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”I.5 – 4 Kingdoms – “A Messianic Vision
החלום:
(כו) עֹונֶה הַ מֶ לְֶך וְ אֹומֵ ר ְל ָדנִ יֵאל ,אֲ שֶ ר ְשמֹו בֵ ל ְְטשַ אצַ ר:
יתי וְ ֶאת פִ ְתרֹונֹו?
ְהֹודיעֵ נִ י ֶאת הַ חֲ לֹום אֲ שֶ ר ָר ִא ִ
הֲ י ְֶשָך יָכֹול ל ִ
שֹואל
(כז) עֹונֶה ָד ִניֵאל לִ פְ נֵי ַהמֶ לְֶך וְ אֹומֵ ר :הָ ָרז אֲ שֶ ר הַ מֶ ֶלְך ֵ
קֹוס ִמים ְיכֹולִים ְל ַהגִ יד
כָמיםַ ,אשָ פִ ים ,חַ ְרטֻ ִמים וְ ְ
ֵאין חֲ ִ
הֹודיעַ
לֹוה בַ שָ מַ יִם ְמגַלֶ ה ָרזִ ים ,וְ ִ
לַמֶ לְֶך( .כח) אּו ָלם ,יֵש אֱ ַ
לֹומָך
לַמלְֶך נְ בּוכַ ְדנֶצַ ר ,מַ ה שֶ יִ ְהיֶה בְּ ַאחֲ ִרית ַהי ִָּמים ,חֲ ְ
ֶ
ֹאשָך עַ ל ִמ ְשכָבְ ָך זֶה הּוא( .כט) ַא ָתה ,הַ מֶ לְֶך,
וְ חֶ זְ יֹונֹות ר ְ
ּומ ַג ֵלה
בֹותיָך עַ ל ִמ ְשכָבְ ָך עָ לּו ,מַ ה שֶ י ְִהיֶה ַאחֲ ֵרי ֵכןְ ,
מַ ְח ְש ֶ
הֹודיעֲָך ַמה ֶש ִי ְהיֶה( .ל) וַאֲ נִי ,ל ֹא בְ חָ כְ ָמה שֶ יֶש בִ י
הָ ָרזִ ים ִ
ִמכָל ַה ַחיִים נִגְ לָ ה לִ י ָרז זֶ הֶ ,אלָא עַ ל ִד ְב ַרתֶ ,ש ֶאת ַהפִ ְתרֹון
יֹודיעּו ,וְ ֶאת ַרעְ יֹונֹות לִ בְ ָך ֵתדָ ע.
לַמֶ לְֶך ִ
ית וְ ִהנֵה צֶ לֶם ֶאחָ ד גָדֹול ,צֶ לֶ ם
רֹואה הָ יִ ָ
(לא) ַא ָתה הַ ֶמלְֶךֶ ,
נֹורא.
זֶה גָדֹול הּוא וַהֲ דָ רֹו ַרב ,עֹומֵ ד נֶגְ ְדָך ּומַ ְר ֵאהּו ָ
רֹועֹותיו שֶ ל
ָּ
(לב) הַ צֶ לֶ ם הַ הּוא ,ר ֹאׁשֹו ֶׁשל זָּהָּ ב טֹוב ,חָּ זֵ הּו ּוזְּ
ׁשֹוקיו שֶ ל בַ ְּרזֶלַ ,רגְּ לָּיו,
ָּ
ירכָּיו שֶ ל ְּנחֹׁשֶ ת( .לג)
כֶ סֶ ף ,מֵ עָּ יו וִ ֵ
ּומהֶ ן ֶשל חָּ ֶרׂש.
מֵ הֶ ן שֶ ל בַ ְּרזֶל ֵ
ִית ,עַ ד ֶשנִכְ ְר ָתה ֶאבֶ ן שֶ ל ֹא בְ י ַָד ִים ,ו ַַתְך ֶאת
רֹואה ָהי ָ
(לד) ֶ
אֹותן( .לה) אֲ זַ י
ָ
הַ צֶ לֶ ם עַ ל ַרגְ לָיו שֶ ל בַ ְר ֶזל וְ חֶ ֶרש ,ו ַָתדֶ ק
הּודַ קּו הַ בַ ְרזֶל ,הַ חֶ ֶרׂש ,הַ נְ חֹשֶ ת ,הַ כֶסֶ ף וְ הַ זָהָ ב ,וְ הָ יּו כְ מֹץ
אֹותם הָ רּוחַ  ,וְ כָ ל מָ קֹום ל ֹא נ ְִמצָ א לָהֶ ם,
ִמג ְָרנֹות ַקיִ ץ ו ִַתשָ א ָ
וְּ הָּ ֶאבֶ ן אֲ שֶ ר ִהכְ ָתה ֶאת הַ צֶ ֶלם הָ י ְָתה לְּהַ ר גָּדֹולּ ,ומָ ְל ָאה ָכל
הָ ָא ֶרץ.
(לו) זֶה ַהחֲ לֹום,

הפתרון:
ֹאמר לִ פְ נֵי ַה ֶמלְֶך.
(לו)… וְ ֶאת פִ ְתרֹונֹו נ ַ
ֹלהי ַה ָש ַמיִ ם נ ַָתן לְ ָך
(לז) ַא ָתה ַה ֶמ ֶלְךֶ ,מ ֶלְך ַה ְמלָכִ ים ,אֲ ֶשר אֱ ֵ
ֶאת הַ ְמלּוכָהֶ ,את ָהעֹז ,וְ ֶאת ַהת ֶֹקף וְ ֶאת ַהכָ בֹוד.
(לח) ּובְ כָ ל ֶש ָד ִרים ְבנֵי ָה ָא ָדםֶ ,את ַחיַת ַה ָש ֶדה וְ עֹוף ַה ָש ַמיִ ם
זָּהב.
ִיטָך ְב ֻכלָםַ ,א ָּתה הּוא ר ֹאׁש ַה ָּ
נ ַָתן ְבי ְָדָך וְ ִה ְשל ְ
ּומלְכּות
(לט) וְ ַאחֲ ֶריָך ָתקּום ַמ ְּלכּות ַא ֶח ֶרת ְּׁש ֵפלָּה ִמ ְּמָךַ ,
ֹׁשת ,אֲ ֶשר ִת ְמשֹל ְבכָל ָה ָא ֶרץ.
ִיׁשית ַא ֶח ֶרת ִמנְּ ח ֶ
ְּׁשל ִ
(מ) ּומַ ְלכּות ְּר ִביעִ ית ִת ְהיֶה חֲ זָ ָקה כַבַ ְּרזֶל ,כָל-ע ַֻמת ֶש ַהבַ ְרזֶ ל
מֵ דֵ ק וְ טֹוחֵ ן ֶאת ַהכֹל ,וְ כַבַ ְרזֶ ל ַהרֹועֵ עַ – ֶאת כָ ל ֵאלֶה ָת ֵדק
וְ ָתרֹעַ .
ית ָה ַרגְ לַ יִם וְ ָה ֶא ְצבָ עֹותֵ ,מ ֶהן ֶח ֶרׂש ַהיֹוצֵ ר
(מא) וַאֲ שֶ ר ָר ִא ָ
יִהיֶה בָ ה,
ּומעֹצֶ ם ַהבַ ְרזֶל ְ
לּוקה ִת ְּה ֶיהֵ ,
ּומֵ הֶ ן בַ ְרזֶ לַ ,מ ְּלכּות חֲ ָּ
ית בַ ְרזֶ ל ְמע ָֹרב ְב ֶח ֶרׂש ַה ִטין( .מב) וְ ֶא ְצ ְבעֹות
כָל-עֻמַ ת ֶש ָר ִא ָ
ּומ ֶהן ֶח ֶרשִ ,מ ְקצָ ת ַה ַמלְכּות ִת ְהיֶה
הָ ַרגְ ַל ִיםֵ ,מ ֶהן בַ ְרזֶל ֵ
ית ַהבַ ְרזֶ ל
בּורה( .מג) וַאֲ ֶשר ָר ִא ָ
ּומ ֶמנָה ִת ְהיֶה ְש ָ
חֲ ז ָָקהִ ,
יִהיּו
ְמע ָֹרב בְ חֶ ֶרׂש ַה ִטיןִ ,מ ְתעָ ְר ִבים י ְִהיּו ְבז ֶַרע ָהאֲ נ ִָשים ,וְ ל ֹא ְ
ְדבֵ ִקים זֶה בָ זֶה ,כְ מֹו ֶש ַהבַ ְרזֶ ל ל ֹא י ְִתעָ ֵרב עִ ם ֶה ָח ֶרׂש.
ֹלהי ַה ָּש ַמיִ ם
יהם ֶשל ַה ְמ ָלכִ ים ָה ֵהם ,י ִָּקים אֱ ֵ
(מד) ּובִ ימֵ ֶ
כּותה לְ עַ ם ַא ֵחר ל ֹא
ּומ ְל ָ
מַ לְּכּות ,אֲ ֶׁשר ְּלעֹו ָּלם ל ֹא ִת ָּש ֵחתַ ,
ּותכַ לֶה כָל ֵאלֶה ַה ַמ ְלכֻיֹות ,וְּ ִהיא ַת ֲעמֹד
ֵתעָ זֵבָ ,ת ֵדק ְ
ְּלעֹול ִָּמים.
ית ,כִ י ִמן ָה ָהר נִכְ ְר ָתה ֶאבֶ ן ֶשל ֹא ְבי ַָדיִ ם,
(מה) כָל-ע ַֻמת ֶש ָר ִא ָ
כֶסף,
וְ הֵ דֵ ָקה ֶאת ַהבַ ְרזֶ ל ,וְ ֶאת ַה ְנח ֶֹשת ,וְ ֶאת ַה ֶח ֶרׂש ,וְ ֶאת ַה ֶ
הֹודיעַ ֶאת ַהמֶ לֶ ְךַ ,מה ֶשיִ ְהיֶה ַאחֲ ֵרי
וְ ֶאת הַ זָהָ ב ,הָ ֵאל הַ גָדֹול ִ
זֶה ,וְ נָכֹון ַהחֲ לֹום וְ נֶאֱ ָמן פִ ְתרֹונֹו.
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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. א ַרע,
ֶ 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.

אבן
הר גדול
Stone
ימות המשיח

 רש"י דניאל ב.1
 ואחריך אחר- (לט) ּובָ ְת ָרְך ְתקּום מַ לְכּו ָאחֳ ִרי אֲ ַרע ִמנְָך
מלכות בלשצר בנך תקום מלכות שתטול השררה מזרעך
:נמוכה ושפלה ממלכות שלך
, כמו שהכסף נמוך ושפל מהזהב, תחתונה ונמוכה- אֲ ַרע
וראית שהחזה שהיא אחר הראש היא של כסף כך תהא
מלכות מדי ופרס אחר מלכות בבל שפלה ממלכות
:נבוכדנצר
 חסינא כנחשת והיא מלכות אלכסנדרוס- ִדי נְ חָ שָ א
:מוקדן
 ביומיה' של מלכים הללו- (מד) ּובְ יֹומֵ יהֹון ִדי מַ ְלכַ יָא ִאנּון
:'בעוד מלכותם של רומיים קיימ
 מלכו' הקב"ה שלעולם לא תתחבל- יְקים אֱ לָ ה ְשמַ יָא
ִ
:מלכו והיא מלכות מלך המשיח
: תדק ותכלה כל אלו המלכיות- ַת ִדק וְ ָתסֵ יף

אצבות רגלים
ברזל וחרס

רגלים
ברזל

ירכיים
נחשת

חזה וזרועות
כסף

ראש
זהב

Iron & Clay Feet

Iron Legs

Bronze Thigh

Silver Chest & Arms

Gold Head

אדום

יוון

פרס ומדי

בבל

Rome

Greece

Persia / Media

Babylon

Rome Divided

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,
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.:)

רש"י
שמות כה

.2

מדרש תנחומא (בובר) פרשת תרומה סימן ו

.3

:(ג) וְ ז ֹאת ַה ְתרּומָ ה אֲ שֶ ר ִת ְקחּו מֵ ִא ָתם זָּהָּ ב ָּוכֶסֶ ף ּו ְּנחֹׁשֶ ת
 (ה) וְ ֹערֹת:ּותכֵלֶת וְ ַא ְרגָמָ ן וְ תֹולַעַ ת שָ נִי וְ שֵ ש וְ עִ זִ ים
ְ )(ד
 (ו) ׁשֶ מֶ ן לַמָּ אֹר:ֵאילִ ם ְּמ ָּאדָּ ִמים וְ ֹערֹת ְתחָ ִשים ַועֲצֵ י ִש ִטים
:בְ ׂשָ ִמים לְ שֶ מֶ ן הַ ִמ ְשחָ ה וְ ל ְִקט ֶֹרת הַ סַ ִמים
 זהב כנגד.][ו] ד"א וְ ז ֹאת הַ ְתרּומָ ה [וגו' זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ּונְ חֹשֶ ת
 שכתיב בו ַאנ ְְת הּוא ֵראשָ ה ִדי ַדהֲ בָ א (דניאל ב,מלכות בבל
 שכתיב בו וַ עֲׂשֶ ֶרת אֲ ָלפִ ים כִ ַכר, וכסף זו מלכות מדי,)לח
 שהיתה פחותה, ונחושת זו מלכות יון,)כֶסֶ ף (אסתר ג ט
 שנאמר, וְ ֹערֹת ֵאי ִלם ְּמ ָּאדָּ ִמים זו מלכות אדום,מכולם
 אמר הקב"ה אע"פ.)וַ יֵצֵ א הָ ִראשֹון ַא ְדמֹונִי (ברא' כה כה
,שאתם רואים ארבע מלכיות האלו מתגאות עליכם
 מה,חייכם שאני מצמיח לכם ישועה מתוך השיעבוד
 זה מלך, מהו מאור,)כתיב אחריו שֶ ֶמן לַמָ אֹר (שמות כה ו
]יחי
ִ  שנא' שָ ם ַאצְ ִמיחַ ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד [עָ ַרכְ ִתי נֵר ל ְִמ ִש,המשיח
)(תהלים קלב יז
ודניאל היה רואה ארבע מלכיות אלו ומתירא וכתיב
אשי
ִ רּוחי אֲ נָה דָ ִניֵאל בְ גֹוא נ ְִדנֶה וְ חֶ זְ וֵי ֵר
ִ (דניאל ז) ֶא ְתכְ ִריַת
 ומה דניאל רואה? כיון שראה נבוכדנצר את,יְבַ הֲ ֻלנַנִי
החלום ובא דניאל ופתר וא"ל הצלם שראית ַאנ ְְת הּוא
 זו מלכות- עֹוהי ִדי כְּ סַ ף
ִ ּוד ָר
ְ דֹוהי
ִ ֲ ח,)ֵראשָ ה ִדי דַ הֲ בָּ א (בבל
עֹוהי וְ י ְַר ָכ ֵתה
ִ  ְמ.. ּובָ ְת ָרְך ְתקּום מַ ְלכּו ָאחֳ ִרי אֲ ַרע ִמנְָך,מדי
 מלכות רביעית היא מלכות... ,ִדי נְּ ָּחׁש (לב) זו מלכות יון
 יהא מושל-  ּומַ לְכּו ְרבִ יעָ ָאה ֶתהֱ וֵ א ַת ִקיפָה כְ פ ְַרזְ לָא,אדום
.בכל הארץ כברזל שהוא מהדק כולה
 שנאמר חָ זֵה הֲ וַ י ְָת עַ ד ִדי ִה ְתגְ ֶז ֶרת,…וראה מלך המשיח
. אמר ריש לקיש זו מלך המשיח,)ֶאבֶ ן וגו' (לד
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.4

בראשית א:ב

.5

בראשית רבה פרשה ב

.6

בר' טו:יב

.7

מכילתא דרבי ישמעאל (יתרו ,ט ד"ה רבי אומר)

ֹלהים
ֹׁשְך עַ ל פְ נֵי ְּתהֹום וְּ רּוחַ אֱ ִ
וְ הָ ָא ֶרץ הָ ְי ָתה תֹהּו ָּובֹהּו וְּ ח ֶ
ְמ ַרחֶ פֶת עַ ל פְ נֵי הַ ָמיִם:

Daniel: The Legacy of our Babylonian Experience, Rabbi Moshe Shulman

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
Breishit Rabbah 2

ד ר"ש בן לקיש פתר קריא בגליות ,וְ הָ ָא ֶרץ ָהי ְָתה תֹהּו זה
גלות בבל שנאמר (ירמיה ד) ראיתי את הארץ והנה תהו,
וָּ בֹהּו זה גלות מדי (אסתר ו) וַ יַבְ ִהלּו לְ הָ בִ יא ֶאת הָ מָ ן ,וְּ חֹׁשֶ ְך
זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן
שהיתה אומרת להם ,כתבו על קרן השור שאין לכם חלק
באלהי ישראל ,עַ ל פְ נֵי ְּתהֹום זה גלות ממלכת הרשעה
שאין להם חקר כמו התהום מה התהום הזה אין לו חקר
ֹלהים ְמ ַרחֶ ֶפת זה רוחו של מלך
אף הרשעים כן ,וְּ רּוחַ אֱ ִ
רּוח
המשיח ,היאך מה דאת אמר (ישעיה יא) וְ נָחָ ה עָ לָיו ַ
ה' ,באיזו זכות ממשמשת ובאה ,המרחפת על פני המים
בזכות התשובה שנמשלה כמים ,שנאמר (איכה ב) ִשפְ כִ י
כַמַ יִם לִבֵ ְך...

וַיְ ִהי הַ שֶ מֶ ש ָלבֹוא וְ ַת ְרדֵ מָ ה נָפְ ָלה עַ ל ַאבְ ָרם וְ ִהנֵה ֵאימָּ ה
חֲ ׁשֵ כָּה גְּ ֹדלָּה ֹנ ֶפלֶת עָ לָ יו:

Breishit 15:12
As the sun was about to set, a deep sleep fell upon Abram, and a
great dark dread descended upon him.

הראהו ארבע מלכיות שהן עתידין לשעבד את בניו ,שנא'
(בראשית טו יב) " ַויְ ִהי הַ שֶ מֶ ש לָבֹוא וְ ַת ְר ֵדמָ ה נָפְ לָה עַ ל
ַאבְ ָרם וְ ִהנֵה ֵאימָ ה חֲ שֵ ָכה גְ ֹדלָה ֹנ ֶפ ֶלת עָ לָ יו"ֵ " .אימָּ ה" – זו
מלכות בבל" ,חֲ ׁשֵ כָּה" – זו מלכות מדי" ,גְּ ֹד ָּלה" – זו
מלכות יוןֹ " ,נ ֶפ ֶלת" – זו מלכות רביעית ,רומי חייבתא.

)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.

Daniel: The Legacy of our Babylonian Experience, Rabbi Moshe Shulman
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לתורתם כל פרס ומדי ושבא וסבאח ומצרים ואפריקי
ורבים מהודו ורובי מלכות כורש.

 .8ראב"ע דניאל ב
(לט) ּובָ ְת ָרְך ... -יש לתמוה איך לא הזכיר דניאל מלכות
ישמעאל ולמה לא היו חמש מלכיות?
ועתה אפרש .דע כי אלכסנדרוס שהיה מלך יון הוא שהרג
דריוש הפרסי כאשר יפרש דניאל .גם הוא היה מלך רומא
 ורומה בעצמה היא כתים  -כאשר הורה יוסף בן גוריוןבספרו .ובדניאל ּ -ובָ אּו בֹו ִציִים כִ ִתים (יא:ל) ...ותרגום
וְ צִ ים ִמיַד כִ ִתים (במ' כד:כד) אשתלחן מן רומאי .והנה
כתים בן יון  -אֱ לִ ישָ ה וְ ַת ְר ִשיש כִ ִתים וְ דֹדָ נִים (בר' י:ד) .אם
כן מלכות הנחשת הוא מלכות יון ומלכות רומא היא
מלכות יון .אם כן הברזל מלכות ישמעאל.
ובעבור כי מלכות פרס השחיתה כל מלכות כשדים ,גם
מלכות יון השחיתה כל מלכות פרס .ולא יכלה מלכות
ישמעאל שהוא הברזל להשחית מלכות יון רק קצת
המלכות השחית .והנה עד היום יש מקומות שישמעאל
ינצח מלכות רומא ומקומות שישמעאל הוא מנוצח .על כן
אמר מקצת מלכותא תיהוי תבירא ומקצת תיהוי תקיפא
ירה (מב)].
ּומנַה ֶתהֱ וֵה ְתבִ ָ
ְכּותא ֶתהֱ וֵה ַת ִקיפָה ִ
[ ִמן ְקצָ ת מַ ל ָ
יֹומיהֹון ִדי מַ ְל ַכיָא ִאנּון (מד)  -והטעם
ואמר אחרי כן ּובְ ֵ
שתי מלכיות  -מלכות רומא שהיא מלכות יון ומלכות
ישמעאל  -ואלה השתים מלכיות ביום הזה .ומלכו
רביעאה זאת היא מלכות ישמעאל שפשטה בעולם כי שבו

רש"י
ראב"ע
יוסף בן
יחייא

 .9בראשית י'
ִישה וְ ַת ְר ִשיש כִ ִתים וְ ד ָֹדנִ ים:
(ד) ּובְ נֵי ָּי ָּון אֱ ל ָ
ה1)16-

 .10ר' יוסף אבן יחייא (מאה
מה שראוי לדעת כי המלכות השני אחרי נבוכדנצא׳ ובניו
היה מלכו׳ מדי ופרס .והמלכות הג׳ היה מלכו׳ יון
שהתחיל מאלסכנדר המוקדוני שגבר באחיו .והמלכו׳
הד׳ הוא מלכות רומה אשר נחצה לשנים קצתו נוצרים
וקצתו ישמעאלים והנה הברזל מתערב בחרס כי
ישמעאלים רבים עומדים תחת ממשלת הנוצרים .ואף
שלא יהיו תחת ממשלתם יבואו לעירם בפרקמטיא
למכור ולקנות .וכן נוצרים עומדי׳ תחת הישמעאלים.
והנה היום בקושטאנטינה אלף ות״ק בעלי בתים מסוחרי
נוצרים עשירים מפלורינציאה וויניציאה וגינובה ושאר
קצות הארץ .ועושים אלו לאלו כבוד וחברה טובה .ויהי
מה אינם מתחתנים אלו עם אלו כאשר לא יתדבק הברזל
עם החרס דיבוק עצמיי.
והמלכות האחרון הוא מלך המשיח אשר לא ימלוך בכח
ידי אדם רק בכח אלהיי ויהיה קיים לעולם ועד

ראש
זהב

חזה וזרועות
כסף

ירכיים
נחשת

רגלים
ברזל

אצבות רגלים
ברזל וחרס

Gold Head

Silver Chest & Arms

Bronze Thigh

Iron Legs

Iron & Clay Feet

בבל

פרס ומדי

יוון

אדום

Babylon

Persia / Media

Greece

Rome

בבל

פרס ומדי

יוון – כתים

Babylon

Persia / Media

Greece - Rome

ישמעאל

Rome Divided

רומה  +ישמעאל
Islam & Christianity

בבל

פרס ומדי

יוון

אדום

אדום  +ישמעאל

Babylon

Persia / Media

Greece

Rome

Islam & Christianity

אבן
הר גדול
Stone
ימות
המשיח
ימות
המשיח
ימות
המשיח

1

16th century Bible commentator, a member of the famous Ibn Yachia family which produced many great Torah scholars. He composed a commentary on
the Five Megilot, and a book on Gan Eden and the afterlife called "Torah Ohr." Two other books, "Derech Ha-Chaim" and "Ner Mitzva" were lost during the
burning of the Talmud in Padua in 1414. His son Gedaliah is the author of "Shalsheles HaKabbalah".

