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דניאל ז
ב חָזֵה הֲוֵית בְּחֶזְוִי עִם-לֵילְיָא; וַאֲרוּ, אַרְבַּע רוּחֵי שְׁמַיָּא, מְגִיחָן,

לְיַמָּא רַבָּא.
ג וְאַרְבַּע חֵיוָן רַבְרְבָן, סָלְקָן מִן-יַמָּא, שָׁנְיָן, דָּא מִן-דָּא.

ד קַדְמָיְתָא כְאַרְיֵה, וְגַפִּין דִּי-נְשַׁר לַהּ; חָזֵה הֲוֵית עַד דִּי-מְּרִיטוּ
גפיה (גַפַּהּ) וּנְטִילַת

מִן-אַרְעָא, וְעַל-רַגְלַיִן כֶּאֱנָשׁ הֳקִימַת, וּלְבַב אֱנָשׁ, יְהִיב לַהּ.
ה וַאֲרוּ חֵיוָה אָחֳרִי תִנְיָנָה דָּמְיָה לְדב, וְלִשְׂטַר-חַד הֳקִמַת, וּתְלָת

עִלְעִין בְּפֻמַּהּ, בֵּין
שניה (שִׁנַּהּ); וְכֵן אָמְרִין לַהּ, קוּמִי אֲכֻלִי בְּשַׂר שַׂגִּיא.

ו בָּאתַר דְּנָה חָזֵה הֲוֵית, וַאֲרוּ אָחֳרִי כִּנְמַר, וְלַהּ גַּפִּין אַרְבַּע
דִּי-עוף,

עַל-גביה (גַּבַּהּ); וְאַרְבְּעָה רֵאשִׁין לְחֵיוְתָא, וְשָׁלְטָן יְהִיב לַהּ.
ז בָּאתַר דְּנָה חָזֵה הֲוֵית בְּחֶזְוֵי לֵילְיָא, וַאֲרוּ חֵיוָה רביעיה

(רְבִיעָאָה) דְּחִילָה וְאֵימְתָנִי וְתַקִּיפָא יַתִּירָה וְשִׁנַּיִן דִּי-פַרְזֶל לַהּ
רַבְרְבָן,

אָכְלָה וּמַדֱּקָה, וּשְׁאָרָא ברגליה (בְּרַגְלַהּ) רָפְסָה; וְהִיא מְשַׁנְּיָה,
מִן-כָּל-חֵיוָתָא דִּי קדמיה (קָדָמַהּ), וְקַרְנַיִן עֲשַׂר, לַהּ.

מדוע ארבע?
ויש לשאול, כי אלו ארבע מלכויות שהעמיד השם יתברך בעולמו

אין ספק שלא היו כך במקרה, רק כי כך מחייב סדר עולמו
שסדר השם יתברך. ואם כן, למה היה זה שיהיו ארבע מלכויות
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דווקא?

והנה תמצא, כי בשעה שברא השם יתברך את עולמו רמז
הכתוב אלו ארבע מלכויות:

רבי שמעון בן לקיש פתר קריא במלכויות.
והארץ היתה תהו, זו מלכות בבל שנאמר (ירמיה, יד) ראיתי את
הארץ והנה תהו.
ובהו, זו מלכות מדי שנאמר (אסתר, ו) ויבהילו להביא את המן.

וחשך, זו מלכות יון שהחשיכה עיניהן של ישראל בגזירותיהן,
שהיתה אומרת

להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל.
על פני תהום, זו מלכות הרשעה שאין לה חקר כמו התהום, מה
התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן.

ורוח אלוהים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח, היאך מד"א
(ישעיה, יא) ונחה עליו רוח ה'. באיזו זכות ממשמשת

ובאה, מרחפת על פני המים,
בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר (איכה, ב) שפכי כמים
לבך (בראשית רבה ב, ד).

והנה תמצא כי בשעה שהשם יתברך ברא את עולמו סידר אלו
ארבע מלכויות. ואם כן יש לשאול, על מה זה ולמה זה

סדר השם יתברך בעולמו שיהיו ארבע מלכויות?

וביאור זה, כי ראוי שיהיו נרמזים אלו ארבע מלכויות בראשית
הבריאה. כי אלו ארבע מלכויות שהם מושלים בעולם, לא היו

רק בשביל כי אי אפשר שיהיה העולם, שהוא העלול מן
השם יתברך, שיהיה העלול הזה בלא חסרון, רק נמצא עמו
חסרון. והחסרון הזה הם ארבע מלכויות, לפי שהמלכויות

האלו ממעטים כבוד השם יתברך בעולמו. וכאשר נברא
העולם מן השם יתברך, היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות

השם יתברך, כי השם יתברך
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ברא הכל, ולכך הכל ראוי שיהיה נברא לכבודו. אבל כאשר
נמצא ממנו הבריאה, אי אפשר שיהיה בלא חסרון. ואין דבר זה
מן השם יתברך, כי אין ההעדר והחסרון מפעולת פועל כלל,
אבל החסרון הוא מצד חסרון העולם שהוא העלול. ומזה ימשך
החסרון, שהיו המלכויות מושלים בעולם והם יוצאים מן כבוד
השם יתברך.
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