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יודעימ המעיינימ ואפילו הקורא הפשוט שיצירת פירוש חדש למקרא היא 
מעשה לא פשוט הזקוק לשפע ברכות שמימ מעל ולמאמצימ רבימ מתחת. 
בכתיבת פירוש למקרא כרוכימ שני קשיימ מהותיימ. הקושי האחד נתונ 
בעצמ היומרה להתייח� לטק�ט העליונ ביותר והמקודש ביותר שבגדר 
הנמצא ולהיצמד אליו בצורה כלשהי. הקושי השני נובע מככ שכבר נכתבו 
למקרא במשכ 3,000 שנה פירושימ רבימ מאוד, והפירושימ הללו נוצרו 
על ידי אנשימ גדולימ מכל ההי�טוריה שלנו; ומי יכול להתיימר להצטרפ 

אל חבורה קדושה זו, ואפילו רק להיאחז בשוליה?!

את מפתח הכני�ה למעשה נכבד זה אפשר למצוא בדברימ שאמר רש״י 
לנכדו הרשב״מ (שכתב גמ הוא פירוש לתורה), שאילו היה בכוחו, היה 
כותב עוד פירוש לפי "הפשטות המתחדשימ בכל יומ״.1 בכל דור ובכל 
יומ עשוי להיפתח אור חדש או זווית ראייה חדשה. אכנ, לא רק פירושימ 
וחידושימ מתחדשימ בעולמ, בכל דור מתעוררות שאלות חדשות בקרב 
לומדי התנ״כ, הנ מתוכ מה שמע�יק את הלומד באופנ אישי הנ מתוכ 
עניינימ האופייניימ לתקופתו ולזמנו. ככ אפשר לראות בדברי המפרשימ 
איננ  האחד  בהנ  כי שאלות שע�ק  הדורות,  במשכ  שנכתבו  הגדולימ 
יש, תודה לא–ל, לומדימ  גמ היומ  מ�וג השאלות שהטרידו את חברו. 
המצריכות תשומת  באמתחותיהמ  חדשות  ושאלות  בתנ״כ  ומעיינימ 
לב, עיונ וה�בר חדשימ. כל אלה מאירימ את דברי תורת הנצח במגוונ 

ה�תכלויות המולידות ”פשטות המתחדשימ בכל יומ״. 

הביאור שלפנינו מבקש לפרש את המקרא במישור הפשט. לכאורה זהו 
המישור הפשוט ביותר, אכ לאמתו של דבר הוא הקשה ביותר. הפירושימ 
על דרכ הרמז, הדרש או ה�וד פתוחימ יותר. המפרשימ בדרכימ אלו המ בני 
חורינ לקשר בינ הפ�וקימ שלפניהמ לבינ דברימ אחרימ המצויימ במרחבי 
הרמז, הדרש או ה�וד, והמ כבולימ פחות למלות המקרא ולמושגיו. לעומת 
פירוש  שכנ  רבימ.  יישומו התחבטו  ובדרכי  הפשט  של  בהגדרתו  זאת, 

פירוש הרשב״מ בראשית לז,ב.  .1
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פשוטו של מקרא צריכ להיות אחוז באופנ הדוק במשמעות המילולית 
והדקדוקית של המלימ ולא להניח ידו גמ מהקשרנ התחבירי והענייני. אכנ, 
בעיית היח� שבינ ׳פשוטו׳ ל׳משמעו׳, אינ לה פתרונ מלא.2 קושי עקרוני 
יותר הוא שבכתיבתו של פירוש על דרכ הפשט מנ�ה המבאר לעמוד על 
דעתו של המחבר; אולמ �פרי המקרא, שאינמ מבטאימ את דעתו של 
האדמ שכתבמ, אלא את התודעה האלוקית העומדת מאחוריהמ - אי 

אפשר למצות את פשרמ באותו אופנ.

לביאור זה הוצמדו מראי מקומות המפנימ למפרשימ רבימ, אולמ אינ הוא 
לקט מנ המפרשימ הללו. הוא לא נוצר בדרכ זו, ואינו מתכוונ להיות לקט 
או מבחר פירושימ שנכתבו במשכ הדורות. מראי המקומות מובאימ כאנ 
כדי להראות שיש לביאור בי�ו� במקורות אחרימ, או על כל פנימ 'חברה׳. 
אכנ, אינ תכליתו של הביאור הזה להציג חידושימ מהפכניימ; אדרבא, 
עיקר עניינו הוא לשמש ביאור שקופ. מגמתו היא להיות כה בלתי מורגש, 
עד שהקורא−הלומד לא יבחינ בקיומה של מחיצה בינו לבינ הכתובימ. 
מעשה ההנגשה הזה מבקש לאפשר לתורה לדבר בעצמה, לנביאימ לנבא 
את נבואתמ ולחכמימ ללמד את חכמתמ. כדי שלא להפריע לקולמ של 
יהיה בגדר שריונ  הפ�וקימ להישמע, מנו�ח הביאור בקיצור, ככ שלא 

מכביד ומ�תיר אלא מעטה קל שאיננו ניכר. 

במעמד הר �יני שמעו כל ישראל קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָ�פ,3 וחכמימ ביארו כי 
קול גדול זה לא פ�ק.4 תקוותי שמפעל זה יעזור לאנשימ לשמוע את 
הקול המידבר מנ התורה ומנ הנביאימ גמ בעולמ הע�וק והרעשני שלנו.

הרב עדינ אבנ ישראל (שטיינזלצ)

ראו למשל הקדמתו של רבי אברהמ אבנ עזרא לפירושו.  .2
דברימ ה,יח.  .3

אונקלו�; �נהדרינ יז ע״א.  .4
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ביאור התנ״כ שלפנינו בא להקל על הקורא במקרא בנ זמננו, לגשר על פערי 
השפה, תפי�ת העולמ והתרבות שבינו לבינ עולמ התנ"כ, להבהיר במידת 
האפשר עמימויות, ולענות על תמיהות וקשיימ, מודעימ ו�מויימ, בהבנתה.

לחיבור שני חלקימ המשלימימ זה את זה אכ אינמ זוקקימ זה את זה: 
ביאור צמוד המשולב במלות המקרא, והרחבות פרשניות וראליות נפרדות 

בתחתיתו.

הביאור מחולק ליחידות ענייניות, חלוקה שאינה עולה בקנה אחד עמ 
חלוקת הפרקימ המקובלת. כל עניינ ָּתחומ לעצמו, מוגדר בכותרת ופותח 
במבוא קצר. אינ לראות בתבנית המופיעה כאנ חלוקה פ�וקה של המקרא, 
והתמצאותו.  לנוחות הקורא  אלא מעינ הצעת הגשה כחלק מהביאור, 
מוצעת כאנ גמ תת−חלוקה לפ�קאות בתוכ כל עניינ, וכנ פתיחת כל דיבור 
בשיחה בשורה נפרדת. חלקימ פואטיימ קוטעו גמ המ לשורות בצורה 

המבליטה מלה או ביטוי חוזרימ.5 

בביאור מתפרשימ לשונ הכתוב והקשרי המשפטימ ברובד הפשוט ביותר, 
מתוכ חתירה לקיצור ולהקלה על שטפ הקריאה במקרא. כיוונ שככ אינ 
הפירוש צמוד לשיטה פרשנית אחת או לפירושימ ידועימ ומקובלימ דווקא. 
למרות מגמה זו במקרימ אחדימ מוזכרימ גמ פירושימ חלופיימ, כאשר 
יש יותר מפירוש פשוט אחד. אפ כאשר המ�ורת ההלכתית מפרשת את 
המקרא בדרכ שונה, יוזכר הדבר וינומק בקיצור בביאור עצמו או בהפניות 
המצוינות בו, כדי לדבוק בפשט העולה מנ הכתוב עצמו וגמ לעמוד על 

פירוש הכתוב כפי שנלמד בתורה שבעל פה. 

זו שתי מערכות  זו בצד  בטק�ט המשלב בינ פ�וקי המקרא לבינ הביאור מתקיימות   .5
פי�וק - �ימני הפי�וק שנבחרו לפ�וק עצמו, ו�ימני הפי�וק המתייח�ימ למהלכ הביאור. 
משומ ככ ומ�יבות דידקטיות רבימ בו �ימני פי�וק, גמ שלא לפי כללי האקדמיה ללשונ 

העברית הנוהגימ היומ. 
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יש לציינ כי גמ כשהדברימ כתובימ בלשונ �תמית ופ�קנית, הפירוש אינו 
מתיימר לקבוע כי זהו הפשט ואינ בלתו. אינ בככ אלא הצעה - לעתימ 
הקורא. מטעמימ  לב  ועל  פשוטו של מקרא  על  - המתיישבת  חדשה 
דידקטיימ לא נפרשו כאנ השיקולימ הפרשניימ העומדימ מאחורי הבחירה 

לבאר ככ ולא אחרת. 

בצדו הימני של כל ִמְפָּתח מופיע רצפ הפ�וקימ המנוקד והמפו�ק בטעמי 
המקרא כבתנ״כ קורנ, ובהמשכו ובצדו השמאלי מופיעות שנית כל מלות 
הפ�וקימ,6 וביניהנ משובצימ דברי הביאור הצמוד. ככ יוכל הלומד לשוב 
תמיד לעיינ בהקשר הרצופ של מילות התנ״כ, והקריאה בביאור לא תחליפ 

את קריאת המקור. 

ההרחבות כוללות חומרי רקע, מקבילות פנימ−מקראיות, פירושימ חלופיימ, 
העשרה בדברי מדרש ומחשבת ישראל לדורותיה, תעודות חיצוניות והערות 
לשוניות. בצדמ של אלו מופיע חומר ראלי מילולי וחזותי לגבי מקומות, 
עמימ, צמחימ ועצמימ המוזכרימ במקרא - בהתאמ לידע המדעי המעודכנ 

ביותר. חומרימ אלו מופיעימ בצד הכותרת 'העולמ׳.

ב�פרי דניאל ועזרא ישנמ חלקימ ארמיימ. לנוחות המעיינ הו�פנו תרגומ 
הושארו המלימ  זה  בתרגומ  הביאור.  מנ  שונה  ובגופנ  ב�וגריימ  מילולי 
לרוב לפי �דר המלימ במקור הארמי, גמ כש�דר זה אינו רווח בלשוננו, 
אלא אמ כנ �דר המלימ מנוגד לחלוטינ ל�דר המלימ המקובל בעברית 
בת זמננו. התרגומ אינו בא להורות על מקורנ המשותפ של מלימ עבריות 
וארמיות. על כנ נמנענו פעמימ רבות מתרגומ המלה הארמית בחלופה 
העברית ששורשה זהה או מקביל, אמ משמעה בעברית של היומ אינו 
זהה למשמע המלה במקור. כמו כנ לא נצמדנו למערכת הזמנימ הארמית, 
אלא העברנו את המ�ופר אל המקובל בעברית הכתובה בת זמננו. לכנ 
תורגמו כל אירועי העבר ללשונ עבר גמ כשבמקור המ �ופרו בצורת ההווה. 

המקורות,  בביאור.  והפניות המ�ומנימ  מקורות  מצוינימ  ה�פר  ב�ופ 
ולביאוריהמ  לפ�וקימ  כלל  בדרכ  העורכימ, מתייח�ימ  ידי  על  שנכתבו 
פרשנימ  ובמדרשימ,  חז״ל בתלמודימ  לדברי  במקומות אחרימ במקרא, 

בתוכ הביאור הובא הנו�ח המקראי כקריאתו. כלומר, הקרי הוכנ� במקומ הכתיב, ושמות   .6
הוי״ה מ�ומנימ בדרכ כלל: 'ה'', או 'ה' אלוהימ' כשהצירופ הוא 'אדוני ה'', בהתאמ לצורת 

הקריאה המקובלת.
מכיוונ שבביאור ניטעימ שברי הפ�וק בתוכ הקשר טק�טואלי חדש, יש שהניקוד המקורי   
אינו מופיע בשלמותו בעקבות אילוצי התחביר החדש. כמו כנ הו�רו במקומות אחדימ 

המקפימ כאשר צירופ מקראי מוקפ נשבר במילות הביאור. 
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ועוד.  מקראיימ, �פרי מחשבה, שאלות−ותשובות של חכמימ ראשונימ 
בלבד  כהפניה  צוינ  הוא  בביאור,  לכתוב  לגמרי  זהה  אינו  כאשר המקור 

(”ראו...״) ולא כמקור �תמי.

רצפ הפ�וקימ של התנ"כ המובא במהדורה זו הוא הנו�ח המדוקדק שנבחנ 
היטב בהוצאת 'קורנ'.7 המהדורה יכולה להתאימ ללימוד אישי, משפחתי 
או לימוד בחבורה. מחשבה ועבודה רבות הושקעו בעיצוב הנאה והנוח 
ביותר. עיצוב זה הוא פרי שיתופ הפעולה בינ מ�ורת העיצוב המוקפד 
של הוצאת קורנ לבינ הני�יונ הרב שנצבר במכונ לפר�ומימ תלמודיימ. 
תודתנו לר' מאיר הנגבי שריכז את הפרויקט בתבונה, בעדינות וביעילות. 
ייזכר לברכה ר' חנוכ בנ ארזה ע"ה, אוהב תורה ושוחר �פר, אביהמ של 
שניימ מהעורכימ, שרוחו והכבוד שחלק למלימ שרו עליהמ בעת העבודה 

על החיבור.

�גנונ הכתיבה ישראלי−עכשווי. על אפ המגמה הכללית לשמר ככל האפשר 
את שגב המקרא, נושבת על פני החיבור גמ רוח מרעננת ורלוונטית לדורנו.

העורכימ

לשמ דיוק הקריאה הובחנ כאנ השווא הנע מנ השווא הנח. �ימנו של השווא הנע בולט   .7
כדי לבדל את הקמצ הקטנ מנ הקמצ הגדול �ומנ הקמצ הקטנ   . יותר, למשל: 

. באמצעות �ימנ גדול, דוגמת 
https://korenpub.com/koren/ :עוד על שיטת הניקוד של תנ"כ קורנ ראו באתר ההוצאה  

isrnis/koren-isrnis-about/witt-hniqvd.html
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פר� ומדימלכי בבל  נביאימ בישראלמנהיגימ  מאורעות מרכזיימ / במחקר לפי �דר עולמ מניינ השנימ
נבוכדנצר
(45 שנימ)

ירמיהו
(581-627)

יחזקאל
(570-597)

יאשיהו
יהואחז
יהויקימ
יהויכינ

חורבנ נינוה – נפילת אשור ג'ש"כ
612/440
לפנה"�

בל
 ב

ות
גל

ת 
שנו

 7
0

צדקיהו

נציבות גדליה

חורבנ בית המקדש הראשונ ג'של"ח
586/422

אויל מרֹדכ
(23 שנימ)

מות נבוכדנצר
 שחרור יהויכינ מהכלא 

(מלכימ ב' כה,כז)

ג'ש�"ה
395

בלשאצר
(3 שנימ)

(דניאל ח,א)

דניאל
?

כורש (הפר�י) 
'הגדול'

5-3 שנימ 
לאחר כיבוש 

בבל 

זֻרבבל 
(ששבצר) 

ויהושע הכה"ג

כיבוש בבל (דניאל ט,א)
מות דריוש המדי

הצהרת כורש – עליית זֻרבבל 
(ששבצר) ויהושע הכהנ הגדול

ג'ש"צ
539/370

מ)
ול

 ע
דר

� 
פי

(ל
כ 

ער
 ב

ימ
שנ

 5
2

אחשורוש בנ 
דריוש המדי
(14 שנימ)

מרדכי וא�תר מות כורש 
מכתב השטנה של צרי יהודה 

ובנימינ 
הפ�קת בניית הבית

ג'שצ"ג
531/367

דריוש הפר�י
המכונה גמ

ארתחש�תא
(36 שנימ)

דיכוי מרד העיר בבל ויי�וד 
פר�פולי� הבירה

ג'ת"ז
517/353

חגי
 (520)
זכריה

(516-520)

מלאכי 
(470-500)

בניית המזבח, י�וד היכל ה' 
(עזרא ג,י)

ג'ת"ח
516/352

�יומ בניית הבית
(שנת 6 לדריוש)

ג'תי"ב
512/348

עזרא
(29 שנימ)

נחמיה
(16 שנימ)

עליית עזרא – א בני�נ
הגעת עזרא לירושלימ – א באב

ג'תי"ג
458/347

נחמיה פחת יהודה – ני�נ
�יומ בניית החומה – כה באלול 

(נחמיה ו,טו)
כריתת האמנה – כד בתשרי 

(נחמיה י,א) 

ג'תכ"ו
445/334

כיבוש פר� ע"י יוונ ג'תכ"ח
332

בינ המחקר ההי�טורי לבינ מ�ורת חז"ל קיימ פער המגיע ל-165 שנימ. 
כמו כנ קיימימ הבדלימ באשר ל�דר מלכי פר� ולמניינמ. בכתובימ ח�ר מידע כדי לחשב את שנות מלכות פר�. על פי �דר עולמ רבה ל, 

מלכות פר� בפני הבית נמשכה 34 שנימ בלבד. 
נראה כי השנימ הנזכרות בחז"ל הנ "מקוטעות", דהיינו אותה שנה יכולה להיחשב להיכלל בימי שני מנהיגימ.

כמו כנ במניינ השנימ למניינ אומות העולמ ייתכנו שינויימ של שנה-שנתיימ.





@@

�פר דניאל מיוחד ב�פרי המקרא מכמה בחינות: 

ראשית, חלקו כתוב בארמית ולא בעברית. אמנמ גמ חלקימ מ�פר 
עזרא כתובימ בשפה זו, אבל בדניאל אינ מדובר במ�מכימ או תעודות 
רשמיות שהובאו בשפת המקור, אלא בגופ ה�פר עצמו. גמ החלק 

הכתוב בעברית מכיל ביטויימ �תומימ.

שנית, �פר דניאל �ובב �ביב דמות מרכזית אחת. אפ שמופיעימ בו 
גמ אנשימ אחרימ, עיקרו מ�פר על תולדות חייו של האיש דניאל 

מראשיתו, על מעשיו ועל חזונותיו. 

שלישית, למרות חזיונותיו של דניאל, אינ הוא נחשב נביא מובהק. 
העובדה ש�פר דניאל אינו נמנה עמ �פרי הנביאימ שבמקרא אלא 
הוא מופיע בחטיבת �פרי הכתובימ, אינה קשורה ב�דר הזמנימ, שכנ 
דניאל הוא בערכ בנ דורו של הנביא יחזקאל שהתנבא בבבל,1 והוא 
מוקדמ לחגי, זכריה ומלאכי, הנביאימ שפעלו בראשית ימי הבית השני. 
�פר דניאל לא נכלל בחטיבת �פרי הנביאימ משומ שמעמדו שונה 
ממעמדמ של הנביאימ. נביא איננו רק מי שרואה חזונות שמימיימ, 
צופה עתידות או מגלה את המתרחש בקצווי תבל, אלא מי שמקבל 
את דבריו כנבואה ואומר אותמ בשליחות האל. גמ כאשר דניאל ע�ק 
בעניינימ כלליימ, ו�יפר על ההתגלויות שחווה באמצעות מלאכימ 
ידי חלומות, הוא לא נשלח בתור נביא.2 משומ ככ �פרו הוא  ועל 
למעשה ביוגרפיה. בחלקו הראשונ מדובר עליו בגופ שלישי, ואילו 
ההמשכ כתוב כאוטוביוגרפיה - דניאל מדבר על עצמו בגופ ראשונ. 

דמותו של דניאל מזכירה את תבנית היהדות המוכרת לנו מימי הבית 
השני. הנ תפילותיו של דניאל והנ שמירת המצוות שלו מבטאות דרכ 
חיימ שגמ אמ הוא עצמו לא היה היוצר שלה, הוא היה אחד מאבותיה.

חלקו הראשונ של �פר דניאל עו�ק במעשיו וני�יונותיו, וחלקו השני 
עו�ק בחזיונותיו המרמזימ למהלכ הגדול של ההי�טוריה, ומזכירימ 
קצת את החלומות שפתר דניאל לנבוכדנצר בתחילת ה�פר. חלקימ 

מחזיונותיו קשימ לפענוח והמ נותרימ עלומימ עד אחרית הימימ.

ראו עוד ההרחבה ליחזקאל יד,יד.  .1
ראו מגילה ג ע"א; מורה נבוכימ ח"ב מה.  .2



B

כשמלכי  פעמ  לא 
המ  קשימ,  במצבימ  נתונימ  היו  יהודה 
אוצרות  את  אוצרותיהמ,  את  הוציאו 
המקדש  מנ  כלימ  גמ  ולפעמימ  ה'  בית 
לקחו  או  אותמ  בזזו  והאויבימ  ממש, 
יד,כה–כו;  א'  מלכימ  (ראו  כשוחד  אותמ 
בבבל  טז,ח).  טו,יט;  יב,יט;  ב'  טו,יח–יט; 
לא שימשו הכלימ לעבודה זרה אלא הונחו 
בבית האוצרות כחלק מנ הרכוש שברשות 
ומצודת  רש"י  (ראו  האלילי   המקדש 

דוד). 

מבחינת  והנ  הלשונ  מבחינת  הנ 
�רי�ימ.  המ  מי  בדיוק  ברור  לא  העניינ 
משמעותו הב�י�ית של התואר מורה על 
בבית המלכ. משרתימ  ומשרתימ  פקידימ 
אלה היו לעתימ מ�ור�ימ בפועל או על 
כל פנימ בטלימ מפרייה ורבייה. גמ בנוגע 
לדניאל וחבריו נחלקו חכמימ אמ המ היו 
גמ  שהיו  או  המלכ,  בחצר  רק משרתימ 
�רי�ימ ממש (ראו �נהדרינ צג ע"ב; ראב"ע 
ירמיה לח,ז והמוער שמ; ההרחבות  כאנ; 

לישעיה נו,ד וא�תר א,י).

 
 

 

דניאל ושלושת חבריו, שהיו ילדימ מחוננימ, נשבו מיהודה לשרת בבית המלוכה הבבלי. 
אפ שנותקו ממולדתמ, והוקפו בתרבות זרה ובאורח חיימ כובל, המ מקפידימ על מזונמ 

הכשר, מצליחימ ביותר בלימודיהמ ונושאימ חנ וח�ד בעיני הממונימ עליהמ. 

מלכ  פעמימ תקפ  כמה  מצור בנה   , ל
לו  נאמנה  הייתה  לא  יהודה  שממלכת  משומ  ירושלימ  את  בבל 

את לחלוטינ. 
 נראה שבשלב זה נבוכדנצר לא הבקיע עדיינ את העיר 
וטרמ כבש אותה �ופית, אבל מלכ יהודה נכנע לו ושיחד אותו בכלימ 
מבית ה', ונבוכדנצר הזהיר אותו והניח לו להמשיכ במלכותו.1  – 

את הכלימ, אל  בבל,2 אל 
 

המלכ,3  פקידי  על  הממונה  השר 
האצולה4  בני   

ביהודה,5  ביותר  הטובות  מהמשפחות 
, יפי תואר , מומ6 

הוא דורש ילדימ מובחרימ, יפימ, מוכשרימ ונבונימ, 

ביאור 

 הרחבות

 

 

 

 



F

 רחוב בעיר בבל 
שחזור 

כיבוש ירושלימ ע"י 
 נבוכדנצר

המתואר בכרוניקה 
 בבלית 

המאה ה-6 לפנה"	

בכרוניקה בבלית שנתגלתה 
כיבושה של  בחפירות העיר בבל מתואר 
ירושלימ בידי נבוכדנאצר והמלכת צדקיהו: 
"בשנה השביעית בחודש כ�לו א�פ מלכ 
אכד (=נבוכדנאצר) את חילו, וילכ אל ארצ 
חתי (=�וריה וארצ ישראל), ויחנ על עיר 
יהודה; ובחודש אדר ביומ השני [לחודש], 
מלכ  המלכ;  את  וילכוד  העיר  את  תפ� 
כלבבו הפקיד בתוכה, ויקח ממנה מ� כבד, 

ויבא בבלה". (ראו תמונה).

בימי 
קדמ היו נ�יכימ ובני אצולה של מדינות 
נכבשות או יריבות נלקחימ לחצר המלכות 
כדי לחנכמ ולהרגילמ להשתלב במערכת 
השלטונית ולהיות נאמנימ לשלטונ החדש. 
ערובה  כבני  בהמ  מחזיקימ  היו  לעתימ 
כדי למנוע מרידות של אבותיהמ, המלכימ 

מעידות  זה  קדומ  נוהג  על  המשועבדימ. 
תעודות מנ המאה ה–18 לפנה"� ממארי 
מראשית הממלכה  מצריות  תעודות  וכנ 

החדשה. 
ייתכנ שהנערימ שגדלו עמ רחבעמ (מלכימ 
אחאב  של  המדינות  שרי  ונערי  יב,י)  א' 
אלו.  כגונ  בני אצולה  על  נמנו  כ,יז)  (שמ 
גמ בנבואת ישעיהו לחזקיהו נאמר ּוִמָּבֶניָכ 
ְוָהיּו  ִיָּקחּו  ּתֹוִליד  ַאֶשר  ִמְּמָכ  ֵיְצאּו  ַאֶשר 
ָ�ִריִ�ימ ְּבֵהיַכל ֶמֶלְכ ָּבֶבל (מלכימ ב' כ,יח), 
וככ היה מקובל גמ באימפריה הרומית – 
אנטיוכו� השלישי נאלצ לשלוח את בניו 
אפמאה),  (ה�כמ  לרומא  ערובה  כבני 
התחנכ  האחרונ  יהודה  מלכ  ואגריפ� 
יח).  קדמוניות  פלביו�,  (יו�פו�  ברומי 
אמנמ לעתימ ניתנ לשבויימ החשובימ כוח 
למלכ  משועבדימ  היו  המ  אבל  שלטוני, 

באופנ מוחלט.

 העולמ



W

של  מחשיבותו  חלק 
�פר דניאל הוא עי�וקו בנושאימ שאינמ 
הזהירות  אחרימ.  במקומות  נזכרימ 
שמופיעה  א�ורימ,  ממאכלות  המעשית 
בכל ה�פרות היהודית, כמעט שלא נזכרה 
עד כה במקרא. בינ השאר הדבר נובע מככ 

ארוחה  שהרי  הזדמנ,  לא  הדבר  שלרוב 
יהודימ הייתה  ולא  יהודימ  משותפת של 
נדירה מאוד. לעומת זאת כאנ, כשיהודימ 
היו צריכימ לאכול מזונ ש�יפקו להמ גויימ, 
המ עמדו על רצונמ לאכול רק אוכל כשר.

. העמידה בהיכל המלכ תובעת אחריות 
מכיוונ שלא התכוונ להפכמ למשרתימ  רבה וכוחות פיזיימ ונפשיימ. 
פשוטימ, אלא להפוכ אותמ לחלק מהפקידות הגבוהה שלו, ביקש 

, מנת הלחמ, או:  קצב מנות  
לילדימ ניתנו מנות  מנת הבשר7 של המשקה שלו.
, לטפח אותמ  הורה המלכ מהמזונ ומהיינ של בית המלוכה, 
, שלוש שנימ. כיוונ שהיו זרימ, נדרש זמנ לחניכתמ.  בחצרו
אפילו רכישת הלשונ והקריאה בשפה הכשדית איננ משימות פשוטות. 
לשמ מילוי תפקידיהמ המורכבימ תעבור קבוצת הצוערימ המעולימ 
ידי  על  ושוב  שוב  ייבדקו  המ  מנ ה�תמ  מקצועית.  הכשרה  הללו 

, הטובימ והמוצלחימ ביותר המ ש הממונימ עליהמ, 
כנראה נבוכדנצר לקח ילדימ כאלה גמ מעמימ אחרימ,   
מבינ  ואולי גמ מבני ישראל שבמקומות אחרימ,

ביאור 

 הרחבות
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ארמי  שבט  או  עמ  היו  הכשדימ 
למדבר  �מוכ  מ�ופוטמיה  בדרומ  ששכנ 
המ  אשוריות  בתעודות  ה�ורי–ערבי. 
מכונימ 'כלדיימ'. על פי תעודות חיצוניות, 
התב��ו  לפנה"�  ה–9  מהמאה  החל 
הכשדימ בערי בבל ונעשו חלק משליטיה, 
וממלכת בבל נקראת על שממ ֶאֶרצ ַּכְשִּדימ 

(ישעיה כג,יג). 

השפה הכשדית לא הייתה כתובה בכתב 
אלפביתי אלא בכתב יתדות, שהוא כתב 
אפ שהשפה  יותר.  הרבה  מ�ובכ  הברות 
כשלעצמה לא הייתה רחוקה מנ העברית, 
ושלוש  שונימ,  היו  והדקדוק שלה  הכתב 
שנימ היו זמנ �ביר כדי להפוכ לבני תרבות 

המצויימ בשפה החדשה.

הילדימ היהודימ שהתרשמ שיוכלו להתאימ לתפקיד, הגיעו 
 

אינ  העבריימ  לשמותיהמ  חדשימ. 
משמעות בכשדית, וכדי שהמלכ ושריו לא יטרחו ללמוד שמות בשפה 
 , את השמ זרה, ניתנו לילדימ שמות בבליימ.8 
על שמו של האליל הראשי של בבל – הבעל, ובנו�ח הבבלי – ֵּבל.9 
עבדו של   – – קראו 
נגו, שאולי הוא האליל נבו.10 כיוונ שדניאל היה הבולט מבינ הארבעה, 

הוא נקרא בשמ המכובד ביותר. 

מתברר שדניאל היה מנהיג הקבוצה, הדובר ובעל היזמה, וייתכנ שהיה 
דעתו  נתנ   , גילו.  מבחינת  גמ  הגדול שבהמ 
, יתלכלכ  מפני  ראוי שהוא
שאינ המ כשרימ. יש לשער שהוגש שמ בשר, שהוא בוודאי א�ור 

וכדומה.  ורמשימ  גמ שרצימ  ואולי  לישראל,  באכילה 
מנ המאכלימ  לאכול  ייאלצ  לו  שיאפשר 

הללו ולשתות מהיינ.
שר ה�רי�ימ לא היה אמור לשימ לב לבקשה כזו. תחת אחריותו היו 
ילדימ ונערימ רבימ, והוא לא היה יכול לפנק כל אחד מהמ בדיאטה 
בכל  מיוחדת משלו. יתר על כנ, הדבר לא היה נתונ להחלטתו. 

– זאת 
דניאל הרשימ אותו ומצא חנ בעיניו, ולכנ התייח� לבקשתו בכובד 
אני מוכנ למלא את בקשתכ, אלא  ראש. 

, קבע ש
גמ עלי יש ממונימ, ואני חושש מהמ ומהתערבותו של המלכ. 

יותר , שמא אמ לא תאכלו, הוא 
אתמ תיראו רזימ יותר ופחות מרוצימ מהילדימ האוכלימ 
הכול. אמ המלכ יבחינ שאינכמ נראימ טוב –  

 העולמ
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תגרמו לככ שהמלכ יורה להתיז את ראשי הואיל ואני אחראי לא רק 
להתנהגותכמ וללימודיכמ אלא גמ למצבכמ הגופני.

השר נימק את החלטתו ולא �ירב באופנ החלטי וגורפ. 
אפוא מי שתפקידו להגיש את האוכל,11

נ�ה  ,  
זירעונימ,  מאכלימ  אותנו  ,
בשרו ויינו של המלכ קרוב  – – ֵּפרות וצמחימ
לוודאי א�ורימ לאכילה, ואילו זרעימ ומאכלימ מנ הצומח המ מזונ 

מכנ לאחר כשר.12 
הילדימ,  מראה שאר  עמ  מראנו  את  תשווה 

לנכונ לעשות,  אנא ערוכ ני�יונ שיארכ כמה 
ימימ, ותתרשמ מנ התוצאות.

ביאור 
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המצרית  המלה  מנ  באה 
אחרות.  לשפות  גמ  והתגלגלה  'חרטפ', 
החרטפ המצרי היה חבר במעמד הכהנימ, 

והוא נחשב משכיל ומכשפ מומחה. 

ורפואה  לכישופ  המומחימ  המ 
נקראות  (השבעות  באמצעות השבעות. 

 .(shiptu :באכדית

המלצר 

, מקצה, ב�ופ התברר שדניאל וחבריו לא רק 
 , שלא נראו רזימ ומ�כנימ יותר אלא
כיוונ  יותר  שמנמנימ 
, לוקח ועושה בהמ  שככ – 
שימוש אחר. מנ ה�תמ היו אנשימ שרצו לקבל אוכל מ�עודת המלכ, 
– לדניאל וחבריו במקומ  המלצר היה ואולי גמ לשלמ בעדו, 
מנותיהמ  שבוודאי זולימ יותר. ייתכנ שהמלצר לא פעל באופנ 

חוקי לגמרי. מכל מקומ הוא לא רצה שהדברימ יתגלו. 

מראמ הטוב של הילדימ היה רק חלק מנ המטרה. זמנ זה יועד בעיקר 
לפיתוח השכלתמ ולרכישת גינוני מלכות.

 המ למדו לקרוא בכל 
ה�פרימ ורכשו חכמות, כי היו אמורימ להיות האנשימ המבריקימ 

ביותר בממלכה, כדי שישמשו למלכ מעינ צוות ייעוצ והנהגה. 
בנו�פ לאלה גמ 

המ  כאשר  ב�ופ    ,
�יימו את חוק לימודיהמ הקבוע מראש,13 

– עמ כל הצעירימ שגיי� 
הארבעה הללו היו המצטיינימ 
הארצות,   מכל  שהגיעו  הילדימ  מכל  ביותר 
לשרתו.  בידיעת �פר 
הכהנימ  , פי עשרה ובחכמה אחרת, 

מכשפימ  ו הקו�מימ,

בתפקיד החכמ והיועצ של בית המלוכה לא רק בזמנ 
בנו ובנ  בנו  בימי שלטונמ של  גמ  נבוכדנצר, אלא  מלכות 

 שבזמנו התמוטטה מלכות בבל ומלכי פר� עלו 
לשלטונ. מגמתמ של מלכי פר� כלפי ישראל הייתה שונה.

 העולמ
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הכשדימ המ בני העמ 
הבבלי המקורי, והמ פנו אל המלכ בארמית 
כי היא שפתמ. אמנמ גמ לאחר שמ�תיימ 
להיכתב  ה�פר  ממשיכ  דבריהמ,  ציטוט 
שהכותב  נראה  ז.  פרק  �ופ  עד  ארמית 
ככ,  ומשומ  השפות,  היטב את שתי  ידע 
מאחר שנזקק לצטט את הכשדימ, המשיכ 

של  הארמית  בארמית.  ה�יפור  בכתיבת 
�פר דניאל איננה זהה לארמית של הגמרא 
ניב ששימש  זהו  תרגומ המקרא.  של  או 
כשפה הבינלאומית בזמנ האימפריות של 
גבוהה  שפה  הייתה  זו  ומדי.  פר�  בבל, 
ומפוארת, הדומה לזו שנחשפה בכתובות 
עתיקות. (ראו עוד ההרחבה לעזרא ד,ז).

 

 

 

 

 
 

הבכיר  למעמדו  אותו  שהביא  דניאל  של  הראשונ  חזונו  על  מ�פר  שלפנינו  המעשה 
בממלכת בבל.

, התקלקלה  והכתה כפעמונ , נ�ערה
מרוב התרגשות. 

יועצימ או כהני דת העו�קימ  דרגות שונות של חכמימ, 
בגילוי עתידות ופתרונ חלומות,

ביאור 

 הרחבות
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כיוונ שהכשדימ נודעו בבקיאותמ בא�טרונומיה וא�טרולוגיה, הפכ שממ לשמ 
נרדפ לא�טרולוגימ (ראו פ�חימ קיג ע"ב; מלחמות היהודימ ב,ז,ג). 

 
 ! ב

   ! ]  
] המ ה�כימו לפרש לו את החלומ כראוי, אבל רצו   

לשמוע תחילה במה מדובר.
 ]

1] פרטי החלומ נשכחו ממני. 

 ]    
] הוא דרש מהמ  ,  ל 
לא רק לפתור את חלומו, אלא גמ לגלות ולהזכיר לו מה חלמ, ואיימ 
שהמ ייענשו בגופמ ובממונמ אמ לא יעלה בידמ לעשות זאת. נראה 
שכאשר נעשו פשעימ חמורימ, נהגו לא רק להרוג את הפושע אלא גמ 
להרו� את ביתו.2    

 ] 
[     

 ]  
 [ הכשדימ   

עלינו לשמוע את החלומ כדי לפתור אותו.
]  

  מ�ורימ למיתה;3 או: 
] אינכמ   מ�גירימ, מרמימ אותי. לחלופינ: 
אלא מנ�ימ לדחות את השעה עד שאָרגע, אשנה את דעתי או יקרה 
דבר אחר,4  [ 
]5 אתמ מנ�ימ להתחמק, שהרי אמרתי לכמ ששכחתי 

את החלומ, ובכל זאת אתמ מבקשימ שאוַמר אותו. 
  

 
 , כנ      ]

עוונ  עד שתעבור השעה.6 
] בראש ובראשונה  הנכונ ככ
ַ�פרו לי מה היה החלומ, ואז אוכל לה�כימ שיש ממש בפתרונכמ. 
אמ אינכמ יכולימ לעשות זאת, אני יודע שבכוונתכמ לרמות אותי, 

ושפתרונכמ כוזב.

 העולמ
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]  

] הדבר שאתה מבקש – אינ אדמ שיוכל 
לעשותו, ולא עלה בדעתו של אפ מלכ לבקשו. 
  

ביאור 

כמה מדברי השבח המפוארימ 
הללו המשיכו להיאמר במשכ דורות רבימ, 
ֶאָלָהא  ִּדי  ֶלֶהֵוא ְשֵמּה  כמו למשל הביטוי 

ְמָבַרְכ ִמנ ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא, המופיע בשינוי 
בתפילת הקדיש. 

 הרחבות
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  ] 
נכבד אפשר  כה  דבר   [  

לבקש רק מאלימ ולא מבני אדמ.

   
כיוונ   [ ]
שלא היו מ�וגלימ לענות על ציפייתו, הוא לא כיבד עוד את חכמתמ, 

וחשב שראוי להיפטר מהמ.  
הפקודה   , ]  
] שהרי גמ המ נמנו בינ אותמ אנשימ  , עמדו

שלמדו את חכמות הכשדימ ו�ודותיהמ. 

 ,  
שהיה  דברי   ]

 הממונה על כל ההוצאות להורג, 
  [

[ דניאל ?
[?  

וביקש ממכשפיו  חלומ  חלמ  – שהמלכ   [ ]
שי�פרו לו מה חלמ, ומכיוונ שהמ אינמ יודעימ, נגזרה גזרה להשמיד 

 [ את כולמ,   [
] ,

] הוא ביקש    הוא 
שהמלכ ידחה את גזרת הוצאתמ להורג ויעניק לו הזדמנות להגיע 

לפתרונ. 

 
   ]

 ,   [
 [ אמר להמ 

 , כדי   
 [ כאשר יאבדו 

] 
[

 [ ] 
 ,
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] 
[

  
] –

 [ –   
]  

 [
 ,

] –
 

 [ –

  

ביאור 
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 "יהוד יהועזר פחוא"
חותמ המציינ איש 

 מיהודה
 מוטבע בידית קנקנ

 התקופה הפר	ית
רמת רחל

שמה של פחוות יהודה 
בתקופת האימפריה הפר�ית. יהוד הייתה 
והשתרעה  האימפריה  הקטנה שבפחוות 
ה,ח).  עזרא  גמ  (ראו  קמ"ר.  כ–1600  על 
בתחומיה היו אזור ירושלימ, דרומ בקעת 
הירדנ לחופ ימ המלח, אזור בנימינ (בית–

קעילה,  גזר,  לוד,  אזורי  והמצפה),  אל 
ובדרומ  (בית–לחמ),  ובית–הכרמ  עדולמ 
נכללו בה בית–צור ועינ–גדי. מתקופה זו 
קנקנימ  וידיות  מטבעות  ביהודה  נמצאו 
(וראו  'יהד'  המלה  הוטבעה  שעליהנ 

'העולמ' להלנ עזרא ה,ח) 

 
אותו   ]

  אליו  
 [   

  
]  

  
] אריוכ �יפר זאת למלכ משומ     הוא 
שדניאל היה צעיר בראשית דרכו, ומנ ה�תמ המלכ לא הכיר אותו.

] 
.] המלכ קרא לו בכינויו הבבלי ושאל   בינ הגויימ היה 

] ? אותו
[?  

  
]  

 – ל�פר לו את החלומ ואת פתרונו –
עתידות,7  קובעי  מינ   –  

  [
הוא   [ ה  

[

 העולמ
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[ שראית  –
] דניאל מ�פר לו את תיאור החלומ לאחר הקדמה  –

קצרה:
 ] 

] כשהלכת לישונ היו אתכ הרהורימ – 
] הואיל ואתה מלכ גדול השולט בחלק גדול  ] 

מנ העולמ הידוע, ברצונכ לדעת מה יקרה בעתיד. 
[ ] 

  
[ יותר  האנשימ   

    

ביאור 
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מוצ עפ ברוח

] אינני אלא שליח ל�פר לכ את הדברימ שרצית לדעת. 
לא בזכות חכמתי אני יודע את הדבר אלא משומ שאלוקי השמימ 

מעוניינ לגלותו לכ.

 ,   ,
  ]  

 [  
– –  –
 , – עשוי  ] 

–  –  [ – קרביו
חלק  , כפות – חלק  – ]

   [
, [ בפ�ל המאיימ   

, אלא מעצמה כביכול 
 [

 ,   
 

] 
 המ 

 נעלמו כליל. 
[

החלומ,  [זה 
וה�תומ  המפחיד  החלומ  �יפור  נראה שמתוכ   [.
את  דניאל  י�פר  עתה  חלמ.  באשר  נזכר  נבוכדנצר  דניאל,   ש�יפר 

משמעותו:
 
 ] 

  [



f^

 
 

 
 

 
 

 
 

מקומ ]   
, אותמ

] של הצורה שראית בחלומ. 
    
[ היא המיוצגת בחלק הדמות 

העשוי כ�פ, שלמטה מראש הזהב, 
  [

  
 8 ]

ביאור 
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 שובר – המתכות האחרות, ככ המלכות 
 –  [ הזו 

   –
 – מה  ] –

של  – משומ ש  של 
 – מה היא  
–  –  [.

– ]  
מקצת  מרמזות על ככ ש 
] המלכות הרביעית לא תהיה אחידה בעצמתה 
כאנ;  ביותר  החזק  החומר  בברזל, שהוא  מ�ומל  ובתוקפה. חלקה 

ואילו חלקה – בחר�, שהוא שביר מאוד. 
   –

מה  ] 
אולמ  פשר הדבר:   –

] תהיה זו מלכות   זה 
של תערובות שונות שאינ בה יציבות. 

]   
 – שליטי המלכות הרביעית –

   היא 
 [   

  
 ] ,

[  
והוא מ�כמ:

] 
] אינ זה חלומ של דמיונות שווא אלא מעינ נבואה על 

העתיד לבוא באחרית הימימ, ומה שפתרתי לכ הוא אמת.

 
] 

] נבוכדנצר ידע כמובנ שדבר  דברימ המעלימ  
כזה אינ אדמ יכול לשער מדעתו, ולכנ ראה בדניאל התגלמות של 

קדושה אלוקית, והשתחווה לו.9
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הוא תואר פר�י למשרה גבוהה 
מאוד של מושל אזור הכפופ ישירות למלכ. 
(ראו גמ עזרא ח,לו; א�תר ג,יב ועוד). נראה 
שה�פר נכתב ב�ופ ימיו של דניאל, כאשר 
הממלכה הפר�ית החליפה את השלטונ 
מתוארימ  העבר  וחלק מתפקידי  הבבלי, 

בהווה.  המשמשימ  הכינויימ  באמצעות 
ממלכת נבוכדנצר אמנמ לא הייתה גדולה 
אחריה,  הפר�ית שבאה  האימפריה  כמו 
אבל בעתות גדולתה היא השתרעה מפר� 
ועבר  ישראל  ארצ  דרכ  הקטנה,  וא�יה 

הירדנ ועד למצרימ ולתימנ.

 
]  

הרי
[

 ,  
]  

השליטו להיות  
 [ הגבוהימ , הפקידימ 

   
המלכ לבקשתו  ] 
-  – צורכי השלטונ  –  

] הוא התמנה  יושב שהמ חנניה, מישאל ועזריה, 

ביאור 

 העולמ
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מפת האימפריה 
הבבלית

להיות היועצ העליונ, וכיוונ שככ יכול היה למ�ור את העי�וק הישיר 
בניהול הממלכה לחבריו. 

ב�יפור שלפנינו דניאל אינו נזכר, אבל מדובר בו על הנ�ימ המתרחשימ לחבריו, חנניה, 
מישאל ועזריה. זהו ה�יפור הכתוב הראשונ בהי�טוריה היהודית על אנשימ הנכונימ 
למ�ור את נפשמ בגלל נאמנותמ למצוות דתמ. לכנ האירוע נחקק בזיכרונ הקולקטיבי 
של העמ והפכ ל�מל. חנניה, מישאל ועזריה מביעימ ביטחונ גמור שהקדוש ברוכ הוא 
 – – מה שלא קרה תמיד בהי�טוריה  יכול להציל אותמ. העובדה שהמ ניצלו ממיתה 

מו�יפה ל�יפורמ משנה חשיבות.

 
[  כשלושימ 
] אפ שנראה שזו הייתה דמות אדמ, הפ�ל לא  מטר, 
היה לגמרי פרופורציונלי.1   [הוא 
[  כינוי ששימש ליותר ממקומ אחד, 

 
 

–


