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 תנוכה תשע"ט

 

ל־ִמְׁשְּכֵבּ֑ה ֵּבאַדִ֙ין֙ ֶחְלָמ֣א ְכַת֔ב ֵר֥אׁש  ִּבְׁשַנ֣ת ֲחָד֗ה ְלֵבְלאַׁשַּצר֙ ֶמֶ֣ל, ָּבֶב֔ל ָּדִנֵּיאל֙ ֵחֶ֣לם ֲחָז֔ה ְוֶחְזֵו֥י ֵראֵׁשּ֖ה ַעֽ
ר׃ יְלָי֑א ַוֲארּ֗ו ַאְרַּבע֙ רּוֵח֣י ְׁשַמָּי֔א ְמִגיָח֖ן ְליַ  ִמִּל֖ין ֲאַמֽ א׃ָעֵנ֤ה ָדִנֵּיאל֙ ְוָאַמ֔ר ָחֵז֥ה ֲהֵו֛ית ְּבֶחְזִו֖י ִעם־ֵלֽ  ָּמ֥א ַרָּבֽ

א׃ י־ְנַׁש֖ר ַלּ֑ה ָחֵז֣ה ֲהֵו֡ית ַעד֩ ִּדי־ ְוַאְרַּב֤ע ֵחיָון֙ ַרְבְרָב֔ן ָסְלָק֖ן ִמן־ַיָּמ֑א ָׁשְנָי֖ן ָּד֥א ִמן־ָּדֽ ַקְדָמְיָת֣א ְכַאְרֵי֔ה ְוַגִּפ֥ין ִּדֽ
ּה׃ְּמִר֨יטּו ַגַּפ֜יּה ּוְנִט֣יַלת ִמן־ַאְרָע֗א ְוַעל־ַרְגַלִ֙ין֙ ֶּכֱאָנׁ֣ש ֳהִקיַמ֔ ַוֲארּ֣ו ֵחיָו֩ה ָאֳחִר֨י ִתְנָיָנ֜ה  ת ּוְלַב֥ב ֱאָנׁ֖ש ְיִה֥יב ַלֽ

יא׃ָּדְמָי֣ה ְלֹד֗ב ְוִלְׂשַטר־ַחד֙ ֳהִקַמ֔ת ּוְתָל֥ת ִעְלִע֛ין ְּבֻפַּמּ֖ה ֵּב֣ין שניה [ִׁשַּנּ֑ה] ְוֵכן֙ ָאְמִר֣ין ַלּ֔ה קּ֥ומִֽ   י ֲאֻכִ֖לי ְּבַׂש֥ר ַׂשִּגֽ
ֳחִרי֙ ִּכְנַמ֔ר ְוַלּ֨ה ַּגִּפ֥ין ַאְרַּב֛ע ִּדי־עֹ֖וף ַעל־גביה [ַּגַּבּ֑ה] ְוַאְרְּבָע֤ה ֵראִׁשין֙ ְלֵח֣יָּבאַת֨ר ְּדָנ֜ה ָחֵז֣ה הֲ  ְוָת֔א ֵו֗ית ַוֲארּ֤ו ָאֽ
ּה׃ ִביָעָא֡ה] ּדְ  ְוָׁשְלָט֖ן ְיִה֥יב ַלֽ יְלָי֗א ַוֲארּ֣ו ֵחיָו֣ה רביעיה [ְרֽ יְמָתִנ֨י ָּבאַת֣ר ְּדָנה֩ ָחֵז֨ה ֲהֵו֜ית ְּבֶחְזֵו֣י ֵלֽ ִחיָלה֩ ְוֵאֽ

ְכָל֣ה ּוַמֱּדָק֔ה ּוְׁשָאָר֖א ברגליה [ְּבַרְגַלּ֣ה]  י־ַפְרֶז֥ל ַלּה֙ ַרְבְרָב֔ן ָאֽ ָרְפָס֑ה ְוִה֣יא ְמַׁשְּנָי֗ה ִמן־ְוַתִּקיָפ֜א ַיִּת֗יָרא ְוִׁשַּנִ֨ין ִּדֽ
ּה׃ ָדַמ֔יּה ְוַקְרַנִ֥ין ֲעַׂש֖ר ַלֽ יָוָתא֙ ִּד֣י ֽקָ   ָּכל־ֵחֽ

  (דניאל ז)
  

: ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה י ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש ָּפַתר ְקָרָיא ַּבָּגֻלּיֹות, ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו, ֶזה ָּגלּות ָּבֶבל, ֶׁשֶּנֱאַמר (ירמיה ד, כט)ַרּבִ 
ּות ָיָון, ֶׁשֶהֱחִׁשיָכה ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְגֵזרֹוֵתיֶהן, ֹתהּו. ָוֹבהּו, ֶזה ָּגלּות ָמַדי (אסתר ו, יד): ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן. ְוחֶׁש,, ֶזה ָּגל

ת ַמְמֶלֶכת ָהְרָׁשָעה, ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶׁשָהְיָתה אֹוֶמֶרת ָלֶהם, ִּכְתבּו ַעל ֶקֶרן ַהּׁשֹור ֶׁשֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ֵּבאQֵהי ִיְׂשָרֵאל. ַעל ְּפֵני ְתהֹום, ֶזה ָּגלּו
ֵהיַא, ָמה ְדַאְּת , ַמה ַהְּתהֹום ַהֶּזה ֵאין לֹו ֵחֶקר, ַאף ָהְרָׁשִעים ֵּכן. ְורּוַח ֱאQִהים ְמַרֶחֶפת, ֶזה רּוחֹו ֶׁשל ֶמֶל, ַהָּמִׁשיַח, ֵחֶקר ְּכמֹו ַהְּתהֹום

ָּמִים, ִּבְזכּות ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַּכַּמִים, ָאַמר (ישעיה יא, ב): ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה', ְּבֵאיזֹו ְזכּות ְמַמְׁשֶמֶׁשת ּוָבָאה, ַהְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני הַ 
  ֶׁשֶּנֱאַמר (איכה ב, יט): ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב,.

  רבה, ב, ד) (בראשית
  

שברא השם יתברך הכל, בודאי נברא הכל לכבודו, כי אי אפשר שיצא דבר מן הא' והוא כנגדו שאם כן יהיה ור"ל כי מאחר 
הדבר כנגד עצמו. ודבר זה אינו כלל, רק הכל נברא לכבודו. ואם כן כיצד ימצאו המלכויות המבטלים כבודו יתברך. רק שיש 

  וזה היה סבה עצמית. כאן חסרון בבריאה עצמה, שהחסרון אינו מפעולת השם יתברך, 
***  

ובסילוק ארבע מלכויות אלו נאמר: (זכריה יד, ט) והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד. וכל זמן 
שאלו ארבע מלכויות מושלים בעולם אין כבוד השם יתברך נגלה בעולמו. לכך אלו ארבע מלכויות מצד החסרון שיש בבריאה, 

נמצא הבריאה בשלמות הגמור רק כי יש בו חסרון. ואין החסרון הזה מצד השם יתברך אשר ברא הכל, רק שאי אפשר שיהיה 
מצד העולם הנבראים. ולרמוז על זה כתב: (בראשית א, א ב) בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. והארץ היתה תהו 

פני תהום, כל זה חסרון שהיה דבק ומצורף אל דבר אחר. ובהו וכו'. כי הארץ היא התחתונים, לכך הייתה תהו ובהו וחושך על 
  וכל אלו שמות תהו ובהו, שלא היה הבריאה בשלמות ומורה על החסרון הדבק בבריאה. 

***  
ומצד החסרון הזה שהיה בבריאה, עמדו ארבע מלכויות אלו, שלקחו המלכות מן ישראל, אשר האומה הזאת נבראת לכבוד 

ה מג, כא) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו. ואלו ארבע מלכויות שנחלו המלכות מן ישראל הם השם יתברך, וכדכתיב: (ישעי
מבטלים כבודו יתברך בעולם הזה התחתון. כי אף ימצא בהם דבר מה שנותנים כבוד לשמו יתברך כמו שיתבאר, הלא לא 

אין זולתו, דבר זה ממעטים האומות. מעוקצם ולא מדובשם השם יתברך חפץ, כי עיקר כבודו מה שהוא יתברך אחד בעולמו ו
  ולא נבראו לזה רק ישראל שהם עם אחד כמו שרמז הכתוב: (ישעיה מג, כא) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו.

***  
  אמנם כאשר ראה נבוכדנצר הרשע ארבע מלכויות, ראה אותו בתואר ובצלם האדם, וראה (דניאל ב, לב ג)

צלמא ראשה די דהב טב חדוהי ודרעוהי די כסף, מעויה וירכתה די נחש. שקוהי די פרזל, רגלוהי מנהון די פרזל ומנהון די  הוא
  חסף.

כי אצל נבוכדנצר לא היה חסרון לאלו מלכויות, לכך ראה אותם בדמות צלם אדם, כמו שראה דניאל מלכות מלך המשיח. ועם 
. וראוי שיהיו נראין אלו ארבע מלכויות אדם אחד, וזה כי יש באדם שלושה דברים, כל זה יש כאן הפרש גדול, כמו שיתבאר

האחד כוח שכלי, ומלרע ממנו כוח נפשי, ומלרע ממנו כוח גופני אשר הוא מוטבע בגוף לגמרי, ואלו הם שלושה חלקים. ויש 
בארנו עניין אלו ארבעה דברים בכמה  כאן עוד כוח משותף אשר הוא כולל כל אלו השלושה ביחד, כמו שיתבאר אחר כך. וכבר

מקומות, במסכת אבות אצל הקנאה התאווה והכבוד, ואין להאריך במקום הזה בעניין זה, אבל הדברים האלו ידועים לבעלי 
  החכמה. 

***  
כך יש לפרש, כי בודאי מה שראה ארבע מלכויות בצלם אדם, כי אלו ארבע מלכויות הם כמו ד' כוחות שהם באדם. האחד הוא 

השני כוח נפשי, וכוח זה, אף כי הוא גם כן הוא כגוף של אדם, אינו מוטבע כוח בגופו כמו שהוא הכוח שלפני זה.  כוח גופני,
השלושה הוא שכלי, שהוא נבדל לגמרי מן הגוף, כמו שהוא עניין השכל שהוא נבדל. ואף כי נראה ברור כי כוח השכלי באדם 

  הכוח. הוא עליון במעלה, מכל מקום אינו כל כך בממשלה ו
ולפיכך כך סדר אלו המלכויות, כי כוח הנפשי הוא כוח פועל יותר כאשר ידוע, ולמטה ממנו כוח הגופני שאינו פועל כל כך. 

  וכוח השכלי, אף כי בודאי יותר במעלה. אבל כוח הממשלה יש לייחס אל כוח הנפש. 
***  
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, כי מלכות ראשון היה לו החשיבות והממשלה ביותר, כמו שאמר אליו דניאל: לפיכך יש ליתן כוח נפשי אל המלכות הראשון
(דניאל ב, לז) אנתה מלכא מלך מלכיא. וכך אמר גם כן דניאל במראה השנית: (שם ב, לח) אנתה הוא ראשה די דהבא. ולכך 

ד החלק הנפשי שבאדם שהוא כוח אמר: (שם ז, ד) וגפין די נשר לה, הוא הנשר שהוא פורח בגובה כמו שיתבאר, וזהו הוא כנג
  מושל. 

***  
והיה מלכות השני מלכות מדי, והוא כוח גופני באדם כוח פחות מהראשון. וכל עניין כוח הגוף הזה שהוא לעולם חסר והוא 

  י תנינה דמיה לדב... מקבל תמיד, וכנגד זה מלכות שניה. ולכך אמר דניאל על מלכות זה: (דניאל ז, ה) וארו חיוה אחר
  ואמרו בפרק עשרה יוחסין (קידושין עב, א):

וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב (שם ז, ה). תני רב יוסף אלו פרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, ומסורבלין כדוב, ומגדלין שער 
  כדוב, ואין להם מנוחה כדוב.

פירש, שהם מבקשים תמיד לבלוע, כך הוא מדתם. ולכך כתיב אצל מלכות זה במגלת אסתר: (אסתר י, א) וישם המלך אחשורוש 
מס על הארץ ואיי הים. ומה בא הכתוב הזה לומר, מה שאמר ששם המלך מס על הארץ. רק שבא לומר, שכל זה כוח אחשורוש 

ה היה עצם מלכות שניה. וכן אמר דניאל על זאת החיה: (דניאל ז, ה) וכן שהיה חסר ומבקש תמיד למלאות נפשו מן העושר, וז
אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא. וכן אמרו: (מגילה יא, א) אחשורוש... ורבי חנינא אמר שהכל נעשו רשין בימיו... וכל זה שרצה 

ר לו ישראל בעד כסף, שזהו עניין כוח למלאות נפשו מן תאוותו הגופנית. וכאשר ידע המן עניין אחשורוש, רצה גם כן שימכו
אחשורוש ובזה יהיה ח"ו בולע את ישראל. ומפני כי אחשורוש תמיד חפץ לבלוע, ולפיכך אמר להמן הכסף נתון לך, ולא שאין 
אני רוצה הכסף שלך, רק מקבל אני ממך וחוזר אני ונותן לך ולא אחזיק בכסף, שזה ודאי היה לו גנאי גדול לקבל כסף ולתת 

אחד להריגה בשביל כסף. רק בשביל אהבת כסף, היה מקבלו וחוזר ונתן הכסף אליו, וכבר בארנו במקומו (אור חדש ד"ה  עם
  ועשרת אלפים) מעניין זה. כלל הדבר, כי עניין מלכות השניה שהיה חפץ ורוצה לבלוע הכל. 

***  
כי מלכות זה הוא כנגד חלק השלושה שבאדם. כי חלק השלושה הוא השכל, והמלכות שאחריו ראה אותו דניאל כנמר, מפני 

שהמלכות הזה היה בו החכמה והתבונה, וכמו שיתבאר זה באריכות. כי כל עניין המלכות זה שהיו מבקשים החכמה, וכמו 
היו רוצים שתהיה  שהוא מבואר מן היונים, וכמו שיתבאר. ולכך היו נותנים דעתם על התורה ולבטל אותה מישראל, כי לא

החכמה, בפרט שהיא יותר חכמה והיא יותר עליונה מן החכמה האנושית שהיה להם, כמו שהיא התורה שהיא החכמה על 
הכל. והחכמה הזאת שהיא על הכל לא שייך אל האומות כמו שהוא מבואר במדרש. וכך אמרו במדרש: (איכה רבה ב, יג) מלכה 

ך אדם יש חכמה בגויים תאמן, הדא הוא דכתיב (עובדיה א, ח) והאבדתי חכמים מאדום ושריה בגויים אין תורה. אם יאמר ל
ותבונה מהר עשו. יש תורה בגויים אל תאמן, דכתיב מלכה ושריה בגויים אין תורה. ולכך המלכות, הם היונים, לא היו מתנגדים 

שי הזה שהוא דומה לנמר, כי זאת החיה היא לישראל כי אם בתורתם, וכמו שיתבאר עניין זה. וזה שראה דניאל מלכות השלי
עז ביותר, וכמו שאמרו: (אבות פרק ה, משנה כ) הוי עז כנמר. וזאת המידה היא שייכת אל אשר הוא מוכן אל החכמה, כמו 

  .שאמרו ז"ל: (אבות פרק ב, משנה ה) ולא הביישן למד. ולכך מדת ישראל היא עזות, כמו שאמרו במסכתא ביצה (כה, ב).
***  

הרי לך מפורש הדברים שאמרנו, כי המלכות הד' שקולה כנגד כל השלשה מלכויות. ולכך ראה דניאל את שלשתן בלילה אחת, 
דבר זה מפני כי כאשר יש בו ומלכות רביעית בלילה אחת בפני עצמו. ומה שריש לקיש סבר שהיא יותר שקולה משלשתן, 

שלשה אשר יש בג' מלכויות כל כוח יש לו סיוע מן השני דודאי שני אנשים שהם ביחד ואחד הוא בלבד, אין האחד הוא שקול 
כמו חצי השנים שהם ביחד, כי טוב השנים ביחד מן האחד, שהאחד הוא סיוע אל השני. ולפיכך אמר ריש לקיש כי המלכות 

  .לשה היא יותר מן אלו שלשה, כאשר הם מחולקים שכל אחד ואחד בפני עצמושהיא כוללת אלו הש
  מהר"ל, נר מצוה)(

  
הככר המסויג, שהרוח הגדול עומד בו לעד, הוא מבונה לא מרוח אחד פרטי, אפילו אם יהיה נחמד ונעים ואדיר כהמוסר 
המוחלט בעצמו, כ"א מרוחות כלליים, אשר במזוגם ואריגתם האורגנית יציגו לנו את חזות הכל, ויבטיחו לנו מזון לקיום 
האידיאלים ותוצאותיהם המעשיות והשכליות. כשאנו נושאים את עינינו אל האופק הרוחני הרחב אנו מוצאים אתו משתרע 

עולם התרבותי: הרוח האלהי, רוח המוסר המוחלט, הרוח האמוני, ורוח לפנינו, בארבע רוחותיו הממלאים את כל חללו של ה
הלאומי; א) רוח אלהים, הכללי, החפשי והמוחלט, הרם מכל מדע ורגש; ודוקא מתוך רוממותו על כלם הוא מכשיר את המקום 

וחני של ההויה כולה; לכל התרחבות החיים של כל המדעים וההרגשות היותר אדירות ויותר כוללות ומקיפות את כל המצב הר
ב) רוח המוסר המוחלט, שהוא בא באנושיות בתור תוצאה מסובבת מתוך התביעה האלהית, המתנוצצת בנשמתה הכללית 
של האנושיות ומתגלה לפעמים גם בתור חזיון אדיר לבדו בהעלמת מקורו; ג) רוח האמונה, היא האספקלריא שמתוכה תראינה 

ם, כל התיאוריות הנכללות באורח אצילות ברוח האלהי העליון, וברוח מוסר המוחלט; ד) באופן הקרוב למעשה והליכות החיי
רוח הלאומי, הקובע את התחום החברותי, בהשלמתו המוגבלת, מקבל לתוכו את כל האורות במטבע המיוחדת לו ונוטל ג"כ 

נו והקודמים לו. כמובן, יש המון רב תמציות רבות מהצדדים של ההכרות והנטיות הכלולות בשלשת צדדי הרוח, העליונים ממ
של חזיונות החיים ואידיאלים נשגבים, שבכל פרט ופרט מהם נוכל להכיר את החותם המיוחד של אותו דרך הרוח, שממנו 
הם נובעים. אפס, התכסיס השלם לא ימצא כי אם בהשפעה השלמה של ארבעת הרוחות הללו במילואם, וביותר בשילובם 

  י והאהוב זה לזה, בכל זרמי החיים ההולכים ומסתעפים.האורגני וביחושם הח
  (הרב קוק, טללי אורות)


