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!שיח הקב"ה ועבדו נ"נ- דו:'פרק ב
I.4 – God vs Nebuchadnezzar!!
the sun shall be abashed. For the LORD of Hosts will reign On Mount
Zion and in Jerusalem, and the Presence will be revealed to His elders.

 זכריה יד.8
(ז) וְ הָ יָה יֹום ֶא ָחד הּוא ִּיּוָ ַדע ַלה' ל ֹא יֹום וְ ל ֹא לָ יְ לָה וְׁ ָהיָה לְׁעֵׁ ת
 (ט) וְ ָהיָה ה' ל ְֶׁמלְֶך עַ ל כָל ָה ָא ֶרץ בַ יֹום ַההּוא...:עֶ ֶרב י ְִׁהיֶה אֹור
:ּושמֹו ֶא ָחד
ְ י ְִּהיֶה ה' ֶא ָחד
but there shall be a continuous day—only the LORD knows when—of
neither day nor night, and there shall be light at eventide…. And the
LORD shall be king over all the earth; in that day there shall be one
LORD with one name.

 סדר תפלת ערבית.9
 אֲ ֶשר ִּב ְדבָ רֹו מַ ע ֲִּריב.ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹו ָלם
ֵ ֱבָ רּוְך ַא ָתה ה' א
ּוב ְתבּונָה ְמ ַשנֶה עִּ ִּתים ּומַ חֲ לִּיף
ִּ .פֹות ַח ְשעָ ִּרים
ֵ ב ָחכְ ָמה.ים
ְ
ִּע ֲָרב
ַיהם בָ ָר ִּקיע
ֶ רֹות
ֵ ּומ ַס ֵדר ֶאת ַהכֹוכ ִָּבים ְב ִּמ ְש ְמ
ְ .ֶאת הַ זְ ַמנִּים
.חשְך ִּמפְ נֵי אֹור
ֶ ְחשְך ו
ֶ  גֹולֵ ל אֹור ִּמפְ נֵי.בֹורא יֹום ָולָ ְילָה
ֵ .כִּ ְרצֹונֹו
 ה' צְ בָ אֹות.ּומ ְב ִּדיל בֵ ין יֹום ּובֵ ין לָ יְ לָה
ַ .ּומ ִּביא לָ ְילָה
ֵ ּומַ עֲבִּ יר יֹום
 בָ רּוְך ַא ָתה: ֵׁא_ל ַחי וְׁ ַקיָם ָת ִמיד ִי ְׁמלֹוְך עָ לֵׁינּו לְׁ עֹולָ ם וָעֶ ד:ְשמֹו
:ה' הַ מַ ע ֲִּריב ע ֲָר ִּבים
Blessed are You, Hashem our God, King of the Universe, With His
word He brings on evenings, with wisdom He opens the gates and with
understanding changes the times and alternates the seasons, and
arranges the stars in their watches in the sky, according to His will. He
creates day and night, He rolls the light away from before darkness, and
darkness from before light; He causes day to pass and brings night, and
separates between day and night; Hashem of Hosts is His name. G_D,
living, enduring, will always reign over us forever and ever. Blessed
are You, Hashem, Who brings on evening.

 טור או"ח הלכות ק"ש סימן רלו.10
" ֵא_ל חַ י וְ ַקיָם ָת ִּמיד ִּי ְמלֹוְך עָ לֵינּו לְעֹולָ ם וָעֶ ד בא"י הַ מַ ע ֲִּריב
"ע ֲָרבִּ ים
 כי אין זה מעין חתימה סמוך... וכתב אחי ה"ר יחיאל ז"ל
לחתימה
וליישב המנהג היה אומר א"א [=אדוני אבי הרא"ש] ז"ל
שאנו מתפללין ה' ימלוך לעולם ועד ויקויים הפסוק והיה לעת
ערב יהיה אור ויאיר לנו והוי קצת מעין חתימה סמוך
.לחתימה

א: דניאל ב.1
ּובִ ְׁשנַת ְׁש ַתיִ ם לְמַ ְלכּות ְנ ֻבכ ְַדנֶצַ ר חָ ַלם ְנ ֻב ַכ ְדנֶצַ ר חֲ ֹלמֹות
:ּושנָתֹו נִּ ְה ְי ָתה עָ לָיו
ְ וַת ְתפָעֶ ם רּוחֹו
ִּ
And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar,
Nebuchadnezzar dreamed dreams; and his heart pounded, and his sleep
broke from him.

 רש"י שם.2
 אי אפשר לומר כן אלא- (א) ּובִּ ְשנַת ְש ַתיִּם לְמַ ְלכּות ְנ ֻבכ ְַדנֶצַ ר
בשנת שתים לחורבן הבית כך שנויה בסדר עולם וקראו
למלכות נבוכדנצר על שהראה זדונו לכנס לתוך דביר מלכו של
:עולם
Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign It is impossible to
say this, except that [it happened] in the second year after the
destruction of the Temple. So it is taught in Seder Olam (ch. 28), and
Scripture called it "of Nebuchadnezzar's reign," because he
demonstrated his insolence by entering the Inner Sanctum of the
Sovereign of the Universe.

 ראב"ע שם.3
 אמר הספר שהוא שנת שתי' למלכו' נבוכדנצר על- (א) ובשנת
...ירושלי' אחר שמרד בו צדקיהו והחריבה
והנכון בעיני למלכותו על כל הגוים שהזכיר ירמיה שיכבשם
אז שקט וחשב מחשבות על משכבו מה יהיה באחרית הימים
...כאשר הזכיר דניאל

)'תפילת הודיה של דינאל (פרק ב
. גמ' ברכות לג.4
 ַאנְׁשֵׁ י כְׁ נֶסֶ ת הַ גְׁ דֹולָה:ָאמַ ר ַרבִּ י ִּחיָיא בַ ר ַאבָ א ָאמַ ר ַרבִּ י יֹוחָ נָן
. ְׁקדּוּׁשֹות וְׁ הַ בְׁ דָ לֹות,ּותפִ ּלֹות
ְׁ לְׁיִש ָר ֵׁאל בְׁ ָרכֹות
ְׁ ִת ְׁקנּו לָהֶ ם
Rabbi Ḥiyya bar Abba said that Rabbi Yoḥanan said: The members of
the Great Assembly established for Israel blessings and prayers,
sanctifications and havdalot.

 ראב"ע דניאל ב.5
 כפי חכמתו משנה עתים ומסיר מלכים ומקים- (כא) וְׁ הּוא
אחרים תחתם ואשר יראה בחכמתו והחכמה שידע האדם
:הוא נתנה
 מצודת דוד דניאל ב.6
 משנה העיתים והזמנים והוא כפול במ"ש ור"ל- (כא) ְׁמהַ ְׁשנֵׁא
:מחליף זמן היום ללילה והלילה ליום
: מסיר מלכים ומעמיד מלכים- ְׁמהַ עְׁ דֵׁ ה
 ישעיהו כד.7
(כא) וְ הָ יָה בַ יֹום ַההּוא ִיפְׁ קֹד ה' עַ ל צְ בָ א הַ מָ רֹום בַ מָ רֹום וְׁ עַ ל
 (כב) וְ אֻ ְספּו אֲ סֵ פָה ַא ִּסיר עַ ל בֹור:מַ לְׁכֵׁי הָ אֲ דָ מָ ה עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה
 (כג) וְׁ חָ פְׁ ָרה הַ ּלְׁבָ נָה ּובֹושָ ה:וְ סֻ גְ רּו עַ ל מַ ְסגֵר ּומֵ רֹב י ִָּמים ִּיפָ ֵקדּו
.ּובירּושָ ַל ִּם וְ ֶנגֶד זְ ֵקנָיו ָכבֹוד
ִּ הַ חַ מָ ה כִּ י מָ לְַך ה' צְ בָ אֹות בְ הַ ר צִּ יֹון
In that day, the LORD will punish the host of heaven in heaven and the
kings of the earth on earth. They shall be gathered in a dungeon as
captives are gathered; And shall be locked up in a prison. But after many
days they shall be remembered. Then the moon shall be ashamed, And

