סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  :18הגלות
גלות בבל וספר דניאל

מל"ב כד 1
דנ' א 7 - 1
מל"ב כה
דנ' א 16 - 8
דנ' א 21 - 17
דנ' ב

 .1הרס וגלות:
א .ב 606 -לפנ ה"ס ,נבוכדנצר צר על ירושלים ולוקח חלק מתושביה כשבויים לבבל.
אחד מהם הוא דניאל.
ב .ב 586 -לפנה"ס ,נבוכדנצר משמיד את ירושלים ולוקח את שאר היהודים לשבי בבבל.
 .2דניאל בבבל:
א .דניאל ,חנניה ,מישאל ועזריה נאמנים לאלוהים .הם לא רוצים לטמא את עצמם
באכילת מאכלים בבליים ומקבלים רשות לאכול ירקות בלבד.
ב .דניאל וחבריו מצטיינים בכל הקשור לחכמה והבנה בבבל.
 .3נבוכדנצר מלך בבל חולם חלום על פסל ולו חלקים המציינים כל אחד אמפריה אחרת.
ואבן שמרסקת את הפסל מסמלת את מלכות האלוהים.
חלק הפסל

חומר

מלכות

ראש

זהב

בבל

חזה וזרועות

כסף

מדי-פרס

בטן וירכיים
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שוקיים

ברזל
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רגליים

ברזל וחרס

עשר הממלכות

דנ' ג

 .4היהודים שדרך ,מישך ועבד -נגו מסרבים לסגוד לאלילים כמו שציווה המלך נבוכדנצר .הם
נזרקים לכבשן אש בוערת אבל אלוהים מגן עליהם באמצעות מישהו שהוא "כמו בן
האלוהים".

דנ' ד

 .5נבוכדנצר בא להלל אל אלוהי ישראל.

דנ' ד 37 - 4

 .6נבוכדנצר חולם חלום נוסף על עץ גבוה שנגדע .דניאל מפרש את החלום כנפילתו של
נבוכדנצר בגלל חטאי בבל .דניאל מייעץ לנבוכדנצר לחזור בתשובה אך בגאוותו הוא מסרב
ובסופו של דבר משתגע.

דנ' ה 31 - 1

 .7נבוכדנצר מת ב 562-לפנה"ס .בנו ,המלך בלשאצר ,עושה משתה ובו שותים מכלים
שנלקחו מבית המקדש ומהללים את אליליהם .יד מופיעה וכותבת על הקיר :מנא ,מנא,
תקל ,ופרסין .דניאל אומר לבלשצר שממלכתו תפולג בין מדי ופרס .בלשאצר מת באותו
הלילה והמדים השתלטו ב 539 -לפנה"ס.

דנ' ו 27 - 1

דנ' ז 14 - 2

 .8ב 538 -לפנה"ס ,דריווש מלך המדים אוסר לסגוד לכל אלוהים מלבד המלך .דניאל נזרק
לגוב האריות על שסגד לאלוהי ישראל .האריות לא פוגעים בדניאל .דריווש מכריז שבכל
מלכותו יש לחוש יראת כבוד כלפי אלוהיו של דניאל.
 .9לדניאל יש חזון על ארבע חיות גדולות .החיה הרביעית נטרפת על ידי עתיק היומין היושב
על כסאו .משלושת החיות האחרות ממשלתן הוסרה אך ארכת חיים נתנה להם עד זמן
ומועד .דניאל רואה את בן האדם בא עם ענני שמים.

דנ' ז 18

 .10ארבעת החיות הם ארבע מלכים שיקומי בארץ :בבל,מדי ופרס ,יוון ורומא.

דנ' ח

 .11קדושי עליון יקבלו את הממלכה ויחזיקו בה עד עולם ועד עולמי עולמים.

דנ' ט 17 -1

 .12לדניאל חלום נוסף :איל (מלך מדי ופרס) מותקף ומופל על ידי עז (מלך יוון).
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 .13דניאל מבין ש 70 -שנות השבי שנבא ירמיה מגיעות אל קיצן .דניאל מתפלל שישראל תוכל
לשוב הביתה .המלאך גבריאל מסביר:
א .שיהיו  " 69שבועות" של שנים ("שבוע" =  7שנים) בין הוצאת הצו לבניה מחודשת של
ירושלים לבין ביאת המשיח ,ש"יכרת" והעיר תושמד.
ב .הצו לבנית העיר והחומה ניתן על ידי המלך ארתחשסתא בחודש ניסן בשנת 445
לפנה"ס.
ג" 69 .השבועות" של  7שנים =  483שנים בבליות של  360יום =  476שנים יוליאניות +
 21יום.
ד 445 .לפנה"ס  476 +שנה =  32לספירה.

דנ' ט 27 - 24

דמ' י  -יא

 .14לדניאל היה חזון של אדם שנלחם נגד אויבי ישראל .הוא מתאר את המאבק בין המלכים
היוונים מהדרום (תלמיים ) ומלכי הצפון ( סלאוקים) .אדם נבזה יתפוס את הממלכה,
יסיר את הקורבנות התמידים ,יקים את השיקוץ המשומם וידבר בחילול נגד ה'.

דמ' יב

 .15דניאל יב' :תיאור של התחיה ויום הדין.

עז' א  -ב
עז' ז ,נח' ב

 .16בשנה הרא שונה לשלטונו ,כורש מלך פרס מתיר ליהודים לחזור לירושלים ולבנות את
המקדש .היהודים חוזרים ב 3 -גלי עליה ,ב ,538 -ב 458 -וב  445 -לפנה"ס.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

איזה קשר יש בין הגלות לברית שעשה אלוהים עם אברהם ,משה ,ודוד? איך הפרה ישראל את הברית?
מה היתה משמעות הגלות עבור ישראל?
מה המטרה העיקרית לחזיונות דניאל? איך הם נתנו תקוה לישראל?
איזה סוג של עתיד מציירים החזיונות עבור ישראל?
מה אומרים החזיונות על המשיח העתיד לבוא ועל המלחמה בין טוב לרע?
איך הגלות והחזרה של ישראל לירושלים מגלים את נאמנותו של אלוהים?
מדוע היתה צריכה ישראל לעבור את הגלות? איך אלוהים הוציא מכך משהו טוב?
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