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Daniel Chapter 7 ִניֵּאל  דָּ

ֶלם   א ִניֵּאל חֵּ ֶבל, דָּ אַשַצר ֶמֶלְך בָּ לְׁ בֵּ ה, לְׁ ַנת ֲחדָּ ִבשְׁ
ּה ַעל אשֵּ וֵּי רֵּ ֶחזְׁ ה, וְׁ ַתב, -ֲחזָּ א כְׁ מָּ אַדִין ֶחלְׁ ּה; בֵּ בֵּ כְׁ ִמשְׁ

אש ִמִלין ֲאַמר   .רֵּ

1 In the first year of Belshazzar king of Babylon 
Daniel had a dream and visions of his head upon 
his bed; then he wrote the dream and told the 
sum of the matters.  

ִוי ִעם  ב ֶחזְׁ ה ֲהוֵּית בְׁ זֵּ ַמר, חָּ אָּ ִניֵּאל וְׁ ה דָּ נֵּ יָּא; -עָּ ילְׁ לֵּ
י ַבע רּוחֵּ א ַוֲארּו, ַארְׁ א ַרבָּ ַימָּ ן, לְׁ ִגיחָּ א, מְׁ ַמיָּ   .שְׁ

2 Daniel spoke and said: I saw in my vision by 
night, and, behold, the four winds of the heaven 
broke forth upon the great sea.  

ן ִמן  ג קָּ לְׁ ן, סָּ בָּ רְׁ יוָּן ַרבְׁ ַבע חֵּ ַארְׁ א ִמן-וְׁ יָּן, דָּ נְׁ א, שָּ -ַימָּ
א   .דָּ

3 And four great beasts came up from the sea, 
diverse one from another.  

ַגִפין ִדי  ד יֵּה, וְׁ ַארְׁ א כְׁ תָּ יְׁ מָּ ה ֲהוֵּית -ַקדְׁ זֵּ ַשר ַלּה; חָּ נְׁ
ִטיַלת ִמן-ַעד ִדי ִריטּו גפיה )ַגַפּה( ּונְׁ א-מְׁ עָּ ַעל ,ַארְׁ -וְׁ

ִהיב ַלּה ש, יְׁ ַבב ֱאנָּ ַלִין ֶכֱאנָּש ֳהִקיַמת, ּולְׁ   .ַרגְׁ

4 The first was like a lion, and had eagle's wings; I 
beheld till the wings thereof were plucked off, and 
it was lifted up from the earth, and made stand 
upon two feet as a man, and a man's heart was 
given to it.  

מְׁ   ה יָּנָּה דָּ ֳחִרי ִתנְׁ יוָּה אָּ ֹדבַוֲארּו חֵּ ַטר ,יָּה לְׁ ִלשְׁ ַחד -וְׁ
ן  כֵּ ין שניה )ִשַנּה(; וְׁ ֻפַמּה, בֵּ ִעין בְׁ ת ִעלְׁ לָּ ֳהִקַמת, ּותְׁ

ַשר ַשִגיא ִרין ַלּה, קּוִמי ֲאֻכִלי בְׁ מְׁ   .אָּ

5 And behold another beast, a second, like to a 
bear, and it raised up itself on one side, and it had 
three ribs in its mouth between its teeth; and it 
was said thus unto it: 'Arise, devour much flesh.'  

ַלּה   ו ַמר, וְׁ ֳחִרי ִכנְׁ ה ֲהוֵּית, ַוֲארּו אָּ זֵּ נָּה חָּ אַתר דְׁ בָּ
ַבע ִדי ה -עֹוף, ַעל-ַגִפין ַארְׁ עָּ בְׁ ַארְׁ גביה )ַגַבּה(; וְׁ

הִ  ן יְׁ טָּ לְׁ שָּ א, וְׁ תָּ יוְׁ חֵּ אִשין לְׁ   .יב ַלּהרֵּ

6 After this I beheld, and lo another, like a 
leopard, which had upon the sides of it four wings 
of a fowl; the beast had also four heads; and 
dominion was given to it.  

יוָּה   ז יָּא, ַוֲארּו חֵּ ילְׁ וֵּי לֵּ ֶחזְׁ ה ֲהוֵּית בְׁ זֵּ ה חָּ נָּ אַתר דְׁ בָּ
ה רביעיה ) א ַיִתירָּ ַתִקיפָּ ִני וְׁ תָּ ימְׁ אֵּ ה וְׁ ִחילָּ ה( דְׁ אָּ ִביעָּ רְׁ
ִשַנִין ִדי א -וְׁ רָּ אָּ ה, ּושְׁ ה ּוַמֱדקָּ לָּ כְׁ ן, אָּ בָּ רְׁ ֶזל ַלּה ַרבְׁ ַפרְׁ

יָּה, ִמן ַשנְׁ ִהיא מְׁ ה; וְׁ סָּ פְׁ ַלּה( רָּ ַרגְׁ ל-ברגליה )בְׁ -כָּ
ַנִין ֲעַשר, ַלּה ַקרְׁ ַמּה(, וְׁ דָּ א ִדי קדמיה )קָּ יוָּתָּ   .חֵּ

7 After this I saw in the night visions, and behold a 
fourth beast, dreadful and terrible, and strong 
exceedingly; and it had great iron teeth; it 
devoured and broke in pieces, and stamped the 
residue with its feet; and it was diverse from all 
the beasts that were before it; and it had ten 
horns.  

ה   ח ֵעירָּ ֳחִרי זְׂ יָּא, וֲַּאלּו ֶקֶרן אָּ נַּ רְׂ קַּ ל ֲהֵוית בְׂ כַּ תַּ ִמשְׂ
ת ִמן לָּ ת ביניהון )ֵביֵניֵהן(, ּותְׂ קָּ א, -ִסלְׂ יָּתָּ מָּ דְׂ נַּיָּא קַּ רְׂ קַּ

ה( ִמן רָּ ֲעקַּ ִנין -אתעקרו )ֶאתְׂ יְׂ ּה(; וֲַּאלּו עַּ מַּ קדמיה )ֳקדָּ
קַּ  א, בְׂ ֵני ֲאנָּשָּ יְׂ עַּ נָּאכְׂ ן-רְׂ בָּ רְׂ בְׂ ִלל רַּ מַּ א, ּוֻפם, מְׂ   .דָּ

8 I considered the horns, and, behold, there came 
up among them another horn, a little one, before 
which three of the first horns were plucked up by 
the roots; and, behold, in this horn were eyes like 
the eyes of a man, and a mouth speaking great 
things.  

ִתיק יֹוִמין  ט עַּ ִמיו, וְׂ וָּן רְׂ סָּ רְׂ ד ִדי כָּ ֵזה ֲהֵוית, עַּ ִתב;  ,חָּ יְׂ
ֵקא ר נְׂ ֲעמַּ ר ֵראֵשּה כַּ עַּ ג ִחּוָּר, ּושְׂ לַּ בּוֵשּה ִכתְׂ ֵיּה  ,לְׂ סְׂ רְׂ כָּ

ִבִבין ִדי ִלק-שְׂ ִגלֹוִהי נּור דָּ לְׂ   .נּור, גַּ

9 I beheld till thrones were placed, and one that 
was ancient of days did sit: his raiment was as 
white snow, and the hair of his head like pure wool; 
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his throne was fiery flames, and the wheels thereof 
burning fire.  

ר ִדי  י הַּ נֵָּפק -נְׂ מֹוִהי, ֶאֶלף אלפים -ִמןנּור, נֵָּגד וְׂ ֳקדָּ
קּומּון;  מֹוִהי יְׂ דָּ ן( קָּ בָּ ִרבֹו רבון )ִרבְׂ שּוֵנּה, וְׂ מְׂ שַּ ִפין( יְׂ לְׂ )אַּ

ִתיחּו ִרין פְׂ ִספְׂ ִתב, וְׂ   .ִדינָּא יְׂ

10 A fiery stream issued and came forth from 
before him; thousand thousands ministered unto 
him, and ten thousand times ten thousand stood 
before him; the judgment was set, and the books 
were opened.  

ה ֲהוֵּית  יא זֵּ אַדִין ִמן--חָּ א, ִדי -בֵּ תָּ בָּ רְׁ א ַרבְׁ ל ִמַליָּ קָּ
א,  תָּ יוְׁ ִטיַלת חֵּ ה ֲהוֵּית ַעד ִדי קְׁ זֵּ ה; חָּ ַמֱללָּ א מְׁ נָּ ַקרְׁ

ַדת אֶ  ַמּה, ִויִהיַבת, ִליקֵּ הּוַבד ִגשְׁ אוְׁ   .שָּ

11 I beheld at that time because of the voice of 
the great words which the horn spoke, I beheld 
even till the beast was slain, and its body 
destroyed, and it was given to be burned with fire.  

אַ   יב הֹון; וְׁ נְׁ טָּ לְׁ ִדיו, שָּ א, ֶהעְׁ יוָּתָּ ר, חֵּ אָּ ַחִיין ּושְׁ ה בְׁ כָּ רְׁ
הֹון, ַעד ִהיַבת לְׁ ן-יְׁ ִעדָּ ַמן וְׁ   .זְׁ

12 And as for the rest of the beasts, their 
dominion was taken away; yet their lives were 
prolonged for a season and a time.  

יָּא, ַוֲארּו ִעם  יג ילְׁ וֵּי לֵּ ֶחזְׁ ה ֲהוֵּית, בְׁ זֵּ א, -חָּ ַמיָּ י שְׁ נֵּ ֲענָּ
בַ  ַעדכְׁ ה ֲהוָּא; וְׁ תֵּ ה-ר ֱאנָּש אָּ טָּ  ,ַעִתיק יֹוַמיָּא מְׁ

בּוִהי רְׁ מֹוִהי ַהקְׁ דָּ   .ּוקְׁ

13 I saw in the night visions, and, behold, there 
came with the clouds of heaven one like unto a 
son of man, and he came even to the Ancient of 
days, and he was brought near before Him.  

א   יד א ֻאַמיָּ ַמיָּ ֹכל ַעמְׁ כּו, וְׁ ר ּוַמלְׁ ן, ִויקָּ טָּ לְׁ ִהב שָּ ּה יְׁ לֵּ וְׁ
ַלם ן עָּ טָּ לְׁ ּה שָּ נֵּ טָּ לְׁ חּון; שָּ לְׁ ּה ִיפְׁ א, לֵּ ַניָּ ִלשָּ א -ִדי ,וְׁ לָּ

ּה, ִדי כּותֵּ ה, ּוַמלְׁ דֵּ ַחַבל.-ֶיעְׁ א ִתתְׁ  }פ{   לָּ

14 And there was given him dominion, and glory, 
and a kingdom, that all the peoples, nations, and 
languages should serve him; his dominion is an 
everlasting dominion, which shall not pass away, 
and his kingdom that which shall not be 
destroyed. {P}  

נֶ   טו גֹו ִנדְׂ ִנֵיאל, בְׂ ִריַּת רּוִחי ֲאנָּה דָּ כְׂ ֵוי ֵראִשי, ֶאתְׂ ֶחזְׂ ה; וְׂ
ֲהֻלנִַּני בַּ   .יְׂ

15 As for me Daniel, my spirit was pained in the 
midst of my body, and the visions of my head 
affrighted me.  

ל  טז ֵבת, עַּ ד ִמן-ִקרְׂ ֵעא-חַּ א ֶאבְׂ יִַּציבָּ יָּא, וְׂ ֲאמַּ  ,ִמֵנּה-קָּ
ל ר-כָּל-עַּ נָּה; וֲַּאמַּ ר -דְׂ שַּ ִניִלי, ּופְׂ ִענַּ הֹודְׂ יָּא יְׂ   .ִמלַּ

16 I came near unto one of them that stood by, and 
asked him the truth concerning all this. So he told 
me, and made me know the interpretation of the 
things:  

ַבע  יז א, ִדי ִאִנין ַארְׁ תָּ בָּ רְׁ א ַרבְׁ יוָּתָּ ין חֵּ ה --ִאלֵּ עָּ בְׁ ַארְׁ
קּומּון ִמן ִכין, יְׁ א-ַמלְׁ עָּ   .ַארְׁ

17 'These great beasts, which are four, are four 
kings, that shall arise out of the earth.  

נּון   יח סְׁ ַיחְׁ יֹוִנין; וְׁ י, ֶעלְׁ א, ַקִדישֵּ כּותָּ לּון, ַמלְׁ ִויַקבְׁ
א ַעד כּותָּ ַמיָּא-ַמלְׁ לְׁ ַלם עָּ ַעד עָּ א, וְׁ מָּ לְׁ   .עָּ

18 But the saints of the Most High shall receive 
the kingdom, and possess the kingdom for ever, 
even for ever and ever.'  

ל  יט א עַּ בָּ יַּצָּ ִבית לְׂ ִין, צְׂ א-ֱאדַּ תָּ יְׂ ִביעָּ א רְׂ תָּ ֲהוָּת -ִדי ,ֵחיוְׂ
יָּה, ִמן נְׂ ֵהן(:-שָּ לְׂ ה, שניה )ִשנַּּה(   כלהון )כָּ ה יִַּתירָּ ִחילָּ דְׂ

ּה( ִדי-ִדי רַּ ִטפְׂ ֶזל וטפריה )וְׂ רְׂ ה, -פַּ קָּ דְׂ ה מַּ לָּ כְׂ ש, אָּ חָּ נְׂ
ה סָּ פְׂ ּה( רָּ לַּ גְׂ רַּ א ברגליה )בְׂ רָּ אָּ   .ּושְׂ

19 Then I desired to know the truth concerning the 
fourth beast, which was diverse from all of them, 
exceeding terrible, whose teeth were of iron, and 
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its nails of brass; which devoured, brake in pieces, 
and stamped the residue with its feet;  

ל  כ עַּ ת, -וְׂ קַּ ֳחִרי ִדי ִסלְׂ אָּ ּה, וְׂ ֵראשַּ ר, ִדי בְׂ נַּיָּא ֲעשַּ רְׂ קַּ
ה( ִמן לָּ פַּ נָּא ִדֵכן -ונפלו )ּונְׂ רְׂ קַּ ת; וְׂ לָּ ּה( תְׂ מַּ קדמיה )ֳקדָּ

ִלל רַּ  מַּ ּה, ּוֻפם מְׂ ִנין לַּ יְׂ עַּ ב ִמןוְׂ וַּּה, רַּ ֶחזְׂ ן, וְׂ בָּ רְׂ ּה-בְׂ תַּ רָּ בְׂ   .חַּ

20 and concerning the ten horns that were on its 
head, and the other horn which came up, and 
before which three fell; even that horn that had 
eyes, and a mouth that spoke great things, whose 
appearance was greater than that of its fellows.  

ֵזה ֲהֵוית  כא ב ִעם--חָּ רָּ א קְׂ דָּ בְׂ נָּא ִדֵכן, עָּ רְׂ קַּ ִדיִשין; -וְׂ קַּ
ֹהן ה, לְׂ לָּ יָּכְׂ   .וְׂ

21 I beheld, and the same horn made war with the 
saints, and prevailed against them;  

ִהב-ַעד ִדי  כב א יְׁ ִדינָּ ה, ַעִתיק יֹוַמיָּא, וְׁ י  ,ֲאתָּ ַקִדישֵּ לְׁ
א ֶהֱחִסנּו ַקִדיִשין כּותָּ ה, ּוַמלְׁ טָּ נָּא מְׁ ִזמְׁ יֹוִנין; וְׁ   .ֶעלְׁ

22 until the Ancient of days came, and judgment 
was given for the saints of the Most High; and the 
time came, and the saints possessed the kingdom.  

תָּ   כג יוְׁ ן, ֲאַמר, חֵּ כּו רביעיה כֵּ א, ַמלְׁ תָּ יְׁ ִביעָּ א רְׁ
א ִמן נֵּ א ִדי ִתשְׁ עָּ ַארְׁ ה( ֶתֱהוֵּא בְׁ אָּ ִביעָּ ל-)רְׁ -כָּ

א וָּתָּ כְׁ ל ;ַמלְׁ אֻכל, כָּ תֵּ ִקַנּה-וְׁ ַתדְׁ דּוִשַנּה, וְׁ א, ּותְׁ עָּ   .ַארְׁ

23 Thus he said: 'The fourth beast shall be a fourth 
kingdom upon earth, which shall be diverse from 
all the kingdoms, and shall devour the whole 
earth, and shall tread it down, and break it in 
pieces.  

ר  כד נַּיָּא ֲעשַּ רְׂ קַּ ֻקמּון; --וְׂ ִכין יְׂ לְׂ ה מַּ רָּ שְׂ א, עַּ כּותָּ לְׂ ִמנַּּה מַּ
ֵנא ִמן הּוא ִישְׂ ֲחֵריֹהן, וְׂ קּום אַּ ן יְׂ ֳחרָּ אָּ ֵיא-וְׂ מָּ דְׂ ה  ,קַּ תָּ לָּ ּותְׂ

ִכין לְׂ ִפלמַּ שְׂ הַּ   ., יְׂ

24 And as for the ten horns, out of this kingdom 
shall ten kings arise; and another shall arise after 
them; and he shall be diverse from the former, and 
he shall put down three kings.  

ִד   כה קַּ ִלל, ּולְׂ מַּ ה( יְׂ אָּ ד עליא )ִעלָּ צַּ יֹוִנין, ּוִמִלין, לְׂ יֵשי ֶעלְׂ
ת דָּ ִנין וְׂ יָּה ִזמְׂ נָּ שְׂ הַּ ר, לְׂ בַּ ִיסְׂ ֵלא; וְׂ בַּ ד ,יְׂ יֲַּהבּון ִביֵדּה, עַּ ִיתְׂ -וְׂ

ן ג ִעדָּ לַּ ִנין ּופְׂ ִעדָּ ן וְׂ   .ִעדָּ

25 And he shall speak words against the Most High, 
and shall wear out the saints of the Most High; and 
he shall think to change the seasons and the law; 
and they shall be given into his hand until a time 
and times and half a time.  

ה   כו דָּ מָּ ַהשְׁ דֹון, לְׁ ַהעְׁ ּה יְׁ נֵּ טָּ לְׁ שָּ א, ִיִתב; וְׁ ִדינָּ וְׁ
ה ַעד דָּ הֹובָּ א-ּולְׁ   .סֹופָּ

26 But the judgment shall sit, and his dominions 
shall be taken away, to be consumed and to be 
destroy unto the end.  

חֹות   כז וָּת תְׁ כְׁ א, ִדי ַמלְׁ בּותָּ א ּורְׁ נָּ טָּ לְׁ שָּ א וְׁ כּותָּ ּוַמלְׁ
ל ּה-כָּ כּותֵּ יֹוִנין; ַמלְׁ י ֶעלְׁ ַעם ַקִדישֵּ ִהיַבת, לְׁ א, יְׁ ַמיָּ  ,שְׁ
עּוןַמלְׁ  ַתמְׁ ִישְׁ חּון וְׁ לְׁ ּה ִיפְׁ א, לֵּ ַניָּ טָּ לְׁ ֹכל שָּ ַלם, וְׁ   .כּות עָּ

27 And the kingdom and the dominion, and the 
greatness of the kingdoms under the whole 
heaven, shall be given to the people of the saints 
of the Most High; their kingdom is an everlasting 
kingdom, and all dominions shall serve and obey 
them.'  

א ִדי-ַעד  כח ִניֵּאל ַשִגיא -כָּה, סֹופָּ ה דָּ א; ֲאנָּ תָּ ִמלְׁ
א תָּ ַתנֹון ֲעַלי, ּוִמלְׁ ִזיַוי ִישְׁ ַבֲהֻלַנִני, וְׁ יֹוַני יְׁ ִלִבי  ,ַרעְׁ בְׁ

ת. רֵּ  }פ{   ִנטְׁ

28 Here is the end of the matter. As for me Daniel, 
my thoughts much affrighted me, and my 
countenance was changed in me; but I kept the 
matter in my heart. {P} 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק א
 אז )החלום כתב( וראשי הדברים אמר: -)א( באדין חלמא כתב 
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  אבן עזרא 
 עתה אחל לפרש הנבואות: -)א( בשנת חדה לבלשצר 

 אמר יפת ראשי דברים דבר ולא כל דברים ולפי דעתי ככה ראשית דברי דניאל: -מלין אמר ריש 
  מצודת דוד 
 בשנה האחת לבלשאצר: -)א( בשנת 

 ראה דניאל חלום: -חלם 
 בהיותו ישן על משכבו והוא כפל ענין במ"ש כי החלום באה במראות המוח שבראש: -וחזוי ראשה 

 ת כל דברי החלום אבל לזולתו אמר רק ראשית הדברים ולא כולם:אז כתב לעצמו לזכרון א -באדין 
  מלבי"ם 

)א( בשנת חדא לבלשאצר, כבר ספר מסוף ימי בלשאצר ומלכות דריוש, רק כאן מתחיל החלק השני מזה הספר, 

י שבחלק הראשון ספר קורות דניאל ומכאן יתחיל לספר נבואותיו, ובאו דבריו ]חוץ מפסוק הראשון שהם דברי אנש

כנסת הגדולה שכתבו ספר דניאל כמ"ש חז"ל[ בלשון מדבר בעדו, שהוא עצמו כתב כל הדברים כמו שהם, ופי' 

רי"א שבעבור ירמיה נבא על נבוכדנצר שיעבדו הגוים אותו ואת בנו ואת בן בנו, לכן במלוך בלשאצר בן בנו הראה 

יה, עד עת קץ, דניאל חלם חזה, ולא אמר לו ה' שבמהרה תכלה מלכות בבל והראה לו ג"כ המלכיות שיעמדו אחר

חלם חלם, כמ"ש למעלה בנבוכדנצר להורות שהיה חלום נבואיי, וגם מפני שעקר החלום היה מחזה שראה צורת 

ד' חיות. וחזו ראשיה על משכביה, כי יש חלומות שבאים ע"י התפעלות מרוצת הדם והנפש החיונית שמקורם בלב, 

מיתרי המוח וכח השכל כי היה השפעה שכליית מעולם השכליים הנפרדים, הודיע ששורש החלום הזה היה מ

באדין חלמא כתב, שתיכף כשהקיץ משנתו כתב החלום כדי שלא ישכח ממנו דבר, ריש מלין אמר, מפני שהמכתב 

הזה דינו ככתבי הקדש אמר כל דבר בפיו טרם שהעלה אותו על ספר, שכן הדין בכותב כתבי הקדש ברוה"ק 

ק"א, וגם ר"ל שכלל ענין הד' מלכיות שבאו בחלום זה כבר ידע ע"י חלום נבוכדנצר, רק שם לא באו רק וכמ"ש במ

 ריש מלין ולא כל פרטי הדברים, על זה אמר שריש מלין של חלום זה כבר אמר בפתרון חלום נבוכדנצר:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק ב
 והנה: -)ב( וארו 

 רוחות נושבות באות מד' רוחות העולם ונלחמות עם הים הגדול וסוערות אותו:ד'  -ארבע רוחי שמיא מגיחין וגו' 
  אבן עזרא 

 בחזון הלילה: -)ב( ענה, עם ליליא 
 כמו ואלו ויש אומרים כי כמוהו וידע אלמנותיו שהוא ארמנותיו: -וארו 

 כמו יגיח ירדן: -מגיחין 
 לים הגדול: -לימא רבא 
  מצודת דוד 

 אמר ולא ספר הכל כ"א ראש מלין אמר לבני דורו:הרים קול ו -)ב( ענה 
 רואה הייתי במראה עם שינת הלילה ר"ל בעת השינה: -חזה 
 ר"ל והנה בארבע רוחות השמים מנשבות רוחות ויוצאות ממקומן אל הים הגדול: -וארו 

  מלבי"ם 
עת שראה החלום ראה ג"כ )ב( ענה דניאל ואמר, מכאן יתחיל דברי דניאל עצמו, חזה הוית בחזוי עם ליליא, שב

שהוא לילה, שלפעמים ידמה להחולם שרואה ביום והוא ראה שהוא לילה, וזה להורות שבאה הנבואה על הלילה 

הגדולה שהם הגליות, כמ"ש שומר מה מלילה, וגם זכריה אמר ראיתי הלילה כמש"ש, וארו ארבע רוחי שמיא 

נושבות בים הגדול ונלחמות בו, וכבר בארתי בנבואת מגיחן לימא רבא, שד' רוחות באות מד' רוחות העולם ו

זכריה, שהד' מלכיות מצויירים בד' רוחות העולם, שכ"א מד' מלכיות י"ל ממשלה ומקום מיוחד בא' מד' רוחות 

העולם, גם בארתי שהד' מלכיות הם תמיד במציאות רק שבכל זמן תתגבר מלכות אחת שהוא רוח אחד מרוחות 

הרוחות נכללים בו, וראה את העולם בדמות הים הגדול כי סערת הרוחות ניכר יותר בים, העולם ויתר המלכיות ו

 וחיות הים גדולות מחיות היבשה, כאילו כ"א סוער בים להתגבר ולתפוש ממשלה, ועי"כ ראה.
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק ג
 וד' חיות: -)ג( וארבע חיון 
 משונות זו מזו: -שנין דא מן דא 
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  אבן עזרא 
 חיות גדולות עולות מן הים שונות זאת מזאת: -וארבע  )ג(

  מצודת דוד 
 ארבע חיות גדולות עולות מן הים והיו משונים במראיהם זה מזה: -)ג( וארבע חיון 

  מלבי"ם 
)ג( ארבע חיון רברבן סלקן מן ימא, שיצאו הד' מלכיות לתפוש ממשלה זאח"ז, והנה ברוחות מצייר כחות השרים 

פיעים על האומות, שהם עומדים בד' רוחות המרכבה כמו שבארתי שם, ויחזקאל ראה אותם בצורת העליונים המש

חיות, ודניאל ראה החיות המשתלשלות מהם בממשלה בעולם השפל, וראה דמותם בתואר אחר כפי פעולתם 

יגדלו מיתר  בעולם התחתון, ובאר שהיו רברבן, כי זולתם יש גם חיות אחרות קטנות, ר"ל מלכיות קטנות, והם

המלכים ויוצאים מן הים למלוך בכפה, שנין דא מן דא, ובצורתם ראה שהם משונים זה מזה, כי כ"א י"ל ענין אחר 

 והנהגה וטבע אחרת:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק ד
היא כאריה ולה כנפי נשר זו היא מלכות בבל שהיתה מושלת באותה שעה  -)ד( קדמיתא כאריה וגפין די נשר לה 

 ראה אותה ירמיה שנאמר עלה אריה מסבכו )ירמיה ד( ואומר הנה כאשר ידאה וגו' )שם /ירמיה/ מח(:וכך 
 נמרטו כנפיה זו היא רמז למפלתה: -עד די מריטו גפה 
 ל' נסתלק מן הארץ רמז שתבטל המלכות מן הארץ: -ונטילת מן ארעא 

 ל' חלשות כמו ידעו הגוים אנוש המה סלה: -ולבב אנש 
  אבן עזרא 

הראשונה כאריה וכנפי נשר לה ורואה הייתי מרטו כנפיה ונשאוה מן הארץ ועל רגלים כאנוש הוצבה  -)ד( קדמיתא 

 ולב אנוש נתן לה:
  מצודת דוד 

 הראשונה תארה כאריה ולה כנפים כשל נשר: -)ד( קדמיתא 
וחוזק מעמדה בעזר רואה הייתי עומדת על עמדה עד אשר נתלשו כנפיה ונשאת מן הארץ ממקום איתן  -חזה 

 טיסת כנפיה שהנה להועיל לבל תפול:
 ועמדה על רגליה לבד כבן אדם כי מעתה לא היה לה עוד עזר מטסת הכנפים לעמוד בחוזק רב: -ועל רגלין 

ונתן לה לבב בן אדם שאין לו לב אמיץ כלב האריה והוא מרמז על בבל שנאמר בנ"נ עלה אריה מסובכו  -ולבב 

 יו נאמר הנשר הגדול )יחזקאל יז( וסופה עדי אובד:)ירמיה ד'( ואף על
  מלבי"ם 

)ד( קדמיתא כאריה, הראשונה שעלתה מן הים ]כי לא עלו כא' רק זאח"ז[ היה בצורת אריה, וכבר פי' חז"ל שרומז 

על מלכות בבל שמשלה אז, והיא היתה מולכת בכפה כאריה שהוא גבור בבהמה ולא ישוב מפני כל והוא מלך על 

כי האחרים היו פחותים ממנו כמו שהתבאר בחלום נבוכדנצר שהוא רישא דדהבא, והתבאר במרכבת  כולם,

יחזקאל שראה את החיה הזאת גם למעלה בצורת אריה, שכן אשור ובבל היה דגלם צורת אריה, עלה אריה 

]כמ"ש חבקוק א'[ מסבכו, ה' כאריה ישאג, כמש"ש. וגפי די נשר לה, זה מורה על מעופו בקלות לכבוש את העולם 

כנשר חש לאכול, ויחזקאל המשילו לנשר ארך הכנפים, חזי הוית עד די מריטו גפיה, בעת שראה מלכות בבל כבר 

היו כנפיו נמרטים, כי בימי בלשאצר לא עשו חיל ולא נשאו כנפים עוד לכבוש ארצות ומדי ופרס לחמו בשעריהם 

היא, ונטילת מן ארעא, ראה מיתת בלשאצר שניטל מן ולא עצרו כח נגדם שכבר היו כנפיהם מרוטות בעת ה

האדמה ונהרג, ועל רגליו כאנש הקימת, אז לא היתה עוד ארי טורף ושואג כי הוקמו על שתי רגלים שהם בבל 

וכשדים לבד ולא בתואר אריה רק בתואר רגלי אנוש חלושים ורפויי כח, ואח"כ ולבב אנש יהיב לה, נעשו חלשים 

 , כי אח"כ נשבת כל גבורתם ונשבתו מהיות עוד בין החיות:ורכי לבב כבני אדם
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק ה
 אחרת: -)ה( אחרי 

 שעלתה שניה מן הים: -תנינה 
 זה רמז למלכות פרס שתמלך אחר בבל שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים בבשר כדוב: -דמיה לדוב 
זאב נקראת מלכות פרס שנא' ע"כ הכם אריה מיער זאב לדב כתיב כמו דיבא תרגום של זאב שאף  -דמיה לדוב 

 ערבות ישדדם:
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 ולצד א' עמדה רמז לשיפסוק מלכות בבל תמתין פרס שנה אחת שתמלך מדי: -ולשטר חד הקימת 
שלש צלעות רבותינו פירשו ג' מדינות היו תמיד מורדות בה ומשלימות עמה פעמים בולעתן  -ותלת עלעין בפומיה 

ו בפומה בין שניה פעמים חוץ לשניה פעמים לתוכן ואני אומר תלת עלעין שלשה מלכים שיעמדו ופעמים פולטתן זה

 לפרס כורש ואחשורוש ודריוש שבנה הבית:
 בשר הרבה: -בשר שגיא 
  אבן עזרא 
 והנה חיה אחרת שנייה דומה לדוב ולצד א' הוקמה, וג' צלעות בפיה בין שיניה וכן אמרין לה קומי אכולי -)ה( וארו 

 בשר רב:
  מצודת דוד 

והנה חיה אחרת שניה לה דמתה לדוב וזמן מה הועמדה לצד אחד ושלשה צלעות בפיה בין שניה וכן  -)ה( וארו 

אמרו לה קום אכלי בשר הרבה והוא מרמז על פרס שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים בבשר כדוב ומה שהקימת 

פלת בבל ורק בארצה תמשול משך השנה אשר משלה לסטר חד הוא לרמז שלא תמשול בממשל רב מיד אחר מ

מדי אחר בבל וקודם לה ותלת עלעין ירמז על שלשת המלכים אשר העמיד והם כורש ואחשורוש ודריוש שבנה 

 הבית ובשר שגיא ירמוז על רב העושר כמ"ש בכורש ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים )ישעיה מה(:
  מלבי"ם 

מלכות מדי ופרס שכבשו את בבל ומלכו אחריהם, דמיא לדוב, שאין לו גבורה כמו הארי,  )ה( וארו חיוא אחרי, הוא

כי הם לא מלכו בכפה כמו נבוכדנצר שמלך על אשור ופרס ומדי וכל הכ"ז אומות שחשב ירמיה )סי' כ"ה(, וכן 

שאוכלים  בחלום הצלם ראה את מדי ופרס בצורת הכסף שהוא פחות מן הזהב ואינו חזק כמהו, וחז"ל אמרו

ושותים כדוב כמו שפרש"י ז"ל, ולשטר חד הקימת, כי באשר מדי ופרס היו שתי מלכיות מופרדות ודריוש מדאה 

קבל המלכות תחלה מצוין כאלו הדוב הלך תחלה בשני צדדים, פעם לצד מדי פעם לצד פרס, אבל אחר זה נשאר 

ת ומני אז נשארה תמיד ביד פרס עד דריוש עומד בצד אחד, כי אחר שמת דריוש, ירש כורש חתנו את כל המלכו

האחרון, ותלת עלעין בפומה בין שניה, שתפס שלש מלכיות שהוא מלכות בבל ומלכות אשור ומלכות מדי ופרס 

שהם שלשה צלעות העולם, ולכן מינה דריוש שלשה סרכין ממונה על כל המלכות כ"א על אחת מג' צלעות אלה, 

הדוב אין מזונותיו מבשר דוקא וניזון גם מדברים אחרים, וכן תחלה לא השחיתו  וצייר שאחז הצלעות בין שיניו כי

הפרסיים את הנכבשים תחתם כמו נבוכדנצר שהיה כאריה שטרף רק בשר הרוגים, וכן אמרין לה קומי אכולי בשר 

רוג את שגיא, ובכ"ז פקדו עליה ע"י הנביאים שתאכל בשר הרבה בשר הרוגי בבל, שהנביאים נבאו שתשחית ותה

 כל יושבי בבל, וזה לא היה מטבע הדוב הזה רק ע"י גזרת ה', שכן נבא ישעיה ויתר נביאים:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק ו
הם ד' מושלים שחלק להם אלכסנדרוס מוקדון במותו את מלכותו כמו שכתוב  -)ו( גפין ארבע וגו' וארבעה ראשין 

מלכות אנטיוכוס ונקרא נמר על שם שהיתה גוזרת גזרות על בספר יוסף בן גוריון שהחיה הזאת השלישית היא 

 ישראל מנומרות ומשונות זו מזו:
 וממשלה נתנה לה: -ושלטן יהב לה 

  אבן עזרא 
 אחר כן ראיתי והנה אחרת כנמר ולה כנפים ארבע ככנפי עוף: -)ו( באתר 

 כמו על גפי מרומי קרת וד' ראשים לחיה הזאת ושלטון נתן לה: -על גפה 
  ודת דוד מצ

אחר זה רואה הייתו והנה אחרת עולה כנמר ועל גופה ארבע כנפים כשל עוף וארבע ראשים היו להחיה  -)ו( באתר 

ההיא וממשלה ניתן לה והוא מרמז על מלכות יון ע"ש שגזרו גזרות על ישראל משונות זה מזה כנמר הזה המנומר 

אלכסנדרוס מלך מוקדון נחלקה מלכותו לארבע מלכיות בחברבורות וגפין ארבע וארבעה ראשין ירמז שאחרי מות 

 והם רומא ומצרים וא"י ופרס:
  מלבי"ם 

)ו( באתר דנא חזא הוית וארו אחרי כנמר, הוא מלכות יון, והנמר הוא ממין אריה ועז פנים יותר ממנו, כן אלכסנדר 

גם אלכסנדר עף לארבע רוחות העולם מוקדון היה חזק ועז פנים יותר מכולם, ולו גפין ארבע די עוף על גביה, כי 

כעוף השמים בזמן מועט לכבוש את כל ארבע רוחות הישוב, וארבעה ראשין לחיותא, כי אחרי מותו נחלקה מלכותו 

לד' ראשים כמ"ש עוד לקמן ]ח' כ"ב[ ארבע מלכיות מגוי תעמודנה, ושלטן יהב לה, אבל לה בעצמה שהוא 
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כי רק אחרי מותו נתפרדו לארבעה אבל בחיה עצמה היו כולם בחיה  אלכסנדר ניתן שלטון על כל הד' ראשים,

 אחת:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק ז
בלילה אחרת, השלש הראשונות ראה בלילה אחת, וזו בלילה אחרת על שם שהיא שקולה כנגד  -)ז( בחזוי ליליא 

 שלשתן בויקרא רבה:
 שיני ברזל לה: -ושנין די פרזל לה 

 הדק: מדיקה ושוחקת -ומדקה 
 מותר אכילתה: -ושארא 

 עשר קרנות זו פי' לו המלאך שהם עשרה מלכים שיעמדו לרומי קודם לאספסיינוס שחרב את הבית: -וקרנין עשר 
  אבן עזרא 
אחר כן רואה הייתי במראות הלילה והנה חיה רביעית נוראה ואיומה ותקיפא מאד ושיני ברזל לה  -)ז( באתר 

 ברגליה רמסה והיא משונה מכל החיות הראשונות וקרנות עשר לה: גדולות אוכלת ומדקה והנשאר
  מצודת דוד 
אחר זה רואה הייתי במראה שינת הלילה והנה עולה חיה הרביעי' נוראה ובעלת אימה ולה חוזק  -)ז( באתר 

 יתירה ומרובה ולה שינים של ברזל והמה גדולות ואכלה ושחקה הדק והנשאר רמסה ודרכה ברגלה:
היתה משונה מן כל החיות אשר עלו לפניה ועל כי לא מצא לה דמיון בכל החיות שבעולם לזה לא  -יה והיא משנ

 אמר למה היתה דומה כמו שאמר בשלש הראשונות ואך אמר שהיתה משונה מהן:
 והיה לה עשר קרנות בראשה: -וקרנין 

  מלבי"ם 
לות חשוך מאד, וארו חיוה רביעיא, היא מלכות רומי )ז( באתר דנה חזי הוית בחזוי ליליא, כי בו ראה לילה ארוכה וג

כמו שהסכימו רש"י והרמב"ן והרמב"ם באגרותיו, דחילא ואימתני ותקיפא יתירא, פי' הרי"א לפי שהצלחת רומי 

וממשלתה היה תלוי בג' דברים, באכזריות גדול להפחיד לב העמים שלא ימרדו בם, ועז"א דחילא, ובתבונה 

תם, ועז"א ואימתני, ובגבורה לנצח האויבים, ועז"א ותקיפא יתירא, ולפי שאלו המדות וחכמה רבה בסדר הנהג

נמצאו גם ביתר החיות כמ"ש איום ונורא הוא וכמש"פ שם, לז"א יתירא שהיו בחיה זו ביתר שאת, ושינין די פרזל 

ם הניזון, ממשיל בו רברבן, לפי שהשינים טוחנים את המזון הדק היטב ועי"כ מכניסים אותו לגופם ומתהפך לעצ

את מה שהיה ממנהג ממשלת רומי להפך את הממלכות הנכבשות תחתיה שיהיו גוף אחד עם מלכות רומי, רק 

הממלכות הרחוקות שלא הכניסו אותם תוך מלכותם והיו נפרדות היו שולחים לשם שרי צבאותיהם שהיו רומסים 

תוכה אמר שהיה לה שיני ברזל גדולות לבלוע  את העם ומשחיתים אותם, ונגד מה שבלעה מדינות גדולות אל

עצמות קשות, ועז"א אכלה ומדקה, ונגד המותר שלא הכניסה אל גופה ומלכותה, אמר ושארה ברגליה רפסה, 

והוא משניא מן כל חיותא די קדמיה, ר"ל שלא נדמית בשום דבר לחיות הקודמות, שהחיות הקודמות הגם שהיו 

דומות ג"כ באיזה דברים, אבל חיה זו משונה בכל דבר, ור"ל שהנהגת מלכותה  ג"כ משונות זו מזו בצורתם היו

וגבורתה ואריכת ימיה משונה לגמרי מן הקודמות, וגם אחר שהעמים שנכללו במלכות רומי תפשו אח"כ אמונות 

חיותא אחרות משונות לגמרי מאמונות המלכיות הקודמות שהיו עובדי ע"א, נשתנית א"כ גם בזה, וכן אמר המלאך 

רביעתא תהיה בארעא די תשנה מכל מלכותא, וקרנים עשר לה, לדעתי הוא עצמו עשר אצבעות הרגלים שראה 

נבוכדנצר בחלומו על חיה הזאת, שכתבתי שבאחרית הימים תכלול מלוכת רומי בתוכה עשרה ממלכות גדולות 

קו אח"ז לשתים, עד שלבסוף יהיו שהם ימשלו בכפה על כל הד' רוחות, והגם שתחלה היו כולם מלכות אחת, נתחל

נחלקים לעשר ממלכות אשר יתר הממלכות הקטנות נטפלות אליהם, כמו שבחיה השלישית ראה ד' ראשים הגם 

שבעמדה בימי אלכסנדר לא היתה רק ראש אחד וגם אחרי מותו חלק אותה ע"פ צואתו לי"ב מושלים בכ"ז אחר 

כן ראה את רומי במחזה עם העשר הקרנות, שיעמדו בסוף  שלבסוף היו לארבעה ראשים ראה אותה כן במחזה,

בעקבות רגליה שהם עשר אצבעותיה ראה שרשם בראש החיה, שנשאה עשר קרנות תיכף, ר"ל שנכללו בה כל 

 העשר מלכיות העתידות לעמוד והיו לראש אחד:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק יא
 עלתה חמתו של עתיק יומין:מקול הדברים הגבוהים שהקרן מדברת  -)יא( מן קל מליא 

 אבד גופה: -עד דקטלת חיותא והובד גשמה 
 ללבת אש הוא אשו של יעקב והיה בית יעקב אש וגו' )עובדיה א(: -ליקדת אשא 
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  אבן עזרא 
רואה הייתי אז מן קול מלות גדולות שהקרן ממללת, רואה הייתי עד נהרגה החיה ואבדה גופתה ונתנה  -)יא( חזה 

 ושאר החיות הסירו מלכותם ואורך בחיים נתן להם עד זמן מועד:למוקד אש 
  מצודת דוד 

 רואה הייתי אז מחמת קול דברי הגדולות אשר דברה הקרן הקטנה: -)יא( חזה 
 רואה הייתי עד אשר בעבור זה נהרגה החיה ונאבד גופה ונתנה לשריפת אש: -חזה 

  מלבי"ם 
די קרנא ממללא, ראה שעקר הדין והעון הנכתב בספרים הוא על קול )יא( חזה הוית באדין מן קל מליא רברבתא 

דברים הגדולים שהקרן מדבר, וכן קרן הישמעאלים, שהוא נביאם נותן תורתם דבר סרה על האמונה האמתיית 

ועל ה', ע"ז בא עקר הדין, חזה הוית וראיתי משפטו עד די קטילת חיותא שהוא בנטול כח הישמעאלים והובד 

 :גשמה וכו'
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק יב
 ולשאר המלכיות הסירו מן השמים ממשלתהון: -)יב( ושאר חיותא העדיו שלטנהון 

 וזמן נתן להם בחיים עד יום מועד לעתיד לבא מלחמות גוג ומגוג: -וארכה בחיין יהיבת להון 
 המתנה: -ארכא 

  מצודת דוד 
 ושאר החיות הם שלש הראשונות: -)יב( ושאר חיותא 

הוסר ממשלתם והמתנת זמן להשאר בחיים ניתן להם עד זמן ועדן ור"ל עד עת קבוע וירמז אשר בעבור  -עדיו ה

דברי מלך המזרח יאבד המקום כל מלכות ישמעאל ושאר מלכיות העכו"ם יוסר ממשלתם כ"א בזמנו אבל ישארו 

 בחיים עד בואם למלחמה עם גוג מלך המגוג ואז יפלו בנופלים:
  מלבי"ם 

( ושאר חיותא, יתר המלכיות העדיו שלטנהון, השלטנות הוא הממשלה ביד חזקה ובאכזריות, כמו ממשלת )יב

קסרי הרומים בעת החורבן זה יוסר אז, וארכה בחיין יהיבת להון, וישארו בחיים להנהיג בלא שלטנות, היינו בנחת 

 ובטוב שלא בדרך רצח עד זמן ועדן, עד שיגיע אחרית הימים הנועדים:
 

 ש"י דניאל פרק ז פסוק יגר
 הוא מלך המשיח: -)יג( כבר אנש אתה 

 שהיה יושב במשפט ודן את האומות: -ועד עתיק יומיא 
 הגיע: -מטא 

  אבן עזרא 
רואה הייתי במראות הלילה והנה עם ענני השמים כבן אנוש היה בא ועד קדמון ימים הגיע ולפניו  -)יג( חזה 

 הקריבוהו:
  מצודת דוד 

 רואה הייתי במראות שינת הלילה והנה עם ענני השמים היה בא כדמות בן אדם ועל מלך המשיח ירמז: - )יג( חזה
 והגיע עד הזקן המיושן בימים והקריבו אותו לפניו: -ועד עתיק 

  מלבי"ם 
)יג( חזה הוית בחזוי ליליא, עתה ראה מחזה חדשה, וגם אתה ראה עם הלילה כי עוד יהיה מחשך הגלות קיים 

בעת יעיר השחר ויבקיע מבין ענני אופל, וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתא מפני שבמראה הראשונה ראה ד' 

ראה ביאת מלכות שמים מענני חיות עולות מן הים הסוער ע"י הרוחות, תחת עליית החיות מעומק תהום רבה 

שמים ממרום, ותחת שאלה באו בצורת חיות טורפות בא בחיר ה' בתואר בן אנוש, שהחיות יצאו ע"י מלחמות 

וסערות והיה ענינם לטרף טרף אדם אכלו, ומלכות ה' תבא ע"י ההשכלה בתורת ה' ועשות מצותיו שזה מיוחס לבן 

ש הלז הנוחל מלכות שמים יבא עם העננים, שהעננים הם אדים אדם משכיל, והחיות באו מתהום רבה ובן אנו

הדקים מלאי רוח קל העולה מן המים והליחות אל הרום ומשם גשם נדבות על הארץ יריקו, וכן תהיה ביאתו ע"י טל 

הרוחני העולה ע"י תורתו ומעשיו שהם ענינים נעלים מן החומר והגשם היורד הוא למטה לארץ, כמ"ש כי טל אורות 

ך, וביאתו תתיחס לשמים לא לתהום רבה, כי יתנשא מן החומריית אל העליונים והרוחנים והוא עצמו מ"ש עני טל

ורוכב על החמור, שיכניע את החומר והגשמיית, ועד עתיק יומיא מטא, ראה שיתנשא במעשיו הטובים למעלה 
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א ע"י מעשיו וטוב ההכנה ים יתהלך, וקדמוהי הקרבוהי, שאחרי שיתנשקים ואת אלקראש עד יקרב אל האל

ים, כמ"ש ידעתיך בשם וגם מצאת חן קים אז תבא אליו גם כן הסיוע מלמעלה ויקריבהו אל האלקלהתקרב אל האל

 בעיני:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק יד
ולאותו בן אדם נתן ממשלת האומות דימה כחיות וישראל דימה כבן אדם על שהם ענותנים  -)יד( וליה יהיב שלטן 

 ים:ותמימ
 יסיר: -די לא יעדה 

  אבן עזרא 
ולו נתן שלטון ויקר ומלכות וכל העמים אומות ולשונות יעבדוהו שלטונו שלטון עולם לא יעבור ומלכותו  -)יד( וליה 

לא תשחת והנה ראינו כי המלאך לא פירש לו רק חיה הרביעית והיה כן כי שלש החיות הראשונות יוכל המשכיל 

חרונות, והנה יש לך לדעת שהטעם ארבע חיות בעבור כי הארבע מלכיות היו בפאות לדעתם מנבואת דניאל הא

שונות ולא ידעתי טעם הים הגדול כי כולם ביבשה היו אולי שנפש החיה הרומשת בים הגדול גדולה מנפש החיה 

ה אמר ההוה ביבשה וזאת הנבואה במות אויל מרודך ותחלת בלשצר והנה האריה מלכות כשדים והגאון רב סעדי

כי זאת המראה על דבר עבר והוא דבר נבוכדנצר ולבב אנוש יהב לה ששב לדעתו זהו ומנדעי יתוב עלי וזה איננו 

 נכון בעיני כי מה טעם לראות מה שעבר ומה תועלת להזכירו וזה הפירוש, הראשונה כאריה והוא נבוכדנצר:
 בנו אויל מרודך ובן בנו בלשצר שנהרג: -וגפין דנשר 

וכבר נשאוה אז מרטו הכנף ובלשון הקדש רבים וטעם ועל רגלין כאנש הקימת ולבב אנש שלב  -ארעא  ונטלת מן

האריה גדול מלב האדם והנה טעם שהיו כשדים בתחילה טורפים כאריה ובהרוג מלכם שפלו כשדים וקנו לב והיה 

והחיה השנית מלכות פרס כשאר כל האדם ויפת אמר כי טעם כאנש הקימת שיראו קלונה כל העולם ויפה פירש, 

שהשחיתה מלכות כשדים והיא הנמשלת לכסף בחלום נבוכדנצר וטעם ולשטר חד כי בצד אחד ממלכות כשדים 

הרג כורש ודריוש ג' ערים גדולות גם ראיתי זה כתוב בספר מלכי פרס זה ארבעים שנה ושכחתי שמות הערים וזהו 

גאון אמר כי זה רמז לאחשורוש שכתב ספרים להשמיד קומי אכולי בשר שגיא ממלכות כשדים, ורב סעדיה ה

ישראל הנקראים עם רב ועצום ומה טעם לפירוש הזה כי אחשורוש לא תפס מלכות כשדים בתחילה, והחיה 

השלישית נמשלת לנמר היא מלכות יון ותחלת מלכות אלכסנדרוס שהיה מלך עליהם והיא הנמשלת לנבוכדנצר 

עא וכן כתוב בנבואה ושולטן יהיב לה וזה שאמר וארבעה גפין הם ארבעה לנחשת ושם כתוב די תשלט בכל אר

המלכים שמלכו על מלכות אלכסנדרוס וזה דבר ידוע וככה אמר ותעלינה חזות ארבע תחתיה וכתוב שם לארבע 

רוחות השמים כאשר אמר ארבעה ראשים לחיותא ושם אפרשנו, והחיה הרביעית הנראה הוא מלכות ישמעאל היא 

בחלום נבוכדנצר לברזל ובנבואה כתוב ושינין די פרזל לה ולא הזכיר זאת הרביעית בנבואה השנית ולא  הנמשלת

ברביעית רק בנבואה הזאת פירש דבריה עד בוא הגואל ובנבואה השנית פירש דבר החיה השלישית והשלים כל 

ון די מלכיא אינון וטעם וקרנין דבריה עד בוא הגואל כי בימי אלה שתי המלכיות יבא כאשר הזכיר בחלום וביומיה

עשר שפשטה מלכות ישמעאל ברוב הישוב ואלה הם הקרנות מלכות בראסן ומלכות אצפהן ומלכות אלימן היא 

שבא ומלכות מיכא היא מישא לדעת הגאון רב סעדיה ומלכות מצרים ומלכות אפריקי ומלכות ישמעאל השוכנים 

אבטון ומלכות אלברבר והם מבני חם והם לבנים ומלכות באהלים במזרח ובמערב ומלכות פלשתים הם אלמר

הכושים והם מלכים רבים וכל אלה תורה אחת להם ודבר הקרן הקטנה עודנו עתיד כי זה יהיה קרוב מביאת הגואל 

כאשר אפרש וזאת הקרן עם יצא ממזרח שישוב לתורת אלה הקרנות והשחית ג' מלכיות וזה המלך יהיה חכם 

שלכו כסאות כל מלכי עכו"ם וזה יהיה בעמוד מיכאל שר הגדול כאשר יפרש והוא עתיק יומין ומדבר גדולות אז יו

 והיה רואה אותו במראות הנבואה שהיה זקן:
 הוא כסאו: -כרסיה 

הם הגלגלים ומרוב מרוצתם יצאו שביבי אש על כי גלגל האש תחת גלגל הלבנה בראיות גמורות ולא  -וגלגלוהי 

ישמשוניה כי הכל במצות השם הנכבד העליון הלא תראה כי מיכאל נקרא השר הגדול תתמה בעבור אלף אלפין 

והנה תחתיו משרתים והם צבא השמים שהם צבא השם וכן כתוב אני שר צבא השם שהשם הנורא נסמך אל 

צבאות שהם עומדות תמיד ואינם כלות כאשר פירשתי בספר השם הנכבד ועוד אגלה קצת סוד המלאכים 

ר יבינו והנה ראה כי השם יעשה משפט וישפוט כל הארץ והספרים יהיו פתוחים לפניו כדרך מספרך הקדושים לאש

אשר כתבת ויכתב בספר זכרון לפניו ועם דבר המלאכים אדבר על זה והנה פירש שראה די קטלת חיותא שתאבד 

סרה ממלכת כל אחת  כל מלכות ישמעאל רגע אחד בימים מועטים וטעם ושאר חיותא העדיו כי החיות הראשונות
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ונשארו הגופות וזאת החיה הרביעית יאבד גופם כלל ולא ישאר שריד ופליט לישמעאל, ויאמר רבי ישועה כי זה 

 כבר אנש הוא המשיח ונכון דבר רק הוא עם הקדש שהם ישראל:
ישראל  תוכל ללמוד מזה הכתוב כי כל הנעשה בארץ גזירות שמים הם ואמרתי שזה כבר אנש הוא -וליה יהיב 

שהוא שם המין בעבור שאמר דניאל על עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונים והטעם לעשות נקמה בחיה 

 הרביעית:
  מצודת דוד 

 ונתן לו הממשלה והכבוד והמלוכה וכל העכו"ם יעבדו לו: -)יד( וליה 
 ת:ממשלתו תהיה ממשלת עולם אשר לא תסור ומלכותו תהיה נצחי אשר לא תושח -שלטוניה 
  מלבי"ם 

)יד( ולא יהב שלטן ויקר ומלכו פי' מהרי"א שתחת שבעת הגלות אבדו כל כח לב והובא מורך בלבבם, יתן לו שלטן 

ותוקף, ותחת שהיו בזוים ושפלים, יתן לו יקר, ותחת שלא היה לו מלך ושרים, יתן לו מלכו בארץ הקדושה, עד שכל 

אומר שלטנה שלטן עלם, כי השלטן הוא ביד חזקה, ומדרך הטבע  עממיא לה יפלחון, וזה נגד היקר, ונגד השלטון

ממשלת עריץ לא תאריך ימים אבל היא תתמיד לעולם, ונגד מלכו אמר ומלכותה די לא תתחבל, שהמלכות היא 

מצד שהוא ראוי לזה, ולפעמים תתחבל המלכות אם יחבל מעשיו עד שלא יהיה ראוי עוד למלוכה, אבל מלכות זה 

 י רוח עועים יעביר מן הארץ ולא יחטאו עוד:לא תתחבל, כ
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק יז
 ד' מלכיות: -)יז( ארבעה מלכין 

  מצודת דוד 
 אלה החיות הגדולות אשר המה במספר ארבע הפתרון הוא אשר ארבעה מלכים יעמדו מן הארץ: -)יז( אלין 
  מלבי"ם 

מלכין יקומון מן ארעא, )הקימה שאחריו מ"ם מורה שקם  )יז( אלה החיות הגדולות שהם ארבע, מורות כי ארבעה

מן המקום להסתלק משם, כמו ויקומו משם האנשים )בראשית י"ח(, הודיע לו שלא ראה הד' מלכיות בבחינת 

עמידתם ומלכותם שלפ"ז לא היה לו לראות את בבל שכבר עבר זמנה והגיע עת סלוקה, רק שהראו לו הד' מלכיות 

לם, איך יסתלקו מן הארץ, וע"כ ראה גם את בבל העומדת לקום מן הארץ ולהסתלק ממנה, בבחינת סלוקם ובטו

כמ"ש שחזי די מריטו גפה ונטילת מן ארעא, שזאת רצו להראות לו, וע"כ לא בא המלאך עתה לבאר לו דבר מן הד' 

ר תבא בסוף מלכיות, באשר עקר כונת המחזה הזאת הוא להגיד סילוק הד' מלכיות ועמידת מלכות שמים אש

 כולם, ועז"א.
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק יח
 אלו ישראל שיטלו ארץ מאדום שהיא רביעית: -)יח( ויקבלון מלכותא קדישי עליונין 

  אבן עזרא 
בסוף המלכות קדושי עליון וירשו המלכות עד עולם ועד עולם ושב להזכיר  -)יח( ופירוש דבר כבר אנש ויקבלון 

והזכיר עתה אשר לא הזכיר בראשונה כי הקרן הקטנה תעשה מלחמה עם ישראל ותוכל דברי החיה הרביעית 

להם והנה פירש לו המלאך כי זה המלך האחרון במלכות ישמעאל ירע רעה גדולה לישראל וזהו ולקדישי עליונין 

אפרש בפסוק כי  יבלא ויסבר כי ירצה לשנות מועדי ישראל ותורתם ויהיו ישראל בצרה עד עדן ועדנין ופלג עדן וזה

 למועד מועדים וחצי והתברר מה שאמרתי שאמר המלאך ומלכותא יהיבת לעם קדישי עליונין:
  מצודת דוד 

 אח"ז יקחו המלוכה קדושי עליונים הם ישראל עליונים במעלה: -)יח( ויקבלון 
ם יאמר עולם על זמן ינחלו המלוכה עד עולם וחזר ופירש עד עלם עלמיא ור"ל עד עולם ממש כי לפעמי -ויחסנון 

 ארוך כמו ועבדו לעולם )שמות כא(:
  מלבי"ם 

)יח( ויקבלון מלכותא קדישי עליונין, ר"ל זה תכלית המחזה שלבסוף יקבלו המלכות אלה שהם קדושים בעולם 

מון העליון, וזה פי' הבר אנש שמטא עד עתיק יומין, כי התקדש ויקרב עד ה', ולפניו הקריבוהו, ויחסנון והם לא יקו

 מן ארעא רק יירשו המלכות עד העולם, ועד העולם הנצחי שיבא אחרי העולם הכלה ונפסד:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק כב
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 ונקמה נתן להם ממנה: -)כב( ודינא יהיב לקדישי עליונין 
  מצודת דוד 

ישראל מיד קרן עד אשר בא הזקן המיושן בימים ונתן משפט לקדישי עליונים ר"ל שפט משפט  -)כב( עד די אתה 

 הזאת:
 והגיע העת ונחלו ישראל הקדושים את המלוכה ור"ל כל הדברים האלה חפצתי לדעת פתרונם: -וזמנא 

  מלבי"ם 
)כב( עד שבא עתיק יומין ונתן די לקדושי עליונים, והזמן הגיע והקדושים יירשו את מלכות שמים, ר"ל כי הגאולה 

גם לפני הזמן, על העת רצון שהוא אם יתקדשו בקדושה יתירה עד  תלוי או בכלות הזמן המיועד, או בעת רצון

שיתקרב ה' אליהם, )שעז"א ועד עתיק יומין מטא וקדמוהי הקריבוהו, ואמרו חז"ל זכה וארו עם ענני שמיא כבר 

אנש אתא, מבואר שזה מדבר על עת הזכות שיתקרבו אל ה' ע"י רוב קדושתם שאז נקראו קדישי עליונים ואז 

צד הדין והמשפט, על צד זה אומר די אתא עתיק יומיא )שתהיה הגאולה ע"י ה'( ודינא יהיב )כי תהיה מצד יגאלו מ

הדין(, לקדישי עליונים )כי תהיה ע"י גודל קדושתם(, ועל צד הב' שיגאלו ע"י שיגיע הזמן )כמ"ש לא זכו בעתה(, 

צד שהיא נחלתם אף שלא יהיו קדישי אמר וזמנא מטה, ואז ומלכותא החסנו קדישין אז יקחו מלכות שמים מ

 יהם כמ"ש לא זכו עני ורוכב על החמור:קעליונים, רק קדושים יהיו לאל

 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק כג
 כה ענני המלאך הפותר לי את החלום: -)כג( כן אמר 
  מצודת דוד 

אשר תהיה משונה מאד כן השיב לי המלאך החיה הרביעית תרמז כי מלכות רביעית תהיה בארץ  -)כג( כן אמר 

 מכל המלכיות ותחריב כל הארץ ותדוש אותה ותשחק אותה הדק:
  מלבי"ם 

)כג( כן אמר והשיב לו המלאך, החיה הרביעית מורה על מלכות רביעית שתהיה בארץ שתהיה משונה מכל 

י' של ושארא המלכיות כנ"ל )פסוק ז'(, ותאכל כל ארעא הוא נמשל של השנים רברבן, ותדושנה ותדקינה הוא הפ

 ברגליה רפסה:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק כו
 והדין נתישב לפני המקום: -)כו( ודינא יתב 

 ושולטנו וממשלת של אותו המלכות יסירו מן השמים: -ושלטנה יהעדון 
  מצודת דוד 
 ואח"ז ישב עדת המשפט ויסירו ממשלתו להשמידו ולהאבידו עד סופו ותכליתו: -)כו( ודינא 

  מלבי"ם 
)כו( ודינא יתיב, אח"ז בזמן הדין הגדול ישב ה' על כסא דין, זה פי' עמ"ש עד כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב, ושלטנה 

 יהעדון זה פי' עמ"ש עד די קטילת חיותא:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק כז
 יהיו נשמעים למצותו לעשותו: -)כז( וישתמעון 

  מצודת דוד 
ה והגדולה של מלכיות העכו"ם אשר תחת כל השמים יהיה נתון לעם קדושי והמלכות והממשל -)כז( ומלכותא 

 עליונים והם ישראל:
 מלכותו תהיה מלכות עולם וכל המושלים יעבדו אותו ואליו ישמעו לכל אשר יצוה: -מלכותה 
  מלבי"ם 

סוק י"ד[ וליה יהב )כז( ומלכותא זה פי' מ"ש ]פסוק י"ג[ וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתא, ועי' מה שכתבתי ]פ

שלטן ויקר ומלכו, אמר ומלכותא ושלטנא ורבותא יהיבת לעם קדושי עליון כנ"ל, ופי' שהבר אנש הם קדישי עליונים 

 ומשיח אלהי יעקב בראשם:
 

 רש"י דניאל פרק ז פסוק כח
 כאן: -)כח( עד כה 
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 הרבה היו מחשבותי מבהלות אותי: -שגיא רעיוני יהבלונני 
 ראית יופי ותארי נשתנו:מ -וזיוי ישתנון 
 בלבי צפנתי: -בלבי נטרת 
  מצודת דוד 

 עד הנה סוף של דבר החזון: -)כח( עד כה 
אני דניאל הרבה מאוד הבהילו אותי מחשבותי וזוהר פני נשתנה עלי והדבר ההיא שמרתי בלבי כי לא אמר  -אנה 

 לבני דורו כ"א ראשית הדברים ולא כולם וכמ"ש למעלה ראש מלין אמר:
  מלבי"ם 

)כח( עד כה, גם זה מדברי המלאך, שא"ל שעד שתעמוד מלכות שמים מלכות הנצחי אז יהיה סוף כל הדברים, 

ותכלית מעשה ה' בעולמו, שכל הגליות והד' מלכים היו הכנה ואמצעיים אל התכלית הזה הנשגב שהוא סוף כל 

החזון בהתפעלות גדול יתר מאד באשר היה חזון המעשים, ואני דניאל רעיוני מאד הבהלוני וזיוי השתנה, כי היה 

נורא הצופה לזמן רחוק עד אחרית הימים, ובא עליו בכח גדול מאד, ומאז שמר הדבר בלבו ולא גלה הדבר לשום 

 אדם, באשר נודע לו, כי עוד יבא לילה ארוכה ואפילה מנודח ולא רצה להכאיב לב אסירי התקוה:
 

 


