
 מעט עזר י?זר44בהטשלם
 חשמונאי ובית דניאלחזון
 אריאל יגאלהרב

 במקרא חשמונאי ביתתקופת
 מלכות במקרא. הוזכרה לא ולכן הנבואה עידן אחרי מתרחשת חשמונאי ביתתקופת
 של הגדולים הנצחונות תועדו שם תענית, במגילת אחר, בספר הונצחו וגלגוליההחשמונאים
 משמעות באירועיה ראו לא חכמים הקודש, ברוח נכתבה לא זו מגילה חג. ימי ונעשוהתקופה
 למה אסי: רב "אמר כנאמר: המקרא, ספרי בין אל להיכנס ראויה שהיא חשבו ולאנצחית
 איכא והא הנסים. כל סוף אסתר אף הלילה, כל סוף שחר מה לך: לומר לשחר? אסתרנמשלה
 היהודית, המדינה אבדה שני, בית חורבן עם ואכן, אמרינן".י קא לכתוב ניתנה -חנוכה!
 בטלה.2 תענית ומגילת החשמונאים, מלחמות של המדינית תוצאתהאבדה

 את גם תיארו אלא דורם, באירועי רק לא עסקו הנביאים מספק. אינו זה הסבראולם
 ימינו עד ראות והרחיקו בימיו שיקרה על שני בית נביאי דלגו אפוא מדוע העתידה.הגאולה
 הוא עליו האוצר את מכיר ואינו רחוקיפש אוצרות המגלה לקוסם זאת להמשיל האיןאלה?
 בעצמו?יושב

 מספיק עוסקים לא הלומדים שאנו אלא התקופה, את הזכירו שהנביאים היאהאמת
 בנק ?ל ציון בניך ועוררתי אפרים מלאתי קשת יהודה לי דרכתי "כי בזכריה: כךבדבריהם.

 שני, בית בימי שיהיה ל"מה שמכוונים דברים אלו יג(. ט, )זכריה ~בור" כחרב ולמתיה?7
 דרוכה כקשת יהיה ויהודה הטבע, כדרך שלא ה', תשועת ע"י יון בני את יהודה בנישינצחו
 עם יחד רואה שהנביא אלא, ורד"ק(, ברש"י כן וראה )מלבי"ס, היונים" עם ללחום ה'ביד

 ומגוג גוג בעת לבא "שלעתיד נוספת: אמירה גם בדבריו וגנז לבוא, העתיד את הקרובהעתיד
 השני הבית אל היחס מלכתחילה ומגוג". גוג עם ללחום ה' קשת ויהיו אפרים בנייתעוררו

 היו "ראויים חולף: זמני, בית או השלמה. לגאולה יסוד להיות יכול הוא מורכב,הוא
 צח סנהדרין )בבלי, החטא" שגרם אלא ראשונה כביאה שניה בביאה נס להם לעשותישראל
ע"ב(.

 מדרבנן לכתוב שניתנה חנוכה איכא "...דהא נאמרה: ד"ה ע"א, ז מגילה בתוספות ע"א. כס יומאבבלי,1.
 וכמה ושרטוט גידין צריכה דהא טפי, מהניא דמגילה דכתיבה אלחנן הר"ר ותירץ תענית?במגילת
 תענית". במגילת צריכי דלאדברים

 יהושע ורבי יוחנן רבי תענית, מגילת בטלה אמרי: חנינא ורבי "רב ע"ב: ע"ב-יט יח השנה ראשבבלי,2.
155 בטלו". - והלכתא תענית... מגילת בטלה לא אמרי: לויבן
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 מרכזי מקום אתה ולעימות יוון למלכות דניאל הקדיש הזה, הקצר האזכורלעומת
 בחזונו.3

 דניאל בחזון יווןמלכות
 ברמה שישלטו המלכויות ארבע של תבנית באמצעות ההיסטוריה מהלך את וניארדניאל
 השלישית: המלכות היא יוון מלכות במהלכה.בעולם

 גביה( )כתיב: גבה על עוף די ארבע גפין ולה כנמר אחרי וארו הוית חזה דלהבאסר
וארבעה

 ראשיי
 1(.4 ז, )דניאל לה יחיב ושלטן לחיותא

 כנפי עם נמר מכונפת, חיה בדמות מתגלה השלישיתהמלכות
 החיות עוצמת דרגת עוף.5

 חזק נעשה הצירוף יותר, משונות נעשות הן אבל ונמר. דב ויורדת-אריה, לכאורהפוחתת
 ארבע.6 מופיעות כנפים שתי ובמקום ועז, זריז טורף הוא הנמר יותר, ואלים יותר מהיריותר,

 והשעיר, הצפיר את זה מול זה ומעמיד ח( )פרק הבא בפרק יוון את לתאר חוזרדניאל
 פרס: מלכות מול יווןמלכות

 מהדו מציל ואין לפניו יעמדו לא חילת וכל ונגבה וצפינה ימה מנגח האיל אתראיתי
 כל 19י על המ?ךב מן בא הלזים צפיר והנה קבין הןיתי ואני והגדיל. כרצניוקווה
 איער הקרנזם בטל האקל ?ד ושא ?יניו. בין חזות קרן והצפיר בארץ נוגע ואיןהארץ
 ויתמרמר האיל עצל מגי? וראיתיו לחו. בחמת אליו וירץ האבל לפני עקדראיתי

 וילוליכהו לפניו ללמד באיל לח היה ול'א קרניו שתי את וזיקי קאיי טת י"הטליי
 לאחת ומ7 השמים. רוחית לארבע תחתיך טךבע עזית ותקלנה שקיווה הקרןנשברה וכעצמי מאד ?ד הגדיל הלזים וצפיר מזדו. לאיל מציל היה ולא וירמסהואך?ה
 עד ותגדל הצבי. ואל המזרח ואל הנגב אל !תר ותגדל מצ?יךה אחת קרן !צאמהם
 הגדיל הצבא שר ועד ותרמסם. לכוכבים 1מ7 הצבא מן ארצה ותפל השמזםצבא
 בפקוע התמיד על תנתן וצבא מקדשו. מכון והשלך התמיד הרים( )כתיב: הרםוממנו
 ופוליסה. ורמה אך?ה טסתוסרך
 התמיד התזין מתי ?ד המדבר לפלמיני קדוש אחד ויעמר מדבר קדיש אחדואשמיה
 מאות ושלש אלפים בקר ערב ?ד איי ויאמר מרמס? וצבא וקדש תת עומםוהפשע
 ד-יד(. )ח, קדשונצדק

 לחנוכה. הקשורים החלקים הובאו וכאן ואסתר, דניאל על והדס' 'מור בספרי מבואריםהדברים3.

 לחיה, ראשים וארבעה גבה, על עוף כנפי ארבע ולה כנמר. - אחרת והנה הייתי, רואה כן אחריתרגום:4.
 לה. נתןושלטון

 המסופוטמית. בתרבות מאד מקובלות היו מכונפותחיות5.

 שנה עשרה בשבע - במהירות שכבש מוקדון, אלכסנדר של מלכותו את הולמים כאן האמוריםהפרטים6.
 ראשים. לארבעה מלכותו התחלקה אלכסנדר של מותו לאחר חדש. סדר בו והנהיג העולם כל את-

 מלכותו התחלקה רבים מאבקים ולאחר ממלכתו, על ונלחמו הדיאדוכים, יורשיו קמו אלכסנדרבמקום
 ליסימכוס. - חרקיה קסנדרוס, - מוקדון תלמי, - מצרים סלווקוס, - ובבל סוריה חלקים,לארבעה156
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 מעט' עזר יעזרו'ובהכשלם אור' נראה'באורך

 בחזון: הרמוזות הממלכות הן מי מפרש אתר עלהכתוב

 ומקךז יין קלך השעיר והצפיר ופרס. מדי מלכי הקרנים בעל ראית אשרהאיל
 )כ-כא(. לראשנן המלך הוא עיניו בין אשרהגדולה

 מלווקוםבית
 בעת ישראל עם על שעברו התהפוכות כל לתיאור פשוטו לפי מוקדש בדניאל יאפרק
 בין ובמלחמה סוריה, לבין מצרים בין בתווך נמצאת ישראל ארץ בזה. זה היווניםמלחמות
 המתגוששות: המעצמות בין ישראל עם נשחק לדרוסהצפון

 משמם. השקוץ ונתנו התמיד והסירו המעיז המקדש וחללו יעמדו ממנווזרעים

 ועשו. יחזקו אלהיו ידוי וקם ~ללקית יחניף בריתומרשיעי

 ימים. ובבזה בשבי ובלהבה בחרב ונכשלו לרבים יבינו עםומשכילי
 בחלקלקות. רבים צלילם ונלוו מעט לנזר יעזרוובהכשלם

 למועד. עוד כי קץ ?ת עד וללבן ולברר בהם לצריף יכשלו המשכיליםומן
 והצליח נפלאות ידבר אלים אל ועל אל כל על ויתגדל ויתרימם המלה כרעניוקשה
 לא-לו(. )יא, נעילתה נחרצה כי זעם כלהעד

 את כלל בדרך זיהתה מלבי"ס( אברבנאל, עזרא, אבן )רש"י, המקובלתהפרשנות
 בית מלחמות של ההיסטוריה מן לנו הידועים אירועים עם בפרק המוזכריםהאירועים
 הבית של המרכזיים לאירועים גם אלא קץ, לעת רק צופה איננו דניאל תלמי, וביתסלווקוס
 התשמונאים: ולתקופת לאנטיוכוס נוגעים הללו והפסוקיםהשני,

 ברית על וזלם ושב לארצו... ושב ועשה קדש ברית ?ל ולבבו גדיל ברכוש ארצי"וישב
 מפירות ליהנות סלווקוס מבית מנעה רומא קדש". ברית עזבי על וזבן ולוב וקויהקידדו
 בשני קשה. סבל עליו והביא ישראל בעם נקם הוא הגדולה ובאכזבתו תלמיש בית עלנצחונו

 נשען כשהוא ל(, כח; )שם, בקדושתה ופגע לירושלים גם אנטיוכוס הגיע למצרים,מסעותיו
 פגיעה רק לא בישראל, בחרונו פגע בידו, חרס אנטיוכוס העלה כאשר שבעיר. המתיווניםעל

 ישראל. בקדושת ופגע רוחני, באופן להם התנכל אף אלא קשים, גופניים ייסורים שלפיזית

 ממנו "וזרעים במרמה: אליה שחדר אפולוניוס, בידי לירושלים צבא שלחאנטיוכוס
 המקדש: את חיללו אלא בכך, הסתפקו ולא התמיד את הסירו היוונים לא(. )שם,יצמ'דו"
 עם אחת יד בערמה עשו הם משומם.7 שיקוץ בו ונתנו לא( )שם המעוז" המקדש"וחללו

 עם המזרחית ההלניסטית בתרבות שזוהה האולימפי, לזום כנראה הכתוב מכוון משומם' 'שיקוץבבינוי7.
 של בצדו והכניס דתית רפורמה כנראה יצר אפיפנס אנטיוכוס שמים. בעל - שמין בעל הפיניקיהאל

 המקדש ומהקדשת זוס, הטבעת את הוסיף עליהן המטבעות מן שעולה )כפי זום פולחן אתאפולון
 ואפשר הדתות בין המשותף בזה נמצא הסינקרטיסטי, הפולחן את שקיבלו המתיוונים, בעינילזוס(.
157 זוס. או שמים בעל גם ישראל לאלוהי לקרואהיה
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 "מרשיעיהמתיוונים
 מאבק בישראל ונאבקו מבפנים, ישראל עם את להכריע כדי הברית",8

 המדבריות אל ברחו התחזקו, נפשם שבמסירות החסידים, עמדו מולם וצבאי. רוחני -כפול
 לדצי "ועם לג( )שם, "המשכילים" הם החסידים, בסתר. המצוות את וקיימו המערות,ואל
 )דניאל מעט" עזר יעזרו "ובהכשלם ועונו.9 סבלו נפשם, על נרדפו לרבים, שהבינו 'טלסיו
 עזר להם ולהביא מכליה להצילם ישראל, על לגונן ההשגחה הופיעה הסבל בתוך לד(.יא,

מעט*

 ירבה הכיר( )כתיב: יכיר ארור נכר אלוה עם מעזים למבצרי "ועשה הלאה: ממשיךהחזון
 המבצר התקראן: לבניין רמז בכך יש אולי )לט(. במחיר" ןחלק ואדמה ברבים והמלוילםכבוד

 בין מפדנו ~היי "ןימע המתייוונת: הפולים במסגרת האדמות וחילוק הבית, הר עלהשולט
 ממחלה מת הרביעי אנטיוכוס מה(. יא, )דניאל לי" ע~ןר ואין קצי עד ובא קדש צבי להרימים
 ופרס.~י עילם בבל, דרום לארמניה, מזרחה במסע שיצא לאחר 164, שנת בסוף טאבאיבעיר

 חשמונאי? מבית דניאל התעלםמדוע
 והישועה החשמונאי המרד לעומתו, היטב. פה מתואר השמד בשעת החסידיםסבל
 זה תיאור מעט'. עזר יעזרו 'ובהכשלם בכינוי רמוזים אלא בפירוש, מוזכרים אינםשהביא,
 על ומערער מוסיף עוד הכתוב החשמונאית.וי למדינה רבה הערכה בו ואין ביותרמצומצם
 בחלקלקות'. רבים עליהם 'ולוו כי באומרו מלחמתם,טוהר

 דניאל, ספר של המבט כיווני משני הסבר לתת אפשר זו ומגמתית חלקיתלהערכה
 לבוא: שלעתיד השלמה הגאולה אל והשאיפה הגלות עומק שלהייאוש

 אפשריים בלתי בתנאים היהודי הקיום את מבטא הוא הגלות, ספר הוא דניאל ספרא.
 המציאות מן הניתוק תיאור באמצעות אותה מגדיר הראשון, הגולה דניאל, לאומית.מבחינה

 בערלה, המשיכה ידי על הברית העלמת של הממשי למעשה שהכוונהאפשר8.

 לך מה המצוות* על נפשם ונותנין ישראל בארץ יושבין שהם ישראל אלו מצוותי, ולשומרי"לאוהבי9.
 ליצלב? יוצא לך מה בתורה. שקראתי על - לישרף? יוצא לך מה בני. את שמלתי על - ליהרג?יוצא
 בית הוכיתי 'אשר ואומר הלולב; את שנטלתי -על מאפרגל? לוקה לך מה המצה. שאכלתיעל
 יתרו, ישמעאל, דרבי )מכילתא שבשמים" לאבי ליאהב לי גרמו אלו מכות ז(, יג, )זכריהמאהבי'
 ו(. פרשה יתרו, דבחדשמסכתא

 לג-מ. א, במקבים-א כמופיע10*

 לירושלים ממערב זאת הממקם שבכתוב, לרמז מתאים זה ואין לארץ ממזרח כן אם התרחש מותו 1.1
 קודש' צבי 'הר הכרחי, אינו זה פירוש אבל )ירושלים(". הר-צבי-קדש לבין התיכון( )הים ימים"בין
 במזרח. אפוא לחפש יש הימים ואת ישראל, ארץ לכל כינוי לוויותיכול

 להקטין מעט עזר אמר "ולא כתב: אלא החשמונאים, על ביקורתית עמדה בכך מצא לאהאברבנאל12.
 מעט". במתי עזרתם שהיה לפי אבל לישראל, היה גדול עזר כי החשמונאים, עזר158
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 מעט' עזר יעזרו'ובהכשלם אור' נראה'באורך

 זה. במצבו ההיסטוריה על ולהשפיע אותה לעצב העם מן שנבצר הברורה והידיעההריאלית
 על לחם ולא תלמי, ובית פרס שלטון תחת שנים מאות חי ארצה, ישראל עם שב כאשרגם

 מערבולת לתוך העם את להטיל מיוזמתם מעיזים היו לא החשמונאים גםעצמאותו.
 הקיר, אל העם את דחקו שהיוונים אלא מעטים','י ביד רבים חלשים, ביד 'גבוריםמסוכנת,
 הסתכן התורה את לשמור שביקש מי וכל לשמד, אותו אנסו זרה, עבודה לעבודהכריחוהו

 בהריגה. כך ובין כךבין

 ולקיים להמשיך כדי המדבריות אל ולברוח ביוונים למרוד החסידים את דחפוהגזירות
 הפנימי, במהפך הוא שלהם המהפכה עיקר בכך. הסתפקו לא החשמונאים אך הגזורה,את

 להחזיר וביקשו בגלות מרדו הם מחדש. והגדרתה עליהם שסגרה המציאות אל יחסםבשינוי
 על עומד מקדשו ובית בארצו היושב כעם ההיסטוריה, ואל המציאות אל ישראל עםאת

 נגד לאומית מלחמה הכרזת אלא אישיתע דתית, בעיה אינן השמד שגזרות חידשו הםמכונו.
 העם את חיברה החשמונאית המדינה הקמת נגדם.'י ציבורי יהודי במאבק פתחו ולכןישראל,

 מדינה הארציים. גינוניהם בכל הנוהגים נורמליים, ומדינה כעם המפואר, ההיסטורי עברואל
 אותה* הזכיר לא לכן המוחלט, היפוכו והיא דניאל, של חזונו מתחום אפוא חורגתזו

 שלנו, המציאות מן משהו חלקי, בפתרון הסתפק לא הוא השלמות. את ביקש דניאלב.
 מלכות מאשר פחות על להתפשר לו אסור ולכן האנושית ההיסטוריה בסיכום עוסקהוא

 יכולות לא ומדינתם מלחמותיהם החשמונאים, שמים. מלכות להופעת שתביאמשיחית,
 אל הצופה דניאל בעיני בלבד. מעט" "עזר אלא אינה היא הזאת, האוטופית למשבצתלהיכנס
 ראויים ואינם ונסיהם התשמונאים ניצחונות כל מתגמדים לבוא, שלעתיד השלמההגאולה
 מיוחד*לציון

 תקופה שרדה לא היא אחים, ומלחמות במריבות הסתבכה חשמונאי בית מלכותואכן,
 לדורות, התקיים לא אירועיה פרטי זכר אם גם אבל לרומא. מקומה את והפסידהארוכה,

 צבאית מבמינה עליהם המוטל את עשו אלא בלבד, הבטחון ומידת הנס על סמכו לא ואחיויהודה13.
 הצבאות גודל על ההיסטוריונים בין ויכוח קיים רומא. עם קשר בקשרם מדיני סיכוי גם למרדוהקנו
 המאבק היה בתחילה במערכה. שלבים בכמה שהבחינו יש והיוונים. המכבים בין הכוחות ביחסיוהפער

 נוכחו והסלווקים לנצח הצליחו שהמכבים לאחר ורק חלשים, שהיו המקומיים ההלניסטייםבמשמרות
 גם נצחונות של ארוכה שורה אמנם השיגו החשמונאים הגדול. הסורי הצבא את הביאו מפלתם.בגודל
 את להכריע הצליחו לא אבל וטיהרוה, ירושלים את כבשו הם וניקנור, גורגיאס על הסורי, הצבאעל

 אפשרו הצבאיים ההישגים באכחידס. עם בקרב לבסוף נפל המכבי ויהודה הקרב, בשדה הזההצבא
 לחצים של מדינית מסכת ידי על נתמכה החשמונאים עקשנות מדיניים. באמצעים הפעולה המשךאת

 לוותר. אותם שאילץ ממערב, היוונים על רומי איום כוללותככים,
 מסרו והם שמד גזרת כאן היתה החסידים של תפיסתם לפי הלכתי. לחידוש גם הביא התפיסהשינוי14.

 מלהילחם נמנעו זו, תפיסתם לפי ופסיבי. אישי באופן אבל הרואית, בגבורה השם קידוש על נפשםאת
 הדת. על להעביר למגמתם וככניעה יווני כניצחון נתפס היוונים כנגד בעמידה השבת חילול כיבשבת,
 מצווה וגם מותר - הערכים סולם את משנים אשר ומלחמה, לאומי מרד כאן ראו החשמונאיםאבל
 )בספרו נריה צבי משה הרב בין זה בעניין הפולמוס ראה הלאומי. הקיום לשם השבת אתלחלל

 159 המקורות(. לאור בשבת המלחמה והמועד', השבת 'תורת )בספרו גורן שלמה והרב שבת'(,'מלחמות
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 המרד שלהבת ע"ב(. יח השנה ראש )בבלי, ניסא" דמיפרסם "שאני, עצמו חנוכההנה
 החנוכה'י תמצית ואת דניאל, הזכיר אותה לעד, קיימת נשארה והטהורה, הזכההראשונית

 לדורות. חוגגים אנוהזו

 ההזדמנויות חלון מופיעבחלום
 לנבואה יסודי. במשהו כאן לוקה היא מספקת. אינה בדניאל יא לפרק המקובלתהפרשנות

 מראש, העתידיים האירועים ניבוי עצום. וערך דתית חשיבות יש עתידי אירוע עלמוקדמת
 להזכיר ערך אין הזאת, המבט מנקודת גם אבל מופתית* למציאות שגרתית מציאותהופך
 לפענח יזכו ולא ועמומים סתומים יישארו לבוא שלעתיד שלשומעים אירועיםמראש
 הטעם ומה דניאל, שמציין הפרטים למבול יש מוסרי או דתי ערך איזה פרט. כלבמדויק
 תלמי? ובית סלווקוס בית בין המאבק שנות במאה נשכחת ומלחמה אירוע כללתאר

 מופיע החזון בו. המשוקעים הפרטים מן יותר כללי משהו הזה בתיאור לחפש אפואראוי
 ערכי אסוציאטיבי כתיאור חלום, של כדרכו אותו ללמוד ויש ובסגנונו, חלום שלבתבנית
 אז יעלה ההיסטורית, האירועים רשימת במקום ומובנית. סדורה היסטוריה בו לחפשולא

 ניתן ובתוכו הזמנים פני על מדלג לתקופה, מתקופה העובר שיטפון אירועים, של נהרלפנינו
 ועולים. המבצבצים ובמעשים שונות, פנים הלובשות בדמויותלהבחין

 למלכות מכוון ואינו המלכויות, בין ההבדלים ואת הדברים פרטי את מטשטשהכתוב
 המאבק אבל לפעם, מפעם ומשתנות מתחלפות המלכויות מדויק. גיאוגרפי ולתחוםאחת

 בלתי מאבק ובהמשך, ח(, )בפרק למערב מזרח בין מאבק קיים לעולם. נמשך ביניהןהנצחי
 מאבק הצפון. על מסתער והדרום הדרום את לכבוש מתעורר הצפון לדרום.6י הצפון ביןפוסק

 זו ולעתים מלחמתית כוחנית הסתערות זו לפעמים שונות, פנים לובש זהאין-סופי
 את מבטא זה, גלגולים רב היסטורי מאבק משותפים. ונישואין התקרבות שלהסתערות
 קטביה. בין הסתירות ואת הניגודים את המציאות, בתוך הפנימיהמתח

 השונות הפנים הנבואה. דברי תוכן לעצם קשור הוא תאונה; איננו הסתוםהחלום
 סגורה איננה העתידה שהמציאות דניאל את מלמדים לזמן ומזמן למקום ממקוםהמקפצות
 הראשונים. בחזיונותיו לו היה שנדמה כפיוקבועה

 לעמוד שאין והנורא האדיר הכוח בעלות הדמוניות, החיות, המלכויות, ארבעתבנית
 הזאת שהמסגרת מתגלה בחלום, עתה, לשנותה. שאין ונתונה קבועה תבנית אינהבפניהן,

 גם אלא החשמונאים מרד את רק לא והעריך לכת הרחיק ח"א( פ"נ וחנוכה מגילה )הלכותהרמב"ם15.
 יון...וגברו כשמלכו שני "בבית ואגריפס: הורדוס בבית המשכה את ואפילו החשמונאית, המדינהאת
 מלכות וחזרה הכהניס מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים הכהנים חשמונאיבני

 בית "מלכות ע"א ט זרה עבודה הבבלי, פי על זאת, השני". החורבן עד שנה מאתים על יתרלישראל
 ושלש". מאה הורדוס בית מלכות ]שנה[, ושלש מאה הבית בפניחשמונאי

 מדובר שהכול למפרשים גורמים. שני בין מאבק זהו כאן גם מלכויות, שתי פה הרואיםלפרשנים16.
 אחד. גורם בתוך פנימית התמודדות הוא השני המאבק יוון, במלכות 601
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 לאורך חוזר שכמותו בסיסי, היסטורי דגם זה סכמתיתן תמונה אלא מוחלטת עובדהאיננה
 מסוימות." מלכויות לארבע רק מכוון אינו והוא האנושות, תולדותכל

 שהתפתחה הזעירה הקרן הנוקשה. המסגרת נשברת דניאל של המאוחריםבחזונותיו
 מן חלק הצפיר, של קרנו הצעירה, הקרן ח( )פרק השני בחזון נעשית הרביעית,במלכות
 ולהתאים להשתנות עשויה אלא סגורה, תבנית אינה הארבע תבנית השלישית.המלכות
 שונות.8ילתקופות

 האפשרות אפוא קיימת בלבד. ויוון פרס כשתיים, גם ח'( )בפרק לפניו הופיעוהארבע
 את לעצמן לוקחות אלה בלבד. ויוון פרס בהופעת בעולם תתגשם הזאת הבסיסיתשהתבנית
 יכול הארבע, במסגרת האמור כל ארבע. שהן שתיים - האחרות החיות שלתכונותיהן
 כשתי גם במציאות להופיע יכולות המלכויות ארבע בלבד* שלהן בתולדותיהןלהתרחש
 אומות.9י כארבע וגםמלכויות

 עומדת מאוחרות, אומות גם הקדומות האומות עם ומזהה הארבע דגם את המרחיבה כזותפיסה17.
 את ומייחסת הקדומה לאדום המאוחרת רומי את ברור באופן הקושרת חכמים מסורת ביסודבוודאי
 'גלות הנוכחית ולגלות אדום', 'מלכות לרומי מקום בכל חכמים קראו לכן עשיו. של לזרעוהרומיים
 של בצלו או בצילך או ]ה'צ עשיו" דבר בטולא או בטולך או "רחמנאצ ע"א(: יז )גיטין אמרו כךאדום'.
 עמי ביד באדום נקמתי את ונתתי לו: אמר פסוקיך1 לי פסוק לינוקא: קיסר נירון לו "אמר עשיו[.בן

 ע"ב(. גז )גיטין ביתנו" את שהחריבה הרשעה מלכות זו - עשיו ידי "והידים ע"א(* נו )גיטיןישראל"
 נהרות 'על שנאמר ראשון, בית חורבן שני. בית וחורבן ראשון בית חורבן לדוד הקב"ה שהראהו"מלמד
 ערו האומרים ירושלים יום את אדום לבני ה' 'זכור דכתיב שני, בית חורבן בכינו'. גם ישבנו שםבבל
 דכתיב לטעות, רומי של שרו עתיד טעיות שלש לקיש: ריש "אמר DW). )גיטין בה"' היסוד עדערו

 גולה והוא בצר, אלא קולטת שאינה - טועה מבצרה'. בגדים חמוץ מאדום בא זה 'מי א( סג,)ישעיהו
 והוא אדם, אלא קולטת שאינה - טועה היה; מזיד והוא שוגג, אלא קולטת שאינה - טועהלבצרה;
 ועוד. ועוד ע"א(, יב )מכות הוא"מלאך
 מ; בז, )בראשית אדומיים ואינם יוון מזרע הם שהרומאים פירש הראב"ע בכך: נחלקו המקראפרשני
 בית בזמן היו והגאולה, הגלות על הכתוב בדברי שהוזכרו והאדומים ז(, קלז, תהלים איי;עובדיה
 'משמיע ובספרו ו-סג, לד )לישעיה אברבנאל אבל ישראל. מפלת על ושמחו לבבליים עזרו והםראשון
 התיישבה רומא כי השניים, בין לאומי קשר ויש אדום, בשם נקראו שהרומיים להוכיח ביקשישועה'(

 כל ונקראו אדום בני ידי על הנצרות את קבלה כך אחר עשיו. מבני ושרשה וגזעה אדום בני ידיעל
 רד"ק גם רומי. את ייסד עשיו בן אליפז בן צפו כי שכתב ביוסיפון, הוא וכן אדום. בשם דתםבעלי
 השני* הבית מחריבי הרומיים מלכות על אדום, את המזכירות הנבואות כל אתפירש

 ע"א(: י יומא )בבלי החכמים כל דעת על התקבלה לא האחרונה, הרביעית, כמלכות רומא שלתפיסתה18.
 יעץ אשר ה' עצת שמעו לכן שנאמר: פרס, ביד שתפול רומי עתידה רבי, אמר לוי בן יהושע רבי"אמר
 עליהם ישים לא אם הצאן צעירי יסחבום לוא אם תימן יושבי ]אל[ חשב אשר ומחשבותיו אדום]אל[
 בר רבה אמר פרס. זה תירס יוסף: רב דתני דאחוהי, זוטרא - הצאן צעירי מאי מט(... )ירמיהונוהם
 ומה וחומר; קל פרס. ביד שתפול רומי עתידה אלעאי: ברבי יהודה רבי משום יוחנן רבי אמר חנהבר

 שבנאוהו שני מקדש פרסיים, ביד כשדיים נפלו - כשדיים והחריבוהו שם בני שבנאוהו ראשוןמקדש
 ביד שתפול פרס עתידה רב: אמר פרסים? ביד רומיים שיפלו דין אינו - רומיים והחריבוהופרסיים
 היא". מלך גזירת אין, להו אמר סתורי? ביד בנויי לרב: אסי ורב כהנא רב ליה אמרורומי*

 שיניים שלוש יש השניה למלכות הפיצול. יסוד קיים כבר ובתוכה מורכבת המלכויות מן אחתכל19.
161 ז(. )שם, קרניים עשר לרביעית ו( )שם, ראשים וארבעה כנפיים ארבע לשלישית ה(,)ז,
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 האחרונים בחזונות מיתרגם בשמים, ושריהן האומות בשורשי שהחל המסתוריהחזון
 מתפוגגת, המיסטית אימתן במציאות, ומתממשות יורדות האומות מציאותיות.להתרחשויות

 הן פרצות, ניבעות המלכויות ארבע של המאוחדת בחזית הממשי. כוחן את אלא להןואין
 השמדה של פנימי אימננטי תהליך וחושפות זו את זו ומשמידות אוכלות בזו* זונאבקות
עצמית.

 בתולדות לבסוף מתמקד הוא המשתנה. במציאות חזונו את ליישם יש כיצד מראהדניאל
 שביקש משום דווקא אולי אנטיוכוס* גזרות את רב בפירוט ומתאר סלווקוס ביתמלכות
 במקום להתמודדות. פתח ויש סגורה, אינה התמונה מוחלטת, אלוקית גזירה זו שאיןלומד

 שאפשר האחרון בחזונו מברר הוא הראשון, בחזונו הגולים, על לכאורה שנגזרההפאסיביות
 מצבו בסיסי באופן השתנה לא השני, הבית בימי ישראל בארץ אקטיבית. יותר גישהלאמץ
 את ישראל עם יפשוט לא כן, פי על ואף והגלות, הפנים הסתר נמשכים עדיין העם.של

 דרכים ימצא אלא הגדולה, במלחמה פסיבי יישאר לא הוא לטבח, כצאן וילך לשחיטהצווארו
 לקדש ובהתרסה בגלוי שיצאו חבריו, ועזריה מישאל לחנניה, מתקרב דניאל ולעשות.לפעול
 החשמונאים וימי משיח חבלי של לתקופה להפוך יכולה אנטיוכוס תקופת שמים.שם

 השלמה*20 לגאולה יסוד להיותעשויים

 יזכו, לא ישראל אם ואומר: לבוא לעתיד כנפיו את פורש הוא שם. נעצר לא החלוםאולם
 המדינית, הלאומית, והשלמות קץ, עת עד ולהתרחב להתגלגל האנושית ההיסטוריהתמשיך
 לבוא. לעתיד תתממש החנוכה, בימי לצמוח הייתהשיכולה

 וסנחריב משיח, חזקיהו לעשות הוא ברוך הקדוש "ביקש ישעיהו: לחזון ביחס זה דבר אמרו -חכמים20.
 כמה שאמר ישראל, מלך דוד ומה עולמו של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני הדין מדת אמרה ומגוג.גוג

 לפניך שירה אמר ולא הללו הנסים כל לו שעשית חזקיה, משיח, עשיתו לא - לפניך ותשבחותשירות
 ע"א(. צד סנהדרין )בבלי, נסתתם" לכך משיח? תעשתו -162
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