
 االصحاح السابع :
ְוֶחזְֵוי ֲחזָה  םֵחלֶ ָּדנִּיֵאל ָּבֶבל ֶמֶלְך אַׁשַּצר ְלֵבלְ ֲחָדה ִּבְׁשנַת     1

 :ֲאַמר  ןִמִּליֵראׁש  ֶחְלָמא ְכַתב ןאַדיִ ּבֵ  ִמְׁשְּכֵבּהַעל ּה ֵראׁשֵ 
רּו ַואֲ ֵליְליָא  םעִ ְּבֶחזְִוי ֲהֵוית ָחזֵה :) ְוָאַמרָדנִּיֵאל ָענֵה (  2

 .ָּבא רַ ְליַָּמא  ןְמִגיחָ ְׁשַמּיָא רּוֵחי ַאְרַּבע 
 .ָּדא  ןמִ ָּדא  ןנְיָ ׁשָ יַָּמא  ןמִ  ןָסְלקָ  ןַרְבְרבָ  ןֵחיוָ ְוַאְרַּבע   3
ְמִריטּו ִּדי ַעד ֲהֵוית ָחזֵה ּה לַ נְַׁשר ִּדי  ןְוַגִּפיְכַאְריֵה ַקְדָמיְָתא   4

ּוְלַבב ִקיַמת הֳ ׁש ֶּכֱאנָ ןַרְגַליִ ְוַעל ַאְרָעא  ןמִ ּונְִטיַלת ַגַּפיּה 
 . ַלּה יְִהיב ֱאנָׁש 

ת ַחד ֳהִקמַ ְוִלׂשַטר . ְלדב ָּדְמיָה  -ִתנְיָנָה  -ָאֳחִרי ֵחיָוה ַוֲארּו   5
ֲאְכִלי קּוִמי  ּהלַ  ןְמִריאָ  ןְוכֵ ) יּהּנַׁשִ  ןֵּבי(ְּבֻפַּמּה  ןִעְלִעיּוְתָלת 

 .  !ִּגיא ׁשַ ר ְּבׂשַ 
ִּדי ַאְרַּבע  ןַּגִּפיְוַלּה ִּכנְַמר ָאֳחִרי ֲארּו וַ ֲהֵוית ָחזֵה ְּדנָה ָּבאַתר   6

 .ַלּה יְִהיב  ןטָ ְוָׁשלְ ְלֵחיְוָתא  ןיֵראׁשִ ְוַאְרְּבָעה ַּגַּביּה ַעל  ףעו
ְרִביָעיה ֵחיָוה ַוֲארּו ֵליְליָא ְּבֶחזְֵוי ֲהֵוית ָחזֵה ְּדנָה ָּבאַתר   7

 ןַרְבְרבָ ַלּה ַפְרזֶל ִּדי  ןּנַיִ ְוׁשִ יִַּתיָרא ְוַתִּקיָפא ְוֵאיְמָתנִי ְּדִחיָלה 
 ןמִ ְמַׁשּנְיָה ְוִהיא ָרְפָסה ְּבַרְגַליּה ּוְׁשָאָרא ּוַמֱּדָקה ָאְכָלה 

 . ַלּה ַׂשר עֲ  ןְוַקְרנַיִ ֳקָדַמיּה ִּדי ָּכל־ֵחיָוָתא 
ִסְלָקת זְֵעיָרה ָאֳחִרי  ןֶקרֶ ַוֲאלּו ְּבַקְרנַּיָא ֲהֵוית ִמְׂשַּתַּכל   8

ַוֲאלּו ֳקָדַמיּה  ןמִ ֶאְתֲעַקרו ַקְדָמיָָתא ַקְרנַּיָא  ןָלת מִ ּותְ  ןֵּבינֵיהו
 . ןַרְבְרבָ ְמַמִּלל  םּופֻ ָדא ְרנָא ְּבקַ ֲאנָָׁשא ְּכַעיְנֵי  ןַעיְנִי

 ֲהֵוית ָחזֵה   9
 יְִתב  ןיוִמיְוַעִּתיק   ְרִמיו ןָכְרָסוָ ַעד ִּדי 

 נְֵקהר ַּכֲעמַ ֵראֵׁשּה ּוְׁשַער    ִחָּורְלבּוֵׁשה ִּכְתַלג 
 ָּדִלקנּור ַּגְלִּגּלוִהי   נּורִּדי  ןָּכְרְסיֵּה ְׁשִביִבי

 ֳקָדמוִהי ןמִ ְונֵָפק   נֵָגדנּור ִּדי נְַהר    10
 ןיְקּומוָקָדמוִהי  ןרבוּבו ְורִ  יְַׁשְּמׁשּוּנֵּה םאלפי ףֶאלֶ 

 .ְּפִתיהּו  ןְוִסְפִרי    ִּדינָא יְִתב



ְמַמֱּלָלה ַקְרנָא ִּדי ַרְבְרָבָתא ִמַּלּיָא ָקל  ןמִ  ןֵּבאַדיִ ֲהֵוית ָחזֵה   11
ִויִהיַבת ִגְׁשַמּה והּוַבד ֵחיְוָתא ְקִטיַלת ִּדי ֵעד ֲהֵוית ָחזֵה 

 .ֶאָׁשא ַדת ִליקֵ 
 ןְלהויְִהיַבת  ןְבַחּיִיְוַאְרָכה  ןָׁשְלָטנְהוֶהְעִּדיו ֵחיָוָתא ּוְׁשָאר   12

 . ןְוִעּדָ  ןזְמַ ַעד 
ֱאנָׁש ר ְּכבַ ְׁשַמּיָא ֲענָנֵי  םעִ ַוֲארּו ֵליְליָא ֵוי ְּבֶחזְֲהֵוית זֵה חָ   13

 .ַהְקְרבּוִהי ּוְקָדמוִהי ְמָטה ּיָא יומַ ַעִּתיק ְוַעד ֲהָוה ָאֵתה 
ְוִלָּׁשנַּיָא ֻאַמּיָא ַעְמַמּיָא ְוכל ּוַמְלכּו ִויָקר  ןָׁשְלטָ יְִהיב ְוֵלּה   14

ִּדי ּוַמְלכּוֵתּה יְֶעֵּדה ָלא ִּדי  םלַ עָ  ןָׁשְלטָ ָׁשְלָטנֵּה  ןְפְלחּויִ ֵלּה 
 .ִתְתַחַּבל ָלא 

ֵראִׁשי ְוֶחזְֵוי נְִדנֶה ְּבגוא ָדנֵּיֵאל ֲאנָה רּוִחי ֶאְתְּכִרּיַת   15
 .יְַבֲהֻלּנַנִי 

ָּכל־ְּדנָה ַעל ּה ִמּנֵֶאְבֵעא ְויַַּצִיָבא ָקֲאַמּיָא  ןמִ ַחד ַעל ִקְרֵבת   16
 .יְהוְדִעּנַנִי ִמַּלּיָא ּוְפַׁשר ִלי ַוֲאַמר 

 ןַמְלִכיַאְרְּבָעה ַאְרַּבע  ןִאּנִיִּדי ַרְבְרָבָתא ֵחיָוָתא  ןִאֵּלי  17
 . א ַאְרעָ  ןמִ  ןיְקּומּו

ַעד ַמְלכּוָתא  ןְויְַחְסנּו ןֶעְליונִיא ַקִּדיֵׁשי ַמְלכּותָ  ןִויַקְּבלּו  18
 .ָעְלַמּיָא  םָעלַ ְוַעד ָעְלָמא 

 ןמִ ָׁשנְיָה ֲהָות ִּדי ְרִביָעיְָתא ֵחיְוָתא ַעל א ְליַָּצבָ ְצִבית  ןֱאַדיִ   19
ְכָלה ָאנְָחׁש ִּדי ְוִטְפַריּה ַפְרזֶל ִּדי ּנַיּה ׁשִ יִַּתיָרה ְּדִחיָלה  ןָּכְלהו

 .ָרְפָסה ְּבַרְגַליּה ּוְׁשָאָרא ַמֶּדָקה 
 ןמִ ּונְַפלו ת ִסְלקַ ִּדי י ְוָאֳחרִ ְבֵראַׁשּה ִּדי ֲעַׂשר ַקְרנַּיָא ְוַעל   20

ְוֶחזְַוּה  ןַרְבְרבָ ְמַמִּלל  םּופֻ ַלּה  ןְוַעיְנִי ןִדּכֵ ְוַקְרנָא ְּתָלת ֳקָדַמיּה 
 .ַחְבָרַתּה  ןמִ ַרב 

 ןְלהְויְָכָלה  ןיִׁשיַקּדִ  םעִ ְקָרב ָעְבָדה  ןּדּכֵ ְוַקְרנָא ֲהֵוית זֵה חָ   21
 . 
 ןֶעְליונִי יְִהיב ְלַקִּדיִׁשיְוִדינָא יוַמּיָא יק ַעּתִ ֲאָתה ִּדי ַעד   22

 . ןַקִּדיִׁשיֶהֱחִסנּו ּוַמְלכּוָתא ְמָטה ְוזְִמנָא 



ְבַאְרָעא א ֶּתֱהוֵ ְרִביָעיא ַמְלכּו ְרִביָעיְָתא ֵחיְוָתא : ֲאַמר  ןּכֵ   23
ּה ּוְתדּוִׁשּנַ ָּכל־ַאְרָעאְוֵתאֻכל ָּכל־ַמְלְכָוָתא  ןמִ ִתְׁשנֵא ִּדי 

 .ְוַתְּדִקּנַּה 
 ןְוָאֳחרָ  ןיְֻקמּו ןַמְלִכיַעְׂשָרה ַמְלכּוָתא ּנַּה מִ  :ֲעַׂשר ְוַקְרנַּיָא   24

 ןַמְלִכיָתה ּוְתלָ ַקְדָמיֵא  ןמִ יְִׁשנֵא ְוהּוא   ןיהַאֲחרֵ  םיְקּו
 .יְַהְׁשִּפל 

ְויְִסַּבר יְַבֵּלא  ןֶעְליונִיּוְלַקִּדיֵׁשי ִעָּליא יְַמִּלל ְלַצד  ןּוִמִּלי  25
ּוְפַלג  ןְוִעָּדנִי ןִעּדָ ַעד ִביֵדה  ןֲהבּוְויְִתיַ ְוָדת  ןזְִמנִיְלַהְׁשנָיָה 

 .  ןִעּדָ 
סוָפא  ַעד ּוְלהוָבָדה ה ְלַהְׁשָמדָ  ןיְַהְעּדוְוָׁשְלָטנֵּה יִִּתב ְוִדינָא   26

 . 
ָּכל־ְׁשַמּיָא ְּתחות ָות ַמְלכְ ִּדי ּוְרבּוָתא ְוָׁשְלָטנָא ה ּוַמְלכּותָ   27

ְוכל  םָעלַ ַמְלכּות ְלכּוֵתּה מַ  ןֶעְליונִיי ַקִּדסׁשֵ  םְלעַ יְִהיַבת 
 . ןְויְִׁשַּתְּמעּו ןיְִפְלחּוֵלּה ָטנַּיָא ָׁשלְ 

יְַבֲהֻלּנַנִי יונַי ַרעְ יא ַׂשּגִ ָדנִּיֵאל ֲאנָה ִמְּלָתא ִדי סוָפא ָּכה ַעד   28
 . נְִטֵרת ְּבִלִּבי ּוִמְּלָתא ֲעַלי  ןיְִׁשַּתּנּוְוִויַוי 

  


