children of thy 
people; and there shall be a time of trouble, such 
as never was since there was a nation even to that 
same time; and at that time thy people shall be 
delivered, every one that shall be found written in 
the book.  

יְׁ   ב ים, מִּ ַרבִּ ַמתוְׁ י ַאדְׁ נ  יצּו; -ש  ר יָׁקִּ פָׁ לֶ עָׁ ם, א  י עֹולָׁ ַחי  ה לְׁ
לֶ וְׁ  ם.א  אֹון עֹולָׁ רְׁ דִּ פֹות לְׁ  }ס{   ה ַלֲחרָׁ

2 And many of them that sleep in the dust of the 
earth shall awake, some to everlasting life, and 
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some to reproaches and everlasting abhorrence. 
{S}  

ים  ג לִּ כִּ ַהַמשְׁ ים, --וְׁ ַרבִּ י, הָׁ יק  דִּ יַע; ּוַמצְׁ קִּ רָׁ ֹזַהר הָׁ רּו, כְׁ הִּ ַיזְׁ
ם וֶָׁעד. עֹולָׁ ים, לְׁ בִּ  }פ{   ַככֹוכָׁ

3 And they that are wise shall shine as the 
brightness of the firmament; and they that turn 
the many to righteousness as the stars for ever 
and ever. {P}  

י    ד נִּ ה דָׁ ַאתָׁ ֶפראלוְׁ ים ַוֲחֹתם ַהס  רִּ בָׁ ֹתם ַהדְׁ ת -ַעד--, סְׁ ע 
ַעת ֶבה ַהדָׁ רְׁ תִּ ים, וְׁ טּו ַרבִּ ֹשטְׁ ץ; יְׁ   .ק 

4 But thou, O Daniel, shut up the words, and seal 
the book, even to the time of the end; many shall 
run to and fro, and knowledge shall be increased.'  

י    ה נִּ י דָׁ י ֲאנִּ יתִּ אִּ רָׁ ים אלוְׁ רִּ ם ֲאח  ַניִּ נ ה שְׁ הִּ , וְׁ
ים: דִּ ַפת   ֹעמְׁ שְׁ נָׁה לִּ ד ה  ֶאחָׁ ֹאר, וְׁ ַפת ַהיְׁ שְׁ נָׁה לִּ ד ה  ֶאחָׁ
ֹאר   .ַהיְׁ

5 Then I Daniel looked, and, behold, there stood 
other two, the one on the bank of the river on this 
side, and the other on the bank of the river on that 
side.  

י   ו ימ  מ  ַמַעל, לְׁ ים, ֲאֶשר מִּ בּוש ַהַבדִּ יש לְׁ אִּ ַויֹאֶמר, לָׁ
ֹאר: ץ הַ -ַעד  ַהיְׁ ַתי, ק  אֹותמָׁ לָׁ   .פְׁ

6 And one said to the man clothed in linen, who 
was above the waters of the river: 'How long shall 
it be to the end of the wonders?'  

ַמע ֶאת  ז י -וֶָׁאשְׁ ימ  מ  ַמַעל לְׁ ים, ֲאֶשר מִּ בּוש ַהַבדִּ יש לְׁ אִּ הָׁ
 ֹ מ ינֹו ּושְׁ מִּ ֹאר, ַויֶָׁרם יְׁ ם-ֶאל ֹואלַהיְׁ ַמיִּ י  ,ַהשָׁ ח  ַבע בְׁ שָׁ ַויִּ

ם: עֹולָׁ י  הָׁ צִּ ים וָׁח  ד מֹוֲעדִּ מֹוע  י לְׁ ץ ַיד ,כִּ ַכלֹות ַנפ  -ַעם-ּוכְׁ
ֶלינָׁה כָׁל--ֹקֶדש כְׁ לֶ -תִּ   .הא 

7 And I heard the man clothed in linen, who was 
above the waters of the river, when he lifted up 
his right hand and his left hand unto heaven, and 
swore by Him that liveth for ever that it shall be 
for a time, times, and a half; and when they have 
made an end of breaking in pieces the power of 
the holy people, all these things shall be finished.  

ה  ח רָׁ ין; וָֹׁאמְׁ בִּ לֹא אָׁ י, וְׁ תִּ ַמעְׁ י שָׁ ית --ַוֲאנִּ ה ַאֲחרִּ י, מָׁ ֲאֹדנִּ
לֶ   }פ{   ה.א 

8 And I heard, but I understood not; then said I: 'O 
my lord, what shall be the latter end of these 
things?' {P}  

י    ט נִּ ְך דָׁ י  :אלַויֹאֶמר, ל  ים, -כִּ רִּ בָׁ ים ַהדְׁ ים ַוֲחֻתמִּ ֻתמִּ סְׁ
ץ-ַעד ת ק    .ע 

9 And he said: 'Go thy way, Daniel; for the words 
are shut up and sealed till the time of the end.  

יִּ   י נּו וְׁ ַלבְׁ תְׁ יִּ רּו וְׁ רְׁ בָׁ תְׁ יםיִּ פּו, ַרבִּ רְׁ ים,  ,צָׁ עִּ שָׁ יעּו רְׁ שִּ רְׁ הִּ וְׁ
ל ינּו כָׁ לֹא יָׁבִּ ים-וְׁ עִּ שָׁ ינּו ;רְׁ ים, יָׁבִּ לִּ כִּ ַהַמשְׁ   .וְׁ

10 Many shall purify themselves, and make 
themselves white, and be refined; but the wicked 
shall do wickedly; and none of the wicked shall 
understand; but they that are wise shall 
understand.  

ם  יא ּקּוץ ֹשמ  ת שִּ ת  לָׁ יד, וְׁ מִּ ת הּוַסר ַהתָׁ ע  ים, --ּומ  יָׁמִּ
יםֶאלֶ  עִּ שְׁ תִּ ם וְׁ אַתיִּ   .ף מָׁ

11 And from the time that the continual burnt-
offering shall be taken away, and the detestable 
thing that causes appalment set up, there shall be 
a thousand two hundred and ninety days.  

יַע:  יב ַיגִּ ַחֶכה, וְׁ י ַהמְׁ ר  ים  ַאשְׁ יָׁמִּ אֹות ֶאלֶ --לְׁ ֹלש מ  ף, שְׁ
ה שָׁ ים ַוֲחמִּ ֹלשִּ   .שְׁ

12 Happy is he that waiteth, and cometh to the 
thousand three hundred and five and thirty days.  
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ץ   יג ק  ָך, לְׁ לְׁ ֹגרָׁ ַתֲעֹמד לְׁ נּוַח וְׁ תָׁ ץ; וְׁ ְך ַלּק  ה, ל  ַאתָׁ וְׁ
ין.  }ש{   ַהיָׁמִּ

13 But go thou thy way till the end be; and thou 
shalt rest, and shalt stand up to thy lot, at the end 
of the days.' {P} 

 פרק י פסוק ב אלמלבי"ם דניאל
, נגד כ"א אלאז היה מתאבל שלשה שבועות, פי' רי"א נגד הג' מלכיות שראה שימשלו עוד בישר)ב( בימים, ש

 שבוע א':

 

 )ג( לחם חמודות, שגם בלילה אחר התענית לא אכל לחם סולת נקי ולא שתה יין: 

 

הרגישו בדבר ונפל עליהם חרדה כי היו נביאים,  )ז( וראיתי, והאנשים, פי' חז"ל שהיו חגי זכריה ומלאכי, שלכן 

יותר מהם, כמ"ש הוא עדיף  אלפנים היה מדרגת דני אלובכ"ז לא ראו את המראה שלענין ראיית המלאך פנים 

 מינייהו וכו':
 

)ח( ולא נשאר, ר"ל לא נשאר כח בגוף, וגם הודי, שהוא כח השכל נהפך למשחית, ולא עצרתי כח, גם מצד הכחות 

ה ולא היה מוכן אלקבלת הנבואה, אבל פה בטלו גם כחות  אלות, שהם יתחזקו בביטול כחות הגוף, ויוכנו הנפשי

 לקבל הדבור:

 

 )ט( ואשמע, ואחרי שמיעת הקול נתוסף החולשה עד שנרדם בתרדמת הנבואה:

 

יו תיכף ביום הראשון, ע"ד אללח לבא יב( והנה ובזה חזק אותו לעמוד, רק עמד מרעיד, וא"ל שהוא נש -יא  -)י 

 והיה טרם יקראו ואני אענה, רק.

  

, באתי להבינך את אל)יד( ובאתי, אולם הגם שאוכל לנצח שר פרס, באופן שמלכות זה יהיה מלא חסד על ישר

חזון לימים, שעוד יש , כי עוד אלאשר יקרה לעמך באחרית, שעתידים לעמוד מלכיות שלא אוכל לנצחם וירעו לישר

 חזון על שעבוד אחר שיבוא בימים הבאים:

  

 יט( ויסף, לכן הוצרך לחזקו שנית, וא"ל חזק בגוף וחזק בכחות השכליים: -)יח 

  

רה )כא( אבל, ובזה לא אוכל רק להגיד לך, את הגזרה שנרשמה מלמעלה בכתב אמת, וכמ"ש חז"ל אמת משנגז

ה, ר"ל נגד שר יון לא יש מי שיתן לי חוזק נגד השר שלו אלגזירה, וזאת לא אוכל לבטל, ואין אחד מתחזק עמי על 

שרכם,  אלה, אחר שהגזירה גזורה ויש לו סיוע מלמעלה, כי אם מיכאללנצחו ושאהיה אני המאציל על המלכים ה

ולהושיע בדרך נסיי שלא באמצעות המלך  אליוכל להשגיח שלא יכלו ישר אלשהוא בעצמו מצד שהוא שר ישר

הכליון  אלעומדים בצרה גדולה וקרובים  אלונצחון השר שלו להפך לבבו לטוב, רק על ידי נס ופלא, שבעת שישר

 מצד ההשגחה הנסיית כמ"ש בתחלת )סי' י"ב(: אליתעורר שר ישר

 

 פרק יא אלמלבי"ם דני
, וכמ"ש אלזיק ולמעוז לדריוש, שהוא היה לבו טוב על ישר)א( ואני, פי' רי"א שבשנת אחת לדריוש, עמדתי למח

שנענש על ששלח יד בכלי המקדש, ונדר ליתן  אלביוסיפון שנודע לדריוש מענין המכתב של המלאך ופתר של דני

 הפועל ע"י כורש חתנו: אלרשות לבנות הבית, ובזה היה המלאך למעוז לו להוציא הדבר מכח 

 

רשיעי ברית יחניף בחלקות, עתה פירש לו מ"ש במראה הקודמת והגביר ברית לרבים שבוע אחד, שיחניף )לב( ומ

את הפריצים מרשיעי ברית וידבר אתם בשפתי חלקות למען יכרתו ברית עם הרומיים כמ"ש למעלה שם ועם יודעי 

 יו יחזיקו ועשו למלט את העם כמו ריב"ז וחבריו:קאל
 

לרבים, הם חכמי הדור שהבינו לרבים לעמוד באמונתם ונכשלו בחרב שנהרגו רבים אחר )לג( ומשכילי עם יבינו 

 החורבן:
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לה( ובהכשלם יעזרו עזר מעט. בימי בן כוזיבא, ואז נלוו עליהם רבים לפרוק עול הרומיים וגם מן המשכילים  -)לד 

ולברר וללבן  אליכשלו כמו ר"ע שנשא כליו של בן כוזיבא, וזה היה לצרף בהם שעל ידם נצרפו חטאת ישר

ת הדורות, כי עוד למועד עוד יהיה כן פעמים עונותיהם, וכן יהיה עד עת קץ, שנהרגו חסידי עליון וכפרו על עונו

 לגמרי: אלרבות עד שיבא מועד הגאולה, שבכל גזרת השמד נהרגו קדושי עליון ותמיד נעזרו עזר מעט בל יכלו ישר

 

)לו( ועשה, עתה בא לבאר לו מ"ש לו במראה השניה ובאחרית מלכותם יעמוד מלך עז פנים שהוא המלכות 

עז"א המלך הידוע שראהו כבר במחזה הראשונה והשניה, הוא יעשה כרצונו כמש"ש והממשלה של הקרן זעירא, ו

 ילים שעבדו קודם לכן:אל, שיבטל עבודת האלויסבור להשניה זמנין ודת, ויתגדל על כל 
ל, שהם נפלאים מן השכל, ויאמר שהם פלאות, והצליח קים ידבר נפלאות, שהשריש שרשים באמונת האל אלועל 

נעשתה מכבר בגזרת  אלכלה זעם עד יכלה זעם ה' מעל עמו, כי נחרצה, הרעה שנחרצה על ישרבאמונה זו, עד 

 עליון:
 

לא יבין, שלא יעבדו רק להסבה  קואלי אבתיו לא יבין, שאבותיו היו עובדים לצדק ונוגה, ועל כל קאל)לז( ועל 

 מכחו:ל בארץ ומושפע ממנו וקיתגדל, שיאמר שהוא נביא ה קואלהראשונה, כי על כל 
 

י מעוזים, שיאמר שי"ל עוז מאביו שבשמים, על כנו שיהיה עומד על כנו ובמקומו קאל, בכ"ז יכבד לקואל)לח( ול

אשר  קואלי מעוזים, שהוא קאל, מפרש מי קואלשיאמר שהוא שלוחו בארץ ועומד בשמו ובמקומו במלכות שמים ול

 ומשבטם, יכבדוהו בזהב ובכסף:לא ידעוהו אבתיו, כי אבותיו לא האמינו בו, ולא היה מעמם 
 

)לט( ועשה, שיעשה מבצרי מעזים גבוהים ורמים מאד, וירבה כבוד להמבצרים בזהב ובכסף, והמשילם ברבים 

 ה:אלהמבצרים ה אלשכולם יתנו מס 

 

 פרק יב אלמלבי"ם דני
ון לגמרי אז כלי אל, כמו שבארתי למעלה שבעת שמערכת השמים והטבע יחייב לישראל)א( ובעת ההיא יעמד מיכ

ע"פ ההשגחה הנסיית שהיא למעלה מן המערכה ומשדד אותה, כי הוא מן השרים הראשונים הגבוה  אליעמוד מיכ

כי והיתה עת צרה, ר"ל שלפי המערכה יחוייב אז עת צרה  אלמשרים המנהיגים המערכה, ומפרש למה יעמוד מיכ

יא ימלט עמך, ר"ל הצדיקים. שע"ז כל הנמצא להצילם ע"ד הפלא, ובעת הה אלשלא היה כמוה, ולכן יוכרח מיכ

כתוב בספר, כמ"ש כל הכתוב לחיים בירושלים, או מי שי"ל זכיות שנכתבין בספר זכרון כמ"ש בסוף מלאכי אז 

נדברו יראי ה' וכו' ויכתב בספר זכרון לפניו וכו' והיו לי ליום אשר אני עושה סגולה שהוא על עת העתיד כמו 

 שמפרש שם:
 

מישני אדמת עפר יקיצו, באר לו שבאותו עת יקומו המתים ויחיו, ובאר בזה כמה פנות, א[ שיקומו בגוף  )ב( ורבים

יו ויקיץ משנתו, ב[ שלא יעמדו כולם אלונפש כמו שהיו בחיים, שלכן קראם בשם ישנים, כאיש הישן שנפשו חוזרת 

ה אלה לחיי עולם ואלגמול מעשיהם רק מקצתם, ג[ שיקומו בין מן הצדיקים בין מן הרשעים, ד[ שיקבלו אז 

הגאולה, כי רבים אשר סבלו בגלות ומסרו נפשם על  אללחרפות, וכבר באר מהרי"א שתהיה תחה"מ מצרנית 

ה לחיי עולם כמו שקצו בחיי אלקדושת השם בל תאמר אבד סברם, וכן הרשעים שהרעו עמהם, משניהם יקיצו, 

בל ענשם ולראות הצלחת העם אשר ענו ואשר דקרו, ועוד בזה ה לקאלהגוף ומסרוהו להרג בעבור כבוד שמו, ו

תכלית לדעתו שיקומו אנשים שהיו נרשמים בכל דור והם יגידו ויספרו להחיים מי החשוב באותו עולם, ואיזהו 

 האמונה האמתית, ובזה יתודע לכל העמים אמתת האמונה ויהיה ה' אחד ושמו אחד:
 

, כי יזוכך חמרם ויוסר עכירת היצה"ר והעפר, ומצדיקי הרבים כמו שהאירו )ג( והמשכילים יזהירו אז כזהר הרקיע

 עינים ללמד צדק לרבים, כן יאירו ככוכבים לעולם ועד מדה כנגד מדה:
 

, מפני שידע שהזמן רחוק מאד, א"ל שיהיו הדברים סתומים עד עת קץ, כי לא יעלה על מחשבתם אל)ד( ואתה דני

יגיע הזמן בעת חייו, וע"כ יהיה הזמן נעלם, אבל בעת קץ יוסר הספק, וכל שהזמן רחוק כ"כ, וכ"א יחשוב ש

ף השביעי, וא"כ בזמן הקודם אלשיתקרב הזמן יהיה הספק מועט, כי זאת ידענו שהגאולה מוכרחת לבא קודם ה
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ד היה הודאי )שהוא הזמן שכבר עבר שידענו בודאי שהוא לא היה הזמן המיועד( מועט, והספק )שהוא הזמן העתי

ף השביעי יהיה הודאי מרובה יותר, והספק יתמעט יותר, אלף השביעי( היה מרובה, אבל כל שיתקרב הזמן לאלעד 

 ועי"כ תרבה הדעת:

 

ה, אל)ח( ואני שמעתי ולא אבין, פי' רי"א שלא ידע חשבון מועדים שאינו חשבון מפורש, ואומר אדני מה אחרית 

 ממשלת השרים העומדים על שפת היאור, ר"ל מה יהיה מן העמים שהם משפיעים עליהם.היינו מה יהיה אחרית 
 

כי סתומים וכו' יתבררו, אז רבים מן העמים יכירו דת האמת וידעו האמת ויתבררו ויתלבנו  אלי( ויאמר לך דני -)ט 

גוג ומגוג, ומפ' כי  ללכת באור ה', והרשיעו רשעים, וימצאו רשעים שלא ישובו והרשיעו ללכת ללחום במלחמת

 הרשעים לא יבינו פעולת ה' ומעשה ידיו, והמשכילים שבהם יבינו ויכירו האמת:

  

פים מאתים ותשעים, שהוא זמן התחלת אל)יג( ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין, הוא מספר שני 

לש מאות שלשים וחמשה, שהוא מן הקץ הראשון עד הקץ הראשון בשנת התרכ"ח, ושתי תיבות לקץ הימין עולה ש

הקץ האחרון של תחיית המתים, וע"כ נחשב לקץ הימין שתי פעמים כי הם שני קצים, ופי' ואתה לך לקץ לקץ הימין 

ואז תנוח עדיין, ותעמד לגורלך לקיץ הימין, הקץ השני שבא ג"כ במספר של לקץ הימין, וע"כ נכתב ימין בנו"ן ולא 

 ו:במ"ם כמשפט
העולה מזה, שלפי' השני, משנה זו )שנת תרכ"ח( לא יוסיפו עוד להרע לעם ה' בעבור אמונתם ותורתם, ומשנת 

התרל"ח ונצדק קדש, ולא ידענו איזה קדש יצדק עד ימים ידברו, אם ר"ל קדושת העם, אם ר"ל קדושת אמונתם, 

צו וירננו שוכני עפר, ואיש חמודות יעמוד ומן מועד הראשון עד זמן תחיית המתים יהיה עוד של"ה שנה, שאז יקי

לגורלו. ולפי' הראשון כתב חזון ובאר על הלוחות, כי צמיחת קרן בית דוד ובנין המקדש וכל יעודי הנביאים יתקיימו 

בפעם אחת, ואורם תזרח מן שנת התרע"ג עד שנת התרפ"ח, שאז כבר יהיה המקדש על מכונו, ונבנתה עיר על 

 ו ישב ויתקיימו כל יעודי הנביאים, והיתה לה' המלוכה והיה ה' למלך על כל הארץ:תילה וארמון על משפט
ף ומאתים ותשעים, לשני הפירושים, לפי' השני שהיה אלויש לתת טעם למה לא הגיע זמן אפשריות הגאולה עד 

ה כפלים פים תרכ"ח והוא שמונה מאות שנה אחר חורבן בית שני, נגזר עליהם גלות ת"ת שנאלזמנו בשנת ד' 

פים ש"נ, שהוא תקכ"ב שנה אחר חורבן בית שני, י"ל שנגזר אלכגלות מצרים, ולפי' הראשון שהיה זמנו בשנת ד' 

עליהם שני גליות כ"א ארבע מאות והיו במצרים רק רד"ו שנה ובבבל רק שבעים שנה, והיו צריכים להיות בגלות 

ת"ת שנה, וחורבן בית שני בסוף שנת תתכ"ח,  האחרון תק"ך להשלים ת"ת שנה, כי רד"ו ושבעים ותק"ך הם

 פים שמ"ט, ובשנה שאחריה התחיל אפשריות הגאולה אם יזכו:אלוהתחיל החשבון משנת תתכ"ט ונשלם שנת ד' 
 


