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I.2 Daniel Chapter 1 - The First Challenges… 
 

 :גא דניאל ם"מלבי .1
 א"שעז, ההמון מן בין ילדים להביא צוה, המלך ויאמר

, השרים ומן המלוכה מזרע הגדולים מן ובין, ישראל מבני
 כפי עבודה א"לכ יחלק לפניו שיעמדו רצה באשר כי

 השרים ומבני המלך בבית יעמדו המלוכה שמזרע, יחוסו
 חתיות נכנעים ביהודה ז"אח שרים להיות יעמדו

 למשרתיו יהיו וההמון ,ולשונם הכשדים נימוסי ויודעים
 ...יותר קלים בענינים

 
 א:זרש"י  .2

ר  )ז( אצַׁ ְלְטשַׁ על שם עבודת כוכבים של בבל שקרויה  -בֵּ
יבל שנאמר  ם ֱאָלהִּ ר ְכשֻׁ אצַׁ ְלְטשַׁ ּה בֵּ י ְשמֵּ  ד:ה(ניאל )ד ...דִּ

Belteshazzar: He named him after the god of Babylon, which was 

called Bel, as it is said (4:5): “whose name is Belteshazzar, like the 

name of my god.” 

 
 ראב"ע .3

 כאשר קרא פרעה שם יוסף צפנת פענח. –וישם 
Just as Pharoah renamed Yosef Tzafnat Paneach… 

 
 :זא דניאל ם"מלבי .4

 שאר שמות שינה לא. שמות הסריסים שר להם וישם
 לגדולה המלך בעבודת שנכנסו אלה את רק כי, הילדים

 שם נבוכדנצר ששינה כמו, שמם לשנות הדרך היה
 צדקיהו

 אלהי שם שהוא בלטשצר שם נתן שלדניאל שנית וזאת
, אלהי ענין בו וראה תיכף מעלתו הכיר כי, נבוכדנצר

י'[ ה' ד לקמן] ש"וכמ ם ֱאָלהִּ ר ְכשֻׁ אצַׁ ְלְטשַׁ ּה בֵּ י ְשמֵּ , דִּ
ר[ ב"י' ה] ולקמן אצַׁ ְלְטשַׁ ּה בֵּ ְלָכא ָשם ְשמֵּ י מַׁ  ...דִּ

 
 הבא  "ימכילתא דר .5

רבי אליעזר הקפר ברבי 
אומר וכי לא היה בידם 
של ישראל ארבע מצות 
שאין כל העולם כדאי 
בהם שלא נחשדו על 

לשון . ולא על העריות
. שמםאת  ולא שנו הרע

 לשונםולא שנו את 

Mekhilta 12:5 

R. Eliezer Hakappar Berebbi 

says: Did Israel not have four 

mitzvoth surpassing the worth 

of all the world? — not being 

suspect of illicit relations or of 

slander, not changing their 

names and not changing their 

language? 

 
 א:ה רש"י .6

 היא שם מאכל המלך בלשון כשדים. –פת בג 
That is the name of the king’s fare (food) in the language of the 

Chaldeans. 

 
 א:ח אב"ער .7

וכתוב אמר  אסורגם היין  אסורהפת בג המלך  -)ח( וישם 
 :למשפטם לאלהיהםלנסכא ליה 

 
 מצודת דוד .8

 במאכלי האיסור וביין של עכו"ם: -אשר לא יתגאל 
 

 מלבי"ם .9
 ייחד אותו לע"אשב כי וישם דניאל על לבו, שדניאל ח

וירצה להעבירו על דת ושגם המאכלים והיין שיחד לו 
, ]ובאמת יש מפרשים שפי' מזבחי מתים ויין נסיכםיהיו 

 שם פת בג פת הנקרב לע"א[
 

 בראשית ל"ט .10
ד  )ו( ר לֹו ְביַׁ ֲעֹזב ָכל ֲאשֶׁ יַׁ וַׁ

ף   ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמהיֹוסֵּ
ם ִאם ִכי - חֶּ ר ַהלֶּ הּוא  ֲאשֶּ

יְ  - אֹוֵכל ר וַׁ ה ֹתאַׁ ף ְיפֵּ י יֹוסֵּ הִּ
ה: ְראֶׁ ה מַׁ יפֵּ  וִּ

Breishit 39:6 - So he left all 

that he had in Joseph's hand, 

and he knew nothing about 

what was with him except the 

bread that he ate; and Joseph 

had handsome features and a 

beautiful complexion. 

ה  )ט( זֶׁ ת הַׁ יִּ בַׁ ּנּו ָגדֹול בַׁ ינֶׁ אֵּ
י  ּנִּ מֶׁ ִני מִּ ְולֹא ָחַשְך ִממֶּ
ִכי ִאם אֹוָתְך  - ְמאּוָמה

ר ַאְּת ִאְשּתֹו יְך  - ַבֲאשֶּ ְואֵּ
ְגֹדָלה  ה ָהָרָעה הַׁ ֱעשֶׁ אֶׁ

ים: אֹלהִּ י לֵּ זֹאת ְוָחָטאתִּ  הַׁ

Ibid 9 - In this house, there is 

no one greater than I, and he 

has not withheld anything 

from me except you, insofar 

as you are his wife. Now how 

can I commit this great evil, 

and sin against God?" 
 

 רש"י בראשית ל"ט:ו .11
 היא אשתו, אלא שדבר בלשון נקיה: -כי אם הלחם 

Except the bread: That is his wife, but [Scripture] speaks 

euphemistically. [From Gen. Rabbah 86:6] 
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 לו ע"א-ב"ע לה זרה עבודה .12
 … אסורין כוכבים עובדי של דברים ואלו :'מתני
 . שלהן והשמן והפת
, עליו גזר דניאל: מרא רב - שמן. שלהן והשמן גמ':

  אוסרתן אסורין כלים של זליפתן... אמר ושמואל
ל  א דניאל+...: רב אמר ְתָגאַׁ ר לֹא יִּ בֹו ֲאשֶׁ ל לִּ יֵּאל עַׁ ם ָדנִּ ָישֶׁ וַׁ

ְשָתיו ין מִּ ְך ּוְביֵּ לֶׁ מֶׁ ג הַׁ ְתבַׁ  הכתוב משתאות בשתי, ְבפַׁ
 שמן משתה ואחד יין משתה אחד, מדבר

 ושמואל, הורה שראלי ולכל שם לבו על: סבר רב
 .הורה לא ישראל ולכל שם לבו על: סבר

רש"י ] בעיר עליו גזר דניאל, אלא ... ? גזר דניאל ושמן
 אפילו וגזור אינהו ואתו  [משום חתנות -בעיר ד"ה 

 .בשדה

Avodah Zarah 35b-36a 

MISHNAH. The following articles of gentiles are prohibited,… their 

bread and oil… 

GEMARA: And their oil: As regards oil Rab said: Daniel decreed 

against its use; but Samuel said: the residue from their prohibited 

vessels [which they pour into the oil-container] renders it prohibited. 

Rab said: …It is written, But Daniel purposed in his heart that he would 

not defile himself with the king's food nor with the wine which he drank 

— the verse speaks of two drinkings, viz. the drinking of wine and the 

drinking of oil! 

Rab was of the opinion that Daniel purposed in his own heart [not to 

drink the oil] and decided similarly for all Israel; whereas Samuel was 

of the opinion that he purposed in his own heart [not to drink the oil] 

but did not decide similarly for all Israel. 

But did Daniel decree against oil? … Rather Daniel decreed against the 

use of the oil in a city, and [the disciples] came and decreed against its 

use even in a field. 

 
 דניאל ויוסף .13

 א דניאל
ים( ד) ר ְיָלדִּ ין ֲאשֶׁ ם אֵּ ה ְוטֹוֵבי מּום ָכל ָבהֶׁ יםּומַׁ  ַמְראֶּ ילִּ  ְשכִּ

י ָחְכָמה ְבָכל ת ְוֹיְדעֵּ עַׁ י דַׁ ינֵּ ָדע ּוְמבִּ   מַׁ
 

 א דניאל
ן( ט) תֵּ יִּ ים וַׁ ת ָהֱאֹלהִּ יֵּאל אֶׁ ד ָדנִּ סֶּ י ּוְלַרֲחִמים ְלחֶּ ְפנֵּ  ַשר לִּ

 :ַהָסִריִסים
 

 א דניאל
ר( י) יֹאמֶׁ ר וַׁ ים שַׁ יסִּ ָסרִּ יֵּאל הַׁ א ְלָדנִּ י ָירֵּ ת ֲאנִּ י אֶׁ ְך ֲאֹדנִּ לֶׁ מֶׁ  הַׁ

ר ּנָ  ֲאשֶׁ ת המִּ ם אֶׁ ְלכֶׁ ֲאכַׁ ת מַׁ ם ְואֶׁ יכֶׁ ְשתֵּ ר מִּ ה ָלָמה ֲאשֶׁ ת ִיְראֶּ  אֶּ
ם ן ֹזֲעִפים ְפֵניכֶּ ים מִּ ְיָלדִּ ר הַׁ ם ֲאשֶׁ יְלכֶׁ ם ְכגִּ ְבתֶׁ יַׁ ת ְוחִּ י אֶׁ  רֹאשִּ
ְך לֶׁ מֶׁ  :לַׁ

 
 א דניאל

ְקָצת( טו) ים ּומִּ ם ִנְרָאה ֲעָשָרה ָימִּ  ָבָשר ּוְבִריֵאי טֹוב ַמְרֵאיהֶּ
ן י ָכל מִּ ְיָלדִּ ים םהַׁ ת ָהֹאְכלִּ ג אֵּ ְתבַׁ ְך פַׁ לֶׁ מֶׁ  :הַׁ
 

 א דניאל
ר( יט) בֵּ ְידַׁ ָתם וַׁ ְך אִּ לֶׁ מֶׁ כָֻׁלם ִנְמָצא ְולֹא הַׁ יֵּאל מִּ ְנָיה ְכָדנִּ  ֲחנַׁ

ל יָשאֵּ ְרָיה מִּ ֲעזַׁ ְמדּו וַׁ עַׁ יַׁ י וַׁ ְפנֵּ ְך לִּ לֶׁ מֶׁ  ָחְכַמת ְדַבר ְוֹכל( כ)  :הַׁ
ר ִביָנה ש ֲאשֶׁ קֵּ ם בִּ הֶׁ ְך מֵּ לֶׁ מֶׁ ְמָצאֵּ  הַׁ יִּ ר םוַׁ שֶׁ ל ָידֹות עֶׁ  ָכל עַׁ

ים מִּ ְרטֻׁ חַׁ ים הַׁ ָשפִּ ר ָהאַׁ ְלכּותֹו ְבָכל ֲאשֶׁ י( כא)  :מַׁ ְיהִּ יֵּאל וַׁ  ָדנִּ
ד ת עַׁ ת ְשנַׁ חַׁ ש אַׁ ְך ְלכֹורֶׁ לֶׁ מֶׁ  :הַׁ

 לט ראשיתב
י ְיהִּ ף וַׁ ה יֹוסֵּ ר ְיפֵּ ה ִויֵפה ֹתאַׁ  :ַמְראֶּ

 
 לט בראשית

י( כא) ְיהִּ ת ה' וַׁ ף אֶׁ יֵּט יֹוסֵּ ָליו וַׁ ד אֵּ  ַשר ְבֵעיֵני ִחנֹו ֵּתןַויִ  ָחסֶׁ
 :ַהֹסַהר ֵבית

 
 מ בראשית

ָיבֹא( ו) ם וַׁ יהֶׁ ף ֲאלֵּ ר יֹוסֵּ ֹבקֶׁ ( ז) :ֹזֲעִפים ְוִהָנם ֹאָתם ַוַיְרא בַׁ
ל ְשאַׁ יִּ ת וַׁ י אֶׁ יסֵּ ְרֹעה ְסרִּ ר פַׁ תֹו ֲאשֶׁ ר אִּ ְשמַׁ ית ְבמִּ  ֲאֹדָניו בֵּ
אֹמר ם ַמדּועַ  לֵּ יֹום ָרִעים ְפֵניכֶּ  :הַׁ

 
 מא בראשית

ה( ב) ּנֵּ ן ְוהִּ ְיֹאר מִּ בַׁ  ֹעֹלת הַׁ ה ְיפֹות ָפרֹות עשֶׁ  ּוְבִריֹאת ַמְראֶּ
יָנה ָבָשר ְרעֶׁ תִּ  :ָבָאחּו וַׁ

 
 מא בראשית

ר( לט) יֹאמֶׁ ְרֹעה וַׁ ל פַׁ ף אֶׁ י יֹוסֵּ ֲחרֵּ יעַׁ  אַׁ ים הֹודִּ ת אֹוְתָך ֱאֹלהִּ  אֶׁ
ָתה( מ)  :ָכמֹוָך ְוָחָכם ָנבֹון ֵאין זֹאת ָכל ְהיֶׁה אַׁ ל תִּ יבֵּ  עַׁ ל יתִּ  ְועַׁ

יָך ק פִּ שַׁ י ָכל יִּ מִּ ק עַׁ א רַׁ סֵּ כִּ ל הַׁ ְגדַׁ ךָ  אֶׁ מֶׁ ף( מו)  :מִּ ן ְויֹוסֵּ  בֶׁ
ים י ְבָעְמדֹו ָשָנה ְשֹלשִּ ְפנֵּ ְרֹעה לִּ ְך פַׁ לֶׁ ם מֶׁ ְצָריִּ צֵּ  מִּ יֵּ  יֹוֵסף אוַׁ
ץ ְבָכל ַוַיֲעֹבר ַפְרֹעה ִמִלְפֵני רֶּ  :ִמְצָרִים אֶּ


