
 ןַחְרֻטִּמיַרב ֲאבּוְך נְֻבּכְדנֶַּצר ַמְלָּכא ּוֵּבּה ְּתַכַחת ִהׁשְ  ןֱאָלִהי
 .ַמְלָּכא ֱאבּוְך ֲהִקיֵמּה  ןָּגזְִרי ןיַּכְׂשָּדאִ  ןָאְׁשִפי

 ןֶחְלִמיְמַפַׁשר ְכְלָתנּו ְוׂשָ ּוַמנְַּדע יִִּתיָרה רּוַח ִּדי ָּכל־ֳקֵבל   12
ִּדי ְּבָדנִּיֵאל ֵּבּה ִהְׁשְּתַכַחת  ןְטִריקִ ּוְמָׁשֵרא  ןֲאִחידָ ְוַאֲחָויַת 
ּוִפְׁשָרה יְִתְקֵרי ָּדנִּיֵאל  ןְּכעַ ְטַׁשאַּצר ַּבלְ ְׁשֵמּה  םׂשָ ַמְלָּכא 
 .יְַהֲחֵוה 

ְלָדנִּיֵאל ְוָאַמר ַמְלָּכא ָענֵה ַמְלָּכא  םֳקדָ ֻהַעל ָּדנִּיֵאל  ןֵּבאַדיִ   13
ַמְלָּכא ַהיְִתי ִּדי יְהּוד ִּדי לּוָתא גָ ְּבנֵי  ןמִ ִּדי ָדנִּיֵאל הּוא ַאנְְּתה 

 .יְהּוד  ןמִ ַאִבי 
ְוָחְכָמה ְכְלָתנּו ְוׂשָ ְונִַהירּו ָּבְך  ןֱאָלִהירּוַח ִּדי ֲעָליְך ְוִׁשְמֵעת   14

 .ָּבְך ִהְׁשְּתַכַחת יִַּתיָרה 
 וןיְִקרְדנָה ְכָתָבה ִּדי ָאְׁשַפּיָא ַחִּכיַמּיָא ָקָדַמי ֻהַעּלּו  ןּוְכעַ   15

 .ְלַהֲחָויָה ִמְּלָתא ְּפַׁשר  ןָכֲהִלי ְוָלאְלהוָדֻעַתנִי   ּוִפְׁשֵרּה
 ןְוִקְטִריְלִמְפַׁשר  ןִּפְׁשִריתוכל ִּדי ֲעָליְך ְמֵעת ׁשִ ַוֲאנָה   16

ֻעַתנִי ְלהודָ ּוִפְׁשֵרּה ְלִמְקֵרא ְּכָתָבא תוכל  ןהֵ  ןְּכעַ ְלִמְׁשֵרא 
ְוַתְלָּתא ְּואָרְך צַ ַעל ֲהָבא דַ י דִ והמונכא ַּבׁש ִתלְ ַאְרְּגָונָא 

 .ִתְׁשַלט ְבַמְלכּוָתא 
 ןֶלֱהְויָ ָלְך ְך ַמְּתנָתָ ַמְלָּכא  םֳקדָ ְוָאַמר ָדנִּיֵאל ָענֵה  ןֵּבאַדיִ   17

ּוִפְׁשָרא ָּכא ְלַמלְ ֶאְקֵרא ְּכָתָבא  םְּברַ ַהב  ןְלָאֳחרָ ּונְָבזְְּביָָתְך 
 . ֲאהוְדִעּנֵּה 

ְוַהְדָרה ִויָקָרא ּוְרבּוָתא ַמְלכּוָתא ִעָּליא ָלָהא אֱ ַמְלָּכא ַאנְְּתה   18
 . ֲאבּוְך  יְַהב ִלנְֻבַכְדנֶַּצר

ֲהוו ְוִלָׁשנַּיָא ֻאַמּיָא ַעְמַמּיָא ּכל ֵלּה יְַהב ִּדי ְרבּוָתא  ןּומִ   19
ֲהָוה ְוִדי ָקֵטל  הֲהוָ ָצֵבא ֲהָוה ִּדי י ֳקָדמוהִ  ןמִ  ןְוָדֲחִלי ןזאעי
ֲהָוה ָצֵבא  הֲהוָ ְוִדי  םָמִרי הֲהוָ ָצֵבא ה ֲהוָ ְוִדי ַמֵחא  הֲהוָ ָצֵבא 

 .ַמְׁשִּפיל 
ָּכְרֵסא  ןמִ ָהנְַחת ַלֲהזָָדה ִּתְקַפת ְורּוֵחּה ִלְבֵבּה  םרִ ּוְכִדי   20

 .ִמּנֵּה ֶהְעִּדיו ה ִויָקרָ ַמְלכּוֵתּה 
ֲעָרַדּיָא  םְועִ שוי ֵחיְוֵתא  םעִ ְוִלְבֵבּה ְטִריד ֲאנָָׁשא ְּבנֵי  ןּומִ   21

ִּגְׁשֵמּה ְׁשַמּיָא ּוִמַּטל יְַטֲעמּוּנֵּה  ןְכתוִריִעְׂשָּבא וֵרּה דמְ 



 ןּוְלמַ ֲאנָָׁשא ְּבַמְלכּות ִעָּליא ֱאָלָהא  םִּליׁשְ יְַדע ִּדי ַעד יְִצַטַּבע 
 .ֲעַליּה  םיְָהֵקייְִצֵּבה ִּדי 

ִּדי ֵבל ָּכל־קֳ ָבְך ִלבְ ַהְׁשֵּפְלְּת ָלא ַׁשאַּצר ֵּבלְ ְּבֵרּה ְוַאנְְּתה   22
 . יְַדְעּתָ ָכל־ְּדנָה 

ַהיְִתיו ֵתּה ַביִ ִדי א ּוְלָמאּנּיָ ִהְתרוַמְמָּת ְׁשַמּיָא ָמֵרא ְוַעל   23
 ןָׁשֵתיִ  ַחְמָראּוְלֵחנָָתְך ְגָלָתְך ׁשֵ ְוַרְבְרָבנָיְך ְוַאנְְּתה ָקָדָמיְך 
ִּדי ְוַאְבנָא ָאָעא ַפְרזְָלא נְָחָׁשא ְוַדֲהָבא ַכְסָּפא י ְוֵלאָלהֵ  ןְּבהו
נְִׁשְמָתְך ִּדי ְוֵלאָלָהא  ַׁשַּבְחּתָ  ןִעידְ יָ ְוָלא  ןָׁשְמִעיְוָלא  ןָחזַיִ ָלא 
 .ָּת ַהַּדרְ ָלא ֵלּה ְוָכל־אְרָחָתְך ֵדּה ִּבי

 םְרִׁשיְדנָה ּוְכָתָבא יְָדא ִדי א ַּפּסָ ְׁשִליַח ֳקָדמוִהי  ןמִ  ןֵּבאַדיִ   24
. 
 . ןּוַפְרִסיְּתֵקל ְמנֵא ְמנֵא  םְרִׁשי ִּדיְכָתָבא ְדנָה ּו  25
 .ְוַהְׁשְלַמּה ַמְלכּוָתְך ֱאָלָהא ְמנָה ְמנֵא ִמְּלָתא ְּפַׁשר ְּדנָה   26
 .ַחִּסיר  ְוִהְׁשְּתַכַחּתְ ְבמאזַנְיָא ְּתִקיְלָּתה ְּתֵקל   27
 .ּוָפָרס ְלָמַדי ִויִהיַבת ַמְלכּוָתְך ְּפִריַסת ְּפֵרס   28
נָא ַאְרָּגוָ ְלָדנִּיֵאל ְוַהְלִּביׁשּו  ֵּבלַׁשאַּצרֲאַמר  ןֵּבאַדיִ   29

א וֵ ֶלהֱ ִּדי ֲעלוִהי ְוַהְכִרזּו ַצְּואֵרּה ַעל ַדֲהָבא ִדי א והמומכ
 .ְּבַמְלכּוָתא ַּתְלָּתא ַׁשִּליט 

 .  ַכְׂשָּדיאַמְלָּכא ֵּבְלַׁשאַּצר ְקִטיל יָא ְּבֵלילְ ֵּבּה   30

 
  


