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Habakkuk Chapter 1 ֲחַבּקּוק 

זָּׂה, ֲחַבּקּוק ַהנִָּׂביא  א ר חָּׂ א ֲאשֶׁ   .ַהַמשָּׂ
1 The burden which Habakkuk the prophet did 
see.  

ע: 'הָאנָּׂה -ַעד  ב ְזַעק   ִשּוְַעִתי, וְֹלא ִתְשמָּׂ יָך ֵאלֶׁ אֶׁ
ס, וְֹלא תֹוִשיעַ  מָּׂ   .חָּׂ

2 How long, O LORD, shall I cry, and Thou wilt 
not hear? I cry out unto Thee of violence, and 
Thou wilt not save.  

ס ְלנְֶׁגִדי;   ג מָּׂ ֹׁד וְחָּׂ ל ַתִביט, וְש מָּׂ ה ַתְרֵאנִי ָאוֶׁן וְעָּׂ מָּׂ לָּׂ
א דֹון, יִשָּׂ   .וַיְִהי ִריב ּומָּׂ

3 Why dost Thou show me iniquity, and 
beholdest mischief? And why are spoiling and 
violence before me? so that there is strife, and 
contention ariseth.  

ה, וְֹלא-ַעל  ד פּוג תֹורָּׂ ט:-ֵכן תָּׂ נֶַׁצח ִמְשפָּׂ  ִכי  יֵֵצא לָּׂ
ת ע ַמְכִתיר אֶׁ שָּׂ ל-ַהַצִדיק, ַעל-רָּׂ ט ְמֻעּקָּׂ   .ֵכן יֵֵצא ִמְשפָּׂ

4 Therefore the law is slacked, and right doth 
never go forth; for the wicked doth beset the 
righteous; therefore right goeth forth 
perverted.  

הּו:  ה ֵֹׁעל -ִכי  ְראּו ַבּגֹויִם וְַהִביטּו, וְִהַתְמהּו ְתמָּׂ ַֹׁעל פ פ
רִביֵמיכֶׁם, ֹלא ַתֲאִמינּו ִכי יְסֻ    .פָּׂ

5 Look ye among the nations, and behold, and 
wonder marvellously; for, behold, a work shall 
be wrought in your days, which ye will not 
believe though it be told you.  

ת-ִכי  ו ר;  ַהַכְשִדים, ַהּגֹוי ַהַמר-ִהנְנִי ֵמִקים אֶׁ וְַהנְִמהָּׂ
ְרֲחֵבי ת, ִמְשכָּׂנֹות-ַההֹוֵלְך, ְלמֶׁ שֶׁ רֶׁ ץ, לָּׂ רֶׁ   .לֹו-ֹּלא אֶׁ

6 For, lo, I raise up the Chaldeans, that bitter 
and impetuous nation, that march through the 
breadth of the earth, to possess dwelling-places 
that are not theirs.  

ֹׁם  ז טֹו ּוְשֵאתֹו יֵֵצא ָאי נּו, ִמְשפָּׂ א, הּוא; ִממֶׁ   .וְנֹורָּׂ
7 They are terrible and dreadful; their law and 
their majesty proceed from themselves.  

ב  ח רֶׁ יו, וְַחדּו ִמְזֵאֵבי עֶׁ שּו,  ,וְַקּלּו ִמנְֵמִרים סּוסָּׂ ּופָּׂ
ֹׁאּו חֹוק יָּׂב יו, ֵמרָּׂ שָּׂ רָּׂ יו; ּופָּׂ שָּׂ רָּׂ ר--פָּׂ ש  יָֻּׂעפּו, ְכנֶׁשֶׁ חָּׂ

ֱאכֹול   .לֶׁ

8 Their horses also are swifter than leopards, 
and are more fierce than the wolves of the 
desert; and their horsemen spread themselves; 
yea, their horsemen come from far, they fly as a 
vulture that hasteth to devour.  

ֹׁף   ט ה; וַיֱֶׁאס ִדימָּׂ ם קָּׂ ס יָּׂבֹוא, ְמַגַמת ְפנֵיהֶׁ מָּׂ ֻכֹּלה ְלחָּׂ
ִבי   .ַכחֹול, שֶׁ

9 They come all of them for violence; their faces 
are set eagerly as the east wind; and they 
gather captives as the sand.  

ק לֹו; הּוא   י ְֹׁזנִים ִמְשחָּׂ ס, וְר ִכים יְִתַקּלָּׂ וְהּוא ַבְמלָּׂ
ּה-ְלכָּׂל ר וַיְִלְכדָּׂ פָּׂ ֹׁר עָּׂ ק, וַיְִצב   .ִמְבצָּׂר יְִשחָּׂ

10 And they scoff at kings, and princes are a 
derision unto them; they deride every 
stronghold, for they heap up earth, and take it.  

ֵשם:  יא ֹׁר, וְאָּׂ ַלף רּוַח וַיֲַעב ֹׁחֹו, לֵ   ָאז חָּׂ   .הֹואֹלזּו כ

11 Then their spirit doth pass over and 
transgress, and they become guilty: even they 
who impute their might unto their god.  
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ם,   יב דֶׁ ה ִמּקֶׁ ִֹׁשיקֱאֹל 'הֲהלֹוא ַאתָּׂ ֹלא נָּׂמּות; --י ְקד
ט ַשְמתֹו, וְצּור ְלהֹוִכיַח יְַסְדתֹו 'ה   .ְלִמְשפָּׂ

12 Art not Thou from everlasting, O LORD my 
God, my Holy One? we shall not die. O LORD, 
Thou hast ordained them for judgment, and 
Thou, O Rock, hast established them for 
correction.  

ע, וְַהִביט   יג לְטהֹור ֵעינַיִם ֵמְראֹות רָּׂ ל ֹלא-אֶׁ מָּׂ  עָּׂ
ל: ה ַתִביט, בֹוְגִדים  תּוכָּׂ מָּׂ ע--לָּׂ שָּׂ  ַתֲחִריש, ְבַבַּלע רָּׂ

נּו   .ַצִדיק ִממֶׁ

13 Thou that art of eyes too pure to behold evil, 
and that canst not look on mischief, wherefore 
lookest Thou, when they deal treacherously, 
and holdest Thy peace, when the wicked 
swalloweth up the man that is more righteous 
than he;  

ם, ִכְדֵגי ַהיָּׂם  יד ה ָאדָּׂ ש, ֹלא--וַַתֲעשֶׁ מֶׁ ֵֹׁשל בֹו-ְכרֶׁ   .מ

14 And makest men as the fishes of the sea, as 
the creeping things, that have no ruler over 
them?  

ְרמֹו, וְיַַאְסֵפהּו --ֻכֹּלה, ְבַחכָּׂה ֵהֲעלָּׂה  טו ֵֹׁרהּו ְבחֶׁ יְג
ִָּׂגיל-ְבִמְכַמְרתֹו; ַעל   .ֵכן, יְִשַמח וְי

15 They take up all of them with the angle, they 
catch them in their net, and gather them in 
their drag; therefore they rejoice and exult.  

ְרמֹו, וִיַקֵטר ְלִמְכַמְרתֹו:-ַעל  טז ִכי   ֵכן יְזֵַבַח ְלחֶׁ
ְלקֹו, ּוַמֲאכָּׂלֹו ְבִרָאה ֵמן חֶׁ ה שָּׂ ֵהמָּׂ   .בָּׂ

16 Therefore they sacrifice unto their net, and 
offer unto their drag; because by them their 
portion is fat, and their food plenteous.  

ֹׁג ּגֹויִם, ֹלא   יז ִמיד ַלֲהר ְרמֹו; וְתָּׂ ַהַעל ֵכן, יִָּׂריק חֶׁ
  {}ס  יְַחמֹול.

17 Shall they therefore empty their net, and not 
spare to slay the nations continually? {S} 

 

 א פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :הקדש ברוח וקבל שנשא מה נבואתא מטל - חזה אשר המשא( א)

   עזרא אבן

 הנביא זה לדבר והחל הכשדים מפלת על וניבא משפחתו ולא דורו ידענו לא הנביא זה גם -/ חבקוק( /א)

 :נבוכדנצר מחמס השם אל צועקים שהיו אלישר חסידי לשון על

   ק"רד

 נחום אליו עולם ובסדר משפחתו ולא דורו ידענו לא הזה הנביא - הנביא חבקוק חזה אשר המשא( א)

 הרע על נבוכדנצר על ונבואתו שמו על נקראו לא כשר מנשה היה שלא ולפי מנשה בימי נתנבאו חבקוק

 לקה כנגד להתרעם והחל באחרונה לזרעו ומדי פרס שיעשו הרע על והתנבא העמים מכל אללישר שעשה

 שבדורו הצדיקים בלשון וזכר בדרכיהם ומצליחים הצדיקים אללישר שמריעים הרשעים מעשה על יתברך

 מלכות החלה בדורו כי ונראה אללישר ולהרע למלוך שעתיד נבוכדנצר על נבואה בדרך דורו אחר או

 :ואמר בימיכם פעל פעל כי דורו אנשי כנגד שאמר כמו נבוכדנצר

   דוד מצודת

 ':וגו חזה אשר הנבואה היא זו ל"ר - המשא( א)

   ם"מלבי

 בימי ומפלתה בבל חורבן לו הודיעו, ז"ע תשובה וישיג, בבל הצלחת על תחלה יתאונן. המשא( א)

 :בלשאצר

 

 ב פסוק א פרק חבקוק י"רש
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 שנאמר כענין אללישר מיצר ולהיות בכיפה למלוך נבוכדנצר שעתיד ק"ברוה היה צופה -' ה אנה עד( ב)

 :ומתפלל מתאונן היה זאת ועל' וגו הכשדים את מקים הנני כי בנבואתו

 :מושיע ואינך לי העשוי חמס לפניך אזכיר - חמס יךאל אזעק

   עזרא אבן

 זה לאי שהטעם עולים אנחנו אנה כמו הלום מלת וככה מקום ועל זמן על תמצא אנה מלת - אנה עד( ב)

 :עולים אנו מקום

 :חמס לו שנעשה איש כזעקת - יךאל אזעק

   ק"רד

  :תושיע ולא יךאל אזעק אללישר הנעשה החמס בעבור' פי - חמס, עד( ב)

   דוד מצודת

 :שומע ואינך יךאל אצעק מתי עד ואמר ממשלתה וגודל בבל שלוות על מתלונן היה הנביא - אנה עד( ב)

 :תושיע ולא נ"נ עושה אשר החמס על אזעק -' וגו אזעק

   ם"מלבי

 אזעק הלא, לישועה ראויים אנו שאין תאמר ואם, תשמע ולא לישועה צועק שאני. שועתי' ה אנה עד( ב)

, והיושר המשפט מצד שתושיע ראוי שבזה, בבל מלכות של החמס על משפט מבקש ואני, חמס יךאל

 :תושיע ולא מ"ומ, ממנו צדיק רשע בבלע תחריש למה ש"כמ

 

 ג פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :וחמס ביזה - און( ג)

 :עוזר ואינך מביט אתה זה עמל - תביט ועמל

 ריב אשר אותו ויתקיים, ויהי, ומצליח ומתקיים הווה ומדון ריב הנושא נבוכדנצר וזה - ישא ומדון ריב ויהי

 :יונתן תרגום כן ישא ומדון

   עזרא אבן

 יעמל אשר חטאת ולכל עון דבר לכל שכולל דבר שם הם ועמל און, און איש שיעשה האון זה - למה( ג)

 איש יוכל איך והטעם תביט עמל ולמה אחרת בעבור תשרת למה ומלת ריק ויגיעת ועמל און הוא כי האדם

 :תפילה ואני כמו ריב איש ויהי אמר ויפת ראש ישא או יגבה ישא וטעם ממשלתך במקום ועמל און לעשות

   ק"רד

 אתה גם הארץ מן תבערה שלא אותם כמראה ואתה לפני ואראה און לי שעושים און אנשי - למה( ג)

 יתברך' ה כי להודיע זה וכל תביט וכעס עמל דוד אמר וכן גמולם משלם אתה ואין שעושים בעמל תביט

 ריב יאל שישא מי לנגדי ויהי להם מאריך איך הוא שכן ואחר לרע אם לטוב אם האדם בני במעשה משגיח

 :אלישר ויסבול ישא האויב ומדון ריב מפרשים ויש ומדון

   דוד מצודת

 ראה וגם אליחזק שראה כדרך אלישר של נסתרות עונות ראה הנבואה במראה - וגומר תראני למה( ג)

 מה אלישר של והעמל האון לי תראה למה אמר ולכן מהם הנפרע בבל ממשלת ואריכת תשלומיהן גמול

 עליהם לבוא המעותד והחמס השוד לראות עיני לנגד שמת ולמה אדם מבני הנסתרות מביט שאתה

 :האל כל להודיעני הזה הגדול בצער לי מה וכאומר ומדון ריב עליהם הנושא מהם הנפרע והתקיימות

   ם"מלבי

, אתה תביט עמל ואיך און תראני למה, בבל הצלחת בנבואה לו מראה' שה מה על שנית טוען. למה( ג)

 על לפועל יצא כזה ועמל שאון אפשר ואיך, בהשגחתך נעשה זה כי מבואר בנבואה זאת שתראני י"שע

 תמיד רואהו אני רק וכליונו הרשע אחרית בנבואה רואה שאיני ל"ר לנגדי וחמס שוד כי מזה ויותר, ידך

 נושאים כ"עי, ישא מדון וגם', ה דרכי נגד ריב יתהוה כ"ועי, ריב ויהי, רבים ימים תמשך והצלחתו לנגדי

 .הריב מהו ומפרש. ומדון ריב נגדך להם יש העולם שבני, נגדך ודברים ודין מדון

 

 ד פסוק א פרק חבקוק י"רש
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 וישתחוו לו וישמעו מהם תורה ותעבור תפיג שלו הצלחתו רואין אלשישר זה על - תורה תפוג כן על( ד)

 :דורא בבקעת לצורה

 :להמיתו הדת - משפט לנצח יצא ולא

 :כתרוני בשן אבירי( כב תהלים) כמו סובב - מכתיר

   עזרא אבן

 ולא לבו וידם חי יוסף לו שאמרו ובשעה בקרבו לבו דופק חי שאדם זמן כל לבו ויפג כמו - תפוג, על( ד)

' תור דין אין כאילו תדם תורה תפוג וטעם אביהם יעקב רוח ותחי והעד פוגת תתני אל כמו נבהל כי דפק

 :בעולם

 דבר על הנביא שדבר וזה הצדיק עם מכתיר רשע כי אמר ויפת עגול שהוא כתר מגזרת סובב - מכתיר

 :נבואתו החל ועתה חסידים שהרג נבוכדנצר

   ק"רד

 ולפי ממנה ידיהם מרפים רבים כי ותחלש התורה תרפה ברשעים דין עושה אתה שאין לפי - כן על( ד)

 :הצדיקים ורעת הרשעים הצלחת שרואים

 :בשרשו אשר כל וכן וחלישות רפיון ענין - תפוג

 :הרשעים משפט לנצח יצא שלא רואים שהם לפי - יצא ולא

 :בנימין את כתרו כענין תמיד לו להרע אותו מקיף - הצדיק את מכתיר רשע כי

  :כיון דינא נפיק לא אמר כן על י"וכת ומעוות מעוקל המשפט כי אומר כן על - מעוקל משפט יצא כן על

   דוד מצודת

 ימי כל רב זמן ל"ר לנצח משפט יעשה ולא ותפול התורה תחלש נ"נ שיצליח הואיל - תורה תפוג כן על( ד)

 :משגיח ואין המקרה לפי הכל יאמרו כי ממשלתו

 לצדיקים המה נחשבים אלישר חטאו כי אף כי עבריו בכל לו להצר הצדיק את מכתיר נ"נ כי על - רשע כי

 :למולו

 כי ואף) דיין ואין דין שאין חושבים כי היושר צד על יעשוה ולא המשפט את מעקמים זה בעבור - כן על

 (:בידו ולא' ה ביד לפול להם שהיה מתלונן מהם נפרע כ"ובע חטאו

   ם"מלבי

 מלמדת שהיא התורה תפסק ז"שעי, תורה תפוג כן על הלא, לאמר נגדך טוענים העולם בני. כן על( ד)

 מצליח שהרשע שרואים ממך התורה בפנות יכחישו ועתה, צדק ושופטי משגיח' ושה האמונה עקרי

 א"וא) מחייבו שהשכל הגם לחברו אדם בין הנימוסי המשפט גם, משפט לנצח יצא לא וכן, אובד והצדיק

 כי, המעשה פועל אל מכח יצא לא ז"בכ( בטבע האדם בלב קבועים המשפט מוסדות כי הלב מן שיפוג

 המכתיר הוא הרשע כי, לעשותו יוכל לא משפט לעשות שרוצה הצדיק גם ל"ר, הצדיק את מכתיר רשע

 הרשע המלך מאת לשפוט קבוע הוא השופט שהצדיק ועטרה כתר אותו המלביש שהוא ל"ר, הצדיק את

, הדין ועקול עוות שהם ומשפטיו הרשע חוקי כפי להתנהג הוא וצריך, בראשו הנשיאות עטרת נתן שהוא

 מעוקל להיות צריך היושר אל וקרוב בפנימיותו מיושר שהוא המשפט שגם, מעוקל משפט יצא כן על

 והמדון הריב דברי ז"כ, ישרים במשפטים רוצה שאינו המכתירו הרשע של דעתו להפיס, בחיצוניותו

 ':ה הנהגת ועל ההשגחה על העולם שנושאים

 

 ה פסוק א פרק חבקוק י"רש

 כמו להבראות כדאי היה לא אשר העם הכשדים את מקים אני אשר לכם זאת - יסופר כי תאמינו לא( ה)

 בריאתם על מתחרט כביכול ה"שהקב דברים משלשה אחד הם היה לא העם זה( כג ישעיה) שנאמר

 :ארצות למרחבי וללכת לרוץ ונמהר מר ויהיה יקום ועתה

   עזרא אבן

 :כזאת שמעתם אם - והביטו בגוים ראו( ה)

 :שרשו תמה כי והתתמהו והשלם התפעל מבנין - והתמהו

 :הזכירו לא הכל פועל שהוא הוא שידוע ואחר בימיכם השם - פעל פועל כי
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   ק"רד

 :המשחית להם יצא מה כי והביטו בגוים ראו אלישר כנגד אמר - ראו( ה)

 דינו התפעל מבנין והתמהו נבוכדנצר שיעשה הרע מעשה לרוב התימה לחזק הכפל - תמהו והתמהו

 :השרש' ת בדגש נבלעת התפעל' ות והתתמהו

 :שם ופעל יתברך השם הוא והפועל נבוכדנצר מלך דורו כי לעד זה - בימיכם פעל פעל כי

  :תאמינו ולא והקשה הרע הפעל לכם - יספר כי

   דוד מצודת

 ותתמהו שלו והנצחון ממשלתו והביטו ואל על ואל ם"בעכו הנעשה והנצחון הממשלה ראו - בגוים ראו( ה)

 :שלו לנצחון ם"העכו כל נצחון להעריך אין כי מאד מאד

 אם תאמינו לא ידעתי הן כי אז ותתמהו אותה ותראו בימיכם תהיה שלו נצחון דבר כי - פועל פועל כי

 :להאמין שקשה הטבעי מהיקש היוצא דבר הוא כי יסופר

   ם"מלבי

 הקים שהוא' ה בשם ויספר, חמס צועק שעליו הענין גוף לספר מתחיל הזאת ההוצעה אחר. ראו( ה)

, תמהו והתמהו, הדבר על לב ושימו והביטו בגוים ראו, ואומר, ממלכות ולהרגיז הארץ להרעיש אותם

 לא שעדיין מפני הדבר לראות לכם א"שא תאמרו שלא ל"ר בימיכם פעל פעל והביטו בגוים ראו ומפרש

 הוא כי, בזמנכם היה שלא תאמרו ולא, פעולה לידי בא שכבר פעל פעל כי א"עז, הפועל אל מכח יצא

 היו אם, יסופר כי תאמינו לא כי מפרש תמהו והתמהו ש"מ ונגד, ולהביט לראות תוכלו כ"וא, בימיכם

 בעיניכם כשתראוהו ולכן, העולם מדרך היוצא דבר הוא כי כלל מאמינים הייתם לא כזה דבר לכם מספרים

 :ותתפלאו תתמהו

 

 ו פסוק א פרק חבקוק עזרא אבן

 :נמהרים ולבב וכמוהו' במהירו דברו יעשה רק כהוגן מחשבת לו שאין הנמהר - כי( ו)

   ק"רד

 ':ית השם בלשון הנביא דבר - הנני כי( ו)

 :לדעת יבין נמהרים ולבב וכן יעשה מה ישכיל לא במעשיו נמהר - והנמהר

   דוד מצודת

 ישוב מבלי במעשיו' ונמה ואכזרי נפש מר גוי שהוא הכשדים את אקים משפלותם ל"ר - מקים הנני כי( ו)

 :הדעת

 :שלו שאינם מקומות לרשת ילך העולם מרחב בכל - ארץ למרחבי

   ם"מלבי

 שלפעמים ל"ר והנמהר המר הגוי, גוים על למשול מדרגתם משפל שיקומו. הכשדים את מקים הנני כי( ו)

, ואכזרי מר גוי הם אבל, רכים בדברים תחתיו עמים שימשוך וחלקלקות חנופה י"ע אחד גוי יתרומם

 ההולך הוא ז"ובכ, ותבונה עצה בלא הכל שעושה נמהר גוי הם אבל, ותחבולות שכלו י"ע יתגבר ולפעמים

 בארץ למערב ממזרח הארץ לארך ללכת ארצות כובשי שדרך ל"ר לו לא משכנות לרשת ארץ למרחבי

 על ילך ולפעמים, שלו מאקלים שאינו לדרום מצפון ארץ למרחבי הולך הוא אבל, שלו לאקלימא השייך

 טענה שום לו שאין, לו לא משכנות לרשת רוצה הוא אבל מאבותיו ירושה טענת איזה עליו לו שיש ארץ

 :עליהם

 

 ז פסוק א פרק חבקוק י"רש

 משפטים הכל על ואימה משא המטילין מלכים ממנו שופטים ממנו - יצא ושאתו משפטו ממנו( ז)

 :ז"בלע א"יושטיצי

   עזרא אבן

 :נשיאות מגזרת - ושאתו, איום( ז)

   ק"רד
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 :אימה מענין תאר - ונורא אים( ז)

 על שיתנשא שאתו וכן בעמים שיעשה משפטו יצא ממנו כי אחר עם לעזרת יצטרך לא כי - משפטו ממנו

  :הגוים

   דוד מצודת

 :הבריות את ומפחיד מאויים הוא - הוא' ונור איום( ז)

 יצטרך לא כי ומעצמו ממנו יצא בו שיהיה הממשלה ונשיאת ם"בעכו שיעשה המשפט -' וגו משפטו ממנו

 :אחר עם לעזרת

   ם"מלבי

 מצד איום והוא, מרעתו שמתיראים הוא והמורא, עצמו הדבר גודל מצד באה האימה. הוא ונורא איום( ז)

 שממנו אומר הוא שנורא ש"מ נגד יצא ושאתו משפטו ממנו ומפרש, שעושה הרעות מצד ונורא עצמו

 והמלכים העמים בין קבועים משפטים שיש, הקבועים המשפט חקת לפי נוהג אינו שהוא ל"ר, יצא משפטו

 נימוסים והם, תחתיו נכנע הוא אם ש"וכ כנגדו חטא לא אשר עם על מלחמה להתגר לעם או למלך שאין

 רצונו כפי משפטים לו יקבע רק, וחקיהם המדינות משפטי על יביט לא הוא אבל, העמים לכל קבועים

 ממנו כי אמר, עצמו מצד הוא שאיום ש"מ ונגד, מפניו מתיראים כ"וע ארצות ולהרעיש עמים גבולות להסיר

 כ"כ איום אינו והוא ברית עמו כרתו אשר אחרים ומלכים עמים עזרת י"ע המתגבר עם יש כי, יצא שאתו

 :אחר עם לעזר צריך ואינו בעצמו ממנו יצא שאתו הוא אבל, אותו העוזרים העמים בכח תלוי שכחו אחר

 

 ח פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :פרשיו רבו - פרשיו ופשו( ח)

   עזרא אבן

 :לטרוף יצאו הערב בתחילת - ערב מזאבי, וקלו( ח)

 :טעם לו ואין ארמית תרגום מגזרת אמר ויפת התפשטו - ופשו

   ק"רד

 :וחריפות חדוד ענין וחדו - וקלו( ח)

 :לטרוף יצאו ערב לעת זאבים כי - ערב מזאבי

 :פרשוהי וירבון תרגם ויונתן עמך נפושו שפירשתי כמו פרשיו ירבו - פרשיו ופשו

 לפיכך לעוף וממהר העופות משאר גבוה עוף והנשר מרחוק שיראה החלל על לעוף ממהר - לאכול חש

  :יעוף' פי למיכל דטאיס כנשר ת"וי הנשר זכר

   דוד מצודת

 :במלחמה לרוץ למהר - וקלו( ח)

 הממהרים בערב הטורפים הזאבים מן יותר רב במהירות טרף לטרף שניהם יחדו עצמם הכשדים - וחדו

 :היום כל אכלו שלא הרעבון בעבור לטרוף

 :במלחמה נופל מהם מי אין כי מתמעטים ואינם יום בכל מתרבים פרשיו - פרשיו ופשו

 כמו יעופו אבל בדרך ייעפו ולא יגעו לא רחוק ממקום באו שפרשיו היות עם ל"ר - יבואו מרחוק ופרשיו

 :האוכל להשיג לעוף הממהר הנשר

   ם"מלבי

 שהם, ערב מזאבי חדו וגם, מאד המרוץ קלי שהם מנמרים יותר במרוצתם קלים הם. סוסיו, וקלו( ח)

 הפרשים יתיראו האלכ וסוסים, מאד פראים שהם מעורב ביער הנמצאים הזאבים מן יותר ופראים חדים

 עיפים והם יבואו מרחוק שפרשיו והגם, האלה סוסים על הרוכבים רבו, פרשיו פשו, ז"ובכ עליהם לרכוב

 :שלל וישללו ויכבשו ילחמו בבואם שתיכף, לאכול חש כנשר יעופו רק מדרכם ינוחו לא ז"בכ, הדרך מרוב

 

 ט פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :ולבוז לשלול - יבוא לחמס( ט)
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 ארץ כברת קלה לשעה במרוצה רץ( לט איוב) ארץ יגמא( כד בראשית) נא הגמיאיני לשון - פניהם מגמת

 עזה הקדים לרוח דומה פניהם שאיפת גמיאת פניהם מגמת כאן ואף שלפניו הארץ ושתה גמא ואלכ

 :יונתן תירגם כן שברוחות

   עזרא אבן

 ומלת ונכח נגד כמו הוא והנה ארץ יגמא כמו היות ויתכן זרה מגמת ומלת יבא חמס לעשות - כלה( ט)

' טענ ואין עזה שהיא קדים כרוח' כקדימ ף"כ להוסיף יפת הוצרך כן על בא מזרחה מפאת כי קשה קדימה

 :אחרים ורבים לשאולה' רשעי ישובו הנה כי א"הה מן

   ק"רד

 :יבא חמס לעשות - לחמס כלה( ט)

 עזה שהיא הקדים רוח ואלכ פנים בעזות יבא אמר נא הגמיאני מן ל"אאז' פי - קדימה פניהם מגמת

 מערב אאל מזרח פניהם נכח היה לא והנה אפיהון מקבל י"ת וכן פנים נכח' פי והמפרש, פניהם הקשתה

 הדמיון בדרך קדימה יתפרש אם אאל י"לא מזרח בבל כי למערב פניהם אלישר ארץ אל בבאם הם כי

 :עזה שהיא קדים רוח כמו פנים בעזות יהיה פניהם נכח כלומר כקדימה אמר ואלכ

   דוד מצודת

 כבוד בעבור נלחמים אינם בז ולבוז שלל לשלול החמס בעבור בא כולו הזה הגוי - יבא לחמס כלה( ט)

 :שארית משאירים אינם ולזה הנצחון

' במזרחי קדימה לצד שהיא לארצם מיד ולשוב שלל לשלול מחשבותם כל ל"ר - קדימה פניהם מגמת

' שמחשבת ואל יעשו כן ולא שארית מניחים ואינם שכבשו' הערי את ומחריבים שורפים ז"וע צפונית

 :לתועלתם מה שארית מניחים כי שכבשו בהערים להשאר

 :מאומה ישאיר ולא הים כחול הרבה שבי מאסף - ויאסוף

   ם"מלבי

 לתכלית הולך היה שאם, שכבש ארצות על ולמלוך כבוד לרשת מהלכו תכלית שאין. יבוא לחמס כלה( ט)

 שם להנהיג שכבש מדינה בכל מתעכב היה כי לארצו תיכף שב היה לא וכן, הארצות מחריב היה לא זה

, המזרח אל תיכף ישוב קדימה פניהם מגמת ולכן, לחמס רק מהלכו תכלית הוא אבל, מלכותו תכסיסי

 לשבת העמים מניח אינו, שבי כחול יאסוף ולכן שכבש לארצות במזרח היתה שבבל מדינתו אל דהיינו

 :ארצו אל לשבי עמו לוקחם רק בארצותיהם

 

 י פסוק א פרק חבקוק י"רש

 ץ"פרלרי לרע יש לטוב יש בו הנדברים דבור' ל קלסה לשון וכל בהם מתלוצץ - יתקלס במלכים והוא( י)

 :ז"בלע

 :מסתר משמר כמו שחוק כמו - משחק

 :לו ישחוק חזק במבצר אויבו אם - ישחק מבצר לכל

 על בה ונלחמים גבוה תל החומה לפני היא והרי עפר משא נושא אחד כל חיילותיו ברוב עליו - עפר ויצבור

 תל הוא דוד בעיר שהיה מילוא' ל היא ואף מליתא עלה ויצבור מתורגמות כולן כי סוללה שפיכת והיא העיר

 להחזיק נמוכה חומה מרגלותיו וסביבות לצדדין משפע ושיפועו בנוי מגדל ראשה שעל בה ונלחמים גבוה

 :מליפול העפר

   עזרא אבן

 :אתנן לקלס וכמוהו וקלס לעג מגזרת - יתקלס, והוא( י)

 :מבצר כל ויקח יצבר עפר משל דרך הוא או הארץ עפר כל צבר הוא כאילו - עפר ויצבר

   ק"רד

 :להם בלעג' מתפע הוא הנה עליהם הלעג שיתמיד ולפי בך יתקלסו וכן להם לעג יתקלס - והוא( י)

 או בצורה עיר והיא מבצר זכר שהרי בצורה לעיר א"הה וכנוי וילכדה כעפר רב עם אסף - עפר ויצבר

 עפר תל והוא מליחה וצבר יונתן ותרגום העיר חומת סביב אשר החפירות למלאות עפר ויצבר פירוש

  :בנצא מוליא ל"רז ובדברי
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   דוד מצודת

 כי למשחק לו המה ורוזנים נפלא בבזיון לבזותם במלכים ומלעיג מהתל הוא - יתקלס במלכים והוא( י)

 :גדוף בדברי בהם יתלוצץ

 עפר יצבור כי האמת הוא וכן יכבשם רב שבקלות באמרו מבצר ערי כל על הוא מלעיג - ישחק מבצר לכל

 :וילכדה עליה ילחום ומשם המבצר מול גבוה תל לעשות הרבה

   ם"מלבי

 ורוזנים, לבזותם יתקלס רק כבוד יחלק לא תחתיו שיכנעו או שכובש למלכים גם. יתקלס במלכים והוא( י)

 עצה מהם לבקש לרוזנים לא צריך איננו כי, בעלמא לשחוק שהוא כדבר, לו משחק הם העצה שרי שהם

 חיילותיו ריבוי י"שע, ישחק מבצר לכל כי, אויביו של ממבצרים מתירא אינו וגם, בעזרתו שיהיו למלכים ולא

 :רבים ימים המבצר על לצור לו צ"וא, המבצר נגד שעושה סוללה י"ע וילכדה עפר יצבר

 

 יא פסוק א פרק חבקוק י"רש

 והואלל כחו זה הרוח ומהו אשמה רוח עליו ועוברת חולפת רוח צלחה דרכו בראותו אז - רוח חלף אז( יא)

 זאת לכל תחריש למה ואתה הנביא אמר הזה החיל כל לי עשה יקאל ואמר והואלל נותן הוא הזה הכח

 הכתוב שכינה הוא שבמקרא סופרים מתיקוני אחד נמות לא שכתוב וזה' וכו קדושי יקאל מקדם אתה הלא

 יקאל אתה הלא פירושו זה הסופרים תיקון ולפי בספרי המפורשים הרבה וכן אותו והפחתם( א מלאכי) וכן

 :בידו למות תתני אל קדושי מקדם

   עזרא אבן

 והאלל והזכיר לשם ולא והאלל כחו זה שיאמר' גדול אשמה יעשה ועוד מקום בכל רוח כמו - חלף אז( יא)

 :הוא נהוג כי יוהאל או והאל כרצונו איש כל לומר הלשון מנהג הוא או קלון דרך יחיד לשון

   ק"רד

 :מאד ברוחו ומתגאה המדה מן יותר רוחו ויעבר חלף הצלחתו בראותו אז - חלף אז( יא)

 כל שמנצח הכח זה לו נתן פסלו שהוא הואל כי שאמר הואלל כחו זו שאמר אחר בדבר אשם ועוד - ואשם

 לשון קואל מצאנו שהרי צריך ואין המפרשים קצת דעת כן קלון דרך יחיד לשון הואל הנביא ואמר העמים

 עדא עלוהי רוחיה דרמת על בכן תרגם ויונתן וזולתו שמים גבה קואל הלא' ה מבלעדי קואל מי כי יחיד

  :לטעותיה יקרא דאסגי על וחב ממלכותיה

   דוד מצודת

 הנתון הכח זו באמרו ויאשם האמת מן ויעבור דעתו מחליף ממשלה כ"בכ עצמו בראות - רוח חלף אז( יא)

 בעיני מעשיו ישרו שלא בעצמו הוא יודע כי זאת כל פעל' ה ולא השליטו שלו ם"העכו כי היואלל מיוחס בו

 ':ה

   ם"מלבי

 שיעלה נפשי וציור מחשבה שהוא רוח בו שיחלוף עד נמשכת שהצלחתו רואה הנביא. רוח חלף אז( יא)

 ומהו, עונש ויתחייב יאשם עד, בקבע בו הרוח יעבור כ"ואח, לפרקים בו הרוח יחלוף שתחלה, ברוחו

 של הותאלה וכאילו, חיל לעשות הזה הכח לו נתנה היא שלו ז"שע שיחשוב, הואלל כחו זו שיחשוב? הרוח

 על גבר שלו היאלה י"שע לו שנדמה, בבלשאצר היה וזה, היתאל היא כחו שגם עד, בכחו מתלבשת ז"ע

 ש"כמ, ז"לע הודו ואז, לחללם המקדש מכלי לפניו להביא צוה ולכן המקדש כלי לקח ובכחם ליםק לק

, שבחת ודהבא כספא היאלול' וכו קדמך היתיו ביתיה די ולמאני התרוממת שמיא מרא ועל'( ה אלדני)

 וטרם, הצלחתו תמשך שם עד ל"ר, בקוצר הנביא רמז זה, מלכותו ביטול ונגזר, עונש ונתחייב אשם ז"שעי

 על' ה אל להתפלל פניו ומסב הענין מפסיק, הבא' בסי שיבוא כמו ההוא בלילה עליו שנגזר מה לספר יחל

 י"ע בו עשה אשר והמשפט בבל מלכות וקץ הרשע מפלת ויודיעהו קדשו משמי יענהו' וה, הרשע שלות

 :ואשם רוח שחלף

 

 יב פסוק א פרק חבקוק י"רש
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 למה זה כל מקום ומכל בך המורדים את לשפוט אאל לזה העמדתו לא כי ידעתי - שמתו למשפט' ה( יב)

 :ברע מראות אתה עינים טהור הלא יתקיים

   עזרא אבן

 הואלל כחו זו שהזכיר בעבור נבוכדנצר בדור שהם אלישר לשון על' מדב הנביא דברי האל - הלא( יב)

 שלא' מבקשי אנו אחר והאל לא קדושי ואתה יוקאל היית אתה אלישר היות מיום מקדם אתה הלא אמר

 יסדתו להוכיח צור ואתה רשע באנשי משפט לעשות השלטתו אתה כי ידענו כי האכזר זה מיד נמות

 :כפול הטעם

   ק"רד

 המכיר אני כי קדשי יקאל' ה מקדם אתה כי יבין הלא עשהו הוא אשר הואלל כחו נותן הוא ואיך - הלא( יב)

 קדושכם מקדש' ה אני הנביא שאמר כמו וקדושינו ינוקאל אתה כי וידענו בך מכירים אלישר עמך וכן בך

 :בך וכופר והואלל הכח שנותן נבוכדנצר דעת הפך קדושו אלישר אלגו ואמר

 ארצנו להחריב כח לו נתת ואם הזה הכח לו נתת אתה כי ידו על נמות שלא מלפניך רצון יהי - נמות לא

 :מגוי להכחידנו ולכלותינו להמיתנו כח לו תתן לא ולהגלותינו

, יסדתו להוכיח צור ואמר ש"במ הענין וכפל בך המורדים ידו על לשפוט שמתו אתה כי - שמתו למשפט' ה

 נמות לא הבנין כיסוד חזק העמדתו יסדתו הארצות גויי בו להוכיח יסדתו העולם כל על צור שאתה ואתה

 קיים מימרך יונתן תרגם זה דרך ועל כתוב היה תמות לא כי סופרים תיקון שהם עשר משמונה אחד הוא

 :לעלמין

   דוד מצודת

 נ"נ ביד נמות לא ובודאי עלינו המרחם קדושי יקאל מעולם שאתה ידעתי הן - מקדם אתה הלוא( יב)

 ואין י"ע אותנו לייסר יסדת עולמים צור ואתה משפט בנו לעשות אותו שמתו לקה אתה כי בידו כלים להיות

 :יהיה כן לא בודאי כי בידו כלים שנהיה בחשבו מתרעם אני אין כאומר הכליון אל ענין זה

   ם"מלבי

 נמות לא מקדם'! ה אתה הלא, קדושי יקאל אתה הלוא. יואל אומר' ה אל מתפלל הנביא. הלוא( יב)

 ששמתו בעת, גוים ליסר אפך שבט להיות הזה הרשע את ששמת מה הלא ל"ר שמתו למשפט( שמתו)

 ולהשמיד האדם בני כל את להמית אותו מנית שלא, למשפט שמתו רק, שנמות כדי שמתו לא מקדם

 לא אבל, החוטאים את ולהעניש בתשובה הרשעים את ולהחזיר, ולהוכיח למשפט שמתו רק, ולהכרית

 בלבבו להשמיד והוא' וכו אפי שבט אשור הוי ש"כמ, )עושה שהוא כמו חמלה באין ידו על כולנו שנמות

 ולא קדושים שנהיה אתה ורוצה, קדושי יקאל שאתה מצד מקדם' ה אתה הלא אומר הנביא( שם פ"וכמש

 על שנמות הכונה על לא נמות לא ז"בכ, וממלכות גוים להרעיש הרשע את הכינות שלכן עד מתורתך נמוש

 היה ששלחתו השליחות יסוד עקר ל"ר, שיסדתו בעת, יסדתו להוכיח וצור שמתו למשפט' ה רק, ידו

 לא ז"בכ, תוכחה קבלו שלא אחרי וגם, בתשובה וישובו' ה עונשי ויכירו תוכחה יקבלו מוראו י"שע להוכיח

 הרשעים שישפטו, למשפט שמתו רק(, הבדל באין הכל שהורג עושה שהוא כמו) כולנו שנמות כדי שמתו

 :כרשע כצדיק כולם את שימית לא אבל, ענשם ויקבלו חטאתיהם על ידו על

 

 יג פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :עמל אל ולהביט כמו - והביט( יג)

 :צדקיהו עיני את מסמא שהוא - ממנו צדיק

   עזרא אבן

 :ברעתי אראה אלו כמו והוא' חס ת"והבי ברע תראה שלא עינים טהור אתה הלא - טהור( יג)

 :הפועל שם - והביט

 הפך שהוא דבר וחסידותיך קדושתך מרוב לסבול תוכל לא כי ואמונתך חכמתך מדרך - תוכל לא העמל אל

 איך שיתמהו אדם בני מחשבת כפי תוכל לא עמל אל והביט שאמר כן אחרי תביט' שאמ וזה לנגדך

 משמרתי על כתב כן על גמור צדיק יהיה לא ואם ממנו צדיק רשע לבלע האמת בדרך אין כי זה על תחרוש

 :אקוה ולישועתך לנקמתך ואצפה אעמדה
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   ק"רד

 ברעים ומואס בטובים ובוחר טוב אתה כי רע לראות תוכל שלא עינים טהור שאתה אתה - עינים טהור( יג)

 תוכל לא וטעם הרע לעשות ותניחם רע עושי שתסבול כלומר עמל אל ותביט רע שתראה לך יאות ולא

 והם בוגדים תביט למה תמה אני כ"א רע יגורך לא דוד אמר וכן וטובתך חכמתך הפך שהוא דבר לסבול

 :אללישר המריעים הכשדים

 וישחיתום יבלעום שהם תחריש ואיך ועמו מנבוכדנצר הם צדיקים רשעים שהם י"אעפ אלישר כי - תחריש

 :בולע אין גמור צדיק בולע ממנו צדיק ל"ואז

 אראה אלו כמו ברע' ופי ת"בבי שהזכירו א"ור' ב בלא, רע מראות, ף"בכ הקודש את כבלע' בב - בבלע

 המסרה היא וכן ברע מראות ישעיה ושל רע מראות זה כי המסורות מפי לנו נודע כי השגהו ספרו ברעתי

 טוב אותו ימיר ולא יחליפנו לא סימן פסוק וחד רע מראות עשר דתרי תניינה ברע מראות דישעיהו קדמה

 :בטוב רע או ברע

   דוד מצודת

 תוכל ולא רע דבר לראות לבל עינים טהור אתה הלא כי על היא תלונתי אולם ל"ר - עינים טהור( יג)

 בעת תחריש ולמה מרובה ממשלה להם לתת בבוגדים ותשגיח תביט כ"א ולמה עמל דבר אל להביט

 טוב הוא פ"עכ הלא בידו מסרתו למה אלישר חטא אמנם אם וכאומר ממנו הצדיק את משחית שהרשע

 :ידו על לא אחר באופן אלמישר לפרוע כ"א לך והיה ממנו

   ם"מלבי

 ברע מראות עינים טהור מקבילים והמאמרים. צדקו ומצד ההשגחה מדת מצד( שניה טענה. )טהור( יג)

 עיני באשר להצליחהו עליו שתשגיח ראוי אין בוגד שהוא עצמו הרשע מצד הלא ל"ר, בוגדים תביט למה

 רשע בבלע תחריש למה תוכל לא עמל אל והבט, לטובה עליו ומהשגיח ברע מראות טהורים השגחתך

 היושר ונגד גדול עמל והוא, ממנו צדיק שהוא מי את יבלע שהרשע הצדק מדת נגד זאת הלא, ממנו צדיק

 :תושיע ולא ותחריש כזה גדול בעמל תביט ואיך, תוכל לא עמל אל הביט הלא, ז"ע תחריש ואיך, והמשפט

 

 יד פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :מהם צודה לצוד הרוצה שכל הים כדגי הפקר נבוכדנצר לפני - אדם ותעשה( יד)

   עזרא אבן

 אחד וכל לאכול מותרין שהם הים כדגי נחשב השפל העולם זה בראת בעבורו האדם הנה - ותעשה( יד)

 :טעם להם שאין והנכון ממנו קטן בולע

   ק"רד

' אפי מונע אין לרוב אותם אדם שיצוד בים אשר הדגים כמו נבוכדנצר לפני אדם בני עשית - ותעשה( יד)

 כי שירצה כמו מהם אדם שיתפוש הקטנים השרצים והם האדמה רמש כמו או בחכה אותם יצודו הנערים

  :הרשע זה לפני הפקר אדם בני עשית כן שימנעוהו בו מושל אין

   דוד מצודת

 מי שאין האדמה וכרמש לכל מופקרים שהמה הים כדגי אדם בני כל לו הפקרת למה - אדם ותעשה( יד)

 :לקחתו הבא מיד למנעו בו מושל

   ם"מלבי

 אל האדם בני את מסרת כי, וידיעתך השגחתך בלא נעשה ז"שכ נאמר ואם'(, ג טענה. )ותעשה( יד)

 ויותר, הקטן את בולע שהגדול הים כדגי אדם שתעשה אפשר הכי טוען ז"ע, מהם פניך והסתרת המקרה

 ביד נלקח הרמש אבל ותחבולות חכה וצריך פ"עכ הים יגין הדגים בעד כי בו מושל לא כרמש הוא כי מזה

 :בקלות יצודם וכן, ביבשה

 

 טו פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :שלו בחכה העלה נבוכדנצר זה האדם כל - העלה בחכה כלה( טו)

 (:א אליו) ממגורות נהרסו( י משלי) בקציר אגרה לשון - יגורהו
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   עזרא אבן

 :מכמורת כמו - בחכה כלה( טו)

 :חרמים משטח רשתו כמו וחרמו, בי יסורו יתגוררו כמו יקבצהו - יגורהו

 :ילואל כינוי חרמו או יגיעה בלי הכל שיקח - ישמח כן על

   ק"רד

 ונבוכדנצר הים לדגי אדם בני שהמשיל ולפי בחכתו נבוכדנצר העלה העולם כל - העלה בחכה כלם( טו)

 והעין י"בצר נקודה א"הה כי מהמנהג בניקוד משונה העלה ומלת ובמכמרתו ובחרמו בחכה אמר לצייד

 :העבר העברת למה וכמוהו ופתח א"בשו

 :מלחמות יגורו כמו יאספהו - יגורהו

 :חרמים משטח חרם יצודו וכן ברשתו כמו - בחרמו

 :ש"במ כפול הענין - במכמרתו ויאספהו

  :שמח הוא ברצונו הכל וכובש במעשיו מצליח כשהוא כן על - ויגיל ישמח כן על

   דוד מצודת

 אותם שמעלים הים בדגי הנופל' ל אמר הים לדגי שהמשילם ולפי בחכה מעלה הארץ אנשי כל - כלה( טו)

 :החכה י"ע הים מן

 :בחרמו הכל את מאסף - יגורהו

 :ש"במ הדבר כפל - ויאספהו

 :דרכו ואוחז המעשה מגמול דואג ואיני ויגיל ישמח לו מצלחת ושעתו הואיל - כן על

   ם"מלבי

 לפרוש ודרך הבינונים הדגים יצודו בו והחרם, הגדולים הדגים יצודו בו החכה. העלה בחכה כלה( טו)

 לתוכו הנכנסים הדגים שכל עד עצמם המים פני על פורשים והמכמורת, רבים דגים בם לצוד רבים חרמים

 אחת אחת מיוחדות מדינות כבש שתחלה ומצייר, אחד בפעם הרבה דגים אוספים ז"ועי לצאת יכולים אין

 יותר בקל המפוזרות מהם הקטנות המדינות את אגר, בחרמו יגורהו כ"ואח, בחכה כמעלה גדול ובכח

 י"ע הקטנים הים דגי כל כאוסף בשבי העמים כל את אסף, במכמרתו ויאספהו כ"ואח, החרם י"ע כאוסף

 :הצלחתו רוב על ויגיל ישמח כן על, המכמורת

 

 טז פסוק א פרק חבקוק י"רש

 :לפניו הכל כובשת שהיא אומר שהוא ם"לעכו - לחרמו יזבח( טז)

 :בשבילם בהם כמו - בהמה

 :שמנה - בריאה

   עזרא אבן

 :כחו אנשי חילו או מזלו - לחרמו יזבח כן על( טז)

 :אכילה או בריאה שה - ומאכלו

   ק"רד

' פי או עשיתי ידי בכח אמר כי ולחילו לעצמו אאל' ית לקל הזה הכח מודה אינו - לחרמו יזבח כן על( טז)

 בשובו ויקטר יזבח ולא ומכמרתו חרמו הוא והנה ולאסוף לצוד כח לו הנותן הוא כי חושב כי והואלל לחרמו

 :עצום ובשבי בשלל עירו אל

 :ובמכמרתו בחרמו בהם - חלקו שמן בהמה כי

 נקבה לשון אכילה כי חסרון בלא פירושו או הקצובות העזים הקצובות כעדר וכן בריה שה - בריאה ומאכלו

 בריאות מאד בריא איש וכן שמנה בריאה עליה וארכב לו תשיבנו השמש בא עד וכן אכילה כמו ומאכלו

 :בשר

   דוד מצודת

 הצלחתו תולה כי לפניו ולקטר ולזבח לו להודות' בה הצלחתו תולה אינו ל"ר - לחרמו יזבח כן על( טז)

 ל"ר או, מליצה ענין והוא ותחבולותיו כחו אל עצמו אל ויקטר יזבח ואלוכ ובתחבולותיו בכחו ל"ר בחרמו
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( ז דברים) הוא חרם כי' וגו שקץ ם"בעכו' שנא ולפי הכל לצוד כח בו הנותנת שהיא בחשבו יזבח ם"להעכו

 :המליצה לצחות חרם לשון אחז לכן

 חלק לו יש יליואל כח בעבור או ותחבולותיו כוחו רוב בעבור ל"ר ובמכמרתו שבחרמו חושב כי - בהמה כי

 :ושמנה בריאה מאכל ומאכלו שמן

   ם"מלבי

 הם והמכמורת שהחרם שחושב כדיג נדמה לחרמו יזבח ולכן, בכחו הכל שעשה לו נדמה. כן על( טז)

 יזבח ולהם הצלחתו ולכוכב לכחו ז"כ מיחס כן, להם ומקטר ומזבח הותאל להם ומיחס פרנסתו לו הנותנים

 וערים אנשים יחריב, ושריפתם הערים תבערת ובקטר, רבים גוים הריגת בזבוח מציין ובמליצה, ויקטיר

 כי, בריאה ומאכלו חלקו שמן( והמכמורת בהחרם ל"ר) בהמה כי, תחתיהם אחרים גוים לצודד שיוכל כדי

 :ובריא שמן חלקו אבל, לגוף בריא שאינו שמן ומאכל, שמן שאינו בריא מאכל יש

 

 יז פסוק א פרק חבקוק י"רש

( ב= א אלשמו= א"ש) דעלי נגליתי הנגלה כמו המתקיימת הרבה תמיהות יש - חרמו יריק כן העל( יז)

 הכל על חרמו שיריק שעה כל מצליח הוא כן שעל בעיניך הנראה כאן אף( טו ב/ אלשמו/ שם) אתה הרואה

 :בחרמו מזדיין( יד בראשית) חניכיו את וירק, חנית הרק( לה תהלים) כמו יריק, ציד ולצוד

   עזרא אבן

 מן שלו והפח שלו הרשת תעלה לא כי הטעם משמן כל לו יתן והוא חרמו יריק איך הטעם - העל( יז)

 :ריקנית הארץ

   ק"רד

 איך והואלל כח נותן שהוא כיון כלומר חרמו יריק הואלל כחו נותן שהוא כן על אם - חרמו יריק כן העל( יז)

 ומריק הציד מן מלא ברשתו שבא הצייד כמו רב בשלל שבא חרמו יום יום שמריק דרכו ותצליח לו תאריך

 עוד לשלול שב כך ואחר לעירו שלל מביא הוא כן להביא ציד עוד לצוד השדה אל לו ושב בביתו אותו

 כמו יריק חמלה בלי רבים גוים והורג והואלל כח ונותן בך כופר הוא והנה והצלחה כח לו תתן ואיך ולהביא

 :שקיהם מריקים הם

   דוד מצודת

 ינחם הצלחתו כשרואה וכי ל"ר בתמיה בה הנלכדים את לשלח חרמו את ירוקן כן בהיות וכי - כן העל( יז)

 יחמול ולא ם"העכו להרוג ויתמיד דרכו יאחז אדרבה כי היא כן לא באמת הלא מדם חרבו למנוע מעשיו על

 :עליהם

   ם"מלבי

 והוא, הרשעים את להעניש כחך יוכר ידו ושעל, שמתו למשפט שאתה אחר, תמיהתו מסיים. כן העל( יז)

 ראוי זה לתכלית וכי? חרמו יריק כן העל הכי כ"וא, רבים ומאבד ומכלה כחו אל הכל מיחס רק ידמה כן לא

 הנמצאים הדגים ומשליך שמריק כצייד אותו ומצייר? גוים להרוג יחמול לא ושתמיד רבים גוים שיצוד

 ויושיבם אחרים גוים שיצוד כדי בידו שנפל והמלקוח השבי את ויהרוג יריק כן אחרים שיצוד כדי בחרמו

 :תחתיהם אחרים להושיב כדי תמיד גוים יהרוג ולכן, תחתם

 

 

 

 

 

 


