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צג.
רבי יוחנן:▀◊

גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, שנאמר (דניאל ג') ענה ואמר הא אנא חזי גברין ארבעה שרין 

מהלכין בגו נורא וחבל לא איתי בהון ורוה די רביעאה דמה לבר אלהין.

רבי תנחום בר חנילאי:▀◊צג.

בשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש באו כל אומות העולם וטפחו לשונאיהן של ישראל על 

פניהם, אמרו להם: יש לכם אלוה כזה, ואתם משתחוים לצלם? מיד פתחו ואמרו (דניאל ט') לך ה' 

הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה.

▀◊צג.
רבי שמואל בר נחמני 

אמר רבי יונתן:

מאי דכתיב (שיר השירים ז') אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו, אמרתי אעלה בתמר, אלו ישראל, 

ועכשיו לא עלה בידי אלא סנסן אחד, של חנניה מישאל ועזריה.

רבי יוחנן:▀◊צג.

מאי דכתיב (זכריה א') ראיתי הלילה והנה איש רכב על סוס אדם והוא עמד בין ההדסים אשר במצלה 

וגו' מאי ראיתי הלילה? ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את כל העולם כולו ללילה, והנה איש רכב ־ אין 

איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר (שמות ט"ו) ה' איש מלחמה ה' שמו, על סוס אדם ביקש הקדוש 

ברוך הוא להפוך את העולם כולו לדם, כיון שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה ־ נתקררה דעתו שנאמר 

(זכריה א') והוא עמד בין ההדסים אשר במצלה, ואין הדסים אלא צדיקים, שנאמר (מגילת אסתר ב') 

ויהי אמן את הדסה, ואין מצולה אלא בבל, שנאמר (ישעיהו מ"ד) האמר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש, 

מיד מלאים רוגז נעשים שרוקים, ואדומים נעשו לבנים.

שמע מינה סוסיא חיורא מעלי לחלמא.רב פפא:▀צג.

ורבנן, להיכן אזלו^◊צג.

בעין הרע מתורב:!◊צג.

ברוק טבעו.שמואל:!◊צג.

עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים והולידו בנים ובנות.רבי יוחנן:!◊צג.

ֹ :▀צג. כתנאי

בעין הרע מתורבי אליעזר:♦▀◊צג.

ברוק טבעו.רבי יהושע:♦▀◊צג.

חכמים:♦▀◊צג.

עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות שנאמר (זכריה ג') שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה 

ורעיך הישבים לפניך כי אנשי מופת המה, איזו הם אנשים שנעשה להן מופת ־ הוי אומר זה חנניה 

מישאל ועזריה.

ודניאל להיכן אזל?^◊צג.

למיכרא נהרא רבא בטבריא.רב:!◊צג.

לאתויי ביזרא דאספסתא.שמואל:!◊צג.

לאתויי חזירי דאלכסנדריא של מצרים.רבי יוחנן:!◊צג.

איני?¿צג.

אין פרה וחזירה יוצא מאלכסנדריא של מצרים שאין חותכין האם שלה, בשביל שלא תלדִ והתניא, תודוס הרופא:▀¿◊צג.

זוטרי אייתי, בלא דעתייהו.!◊צג.

שלשה היו באותה עצה: הקדוש ברוך הוא, ודניאל, ונבוכדנצר.תנו רבנן:▀◊צג.

הקדוש ברוך הוא אמר: ניזיל דניאל מהכא, דלא לימרו בזכותיה איתנצל.▀צג.

ודניאל אמר: איזיל מהכא, דלא ליקיים בי (דברים ז') פסילי אלהיהם תשרפון באש.▀צג.

ונבוכדנצר אמר: יזיל דניאל מהכא, דלא לימרו קלייה לאלהיה בנורא.▀צג.

ומניין דסגיד ליה¿צג.

דכתיב (דניאל ב') באדין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגד וגו'.!צג.
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▀◊צג.

(ירמיהו כ"ט) כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה הנבאים לכם 

בשמי לשקר וגו' וכתיב (ירמיהו כ"ט) ולקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר ישימך ה' 

כצדקיהו וכאחאב אשר קלם מלך בבל באש

▀◊צג.
[רבי יוחנן משום רבי 

שמעון בן יוחי]

אשר שרפם לא נאמר, אלא אשר קלם. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מלמד שעשאן 

כקליות.

(ירמיהו כ"ט) יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את נשי רעיהם.▀◊צג.

מאי עבוד?^צג.

О!◊צג.
אזול לגבי ברתיה דנבוכדנצר, אחאב אמר לה: כה אמר ה' השמיעי אל צדקיה. וצדקיה אמר: כה אמר ה' 

השמיעי אל אחאב.

אזלה ואמרה ליה לאבוה.О!צג.

אמר לה: אלהיהם של אלו שונא זימה הוא, כי אתו לגבך שדרינהו לגבאי.О!צג.

כי אתו לגבה שדרתנהו לגבי אבוה.О!צג.

אמר להו: מאן אמר לכון?О!צג.

אמרו: הקדוש ברוך הוא.О!צג.

והא חנניה מישאל ועזריה שאלתינהו ואמרו לי: אסור.О!צג.

אמרו ליה אנן נמי נביאי כוותייהו, לדידהו ־ לא אמר להו, לדידן ־ אמר לן.О!צג.

אמר להו: אנא בעינא דאיבדקינכו כי היכי דבדקתינהו לחנניה מישאל ועזריה.О!צג.

אמרו ליה: אינון תלתא הוו, ואנן תרין.О!צג.

אמר להו: בחרו לכון מאן דבעיתו בהדייכו.О!צג.

אמרו יהושע כהן גדול.О!צג.

סברי: ליתי יהושע דנפיש זכותיה, ומגנא עלן.О!צג.

О!◊צג.
אחתיוהו, שדינהו. אינהו איקלו, יהושע כהן גדול איחרוכי מאניה, שנאמר (זכריה ג') ויראני את יהושע 

הכהן הגדול עמד לפני מלאך ה' וגו', וכתיב (זכריה ג') ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך וגו'◌ִ 

О◊צג.
אמר ליה: ידענא דצדיקא את, אלא מאי טעמא אהניא בך פורתא נורא, חנניה מישאל ועזריה לא אהניא 

בהו כלל?

אמר ליה: אינהו תלתא הוו, ואנא חד.Оצג.

אמר ליה: והא אברהם יחיד הוהִ Оצג.

О◊צג.
התם לא הוו רשעים בהדיה, ולא אתיהיב רשותא לנורא, הכא הוו רשעים בהדי ־ ואתיהיב רשותא 

לנורא.

היינו דאמרי אינשי: תרי אודי יבישי וחד רטיבא ־ אוקדן יבישי לרטיבא.▀צג.

מאי טעמא איענש?^◊צג.

רב פפא:!◊צג.

שהיו בניו נושאין נשים שאינן הגונות לכהונה, ולא מיחה בהן. שנאמר (זכריה ג') ויהושע היה לבש 

בגדים צואים, וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צואים? אלא, מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינן 

הגונות לכהונה, ולא מיחה בהן.

▀◊צג.
רבי תנחום, דרש בר 

קפרא בציפורי:

מאי דכתיב (רות ג') שש השערים האלה נתן לי. מאי שש השערים? אילימא שש שעורים ממש ־ וכי 

דרכו של בועז ליתן מתנה שש שעורים? אלא שש סאין. וכי דרכה של אשה ליטול שש סאין? אלא, 

רמז רמז לה שעתידין ששה בנים לצאת ממנה שמתברכין בשש שש ברכות, ואלו הן: דוד, ומשיח, 

דניאל, חנניה, מישאל ועזריה.

צג:
▀

דוד ־ דכתיב (שמואל א' ט"ז) ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור 

חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה' עמו וגו'.

כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון הרע:ואמר רב יהודה אמר רב:▀צג:
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ידע נגן ־ שיודע לישאל▀▀צג:

גבור ־ שיודע להשיב▀▀צג:

איש מלחמה ־ שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה▀▀צג:

ונבון דבר ־ שמבין דבר מתוך דבר▀▀צג:

איש תואר ־ שמראה פנים בהלכה▀▀צג:

וה' עמו ־ שהלכה כמותו בכל מקום.▀▀צג:

▀◊צג:

בכולהו אמר להו: יהונתן בני כמוהו. כיון דאמר ליה וה' עמו מילתא דבדידיה נמי לא הוה ביה ־ חלש 

דעתיה, ואיקניא ביה. דבשאול כתיב (שמואל א' י"ד) ובכל אשר יפנה ירשיע, ובדוד כתיב, ובכל אשר 

יפנה יצליח

מנלן דדואג הוה?¿צג:

!צג:
כתיב הכא (שמואל א' ט"ז) ויען אחד מהנערים ־ מיוחד שבנערים, וכתיב התם (שמואל א' כ"א) ושם 

איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני ה' ושמו דאג האדמי אביר הרעים אשר לשאול.

▀◊צג:
משיח ־ דכתיב (ישעיהו י"א) ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' 

וגו', וכתיב (ישעיהו י"א) והריחו ביראת ה'.

מלמד שהטעינו מצות ויסורין כריחיים.רבי אלכסנדרי:▀◊צג:

רבא:▀◊צג:
דמורח ודאין דכתיב (ישעיהו י"א) ולא למראה עיניו ישפוט (ישעיהו י"א) ושפט בצדק דלים והוכיח 

במישור לענוי ארץ.

בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא, אמר להו לרבנן: אנא משיח.О◊צג:

אמרו ליה: במשיח כתיב דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאיןОצג:

כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין ־ קטלוהו.О◊צג:

▀◊צג:
דניאל חנניה מישאל ועזריה דכתיב בהו (דניאל א') אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכלים בכל 

חכמה וידעי דעת ומביעי מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים.

מאי אשר אין בהם כל מום?^צג:

אפילו כריבדא דכוסילתא לא הוה בהו.רבי חמא בר' חנניא:!◊צג:

מאי ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך?^◊צג:

רבי חמא בר' חנניא:!◊צג:
מלמד שהיו אונסין את עצמן מן השחוק, ומן השיחה, ומן השינה, ומעמידין על עצמן בשעה שנצרכין 

לנקביהם, מפני אימת מלכות.

(דניאל א') ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה▀◊צג:

כולן מבני יהודה הם.רבי אלעזר:♦▀◊צג:

דניאל מבני יהודה, חנניה מישאל ועזריה משאר שבטים.רבי שמואל בר נחמני:♦▀◊צג:

(ישעיהו ל"ט) ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל.▀◊צג:

מאי סריסים?^צג:

סריסים ממשרב:♦!◊צג:

שנסתרסה עבודה זרה בימיהם.רבי חנינא:♦!◊צג:

¿צג:
בשלמא למאן דאמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם ־ היינו דכתיב (דניאל ג') וחבל לא איתי בהון, אלא 

למאן דאמר סריסים ממש מאי וחבל לא איתי בהון?

חבלא דנורא.!צג:
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והכתיב (דניאל ג') וריח נור לא עדת בהון¿צג:

לא חבלא ולא ריחא.!צג:

¿צג:
בשלמא למאן דאמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם ־ היינו דכתיב (ישעיהו נ"ו) כה אמר ה' לסריסים 

אשר ישמרו את שבתתי וגו'. אלא למאן דאמר סריסים ממש ־ משתעי קרא בגנותא דצדיקי?

הא והא הוה בהו.!צג:

¿צג:
בשלמא למאן דאמר סריסים ממש ־ היינו דכתיב (ישעיהו נ"ו) בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים 

ומבנות. אלא למאן דאמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם ־ מאי טוב מבנים ומבנות?

מבנים שהיו להם כבר, ומתו.רב נחמן בר יצחק:!צג:

מאי שם עולם אתן־לו אשר לא יכרת?^◊צג:

!◊צג:
רבי תנחום, דרש בר 

קפרא בצפורי:
זה ספר דניאל שנקרא על שמו.

¿◊צג:
מכדי, כל מילי דעזרא נחמיה בן חכליה אמרינהו, ונחמיה בן חכליה מאי טעמא לא איקרי סיפרא על 

שמיה?

מפני שהחזיק טובה לעצמו, שנאמר (נחמיה ה') זכרה־לי אלהי לטובה.רבי ירמיה בר אבא:!◊צג:

דוד נמי מימר אמר (תהלים ק"ו) זכרני ה' ברצון עמך פקדני בישועתךִ ¿צג:

דוד רחמי הוא דקבעי.!צג:

רב יוסף:!◊צג:
מפני שסיפר בגנותן של ראשונים, שנאמר (נחמיה ה') והפחות הראשונים אשר לפני הכבידו על העם 

ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים וגו'.

ואף על דניאל שגדול ממנו סיפר!◊צג:

ומנלן דגדול ממנו¿צג:

רבי ירמיה בר אבא:!◊צג:
דכתיב (דניאל י') וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל 

חרדה גדלה נפלה עליהם ויברחו בהחבא. והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה.

ומאן נינהו אנשים?^◊צג:

!◊צג:
רבי ירמיה ואיתימא רבי 

חייא בר אבא:
זה חגי זכריה ומלאכי
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