Deuxième Temple, Sources littéraires, Invasions et Hanouka
Bible tardive Daniel 6 :11
11 Or, Daniel, dès qu'il apprit que l'édit avait été rédigé, rentra chez lui.
II avait, dans sa chambre supérieure, des fenêtres ouvertes dans la
direction de Jérusalem, et trois fois par jour il se mettait à genoux, priant
et louant Dieu tout comme il avait fait auparavant.
9 : 3 Et j'élevai mes regards vers le Seigneur Dieu pour l'implorer par des
prières et des supplications, en jeûnant et me couvrant d'un cilice et de
cendres. 4 J'adressai donc à l'Eternel, mon Dieu, ma prière et ma
confession, et je dis: "O Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui gardes
ton alliance et ta bienveillance à ceux qui t'aiment et observent tes
commandements, 5 nous avons péché et prévariqué, nous nous
sommes abandonnés au mal et à la rébellion, écartés de tes préceptes
et de tes statuts; 6 nous avons refusé d'écouter tes serviteurs, les
prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos
pères, à tous les gens du pays. 7 Avec toi, ô Seigneur, est le bon droit,
et sur nous rejaillit la honte en ce jour, sur les hommes de Juda, les
habitants de Jérusalem, et tous les Israélites, proches ou éloignés, dans
tous les pays où tu les as relégués à cause de l'infidélité qu'ils ont
commise à ton égard. 8 Oui, Seigneur, sur nous rejaillit la honte, sur nos
rois, nos princes, nos ancêtres, car nous avons péché contre toi. 9 Mais
au Seigneur appartiennent la clémence et le pardon, puisque nous nous
sommes insurgés contre toi, 10 et que nous avons refusé d'obéir à la
voix de l'Eternel, notre Dieu, en suivant les instructions qu'il nous avait
exposées par l'organe de ses serviteurs, les prophètes. 11 Tout Israël a
transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix; aussi,
avons-nous vu fondre sur nous la malédiction et l'imprécation
consignées dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons
péché contre lui.
Qumran : sliHa téchouva réfoua

Littérature extérieure :
Sefer ben sira -II ou -I, chap 51
Ps. 136

. כִּ י לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו:  לֵאֹלהֵ י הָ אֱֹלהִּ ים,ב הֹודּו. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו: טֹוב-א הֹודּו לַיהוָה כִּ י
כִּ י לְ עֹולָם: ד לְ עֹ שֵ ה נִּפְ לָאֹות גְ דֹ לֹות לְ בַ ּדֹו. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו:  ַלאֲדֹ נֵי הָ אֲדֹ נִּ ים,ג הֹודּו
כִּ י: הַ מָ יִּ ם- עַל,ו לְ רֹ קַ ע הָ אָ ֶרץ. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו:  בִּ ְתבּונָה,ה לְ עֹ שֵ ה הַ שָ מַ ִּים. חַ סְ ּדֹו
 לְ מֶ ְמׁשֶ לֶת,הַ שֶ מֶ ׁש-ח אֶ ת. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו: אֹורים גְ דֹ לִּ ים
ִּ ,ז לְ עֹ שֵ ה. לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו
. כִּ י לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו:  לְ מֶ ְמ ְׁשלֹות בַ לָיְ לָה,הַ ּי ֵָרחַ וְ כֹוכָבִּ ים-ט אֶ ת. כִּ י לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו: בַ ּיֹום
כִּ י לְ עֹולָם:  ִּמּתֹוכָם,יא וַּיֹוצֵ א י ְִּש ָראֵ ל. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו: כֹוריהֶ ם
ֵ ְ בִּ ב,י לְ מַ כֵה ִּמצְ ַר ִּים
כִּ י:  לִּ גְ ז ִָּרים,סּוף-יג לְ גֹ זֵר יַם. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו:  ּובִּ זְרֹו ַע נְ טּויָה,יב בְ יָד ֲחזָקָ ה. חַ סְ ּדֹו
-טו וְ נִּ עֵר פ ְַרעֹ ה וְ חֵ ילֹו בְ יַם. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו: יד וְ הֶ עֱבִּ יר י ְִּש ָראֵ ל בְ תֹוכֹו. לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו
 ְמלָכִּ ים,יז לְ מַ כֵה. כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו:  בַ ִּמ ְדבָ ר,טז לְ מֹולִּ יְך עַמֹו. כִּ י לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו: סּוף
… גְ דֹ לִּ ים

 עַ ל, ְר ִשים כְ ָתבָ א-יא ו ְָד ִניֵּאל כְ ִדי י ְַדע ִדי
;ְרושלֶ ם
ְ  ֶנגֶד י,יתּה
ֵּ  ְוכַוִ ין ְפ ִתיחָ ן לֵּ ּה ְבעִ ִל,ְלבַ י ְֵּתּה
,כֹוהי
ִ  ִב ְר-וְזִ ְמ ִנין ְתלָ ָתה ְביֹומָ א הוא בָ ֵּרְך עַ ל
הֲ וָא- ֳקבֵּ ל ִדי-כָל, ומֹודא ֳק ָדם אֱ לָ הֵּ ּה
ֵּ
ומצַ לֵּ א
ְ
. ַק ְדמַ ת ְדנָה- ִמן,עָ בֵּ ד
 ְלבַ ֵּקש,ֹלהים
ִ ֱאֲ ֹדנָי הָ א- אֶ ל,פָ נַי-ג וָאֶ ְתנָה אֶ ת
. ְשק וָאֵּ פֶ ר
ַ  ו, ְבצֹום-- ו ְַתחֲ נונִים,ְת ִפלָ ה
, וָאֶ ְתו ֶַדה; ָוא ְֹמ ָרה,ד וָאֶ ְתפַ ְללָ ה לַ יהוָה אֱ ֹלהַ י
 שֹמֵּ ר הַ ְב ִרית,ּנֹורא
ָ ַאָ נָא אֲ ֹדנָי הָ אֵ ל הַ גָדֹול וְה
ה חָ ָטאנּו. ולש ְֹמ ֵּרי ִמצְ ֹו ָתיו
ְ  ְלאֹהֲ בָ יו,וְהַ חֶ סֶ ד
ּומ ָר ְדנּו; וְסֹור
ָ )(ה ְר ַש ְענּו
ִ  והרשענו,וְעָ וִינּו
- אֶ ל,ו ְול ֹא ָשמַ עְ נו. ּומ ִמ ְשפָ ֶטיָך
ִ ,ִמ ִמצְ ֹו ֶתָך
-אֶ ל,  אֲ ֶשר ִד ְברו ְב ִש ְמָך,יאים
ִ ֲעבָ ֶדיָך הַ נ ְִב
. עַ ם הָ אָ ֶרץ- כָל,וְאֶ ל--ְמלָ כֵּינו ָש ֵּרינו וַאֲ ב ֵֹּתינו
ֹשת הַ פָ נִ ים כַיֹום
ֶ  וְלָ נּו ב,ז ְלָך אֲ ֹדנָי הַ צְ ָד ָקה
-ולכָל
ְ ,ְרושלַ ִם
ָ וליֹ ְשבֵּ י י
ְ ,ְהודה
ָ הַ זֶה; ְל ִאיש י
הָ אֲ ָרצֹות אֲ ֶשר-י ְִש ָראֵּ ל הַ ְקר ִֹבים וְהָ ְרחֹ ִקים ְבכָל
,ח יְהוָה. בָ ְך- ְבמַ עֲלָ ם אֲ ֶשר מָ עֲלו,ִה ַד ְח ָתם ָשם
:  וְלַ אֲ ב ֵֹּתינו, ִל ְמלָ כֵּינו ְל ָש ֵּרינו,ֹשת הַ פָ נִ ים
ֶ לָ נּו ב
 הָ ַרחֲ ִמים,ט לַ א ֹדנָי אֱ ֹלהֵּ ינו.  לָ ְך,אֲ ֶשר חָ טָ אנו
 ְבקֹול,י ְול ֹא ָשמַ עְ נו.  בֹו,כִ י מָ ַר ְדנו: וְהַ ְס ִלחֹות
לָ לֶ כֶת ְבתֹור ָֹתיו אֲ ֶשר נ ַָתן--יְהוָה אֱ ֹלהֵּ ינו
, י ְִש ָראֵּ ל-יא ְוכָל. יאים
ִ  ְביַד עֲבָ ָדיו הַ נ ְִב,ְלפָ נֵּינו
;  ְל ִב ְל ִתי ְשמֹועַ ְבקֹ לֶ ָך, וְסֹור,תֹור ֶתָך
ָ -עָ ְברו אֶ ת
 אֲ ֶשר כְ תובָ ה,ו ִַת ַתְך עָ לֵּ ינו הָ אָ לָ ה וְהַ ְשבֻ עָ ה
. לֹו,כִ י חָ טָ אנו--ֹלהים
ִ ֱהָ א-ֹשה עֶ בֶ ד
ֶ תֹורת מ
ַ ְב
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