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Daniel Chapter 1 ִני ֵּאל  דָּ

ים ֶמֶלְך  א הֹויָׁקִּ כּות יְׁ ַמלְׁ לֹוש, לְׁ ַנת שָׁ שְׁ ה-בִּ הּודָׁ --יְׁ
ֶנאַצר ֶמֶלְך בּוַכדְׁ א נְׁ ִּם-בָׁ ַל רּושָׁ ֶבל יְׁ ֶליהָׁ  ,בָׁ ַצר עָׁ   .ַויָׁ

1 In the third year of the reign of Jehoiakim king of 
Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto 
Jerusalem, and besieged it.  

יָׁדֹו ֶאת  ב ן ה' בְׁ תֵּ ים ֶמֶלְך-ַויִּ הֹויָׁקִּ ה-יְׁ הּודָׁ ת  ,יְׁ צָׁ קְׁ ּומִּ
ית י בֵּ לֵּ ם ֶאֶרץֱאֹלהָׁ -כְׁ יאֵּ בִּ ית -קים, ַויְׁ ר, בֵּ עָׁ נְׁ קיו; ֱאֹלשִּ

ֶאת ית אֹוַצר -וְׁ יא, בֵּ בִּ ים הֵּ לִּ יוֱאֹלַהכֵּ   .הָׁ

2 And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into 
his hand, with part of the vessels of the house of 
God; and he carried them into the land of Shinar 
to the house of his god, and the vessels he brought 
into the treasure-house of his god.  

יו:  ג יסָׁ רִּ ַנז ַרב סָׁ פְׁ ַאשְׁ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, לְׁ יא   ַוי בִּ הָׁ לְׁ
רָׁ  שְׁ נֵּי יִּ בְׁ למִּ לּוכָׁהאֵּ ֶזַרע ַהמְׁ ן--, ּומִּ ים-ּומִּ מִּ תְׁ   .ַהַפרְׁ

3 And the king spoke unto Ashpenaz his chief 
officer, that he should bring in certain of the 
children of Israel, and of the seed royal, and of the 
nobles,  

ין  ד ים ֲאֶשר אֵּ דִּ לָׁ ל-יְׁ ֶהם כָׁ ֶאה -בָׁ י ַמרְׁ טֹובֵּ מאּום וְׁ
ל כָׁ ים בְׁ לִּ כִּ ע-ּוַמשְׁ ינֵּי ַמדָׁ בִּ י ַדַעת ּומְׁ עֵּ דְׁ יֹּ ה, וְׁ מָׁ כְׁ  ,חָׁ

ם  דָׁ ַלמְׁ יַכל ַהֶמֶלְך; ּולְׁ הֵּ ד בְׁ ֶהם, ַלֲעמֹּ ַח בָׁ ַוֲאֶשר כֹּ
ֶפר ים ,סֵּ דִּ שֹון ַכשְׁ   .ּולְׁ

4 youths in whom was no blemish, but fair to 
look on, and skilful in all wisdom, and skilful in 
knowledge, and discerning in thought, and such 
as had ability to stand in the king's palace; and 
that he should teach them the learning and the 
tongue of the Chaldeans.  

ַבר  ה ֶהם ַהֶמֶלְך דְׁ ַמן לָׁ ַפת-ַויְׁ יֹומֹו, מִּ ַבג -יֹום בְׁ
לֹוש ים שָׁ נִּ ם, שָׁ לָׁ ַגדְׁ יו, ּולְׁ תָׁ שְׁ ין מִּ יֵּ  ;ַהֶמֶלְך ּומִּ

ם תָׁ צָׁ קְׁ נֵּי ַהֶמֶלְך--ּומִּ פְׁ דּו, לִּ   .ַיַעמְׁ

5 And the king appointed for them a daily portion 
of the king's food, and of the wine which he 
drank, and that they should be nourished three 
years; that at the end thereof they might stand 
before the king.  

ה  ו הּודָׁ י יְׁ נֵּ בְׁ ֶהם, מִּ י בָׁ הִּ יֵּ --ַויְׁ נִּ ישָׁ  אלדָׁ יָׁה, מִּ לֲחַננְׁ  אֵּ
יָׁה   .ַוֲעַזרְׁ

6 Now among these were, of the children of 
Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah.  

יֵּ   ז נִּ דָׁ ֶשם לְׁ מֹות; ַויָׁ ים, שֵּ יסִּ רִּ ֶהם ַשר ַהסָׁ  אלַויֶָׁשם לָׁ
ישָׁ  מִּ ַרְך, ּולְׁ יָׁה ַשדְׁ ַלֲחַננְׁ ַשאַצר, וְׁ טְׁ לְׁ לבֵּ יַשְך,  אֵּ מֵּ

גֹו ד נְׁ יָׁה ֲעבֵּ ַלֲעַזרְׁ   .וְׁ

7 And the chief of the officers gave names unto 
them: unto Daniel he gave the name of 
Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and 
to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abed-
nego.  

יֵּ   ח נִּ ֹּא-ַעל אלַויֶָׁשם דָׁ בֹו, ֲאֶשר ל גָׁ -לִּ תְׁ ַפת ַאליִּ ַבג -בְׁ
ַבקֵּ  יו; ַויְׁ תָׁ שְׁ יֵּין מִּ ים, ֲאֶשר ַהֶמֶלְך ּובְׁ יסִּ רִּ ַשר ַהסָׁ ש מִּ

גָׁ  תְׁ ֹּא יִּ לל   .אָׁ

8 But Daniel purposed in his heart that he would 
not defile himself with the king's food, nor with 
the wine which he drank; therefore he requested 
of the chief of the officers that he might not 
defile himself.  

ן הָׁ   ט תֵּ יֵּ -קים ֶאתֱאֹלַויִּ נִּ ים, אלדָׁ ַרֲחמִּ ֶחֶסד ּולְׁ , לְׁ
ים יסִּ רִּ נֵּי, ַשר ַהסָׁ פְׁ   .לִּ

9 And God granted Daniel mercy and compassion 
in the sight of the chief of the officers.  

יֵּ   י נִּ דָׁ ים, לְׁ יסִּ רִּ ֹּאֶמר ַשר ַהסָׁ י ֶאת--אלַוי א ֲאנִּ י-יָׁרֵּ נִּ  ֲאדֹּ
נָׁה ֶאת ֶאת-ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר מִּ ֶכם וְׁ -ַמֲאַכלְׁ

10 And the chief of the officers said unto Daniel: 'I 
fear my lord the king, who hath appointed your 
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יֶכם: תֵּ שְׁ ֶאה ֶאת  מִּ רְׁ ה יִּ מָׁ ים-ֲאֶשר לָׁ ֲעפִּ נֵּיֶכם זֹּ  ,פְׁ
ן ֶתם ֶאת-מִּ ַיבְׁ חִּ ֶכם, וְׁ ילְׁ גִּ ים ֲאֶשר כְׁ דִּ לָׁ י, -ַהיְׁ רֹּאשִּ

  .ַלֶמֶלְך

food and your drink; for why should he see your 
faces sad in comparison with the youths that are 
of your own age? so would ye endanger my head 
with the king.'  

יֵּ   יא נִּ ֹּאֶמר דָׁ ַצר-ֶאל, אלַוי נָׁה, ַשר --ַהֶמלְׁ ֲאֶשר מִּ
ים, ַעלַהסָׁ  יסִּ יֵּ -רִּ נִּ ישָׁ  אלדָׁ יָׁה, מִּ לֲחַננְׁ יָׁה אֵּ   .ַוֲעַזרְׁ

11 Then said Daniel to the steward, whom the 
chief of the officers had appointed over Daniel, 
Hananiah, Mishael, and Azariah:  

נּו-נָׁא ֶאת-ַנס  יב תְׁ יִּ ה; וְׁ רָׁ ים ֲעשָׁ ֶדיָך, יָׁמִּ ן-ֲעבָׁ נּו מִּ -לָׁ
הַהזֵּ  לָׁ ֹּאכְׁ נ ים, וְׁ עִּ ֶתה--רֹּ שְׁ נִּ ם וְׁ   .ּוַמיִּ

12 'Try thy servants, I beseech thee, ten days; and 
let them give us pulse to eat, and water to drink.  

ים  יג דִּ לָׁ ה ַהיְׁ אֵּ ינּו, ּוַמרְׁ אֵּ ֶניָך, ַמרְׁ פָׁ אּו לְׁ יֵּרָׁ ים  ,וְׁ לִּ כְׁ אֹּ הָׁ
ת ַפת ַכֲאֶשר תִּ -אֵּ םַבג ַהֶמֶלְך; וְׁ ה עִּ ה, ֲעשֵּ אֵּ -רְׁ
ֶדיָך   .ֲעבָׁ

13 Then let our countenances be looked upon 
before thee, and the countenance of the youths 
that eat of the king's food; and as thou seest, deal 
with thy servants.'  

ים   יד ם, יָׁמִּ ַנסֵּ ר ַהֶזה; ַויְׁ בָׁ ֶהם, ַלדָׁ ַמע לָׁ שְׁ הַויִּ רָׁ   .ֲעשָׁ
14 So he hearkened unto them in this matter, and 
tried them ten days.  

יֶהם טֹוב  טו אֵּ ה ַמרְׁ אָׁ רְׁ ה, נִּ רָׁ ים ֲעשָׁ ת, יָׁמִּ צָׁ קְׁ  ,ּומִּ
ר: שָׁ י בָׁ יאֵּ רִּ ן  ּובְׁ ל-מִּ ים-כָׁ דִּ לָׁ ת ַפת--ַהיְׁ ים, אֵּ לִּ כְׁ אֹּ -הָׁ

  .ַבג ַהֶמֶלְך

15 And at the end of ten days their countenances 
appeared fairer, and they were fatter in flesh, 
than all the youths that did eat of the king's food.  

א ֶאת  טז שֵּ ַצר, נֹּ י ַהֶמלְׁ הִּ יֵּין, -ַפת-ַויְׁ ם, וְׁ גָׁ בָׁ
ים נִּ עֹּ רְׁ ֶהם, זֵּ ן לָׁ תֵּ נֹּ יֶהם; וְׁ תֵּ שְׁ   .מִּ

16 So the steward took away their food, and the 
wine that they should drink, and gave them pulse.  

ים הָׁ   יז דִּ לָׁ ַהיְׁ לֶ וְׁ ֶהם הָׁ אֵּ ם, נַָׁתן לָׁ תָׁ ַבעְׁ קים ֱאֹלה ַארְׁ
ל כָׁ ל בְׁ כֵּ ַהשְׁ ע וְׁ יֵּ -ַמדָׁ נִּ דָׁ ה; וְׁ מָׁ כְׁ חָׁ ֶפר וְׁ ין אלסֵּ בִּ ל ,הֵּ כָׁ -בְׁ

זֹון ַוֲחֹלמֹות   .חָׁ

17 Now as for these four youths, God gave them 
knowledge and skill in all learning and wisdom; 
and Daniel had understanding in all visions and 
dreams.  

ים, ֲאֶשר  יח ת, ַהיָׁמִּ צָׁ קְׁ מִּ ם; -ּולְׁ יאָׁ ַמר ַהֶמֶלְך, ַלֲהבִּ אָׁ
ֻבכַ  נֵּי נְׁ פְׁ ים, לִּ יסִּ רִּ ם ַשר ַהסָׁ יאֵּ בִּ ֶנַצרַויְׁ   .דְׁ

18 And at the end of the days which the king had 
appointed for bringing them in, the chief of the 
officers brought them in before Nebuchadnezzar.  

ם  יט ֻכלָׁ א מִּ צָׁ מְׁ ֹּא נִּ ל ם, ַהֶמֶלְך, וְׁ תָׁ ר אִּ ַדבֵּ יֵּ  ,ַויְׁ נִּ דָׁ  אלכְׁ
ישָׁ  יָׁה מִּ לֲחַננְׁ נֵּי ַהֶמֶלְךַוֲעזַ  אֵּ פְׁ דּו, לִּ יָׁה; ַוַיַעמְׁ   .רְׁ

19 And the king spoke with them; and among 
them all was found none like Daniel, Hananiah, 
Mishael, and Azariah; therefore stood they before 
the king.  

ינָׁה, ֲאֶשר  כ ַמת בִּ כְׁ ַבר חָׁ ל, דְׁ כֹּ ֶהם-וְׁ ש מֵּ קֵּ  ,בִּ
ל--ֶלְךַהמֶ  ם ֶעֶשר יָׁדֹות, ַעל כָׁ אֵּ צָׁ מְׁ ים -ַויִּ ֻטמִּ ַהַחרְׁ

ל כָׁ ים, ֲאֶשר, בְׁ פִּ ַאשָׁ כּותֹו-הָׁ   .ַמלְׁ

20 And in all matters of wisdom and 
understanding, that the king inquired of them, he 
found them ten times better than all the 
magicians and enchanters that were in all his 
realm.  

יֵּ   כא נִּ י, דָׁ הִּ כֹוֶרש -, ַעדאלַויְׁ ַנת ַאַחת, לְׁ שְׁ
 }פ{   ַהֶמֶלְך.

21 And Daniel continued even unto the first year 
of king Cyrus. {P} 

 פרק א פסוק ד אלרש"י דני
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ומן השינה מפני אימת מלכות פירשו רז"ל שיהיו אונסין עצמן מן השחוק ומן השיחה  -)ד( ואשר כח בהם 

 ושמעמידים עצמן כשנצרכים לנקביהם:

 מוסב על אשר כח בהם: -וללמדם ספר 

 פרק א פסוק ד אלאבן עזרא דני
כמו עוד ופסח שאינן ראויין לעמוד לפני מלך על כן כתוב עור ופסח לא יבא הבית והטעם בית מלכות  -)ד( ילדים 

 דוד:
 ונראים כמו חולים:שלא היו ירקרקים  -וטובי מראה 

 כלל כל: -ומשכילים בכל חכמה 
שידעו בתחלת הדבור המדבר מה שהיה בדעתו לדבר באחרונה כי יש חכמים רבים לא ידעו זה עד  -ויודעי דעת 

 סוף דבר המדבר:
תקלל כי יש חכמים ילאו  אלשיוכלו להבין לאחרים מה שיש בלבם ובמדע' כמו גם במדעך מלך  -ומביני מדע 

 בלשונם מה שיש בלבם כי אם בדרך רחוקה ובארחות עקלקלות: להוציא
שתהיה תולדתם חזקה להסתיר העיטוש ויהיו עומדים תמיד לפניו ושיוכלו לסבול בשעת צרכם  -ואשר כח בהם 

ה המדות ולא נמצאו בילד פחות מט"ו שנה והנה אין צורך ללמדם השלש שנים אלוהנה צוה לבקש מי שנמצאו בו 

יצא בן ט"ו שנה בלכת  אלדים ולשונם לדבר עם המלך בלשונו והנה גדולים יצאו מירושלים והנה דניכי אם כתב כש

יהויקים לבבל ושמונה שנים מלך והנה כ"ג וי"א צדקיהו והנה ד' ול' וע' שנה והנו זקן מאד בימי אסתר אולי כבר מת 

 בית שני ואיננו ששבצר בראיות גמורות: אלולא עלה 

  מצודת דוד 
 ר"ל שום מום כלל וכלל לא כמו לא תאכלו כל נבלה )דברים יד(: -)ד( כל מאום 
 בלובן ובהירות: -וטובי מראה 
 יהיו משכילים בכל מיני חכמות: -בכל חכמה 
 ר"ל בתחלת אמרי המדבר ישכילו לדעת דעתו ותוכן כוונתו ומה יהיו אחרית אמריו: -ויודעי דעת 
 יהיו צחים בלשונותם במיטב הדבור להבין לזולת מה במדעי לבבם ובמחשבתם:ר"ל ש -ומביני מדע 

להתגבר על הטבע לאנוס ולעצור מן השחוק והשינה וכדומה למען יעמדו בהיכל מלך מבלי שום  -ואשר כח בהם 

 מניעה וכאשר ראוי והגון:
  ר וגו' והוא המכתב והלשון:וגו' וללמדם ספ אלמוסב על המקרא שלפניו לומר להביא מבני ישר -וללמדם ספר 

  מלבי"ם 
 משכילים בכל חכמה ויודעי דעת ומביני מדע, מה ההבדל ביניהם?: ות )ד( מה רצה בהכפלת דבריואל)ד( הש

ילדים, צוה שהילדים יהיו שלמי החומר ושלמי הצורה, לענין שלמות החומר אמר אשר אין בהם כל מאום, שלא 

יהיה בהם שום חסרון בגופם, ויש הבדל בין מום ובין מאום, שהמום הוא חסרון גדול כמו המומים הפוסלים 

ומאום משותף עם מאומה שלא ימצא בהם שום דבר שהוא גנאי, ואמרו חז"ל אפילו ריבדא דכוסילתא, בכהנים, 

וכולל גם טוב התואר, שהוא בנין הגוף בסדר נכון וערך מסודר המעלה חן, וטובי מראה, שיהיו יפה עינים וטוב 

ני לבן, ולענין שלימות הצורה אמר רואי, וגם כולל יופי הצבע לא לבן ביותר שהוא סימן עצלות ולא שחור, רק אדמו

ומשכילים בכל חכמה, ומבואר אצלינו שיש הבדל בין חכמה ובין דעת, שדעת הם דברים המושגים בחושים או ע"י 

מושכלות ראשונות, שאפשר בהם ידיעה ברורה, כמו חכמת הטבע וההנדסה והרפואה, וחכמה היא בהנהגה בין 

הדעת ולא ע"י כח הבינה שלא מצאנו בשום מקום שיאמר בינו חכמה,  טוב לרע, שהם דברים שלא יושגו במופתי

אבל יושגו ע"י השכל שהוא כח חד העובר בדברים שהם למעלה מן הבינה והדעת כמ"ש בספר משלי. ויודעי דעת 

ומביני מדע, יש הבדל בין דעת ובין מדע, דברים פרטיים שמשיגים על ידי החושים והבחינה נקראים דעת, וכלל 

ע אשר התקבצה ע"י יודעים שונים ותהי לשטה כללית ולימוד ערוך בכל מיני הידיעות, למשל למודים של המד

חכמת הטבע או הרפואה בכללה כמו שהיא ערוכה בכל ושמורה כשטה מיוחדת מוסכמת מן החכמים נקרא, מדע, 

אים, מביני מדע, ואשר כח ומי שיכולים להוציא מכללי המדע דבר מתוך דבר ולהקיש דבר לדבר בכח התבונה נקר

בהם לעמד בהיכל המלך, התנה עוד שיוכל להפיק מהם רצון להיות ממשרתיו וחכמיו הנצבים לפניו, וע"ז התנה 

ג"כ שיהיה בהם שתי הכנות, א[ הכנה החומריית, שיהיו חזקים ומוצקים בכחם הפנימי לעמוד בהיכל המלך, שצריך 

חז"ל שיהיו אונסים א"ע מן השחוק ומן השינה ושיעמידו א"ע כשיצטרכו  שיהיו חזקי הכח לעמוד על רגליהם, וכמ"ש

לנקביהם, ב[ וללמדם ספר, שיהיה בהם הכנה לקבל למוד ספר ולשון, שע"ז צריך שיהיה לו כח הזכרון ללמד לשון 

ן במהרה, ויש הלמד הלשון ולא הכתב לקרא בספר, ולז"א ספר ולשון כשדים, והיה אצלם לשון ארמי שהיה לשו
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המליצה והדבור הנשגב צריך כח  אלההמון, ולכן כשדים היה לשון החכמים המדברים דבור מליצי בחכמה, וידוע ש

 נפשי מיוחד וחוזק כח הדמיון, ועז"א וללמדם בוי"ו:

 

 פרק א פסוק ה אלרש"י דני
 ל' הזמנה: -)ה( וימן 
ראה כן שהרי כתיב ויהי המלצר נושא הוא שם מאכל המלך בל' כשדים ויש פותרים פת בג לחם ואין נ -מפת בג 

 א חליפי תבשיל:אלאת פת בגם ונותן להם זרעונים ואין זרעונים חליפי לחם 
  אבן עזרא 

פועל יוצא והטעם לתת להם מנות, ופירוש בג מאכל וכתיב במקרא ונתתיך לבג וקרי לבז והטעם קרוב  -)ה( וימן 

 אולי טעם בג הבשר המבושל:
ולא נכתב ומיין משתהו כי יש יום ידוע לשתות יין לבן או אדום או יין מקום פלוני ידוע, וטעם לגדלם  -יין משתיו ומ

 להרגילם לעמוד ולדעת משפטי המלוכה וזה הוא אשר כח בהם:
ים ומקצה אחיו גם הוא נכון והוא שפירשו בסוף השנים קאלי"א ומקצת הילדים ומקצת כלי בית ה -ומקצתם 

 ות והנה כמוהו ומקצת ימים עשרה:הנזכר

  מצודת דוד 
כל זה מדברי המלך שאמר לאשפנז הנה המלך יזמין להם בכל יום דבר הצריך להם ביומו  -)ה( וימן להם המלך 

ממאכלי המלך ומן היין אשר ישתה הוא )ואף שנ"נ עצמו היה המדבר לא אמר כמדבר בעדו וכן דרך המקרא וכמ"ש 

 עצמו היה המדבר וכן רבים כמוהו(: אלא'= י"ב( עם כי שמו אל)ש"א =שמו אללח וגומר ואת שמוויש
 ובאופן זה יהיו מגודלים שלש שנים למען יהיו נראים יפים ובעלי בשר: -ולגדלם 

 מקצה שלשת השנים יעמדו בתמידות לפני המלך לשמשו בכל עת: -ומקצתם 
  מלבי"ם 

ה בתכלית, א[ שהוא עצמו הכין את הצורך למזונותם, ב[ אל)ה( וימן להם, ספר איך השגיח המלך על הילדים ה

אוכל על שלחן מלכים, כי המאכלות הדקות והיינות המבושמים מרחיבים הדעת שהיה מפת בג המלך, ממה שהוא 

וייטיבו המזג ויזקקו את המוח, וחמרי וריחני פקחים, ג[ שהזמין להם דבר יום ביומו, כי מאכלי המלך היו משתנים 

פי הקור בכל יום לפי מהות היום והזמן, לפי הנהגת הרופאים המשגיחים על בריאת גופו שישתנו המאכלים ל

והחום והמזג, ובאופן זה השגיחו גם על הילדים, ד[ שהרחיב להם הזמן לגדלם שנים שלש, שזה מספיק ללמדם, 

כמ"ש חז"ל שכל תלמיד שאינו רואה סימן ברכה במשנתו שלש שנים אינו רואה סימן ברכה לעולם, והיה כל 

לפני המלך ועמו במלאכתו ישבו, וכמו  ה שיצליחו בלמודם, יעמדואלההכנה הזאת כדי שמקצת מן הילדים והם 

 שהיה המנהג אצל מלך מצרים ומלך תוגרמא לאסוף ילדים רבים מבני הנוצרים ולגדלם והראוים מהם יעמדו לפניו:
 

 פרק א פסוק ח אלרש"י דני
 ל' לכלוך: - אל)ח( יתג

  אבן עזרא 
 היהם:אלפת בג המלך אסורה גם היין אסור וכתוב אמר לנסכא ליה למשפטם ל -)ח( וישם 

  מצודת דוד 
 חשב בלבו והתעורר בדבר: -)ח( וישם 

 במאכלי האיסור וביין של עכו"ם: - אלאשר לא יתג
 :אלממנו למנוע מאתו פת בג והיין לבל יתג אלש -ויבקש 

  מלבי"ם 
תיכף מן המלצר?, ולמה לא אמרו לשר הסריסים שינסה אותם וכמו  אלטו( למה לא בקש דני -ות )ח אל)ח( הש

, שבקשה כזאת באין ספק יעלה חמת מלך מלכי מות כשיאמר אלהמלצר?, ומה זה שבקש אשר לא יתג אלשאמרו 

 לא בקשתו?:הוא ונבזה אכלו?, ומז"ש שה' נתן אותו לחסד ולרחמים והלא לא מ אלכי שולחן המלך מגו
חשב כי ייחד אותו לע"א וירצה להעבירו על דת ושגם המאכלים והיין שיחד לו יהיו  אלעל לבו, שדני אלוישם דני

מזבחי מתים ויין נסיכם, ]ובאמת יש מפרשים שפי' שם פת בג פת הנקרב לע"א[, ויבקש משר הסריסים, באשר 

זה ואם יסרב יהיה כמורד, החליט בדעתו למסור חשב זאת להעברה על דת ושהמלך יקפיד שיאכלו דוקא מפת ה

נפשו ע"ז כדין אם מתכוין להעבירו על דת, ולכן בבקשו משר הסריסים לא אמר לו אמתלאות וטעמים אחרים, רק 

, והגם שהיה עי"ז אלושהוא אינו רוצה להתג אל, הודיע לו שלפי דתו הוא לחם מגואלאמר בפירוש אשר לא יתג
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לבד שראה שיחד אותו לע"א, לא רעיו, ולכן לא בקש רק  אלהאמת, וזאת לא עשה רק דניבסכנה עצומה לא הכחיד 

 הוא לבדו:
 

 פרק א פסוק ט אלרש"י דני
 שהיה שר על משרתי המלך: -)ט( שר הסריסים 

  אבן עזרא 
שה בקשתו והוא השיב אמר הגאון הטעם שנתנו לחן ולחסד ולרחמים בעיני שר הסריסים והוא לא ע -)ט( ויתן 

 שלא גילה סודו למלך כי לא יחייהו:

  מצודת דוד 
תו מ"מ לחסד יחשב מה שלא גער בו והשיבו בדברים רכים והיה אלעם כי הוא לא מילא ש -)ט( לחסד ולרחמים 

 מעלים עין במעשה המלצר:
  מלבי"ם 

ים, והיה מהשגחת ה' ששם אותו לחסד, למחול לו עונו זה אשר בנפשו דבר, וגם לרחמים כי ראה קאל)ט( ויתן ה

 מצוקת נפשו מצד דתו, ורחם עליו והמו מעיו לו, עד שמלבד שלא הענישו דבר אתו דברים רכים:
 

 פרק א פסוק טו אלאבן עזרא דני
הטעם כל מראיהם ויאמר הגאון זה היה נס גדול ואין צורך כי היו אוכלים אורז הנקרא בלשון  -)טו( ומקצת נראה 

ערבי ארוז והוא נכבד מאד וערב מן החטה ועושה דם טהור והוא מאכל אנשי הודו ואין להם חטה ונעשו ממנו 

ו משביע והוא כבד במשקליו וגרגיריו דקין תבשילים וזה האורז ישגא מאד כאשר יבושל בחלב והכלל כי המעט ממנ

מאד ואינן עגולין ותולדתו חמה ולחה והתימה מחכם גדול שאמר שהוא הדוחן שגרגיריו עגולין ויעמוד שנים רבות 

ה הם אלה הנמצאים בצרפת כי אלולא ירקב והוא מאכל רע ותולדתו קרה ויבישה גם במיני קטנית אפונים ואינם 

האפונים הם נמצאים בספרד ומצרים ורומא ופרווינצה והם על ג' מינים מהם לבנים ומהם קרים ורעים ומנפחים ו

אדומים ומהם שחורים וזה המין נכבד מכלם ושלשה המינים חמים ולחים ומימיהם רפואה לכבד והם מצהילין את 

ורז והאפונים הם ה שבצרפת בלי פה והשלשה המינים פה להם והנה האאלהפנים יותר מן היין ויוכל אדם להכיר ש

זרעונים ומבריאים את הבשר ועוד כי כל מאכל שהוא תאוה לנפש יותר יועיל ממאכל שאין הנפש אוהבת אותו אף 

 ו היו אוכלין דבר שתתאוה נפשם והיה מועיל להם:אלעל פי שיהיה חם ולח כתולדת החיים והנה 

  מצודת דוד 
 ילדים וגו':עוד יותר מן כל ה -)טו( מן כל 

  מלבי"ם 
א ישמינו )טו( ומקצת, והיה מהשגחת ה' שהיה מראיהם טוב וגם היו בריאי בשר, שזה חוץ לטבע כי הזרעונים ל

 את הגוף כבשר ויין:
 

 פרק א פסוק יז אלאבן עזרא דני
הוסיף עליהם שהיה מבין בכל חזון ופתרון חלומות  אלטעם ארבעתם שהיו שוים בכל חכמה רק דני -)יז( והילדים 

 כי הוא לבדו היה נביא ולא השלשה:

  מצודת דוד 
 ועזריה=: אלשחמ"ו =חנניה מי אלהם דני -)יז( ארבעתם 

 ידיעה בהם ולהשכיל עוד מוצא דבר: -מדע והשכל 
 מכתב ולשון כל עם ועם ובכל מיני חכמה: -בכל ספר 

 שהיה מבין בכל חזון וחלומות ר"ל לדעת פתרון חלומות: אלויותר עליהם דני - אלודני
  מלבי"ם 

ית, שהילדים ארבעתם שהושוו בפרישות ממאכלות אסורות, קאל)יז( והילדים, כפי הכנתם כן חל עליהם השפע ה

ח שעלה עליהם במסירת נפש זכה לרו אלו מפת בג המלך, ודניאלכן הושוו במדע והשכל יותר על הילדים שהתג

ים קדושים. מדע והשכל, שיעורו, מדע בכל ספר והשכל בכל חכמה, שמדע נופל על דברים המושגים ע"י קאל

החוש או במופתי הדעת, וזה בכל ספר מספרי המדע השמושית, כמו חכמת הטבע והרפואה וכדומה, אבל בחכמה 

על ידי השכל, שהוא כח חד שייך יותר לשון השכל, כמ"ש בפי' משלי שהחכמה לא תושג ע"י מופתי הדעת רק 

הבין בכל חזון וחלומות, ר"ל כי יש פותרי חלומות ע"י תגבורת כח המשער והם לא  אללהשכיל עניני חכמה, ודני
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הבין ע"י שפע רוח הקודש ועי"כ הבין בכולם מבלי הבדל, ולא רק מקצת  אליבינו כל, רק מקצת חלומות, אבל דני

ים, והחלום הוא בלא מחזה, קאלודומיהם שצפו ברוח  אלת יוסף ודניהחלום רק כולו בשלימות, שזה היה מעל

 והחזיון יראה איזה מחזה, כמו הצלם של נבוכדנצר ודומיהם, והחזון יהיה גם בהקיץ בגבור המדמה:
 

 פרק א פסוק כ אלרש"י דני
 י' בטימי מתים בעצמות מתים כמה דאת אמר שחיק עצמות שחיק טמיא:אלו ששואל -)כ( החרטומי' 

 ו שדוחקים במזל כך מפורש בתנחומא:אל -האשפים 
  אבן עזרא 

ף ה ארבעתם יודע עשר ידות על כל חרטום ואשאלזה יורה כי נבוכדנצר היה יודע חכמות וימצא כל אחד מ -)כ( וכל 

ויתכן היות עשר לשון רבים כמו מעשרה שליטים בעבור כי עשרה סך חשבון ובעל ספר יצירה אמר עשר ספירות 

 בלי מה והחרטומים אינם האשפים כי הנה כתוב לקרוא לחרטומים ולאשפים ושם אפרשם:

  מצודת דוד 
 חכמת הבנת דבר מתוך דבר: -)כ( חכמת בינה 

 ם עשר ידות יותר על כל החרטומים והאשפים:מצא בה -וימצאם 
  מלבי"ם 

לפניו, והיו משריו ויועציו, בכל דבר שהזדמן שהוצרך המלך לשאול דבר חכמת בינה  )כ( וכל דבר, אחר שעמדו

ועזריה בתוכם, מצא תמיד  אלחנניה מיש אלמחכמיו, וקבץ את כל החרטומים והאשפים לשמוע מה בפיהם ודני

 שלהם עשר ידות בחכמה על כל חכמיו:

 

 

 


