בס"ד
ארבע מלכיות וישמעאל
הרב מואיז נבון
במדבר פרק כד
(יד) וְ עַ ָּתה ִהנְ נִי ה ֹולְֵך לְ עַ ִמי לְ כָּ ה ִאיעָּ ְצָך אֲ שֶׁ ר ַיעֲשֶׁ ה הָּ עָּ ם הַ זֶׁ ה לְ עַ ְמָך ְּבַאחֲ ִרית הַ יָּ ִמים:
רמב"ן במדבר פרק כד  -והנבואה הזאת לימות המשיח היא ...
(טו) וַ יִ שָּ א ְמשָּ ל ֹו וַ יֹאמַ ר נְאֻ ם בִ לְ עָּ ם בְ נ ֹו בְ עֹר ּונְאֻ ם הַ גֶׁבֶׁ ר ְשתֻ ם הָּ עָּ יִ ן( :טז) נְאֻ ם שֹמֵ עַ ִא ְמ ֵרי־אֵ ל וְ י ֵֹדעַ
ׁשּורּנּו וְּ ֹלא ָּקרוֹב ָּד ַרְך ּכוֹכָּב
ַדעַ ת עֶׁ לְ יוֹן מַ חֲ זֵ ה שַ ַדי יֶׁחֱ זֶׁ ה נֹפֵ ל ּוגְ לּוי עֵ ינָּיִ ם( :יז) אֶ ְּראֶ ּנּו וְּ ֹלא עַ ָּתה אֲ ֶ
ֵי־שת... :
ִמיַ ֲעקֹב וְּ ָּקם ֵׁׁשבֶ ט ִמיִ ְּש ָּראֵׁ ל ּומָּ חַ ץ פַ אֲ תֵ י מוָֹאב וְ ַק ְר ַקר כָּל־בְ נ ֵ
רמב"ן במדבר פרק כד
(יז) דרך כוכב מיעקב  -בעבור כי המשיח יקבץ נדחי ישראל מקצה הארץ ,ימשילנו לכוכב
הדורך ברקיע מקצה השמים ,כמו שנאמר בו (דניאל ז יג) אֲ רּו עִ ם־ ֲע ָּננֵי ְשמַ יָּא כְ בַ ר אֱ נָּש ָאתֵ ה
יתי בְ חֶׁ זְ יוֹנוֹת הַ לַיְ לָּה ,וְ ִהנֵה עִ ם עַ ְננֵי הַ ָּשמַ יִ ם הָּ יָּה בָּ א כְ בֶׁ ן
וגו'[ .דניאל (מתורגם)( :יג) רוֹאֶׁ ה הָּ יִ ִ
ּומלְ כּות ,וְ כָּל הָּ עַ ִמים
יקר ַ
ָאדם ,וְ עַ ד עַ ִתיק הַ י ִָּמים ִהגִ יעַ ּ ,ולְ פָּ נָּיו ִה ְק ִריבּוהּו( .יד) וְ ל ֹו ִנ ַתן ִשלְ ט ֹון וִ ָּ
ָּ
הָּ אֻ מוֹת וְ הַ לְ שוֹנוֹת אוֹת ֹו ַי ֲעבֹדּוִ .שלְ טוֹנ ֹו ִשלְ טוֹן ע ֹולָּם אֲ ֶׁשר ֹלא ַי ֲעבֹרּ ,ומַ לְ כּות ֹו אֲ ֶׁשר ֹלא ִת ָּשחֵ ת].
דניאל ז [מתורגם]
ַארבַ ע רּוחוֹת הַ ָּשמַ יִ ם ְמגִ יחוֹת ַליָּם
יתי בַ חֲ ז ֹונִי עִ ם לַיְ לָּה ,וְ ִהנֵה ְ
( ...ב) וַ יַעַ ן ָּד ִניֵאל וַ יֹאמַ ר :רוֹאֶׁ ה הָּ יִ ִ
ַאריֵׁה ּוכְ נָּפַ יִ ם ֶׁשל נ ֶֶׁׁשר לָּּה,
ַארבַ ע חַ יוֹת גְ דוֹלוֹת עוֹלוֹת ִמן הַ יָּם ,שוֹנוֹת ז ֹו ִמזוֹ( .ד) הָּ ִראש ֹונָּה ּכְּ ְּ
הַ גָּדוֹל( .ג) וְ ְ
נִתן לָּּה.
ָאדם ַ
הּוקמָּ הּ ,ולְ בַ ב ָּ
ָאדם ָּ
ָארץ ,וְ עַ ל ַרגְ לַיִ ם כְ ָּ
יתי עַ ד אֲ שֶׁ ר נ ְִמ ְרטּו כְ נָּפֶׁ יהָּ וְ נ ְִשָאה ִמן הָּ ֶׁ
רוֹאֶׁ ה הָּ יִ ִ
הּוקמָּ ה ,וְ ָּשֹלש ְצלָּעוֹת בְ פִ יהָּ בֵ ין ִשנֶׁיהָּ  ,וְ כֵן או ְֹמ ִרים
(ה) וְ ִהנֵה חַ יָּה ַאחֶׁ ֶׁרת ְשנִ יָּה דוֹמָּ ה לְּ דֹבּ ,ולְ צַ ד אֶׁ חָּ ד ָּ
ַארבַ ע כְ נָּפַ יִ ם ֶׁשל עוֹף עַ ל
יתי וְ ִהנֵה ַאחֶׁ ֶׁרת ּכְּ נָּמֵׁ ר ,וְ לָּּה ְ
קּומי ִאכְ לִ י בָּ שָּ ר ָּרב( .ו) ַאחֲ ֵרי זֶׁ ה רוֹאֶׁ ה הָּ יִ ִ
לָּּהִ :
יתי בְ חֶׁ זְ יוֹנוֹת לַיְ לָּה ,וְ ִהנֵה חַ יָּ ה
אשים לַחַ יָּה ,וְ ִשלְ טוֹן ִנ ַתן לָּּה( .ז) ַאחֲ ֵרי זֶׁ ה רוֹאֶׁ ה הָּ יִ ִ
ַארבָּ עָּ ה ָּר ִ
גַבָּ ּה ,וְ ְ
ּומ ִד ָּקה ,וְ הַ ְשָאר בְ ַרגְ לָּּה
ְּרבִ יעִ ית נו ָֹּרָאה וַאֲ יֻמָּ ה וַ חֲ זָּ ָּקה יוֹתֵ ר ,וְ ִשנַיִ ם שֶׁ ל בַ ְרזֶׁ ל לָּּה גְ דוֹלוֹת ,א ֹו ֶׁכלֶׁת ְ
יתי בַ ַק ְרנַיִ ם ,וְ ִהנֵה ֶׁק ֶׁרן
רוֹפֶׁ סֶׁ ת .וְ ִהיא ְמשֻ נָּה ִמכָּ ל הַ חַ יוֹת אֲ שֶׁ ר לְ פָּ נֶׁיהָּ  ,וְ עֶׁ שֶׁ ר ַק ְרנַיִ ם לָּּה( .ח) ִמ ְס ַתכֵ ל הָּ יִ ִ
ָאדם בְ ֶׁק ֶׁרן
ירה עָּ לְ תָּ ה בֵ ינֵיהֶׁ ן ,וְ שָּ ֹלש ִמן הַ ַק ְרנַיִ ם הָּ ִראשוֹנוֹת נֶׁעֶׁ ְקרּו ִמפָּ נֶׁיהָּ  .וְ ִהנֵה עֵ ינַיִ ם כְ עֵ י ֵני ָּ
ַאחֶׁ ֶׁרת זְ עִ ָּ
ָארץ... .
ַארבָּ עָּ ה ְּמלָּכִ ים יָּקּומּו ִמן הָּ ֶ
ַארבַ עְּ ,
זוֹּ ,ופֶׁ ה ְמ ַדבֵ ר גְ דוֹלוֹת ( ... .יז) אֵׁ לֶה הַ חַ יוֹת הַ גְּ דוֹלוֹת ֶׁשהֵׁ ן ְּ
רמב"ן במדבר פרק כד
ורבי אברהם [אבן עזרא] נשתבש בזה והכניס בזה מלכות ישמעאל כי נפל פחדם [של הנוצרים]
עליו ,וטען איך לא תמנה מלכות גדולה ועצומה כמוה [ ...אבל] הארבע מלכיות שראה דניאל כולן
עומדות זו אחר זו  ...כל אחת ממשכת בישראל שעבוד וגלות בימי מלכותה ,ולכן הראה דניאל
בחלומו כי ישתעבדו בניו הכשדים [ז"א הבבלים] ואחריהם  ...הפרסיים  ...ואחריהם  ...היונים,
ואחר כך יתגברו הרומיים ויתפסו המלכות וישתעבדו בניו עד עת קץ ... ,אבל אם יהיו בעולם
מלכיות אחרות  ...אין [לדניאל] צורך כלל בראייתם לידיעת הגאולה .והנה בימי פרס ויון וגם
היום יש בעולם מלכיות גדולות מלבד רומי וישמעאל  ...וידוע כי רומי הגלתנו בימי אספסיאנוס
וטיטוס ולא ישמעאלים .ולכן ,בכל מקום שאנו ,גם בישמעאל גם מהודו ועד כוש ,בגלות רומי
אנחנו עד שתאבד זכרה ונגאל ממנה... .
מגילה יד .הרבה נביאים עמדו להם לישראל ,כפלים כיוצאי מצרים ,אלא ,נבואה שהוצרכה
לדורות  -נכתבה ,ושלא הוצרכה  -לא נכתבה.
רש"י נבואה שהוצרכה לדורות  -ללמוד תשובה או הוראה... ,
מכתב מאליהו ,ג'702 ,
לכל אומה מדה מיוחדת לה  ...וכאשר האומה משתמשת במדה זו לצד הטומאה [ז"א באופן
שלילי] ,נעשית מדה זו מקור התנגדותה אל הקדושה [ולכן כל שיעבוד/גלות בה לתת הזדמנות לעם
ישראל לתקן עצמו ע"י חיזוק ההשקפה נגד המדה הזו].
[שורשה של גלות אדום הוא במידת הגאווה והכפירה] .הרומאים באו בחוזק יד ["כחי ועוצם ידי"]
 ...וטיפחו את רוח הנצחון של הגבורה הגשמית כאילו בכוחם לרתום את כל העולם לצרכי הנאתם
ותועלתם ולביצור שלטונם .במידה שגדלה הצלחתם ,כן גדלה גאוותם ,ובאו לידי כפירה וחוצפה
כלפי שמיא ,וכך הורנו חז"ל שבסופו של מלכות רביעית" :בעקבות דמשיחא חוצפא יסגא".
מדי דור בדור מתפתח המדע ,מתרבות האפשרויות לניצול עולם הזה לתועלת האדם ,וכתוצאה
מכך מתרבה גאוות האדם ,כאילו הכל בידו ניתן ,ולא יבצר ממנו כל דבר .השקפות אפיקורסיות
על עליונות כח האדם הולכות ומצפות את כל העולם כולו ,עד כדי יציאה בריש גלי במלחמה כנגד
האמונה והמאמינים ...זהו עיקר תוכן הגלות של המלכות הרביעית .ולכן עלינו לדעת שזהו הנסיון
שבו צריכים לעמוד בגלות זו.
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מהר"ל ,ספר נר מצוה חלק א  -עניני ארבע המלכיות
ויש בני אדם שואלים ,והיכן רמז מלכות ישמעאל ,שהיא מלכות רבתא ותקיפא .ותשובת שאלה
זאת מה שלא זכר מלכות ישמעאל ,כי לא יחשב הכתוב רק המלכות שקבלו מלכות קדישין
עליונים ,שירשו מלכות ישראל וכוחם ,והם אלו ד' מלכיות .ואם לא שבטל מלכות ישראל ,לא הגיע
להם המלכות .אבל מלכות ישמעאל לא ירש כחו מן מלכות ישראל ,כי כחו ותוקפו נתן לו השם
יתברך בפני עצמו ,בשביל שהיה מזרע אברהם ,והשם יתברך אמר (בראשית יז ,כ) "ולישמעאל
שמעתיך" ,והנה נתן השם יתברך כח ותוקף לישמעאל בפני עצמו....
ָאדם
בראשית פרק טז (יא)  ...וְ ָּק ָּראת ְשמ ֹו יִ ְשמָּ עֵ אל כִ י־שָּ מַ ע יְ קֹוָּ ק אֶׁ ל־עָּ נְ יְֵך( :יב) וְ הּוא יִ ְהיֶׁה פֶ ֶרא ָּ
יָּד ֹו בַ כֹל וְ יַד כֹל ב ֹו וְ עַ ל־פְ נֵי ָּכל־אֶׁ חָּ יו יִ ְשכֹן:
רש"ר הירש בראשית פרק טז הוא לא יהיה "אדם פרא" ,אלא פרא אדם :הפרא באדם.
"פרח"" ,פרע"" ,פרא"" ,פרה" וכן "ברא"" ,ברה"" ,ברח"  -כל אלה הם גוונים שונים של
מושג יסודי אחד :לזכות בחירות ולהיות בן חורין .וזאת בייחוד הוראת "פרא" :בן חורין,
שהוא פטור מעול אדם וחפשי משעבוד העיר .מכאן" :פרא למד מדבר" (ירמיה ב ,כד) -
חית הבר ,שאינה סובלת שעבוד העיר .בניך יהיו בני חורין ,ולא יהיה עליהם עול אדם
ושעבוד עיר .המלה האחת "פרא" מציינת את האופי החברתי של הישמעאלים:
ממעקים ,ברא' ,מאמר י"ז

רש"י ברא' פרק כא היה יושב במדבר ומלסטם את העוברים ,הוא שנאמר (לעיל טז יב) ידו בכל וגו':

פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" פרק לא
ולמה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא באנקת העם ממה שעתידין בני
ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ,לפיכך נקרא שמו ישמעאל.
שיעור "ישמעאל ועשו" ב"עולמות" olamot.net
נמצא כי "תשובת המשקל" כנגד מלכות ישמעאל וכנגד מלכות אדום בחיזוק האמונה בה' ,והדבר
יבוא מעוצם הצרות שישמעאל גורם לישראל להכיר שאין עוד מלבדו ,ואין להם להישען אלא על
אביהם שבשמים ,ובזה נעמוד גם כנגד כפירת אדום בגאוותם נגד ה' ונגד משיחו.
עקבי דרך ,הרב י.י .זילברליכט
סוד כוחו של ישמעאל בתפילה בעצם קריאת השם שלוּ" :כִ י ָּׁשמַ ע ה' אֶ ל עָּ נְּ יְֵׁך" .ועל כן באו חז"ל
להשלים את הדברים באומרם כי לעומת כוחו של ישמעאל בתפילה ,העמיד הקב"ה בקריאת השם
"ישמעאל" את כח התפילה של כלל ישראל להתפלל ולצעוק מצרותיו של ישמעאל ,ואז ישמע ה'
קולם  -כימי צאתם ממצרים שנגאלו בכוח תפילתם ,במהרה בימינו.
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