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 חלום נבוכדנצר –ב'  דניאל

 19/6/21)יוסי עובדיה( 

מדבר  נוספיםשלנו על ספר ההתגלות אנו פונים להסתכל על מקומות  יםמהלימוד כחלק

 ה' השופכים עוד אור על הדברים אשר יקרו בעתיד.

 .דניאל ספרבשיעור זה נלמד על 

. בשפה מעט שונה משלנו מנוסחים הם כי אם, שיש בו לוחות זמנים ספר הוא דניאל ספר

 כחלק דניאל בספר הכתוב על גם שנסתכל ההתגלות ספר את לומדיםלכן חשוב שכאשר 

 .להתרחש העתידים למאורעות בקשר שנכתבו מהדברים

לנו  גילהמתגלה לוח זמנים שאלוהים  ,או שדניאל פירש ,לדניאל שניתנו השונים בחזונות

 ."ךבתנ עבורנו ונשמר הכתב על הועלה והואבריבונותו, 

ודניאל  ,נבוכדנצרל, בבל מלךחזון זה ניתן ל .'ב פרק דניאלמ על החזון הראשון למדנ היום

 על דניאל פרק ט'. למדנ הבא בשבוע פירשו.

 טוביותר  קצתבספר דניאל עוזרות לנו לראות  שמתוארותהאלו, התמונות האלו  החזונות

 הם מהדברים שחלק כך עקב אבל, לבוא העתידים הדברים של הכללית התמונה את

  אנו עדיין רואים במעורפל. ,םיעתידי

  .הזמן ציר על מבט ונעיף בואו דניאל בספר תמקדשנ לפני

 . 2אומר משה בתהילים צ'  ",אל אתה עולם עד מעולםו"
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 לאורךהזמן שלנו הוא מהנצח שהיה בעבר ועד הנצח שיהיה בעתיד, ואלוהים נמצא  ציר

ישראל קמה  תמדינ. 2021 בשנת כאן נמצאים אנחנו ה' היה, הווה ויהיה. .הזמןכל ציר 

 .1948בשנת 

 לדבר סיימנו שטרם, הגדולה הצרה שנות שבע תקופת על הרבה מדבר ההתגלות ספר

אנחנו עוד נדבר על הדברים  .הנצח מכן ולאחר, 'האלף מלכות'מכן תבוא  לאחר. ןעליה

 האלו.

)הולדת(  אחרי" :מהלטינית לקוח זה - AD 33לספירה, כתבתי כאן  33מת בשנת  ישוע

 השני המקדש בית ציר הזמן נחלק לשתיים, לפני הולדת ישוע ואחרי הולדתו. ."האדון

לפני  605נלקח לגלות בשנת  דניאל .לספירה 70 בשנת, כך אחר שנה 40 כמעט נחרב

 .(המשיח הולדתלפני  אלא...לא לפני הקורונה  זה) BCהספירה, כתוב כאן 

 על ונסתכלהזמן  מצירעכשיו  נעבור .הספירה לפני 586 בשנת נחרב הראשון המקדש בית

 .דניאל ספר

 אפשר. של אלוהים שלטונוו מלכותו על ובמיוחד מלכויות על הרבה מדבר דניאל ספר

 הספירה לפני 605 בשנת לגלות נלקח דניאל .'ב, פרק לראות זאת במיוחד בפרק שלנו

 הראשון של הגלות. זה היה השלהבהיותו נער, 

 לימדו שבה "בבל אוניברסיטת"יחד עם נערים אחרים מיהודה נשלחו ללמוד ב ,דניאל

 (.19-20' א דניאל) יתרה בהצלחה לימודיו את סיים והוא, מיטב המורים של התקופה ההיא

 .חלום לםח נבוכדנצר המלך, מכן לאחר שנה

 1-6' ב דניאל

נֶַצר, ֲחֹלמֹות;  1" נֶַצר, ָחַלם נְֻׁבַכדְׁ ַתיִם, לְַׁמלְׁכּות נְֻׁבכַדְׁ נַת שְׁ ְָׁתה ּוִבשְׁ י נָתֹו נִהְׁ ָפֶעם רּוחֹו, ּושְׁ וִַתתְׁ

ֹּא  2 ָעלָיו ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך לִקְׁר ִדים, לְַׁהִגיד ַלֶמלְֶך, וַי ְׁלַכַשְׁ ִפים ו כַשְׁ ְַׁלמְׁ ְָׁלַאָשִפים, ו ֻטִמים ו לַַחרְׁ

נֵי ַהֶמלְֶך דּו לִפְׁ ֹּאּו, וַיַַעמְׁ ָֹּתיו; וַיָב ֹּאֶמר לֶָהם ַהֶמלְֶך, ֲחלֹום  3 ֲחֹלמ ִתי; וִַתָפֶעם רּוִחי, לַָדַעת וַי ָחָלמְׁ

ְַׁדבְׁרּו  4 ַהֲחלֹום-ֶאת ִדים לֶַמלְֶך, ֲאָרִמית:וַי יֶה! ֱאמֹור ֶאת ַהֲחלֹום  ַהכַשְׁ ַהֶמלְֶך לְׁעֹולָם יִחְׁ

ר ְׁנֹוִדיֲעָך ֶאת ִפתְׁ ִדים: זֶה ַהָדָבר  5 ונולֲַעָבֶדיָך ו ֹּאֶמר לַכַשְׁ ֹּא וַיַַען ַהֶמלְֶך וַי ֶשיָָצא ִמלְָׁפנַי, ִאם ל

ָפה. כּו ּוָבֵתיכֶם יּושְׁמּו לְַׁאשְׁ רֹונֹו, לְֵׁאָבִרים ֵתָחתְׁ ְֶׁאת ִפתְׁ ְִׁאם ֶאת ַהֲחלֹום  6 תֹוִדיעּונִי ֶאת ַהֲחלֹום ו ו

ְׁכָבֹוד ַרב ִמֶמנִי. ַעל כֵן ה שּורֹות ו ַקבְׁלּו ַמָתנֹות ּותְׁ רֹונֹו תֹוִדיעּונִי, תְׁ ְֶׁאת ִפתְׁ ֶאת ַהֲחלֹום  ֹוִדיעּו לִיו

רֹונֹו ְֶׁאת ִפתְׁ  "ו

 את ויפרשו שיבואו לחכמיו נהפ הוא .החלום עקב נסערה ורוחו מחלומו תעוררה נבוכדנצר

משימה לא  לחכמיו נתן המלך הפעם אבל .אליו רגילים היו המלך שחכמי דבר, חלומו

אם הם לא ידעו אז  .חלומו ןפתרו ומה חלם הוא מה למלך לספרהחכמים  על שגרתית.

והרבה כבוד. מעניין למה  רבות מתנות יקבלו הם ידעו הם אם אך, לחתיכות חתכויהם י
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בגלל שהמלך לא זכר בדיוק מה היה  וליאנתן משימה כזאת לא שגרתית לחכמיו?  המלך

 החלום, או שהוא רצה לנסות את חכמיו.

 העל ביכולות התגאו והם, אביו של החכמים היו האלו והחכמים צעיר מלך היה המלך

 .טבעיות על יכולות להם יש באמת האם לראות אותם חןב נבוכדנצר אז, שלהם יותטבע

  7-12' ב דניאל

ְׁכָבֹוד ַרב ִמֶמנִי. ַעל כֵן  6" שּורֹות ו ַקבְׁלּו ַמָתנֹות ּותְׁ רֹונֹו תֹוִדיעּונִי, תְׁ ְֶׁאת ִפתְׁ ְִׁאם ֶאת ַהֲחלֹום ו ו

רֹונֹו.  ְֶׁאת ִפתְׁ ֹּאַמר נָא ַהֶמלְֶך ֶאת ַהֲחלֹום לֲַעָבָדיו  7הֹוִדיעּו לִי ֶאת ַהֲחלֹום ו רּו: י ֹּאמְׁ וַיֲַענּו ֵשנִית וַי

ְׁנַגִיד  רֹונֹוו נִַסים לִקְׁנֹות, ֵמַאַחר  8. לְָׁך ֶאת ִפתְׁ ְַׁמן ַאֶתם מְׁ ֹּאֶמר: ֶבֱאֶמת יֹוֵדעַ ֲאנִי כִי ז וַיַַען ַהֶמלְֶך וַי

ִאיֶתם כִי ָדָבר זֶה יָָצא ִמלְָׁפנַי,  ֹּא תֹוִדיעּונִי ֶאת ַהֲחלֹום ֶאָחד הּוא ִדינְׁכֶם,  9ֶשרְׁ ְׁהּוא כִי ִאם ל ו

ְֶׁתם כֹונַנ רּו לִי ֶאת  ִהתְׁ ְַׁמן . ַעל כֵן, ִאמְׁ ַתנֶה ַהז ְָׁדָבר נִשְָׁחת ַעד ֶשיִשְׁ ֹּר לְָׁפנַי ִמלַת כָזָב ו לֵאמ

רֹונֹו תֹוִדיעּונִי.  ְֵׁאַדע ִכי ָאכֵן ֶאת ִפתְׁ רּו: ֵאין ָאָדם  10ַהֲחלֹום ו ֹּאמְׁ נֵי ַהֶמלְֶך וַי ִדים לִפְׁ וַיֲַענּו ַהכַשְׁ

נֵי ָהָאֶרץ שֶ  ְַׁאִדיר ַעל פְׁ ֹּא ָדַרש כָל ֶמלְֶך ָגדֹול ו יּוכַל לְַׁהגִיד ֶאת ַהָדָבר ֶשַהֶמֶלְך דֹוֵרש. לָכֵן ל

ִדי.  ְׁכַשְׁ ֹּם, ַאָשף ו ט ְֵׁאין ִמי ֶשיּוכַל לְַׁהגִיד  11ָדָבר כָזֶה ִמכָל ַחרְׁ ָקֶשה ַהָדָבר ֶשַהֶמלְֶך דֹוֵרש ו

נֵי ַהֶמֶלְך כִי  גּוֵריֶהם ֵאינֹו ִעם ָבָשר וָָדם. אֹותֹו ִלפְׁ ַעל כְָך ָחָרה ַאף  12ִאם ָהֵאלִים , ֲאֶשר מְׁ

ֹּאַמר לְָׁהִמית ֶאת כָל ַחכְֵׁמי ָבֶבל." ֹּד וַי א  ַהֶמלְֶך וֲַחָמתֹו ָבֲעָרה מְׁ

ממנו שיאמר להם מה החלום  ביקשוו מהבקשה הלא שגרתית של המלך התעלמו החכמים

 לקנות"להם שהם מנסים  נהוע להתרגז תחילה המלך כדי שהם יוכלו להגיד לו מה פרושו.

והם בעצם מתכוונים סתם לומר לו שקר בקשר לפרוש חלומו. לכן אם הם לא יספרו  "זמן

 לו מה החלום ומה פרושו הם יומתו.

שאף מלך לא ביקש, ומה שהוא מבקש רק האלים  משהולמלך שהוא מבקש  ענו החכמים

 כל את להרוג ורההו מאוד תרגזה המלך יוכלו לבצעו, אך האלים לא שוכנים עם בני אדם.

 .בבל חכמי

  13-16' ב דניאל

דּו ַגם ָדנִיֵאל וֲַחֵבָריו לְֵׁהָהֵרג.  13" ָאז ָפנָה ָדנִיֵאל  14בְֵׁצאת ַהגְׁזֵָרה לְָׁהִמית ֶאת ַהֲחָכִמים , ָעמְׁ

יֹוְך, ַרב ַטָבֵחי ַהֶמלְֶך , ֶשיָָצא לְָׁהִמית ֶאת ַחכְֵׁמי ָבֶבל.  ְַׁטַעם ֶאל ַארְׁ ֵרי ֵעָצה ו ֹּאַמר  15בְִׁדבְׁ וַיַַען וַי

נֵי ַהֶמֶלְך? ָאז הֹוִדי יֹוְך, ַשר צְָׁבא ַהֶמלְֶך: ַעל ָמה יָצְָׁאה ַהגְׁזֵָרה ָהַאכְׁזִָרית ִמלִפְׁ יֹוְך ֶאל ַארְׁ ַע ַארְׁ

ְַׁבֵקש מִ  16לְָׁדנִיֵאל ֶאת ַהָדָבר.  ְַׁמןוַיִכָנֵס ָדנִיֵאל ֶאל ַהֶמלְֶך וַי , כְֵׁדי לְׁגַלֹות ַלֶמלְֶך ֶמנּו ִכי יִנֵָתן לֹו ז

רֹון ֲחלֹומֹו."  ֶאת ִפתְׁ

הוא מועמד למות יחד עם כל שאר  גםוהוא אחד מחכמי בבל,  ,למרות גילו הצעיר ,דניאל

בעברית שאל השר שאחראי להוציא להורג את החכמים. שימו לב  פונה הואהחכמים, 

הכוונה לשף הראשי של המלך, אלא לזה שאחראי  אין, "ַרב ַטָבֵחי ַהֶמלְֶך" 14בפסוק  כתוב
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ממנו להבין למה יצאה הגזרה החמורה  ביקש. דניאל חבַ טְׁ  מלשון חבַ ט  . להורג ההוצאה על

 .ופתרונו החלום את למלך לגלות כדי זמן קצת לו יתןש ביקשכל כך, ו

  17-25' ב דניאל

יָה, הֹוִדיַע  17" ְׁיָה, ִמיָשֵאל וֲַעזַרְׁ ְׁגַם לֲַחֵבָריו, ֲחנַנ לְַׁבֵקש ַרֲחִמים  18ָאז ָהלְַך ָדנִיֵאל ֶאל ֵביתֹו ו

ַאר ַחכְֵׁמי ָבֶבל .  תּו ָדנִיֵאל וֲַחֵבָריו ִעם שְׁ ֹּא יּומְׁ ַבר ַהסֹוד ַהזֶה, לְַׁמַען ל  19ֵמֱאֹלֵהי ַהָשַמיִם ַעל דְׁ

גַלָה ְָׁאז נִתְׁ ְָׁבֵרְך ָדנִיֵאל ֶאת ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִם.  ו ְׁלָה וַי ֹּאֶמר:  20ַהסֹוד לְָׁדנִיֵאל ַבֲחזֹון ַלי וַיַַען ָדנִיֵאל וַי

ְַׁהגְׁבּוָרה.  ְַׁעד ָהעֹולָם, ֲאֶשר לֹו ַהָחכְָׁמה ו ַשנֶה ֶאת  21ָברּוְך ֵשם ֱאֹלִהים ִמן ָהעֹולָם ו הּוא מְׁ

ְַׁמנִים, ְֶׁאת ַהז ֵעי ִבינָה.  ָהִעִתים ו ְַׁדַעת לְׁיֹודְׁ ָלכִים, נֹוֵתן ָחכְָׁמה לֲַחָכִמים ו לִָכים ּוֵמִקים מְׁ ַמֲעִביר מְׁ

ְָׁהאֹור שֹוכֵן ִעמֹו.  22 ֶֹּשְך ו גֶַלה ֲעֻמקֹות ּוצְׁפּונֹות, הּוא יֹוֵדַע ֶאת ֲאֶשר ַבח לְָׁך, ֱאֹלֵהי  23הּוא מְׁ

ַשבֵ  ָך ֲאנִי מְׁ ְׁאֹותְׁ ְַׁעָתה גַם גִלִיָת ִלי ָמה ֲאבֹוַתי, ֲאנִי מֹוֶדה ו ַח ַעל ֶשנַָתָת לִי ָחכְָׁמה ּוגְׁבּוָרה, ו

ַבר ַהֶמלְֶך הֹוַדעְָׁת לָנּו.  ָך. ֶאת דְׁ נּו ִממְׁ יֹוְך,  24ֶשִבַקשְׁ ָבִרים ָהֵאלֶה נִכְׁנַס ָדנִיֵאל ֶאל ַארְׁ ַאַחר ַהדְׁ

נֵי  ֲאֶשר ַהֶמלְֶך ִמינָהּו לְָׁהִמית ֶאת ַחכְֵׁמי ָבֶבל. ֹּאֶמר לֹו: ַאל ָתִמית ֶאת ַחכְֵׁמי ָבֶבל. ֲהִביֵאנִי לִפְׁ וַי

רֹון ֲחלֹומֹו.  ְׁאֹוִדיעַ לֶַמלְֶך ֶאת ִפתְׁ ֹּאֶמר  25ַהֶמלְֶך ו נֵי ַהֶמלְֶך וַי יֹוְך לְַׁהכְׁנִיס ֶאת ָדנִיֵאל לִפְׁ ַפז ַארְׁ נֶחְׁ

ְׁגַלֶה  ְׁהּוָדה ֶשי נֵי ָגלּות י רֹון ֲחלֹומֹו."לֹו: ָמָצאִתי ִאיש ִמבְׁ  לֶַמֶלְך ֶאת ִפתְׁ

  .אלוהים מלפני רחמים לבקש, תפילה לאסיפת חבריו לשלושת קוראומגיע לביתו  דניאל

באופן אישי. ארבעת החברים  את אלוהים הכירווחבריו  דניאל ,הצעיר גילם למרות

הם נאלצו לעזוב את ביתם אך  .הם הושפלו ונלקחו בשבי .היו בני אצולה הצעירים האלו

 אלוהים פועל את וחוו ראו כבר הם. למרות המשבר בחייהם הם לא עזבו את אמונתם

 .ורחמים לחסד בתחינה לפניו באים הם ועכשיו, מקודם

לב למצב  שימו להם כוח לעמוד באמונה למרות הקשיים והאיום. נתנה ניהםיב החברות

 .היו ולתגובתם הם שבו

, בפזיזות פועליםמרד, חוסר ביטחון עצמי,  ,גאווה, שחצנות ?צעירים ה'חברנפוץ אצל  מה

 הצעירים ה'החבר אצל המצב כך לא .לעומק אלוהים את מכירים באמת לא ,מזג חמי

 .שנה 20 להם מלאו לא עדיין שכנראה האלו

הם לא מרדו במלך אבל  .הרבה ענווה, אמונה וביטחון באלוהים םאצל לראותיכולים  אנו

 ,כולנו אנחנו אפילו ללכת לישון באותו הלילה. היה לויכ ודניאלחיפשו את פני אלוהים. 

 יכולים ללמוד הרבה מדניאל וחבריו. כאחד, צעירים ומבוגרים

לדניאל מה היה החלום ומה פישרו. בתגובתו  גילהאלוהים  בלילה !מאכזב לא ואלוהים

ומההיכרות שלו את אלוהים לעומק.  קצת מהאישיות המדהימה שלו לראות ניתןשל דניאל 

מברך את אלוהים,  דניאל 20-23 בפסוקים .הוא לא שוכח לומר תודה למרות גילו הצעיר

"ברוך שם אלוהים מן העולם ועד העולם, אשר לו החכמה והגבורה. הוא משנה את 

העיתים ואת הזמנים, מעביר מלכים ומקים מלכים, נותן חכמה לחכמים ודעת ליודעי 
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 ועתה, וגבורה חכמה לי שנתת, אני מודה ואותך אני משבח על אבותיי.... לך אלוהי בינה

 ..."ממך קשתיישב מה לי גילית גם

שרוצה לקבל נקודות זכות אצל המלך, מודיע למלך  ,והשר, השר אל ניגש דניאל דימי

אופן  בכלו, (דבר עשה לא שהוא למרות) שהוא מצא מישהו שיוכל לומר למלך את החלום

 למלך. דניאל אתמביא  הוא

  26-30' ב דניאל

ַשאַצר: ַהִאם יָכֹול ַאָתה לְׁגַלֹות לִי ֶאת  26" ֹּאֶמר לְָׁדנִיֵאל, ֲאֶשר שְׁמֹו ָהיָה ֵבלְׁטְׁ וַיַַען ַהֶמלְֶך וַי

רֹונֹו?  ְֶׁאת ִפתְׁ ֹּאֶמר: ַהסֹוד ֶשַהֶמלְֶך שֹוֵאל ָעָליו,  27ַהֲחלֹום ֶשָרִאיִתי ו נֵי ַהֶמלְֶך וַי וַיַַען ָדנִיֵאל לִפְׁ

ְׁכֹוִלים לְַׁהגִידֹו לֶַמלְֶך, ֲחכִָמים, אַ  ִמים ֵאינָם י ְׁקֹוסְׁ ֻטִמים ו ַאְך יֵש ֱאֹלִהים ַבָשַמיִם  28ָשִפים, ַחרְׁ

ְֵׁאלֶ  ָך ו יֶה בְַׁאֲחִרית ַהיִָמים. זֶה ֲחלֹומְׁ נֶַצר ֶאת ֲאֶשר יִהְׁ ְׁהּוא הֹוִדיעַ לֶַמלְֶך נְׁבּוכַדְׁ גֶַלה סֹודֹות, ו ה ַהמְׁ

ֹּאשְׁ  ְׁיֹונֹות ר ָכבְָׁך. ֶחז ָשבֹות ַעל  29ָך ַעל ִמשְׁ כַבְָׁך ָעלּו בְׁלִבְָׁך ַמחְׁ ָך ַעל ִמשְׁ יֹותְׁ ַאָתה ַהֶמלְֶך, ִבהְׁ

יֶה.  גַלֶה ַהסֹודֹות הֹוִדיֲעָך ֶאת ֲאֶשר יִהְׁ ֹּא בְָׁחכְָׁמה ֶשיֵש  30ֶהָעִתיד, ּומְׁ וֲַאנִי, סֹוד זֶה נִגְׁלָה ִלי ל

ְׁיַֻדע לֶַמלְֶך ּולְַׁמַען ָתִבין ֶאת ַרעְׁיֹונֹות לִבְָׁך."ִבי ֵמַעל לְׁכָל ַחי, ֶאלָא כְׁ  רֹון י  ֵדי ֶשַהִפתְׁ

לראות  ניתןשל דניאל  בתשובתו .חלומו את לו לגלות יוכל הוא אםשואל את דניאל  המלך

 כבודה את קחל לא הואלמרות גילו הצעיר.  אלוהיםלשלו  הקרבה ואת, אופיואת  שוב

 .לאלוהים הכבוד את תןנ אלא עצמול

. שבשמים האמיתי כאלוהים, אלוהיו של הגדולה על להעיד הדרך את כאן כיןה דניאל

 מעידה דניאל של עדותו, השמים אלוהי הם שלהם שהאלילים טענו שהבבלים ובגלל

 .החלום את לחכמים לגלות יכלו שלא הבבלים מאלילי יותר הרבה גדול דניאל שאלוהי

 שבאהחכמה טבעית ורגילה אלא על טבעית,  איננהלומר למלך שהחכמה שלו  אגד דניאל

למלך שהחכמים למיניהם לא יכולים לגלות למלך  נהע דניאל .השמים מאלוהי ישירות

 אשר את למלך הודיע והוא סודות המגלה בשמים אלוהים יש"אך  28 פסוק את החלום, 

 .'המלך לך לגלות החליט , 'ה'באומרו למלך גם כבוד תןדניאל נ ."הימים באחרית יהיה

 31-35' ב דניאל

ֹּד, ָעַמד לְָׁפנֶיָך  31" א ְִׁהנֵה ֶצלֶם ֶאָחד גָדֹול, ֶצלֶם ֲענָק ֲאֶשר זֳָהרֹו ָחזָק מְׁ ַאָתה ַהֶמלְֶך ָרִאיָת, ו

ֵאהּו ָהיָה נֹוָרא.  ֶֹּשת.  32ּוַמרְׁ נֹו וִיֵרכָיו נְׁח ְׁרֹועֹוָתיו כֶֶסף, ִבטְׁ ֹּאש ַהֶצלֶם זָָהב ָטהֹור, ָחזֵהּו ּוז  33ר

ְׁרַ  זֶל ו ְֶׁחלְָׁקן ֶחֶרס. שֹוָקיו ַברְׁ זֶל ו יַד ָאָדם, ָפגְָׁעה  34גְָׁליו ֶחלְָׁקן ַברְׁ ֹּא בְׁ ְָׁרִאיָת ֶאֶבן ֶשנֶֶעקְָׁרה ֶשל ו

ָשה אֹוָתן לְָׁעָפר.  ְׁכָתְׁ ְֶׁחֶרס, ו זֶל ו ַרגְׁלֵי ַהֶצֶלם, ָהֲעשּויֹות ַברְׁ ְַׁהֶחֶרס,  35בְׁ זֶל ו צּו יַַחד ַהַברְׁ ְָׁאז נֻפְׁ ו

ְׁהַ  ֶֹּשת, ַהכֶֶסף ו ַאר ֵמֶהם ָכל זֵכֶר ַהנְׁח ֹּא נִשְׁ ְׁל ָאה אֹוָתם ו ְָׁהיּו כְׁמֹוץ ַהגְָׁרנֹות ַבַקיִץ. ָהרּוַח נָשְׁ זָָהב ו

ְָׁתה לְַׁהר גָדֹול ֶשִמֵלא ֶאת כָל ָהָאֶרץ." ְָׁהֶאֶבן ֶשָפגְָׁעה ַבֶצלֶם ָהי  . ו
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 .מאוד חזק שזוהרו, מאוד גדול פסל ראה המלךבפסוקים אלה דניאל מספר מהו החלום. 

הכוונה כפות  – ורגליו ברזל שוקיו ,נחושת וירכיו בטנו ,כסף וזרועותיו חזהו ,זהב הפסל ראש

 ומרסקת הפסל ברגלי פוגעת, לא בידי אדם תנעקר אבן ואז חרס. ןברזל וחלק ןחלק רגליו

 .זכר ממנו נשאר ולא העפר את נושאת הרוח, לעפר כולו הפסל את

  .הארץ כל את לאממש גדול להר נעשית בפסל שפגעה והאבן

 36-38' ב דניאל

נֵי ַהֶמלְֶך.  36" רֹונֹו לִפְׁ ֹּאַמר ֶאת ִפתְׁ ְַׁעָתה נ לָכִים, ֲאֶשר  37זֶה ַהֲחלֹום, ו ַאָתה ַהֶמלְֶך, ֶמלְֶך ַהמְׁ

ְֶׁאת ַהכָבֹוד  ַֹּח ו ֶֹּסן, ֶאת ַהכ ָך כָל ֲאֶשר  38ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִם נַָתן לְָׁך ֶאת ַהַמלְׁכּות, ֶאת ַהח יָדְׁ ְׁנַָתן בְׁ ו

לִיטְׁ  ְִׁהשְׁ ְֶׁאת עֹוף ַהָשַמיִם, ו נֵי ָהָאָדם, ֶאת ַחיֹות ַהָשֶדה ו ֹּאש ָבָאֶרץ, ֶאת בְׁ ָך ַעל ֻכלָם. ַאָתה הּוא ר

 ַהזָָהב."

 כלומר בבל. ,הזהב ראש הוא נבוכדנצר המלך :החלום פתרון

 39-40ב'  דניאל

ֶֹּשת  39" לִיִשית, ֲעשּויָה נְׁח ַאֲחֶריָך ָתקּום ַמלְׁכּות ַאֶחֶרת, נִקְׁלָה ִמֶשלְָׁך, ּוַמלְׁכּות ַאֶחֶרת, שְׁ

ְִׁתשְֹׁלט בְׁכָל ָהָאֶרץ.  נֵַפץ  40ו פֹוֵרר ּומְׁ זֶל מְׁ ְׁכֲַאֶשר ַהַברְׁ זֶל. ו יֶה ֲחזָָקה כְַׁברְׁ ִביִעית ִתהְׁ ּוַמלְׁכּות רְׁ

ַשֵבר ַמלְׁכּות זֹו ֶאת כָל ֵאלֶה."  פֹוֵרר ּותְׁ ַשֵבר, כֵן תְׁ זֶל מְׁ ְׁכֲַאֶשר ַהַברְׁ ֹּל, ו  -ֶאת ַהכ

 20-21, 3-8' פסוקים ח בפרק יותר מאוחר אבל הבאות הממלכות יהיו מי אומר אינו דניאל

 .ומדי פרס היא היהשני שהמלכות, ברור נעשה הדבר

 ,יוון הספירה לפני 331 ובשנת, מלכות פרס ומדי כבשה את בבל הספירה לפני 539 בשנת

 .על ידי אלכסנדר הגדול כבשה את פרס ,כנחושת כאן נתמצויש

בשנת  רקאך  לפני הספירה 146כבשה את יוון בשנת  ,כברזל כאן ינתמצוש ,ארומ מלכות

והיות שנראה לי שהנבואה הזו מדברת על לפני הספירה היא כבשה את ישראל.  63

כפי שכתוב  ,רומא מלכות. הזאת השנה את כאן ציינתיהממלכות שישלטו על ישראל 

 .הכל את ושובר שמפורר כברזל חזקה תהיהי ,40 בפסוק

המתכות יורד ככל שאנו מתקדמים. מזהב לכסף לנחושת  שליכולים לשים לב שהערך  אנו

 עולה המתכת חוזק זאת עם יחד אךמקודמתה,  נחותהכתוב כאן שהמלכות  לכןולברזל. 

 .מהנחושת חזק והברזל, מהכסף חזקה הנחושת, מהזהב חזק הכסף. מתקדמיםש ככל

  41-43ב'  דניאל

יֶה זֹו ַמלְׁכּות  41" זֶל, הּוא ֶשִתהְׁ ְֶׁחלְָׁקן ַברְׁ ְֶׁאצְָׁבעֹות ֶשֶחלְָׁקן ֶחֶרס ַהיֹוֵצר ו וֲַאֶשר ָרִאיָת ַרגְׁלַיִם ו

ָֹּרב בְֶׁחֶרס ַהִטיט.  ע זֶל מְׁ זֶל, כְִׁפי ֶשָרִאית ַברְׁ ְׁקֹו ֶשל ַהַברְׁ יֶה ָבּה ֵמָחז וֲַאֶשר ָהיּו  42ֲחלָֻקה. יִהְׁ

ְֶׁחלְָׁקּה ֶאצְָׁבעֹות ָהרַ  יֶה ֶחלְָׁקּה ֲחזָָקה ו ְֶׁחלְָׁקן ֶחֶרס, הּוא ֶשַהַמלְׁכּות ִתהְׁ זֶל ו גְׁלַיִם ֶחלְָׁקן ַברְׁ
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ִביָרה.  בּו זֶה ָבזֶה בְׁזֶַרע  43שְׁ ָערְׁ ָֹּרב בְֶׁחֶרס ַהִטיט, הּוא ֶשַאף ַעל ִפי ֶשיִתְׁ ע זֶל מְׁ וֲַאֶשר ָרִאיָת ַברְׁ

ֵבִקים זֶה יּו דְׁ ֹּא יִהְׁ ָעֵרב ִעם ַהֶחֶרס." ֱאנֹוש, ל זֶל ֵאינֹו ִמתְׁ  ָבזֶה, כְִׁפי ֶשַהַברְׁ

המלכות הזאת תהיה חלקה חזקה  .למברז וחלקן מחרס עשויות חלקן הרגליים כפות

 .לשני אחד דבקויוחלקה חלשה, ולמרות שהם יתערבבו זה בזה הם לא י

בסיס שביר  - שתהיה מורכבת מברזל ומחרס ,חמישית ,נוספת מלכות על כאן מדובר

)איגוד של מספר הזאת תהיה יותר פדרציה  המלכות מאוד לפסל ענק וכבד שכזה.

הברזל כנראה מיצג את ההשפעה הרומית  .ששולט אחדמלכות עם מלך  מאשרמלכויות( 

והחרס מציין את החולשה של אותה מלכות. הברזל והחרס מצליחים  על המלכות הזאת

)מזכיר במקצת את הממשלה שיש לנו  ולא חזקים.להתקיים ביחד אך הם לא עמידים 

 עכשיו.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכותמ כאשר. המלכויות ברצף נבואית הפסקה ישנה 41 לפסוק 40 פסוק שבין לי נראה

 ,םישמיוצגת ע"י כפות הרגלי ,הזאת והמלכות, לספירה 476 בשנת להתקיים חדלה רומא

 .הבא בשבוע נלמדהנושא של הפסקה נבואית  על עדיין לא קמה.

 44 'ב דניאל

לָכִים ָהֵאלֶה יִָקים ֱאֹלֵהי  ֹּר "ּוִביֵמי ַהמְׁ ֹּא ַתֲעב ֹּא ֵתָחֵרב לְׁעֹוָלם. ַמלְׁכּות זֹו ל ַהָשַמיִם ַמלְׁכּות ֶשל

ְָׁתִשים ָלֶהן פֹוֵרר ֶאת כָל ַהַמלְׁכֻיֹות ָהֵאלֶה ו ְִׁהיא ָתקּום לְׁעֹוָלם."  לְַׁעם ַאֵחר. ִהיא תְׁ  ֵקץ ו

 אבל, בתור הבאה למלכות אחת ממלכות, יהילשנ מאחת עברו המלכויות כל עכשיו עד

 .תעבור ולא תישאר הזאת המלכות
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 45' ב דניאל

ֶֹּשת, ֶאת  זֶל, ֶאת ַהנְׁח ָרה ֶאת ַהַברְׁ ֹּא ִביֵדי ָאָדם ּופֹורְׁ "וֲַאֶשר ָרִאיָת כִי ִמן ָהָהר נֶֶעקְָׁרה ֶאֶבן ֶשל

ְֶׁאת ַהזָָהב, ִהנֵה ָהֵאל ַהגָדֹול הֹוִדיַע לֶַמֶלְך ֶאת ֲאֶשר  יֶה ֶבָעִתיד. ֱאֶמת ַהֶחֶרס, ֶאת ַהכֶֶסף ו יִהְׁ

רֹונֹו." ְׁנֱֶאָמן ִפתְׁ   ַהֲחלֹום ו

 עד שלא נשאר ממנו זכר. כולו הפסל לריסוק גרמהוניפצה את רגלי הפסל הענק  האבן

 את יסד הוא. המלך היה, שליט היה כלשהו אדם, אדם בידי היו האחרות המלכויות כל

 בידי שלא אבן אותה הוא המלכות יסוד כאן אך, חוכמתו לפי במלכות שלט והוא המלכות

 תקום הזאת ומהאבן. במלכות הזאת שתבוא וישלוט ייסד ודם בשר אדם לא כלומר, אדם

 .לעולם תחרב שלא מלכות

לנצח,  תתקייםהמלכות הזאת  .הארץ כל את שתמלא המשיח מלכות את מסמלת האבן

  .שברית ולא הרסילא ת

 13-14' ז דניאל

ְַׁעד  13" ְִׁהנֵה ִעם ַענְׁנֵי ַהָשַמיִם ָבא ֶאָחד ַהדֹוֶמה לְֶׁבן ָאָדם , ו ְָׁלה, ו ְׁיֹונֹות לַי ֶחז רֹוֶאה ָהיִיִתי בְׁ

ְׁהּוָבא לְָׁפנָיו.  ְׁכָל ָהַעִמים, ָהֻאמֹות  14ַעִתיק ַהיִָמים ִהִגיַע ו נּו לֹו, ו ְָׁכבֹוד ּוַמלְׁכּות נִתְׁ ִשלְׁטֹון ו

ְַׁהִשלְׁטֹונֹות ָעבְׁ  ֹּא ִתכְׁלֶה .ו לַכְׁתֹו ל ֹּא יָסּור ּוַממְׁ  דּו לֹו. ִשלְׁטֹונֹו ִשלְׁטֹון עֹולָם ֶשל

, בעתיד יהיה אשר את למלך הודיע הגדול שהאל למלך אומר שוב דניאל 45 פסוק בסוף

 '.לה כמובן מתכוון הוא כאשר

  46ב'  דניאל

ְִׁצּוָה  ַתֲחוֶה לְָׁדנִיֵאל ו ָצה וַיִשְׁ נֶַצר ַאַפיִם ַארְׁ ֶֹּרת.""ָאז נַָפל ַהֶמלְֶך נְׁבּוַכדְׁ   לְַׁהגִיש לֹו ִמנְָׁחה ּוקְׁט

 רואה המלך וכאן, טבעית על חכמה להם שיש טענו, מקודם שציינתי כפי המלך חכמי

 האחרים החכמים לכל מעל טבעית על חוכמה לו יש אכן, דניאל, הזה הצעיר שהבחור

 משתחווה המלך שקרה מה כל עקב כאן אך, אחד לאף משתחווה לא מלך. לו ומשתחווה

 .המלכים ואדון האלוהים אלוהי הוא דניאל שאלוהי מבין המלך. לדניאל

 .'הגויים'עת  עליו ונגזרה העולם עמי בין הרם ממעמדו הורד הוא, עמנו של הציות אי בגלל

 .'הגויים עתות מלאוי'יש עד עמנו של חלקו מנת יהיו ושלטונם הגויים השפעת

ִ  רשֶ אֲ ַעד ”: 24"א כ לוקס  אנחנו עוד נדבר על כך בהמשך הלימוד .“ֹויִםגהַ  ֹותתעִ  ּולְׁאמָ י

 .הימים אחרית על שלנו

 הראשונה היא בבל. יהודה מלכות את כבשה היא, בעולם הזמן באותו שלטה בבל

 .המשיח מלכות שתבוא עד, ישראל עם שישוקם עד בעולם שישלטו מהמעצמות
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, חודשים כמה או שנים כמה כל מתחלפות והממשלות, זמני כך כל הכלשכשלנו  בימים

 .משתנה לא שאלוהים ולדעת לזכור טוב כמה

ֵ " :8"ג י עברים מֹול — אּוה אּוה יחַ ָמשִ הַ  עַ שּוי  ".לְׁעֹוָלִמיםּו ֹוםיהַ , ֶאתְׁ

להאמין בו,  נויעינאותו אחד שפתח את  הוא .לעד תעמוד שלו שהמלכותטוב לדעת  כמה

ויום  .לפניו כוהנים להיות נול קראש זה הואוהוא אותו אחד שמחיינו ומקיימנו ותומך בעדנו, 

 .שלו במלכות חלק ולהיות איתו להיות אותנו קחייבוא והוא גם י

 .הזאת בארץ כאן ממלכתו את נןיכו והוא -וזה לא רחוק  - יבוא ויום

 

 

 

 


