


 االصحاح الثالث : 
ְּפָתיֵּה  ןִׁשִּתי ןַאִּמירּוֵמּה ְדַהב ִּדי  םְצלֵ ֲעַבד ַמְלָּכא נְבּוַכְדנֶַּצר   1

 .ָּבֶבל ִּבְמִדינַת ָרא ּדּוְּבִבְקַעת ֲאִקיֵמּה ִׁשת  ןַאִּמי
ִסְגנַּיָא ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפנַּיָא ְׁשַלח ְלִמְכנַׁש ַמְלָּכא בּוַכְדנֶַּצר ּונְ  2

ְמִדינָָתא  ִׁשְלטנֵיְוכל ִּתְפָּתיֵא ְגָדְבַרּיָא ֲאַדְרָּגזְַרּיָא ָוָתא ּוַפחֲ 
 . ַמְלָּכאנְבּוַכְדנֶַּצר  םֲהֵקיִּדי ַצְלָמא ַּכת ְלֵמֵתא ַלֲחנֻ

ֲאַדְרָּגזְַרּיָא ּוַפֲחָוָתא ִסְגנַּיָא ֲאַחְׁשַּדְרְּפנַּיָא  ןִמְתַּכּנְִׁשי ןֵּבאַדיִ   3
ַצְלָמא ַּכת ַלֲחנְֻמִדינָָתא  ִׁשְלטנֵיְוכל ִּתְפָּתיֵא  אְבַרּיָ תָ דְ  ְגָדְבַרּיָא

 םֲהֵקיִּדי ַצְלָמא ָלֳקֵבל  ןוקאמיַמְלָּכא נְבּוַכְדנֶַּצר  םֲהֵקיִּדי 
 .נְבּוַכְדנֶַּצר 

 .ְוִלָׁשנַּיָא ֻאַמּיָא ַעְמַמּיָא  ןִריָאמְ  ְלכוןְבָחיִל ָקֵרא ְוָכרוזָא   4
ַסְּבָכא ַקיְתרוס ַמְׁשרוִקיָתא ַקְרנָא ָקל  ןעּוִתְׁשמְ ִּדי ְּבִעָּדנָא   5

 םְלֶצלֶ  ןְוִתְסְּגדּו ןלּוִּתּפְ זְָמָרא זְנֵי ְוכל סּוְמּפנְיָה  ןְּפַסנְֵּתִרי
 .ַמְלָּכא נְבּוַכְדנֶַּצר  םֲהֵקיִּדי ַּדֲהָבא 

א רָ נּו ןַאּתּוְלחוא יְִתְרֵמא ֲעָתא ׁשַ ּה ּבַ ְויְִסֻּגד יִֵּפל ָלא ִּדי  ןּומַ   6
 .יִָקְדָּתא 

א ַקְרנָָקל ָּכל־ַעְמַמּיָא  ןָׁשְמִעיְּכִדי זְִמנָא ֵּבּה ְּדנָה ָּכל־ֳקֵבל   7
ָּכל  ןנְָפִליזְָמָרא ְוכל זְנֵי  ןְּפַסנְֵטִריַׂשְּבָכא ַקיְתרס ִמְׁשרוִקיָתא 

 םֲהֵקיִּדי ַּדֲהָבא  םְלֶצלֶ  ןָסְגִדינַּיָא ְוִלׁשָ ֻאַמּיָא ַעְמַמּיָא 
 .ַמְלָּכא  נֶַּצר נְבּוַכדְ 

ַוֲאַכלּו  ןַּכְׂשָּדִאי ןֻּגְבִריְקִרבּו זְִמנָא ֵּבּה ְּדנָה ָּכל־ֳקֵבל   8
 .יְהּוָדיֵא ִּדי  ןַקְרֵציהו

 ! .ֱחיִי  ןָעְלִמילְ ַמְלָּכא : ַמְלָּכא ִלנְבּוַכְדנֶַּצר  ןִריְוָאמְ ֲענו   9
ַקְרנָא ָקל יְִׁשַמע ִּדי ֱאנָׁש ָכל ִּדי  םְטעֵ ָׂשְמָּת ַמְלָּכא ַאנְְּתה   10

ָרא זְמָ זְנֵי ְוכל וסיפניה  ןְפַסנְֵּתִריַׂשְּבָכא ִקיְתרס ַמְׁשרִקיָתא 
 .ַּדֲהָבא  םְלֶצלֶ ְויְִסֻּגד יִֵּפל 

 .יִָקְדָּתא נּוָרא  ןַאּתּוְלחוא יְִתְרֵמא ְויְִסֻּגד יִֵּפל ָלא ִּדי  ןּומִ   11
ְמִדינַת ֲעִביַדת ַעל  ןיְָתהויָת ּנִמַ ִּדי  ןיְהּוָדאיִ  ןֻּגְבִריִאיַתי   12

 ֲעָליְִך ָׂשמּו ָלא ִאֵּלְך ֻּגְבַרּיָא נְגו ַוֲעֵבד ְך ֵמיׁשַ ְדַרְך ׁשַ ָּבֶבל 



 . ןַקִּדיִׁשיֶהֱחִסנּו ּוַמְלכּוָתא ְמָטה ְוזְִמנָא 
ְבַאְרָעא א ֶּתֱהוֵ ְרִביָעיא ַמְלכּו ְרִביָעיְָתא ֵחיְוָתא : ֲאַמר  ןּכֵ   23

ּה ּוְתדּוִׁשּנַ ָּכל־ַאְרָעאְוֵתאֻכל ָּכל־ַמְלְכָוָתא  ןמִ נֵא ִתׁשְ ִּ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  ןְויְִתיֲַהבּוְוָדת  ןזְִמנִיְלַהְׁשנָיָה 
 .  ןִעּדָ 

סוָפא  ַעד ּוְלהוָבָדה ה ְלַהְׁשָמדָ  ןיְַהְעּדוְוָׁשְלָטנֵּה יִִּתב ְוִדינָא   26
 . 
ָּכל־ְׁשַמּיָא ְּתחות ָות ַמְלכְ ִּדי ּוְרבּוָתא ְוָׁשְלָטנָא ה ּותָ ּוַמְלכ  27

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

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

  


