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I.5 – 4 Kingdoms – “A Messianic Vision” 
 

 החלום:
)כו( עֹוֶנה ַהֶמֶלְך ְואֹוֵמר ְלָדִנֵיאל, ֲאֶשר ְשמֹו ֵבְלְטַשאַצר: 
  ֲהֶיְשָך ָיכֹול ְלהֹוִדיֵעִני ֶאת ַהֲחלֹום ֲאֶשר ָרִאיִתי ְוֶאת ִפְתרֹונֹו?

ָרז ֲאֶשר ַהֶמֶלְך שֹוֵאל )כז( עֹוֶנה ָדִנֵיאל ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ְואֹוֵמר: הָ 
ֵאין ֲחָכִמים, ַאָשִפים, ַחְרֻטִמים ְוקֹוְסִמים ְיכֹוִלים ְלַהִגיד 

)כח( אּוָלם, ֵיש ֱאלֹוַה ַבָשַמִים ְמַגֶלה ָרִזים, ְוהֹוִדיַע   ַלֶמֶלְך.
ַאֲחִרית ַהיִָּמיםַלֶמֶלְך ְנבּוַכְדֶנַצר, ַמה ֶשִיְהֶיה   , ֲחלֹוְמָךבְּ

)כט( ַאָתה, ַהֶמֶלְך,   ְוֶחְזיֹונֹות רֹאְשָך ַעל ִמְשָכְבָך ֶזה הּוא.
, ּוְמַגֵלה ַאֲחֵרי ֵכןַמְחְשבֹוֶתיָך ַעל ִמְשָכְבָך ָעלּו, ַמה ֶשִיְהֶיה 

)ל( ַוֲאִני, לֹא ְבָחְכָמה ֶשֶיש ִבי   ָהָרִזים הֹוִדיֲעָך ַמה ֶשִיְהֶיה.
ָלה ִלי ָרז ֶזה, ֶאָלא ַעל ִדְבַרת, ֶשֶאת ַהִפְתרֹון ִמָכל ַהַחִיים ִנגְ 

 ַלֶמֶלְך יֹוִדיעּו, ְוֶאת ַרְעיֹונֹות ִלְבָך ֵתָדע.
 

ֶאָחד ָגדֹול, ֶצֶלם  ֶצֶלם)לא( ַאָתה ַהֶמֶלְך, רֹוֶאה ָהִייָת ְוִהֵנה 
 ֶזה ָגדֹול הּוא ַוֲהָדרֹו ַרב, עֹוֵמד ֶנְגְדָך ּוַמְרֵאהּו נֹוָרא.

ב)לב( ַהֶצֶלם ַההּוא,  הָּ ֵזהּוטֹוב,  רֹאׁשֹו ֶׁשל זָּ יו חָּ רֹועֹותָּ ֶשל  ּוזְּ
יו, ֶכֶסף יו ֵמעָּ ֹחֶׁשתֶשל  ִויֵרכָּ יו)לג(   .נְּ ֶזלֶשל  ׁשֹוקָּ יו, ַברְּ לָּ , ַרגְּ

ֶזלֵמֶהן ֶשל  ֶרׂשּוֵמֶהן ֶשל  ַברְּ  .חָּ
ֶשלֹא ְבָיַדִים, ַוַתְך ֶאת  ֶאֶבן)לד( רֹוֶאה ָהִייָת, ַעד ֶשִנְכְרָתה 

)לה( ֲאַזי   ַהֶצֶלם ַעל ַרְגָליו ֶשל ַבְרֶזל ְוֶחֶרש, ַוָתֶדק אֹוָתן.
ַהַבְרֶזל, ַהֶחֶרׂש, ַהְנֹחֶשת, ַהֶכֶסף ְוַהָזָהב, ְוָהיּו ְכֹמץ  הּוַדקּו

ָלֶהם, ִמָגְרנֹות ַקִיץ ַוִתָשא אֹוָתם ָהרּוַח, ְוָכל ָמקֹום לֹא ִנְמָצא 
ֶאֶבן הָּ דֹולֲאֶשר ִהְכָתה ֶאת ַהֶצֶלם ָהְיָתה  וְּ ַהר גָּ , ּוָמְלָאה ָכל לְּ
 ָהָאֶרץ.

 
 )לו( ֶזה ַהֲחלֹום,

 :הפתרון
 ְוֶאת ִפְתרֹונֹו נֹאַמר ִלְפֵני ַהֶמֶלְך.… )לו(

)לז( ַאָתה ַהֶמֶלְך, ֶמֶלְך ַהְמָלִכים, ֲאֶשר ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ָנַתן ְלָך 
 ַהְמלּוָכה, ֶאת ָהֹעז, ְוֶאת ַהֹתֶקף ְוֶאת ַהָכבֹוד.ֶאת 

)לח( ּוְבָכל ֶשָדִרים ְבֵני ָהָאָדם, ֶאת ַחַית ַהָשֶדה ְועֹוף ַהָשַמִים 
בָנַתן ְבָיְדָך ְוִהְשִליְטָך ְבֻכָלם,  הָּ ה הּוא רֹאׁש ַהזָּ  .ַאתָּ

ה)לט( ְוַאֲחֶריָך ָתקּום  ֵפלָּ כּות ַאֶחֶרת ׁשְּ ָך ַמלְּ , ּוַמְלכּות ִממְּ
ִליִׁשית ֹחֶׁשתַאֶחֶרת  ׁשְּ  , ֲאֶשר ִתְמֹשל ְבָכל ָהָאֶרץ.ִמנְּ

ִביִעית)מ( ּוַמְלכּות  ֶזלִתְהֶיה ֲחָזָקה  רְּ ֻעַמת ֶשַהַבְרֶזל -, ָכלַכַברְּ
ֶאת ָכל ֵאֶלה ָתֵדק  –ֵמֵדק ְוטֹוֵחן ֶאת ַהֹכל, ְוַכַבְרֶזל ַהרֹוֵעַע 

 ְוָתֹרַע.
)מא( ַוֲאֶשר ָרִאיָת ָהַרְגַלִים ְוָהֶאְצָבעֹות, ֵמֶהן ֶחֶרׂש ַהיֹוֵצר 

ֶיהּוֵמֶהן ַבְרֶזל,  ה ִתהְּ כּות ֲחלּוקָּ , ּוֵמֹעֶצם ַהַבְרֶזל ִיְהֶיה ָבה, ַמלְּ
)מב( ְוֶאְצְבעֹות   ֻעַמת ֶשָרִאיָת ַבְרֶזל ְמֹעָרב ְבֶחֶרׂש ַהִטין.-ָכל

ְרֶזל ּוֵמֶהן ֶחֶרש, ִמְקָצת ַהַמְלכּות ִתְהֶיה ָהַרְגַלִים, ֵמֶהן בַ 
)מג( ַוֲאֶשר ָרִאיָת ַהַבְרֶזל   ֲחָזָקה, ּוִמֶמָנה ִתְהֶיה ְשבּוָרה.

ְמֹעָרב ְבֶחֶרׂש ַהִטין, ִמְתָעְרִבים ִיְהיּו ְבֶזַרע ָהֲאָנִשים, ְולֹא ִיְהיּו 
 ִיְתָעֵרב ִעם ֶהָחֶרׂש. ְדֵבִקים ֶזה ָבֶזה, ְכמֹו ֶשַהַבְרֶזל לֹא

ַמִים )מד( ּוִביֵמיֶהם ֶשל ַהְמָלִכים ָהֵהם,  יִָּקים ֱאֹלֵהי ַהשָּ
ֵחת ם לֹא ִתשָּ עֹולָּ כּות, ֲאֶׁשר לְּ , ּוַמְלכּוָתה ְלַעם ַאֵחר לֹא ַמלְּ

ִהיא ַתֲעֹמד ֵתָעֵזב, ָתֵדק ּוְתַכֶלה ָכל ֵאֶלה ַהַמְלֻכיֹות,  וְּ
ִמים. עֹולָּ  לְּ

ֻעַמת ֶשָרִאיָת, ִכי ִמן ָהָהר ִנְכְרָתה ֶאֶבן ֶשלֹא ְבָיַדִים, -ל)מה( כָ 
ְוֵהֵדָקה ֶאת ַהַבְרֶזל, ְוֶאת ַהְנֹחֶשת, ְוֶאת ַהֶחֶרׂש, ְוֶאת ַהֶכֶסף, 
ְוֶאת ַהָזָהב, ָהֵאל ַהָגדֹול הֹוִדיַע ֶאת ַהֶמֶלְך, ַמה ֶשִיְהֶיה ַאֲחֵרי 

 ֶנֱאָמן ִפְתרֹונֹו.ֶזה, ְוָנכֹון ַהֲחלֹום וְ 
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 ב דניאל י"רש .1
 אחר ואחריך - ִמָנְך ֲאַרע ָאֳחִרי ַמְלכּו ְתקּום ּוָבְתָרְך( לט)

 מזרעך השררה שתטול מלכות תקום בנך בלשצר מלכות
 :שלך ממלכות ושפלה נמוכה

, מהזהב ושפל נמוך שהכסף כמו, ונמוכה תחתונה - ֲאַרע
 תהא כך כסף של היא הראש אחר שהיא שהחזה וראית
 ממלכות שפלה בבל מלכות אחר ופרס מדי מלכות

 :נבוכדנצר
 אלכסנדרוס מלכות והיא כנחשת חסינא - ְנָחָשא ִדי

 :מוקדן
 הללו מלכים של' ביומיה - ִאנּון ַמְלַכָיא ִדי ּוְביֹוֵמיהֹון( מד)

 :'קיימ רומיים של מלכותם בעוד
 תתחבל לא שלעולם ה"הקב' מלכו - ְשַמָיא ֱאָלה ְיִקים
 :המשיח מלך מלכות והיא מלכו
 :המלכיות אלו כל ותכלה תדק - ְוָתֵסיף ַתִדק

Rashi Daniel 2 

(39) And after you will arise another kingdom lower than you 

And after you, after the reign of your son, Belshazzar, will arise a 

kingdom that will take the ruling power from your seed, lower and 

humbler than your kingdom. 

lower Aram. ֶאַרע, lower, as silver is lower and humbler than gold, 

and you saw that the breast, which is after the head, was of silver; 

so will the kingdom of Media and Persia, which will follow the 

kingdom of Babylon, be humbler than the kingdom of 

Nebuchadnezzar. 

of copper as strong as copper, and that is the kingdom of Alexander 

of Macedon. 

(44) And in the days of these kings in the days of these kings, 

when the kingdom of Rome is still in existence. 

the God Of heaven will set up a kingdom The kingdom of the 

Holy One, blessed be He, which will never be destroyed, is the 

kingdom of the Messiah. 

it will crumble and destroy It will crumble and destroy all these 

kingdoms. 

 

 
 ראש
 זהב

Gold Head 

 חזה וזרועות
 כסף

Silver Chest & Arms 

 ירכיים
 נחשת

Bronze Thigh 

 רגלים
 ברזל

Iron Legs 

 אצבות רגלים
 ברזל וחרס

Iron & Clay Feet 

 אבן
 הר גדול
Stone 

 בבל רש"י
Babylon 

 פרס ומדי
Persia / Media 

 יוון
Greece 

 אדום
Rome 

Rome Divided ימות המשיח 

 
 כה שמות .2
ב ֵמִאָתם ִתְקחּו ֲאֶשר ַהְתרּוָמה ְוזֹאת( ג) הָּ ֶכֶסף זָּ ֹחֶׁשת וָּ   :ּונְּ
 ְוֹעֹרת( ה)  :ְוִעִזים ְוֵשש ָשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָגָמן ּוְתֵכֶלת( ד)

ִמים ֵאיִלם דָּ אָּ ֹאר ֶׁשֶמן( ו)  :ִשִטים ַוֲעֵצי ְתָחִשים ְוֹעֹרת מְּ  ַלמָּ
 :ַהַסִמים ְוִלְקֹטֶרת ַהִמְשָחה ְלֶשֶמן ְבָׂשִמים

Shemot 25 

(3) This is the offering which you shall take from them: gold, silver, 

brass, (4) blue, purple, scarlet, fine linen, goats' hair, (5) rams' skins 

dyed red, sea cow hides, acacia wood, (6) oil for the light, spices for 

the anointing oil and for the sweet incense, 

 
 ו סימן תרומה פרשת( בובר) תנחומא מדרש .3
 כנגד זהב[. ּוְנֹחֶשת ָוֶכֶסף ָזָהב' וגו] ַהְתרּוָמה ְוזֹאת א"ד[ ו]

 ב דניאלַאְנְת הּוא ֵראָשה ִדי ַדֲהָבא ) בו שכתיב, בבל מלכות
ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִכַכר  בו שכתיב, מדי מלכות זו וכסף(, לח

 פחותה שהיתה, יון מלכות זו ונחושת(, ט ג אסתרֶכֶסף )
ִמים ֵאיִלם ְוֹעֹרת, מכולם דָּ אָּ  שנאמר, אדום מלכות זו מְּ

 פ"אע ה"הקב אמר.  (כה כה 'בראֹוִני )ַוֵיֵצא ָהִראשֹון ַאְדמ
, עליכם מתגאות האלו מלכיות ארבע רואים שאתם
 מה, השיעבוד מתוך ישועה לכם מצמיח שאני חייכם

 מלך זה, מאור מהו(, ו כה שמות) ַלָמֹאר ֶשֶמן אחריו כתיב
 [ָעַרְכִתי ֵנר ִלְמִשיִחי]' ָשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד שנא, המשיח

 (יז קלב תהלים)
וכתיב  ודניאל היה רואה ארבע מלכיות אלו ומתירא

)דניאל ז( ֶאְתְכִרַית רּוִחי ֲאָנה ָדִנֵיאל ְבגֹוא ִנְדֶנה ְוֶחְזֵוי ֵראִשי 
כיון שראה נבוכדנצר את  ?ְיַבֲהֻלַנִני, ומה דניאל רואה

החלום ובא דניאל ופתר וא"ל הצלם שראית ַאְנְת הּוא 
אֵראָשה ִדי  ַסףֲחדֹוִהי ּוְדָרעֹוִהי ִדי (, בבל) ַדֲהבָּ זו מלכות  - כְּ

ְמעֹוִהי ְוַיְרָכֵתה  .., ּוָבְתָרְך ְתקּום ַמְלכּו ָאֳחִרי ֲאַרע ִמָנְךמדי
ׁשִדי  חָּ מלכות רביעית היא מלכות ...  ,יוןזו מלכות )לב(  נְּ

יהא מושל  -, ּוַמְלכּו ְרִביָעָאה ֶתֱהֵוא ַתִקיָפה ְכַפְרְזָלא אדום
 .בכל הארץ כברזל שהוא מהדק כולה

ָחֵזה ֲהַוְיָת ַעד ִדי ִהְתְגֶזֶרת  שנאמר, המשיח מלך וראה…
 .המשיח מלך זו לקיש ריש אמר(, לד' )וגו ֶאֶבן

Midrash Tanchuma (Buber) Terumah 6 

Another interpretation (of Exod. 25:3): AND THIS IS THE PRIESTLY 

SHARE…: [GOLD, SILVER, AND BRONZE]. GOLD corresponds to the 

kingdom of Babylon, concerning which is written (in Dan. 2:38): YOU 
(Nebuchadnezzar) ARE THE HEAD OF GOLD. SILVER: This denotes the 

kingdom of Media, concerning which is written (in Esth. 3:9): THREE 

THOUSAND TALENTS OF SILVER. AND BRONZE: This denotes the 
kingdom of Greece, which was the least of them all. (Exod. 25:5:) 

REDDENED RAM SKINS. This denotes the kingdom of Edom, as stated 

(in Gen. 25:25): THE FIRST (i.e., Esau) CAME FORTH RUDDY. The 
Holy One said: Although you have seen these four kingdoms exalting over 

you, by your life, I am producing salvation for you out of the midst of 

slavery. What is written next? OIL FOR LIGHTING (ma'or). What is the 
meaning of LIGHTING? This denotes the Messianic (Mashiah) King, as 

stated (in Ps. 132:17): THERE I WILL MAKE A HORN SPROUT FOR 

DAVID; [I HAVE PREPARED A LAMP FOR MY ANOINTED ONE]. 
When Daniel saw these [four] kingdoms, he was afraid. It is so stated (in 

Dan. 7:15): AS FOR ME, DANIEL, MY SPIRIT WAS DISTURBED 

<WITHIN ME; AND THE VISION OF MY HEAD ALARMED ME>. 
What did Daniel see? When Nebuchadnezzar saw the dream, Daniel came 

and interpreted it for him. He said to him (in Dan. 2:38): YOU 

(Nebuchadnezzar) ARE THE HEAD OF GOLD. (Dan. 2:32:) … ITS 
BREAST AND ITS ARMS WERE OF SILVER. This denotes the kingdom 

of Media. BUT ANOTHER KINGDOM SHALL ARISE AFTER YOU, 

INFERIOR TO YOU. (Dan. 2:32:) ONE OF BRONZE, WHICH SHALL 
RULE OVER THE WHOLE EARTH. (Dan. 2:33:) This is Greece… BUT 

THE FOURTH KINGDOM SHALL BE AS STRONG AS IRON.  This is 

Edom. … Now < Daniel > had seen the Messianic King, as stated (in Dan. 
2:34): YOU LOOKED ON UNTIL A STONE WAS CUT OUT WITHOUT 

THE USE OF HANDS…. Resh Laqish said: This is the Messianic King. 

(Ibid., cont.:) 
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 בראשית א:ב .4
ֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ ֹחֶׁשְך וָּ הֹום ְפֵני ַעל וְּ רּוחַ  תְּ  ֱאֹלִהים וְּ

 :ַהָמִים ְפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת

Breishit 1:2 

The earth was unformed and void, with darkness over the surface 

of the deep and a wind from* God sweeping over the water— 

 
 ב פרשה רבה בראשית .5
 זה ֹתהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ, בגליות קריא פתר לקיש בן ש"ר ד

, תהו והנה הארץ את ראיתי( ד ירמיה) שנאמר בבל גלות
ֹבהּו ֹחֶׁשְך( ַוַיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן, ו אסתר) מדי גלות זה וָּ  וְּ

 בגזירותיהן ישראל של עיניהם שהחשיכה יון גלות זה
 חלק לכם שאין השור קרן על כתבו, להם אומרת שהיתה
הֹום ְפֵני ַעל, ישראל באלהי  הרשעה ממלכת גלות זה תְּ

 חקר לו אין הזה התהום מה התהום כמו חקר להם שאין
רּוחַ , כן הרשעים אף  מלך של רוחו זה ְמַרֶחֶפת ֱאֹלִהים וְּ

( ְוָנָחה ָעָליו רּוַח יא ישעיה) אמר דאת מה היאך, המשיח
 המים פני על המרחפת, ובאה ממשמשת זכות באיזו', ה

( ִשְפִכי ב איכה) שנאמר, כמים שנמשלה התשובה בזכות
 ...ַכַמִים ִלֵבְך

Breishit Rabbah 2 

 
 

 בר' טו:יב .6
ה ְוִהֵנה ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵדָמה ָלבֹוא ַהֶשֶמש ַוְיִהי  ֵאימָּ

ה ה ֲחֵׁשכָּ ֹדלָּ  :ָעָליו ֹנֶפֶלת גְּ

Breishit 15:12 

As the sun was about to set, a deep sleep fell upon Abram, and a 

great dark dread descended upon him. 

 
 ומר()יתרו, ט ד"ה רבי א ישמעאל דרבי מכילתא .7

שהן עתידין לשעבד את בניו, שנא'  ארבע מלכיותהראהו 
 ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵדָמה ָלבֹוא ַהֶשֶמש ַוְיִהי)בראשית טו יב( "

ה". "ָעָליו ֹנֶפֶלת ְגֹדָלה ֲחֵשָכה ֵאיָמה ְוִהֵנה ַאְבָרם זו  –" ֵאימָּ
ה, "בבלמלכות  ה, "מדיזו מלכות  –" ֲחֵׁשכָּ ֹדלָּ זו  –" גְּ
 .רומי חייבתאזו מלכות רביעית,  –" ֹנֶפֶלת" ,יוןמלכות 

Mechilta (Yitro, 9) 

He showed him the four kingdoms that were destined to subjugate 

his children, viz. (Ibid. 12) "And when the sun was about to set, and 

a deep sleep fell upon Avram, and, behold, a great dark dread fell 

upon him": "dread" — the kingdom of Bavel. "dark" — the 

kingdom of Madai. "great' — the kingdom of Greece. "fell" — the 

wicked Rome. 

 

 
 


