ספר דניאל פרק ז
אדיִּן חֶ ְׁל ָמא כְׁ ַתב ֵראש ִּמ ִּלין אֲ ַמר:
אשּה עַ ל ִּמ ְׁשכְׁ בֵ ּה בֵ ַ
אשצַר ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל ָדנִּ יֵאל חֵ לֶ ם חֲ זָה וְׁחֶ זְׁ וֵי ֵר ֵ
(א) ִּב ְׁשנַת חֲ ָדה ְׁלבֵ ְׁל ַ
(ב) עָ נֵה ָדנִּ יֵאל וְׁאָ ַמר חָ זֵה הֲ וֵית ְׁבחֶ זְׁ וִּי ִּעם לֵ ְׁיליָא וַאֲ רּו אַ ְׁרבַ ע רּוחֵ י ְׁש ַמיָא ְׁמגִּ יחָ ן ְׁלי ַָמא ַרבָ א:
(ג) וְׁאַ ְׁרבַ ע חֵ יוָן ַר ְׁב ְׁרבָ ן סָ ְׁל ָקן ִּמן י ַָמא ָשנְׁ יָן ָדא ִּמן ָדא:
ימת
נְׁשר לַ ּה חָ זֵה הֲ וֵית עַ ד ִּדי ְׁמ ִּריטּו גַפַ יּה \{גַפַ ּה\} ּונְׁ ִּטילַ ת ִּמן אַ ְׁרעָ א וְׁעַ ל ַרגְׁ לַ יִּן כֶאֱ נָש הֳ ִּק ַ
(ד) ַק ְׁד ָמי ְָׁתא כְׁ אַ ְׁריֵה ְׁוג ִַּפין ִּדי ַ
ּולבַ ב אֱ נָש י ְִּׁהיב לַ ּה:
ְׁ
קּומי
{שנַּה\} ְׁוכֵן אָ ְׁמ ִּרין לַ ּה ִּ
ּותלָ ת ִּע ְׁל ִּעין ְׁבפ ַֻמּה בֵ ין ִּשנַיּה \ ִּ
(ה) וַאֲ רּו חֵ יוָה אָ חֳ ִּרי ִּתנְׁ ָינָה ָד ְׁמיָה ְׁלדֹב ו ְִּׁל ְׁשטַ ר חַ ד הֳ ִּק ַמת ְׁ
אֲ כ ִֻּלי ְׁב ַשר ַשגִּ יא:
ְׁש ְׁלטָ ן
אשין ְׁלחֵ יו ְָׁתא ו ָ
אתר ְׁדנָה חָ זֵה הֲ וֵית וַאֲ רּו אָ חֳ ִּרי כִּ נְׁ ַמר וְׁלַ ּה ג ִַּפין אַ ְׁרבַ ע ִּדי עֹוף עַ ל גַבַ יּה \{גַבַ ּה\} וְׁאַ ְׁר ְׁבעָ ה ֵר ִּ
(ו) בָ ַ
י ְִּׁהיב לַ ּה:
{ר ִּביעָ אָ ה\} ְׁד ִּחילָ
יליָא וַאֲ רּו חֵ יוָה ְׁר ִּביעָ יָא \ ְׁ
אתר ְׁדנָה חָ זֵה הֲ וֵית ְׁבחֶ זְׁ וֵי לֵ ְׁ
(ז) בָ ַ
מלבי"ם על דניאל פרק ז פסוק א  -חלק באור הענין
דניאל חלם חזה  -ולא אמר חלם חלם ,כמ"ש למעלה בנבוכדנצר להורות שהיה חלום נבואיי וגם מפני שעקר החלום
היה מחזה שראה צורת ד' חיות .וחזו ראשיה על משכביה  -כי יש חלומות שבאים ע"י התפעלות מרוצת הדם והנפש
החיונית שמקורם בלב ,הודיע ששורש החלום הזה היה ממיתרי המוח וכח השכל כי היה השפעה שכליית מעולם
השכליים הנפרדים .באדין חלמא כתב  -שתיכף כשהקיץ משנתו כתב החלום כדי שלא ישכח ממנו דבר ,ריש מלין
אמר  -מפני שהמכתב הזה דינו ככתבי הקדש אמר כל דבר בפיו טרם שהעלה אותו על ספר ,שכן הדין בכותב כתבי
הקדש ברוה"ק וכמ"ש במק"א ,
מצודות דוד על דניאל פרק ז פסוק א
באדין  -אז כתב לעצמו לזכרון את כל דברי החלום אבל לזולתו אמר רק ראשית הדברים ולא כולם:
ספר דניאל פרק ז
עָ נֵה ָדנִּ יֵאל וְׁאָ ַמר חָ זֵה הֲ וֵית ְׁבחֶ זְׁ וִּי ִּעם לֵ ְׁיליָא וַאֲ רּו אַ ְׁרבַ ע רּוחֵ י ְׁש ַמיָא ְׁמגִּ יחָ ן ְׁלי ַָמא ַרבָ א:
ספר דניאל פרק ז
(ג) וְׁאַ ְׁרבַ ע חֵ יוָן ַר ְׁב ְׁרבָ ן סָ ְׁל ָקן ִּמן י ַָמא ָשנְׁ יָן ָדא ִּמן ָדא:
מלבי"ם על דניאל פרק ז פסוק ג  -חלק באור הענין
(ג) ארבע חיון רברבן סלקן מן ימא  -שיצאו הד' מלכיות לתפוש ממשלה זאח"ז ,והנה ברוחות מצייר כחות השרים
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
בעולם התחתון ובאר שהיו רברבן ,כי זולתם יש גם חיות אחרות קטנות ,ר"ל מלכיות קטנות ,והם יגדלו מיתר
המלכים ויוצאים מן הים למלוך בכפה,
ספר דניאל פרק ז
ימת
נְׁשר לַ ּה חָ זֵה הֲ וֵית עַ ד ִּדי ְׁמ ִּריטּו גַפַ יּה \{גַפַ ּה\} ּונְׁ ִּטילַ ת ִּמן אַ ְׁרעָ א וְׁעַ ל ַרגְׁ לַ יִּן כֶאֱ נָש הֳ ִּק ַ
(ד) ַק ְׁד ָמי ְָׁתא כְׁ אַ ְׁריֵה ְׁוג ִַּפין ִּדי ַ
ּולבַ ב אֱ נָש י ְִּׁהיב לַ ּה:
ְׁ
ספר דניאל פרק ז
קּומי
{שנַּה\} ְׁוכֵן אָ ְׁמ ִּרין לַ ּה ִּ
ּותלָ ת ִּע ְׁל ִּעין ְׁבפ ַֻמּה בֵ ין ִּשנַיּה \ ִּ
(ה) וַאֲ רּו חֵ יוָה אָ חֳ ִּרי ִּתנְׁ ָינָה ָד ְׁמיָה ְׁלדֹב ו ְִּׁל ְׁשטַ ר חַ ד הֳ ִּק ַמת ְׁ
אֲ כ ִֻּלי ְׁב ַשר ַשגִּ יא:
רש"י פסוק ה
(ה) אחרי  -אחרת .תנינה  -שעלתה שניה מן הים .דמיה לדוב  -זה רמז למלכות פרס שתמלך אחר בבל שאוכלים
ושותים כדוב ומסורבלים בבשר כדוב .דמיה לדוב  -לדב כתיב כמו דיבא תרגום של זאב שאף זאב נקראת מלכות
פרס שנא' ע"כ הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם.

