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Daniel Chapter 9 ִני ֵּאל  דָּ

יֶָּושֵֶּבן  א רְׁ דָּ ַנתֵַּאַחת,ֵּלְׁ ו רֹוש-ִבשְׁ ִמֶזַרעֵּ--ֲאַחשְׁ
י: דָּ ִדיםֵֵּּמָּ כּותֵַּכשְׁ ַלְך,ֵַּעלֵַּמלְׁ מְׁ   .ֲאֶשרֵּהָּ

1 In the first year of Darius the son of Ahasuerus, 
of the seed of the Medes, who was made king 
over the realm of the Chaldeans;  

נֵַּ  ב ִני ִֵּבשְׁ כֹו,ֲֵּאִניֵּדָּ לְׁ מָּ ֵּ,ִֵּביֹנִתיאלתֵַּאַחת,ֵּלְׁ
ִרים: פָּ ַברֵֵַּּבסְׁ יָּהֵּדְׁ ִנים,ֲֵּאֶשרֵּהָּ ַפרֵַּהשָּ -ֶאלֵּה'-ִמסְׁ

ִעים ַלִם,ִֵּשבְׁ רּושָּ בֹותֵּיְׁ רְׁ חָּ ַמלֹאותֵּלְׁ ִביא,ֵּלְׁ יָּהֵַּהנָּ מְׁ ִֵּירְׁ
ה נָּ   .שָּ

2 in the first year of his reign I Daniel meditated 
in the books, over the number of the years, 
whereof the word of the LORD came to Jeremiah 
the prophet, that He would accomplish for the 
desolations of Jerusalem seventy years.  

נָּהֵֶּאת  ג ַני,ֵּ-וֶָּאתְׁ ה,ֵּקֱאֹלהֵֵָּּּה'ֵֶּאלפָּ ִפלָּ שֵּתְׁ ַבק  ים,ֵּלְׁ
ַתֲחנּוִנים צֹו--וְׁ ֶפרבְׁ ַשקֵּוָּא    .ם,ֵּוְׁ

3 And I set my face unto the Lord God, to seek by 
prayer and supplications, with fasting, and 
sackcloth, and ashes.  

הֵּלֵַּ  ד לָּ ַפלְׁ הקֱאֹלֵּה'וֶָּאתְׁ רָּ ַוֶדה;ֵּוָֹּאמְׁ אֵּ ,י,ֵּוֶָּאתְׁ נָּ ֵּה'אָּ
ִרֵּקהֵָּּ רֵַּהבְׁ א,ֵֹּשמ  ַהנֹורָּ דֹולֵּוְׁ ַהֶחֶסדלֵַּהגָּ יוֵּ ,יתֵּוְׁ ֹאֲהבָּ לְׁ

ֹו יִֵּמצְׁ ר  ֹשמְׁ יוּולְׁ   .תָּ

4 And I prayed unto the LORD my God, and made 
confession, and said: 'O Lord, the great and awful 
God, who keepest covenant and mercy with them 
that love Thee and keep Thy commandments,  

וִֵּ  ה עָּ אנּוֵּוְׁ טָּ סֹורֵּחָּ נּו;ֵּוְׁ דְׁ רָּ נּו(ֵּּומָּ ַשעְׁ ינּו,ֵּוהרשענוֵּ)ִהרְׁ
ֹו ֶטיָךִמִמצְׁ פָּ   .ֶתָך,ֵּּוִמִמשְׁ

5 we have sinned, and have dealt iniquitously, 
and have done wickedly, and have rebelled, and 
have turned aside from Thy commandments and 
from Thine ordinances;  

נּו,ֵּ  ו ַמעְׁ לֹאֵּשָּ רּו-ֶאלוְׁ ִביִאים,ֲֵּאֶשרִֵּדבְׁ ֶדיָךֵַּהנְׁ ֲֵּעבָּ
ָך,ֵּ ִשמְׁ ינּו-ֶאלבְׁ ינּוֵַּוֲאֹבת  ר  ינּוֵּשָּ כ  לָּ לֶאלוְֵּׁ--מְׁ ֵַּעם-,ֵּכָּ
ֶרץ אָּ   .הָּ

6 neither have we hearkened unto Thy servants 
the prophets, that spoke in Thy name to our 
kings, our princes, and our fathers, and to all the 
people of the land.  

ָךֵּ  ז ִניםֵַּכיֹוםה'ֵּלְׁ נּוֵֹּבֶשתֵַּהפָּ לָּ ה,ֵּוְׁ קָּ דָּ ִאישֵֵַּּהצְׁ ַהֶזה;ֵּלְׁ
ל כָּ ַלִם,ֵּּולְׁ רּושָּ יֵּיְׁ ב  ֹישְׁ ה,ֵּּולְׁ הּודָּ רֵָּּ-יְׁ לִישְׁ ֹרִביםֵֵּּא  ַהקְׁ

ל כָּ ֹחִקיםֵּבְׁ רְׁ הָּ ם-וְׁ םֵּשָּ תָּ צֹותֲֵּאֶשרִֵּהַדחְׁ ֲארָּ םֵּבְֵּׁ ,הָּ ַמֲעלָּ
ֲעלּו ְך-ֲאֶשרֵּמָּ   .בָּ

7 Unto Thee, O Lord, belongeth righteousness, 
but unto us confusion of face, as at this day; to 
the men of Judah, and to the inhabitants of 
Jerusalem, and unto all Israel, that are near, and 
that are far off, through all the countries whither 
Thou hast driven them, because they dealt 
treacherously with Thee.  

ינּו,ֵּה'  ח ר  שָּ ינּוֵּלְׁ כ  לָּ ִנים,ִֵּלמְׁ נּוֵֹּבֶשתֵַּהפָּ ,ֵּלָּ
ינּו: ַלֲאֹבת  ְךֵֵּּוְׁ אנּו,ֵּלָּ טָּ   .ֲאֶשרֵּחָּ

8 O LORD, to us belongeth confusion of face, to 
our kings, to our princes, and to our fathers, 
because we have sinned against Thee.  

ִלחֹות:קֱאֹלֵּה'לֵַּ  ט ַהסְׁ ַרֲחִמיםֵּוְׁ נּו,ֵּבֹוֵֵּּינּו,ֵּהָּ ַרדְׁ   .ִכיֵּמָּ
9 To the Lord our God belong compassions and 
forgivenesses; for we have rebelled against Him;  

נּו  י ַמעְׁ לֹאֵּשָּ קֹולֵּוְׁ יוֵּ--ינּוקֱאֹלֵּה',ֵּבְׁ תֹוֹרתָּ ֶלֶכתֵּבְׁ לָּ
ִביִאים יוֵַּהנְׁ דָּ ַידֲֵּעבָּ ינּו,ֵּבְׁ נ  פָּ ַתןֵּלְׁ   .ֲאֶשרֵּנָּ

10 neither have we hearkened to the voice of the 
LORD our God, to walk in His laws, which He set 
before us by His servants the prophets.  
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ל  יא כָּ רֵָּּיִֵּ-וְׁ לשְׁ רּוֵֶּאתא  בְׁ ִתי-,ֵּעָּ ִבלְׁ סֹור,ֵּלְׁ ֶתָך,ֵּוְׁ ֵּתֹורָּ
ינּוֵּהֵָּּ ל  ֹקֶלָך;ֵַּוִתַתְךֵּעָּ מֹוַעֵּבְׁ לֵָּּשְׁ ה,ֲֵּאֶשראָּ ֻבעָּ ַהשְׁ ֵּהֵּוְׁ
תֹוַרתֵֹּמֶשהֵֶּעֶבד הֵּבְׁ תּובָּ אנּו,ֵּלֹו--יםקֱאֹלהֵָּּ-כְׁ טָּ   .ִכיֵּחָּ

11 Yea, all Israel have transgressed Thy law, and 
have turned aside, so as not to hearken to Thy 
voice; and so there hath been poured out upon 
us the curse and the oath that is written in the 
Law of Moses the servant of God; for we have 
sinned against Him.  

ֶקםֵֶּאת  יב רֹו(ֲֵּאֶשר-ַויָּ בָּ עֵַּ-דבריוֵּ)דְׁ ינּו,ֵּוְׁ ל  ֵּלִדֶברֵּעָּ
טּונּו פָּ ינּוֲֵּאֶשרֵּשְׁ ט  הֵּ--ֹשפְׁ עָּ ינּו,ֵּרָּ ל  ִביאֵּעָּ הָּ לְׁ

ה ֹדלָּ ל-ֲאֶשרֵּלֹא  :גְׁ ה,ֵַּתַחתֵּכָּ תָּ ַמִים,ֵַּכֲאֶשרֵּ-ֶנֶעשְׁ ַהשָּ
ה תָּ ִם ,ֶנֶעשְׁ לָּ   .ִבירּושָּ

12 And He hath confirmed His word, which He 
spoke against us, and against our judges that 
judged us, by bringing upon us a great evil; so 
that under the whole heaven hath not been done 
as hath been done upon Jerusalem.  

ל  יג תֵּכָּ תֹוַרתֵֹּמֶשה,ֵּא  הֵַּהזֹאת-ַכֲאֶשרֵּכָּתּובֵּבְׁ עָּ רָּ ֵּהָּ
לֹא ינּו;ֵּוְׁ ל  הֵּעָּ אָּ יֵּ-ִחִלינּוֵֶּאת-בָּ נ  שּובקֱאֹלֵּה'פְׁ ֵּינּו,ֵּלָּ

ֲעֹו ִכיל,ֵַּבֲאִמֶתָךמ  ַהשְׁ נּו,ֵּּולְׁ   .נ 

13 As it is written in the Law of Moses, all this evil 
is come upon us; yet have we not entreated the 
favour of the LORD our God, that we might turn 
from our iniquities, and have discernment in Thy 
truth.  

ֹקדֵּ  יד ינּו-ַעלֵּה'ַוִישְׁ ל  ֵּעָּ ִביֶאהָּ ה,ֵַּויְׁ עָּ רָּ ה'ֵַּצִדיקֵּ-ִכי  :הָּ
ל-ינּו,ֵַּעלקֱאֹל לֹא-כָּ ה,ֵּוְׁ שָּ יוֲֵּאֶשרֵּעָּ נּו,ֵֵַּּמֲעשָּ ַמעְׁ שָּ

ֹקלֹו   .בְׁ

14 And so the LORD hath watched over the evil, 
and brought it upon us; for the LORD our God is 
righteous in all His works which He hath done, 
and we have not hearkened to His voice.  

הֵּ  טו ַעתָּ ֵֶּאתקֱאֹלֵּה'וְׁ אתָּ ָך-ינּו,ֲֵּאֶשרֵּהֹוצ  ֶאֶרץֵֵַּּעמְׁ מ 
ה,ֵַּוַתַעש קָּ יָּדֲֵּחזָּ ַרִיםֵּבְׁ ם,ֵַּכיֹוםֵּ-ִמצְׁ ָךֵּש  לְׁ

נּו  :ַהֶזה עְׁ שָּ אנּו,ֵּרָּ טָּ   .חָּ

15 And now, O Lord our God, that hast brought 
Thy people forth out of the land of Egypt with a 
mighty hand, and hast gotten Thee renown, as at 
this day; we have sinned, we have done wickedly.  

לה'  טז כָּ ב-,ֵּכְׁ ֹקֶתָךֵּיָּשָּ ָך-ִצדְׁ תְׁ ָךֵַּוֲחמָּ אֵַּאפְׁ עִֵּ ,נָּ ָךֵּמ  ירְׁ
ַלִם,ֵַּהר רּושָּ ֶשָך:-יְׁ דְׁ ינּוֵּּוַבֲעֹוֵֵּּקָּ א  ינּו,ֵֵּּנֹותִכיֵַּבֲחטָּ ֲאֹבת 

ל כָּ הֵּלְׁ פָּ ֶחרְׁ ָךֵּלְׁ ַעמְׁ ַלִםֵּוְׁ רּושָּ ינּו-יְׁ ִביֹבת    .סְׁ

16 O Lord, according to all Thy righteousness, let 
Thine anger and Thy fury, I pray Thee, be turned 
away from Thy city Jerusalem, Thy holy 
mountain; because for our sins, and for the 
iniquities of our fathers, Jerusalem and Thy 
people are become a reproach to all that are 
about us.  

ַמעֵּ  יז הֵּשְׁ ַעתָּ ָך-ֶאלינּו,ֵּקֱאֹלוְׁ דְׁ ִפַלתֵַּעבְׁ -ֶאלוְֵֵּּׁתְׁ
ֶני רֵּפָּ א  הָּ יו,ֵּוְׁ ָך-ָך,ֵַּעלַתֲחנּונָּ שְׁ דָּ םִֵּמקְׁ מ  ַמַען,ֵּ--ַהשָּ   .ה'לְׁ

17 Now therefore, O our God, hearken unto the 
prayer of Thy servant, and to his supplications, 
and cause Thy face to shine upon Thy sanctuary 
that is desolate, for the Lord's sake.  

הֵּ  יח זְֵּׁקֱאֹלַהט  עיֵּאָּ מָּ ָך,ֵּּושְׁ יֶניָך--נְׁ ַקח(ֵּע  ֵּפקחהֵּ)פְׁ
ִעירֲֵּאֶשר הָּ ינּו,ֵּוְׁ ֹמת  הֵֹּשמְׁ א  :-ּורְׁ ֶליהָּ ָךֵּעָּ אִֵּשמְׁ רָּ ִֵּכיִֵֵּּנקְׁ

ינּו-לֹאֵַּעל נּוֵַּמִפיִליםֵַּתֲחנּונ  ינּו,ֲֵּאַנחְׁ ֹקת  ֶניָךִֵּצדְׁ פָּ --לְׁ
ַרִבים-ִכי,ֵַּעל   .ַרֲחֶמיָךֵּהָּ

18 O my God, incline Thine ear, and hear; open 
Thine eyes, and behold our desolations, and the 
city upon which Thy name is called; for we do not 
present our supplications before Thee because of 
our righteousness, but because of Thy great 
compassions.  
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ה,ֵֵּּה'  יט עָּ מָּ ה,ֵֵּּה'שְׁ חָּ לָּ ההֵַּה'ֵּסְׁ ִשיבָּ ה,ֵֵּּקְׁ -ַאלַוֲעש 
ַאַחר: ָךֵֵֵּּּתְׁ ַמַענְׁ א-ִכי--יקֱאֹללְׁ רָּ ָךִֵּנקְׁ ַעל-ַעל ,ִשמְׁ ָךֵּוְׁ -ִעירְׁ

  .ַעֶמָך

19 O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, attend 
and do, defer not; for Thine own sake, O my God, 
because Thy name is called upon Thy city and Thy 
people.'  

אִתי  כ ַוֶדהֵַּחטָּ ל,ֵּּוִמתְׁ ַפל  ר,ֵּּוִמתְׁ ַדב  עֹודֲֵּאִניֵּמְׁ  ,וְׁ
רֵָּּ ַחַטאתֵַּעִמיִֵּישְׁ לוְׁ יֵּ;ֵּא  נ  ִתי,ִֵּלפְׁ ִחנָּ --קיֱאֹלֵּה'ּוַמִפילֵּתְׁ

  .יקֱאֹלֹקֶדשֵּ-ַעל,ֵַּהר

20 And while I was speaking, and praying, and 
confessing my sin and the sin of my people Israel, 
and presenting my supplication before the LORD 
my God for the holy mountain of my God;  

ִרי  כא ִאישֵַּגבְׁ הָּ ה;ֵּוְׁ ִפלָּ ר,ֵַּבתְׁ ַדב  עֹודֲֵּאִניֵּמְׁ לוְׁ ֲאֶשרֵֵּּא 
ַעֵּ ף,ֵֹּנג  ףִֵּביעָּ ה,ֵֻּמעָּ ִחלָּ זֹוןֵַּבתְׁ ִאיִתיֵֶּבחָּ לֵַּרָּ תֵּ ,יא  ע  כְׁ

ַחת ֶרב-ִמנְׁ   .עָּ

21 yea, while I was speaking in prayer, the man 
Gabriel, whom I had seen in the vision at the 
beginning, being caused to fly swiftly, 
approached close to me about the time of the 
evening offering.  

רִֵּעִמי;ֵַּויֹאַמר  כב ַדב  ֶבן,ֵַּויְׁ ִני ֵּ--ַויָּ אִתיֵּאלדָּ הֵּיָּצָּ ,ֵַּעתָּ
ה ָךִֵּבינָּ ִכילְׁ ַהשְׁ   .לְׁ

22 And he made me to understand, and talked 
with me, and said: 'O Daniel, I am now come 
forth to make thee skilful of understanding.  

אִתי  כג ר,ֵַּוֲאִניֵּבָּ בָּ אֵּדָּ ִחַלתֵַּתֲחנּוֶניָךֵּיָּצָּ ַהִגידִֵּבתְׁ --לְׁ
ן ב  הָּ ר,ֵּוְׁ בָּ ה;ֵּּוִבין,ֵַּבדָּ תָּ ֶאה ,ִכיֲֵּחמּודֹות,ֵּאָּ   .ַבַמרְׁ

23 At the beginning of thy supplications a word 
went forth, and I am come to declare it; for thou 
art greatly beloved; therefore look into the word, 
and understand the vision.  

ל  דכ ְך עַּ ֻבִעים ִשְבִעים ֶנְחתַּ ל-שָׁ ְמָך ְועַּ ְדֶשָך,  ִעיר-עַּ קָׁ
את( טָׁ ם( חטאות )חַּ תֵּ ע ולחתם )ּוְלהָׁ ֶפשַּ א הַּ לֵּ ר  ְלכַּ פֵּ ּוְלכַּ

ֹו זֹוןעָׁ ְחֹתם חָׁ ִמים; ְולַּ ִביא, ֶצֶדק ֹעלָׁ ְונִָׁביא, ְוִלְמֹשחַּ  ן, ּוְלהָׁ
ִשים דָׁ   .ֹקֶדש קָׁ

24 Seventy weeks are decreed upon thy people 
and upon thy holy city, to finish the transgression, 
and to make an end of sin, and to forgive iniquity, 
and to bring in everlasting righteousness, and to 
seal vision and prophet, and to anoint the most 
holy place.  

ל   כה ְשכֵּ ע ְותַּ דַּ ִשיב ְוִלְבנֹות-ִמןְותֵּ ר, ְלהָׁ בָׁ א דָׁ  ֹמצָׁ
ד ִם עַּ לַּ ִשיחַּ נִָׁגיד-ְירּושָׁ ֻבִעים--מָׁ ה; ְושָׁ ֻבִעים, ִשְבעָׁ  שָׁ

רּוץ, ּוְבצֹוק ה ְרחֹוב ְוחָׁ שּוב ְוִנְבְנתָׁ ִים, תָׁ  ,ִשִשים ּוְשנַּ
ִעִתים   .הָׁ

25 Know therefore and discern, that from the 
going forth of the word to restore and to build 
Jerusalem unto one anointed, a prince, shall be 
seven weeks; and for threescore and two weeks, it 
shall be built again, with broad place and moat, 
but in troublous times.  

ת  כו רֵּ ֻבִעים ִשִשים ּוְשנִַּים, ִיכָׁ שָׁ י הַּ ֲחרֵּ ין לֹו; מָׁ  ְואַּ ִשיחַּ ְואֵּ
א בָׁ ִגיד הַּ ם נָׁ ֹקֶדש יְַּשִחית עַּ ִעיר ְוהַּ ד  ,ְוהָׁ ֶשֶטף, ְועַּ ְוִקּצֹו בַּ

מֹות ה, ֶנֱחֶרֶצת ֹשמֵּ מָׁ ץ ִמְלחָׁ   .קֵּ

26 And after the threescore and two weeks shall 
an anointed one be cut off, and be no more; and 
the people of a prince that shall come shall 
destroy the city and the sanctuary; but his end 
shall be with a flood; and unto the end of the war 
desolations are determined.  

ד; וֲַּחִצי  כז בּועַּ ֶאחָׁ ִבים, שָׁ רַּ בּועַּ  ְוִהְגִביר ְבִרית לָׁ שָׁ הַּ
ל ְכנַּ  ה, ְועַּ ח ּוִמְנחָׁ ד ף ִשקּוִציםיְַּשִבית ֶזבַּ ם, ְועַּ -ְמֹשמֵּ

ל ְך עַּ ה, ִתתַּ צָׁ ה ְוֶנֱחרָׁ לָׁ ם.-כָׁ   }פ{  ֹשמֵּ

27 And he shall make a firm covenant with many 
for one week; and for half of the week he shall 
cause the sacrifice and the offering to cease; and 
upon the wing of detestable things shall be that 
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which causeth appalment; and that until the 
extermination wholly determined be poured out 
upon that which causeth appalment.' {P} 

 פרק ט פסוק א אלרש"י דני
לא זהו אחשורוש שבימי המן כי הוא מלך פרס היה וזה דריוש המדי אשר  -)א( בשנת אחת לדריוש בן אחשורוש 

 הומלך על מלכות כשדים כשנהרג בלשצר כמו שכתוב למעלה ודריוש מדאה קבל מלכותא:
  אבן עזרא 

 שהוא בן אסתר המלכה:כבר פירשתי זה כי זה אינו דריוש בן אחשורוש  -)א( בשנת אחת 
  מצודת דוד 

אין זה אחשורוש שהיה בימי המן כי דריוש בנו היה נקרא דריוש הפרסי וזהו דריוש  -)א( לדריוש בן אחשורוש 

 המדי שלקח המלוכה אחרי מות בלשאצר כמ"ש למעלה ודריוש מדאה קבל מלכותא:
  מלבי"ם 

)א( מזרע מדי, להבדילו מן דריוש האחרון שהיה ג"כ בן אחשורוש, אמר שהיה מזרע מדי, ושהוא דריוש הראשון 

 שתפס מלכות כשדים מיד בלשאצר:
 

 פרק ט פסוק ב אלרש"י דני
 נסתכלתי בחשבונות: -)ב( בינותי בספרים 

שהייתי סבור על מה שניבא )ירמיה כט( כי לפי מלאת לבבל ע' הייתי מחשב חשבון השנים  -מספר השנים וגו' 

שנה אפקוד אתכם דמיתי שהפקידה הזאת היא בנין הבית ושבעים שנה כלים בשנת אחת לדריוש המדי משפשטה 

שכבש נבוכדנצר יהויקים להיות לו עבד והיא היתה שנה שניה למלכו' נבוכדנצר דאמר  אלמלכות בבל יד על ישר

ה כבש נינוה שנה שני' עלה וכבש יהויקים צא וחשוב מאותה שנה ועד כאן ותמצאם, ואף במשנת מר שנה ראשונ

סדר עולם נמצא החשבון הזה ושנינו שם בשנת מות בלשאצר הרי שבעים שנה מיום שמלך נבוכדנצר שבעים חסר 

הגאולה ממהרת לבא אחת מיום שכבש יהויקים ועוד שנה אחת לבבל עמד דריוש והשלימה ובראותי כי עדיין אין 

א למלאות חרבות ירושלים אלהבינותי ונתתי לב לספירת החשבון וידעתי שלא היה לי למנות לפי כבוש יהויקים 

כשימלאו שבעים שנה לגלות צדקיהו שבו חרבה ירושלים ועוד יש שמנה עשר לבא שהגלות הזאת היתה בי"ח 

בח' גלו בי"ח גלו בי"ט ופירשו רז"ל במס' מגילה גלו גלות שנה לכבוש יהויקים כמו ששנינו בסדר עולם גלו בז' גלו 

יכני' בשבעה לכבוש יהויקים שהוא שמנה לנבוכדנצר גלו בשנייה בשמנה עשרה לכיבוש יהויקים שהיא תשע 

 עשרה לנבוכדנצר:
  אבן עזרא 

בחשבונו כי לא  אלו שטעה דניכל הגאונים פה אחת הסכימה דעתם עם דעת הקדמונים שאמר -)ב( בשנת אחת 

חרבה ירושלים רק כאשר נתפש צדקיהו והיא היתה שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכדנצר כי ירמיה הנביא אמר 

מבבל  אללפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם וככה היה כאשר נהרג בלשצר ומלך כורש אז צוה ועלו ישר

ת ירושלים תשע עשרה והם מלכות כורש הפרסי וכשתחשוב ירושלים וזאת היא הפקידה והנה נשארו לחרבו אל

מלכות דריוש המדי הזקן גם מלכות אחשורוש ושנים שתים למלכות דריוש הפרסי הוא בן אסתר אז מלאו לחרבות 

בבל והנה מלך אחרי  אלהחל לחשוב החרבן מעת שהוליך נבוכדנצר יהויקים  אלירושלים שבעים שנה ואמרו כי דני

גם י"א שנה לצדקיהו והנה שלמו לחרבן ירושלים שבעים שנה והיה יהודה הלוי אומר יש לתמוה  כן שמונה שנים

שהיה נביא וחכם בשבעים שנה י"ט שנה ואמר כי חשבון שבעים שנה למלכות בבל כאשר חרבה  אלאיך טעה דני

בניו לעבדים עד מלוך ירושלים ואז היתה הפקידה לא כאשר אמרו הגאונים והעד שאומר בדברי הימים ויהיו לו ול

מלכות פרס וכורש הפרסי תחלת המלכים ושם כתוב למלאת דבר ה' בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותיה כל 

ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה ואני אמרתי לו אם מחרבות ירושלים סופר מה טעם לספור הכתוב בשנת 

שבון ויהי מקץ ארבעים שנה ואני אמרתי לו ידענו כי שמונה למלכו הוא שנת י"ט והוא ענה אמור לי אתה טעם ח

הנביא אמר על כורש הוא יבנה עירי וגלותי ישלח ולא התנבא שיבנה הבית והוא שלח הגלות והחלו לבנות הבית 

וליסד הבית וצרי יהודה מנעום לבנותו וכתוב הן קריתא דך תתבנה ושוריא ישתכללון ושם כתוב לבטלא גבריא 

לא תתבניא ובטילו המו באדרע וחיל וזה הכתוב כבר פירשו למלאות דבר ה' בפי ירמיהו שאמר אילך וקריתא דא 

המקום הזה  אלכי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם 

ה הזאת ירושלים ועמדה חרבה עד רצתה הארץ את שבתותיה והוא אמר לי מי הביאך בצר אלוהנה טעם ששבו 
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אז עניתי והלא כתוב בספר עזרא והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך פרס והתנבי חגי נביאה וזכריה 

א מסעדין להון ושם כתוב ביה זמנא אתא עליהן קאלבר עדו אז קם זרובבל ויהושע לבנות וכתוב ועמהון נביאים די 

ומטעם כורש  אלה ישראלדך ובנו ושכלילו מן טעם א קאלוגו' וכתב אגרת לדריוש המלך והוא צוה למבנה בית 

ודריוש המדי וארתחששתא הוא אחשורוש כי גם הוא צוה רק האמיץ ככורש ורבי יהודה ענה כל זה מה יועיל לך אז 

השיבותי לו הנה אתה מודה כי זכריה התנבא בשנת שתים לדריוש הפרסי שאמרו שהוא בן אסתר כאשר כתוב 

 מתי לא תרחם על ירושלים אשר זעמתה זה שבעים שנה אז שתק:בספרו והנה שם כתוב עד 
  מצודת דוד 

 לפי שארכו הדברים בפסוק שלפניו לכן אמר שוב בשנת אחת וכן דרך המקרא: -)ב( בשנת אחת 
כי מתחלה טעה בחשבון שבעים שנה שאמר ירמיה לפי מלאת לבבל שבעים שנה  -בינותי בספרים  אלאני דני

פקוד אתכם וכו' )ירמיה כט( וחשב שגם בנין בה"מ וגאולה שלימה תהיה בכלות שבעים שנה להתפשטות מלכות א

מעת שכבש נ"נ את יהויקים בראשונה אבל בדברי המלאך האמור בסוף הענין נתוסף בו בינה  אלבבל על ישר

בית בשניה ויהיה אז גאולה ירמיה שיבנה ה אלבמספר החשבון והשכיל לדעת כי מספר השנים אשר היה דבר ה' 

שלימה היא תהיה בעת ימולא שבעים שנה לחרבות ירושלים ר"ל מעת גלות צדקיה וכמו שהתחלת הפקידה אשר 

כן סוף הגאולה ובנין בה"מ תהיה  אלישובו לארץ תהיה בכלות שבעים שנה מעת התחלת התפשטות בבל על ישר

 בכלות שבעים שנה מעת חורבן הבית והעיר מכל וכל:
  מלבי"ם 
ות )ב( מ"ש בינותי בספרים למ"ש המפרשים שהוא על נבואת ירמיה, למה אמר ספרים והוא ספר אל)ב( הש

וזה לא נזכר בנבואת ירמיה, ששם כתוב לפי מלואת לבבל שבעים אחד?, ואיך אמר למלאת לחרבות ירושלים 

 שנה, ויש הבדל רב בין שתי הלשונות כמבואר?:
בינותי בספרים, מפני שבירמיה ]סי' כ"ה[ אמר שיעבדו את מלך בבל שבעים שנה ואח"כ אפקד על מלך בבל, ויעוד 

המקום  אלה אפקד אתכם, להשיב אתכם זה נתקיים אז, ועוד אמר ]שם כ"ט[, כי לפי מלאות לבבל שבעים שנ

ההוא, ויעוד זה לא נתקיים, וע"ז התבונן בספרים, ומצא בספר אחד שהיה כתוב בו, כי מספר השנים אשר היה 

ירמיה, ]אינו כפי שכתוב בספר ירמיה שבידינו לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקד אתכם, רק היה  אלדבר ה' 

עים שנה אפקוד אתכם, שהיא נוסחא אחרת והיה הספר ההוא ג"כ מיוחס כתוב בו[ למלאת לחרבות ירושלים שב

לירמיה, ויש הבדל בין שני הנוסחאות, שלפי הכתוב בספר ירמיה נחשב זמן הפקודה משעה שמלך נבוכדנצר 

 אלשבשנת מות בלשאצר כלו השבעים שנה כמו שפרש"י בכאן ע"פ סדר עולם, אבל לפי נוסחת הספר שמצא דני

ת ירושלים שזה היה בשמונה עשר לנבוכדנצר יהיה זמן הפקידה ח"י שנה אחר זה, ובאמת היה גם שכתוב לחרבו

נוסחא זאת מקובלת מירמיה ואין סתירה ביניהם, שפקודה השניה הוא על בנין הבית שלא היה עד ח"י שנה אחריו, 

ש חז"ל זכו אחישנה לא זכו חשב שהיעוד הראשון תלוי במעשיהם אם יזכו, והיעוד השני תלוי בזמן, כמ" אלודני

בחזון הקודם  אלבעתה, וע"כ נתן פניו לתפלה למהר את הזמן ע"י זכות ותפלה, והרי"א פי' שבאשר הראו לו לדני

פים שלש מאות שנה, חשב שחזר ה' מיעוד הטוב שיעד על ידי ירמיה, ע"י רשעת העם אלשתארך הגלות 

 תפלל ויתודה להשיב חמה ולהחזיר את הגזירה.ופשעיהם, כמ"ש וצבא תנתן על התמיד בפשע, ולכן ה
 

 פרק ט פסוק ג אלאבן עזרא דני
ים וטעם לבקש תפלה בלבי קאלים שהוא לבדו באמת הקאללנכח מערבית דרומית, וטעם ה -)ג( ואתנה את פני 

 וככה התפללתי:
  מצודת דוד 
ר"ל ומטרם בינותי בספרים עוד חשבתי שגם בנין בה"מ וגאולה שלימה תהיה בכלות שבעים שנה  -)ג( ואתנה 

מעת שכבש נ"נ את יהויקים בראשונה והיא הלא היתה בשניה למלכות נ"נ והוא מלך  אללהתפשטות בבל על ישר

א שנבלעה שנה אחת בימי מלכות אל מ"ה שנים א"כ נשארו עוד משנותיו מ"ד שנים וימי אויל מרודך בנו כ"ג שנים

אביו כי עלתה לזה ולזה הרי א"כ ס"ו שנים וימי בלשאצר בנו ג' שנים הרי שבעים שנה חסר אחת א"כ בשנת אחת 

לדריוש מלאו שבעים שנה וכאשר ראיתי שאין גאולה שלמה ממשמשת לבוא שמתי פני כלפי המקום להתפלל על 

 הדבר בחשבי שבעבור העון נתארך הקץ:
 בהתלבשות שק ובהתפלשות אפר דרך צער והכנעה: -שק ואפר ו

  מלבי"ם 
 ות )ג( למה כפל ואתנה פני לבקש תפלה, ואתפללה ואומרה?:אל)ג( הש
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ה שיקובל תפלתו בעד ואתנה את פני, באשר רצה להתפלל בעד הכלל, היה צריך להכין א"ע לזה שיהיה ראוי לז

התפלה, והיה זה בשני דברים, אם בתחנונים שבקש מה' שיתן לו מענה לשון,  אל, ותחלה הכין א"ע אלכלל ישר

ה' לבקש  אלכמו שיעשו שלוחי צבור שראשית בקשתם היא זאת, כמ"ש ה' שפתי תפתח וכו', וז"ש ואתנה את פני 

ברים, שבם אדבר תפלה ותחנונים, וגם הכין א"ע ביתר הכנות תפלה ותחנונים, היינו לבקש מאת ה' מענה לשון וד

 בצום ושק ואפר:
 

 פרק ט פסוק ד אלרש"י דני
 על חטאת עמי: -)ד( ואתודה 

 ולא אמר גבור אמר עובדי כוכבים משתעבדים בבניו ואיה גבורותיו: -ל הגדול והנורא קה
  אבן עזרא 

וכמוהו אנא ה' כי אני עבדך אנא חטא העם הזה והנגיד ז"ל אמר כי שתי מלות הן כמו אמנם  -)ד( ואתפללה, אנא 

 והלמ"ד מבולע כלמ"ד יוקח ואין צריך: אלנא מגזרת הו אלוהן 
  מצודת דוד 
 על העונות: -)ד( ואתודה 

 הגמול שהבטיח בברית: -הברית 
  מלבי"ם 

)ד( ואתפללה, ואח"ז התפללתי בעד עצמי, ואתודה את עוני, שכ"ז מתנאי הש"ץ שיזכה א"ע תחלה, ואחר ההכנות 

ל הגדול והנורא, בל יאמר שמסתפק ביכולת ה' לגאול אותם קה התחיל התפלה בעד הכלל, ואמרה אנא ה' האלה

י שאתה הגדול והנורא, ששם גדול מורה בזמן המיועד, או שמסתפק ביעודיו וברצונו הטוב, עז"א נגד היכולת ידעת

שהוא ראשית כל המסובבים ואחריתם, ושם נורא מורה על השגחתו הפרטית ויכלתו בכל דבר כמ"ש בכ"מ, ונגד 

הרצון ושמירת ההבטחה אמר ידעתי כי אתה שומר הברית והחסד ולא תשנה הבטחתך, אבל זה רק לאהביו 

 , לא כן אנחנו אשר.ולשמרי מצותיו, רק להם ישמור בריתו וחסדו

 

 פרק ט פסוק ה אלרש"י דני
 והלכנו הלוך וסור ממצותיך טילנ"ש בלע"ז: -)ה( וסור 

  אבן עזרא 
 שם הפועל כמו זכור את יום השבת והטעם סור סרנו: -)ה( וסור 

  מצודת דוד 
  והננו הולכים וסרים ממצותיך: -)ה( וסור 
  מלבי"ם 

)ה( חטאנו, ויוכל להיות שהחטאים יגרמו שלא יבואו יעודיו הטובים ונגד החטאים במצות שבין אדם למקום אמר 

חטאנו ועוינו, החטא הוא מצד התאוה, והעון הוא מצד עוות השכל והכפירה, ונגד החטאים במצות שבין אדם 

ו, אמר והרשענו, שהרשע כולל לרוב בין אדם לחברו, ולא עשינו זה כמומר לתיאבון רק ומרדנו במרד ובמעל, לחבר

ומפרש נגד חטאנו ועוינו אמר וסור ממצותיך, שהם מצות שבין אדם למקום, ונגד והרשענו אמר וסור ממשפטיך, 

 שהמשפטים הם בין אדם לחברו, ונגד מרדנו אומר.
 

 ט פסוק ו פרק אלאבן עזרא דני
 שהיו זקנים וכאשר הזכיר שחטאו השרים והאבות הזכיר כי גם להם בשת פנים: -)ו( שרינו ואבותינו 

  מצודת דוד 
 אשר ספו תמו ולא נשאר מי מבניהם: -כל עם הארץ  אל)ו( ו

  מלבי"ם 
עבדיך הנביאים, וזה מרידה אחר שהנביאים דברו בשמך, ודבריהם באו לכללות העם, בין  אלשמענו  )ו( ולא

למלכינו ושרינו, בין לאבותינו בדורות הקודמים, ובין לכל עם הארץ, בענין שהיו שלוחים בכל הדורות ולכל פנות 

 רד במלך בפניו, כי שלוחו כמותו:העם לגדולים ולקטנים, ואחר שהיו שלוחים דוברים בשמך ולא שמענו ה"ז כמו
 

 פרק ט פסוק ז אלרש"י דני
 כלומר משפטיך ופורענות שהבאת עלינו הדין והצדק עמך: -)ז( לך ה' הצדקה 
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 כדי אנו להתבייש על המאורע לנו כי אנחנו גרמנו לעצמנו: -ולנו בושת הפנים 
 כאשר אנחנו רואים היום: -כיום הזה 

  מצודת דוד 
 עמך הצדקה במה שנשאר בנו שארית: -)ז( לך 

מה שאנו בגולה בושים וחפורים כאשר אנחנו היום הבושת תחשב לנו ולא למקום ב"ה כי לא  -ולנו בושת הפנים 

 קצרה ידו מפדות אבל עוננו גורמים:
 לכולם תחשב בושת הפנים: -לאיש יהודה וכו' 

 גלו למרחוק: אשר לא -הקרובים 
 בעבור מעלם: -במעלם 
  מלבי"ם 
ייב ט( כפל לנו בושת הפנים וכל הלשון כפול, ואיך יחייב רחמים וסליחות כי מרדנו בך שזה מתח -ות )ז אל)ז( הש

 שלא יסלח ולא ירחם?:
לך, אומר הנה מצד העונש שבא עלינו לך ה' הצדקה, היה העונש בצדק, ולנו בשת הפנים בכל הארצות שבכל 

הארצות שהודחנו שם בגלות, אחר שיושבי הארצות ידעו שהיה הגלות במעלם אשר מעלו בך היה לנו בושת 

ן לאיש יהודה שהוגלו בימי יהויכין, בין ליושבי ירושלים הפנים מצד יושבי הארצות על העונש, וזאת היה כולל בי

ה אל, שהם עשרת השבטים שהוגלו בימי סנחריב, הקרבים והרחקים בין אלשהוגלו בימי צדקיהו, בין לכל ישר

שהגלו למקום קרוב שהם יהודה וירושלים, ובין עשרת השבטים הרחוקים, היה להם בושה בארצות על ענשם, 

 אבל.

 

 פרק ט פסוק ח אלנימצודת דוד ד
  על אשר חטאנו כי זה גרמה הגלות אשר היא לנו לבושת: -)ח( אשר חטאנו 

  מלבי"ם 
)ח( ה'! לנו בשת הפנים אשר חטאנו לך, אנחנו בעצמנו לא על העונש אנו בושים רק על החטא, זה עקר הבושה 

אנו לה' ובושה זו כוללת גם למלכינו ושרינו שחטאו ג"כ, וגם לאבותינו הגם שהם לא השיגם העונש, לנו מה שחט

 יבושו על חטאם לה':
 

 פרק ט פסוק ט אלרש"י דני
 שלא כלינו בעונותינו כי מרדנו בו: -ינו הרחמים קאל)ט( לאדני 

  מצודת דוד 
 ר"ל בידו המה: -)ט( לה' וכו' 

 לפי שמרדנו בו צריך להיות בידו הרחמים והסליחות כי בלעדם לא נוכל עמוד: -כי מרדנו 
  מלבי"ם 
ינו הרחמים והסליחות, עתה אומר, שהרחמים והסליחות שנבקש אין אנו ראוים להם עד שיהיו קאל)ט( לה' 

ינו, רק לה' יתיחסו כי מרדנו בו, שמי שחוטא בשגגה ונענש ירוחם באשר נענש אלתיחסים הרחמים והסליחות מ

כי לכל העם בשגגה, ואז יהיו  אלשלא כמשפט, וכן יסלחו חטאו שהיה בשגגה, כמ"ש ונסלח לכל עדת בני ישר

ת, ומה שירחם הרחמים והסליחות מצד הנענש, אבל אנחנו מרדנו במרד ובמעל ואין אנו ראויים לרחמים וסליחו

 ינו לא בעבורנו:קאלויסלח לנו אינו בעבורנו רק בעבור כבוד שמו ובעבור ה' 

 

 פרק ט פסוק י אלמלבי"ם דני
 דרך הטוב לא שמענו בקול ה' וכו' ביד עבדיו הנביאים: אל)י( ולא, וגם אח"כ ששלח נביאים מזהירים שנשוב 

 

 פרק ט פסוק יא אלרש"י דני
 עלינו כמו לא נתך ארצה )שמות ט( ותרגם אונקלוס לא מטא לארעה: ותגיע -)יא( ותתך עלינו 

 ות הברית אשר השבעתנו בחורב והיה אם לא תשמעו וגומר, כל הקללות הכתובות שם:אל -ה והשבועה אלה
  אבן עזרא 
 כמו תתכו בתוכה דרך משל: -)יא( ותתך 

 ים:קאלשב למלת ה -כי חטאנו לו 
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 מצודת דוד 
 והיו הולכים וסרים: -)יא( וסור 

 ה ועונש בטול השבועה אשר נשבענו על קבלת התורה:אלנשפך עלינו ה -ותתך 
  לפי שחטאנו לו: -כי חטאנו לו 

  מלבי"ם 
ה והשבועה אשר כתובה בתורת משה וכו' כאשר כתוב בתורת וכו' וכל הענין אליג( למה כפל ה -ות )יא אל)יא( הש

 כפול בלי צורך?:
בין המרידה שכולם עברו תורתך, בין מה שלא שמעו לקול הנביאים,  אלוכל, ולא יחידים לבד, כי זה נעשה מכל ישר

שעז"א וסור לבלתי שמוע בקולך. ותתך, מוסיף לבאר איך פקרו לגמרי, כי הנה התוכחה כפולה בתו"כ ובמשנה 

מקום אחר שהקללות שבתו"כ נאמרו על תורה, והקללות שבמ"ת הם כפולים מן הקללות שבתו"כ, וכבר בארתי ב

ה לא תשמעו לי, ואם גם בזאת לא תשמעו לי, שמביא עליהם התוכחה כדי אלהעתיד, אם בחקותי תמאסו, ואם עד 

להחזירם בתשובה ומביא המכות אחת אחת כמ"ש ויספתי ליסרה, אף אני אעשה זאת לכם, והקללות שבמשנה 

ביא עליהם קללות שבתו"כ אחת ואחת, והם הקשו ערפם ולא רצו תורה הם הבאים להעניש על העבר, שאחר שה

לשוב, אז יביא התוכחה שבמש"ת שכולם באים בפעם אחת למרק חטא העבר לכלא פשע ולהתם חטאות, מבואר 

שבעת יביא ה' התוכחה השניה שבמ"ת זה עדות שהעם הקשו עורף ולא רצו לשמוע על כל התוכחות שהביא 

ב בתו"כ, כי פקרו לגמרי ותלו הכל במקרה, כמ"ש ואם תלכו עמי קרי, וז"ש ותתך עלינו עליהם אחת אחת כפי הכתו

ה ובשבועה, אלים שהם הקללות שבמש"ת שהם באו בקאלה והשבועה אשר כתובה בתורת משה עבד האלה

ה ובשבועה[ אלתו, משא"כ קללות שבתו"כ לא באו באל]כמ"ש ארור האיש וכו', ונאמר לעברך בברית ה' וב

ים דהיינו שאמרם מפי עצמו, ]ועז"א ותתך עלינו, שבאו כולם קאלה אמרם משה מצד שהוא עבד האלללות הוהק

 ה באו על חטא העבר:אלבפעם אחת כיוצק דבר בפעם אחת[, כי חטאנו לו, כי הקללות ה
 

 פרק ט פסוק יב אלרש"י דני
 לרין:חרב הרג ושרפת העיר ונשים ענו ושבו בקו -)יב( כאשר נעשתה בירושלים 

  מלבי"ם 
)יב( ויקם, וזה הקים את דברו אשר דבר עלינו ועל שופטינו, שהוא הקללה שכתוב במשנה תורה יוליך ה' אותך 

ואת מלכך אשר תקים עליך, וזה דבר עלינו ביחוד בימי יאשיה שמצאו הספר תורה נגללת בפסוק זה וה' דבר ביד 

 ה הזאת:חולדה הנביאה שיביא עלינו הרע
 

 פרק ט פסוק יג אלרש"י דני
 רמז שהעיד בנו שאם נעבור על השבועה תבא עלינו כל הרעה הזאת: -)יג( כאשר כתוב בתורת משה 

  מצודת דוד 
 כמו שכתוב כן הביא: -)יג( כאשר כתוב וכו' 

 לא חלינו לה':בעוד היינו בירושלים כאשר שמענו הנביאים מנבאים על הרעה  -ולא חלינו 
  אמת: אללדעת ולהתבונן שאתה  -ולהשכיל באמתך 

  מלבי"ם 
ה תורה מבואר שהקללות שבתו"כ שהם באים על העתיד )יג( כאשר, ר"ל וא"כ ממה שבאו עלינו הקללות שבמשנ

להחזירם בתשובה כבר באו ולא הועילו, וז"ש כאשר כתוב בתורת משה היינו הקללות שבתו"כ, את כל הרעה 

ה אלינו, הם כבר באו שבע ושבע שבעה פעמים עד גמירא, ולא חלינו את פני ה', שהקללות האלהזאת באה 

רם בתשובה, ואנחנו לא שמנו לב לחלות את פני ה' לשוב מעונינו ולהשכיל תכליתם אינו להעניש רק להחזי

באמתך, כי הלכנו עמו קרי ותלינו הכל במקרה ולא השכלנו שהיא תוכחות על עון, וע"כ יצא הקצף מלפני ה' להביא 

 את הקללות השניות שבמש"ת שבאו להעניש על העבר, וז"ש:

 

 פרק ט פסוק יד אלרש"י דני
 וימהר: -)יד( וישקוד 

כי הדין עמו ורבותי' פי' צדיק הקדוש ברוך הוא וצדקה היא עלינו שמיהר והקדים שתי שנים למנין  -כי צדיק 

ונושנתם כדי שלא תתקיים בנו כי אבד תאבדון ונושנתם בגי' שמנה מאות וחמשים ושתים והם גלו לסוף ח' מאות 

 וחמשים לביאתם לארץ:
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  אבן עזרא 
כמו שוקד אני, וטעם למען ה' למען זה השם שאנחנו מזכירים ורבי משה אמר למענך ה' ובדרש למען  -יד( וישקוד )

 "ף דל"ת:אלאברהם שקרא בתחילה זה השם הכתוב ב
  מצודת דוד 
מיהר על הרעה ללכת והביאה עלינו ר"ל מיהר להביא גולה אחר גולה והם גלות יהויקים ויכניה  -)יד( וישקוד 

 וצדקיה:
ר"ל ולא לעול תחשב לו כי באמת צדיק הוא על כל מעשה הגלות אשר עשה לנו אבל אנחנו לא שמענו  -כי צדיק ה' 

  אשון ולזה הביא גם את השני גם את השלישי:בקולו לקחת מוסר כאשר ראינו שיד ה' נגעה בנו בגלות הר
  מלבי"ם 

חת אחת, אבל אחר שלא שמענו בקולו )יד( וישקד ה', כי התוכחות הראשוונת שבתו"כ אינם באים במהירות רק א

ובאו התוכחות השניות הם באו בשקידה ובמהירות כולם בפעם אחד, כי צדיק ה' על כל מעשיו אשר עשה, אחר 

שעשה כל מעשיו וכל ההשתדלות להחזיר אותנו בתשובה ולא שמענו בקולו, וא"כ צדיק הוא במה ששקד על הרעה 

 כדי שנכיר ענשו והשגחתו:
 

 פרק ט פסוק טו אלרש"י דני
 מתודים אנחנו כי חטאנו ורשענו: -ינו קאל)טו( ועתה ה' 

  מצודת דוד 
 חוזר הוא על סוף המקרא לומר אבל עתה ה' וכו' הננו שבים ומתודים לומר חטאנו רשענו: -)טו( ועתה וכו' 
  :להיות מפורסם בעולם עי"ז כאשר אתה היום נודע ומפורסם -ותעש לך שם 

  מלבי"ם 
)טו( ועתה ה' אשר הוצאת, עתה שכבר קבלנו העונש ואנו בגלות החיל הזה, הלא גם במצרים לא היינו ראוים 

דול מצד מעשינו שגם שם היינו חוטאים רק הוצאת אותנו ביד חזקה בלא זכות וכשרון רק למען שמך הג אללהג

, שהמרו בו בארץ מצרים ויעש למען שמו[, וז"ש שהוצאת ביד חזקה ותעש לך שם אללבל יתחלל, ]כמ"ש בס' יחזק

כהיום הזה, שעשית זאת למען שמך, הגם שאנחנו חטאנו רשענו גם במצרים, וכ"ש שראוי שתעשה זה עתה שכבר 

 נתפרסם שמך יותר, כמ"ש ותעש לך שם כהיום הזה:
 

 פסוק טז פרק ט אלרש"י דני
 לגדוף: -)טז( לחרפה 

 לכל שכנינו כולם מחרפים אותנו: -לכל סביבותינו 
  מצודת דוד 

 כפי דרך צדקותיך: -)טז( ככל צדקותיך 
ר"ל לא מקוצר ידך המה לחרפה רק בעבור כי אנפת בנו בחטאינו וכו' לזה ירושלים ועמך לחרפה  -כי בחטאינו וכו' 

 ך לא נהיה עוד לחרפה:וכאשר ישוב אפ
 כולם מחרפים אותנו: -לכל סביבותינו 

  מלבי"ם 
 יט( כל הענין ארוך וכפול?: -ות )טז אל)טז( הש

ה' ככל צדקותיך, כמו הצדקה שעשית לנו מקודם הגם שלא היינו ראויים, רק עשית מצד הצדקה העליונה, שגדרה 

שלא תשקיף על המעשים והזכות, כן ישב נא אפך וחמתך, א[ תעשה זאת למען ירושלים והר ציון, וז"ש מעירך 

 ירושלם והר קדשך כי הלא בחטאינו ירושלם ועמך לחרפה ויש חילול השם:
 

 פרק ט פסוק יז אלרש"י דני
 למען שם הקדוש הנקרא על ב"ה שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך )שם /שמות/ טו(: -)יז( למען ה' 
  מצודת דוד 

 יה בפנים מאירות ושוחקות והוא ענין מליצה:אלפנה  -)יז( והאר פניך 
  ו':ר"ל למענך ה' לבל יאמרו העמים, מבלי יכולת וכ -למען ה' 
  מלבי"ם 
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)יז( ועתה, ב[ תעשה זאת מצד תפלת עבדך ותחנוניו, ג[ למען המקדש, וז"ש והאר פניך על מקדשך השמם, וגם 

 זה תעשה למען ה' ששכן שמו בבית הזה ויש חילול השם:
 

 פרק ט פסוק יח אלרש"י דני
ושיממות העיר אשר נקר' שמך עליה כי לא על משענת צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו  -מותינו )יח( וראה שומ

 להשיב לנו כי על רחמיך באנו:
  מצודת דוד 
 תפלתי: -)יח( ושמע 

 שוממות העיר: -והעיר 
 על בטחון צדקותינו: -על צדקותינו 

 על בטחון רחמיך הרבים: -על רחמיך 
  מלבי"ם 

י אזנך ושמע, ונגד מ"ש שיעשה למען ירושלים והמקדש קאלתפלת עבדך אמר הטה  אל)יח( הטה, נגד מ"ש שמע 

אמר פקח עיניך וראה שוממתינו והעיר אשר נקרא שמך עליה, ויש חילול השם, כי לא, עתה מסיים תחלת דבריו 

ינו כמו שבאר כ"ז בתפלתו באורך, אליו לא אלינו הרחמים והסליחות, שהרחמים והסליחות יתיחסו קאלמ"ש לה' 

ינו, כי על אלאמר נגד הרחמים כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך, עד שיהיו הרחמים מתיחסים 

 רחמיך הרבים אחר שאין לנו צדקה וזכיות, ונגד הסליחות אמר.

 

 פרק ט פסוק יט אלרש"י דני
 תחנונינו: אל -)יט( ה' שמעה 

 נו:לחטאתי -ה' סלחה 
 אזנך לצעקתינו: -ה' הקשיבה 

 תאחר: אלאת בקשתינו ו -ועשה 
  אבן עזרא 

 זאת התפלה: -)יט( אדני שמעה 
 תאחר להאיר פניך על מקדשך השמם: אלהעוונות שהודיתי ועשה ו -אדני סלחה 
  מצודת דוד 
 את תפלתי: -)יט( שמעה 

 לעונינו: -סלחה 
 תאחר זמן הגאולה: אלותי ואלר"ל מלא מש -ה ועש

  ואין זו כבודך לעזבם ביד העכו"ם: אלי ישרקאלים וכן קאללומר עיר  -כי שמך וכו' 
  מלבי"ם 

תאריך זמן הגלות על ידי הפשע והעון ]שע"ז בא להתפלל[,  אל)יט( ה' שמעה ה' סלחה, שתסלח למען ה', וגם 

תאחר את הזמן הקבוע מפי ירמיה, ]שגדר האיחור הוא שמאחר זמן קבוע[, וכ"ז  אלועז"א הקשיבה ועשה תיכף ו

מר על מקדשך השמם למען ה', ואח"כ הוסיף י כי שמך נקרא על עירך ועל עמך, שתחלה אקאלתעשה למענך 

העיר אשר נקרא שמך עליה, ועתה הוסיף שגם על עמך נקרא שמך בענין שבין להמקדש בין להעיר בין להעם 

 צריך לעשות מפני כבוד שמו:

 

 פרק ט פסוק כ אלרש"י דני
 ים שיבנה:קאלבעד הר בית  -י קאל)כ( על הר קדש 

  אבן עזרא 
דברים שלא נכתבו ומפיל תחינתי על כן הוצרך לומר פעם אחרת ועוד אני מדבר  -)כ( ועוד הייתי מדבר ומתפלל 

 בתפילה:
  מצודת דוד 

 ר"ל מלבד הדברים הנאמרים פה הייתי מדבר ומתפלל עוד בדברים אחרים והייתי מתודה וכו': -)כ( ועוד וכו' 
  י והוא בה"מ:קאלל בעבור הר הקדש ש -על הר 

  מלבי"ם 
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 כא( ועוד אני מדבר ומתפלל ומפיל תחנתי, ועוד אני מדבר בתפלה כפל מבואר?: -ות )כ אל)כ( הש
ש והדבקה ועוד אני מדבר, תפלות אחרות שלא נזכר פה, והיה בתפלתו ג' סדרים, א[ תפלה שגדרו שפיכת הנפ

ים, ועז"א מדבר ומתפלל, ב[ ווידוי ומתודה, ג[ תחנה שהיא בקשה פרטית, עז"א ומפיל תחנתי שהיא התחנה קאלב

 י שזה היה עקר תחנתו:קאלהפרטית בעבור הר קדש של 
 

 פרק ט פסוק כא אלרש"י דני
 בימי בלשצר כמו שכתוב למעלה: -)כא( בתחילה 

 טיסה:י בפריחה ובאלהיה מועף  -מועף ביעף 
  אבן עזרא 

כאילו אמר העיפו שהיה מוכרח לעוף, וטעם ביעף כי הוא יעף מרוב המרוצה והנה ביעף שם על  -)כא( וטעם מועף 

 משקל ואדם ביקר בל ילין, וטעם כעת מנחת ערב כי היה צם ובוכה ככתוב בצום:
  מצודת דוד 

 בעוד שהייתי מדבר בתפלה: -)כא( ועוד אני מדבר 
 בהחזון הנראה לי בשנת שלש לבלשאצר כי בשנת אחת לבלשאצר ראה בחלום מה שראה: -בחזון בתחלה 

  י בעת זמן הקרבת מנחת הערב והוא תמיד של בין הערבים:אלפרח בפריחה ונגע  -מועף ביעף 
  מלבי"ם 

)כא( ועוד אני מדבר בתפלה, שאחר שהשלים הסדר השני תפלה ווידוי ותחנה, שב להתפלל בשלישית כסדר הזה, 

מועף ביעף, שעף מן השמים לבא  אליו המלאך והאיש גבריאלוכשהתחיל בתפלה שהיא הראשונה בכל סדר, נגלה 

ל השפע מאשר עליו שהוא בשתים, שתחלה עף למעלה לקב אלי, וחז"ל אמרו שעף בשתי עפיפות כי גבריאל

 באחת( ואח"כ עף למטה להשפיע הנבואה למטה: אל, )שעז"א מיכאלמיכ
 

 פרק ט פסוק כב אלרש"י דני
 ויבינני: -)כב( ויבן 

  אבן עזרא 
 כי עתה יצאתי ממערכת המלאכים או מהיכל שמים להשכילך בינה: אלהמלאך שמע דני -)כב( ויאמר 
  מצודת דוד 

 הבן אותי: -)כב( ויבן 
 מן השמים: -יצאתי 

  להשכיל אותך הבנת הדבר בענין זמן הגאולה: -להשכילך 
  מלבי"ם 

עומד שם,  אלהבין שדני , רק כשנגע בואל)כב( ויבן, נדמה לו שעף בעפיפה לדרכו כאילו אינו יודע מקומו של דני

בינותי בספרים, אמר לו המלאך שלא הבין הדבר  אלוהתעכב שם לדבר עמו, יצאתי להשכילך בינה, נגד מ"ש דני

 כראוי, והוא ישכילהו איך יבין לפי האמת:
 

 פרק ט פסוק כג אלרש"י דני
 י להגיד לך:אלאמת מאת הקדוש ברוך הוא  -)כג( בתחילת תחנוניך יצא דבר 

 דברי חמד יש לך להקב"ה: -דות אתה כי חמו
 ותן לב להבין בדבר: -ובין בדבר 
  אבן עזרא 

מלפני השם הנכבד כדרך הדבר יצא מפי המלך והטעם דבר שנגזר להיות ככה  -)כג( בתחילת תחנוניך יצא דבר 

 בלא תוספת ולא מגרעת:
 לך הדבר: -ואני באתי להגיד 
 בחסרון איש כמו ואני תפילה: -כי חמודות אתה 

 שיצא: -ובין בדבר 
 לבך: -והבן 

 אמר יפת במראה הזאת: -במראה 
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  מצודת דוד 
 בעת התחלת לחנן יצא דבר ה' ללכת להגיד לך והנה באתי אני להגיד: -)כג( בתחלת 

 גיד לך:על שאתה בעל מעלות חמודות לזה שלח ה' לה -כי חמודות 
 תן דעתך להבין בדבר וחזר לזרזו ואמר הבן במראה הנבואה הזאת: -ובין בדבר 

  מלבי"ם 
)כג( בתחלת, בל תאמר שנשתנה הדבר ע"י תפלתך, כי תיכף בתחלה יצא דבר זה, ואני באתי להגיד שיען שאיש 

 אליך הנבואה מרחוק בחלום או במחזה, רק שתראני פנים אליך, לא להשפיע אלתי לבא עד חמודות אתה נשלח

פנים שזו מדרגה גדולה, ובין בדבר פי' רי"א שתבין היטב דברי ירמיה שלא הבנת אותם כראוי, ועל זה אמר בדבר, 

 שהוא דבר הנבואה, וגם הבן במראה מה שאראך עוד נוסף על זה:
 

 


