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Vanhassa testamentissa eli Tanachissa on yhteensä 269 arameankielistä jaetta –
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ֲדּותא ]וְ ַ ַֽיע ֲָ֔קב ָ ָ֥ק ָרא לַ֖ ֹו
ָ֑ ָ  ]וַיִּ קְ ָרא־ל֣ ֹו ל ָ֔ ָָבן[ יְ גַ ַ֖ר שָ הGen. 31:47
[עד׃
ַֽ ְגַל
אמ ֣רּון לְ ָ֔הֹום
ְ  כִּ ְדנָה֙ תJer. 10:11
י־שמַ יָ ָ֥א וְ אַ ְר ָ ַ֖קא ָל֣א ע ֲַבָ֑דּו
ְ אֱלָ ֣הַ ָָ֔יא ִּ ַֽד
ן־ת ָ֥חֹות ְשמַ יָ ַ֖א ַֽאלֶּה׃
ְ ּומ
ִּ אבַ֧דּו ַֽמאַ ְר ָעָ֛א
ַ י
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Dan. 2:4b - 7:28

דניאל ב
ַ ] Dan. 2:4וַַֽֽיְ דַ בְ ַ֧רּו הַ כ ְַש ִּ ָ֛דים ל ֶּ ַַ֖מלְֶּך ֲא ָר ִּ ָ֑מית
מַ לְ כָא֙ לְ עָלְ ִּ ֣מין ח ֱִָּ֔יי א ַ ֱָ֥מר חֶּ לְ ָ ָ֛מא (לעבדיך) לְ עַבְ ָ ַ֖דְך
ּופִּ ְש ָ ָ֥רא נְ חַ ּוַֽא׃
[

 Dan. 2:5עָנֵ֤ה מַ לְ כָא֙ וְ אָ ַ ֣מר (לכשדיא) לְ כ ְַשדָ ָ֔אי ִּמלְ ָ ַ֖תא ִּמ ִּנ֣י
אַ ז ָ ְָ֑דא ה֣ן לָ ֵ֤א ְת ַֽה ְֹודעּו ַ֙ננִּ י֙ חֶּ לְ ָ ֣מא ּופִּ ְש ָ֔רּה הַ דָ ִּמין֙
ִּת ְתעַבְ דָ֔ ּון ּובָ תיכַ֖ ֹון נְ ו ִּ ָָ֥לי יִּ ְתשָ ַֽמּון׃
יקר
 Dan. 2:6וְ ֵ֨הן חֶּ לְ ָ ֵ֤מא ּופִּ ְשרּה֙ ְ ַֽתהַ ח ֲָ֔ון מַ ְתנָ ֵַֽ֤ן ּונְ בִּ זְבָ ה֙ וִּ ָ ֣
שַ ִָּ֔גיא ְתקַ בְ לַ֖ ּון ִּמן־קֳ דָ ָ ָ֑מי ל ֵָ֕הן חֶּ לְ ָ ָ֥מא ּופִּ ְש ַ֖רּה הַ ח ֲַֽונִּ י׃
ֹוהי
אמר לְ עַבְ ַ֖ד ִּ
 Dan. 2:7עֲנָ֥ ֹו ִּתנְ יָנַ֖ ּות וְ אָ ְמ ִּ ָ֑רין מַ לְ ֵָ֕כא חֶּ לְ ָ ָ֛מא י ַ ָ֥
ּופִּ ְש ָ ָ֥רה נְ הַ חֲוַֽה׃
 Dan. 2:8עָנֵ֤ה מַ לְ כָא֙ וְ אָ ָ֔ ַמר ִּמן־יַצִּ יב֙ י ַ ָ֣דע ֲא ָָ֔נה ִּ ָ֥די עִּ דָ נָ ַ֖א
אַ נְ ֣תּון זָבְ ִּנָ֑ין כָל־קֳ ב ֙ל ִּ ֣די חֲז ָ֔יתֹון ִּ ָ֥די אַ ז ָ ְַ֖דא ִּמ ִּנָ֥י ִּמלְ ָ ַֽתא׃
ה־היא ָ ַֽד ְתכ֗ ֹון
֣ ִּ Dan. 2:9די הן־חֶּ לְ מָ ֩א ֵָ֨לא ְת ַֽה ְֹוד ֻע ַננִּ י חֲדָ ִּ ֣
אמר
ּושחִּ יתָ ה֙ (הזמנתון) הִּ ז ְְד ִּמנְ תּון֙ לְ מ ַ ֣
ּומ ֵָ֨לה כִּ ְד ָבֵ֤ה ְ
ִּ
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ָ ַֽקדָ ָ֔ ַמי עַ ָ֛ד ִּ ָ֥די עִּ דָ נָ ַ֖א יִּ ְשתַ נָ֑א ל ָ֗הן חֶּ לְ מָ א֙ אֱ ַ ֣מרּו לִָּ֔ י ַֽ ְו ִּאנְ ֵ֕ ַדע
ִּ ָ֥די פִּ ְש ַ֖רּה ְתהַ ֲחו ַֻנַֽנִּ י׃
 Dan. 2:10עֲנֵ֨ ֹו (כשדיא) כ ְַשדָ ֵ֤אי קֳ דָ ם־מַ לְ כָא֙ וְ ָ ֣א ְמ ִּ ָ֔רין ָ ַֽלא־
יתי ֲאנָש֙ ַעל־יַבֶּ ְש ָ֔ ָתא ִּ֚ ִּדי ִּמלַ ֣ת מַ לְ ָָ֔כא יּוכַ ַ֖ל לְ הַ ֲחוָיָ ָ֑ה
ִּא ַ ֵ֤
ָל־מלְֶּך֙ ַ ֣רב וְ שַ לִָּ֔ יט ִּמלָ ֵ֤ה כִּ ְדנָה֙ לָ ֣א ְש ָ֔אל
כָל־קֳ ֗בל ִּ֚ ִּדי כ ֶּ֙
לְ כָל־חַ ְר ַ֖טם וְ אָ ַ ָ֥שף וְ כ ְַש ָ ַֽדי׃
יתי
ירה וְ אָ ח ֳָרן֙ לָ ֣א ִּא ָ֔ ַ
ּומלְ ֵ֨ ָתא ִּ ַֽדי־מַ לְ כָ ֵ֤ה שָ א ֙ל יַקִּ ָ ָ֔
ִּ Dan. 2:11
ִּ ָ֥די יְ חַ ּוִּ נַ ַּ֖ה קֳ ָ ֣דם מַ לְ כָ ָ֑א לָה֣ן אֱ ל ִָָּ֔הין ִּ֚ ִּדי ְמ ָ ֣ד ְר ָ֔הֹון עִּ ם־
בִּ ְש ָ ַ֖רא לָ ָ֥א ִּא ַֽיתֹוהִּ י׃
 Dan. 2:12כָל־קֳ ֣בל ְד ָָ֔נה מַ לְ ֵָ֕כא בְ נַ ַ֖ס ּוקְ ַצ֣ף שַ ִּגָ֑יא וַאֲ מַ ר֙
ימי בָ ֶּ ַֽבל׃
לְ ֣הֹובָ ָ֔ ָדה לְ ַ֖כל חַ כִּ ָ֥
ּובעָ֛ ֹו דָ נִּ יָ֥אל
 Dan. 2:13וְ דָ ָ ֣תא נֶּפְ קַָ֔ ת וְ חַ ִּ ַֽכימַ יָ ַ֖א ִּ ַֽמ ְתקַ ְט ִּ ָ֑לין ְ
וְ חַ בְ ַ֖רֹוהִּ י לְ הִּ ְתקְ טָ ָ ַֽלה׃ פ
ּוט ָ֔עם לְ אַ ְריֵ֕ ֹוְך ַרב־
אדיִּ ן דָ נִּ ֗יאל ה ֲִּתיב֙ ע ָ ֣טא ְ
 Dan. 2:14ב ַ ֣
ימי בָ ֶּ ַֽבל׃
טַ בָ חַ יָ ַ֖א ִּ ֣די מַ לְ כָ ָ֑א ִּ֚ ִּדי נְ פַ ֣ק לְ קַ טָ ָָ֔לה לְ חַ כִּ ַ֖
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ַל־מה
יטא ִּ ַֽדי־מַ לְ ָָ֔כא ע ָ ָ֥
 Dan. 2:15עָנ֣ה וְ אָ ֗ ַמר לְ אַ ְריֹוְך֙ שַ לִּ ָ ֣
הֹודע
דָ ָ ָ֛תא ְמהַ חְ צְ ָפַ֖ה ִּמן־קֳ ָ ֣דם מַ לְ כָ ָ֑א א ַ ֱ֣דיִּ ן ִּמלְ ָ֔ ָתא ַ ָ֥
אַ ְריַ֖ ֹוְך לְ דָ נִּ יַֽאל׃
ן־לּה
 Dan. 2:16וְ ָ ֣דנִּ ָ֔יאל עַ ַ֖ל ּובְ עָ ֣ה ִּמן־מַ לְ כָ ָ֑א ִּ֚ ִּדי ז ָ ְ֣מן יִּ נְ ת ָ֔
ּופִּ ְש ָ ַ֖רא לְ ַ ַֽה ֲחוָיָ ָ֥ה לְ מַ לְ ָ ַֽכא׃ פ
 Dan. 2:17א ַ ֱָ֥דיִּ ן ָ ַֽדנִּ יַ֖אל לְ בַ יְ ֣תּה אֲזַ ָ֑ל ְ֠ ְו ַל ֲחנַנְ יָה ִּ ַֽמישָ ַ֧אל
הֹודע׃
ַו ֲעז ְַריָ ָ֛ה חַ בְ ַ֖רֹוהִּ י ִּמלְ ָ ָ֥תא ַ ַֽ
ַל־רזָ ַ֖ה
 Dan. 2:18וְ ַרח ֲִּ֗מין לְ ִּמבְ עא֙ ִּמן־קֳ דָ ם֙ אֱלָ ּ֣ה ְשמַ ָָ֔יא ע ָ
ימי
ם־ש ָ ַ֖אר חַ כִּ ָ֥
ְדנָ ָ֑ה ִּ ֣די לָ ֵ֤א יְ ַֽהבְ דּון֙ דָ נִּ י֣אל וְ חַ בְ ָ֔רֹוהִּ י עִּ ְ
בָ ֶּ ַֽבל׃
 Dan. 2:19א ֗ ֱַדיִּ ן לְ דָ נִּ יָ֛אל בְ חֶּ זְוָ ָ֥א ִּ ַֽדי־לילְ יָ ַ֖א ָרזָ ֣ה ג ִּ ֲָ֑לי א ֱַ֙דיִּ ן֙
ָ ַֽדנִּ ָ֔יאל בָ ִּ ַ֖רְך ֶּלאֱלָ ָּ֥ה ְשמַ ָיַֽא׃
 Dan. 2:20עָנֵ֤ה ָ ַֽדנִּ יא ֙ל וְ אָ ָ֔ ַמר ֶּלה ֱֵ֨וא ְש ֵ֤מּה ִּ ַֽדי־אֱ לָהָ א֙ ְמבָ ַ ָ֔רְך
ּה־היא׃
בּור ָ ַ֖תא ִּ ָ֥די ַֽל ִּ ַֽ
ִּמן־עָלְ ָ ַ֖מא וְ עַ ֣ד־עָלְ ָ ָ֑מא ִּ ַ֧די חָ כְ ְמ ָ ָ֛תא ּוגְ ְ
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ְ ְ֠ Dan. 2:21והּוא ְמהַ ְשנֵ֤א עִּ דָ ַניָא֙ וְ ז ְִּמ ַנ ָָ֔יא ְמהַ עְ ָ֥דה מַ לְ ִּ ַ֖כין
ימין ּומַ נְ ְדעָ ַ֖א לְ י ְָדעָ֥י
ּומהָ ֣קים מַ לְ ִּ ָ֑כין יָהֵ֤ב חָ כְ ְמתָ א֙ לְ חַ כִּ ִָּ֔
ְ
בִּ ָינַֽה׃
ּומסַ ְת ָר ָ ָ֑תא יָדַ ע֙ ָ ֣מה בַ חֲשֹו ָָ֔כא
ָ֛ Dan. 2:22הּוא גָלָ֥א ע ִַּמיקָ ָ ַ֖תא ְ
הֹורא עִּ ָ֥מּה ְש ַֽרא׃
(ונהירא) ּונְ ָ ַ֖
ּומשַ בַ ח֙ ֲא ָָ֔נה ִּ ַ֧די
הֹודא ְ
 Dan. 2:23לָ ְ֣ך ׀ אֱ לָ ּ֣ה אֲבָ הָ ֗ ִּתי ְמ ֵ֤
בּור ָ ַ֖תא יְ ַה֣בְ ְת ִּ ָ֑לי ּוכְ עַ ֵ֤ן ַֽהֹודַ עְ ַ֙תנִּ י֙ ִּ ַֽדי־בְ ע֣ינָא
חָ כְ ְמ ָ ָ֛תא ּוגְ ְ
י־מלַ ָ֥ת מַ לְ כָ ַ֖א הֹודַ עְ ֶּ ַֽתנָא׃
ִּמ ָָ֔נְך ִּ ַֽד ִּ
 Dan. 2:24כָל־קֳ ֣בל ְד ָ֗נה ָ ַֽדנִּ יא ֙ל עַ ֣ל עַל־אַ ְריָ֔ ֹוְך ִּ֚ ִּדי מַ ִּנ֣י מַ לְ ָָ֔כא
ימי בָ בֶּ ֙ל
ר־לּה לְ חַ כִּ ֵ֤
ימי בָ ֶּבָ֑ל אֲזַ ֣ל ׀ וְ כ֣ן ֲאמַ ֗
לְ הֹובָ ָ ַ֖דה לְ חַ כִּ ֣
הֹובד הַ ֙עלְ נִּ י֙ קֳ ָ ֣דם מַ לְ ָָ֔כא ּופִּ ְש ָ ַ֖רא לְ מַ לְ כָ ָ֥א אֲחַ ּוַֽא׃
ל־ת ָ֔
אַ ְ
ס
 Dan. 2:25א ַ ֱֵ֤דיִּ ן אַ ְריֹוְך֙ בְ הִּ ְתבְ הָ ָָ֔לה הַ נְ עָ֥ל לְ דָ נִּ יַ֖אל קֳ ָ ֣דם
ר־לּה ִּ ַֽדי־הַ ְשכַ ֵ֤חַ ת גְ בַ ר֙ ִּמן־בְ נֵ֤י ָ ַֽגלּותָ א֙ ִּ ֣די
מַ לְ כָ ָ֑א וְ כ֣ן אֲ מַ ֗
הֹודע׃
יְ ָ֔הּוד ִּ ָ֥די פִּ ְש ָ ַ֖רא לְ מַ לְ כָ ָ֥א יְ ַ ַֽ
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אצָ֑ר
 Dan. 2:26עָנֵ֤ה מַ לְ כָא֙ וְ אָ ַ ֣מר לְ דָ נִּ ָ֔יאל ִּ ָ֥די ְש ַ֖מּה בלְ ְטשַ ַ
יתְך כ ָ֗הל לְ הֹודָ ע ַ ָֻ֛תנִּ י חֶּ לְ ָ ָ֥מא ִּ ַֽדי־חֲזַ֖ית
(האיתיך) ַ ַֽה ִּא ָ ֣
ּופִּ ְש ַֽרּה׃
 Dan. 2:27עָנַ֧ה דָ נִּ יָ֛אל קֳ ָ ָ֥דם מַ לְ כָ ַ֖א וְ אָ ַ ָ֑מר ָרזָה֙ ִּ ַֽדי־מַ לְ כָ ֣א
ימין ָ ַֽא ְש ֗ ִּפין חַ ְרט ִֻּמין֙ ָגז ִּ ְָ֔רין יָכְ ִּ ַ֖לין לְ ַ ַֽה ֲחוָיָ ָ֥ה
שָ ָ֔אל לָ ַ֧א חַ כִּ ִּ ֣
לְ מַ לְ ָ ַֽכא׃
הֹודע לְ מַ לְ כָא֙
יתי אֱלָ ֵּ֤ה בִּ ְשמַ יָא֙ גָל֣א ָר ָ֔ ִּזין וְ ֗ ַ
 Dan. 2:28בְ ַ ַ֡רם ִּא ַ֞ ַ
נְ ַֽבּוכ ְַדנ ָ֔ ֶַּצר ָ ָ֛מה ִּ ָ֥די ֶּלהֱוַ֖א ְבאַ ח ִּ ֲ֣רית יֹומַ יָ ָ֑א חֶּ לְ ֵ֨ ָמְך ה וְ חֶּ זְוָ֥י
ל־מ ְשכְ ָבְַ֖ך ְדנָ ָ֥ה ַֽהּוא׃ פ
אשְך ַ ַֽע ִּ
ר ָ ָ֛
ַל־מ ְשכְ ָבְ֣ך ְסלִָּ֔ קּו ָ ָ֛מה ִּ ָ֥די
֣ ַ Dan. 2:29אנְ ְתה מַ לְ ָ֗כא ַרעְ יֹונְָך֙ ע ִּ
ה־די ֶּלהֱוַֽא׃
הֹודעָ ְַ֖ך מָ ִּ ָ֥
ֶּלהֱוַ֖א אַ ח ֲ֣רי ְדנָ ָ֑ה וְ גָלַ֧א ָרזַיָ ָ֛א ְ
יתי בִּ י֙ ִּמן־כָל־חַ ַי ָָ֔יא ָרזָ ָ֥א
י־א ַ ָ֥
ַ Dan. 2:30ו ֲא ָ֗נה ָלֵ֤א בְ חָ כְ מָ ה֙ ִּ ַֽד ִּ
הֹוד ָ֔עּון
ל־דבְ ַרת֙ ִּ ֵ֤די פִּ ְש ָרא֙ לְ מַ לְ כָ ֣א יְ ְ
ְדנָ ַ֖ה ג ִּ ֱ֣לי ִּ ָ֑לי ל ָ֗הן ַע ִּ
וְ ַרעְ יֹונָ֥י לִּ בְ ָבְַ֖ך ִּתנְ ַ ַֽדע׃
֣ ַ Dan. 2:31אנְ ְתה מַ לְ ָ֗כא חָ זֵ֤ה ֲה ֙ ַויְ ָ֙ת ַוא ֲֵ֨לּו צְ לָ֥ם חַ ד֙ שַ ִָּ֔גיא
צַ לְ ֵ֨ ָמא ִּדכָ֥ן ַ ָ֛רב וְ זִּיוָּ֥ה י ִּ ַַ֖תיר קָ ֣אם לְ קָ בְ לָ ְָ֑ך וְ רוַּ֖ה ְד ִּ ַֽחיל׃
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י־ד ַה֣ב ָ֔ ָטב ח ֲָ֥דֹוהִּ י ְּוד ָרעַ֖ ֹוהִּ י
֣ Dan. 2:32הּוא צַ לְ ֗ ָמא ראשּה֙ ִּ ַֽד ְ
ֹוהי וְ י ְַרכ ַָ֖תּה ִּ ָ֥די נְ ָ ַֽחש׃
ִּ ֣די כְ ַ ָ֑סף ְמעָ֥ ִּ
 Dan. 2:33שָ ַ֖קֹוהִּ י ִּ ֣די פ ְַרזֶּ ָ֑ל ַרגְ ֵ֕לֹוהִּ י (מנהון) ִּמנְ הין֙ ִּ ֣די פ ְַר ֶָּ֔זל
ּומנְ הַ֖ין ִּ ָ֥די ח ַ ֲַֽסף׃
(ומנהון) ִּ
ידיִּ ן
 Dan. 2:34חָ ז֣ה ֲה ֗ ַויְ תָ ְ֠ ַעד ִּ ֣די הִּ ְתגְ זֶּ ֵ֤ ֶַּֽרת ֶּ֙אבֶּ ן֙ ִּדי־לָ ֣א בִּ ָ֔ ַ
ַל־רגְ ָ֔לֹוהִּ י ִּ ָ֥די פ ְַרזְלָ ַ֖א וְ חַ ְספָ ָ֑א וְ הַ ַ֖דקֶּ ת
ּומ ָחֵ֤ת לְ צַ לְ מָ א֙ ע ַ
ְ
הִּ ַֽמֹון׃
אדיִּ ן ָ ֣דקּו ַכח ַ֡ ֲָדה ַפ ְר ְז ָל ֩א חַ ְס ֵָ֨פא נְ חָ שָ א כ ְַספָ ֣א
 Dan. 2:35ב ַ ֣
רּוחא
ן־א ְדרי־קַָ֔ יִּ ט ּונְ ָ ֵ֤שא ִּהמֹון֙ ָ֔ ָ
וְ דַ ה ֗ ֲָבא ַוהֲוֹו֙ כְ ע֣ ּור ִּמ ִּ
י־מ ָח֣ת לְ צַ לְ ֗ ָמא
וְ כָל־א ַ ֲַ֖תר לָא־הִּ ְשתֲ כַ ֣ח לְ ָ֑הֹון וְ אַ בְ נָ ֣א ׀ ִּ ַֽד ְ
ּומלָ ָ֥ת כָל־אַ ְר ָ ַֽעא׃
הֲוָ ָ֛ת לְ ָ֥טּור ַ ַ֖רב ְ
אמר קֳ דָ ם־מַ לְ ָ ַֽכא׃
ְ Dan. 2:36דנָ ֣ה חֶּ לְ ָ֔ ָמא ּופִּ ְש ַ֖רּה נ ַ ָ֥
֣ ַ Dan. 2:37אנְ ְתה מַ לְ ָָ֔כא ֶּ ַ֖מלְֶּך מַ לְ כַיָ ָ֑א ִּ֚ ִּדי אֱלָ ּ֣ה ְשמַ ָָ֔יא
ב־לְך׃
כּותא חִּ ְסנָ ָ֛א וְ תָ קְ פָ ָ֥א ִּ ַֽויקָ ָ ַ֖רא יְ הַ ָ ַֽ
מַ לְ ָ ָ֥
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ָל־די (דארין) ָ ַֽדיְ ִּ ֣רין ְ ַֽבני־ ְ֠ ֲאנָשָ א חי ֵ֨ ַות בָ ָ ֵ֤רא
ּ Dan. 2:38ובְ כ ִּ ֣
ה־הּוא
ידְך וְ הַ ְשלְ ָטְַ֖ך בְ כָלְ ָ֑הֹון אַ נְ ְת ָ֔
עֹוף־שמַ יָא֙ יְ ַה֣ב בִּ ָ֔ ָ
ְ
וְ
אשה ִּ ָ֥די דַ ֲה ָ ַֽבא׃
ר ָ ַ֖
ּ Dan. 2:39ובָ ְת ָ ֗רְך ְת ָ֛קּום מַ לְ כָ֥ ּו אָ ח ִּ ֳַ֖רי א ַ ֲ֣רעא ִּמנָ ְַָֽ֑ך ּומַ לְ כֵ֨ ּו
(תליתיא) ְתלִּ יתָ ָ ֵ֤אה אָ ח ֳִּרי֙ ִּ ֣די נְ חָ שָָ֔ א ִּ ָ֥די ִּת ְשלַ ַ֖ט בְ כָל־
אַ ְר ָ ַֽעא׃
ּ Dan. 2:40ומַ לְ כּו֙ (רביעיה) ְר ִּ ֣ביע ָ֔ ָָאה תֶּ הֱוָ֥א תַ קִּ יפָ ַ֖ה
כְ פ ְַרזְלָ ָ֑א כָל־קֳ ֗בל ִּ ֵ֤די פ ְַר ְז ָלא֙ ְמהַ ֵ֤דק וְ חָ ש ֙ל ָ֔כלָא
ָל־אלַ֖ין תַ ִּ ָ֥דק וְ ת ַֽרעַ ׃
י־מ ָרעַ ָ֥ע כ ִּ
ּוַֽ כְ פ ְַרזְלָ ָ֛א ִּ ַֽד ְ
 Dan. 2:41וְ ִּ ַֽדי־ ֲח ַזיְ תָ ה ַרגְ לַיָ ֣א וְ אֶּ צְ בְ ע ֗ ָָתא (מנהון) ִּמנְ ַ֞הן ח ַ ֲֵ֤סף
ּומנְ ה֣ין פַ ְר ֶָּ֔זל מַ לְ כֵ֤ ּו פְ לִּ יגָה֙ תֶּ ה ֱָ֔וה
ִּ ַֽדי־פֶּחָ ר֙ (ומנהון) ִּ
א־בָּ֑ה כָל־קֳ ב ֙ל ִּ ֣די ֲח ַָ֔זיְ תָ ה
ּומן־נִּ צְ בְ ָ ָ֥תא ִּ ָ֥די פ ְַר ְזלָ ַ֖א ֶּ ַֽלהֱו ַ
ִּ
ֵַ֨פ ְר ְז ָָ֔לא ְמע ַ ַָ֖רב בַ ח ַ ֲָ֥סף ִּט ָינַֽא׃
 Dan. 2:42וְ אֶּ צְ בְ עָ ת֙ ַרגְ ַל ָָ֔יא (מנהון) ִּמנְ הָ֥ין פַ ְרזֶּ ַ֖ל (ומנהון)
ּומנַ ַּ֖ה
ּומנְ ה֣ין ח ַ ֲָ֑סף ִּמן־קְ ָצֵ֤ת מַ לְ כּותָ א֙ תֶּ הֱו֣ה תַ קִּ י ָָ֔פה ִּ
ִּ
תֶּ הֱוָ֥ה ְתבִּ ָ ַֽירה׃
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( Dan. 2:43די) וְ ִּ ֣די ֲח ַ֗זיְ תָ פ ְַר ְזלָא֙ ְמע ַָרב֙ בַ ח ַ ֲ֣סף ִּטי ָָ֔נא
ִּמ ְתע ְָר ִּ ֵ֤בין ֶּלהֱון֙ בִּ ז ַ ְ֣רע ֲאנָשָָ֔ א וְ ָ ַֽלא־ ֶּלה ֱָ֥ון דָ ְב ִּ ַ֖קין ְדנָ ֣ה עִּ ם־
ְדנָ ָ֑ה ַֽהא־כְ ִּ ֣די פ ְַר ְז ָָ֔לא לָ ָ֥א ִּמ ְתע ַ ַָ֖רב עִּ ם־חַ ְס ָ ַֽפא׃
יהֹון ִּ ַ֧די מַ לְ כַיָ ֣א ִּאנ֗ ּון יְ קִּ י ֩ם אֱ ֵָ֨לּה ְשמַ יָ ֵ֤א
ּ Dan. 2:44וַֽ בְ יֹומ ַ֞
כּותה לְ עַ ָ֥ם אָ ח ָ ֳַ֖רן לָ ֣א
ּומלְ ָ֔ ָ
מַ לְ כּו֙ ִּ ֵ֤די לְ עָלְ ִּמין֙ לָ ֣א ִּת ְתחַ ָ֔ ַבל ֵ֨ ַ
ָל־אל֣ין מַ לְ כְ ו ָ֔ ָָתא וְ ִּ ַ֖היא ְת ָ֥קּום
ִּת ְש ְת ִּ ָ֑בק תַ ִּ ֵ֤דק וְ תָ סיף֙ כ ִּ
לְ עָלְ מַ ָיַֽא׃
טּור ֩א ִּא ְתגְ ֵֶּ֨ז ֶּרת אֶּ בֶּ ן ִּדי־
 Dan. 2:45כָל־קֳ ֣בל ִּ ַֽדי־ ֲח ַַ֡זיְ תָ ִּ ֣די ִּמ ָ
ידיִּ ן ְ֠ ְוהַ דֶּ קֶּ ת פ ְַר ְז ֵָ֨לא נְ חָ ָ ֵ֤שא חַ ְס ָפא֙ כ ְַספָ ֣א וְ דַ ה ָ֔ ֲָבא
לָ ֣א בִּ ֗ ַ
הֹודע לְ מַ לְ ָָ֔כא ָ ָ֛מה ִּ ָ֥די ֶּלהֱוַ֖א אַ ח ֲ֣רי ְדנָ ָ֑ה וְ י ִּ ַָ֥ציב
אֱלָ ָּ֥ה ַרב֙ ַ ֣
ימן פִּ ְש ַֽרּה׃ פ
ּומה ַ ָ֥
חֶּ לְ ָ ַ֖מא ְ
ְ֠ Dan. 2:46באדַ יִּ ן מַ לְ כָ ֵ֤א נְ ַֽבּוכ ְַדנֶּצַ ר֙ נְ פַ ֣ל עַל־אַ נְ ָ֔פֹוהִּ י
ּומנְ חָ ה֙ וְ ִּנ֣יח ִָּ֔חין א ַ ֲַ֖מר לְ נ ָ ַָ֥סכָה ַֽלּה׃
ּולְ דָ נִּ יַ֖אל ְס ִּגָ֑ד ִּ
 Dan. 2:47עָנ ֩ה מַ לְ ֵָ֨כא לְ דָ נִּ יאל וְ אָ ֗ ַמר ִּמן־קְ שט֙ ִּ ֣די ֱא ָלהֲכ֗ ֹון
֣הּוא אֱלָ ַּ֧ה ֱאל ִּ ָָ֛הין ּומָ ָ֥רא מַ לְ ִּ ַ֖כין וְ גָל֣ה ָרזִּ ָ֑ין ִּ ֣די יְ ָ֔כלְ תָ
לְ ִּמגְ לַ֖א ָרזָ ָ֥ה ְד ָנַֽה׃
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 Dan. 2:48א ֵ֨ ֱַדיִּ ן מַ לְ ָכא לְ דָ נִּ י֣אל ַר ִּ֗בי ּומַ ְת ֵָ֨נן ַרבְ ְר ָבֵ֤ן שַ גִּ יאָ ן֙
ב־סגְ ָ֔ ִּנין עַ ַ֖ל
ָל־מ ִּדינַ ֣ת בָ ֶּבָ֑ל וְ ַר ִּ
ב־לּה וְ ֵ֨ ַה ְשלְ ָ֔טּה עַ ַ֖ל כ ְ
יְ הַ ָ֔
ימי בָ ֶּ ַֽבל׃
כָל־חַ כִּ ָ֥
 Dan. 2:49וְ דָ נִּ יא ֙ל בְ עָ ֣א ִּמן־מַ לְ ָָ֔כא ּומַ ֗ ִּני עַ ֵ֤ל ע ִּ ֲַֽב ְידתָ א֙ ִּ֚ ִּדי
ישְך ַועֲב֣ד נְ גָ֑ ֹו וְ דָ נִּ יַ֖אל בִּ ְת ַ ָ֥רע
ְמ ִּדינַ ֣ת בָ ָ֔ ֶּבל לְ שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ַ֖
מַ לְ ָ ַֽכא׃ פ
דניאל ג
ההצלה מכבשן האש
י־ד ָ֔ ַהב רּומּה֙ אַ ִּ ֣מין
 Dan. 3:1נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצ֣ר מַ לְ ָ֗כא עֲבַ ד֙ צְ ל֣ם ִּ ַֽד ְ
דּורא ִּב ְמ ִּדינַ ַ֖ת
ִּש ָ֔ ִּתין פְ תָ יַּ֖ה אַ ִּ ֣מין ִּ ָ֑שת אֲקִּ ימּה֙ בְ בִּ קְ עַ ֣ת ָ ָ֔
בָ ֶּ ַֽבל׃

10

)A8 Tanachin jakeet (ARAMEA, TEKSTIT

Juha Muukkonen 24.10.2018, www.gen.fi

ּ Dan. 3:2ונְ בּוכ ְַדנ ֶַּצ֣ר מַ לְ ַָ֡כא ְש ַַ֡לח לְ ִּמכְ נַ ֣ש ׀ ַ ַֽלאֲחַ ְשדַ ְרפְ ַנ ַָ֡יא
ִּסגְ נַיָ ֣א ּוַֽ ַפ ֲחו ַ֡ ָָתא אֲדַ ְר ָגז ְַר ָי ֩א גְ ֵ֨ ָדבְ ַריָ ֵ֤א ְדתָ בְ ַריָא֙ ִּתפְ תָ ָ֔יא
וְ ַ֖כל ִּשלְ טנ֣י ְמ ִּ ַֽדינ ָ ָָ֑תא לְ מתא֙ ַל ֲחנֻכַ ֣ת צַ לְ ָ֔ ָמא ִּ ָ֥די ה ֲַ֖קים
נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצָ֥ר מַ לְ ָ ַֽכא׃
אדיִּ ן ִּ ַֽמ ְתכַנְ ַ֡ ִּשין אֲ חַ ְשדַ ְרפְ ַנ ַָ֡יא ִּסגְ נַיָ ֣א ּוַֽ ַפ ֲחו ַ֡ ָָתא
 Dan. 3:3ב ַ֡ ַ
אֲדַ ְר ָגז ְַריָ ֣א גְ דָ בְ ַר ָי ֩א ְד ֵ֨ ָתבְ ַר ָיא ִּתפְ תָ ֗יא וְ כ ֙ל ִּשלְ טנ֣י
ְמ ִּ ַֽדינ ָ֔ ָָתא ַל ֲחנֻכַ ֣ת צַ לְ ָ֔ ָמא ִּ ָ֥די ה ֲַ֖קים נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצ֣ר מַ לְ כָ ָ֑א
(וקאמין) וְ ָ ַֽקיְ ִּמין֙ לָקֳ ֣בל צַ לְ ָ֔ ָמא ִּ ָ֥די ה ֲַ֖קים נְ בּוכ ְַדנ ַ ֶַּֽצר׃
 Dan. 3:4וְ כָרֹוזָ ַ֖א קָ ֣רא בְ ָחָ֑יִּ ל לְ כֵ֤ ֹון ָ ַֽא ְמ ִּרין֙ ַ ַֽע ְממַ ָָ֔יא אֻמַ יָ ַ֖א
וְ לִּ שָ נ ַָיַֽא׃
י־ת ְש ְמ ַ֡עּון ָ ֣קל קַ ְרנָ ֣א ְ֠מַ ְשרֹוקִּ יתָ א
 Dan. 3:5בְ עִּ דָ ַָ֡נא ִּ ַֽד ִּ
סּומ ֣פנְ ָָ֔יה וְ ַ֖כל זְנ֣י
(קיתרוס) קַ ְת ֵ֨רֹוס סַ בְ כָ ֵ֤א פְ סַ נְ ת ִּרין֙ ְ
זְמָ ָ ָ֑רא ִּתפְ לֵ֤ ּון וְ ִּת ְסגְ דּון֙ לְ ֶּ ֣צלֶּם דַ ה ָ֔ ֲָבא ִּ ָ֥די ה ֲַ֖קים נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצָ֥ר
מַ לְ ָ ַֽכא׃
ן־די־לָ ָ֥א יִּ פַ֖ל וְ יִּ ְסגֻ ָ֑ד בַ ּה־שַ ע ָ ֲ֣תא יִּ ְת ְר ָ֔מא לְ גַֽ ֹוא־
ּ Dan. 3:6ומַ ִּ
נּורא י ִּ ַָֽק ְד ָ ַֽתא׃
אַ ָ֥תּון ָ ַ֖
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 Dan. 3:7כָל־קֳ ב֣ל ְד ַָ֡נה בּה־ז ְִּמ ַָ֡נא כְ ִּ ֣די ָ ַֽש ְמ ִּ ֣עין ָ ַֽכל־ע ְַממַ ַָ֡יא
ָ ֣קל קַ ְר ָנ ֩א מַ ְש ֵ֨רֹוקִּ יתָ א (קיתרס) קַ ְת ֵ֤רֹוס שַ בְ כָא֙
ל־ע ְממַ ָיא אֻמַ יָ ֣א
פְ סַ נְ ט ִּ ָ֔רין וְ ַ֖כל זְנ֣י זְמָ ָ ָ֑רא ָנַֽפְ לִֵּ֨ ין ָ ַֽכ ַ ַֽ
וְ לִּ שָ ַנ ָ֗יא ָ ַֽסגְ ִּדין֙ לְ ֶּ ֣צלֶּם דַ ה ָ֔ ֲָבא ִּ ָ֥די ה ֲַ֖קים נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצָ֥ר מַ לְ ָ ַֽכא׃
 Dan. 3:8כָל־קֳ בֵ֤ל ְדנָה֙ בּה־ז ְִּמ ָָ֔נא קְ ִּ ַ֖רבּו גֻבְ ִּ ֣רין כ ְַשדָ ִּ ָ֑אין
יהֹון ִּ ָ֥די יְ הּודָ יַֽא׃
ַואֲכַ ָ֥לּו קַ ְרצ ַ֖
 Dan. 3:9עֲנֹו֙ וְ ָ ֣א ְמ ִּ ָ֔רין לִּ נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצַ֖ר מַ לְ כָ ָ֑א מַ לְ כָ ַ֖א לְ עָלְ ִּ ָ֥מין
ח ִּ ֱַֽיי׃
( Dan. 3:10אנתה) ַ ֣אנְ ְת מַ לְ כָא ָ ֣ש ְמתָ ְטע ֒ם ִּ ֣די כָל־ ֱא ַָ֡נש ִּ ַֽדי־
יִּ ְש ַ֡ ַמע ָ ֣קל קַ ְרנָ ֣א ְ֠מַ ְשרקִּ יתָ א (קיתרס) קַ ְת ֵ֨רֹוס שַ בְ כָ ֵ֤א
סּופנְ ָָ֔יה וְ ַ֖כל זְנ֣י זְמָ ָ ָ֑רא יִּ פָ֥ל וְ יִּ ְסגֻ ַ֖ד
פְ סַ נְ ת ִּרין֙ (וסיפניה) וְ ֣
לְ ֶּ ָ֥צלֶּם דַ ה ָ ֲַֽבא׃
נּורא
ן־די־לָ ָ֥א יִּ פַ֖ל וְ יִּ ְסגֻ ָ֑ד יִּ ְת ְר ֵ֕מא לְ גַֽ ֹוא־אַ ָ֥תּון ָ ַ֖
ּ Dan. 3:11ומַ ִּ
י ִּ ַָֽק ְד ָ ַֽתא׃
אין ִּ ַֽדי־מַ ִּנֵ֤יתָ י ְָתהֹון֙ עַל־עֲבִּ ידַ ת֙
יתי גֻבְ ִּ ֣רין יְ הּודָ ִּ֗
ִּ Dan. 3:12א ַ֞ ַ
ישְך ַועֲב֣ד נְ גָ֑ ֹו גֻבְ ַריָ ֣א ִּא ֗לְך לָא־
ְמ ִּדינַ ֣ת בָ ָ֔ ֶּבל שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ַ֖
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שֵָ֨ ַֽמּו (עליך) עֲלָ ְֵ֤ך מַ לְ כָא֙ ְט ָ֔עם (לאלהיך) ַֽלאלָהָ ְך֙ לָ ֣א
ימתָ לָ ָ֥א סָ גְ ִּ ַֽדין׃ ס
פָלְ ִָּ֔חין ּולְ ֶּ ַ֧צלֶּם דַ ה ֲָבָ֛א ִּ ָ֥די ֲה ַ֖ק ְ
אדיִּ ן נְ בּוכ ְַדנֶּצַ ר֙ ִּב ְרגַ ֣ז ַוח ָ֔ ֲָמה אֲמַ ר֙ לְ הַ יְ תָ ָָ֔יה
 Dan. 3:13ב ַ ֵ֤
יתיּו קֳ ָ ָ֥דם
אדיִּ ן֙ ג ְֻב ַריָ ֣א ִּא ָ֔לְך ה ָ ַ֖
ישְך ַועֲב֣ד נְ גָ֑ ֹו ב ַ֙
לְ שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ַ֖
מַ לְ ָ ַֽכא׃
ישְך
 Dan. 3:14עָנֵ֤ה נְ ֻ ַֽבכ ְַדנֶּצַ ר֙ וְ אָ ַ ֣מר לְ ָ֔הֹון הַ צְ ֵ֕ ָדא שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ַ֖
ַועֲב֣ד נְ גָ֑ ֹו ַֽלאל ֗ ַָהי לָ ֵ֤א ִּ ַֽאיתיכֹון֙ ָ ַֽפלְ ִָּ֔חין ּולְ ֶּ ַ֧צלֶּם דַ ה ֲָבָ֛א ִּ ָ֥די
ה ֲַ֖קימֶּ ת לָ ָ֥א ָ ַֽסגְ ִּ ַֽדין׃
י־ת ְש ְמ ַ֡עּון
 Dan. 3:15כְ ַַ֞ען ַ֧הן ִּ ַֽאיתיכ֣ ֹון ע ֲִּת ִּ֗ידין ִּ ֣די בְ עִּ דָ ַָ֡נא ִּ ַֽד ִּ
יתא (קיתרס) קַ ְת ֣רֹוס שַ בְ ַָ֡כא
ָ ֣קל קַ ְרנָ ֣א מַ ְשרֹוקִּ ָ ֣
סּומ ֵ֨פנְ ָיה וְ ֣כל ׀ זְנ֣י זְמָ ָ ֗רא ִּתפְ ל֣ ּון וְ ִּת ְסגְ דּון
פְ סַ נְ ת ִּרי ֩ן וְ ְ
לְ צַ לְ ָ ֣מא ִּ ַֽדי־עַ בְ ד ֒ת וְ הן֙ לָ ֣א ִּת ְסגְ דָ֔ ּון בַ ּה־שַ ע ָ ֲ֣תה ִּת ְת ְר ָ֔מֹון
ן־הּוא ֱא ָָ֔לּה ָ֥די יְ ַֽשי ְזבִּ נְ כַ֖ ֹון
נּורא י ִּ ַָֽק ְד ָ ָ֑תא ּומַ ֣
לְ גַֽ ֹוא־אַ ָ֥תּון ָ ַ֖
ִּמן־יְ ָ ַֽדי׃
 Dan. 3:16עֲנ֗ ֹו שַ ְד ַ ֵ֤רְך מישַ ְך֙ ַועֲב֣ד נְ גָ֔ ֹו וְ אָ ְמ ִּ ַ֖רין לְ מַ לְ כָ ָ֑א
ל־דנָ ָ֛ה פִּ ְתגָ ַ֖ם
נְ ַֽבּוכ ְַדנ ָ֔ ֶַּצר ָ ַֽלא־חַ ְש ִֵּ֨חין אֲנַ ַ֧חְ נָה ַע ְ
בּותְך׃
ַלהֲתָ ָ ַֽ
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יתי ֱאל ַָ֙הנָא֙ ִּ ַֽדי־אֲנַ ֣חְ נָא ָ ַֽפלְ ִָּ֔חין י ִּ ַָ֖כל
 Dan. 3:17ה֣ן ִּא ֗ ַ
ּומן־יְ ָ ָ֥דְך מַ לְ כָ ַ֖א
נּורא י ִּ ַָֽק ְד ָ ָ֛תא ִּ
ָבּותנָא ִּמן־אַ ֵ֨תּון ָ ַ֧
לְ שיז ַ ָ֑
יְ ש ִּ ַֽיזב׃
א־לְַ֖ך מַ לְ כָ ָ֑א ִּ ֵ֤די (לאלהיך)
 Dan. 3:18וְ ה֣ן ָָ֔לא יְ ִּ ָ֥די ַע ֶּלהֱו ָ
יתנָא ָ ַֽפלְ ִָּ֔חין ּולְ ֶּ ַ֧צלֶּם דַ ה ֲָבָ֛א ִּ ָ֥די
ַֽלאלָהָ ְך֙ לָא־ (איתינא) ִּא ַ ֣
ימתָ לָ ָ֥א נִּ ְס ֻגַֽד׃ ס
ֲה ַ֖ק ְ
אדיִּ ן נְ בּוכ ְַדנֶּצַ ר הִּ ְת ְמ ִּ ֣לי ח ֗ ֱָמא ּוצְ לֵ֤ם אַ נְ פ֙ ֹוהִּ י֙
 Dan. 3:19ב ֵ֨ ַ
ישְך ַוע ֲ֣בד נְ גָ֑ ֹו עָנֵ֤ה
(אשתנו) אֶּ ְשתַ ָ֔ ִּני עַל־שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ַ֖
ד־שבְ ָָ֔עה עַ ָ֛ל ִּ ָ֥די חֲזַ֖ה לְ מזְיַּֽה׃
וְ אָ מַ ר֙ לְ מז֣א לְ אַ תּו ָָ֔נא ֵ֨ ַח ִּ
י־חיִּ ֙ל ִּ ֣די בְ חַ יְ ָ֔לּה אֲמַ ר֙ לְ ַכפ ָ֔ ָָתה
ּ Dan. 3:20ולְ גֻבְ ִּ ֵ֤רין גִּ ָ ַֽבר ַ֙
נּורא י ִּ ַָֽק ְד ָ ַֽתא׃
ישְך ַועֲב֣ד נְ גָ֑ ֹו לְ ִּמ ְר ֵ֕מא לְ אַ ָ֥תּון ָ ַ֖
לְ שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ַ֖
 Dan. 3:21באדַ יִּ ן גֻבְ ַריָ ֣א ִּא ֗לְך כְ ִּ֙פתּו֙ בְ סַ ְרבָ ליהֹון֙
יהֹון ְּור ִֵּ֕מיו
יהֹון וְ כ ְַרבְ ל ְָת ַ֖הֹון ּולְ בֻש ָ֑
(פטישיהון) פ ְַטש ָ֔
נּורא י ִּ ַָֽק ְד ָ ַֽתא׃
לְ גַֽ ֹוא־אַ ָ֥תּון ָ ַ֖
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ן־די ִּמלַ ֵ֤ת מַ לְ כָא֙ מַ חְ צְ ָָ֔פה וְ אַ תּונָ ַ֖א
 Dan. 3:22כָל־קֳ ֣בל ְד ָ֗נה ִּמ ִַּ֞
אז֣ה י ִּ ַָ֑ת ָירא גֻבְ ַריָ ֣א ִּא ֗לְך ִּ ֵ֤די הַ ִּ ֙סקּו֙ לְ שַ ְד ַ ֵ֤רְך מישַ ְך֙ ַוע ֲ֣בד
נּורא׃
יבַ֖א ִּ ָ֥די ָ ַֽ
נְ גָ֔ ֹו קַ ִּ ֣טל ִּה ָ֔מֹון ְשבִּ ָ
ישְך ַועֲב֣ד נְ גָ֑ ֹו
 Dan. 3:23וְ גֻבְ ַריָ ֵ֤א ִּאלְך֙ ְתלָ ֣ת ָ֔הֹון שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ַ֖
תּון־נּורא ָ ַֽיַֽקִּ ְד ָ ַ֖תא ְמכַפְ ִּ ַֽתין׃ פ
ָ ָ֥
נְ פַ ָ֛לּו לְ גַֽ ֹוא־אַ
 Dan. 3:24א ֱַ֙דיִּ ן֙ נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצ֣ר מַ לְ ָָ֔כא ְתוַ ַּ֖ה וְ ָ ֣קם בְ הִּ ְתבְ הָ לָ ָ֑ה ע ֵָ֨נה
גֹוא־נּורא֙
ָ
וְ אָ מַ ר לְ הַ ָ ַֽדבְ ֗רֹוהִּ י ֲה ָל ֩א ג ְֻב ִּ ֵ֨רין ְתלָתָ א ְר ֵ֤מינָא לְ
יבַ֖א מַ לְ ָ ַֽכא׃
ְמכַפְ ָ֔ ִּתין עָנַ ֵַֽ֤יִּ ן וְ אָ ְמ ִּרין֙ לְ מַ לְ ָָ֔כא יַצִּ ָ
 Dan. 3:25עָנ֣ה וְ אָ ֗ ַמר ָ ַֽהא־ ֲא ֵָ֨נה חָ זה גֻבְ ִּ ֣רין אַ ְרבְ ָ֗עה ְש ַ ֙ריִּ ן֙
יתי בְ ָ֑הֹון וְ רוּה֙ ִּ ֣די
ָא־א ַ ֣
ֹוא־נּורא ַוח ֲָבַ֖ל ל ִּ
ָ ָ֔
מַ הְ לְ ִּ ֣כין בְ גַֽ
(רביעיא) ְ ַֽר ִּביע ָ֔ ָָאה דָ ַ֖מה לְ בַ ר־ ֱאל ִּ ַָֽהין׃ ס
נּורא י ִּ ַָֽק ְדתָ ֒א
 Dan. 3:26באדַ יִּ ן קְ ֣רב נְ בּוכ ְַדנ ֗ ֶַּצר לִּ ְת ַרע אַ ֣תּון ָ ֣
ישְך ַועֲבד־נְ גָ֛ ֹו עַבְ ָ֛דֹוהִּ י ִּ ַֽדי־ ֱאל ָָהָ֥א
עָנ֣ה וְ אָ ֗ ַמר שַ ְד ַ ֵ֨רְך מ ַ ַ֧
ישְך
אדיִּ ן ָנַֽפְ ֗ ִּקין שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ָ֛
(עליא) עִּ ל ָ ַָ֖אה פֻ ֣קּו ֶּוא ֱָ֑תֹו ב ַ ֣
נּורא׃
ַועֲבָ֥ד נְ גַ֖ ֹו ִּמן־גָ֥ ֹוא ָ ַֽ
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ְּ֠ Dan. 3:27ו ִּ ַֽמ ְתכַנְ ִּשין אֲ חַ ְשדַ ְרפְ ַנ ַָ֞יא ִּסגְ נַיָ ֣א ּופַ ֲח ָותָ א וְ הַ דָ בְ ֣רי
נּורא ְבג ְֶּש ְמ ֗הֹון
א־ש ֵ֨לט ָ
מַ לְ ָכ ֒א חָ זַ ַֽ֣יִּ ן לְ גֻבְ ַריָ ֣א ִּא ַ֡לְך ִּד ֩י ָ ַֽל ְ
יהֹון ָל֣א ְשנָ֑ ֹו וְ ֣ריחַ
אשהֹון֙ לָ ֣א הִּ ְתחָ ַ ָ֔רְך וְ סָ ְרבָ ל ַ֖
ּושעַ ֵ֤ר ַֽר ְ
ְ
נָ֔ ּור לָ ָ֥א ע ָ ֲַ֖דת בְ ַֽהֹון׃
 Dan. 3:28ע ֵָ֨נה נְ ַֽבּוכ ְַדנֶּצַ ר וְ אָ ֗ ַמר בְ ִּ ֵ֤ריְך ֱא ָלהֲהֹון֙ ִּ ַֽדי־שַ ְד ַ ֵ֤רְך
י־שלַ ֵ֤ח מַ לְ אֲכּה֙ וְ שיזִּ ֣ב לְ עַבְ דָ֔ ֹוהִּ י ִּ ָ֥די ה
מישַ ְך֙ ַועֲב֣ד נְ גָ֔ ֹו ִּ ַֽד ְ
יה֣בּו (גשמיהון)
ּומלַ ֵ֤ת מַ לְ כָא֙ שַ ָ֔ ִּניו ו וִּ ַ
הִּ ְת ְר ִּ ַ֖חצּו עֲלָ֑ ֹוהִּ י ִּ
ג ְֶּש ְמ ֗הֹון ְִּ֠די ז ָ ַֽלא־יִּ פְ לְ ֵ֤חּון וְ ָ ַֽלא־יִּ ְסגְ דּון֙ לְ כָל־ ֱא ָָ֔לּה לָהַ֖ן
אלה ֲַֽהֹון׃
ל ָ ַֽ
אמר
ּומנִּ י ִּ ֣שים ְטע ֒ם ִּד ֩י כָל־ ֵַ֨עם אֻמָ ה וְ לִּ שָ֗ ן ִּ ַֽדי־י ַ ֵ֤
ִּ Dan. 3:29
(שלה) שָ לּו֙ עַ ֣ל ֱא ָלה ֲ֗הֹון ִּ ַֽדי־שַ ְד ַ ֵ֤רְך מישַ ְך֙ ַועֲב֣ד נְ גָ֔ ֹוא
הַ דָ ִּ ֣מין יִּ ְתע ֲָ֔בד ּובַ יְ ַ֖תּה נְ ו ִּ ָ֣לי יִּ ְשתַ ּוָ֑ה כָל־קֳ ֗בל ִּ ֣די לָ ֵ֤א ִּאיתַ י֙
אֱלָ ֣ה אָ ח ָ ֳָ֔רן ִּ ַֽדי־יִּ כֻ ָ֥ל לְ הַ צָ לָ ַ֖ה כִּ ְד ָנַֽה׃
ישְך ַועֲבָ֥ד נְ גַ֖ ֹו
אדיִּ ן מַ לְ ָ֗כא הַ צְ לַ ָ֛ח לְ שַ ְד ַ ָ֥רְך מ ַ ָ֛
 Dan. 3:30ב ַ ֣
בִּ ְמ ִּדינַ ָ֥ת בָ ֶּ ַֽבל׃ פ
ָל־ע ְממַ ַָ֞יא ֻאמַ יָ ַ֧א וְ לִּ שָ נַיָ ָ֛א
 Dan. 3:31נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצ֣ר מַ לְ ָ֗כא ְ ַֽלכ ַ ַֽ
ִּ ַֽדי־ (דארין) דָ יְ ִּ ָ֥רין בְ כָל־אַ ְרעָ ַ֖א ְשל ְָמכָ֥ ֹון יִּ ְש ַֽגא׃
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ַֽ ָ Dan. 3:32אתַ יָא֙ וְ ִּת ְמהַ ָָ֔יא ִּ֚ ִּדי ע ֲַב֣ד עִּ ִָּ֔מי ֱאל ָָהַ֖א (עליא)
עִּ ל ָ ָָ֑אה ְשפַ ָ֥ר ַֽ ָקדָ ַ ַ֖מי לְ הַ ֲחו ָָיַֽה׃
יפין
 Dan. 3:33אָ ת֙ ֹוהִּ י֙ כְ ָ ֣מה ַרבְ ְר ִָּ֔בין וְ ִּת ְמ ַ֖הֹוהִּ י כְ ָ ֣מה תַ קִּ ִּ ָ֑
ם־דר וְ ָ ַֽדר׃
מַ לְ כּותּה֙ מַ לְ כ֣ ּות ָע ַָ֔לם וְ שָ לְ טָ נַּ֖ה עִּ ָ ָ֥
דניאל ד
שיגעון נבוכדנצר
יתי וְ ַרעְ נַ ַַֽ֖ן בְ היכְ ִּ ַֽלי׃
 Dan. 4:1אֲנָ ֣ה נְ בּוכ ְַדנ ֗ ֶַּצר ְשלֵ֤ה הֲוית֙ בְ ב ָ֔ ִּ
ל־מ ְשכְ ִָּ֔בי וְ חֶּ זְוָ֥י
ָ֥ Dan. 4:2חלֶּם חֲזַ֖ית ִּ ַֽוידַ חֲלִּ נַ ָ֑נִּ י וְ הַ ְרה ִּרין֙ ַ ַֽע ִּ
אשי יְ בַ ֲהל ַֻנַֽנִּ י׃
ר ִּ ַ֖
ימי בָ ֶּבָ֑ל
ּומנִּ י֙ ִּ ֣שים ְט ָ֔עם לְ הַ נְ עָ לָ ֣ה ָ ַֽקדָ ָ֔ ַמי לְ ַ֖כל חַ כִּ ֣
ִּ Dan. 4:3
ִּ ַֽדי־פְ ַ ָ֥שר חֶּ לְ ָ ַ֖מא יְ ַֽה ְֹודע ַֻנַֽנִּ י׃
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אדיִּ ן (עללין) עָלִּ֗ ין חַ ְרטֻמַ יָא֙ ָ ַֽא ְש ַפ ָָ֔יא (כשדיא)
 Dan. 4:4ב ַ ֣
יהֹון ּופִּ ְש ַ֖רּה לָא־
כ ְַשדָ ַ֖אי וְ ָגז ְַריָ ָ֑א וְ חֶּ לְ ֗ ָמא אָ ַ ֵ֤מר ֲאנָה֙ קֳ ָ ֣דמ ָ֔
הֹוד ִּ ָ֥עין ִּ ַֽלי׃
ְמ ְ
י־ש ֵ֤מּה בלְ ְטשַ אצַ ר֙
 Dan. 4:5וְ עַ ֣ד אָ ח ֳַ֡רין ַעל ֩ ָ ַֽקדָ ֵ֨ ַמי דָ נִּ יאל ִּ ַֽד ְ
ישין בָּ֑ה וְ חֶּ לְ ָ ַ֖מא ָ ַֽקדָ ָ֥מֹוהִּ י
כְ ֻש֣ם ֱאל ִָָּ֔הי וְ ִּ ָ֛די ַֽרּוחַ ־ ֱאל ִּ ָָ֥הין קַ ִּד ִּ ַ֖
אַ ְמ ַֽרת׃
 Dan. 4:6בלְ ְטשַ אצַ ר ַ ֣רב חַ ְרטֻמַ ָי ֒א ִּ ֣די ׀ אֲנָ ֣ה יִּ ְד ֗עת ְִּ֠די ֣רּוחַ
ָל־רז לָא־אָ נ֣ס לָ ְָ֑ך חֶּ ז ְֵ֨וי חֶּ לְ ִּ ַ֧מי ִּ ַֽדי־
ישין֙ ָ֔ ָבְך וְ כ ָ ַ֖
ֱאל ִּ ֵָ֤הין קַ ִּד ִּ
חֲזָ֛ית ּופִּ ְש ַ֖רּה א ַ ֱַֽמר׃
ל־מ ְשכְ ִּ ָ֑בי חָ ז֣ה ה ֲָ֔וית ַו ֲאלָ֥ ּו ִּאילָ ָ֛ן
אשי ַ ַֽע ִּ
 Dan. 4:7וְ חֶּ זְוָ֥י ר ִּ ַ֖
רּומּה שַ ִּ ַֽגיא׃
בְ גָ֥ ֹוא אַ ְרעָ ַ֖א וְ ָ֥
ֲזֹותּה
ּות ִּ ָ֑קף וְ רּומּה֙ יִּ ְמ ֣טא לִּ ְשמַ ָָ֔יא ַוח ַ֖
ְ Dan. 4:8ר ָבָ֥ה ִּ ַֽאילָנָ ַ֖א ְ
לְ ָ֥סֹוף כָל־אַ ְר ָ ַֽעא׃
 Dan. 4:9עָפְ יֵּ֤ה שַ פִּ יר֙ וְ ִּאנְ ֣בּה שַ ִָּ֔גיא ּומָ זֵ֨ ֹון לְ ַ֖כלָא־בָּ֑ה
דּורן֙
ְתחתֹוהִּ י תַ ְטל֣ל ׀ חיוַ ֣ת בָ ָ ֗רא ּובְ עַנְ פ֙ ֹוהִּ י֙ (ידרון) יְ ָ
ּומנַּ֖ה יִּ ְתזִּ ָ֥ין כָל־בִּ ְש ָ ַֽרא׃
צִּ פ ֲ֣רי ְשמַ ָָ֔יא ִּ
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ל־מ ְשכְ ִּ ָ֑בי ַואֲלּו֙ ִּ ֣עיר
אשי ַ ַֽע ִּ
 Dan. 4:10חָ זָ֥ה הֲוָ֛ית בְ חֶּ זְוָ֥י ר ִּ ַ֖
ן־שמַ יָ ַ֖א נ ִּ ַָֽחת׃
וְ קַ ִָּ֔דיש ִּמ ְ
 Dan. 4:11קָ ֵ֨רא ְבחַ יִּ ל וְ כ֣ן אָ ֗ ַמר ֵ֤גדּו ִּ ַֽאי ָלנָא֙ וְ קַ ִּ ֣צצּו עַנְ ָ֔פֹוהִּ י
אַ ַ ָ֥תרּו ָעפְ יַּ֖ה ּובַ ַ ֣דרּו ִּאנְ ָ֑בּה ְת ֻנ ֵ֤ד ַֽחיוְ תָ א֙ ִּמן־תַ חְ ָ֔תֹוהִּ י
וְ צִּ פְ ַריָ ַ֖א ִּמן־עַ נְ ַֽפֹוהִּ י׃
ּובאֱסּור֙ ִּ ַֽדי־
 Dan. 4:12בְ ַ ֵ֨רם עִּ ַ ֵ֤קר שָ ְרש֙ ֹוהִּ י֙ בְ אַ ְרעָ ֣א ְש ָֻ֔בקּו ֶּ ַֽ
פ ְַרזֶּ ֣ל ּונְ ָ֔ ָחש ְב ִּד ְת ָ ַ֖אא ִּ ֣די בָ ָ ָ֑רא ּובְ ַ ֵ֤טל ְשמַ יָא֙ יִּ צְ טַ ָ֔ ַבע וְ עִּ ם־
חיוְ ָ ָ֥תא ֲחל ַָ֖קּה בַ ע ַ ֲָ֥שב אַ ְר ָ ַֽעא׃
ָשא יְ שַ נָ֔ ֹון ּולְ ַבָ֥ב חיוָ ַ֖ה
 Dan. 4:13לִּ בְ בּה֙ ִּמן־ (אנושא) ֲאנ ָ ֣
יִּ ְתיְ ִּ ֣הב לָּ֑ה וְ ִּשבְ עָ ָ֥ה עִּ דָ ִּנַ֖ין י ְַחלְ ָ֥פּון עֲלַֽ ֹוהִּ י׃
ישין ְש ַֽאלְ ָ ָ֑תא
אמר קַ ִּד ִּ ַ֖
 Dan. 4:14בִּ גְ ז ַ ֵ֤רת עִּ ִּירין֙ פִּ ְתג ָ֔ ָָמא ּומ ַ ָ֥
ד־דבְ ַ ַ֡רת ִּ ֣די יִּ נְ ְדע֣ ּון ְ֠חַ ַייָא ִּ ַֽדי־שַ לִֵּ֨ יט (עליא) עִּ לָאָ ה
ַע ִּ
ן־די יִּ צְ בא֙ יִּ ְתנִּ ַָ֔נּה ה
בְ מַ לְ כ֣ ּות (אנושא) ֲאנָשָ֗ א ּולְ מַ ִּ ֵ֤
ּושפַ ָ֥ל ֲאנ ִּ ַָ֖שים יְ ִּ ָ֥קים (עליה) ע ַ ֲַֽלּה׃
ְ
ְ Dan. 4:15דנָה֙ חֶּ לְ ָ ֣מא ח ֲָ֔זית ֲאנָ ַ֖ה מַ לְ כָ ֣א נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצָ֑ר (ואנתה)
וְ ֵ֨ ַאנְ ְת בלְ ְטשַ אצַ ר פִּ ְש ֣רא ׀ א ֗ ֱַמר כָל־קֳ ב ֙ל ִּ ֣די ׀ כָל־
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הֹודע ָ֔ ַֻתנִּ י (ואנתה)
כּותי ָ ַֽלא־יָכְ ִּ ֵ֤לין פִּ ְש ָרא֙ לְ ָ ֣
ימי מַ לְ ֗ ִּ
חַ כִּ ֣
ישין ָ ַֽבְך׃
וְ ַ ֣אנְ ְת כ ָָ֔הל ִּ ָ֛די ַֽרּוחַ ־ ֱאל ִּ ָָ֥הין קַ ִּד ִּ ַ֖
אצר אֶּ ְשתֹומַ ם֙
י־ש ֣מּה בלְ ְטשַ ֗ ַ
 Dan. 4:16א ֵ֨ ֱַדיִּ ן ָ ַֽדנִּ יאל ִּ ַֽד ְ
כְ שָ עָ ֣ה ח ָ֔ ֲָדה וְ ַרעְ י ַ֖נהִּ י יְ בַ ֲהלֻנָּ֑ה ע ֵָ֨נה מַ לְ ָכא וְ אָ ֗ ַמר
בלְ ְטשַ אצַ ר֙ חֶּ לְ ָ ֵ֤מא ּופִּ ְשרא֙ ַ ַֽאל־יְ בַ ֲה ָָ֔לְך ָענֵ֤ה בלְ ְטשַ אצַ ר֙
וְ אָ ָ֔ ַמר (מראי) מָ ִּ ֵ֕רי חֶּ לְ ָ ָ֥מא (לשנאיך) לְ ָ ַֽשנְ ָ ַ֖אְך ּופִּ ְש ָ֥רּה
(לעריך) לְ ָע ָ ַֽרְך׃
ּות ִּ ָ֑קף וְ רּומּה֙ יִּ ְמ ֣טא
ַֽ ִּ Dan. 4:17אי ָלנָא֙ ִּ ֣די ֲח ַָ֔זיְ תָ ִּ ָ֥די ְר ָבַ֖ה ְ
ֲזֹותּה לְ כָל־אַ ְר ָ ַֽעא׃
לִּ ְשמַ ָָ֔יא ַוח ַ֖
 Dan. 4:18וְ עָפְ יֵּ֤ה שַ פִּ יר֙ וְ ִּאנְ ֣בּה שַ ִָּ֔גיא ּומָ זֵ֨ ֹון לְ ַ֖כלָא־בָּ֑ה
ְתח ֗תֹוהִּ י ְתדּור֙ חיוַ ֣ת בָ ָ ָ֔רא ּובְ עַנְ ֵ֕פֹוהִּ י יִּ ְשכְ נָ ַַֽ֖ן צִּ פ ֲָ֥רי
ְשמַ ָיַֽא׃
ּות ָ֑קפְ ְת
־הּוא מַ לְ ָָ֔כא ִּ ָ֥די ְר ַבַ֖ית ְ
( Dan. 4:19אנתה) אַ נְ ְת ֣
ּומ ָ ֣טת לִּ ְשמַ ָָ֔יא וְ שָ לְ טָ נָ ְַַֽ֖ך לְ ָ֥סֹוף אַ ְר ָ ַֽעא׃
בּותְך ְרבָ ת֙ ְ
ְּור ָ ֵ֤
ן־שמַ ַָ֡יא
 Dan. 4:20וְ ִּ ֣די חֲזָ ֣ה מַ לְ ַָ֡כא ִּ ֣עיר וְ קַ ִּ ֣דיש נ ִּ ָ֣חת ׀ ִּמ ְ
וְ אָ מַ ֩ר ֵ֨גדּו ִּ ַֽאי ָל ָנא וְ חַ בְ ֗לּוהִּ י בְ ַ ֵ֨רם עִּ ַ ֵ֤קר שָ ְרש֙ ֹוהִּ י֙ בְ אַ ְר ָע֣א
20

)A8 Tanachin jakeet (ARAMEA, TEKSTIT

Juha Muukkonen 24.10.2018, www.gen.fi

ְש ָֻ֔בקּו ּובֶּ אֱסּור֙ ִּ ַֽדי־פ ְַרזֶּ ֣ל ּונְ ָ֔ ָחש בְ ִּד ְת ָ ַ֖אא ִּ ֣די בָ ָ ָ֑רא ּובְ ַ ַ֧טל
י־שבְ עָ ָ֥ה
ְשמַ יָ ֣א יִּ צְ טַ ֗ ַבע וְ עִּ ם־חיוַ ֵ֤ת בָ ָרא֙ ֲחל ָָ֔קּה עַ ָ֛ד ִּ ַֽד ִּ
עִּ דָ ִּנַ֖ין יַחְ לְ ָ֥פּון עֲלַֽ ֹוהִּ י׃
ְ Dan. 4:21דנָ ָ֥ה פִּ ְש ָ ַ֖רא מַ לְ כָ ָ֑א ּוגְ ז ַ ֵ֤רת (עליא) עִּ לָאָ ה֙ ִָּ֔היא ִּ ָ֥די
ְמ ָ ַ֖טת עַל־ (מראי) מָ ִּ ָ֥רי מַ לְ ָ ַֽכא׃
 Dan. 4:22וְ לָ ְ֣ך ָ ַֽט ְר ִּ ֣דין ִּמן־אֲ נָשַָ֡ א וְ עִּ ם־חיוַ ֣ת בָ ָר ֩א ֶּלה ֱֵ֨וה
ּומ ַ ֵ֤טל ְשמַ יָא֙ לָ ְ֣ך
תֹורין ׀ לָ ְ֣ך יְ ַ ַֽטע ֲ֗מּון ִּ
ְמד ָרְך וְ עִּ ְש ָבָ֥א כְ ִּ ֣
י־תנְ ֗ ַדע ִּ ַֽדי־
ְמצַ בְ ָ֔ ִּעין וְ ִּש ְבעָ ָ֥ה עִּ דָ ִּנַ֖ין יַחְ לְ ֣פּון עֲלָ ָ֑יְך עַ ֣ד ִּ ַֽד ִּ
ן־די יִּ צְ בַ֖א יִּ ְתנִּ ַנַּֽה׃
שַ ִּ ֵ֤ליט עִּ ָליָא֙ ְבמַ לְ כ֣ ּות ֲאנָשָָ֔ א ּולְ מַ ִּ ָ֥
 Dan. 4:23וְ ִּ ֣די ֲא ֗ ַמרּו לְ ִּמ ְש ַ֞ ַבק עִּ ַ ֵ֤קר שָ ְרש֙ ֹוהִּ י֙ ִּ ֣די ִּ ַֽאי ָל ָָ֔נא
ן־די ִּתנְ ָ֔ ַדע ִּ ָ֥די שַ לִּ ִּ ַ֖טן ְשמַ ָיַֽא׃
כּותְך לָ ְ֣ך קַ ָי ָ ָ֑מה ִּמ ִּ ֣
מַ לְ ָ ַ֖
 Dan. 4:24לָה֣ן מַ לְ ָ֗כא ִּמלְ כִּ י֙ יִּ ְשפַ ֣ר (עליך) ֲע ָָ֔לְך (וחטיך)
ַוחֲטָ אָ ְך֙ בְ צִּ ְד ָ ֣קה פְ ָ֔ ֻרק ַו ֲע ָוי ָ ַָ֖תְך בְ ִּמ ַח֣ן עֲנָ ַָֽ֑יִּ ן הָ֛ן תֶּ הֱוָ֥א
אַ ְרכָ ַ֖ה לִּ ְשלוְ ָ ַֽתְך׃
֣ Dan. 4:25כלָא ְמ ָ֔ ָטא ַעל־נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצַ֖ר מַ לְ ָ ַֽכא׃ פ
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כּותא ִּ ָ֥די
 Dan. 4:26לִּ קְ ָצָ֥ת י ְַר ִּ ַ֖חין ְת ַֽרי־ע ַ ֲָ֑שר ַעל־היכַ ַ֧ל מַ לְ ָ ָ֛
בָ ֶּבַ֖ל ְמהַ לְָ֥ך ה ֲָוַֽה׃
א־היא בָ ֶּב֣ל ַרבְ ָ ָ֑תא ִּ ַֽדי־
 Dan. 4:27עָנֵ֤ה מַ לְ כָא֙ וְ אָ ָ֔ ַמר הֲלָ ָ֥א דָ ִּ ַ֖
יקר הַ ְד ִּ ַֽרי׃
אֲנָ ֵ֤ה ֱבנַיְ תַ ּה֙ לְ ב֣ית מַ לְ כָ֔ ּו בִּ ְת ַ ָ֥קף חִּ ְס ִּנַ֖י וְ לִּ ָ ָ֥
ן־שמַ יָ ֣א נְ פַ ָ֑ל לָ ְֵ֤ך
֗ Dan. 4:28עֹוד ִּמלְ תָ א֙ בְ פֻ ֣ם מַ לְ ָָ֔כא ָ ַ֖קל ִּמ ְ
כּותה ע ָ ֲָ֥דת ִּמ ָנְַַֽֽך׃
ָ ַֽא ְמ ִּרין֙ נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצ֣ר מַ לְ ָָ֔כא מַ לְ ָ ַ֖
ּומן־ ֲאנָשָ ֩א ֵָ֨לְך ָ ַֽט ְר ִּדין ְ ַֽועִּ ם־חיוַ ַ֧ת בָ ָ ֣רא ְמד ָ ֗רְך
ִּ Dan. 4:29
תֹורין֙ לָ ְ֣ך יְ טַ ע ֲָ֔מּון וְ ִּשבְ עָ ָ֥ה עִּ דָ ִּנַ֖ין ַיחְ לְ ֣פּון
עִּ ְש ָבֵ֤א כְ ִּ
י־תנְ ֗ ַדע ִּ ַֽדי־שַ ִּ ֵ֤ליט עִּ ָליָא֙ בְ מַ לְ כ֣ ּות
(עליך) עֲלָ ְָ֑ך עַ ֣ד ִּ ַֽד ִּ
ן־די יִּ צְ בַ֖א יִּ ְתנִּ ַנַּֽה׃
ֲאנָשָָ֔ א ּולְ מַ ִּ ָ֥
ּומן־
 Dan. 4:30בַ ּה־שַ ע ֗ ֲָתא ִּמלְ תָ א ָ ֣ספַת עַל־נְ בּוכ ְַדנֶּצַ ֒ר ִּ
ּומ ַ ָ֥טל ְשמַ יָ ַ֖א גִּ ְש ֣מּה
תֹורין֙ יא ָֻ֔כל ִּ
ָשא ְט ִּ ָ֔ריד וְ עִּ ְש ָבֵ֤א כְ ִּ
ֲאנ ָ ֣
יִּ צְ טַ ַבָ֑ע עַ ֣ד ִּ ָ֥די שַ עְ ָ֛רּה כְ נִּ ְש ִּ ָ֥רין ְר ָבַ֖ה וְ ִּטפְ ָ֥רֹוהִּ י כְ צִּ פְ ִּ ַֽרין׃
 Dan. 4:31וְ לִּ קְ ָצ֣ת יַֽ ֹומַ ָי ֩ה ֲא ֵָ֨נה נְ בּוכ ְַדנֶּצַ ר עַיְ נַ ֣י ׀ לִּ ְשמַ יָ ֣א
נִּ ְט ֗לת ּומַ נְ ְדעִּ י֙ עֲלַ ֣י יְ ָ֔תּוב (ולעליא) ּולְ עִּ לָאָ ה֙ בָ ְר ָ֔כת ּולְ ַחָ֥י
כּותּה
עָלְ ָ ַ֖מא שַ בְ ֣חת וְ הַ ְד ָ֑רת ִּ ֵ֤די שָ לְ טָ נּה֙ שָ לְ ָ ֣טן ָע ַָ֔לם ּומַ לְ ַ֖
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ם־דר וְ ָ ַֽדר׃
עִּ ָ ָ֥
יבין
 Dan. 4:32וְ כָל־ (דארי) דָ יְ ֵ֤רי אַ ְרעָא֙ כְ לָ ֣ה ח ֲִּש ִָּ֔
ּוַֽ כְ ִּמצְ בְ ֗יּה ָעבד֙ בְ ח֣יל ְשמַ ָָ֔יא (ודארי) וְ דָ יְ ַ֖רי אַ ְרעָ ָ֑א וְ לָ ֵ֤א
ִּאיתַ י֙ ִּ ַֽדי־יְ מַ ֣חא בִּ ָ֔ידּה וְ יָ֥אמַ ר לַּ֖ה ָ ָ֥מה ע ַ ֲַֽב ְד ְת׃
כּותי
 Dan. 4:33בּה־ז ְִּמ ַָ֞נא מַ נְ ְד ִּ ֣עי ׀ יְ ֣תּוב ֲע ַ֗לי וְ לִּ יקֵַ֨ ר מַ לְ ִּ
הַ ְד ִּ ֵ֤רי וְ זִּוִּ י֙ יְ ֣תּוב ֲע ַָ֔לי וְ לִֵּ֕ י הַ ָ ַֽדבְ ַ ָ֥רי וְ ַרבְ ְרבָ נַ ַ֖י יְ בַ עָ֑ ֹון וְ עַל־
ּוספַת ִּ ַֽלי׃
ירה ָ֥ה ְ
כּותי הָ ְתקְ ַָ֔נת ּו ְר ָ֥בּו י ִַּת ָ ַ֖
מַ לְ ִּ ֣
ּומהַ דַ ר֙
רֹומם ְ
ּומ ֵ֤
 Dan. 4:34כְ ַַ֞ען ֲאנָ ֣ה נְ בּוכ ְַדנ ֗ ֶַּצר ְמשַ ֵ֨ ַבח ְ
לְ ֶּ ֣מלְֶּך ְשמַ ָָ֔יא ִּ ֵ֤די כָל־מַ עֲבָ ד֙ ֹוהִּ י֙ קְ ָ֔שט וְ א ְרחָ ַ֖תּה ִּ ָ֑דין וְ ִּדי֙
מַ הְ לְ ִּ ֣כין בְ ג ָ֔ ָוה י ִּ ַָ֖כל לְ הַ ְשפ ָ ַָֽלה׃ פ
דניאל ה
הכתובת על הקיר
אצ֣ר מַ לְ ָ֗כא עֲבַ ד֙ לְ ֶּח֣ם ַ ָ֔רב לְ ַרבְ ְרבָ נַ֖ ֹוהִּ י ֲא ַלָ֑ף
 Dan. 5:1בלְ שַ ַ
וְ לָקֳ בָ֥ל אַ לְ פָ ַ֖א חַ ְמ ָ ָ֥רא שָ ַֽתה׃
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אצר ֲא ַ ֣מר ׀ בִּ ְטע֣ם חַ ְמ ָ ֗רא לְ הַ יְ תָ יָה֙ לְ מָ אני֙
 Dan. 5:2בלְ שַ ַ֞ ַ
ּוהי ִּמן־היכְ לָ ַ֖א ִּ ֣די
דַ ה ֲָב֣א וְ כ ְַס ָָ֔פא ִּ ֵ֤די הַ נְ פק֙ נְ בּוכ ְַדנ ַ ֶּ֣צר א ֲָ֔ב ִּ
ירּושלֶּ ָ֑ם וְ יִּ ְש ֣תֹון בְ ֗הֹון מַ לְ כָא֙ וְ ַרבְ ְרבָ נָ֔ ֹוהִּ י שגְ ל ַָ֖תּה
ְ
בִּ
ּולְ חנ ַָֽתּה׃
ן־היכְ לָ ָ֛א
אדיִּ ן הַ יְ ִּתיו֙ מָ אנ֣י דַ ה ָ֔ ֲָבא ִּ ֣די הַ נְ ֗ ִּפקּו ִּמ ַֽ
 Dan. 5:3ב ֗ ַ
ּושלֶּ ָ֑ם וְ ִּא ְש ִּ ֣תיו בְ ֗הֹון מַ לְ כָא֙
ִּ ַֽדי־בָ֥ית ֱאל ָָהַ֖א ִּ ֣די בִּ ַֽיר ְ
ֹוהי שגְ ל ַָ֖תּה ּולְ חנ ַָֽתּה׃
וְ ַרבְ ְרבָ נָ֔ ִּ
ִּ Dan. 5:4א ְש ִּ ַ֖תיו חַ ְמ ָ ָ֑רא ְ֠ ְושַ בַ חּו ַֽלאל ַָ֞הי דַ ה ֲָבַ֧א וְ כ ְַספָ ָ֛א
נְ חָ ָ ָ֥שא פַ ְרזְלָ ַ֖א אָ עָ ָ֥א וְ אַ בְ ָנַֽא׃
 Dan. 5:5בַ ּה־שַ ע ֗ ֲָתה (נפקו) נְ ֙ ַפקָ ה֙ אֶּ צְ בְ עָן֙ ִּ ֣די יַד־ ֱא ָָ֔נש
ירא ִּ ַֽדי־כְ ַ ָ֥תל היכְ לָ ַ֖א ִּ ֣די
וְ ָ ַֽכ ְתבָ ן֙ לָקֳ ֣בל נֶּבְ ַר ְש ָ֔ ָתא עַל־גִּ ָ ֵ֕
מַ לְ כָ ָ֑א ּומַ לְ כָ ֣א חָ ָ֔זה פַ ָ֥ס יְ ָ ַ֖דה ִּ ָ֥די כ ְָת ָ ַֽבה׃
 Dan. 5:6א ַ ֱֵ֤דיִּ ן מַ לְ כָא֙ ז ִּ֣יוהִּ י ְשנָ֔ ֹוהִּ י וְ ַרעי ַ֖נהִּ י יְ בַ הֲלּונָּ֑ה
וְ קִּ ְט ֵ֤רי חַ ְרצּה֙ ִּמ ְשתָ ַ ָ֔ריִּ ן וְ ֵ֨ ַא ְרכֻבָ ָ֔תּה ָ ָ֥דא לְ ָ ַ֖דא ָנַַֽֽקְ ָ ַֽשן׃
 Dan. 5:7קָ ֵ֤רא מַ לְ כָא֙ בְ ָ֔ ַחיִּ ל לְ ֶּ ַֽה ָעלָה֙ לְ ָ ֣א ְש ַפ ָָ֔יא (כשדיא)
ימי בָ ֗ ֶּבל ִּ ֣די
כ ְַשדָ ַ֖אי וְ ָגז ְַריָ ָ֑א ע ֵָ֨נה מַ לְ ָכא וְ אָ ַ ֣מר ׀ לְ חַ כִּ ֣
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כָל־ ְ֠ ֱאנָש ִּ ַֽדי־יִּ קְ ַ֞רה כְ תָ ָב֣ה ְד ָ֗נה ּופִּ ְשרּה֙ יְ חַ ּוִּ ַָ֔ננִּ י אַ ְרגְ וָנָ ֣א
ארּה
יִּ לְ ֗ ַבש (והמונכא) וְ ַ ַֽה ְמנִּ יכָ ֵ֤א ִּ ַֽדי־דַ הֲבָ א֙ ַ ַֽעל־צַ ּוְ ָ֔
כּותא יִּ ְש ַ ַֽלט׃ ס
וְ תַ לְ ִּ ָ֥תי בְ מַ לְ ָ ַ֖
ימי מַ לְ כָ ָ֑א וְ ָ ַֽלא־ ָכה ִּ ֲֵ֤לין
 Dan 5:8א ֱַ֙דיִּ ן֙ (עללין) ַֽעָלִָּ֔ ין ַ֖כל חַ כִּ ֣
כְ תָ בָ א֙ לְ ִּמקְ ָ֔רא (ופשרא) ּופִּ ְש ַ֖רּה לְ הֹודָ עָ ָ֥ה לְ מַ לְ ָ ַֽכא׃
ֱ ְ֠ Dan. 5:9אדַ יִּ ן מַ לְ כָ ֵ֤ א בלְ שַ אצַ ר֙ שַ ִּג֣יא ִּמ ְתבָ ָ֔ ַהל וְ ז ִַּ֖יוהִּ י שָ נַ ַֽ֣יִּ ן
עֲלָ֑ ֹוהִּ י וְ ַרבְ ְרבָ נַ֖ ֹוהִּ י ִּ ַֽמ ְשתַ ְב ִּ ַֽשין׃
 Dan. 5:10מַ לְ כְ ֵ֕ ָתא לָקֳ ֵ֨בל ִּמלֵ֤י מַ לְ כָא֙ וְ ַר ְב ְרבָ נָ֔ ֹוהִּ י לְ בָ֥ית
ִּמ ְש ְתיָ ַ֖א (עללת) עַלַ ָ֑ת ֲע ֵָ֨נת מַ לְ כְ תָ א ַוא ֗ ֲֶּמ ֶּרת מַ לְ כָא֙
לְ עָלְ ִּ ֣מין ח ֱִָּ֔יי ַ ַֽאל־יְ בַ הֲלּוְך֙ ַרעְ יֹו ָָ֔נְך וְ זִּיוָ ַ֖יְך אַ ל־יִּ ְשתַ נַֽ ֹו׃
ישין ב ּ֒ה
כּותְך ְִּ֠די ֣רּוחַ ֱאל ִּ ָ֣הין קַ ִּד ִּ
יתי גְ בַ ר בְ מַ לְ ֗ ָ
ִּ Dan. 5:11א ֵ֨ ַ
יֹומי א ֲ֗בּוְך נַהִּ ַ֧ירּו וְ שָ כְ לְ תָ נָ֛ ּו וְ חָ כְ ָ ָ֥מה כְ חָ כְ מַ ת־ ֱאל ִּ ַָ֖הין
ּובְ ֣
הִּ ְש ְתכַ ֣חַ ת ָ֑בּה ּומַ לְ כָ ֵ֤א נְ ֻ ַֽבכ ְַדנֶּצַ ר֙ אֲ ָ֔בּוְך ַ ַ֧רב חַ ְרט ִּ ֻ֣מין
ימּה א ֲָ֥בּוְך מַ לְ ָ ַֽכא׃
ָ ַֽא ְש ֗ ִּפין כ ְַשדָ ִּאין֙ ָגז ִּ ְָ֔רין הֲקִּ ַ֖
ירה ּומַ נְ ַ֡ ַדע וְ שָ כְ לְ תָ נַ֡ ּו
 Dan. 5:12כָל־קֳ ַ֡בל ִּ ֣די ֣רּוחַ ׀ י ִַּת ָ ַ֡
ּומשָ ֣רא קִּ ְט ִּ ֗רין הִּ ְש ְתכַ ֵ֤חַ ת
ַשר חֶּ לְ ִּמי ֩ן ַו ַ ַַֽֽא ֲח ָו ֵַ֨ית אֲחִּ ידָ ן ְ
ְמפ ַ ֣
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אצָ֑ר כְ עַ ָ֛ן דָ נִּ יָ֥אל
ם־ש ַ֖מּה בלְ ְטשַ ַ
בּה֙ בְ ָ ֣דנִּ ָ֔יאל ִּ ַֽדי־מַ לְ כָ ָ֥א שָ ְ
יִּ ְתקְ ַ֖רי ּופִּ ְש ָ ָ֥רה יְ ַ ַֽהחֲוַֽה׃ פ
אדיִּ ן֙ ָ ַֽדנִּ ָ֔יאל הֻעַ ַ֖ל קֳ ָ ֣דם מַ לְ כָ ָ֑א ָע ֵ֨נה מַ לְ ָכא וְ אָ ַ ֣מר
 Dan. 5:13ב ַ֙
י־מן־בְ נֵ֤י גָלּותָ א֙ ִּ ֣די
־הּוא דָ נִּ יא ֙ל ִּ ַֽד ִּ
לְ דָ נִּ ֗יאל (אנתה) אַ נְ ְת ֵ֤
יְ ָ֔הּוד ִּ ָ֥די הַ יְ ִּ ָ֛תי מַ לְ כָ ָ֥א ַ ַ֖אבִּ י ִּמן־יְ ַֽהּוד׃
 Dan. 5:14וְ ִּש ְמע֣ת (עליך) ֲע ָָ֔לְך ִּ ָ֛די ָ֥רּוחַ ֱאל ִּ ַָ֖הין ָבְָ֑ך וְ נַהִּ ַ֧ירּו
ירה ִּה ְש ְתכַ ָ֥חַ ת ָ ַֽבְך׃
וְ שָ כְ לְ תָ נָ֛ ּו וְ חָ כְ ָ ָ֥מה י ִַּת ָ ַ֖
ּ Dan. 5:15וכְ ַַ֞ען הֻעַ ֣לּו ָ ַֽקדָ ֗ ַמי חַ ִּ ַֽכימַ יָא֙ ָ ַֽא ְש ַפ ָָ֔יא ִּ ַֽדי־כְ תָ ָבֵ֤ה ְדנָה֙
ר־מלְ ָ ַ֖תא
יִּ קְ ָ֔רֹון ּופִּ ְש ַ֖רּה לְ הֹודָ ע ַ ָֻ֑תנִּ י וְ ָ ַֽלא־ ָכה ִּ ֲָ֥לין פְ ַ ַֽש ִּ
לְ הַ ֲחו ָָיַֽה׃
ַ Dan. 5:16ו ֲאנָה֙ ִּש ְמע֣ת (עליך) ֲע ָָ֔לְך ִּ ַֽדי־ (תוכל) ִּתיכָ֥ ּול
פִּ ְש ִּ ָ֛רין לְ ִּמפְ ַ ַ֖שר וְ קִּ ְט ִּ ֣רין לְ ִּמ ְש ָ֑רא כְ ַַ֡ען ה ֩ן (תוכל) ִּתכֵ֨ ּול
הֹודע ָ֔ ַֻתנִּ י אַ ְרגְ וָנָ ֣א ִּתלְ ֗ ַבש
כְ תָ בָ א לְ ִּמקְ ֗רא ּופִּ ְשרּה֙ לְ ָ ֣
ארְך וְ תַ לְ ָ ָ֥תא
(והמונכא) וְ ַ ַֽה ְמנִּ יכָ ֵ֤א ִּ ַֽדי־דַ הֲבָ א֙ ַ ַֽעל־צַ ּוְ ָ ָ֔
כּותא ִּת ְש ַ ַֽלט׃ פ
בְ מַ לְ ָ ַ֖
 Dan. 5:17באדַ יִּ ן עָנ֣ה דָ נִּ ֗יאל וְ אָ מַ ר֙ קֳ ָ ֣דם מַ לְ ָָ֔כא מַ ְתנָתָ ְך֙ ָלְ֣ך
ֶּ ַֽלהֶּ וְ ָָ֔ין ּונְ ָ ָ֥בזְבְ י ָ ַָ֖תְך לְ אָ ח ָ ֳ֣רן ַהָ֑ב בְ ַ ֗רם כְ תָ בָ א֙ אֶּ קְ ֣רא לְ מַ לְ ָָ֔כא
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ֲהֹודעִּ נַּֽה׃
ּופִּ ְש ָ ַ֖רא א ְ
( Dan. 5:18אנתה) ַ ַ֖אנְ ְת מַ לְ כָ ָ֑א ֱאלָהָ א֙ (עליא) עִּ ל ָ֔ ָָאה
כּותא ְּורבּותָ א֙ וִּ יקָ ָ ֣רא וְ הַ ְד ָ ָ֔רה יְ ַהַ֖ב לִּ נְ ֻבכ ְַדנ ֶַּצָ֥ר א ֲַֽבּוְך׃
מַ לְ ָ ֵ֤
ב־לּה ֣כל ַ ַֽע ְממַ ָ֗יא אֻמַ יָא֙
ן־רבּותָ א֙ ִּ ֣די יְ הַ ָ֔
ּומ ְ
ִּ Dan. 5:19
וְ לִּ ָ ֣ש ַנ ָָ֔יא ֲהוָ֛ ֹו (זאעין) זָיְ ִּ ָ֥עין וְ דָ ח ִּ ֲַ֖לין ִּמן־קֳ דָ ָ֑מֹוהִּ י ִּ ַֽדי־ ֲה ֵ֨ ָוה
צָ בא הֲוָ ֣א קָ ֗טל וְ ִּ ַֽדי־הֲוָ ֵ֤ה צָ בא֙ הֲוָ ֣ה מַ ָ֔חא וְ ִּ ַֽדי־הֲוָ ֵ֤ה צָ בא֙
הֲוָ ֣ה מָ ִּ ָ֔רים וְ ִּ ַֽדי־הֲוָ ָ֥ה צָ ַ֖בא הֲוָ ָ֥ה מַ ְש ִּ ַֽפיל׃
רּוחּה ִּ ַֽתקְ פַ ֣ת ַל ֲהז ָ ָָ֑דה הָ נְ חַ ת֙ ִּמן־
ּ Dan. 5:20וכְ ִּדי֙ ִּ ֣רם לִּ בְ ָ֔בּה וְ ַ֖
כּותּה ִּ ַֽויקָ ָ ַ֖רה הֶּ עְ ִּ ָ֥דיּו ִּמנַּֽה׃
כ ְָר ֣סא מַ לְ ָ֔
ּומן־בְ נ ֩י ֲאנָשֵָ֨ א ְט ִּריד וְ לִּ בְ בּ֣ה ׀ עִּ ם־חיוְ ָ ֣תא (שוי)
ִּ Dan. 5:21
ֲמּונּה
תֹורין֙ יְ ַ ֣טע ָ֔
דֹורּה עִּ ְש ָבֵ֤א כְ ִּ
שַ ִּּ֗ויְ ו וְ עִּ ם־ע ָ ֲַֽרדַ יָא֙ ְמ ָ֔
ּומ ַ ָ֥טל ְשמַ יָ ַ֖א גִּ ְש ֣מּה יִּ צְ טַ ַבָ֑ע עַ ֣ד ִּ ַֽדי־יְ ֗ ַדע ִּ ַֽדי־שַ לִַּ֞ יט ֱאל ָָהֵ֤א
ִּ
ן־די יִּ צְ בַ֖ה יְ הָ ָ֥קים
(עליא) עִּ לָאָ ה֙ בְ מַ לְ כ֣ ּות ֲאנָשָָ֔ א ּולְ מַ ִּ ָ֥
(עליה) ע ַ ֲַֽלּה׃
אצר לָ ָ֥א הַ ְשפַ֖לְ ְת
( Dan. 5:22ואנתה) וְ ַ ֵ֤אנְ ְת בְ רּה֙ בלְ שַ ָ֔ ַ
ָל־דנָ ַ֖ה יְ ַ ַֽדעְ תָ ׃
לִּ בְ ָבְָ֑ך כָל־קֳ ֵ֕בל ִּ ָ֥די כ ְ
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רֹומ ְמתָ ּולְ ָ ַֽמא ַנ ֵָ֨יא ִּ ַֽדי־בַ יְ תּה
א־שמַ יָ ֣א ׀ הִּ ְת ַ֡ ַ
 Dan. 5:23וְ עַ ֣ל מָ ַֽר ְ
הַ יְ ִּ ֣תיו (קדמיך) ָ ַֽקדָ ֗ ָמְך (ואנתה) וְ ֵ֨ ַאנְ ְת (ורברבניך)
וְ ַרבְ ְרבָ ָנְך ַֽשגְ ל ָ ָ֣תְך ּולְ חנָתָ ְך חַ ְמ ָרא שָ ַ ֣תיִּ ן בְ הֹו ֒ן וְ ַֽלאל ָ֣הי
א־ודַ הֲבָ א נְ חָ שֵָ֨ א פ ְַר ְז ָלא אָ עָ ֣א וְ אַ בְ ָ֗נא ְִּ֠די ה ָ ַֽלא־
כ ְַס ָ ַֽפ ְ֠ ְ
חָ זַ ַַֽ֧יִּ ן וְ לָא־שָ ְמ ִּ ָ֛עין וְ לָ ָ֥א י ְָד ִּ ַ֖עין שַ ַבָ֑חְ תָ וְ ַֽלאל ַ֞ ָָהא ו ִּ ַֽדי־
ידּה ז וְ כָל־א ְרחָ ָ ָ֥תְך לַּ֖ה לָ ָ֥א הַ ַ ַֽד ְרתָ ׃
נִּ ְש ְמ ָ ָ֥תְך ִּב ָ֛
אדיִּ ן֙ ִּמן־קֳ דָ ָ֔מֹוהִּ י ְש ִּ ַ֖ליַחַ פ ָ ַ֣סא ִּ ַֽדי־יְ ָ ָ֑דא ּוכְ תָ ָבָ֥א
 Dan. 5:24ב ַ֙
ְדנָ ַ֖ה ְר ִּ ַֽשים׃
ְּ Dan. 5:25ודנָ ָ֥ה כְ תָ ָבַ֖א ִּ ֣די ְר ִּ ָ֑שים ְמנָ֥א ְמנַ֖א ְת ָ֥קל ּופ ְַר ִּ ַֽסין׃
כּותְך
ר־מלְ ָ ָ֑תא ְמ ֵ֕נא ְמ ָנַֽה־ ֱאל ָָהָ֥א מַ לְ ָ ַ֖
ְ Dan. 5:26דנָ ַ֖ה פְ ַ ַֽש ִּ
וְ הַ ְשלְ ַ ַֽמּה׃
ְ Dan. 5:27ת ָ֑קל ְת ִּ ָ֥קילְ תָ ה בְ ַֽמאזַנְ יָ ַ֖א וְ הִּ ְש ְתכַ ָ֥חַ ְת חַ ִּ ַֽסיר׃
יבַ֖ת לְ מָ ַ ָ֥די ּופ ָ ַָֽרס׃
כּותְך וִּ יהִּ ַ
 Dan. 5:28פְ ָ֑רס פְ ִּריסַ ת֙ מַ לְ ָ֔ ָ
אצר וְ הַ לְ ִּ ֵ֤בישּו לְ ָ ַֽדנִּ יא ֙ל
אדיִּ ן ׀ א ַ ֲ֣מר בלְ שַ ֗ ַ
 Dan. 5:29ב ַ ֣
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ארּה
אַ ְרגְ ָו ָָ֔נא (והמונכא) וְ ַ ַֽה ְמנִּ יכָ ָ֥א ִּ ַֽדי־דַ ה ֲָבַ֖א ַ ַֽעל־צַ ּוְ ָ֑
כּותא׃
וְ הַ כְ ִּ ֣רזַֽ ּו ע ֲָ֔לֹוהִּ י ִּ ַֽדי־ ֶּלהֱוָ֥א שַ ִּ ָ֛ליט תַ לְ ָ ַ֖תא בְ מַ לְ ָ ַֽ
ִּ֚ Dan. 5:30בּה בְ ל֣ילְ ָָ֔יא קְ ִֵּ֕טיל בלְ אשַ ַצַ֖ר מַ לְ כָ ָ֥א (כשדיא)
כ ְַשדָ ָ ַֽאה׃ פ
דניאל ו
דניאל בגוב האריות
כּותא כְ ַבָ֥ר ְש ִּנַ֖ין ִּש ִּ ָ֥תין
 Dan. 6:1וְ דָ ְר ָ֙יוֶּש֙ ָ ַֽמדָ ָָ֔יא קַ בַ֖ל מַ לְ ָ ָ֑
וְ תַ ְר ַֽתין׃
כּותא
ְ Dan. 6:2שפַר֙ קֳ ָ ֣דם דָ ְר ָָ֔יוֶּש ַוהֲקִּ ים֙ עַל־מַ לְ ָ֔ ָ
כּותא׃
ַלאֲחַ ְשדַ ְרפְ נַיָ ַ֖א ְמ ָ ֣אה וְ עֶּ ְש ִּ ָ֑רין ִּ ָ֥די ֶּלה ֱַ֖ון בְ כָל־מַ לְ ָ ַֽ
ד־מנְ ָ֑הֹון
 Dan. 6:3וְ ֵ֤עלָא ִּמנְ הֹון֙ סָ ְר ִּ ֣כין ְתל ָ֔ ָָתא ִּ ָ֥די דָ נִּ יַ֖אל ַ ַֽח ִּ
ִּ ַֽדי־ ֶּלה ֱַ֞ון אֲחַ ְשדַ ְרפְ נַיָ ֣א ִּא ֗לין ָיה ִּ ֲֵ֤בין לְ הֹון֙ טַ עְ ָ֔ ָמא ּומַ לְ כָ ַ֖א
ָ ַֽלא־ ֶּלהֱוָ֥א נ ִּ ַָֽזק׃
 Dan. 6:4א ֱַ֙דיִּ ן֙ דָ נִּ י֣אל ְד ָָ֔נה הֲוָ ֣א ִּמ ְתנ ָ֔ ַַצח עַל־סָ ְרכַיָ ַ֖א
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ַואֲחַ ְשדַ ְרפְ נַיָ ָ֑א כָל־קֳ ֗בל ִּ ֣די ֵ֤רּוחַ י ִַּת ָירא֙ ָ֔בּה ּומַ לְ כָ ֣א
כּותא׃
מּותּה עַל־כָל־מַ לְ ָ ַֽ
ע ָ֔ ֲִּשית ַלהֲקָ ַ֖
 Dan. 6:5א ֵ֨ ֱַדיִּ ן ָ ַֽס ְר ַכ ָיא ַואֲחַ ְשדַ ְרפְ ַנ ָ֗יא הֲוֵ֨ ֹו בָ עַ ַ֧יִּ ן עִּ לָ ָ֛ה
ּושחִּ יתָ ה
כּותא וְ כָל־עִּ ֵָ֨לה ְ
לְ הַ ְשכ ָָחָ֥ה לְ דָ נִּ יַ֖אל ִּמ ַצ֣ד מַ לְ ָ ָ֑
ימן ָ֔הּוא וְ כָל־שָ לּו֙
י־מה ַ ֣
לָא־יָכְ ִּ ֣לין לְ הַ ְשכ ֗ ָָחה כָל־קֳ ב ֙ל ִּ ַֽד ְ
יתה לָ ָ֥א הִּ ְש ְתכַ ַ֖חַ ת עֲלַֽ ֹוהִּ י׃
ּושחִּ ָ֔ ָ
ְ
ֱ ְ֠ Dan. 6:6אדַ יִּ ן ג ְֻב ַריָ ֵ֤א ִּאלְך֙ ָ ַֽא ְמ ִּ ָ֔רין ִּ ֣די לָ ַ֧א נְ הַ ְשכַ ָ֛ח לְ דָ נִּ יָ֥אל
ְדנָ ַ֖ה כָל־עִּ לָ ָ֑א ל ֵָ֕הן הַ ְשכַ ָ֥חְ ָנַֽה עֲלַ֖ ֹוהִּ י בְ ָ ָ֥דת ֱא ָל ַֽהּה׃ ס
ֱ ְ֠ Dan. 6:7אדַ יִּ ן סָ ְרכַיָ ֵ֤א ַואֲחַ ְשדַ ְרפְ ַניָא֙ ִּא ָ֔לן הַ ְר ִּגַ֖שּו עַל־
מַ לְ כָ ָ֑א וְ כן֙ אָ ְמ ִּ ֣רין ָ֔לּה דָ ְריָ ַָֽ֥וֶּש מַ לְ כָ ַ֖א לְ ָעלְ ִּ ָ֥מין ח ִּ ֱַֽיי׃
כּותא ִּסגְ נַיָ ֵ֤א
ִּ Dan. 6:8א ְת ָי ַעטּו ֣כל ׀ סָ ְרכ֣י מַ לְ ֗ ָ
ַֽ ַואֲחַ ְשדַ ְרפְ ַניָא֙ הַ ָ ַֽדבְ ַריָ ֣א ּו ַפ ֲחו ָ֔ ָָתא לְ קַ י ָ ֵָ֤מה קְ יָם֙ מַ לְ ָָ֔כא
ָל־די־יִּ ְבע֣ה ְ֠בָ עּו ִּמן־כָל־ ֱא ֵָ֨לּה ֶּ ַֽו ֱא ָנש
ּולְ תַ קָ פָ ַ֖ה א ָ ֱָ֑סר ִּ ֣די כ ִּ ַֽ
ַד־יֹומין ְתל ֗ ִָּתין לָהן֙ ִּמנָ ְַֽ֣ך מַ לְ ָָ֔כא יִּ ְת ְר ֵ֕מא לְ ַ֖גב אַ ְר ָיו ָ ַָֽתא׃
ע ִּ ֣
 Dan. 6:9כְ עַ ֣ן מַ לְ ָָ֔כא ְת ִּ ָ֥קים ֱאסָ ָ ַ֖רא וְ ִּת ְר ֻש֣ם כְ תָ ָבָ֑א ִּ ֣די לָ ַ֧א
לְ הַ ְשנָיָ ָ֛ה כְ דָ ת־מָ ַ ָ֥די ּופ ַ ַָ֖רס ִּדי־לָ ָ֥א תֶּ עְ ַֽדא׃
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 Dan. 6:10כָל־קֳ ַ֖בל ְדנָ ָ֑ה מַ לְ כָא֙ ָ ַֽד ְר ָָ֔יוֶּש ְר ַ ָ֥שם כְ תָ ָבַ֖א ֶּואֱסָ ָ ַֽרא׃
י־ר ִּ ֵ֤שים כְ תָ בָ א֙ עַ ֣ל לְ בַ יְ ָ֔תּה
ְ ְ֠ Dan. 6:11ודָ נִּ יאל כְ ִֵּ֨די יְ דַ ע ִּ ַֽד ְ
רּוש ֶּלָ֑ם וְ ז ְִּמנִּ י ֩ן ְתל ֵ֨ ָָתה
יחָ֥ן לּה֙ בְ עִּ לִּ ָ֔יתּה נֶּ ַַֽ֖גֶּד יְ ְ
וְ כ ִֵַּּ֨וין פְ ִּת ָ
ּומצַ לֵ֤א ּומֹודא֙ קֳ ָ ֣דם
ַל־ב ְר ֗כֹוהִּ י ְ
בְ יֹומָ א ֣הּוא ׀ בָ ֣רְך ע ִּ
ֱאל ָָ֔הּה כָל־קֳ ב ֙ל ִּ ַֽדי־הֲוָ ֣א ָע ָ֔בד ִּמן־קַ ְד ַ ַ֖מת ְד ָנַֽה׃ ס
ֱ ְ֠ Dan. 6:12אדַ יִּ ן גֻבְ ַריָ ֵ֤א ִּאלְך֙ הַ ְר ִָּ֔גשּו וְ הַ ְשכַ ַ֖חּו לְ דָ נִּ יָ֑אל בָ עָ֥א
ּומ ְתחַ נַ ַַֽ֖ן קֳ ָ ָ֥דם ֱאל ַָֽהּה׃
ִּ
ְ֠ Dan. 6:13באדַ יִּ ן קְ ִּ ֵ֨ריבּו וְ אָ ְמ ִּ ָ֥רין קֳ דָ ם־מַ לְ כָא עַל־א ָ ֱ֣סר
מַ לְ ָכ ֒א הֲלָ ַ֧א אֱ ָס֣ר ְרשַ֗ ְמתָ ִּ ֣די כָל־ ֱא ַָ֡נש ִּ ַֽדי־יִּ בְ ע ֩ה ִּמן־כָל־
ד־יֹומין ְתל ֗ ִָּתין לָהן֙ ִּמנָ ְַֽ֣ך מַ לְ ָָ֔כא יִּ ְת ְר ֵ֕מא
ִּ ֣
ֱא ֵָ֨לּה ֶּ ַֽו ֱא ָנש עַ
יבַ֧א ִּמלְ ָ ָ֛תא כְ דָ ת־מָ ַ ָ֥די
ָותא ע ֵָ֨נה מַ לְ ָכא וְ אָ ֗ ַמר יַצִּ ָ
לְ גַ֖ ֹוב אַ ְרי ָ ָ֑
ּופ ַ ַָ֖רס ִּדי־לָ ָ֥א תֶּ עְ ַֽדא׃
ְ֠ Dan. 6:14באדַ יִּ ן עֲנ֣ ֹו וְ אָ ְמ ִּרין קֳ ָ ֣דם מַ לְ ָכ ֒א ִּ ֣די דָ נִּ ַ֡יאל ִּד ֩י ִּמן־
בְ ֵ֨ני גָלּותָ א ִּ ֣די יְ ֗הּוד לָא־שֵָ֨ ם (עליך) עֲלָ ְֵ֤ך מַ לְ כָא֙ ְט ָ֔עם
יֹומא בָ עַ֖א
וְ עַל־אֱסָ ָ ַ֖רא ִּ ֣די ְר ַ ָ֑ש ְמתָ וְ ז ְִּמ ִּנֵ֤ין ְתלָתָ ה֙ בְ ָ֔ ָ
עּותּה׃
בָ ַֽ
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 Dan. 6:15א ֵ֨ ֱַדיִּ ן מַ לְ ָכא כְ ִּ ַ֧די ִּמלְ ָ ֣תא ְש ֗ ַמע שַ גִּ יא֙ בְ ֣אש ע ֲָ֔לֹוהִּ י
ָבּותּה וְ עַד֙ ֶּ ַֽמעָל֣י ִּש ְמשָָ֔ א הֲוָ ָ֥א
וְ עַ ַ֧ל דָ נִּ יָ֛אל ָ ָ֥שם ָ ַ֖בל לְ שיז ָ֑
לּותּה׃
ִּמ ְשתַ ַ ַ֖דר לְ הַ צָ ַֽ
אדיִּ ן֙ גֻבְ ַריָ ֣א ִּא ָ֔לְך הַ ְר ִּגַ֖שּו עַל־מַ לְ כָ ָ֑א וְ אָ ְמ ִּ ֣רין
 Dan. 6:16ב ַ֙
לְ מַ לְ ָ֗כא ַ ֵ֤דע מַ לְ כָא֙ ִּ ַֽדי־דָ ת֙ לְ מָ ַ ֣די ּופ ַ ָָ֔רס ִּ ַֽדי־כָל־א ָ ֱָ֥סר ּוקְ יָ ָ֛ם
ִּ ַֽדי־מַ לְ כָ ָ֥א יְ הָ ַ֖קים לָ ָ֥א לְ הַ ְשנ ָָיַֽה׃
 Dan. 6:17באדַ יִּ ן מַ לְ כָ ֣א ֲא ֗ ַמר וְ הַ יְ ִּתיו֙ לְ ָ ֣דנִּ ָ֔יאל ְּור ֵ֕מֹו לְ ג ָֻבַ֖א
ִּ ֣די אַ ְר ָיו ָ ָָ֑תא עָ נֵ֤ה מַ לְ כָא֙ וְ אָ ַ ֣מר לְ דָ נִּ ָ֔יאל ֱאל ֗ ָָהְך ִּ ֣די
ירא ַ֖הּוא יְ שיזְבִּ ָנְַַֽֽך׃
(אנתה) ַ ֵ֤אנְ ְת ָ ַֽפ ַ ַֽלח־לּה֙ בִּ ְת ִּד ָ ָ֔
יתיִּ ת֙ ֶּ ֣אבֶּ ן ח ָ֔ ֲָדה וְ שֻ ַ ַ֖מת ַעל־פֻ ֣ם ג ָֻבָ֑א וְ חַ ְת ֵ֨ ַמּה
 Dan. 6:18וְ ה ָ֙
ָא־ת ְשנָ֥א צְ ַ֖בּו
מַ לְ ָכא בְ עִּ זְקְ ֗תּה ּובְ עִּ זְקָ ת֙ ַר ְב ְרבָ נָ֔ ֹוהִּ י ִּ ָ֛די ל ִּ
בְ דָ נִּ יַֽאל׃
ּוב֣ת ְט ָ֔ ָות וְ דַ חֲוָ ַַֽ֖ן לָא־
ֱ ְ֠ Dan. 6:19אדַ יִּ ן אֲ ֵַ֨זל מַ לְ כָ ֵ֤א לְ ַֽהיכְ לּה֙ ָ
הַ נְ ֣על ָ ַֽקדָ ָ֑מֹוהִּ י וְ ִּשנְ ַ֖תּה נ ַ ַָ֥דת עֲלַֽ ֹוהִּ י׃
אדיִּ ן מַ לְ ָָ֔כא בִּ ְש ַפ ְרפ ָ ַָ֖רא יְ ֣קּום בְ נָגְ ָהָ֑א
 Dan. 6:20ב ַ ֣
ּובְ ִֵּ֨ה ְתבְ הָ ָָ֔לה לְ ג ָֻבָ֥א ִּ ַֽדי־אַ ְר ָיו ָ ַָ֖תא א ֲַזַֽל׃
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ּ Dan. 6:21וכְ ִּמקְ ְרבּ֣ה לְ ג ָ֔ ָֻבא לְ ָ ֣דנִּ ָ֔יאל בְ ָ ָ֥קל ע ִּ ֲַ֖ציב ז ִּ ְָ֑עק ע ֵָ֨נה
מַ לְ ָכא וְ אָ ַ ֣מר לְ דָ נִּ ֗יאל ָ ַֽדנִּ יא ֙ל עֲבד֙ ֱאל ָָה֣א חַ ָָ֔יא ֱאל ֗ ָָהְך ִּ ֣די
ָבּותְך ִּמן־
ירא הַ יְ ִּ ָ֥כל לְ שיז ָ ַ֖
(אנתה) ַ ֵ֤אנְ ְת ָ ַֽפ ַ ַֽלח־לּה֙ בִּ ְת ִּד ָ ָ֔
אַ ְר ָיו ָ ַָֽתא׃
 Dan. 6:22א ֱַ֙דיִּ ן֙ דָ נִּ ֶָּ֔יאל עִּ ם־מַ לְ כָ ַ֖א מַ ִּ ָ֑לל מַ לְ כָ ַ֖א לְ עָלְ ִּ ָ֥מין ח ִּ ֱַֽיי׃
ֱ Dan. 6:23אל ִַָּ֞הי ְשלַ ֣ח מַ לְ א ֲ֗כּה ּוַֽ סֲגַ ָ֛ר פֻ ָ֥ם אַ ְר ָיו ָ ַָ֖תא וְ לָ ֣א
ֹוהי֙ זָכּו֙ הִּ ְש ְתכַ ֣חַ ת לִָּ֔ י וְ ַ ֵ֤אף
חַ בְ לָ֑ ּונִּ י כָל־קֳ ֗בל ִּ ֵ֤די ָ ַֽקדָ מ֙ ִּ
(קדמיך) ָ ַֽקדָ מָ ְך֙ מַ לְ ָָ֔כא חֲבּולָ ַ֖ה לָ ָ֥א עַבְ ַֽדת׃
אדיִּ ן מַ לְ ָ֗כא שַ גִּ יא֙ ְט ֣אב ע ֲָ֔לֹוהִּ י ּולְ ָ ֣דנִּ ָ֔יאל א ַ ֲַ֖מר
 Dan. 6:24ב ַ ֣
לְ הַ נְ סָ ָ ֣קה ִּמן־ג ָֻבָ֑א וְ ה ֵ֨ ַֻסק דָ נִּ יאל ִּמן־ג ֗ ָֻבא וְ כָל־חֲבָ ֙ל לָא־
ימן באל ַָֽהּה׃
הִּ ְש ְתכַ ֣ח ָ֔בּה ִּ ַ֖די ה ִּ ָ֥
ַ Dan. 6:25וא ַ ֲ֣מר מַ לְ ָ֗כא וְ הַ יְ ַ֞ ִּתיו גֻבְ ַריָ ֵ֤א ִּאלְך֙ ִּ ַֽדי־אֲכַ ֵ֤לּו
יהֹון
קַ ְרצ֙ ֹוהִּ י֙ ִּ ֣די ָ ַֽדנִּ ָ֔יאל ּולְ ֵ֤גב אַ ְר ָי ָותָ א֙ ְר ָ֔מֹו ִּאנַ֖ ּון בְ נ ֣
י־ש ִּ ֵ֤ל ַֽטּו בְ הֹון֙
א־מ ַ֞טֹו לְ אַ ְר ִּ ֣עית ג ֗ ָֻבא ְ֠ ַעד ִּ ַֽד ְ
יהֹון וְ ָ ַֽל ְ
ּונְ ש ָ֑
יהֹון הַ ִּ ַֽדקּו׃
אַ ְריָ ַֽ֣ו ָ֔ ָָתא וְ כָל־ג ְַרמ ַ֖
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ָל־ע ְממַ ַָ֞יא אֻמַ יָ ַ֧א
 Dan. 6:26באדַ יִּ ן דָ ְריָ ַֽ֣וֶּש מַ לְ ָ֗כא כְְ֠ תַ ב ְ ַֽלכ ַ ַֽ
וְ לִּ שָ נַיָ ָ֛א ִּ ַֽדי־ (דארין) דָ יְ ִּ ָ֥רין בְ כָל־אַ ְרעָ ַ֖א ְשל ְָמכָ֥ ֹון
יִּ ְשגַֽא׃
כּותי
ִּ Dan. 6:27מן־קֳ דָ מַ י ִּ ֣שים ְטע ֒ם ִּ ֣די ׀ בְ כָל־שָ לְ ָ ֣טן מַ לְ ֗ ִּ
י־דנִּ יָ֑אל
ֶּלה ֱֵ֤ון (זאעין) זָיְ עִּ ין֙ וְ ָ ֣דחֲלִָּ֔ ין ִּמן־קֳ ָ ַ֖דם ֱאלָהּ֣ה ִּד ָ ַֽ
י־הּוא ׀ ֱאל ָָה֣א חַ ָ֗יא וְ קַ יָם֙ לְ עָ ֣לְ ִָּ֔מין ּומַ לְ כּותּה֙ ִּ ַֽדי־לָ ֣א
ִּד ֣
ַד־סֹופא׃
ָ ַֽ
ִּת ְתחַ ָ֔ ַבל וְ שָ לְ טָ נַּ֖ה ע
ְ Dan. 6:28משיזִּ ֣ב ּומַ ֗ ִּצל וְ עָבד֙ אָ ִּ ֣תין וְ ִּת ְמ ִָּ֔הין בִּ ְשמַ יָ ַ֖א
ּובְ אַ ְרעָ ָ֑ א ִּ֚ ִּדי שיזִּ ֣יב לְ ָ ַֽדנִּ ָ֔יאל ִּמן־יַ ַ֖ד אַ ְר ָיו ָ ַָֽתא׃
 Dan. 6:29וְ דָ נִּ י֣אל ְד ָָ֔נה הַ צְ לַ ַ֖ח ְבמַ לְ כ֣ ּות דָ ְריָ ַָֽ֑וֶּש ּובְ מַ לְ כַ֖ ּות
כָ֥ ֶֹּורש (פרסיא) פ ְָרסָ ָ ַֽאה׃ פ
דניאל ז
חלום דניאל על ארבע החיות
 Dan. 7:1בִּ ְשנַ ֣ת ח ֗ ֲָדה לְ בלְ אשַ צַ ר֙ ֶּ ֣מלְֶּך בָ ָ֔ ֶּבל דָ נִּ יא ֙ל ֣חלֶּם
אדיִּ ן֙ חֶּ לְ ָ ֣מא כְ ָ֔ ַתב ָ֥ראש
ל־מ ְשכְ בָּ֑ה ב ַ֙
אשּה ַ ַֽע ִּ
ֲח ָָ֔זה וְ חֶּ זְוָ֥י ר ַ֖
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ִּמ ִּ ַ֖לין ֲא ַ ַֽמר׃
ם־לילְ יָ ָ֑א
 Dan. 7:2עָנֵ֤ה דָ נִּ יא ֙ל וְ אָ ָ֔ ַמר חָ זָ֥ה הֲוָ֛ית בְ חֶּ ז ִּ ְַ֖וי עִּ ַֽ
יחַ֖ן לְ י ָ ַָ֥מא ַר ָ ַֽבא׃
ַוא ֲ֗רּו אַ ְרבַ ע֙ רּוח֣י ְשמַ ָָ֔יא ְמגִּ ָ
 Dan. 7:3וְ אַ ְר ַבֵ֤ע חיוָן֙ ַר ְב ְר ָ֔ ָבן סָ לְ ָ ַ֖קן ִּמן־י ָ ַָ֑מא שָ נְ יָ ַַֽ֖ן ָ ָ֥דא ִּמן־
ָ ַֽדא׃
 Dan. 7:4קַ ְדמָ יְ ָ ֣תא כְ אַ ְר ָ֔יה וְ ג ִּ ַָ֥פין ִּ ַֽדי־נְ ַ ַ֖שר לַ ָּ֑ה חָ ז֣ה ה ֲַ֡וית ַע ֩ד
ַל־רגְ ֵַ֨ליִּ ן֙ ֶּכאֱנָ ֣ש
י־מ ִּ ֵ֨ריטּו ַג ַפיּה ּונְ ִּ ֣טילַת ִּמן־אַ ְר ָ֗עא וְ ע ַ
ִּד ְ
ימת ּולְ ַבָ֥ב אֱנָ ַ֖ש יְ ִּ ָ֥היב ַ ַֽלּה׃
הֳקִּ ָ֔ ַ
ַ Dan. 7:5וא ֲ֣רּו חי ָו ֩ה אָ ח ִּ ֳֵ֨רי ִּתנְ ָי ָנה דָ ְמיָ ֣ה לְ ֗דב וְ לִּ ְשטַ ר־חַ ד֙
ּותלָ ָ֥ת עִּ לְ ִּ ָ֛עין בְ פ ַ ַֻ֖מּה ב֣ין (שניה) ִּשנַ ָּ֑ה וְ כן֙ אָ ְמ ִּ ֣רין
הֳקִּ ָ֔ ַמת ְ
ּומי אֲכֻ ַ֖לִּ י בְ ַ ָ֥שר שַ ִּ ַֽגיא׃
ַָ֔לּה ָ֥ק ִּ ַֽ
אתר ְד ָנה חָ ז֣ה ה ֲ֗וית ַוא ֲֵ֤רּו ָ ַֽאח ֳִּרי֙ כִּ נְ ָ֔ ַמר וְ ֵַ֨לּה ג ִּ ַָ֥פין
 Dan. 7:6בָ ֵ֨ ַ
אשין֙
אַ ְר ַבָ֛ע ִּדי־עַ֖ ֹוף עַל־ (גביה) ג ַַבָּ֑ה וְ אַ ְרבְ עָ ֵ֤ה ר ִּ
לְ ח֣יוְ ָ֔ ָתא וְ שָ לְ ָ ַ֖טן יְ ִּ ָ֥היב ַ ַֽלּה׃
אתר ְד ָנ ֩ה חָ ֵ֨זה הֲוית בְ חֶּ ז ְ֣וי ַֽלילְ ָ֗יא ַו ֲא ֣רּו חיוָ ֣ה
 Dan. 7:7בָ ַ ֣
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ימתָ ֵ֨ ִּני וְ תַ קִּ י ָפא י ֗ ִַּת ָירא
(רביעיה) ְ ַֽר ִּביע ַ֡ ָָאה ְדחִּ י ָל ֩ה וְ ַֽא ְ
ּושאָ ָ ַ֖רא
וְ ִּש ֵַ֨ניִּ ן ִּ ַֽדי־פ ְַרזֶּ ָ֥ל לַּה֙ ַרבְ ְר ָ֔ ָבן ָ ַֽאכְ לָ ֣ה ּומַ דֱקָָ֔ ה ְ
ל־חיוָתָ א֙
(ברגליה) בְ ַרגְ לַ ּ֣ה ָרפְ ָ ָ֑סה וְ ִּ ֣היא ְמשַ נְ ָ֗יה ִּמן־ ָכ ַֽ
ִּ ֣די ַֽ ָקדָ ָ֔ ַמיּה וְ קַ ְרנַ ַָֽ֥יִּ ן ע ַ ֲַ֖שר ַ ַֽלּה׃
ִּמ ְשתַ ֵַ֨כל הֲוית בְ קַ ְר ַנ ָ֗יא ְַ֠ואֲלּו ֶּ ֣ק ֶּרן אָ ח ִּ ֳֵ֤רי זְע ָירה֙
ּות ָ֗לת ִּמן־קַ ְר ַניָא֙ קַ ְד ָ ֣מי ָ֔ ָָתא
יהן ְ
ִּסלְ ָ ֣קת (ביניהון) ַֽבינ ָ֔
(אתעקרו) אֶּ ְתע ַ ֲַ֖ק ָרה ִּמן־ (קדמיה) קֳ דָ ַ ָ֑מּה ַוא ֲֵ֨לּו עַיְ נִּ ין
ָא־דא ּופֻ ַ֖ם ְממַ ִּ ָ֥לל ַר ְב ְר ָ ַֽבן׃
כְ עַיְ נֵ֤י ֲאנָשָ א֙ בְ קַ ְרנ ָ֔ ָ
Dan. 7:8

יֹומין יְ ִּ ָ֑תב
חָ ז֣ה ה ֲ֗וית עַ ֣ד ִּ ֵ֤די כ ְָרסָ וָן֙ ְר ִָּ֔מיו וְ ע ִּ ַָ֥תיק ִּ ַ֖
ּושעַ ֵ֤ר ראשּה֙ ַכע ַ ֲ֣מר נְ ָ֔קא כ ְָר ְסיּה֙
בּושּה ׀ כִּ ְתלַ ֣ג חִּ ֗ ָּור ְ
לְ ֣
יבין ִּדי־נָ֔ ּור ה גַלְ גִּ לַ֖ ֹוהִּ י נָ֥ ּור דָ ִּ ַֽלק׃
ְשבִּ ִּ ֣
Dan. 7:9

נְ ַה֣ר ִּדי־נ֗ ּור נָגֵ֤ד וְ נָפק֙ ִּמן־קֳ דָ ָ֔מֹוהִּ י ֶּ ֵ֤אלֶּף (אלפים)
קּומּון
שּונּה וְ ִּר ָ֥בֹו (רבון) ִּרבְ ָבַ֖ן ַֽ ָקדָ ֣מֹוהִּ י יְ ָ֑
אַ לְ פִּ ין֙ יְ שַ ְמ ָ֔
ִּדינָ ָ֥א יְ ִּ ַ֖תב וְ ִּספְ ִּ ָ֥רין פְ ִּ ַֽתיחּו׃
Dan. 7:10

אדיִּ ן ִּמן־קָ ֙ל ִּמלַיָ ֣א ַר ְב ְרבָ ָ֔ ָתא ִּ ָ֥די
חָ ז֣ה ה ֲָ֔וית ב ֗ ַ
הּוב֣ד
קַ ְרנָ ַ֖א ְממַ לֱלָ ָ֑ה חָ ז֣ה ה ֲַ֡וית ַע ֩ד ִֵּ֨די קְ ִּטילַ ֵ֤ת ַֽחיוְ תָ א֙ וְ ַ
יבַ֖ת לִּ יק ַ ָ֥דת אֶּ ָ ַֽשא׃
גִּ ְש ָ֔ ַמּה וִּ יהִּ ַ
Dan. 7:11
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ּושאָ ר֙ ַֽחיו ָ֔ ָָתא הֶּ עְ ִּ ַ֖דיו שָ לְ טָ נְ ָ֑הֹון וְ אַ ְרכָ ַ֧ה בְ חַ ִּ ָ֛יין
ְ
יְ ִּ ָ֥היבַ ת לְ ַ֖הֹון עַ ד־ז ַ ְָ֥מן וְ עִּ ָ ַֽדן׃
Dan. 7:12

חָ זֵ֤ה הֲוית֙ בְ חֶּ זְו֣י ַֽלילְ ָָ֔יא וַאֲ רּו֙ עִּ ם־ ֲענָנ֣י ְשמַ ָָ֔יא
כְ ַבָ֥ר ֱאנָ ַ֖ש אָ ֣תה הֲוָ ָ֑ה וְ עַד־ע ִּ ֵַ֤תיק יַֽ ֹומַ יָא֙ ְמ ָ֔ ָטה ּוקְ דָ ַ֖מֹוהִּ י
הַ קְ ְר ַֽבּוהִּ י׃
ממַ ָ֗יא אֻמַ יָ ָ֛א Dan. 7:14
יקר ּומַ לְ כָ֔ ּו וְ ֣כל ַ ַֽע ְ
וְ ֵ֨לּה יְ ִּ ֵ֤היב שָ לְ טָ ן֙ וִּ ָ ֣
וְ לִּ שָ נַיָ ַ֖א לּ֣ה יִּ פְ לְ ָ֑חּון ה שָ לְ טָ ַ֞נּה שָ לְ ָ ֵ֤טן עָ לַם֙ ִּ ַֽדי־לָ ֣א יֶּעְ ָ֔דה
כּותּה ִּדי־לָ ָ֥א ִּת ְתחַ ַ ַֽבל׃ פ
ו ּומַ לְ ַ֖
Dan. 7:13

רּוחי אֲנָ ָ֥ה דָ נִּ יַ֖אל בְ ג֣ ֹוא נִּ ְדנֶּ ָ֑ה וְ חֶּ ז ְָ֥וי
 Dan. 7:15אֶּ ְתכְ ִּריַ ָ֥ת ִּ ָ֛
אשי יְ בַ ֲהל ַֻנַֽנִּ י׃
ר ִּ ַ֖
א־מנַּ֖ה
יבָ֥א אֶּ בְ ַֽע ִּ
ן־קאֲמַ ָָ֔יא וְ יַצִּ ָ
 Dan. 7:16קִּ ְר ֗בת עַל־חַ ד֙ ִּמ ָ ֣
הֹודעִּ ַנַֽנִּ י׃
ָל־דנָ ָ֑ה ַואֲמַ ר־לִֵּ֕ י ּופְ ַ ָ֥שר ִּמלַיָ ַ֖א יְ ְ
ַ ַֽעל־כ ְ
ִּ Dan. 7:17אלין֙ חיו ָ ָ֣תא ַר ְב ְרבָ ָ֔ ָתא ִּ ָ֥די ִּא ִּנַ֖ין אַ ְר ַבָ֑ע אַ ְרבְ עָ ָ֥ה
קּומּון ִּמן־אַ ְר ָ ַֽעא׃
מַ לְ ִּ ַ֖כין יְ ָ֥
יֹונָ֑ין וְ יַחְ ְסנֵ֤ ּון
ישי עֶּלְ ִּ
כּותא קַ ִּד ַ֖
ַֽ ִּ Dan. 7:18ויקַ בְ לּון֙ מַ לְ ָ֔ ָ
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מַ לְ כּותָ א֙ ַֽעַד־עָ ֣לְ ָ֔ ָמא וְ עַ ַ֖ד עָ לַ ָ֥ם עָלְ מַ ָיַֽא׃
־חיוְ תָ א֙ ְרבִּ יעָ ֣יְ ָ֔ ָתא ִּ ַֽדי־הֲוָ ָ֥ת
 Dan. 7:19א ֗ ֱַדיִּ ן צְ בִּ ית֙ לְ יַצָ ָ֔ ָבא עַ ל ַֽ
ָ ַֽשנְ יָ ַ֖ה ִּמן־ (כלהון) כָלְ הָ֑ין ְדחִּ ילָ ֣ה י ֗ ִַּת ָירה (שניה) ִּשנַ ֵּ֤ה
ּושאָ ָ ַ֖רא
ִּ ַֽדי־פ ְַר ֶּז ֙ל וְ ִּטפְ ַ ֣ריּה ִּ ַֽדי־נְ ָ֔ ָחש ָ ַֽאכְ לָ ֣ה מַ דֲקָָ֔ ה ְ
בְ ַרגְ לַ ָ֥יּה ָ ַֽרפְ ָ ַֽסה׃
 Dan. 7:20וְ ַעל־קַ ְרנַיָ ֵ֤א עֲשַ ר֙ ִּ ֣די בְ ראשַָ֔ ּה וְ אָ ח ֳִּרי֙ ִּ ֣די ִּסלְ קַָ֔ ת
(ונפלו) ּונְ פַ ָ֥ לָה ִּמן־ (קדמיה) קֳ דָ ַ ַ֖מּה ְתלָ ָ֑ת וְ קַ ְר ֵָ֨נא ִּדכן
וְ עַיְ ִּנ֣ין ַ֗לּה וְ פֻם֙ ְממַ ִּ ֣לל ַרבְ ְר ָ֔ ָבן וְ חֶּ זְוַ ַּ֖ה ַ ָ֥רב ִּמן־חַ בְ ָר ַ ַֽתּה׃
ישין
 Dan. 7:21חָ ז֣ה ה ֲָ֔וית וְ קַ ְרנָ ֣א ִּד ָ֔כן עָבְ ָ ָ֥דה קְ ָ ַ֖רב עִּ ם־קַ ִּד ִּ ָ֑
וְ יָכְ לָ ַ֖ה לְ ַֽהֹון׃
ישי
 Dan. 7:22עַ ֣ד ִּ ַֽדי־א ֗ ֲָתה ע ִַּתיק֙ יַֽ ֹומַ ָָ֔יא וְ ִּדינָ ֣א יְ ִָּ֔הב לְ קַ ִּד ַ֖
ישין׃
כּותא הֶּ ח ִּ ֱָ֥סנּו קַ ִּד ִּ ַֽ
יֹונָ֑ין וְ ז ְִּמנָ ֣א ְמ ָ֔ ָטה ּומַ לְ ָ ַ֖
עֶּלְ ִּ
 Dan. 7:23כן ֲאמַ ֒ר ַֽחיוְ תָ א֙ ְרבִּ יעָ ֣יְ ָ֔ ָתא מַ לְ כֵ֤ ּו (רביעיא)
ְרבִּ יעָאָ ה֙ תֶּ הֱו֣א בְ אַ ְר ָָ֔עא ִּ ָ֥די ִּת ְשנַ֖א ִּמן־כָל־מַ לְ כְ ו ָ ָָ֑תא
דּושנַ ַּ֖ה וְ תַ ְדקִּ ַנַּֽה׃
ּות ִּ
וְ תא ֻכ ֙ל כָל־אַ ְר ָָ֔עא ְ
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כּותה ע ְַש ָ ָ֥רה מַ לְ ִּ ַ֖כין יְ קֻ ָ֑מּון
 Dan. 7:24וְ קַ ְרנַיָ ֣א עֲשַָ֔ ר ִּמנַּה֙ מַ לְ ָ֔ ָ
ּותל ָ ָָ֥תה
יהֹון וְ ֵ֤הּוא יִּ ְשנא֙ ִּמן־קַ ְדמָ ָ֔יא ְ
וְ אָ ח ָ ֳַ֞רן יְ ֣קּום אַ חֲר ֗
מַ לְ ִּ ַ֖כין יְ הַ ְש ִּ ַֽפל׃
ישי
ּומלִּ֗ ין לְ ַצֵ֤ד (עליא) עִּ לָאָ ה֙ יְ מַ לִָּ֔ ל ּולְ קַ ִּד ָ֥
ִּ Dan. 7:25
יֹונַ֖ין יְ בַ לָ֑א וְ יִּ ְס ֗ ַבר לְ הַ ְש ָניָה֙ ז ְִּמ ִּנ֣ין וְ ָ֔ ָדת וְ יִּ ְת ַיה ֲ֣בּון
עֶּלְ ִּ
בִּ ָ֔ידּה ה עַד־עִּ ָ ָ֥דן וְ עִּ דָ ִּנַ֖ין ּופְ לַ ָ֥ג עִּ ָ ַֽדן׃
 Dan. 7:26וְ ִּדינָ ַ֖א יִּ ִּ ָ֑תב וְ שָ לְ טָ נּ֣ה יְ הַ עְ דָ֔ ֹון לְ הַ ְשמָ ָ ָ֥דה ּולְ הֹובָ ָ ַ֖דה
ד־סֹופא׃
ָ ַֽ
ַע
בּותא ִּ֚ ִּדי מַ לְ כְ וָת֙ ְת ֣חֹות
כּותה וְ שָ לְ טָ ָנא ְּור ֗ ָ
ּ Dan. 7:27ומַ לְ ֵ֨ ָ
יֹונָ֑ין מַ לְ כּותּה֙ מַ לְ כ֣ ּות
ישי עֶּלְ ִּ
יבת לְ עַ ַ֖ם קַ ִּד ֣
ָל־שמַ ָָ֔יא יְ הִּ ֵ֕ ַ
כ ְ
ָע ַָ֔לם וְ כ ֙ל שָ לְ ָ ֣ט ַנ ָָ֔יא לָּ֥ה יִּ פְ לְ ַ֖חּון וְ ִּ ַֽי ְשתַ ְמעַֽ ּון׃
י־מלְ ָ ָ֑תא ֲא ֵָ֨נה ָ ַֽדנִּ יאל שַ ִּג֣יא ׀
 Dan. 7:28עַד־כָ ַ֖ה סֹופָ ֣א ִּ ַֽד ִּ
ּומלְ ָ ַ֖תא בְ לִּ ִּ ָ֥בי נִּ ְט ַֽרת׃
ַרעְ יֹונַ ֣י יְ בַ ֲה ֻל ַ֗ננִּ י וְ זִּיוַי֙ יִּ ְשתַ נ֣ ֹון ֲע ַָ֔לי ִּ
פ
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Esra 4:8 – 6:18

ל־ט ֗עם וְ ִּש ְמשַ י֙ ָ ַֽספְ ָ ָ֔רא כְ ַ ָ֛תבּו ִּאגְ ָ ָ֥רה ח ָ ֲַ֖דה
ְ Esra 4:8ר ֣חּום ְבע ְ
רּושלֶּ ָ֑ם לְ אַ ְרתַ חְ ַ ָ֥ש ְש ְתא מַ לְ כָ ַ֖א כְ נַֽמָ א׃
עַל־יְ ְ
ּוש ָ ַ֖אר
ל־ט ֗עם וְ ִּש ְמשַ י֙ ָ ַֽספְ ָ ָ֔רא ְ
 Esra 4:9אֱדַ יִּ ן ְר ֣חּום בְ ע ְ
כְ ָנו ְָת ָ֑הֹון ְִּ֠דינָיא ַו ֲאפ ְַרסַ ְתכ ַָ֞יא טַ ְרפְ ל ָ֣יא אֲ ָ ַֽפ ְרסָ ֗יא (ארכוי)
אַ ְרכְ וָיֵ֤א בָ בְ לָיא֙ ַֽשּושַ נְ כ ָָ֔יא (דהוא) דֶּ הָ יַ֖א עלְ מָ יַֽא׃
ירא
ּוש ָ ֣אר אֻמַ ָ֗יא ִּ ֵ֤די הַ גְ לִּ י֙ אָ ְס ַנפַר֙ ַר ָב֣א וְ יַקִּ ָ ָ֔
ְ Esra 4:10
ּוש ָ ָ֥אר ע ַ ֲַֽבר־ ַנה ָ ֲַ֖רה
הֹותב הִּ ָ֔מֹו ְבקִּ ְריָ ַ֖ה ִּ ֣די שָ ְמ ָ ָ֑ריִּ ן ְ
וְ ֣
ּוכְ ֶּ ַֽענֶּת׃
ְ Esra 4:11דנָה֙ פ ְַר ֶּ ֣שגֶּן ִּאג ְַר ָ֔ ָתא ִּ֚ ִּדי ְשלַ ֣חּו ע ֲָ֔לֹוהִּ י עַל־
אַ ְרתַ חְ ַ ַ֖ש ְש ְתא מַ לְ כָ ָ֑א עַבְ ָ ָ֛דיְך אֱנָ ָ֥ש ע ַ ֲַֽבר־ ַנה ָ ֲַ֖רה ּוכְ ֶּ ַֽענֶּת׃
פ
 Esra 4:12יְ ִּ ֙די ֙ ַע ֶּלהֱו֣א לְ מַ לְ ָָ֔כא ִּ ֣די יְ הּודָ ֗יא ִּ ֵ֤די ְסלִֵּ֨ קּו֙ ִּמן־לְ ו ָ֔ ָָתְך
ירּושלֶּ ָ֑ם קִּ ְריְ ֵ֨ ָתא ָ ַֽמ ָר ְד ָ ֵ֤תא (ובאישתא)
ְ
עֲלֶּ ָ֥ ינָא א ֲַ֖תֹו לִּ
שּוריָ ֣א (אשכללו) שַ כְ לִָּ֔ לּו
ישתָ א֙ בָ ַָ֔ניִּ ן (ושורי) וְ ַ
ּוב ְ
ִּ ַֽ
וְ אֻשַ יָ ַ֖א י ִּ ַַֽחיטּו׃
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 Esra 4:13כְ ַ֗ען יְ ִּ ֙די ֙ ַע ֶּלהֱו֣א לְ מַ לְ ָָ֔כא ְִּ֠די ה֣ן קִּ ְריְ ָ ָ֥תא דָ ְך֙
שּוריָ ַ֖ה ִּ ַֽי ְשתַ כְ לְ לָ֑ ּון ִּמנְ ָ ַֽדה־בְ לֵ֤ ֹו ַו ֲהלְָך֙ לָ ֣א יִּ נְ ְתנָ֔ ּון
ִּת ְתבְ ָ֔נא וְ ַ
וְ אַ פְ ָ֥תם מַ לְ ִּ ַ֖כים ְתהַ נְ ִּזַֽק׃
י־מ ַלֵ֤ח ַֽהיכְ לָא֙ ְמ ַָ֔לחְ נָא וְ ע ְַרוַ ֣ת
 Esra 4:14כְ ַ֗ען כָל־קֳ ב ֙ל ִּ ַֽד ְ
הֹודעְ נָא
ל־ד ָָ֔נה ְשלַ ַ֖חְ נָא וְ ַ ָ֥
מַ לְ ָָ֔כא לָ ָ֥א א ִּ ַֽריְך לַ ַ֖ נָא לְ ֶּ ַֽמחֱזָ֑א ֵַ֨ע ְ
לְ מַ לְ ָ ַֽכא׃
ִַּ֡ Esra 4:15די יְ בַ קַ ֩ר ִּ ַֽב ְספַר־דָ כְ ָ ֵ֨ר ַנ ָיא ִּ ֣די אֲבָ הָ ֗ ָתְך ְּ֠ו ְתהַ ְשכַח
בִּ ְספַ ֣ר דָ כְ ָר ַניָא וְ ִּתנְ דַ ֒ע ִּד ֩י קִּ ְריְ ֵ֨ ָתא דָ ְך קִּ ְריָ ֣א ָ ַֽמ ָר ֗ ָדא
ן־יֹומת
ּומ ִּד ָָ֔נן וְ אֶּ ְשתַ דּור֙ עָבְ ִּ ֣דין בְ ַג ָ֔ ַּוּה ִּמ ָ ַ֖
ּוַֽ ְמהַ נְ ז ַ ְֵ֤קת מַ לְ כִּ ין֙ ְ
ל־ד ָָ֔נה קִּ ְריְ ָ ָ֥תא ָ ַ֖דְך ָ ַֽהחָ ְר ַ ַֽבת׃
עָלְ ָ ָ֑מא ֵַ֨ע ְ
הֹוד ִּ ֵ֤עין ֲא ַ֙נחְ נָה֙ לְ מַ לְ ָָ֔כא ְִּ֠די ה֣ן קִּ ְריְ ָ ָ֥תא דָ ְך֙
ְ Esra 4:16מ ְ
שּוריָ ַ֖ה ִּ ַֽי ְשתַ כְ לְ לָ֑ ּון ָלקֳ ב֣ל ְד ָָ֔נה ֲחלָק֙ בַ ע ֲַב֣ר
ִּת ְתבְ ָ֔נא וְ ַ
יתי ָ ַֽלְך׃ פ
ַנה ָ ֲָ֔רא לָ ָ֥א ִּא ַ ַ֖
ל־טעם֙
ַל־ר ֵ֤חּום בְ ע ְ
 Esra 4:17פִּ ְתג ַ֞ ָָמא ְשלַ ֣ח מַ לְ ָ֗כא ע ְ
ּוש ָ ַ֧אר
ּושאָ ר֙ כְ נָוָ ְ֣ת ָ֔הֹון ִּ ָ֥די י ְָת ִּ ַ֖בין ְב ָ ַֽש ְמ ָ ָ֑ריִּ ן ְ
וְ ִּש ְמ ַ ֣שי ָ ַֽספְ ָ ָ֔רא ְ
ע ַ ֲַֽבר־ ַנה ָ ֲָ֛רה ְשלָ ַ֖ם ּוכְ ֶּ ַֽעת׃ ס
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 Esra 4:18נִּ ְש ְת ָו ֵָ֕נא ִּ ָ֥די ְשלַחְ ַ֖תּון עֲלֶּ ָ֑ינָא ְמ ָפ ַ ָ֥רש קֱ ִּ ַ֖רי קָ דָ ָ ַֽמי׃
ּומנִּ י ִּ ֣שים ְטע ֒ם ּובַ ַ ֣קרּו וְ הַ ְש ַָ֔כחּו ִּ֚ ִּדי קִּ ְריְ ָ ֣תא ָ֔ ָדְך
ִּ Esra 4:19
ּומ ַ ָ֥רד וְ אֶּ ְשתַ ַ֖דּור
ִּמן־יֹומָ ת֙ ַֽעָלְ ָ֔ ָמא עַל־מַ לְ ִּ ַ֖כין ִּ ַֽמ ְתנ ְַש ָ ָ֑אה ְ
ד־בּה׃
ִּמ ְתעֲבֶּ ַ ַֽ
יטין בְ ַ֖כל
ּוש ֶָּ֔לם וְ שֵַ֨ לִּ ִָּ֔
יפין הֲוֹו֙ עַל־יְ ֣ר ְ
ּ Esra 4:20ומַ לְ ִּ ֣כין תַ קִּ ֗ ִּ
ּומ ָ ָ֥דה בְ לָ֛ ֹו ַוהֲלָ ְַ֖ך ִּמ ְתיְ הָ֥ב לְ ַֽהֹון׃
ע ֲַב֣ר ַנה ָ ֲָ֑רה ִּ
 Esra 4:21כְ עַן֙ ִּ ֣שימּו ְט ָ֔עם לְ בַ טָ לָ ַ֖א גֻבְ ַריָ ֣א ִּאלְָ֑ך וְ קִּ ְריְ ָ ָ֥תא דָ ְך֙
ד־מ ִּנַ֖י טַ עְ ָ ָ֥מא יִּ ְת ָ ַֽשם׃
לָ ֣א ִּת ְתבְ ָ֔נא עַ ִּ
ל־דנָ ָ֑ה לְ מָ ה֙ יִּ ְשג֣א
ּ Esra 4:22וזְהִּ ִּ ָ֥ירין הֱוָ֛ ֹו שָ לַ֖ ּו לְ מֶּ עְ ַב֣ד ַע ְ
חֲבָ ָָ֔לא לְ הַ נְ ז ַ ַָ֖קת מַ לְ ִּ ַֽכין׃ ס
ן־די פ ְַר ֶּ ֵ֤שגֶּן נִּ ְש ְת ָונָא֙ ִּ֚ ִּדי (ארתחששתא)
 Esra 4:23א ֗ ֱַדיִּ ן ִּמ ִַּ֞
ם־ר ָ֛חּום וְ ִּש ְמ ַ ָ֥שי סָ פְ ָ ַ֖רא
אַ ְרתַ חְ ַ ֣ש ְש ְת מַ לְ ָָ֔כא קֱ ִּ ַ֧רי קֳ דָ ְ
ּושלֶּם֙ ַעל־יְ ֣הּודָ ָ֔יא ּובַ ִּ ָ֥טלּו
ּוכְ ָנו ְָת ָ֑הֹון ֲא ֵַ֨זלּו בִּ בְ הִּ ילֵ֤ ּו לִּ ַֽיר ְ
הִּ ַ֖מֹו בְ אֶּ ְד ָ ָ֥רע וְ ָ ַֽחיִּ ל׃ ס
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ירּושלֶּ ָ֑ם
ְ
ידת בית־ ֱאל ָ֔ ָָהא ִּ ַ֖די בִּ
אדיִּ ן בְ טלַת֙ עֲבִּ ַ ֣
 Esra 4:24ב ֗ ַ
ַו ֲהוָת֙ ָ ַֽב ְט ָָ֔לא עִַּ֚ ד ְשנַ ֣ת תַ ְר ָ֔תין לְ מַ לְ כַ֖ ּות דָ ְריָ ַָֽ֥וֶּש ֶּ ַֽמלְֶּך־
פ ָ ַָֽרס׃ פ
עזרא ה
בניין בית שני
 Esra 5:1וְ הִּ ְתנ ִַַּ֞בי חַ גַ ֣י (נביאה) נְ בִּ ָ֗יא ּו ְזכ ְַריָ ֵ֤ה בַ ר־עִּ דֹוא֙
ירּושלֶּ ָ֑ם בְ ֻשָ֛ם
ְ
יהּוד ּובִּ
(נביאיא) נְ ִּב ַי ָָ֔יא עַל־יְ ֣הּודָ ָ֔יא ִּ ָ֥די בִּ ַ֖
יהֹון׃ ס
אֱלָ ָּ֥ה יִּ ְש ָר ַ֖אל עֲל ַֽ
ר־שאַ לְ ִּתיא ֙ל וְ י ֣שּו ַע בַ ר־
אדיִּ ן ְ֠קָ מּו זְרֻ בָ ֶּבֵ֤ל בַ ְ
 Esra 5:2ב ַ֡ ַ
ּושלֶּ ָ֑ם וְ עִּ ְמ ָ֛הֹון
יַֽ ֹוצָ ָ֔ ָדק וְ שָ ִּ ֣ריו לְ ִּמבְ ָ֔נא בָ֥ית אֱ ל ָָהַ֖א ִּ ֣די בִּ ַֽיר ְ
(נביאיא) נְ ִּביַיָ ָ֥א ִּ ַֽדי־ ֱאל ָָהַ֖א ְמסָ ע ִּ ֲָ֥דין לְ ַֽהֹון׃ פ
 Esra 5:3בּה־ז ְִּמ ָנ ֩א א ֵ֨ ֲָתא עֲליהֹון ְ֠תַ ְתנַי פ ַ ַַ֧חת ע ַ ֲַֽבר־ ַנה ָ ֲָ֛רה
ּוש ַ ָ֥תר בֹוזְנַ ַ֖י ּוכְ ָנו ְָת ָ֑הֹון וְ כן֙ אָ ְמ ִּ ֣רין לְ ָ֔הם מַ ן־שֵָ֨ ם לְ כם
ְ
ְט ֗עם בַ יְ ָ ֵ֤תא ְדנָה֙ לִּ בְ ָ֔נא וְ אֻ שַ ְרנָ ָ֥א ְדנָ ַ֖ה לְ שַ כְ ל ָ ַָֽלה׃ ס
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ן־אנּון֙ ְשמָ ָה֣ת ג ְֻב ַר ָָ֔יא
 Esra 5:4א ַ ֱָ֥דיִּ ן כְ נַ֖מָ א אֲ ַ ֣מ ְר ָנא לְ ָ֑הם מַ ִּ
י־דנָ ָ֥ה בִּ נְ יָנָ ַ֖א בָ ַנַַֽֽיִּ ן׃
ִּ ַֽד ְ
 Esra 5:5וְ ע֣ין ֱא ָלה ֲ֗הם ֲהוָת֙ עַל־שָ ב֣י יְ הּודָ ָ֔יא וְ לָא־בַ ִּ ֣טלּו
הִּ ָ֔מֹו עַד־טַ עְ ָ ַ֖מא לְ דָ ְריָ ַֽ֣וֶּש יְ ָהְָ֑ך ֶּוא ַ ֱָ֛דיִּ ן יְ ִּת ָ֥יבּון נִּ ְש ְתוָנָ ַ֖א
ל־ד ָנַֽה׃ פ
ַע ְ
י־ש ַַ֞לח תַ ְתנַ ֣י ׀ פ ַַח֣ת ע ַ ֲַֽבר־ ַנה ָ ֲ֗רה
 Esra 5:6פ ְַר ֶּ ֣שגֶּן ְ֠ ִּאג ְַרתָ א ִּ ַֽד ְ
ּוש ַ ֵ֤תר בֹו ְזנַי֙ ּוכְ נָ ַֽ֣ו ָָ֔תּה ֲא ֵַ֨פ ְר ְסכ ָָ֔יא ִּ ַ֖די בַ ע ֲַב֣ר ַנה ָ ֲָ֑רה עַל־
ְ
דָ ְריָ ַַֽ֖וֶּש מַ לְ ָ ַֽכא׃
 Esra 5:7פִּ ְתג ָ ַָ֖מא ְשלַ ֣חּו עֲלָ֑ ֹוהִּ י וְ כִּ ְדנָה֙ כְ ִּ ֣תיב בְ ג ַָּ֔וּה לְ דָ ְריָ ַָֽ֥וֶּש
מַ לְ כָ ַ֖א ְשל ָ ָָ֥מא ַֽכלָא׃ ס
יהּוד ְמ ִּ ַֽדינְ תָ א֙
 Esra 5:8יְ ִּ ֣די ַע ׀ ֶּלהֱו֣א לְ מַ לְ ָ֗כא ִּ ַֽדי־ ֲא ַזלְ נָא לִּ ֵ֤
לְ בית֙ ֱאל ָָה֣א ַר ָ֔ ָבא וְ ֵ֤הּוא ִּמ ְתבְ נא֙ ֶּ ֣אבֶּ ן גְ ָָ֔לל וְ ָ ַ֖אע ִּמ ְת ָ ֣שם
בְ כ ְֻתלַיָ ָ֑א ַוע ִּ ֲָ֥ב ְידתָ א ָ ָ֛דְך אָ ְס ַפ ְָ֥רנָא ִּמ ְתעַבְ ָ ַ֖דא ּומַ צְ לַ ָ֥ח
בְ י ְֶּד ַֽהם׃ ס
 Esra 5:9א ֗ ֱַדיִּ ן ְש ֙אלְ נָא֙ לְ שָ בַ יָ ֣א ִּא ָ֔לְך כְ נַ֖מָ א אֲ ַ ֣מ ְרנָא לְ ָ֑הם
מַ ן־שֵָ֨ ם לְ כם ְט ֗עם בַ יְ ָ ֵ֤תא ְדנָה֙ לְ ִּמבְ נְ ָָ֔יה וְ אֻ שַ ְרנָ ָ֥א ְדנָ ַ֖ה
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לְ שַ כְ ל ָ ַָֽלה׃
עּותְך ִּ ָ֛די נִּ כְ ֻתָ֥ב
 Esra 5:10וְ ַ ַ֧אף ְשמָ הָ ְת ָ֛הם ְש ָ֥אלְ נָא לְ ַ֖הם לְ הֹודָ ָ ָ֑
יהם׃ ס
שֻ ם־ג ְֻב ַריָ ַ֖א ִּ ָ֥די בְ ָראש ַֽ
ּ Esra 5:11וכְ נָ֥מָ א פִּ ְתג ָ ַָ֖מא ה ֲִּת ֣יבּונָא לְ מ ַ ָ֑מר ֲאנַ ֣חְ נָא הִּ ַ֡מֹו
עַבְ דֹוהִּ ֩י ִּ ַֽדי־אֱ ֵָ֨לּה ְשמַ ָיא וְ אַ ְר ָ֗עא ּובָ נַ ֵַֽ֤יִּ ן בַ יְ תָ א֙ ִּ ַֽדי־ ֲה ֵ֨ ָוא
ּומלְֶּך לְ יִּ ְש ָרא ֙ל ַ ָ֔רב בְ נָ ַ֖הִּ י
יאן ֶּ ֵ֤
בְ נה ִּמקַ ְד ַ ֵ֤מת ְדנָה֙ ְש ִּנ֣ין שַ גִּ ָ֔ ָ
וְ שַ כְ לְ ַֽלּה׃
ן־די הַ ְר ִּגֵ֤זּו ֲאבָ ה ֳַ֙תנָא֙ ֶּלאֱלָ ּ֣ה ְשמַ ָָ֔יא יְ ַה֣ב
 Esra 5:12ל ָ֗הן ִּמ ִֵּ֨
הִּ ָ֔מֹו בְ יַ ָ֛ד ה נְ בּוכ ְַדנ ֶַּצָ֥ר ֶּ ַֽמלְֶּך־בָ ֶּבַ֖ל (כסדיא) כ ְַסדָ ָ ָ֑אה
ּובַ יְ ָ ֵ֤תה ְדנָה֙ סַ ְת ָ֔רּה וְ ע ָ ַַ֖מה הַ גְ ִּ ָ֥לי לְ בָ ֶּ ַֽבל׃ ס
 Esra 5:13בְ ַרם֙ ִּב ְשנַ ֣ת ח ָ֔ ֲָדה לְ כָ֥ ֶֹּורש מַ לְ כָ ַ֖א ִּ ֣די בָ ֶּבָ֑ל כֵ֤ ֶֹּורש
מַ לְ כָא֙ ָ ֣שם ְט ָ֔עם בית־ ֱאל ָָהָ֥א ְדנָ ַ֖ה לִּ בְ נַֽא׃
ְ ְ֠ Esra 5:14ואַ ף מָ אנַיָ ֣א ִּ ַֽדי־בית־ ֱאלָהָ א ִּ ֣די דַ ה ֲָב֣ה וְ ַכ ְס ָפ ֒א ִּ ֣די
ירּוש ֶָּ֔לם וְ היב֣ל הִּ ָ֔מֹו
ן־היכְ לָא֙ ִּ ֣די ִּ ַֽב ְ
נְ בּוכ ְַדנ ֗ ֶַּצר הַ נְ פק֙ ִּמ ַֽ
ן־היכְ לָא֙ ִּ ֣די
לְ היכְ לָ ַ֖א ִּ ֣די בָ ֶּבָ֑ל הַ נְ ֵ֨פק הִּ מֹו כ֣ ֶֹּורש מַ לְ ָ֗כא ִּמ ַֽ
יהיבּו֙ לְ ש ְשבַ ַצ֣ר ְש ָ֔מּה ִּ ָ֥די פ ֶָּחַ֖ה שָ ַֽמּה׃
בָ ָ֔ ֶּבל וִּ ִּ ֙
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ר־לּה ׀ (אלה) ִּ֚אל ָ ַֽמא ַנ ָָ֔יא ִּ֚שא ַֽאזֶּל־א ֲ֣חת
ַ Esra 5:15ואֲמַ ֵ֓
ירּושלֶּ ָ֑ם ּובָ֥ית ֱאל ָָהַ֖א יִּ ְתבְ נָ֥א עַל־
ְ
הִּ ָ֔מֹו בְ היכְ לָ ַ֖א ִּ ֣די בִּ
אַ ְת ַֽרּה׃ ס
 Esra 5:16א ֱַ֙דיִּ ן֙ ש ְשבַ ַצ֣ר ָ֔דְך א ֗ ֲָתא יְ ַהַ֧ב אֻשַ יָ ָ֛א ִּדי־בָ֥ית
ּומן־א ַ ֱַ֧דיִּ ן וְ ַעד־כְ עַ ָ֛ן ִּמ ְתבְ נַ֖א וְ לָ ָ֥א
ירּושלֶּ ָ֑ם ִּ
ְ
ֱאל ָָהַ֖א ִּ ֣די בִּ
ְש ִּ ַֽלם׃
ּ Esra 5:17וכְ ַַ֞ען ַ֧הן עַל־מַ לְ כָ ֣א ֗ ָטב יְִּ֠ ְתבַ קַ ר בְ ֵ֨בית גִּ נְ ַז ָיא ִּדי־
י־מן־כֵ֤ ֶֹּורש מַ לְ כָא֙ ִּ ֣שים
יתי ִּ ַֽד ִּ
מַ לְ כָ ֣א תַ מָ ה ִּ ֣די בְ בָ בֶּ ל ֒ ֣הן ִּא ֗ ַ
ירּושלֶּ ָ֑ם ְּורעָ֥ ּות מַ לְ כָ ָ֛א
ְ
ְט ָ֔עם לְ ִּמבְ נָ֛א בית־ ֱאל ָָהָ֥א ַ֖דְך בִּ
ל־דנָ ַ֖ה יִּ ְשלַ ָ֥ח ע ֶּ ֲַֽלינָא׃ ס
ַע ְ
עזרא ו
אדיִּ ן דָ ְריָ ַָֽ֥וֶּש מַ לְ כָ ַ֖א ָ ֣שם ְטעָ֑ם ּובַ ַ ֣קרּו ׀ בְ ֣בית
 Esra 6:1ב ַ ָ֛
ִּספְ ַר ָ֗יא ִּ ַ֧די גִּ נְ זַיָ ָ֛א ְמהַ ח ִּ ֲָ֥תין תַ ָ ַ֖מה בְ בָ ֶּ ַֽבל׃
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 Esra 6:2וְ הִּ ְש ְתכַ ֣ח בְ אַ ְח ְמ ֗ ָתא ְב ִּ ַֽב ְיר ָ ָ֛תא ִּ ָ֛די בְ מָ ַ ָ֥די ְמ ִּדינְ ָ ַ֖תה
רֹונַֽה׃ פ
ְמגִּ לָ ֣ה ח ָ ֲָ֑דה וְ כן־כְ ִּ ָ֥תיב בְ גַּוַ ַּ֖ה ִּדכְ ָ
 Esra 6:3בִּ ְש ֵַ֨נת חֲדָ ה לְ כ֣ ֶֹּורש מַ לְ ָ֗כא כ֣ ֶֹּורש מַ לְ כָא ָ ֣שם ְטע ֒ם
ירּושלֶּם֙ בַ יְ ָ ֣תא יִּ ְתבְ ָ֔נא ֲאתַ ר֙ ִּ ַֽדי־דָ בְ ִּ ֣חין
בית־ ֱאל ָָהֵ֤א ִּ ַֽב ְ
ֹוהי ְמ ַֽסֹובְ ִּ ָ֑לין רּומּה֙ אַ ִּ ֣מין ִּש ָ֔ ִּתין פְ תָ יַּ֖ה אַ ִּ ָ֥מין
ִּדבְ ִָּ֔חין וְ אֻ ַ֖ש ִּ
ִּש ִּ ַֽתין׃
י־אע ח ַ ֲָ֑דת
י־אבֶּ ן גְ ָל ֙ל ְתל ָ֔ ָָתא וְ נִּ ְד ָבְַ֖ך ִּד ָ ֣
 Esra 6:4נִּ ְדבָ ַ֞ ִּכין ִּד ֶּ ֵ֤
ן־בית מַ לְ כָ ַ֖א ִּת ְתיְ ִּ ַֽהב׃
וְ ֵ֨ ִּנפְ קְ ָ֔ ָתא ִּמ ָ֥
ְ ְ֠ Esra 6:5ואַ ף מָ אנ֣י בית־ ֱאלָהָ א ִּ ֣די דַ ה ֲָב֣ה וְ כ ְַס ָפ ֒א ִּ ֣די
ירּושלֶּ ַ֖ם וְ היב֣ל לְ בָ ֶּ ָ֑בל
ְ
נְ ַֽבּוכ ְַדנ ֗ ֶַּצר הַ נְ פָ֛ק ִּמן־היכְ לָ ָ֥א ִּדי־בִּ
ּושלֶּם֙ לְ אַ ְת ָ֔רּה וְ תַ חַ֖ת
יבּון ְ֠ ִּויהָ ְך לְ היכְ לָ ֵ֤א ִּדי־בִּ ַֽיר ְ
ַיה ֲִּת ֗
בְ בָ֥ית ֱאל ָ ַָֽהא׃ ס
 Esra 6:6כְ ַַ֡ען ְ֠תַ ְתנַי פ ֵ֨ ַַחת ע ַ ֲַֽבר־ ַנה ֲָרה ְש ַ ֵ֤תר בֹו ְזנַי֙ ּוכְ נָוָ ְ֣ת ָ֔הֹון
יקין הֲוַ֖ ֹו ִּמן־תַ ָ ַֽמה׃
ֲאפ ְַר ְסכ ָָ֔יא ִּ ַ֖די בַ ע ֲַב֣ר ַנה ָ ֲָ֑רה ַרחִּ ִּ ָ֥
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ידת בית־ ֱאל ָָה֣א ָ֑דְך ַפ ַחֵ֤ת יְ הּודָ יא֙
ְ Esra 6:7ש ֵֻ֕בקּו ַלעֲבִּ ַ ַ֖
ּולְ שָ ב֣י יְ הּודָ ָ֔יא בית־ ֱאל ָָהָ֥א ַ֖דְך יִּ בְ נָ֥ ֹון ַעל־אַ ְת ַֽרּה׃
י־תעַבְ ד֗ ּון עִּ ם־שָ בֵ֤י יְ הּודָ יא֙
ּומנִּ י ִּ ֣שים ְטע ֒ם לְ ָ ֣מא ִּ ַֽד ַֽ ַ
ִּ Esra 6:8
ּומנִּ כְ ֣סי מַ לְ ָ֗כא ִּ֚ ִּדי ִּמדַ ת֙
ִּא ָ֔לְך לְ ִּמבְ נַ֖א בית־ ֱאל ָָה֣א ָ֑דְך ִּ
ע ֲַב֣ר ַנה ָ ֲָ֔רה אָ ְס ַ֗פ ְרנָא נִּ פְ קְ ָ ָ֛תא תֶּ הֱוַ֧א ִּ ַֽמ ְת ַיה ֲָבָ֛א לְ גֻבְ ַריָ ָ֥א
ִּאלְַ֖ך ִּדי־לָ ָ֥א לְ בַ טָ ָ ַֽלא׃
תֹורין וְ ִּדכְ ִּ ֣רין וְ ִּא ְמ ִּ ֣רין ׀ ַל ֲעלָוָ ַֽ֣ן ׀
ּומה חַ ְש ַ֡ ָחן ּובְ נ֣י ִּ ֣
֣ ָ Esra 6:9
אמר ָכ ֲהנַיָ ֵ֤א
ּומשַ֗ ח כְ מ ֵ֨ ַ
ֶּלאֱלָ ָּ֪ה ְשמַ ָָּ֟יא חִּ נְ ִַּ֞טין ְמלַ ֣ ח ׀ ח ַ ֲ֣מר ְ
ּושלֶּם֙ ֶּלה ֱֵ֨וא ִּמ ְתיְ הָ֥ב לְ ָ֛הם יָ֥ ֹום ׀ בְ יַ֖ ֹום ִּדי־לָ ָ֥א
ִּדי־בִּ ַֽיר ְ
שָ לַֽ ּו׃
ּומצַ ֵַ֕ליִּ ן
יחֹוחין ֶּלאֱלָ ּ֣ה ְשמַ יָ ָ֑א ְ
ַֽ ִּ Esra 6:10די־ ֶּלה ֱַ֧ון ְמהַ קְ ְר ִּ ָ֛בין נִּ ִּ ַ֖
לְ חַ יָ֥י מַ לְ כָ ַ֖א ּובְ נַֽ ֹוהִּ י׃
ּומנִּ י ִּ ֣שים ְטע ֒ם ִּ ֣די כָל־ ֱא ָ֗נש ִּ ֵ֤די יְ הַ ְשנא֙ פִּ ְתג ָ ָ֣מא
ִּ Esra 6:11
ְד ָָ֔נה יִּ ְתנְ ַסָ֥ח אָ ע֙ ִּמן־בַ יְ ָ֔תּה ּוז ִּ ְַ֖קיף יִּ ְת ְמ ֣חא עֲלָ֑ הִּ י ּובַ יְ ָ֛תּה
ל־ד ָנַֽה׃
נְ וָלָ֥ ּו יִּ ְתע ֲַ֖בד ַע ְ
ל־מלְֶּך וְ עַם֙
 Esra 6:12וַֽאל ַ֞ ָָהא ִּ ֣די שַ ִּ ַ֧כן ְש ֣מּה תַ ֗ ָמה יְ מַ ַ֞ ַגר ָכ ֶּ ֵ֤
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ִּ ֣די ׀ יִּ ְשלַ ֣ח יְ ֗דּה לְ הַ ְשנָיָ ָ֛ה לְ חַ בָ לָ ָ֛ה בית־אֱ ל ָָהָ֥א ַ֖דְך ִּ ֣די
ירּושלֶּ ָ֑ם ֲאנָ ֵ֤ה דָ ְר ָ֙יוֶּש֙ ָ ֣שמֶּ ת ְט ָ֔עם אָ ְספַ ְַ֖רנָא יִּ ְתע ִּ ֲַֽבד׃ פ
ְ
בִּ
ֱ ְ֠ Esra 6:13אדַ יִּ ן תַ ְת ַַ֞ני פ ַַחַ֧ת ע ַ ֲַֽבר־ ַנה ָ ֲָ֛רה ְש ַ ָ֥תר בֹוזְנַ ַ֖י
י־ש ַַ֞לח דָ ְריָ ַַֽ֧וֶּש מַ לְ כָ ָ֛א כְ נַ֖מָ א אָ ְספַ ְָ֥רנָא
ּוכְ ָנו ְָת ָ֑הֹון לָקֳ ֗בל ִּ ַֽד ְ
ע ַ ֲַֽבדּו׃
 Esra 6:14וְ שָ בֵ֤י יְ הּודָ יא֙ בָ נַ ַֽ֣יִּ ן ּומַ צְ לְ ִָּ֔חין בִּ נְ בּואַ ת֙ חַ גַ ֣י
ן־טעַם֙
(נביאה) נְ בִּ ָָ֔יא ּו ְזכ ְַריָ ַ֖ה בַ ר־עִּ ָ֑דֹוא ּובְ נ֣ ֹו וְ שַ כְ לִּ֗ לּו ִּמ ַ֙
ּומ ְטעם֙ כ֣ ֶֹּורש וְ דָ ְר ָָ֔יוֶּש ה וְ אַ ְרתַ חְ ַ ַ֖ש ְש ְתא
אֱלָ ּ֣ה יִּ ְש ָר ָ֔אל ִּ
ֶּ ָ֥מלְֶּך פ ָ ַָֽרס׃
ירח א ָ ֲָ֑דר ִּדי־
 Esra 6:15וְ שיצִּ יא֙ בַ יְ ָ ֣תה ְד ָָ֔נה עַ ָ֛ד יָ֥ ֹום ְתל ָ ַָ֖תה לִּ ַ ֣
ַת־שת לְ מַ לְ כַ֖ ּות דָ ְריָ ַָֽ֥וֶּש מַ לְ ָ ַֽכא׃ פ
ִּ ֣היא ְשנ ָ֔
ּוש ָ ֣אר בְ ני־
ַ Esra 6:16וע ֲַב֣דּו בְ נַֽי־יְִּ֠ ְש ָראל ָכ ֲה ַנ ֵָ֨יא וְ לוָיא ְ
ָלּותא ֲחנֻכַ ָ֛ת בית־ ֱאל ָָהָ֥א ְדנָ ַ֖ה בְ חֶּ ְד ָוַֽה׃
ג ָ֗
תֹורין ְמ ָ֔ ָאה
 Esra 6:17וְ הַ קְ ִּ ֗רבּו ַל ֲחנֻכַת בית־ ֱאל ָָה֣א ְד ָנ ֒ה ִּ ֣
ירי עִּ ִּזין (לחטיא)
אתיִּ ן ִּא ְמ ִּ ַ֖רין אַ ְר ַב֣ע ְמ ָ ָ֑אה ּוצְ פִּ ֵ֨
ִּדכְ ִּ ֣רין מָ ָ֔ ַ
לְ חַ טָ ָ ֵ֤אה עַל־כָל־יִּ ְש ָרא ֙ל ְת ַֽרי־עֲשַָ֔ ר לְ ִּמנְ יָ ַַֽ֖ן ִּשבְ ָ֥טי
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יִּ ְש ָר ַֽאל׃
ַ Esra 6:18וה ֵ֨ ֲִּקימּו ָכ ֲה ַנ ָיא בִּ פְ ֻלג ְָת ֗הֹון וְ לוָיא֙ ְבמַ חְ לְ ָ ֣ק ְת ָ֔הֹון
ירּושלֶּ ָ֑ם כִּ כְ ָ ַ֖תב ְספַ ָ֥ר מ ֶּ ַֽשה׃ פ
ְ
ידת ֱאל ָָהַ֖א ִּ ֣די בִּ
ַעל־עֲבִּ ַ ָ֥
Esra 7:12–26

ַ ֵ֨ Esra 7:12א ְרתַ ְחשַָ֔ ְס ְתא ֶּ ַ֖מלְֶּך מַ לְ כַיָ ָ֑א לְ ֶּעז ָ ְ֣רא ְ֠ ָכ ֲהנָא סָ ֵַ֨פר
דָ תָ א ִּ ַֽדי־אֱלָ ַּ֧ה ְשמַ יָ ָ֛א גְ ִּ ַ֖מיר ּוכְ ֶּ ַֽענֶּת׃
כּות ֩י ִּמן־ע ֵ֨ ַָמה
ָל־מ ְתנ ַ ַ֣דב בְ מַ לְ ִּ
ִּ Esra 7:13מנִּ י ִּ ֣שים ְטע ֒ם ִּ ֣די כ ִּ
ירּושלֶּ ָ֛ם עִּ ָ ַ֖מְך יְ ָ ַֽהְך׃
יִּ ְש ָראל וְ ָכהֲנ֣ ֹוהִּ י וְ לו ָ֗יא לִּ ְמ ָהְַ֧ך ִּ ַֽל ְ
 Esra 7:14כָל־קֳ ֗בל ִּד ֩י ִּמן־קֳ ֵ֨ ָדם מַ לְ ָכא וְ ִּשבְ עַ ֵ֤ת ָיע ֲֵ֨טהִּ י֙ ְשלִָּ֔ יחַ
ידְך׃
ירּוש ֶּלָ֑ם בְ ָ ָ֥דת ֱאל ָָהְַ֖ך ִּ ָ֥די בִּ ָ ַֽ
לְ בַ קָ ָ ָ֥רא עַל־יְ ַ֖הּוד וְ ִּ ַֽל ְ
ּ Esra 7:15ולְ היבָ לָ ַ֖ה כְ ַ ֣סף ְּוד ַהָ֑ב ִּ ַֽדי־מַ לְ כָ ֣א וְ ָיע ֲ֗טֹוהִּ י הִּ ְתנ ַַ֙דבּו֙
ירּושלֶּ ַ֖ם ִּמ ְשכְ נַּֽה׃
ֶּלאֱלָ ּ֣ה יִּ ְש ָר ָ֔אל ִּ ָ֥די ִּ ַֽב ְ
 Esra 7:16וְ כ ֙ל כְ ַ ֣סף ְּוד ָ֔ ַהב ִּ ֣די ְתהַ ְש ַָ֔כח בְ ַ֖כל ְמ ִּדינַ ֣ת בָ ֶּבָ֑ל עִּ ֩ם
הִּ ְתנַדָ ֵ֨בּות ע ָ ֵַ֤מא וְ ָ ַֽכ ֲה ַניָא֙ ִּ ַֽמ ְתנ ְַד ִָּ֔בין לְ בָ֥ית אֱ ָלה ֲַ֖הם ִּ ָ֥די
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בִּ ירּו ְש ֶּ ַֽלם׃
 Esra 7:17כָל־קֳ ֣בל ְד ָנ ֩ה אָ ְס ֵַ֨פ ְרנָא ִּתקְ נא בְ כ ְַספָ ֣א ְד ָ֗נה
ּותקָ ֣רב הִּ ָ֔מֹו
יהֹון ְ
ּומנְ חָ ְת ַ֖הֹון וְ נִּ ְסכ ָ֑
תֹורין ׀ ִּדכְ ִּרין֙ ִּא ְמ ִּ ָ֔רין ִּ
ִּ ֵ֤
ירּוש ֶּ ַֽלם׃
ְ
ַ ַֽעל־מַ ְדבְ ָ֔ ָחה ִּ ָ֛די בָ֥ית ֱא ָלה ֲַ֖כם ִּ ָ֥די בִּ
יטב
ּומה ִּד ֩י (עליך) ֲע ֵָ֨לְך וְ עַל־ (אחיך) אֶּ חָ ְך י ֗ ַ
֣ ָ Esra 7:18
בִּ ְש ָ ָ֛אר כ ְַספָ ָ֥א וְ דַ ה ֲָבַ֖ה לְ מֶּ עְ ַבָ֑ד כִּ ְרעָ֥ ּות ֱא ָלה ֲַ֖כם תַ עַבְ ַֽדּון׃
י־מ ְת ַיה ִּ ֲ֣בין ָָ֔לְך לְ פָלְ ָחַ֖ן ֣בית ֱאל ָָהְָ֑ך
ּומא ַניָא֙ ִּ ַֽד ִּ
ַֽ ָ Esra 7:19
רּוש ֶּ ַֽלם׃
הַ ְש ֵ֕לם קֳ ָ ַ֖דם אֱלָ ָּ֥ה יְ ְ
ּ Esra 7:20ו ְש ֗ ָאר חַ ְשחּות֙ ב֣ית ֱאל ָ֔ ָָהְך ִּ ָ֥די יִּ ֶּפל־לָ ְַ֖ך לְ ִּמנְ ַ ָ֑תן
ִּתנְ ֵ֕תן ִּמן־בַ֖ית גִּ נְ זָ֥י מַ לְ ָ ַֽכא׃
ְּ֠ Esra 7:21ו ִּמנִּ י אֲ ַָ֞נה אַ ְרתַ חְ ַ ֵ֤ש ְס ְתא מַ לְ כָא֙ ִּ ֣שים ְט ָ֔עם לְ כ ֙ל
ָל־די יְִּ֠ ְש ֲאלֶּנְ כֹון ֶּעז ָ ְֵ֨רא
גִּ ַזַֽבְ ַר ָָ֔יא ִּ ַ֖די בַ ע ֲַב֣ר ַנה ָ ֲָ֑רה ִּ ֣די כ ִּ ֣
ָכ ֲה ָנה סָ פַ ֵ֤ר דָ תָ א֙ ִּ ַֽדי־אֱלָ ּ֣ה ְשמַ ָָ֔יא אָ ְספַ ְַ֖רנָא יִּ ְתע ִּ ֲַֽבד׃
 Esra 7:22עַד־כְ סַ ף כַכְ ִּ ֣רין ְמאָ ֒ה וְ עַד־חִּ נְ ִּטין֙ כ ִּ ֣רין ְמ ָ֔ ָאה וְ ַעד־
ּומלַ ַ֖ח ִּדי־לָ ָ֥א
חֲמַ ר֙ בַ ִּ ֣תין ְמ ָ֔ ָאה וְ עַד־בַ ִּ ָ֥תין ְמ ַ ַ֖שח ְמ ָ ָ֑אה ְ
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כְ ָ ַֽתב׃
ן־טעַם֙ אֱלָ ּ֣ה ְשמַ ָָ֔יא יִּ ְתעֲבד֙ אַ ְד ַרז ָ֔ ְָדא
ָל־די ִּמ ַ֙
 Esra 7:23כ ִּ֗
לְ בַ֖ית אֱלָ ּ֣ה ְשמַ יָ ָ֑א ִּ ַֽדי־לְ ָ ֵ֤מה ֶּ ַֽלהֱוא֙ קְ ָ֔ ַצף עַ ל־מַ לְ כָ֥ ּות
מַ לְ כָ ַ֖א ּובְ נַֽ ֹוהִּ י׃
הֹוד ֗ ִּעין ִּ ֣די כָל־ ָכ ֲהנַיָ ֣א ְ֠ ְולוָיא ז ֵ֨ ַָמ ַריָ ֵ֤א
ּ Esra 7:24ולְ ֣כם ְמ ְ
תָ ָ ַֽר ַעיָא֙ נְ ִּ ֣תי ַנ ָָ֔יא ּופָ ֣לְ ָ֔חי בַ֖ית ֱאל ָָה֣א ְדנָ ָ֑ה ִּמנְ ָ ֵ֤דה בְ לֹו֙ ַו ֲה ָָ֔לְך
יהם׃
לָ ָ֥א שַ ִּ ַ֖ליט לְ ִּמ ְר ָ֥מא עֲל ַֽ
 Esra 7:25וְ ַ ֣אנְ ְת עֶּ ז ָ ְ֗רא כְ חָ כְ ֵ֨ ַמת ֱאל ָָהְֵ֤ך ִּ ַֽדי־בִּ ידָ ְך֙ ֶּ ֣מנִּ י שָ פְ ִַּ֞טין
וְ דַ י ֗ ִָּנין ִּדי־ ֶּלה ֱֵ֤ון (דאנין) דָ איְ נִּ ין֙ לְ כָל־עַמָ ה֙ ִּ֚ ִּדי בַ ע ֲַב֣ר
הֹודעַֽ ּון׃
ַנה ָ ֲָ֔רה לְ כָל־י ְָדעַ֖י דָ ֣תי ֱאל ָָהְָ֑ך וְ ִּ ַ֧די לָ ָ֦א ָי ַ ַ֖דע ְת ְ
ָל־די־ ָל ֩א ֶּלה ֱֵ֨וא ָעבד דָ ָ ֣תא ִּ ַֽדי־ ֱאל ֗ ָָהְך וְ דָ תָ א֙ ִּ ֣די
 Esra 7:26וְ כ ִּ
מַ לְ ָָ֔כא אָ ְס ֵַ֕פ ְרנָא ִּדי ֵָ֕נה ֶּלהֱוָ֥א ִּמ ְתעֲבַ֖ד ִּמנָּ֑ה הֵ֤ן לְ מֹות֙ ה֣ן
סּורין׃ פ
(לשרשו) לִּ ְשר ָ֔ ִּשי הן־ ַלעֲנָ ָ֥ש נִּ כְ ִּ ַ֖סין וְ לֶּאֱ ִּ ַֽ
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