
   ספר דניאל פרק ז
ָמא ן ֶחלְׁ ֵבּה ֵבאַדיִּ כְׁ שְׁ ֵוי ֵראֵשּה ַעל מִּ ֶחזְׁ ֵיאל ֵחֶלם ֲחָזה וְׁ אַשַצר ֶמֶלְך ָבֶבל ָדנִּ ֵבלְׁ ַנת ֲחָדה לְׁ שְׁ ין ֲאַמר )א( בִּ לִּ ַתב ֵראש מִּ  :כְׁ

גִּ  ַמָיא מְׁ ַבע רּוֵחי שְׁ ָיא ַוֲארּו ַארְׁ ם ֵלילְׁ י עִּ וִּ ֶחזְׁ ָאַמר ָחֵזה ֲהֵוית בְׁ ֵיאל וְׁ ַיָמא ַרָבא)ב( ָעֵנה ָדנִּ  :יָחן לְׁ
ן ָדא ָין ָדא מִּ ן ַיָמא ָשנְׁ ָקן מִּ ָבן ָסלְׁ רְׁ ַבע ֵחיָון ַרבְׁ ַארְׁ  :)ג( וְׁ

יטּו ַגַפיּה  רִּ י מְׁ ַשר ַלּה ָחֵזה ֲהֵוית ַעד דִּ י נְׁ ין דִּ ַגפִּ ֵיה וְׁ ַארְׁ ָתא כְׁ ָמיְׁ ן ֶכֱאָנש ֳהקִּ \}ַגַפּה\)ד( ַקדְׁ ַליִּ ַעל ַרגְׁ ָעא וְׁ ן ַארְׁ יַלת מִּ טִּ יַמת  { ּונְׁ
יב ַלּה הִּ ַבב ֱאָנש יְׁ  :ּולְׁ

ַניּה  ֻפַמּה ֵבין שִּ ין בְׁ עִּ לְׁ ָלת עִּ ַמת ּותְׁ ַטר ַחד ֳהקִּ שְׁ לִּ ֹדב וְׁ ָיה לְׁ ָיָנה ָדמְׁ נְׁ י תִּ ַנּה\)ה( ַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחרִּ י  \}שִּ ין ַלּה קּומִּ רִּ ֵכן ָאמְׁ { וְׁ
יא ַשר ַשגִּ י בְׁ  :ֲאֻכלִּ

ָנה ָחֵזה ֲהֵוית ַוֲארּו י עֹוף ַעל ַגַביּה )ו( ָבאַתר דְׁ ַבע דִּ ין ַארְׁ ַלּה ַגפִּ ַמר וְׁ נְׁ י כִּ ָטן \}ַגַבּה\ ָאֳחרִּ ָשלְׁ ָתא וְׁ ֵחיוְׁ ין לְׁ ָעה ֵראשִּ בְׁ ַארְׁ { וְׁ
יב ַלּה הִּ  :יְׁ

יָעָיא  בִּ ָיא ַוֲארּו ֵחיָוה רְׁ ֵוי ֵלילְׁ ֶחזְׁ ָנה ָחֵזה ֲהֵוית בְׁ יָעָאה\)ז( ָבאַתר דְׁ בִּ ילָ \}רְׁ חִּ  { דְׁ
 

  חלק באור הענין -מלבי"ם על דניאל פרק ז פסוק א  
ולא אמר חלם חלם, כמ"ש למעלה בנבוכדנצר להורות שהיה חלום נבואיי וגם מפני שעקר החלום  -דניאל חלם חזה 

כי יש חלומות שבאים ע"י התפעלות מרוצת הדם והנפש  -היה מחזה שראה צורת ד' חיות. וחזו ראשיה על משכביה 
נית שמקורם בלב, הודיע ששורש החלום הזה היה ממיתרי המוח וכח השכל כי היה השפעה שכליית מעולם  החיו

שתיכף כשהקיץ משנתו כתב החלום כדי שלא ישכח ממנו דבר, ריש מלין   -השכליים הנפרדים. באדין חלמא כתב 
ספר, שכן הדין בכותב כתבי מפני שהמכתב הזה דינו ככתבי הקדש אמר כל דבר בפיו טרם שהעלה אותו על  -אמר 

  ,הקדש ברוה"ק וכמ"ש במק"א
 

   מצודות דוד על דניאל פרק ז פסוק א 
 :רים ולא כולםאז כתב לעצמו לזכרון את כל דברי החלום אבל לזולתו אמר רק ראשית הדב  -באדין 

 
   ספר דניאל פרק ז

ַיָמא ַרָבא יָחן לְׁ גִּ ַמָיא מְׁ ַבע רּוֵחי שְׁ ָיא ַוֲארּו ַארְׁ ם ֵלילְׁ י עִּ וִּ ֶחזְׁ ָאַמר ָחֵזה ֲהֵוית בְׁ ֵיאל וְׁ  :ָעֵנה ָדנִּ
 

   ספר דניאל פרק ז 
ן ָדא ָין ָדא מִּ ן ַיָמא ָשנְׁ ָקן מִּ ָבן ָסלְׁ רְׁ ַבע ֵחיָון ַרבְׁ ַארְׁ  :)ג( וְׁ

 
   חלק באור הענין -מלבי"ם על דניאל פרק ז פסוק ג  

יר כחות השרים שיצאו הד' מלכיות לתפוש ממשלה זאח"ז, והנה ברוחות מצי -)ג( ארבע חיון רברבן סלקן מן ימא 
העליונים המשפיעים על האומות, שהם עומדים בד' רוחות המרכבה כמו שבארתי שם, ויחזקאל ראה אותם בצורת 

חיות, ודניאל ראה החיות המשתלשלות מהם בממשלה בעולם השפל, וראה דמותם כתואר אחר כפי פעולתם  
ות, ר"ל מלכיות קטנות, והם יגדלו מיתר  בעולם התחתון ובאר שהיו רברבן, כי זולתם יש גם חיות אחרות קטנ

 ,המלכים ויוצאים מן הים למלוך בכפה
 

   ספר דניאל פרק ז 
יטּו ַגַפיּה  רִּ י מְׁ ַשר ַלּה ָחֵזה ֲהֵוית ַעד דִּ י נְׁ ין דִּ ַגפִּ ֵיה וְׁ ַארְׁ ָתא כְׁ ָמיְׁ יַמת  \}ַגַפּה\)ד( ַקדְׁ ן ֶכֱאָנש ֳהקִּ ַליִּ ַעל ַרגְׁ ָעא וְׁ ן ַארְׁ יַלת מִּ טִּ { ּונְׁ

יב ַלּה הִּ ַבב ֱאָנש יְׁ  :ּולְׁ
 

   ספר דניאל פרק ז 
לִּ  ֹדב וְׁ ָיה לְׁ ָיָנה ָדמְׁ נְׁ י תִּ ַניּה )ה( ַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחרִּ ֻפַמּה ֵבין שִּ ין בְׁ עִּ לְׁ ָלת עִּ ַמת ּותְׁ ַטר ַחד ֳהקִּ ַנּה\שְׁ י  \}שִּ ין ַלּה קּומִּ רִּ ֵכן ָאמְׁ { וְׁ

יא ַשר ַשגִּ י בְׁ  :ֲאֻכלִּ
 

   רש"י פסוק ה
אוכלים  זה רמז למלכות פרס שתמלך אחר בבל ש -שעלתה שניה מן הים. דמיה לדוב  -אחרת. תנינה  -)ה( אחרי 

לדב כתיב כמו דיבא תרגום של זאב שאף זאב נקראת מלכות  -ושותים כדוב ומסורבלים בבשר כדוב. דמיה לדוב 
 .פרס שנא' ע"כ הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם

 


