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…I.2 Daniel Chapter 1 - The First Challenges
 .1מלבי"ם דניאל א:ג
ויאמר המלך ,צוה להביא ילדים בין מן ההמון ,שעז"א
מבני ישראל ,ובין מן הגדולים מזרע המלוכה ומן השרים,
כי באשר רצה שיעמדו לפניו יחלק לכ"א עבודה כפי
יחוסו ,שמזרע המלוכה יעמדו בבית המלך ומבני השרים
יעמדו להיות שרים אח"ז ביהודה נכנעים תחתיו
ויודעים נימוסי הכשדים ולשונם ,וההמון יהיו למשרתיו
בענינים קלים יותר...
 .2רש"י א:ז
לְטשַׁ אצַׁ ר  -על שם עבודת כוכבים של בבל שקרויה
(ז) בֵּ ְ
בל שנאמר ִּדי ְשמֵּ ּה בֵּ לְ ְטשַׁ אצַׁ ר כְ שֻׁ ם אֱ ל ִָּהי( ...דניאל ד:ה)
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.

 .3ראב"ע
וישם – כאשר קרא פרעה שם יוסף צפנת פענח.
…Just as Pharoah renamed Yosef Tzafnat Paneach

 .4מלבי"ם דניאל א:ז
וישם להם שר הסריסים שמות .לא שינה שמות שאר
הילדים ,כי רק את אלה שנכנסו בעבודת המלך לגדולה
היה הדרך לשנות שמם ,כמו ששינה נבוכדנצר שם
צדקיהו
וזאת שנית שלדניאל נתן שם בלטשצר שהוא שם אלהי
נבוכדנצר ,כי הכיר מעלתו תיכף וראה בו ענין אלהי,
וכמ"ש [לקמן ד' ה'] ִּדי ְשמֵּ ּה בֵּ ל ְְטשַׁ אצַׁ ר כְ שֻׁ ם אֱ לָ ִּהי,
ולקמן [ה' י"ב] ִּדי ַׁמ ְלכָא שָ ם ְשמֵּ ּה בֵּ ל ְְטשַׁ אצַׁ ר...
 .5מכילתא דר"י בא ה
רבי אליעזר הקפר ברבי
אומר וכי לא היה בידם
של ישראל ארבע מצות
שאין כל העולם כדאי
בהם שלא נחשדו על
העריות .ולא על לשון
הרע ולא שנו את שמם.
ולא שנו את לשונם

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

 .6רש"י א:ה
פת בג – היא שם מאכל המלך בלשון כשדים.
That is the name of the king’s fare (food) in the language of the
Chaldeans.

 .7ראב"ע א:ח
(ח) וישם  -פת בג המלך אסורה גם היין אסור וכתוב אמר
לנסכא ליה למשפטם לאלהיהם:
 .8מצודת דוד
אשר לא יתגאל  -במאכלי האיסור וביין של עכו"ם:

 .9מלבי"ם
וישם דניאל על לבו ,שדניאל חשב כי ייחד אותו לע"א
וירצה להעבירו על דת ושגם המאכלים והיין שיחד לו
יהיו מזבחי מתים ויין נסיכם[ ,ובאמת יש מפרשים שפי'
שם פת בג פת הנקרב לע"א]
 .10בראשית ל"ט
(ו) וַׁ ַׁי ֲעזֹב ָכל אֲ ֶׁשר לֹו ְביַׁד
אּומה
יֹוסֵּ ף וְ ל ֹא י ַָדע ִאּתֹו ְמ ָ
 כִ י ִאם ַהל ֶֶּּחם אֲ ֶּשר הּואיֹוסף ְיפֵּ ה ת ַֹׁאר
אֹוכֵל ַׁ -ויְ ִּהי ֵּ
וִּ י ֵּפה מַׁ ְר ֶׁאה:
(ט) ֵּאינֶּׁנּו גָדֹול בַׁ בַׁ יִּת ַׁה ֶׁזה
ִּממֶׁ ּנִּי וְ ל ֹא ָח ַשְך ִמ ֶּמ ִני
אֹותְך
ָ
ְמאּומָ ה  -כִ י ִאם
בַ אֲ שֶּ ר ַא ְּת ִא ְשּתֹו  -וְ ֵּאיְך
ַׁהגְ ֹד ָלה
ָה ָרעָ ה
ֶׁאעֱשֶׁ ה
ֵּאֹלהים:
אתי ל ִּ
הַׁ ז ֹאת וְ ָח ָט ִּ

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.
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

 .11רש"י בראשית ל"ט:ו
כי אם הלחם  -היא אשתו ,אלא שדבר בלשון נקיה:
Except the bread: That is his wife, but [Scripture] speaks
]euphemistically. [From Gen. Rabbah 86:6

Torah in Motion, 5783, Page 17

 .12עבודה זרה לה ע"ב-לו ע"א
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מתני' :ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין …
והפת והשמן שלהן.
גמ' :והשמן שלהן .שמן  -רב אמר :דניאל גזר עליו,
ושמואל אמר ...זליפתן של כלים אסורין אוסרתן
אמר רב+... :דניאל א וַׁ יָשֶׁ ם דָ ִּניֵּאל עַׁ ל לִּ בֹו אֲ שֶׁ ר ל ֹא יִּ ְתג ַָׁאל
בְ פַׁ ְתבַׁ ג הַׁ מֶׁ לֶׁ ְך ּובְ יֵּין ִּמ ְש ָתיו ,בשתי משתאות הכתוב
מדבר ,אחד משתה יין ואחד משתה שמן
רב סבר :על לבו שם ולכל ישראל הורה ,ושמואל
סבר :על לבו שם ולכל ישראל לא הורה.
ושמן דניאל גזר?  ...אלא ,דניאל גזר עליו בעיר [רש"י
ד"ה בעיר  -משום חתנות] ואתו אינהו וגזור אפילו
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.

 .13דניאל ויוסף
בראשית לט
דניאל א
יְלָדים אֲ שֶׁ ר ֵּאין בָ הֶׁ ם כָל מּום וְ טֹובֵ י מַ ְר ֶּאה ּומַׁ ְשכִּ ילִּים ַׁו ְי ִּהי יֹוסֵּ ף יְ פֵּה ת ַֹׁאר וִ יפֵה ַמ ְר ֶּאה:
(ד) ִּ
ּומ ִּבינֵּי מַׁ דָ ע
בְ כָל חָ כְ מָ ה וְ י ְֹדעֵּ י דַׁ עַׁ ת ְ
בראשית לט
יֹוסף וַׁ יֵּט ֵּאלָיו ָח ֶׁסד ַו ִי ֵּתן ִחנֹו ְבעֵ ינֵי ַשר
(כא) ַׁו ְי ִּהי ה' ֶׁאת ֵּ
דניאל א
ֹלהים ֶׁאת דָ נִּ יֵּאל לְחֶּ סֶּ ד ּול ְַרחֲ ִמים לִּפְ נֵּי שַ ר בֵ ית הַ סֹהַ ר:
וַׁיִּתן הָ אֱ ִּ
(ט) ֵּ
יסים:
הַ סָ ִר ִ
בראשית מ
יֹוסף בַׁ ב ֶֹׁקר ַוי ְַרא א ָֹתם וְ ִהנָם ֹזעֲפִ ים( :ז)
יהם ֵּ
(ו) ַׁויָב ֹא אֲ לֵּ ֶׁ
דניאל א
יסי פ ְַׁרעֹה אֲ ֶׁשר ִּאתֹו ְב ִּמ ְש ַׁמר בֵּ ית אֲ ֹדנָיו
יסים ְל ָד ִּניֵּאל י ֵָּרא אֲ נִּ י ֶׁאת אֲ ֹדנִּי הַׁ מֶׁ ֶׁלְך ַׁו ִּי ְש ַׁאל ֶׁאת ְס ִּר ֵּ
(י) וַׁי ֹאמֶׁ ר שַׁ ר הַׁ סָ ִּר ִּ
אֲ שֶׁ ר ִּמ ָּנה ֶׁאת מַׁ אֲ כַׁ ְלכֶׁם וְ ֶׁאת ִּמ ְש ֵּתיכֶׁם אֲ שֶׁ ר לָמָ ה י ְִר ֶּאה ֶּאת לֵּאמֹר מַ דּועַ פְ נֵיכֶּם ָרעִ ים ַׁהיֹום:
ֹאשי
פְ נֵיכֶּ ם ֹזעֲפִ ים ִּמן ַׁה ְיל ִָּדים אֲ ֶׁשר כְ גִּ י ְל ֶׁכם וְ ִּחיַׁבְ ֶׁתם ֶׁאת ר ִּ
בראשית מא
לַׁמֶׁ לְֶׁך:
ּוב ִריאֹת
(ב) וְ ִּהּנֵּה ִּמן ַׁה ְיאֹר עֹֹלת ֶׁשבַׁ ע פָרֹות ְיפֹות ַמ ְר ֶּאה ְ
בָ שָ ר ו ִַּׁת ְרעֶׁ ינָה בָ ָאחּו:
דניאל א
יאי בָ שָ ר
ּומ ְקצָ ת י ִָּמים עֲשָ ָרה נ ְִר ָאה מַ ְר ֵאיהֶּ ם טֹוב ּובְ ִר ֵ
(טו) ִּ
בראשית מא
ִּמן כָל ַׁהיְ ָל ִּדים הָ אֹכְ לִּ ים ֵּאת פַׁ ְתבַׁ ג הַׁ מֶׁ לְֶׁך:
אֹותָך ֶׁאת
ֹלהים ְ
הֹודיעַׁ אֱ ִּ
יֹוסף ַׁאחֲ ֵּרי ִּ
(לט) וַׁי ֹאמֶׁ ר ַׁפ ְרעֹה ֶׁאל ֵּ
יתי וְ עַׁ ל
כָל ז ֹאת ֵאין נָבֹון וְ ָחכָם כָמֹוָך( :מ) ַׁא ָתה ִּת ְהיֶׁה עַׁ ל בֵּ ִּ
דניאל א
יֹוסף בֶׁ ן
(יט) וַׁיְדַׁ בֵּ ר ִּא ָתם ַׁהמֶׁ לְֶׁך וְ ל ֹא נ ְִמצָ א ִּמ ֻׁכלָם כְ דָ נִּ יֵּאל חֲ נַׁנְ יָה פִּ יָך יִּשַׁ ק כָל עַׁ ִּמי ַׁרק ַׁהכִּ ֵּסא ֶׁאגְ ַׁדל ִּמ ֶׁמ ָך( :מו) וְ ֵּ
יֹוסף
ֹלשים שָ נָה ְבעָ ְמדֹו ִּלפְ נֵּי פַׁ ְרעֹה ֶׁמ ֶׁלְך ִּמ ְצ ָריִּ ם וַׁ יֵּצֵּ א ֵ
ִּמישָ ֵּאל וַׁ ֲעז ְַׁריָה ַׁויַׁעַׁ ְמדּו לִּפְ נֵּי הַׁ מֶׁ לְֶׁך( :כ) וְ כֹל ְדבַ ר חָ כְ מַ ת ְש ִּ
בִ ינָה אֲ שֶׁ ר בִּ ֵּקש מֵּ הֶׁ ם הַׁ מֶׁ לֶׁ ְך וַׁ י ְִּמצָ ֵּאם עֶׁ שֶׁ ר יָדֹות עַׁ ל כָ ל ִמ ִלפְ נֵי פ ְַרעֹה ַו ַי ֲעבֹר ְבכָל ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָריִם:
הַׁ חַׁ ְרטֻׁ ִּמים הָ ַׁאשָ פִּ ים אֲ שֶׁ ר בְ כָ ל מַׁ לְכּותֹו( :כא) ַׁו ְי ִּהי דָ נִּ יֵּאל
ְכֹורש הַׁ מֶׁ לְֶׁך:
עַׁ ד ְשנַׁת ַׁא ַׁחת ל ֶׁ

