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  )1' דניאל ו( ...ְוָדְרָיֶו� ַהָ ִדי ִקֵ"ל ֶאת ַהַ ְלכ�ת ְ�ֶב� ָ�ִני� ִ�ִ�י� �ְ�ַ�ִי�   
  

 אול� הוא זה שנבחר לקבל את  הפרסיֲאַחְ�ֵור&�נו של לא היה ב ַהָ ִדי ְרָיֶו�%ָ , כלומר
ידוע עוד לא היו ילדי� ו �&ֶר�ב�  כמביזס ֲאַחְ�ֵור&� כי לַ ,דועי אמנ�ו. המלכות על פרס

,  אכ�. אחתשנהכתפש ברדיא המתחזה את המלכות למש-  כמביזס מותאחרי כי 
 נדרש .נזק רב נגר� לממלכת פרס ולבית המלוכה הפרסיג� מציאות סבוכה והייתה זו 

11���1 ֵמהֹ%� ְוַעד) = 1' א תרסא= (בגבולותיה  ארגו� מחדש של האימפריה הפרסית לכ�
לאותה  כפי שמתועד ..."ַמְלכ�ת ַ�%ִ3ְי�") = 1' דניאל ט= ( ...ֶ�ַבע ְוֶע3ְִרי� �ֵמ2ה ְמִדיָנה

ֲאֶ�ר  ִמ5ֶַרע ָמָדי11 ֲאַחְ�ֵור&�1ֶ"� ְרָיֶו�%ָ ) = 1' דניאל ט= ( "ַהָ ִדי" ְרָיֶו�%ָ  ָהְמַלְ- בה מציאות 
דגש  תועד לתת  שנה�62 בֶ ְ�  ְרָיֶו�%ָ   שלגילוו� להאמי� כי כנו... ַעל ַמְלכ�ת ַ�%ִ3ְי�ָהְמַלְ- 

  .בהתא� ולטובת המצב המדיני המורכב
  

  :ַהָ ִדי ְ�ַנת 7ַחת ְלָדְרָיֶו�לִ  י� היסטוריי� נית� לשיי-תיעודשני 
  

  ... ָעְמִדי ְלַמֲחִזיק �ְלָמע&ז ל&11 ֶו� ַהָ ִדיַוֲאִני ִ"ְ�ַנת 7ַחת ְלָדְריָ ) = 1' דניאל יא= (התיעוד   .א
  

 לבי� ַהָ ִדי ְרָיֶו�%ָ בי� " ְלַמֲחִזיק �ְלָמע&ז ל&"מוצלח הדוק ויחסי� אר מארג ומת, כלומר
 בגוב ָ%ִנ9ֵאלאחרי הארוע ההיסטורי של , וזאת )הראשו� משלשה( ַהֶ ֶלְ- ר יזִ וְ  ָ%ִנ9ֵאל

ְוָדִנ9ֵאל  = )29' ל ודניא= ( מווכיסב וָ%ִנ9ֵאל להודות בגדולת אלוהיו של ֶו�ְלָדְריָ גר�  שהאריות
   ...ְ%ָנה ַהְצַלח ְ"ַמְלכ�ת ָ%ְרָיֶו� �ְבַמְלכ�ת �&ֶר�

  
ת ִ"ְ�ַנת 7חַ  ...ִמ5ֶַרע ָמָדי11ֲאַחְ�ֵור&�1ֶ"� ִ"ְ�ַנת 7ַחת ְלָדְרָיֶו�) = 2 + 1' דניאל ט= ( התיעוד  .ב

ִיְרְמָיה ַהָ>ִביא 1ְיהָוה ֶאל1 ִמְסַ;ר ַהָ�ִני� ֲאֶ�ר ָהָיה ְדַבר ְלָמְלכ& ֲאִני ָ%ִנ9ֵאל ִ"ינִֹתי ַ"ְ:ָפִרי�
 ... ְלַמ=ֹאות ְלָחְרב&ת ְיר�ָ�ַלִ� ִ�ְבִעי� ָ�ָנה

ָמַתי 7ָ�ה 1ְיהָוה ְצָבא&ת ַעד) = 12 + 1' זכריה א= ( ...ִ"ְ�ַנת ְ�ַ�ִי� ְלָדְרָיֶו� : תוא�דועיתוה
  ...ֲאֶ�ר ָזַעְמָ�ה ֶזה ִ�ְבִעי� ָ�ָנה11ְיר�ָ�ַלִ� ְוֵאת ָעֵרי ְיה�ָדה1ְתַרֵח� ֶאת1לֹא

 

 ג� יע< ַהֶ ֶלְ- ר יזִ וְ  ָ%ִנ9ֵאל ,כהמש- להצלחת הארוע ההיסטורי בגוב האריות, כלומר
הכיר את בית האלהי� לפני החורב� וידע את שכאיש חזו� וְיר�ָ�ַלִ�  בענייני ְלָדְרָיֶו�

מילא את חובו ) 'דניאל ב(פתר את חלו� האב� של נבוכדנצר תולדות אב� השתייה וג� 
ִיְרְמָיה ַהָ>ִביא  "תנבוא הזמ� בהסתמ- על �את חשבו ְרָיֶו�%ָ פני להציג ההיסטורי ל

�ְכַכ=&ת ) = 7' דניאל יב= (התיעוד כי ,  להאמי�ונכו� ."ְלַמ=ֹאות ְלָחְרב&ת ְיר�ָ�ַלִ� ִ�ְבִעי� ָ�ָנה
 עניי� אב� השתייה עד כמהאינו מותיר ספק ... ֵאֶ=ה1 ִ�ְכֶליָנה ָכל11קֶֹד�1ַע�1ַנֵ;< ַיד

, נכו� להאמי�, ואמנ�". ָחְרב&ת ְיר�ָ�ַלִ�"ככספת בה שמורי� לוחות הברית נכלל בי� 
%ְ1ַבר) = 6�7' זכריה ד = ( ביצועאיפשר לזרובבללבניי� המקדש   =)1�15' עזרא ו(=  ָ%ְרָיֶו�צו כי 

7ָ�ה 1ְ"ר�ִחי 2ַמר ְיהָוה ְצָבא&ת ִמי1 ִ�י ִא�11לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכֹחַ  ְזר@ָ"ֶבל ֵלאמֹר1ְיהָוה ֶאל
 אב� השתייהבנסיו� פרוק  ...ָהֶאֶב� ָהרֹאָ�ה1ַהAָד&ל ִלְפֵני ְזר@ָ"ֶבל ְלִמי�ֹר ְוה&ִציא ֶאת1ַהר

  :בתצלו�חלק מפורק נית� לראות ג� ואת לוחות הברית מכספת האב� במטרה להוציא 

  
) = 26' דניאל ט= (ג� לא גבר על צו החזו� לא כפה את בניי� המקדש על אב� השתייה ש ,והצו

ֶד� ַיְ�ִחית ַע� ָנִגיד ַהָ"א ְוָהִעיר ְוַהBֹ ְו7ֲחֵרי ַהָ�ב@ִעי� ִ�ִ�י� �ְ�ַנִי� ִיָ�ֵרת ָמִ�יַח ְוֵאי� ל&
ְ�נ&ת 11 ָואַֹמר ַח=&ִתי ִהיא ) = 11' תהילי  עז= (  ...ְוִקE& ַבֶ�ֶטD ְוַעד ֵק< ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת �ֵֹממ&ת

   ...ְיִמי� ֶעְלי&�


