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Daniel Chapter 6 ִניֵּאל  דָּ

א  א ל, ַמְלכּותָּ ה(, ַקבֵּ אָּ דָּ ְריֶָּוׁש, מדיא )מָּ ְכַבר --ְודָּ
ין   .ְׁשִנין, ִׁשִתין ְוַתְרתֵּ

1 And Darius the Mede received the kingdom, 
being about threescore and two years old.  

ָיֶוש, ַוֲהִקים   ב ַפר, ֳקָדם ָדרְׁ כּוָתא-ַעלשְׁ  ,ַמלְׁ
ִרין ֶעשְׁ ָאה וְׁ ַנָיא מְׁ פְׁ ַדרְׁ ָכל ,ןִדי ֶלֱהֹו--ַלֲאַחשְׁ כּוָתא-בְׁ   .ַמלְׁ

2 It pleased Darius to set over the kingdom a 
hundred and twenty satraps, who should be 
throughout the whole kingdom;  

ָלָתה, ִד   ג ִכין תְׁ הֹון ָסרְׁ ֵעָלא ִמנְׁ הֹון:-י ָדִנֵיאל ַחדוְׁ -ִדי  ִמנְׁ
ָכא, ֶלֱהֹו ָמא, ּוַמלְׁ הֹון ַטעְׁ ַנָיא ִאֵלין, ָיֲהִבין לְׁ פְׁ ַדרְׁ ן ֲאַחשְׁ
  .ֶלֱהֵוא ָנִזק-ָלא

3 and over them three presidents, of whom Daniel 
was one; that these satraps might give account 
unto them, and that the king should have no 
damage.  

ה, ֲהוָּא ִמְתַנַצח, ַעל  ד ִניֵּאל ְדנָּ ְרַכיָּא -ֱאַדִין, דָּ סָּ
ל  ַוֲאַחְׁשַדְרְפַניָּא: ּה-כָּ א בֵּ ל, ִדי רּוַח ַיִתירָּ א  ,ֳקבֵּ ּוַמְלכָּ

ּה ַעל מּותֵּ ל-ֲעִׁשית, ַלֲהקָּ א-כָּ   .ַמְלכּותָּ

4 Then this Daniel distinguished himself above 
the presidents and the satraps, because a 
surpassing spirit was in him; and the king thought 
to set him over the whole realm.  

ה   ה ַעִין ִעלָּ א, ֲהוֹו בָּ א ַוֲאַחְׁשַדְרְפַניָּ ְרַכיָּ ֱאַדִין סָּ
ה  חָּ ִניֵּאלְלַהְׁשכָּ ל--ְלדָּ א; ְוכָּ ה -ִמַצד ַמְלכּותָּ ה ּוְׁשִחיתָּ ִעלָּ

א ל-לָּ ה, כָּ חָּ ל ִדי-יְָּכִלין ְלַהְׁשכָּ יַמן הּוא-ֳקבֵּ ל ,ְמהֵּ לּו -ְוכָּ ׁשָּ
א ִהְׁשְתַכַחת ֲעלֹוִהי ה, לָּ   .ּוְׁשִחיתָּ

5 Then the presidents and the satraps sought to 
find occasion against Daniel as touching the 
kingdom; but they could find no occasion nor 
fault; forasmuch as he was faithful, neither was 
there any error or fault found in him.  

ִניֵּאל   ו א ְנַהְׁשַכח ְלדָּ ְמִרין, ִדי לָּ ְך, אָּ א ִאלֵּ ְבַריָּ ֱאַדִין גֻּ
ל ה, כָּ ן, ַהְׁשַכחְ -ְדנָּ הֵּ ה; לָּ ת ִעלָּ א ֲעלֹוִהי ְבדָּ נָּ
ּה. הֵּ  }ס{   ֱאלָּ

6 Then said these men: 'We shall not find any 
occasion against this Daniel, except we find it 
against him in the matter of the law of his God.' 
{S}  

ַנָיא, ִאֵלן  ז פְׁ ַדרְׁ ַכָיא ַוֲאַחשְׁ ִגשּו, עַ  ,ֱאַדִין ָסרְׁ ָכא; -לַהרְׁ ַמלְׁ
ִמין ֱחִיי ָעלְׁ ָכא לְׁ ָיֶוש ַמלְׁ ִרין ֵלּה, ָדרְׁ ֵכן ָאמְׁ   .וְׁ

7 Then these presidents and satraps came 
tumultuously to the king, and said thus unto him: 
'King Darius, live for ever!  

א ַוֲאַחְׁשדַ   ח א, ִסְגַניָּ י ַמְלכּותָּ ְרכֵּ ל סָּ א ִאְתיַָּעטּו כֹּ ְרְפַניָּ
ה  פָּ א, ּוְלַתקָּ ה ְקיָּם ַמְלכָּ מָּ א, ְלַקיָּ א ּוַפֲחוָּתָּ ְבַריָּ ַהדָּ

ר: ל  ֱאסָּ עּו ִמן-ִדי-ִדי כָּ א בָּ ל-ִיְבעֵּ ּה ֶוֱאנָּׁש ַעד-כָּ -ֱאלָּ
א ְך ַמְלכָּ ן ִמנָּ הֵּ ִתין, לָּ א--יֹוִמין ְתלָּ ב ַאְריָּוָּתָּ א, ְלגֹּ   .ִיְתְרמֵּ

8 All the presidents of the kingdom, the prefects 
and the satraps, the ministers and the governors, 
have consulted together that the king should 
establish a statute, and make a strong interdict, 
that whosoever shall ask a petition of any god or 
man for thirty days, save of thee, O king, he shall 
be cast into the den of lions.  

ָתָבא:  ט ם כְׁ שֻׁ ִתרְׁ ִקים ֱאָסָרא וְׁ ָכא, תְׁ ַען ַמלְׁ ִדי ָלא   כְׁ
ָדת ָנָיה כְׁ ַהשְׁ ֵדא-ָמַדי ּוָפַרס, ִדי-לְׁ   .ָלא ֶתעְׁ

9 Now, O king, establish the interdict, and sign the 
writing, that it be not changed, according to the 
law of the Medes and Persians, which altereth 
not.'  

ָנה-ָכל  י ָתָבא, ֶוֱאָסָרא--ֳקֵבל, דְׁ ַשם כְׁ ָיֶוש, רְׁ ָכא, ָדרְׁ   .ַמלְׁ
10 Wherefore king Darius signed the writing and 
the interdict.  
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ִניֵּאל ְכִדי ְיַדע ִדי  יא א, ַעל-ְודָּ בָּ ּה,  ְרִׁשים ְכתָּ ְלַבְיתֵּ
ּה, ֶנֶגד ְירּוְׁשֶלם ּה ְבִעִליתֵּ ן לֵּ ְוִזְמִנין  ;ְוַכִּוין ְפִתיחָּ

ְך ַעל רֵּ א הּוא בָּ ה ְביֹומָּ תָּ א -ְתלָּ א ּומֹודֵּ ִבְרכֹוִהי, ּוְמַצלֵּ
ם ֱאלָּ  לקֳקדָּ ל ִדי-ּה, כָּ ד, ִמן-ֳקבֵּ בֵּ ַקְדַמת -ֲהוָּא עָּ

ה.  }ס{   ְדנָּ

11 And when Daniel knew that the writing was 
signed, he went into his house--now his windows 
were open in his upper chamber toward 
Jerusalem--and he kneeled upon his knees three 
times a day, and prayed, and gave thanks before 
his God, as he did aforetime. {S}  

ַרָיא ִאלֵ   יב ָדִנֵיאלֱאַדִין גֻׁבְׁ ַכחּו, לְׁ ַהשְׁ ִגשּו, וְׁ ָבֵעה --ְך, ַהרְׁ
ַחַנן, ֳקָדם ֱאלָ    .ּהקּוִמתְׁ

12 Then these men came tumultuously, and found 
Daniel making petition and supplication before his 
God.  

ִרין ֳקָדם  יג ָאמְׁ ִרבּו וְׁ ָכא, ַעל-ֵבאַדִין קְׁ ָכא-ַמלְׁ --ֱאָסר ַמלְׁ
ָת ִדי ָכל ַשמְׁ ֵעא ִמן-ֱאָנש ִדי-ֲהָלא ֱאָסר רְׁ ֱאָלּה -ָכל-ִיבְׁ

ָכא-ֶוֱאָנש ַעד ָלִתין ָלֵהן ִמָנְך ַמלְׁ גֹוב  ,יֹוִמין תְׁ ֵמא לְׁ רְׁ ִיתְׁ
ָדת ָתא כְׁ ָאַמר, ַיִציָבא ִמלְׁ ָכא וְׁ ָיָוָתא; ָעֵנה ַמלְׁ ָמַדי -ַארְׁ

ֵדא-ִדי--ּוָפַרס   .ָלא ֶתעְׁ

13 Then they came near, and spoke before the 
king concerning the king's interdict: 'Hast thou not 
signed an interdict, that every man that shall make 
petition unto any god or man within thirty days, 
save of thee, O king, shall be cast into the den of 
lions?' The king answered and said: 'The thing is 
true, according to the law of the Medes and 
Persians, which altereth not.'  

ם ַמְלכָּא  יד ְמִרין, ֳקדָּ אַדִין ֲענֹו ְואָּ ִניֵּאל ִדי ִמן--בֵּ -ִדי דָּ
א א ִדי ְיהּוד לָּ לּותָּ י גָּ ם, -ְבנֵּ א ְטעֵּ ְך( ַמְלכָּ ם עליך )ֲעלָּ שָּ

א-ְוַעל רָּ א ֱאסָּ ה ְביֹומָּ תָּ ; ְוִזְמִנין ְתלָּ א  ,ִדי ְרַׁשְמתָּ עֵּ בָּ
ּה עּותֵּ   .בָּ

14 Then answered they and said before the king: 
'That Daniel, who is of the children of the 
captivity of Judah, regardeth not thee, O king, nor 
the interdict that thou hast signed, but maketh 
his petition three times a day.'  

ׁש ֲעלֹוִהי,   טו א ְׁשַמע, ַשִגיא ְבאֵּ א ְכִדי ִמְלתָּ ֱאַדִין ַמְלכָּ
א,  י ִׁשְמׁשָּ לֵּ ּה; ְוַעד ֶמעָּ בּותֵּ יזָּ ל, ְלׁשֵּ ם בָּ ִניֵּאל שָּ ְוַעל דָּ

ּה לּותֵּ   .ֲהוָּא ִמְׁשַתַדר ְלַהצָּ

15 Then the king, when he heard these words, 
was sore displeased, and set his heart on Daniel 
to deliver him; and he laboured till the going 
down of the sun to deliver him.  

ִגשּו ַעל  טז ַרָיא ִאֵלְך, ַהרְׁ ָכא-ֵבאַדִין גֻׁבְׁ ִרין  ;ַמלְׁ ָאמְׁ וְׁ
ָכא ִדי ָכא, ַדע ַמלְׁ ַמלְׁ ָמַדי -לְׁ ָים -ָכל-ִדי ,ּוָפַרסָדת לְׁ ֱאָסר ּוקְׁ

ָנָיה-ִדי ַהשְׁ ָהֵקים, ָלא לְׁ ָכא יְׁ   .ַמלְׁ

16 Then these men came tumultuously unto the 
king, and said unto the king: 'Know, O king, that it 
is a law of the Medes and Persians, that no 
interdict nor statute which the king establisheth 
may be changed.'  

ִניֵּאל, ּוְרמֹו  יז א ֲאַמר, ְוַהְיִתיו ְלדָּ אַדִין ַמְלכָּ א  ,בֵּ ְלגֻּבָּ
ִניֵּאל, ֱאלָּ  ַמר ְלדָּ א, ְואָּ ה ַמְלכָּ נֵּ א; עָּ ְך ִדי קִדי ַאְריָּוָּתָּ

ַלח ְך-אנתה )ַאְנְת( פָּ יְזִבנָּ א, הּוא ְיׁשֵּ ּה ִבְתִדירָּ   .לֵּ

17 Then the king commanded, and they brought 
Daniel, and cast him into the den of lions. Now 
the king spoke and said unto Daniel: 'Thy God 
whom thou servest continually, He will deliver 
thee.'  

ַמת ַעל  יח שֻׁ ֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה, וְׁ ַמּה -וְׁ ַחתְׁ ם גָֻׁבא; וְׁ פֻׁ
ִעזְׁ  ָכא בְׁ ָבנֹוִהי, ִדי ָלאַמלְׁ רְׁ ָקת ַרבְׁ ִעזְׁ ֵתּה, ּובְׁ ֵנא -קְׁ ִתשְׁ

ָדִנֵיאל בּו, בְׁ   .צְׁ

18 And a stone was brought, and laid upon the 
mouth of the den; and the king sealed it with his 
own signet, and with the signet of his lords; that 
nothing might be changed concerning Daniel.  
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ַדֲחָון, ָלא  יט ָות, וְׁ ֵלּה, ּוָבת טְׁ ֵהיכְׁ ָכא לְׁ -ֱאַדִין ֲאַזל ַמלְׁ
ֵתּה, ַנַדת ֲעלֹוִהי ִשנְׁ ֵעל ָקָדמֹוִהי; וְׁ   .ַהנְׁ

19 Then the king went to his palace, and passed 
the night fasting; neither were diversions brought 
before him; and his sleep fled from him.  

ָהָלה  כ בְׁ ִהתְׁ ָהא; ּובְׁ ָנגְׁ קּום בְׁ ָפָרא יְׁ ַפרְׁ ָכא, ִבשְׁ -ֵבאַדִין ַמלְׁ
גָֻׁבא ִדי- ָיָוָתא, ֲאַזל-לְׁ   .ַארְׁ

20 Then the king arose very early in the morning, 
and went in haste unto the den of lions.  

א  כא ּה ְלגֻּבָּ ל ֲעִציב ְזִעקְלדָּ --ּוְכִמְקְרבֵּ ה  ;ִניֵּאל, ְבקָּ נֵּ עָּ
ד ֱאלָּ  ִניֵּאל ֲעבֵּ ִניֵּאל, דָּ ַמר ְלדָּ א ְואָּ ְך קֱאלָּ --א ַחיָּאקַמְלכָּ

ַלח ְך -ִדי אנתה )ַאְנְת( פָּ בּותָּ יזָּ א, ַהְיִכל ְלׁשֵּ ּה ִבְתִדירָּ לֵּ
א-ִמן   .ַאְריָּוָּתָּ

21 And when he came near unto the den to 
Daniel, he cried with a pained voice; the king 
spoke and said to Daniel: 'O Daniel, servant of 
the living God, is thy God, whom thou servest 
continually, able to deliver thee from the lions?'  

ָכא, ַמִלל:-ֱאַדִין, ָדִנֵיאל, ִעם  כב ִמין   ַמלְׁ ָעלְׁ ָכא, לְׁ ַמלְׁ
  .ֱחִיי

22 Then said Daniel unto the king: 'O king, live for 
ever!  

אקֱאלָּ   כג ם ַאְריָּוָּתָּ ּה, ּוְסַגר פֻּ א --י ְׁשַלח ַמְלֲאכֵּ ְולָּ
ל כּו ִהְׁשְתַכַחת ִלי, ְוַאף -ַחְבלּוִני; כָּ מֹוִהי זָּ דָּ ל, ִדי קָּ ֳקבֵּ

ת א ַעְבדֵּ ה לָּ א, ֲחבּולָּ ְך( ַמְלכָּ מָּ דָּ   .קדמיך )קָּ

23 My God hath sent His angel, and hath shut the 
lions' mouths, and they have not hurt me; 
forasmuch as before Him innocency was found in 
me; and also before thee, O king, have I done no 
hurt.'  

ָדִנֵיאל  כד ֵאב ֲעלֹוִהי, ּולְׁ ָכא, ַשִגיא טְׁ ֲאַמר  ,ֵבאַדִין ַמלְׁ
הַ  ָסָקה ִמןלְׁ ַסק ָדִנֵיאל ִמן-נְׁ הֻׁ ָכל ,גָֻׁבא-גָֻׁבא; וְׁ -ֲחָבל ָלא-וְׁ

ַכח ֵבּה תְׁ   .ּהקִדי, ֵהיִמן ֵבאלָ --ִהשְׁ

24 Then was the king exceeding glad, and 
commanded that they should take Daniel up out 
of the den. So Daniel was taken up out of the den, 
and no manner of hurt was found upon him, 
because he had trusted in his God.  

ְך ִדי  כה א ִאלֵּ ְבַריָּ א, ְוַהְיִתיו גֻּ ֲאַכלּו -ַוֲאַמר ַמְלכָּ
יהֹון  א ְרמֹו, ִאנּון ְבנֵּ ִניֵּאל, ּוְלגֹוב ַאְריָּוָּתָּ ַקְרצֹוִהי ִדי דָּ

א יהֹון; ְולָּ א, ַעד ִדיְמטֹו ְלַאְרִעית גֻּ -ּוְנׁשֵּ ְׁשִלטּו ְבהֹון -בָּ
ל א, ְוכָּ יהֹון, ַהִדקּו-ַאְריָּוָּתָּ   .ַגְרמֵּ

25 And the king commanded, and they brought 
those men that had accused Daniel, and they cast 
them into the den of lions, them, their children, 
and their wives; and they had not come to the 
bottom of the den, when the lions had the 
mastery of them, and broke all their bones in 
pieces.  

ָכל  כו ַתב לְׁ ָכא, כְׁ ָיֶוש ַמלְׁ ַמָיא -ֵבאַדִין ָדרְׁ ַמָיא אֻׁ ַעמְׁ
ִלָשַנָיא ִדי ָכל-וְׁ ִרין( בְׁ ָעא-דארין )ָדיְׁ ֵגא--ַארְׁ כֹון ִישְׁ ָלמְׁ   .שְׁ

26 Then king Darius wrote unto all the peoples, 
nations, and languages, that dwell in all the earth: 
'Peace be multiplied unto you.  

ם-ִמן  כז ַמי, ִשים ְטעֵּ ל--ֳקדָּ ן ַמְלכּוִתי ֶלֱהֹו-ִדי ְבכָּ ְלטָּ ן ׁשָּ
ֲחִלין, ִמן ְיִעין( ְודָּ ם ֱאלָּ -זאעין )זָּ -ִדי  ִניֵּאל:דָּ -ּה ִדיקֳקדָּ

ְלִמיןקהּוא ֱאלָּ  א, ְוַקיָּם ְלעָּ ּה ִדי ,א ַחיָּ א -ּוַמְלכּותֵּ לָּ
נֵּּה ַעד ְלטָּ א-ִתְתַחַבל, ְוׁשָּ   .סֹופָּ

27 I make a decree, that in all the dominion of my 
kingdom men tremble and fear before the God of 
Daniel; for He is the living God, and stedfast for 
ever, and His kingdom that which shall not be 
destroyed, and His dominion shall be even unto 
the end;  

יִזב ּוַמִצל  כח א --ְמׁשֵּ ִתין ְוִתְמִהין, ִבְׁשַמיָּ ד אָּ בֵּ ְועָּ
א: ִניֵּאל, ִמן  ּוְבַאְרעָּ יִזב ְלדָּ א-ִדי ׁשֵּ   .ַיד ַאְריָּוָּתָּ

28 He delivereth and rescueth, and He worketh 
signs and wonders in heaven and in earth; who 
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hath delivered Daniel from the power of the 
lions.'  

ְריֶָּוׁש, ּוְבַמְלכּות,   כט ה, ַהְצַלח ְבַמְלכּות דָּ ִניֵּאל ְדנָּ ְודָּ
ה(. אָּ ְרסָּ  }פ{   כֹוֶרׁש פרסיא )פָּ

29 So this Daniel prospered in the reign of Darius, 
and in the reign of Cyrus the Persian. {P} 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק א
למה מנה שנותיו לומר לך ביום שנכנס נבוכדנצר להיכל  -)א( ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שיתין ותרתין 

שבע לכיבוש בימי יהויקים )צ"ל יהויכין( נולד שטנו דריוש מגלות יכניה ועד כאן ס"ב שנה ואמר מר גלו בימי יהויכין ב

יהויקים שהוא שמנה לנבוכדנצר נשתיירו לנבוכדנצר שלשים ושבע שהרי מ"ה מלך ושלשה ועשרים דאויל מרודך 

 כמ"ש רז"ל במסכת מגילה ב' שעבדו לבלשצר הרי ס"ב:
 אבן עזרא 

כותו והנה על דעת דע כי זה דריוש המדי אינו דריוש הפרסי שנבנה הבית בשנת שתים למל -)א( ודריוש 

הקדמונים כאשר אפרש שטעה דניאל בחשבונו הנה אמרו בשנת שבע נלקחה אסתר ונולד דריוש שהוא בנה 

בשנת שמונה לאחשורוש וכל מלכותו י"ג שנה והנה מלך יהוא /והוא/ בן ו' שנים כי בשנת שתים למלכותו נבנה 

יאשיהו המלך והנה כתוב על זה דריוש שהיה  הבית והנה כתוב בן שבע שנים יהואש במלכו וקרוב מזה המספר

זקן במלכו על כשדים ס"ב שנה וידוע כי כורש תפס בבל כאשר כתוב בספר ישעיהו וכתוב כורש מלך בבל ואחריו 

מלך אחשורוש ואחר אחשורוש על דעת חכמינו מלך דריוש הפרסי שהוא בן אסתר על כן אף על פי שכתוב בשנת 

ע מדי איננו זה אחשורוש שלקח אסתר רק הוא אחר וככה היה אבי דריוש הזקן אחת לדריוש בן אחשורוש מזר

שהוא המלך הראשון ממלכי מדי ופרס שמלך על הכשדים כאשר נתפסה בבל ונפסקה מלכות כשדים בטרם מות 

 בלשצר ואין צריך להאריך כי הדבר ברור הוא ואין ספק בו ובספרי מלכי פרס כי דריוש זה הזקן היה חותן כורש

ושניהם תפשו בבל כי כורש היה מלך פרס וזה דריוש היה מלך מדי וכתוב הנני מעיר עליהם את מדי והנה כורש 

ים בידי והנה בזמן אחד קהניח חתנו על מלכות כשדים כי כורש המליכו כי כורש אמר כל ממלכות הארץ נתן אל

שהוא מלך הגדול על כן כתוב ויהי לו מלכו על כן בנפול כשדים עלו ישראל מבבל עם זרובבל כאשר צוה כורש 

ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס ופירוש בשנת אחת לכורש שמלך על בבל שהיו שם ישראל כי מלך היה 

 בתחילה על כן נקרא כורש מלך בבל:
  מצודת דוד 

 דריוש מלך מדי לקח מלכות כשדים בהיותו בן ס"ב שנים: -)א( ודריוש מדאה 
  מלבי"ם 

)א( ודריוש מדאה קבל מלכותא, שקבל המלכות מידם שזה מורה שהמליכוהו ברצון אחרי כי מת מלכם, ומ"ש 

ן בא שהיה בן ס"ב שנים, פי' חז"ל להגיד שנולד ביום שנכנס נבוכדנצר להיכל בימי יהויקים, וגם ר"ל שע"י שהיה זק

 בימים לא יכול להנהיג המלכות הגדולה הזה בעצמו, לכן כדי להקל העבודה מעליו:
 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק ד
 דניאל זה: -)ד( דניאל דנה 

 מתגבר: -מתנצח 
 המלך היה חושב בלבו להקימו על כולם: -ומלכא עשית 

  אבן עזרא 
 כמו מנצח: -)ד( אדין, מתנצח 

 חשב כמו עשתנותיו וככה עשתי עשרה כאשר פירשתי בספר המספר: -עשית 
  מצודת דוד 

 אז דניאל זה היה מנצח ומתגבר בכל דבר על חבריו ועל הק"ך שרים אשר תחתיהם: -)ד( אדין 
 בעבור אשר היה בו רוח חכמה יתירה ומרובה והיה משכיל בכל דבר לאמתו: -כל קבל 

 והמלך חשב להעמידו למושל על כל המלכות בראותו מרבית שכלו: -מלכא 
  לבי"ם מ

דרפנים, על כי רוח יתירא בו, והמלך חשב להקים אותו על כל )ד( אז דניאל זה היה מתגבר על הסרכים והאחש

מלכותו, שדניאל הראה לכולם הנהגה יותר מעולה מאשר הנהיגו הם, וזה ע"י רוב חכמתו, וראה המלך שטוב יותר 

 לתת כלל ההנהגה ביד איש אחד משכיל כמוהו, כי בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין יודע כן יאריך:
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 ו פסוק ה רש"י דניאל פרק
 היו מבקשים עלילה למצוא לדניאל בדבר המלכות שיוכלו להלשין עליו: -)ה( הוו בעין עלה 

  מצודת דוד 
 אז כל השרים ההם היו מבקשים למצוא על דניאל עלילה מה בענין דבר המלכות: -)ה( אדין 

 אבל שום עלילה ודבר השחתה לא יכלו למצוא בו: -וכל 
 בעבור אשר היה נאמן וכל דבר משגה והשחתה לא נמצא עליו: -כל קבל 
  מלבי"ם 

 )ה( למה כפל וכל עלה ושחיתא לא יכלין להשכחה, וכי שלו ושחיתה לא השכחת ביה?: ו( השאלות -)ה 
אז הסרכים והאחשדרפנים קנאו בו, ובקשו למצוא עלילה לדניאל מצד המלכות, שיראו לו שעשה דבר לא טוב 

מלכות(, כל בעניני הנהגת המלכות, כמו קבלת שוחד ורמיה וכדומה, אבל כל עלילה ומשחת לא יכלו למצוא )מצד ה

עומת כי מהימן הוא, ולפ"ז לא נמצא עליו לא עולה אמתית, ולא להמציא עלילת דברים שכבר הוחזק לנאמן ולא היו 

מאמינים עליו עלילות שקר, וכל שגיה ומשחת לא נמצא עליו, וגם חפשו איזה עון עליו בעצמו חוץ מעניני הנהגת 

 יו:קיוכלו למצוא עליו עלילה ע"י דת אלהמלכות ולא נמצא עליו שום חטא ופשע, אז אמרו ש
 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק ו
 אמרו ביניהם לא נמצא לדניאל זה שום עלילה: -)ו( די לא נהשכח 

יו אם נוכל לבקש מאת פני המלך שום גזירה שיגזור קאבל נמצא עליו עלילה ע"י תורת אל -להן השכחנא עלוהי 

 להעבירו על תורתו והוא לא יקיים את מצות המלך והרי העלילה:
  אבן עזרא 

 מנהג וכן בלשון ישמעאל: -)ו( אדין, בדת 
  מצודת דוד 

אז אמרו האנשים האלה הן ראינו אשר לא ימצא לדניאל זה שום עלילה כ"א נמצא עליו בדבר התלוי בדת  -אדין )ו( 

 יו לא יחוש לדבר המלך המבטל את הדת:קיו כי לקיים דת אלקאל
 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק ח
 נועצו: -)ח( אתיעטו 

 מדינה אחרת אתה וצריך חיזוק:להחזיק בדת המלך בכח לפי שמחדש באת למלוך ומ -לקימא קים מלכא 
 אשר יבקש שום בקשה: -די יבעא בעו 

 זולתי ממך המלך: -להן מנך מלכא 
 לבור שאריות המלך שם: -לגוב אריותא 

  אבן עזרא 
 כמו וכל אסר אשר אסרה על נפשה: -)ח( ולתקפה אסר 

 לבור: -לגוב 
  מצודת דוד 

 התיעצו כל השרים לקיים קיום המלך ר"ל להעמיד ולהקים המלוכה בידו בחוזק רב: -)ח( אתיעטו 
 ולחזק חוק גזרה בקשר אמיץ בבל ישונה: -ולתקפה 

או אדם מהיום עד שלשים יום זולת ממך המלך יהיה משפטו  קאשר כל מי אשר יבקש בקשה מה מן כל אלו -די 

 ן כח ביד זולתך והכל בא ממך והוא דבר נאות לחזק המלוכה:שיושלך אל בור האריות וזהו למען ידעו הכל שאי
 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק יא
 וכאשר ידע: -)יא( כדי ידע 

 בעלייתו: -וכוין פתיחין ליה בעליתה 
 לצד ב"ה ואף על פי שחרב עשה כמו שאמר שלמה והתפללו אליך דרך ארצם )מלכים א ח(: -נגד ירושלם 

 יו:כורע על ברכ -ברך על ברכוהי 
 ערבית ושחרית ומנחה: -וזמנין תלתא 

 ככל אשר היה עושה לפני זאת: -כל קבל די הוה עבד וגו' 
  אבן עזרא 
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 חלונות וכן בלשון ישמעאל: -)יא( וכוין 
 כמו שכתוב והתפללו אליך דרך ארצם: -נגד ירושלם 

 הם השלש תפילות שהעתיקו קדמונינו: -וזימנין תלתא 
 כמו ויברך על ברכיו: -בריך על ברכוהי 

 מתפלל וכן בלשון ישמעאל: -ומצלא 
  מצודת דוד 

 כאשר ידע אשר כתב המלך מכתב ידו על הכתב: -)יא( כדי ידע 
נכנס לביתו במקום מוצנע ועל העלייה היה לו חלונות פתוחות מול ירושלים לכוון בתפלתו למולה כמ"ש  -על 

 ללו אליך דרך ארצם וכו' העיר אשר בחרת וכו' )מ"א =מלכים א= ח(:והתפ
יו בעבור אשר כן היה עושה מלפני קושלשה פעמים ביום היה הוא כורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אל -וזמנין 

  זה לכן אחז צדיק דרכו:
  מלבי"ם 

יב( למה מסר דניאל א"ע למיתה בשביל התפלה, וחי בהם כתיב, ומן הדין אינו מחויב למסור  -השאלות )יא )יא( 

נפש רק על ע"א וג"ע וש"ד, בפרט שהיה יכול להתפלל בלחש שלא ירגיש אדם בו ורחמנא לבא בעי, ועכ"פ בחדר 

כלל, וכי לא ידע כי בנפשו הוא?, חשוך מוסגר שהחלונות אין מעכבים התפלה, ומלשון הכתוב מבואר שלא נשמר 

 ומז"ש כל קבל די הוה עבד מקדמת דנא, והלא היום כפשע בינו ובין המות?:
ודניאל אף שידע שנרשם הכתב, נכנס לביתו וחלונות פתוחים לו בעלייתו נגד ירושלם, ושלש פעמים ביום כרע על 

אר שאף שדניאל ידע מגזירה זאת, לא בטל יו כל עומת שהיה עושה לפני זאת, בקברכיו והתפלל והודה לפני אל

תפלותיו ג' פעמים ביום ולא התחבא להתפלל בבית אחר שלא ידעו היכן הוא, או בביתו במקום מוצנע, רק נכנס 

לביתו ועלה אל העליה שהיו חלונותיה פתוחים לצד דרום שהוא לצד ירושלים, והתפלל בכריעה, בענין שכל 

הפתוחים שהוא כורע על ברכיו ומתפלל, אולם למה עשה כן, והלא לא היה  השכנים יכלו לראות דרך החלונות

מחוייב למסור נפשו בעבור מ"ע, בפרט לדעת הרמב"ן שתפלה דרבנן, והמלך לא נתכוין להעביר על דת, ולמה 

הכניס את עצמו בסכנה זו, מפרש כל קבל די הוה עביד מן קדמת דנה, ר"ל שדת המלך לא היה להעביר על דת, 

מנוע שום אדם מעשות חובתו המצווה עליו מאת ה', וטעם הגזרה לא היה רק שמי שירצה לבקש בקשה חדשה ול

ים ואדם, אבל אין בכלל זה התפלה התמידית קפרטית יבקשנה מן המלך והוא יעשה בקשתו, וא"צ לבקש מאל

סליחת עון וכדומה, שאין  שאינו מבקש בקשה חדשה רק מודה לה' ומשבח ומתפלל עניני הכלל, כמו על החיים ועל

זה ענין אל המלך כלל, זה לא היה בכלל הדת לפי התכלית שניתן הדת הזה שהיה ענינו להגיד שהמלך מוכן 

למלאות בקשת כל שואל, וז"ש אחר שנודע לכל שדניאל מתפלל תפלה כזאת בכל יום שלשה פעמים תמיד מצד 

יו ובהגזרה כתוב די לא קלבטל מצוה ולהעביר איש ממצות אלדתו, ועל זה אינו מוזהר מן המלך שלא כיון לזה כלל 

יבעא בעו, דהיינו שלא לבקש בקשה, ובדניאל כתוב מצלא ומודה, והבדל גדול יש בין מתפלל ובין מבקש, 

ים, ולא נמצא מאדם לאדם בשום מקום ששופך נפשו להשם לבד, וזה אינו כלל בכלל קשהתפלה לא תהיה רק לאל

 ח דניאל ולא התירא:הפקודה, ועל זה בט
 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק יד
 לא נתן לב ועצה לחוש על גזירותיך: -)יד( לא שם עלך מלכא טעם 

 מתפלל תפלתו: -בעא בעותיה 
  מצודת דוד 
עצה אז השיבו ואמרו לפני המלך אשר דניאל אשר הוא מן בני הגולה של יהודה לא עשה לעצמו טעם ו -)יד( באדין 

 לחוש עליך המלך ועל הקשר אשר רשמת ר"ל אינו חושש על קיום מלכותך ועל דבריך:
 יו:קשלשה פעמים ביום מבקש בקשתו מאל -וזמנין 

  מלבי"ם 
 אסורו:)יד( באדין, אז מצאו מקום להלשין על דניאל, שלא נתן לב לשמוע להמלך ול

 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק טו
 כאשר שמע הדבר: -)טו( כדי מלתא שמע 

 הרבה הרע בעיניו שהיה אוהב את דניאל וקשה עליו מיתתו: -שגיא באש עלוהי 
 על דניאל שם דחוי לדחות הדבר להצילו ואמר להם איני מאמין לכם: -ועל דניאל שם בל לשיזבותיה 
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 איני יודע דוגמתו אך ענינו יורה פתרונו: -בל 
ועד בא השמש היה משתדל להצילו אבל כשהגיע זמן תפילתו כרע להקב"ה על ברכיו והתפלל  -ועד מעלי שמשא 

 תפלתו ושוב לא היה לו פתחון פה להצילו:
  אבן עזרא 

 רע בעיניו: -)טו( באש עלוהי 
 ישמעאל בל לב להצילו ועד בא השמש:לבו כמו בלשון  -שם בל 

 אין לו חבר ופירושו כמו מחשב בכל יכולתו ומבקש עלילות: -משתדר 
  מצודת דוד 

 אז כאשר שמע המלך את הדבר הרבה היה הדבר רע בעיניו: -)טו( אדין 
מצא לבל עשות לו מאומה היה טוען שם על דניאל ליתן כופר ממון פדיון נפשו להצילו ממות, או כל לאו ש -שם בל 

  בעבורו ועד שקיעת החמה היה מתעסק להצילו:
  מלבי"ם 

 )טו( השאלות )טו( באיזה אופן רצה המלך להצילו וכי לא ידע כי כתב אשר נכתב בשם המלך אין להשיב?:
זר המלך מדבריו באדין, אז כאשר שמע המלך את הדבר מאד הורע בעיניו, ועל דניאל שם בל להצילו, פי' שאז ח

ואמר שגזרה זאת לא חלה על דניאל, באשר הוא מתפלל תפלה קבועה ג"פ בכל יום מצד דתו, לא בקשה חדשה 

על ענין פרטי, ואין ראוי להעביר על דת, ואין בכלל הפקודה התפלה הכוללת שאינה בקשה פרטית, ]ומלת בל, כמו 

הגזרה ובל חלה עליו, ובזה השתדל עד בא השמש להציל בלי ובלתי, שהוא מלת השלילה[ אמר שדניאל אינו בכלל 

 אותו:
 

 מצודת דוד דניאל פרק ו פסוק יז
 אז אמר המלך להביא את דניאל ולהשליכו אל בור של האריות: -)יז( באדין 

 ך אשר אתה עובד אותו בכל עת הוא יצילך:קהרים המלך קול ואמר לדניאל אל -ענה 
  מלבי"ם 
ך, המלך החזיק שאינו חייב מיתה ע"פ הדין, מפני שהוא מתפלל תמיד תפלה קבועה וזה אינו בכלל ק)יז( אל

 ים יצילך:קהאיסור, ורק הם מטים משפטו, וע"כ אמר שמצד זה שאת פלח ליה בתדירא ואתה זכאי בדינך אל
 

 וק כאאבן עזרא דניאל פרק ו פס
 מן עצבון: -)כא( עציב 

 תמיד: -בתדירא 
  מצודת דוד 

 ים חיים:קוכאשר בא קרוב אל הבור צעק אל דניאל בקול עצב והרים קול ואמר לו דניאל עבד אל -)כא( וכמקרבה 
  ים אשר אתה עובד אליו בכל עת האם יכול היה להצילך מן האריות:קהאל -ך קאל

  מלבי"ם 
)כא( וכאשר קרב אל בור זעק לדניאל בקול עצב, ולא ענהו דניאל מפני שלא הכיר את הקול שהיה עציב, ענה 

ים אשר אתה עובד אותו תמיד היכול להצילך מן האריות, ר"ל קים חיים האלקהמלך ואמר לדניאל, דניאל עבד אל

ים חיים יודע את עבדיו, ואחר שאתה עובד אותו תמיד בודאי רצה להצילך, נשאר השאלה על קלאחר שהוא א

 היכולת אם יכול להצילך:
 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק כג
 שום דבר כיעור ושקר לא עשיתי: -)כג( חבולה לא עבדת 

  אבן עזרא 
 השחתה: -)כג( חבולה 
  מצודת דוד 

י שלח מלאכו וסגר פי האריות ולא השחיתו אותי בעבור אשר נמצא לי לפניו זכות ולא קפח קאל -)כג( שלח מלאכה 

 את שכרי:
ואף לפניך המלך לא עשיתי דבר השחתה וכאומר הנה בדבר התפלה לא יחשב למרד כי אני ואתה  -ואף קדמך 

 חייבים בכבודו:
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 רש"י דניאל פרק ו פסוק כה
 אשר הלשינו עליו: -כלו קרצוהי )כה( די א

 לא הגיעו לתחתיות הבור עד שמשלו בהם האריות וכל עצמותיהם הדיקו: -ולא מטו לארעית גובא 
  אבן עזרא 

 לא הגיעו לתחתית הבור: -)כה( ולא מטו לארעית גובא 
 עצמותם חמור גרם: -גרמיהון 

  מצודת דוד 
והביאו את האנשים האלה אשר הלשינו מלשינות על דניאל והושלכו אל בור האריות המה ובניהם  -)כה( והיתיו 

 ונשותיהם:
לא הגיעו לתחתיות הבור עד אשר משלו בהם האריות עודם באויר ואכלו אותם ואף עצמותם כתתו דק  -ולא מטו 

  דק:
  מלבי"ם 

)כה( השאלות )כה( למה צוה להשליך את האנשים לגוב האריות והלא לא באו בעלילות שקר והוא נתחייב מיתה 

כדין, ואם ניצול בנס בעבור זה לא נתחייבו המה מיתה, והלא נבוכדנצר לא צוה להשליך לכבשן את האנשים 

 בנס?:שהלשינו על חנניה מישאל ועזריה הגם שגם המה נצולו 
וצוה המלך והשליכו את המלשינים אל הבור והאריות הדיקו את עצמותיהם, ובזה מבואר שהיו רעבים מאד ובכ"ז 

 לא נגעו בדניאל וזה מגדיל הנס:
 

 מצודת דוד דניאל פרק ו פסוק כז
 מלפני הושם גזרת אומר אשר בכל ממשלת מלכותי יהיו חרדים ומתפחדים מלפני האלהים של -)כז( מן קדמי 

 ים חי וקיים לעולם ומלכותו היא מלכות אשר לא תושחת וממשלתו עד סוף ימי עולם:קדניאל אשר הוא אל
  מלבי"ם 

חיות  י דניאל, כי כל אלה אלילים אין בם חיות כי הם כחות טבעיות בליק)כז( מן קדמי, נתן פקודה שייראו את אל

ות, כמו האש שעבדו אותו הפרסיים בימים ההם קושכל, והוא חי וקים, הכוחות הטבעיות שייחסו להם העכו"ם אל

יתגברו עליהם כחות אחרות מנגדות להם, המים מכבים את האש, ואינם מתמידים לעולם כי כל כח טבעי יש לו 

 שהוא נצח: סוף, אבל מלכותו די לא תתחבל ע"י כח נגדי לו, ושלטנה עד סופא
 

 מצודת דוד דניאל פרק ו פסוק כח
  מפלט ומציל ועושה אותות ודבריו תמוהים בשמים ובארץ אשר הציל את דניאל מיד האריות: -)כח( משיזב 

  מלבי"ם 
ן הטבע כמבואר מן הנס שהציל לדניאל, שהיה על )כח( משיזב ומציל, וגם עושה אתין ותמהין ונפלאות למעלה מ

 צד הפלא:
 

 רש"י דניאל פרק ו פסוק כט
שמלך אחר דריוש שלא מלך דריוש המדי אלא שנה אחת ונהרג במלחמה כאשר כתוב  -)כט( ובמלכות כורש 

 בספר יוסף בן גוריון והמליכו את כורש חתנו עליהם בתוך החיל:
  אבן עזרא 

והנה יורה כי לא חיה יותר כי זקן היה וששבצר  -)כט( ודניאל דנה הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה 

הוא זרובבל ולא דניאל בשתי ראיות שאמר על זרובבל פחת יהודה ויהי לו לששבצר שמיה כי פחה שמיה וראיה 

כתוב בספר עזרא ושם כתוב אדין אחרת גדולה וחזקה מזאת שאמר זכריה ידי זרובבל יסדו הבית הזה וככה 

 א די בירושלים:קששבצר דך אתא יהב אשיא די בית אל
  מצודת דוד 

ודניאל זה הצליח למשול ממשל רב בימי מלכות דריוש ובתחלת ימי מלכות כורש הפרסי אבל  -)כט( ודניאל דנה 

 ש למעלה:לאח"ז פירש עצמו מעבודת המלך ומנה את זרובבל תחתיו וכמ"
  מלבי"ם 

)כט( ודניאל דנה הצלה וכו' ובמלכות כרש, ולמעלה ]א' כ"א[ אמר ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש, ופי' הרי"א 

והשיג רשות, לפמ"ש היוסיפון שאחר שהושלך לגוב האריות בקש רשות להתפטר מעבודת המלך וללכת לשושן, 
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וזרובבל נכנס בהיכל המלך במקומו, ובתוך כך מת דריוש ומלך כורש במקומו, ונתעכב שם עד עליית בני הגולה 

לירושלים, וגם כתב שהאגרת ששלח דריוש לכל העמים היה הקדמה אל חפצו ואל נדרו שנדר הוא וכורש לשלח 

 י ישראל:קאותיו, למען ייראו את ה' אלרצונים חפשים לבנות בית ה', וע"כ הודיע גדולת מעשיו ונפל
 


