נעמה גולן

משתה בלשאצר והכתובת המסתורית
דניאל ה
נֹוהי ֲא ַׁלף ו ְָל ֳק ֵבל
ֲבד ְל ֶחם ַׁרב ְל ַׁר ְב ְר ָּב ִ
אצר ַׁמ ְל ָּכא ע ַׁ
(א) ֵּב ְל ַׁש ַׁ
אצר ֲא ַׁמר ִב ְט ֵּעם ַׁח ְמ ָּרא
ַאל ָּפא ַׁח ְמ ָּרא ָּש ֵּתה( :ב) ֵּב ְל ַׁש ַׁ
ְ

(א)בלשצאר המלך עשה סעודה גדולה לאלף עבדיו
ואל מול האלף ,יין שותה (ב) בלשצאר ציוה בטעם

בּוהי
ֶצר ֲא ִ
בּוכ ְדנ ַׁ
ְל ַׁהיְ ָּתיָּה ְל ָּמאנֵּי ַׁד ֲה ָּבא וְ ַׁכ ְס ָּפא ִדי ַה ְנ ֵפק נְ ַׁ
נֹוהי
ירּוש ֶלם וְ יִ ְשּתֹון ְבהֹון ַׁמ ְל ָּכא וְ ַׁר ְב ְר ָּב ִ
יכ ָּלא ִדי ִב ְ
ִמן ֵּה ְ

היין להביא את כלי הזהב והכסף שהוציא
נבוכדנצאר אביו מן ההיכל אשר בירושלים ,וישתו

אדיִ ן ַׁהיְ ִתיו ָּמאנֵּי ַׁד ֲה ָּבא ִדי ַׁהנְ ִפּּו
ָּתּה( :ג) ֵּב ַׁ
ּול ֵּחנ ֵּ
ֵּש ְג ָּל ֵּתּה ְ
ירּוש ֶלם וְ ִא ְש ִּתיו ְבהֹון
יכ ָּלא ִדי ֵּבית ֱא ָּל ָּהא ִדי ִב ְ
ִמן ֵּה ְ

בהם המלך וגדוליו ,נשיו ופלגשיו (ג) אז הביאו את
כלי הזהב אשר הוציאו מן היכל בית האלוהים

ָּתּה( :ד) ִא ְש ִּתיו ַׁח ְמ ָּרא
ּול ֵּחנ ֵּ
נֹוהי ֵּש ְג ָּל ֵּתּה ְ
ַׁמ ְל ָּכא וְ ַׁר ְב ְר ָּב ִ
ַאבנָּא
ָאעא וְ ְ
אל ֵּהי ַׁד ֲה ָּבא וְ ַׁכ ְס ָּפא נְ ָּח ָּשא ַׁפ ְר ְז ָּלא ָּ
וְ ַׁש ַׁבחּו ֵּל ָּ

שבירושלים ושתו בהם המלך וגדוליו ,נשיו ופלגשיו
(ד) שתו היין ושבחו את אלוהי הזהב והכסף,
הנחושת ,הברזל העץ והאבן

ֲתה <נפּו> ְנ ַפ ָקה ֶא ְצ ְב ָּען ִדי יַׁד ֱאנָּש וְ ָּכ ְת ָּבן
(ה) ַׁבּה ַׁשע ָּ
יכ ָּלא ִדי ַׁמ ְל ָּכא ּו ַׁמ ְל ָּכא
ירא ִדי ְכ ַׁתל ֵּה ְ
ֶב ַׁר ְש ָּּתא ַׁעל ִג ָּ
ָל ֳק ֵבל נ ְ

(ה) בה בשעה יצאו אצבעות יד אדם וכותבות מול
הנברשת על הסיד של כותל היכל המלך והמלך

נֹוהי
יֹוהי ְש ִ
ָּחזֵּה ַׁפס יְ ָּדה ִדי ָּכ ְת ָּבה( :ו) ֱא ַׁדיִ ן ַׁמ ְל ָּכא ִז ִ
ֻב ֵּתּה ָּדא
ַארכ ָּ
וְ ַׁר ְעיֹנ ִֹהי יְ ַׁב ֲהלּונֵּּה ו ְִק ְט ֵרי ַח ְר ֵצּה ִמ ְש ָת ַר ִין וְ ְ
ָּּ ָּשן:
ְל ָּדא נ ְ

רואה את פס היד הכותבת( .ו) אז המלך זיוו השתנה
ורעיונותיו הבהילוהו וּשרי חלציו מותרים (נתּים)
וברכיו זו לזו נוּשות

ָאש ַׁפיָּא <כשדיא> ַׁכ ְדְׂש ָּד ֵּאי
(ז) ָּּ ֵּרא ַׁמ ְל ָּכא ְב ַׁחיִ ל ְל ֶה ָּע ָּלה ְל ְ
ימי ָּב ֶבל ִדי ָּכל ֱאנָּש ִדי יִ ְּ ֵּרה
ָאמר ְל ַׁח ִכ ֵּ
וְ ג ְָּז ַׁריָּא ָּענֵּה ַׁמ ְל ָּכא וְ ַׁ
ַאר ְגוָּנָּא יִ ְל ַׁבש <והמונכא>
ּופ ְש ֵּרּה יְ ַׁחּוִ נַׁנִ י ְ
ְכ ָּת ָּבה ְדנָּה ִ
כּותא יִ ְש ַׁלט :ס
ּוְארּה וְ ַׁת ְל ִּתי ְב ַׁמ ְל ָּ
יכא ִדי ַׁד ֲה ָּבא ַׁעל ַׁצ ֵּ
וְ ַׁה ְמנִ ָּ
ימי ַׁמ ְל ָּכא וְ ָּלא ָּכ ֲה ִלין
(ח) ֱא ַׁדיִ ן <עללין> ָּע ִלין כֹל ַׁח ִכ ֵּ
הֹוד ָּעה ְל ַׁמ ְל ָּכא( :ט)
ּופ ְש ֵּרּה ְל ָּ
ְכ ָּת ָּבא ְל ִמ ְּ ֵּרא <ופשרא> ִ
ֲלֹוהי
יֹוהי ָּש ַׁניִ ן ע ִ
אצר ַׁדְׂש ִגיא ִמ ְת ָּב ַׁהל וְ ִז ִ
ֱא ַׁדיִ ן ַׁמ ְל ָּכא ֵּב ְל ַׁש ַׁ
נֹוהי ִמ ְש ַּׁת ְב ִשין
וְ ַׁר ְב ְר ָּב ִ

(ז) ּורא המלך בכח להביא את האשפים הכשדים
והגוזרים .עונה המלך ואומר לחכמי בבל שכל אדם
שיּרא כתב זה ופשרו יודיעני ,ארגמן ילבש ,ורביד
של זהב על צווארו ובשליש המלכות ישלוט (ח) אז
באים כל חכמי המלך ולא יכולים לּרא הכתב
ולהודיע פשרו למלך (ט) אז המלך בלשצאר נבהל
מאוד וזיוו השתנה עליו וגדוליו מתבלבלים

נֹוהי ְל ֵּבית ִמ ְש ְּתיָּא
(י) ַׁמ ְל ְכ ָּתא ָּל ֳּ ֵּבל ִמ ֵּלי ַׁמ ְל ָּכא וְ ַׁר ְב ְר ָּב ִ
ַׁא ֶמ ֶרת ַׁמ ְל ָּכא ְל ָּע ְל ִמין ֱחיִ י ַאל
<עללת> ַׁע ַׁלת עֲנָּת ַׁמ ְל ְכ ָּתא ו ֲ
יתי ְג ַׁבר
ָּך ַאל יִ ְש ַּׁתנֹו( :יא) ִא ַׁ
ָּך <וזיויך> וְ ִזיו ְ
לּוך ַׁר ְעיֹונ ְ
יְ ַׁב ֲה ְ
ַׁהירּו
בּוך נ ִ
יֹומי ֲא ְ
ּוב ֵּ
ישין ֵּבּה ְ
רּוח ֱא ָּל ִהין ַּׁ ִד ִ
כּות ְך ִדי ַׁ
ְב ַׁמ ְל ָּ
וְ ָּדְׂש ְכ ְל ָּתנּו וְ ָּח ְכ ָּמה ְכ ָּח ְכ ַׁמת ֱא ָּל ִהין ִה ְש ְּת ַׁכ ַׁחת ֵּבּה ּו ַׁמ ְל ָּכא
ימּה
ָאש ִפין ַׁכ ְדְׂש ָּד ִאין ג ְָּז ִרין ֲה ִּ ֵּ
בּוך ַׁרב ַׁח ְר ֻט ִמין ְ
ֶצר ֲא ְ
ֻכ ְדנ ַׁ
נְ ב ַׁ
ּומנְ ַׁדע וְ ָּדְׂש ְכ ְל ָּתנּו
ירה ַׁ
ַּׁת ָּ
רּוח י ִ
בּוך ַׁמ ְל ָּכא( :יב) ָּכל ֳּ ֵּבל ִדי ַׁ
ֲא ְ
ּומ ָּש ֵּרא ִּ ְט ִרין ִה ְש ְּת ַׁכ ַׁחת ֵּבּה
ידן ְ
ַַׁאחוָּיַׁת ֲא ִח ָּ
ְמ ַׁפ ַׁשר ֶח ְל ִמין ו ֲ
אצר ְכ ַׁען ָּדנִ יֵּאל יִ ְת ְּ ֵּרי
ְב ָּדנִ יֵּאל ִדי ַׁמ ְל ָּכא ָּדְׂשם ְש ֵּמּה ֵּב ְל ְט ַׁש ַׁ
ּופ ְש ָּרה יְ ַׁה ֲחוֵּה :פ
ִ

(י) לעומת דברי המלך וגדוליו ,באה המלכה אל בית
המשתה עונה המלכה ואומרת :המלך לעולמים חיה
אל יבהילוך רעיונותיך וזיווך אל ישתנה (יא) יש
אדם במלכותך אשר רוח אלהים ּדושים בו ובימי
אביך נמצאה בו נהרה ושכל ,וחכמה כחכמת
האלוהים ,והמלך נבוכדנצאר אביך הּימו כרב
חרטומים  ,אשפים כשדים ּוסמים – אביך המלך
(יב) כיוון שרוח יתירה ומדע ושכל לפתור חלומות,
ולהתיר חידות ולהתיר ּשרים – נמצאו בו בדניאל
אשר המלך שם שמו בלטשצאר  ,עתה יּרא דניאל
ואת הפשר יגיד

ָאמר
אדיִ ן ָּדנִ יֵּאל ֻה ַׁעל ֳּ ָּדם ַׁמ ְל ָּכא ָּענֵּה ַׁמ ְל ָּכא וְ ַׁ
(יג) ֵּב ַׁ
ָּלּותא ִדי
ְל ָּדנִ יֵּאל <אנתה> ַאנְ ְּת הּוא ָּדנִ יֵּאל ִדי ִמן ְבנֵּי ג ָּ

(יג) אז דניאל הובא לפני המלך ,ענה המלך ואמר
לדניאל אתה הוא דניאל מבני גלות יהודה ,אשר
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ַאבי ִמן יְ הּוד( :יד) וְ ִש ְמ ֵּעת <עליך>
יְ הּוד ִדי ַׁהיְ ִתי ַׁמ ְל ָּכא ִ

הביא אבי המלך מיהודה? (יד) ושמעתי עליך כי רוח

ירה
ַּׁת ָּ
וְדְׂש ְכ ְל ָּתנּו וְ ָּח ְכ ָּמה י ִ
ַׁהירּו ָּ
רּוח ֱא ָּל ִהין ָּב ְך וְ נ ִ
ֲל ְך ִדי ַׁ
ע ָּ
ָאש ַׁפיָּא ִדי
ימיָּא ְ
ּוכ ַׁען ֻה ַׁעלּו ָּּ ָּד ַׁמי ַׁח ִכ ַׁ
ִה ְש ְּת ַׁכ ַׁחת ָּב ְך( :טו) ְ
ֻתנִ י וְ ָּלא ָּכ ֲה ִלין ְפ ַׁשר
הֹודע ַׁ
ּופ ְש ֵּרּה ְל ָּ
ְכ ָּת ָּבה ְדנָּה יִ ְּרֹון ִ
ֲל ְך ִדי
ַׁאנָּה ִש ְמ ֵּעת <עליך> ע ָּ
ִמ ְל ָּתא ְל ַׁה ֲחוָּיָּה( :טז) ו ֲ
<תוכל> ִתיכּול ִפ ְש ִרין ְל ִמ ְפ ַׁשר ו ְִק ְט ִרין ְל ִמ ְש ֵרא ְכ ַׁען ֵּהן
ֻתנִ י ַא ְר ְגוָּנָּא
הֹודע ַׁ
ּופ ְש ֵּרּה ְל ָּ
<תוכל> ִּתכּול ְכ ָּת ָּבא ְל ִמ ְּ ֵּרא ִ
ּוְאר ְך וְ ַׁת ְל ָּּתא
יכא ִדי ַׁד ֲה ָּבא ַׁעל ַׁצ ָּ
ִת ְל ַׁבש <והמונכא> וְ ַׁה ְמנִ ָּ
כּותא ִּת ְש ַׁלט :פ
ְב ַׁמ ְל ָּ

אלוהים בך ,ונהרה ושכל וחכמה יתירה נמצאת בך
(טו) וכעת הובאו לפני החכמים האשפים כדי
שיּראו כתב זה ,ופשרו יודיעוני ,ולא יכולים
להודיעני את פשר הדבר (טז) ואני שמעתי עליך
שתוכל לפתור פתרונות ולהתיר ּשרים .עתה ,אם
תוכל לּרא הכתב ולהודעני פשרו ,ארגמן תלבש
ורביד של זהב על צווארך ובשליש מלכות תשלוט.

ָּת ְך ָּל ְך ֶל ֶהוְ יָּן
ָאמר ֳּ ָּדם ַׁמ ְל ָּכא ַׁמ ְּתנ ָּ
אדיִ ן ָּענֵּה ָּדנִ יֵּאל וְ ַׁ
(יז) ֵּב ַׁ

(יז) אז עונה דניאל ואומר לפני המלך מתנותיך לך

ָאח ָּרן ַׁהב ְב ַׁרם ְכ ָּת ָּבא ֶא ְּ ֵּרא ְל ַׁמ ְל ָּכא ּו ִפ ְש ָּרא
ָּת ְך ְל ֳ
ּונִ ָּב ְז ְבי ָּ
הֹוד ִענֵּּה( :יח) <אנתה> ַאנְ ְּת ַׁמ ְל ָּכא ֱא ָּל ָּהא <עליא>
ֲא ְ
ֶצר
ֻכ ְדנ ַׁ
יּ ָּרא וְ ַׁה ְד ָּרה יְ ַׁהב ִלנְ ב ַׁ
בּותא וִ ָּ
ּור ָּ
כּותא ְ
ִע ָּלָאה ַׁמ ְל ָּ
בּותא ִדי יְ ַׁהב ֵּלּה כֹל ַׁע ְמ ַׁמיָּא ֻא ַׁמיָּא
ּומן ְר ָּ
בּוך( :יט) ִ
ֲא ְ
מֹוהי ִדי ֲהוָּה
וְ ִל ָּשנַׁיָּא ֲהוֹו <זאעין> ָּזי ְִעין וְ ָּד ֲח ִלין ִמן ֳּ ָּד ִ
ָּצ ֵּבא ֲהוָּא ָּּ ֵּטל וְ ִדי ֲהוָּה ָּצ ֵּבא ֲהוָּה ַׁמ ֵּחא וְ ִדי ֲהוָּה ָּצ ֵּבא ֲהוָּה
ּוכ ִדי ִרם ִל ְב ֵבּה
ָּמ ִרים וְ ִדי ֲהוָּה ָּצ ֵּבא ֲהוָּה ַׁמ ְש ִפיל( :כ) ְ
יּ ָּרה
כּותּה וִ ָּ
ָּדה ָּהנְ ַׁחת ִמן ָּכ ְר ֵּסא ַׁמ ְל ֵּ
רּוחּה ִּת ְּ ַׁפת ַׁל ֲהז ָּ
וְ ֵּ
ָּשא ְט ִריד ו ְִל ְב ֵבּה ִעם ֵּחיוְ ָּתא
ּומן ְבנֵּי ֲאנ ָּ
ֶה ְע ִדיּו ִמנֵּּה( :כא) ִ
תֹורין יְ ַׁטעֲמּונֵּּה
דֹורּה ִע ְדְׂש ָּבא ְכ ִ
ֲר ַׁדיָּא ְמ ֵּ
<שוי> ַׁשּוִ יו וְ ִעם ע ָּ

יהיו ,ומשאותיך לאחר תן ,אבל את הכתב אּרא
למלך ואת פשרו אודיענו (יח) אתה המלך ,האל
העליון ,נתן מלכות וגדולה וכבוד והדר לנבכדנצאר
אביך (יט) ומהגדולה אשר נתן לו כל העמים,
האומות והלשונות היו יראים ומפחדים מלפניו ,את
אשר היה רוצה -היה ממית ,ואת אשר היה רוצה-
היה מחיה ,את אשר היה רוצה -היה מרים ואת
אשר היה רוצה -היה משפיל (כ) וכאשר רם לבבו
ורוחו חזּה להזיד -הורד מכס מלכותו ואת הכבוד
העבירו ממנו( .כא) ומן בני האדם גורש ולבבו לחיה

ּומ ַׁטל ְש ַׁמיָּא ִג ְש ֵּמּה יִ ְצ ַׁט ַׁבע ַׁעד ִדי יְ ַׁדע ִדי ַׁש ִליט ֱא ָּל ָּהא
ִ
ּול ַׁמן ִדי יִ ְצ ֵּבה יְ ָּה ֵּּים
ָּשא ְ
<עליא> ִע ָּלָאה ְב ַׁמ ְלכּות ֲאנ ָּ
ֲלּה:
<עליה> ע ַׁ

דמה ועם ערודים מגורו ,עשב כשוורין יאכילוהו,
ומטל השמים גופו ירטב עד שידע כי שליט האל
העליון במלכות האדם ואת מי שירצה יּים עליה.

אצר ָּלא ַׁה ְש ֵּפ ְל ְּת ִל ְב ָּב ְך ָּכל
(כב) <ואנתה> וְ ַאנְ ְּת ְב ֵּרּה ֵּב ְל ַׁש ַׁ
ֹומ ְמ ָּּת
ֳּ ֵּבל ִדי ָּכל ְדנָּה יְ ַׁד ְע ָּּת( :כג) וְ ַׁעל ָּמ ֵּרא ְש ַׁמיָּא ִה ְתר ַׁ
ּול ָּמאנַׁיָּא ִדי ַׁביְ ֵּתּה ַׁהיְ ִתיו <ּדמיך> ָּּ ָּד ָּמ ְך <ואנתה>
ְ
ָּת ְך ַׁח ְמ ָּרא ָּש ַׁתיִ ן
ּול ֵּחנ ָּ
ָּך ֵּש ְג ָּל ָּת ְך ְ
וְ ַאנְ ְּת <ורברבניך> וְ ַׁר ְב ְר ָּבנ ְ
ַאבנָּא ִדי
ָאעא וְ ְ
אל ֵּהי ַׁכ ְס ָּפא וְ ַׁד ֲה ָּבא נְ ָּח ָּשא ַׁפ ְר ְז ָּלא ָּ
ְבהֹון וְ ֵּל ָּ
אל ָּהא ִדי נִ ְש ְמ ָּת ְך
ָּד ִעין ַׁש ַׁב ְח ָּּת וְ ֵּל ָּ
ָּלא ָּחזַׁיִ ן וְ ָּלא ָּש ְמ ִעין וְ ָּלא י ְ

(כב) ואתה בנו בלשצאר ,לא השפלת לבבך ,למרות
שידעת כל זה( .כג) על אדון השמים התרוממת ואת
כלי ביתו הביאו לפניך ,ואתה וגדוליך ,נשיך ופלגשך
יין שותים בהם ולאלהי הכסף והזהב הנחשת
והברזל ,העץ והאבן אשר אינם רואים ואינם
שומעים ואינם יודעים -שבחת ואת האלוה שנשמתך

מֹוהי
אדיִ ן ִמן ֳּ ָּד ִ
ידּה וְ ָּכל א ְֹר ָּח ָּת ְך ֵּלּה ָּלא ַׁה ַׁד ְר ָּּת( :כד) ֵּב ַׁ
ִב ֵ
ּוכ ָּת ָּבא ְדנָּה ְר ִשים:
יח ַׁפ ָּסא ִדי ְי ָדא ְ
ְש ִל ַׁ

בידו וכל דרכיך לו – לא הדרת( .כד) אז מלפניו
נשלחה פס היד והכתב הזה נרשם

ּופ ְר ִסין( :כו)
ּודנָּה ְכ ָּת ָּבא ִדי ְר ִשים ְמנֵּא ְמנֵּא ְּת ֵּּל ַׁ
(כה) ְ
כּות ְך וְ ַׁה ְש ְל ַׁמּה( :כז)
ְדנָּה ְפ ַׁשר ִמ ְל ָּתא ְמנֵא ְמנָּה ֱא ָּל ָּהא ַׁמ ְל ָּ
יל ָּּתה ְבמֹאזַׁנְ יָּא וְ ִה ְש ְּת ַׁכ ַׁח ְּת ַׁח ִסיר( :כח) ְפ ֵרס
ְת ֵקל ְּת ִּ ְ
ּופ ָּרס:
יבת ְל ָּמ ַׁדי ָּ
יה ַׁ
כּות ְך וִ ִ
יסת ַׁמ ְל ָּ
ְפ ִר ַׁ

ּופ ְר ִסין:
(כה) וזה הכתב אשר נרשם ְמנֵּא ְמנֵּא ְּת ֵּּל ַׁ
(כו) וזה פשר הדבר :מנא -מנה אלוהים מלכותך
והשלימה( .כז) תּל -נשּלת במאזניים ונמצאת
חסר (כח) פרס -נפרסה מלכותך ונתנה למדי ופרס

ַאר ְגוָּנָּא
אצר וְ ַׁה ְל ִבישּו ְל ָּדנִ יֵּאל ְ
אדיִ ן ֲא ַׁמר ֵּב ְל ַׁש ַׁ
(כט) ֵּב ַׁ
לֹוהי
ּוְארּה וְ ַׁה ְכ ִרזּו ֲע ִ
יכא ִדי ַׁד ֲה ָּבא ַׁעל ַׁצ ֵּ
<והמונכא> וְ ַׁה ְמנִ ָּ
יליָּא ְּ ִטיל
כּותא( :ל) ֵּבּה ְב ֵּל ְ
ִדי ֶל ֱהוֵּא ַׁש ִליט ַּׁת ְל ָּּתא ְב ַׁמ ְל ָּ
אש ַׁצר ַׁמ ְל ָּכא <כשדיא> ַׁכ ְדְׂש ָּדָאה :פ
ֵּב ְל ַׁ

(כט) אז ציוה בלשצאר והלבישו את דניאל ארגמן
ורביד הזהב על צוארו והכריזו עליו כי יהיה מושל
בשליש המלכות (ל) בו בלילה נהרג בלשצאר המלך
הכשדי.
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המשמעות הנסתרת של הכתובת המסתורית:
לֹוּה ֻּת ָּמ ִתי" (איוב לא )6
ֵּדע ֱא ַׁ
ֹאזנֵּי ֶצ ֶדּ וְ י ַׁ
" .1יִ ְש ְּ ֵּלנִ י ְבמ ְ
 :C. Clermont-Ganneau .2החידה מציגה שלוש מידות של משּל :מנה -מנה מטבע בעל
ערך של ארבעה דינמי זהב ,תּל= שּל -שהוא חמישית המנה ,פרס -מחצית המנה
 .3תרגום השבעים לדניאל ה( ,בתקציר הסיפור)ְ :Μανη φαρες θεκελ :מ ֵּנ א ְ ...פ ֵּר ס ְ ...ת ֵּּ ל

" .4בחשיפת החידה הספרותית ופתרונה נועד לּורא תפּיד מרכזי ,וגם כאשר דמות מן
הדמויות תפתור את החידה ,לא יצא הּורא ידי חובתו עד אשר יבחן פעם ופעמיים ושלוש
אם אין מסתתרים – בהּשר ספרותי ּרוב או אף מרוחּ – פתרונות נוספים של החידה"
(י' זּוביץ ,אביעה חידות מני קדם ,תל אביב  ,2005עמ' )22
" .5אמר ליה :אי הכי  -ניּום אנא לגבי מר - .אמר ליה :מוטב יבא מנה בן פרס אצל מנה בן
מנה ,ואל יבא מנה בן מנה אצל מנה בן פרס"( .תלמוד בבלי תענית דף כא ע"ב)
 .6מנה:
ַאּתם ע ְֹז ֵּבי ה' ַׁה ְש ֵּכ ִחים ֶאת ַׁהר ָּּ ְד ִשי ַׁהע ְֹר ִכים ַׁלגַׁד ֻש ְל ָּחן וְ ַׁה ְמ ַׁמ ְל ִאים ַל ְמ ִני ִמ ְמ ָּס ְך:
"(יא) וְ ֶ
יתם ִד ַׁב ְר ִּתי וְ לֹא ְש ַׁמ ְע ֶּתם
אתי וְ לֹא עֲנִ ֶ
ַׁען ָּּ ָּר ִ
ֻל ֶכם ַׁל ֶט ַׁבח ִּת ְכ ָּרעּו י ַׁ
יתי ֶא ְת ֶכם ַׁל ֶח ֶרב וְ כ ְ
ּומ ִנ ִ
(יב) ָ
ּוב ֲא ֶשר לֹא ָּח ַׁפ ְצ ִּתי ְב ַׁח ְר ֶּתם" (ישעיהו סה )12-11
ַּׁתעֲדְׂשּו ָּה ַׁרע ְב ֵּעינַׁי ַׁ
ו ַׁ
 .7רד"ק ישעיהו פרק סה פסוק יא :העורכים לגד שלחן  -גד פירושו מזל ,כלומר מּריבי'
למזל מן המזלות ,ואמר רבי משה כהן שהוא כוכב צדּ כי כן יקרא בלשון ערבי:
 .8תקל:
"וְ ִל ְפנֵּי ִעּוֵּר לֹא ִת ֵּּתן ִמ ְכשֹׁל" (ויּ' יט  )14מתרגם אונּלוס "וּדם דלא חזי לא תשים
תקלא" (אונּלוס לויּ' יט )14
 .9פרסין:
רש"י דניאל פרק ה פסוק כח (כח) פרס פריסת מלכותך וגו'  -כלומר ופרסין משמע שני
פרסין האחד פריסת מלכותך נשתברה מלכותך והשני שנתנה למדי ופרס:

ר"י אברבנאל בהּדמה לספר דניאל:
"נכתב הספר הזה וכל חלּ וחלּ ממנו לשתי תכליות שהזכרתי והם :האחד להגיד מעלת דניאל ומדרגתו
בחכמה ובנבואה והשנית להעיר על ענייני האומה הישראלית מהדברים שבאו עליה ועתידין להיות בשוב ה'
את שיבת ציון .לכן לא נזכרו בספר הזה כי אם הסיפורים שנלמד מהם אותם שתי הפינות  ...אמנם שאר
הסיפורים מענייני מלכיהם (של הבבלים) בחייהם ובמותם והמלכתם -אין לנו עסק בהם ולכן לא באו
הנה"
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משתה בלשאצר ,רמבראנדט1635 ,

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כב עמוד א:
מאי לא כהלין כתבא למּרא?
אמר רב :בגימטריא איכתיב להון :יטת יטת אידך פוגחמט...
ושמואל אמר :ממתוס ננּפי אאלרן,
ורבי יוחנן אמר :אנם אנם לּת ניסרפו.
רב אשי אמר :נמא נמא ּתל פורסין.
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