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Habakkuk Chapter 2 ֲחַבּקּוק 

ָבה ַעל-ַעל  א יַצְׁ ִתי ֶאֱעמָֹדה, וְֶׁאתְׁ ַמרְׁ  ;ָמצֹור-ִמשְׁ
אֹות ַמה -ִבי, ּוָמה ָאִשיב, ַעל-יְַׁדֶבר-וֲַאַצֶפה, ִלרְׁ

ִתי   .תֹוַכחְׁ

1 I will stand upon my watch, and set me upon 
the tower, and will look out to see what He will 
speak by me, and what I shall answer when I am 
reproved.  

חֹות-וַיֲַענֵנִי ה', וַיֹאֶמר, כְׁתֹב ָחזֹון, ּוָבֵאר ַעל  ב --ַהלֻּ
ַמַען יָרּוץ, קֹוֵרא בֹו   .לְׁ

2 And the LORD answered me, and said: 'Write 
the vision, and make it plain upon tables, that a 
man may read it swiftly.  

-ִכי עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד, וְׁיֵָפַח ַלֵקץ וְֹׁלא יְַׁכֵזב; ִאם  ג
ָמּה, ַחֵכה ַמהְׁ   .בֹא יָבֹא, ֹלא יְַׁאֵחר-ִכי--לֹו-יִתְׁ

3 For the vision is yet for the appointed time, 
and it declareth of the end, and doth not lie; 
though it tarry, wait for it; because it will surely 
come, it will not delay.'  

ָלה, ֹלא  ד פְׁ שֹו בֹו; וְַׁצִדיק, ֶבֱאמּונָתֹו -ִהנֵה עֻּ ָרה נַפְׁ יָשְׁ
יֶה.   {}ס  יִחְׁ

4 Behold, his soul is puffed up, it is not upright 
in him; but the righteous shall live by his faith. 
{S}  

ֲאֶשר   :ַהיַיִן בֵֹגד, ֶגֶבר יִָהיר וְֹׁלא יִנְׁוֶה-וְַׁאף ִכי  ה
ָבע שֹו, וְׁהּוא ַכָּמוֶת וְֹׁלא יִשְׁ אֹול נַפְׁ ִחיב ִכשְׁ וַיֱֶאסֹף  ,ִהרְׁ

בֹץ ֵאָליו ָכל-ָכלֵאָליו    .ָהַעִּמים-ַהגֹויִם, וַיִקְׁ

5 Yea, moreover, wine is a treacherous dealer; 
the haughty man abideth not; he who enlargeth 
his desire as the nether-world, and is as death, 
and cannot be satisfied, but gathereth unto him 
all nations, and heapeth unto him all peoples.  

ִליָצה-ֲהלֹוא  ו ָלם, ָעָליו ָמָשל יִָשאּו, ּומְׁ ִחידֹות  ,ֵאֶלה כֻּ
ֶבה ֹּלא ִביד -ַעד--לֹו-לֹו; וְׁיֹאַמר, הֹוי ַהַּמרְׁ ָמַתי, ּוַמכְׁ

ִטיט   .ָעָליו ַעבְׁ

6 Shall not all these take up a parable against 
him, and a taunting riddle against him, and say: 
'Woe to him that increaseth that which is not 
his! how long? and that ladeth himself with 
many pledges!'  

זְֶׁעיָך; וְָׁהיִיָת   ז ַזעְׁ צּו, מְׁ ֶכיָך, וְׁיִקְׁ ֲהלֹוא ֶפַתע, יָקּומּו נֹשְׁ
ִשּסֹות, ָלמֹו   .ִלמְׁ

7 Shall they not rise up suddenly that shall exact 
interest of thee, and awake that shall violently 
shake thee, and thou shalt be for booties unto 
them?  

יֶֶתר ַעִּמים; -ַאָתה ַשלֹוָת גֹויִם ַרִבים, יְָׁשלּוָך ָכל-ִכי  ח
ֵמי ָאָדם וֲַחַמס יָה וְָׁכל-ִמדְׁ בֵ -ֶאֶרץ, ִקרְׁ   {}פ  י ָבּה.יֹשְׁ

8 Because thou hast spoiled many nations, all 
the remnant of the peoples shall spoil thee; 
because of men's blood, and for the violence 
done to the land, to the city and to all that 
dwell therein. {P}  

ֵביתֹו:--הֹוי, בֵֹצַע ֶבַצע ָרע  ט ָלשּום ַבָּמרֹום ִקנֹו,   לְׁ
ִהנֵָצל ִמַכף   .ָרע-לְׁ

9 Woe to him that gaineth evil gains for his 
house, that he may set his nest on high, that he 
may be delivered from the power of evil!  

צֹות  י ֵביֶתָך; קְׁ ַעִּמים ַרִבים, וְׁחֹוֵטא -יַָעצְָׁת בֶֹשת, לְׁ
ֶשָך   .נַפְׁ

10 Thou hast devised shame to thy house, by 
cutting off many peoples, and hast forfeited thy 
life.  
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  {}פ  ֶאֶבן, ִמִקיר ִתזְָׁעק; וְָׁכִפיס, ֵמֵעץ יֲַענֶנָה.-ִכי  יא
11 For the stone shall cry out of the wall, and 
the beam out of the timber shall answer it. {P}  

ַעוְָׁלה  יב יָה, בְׁ ָדִמים; וְׁכֹונֵן ִקרְׁ   .הֹוי בֹנֶה ִעיר, בְׁ
12 Woe to him that buildeth a town with blood, 
and establisheth a city by iniquity!  

ֵדי ֲהלֹוא  יג ְׁיִיגְׁעּו ַעִּמים בְׁ -ִהנֵה, ֵמֵאת ה' צְָׁבקֹות; ו
ֵדי ִּמים בְׁ אֻּ   .ִריק יִָעפּו-ֵאש, ּולְׁ

13 Behold, is it not of the LORD of hosts that 
the peoples labour for the fire, and the nations 
weary themselves for vanity?  

כְׁבֹוד ה', ַכַּמיִם, -ֶאת ִכי ִתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָלַדַעת  יד
  {}פ  יָם.-יְַׁכּסּו ַעל

14 For the earth shall be filled with the 
knowledge of the glory of the LORD, as the 
waters cover the sea. {P}  

ָך וְַׁאף ַשֵכר  טו ַסֵפַח ֲחָמתְׁ ֵקה ֵרֵעהּו, מְׁ --הֹוי ַמשְׁ
ַמַען ַהִביט, ַעל עֹוֵריהֶ -לְׁ   .םמְׁ

15 Woe unto him that giveth his neighbour 
drink, that puttest thy venom thereto, and 
makest him drunken also, that thou mayest 
look on their nakedness!  

ֵתה ַגם  טז ָת ָקלֹון ִמָכבֹוד, שְׁ ַאָתה וְֵׁהָעֵרל; -ָשַבעְׁ
  .כְׁבֹוֶדָך-וְִׁקיָקלֹון, ַעלִתּסֹוב ָעֶליָך, כֹוס יְִׁמין ה', 

16 Thou art filled with shame instead of glory, 
drink thou also, and be uncovered; the cup of 
the LORD'S right hand shall be turned unto 
thee, and filthiness shall be upon thy glory.  

ֹ   יז ָבנֹון יְַׁכֶּסךָ, וְׁש ֵמי ִכי ֲחַמס לְׁ ֵהמֹות יְִׁחיַתן, ִמדְׁ ד בְׁ
יָה וְָׁכל-ָאָדם וֲַחַמס ֵבי ָבּה-ֶאֶרץ, ִקרְׁ   .יֹשְׁ

17 For the violence done to Lebanon shall cover 
thee, and the destruction of the beasts, which 
made them afraid; because of men's blood, and 
for the violence done to the land, to the city 
and to all that dwell therein.  

ָסלֹו יֹצְׁרֹו-ָמה  יח ַמֵּסָכה, ּומֹוֶרה --הֹוִעיל ֶפֶסל, ִכי פְׁ
ִכי ָבַטח יֵֹצר יִצְׁרֹו, ָעָליו, ַלֲעשֹות, ֱאִליִלים   ָשֶקר:

ִמים.   {}ס  ִאלְׁ

18 What profiteth the graven image, that the 
maker thereof hath graven it, even the molten 
image, and the teacher of lies; that the maker 
of his work trusteth therein, to make dumb 
idols? {S}  

ֶאֶבן דּוָמם; הּוא   יט הֹוי אֵֹמר ָלֵעץ ָהִקיָצה, עּוִרי לְׁ
רּוַח ֵאין -, וְָׁכלהּוא ָתפּוש ָזָהב וֶָכֶסף-ִהנֵה--יֹוֶרה

בֹו ִקרְׁ   .בְׁ

19 Woe unto him that saith to the wood: 
'Awake', to the dumb stone: 'Arise!' Can this 
teach? Behold, it is overlaid with gold and silver, 
and there is no breath at all in the midst of it.  

שֹו:  כ ֵהיַכל ָקדְׁ   {}ס  ָהָאֶרץ.-ִמָפנָיו, ָכל ַהס  וַה', בְׁ
20 But the LORD is in His holy temple; let all the 
earth keep silence before Him. {S} 

 

 א פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 על בי ידבר מה שאשמע עד מכאן אזוז לא ואמר בתוכה ועמד חבקוק עוגה עג - אעמדה משמרתי על( א)

 :לפני להתווכח הבאים אל אשיב ומה רשע של בהצלחתו ורואה מביט הוא למה זאת שאלתי

 :הדין מדת על להרהר שיש בפני אותי מוכיחים שהם - תוכחתי על

 :ז"בלע ט"מונאיפרובמנ - תוכחתי
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   עזרא אבן

 חולקים בעיר השומרים כי לראות עיניו ויפתח נעור שהוא לילה באשמורת חלקו כשומר הטעם - על( א)

 :ולרביע לשליש או לחציו הלילה

 :השם יחריש למה נבואה דרך לבקש כפול הטעם - מצור על ואתיצבה

' שאחרי ויכוח שם' שהו' לבקרי ותוכחתי וכמוהו הפעול סימן ד"והיו שיוכיחני למי - תוכחתי על אשיב ומה

 :לאחרים מוכיח שהוא הפועל סימן ד"כיו הדרך זה על אינו אביתם לא ותוכחתי אבל לו' מוכיחי

   ק"רד

 יתברך לקה יענני מה ומצפה שומר אני בה שאני המבוכה זאת על הנביא אמר - אעמודה משמרתי על( א)

 :הרשע בהצלחת

 לא כי אותי לשואלים אשיב מה ל"ר אשיב ומה שאמר ומה בי דבר' ה רוח כמו הנבואה ברוח - בי ידבר מה

 אני כן מנוס לו ואין עליו שצרים כאדם מצור ל"ר מצור על ואתיצבה שאמר ומה הענין זה על נבוך לבדי אני

 ורבותינו ומסכינא מצודתי על משמש עתיד י"ות צלחה רשעים דרך מדוע המבוכה מזאת מנוס לי אין

 הארכת מה מפני לי שתאמר עד מכאן זז איני ואמר בתוכה ועמד עוגה שעג מצור על שאמר מה פירשו

  :לרשעים

   דוד מצודת

 זז אינו משמרתו בזמן השומר כמו ל"ר המצור על ונצבתי משמרתי על עמדתי - אעמודה משמרתי על( א)

 :התלונה מן לפסוק אני זזתי לא כן ממנה זזים אינם לכבשה מבצר עיר על הצרים וכמו ממקומו

 לשאול עמדי ויתווכח יבוא מי אם שלי הויכוח על אלי אשיב ומה' ה בי ידבר מה לראות הסתכלתי - ואצפה

 :שאלתו

   ם"מלבי

 בני האלה הרשעים הצלחת על ערך אשר והוכוח התפלה את שהציע אחרי. אעמודה משמרתי על( א)

 נעשה המשמר, מצור ובין משמר בין הבדל ויש, ז"ע שיגיעהו' ה תשובת על מצפה המשמר על עמד, בבל

 הדבר את לכבוש נעשה והמצור, הבית משמרת, המלך בית משמרת שומרי כמו, הנשמר על הגנה להיות

 להסיר ישראל על שהתפלל מה[ א, דברים שני היו הקודם' בסי שדבר בדבריו כי ל"ר, עליה צר שהוא

 משמרתי על מקבילים הכתוב ודלתות, הרשעים בבל הצלחת על שהתוכח מה[ ב, הרעה מעליהם

 ויכוח בדרך לדבר יכול לא ז"ע ישראל תשועת על שהתפלל מה על, בי' ה ידבר מה לראות ואצפה אעמודה

, בו' ה ידבר מה המשמר על ועמד תפלה בדרך בא רק הרעים מעשיהם י"ע עונש נתחייבו שישראל ידע כי

 מה על, תוכחתי על אשיב מה לראות מצור על ואתיצבה, התשועה ועת הזעם אחרית יהיה מתי להודיעהו

 למה בוגדים תביט למה צלחה רשעים דרך מדוע ויכוח בדרך התוכח בזה והצלחתם בבל שלות על שטען

 על שישיב מה לראות וצפה, שלו בויכוח ולנצח לכבוש ורוצה כלוחם מצור על התיצב ובזה, און תראני

 ומדון ריב נושאים שהם הדור תלונות ספר רק' ה נגד תלונותיו היו לא כי אשיב מה ואמר, וויכוחו תוכחתו

 שמתוכח הויכוח על ישיב מה תשובה לדעת רוצה ושהיא( ישא ומדון ריב ויהי ש"וכמ) ההשגחה דרכי על

 :זה בענין

 

 ב פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 מהר לקרותו בו הקורא ירוץ אשר היטב הלוחות על ובארהו לך הנגלה - חזון לך כתוב ויאמר' ה ויענני( ב)

 :תכתוב אשר החזון וזהו יכשל שלא

   עזרא אבן

 :הנבואה זאת - ויענני( ב)

 :בהם קוראים שהנערים - הלוחות על

   ק"רד

 לא עליו תמה שהיה הרשע זה שלות כי יתברך לקה לו ענה הנה - הלוחות על ובאר חזון כתב, ויענני( ב)

 יהיה זה כי לו ואמר ברמז זה לו אמר תעמוד לא כ"ג יתברך לקה על מתגאה שהיה בכלותו וגם תעמוד

 החסרה דעתו להכחיש דברים יתברך לקה לו עשה כי דניאל בספר כתוב ראינו וזה מיד לא זמן אחר
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 ידי על ולא חכמיו ידי על לא פותר לו מצא ולא לו שהראה החלום תחילה וקלאלו או לעצמו כחו נותן שהיה

 החלום לו אמר ודניאל ההוא הסתום החלום יתברך לקה לו שגלה דניאל ידי על אלא ם"העכו כומריו

 חנניה בדברי וכן יתברך לקל והיכולת הכח ונתן החסרה מדעתו לו חזר ובזה יתברך לקה בשם והפתרון

 ממנו דעתו הלכה ופתאום בהיכלו מתגאה שהיה עצמו בדברי ועוד והיכולת הכח לקל הודה ועזריה מישאל

 כי לעצמו לו השיב לא לישראל עשה אשר רעותיו וגמול חדש עשר שנים עמהם ודר השדה כחיות ושב

 יתברך לקה על מתגאה שהיה מעשה ידי על נפרע בנו בן ומבלשצר בנו ולבן ולבנו לו המלוכה נתן כבר

 כשדאה מלכא בלטשצר אתקטיל בליליא ביה וכתיב וקטנים גדולים ביתו וכל הוא המקדש בית בכלי ושתה

 עליהם והכריז בתוכם נצולו ישראל שהם מהם והצדיקים ודריוש כורש ידי על בבל וחרבה הכשדים ונהרגו

 כי ויראה השאר על יתבונן והמתבונן הרשע זה הצלחת על יתברך לקה לו ענה והנה לארצם שישובו כורש

 מתי ממנו נקמתו יתברך לקה שיקח הרשע נקמת זמן על לקה לו שענה ומה ישרים יתברך האל משפטי

 חזון כתוב יתברך לקה לו ואמר וקצו מועדו יהיה מתי החזון מתוך הבין שהנביא אלא ברמז הוא יהיה

 :שהוא כמו ברמז בספר הזה החזון שיכתוב לומר רוצה וגומר למועד

 בביאור החזון שיבאר הלוחות על ובאר עוד לו ואמר המועד נתגלה שלא לומר רוצה - למועד חזון עוד כי

 :הספר על לא הלוחות על

 נבוכים יהיו לא למען ולהבינו לקראו בו שירוץ דורו מאנשי בו שיקרא כי בעבור - בו קורא ירוץ למען

 יבינוהו החזון ובבא רבים ימים יעמוד בספר שיכתב מה כי ברמז יכתבהו בסתר אבל הרשע זה בהצלחת

 לוח על כתבה בא אמר הנביא לישעיהו אמר וכן בספר הרמוז רשע אותו נקמת שיבינו ההוא הדור אנשי

 :וגומר אחרון ליום ותהי חקה ספר ועל אתם

   דוד מצודת

 ירוץ למען בחידות ולא ומפורש הלוחות על אותה ובאר אליך דובר אני אשר הנבואה כתוב - חזון כתוב( ב)

 :התבוננות במעט במהירות בו לקרות הקורא שיוכל ל"ר בו קורא

   ם"מלבי

 לזה המוגבל הזמן לו הודיע ולא, להכרית ושאחריתם בבל מפלת והודיעו ענהו' ה. חזון כתוב' ה ויענני( ב)

 החזון את שיכתב וצוהו, מפלתם את בחזון הודיעו רק, ירמיה שהוא אחריו שיהיה אחר נביא נתיחד ז"ע כי

 בספרים קראו כולם שלא בספר הנכתב דבר בין הבדל והיה, אדם כל בו שיבין, אותו ושיבאר הלוחות על

 דבר בנבואתו יהיה ולא הדברים שיבאר צוה וכן, בה ממשמשים הכל שיד הלוחות על הנכתב דבר ובין

 :פירושו את הכל שידעו בו קורא ירוץ למען סתום

 

 ג פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 בבל מפלת מועד יהיה למתי חזון לו שיתגלה שנים לקץ נביא לקום עתיד עוד - למועד חזון עוד כי( ג)

 :ישראל וגאולת

 יש והרבה הוא דבור' ל ויפח, שנה שבעים לבבל מלאת לפי בבל של הקץ על לו' שיאמ ודיבר - לקץ ויפח

 צבאם כל פיו וברוח כגון רוח וקורהו פיח קורהו הפה מן היוצא רוח אלא אינו שהדבור שם ועל משלי בספר

 (:לג תהלים)

 יש ועוד, כלום השבעים אחר יאחר לא כי לו חכה מועד אותו לכם שיאריך לבוא - יתמהמה אם יכזב ולא

 תרגם דאורייתא ספרא על ומפרשא נבואתא כתיבא ת"וי, ירמיה היה והוא לבא הנביא יתמהמה אם לפרש

 ולא ישראל קלקלו שמיטות שבעים שבתותיה את הארץ תרצה אז( בתורה) נרמז כבר כתיב כמו כתב

 שבתותיה את הארץ רצתה עד'( ב בסוף הימים בדברי) אומר הוא וכן שנה' שבעי ממנה גלו וכנגדן שמטו

 מאות שלש עונם שני את לך נתתי ואני( ד ביחזקאל) מוצא אתה וכן שנה שבעים למלאות השמה ימי כל

 הכעיסו אומר אתה נמצאת' וגומ השמאלית צדך על לך שכב ואתה ואומר לך נתתיו לשנה יום יום ותשעים

 עד' השבטי עשרת ומשגלו ארבעים קילקלו יהודה ושבט השבטים עשרת שגלו עד שנה צ"ש ישראל

 ויעש( כא ב מלכים) בו נאמר שהרי בתשובה שנותיו ושאר מנשה של ושתים' עשרי הם ירושלים חרבות

 בנו אמון של שתים שנה ושתים עשרים מלך והוא אחאב של שנותיו כמנין אחאב עשה אשר ככל הרע

 בשנה ליחזקאל נאמרה זו ונבואה וששה ארבעים הרי צדקיהו של עשרה ואחת יהויקים של עשרה ואחת
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 זו נבואה שלאחר שנים וששה ושלשים מאות ארבע קלקולם ימי נמצאו מקום מכל לצדקיהו' החמשי

 ליובל המוקדשות שנים' וח שמטות ו"נ הרי שמטות' ז יובל וכל יובלות' ח עושים שנים' ת שנים' ו שהוסיף

 הוא אף נחשב האחרון זה יובל ושנת מקודשות שנים ט"ס הרי שמטות' ה יש שנה ושש' ובל ד"ס הרי

 סתום אבל בתורה חזון כתוב כבר לחבקוק הוא ברוך הקדוש לו אמר ככה וכאן נגמר לא שבעונם במנין

 :זה למועד חזון יתגלה עוד כי הלוחות על ובאר אתה הוסיף הוא

   עזרא אבן

 :השם שגזר למועד החזון זה יקום - עוד כי( ג)

 :כשדים מפלת קץ הקץ זה וטעם בהם יפיח כמו יכזב לא קץ על ידבר ואשר - ויפח

   ק"רד

 למועד יהיה עוד אלא מעתה יהיה לא הזה החזון יתברך לקה שענהו המענה זהו - למועד חזון עוד כי( ג)

 :יעדתיו אשר

 לשבעים והוא להיות העתיד קץ לאותו אלא הזה לזמן דבר לא כלומר לקץ ידבר הזה והחזון - לקץ ויפח

 :ירושלם מחרבות שנה

 :יהיה פנים כל על כי מימיו יכזבו לא אשר כמו - יכזב ולא

 עד ימים והאריכו מירושלם שגלו אותם כנגד אמר לו חכה הזה הקץ יאחר אם - לו חכה יתמהמה אם

 :בבל מגלות שיצאו

 לא כי בזמניה יונתן תרגם וכן ביומו יהיה פנים כל על כי לו הקצוב מהמועד יאחר לא פירוש - יאחר לא

 מזרעם יסוף לא כפירוש יהיה שלא יסוף לא כלומר יסוף לא כמו יאחר לא כי פירש ל"ז אבי ואדוני יתעכב

 :סוף פירוש ואחרית

 נפשו גבהה יתברך לקב אמנה לו ואין בעצמו נפשו ישרה שלא מי אמר - בו נפשו ישרה לא עפלה הנה

 :יתברך לקה כנגד שנתגאו בנו בן בלשצר ונפש נבוכדנצר נפש היא וכזה הרע שיבא תפחד ולא והתנשאה

 יתברך לקב באמונתו יחיה לפיכך יתברך לקמה תמיד ומפחד שפלה נפשו כי כן אינו הצדיק אבל - וצדיק

 ם"עכו עבדו ולא בגלות שנכנעו צדקיהו עם לבבל שגלו ישראל הם ואלו לרשע שתבא מהרעה וינצל

 יתברך לקב באמונתם היו צדיקים שהיו ישראל הכשדים ונהרגו בבל כורש וכשכבש יתברך לקב והאמינו

  :בבל מגלות ויצאו הפרסיים מחרב ונצלו

   דוד מצודת

 והחזון קבוע זמן על חזון עוד יש זרעו והכרתת בבל מפלת של החזון מלבד כי - למועד חזון עוד כי( ג)

 ז"עכ רב זמן יתמהמה אם אף ההוא החזון יכזב ולא שעבוד אחרים יהיה שלא הגאולה קץ על ידבר הזה

 הקבוע הזמן את לעבור עוד יאחר לא הקבוע בזמן יבוא בודאי כי ממנו תתייאש ולא לו חכה ישראל אתה

 בגאולה יאמינו ז"ועי נעשה' שמה בבואה ידעו למען בבל מפלת של הנבואה לבאר צויתיך לזאת וכאומר

 :העתידה

   ם"מלבי

 עוד יבא ז"שע, בבל מפלת יהיה מתי והזמן המועד את יגלה לא שאליו לו הודיע. למועד חזון עוד כי( ג)

 בשנת שנשלמו שנה שבעים לבבל במלאות יהיה שזה המועד של חזון ראה שהוא, ירמיה י"ע מיוחד חזון

, הפלאות קץ ולא פקידה רק שיהיה ל"ר, הקץ אינו בבל מפלת של שהמועד לו הודיע גם לבלשאצר שלש

, לקץ יפח עוד ויש, אז יהיה לא האחרונה הגאולה שהיא והקץ, שנית יגלו מבבל ישראל שיגאלו אחר כי

 עוד כי ז"אח שיופסק ל"ר, יכזב המועד כי ויופסק יכזב לא אשר הקץ על וינבא ידבר שהוא נביא יקום עוד

 יהיה רק יכזב לא אשר הקץ את יפיח הוא ודניאל, גלות אחריו יהיה לא כי יכזב לא הקץ אבל, שנית יגלו

 כי ל"ר, יאחר ולא יבא בא כי לו חכה זה בכל, יתמהמה האחרון שהקץ הגם יתמהמה אם, עולמית תשועה

 שנים אלף זמן לדבר יש ואם, ומוגבל הקבוע זמן יאחר שהמאחר, מתאחר ובין מתמהמה בין הבדל יש

 הגאולה והנה, הקבוע הזמן את אחר לא שנים אלף לסוף הקבוע בעת בא אם ז"בכ שמתמהמה הגם

 בעתה הקבוע הקץ כי, יתמהמה יזכו שכשלא והגם, בעתה זכו לא אחישנה זכו זמנים שני לה יש האחרונה

 :אופן בכל הקץ יבא ובא, אותו יאחר לא המוגבל הזמן כשיגיע ז"בכ, מאד רחוק לזמן מוגבל הוא
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 ד פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 מדבר) כמו עזות' ל עופלה שבע ולא לבלוע שואף ובתאוה בכעס היא תמיד שלו נפש - עופלה הנה( ד)

 (:לב ישעיה) ובוחן עופל וכן ויעפילו( יד/ במדבר/

 :הפורענות עליו יבא לכן כבר שקניתי במה די לומר עליו מתקררת רוחו אין - בו נפשו ישרה לא

 אויל ישא מקברו זה שיושלך וביום צדקו לו יעמוד להגלותו זה שעתיד המלך יכניה - יחיה באמונתו וצדיק

 :המלכים לכסא מעל כסאו את וישם יהויכין ראש את מרודך

   עזרא אבן

 :ובחן עופל כמו גבהה נפשו - עפלה הנה( ד)

 מידו יחיה לא באמונתו צדיק הוא וכן אחרת בעבור תשרת לא ומלת ממנו צדיק כי ואף - בו ישרה לא

 תימה דרך והטעם וימלט שיחיה הוא ואף מידו חיה לא ממנו צדיק כי רואה והוא בו נפשו ישרה לא והטעם

 ישרה ולא עפלה שנפשו עצמו על יחשב לא ואיך מידו ימלט לא אמונתו בעבור צדיק כי רואה הוא הנה

 עליו כי בעצמו יחשוב לא ואיך עשאם הוא והרעות הגזרות אלה כל אשר יהיר וגבר בוגד היין איש והוא

 הכתוב וכל המרבה הוי שכתוב כמו היטב ובאר מליצה בדרך ממנו הנסתרות חידות ויחודו משל ישאו

 :אחריו

   ק"רד

 הנה פירש ל"ז משה רבי אחי ורבי ההר ראש אל לעלות ויעפילו וכן וזדון הלב גבהות ענין - עפלה( ד)

 ובחן בעופל עצמה תשים כלומר עפלה בו נפשו ישרה שלא מי אמר גבוה מבצר שהוא ובחן עופל מן עפלה

 במבצר להשגב יצטרך לא הצדיק אבל להצילה ממנו תבקש ולא לקל תשוב ולא האויב מפני שם להשגב

  :יחיה באמונתו כי

   דוד מצודת

 ומתגאה המתחזק כל הנה ואמר זרעו והכרתת בבל מפלת בדבר החזון לבאר בא עתה - עופלה הנה( ד)

 ולא בחפצו ממנו בא שהכל לחשוב לקבה שמאמין במה הוא יהיה צדיק ואפילו בו אשר בנפשו ישרות אין

 :זרועו וכח עצמו בזכות הדבר יתלה

   ם"מלבי

 קצין לחשב ותתחזק תתפעל ההיא הנפש ישרה לא בו אשר שנפשו מי. בו נפשו ישרה לא עפלה הנה( ד)

 בני ופריצי ש"כמ, הקץ את להביא ובתוקף בכח לעלות ויעפילו יכשלו רבים כי לו הודיע, הקץ את ולדחק

 ושיעמדו, לישראל רעות כמה ויגרמו מזוייפים נביאים כמה שיעמדו, ונכשלו חזון להעמיד יתנשאו עמך

 באמונתו וצדיק אבל, הדת מן יצאו להם הנחשב בזמן יבא וכשלא קצין ולחשב חזון להעמיד שיעפילו רבים

 כי ויאמין באמונתו יחיה רק, חזון ולהעמיד קצין לחשב נפשו תעפל לא, בו נפשו ישרה אשר הצדיק, יחיה

 :לו ויתחולל' לה וידום' לה יום יש

 

 ה פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 דניאל) שתי חמרא אלפא דלקביל יינו בו שיבגוד זה של בנו בן בלשצר כשיבא ואף - בוגד היין כי ואף( ה)

 (:ה

 המקדש בית כלי להביא חמרא בטעם ואמר שנתגאה ונוהו מדורו יתקיים לא - ינוה ולא( הוא) יהיר גבר

 :ונוהו הוא יתקיים לא ינוה לא לץ יהיר גבר כי זרעו ויכלה שיהרג לו תגרם והיא בהם ושתה

 :נבוכדנצר - החריב אשר

 :לב ברחב תאותו כל להשיג - נפשו כשאול

 :קניינו בכל שבע אינו זה כך מלהמית שבע שאינו המות כמלאך - כמות והוא

   עזרא אבן

 :זדון עושה יהיר בוגד שהוא היין איש מרי תהי אל תפלה ואני כמו איש יחסר - ואף( ה)

 ':להשחי ללכת חפצו כל כי בנוה ינוח לא - ינוה ולא

 :מידו איש ימלט שלא המות יעשה כאשר - אליו ויאסף

   ק"רד
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 רשע כל כלומר יין שתו אם כמו לבם ישמח היין שותה ל"ר היין לץ וכן היין שותה - בוגד היין כי ואף( ה)

 יין שותה שהיה נבוכדנצר והוא היין שותה הרשע זה שכן כל ברחוק אם בקרוב אם גמולו לקה לו ישיב

 בוגד היה והוא חמלה בלי הורג היה והוא יעשה מה יתבונן ולא במעשיו מהיר היה לפיכך ומשתכר מאד

 :רוח גס כלומר יהיר גבר והיה בשלום עמו שהיו באותם

 ינוה ולא אמר או מלכותו תכלה שנה שבעים עד אלא ימים לאורך מלכותו בנוה יעמוד לא לפיכך - ינוה ולא

 :השדה חיות עם והיה אדם מבני כשנטרד ומהיכלו מנויהו שיצא עצמו נבוכדנצר על

 המתים שיקבלו והמות השאול כמו והוא נפשה שאול הרחיבה שאמר כמו - נפשו כשאול הרחיב אשר

 :תשבענה לא הנה שלש שאמר כמו שבעים ואינם לרוב

   דוד מצודת

 במדורו יושב ואינו רוח וגס יהיר גבר והוא בשכרותו הבוגד היין איש שכן ומכל - בוגד היין כי ואף( ה)

 :לו לא משכנות עוד לרשת ילך כי בשלו להחזיק

 אל הוא ודומה הבריות כל הבולע הקבר שאול כמו תחתיו העולם כל לכבוש מתאוה ל"ר -' וגו הרחיב אשר

 :כמוהו ישבע ולא חי בעלי על הבא המות

 צדיק שהוא עם ומתגאה המתחזק כל הלא וכאומר ממשלתו ותחת לו נכנעים כולם להיות -' וגו ויאסוף

 :הראוי הגמול מן ינקה איך יעשה אלה כל אשר ש"ומכ בנפשו ישרות אין ז"עכ

   ם"מלבי

 אופן באיזה לו הודיע, המועד לו הודיע שלא שהגם, בבל מפלת של החזון לו להודיע התחיל. ואף( ה)

 להביא צוה היין ובמשתה, שתה חמרא אלפא ולקבל רב לחם עשה לבלשאצר שלש שבשנת שידוע, יהיה

 אין כי ישראל יקאל על ידם גברה שהם לאליליהם והודו, ונשיו ושריו הוא יין בהם ושתה המקדש כלי לפניו

 שלח ואז(, הזמן שעבר וחשב ירמיה מפי המיועד הזמן את אז מנה כי) מידו מקדשו כלי להוציא יכולת לו

 הכח שיחס ועל' ה קדש שחלל שעל דניאל לו שפתר, פרסין תקל מנה מנה הכותל על וכתב מלאכו' ה

 למלכות קץ והיה בלשאצר הומת בלילה ובו, ופרס למדי ונתנה מלכותו נפרס, וזהב כסף לאלילי והעצמה

, בבל מלך הצלחת שספר, וקלאל כחו זו ואשם ויעבור חלף אז ש"במ למעלה זה שרמז ואחר, בבל

, הנה עד וויכוחו בתפלתו והפסיק, וכסף זהב של יוקלאל הכח ליחס בבלשאצר רוח בו שנכנסה אז ורשעתו

 בגבר היין בגד, התנשאות רוח עליו שחלף ממה שחוץ כי אף אומר, בפרטות הדבר לו ופירש החזון בא

 ישאר לא, ינוה ולא כ"וע, בהם ולשתות המקדש כלי לחלל שהזיד עד מדעתו הוציאו ששתה שהיין, יהיר

, נפשו כשאול הרחיב כי, בפרט הדבר יבאר עתה, מהיכלו והושליך נהרג תיכף כי, והיכלו בנוהו עוד

 לא ואבדון שאול( כז' סי משלי) ש"כמ מתים לקבל לעולם שבע שאינו כשאול תאותו נפש שהרחיב

, השאול שליח שהוא המות את תדמה המליצה כי ל"ר, כ"ג ישבע ולא כמות דומה עצמו והוא, תשבענה

 שתמצא כמו, )השאול אל ולהביאם נפשות להמית המות את ישלח הב הב הצועק ואבדון שהשאול

 שהיא ותענוגים הון ולאסוף ולשתות לאכול תאותו שנפש ימליץ ז"עפ(, שם עיין ו"ט ח"כ ישעיה במליצת

 תשבע לא ותאותו, כבירים ועמים גוים ולהכרית רבות נפשות להמית, כמות שהוא אותו תשלח, כשאול

 :במלחמותיו כבשם אשר הגוים כל אליו ואסף כ"ועי, נפשות מהמית ישבע לא הוא וכן, לעולם

 

 ו פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 לו, בשבילו חידות בלשון בפיהם ישאו ומליצה ישאו משל עליו כולם לעובדו אליו אסף אשר - אלה הלא( ו)

 :עליו כמו

 :החידה מליצת את האומר - ויאמר

 :הכל את ויטלו מדי מלכי יבאו כי לו ולא ומלכות הון המרבה על חבל המליצה היא זו - לו לא המרבה הוי

 כמו כבידה קורה לשון הוא עב טיט של כעב עון משא עליו מכביד אלא ואינו ומרבה הולך יהיה - מתי עד

 /(:מא יחזקאל/ שם) עץ ועב, והעבים הבית צלעות( מא דיחזקאל) במשכנא שמצינו

   עזרא אבן

 :נסתרות שהם החידות לו יליצו המליץ כמו מליצה ובדרך - הלא( ו)
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 עצמו על שישליך כמשוגע עליו ומכביד טעם כי יפת אמר לו לא משכנות לרשת זהו - לו לא המרבה הוי

 :עמים רבים כל כדרך עבטיט מלת ובא יצילנו ולא משכן לבנות שיוסיף אמר והנגיד הטיט

   ק"רד

 משל עליו כולם וישאו במפלתו ישמחו שברו כשיבא אליו אותם שיאסוף הגוים אלה - כולם אלה הלא( ו)

 והמליצה המשל זה ואמר בעבורו הם וחידותיה המליצה ומשל מליצה עליו אומרים ויש לו חידות ומליצה

 שהיה לו לא מאשר רבים נכסים מרבה שהיה לזה לו הוי לו לא המרבה הוי עליו מהם אחד כל שיאמר

 :רבים גוים שולל

 :זרעו וביד בידו עומד תהיה שלעולם סבור היה וכי - מתי עד

 טיט הוא כי גופו על מכביד שהיה עב טיט כמו עליו שהוא רב ממון עליו מכביד היה - עבטיט עליו ומכביד

 רבים כל וכן עב טיט כמו עבטיט מלות כשתי ופירושה אחת מלה עבטיט עב טיט יהיה כן גם וממונו ועפר

 שיוסיף טיט עב עליו ומכביד פירש והנגיד כמוהם ורבים ירקרק בחרוץ כמו חרוץ בירקרק רבים עמים עמים

 עליו ומכביד מתי עד זהו יהיה לקבר סופו כי זה יחשוב הלא פירש ל"ז אבי ואדוני יצילנו ולא משכן לבנות

  :חובין תקוף עלך מתקיף את אימת עד משל דרך תרגם ויונתן עב טיט יכבידו קברו על טיט עב

   דוד מצודת

 אשר מליצה ואמרי משל קול עליו ישאו שאסף ם"העכו אלה וכל יומו יבוא באמת ל"ר - אלה הלא( ו)

 מתי עד וכי ולזרעו לו יהיה ולא בממשלות המרבה אל אוי א"כ יאמר וכה בעבורו יהיה שבה החידות

 :טיט של עבה כמשא רב פשע עצמו על מכביד רק והוא ממנו תלך מהר הלא בידו תשאר

   ם"מלבי

, מליצה לו יש הזה והמשל, לו חדות ומליצה, ישאו משל עליו, כבש אשר העמים כל. כולם אלה הלא( ו)

 שהוא מאיש משל עליו המשילו, לו לא המרבה הוי? המשל ומהו, חדה בדרך ונאמר המשל פתרון שהוא

 עליו מקבל והוא, אחרים לצורך רק עצמו לצורך המעות לוה ואינו, ברבית מאחרים מעות תמיד לוה

, מתי עד, עצמו לצורך שלא לו לא, ברבית שלוה ל"ר המרבה ש"וז, הרבית את לשלם וגם המעות תשלומי

 והחוב העבוט את עליו מקבל והוא ל"ר עבטיט עליו ומכביד, משלם ואינו תמיד שלוה בזמן גבול לו ואין ל"ר

 :ולוה עבט אשר את לשלם מחוייב שהוא

 

 ז פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :ויקוצו כמו - ויקצו( ז)

   עזרא אבן

 יקומו מלת כן על ההרוגים בני והטעם יעורו שהרגת' המתי כי אמר כשאול הרחיב שאמר בעבור - הלא( ז)

 ייקצו שם קברך על עבטיט עליך מכביד היית אילו ישועה ר"א שרשו יקץ וייקץ כמו הוא כי ד"יו חסר ויקיצו

 :וישכוך המתים

 :ממנו זע ולא כמו - מזעזעיך

   ק"רד

 :התולעים והם נושכיך פתע ויקומו בקבר תהיה כי בהתגאותך חשבת הלא - פתע הלא( ז)

 :חתיכות חתיכות בשרך ולהניע ולזעזע בך לשלוט יקוצו ובבואך ישנו כאלו - מזעזעיך ויקצו

 בעבור אמר ומזעזעיך נושכיך כי כן לפרשו ויש ל"אאז פירש כן בשרך שישסו - למו למשסות והיית

 נאמר כי עוד לפרשו ויש, בבל והחריב בלטשצר ונהרג פרס מלך חיל פתאום בבל על שבא בנו בן בלשאצר

 ':וגו מקברך השלכת ואתה בישעיה ש"כמ מקברו שהושלך על זה דבר

 :מהמכתב נעלמת השרש ד"ויו' בגעי מעמדת והיא לבד ן"אית ד"ביו - ויקצו

 :להון לעדי ותהי י"וכת בזה ענין יעקב למשסה נתן מי כמו - למשסות

   דוד מצודת

 מלכי הם עליך לבוא משנתם יעורו אותך והמזעזעים אותך הנושכים יקימו פתאום הלא - פתע הלא( ז)

 :ומדי פרס

 :ברגליהם אותך ירמסו כי למשיסה להם תהיה ואתה - והיית



9 
 

   ם"מלבי

 וגם, שחייבת הנשך תשלומי ממך ויתבעו והתרבית הנשך לוקחי יקומו הלא. נושכיך יקומו פתע הלא( ז)

 לשלם לך יהיה וכשלא, הקרן גם לשלם אותך שיזעזעו חובות הבעלי משנתם יקיצו הלא מזעזעיך יקצו

 :המשל ופתרון המליצה מפרש ועתה, הנמשל הוא זה, למו למשסות והיית

 

 ח פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 ':ממקומ ונשלתם השלכתם - רבים גוים שלות( ח)

 :ם"העכו פליטת - יתר כל ישלוך

 :אתם אדם( לד/ יחזקאל/ שם' )שנא אדם' הקרוי ישראל דמי בנקמת - אדם מדמי

 :ישראל ארץ - ארץ וחמס

 :ירושלים היא - קריה

   עזרא אבן

 לך יבא הרע זה וכל עמים יתר כל ישלוך וכמוהו סכך לראשי סכות כמו שלל הכפל מפעלי שלות - כי( ח)

 :בארץ שעשית והחמס ששפכת אדם מדמי

   ק"רד

 :יסבוך סבות בשקל ישלוך וכן, ומענינו שלל מגזרת - שלותה אתה כי( ח)

 :ופרס מדי והם אותם שלות שלא העמים מן שנותר מה - עמים יתר

 :בארץ שעשה ומחמס ששפך דמים מרוב לו יבא הרע זה - ארץ וחמס אדם מדמי

' וגו דישראל ארעא וחטוף ארץ וחמס ת"וי בהם היושבים והורג הקריות הורס והיה - בה יושבי וכל קריה

  :ירושלם ל"ר דישראל קרתא

   דוד מצודת

 ולא נשארו אשר ם"העכו יתר אותך ישללו לכן רבים ם"עכו שללת שאתה בעבור - שלות אתה כי( ח)

 :כליתם

 :ישראל דם שפך אשר אדם דמי מסבת בא זה כל - אדם מדמי

 :בה היושבים אנשים ובכל ירושלים היא ובקריה י"בא שעשה החמס מסבת - ארץ וחמס

   ם"מלבי

 בהלואה אצלך והוא רבים גוים ששללת במשל שנאמרה ההלואה הוא זה. רבים גוים שלות אתה כי( ח)

 שמור הוא ששללת השלל כי לו לא מרבה היית וגם, ונשך רבית וגם ששללת השלל את לשלם חייב ואתה

 הוא, עמים יתר כל ישלוך, עליך העבוט קבלת כי, לשלם תצטרך ואתה מידך יקחוהו שהם ופרס למדי

 ושיעור, אותך ישללו הם שהרגת הגוים מן שיותרו העמים שכל, נושכיך יקומו פתע הלא ש"מ של הנמשל

 אדם דמי לשלם חייב שאתה הגדול החוב שבעד, ארץ וחמס אדם מדמי בה יושבי וכל קריה ישלוך הכתוב

 הקריה את ממך ישללו, בה יושבי וכל קריה עמים יתר כל ישלוך, וגזלת שחמסת ארץ וחמס, ששפכת

 :ארץ וחמס אדם דמי של והרבית החוב פרעון בעד לשלל יהיו שהם, בה יושבי וכל המלוכה עיר בבל שהיא

 

 ט פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :בית לו לבנות ולביתו לו רע שהוא ממון אונס - לביתו רע בצע בוצע הוי( ט)

 בתקוף מלכו לבית בניתה דאנא רבתא בבל היא דא הלא( ד דניאל) בספר כדכתיב - קנו במרום לשום

 מלכא בפום מלתא עוד/( ד דניאל/ שם) שנאמר הבריות מן נטרד מפיו זה דבר שיצא ובשעה וגומר חסני

 :זה בענין

   עזרא אבן

 על רק ואיננו הכהן משה רבי דעת זאת לביתך בשת יעצת וככה בלשצר הוי אחריו לביתו רע - הוי( ט)

 :בניתה אנא די רבתא בבל אמר כאשר בבל מדינת

   ק"רד



10 
 

 כלומר ביתו בעבור העמים את וגוזל רע בצע בוצע שהיה לנבוכדנצר אוי - לביתו רע צבע בוצע הוי( ט)

 :וחזק נאה בנין ביתו לבנות

 שהיו עליו הגוים יקומו אם בו להנצל חשב כי רע מכף להנצל וגבוה חזק מגדל בנה כי - קנו במרום לשום

 התגאה וכן וביתו העיר לבנות לבבל והאבנים העצים ומביאים העמים ערי הורס היה והוא רעתו מבקשים

 מהלך בבל די מלכותו היכל על עשר תרי ירחין לקצת דניאל בספר שכתוב כמו היכלו בתוך בלכתו הוא

  :הדרי וליקר חסני בתקוף מלכו לבית בניתה אנא די רבתי בבל היא דא הלא ואמר נבוכדנצר ענה הוה

   דוד מצודת

 :וזרעו ביתו יוכרת הבצע בעבור כי לביתו רע שהוא בצע ועושק הבוצע על אוי - בוצע הוי( ט)

 מרום בשמי מדורו שם כאלו למשגב לו להיות מבצרים לבנות היה העושק אשר ל"ר - קנו במרום לשום

 :לו להרע הבא האויב מכף שם להנצל

   ם"מלבי

 י"שע ומפרש, וממלכתו ביתו יחרב כ"שעי, לביתו רע הוא שבצע הבצע הלא כ"וא ל"ר. בצע בוצע הוי( ט)

 מכף להנצל שרוצה י"וע, הארץ ממלכות כל על ולהגדילה בבל מלכות את לבצר, קנו במרום לשום שרוצה

 :מידו מלכותו לקחת בו אדם ישלוט שלא רע

 

 י פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :עצמך והפסדת רבים עמים לקצות יעצת אשר - לביתך בושת יעצת( י)

 (:יד ויקרא) הבית את הקצות כמו וקילוף שליפה לשון - קצות

 :ז"בלע א"שארמ ט"פורפיי נפשו לאבד חוטא נפשו וחוטא מתעבר( כ משלי) כמו - נפשך וחוטא

   עזרא אבן

 להיותו הוא ונכון א"פ רגלים מקצה כמו א"הה מבעלי הקל מהבנין הוא רק כפה את וקצותה כמו - קצות( י)

 :העמים קצות מכל בושת אל דבק

 :בנפשך היית - נפשך וחוטא

   ק"רד

 בשת יהיה הבנין ויהרסו האויבים כשיבאו כי בשת יעצת הגזלה שבנית הענין בזה - לביתך בשת יעצת( י)

 :הזמן באותו שיהיה ולזרעך לך

 בנפשך חוטא והיית בניינך לבנות רבים עמים וכורת קוצה היית שאתה - נפשך וחוטא רבים עמים קצות

  :רגלים מקצה הדגוש מן ומעיינו הקל מן מקור קצות בנפשו חוטא נפשו חוטא ומתעברו וכן

   דוד מצודת

 זרעך יכלה ז"עי כי לביתך לבושת יהיה זה מבצרים לבנות הון לעשוק שיעצת מה - לביתך בשת יעצת( י)

 :החסרת נפשך וגם ם"העכו לכל הכאבת ל"ר נפשך וחטאת רבים ם"עכו הכרת והנה העולם מן

   ם"מלבי

, וחוטא רבים עמים קצות יעצת? העצה ומהו, לביתך בושת יעצת קנך במרום לשום זה לתכלית. יעצת( י)

 נפשך שגם! נפשך? החוטא הוא ומי, אחד חוטא עמהם לקצות וגם, רבים גוים ולהחריב לקצות שיעצת

 :תספה אתה וגם, עמהם תקצה

 

 יא פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :הקיר מן תזעקנה גזלת אשר האבנים כי -' וגו כי( יא)

 :צועקים שניהם לנגדה בקול האבן אל - יעננה מעץ וכפיס

 הוא מריש ז"בלע ש"דלדור חכמים בלשון שפאין קיסם' ל שיפא מרישא מגו ושיפא י"ת - יעננה מעץ וכפיס

 :הקורה

   עזרא אבן

 :בנויה היתה מחמס כי תעיד האבן כי בבל ובנה וקריות מדינות שהרס - אבן כי( יא)

 :עיר בונה הוי אחריו כן על לעז בלשון קשר הקרוי והוא הקורות בעצי הקשה המקום - וכפיס
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   ק"רד

 שהאבן עד מגזלה בניינך כי לכל ונגלה ידועה כך כל כלומר משל דרך על אמר - תזעק מקיר אבן כי( יא)

 :מגזלה אני שם בנוייה שהיא מהקיר תזעק

 :מגזלה אני גם לאבן יענהו מהעץ והכפיס - יעננה מעץ וכפיס

 שאמר כמו מעץ' ופי כפיס כן גם הרהיט ונקרא הבתים קרוי מרהיט הוא וכפיס אותה יענה ל"ר - יעננה

 ויונתן העצים בנין שהוא מהקרוי הכפיס יזעק כן האבנים בנין שהוא מהקיר האבן שתזעק כמו כי מקיר

 ושפאיה היא/ ם"עכו/ ם"כו ששיפא ם"עכו כמו שיפא מהקורה חתיכה ל"ר לה עני מרישא מגו ושיפא תרגם

  :בבירה שבנאו המריש על כמו קורה היא מריש אסורים

   דוד מצודת

 אני גם ויאמר האבן אל יענה העץ מן והכפיס הבונה ביד אני גזולה לומר תזעק אבן כל - אבן כי( יא)

 :מליצה ענין והוא מגזילה

   ם"מלבי

 בבל של הבנין בקיר ששמת ואבן אבן כל שהלא ל"ר. בדמים עיר בונה הוי תזעק מקיר אבן כי( יב - יא)

 אבן כי מקבילים והמאמרים, ששפכת בדמים בבל עיר שבנית, בדמים עיר בונה הוי ויאמר הקיר מן יזעק

 בבנין העיר את בונים שתחלה, בעולה קריה כונן הוי יעננה מעץ וכפיס בדמים עיר בונה הוי תזעק מקיר

 תקרת שהוא, הקריה מכוננים כ"ואח, ששפך בדמים הבנין שבונה על הוי אבן כל יצעק ואז, אבנים של

, הקירוי את מקרה שבו העץ מן להאבן יענה הכפיס ואז, מעצים שהוא למעלה הבנין בגמר שמניחים הבנין

, העמים כל את כבש כבר כי דמים לשפך חדל כבר שאז הגם הבנין גמר שגם, בעולה קריה כונן הוי ויאמר

 :וחמס משוד בעולה אותה כנן ז"בכ

 

 יב פסוק ב פרק חבקוק עזרא אבן

 :כמשפט מכונן היה עומד פועל היה ואילו הכין כמו עבר פועל וכונן - הוי( יב)

   ק"רד

  :הראשון בהוי למעלה מבואר הענין - בונה הוי( יב)

   דוד מצודת

 הבונה על אוי ואמר הבית המחריב ומפלת הגאולה קץ על האמור החזון לומר בא עתה -' וגו בונה הוי( יב)

 ':וגו גדול כרך ובנה הון וירש נפש רצח כי בדמים עיר

 :ש"במ הדבר וכפל -' וגו וכונן

 

 יג פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :רשעה לעושי פורענות נשתלם -' ה מאת הנה הלא( יג)

 :ז"בלע ץ"איישי אש בדי, דיים' שיה עד כאש חמתו תבואם כאשר - אש בדי עמים וייגעו

   עזרא אבן

 יגעו חנם על ריק הוא כי יספיק כמו בדי ומלת לאש סופה כי עירך לבנות יגעו ויקצו כמו - ויגעו, הלא( יג)

 :ויעפו עצמם

   ק"רד

 בענין שהוא הפרשה ענין על נפרשם אם אחריו והבא הזה הפסוק - צבאות' ה מאת הנה הלא( יג)

 עם היו אשר העמים יכירו אש בדי עמים ויגעו צבאות' ה מאת יבא הנה הלא כן פירושו יהיה נבוכדנצר

 מדי חיל עליהם כשיבאו ולכליון לאש סופה יגיעתם כי אליהם והנסמכים הכשדים והם זרעו ועם נבוכדנצר

 היתה יגיעתם כי ויבינו אז ידעו לבבל העמים שלל והביאו בהם יגעו אשר הבנינים ויהרסו ויחריבום ופרס

 יצתו באש הגבוהים ושעריה תתערער ערער הרחבה בבל חומת ירמיהו שאמר כמו ולריק ולכליון לאש

  :יעפו ריק בדי ולאמים ואמר שונות במלות הענין וכפל

   דוד מצודת

 :במקרה ולא הגמול לו יבוא -' ה מאת( יג)
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 :אש למאכולת תכליתם יהיה להתחזק שיגעו מה ל"ר אש בהרבה יגעו הבבליים - עמים וייגעו

 יהיה ולהתחזק לעמוד ועייפות ביגיעה שישתדלו מה כל ל"ר ריק בהרבה יעפו ההם הלאומים - ולאומים

 ':ה נגד וגבורה חכמה אין כי לריק

   ם"מלבי

 וייגעו, כרעתו הרעה לעושה לשלם' ה מאת הגזרה יצאה כי העץ מן יודיע הכפיס'. ה מאת הנה הלוא( יג)

 ולא האש את לכבות ייגעו העמים וכל, בעולה שם שנתנו ובעצים העיר בתקרת אש שיציתו אש בדי עמים

, האבנים של עצמה החומה בנין יחריבו כ"שאח יעפו ריק בדי לאומים כי הקיר מן תודיע והאבן, יכולו

 תתערר ערער הרחבה בבל חומת( ח"ל ירמיה) אמר וכן, לריק ויהיה הבנין את להציל ייעפו והלאומים

 להציל ל"ר) ויעפו אש בדי ולאומים( החומה להציל ל"ר) ריק בדי עמים וייגעו יצתו באש הגבוהים ושעריה

 (:עץ של והתקרה השערים

 

 יד פסוק ב פרק חבקוק עזרא אבן

 וידעו השם על ישענו אז אידו יום בבא בה יושע לא בעולה הבונה כל כי הכל וידעו יכירו אז הטעם - כי( יד)

 :דרכיו

   ק"רד

 נקמת הזאת הנקמה היתה מהשם כי וידעו הכל יכירו כי ופירש -' ה כבוד את לדעת הארץ תמלא כי( יד)

 מתגאה שהיה בפיו הדבר בעוד אדם מבני שנטרד פלא דבר הביא לנבוכדנצר כי היכלו ונקמת השם עם

 וביה ההיכל בכותל שנכתב במה גדול אות הביא בנו בן לבלטשצר וגם' וכו מלכא בפום מלתא עוד ש"כמ

' ה לי נתן הארץ ממלכות כל בבל שכבש אחר אמר מדאה וכורש כשדאה מלכא בלטשצר אתקטיל בליליא

 בזה לבבל הרע כל בא' ה מאת כי והכירו הזמן באותו יתברך לקב הודו העמים כל הנה השמים יקאל

 לתת אדם בני במעשי משגיח לקה כי באמת ידעו ים על יכסו כמים מאד' ה כבוד את הכל ידעו הדבר

 :כדרכיו לאיש

 :מהמכתב נעלמת השרש ד"ויו מעמדת והיא לבד ן"אית ד"ביו ירמיה ושל ן"יודי בשתי - וייגעו

 על מורה בהם נוספת די ומלת בריק באש כמו והם אש בדי ריק בדי ירמיהו ושל - ריק בדי, אש בדי

 :לרוב ארבה בדי שופר בדי וכן והגדלתו הדבר התמדת

 ענין לפי נראה הפירוש וזה ויעפו ירמיהו ושל מהמכתב נעלמת השרש ד"ויו לבד ן"אית ד"ביו - יעפו

 כמו למעלה שהזכרנו הפסוק זה בבל חורבן על זכר כן גם שם כי ירמיהו בספר שכתוב מה ולפי הפרשה

 הבא הפסוק לענין אבל ויעפו אש בדי ולאומים ריק בדי עמים ויגעו וגומר בבל חומת' ה אמר כה שאמר

 לעתיד ענינו שיהיה נראה יותר זה לענין אותו שפירשנו י"אעפ' ה כבוד את לדעת הארץ תמלא כי זה אחר

 כמו המשיח בימי וזה מכסים לים כמים' ה את דיעה הארץ מלאה כי ישעיהו בנבואת ש"כמ המשיח בימי

' פי יהיה' הפי ולזה גדולם ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי ירמיהו בנבואת אמר וכן הפרשה ענין שהוא

 עוד בבבל' ה נקמת הזה הדור בני שיראו פי על אף אמר צבאות' ה מאת הנה הלא כן זה שלפני הפסוק

 על ומגוג גוג עם שיבאו הגוים מכל נקמתו יתברך האל שיקח צבאות' ה מאת שיהיו לעתיד מזו גדולה יראו

 תקיפין מחן הא ת"וי זכריה ובנבואת יחזקאל בנבואת שכתוב כמו ולריק לאש יגיעתם תהיה ואז ירושלם

 ':וגו

   דוד מצודת

, ים על יכסו כמים' ה כבוד את דעת אז ימלאו ההיא הארץ אנשי ישראל שבני בעבור ל"ר - תמלא כי( יד)

 את לדעת ממולאים יהיו כן שכמו ואמר אותו ומכסים המקום את הממלאים הם והמים ים קרוי המים מקום

 ':ה כבוד

   ם"מלבי

 י"ע כ"אח לו והודיע הכותל על המלאך שכתב הכתב י"וע המקדש כלי שחלל י"ע בא וזה. תמלא כי( יד)

 ובזה, בבל ונכבשה בלשאצר נהרג כ"ועי, וזהב כסף יקלאל ושבח קדשו כלי שחלל על עליו' ה שקצף דניאל

 על יכסו כמים' ה כבוד את לדעת הארץ תמלא כי ש"וז, והשגחתו וגבורתו וכחו' ה כבוד העמים לכל נודע

 :ועזוזו' ה כבוד העמים לכל והודיעו בבל עיר על אז שצרו ופרס מדי למלכי נתפרסם זה דבר כי, ים
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 טו פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 זה וכל בחמתו משכרהו ואף עליו חמתו את ואוסף מספח הוא השקאה ובאותה, יין - רעהו משקה( טו)

 יין המלכים את משקה שהיה נ"נ זה ערותם את ולראות גלויים על מעוריהם על הביט למען עושה הוא

 כלפי דורשו עולם בסדר רעהו משקה הוי א"ד, שבת במסכת כדאמרינן אשה משכבי עמם ושוכב ומשכרם

 ובו הוא ברוך הקדוש של בחמתו ונשתכרו נספחו ובהם המקדש בית בכלי השרים את שהשקה בלשצר

 :נהרג בלילה

 :בניוולם שונאיהם וראו קלונם להגלות - מעוריהם על

   עזרא אבן

 כוס הגוים שהשקה משל דרך משקה' וטע שתפש גוי כל מלך ורעהו ידבר נבוכדנצר עם - הוי( טו)

 ואף מים חמת כמו חמתך' להשקות מלכים מספח שאתה והטעם נא ספחני מגזרת ומספח התרעלה

 :קלונם יראה למען תשכרם

 יאמר לא וכן השם שם המביט כי דבר רוהו בלשצר משתה על אותו והמפרש איש כמער כמו - מעוריהם

 :השם כנגד

   ק"רד

 והיה בוגד היין כי ואף בפסוק למעלה שכתבנו כמו ומשתכר שותה היה נבוכדנצר - רעהו משקה הוי( טו)

 לשתות רוצה שהיה בעת מוציאם והיה בביתו כלאים בבתי והיו בגולה שהולך העמים מלכי עמו משקה

 מלכים שהיו לפי רעיו וקראם רעהו בעד בהתפללו גבורהו מגן וכן רעיו כמו רעהו עמו שישתכרו ולהשתכר

 :כמוהו

 אותם משכר היה וגם שכר ואף זהו וישתכרו תמיד ישתו למען היין חמת להם מספח והיה - חמתך מספח

 כמו ויתגלו שישתכרו מעוריהם אל הביט למען זהו עליהם וללעוג להתלוצץ כדי ירצו לא' אפי כרחם על

 :אהלו בתוך ויתגל וישכר בנח שנאמר

 דבוק ענין מספח ועורה פשוטה מעוריהם משרש וכן שרשים שני שהם פי על אף ערותם כמו - מעוריהם

 :יספחו חרול תחת נא ספחני כמו

 אבן אברהם רבי והחכם היין חמת ממשקל אלא ממשקלו אינו אבל החמת מן המים ויכלו כמו - חמתך

 כמו חמתך ופירוש בחמתך ותשכרם התרעלה כוס רעהו משקה משל דרך הזה הפסוק פירש ל"ז עזרא

 :בחמתי ואשכרם דרך על זה ואמר וחמה אף מן כמשמעו חמתך לפרש נכון ויותר שפירשתי כמו מים חמת

 תסוב שאמר לפי משל דרך הפסוק שיהיה פירוש הוא ונכון ויתגלה לכל קלונם יראה למען - הביט למען

  ':ה ימין כוס עליך

 טו פסוק ב פרק חבקוק דוד מצודת

 :לישראל שהרעו הבבליים על אוי - רעהו משקה הוי( טו)

 מאסיפת תרעלה יין והשקהו להחרימו עליו קם זה ואחר וריעות באהבה התחבר מתחלה כי - רעהו

 :בשכרותו כשכור דעתו ובלבל לו להרע הרבה ל"ר השכירו ואף מאז עליו לו שהיה החימה וקבוצת

 :בם משנאתו וקלונם ערוותם על יסתכל למען א"כ ארצם לרשת לטובתו היתה הכונה אין ל"ר - וגומר למען

   ם"מלבי

, רעהו משקה הוי אמר, ק"בהמ מכלי יין ששתו י"ע ענשם בא איך, המעשה גוף יספר עתה. הוי( טו)

 א"נ בירמיה ש"עפמ מבואר זה, חמתך מספח, המקדש מכלי שריו שהם רעיו את השקה שבלשאצר

 שם המקדש בכלי לשתות החלו שעת, עולם שנת וישנו יעלוזו למען והשכרתים משתיהם את אשית בחמס

 מהריגת שמעו ולא עולם בתרדמת שישנו עד נשתכרו כ"ואח, מאד שנתחממו גדול חימום' ה להם

 שריך את שהשקית במה ש"וז, עוד הקיצו ולא בשנתם אותם הרגו והחיל, ומדי פרס חיל ומבוא בלשאצר

, מאד נשתכרו וגם שכר ואף, המשתה חום ונתרבה נתגדל ז"עי, וחומך חמתך אל ונתחברו נספחו הם

 :קיאתם ראו וכולם השכרות מרוב היין את שהקיאו עד מעוריהם על הביט למען

 

 טז פסוק ב פרק חבקוק י"רש
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 הערל כאן אף עמך אל האסף( לב דברים) כמו התפעל בלשון זו בתיבה משמשת א"ה - והערל( טז)

 בשר וערלי לב ערלי( ו ירמיה) אזנם ערלה כמו הוא אוטם לשון ערלה כל לב ובתמהון בשממון האטם

 /(:מד יחזקאל/ שם) ועריה ערום לשון ואתערטל ת"וי( מד יחזקאל)

   עזרא אבן

 נפעל מבנין והערל אתה גם שתה וזהו אידך יום בא כי ששבעת מהכבוד תשבע קלון יותר - שבעת( טז)

 :בהר ומות כמו ותערל כתוב כאילו ערלתך תראה והטעם עמך אל והאסף כמו

 שתי הם ואולי עינו בבת כמו מלה כל תחלת שהוא כפול א"והפ אחת מלה - וקיקלון' ה ימין כוס עליך תסוב

 :קיאו על שב ככלב ף"אל ותחסר מלות

   ק"רד

 :ארץ נכבדי להקל נפשך רצון מלאת כלומר ם"העכו מלכי מקלון שבעת - קלון שבעת( טז)

 כלומר כל לעיני נקלה שתהיה הם כמו אתה גם תשתה - אתה גם שתה, הכבוד מן יותר הקלון ואהבת

 בין ודר אדם מבני כשנטרד בחייו נקלה נבוכדנצר היה וכן אתה גם תשתה שהשקיתם קלון כוס באותו

 להשקותם המלכים מקלה שהיית כמו ערלתם תראה והערל וזהו מקברו שהושלך במותו וכן החיות

 שאמר כמו תרעלה כוס כמו והרעל הפך כמו והערל יהיה שכתבנו מ"ובד ערלתם שתראה כדי לשכרם

 עליך תסוב שתותם אחרי ידך על להשקותם הגוים כל על שסבבת תרעלה כוס' ה ימין כוס עליך תסוב

 ':וגו החמר כוס קח ירמיהו בספר שכתוב כמו להשקותו הכוס

 קלון של קיא לומר רוצה וקלון קיא מן מורכבת מלה קיקלון כבודך על לך יבא קיקלון - כבודך על וקיקלון

 ענין' פי ואתערטל והערל י"ות בקיאו שכור כהתעות אמר וכן מקיא והשכור השכרות שזכר לפי קיא וזכר

 :ערטילאה ערום תרגם וכן ערום

   דוד מצודת

 נצחון של הכבוד מן נהנה שהיית ממה לו הבא הקלון מן ושבע נהנה היית יותר ל"ר -' וגו שבעת( טז)

 :המלחמה

 :הדעת ובלבול הלב באוטם ערל ותהיה התרעלה כוס אתה גם שתה לכן - שתה

 :בך ילחם המקום ל"ר התרעלה כוס עליך תסובב' ה מימין -' וגו תסוב

 ולפי בקלון ומכוסה בקיא נמאס תהיה ל"ר וקלון קיא יבוא בו שאתה הכבוד על - כבודך על וקיקלון

 :להקיא השכור דרך כי קיא לשון אמר היין לשתיית הפורענות שהמשיל

   ם"מלבי

' ה בית כלי מן ל"ר, נכבד דבר מן נקלה דבר שבעת בלשאצר אתה, אליו אומר. מכבוד קלון שבעת( טז)

, הכלים לבזות כדי הכוונה היה הכלים מן יין ששתו מה כי, )והמבוזה הנקלה יין ושתית שבעת המכובדים

 גם שתה לכן(, חמרא אשתיו ש"במש דניאל' בפי ש"כמ המים משתית יותר גנאי דרך הוא היין שתית כי

 כוס עליך תסוב? רעל ישתה ממה ומפרש, רעל כוס אותך ישקה' שה התרעלה כוס תשתה והערל אתה

 מן שלמעלה הכותל על שכתבה יד ופס המלאך ימין הוא', ה ימין מן עליך שיסוב התרעלה כוס' ה ימין

 על וקיקלון, התרעלה כוס שתה האלה הדברים עליו כתבה אשר' ה ימין שמן, ופרסין תקל מנא מנא המלך

 :כבודך על וקלון קיא בא, המקדש וכלי' ה מכבוד קלון ששתית תחת כבודך

 

 יז פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :מקדשא בית - לבנון חמס( יז)

 :ישברם הוא ישראל עמי את שדדו אשר ואוכלוסיך בהמותיך שוד - יחיתן בהמות ושוד

 :ישראל דמי מחמס - אדם מדמי

 :ישראל ארץ - ארץ וחמס

 :ירושלים - קריה

   עזרא אבן

 :לבנייך הלבנון עצי שכרתה הטעם - כי( יז)

 :נקבות רבות ישיבן יקימן כמו יחיתן והנה הבהמות מפחיד שהיית ושודך - בהמות ושוד



15 
 

 :רעתו עברה הכל על והנה - אדם מדמי

   ק"רד

 והלבנון הזה הטוב ההר שאמר כמו ישראל ארץ והוא ללבנון שעשית החמס' פי - יכסך לבנון חמס כי( יז)

 :עוד תראם שלא עד ויאבדך יכסך ההוא החמס

 השוכנים המשיל ללבנון הארץ שהמשיל ואחר, יכסך בה לשוכנים שעשית השוד וכן - יחיתן בהמות ושד

 וחמס עולה די אין וחיתו בער די אין ולבנון שאמר כמו עצים יער שהוא בלבנון לשכון שדרכם לחיות בה

 אדם לבני משל שהוא הבהמות ושוד וזולתם המאכל עצי והשחתת והבתים הערים הריסת הוא הארץ

 קריה כי' פי וכבר בה יושבי וכל קריה ארץ וחמס אדם מדמי כן אחר' פי וכן ששפך דמה היא בה השוכנים

 אותך יכסה ישראל ארץ שהיא ללבנון שעשית החמס בבל למלך אמר כן' פי יונה ורבי ירושלם על אמר

 יחיתן בהמות שוד כן כי ראשך על ויחולו ישובו לסוף רעות כמה שעשית אחר בראשך חמתך ישוב כלומר

 אנשים הרבה עליהם יאספו אחת פעם ולבסוף רבים ימים רב טרף בטרפם הבהמות שיעשו השוד כי

 לבנון ת"וי ויכסך הכל אחת בפעם עליך ישוב שנים כמה שעשית החמס כל אתה כן אותם ויהרגו ויחתו

 תמורת ד"והיו תחת שרשו יחיתן מקדשא ובית והלבנון הזה הטוב ההר אונקלוס תרגם וכן מקדשא בית

 :אחד וענין שרשים שני ויהיו חית שרשו יהיה או הכפל

   דוד מצודת

 :בראשך ותשוב אותך יכסה הזה החמס י"א שהוא ללבנון שעשית החמס - לבנון חמס כי( יז)

 המשיל הלבנון ליער י"א את שהמשיל ולפי יאמר ישראל ועל הבהמות אל שעשית השוד - בהמות ושוד

 שעשו השוד כמו שוד תבוא עליהם ל"ר אותם ישבר הזה השוד ואמר ביער המצויות לבהמות אנשים

 :לישראל

 :ישראל דם ששפך אדם דמי מסבת יבוא זה כל - אדם מדמי

 :בה היושבים אנשים ובכל ירושלים היא ובקריה י"בא שעשה החמס מסבת - ארץ וחמס

   ם"מלבי

 החמס, המקדש כלי שחללת מה ק"הבהמ שהיא הלבנון אל שעשית החמס כי. יכסך לבנון חמס כי( יז)

 אדם מדמי בה יושבי וכל קריה יחיתן בהמות ושוד הכתוב שיעור יחיתן בהמות ושוד, בקלון יכסך הזה

 את שלח הלבנון יער כאילו, הלבנון כיער במליצתו ציירו, לבנון בשם ק"בהמ את קרא יען, ארץ וחמס

 איתן נוה אל הירדן מגאון יעלה כאריה הנה, זה בסגנון בבל מפלת צייר ירמיה וכן, ויושביה בבל החיות

 לצאן המשיל בבל ואת, י"א נקמת לנקום הירדן וגאון י"מא שבאו כאריות ומדי פרס חיל שדמה'( נ ירמיה)

 שם תפס וגם, שהחריבו ארץ וחמס ששפכו אדם דמי יהיה שזה ואמר( הצאן צעירי יסחבום לא אם)

 ונתנו שמה שהקריבו הקרבנות שהם ק"בהמ שהוא המליציי בלבנון גם שהיו הבהמות אל לרמוז בהמות

 :בבל קרית על וחתת שוד והביאו האלה בהמות התעוררו וכאילו, עתה חלל אשר בכלים דמם

 

 יח פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :פסל לבבל - הועיל מה( יח)

 :זה אלוהו של ויוצרו היוצר האדם - בטח כי

 :אלמים אלילים לעשות בא אשר לו שיעזור בוטח הוא זאת יצירתו על - עליו

   עזרא אבן

 הועיל מה' ה ימין כוס עליך תסב כאשר כשדים למלך אומר הוא וככה אחר בעבור ישרת - הועיל מה( יח)

 :פסל

 :מסכה הועילה ומה המציירו הפועל הוא - יוצרו

 אלילים לעשות עליו יצרו יוצר בטח כי לתמוה ויש לך הועילו מה אלה כל ם"לעכו כהן הוא - שקר ומורה

 :ידברו ולא להם פה אדם צורת הטעם אלמים

   ק"רד

 ביום לו הועיל מה וקלאלו הכח ונותן בו מתהלל שהיה בבל למלך פסלו לו הועיל מה - פסל הועיל מה( יח)

 :נבו קרס בל כרע ישעיהו בנבואת אמר וכן שברו
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 :בו היתה תועלת מה ופסלו שיצרו האומן - יצרו פסל כי

 שקר שמורה הפסל בהם הועיל ומה הפסל בה שנסמך המסכה כן גם הועילה ומה - שקר ומורה מסכה

 :לעבדו

 מעשה על כלומר יצרו על בטח כי עליו בטח כי שיצרו היוצר בו ימצא תועלת מה' פ - עליו יצרו יצר בטח כי

 :הבין לא ליוצרו אמר ויצר וכן יוצר נקרא והעושה יוצר נקרא המעשה ידיו

  :להם הקורא אל יענו שלא - אלמים אלילים

 יח פסוק ב פרק חבקוק דוד מצודת

 היוצרו האומן ועשהו פסלו אשר הפסל לו הואיל כ"א מה עליו יבוא אלה כל אם - פסל הועיל מה( יח)

 :ומתקנו

 :עבודתו דרכי המלמד הפסל כהן הוא השקר המלמד וכן הועיל מה המסכה וכן - מסכה

 בידו להספיק ידיו מעשה פסל על יבטח אותו שעשה עצמו האומן זה' ואפי האומן בטח אשר - בטח כי

 :בו מצא תועלת מה עליו ובוטח בו המתעסק האומן ל"ר בהם אין הדבור אשר אלמים אלילים לעשות

   ם"מלבי

 מארי ועל דניאל אליו ש"כמ, וזהב כסף לאלהי ששבחו מה על עמהם מתוכח ז"עפ. פסל הועיל מה( יח)

 ולא חזין לא די פרזלא נחשא ודהבא כספא ולאלהי' וגו קדמך היתיו ביתיה די ולמאניא התרוממת שמיא

 הפסל לכם הועיל מה עתה נא ראו אומר, הדרת לא בידיה נשמתך די אקולאל שבחת ידעין ולא שמעין

 והצורה החומר מצד הפסל גנות ובאר? מידו אתכם הציל הכי? עליון לקל נצח שהוא אותו שבחת אשר

 ומצד, אותו ופסל שיצר אדם בן הוא אותו הפועל הלא יוצרו פסלו כי אומר הפועל מצד, והתכלית והפועל

 התכלית ומצד, שקר מורה שהוא אומר הצורה ומצד, ונסך הנתך ממתכות שחומרו מסכה אומר החומר

, עליו צריך( שבטח מה) היוצר בטח כי הכתוב שיעור, אלמים אלילים לעשות עליו יצרו יוצר בטח כי אומר

 כי, )אלם אליל שיעשה היוצר על בטח שהנוצר, הנוצר על היוצר יבטח זה היוצר על הנוצר שבטח מה ל"ר

 היוצר יבטח בעצמו זה ובטחון( ודבור חיים רוח בו לתת יכול אינו כי לעשות היוצר יוכל לא מזה יותר

 החיים רוח ממנו וסר שנהרג בלשאצר על מליצה וזה, אלם אליל אותו שיעשה הנוצר הפסל מן להשיג

 .ומפרש, בקרבו חיים רוח שאין עליו ובטח עשהו אשר האליל כמו דומם כאבן ושוכב

 

 יט פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :בתמיה - יורה הוא( יט)

   עזרא אבן

 תישן למה עורה כמו עורי וככה משנתך הקיצה יאמר לישן כי העומדים מהפעלים הקיצה - אומר הוי( יט)

 הוא המקיץ כי נכון אינו רדומים והמקיץ שיאמר ראוי ישינים המעיר כי ישינים המעורר האומרים טעו כן על

 הקיץ לא וכתוב עליו נפלה השם תרדמת כי ישינים כולם כי מקיץ ואין יודע ואין רואה אין כי והעד הישן

 וככה הכפל מפעלי ידמו יהודה רבי דעת ועל כאבן ידמו כמו והטעם וחנם ריקם ם"כמ דומם ם"מ הנער

 :התואר שם והוא דומם

 שהחיים האדם כאיברי אינם כי איבריו על הטעם ובכסף בזהב תפוס שהוא הבל הוא כי - יורה הוא

 :אלה והפך בקרבו אין רוח וכל כן על מחברם

   ק"רד

 :דומם שבי וכן ריקם כמו ולנקבה לזכר כללי תואר - דומם לעץ, אמר הוי( יט)

 :תעשה אשר את לך שיורה תחשוב איך לו הקורא אתה בתמיה - יורה הוא

 וזהב כסף כי רוח שיקבל ודם בשר אינו' פי וכסף בזהב ומצופה תפוש כלומר - וכסף זהב תפוש הוא הנה

 וכל חלב וכל תעשו לא מלאכה כל וכן הבהמה רוח אפילו רוח שום וכל' ופי בקרבו אין רוח וכל לפיכך הוא

  :להם והדומים תאכלו לא דם

   דוד מצודת

 :עורי אומר דומם ולאבן אלי ושמע משנתך הקיצה מעץ העשוי הפסל אל לאומר אוי -' וגו אומר הוי( יט)
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 הוא ויפה וזהב כסף עם ופרוש מחופה הוא הנה בתמיה מה דבר אתכם ללמד יוכל הוא וכי - יורה הוא

 :כבהמה החיוני רוח' אפי רוח שום בקרבו אין אבל העין למראה

   ם"מלבי

 אלם פגר שוכב והוא שנהרג בלשאצר גויית את מצייר, נשגבות יצייר המליץ. הקיצה לעץ אומר הוא( יט)

 רוח ואין וכסף זהב תפוש אלם פגר כ"ג שהוא, שלו האליל כציור, וכסף זהב בבגדי ומלובש, חיים רוח בלא

 זהב לבוש פסל שיהיה, אליו דומה להיות אותו שעבד בלשאצר את עשה שהאליל שיצייר עד, בקרבו חיים

 פסל את שעבד בלשאצר ל"ר, הקיצה לעץ אומר שהוא מי, אני קורא! הוי יאמר ז"עפ, חיים רוח בלא וכסף

 יורה בלשאצר היינו, יורה הוא, תפלתו לשמוע ויתעורר משנתו שיקוץ בתפלתו אליו קורא והיה והאבן העץ

 ממנו שיתהוה ממנו הפסל השיג אשר את הפסל מן ישיג שהיוצר שאמרתי מה דברי כנים כי ויברר וילמד

, נשמתו יצאה כי בקרבו אין רוח וכל בו מלובש שפגרו וכסף זהב תפוס( בלשאצר) הוא הלא כי, אלם אליל

 :כמוהו אלם אליל נעשה הפסל על שבטח הבטחון י"שע הרי

 

 כ פסוק ב פרק חבקוק י"רש

 :ליפרע מוכן - קדשו בהיכל' וה( כ)

 :חורבן ודמימת שיתוק לשון הס - הארץ כל מפניו הס

   עזרא אבן

 :הארץ אנשי כל מפניו הס קדשו היכל שם בשמים קולו יתן כאשר -' וה( כ)

   ק"רד

 :השמים והוא קדשו בהיכל שהוא פי על ואף בשר בכל רוח הנותן הוא כי' ה כן ואין - קדשו בהיכל' וה( כ)

 שאמר כמו מעשיהם כל ורואה בהם המשגיח הוא כי הארץ יושבי כל מפניו יראו - הארץ כל מפניו הס

 :האדם בני כל את ראה' ה הביט משמים

   דוד מצודת

 בכל ידו כי אימתו מפני שותקים ארץ יושבי כל ז"עכ ממעל בשמים קדשו בהיכל שהוא עם' ה אבל -' וה( כ)

 :למולו ידבר מי ואין משלה

   ם"מלבי

 ועשה מ"הבה שהוא קדשו בהיכל הוא עדיין, קדשו היכל כלי וחללתם אותו בזיתם אשר' ה אולם' וה( כ)

 פסוק) ש"כמ, מפניו וייראו' ה כבוד כולם יכירו בזה כי הארץ כל מפניו הס, היכלו כלי להמחללים משפט

 ':ה כבוד את לדעת הארץ תמלא כי( ד"י

 


