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Habakkuk Chapter 3 ֲחַבּקּוק 

ה, ַלֲחַבּקּוק ַהנִָּביא  א ִפלָּ   .ַעל, ִשגְּיֹנֹות--תְּ
1 A prayer of Habakkuk the prophet. Upon 
Shigionoth.  

ֲעָך יֵָּראִתי  ב ִתי ִשמְּ ַמעְּ ֶקֶרב —ה', שָּ ָך בְּ לְּ עָּ ה' פָּ
רֶֹגז, נִים תֹוִדיַע; בְּ ֶקֶרב שָּ נִים ַחיֵיהּו, בְּ ַרֵחם  שָּ

  .ִתזְּּכֹור

2 O LORD, I have heard the report of Thee, and 
am afraid; O LORD, revive Thy work in the midst 
of the years, in the midst of the years make it 
known; in wrath remember compassion.  

דֹוש ֵמַהרֱאל  ג ן יָּבֹוא, וְּקָּ ן סֶ -ֹוק ִמֵתימָּ ארָּ ה פָּ ה; ִּכסָּ לָּ
ָאֶרץ ָאה הָּ לְּ תֹו מָּ ִהלָּ ַמיִם הֹודֹו, ּותְּ   .שָּ

3 God cometh from Teman, and the Holy One 
from mount Paran.  Selah  His glory covereth 
the heavens, and the earth is full of His praise.  

נַיִם ִמיָּדֹו לֹו; וְּ   ד יֶה, ַקרְּ יֹון וְּנַֹגּה ּכָּאֹור ִתהְּ ם, ֶחבְּ שָּ
  .ֻעזֹה

4 And a brightness appeareth as the light; rays 
hath He at His side; and there is the hiding of 
His power.  

יו  ה ַרגְּלָּ ֶבר; וְּיֵֵצא ֶרֶשף, לְּ נָּיו, יֵֶלְך דָּ פָּ   .לְּ
5 Before him goeth the pestilence, and fiery 
bolts go forth at His feet.  

ֵרי  ו פֹצְּצּו ַהרְּ ָאה וַיֵַתר ּגֹויִם, וַיִתְּ ַמד וַיְּמֶֹדד ֶאֶרץ, רָּ -עָּ
ם, לֹו ם; ֲהִליכֹות עֹולָּ עֹות עֹולָּ   .ַעד, ַשחּו ִּגבְּ

6 He standeth, and shaketh the earth, He 
beholdeth, and maketh the nations to tremble; 
and the everlasting mountains are dashed in 
pieces, the ancient hills do bow; His goings are 
as of old.  

ּגְּזּון, יְִּריעֹות ֶאֶרץ   ז ן; יִרְּ ִאיִתי ָאֳהֵלי כּושָּ ַתַחת ָאוֶן, רָּ
יָּן   .ִמדְּ

7 I see the tents of Cushan in affliction; the 
curtains of the land of Midian do tremble.  

ה ה'ֲהבִ   ח רָּ ִרים, חָּ ִרים ַאֶפָך--נְּהָּ ַביָּם -ִאם ,ִאם ַבנְּהָּ
ֶתָך: רָּ ַּכב ַעל  ֶעבְּ ה-ִּכי ִתרְּ ּכְּבֶֹתיָך יְּשּועָּ   .סּוֶסיָך, ַמרְּ

8 Is it, O LORD, that against the rivers, is it that 
Thine anger is kindled against the rivers, or Thy 
wrath against the sea? that Thou dost ride upon 
Thy horses, upon Thy chariots of victory?  

ה;   ט ֻבעֹות ַמּטֹות אֶֹמר ֶסלָּ ֶתָך, שְּ יָּה ֵתעֹור ַקשְּ ֶערְּ
ַבַּקע רֹות, תְּ   .ָאֶרץ-נְּהָּ

9 Thy bow is made quite bare; sworn are the 
rods of the word.  Selah  Thou dost cleave the 
earth with rivers.  

הֹום   י ר; נַָּתן תְּ בָּ ִרים, ֶזֶרם ַמיִם עָּ אּוָך יִָּחילּו הָּ רָּ
א   .קֹולֹו, רֹום יֵָּדיהּו נָּשָּ

10 The mountains have seen Thee, and they 
tremble; the tempest of waters floweth over; 
the deep uttereth its voice, and lifteth up its 
hands on high.  

נַֹגּה   יא אֹור ִחֶציָך יְַּהֵלכּו, לְּ ה; לְּ ַמד זְֻּבלָּ ֶשֶמש יֵָּרַח, עָּ
ַרק ֲחנִיֶתָך   .בְּ

11 The sun and moon stand still in their 
habitation; at the light of Thine arrows as they 
go, at the shining of Thy glittering spear.  

ַזַעם, ִתצְַּעד  יב דּוש ּגֹויִםָאֶרץ; בְּ -בְּ   .ַאף, תָּ
12 Thou marchest through the earth in 
indignation, Thou threshest the nations in 
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anger.  

יֵַשע ֶאת  יג יֵַשע ַעֶמָך, לְּ ַחצְּתָּ -יָּצָּאתָּ לְּ ִשיֶחָך; מָּ מְּ
רֹות יְּסֹוד ַעד ע, עָּ שָּ ה.-רֹאש ִמֵבית רָּ   {}פ  ַצּוָּאר ֶסלָּ

13 Thou art come forth for the deliverance of 
Thy people, for the deliverance of Thine 
anointed; Thou woundest the head out of the 
house of the wicked, uncovering the foundation 
even unto the neck. Selah {P}  

ֲערּו ַלֲהִפיצֵ   יד זָּו, יִסְּ רָּ יו רֹאש פְּ ַמּטָּ תָּ בְּ נִי; נַָּקבְּ
ם, ּכְּמֹו ר-ֲעִליֻצתָּ תָּ נִי ַבִמסְּ   .ֶלֱאכֹל עָּ

14 Thou hast stricken through with his own rods 
the head of his rulers, that come as a whirlwind 
to scatter me; whose rejoicing is as to devour 
the poor secretly.  

ַרכְּתָּ ַביָּם, סּוֶסיָך; חֶֹמר  טו   ., ַמיִם ַרִביםדָּ
15 Thou hast trodden the sea with Thy horses, 
the foaming of mighty waters.  

ַתי  טז פָּ לּו שְּ קֹול צָּלְּ נִי, לְּ ַּגז ִבטְּ ִתי וִַתרְּ ַמעְּ יָּבֹוא --שָּ
ּגָּז: ַתי ֶארְּ ַמי, וְַּתחְּ ב ַבֲעצָּ קָּ ה,   רָּ רָּ יֹום צָּ ֲאֶשר ָאנּוַח לְּ

ַעם יְּגּודֶ    .נּוַלֲעלֹות לְּ

16 When I heard, mine inward parts trembled, 
my lips quivered at the voice; rottenness 
entereth into my bones, and I tremble where I 
stand; that I should wait for the day of trouble, 
when he cometh up against the people that he 
invadeth.  

ֵאנָּה ֹלא-ִּכי  יז נִים-תְּ ח, וְֵּאין יְּבּול ַבּגְּפָּ רָּ ִּכֵחש --ִתפְּ
ֵדמֹות ֹלא-ַמֲעֵשה ה -ַזיִת, ּושְּ לָּ ה אֶֹכל; ּגַָּזר ִמִמכְּ שָּ עָּ

ִתים ,צֹאן פָּ רְּ ר בָּ קָּ   .וְֵּאין בָּ

17 For though the fig-tree shall not blossom, 
neither shall fruit be in the vines; the labour of 
the olive shall fail, and the fields shall yield no 
food; the flock shall be cut off from the fold, 
and there shall be no herd in the stalls;  

לֹוזָּה:  יח ה, בֵ   וֲַאנִי, בה' ֶאעְּ ִעיאֹלָאִגילָּ   .קי יִשְּ
18 Yet I will rejoice in the LORD, I will exult in 
the God of my salvation.  

מֹוַתי אל  יט קים ה', ֵחיִלי, וַיֶָּשם ַרגְַּלי ּכַָּאיָּלֹות, וְַּעל בָּ
י. נֵַצַח, ִבנְִּגינֹותָּ ִרֵכנִי; ַלמְּ   {}ש  יַדְּ

19 God, the Lord, is my strength, and He 
maketh my feet like hinds' feet, and He maketh 
me to walk upon my high places. For the 
Leader. With my string-music. {P} 

 

 א פסוק ג פרק חבקוק י"רש

/ חבקוק/ לעיל) כמו דברים שהטיח עצמו על רחמים בקש משמעו ולפי כתרגומו פותרו יש - שגיונות על( א)

 :הדין מדת אחר קנתר הים כדגי אדם ותעשה תורה תפוג כ"ע( א

   עזרא אבן

 יתברר כאשר שיהיה רעב על מתנבא והוא נאמרה נבואה ברוח זאת תפילה -/ הנביא לחבקוק תפלה/( א)

 כתב כן על' התפילו סדר דרך על התפלה וזאת האויב מפני לעמוד אללישר כח יהיה ולא התפילה בסוף

 :תהילות בספר המלות האל פירשתי ושם סלה מלת גם למנצח שגיונות על

   ק"רד

 כמו שגיונות על אמר כן על, תהילים משירי שיר דרך על נעשית התפלה זאת - הנביא לחבקוק תפלה( א)

 אם כי המקרא בכל המלה זאת כתובה ואינה סלה מלת בו אמר וכן בנגינותי למנצח ואמר לדוד שגיון

 שעשה ורותוגב נסים בה וספר הזה בגלות אלישר צרת על התפלה וענין תהילים ובספר התפלה בזאת
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 הזה בגלות עמהם יעשה כן כי נבואה בדרך ואמר והתפלל ממצרים םאלג אשר מיום אללישר לקה

 עתיד שהיה רעב על זו תפלה כי' פי ל"ז ע"א אברהם רבי והחכם ומגוג גוג ובמלחמת מהגלות ובצאתם

 תעור, המטר ירתעצ על ל"ר' ה חרה הבנהרים וכן הרעב שני בקרב ל"ר, חייהו שנים בקרב וראייתו להיות

 לא תאנה כי אמר וכן העננים על ל"ר סוסיך על תרכב כי וכן הגשם ביום בענן שנראה הקשת על, קשתך

 שיהיו התפלל שגגה ענין שגיונות תרגם והוא יונתן דעת וכן שזכרנו הענין על המפרשים רוב ודעת תפרח

  :כשגגה לפניו נחשבים אלישר עונות

   דוד מצודת

 :בשבחו ולספר לפניו להתפלל חזר ולכן' ה מול והתרעם ששגג בעבור היתה תפלתו ל"ר - שגיונות על( א)

   ם"מלבי

 על התפלל'(( ג פסוק( )סלה פארן מהר עד' א חלק, )חלקים לשלשה נחלקת זו תפלה. לחבקוק תפלה( א)

 עד יסוד ערות עד, הודו שמים כסה מן' ב חלק. )סלה במלת וסיים מעמו פניו' ה יסתיר שלא הגלות זמן

 את לישע יצא עת הגאולה בעת' ה התגלות ועל הגלות בזמן' ה הנהגת על התפלל( ג"י פסוק) סלה צואר

 ועל למשסה אלישר שיהיו העת על התפלל( הסימן סוף עד ד"י פסוק מן' ג חלק. )סלה במלת וסיים עמו

 :הגאולה סימן יהיו והצרות שהחבלים והודיע משיח חבלי

 

 ב פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :סובל אתה הזה הרשע ואת ממכעיסיך תמיד שנפרעת מעולם אשר - שמעך שמעתי( ב)

 :אלישר בעון הדין מדת נשתנית איך אמרתי - יראתי

 בה שרויים שאנו הצרה שני בקרב מאויבינו לנו נפרע שהייתה הראשון פעלך - חייהו שנים בקרב פעלך

 :תודיעהו הללו שנים ובקרב והשיבהו עוררהו כלומר חייהו

 :הרשעים על שתקצוף - ברוגז

 :לרחם כמו רחם - תזכור רחם

   עזרא אבן

' ור השנים האל בקרב אלישר שתחיה פעלך וטעם בהרע דבר השם שהודיעו שמעך שמעתי טעם -' ה( ב)

 :רחוק וזה מת הוא כאילו פעלך חיה ועתה גבורותיך שמעתי אמר יהודה

 :שלך הפועל והם אלישר והם יעשה מה פעלך - תודיע שנים בקרב

 :בפחד שאנו הרוגז בעת - ברוגז

 העת וזכור רחם ברוגז מרא משה ורבי רבים לשון רחמים כי יחיד לשון רחם ומלת רחמיך - תזכור רחם

 :צדקי' ה ארחמך אהבה כמו דבר שם רחם כי אומרים ויש נכון ואינו ארוך וזה מתימן קואלה אתה שבאתה

   ק"רד

 ויראתי לעתיד אללישר שיהיה הארוך הגלות יאל אומר הנבואה קול שמעתי - יראתי שמעך שמעתי' ה( ב)

 אלישר, חייהו שנים בקרב פעלך ואומר לפניך מתפלל אני לפיכך אויביו רבבק שנים כמה לעמוד יוכל איך

 :ויכוננך עשך הוא ואמר תצוני ידי פועל ועל בני על ש"כמ פעלתם שאתה פעלך שהם

 :אויביו בקרב יכלה שלא בגלות שיהיה האלה הארוכים השנים בתוך אותו חיה - חייהו

 לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף להם שיעדת ךדבר תודיע השנים האל בקרב - תודיע שנים בקרב

 ':וגו לכלותם געלתים ולא מאסתים

 להם וזכרתי ש"כמ אבותם אהבת להם תזכור הגלות זמן שהוא והאף הרוגז בזמן - תזכור רחם ברוגז

 כי וחסדיך' ה רחמיך זכור ש"כמ רחמיך להם זכור כלומר רחמים מן אחד רחם יהיה או ראשונים ברית

  :אברהם ברית להם זכור כלומר כזה זה חשבון אברהם בגימטריא ם"רח הדרש ודרך המה מעולם

   דוד מצודת

 :מאד עד יראתי והנה וארכו מהגלות לאזני והשמעת לי שאמרת מה שמעתי - שמעך שמעתי( ב)

 הנקרא אלישר תא בחיים והעמד יכלו לא האלה השנים בקרב אשר' ה אתה ממך אבקש לכן - פעלך' ה

 (:מה ישעיה) ידי פועל ועל בני על ש"כמ ידך פועל
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 תזכור והגלות הרוגז בזמן שאף ל"ר תזכור רחם שברוגז תודיע האלה השנים בקרב - תודיע שנים בקרב

 וזכרתי' וגו לכלותם געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף ש"וכמ עליהם לרחם

 (:כו יקראו) ראשונים ברית להם

   ם"מלבי

, לקץ ויפח למועד חזון עוד כי שאמר, לי שהגדת השמועה ששמעתי אחר ל"ר. שמעך שמעתי' ה( ב)

 לו חכה יתמהמה אם ש"כמ מאד יארך השני ושהגלות גלות עוד יהיה בבל גאולת שאחרי אזנו את שגלה

 שפועל התפלל פעלך' ה, הזה הגלות על מתפלל הוא ולכן, העמים בין יאבדו הגלות זמן באורך פן, יראתי

 בהשגחה עליהם להשגיח לחלקו והפלם ונפלאות נסים להם שפעל קדם בימי אללישר פעל אשר' ה

 בדרך זה יהיה שלפעמים[ א, אופנים בשני יהיה וזה, הארוכים הגלות שני בקרב גם תופסק לא, מיוחדת

 בקש זה צד על, וקיימת חיה היא ז"ובכ, נעלמת שגחההה ופעולת הטבע דרך כפי מתנהג שהעולם נסתר

 שלא, חייהו זה בכל, הגלות שני בקרב ונסתר נעלם יהיה שפעלך בעת שגם, חייהו שנים בקרב פעלך' ה

 ומודיע פועל שאינו בעת שאף החי כדבר, יחיה רק לגמרי ויובטל יופסק שלא ל"ר, הזה הפעל ימות

 שיתעורר רק, תמיד הזה הפועל יתעלם שלא[ ב, וקיים חי והוא רבובק ונמצא בו טמון כחו ז"בכ פעולותיו

 עליהם משגיח כי ויכירו' ה פועל יראו שכולם עד הגלות שני בקרב גם נסים להם לעשות לפקידה מפקידה

, תודיע שנים בקרב א"ועז, אתם בריתו להפר מאסם לא אויביהם בארץ בהיותם ושגם, החלונות מן

 שתרגז בעת וגם תזכור רחם ברוגז וגם, עליהם משגיח אתה כי הכל דעושי, פעלך תודיע שלפעמים

 :ויאבדו יכלו לבל עליהם לרחם תזכר ז"בכ עונותיהם על עליהם

 

 ג פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 א"ס) ופועל לעוררהו לפניו מבקש שהוא הראשון פעלו לפניו מזכיר הוא עכשיו - יבוא מתימן והאל( ג)

 ולא אלוישמע עשו על חזרת התורה את ליתן כשבאת' הראשוני' דורו' פורענוו אלישר של חיבתן( פועל

 :קבלוה

 :עשו - תימן

 (:כא בראשית) פארן במדבר וישב כדאמר אלישמע - פארן

 :אללישר בסיני - הודו שמים כסה

   עזרא אבן

' ה כמו תימן וףאל כמו מןמתי הוא אתה הלא הטעם' לישר עשה גבורות כמה יספר עתה - והאל( ג)

 :משעיר בצאתך

 שעיר הר על הכבוד עבר כאשר כי הברכה וזאת בפרשת הטעם זה פירשתי וכבר - פארן מהר וקדוש

' ונראת השם כבוד משעיר זרח אז פארן איל עד שעיר בהררם החורי ואת שנאמר כמו לפארן סמוך שהוא

 :ועוג וסיחון מדין במלחמת גבורתו

 :ממנו ופחדו הכל ששבחוהו - הודו שמים כסה

   ק"רד

 כן להם שיעשה במדבר אללישר לקה שהראה והנוראות הגדולות ספר עתה - יבא מתימן קואל( ג)

 כי למו משעיר וזרח בתורה שאמר כמו יבא מתימן קואל וזה התורה להם כשנתן תחלה מהגלות בצאתם

 :פארן מהר הופיע תורהב שנאמר כמו פארן מהר וכן שעיר הוא תימן

 :והארץ השמים מזהירים שהיו תורה מתן ביום שראו הלפידים זהו - הודו שמים כסה

 :והדרו הודו' פי - הודו

 ת"וי ידוע הדרש ודרך סיני להר סמוכים הם כי ופארן שעיר וזכר, ראשי עלי נרו בהלו מן זהרו - ותהלתו

 :תושבחתיה ומימר כמשמעו תרגומו הלתוות הפסוק' בפי אונקלוס כדעת ודעתו מדרומא מתימן

   דוד מצודת

 התחילו אז כי אדום ארץ הוא תימן את כשעברו אלישר לפני קואל כשבא הנה - יבא מתימן קואל( ג)

 :ועוג בסיחון להלחם
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 הר כשעברו מעולם הקדוש' ה כשבא ל"ור פארן מהר סלה וקדוש הפוך כמו הוא - סלה פארן מהר וקדוש

 אדום ארץ הוא שעיר והר( יד בראשית) פארן איל עד שעיר בהררם ש"כמ אדום לארץ סמוך שהוא פארן

 :ש"במ הדבר וכפל תימן והוא

 ממעל שמים על הודו מלאה אז ל"ר הודו שמים כסה ועוג סיחון ארץ אלישר כשכבשו אז - הודו שמים כסה

 ':ה גבורות נתפרסם אז כי הארץ מלא וזהרו

   ם"מלבי

 ומצייר, םאללג מתימן קואל יבא שאז הגאולה עת שיגיע עד תמשך הזאת ההנהגה. יבא מתימן קואל( ג)

 בארץ הוא שתימן תימן בשם המצויינת אדום מלכות שהם, מלכיות שני בין תתחלק האחרון הגלות כי

 השם יבא ומשם, פארן במדבר וישב אלישמע אצל ש"כמ פארן הר בשם המצויינת אלישמע ומלכות, אדום

 אשר, פארן מהר פיעהו למו משעיר וזרח יםקאלה איש בברכת בתורה שנזכרה מליצה תפס והנה. םאללג

 ציירו ל"וחז) יתקאלה לדת המתדמות בדתות יתפארו אשר, אלוישמע אדום אומות יעמדו כי נבא

' ה שבא הדת אינם ע"ע שקבלו הדתות כי, קבלוה ולא ולפארן לשעיר התורה את החזיר' שה במליצתם

 הדת אמתת להם יחלהוכ האלה ממקומות שנית' ה יבא ואז( אותה לקבל רצו לא אשר סיני הר על לתת

 שבשעיר בדת ובאשר', ה בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל ויהפוך האמת דת כולם יכירו אשר

 הותואל מצד להתוכח שיבא, יבא מתימן והאל אמר, ראוים בלתי ענינים לו ויחסו ותקאלה על דברים חפאו

 עת עד ל"ור. פארן מהר קדוש איב כי א"ועז, הותאלב דופי יתנו לא, פארן של ובדת, ורוחניותו ואחדותו

 ש"כמ בסתר אם, בגלותם יכלו שלא בניך על להשגיח פעלתך שתפעל אבקש. יבא מתימן קואלש הגאולה

 הזאת בתפלה כסה: אחרת תפלה ומתחיל הראשון בחלק סיים בזה סלה, תודיע ש"כמ בגלוי אם, חייהו

 וזה, חייהו שנים בקרב פעלך ש"מ[ א והוא, הראשונה בתפלה בקיצור שאמר דברים' הג יפרש השנית

 עד מפרש יבא מתימן קואל ש"מ[ ג', ה' בפ מפרש תודיע שנים בקרב פעלך ש"מ[ ב', ה פסוק עד מפרש

 שהוא השמים כי, לבריות נראה ואין מכוסה' ה שהוד בעת ל"ר הודו שמים כסה אשר בעת. ד"י פסוק

 סדר כפי מתנהג העולם כי, באתגליא נגלית השגחתו ואין' ה הוד את מכסים והמערכת הטבע הנהגת

 ולהללו' ה את להכיר העמים יתחילו הודו רואים שאין הגם, הארץ מלאה ותהלתו ז"ובכ, והמערכת הטבע

 :הכל את המנהיג הוא כי וידעו

 

 ד פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :היום אותו - ונוגה( ד)

 :י"ת וכן היה בראשית ימי שבעת של המיוחד כאור - תהיה כאור

 :פניו עור קרן כי( לד שמות) וכן בולטין קרנים כמין נראה הנקב דרך וזורח נוקב כשהוא מאור לשון - רניםק

 :להם באו הוא ברוך הקדוש של מידו - מידו

 :עליון בסתר למפרע חבוי שהיה עזו נגלה שם כתרגומו - עזו חביון ושם

   עזרא אבן

 :האש עמוד כמו הוא זה היה כאור ומלפני יוצא שהיה - ונגה( ד)

 :משה פני עור קרן כי כמו - וקרנים

 ד"ויו בו לילה תהיה ואז יומם המשכן על' ה ענן כי' וכתי עזך וארון אתה כמו הארון הוא - עזו חביון ושם

 א"הה מבעלי הוא או אותו כשנושאים ומכוסה וטמון חבוי שהיה הארון עזו חביון וטעם ףאל תחת חביון

 :זעם יעבר עד רגע כמעט חבי כמו

   ק"רד

 :ההר בראש אוכלת כאש' ה כבוד ומראה בתורה שאמר מה זהו - תהיה כאור ונוגה( ד)

 בלשון קרנים ואמר למשה לו לקה מיד היה ההוא הזיו כלומר משה פני עור קרן כי זהו - לו מידו קרנים

 :ובנסתר בנראה מזהירות והיו שנים שהיו למשה שנתן הלוחות על קרנים מ"וי צדדין שני הפנים כי שנים

 ולאחריו לפניו ההוא כיום היה לא כי ההוא היום עד מעוזו נחבא שהיה מה נגלה בסיני שם - עזו חביון שם

 אתה עליו ש"כמ הארון על עזו חביון מ"וי אלישר כל לעיני סיני הר על הגדול בכבודו יתברך לקה לו שנגלה

 :הלוחות נסתרות היו ושם עוזך וארון
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   דוד מצודת

 :היום כאור מאירה היתה אלישר לפני שהוליך האש עמוד של הנוגה - תהיה כאור ונגה( ד)

 :והתגברות ממשלה קרן אללישר בא' ה מיד -' וגו קרנים

 בארון הנתונים מרוםב וגנוזים חבויים מאז שהיו הלוחות הם עוזו חביון הלך אלישר במחנה -' וגו ושם

 (:קלב תהלים) עזך וארון אתה ש"כמ עז הנקרא

   ם"מלבי

 ומגיה עליו המתפלש האור את מקבל רק מעצמו אור לו שאין הדבר הוא הנוגה. תהיה כאור ונוגה( ד)

 שאור הגם בנמשל וכן, השמש מאור מקבל שהוא נוגה לו יש רק עצמו מצד אור לו שאין הירח כמו, אותו

 האור כמו הנוגה תהיה ז"בכ, האור מן נוגה רק שם יהיה ולא, הודו יכסה השמים כי בארץ יתגלה לא' ה

 הנעלמת ההשגחה שגם, בעצמו האור השיגו כאילו ואורו' ה תהלת בו ישיגו אדם שבני ל"ר, העצמי

 עד, הנוגה על קרנים יליאצ האור שמן, לו מידו קרנים והשגחתו' ה אור בה להכיר די תהיה, אז ומעוטפת

 וברקיה אורה קרני תשלח הנסתרת ההשגחה שגם ל"ר, לכל ניכר גדול באור ויבריק יקרן הנוגה שגם

 הוא מתראה בלתי ונחבא נסתר, בחביון חבוי' ה שאז הגם, עזו חביון ושם', ה השגחת את כולם שידעו

 :בגלוי נודע ובלתי מתחבא אשהו הגם, חייהו שנים בקרב ש"כמ, וקיים חי והוא בהנוגה שם נמצא

 

 ה פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 למלאך טורדו אללישר תורה הוא ברוך הקדוש שנתן בשעה אגדה במדרש מצאתי - דבר ילך לפניו( ה)

 ואתה יום' ארבעי לסוף בך לכפור שעתידה אומה ולומר לקנתר יעמוד שלא אחרים לדברים להפליגו המות

 ':התור את להם נותן

 :לסיני עמו באו רשף מלאכי - רגליול רשף ויצא

   עזרא אבן

 :הכבוד ששם הארון או הכבוד לפני - לפניו( ה)

 ':הצרע וגם כדרך העמים להרג - דבר

 :דבר אכולי כמו רשף ולחומי דבר כמו - רשף ויצא

   ק"רד

 לארץ אלישר כשנכנסו העמים על' פי ע"א אברהם' ר והחכם מדבר במתי ל"אאז' פי - דבר ילך לפניו( ה)

 ':וגו העם כל את והמותי לפניך אשלח אימתי את ש"כמ

 השורפת חמה שהיא הקדחת חולי והוא רשף ולחומי וכן שונות במלות כפול והענין דבר כמו - רשף

 :מהרה וממיתה

 :לרגלי אותך' ה ויברך כמו לסבתו - לרגליו

   דוד מצודת

 י"ע ל"ר אותם לשרוף אש רשפי יצא ביאתו ועם הכנענים את להרוג הדבר הלך הארון לפני - לפניו( ה)

 :הכנענים את כבשו למלחמה עמהם ההולך הארון

   ם"מלבי

 היינו לרגליו יצא ורשף, אויביו את ולהמית להדביר, החבוי ההוא העוז לפני דבר ילך ז"שבכ. לפניו( ה)

 חיה היא ז"בכ, במחבא חבויה ומעוטפת נסתרת ההשגחה שתהיה שהגם, ולאבדם להשמידם לסבתו

 :אש ורשפי דבר טבעיות רעות י"ע' ה אויבי את להכניע תרבס פעלים ורבת

 

 ו פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 נצב כדאמר עומד ומדד מדה כנגד מדה להם למדוד המבול דור בדין לדקדק המתין - ארץ וימודד עמד( ו)

 :בדינם ומדקדק ממתין( ג ישעיה) עמים לדין ועומד' ה

 :ונונד וברותחים קילקלו ברותחים - ארץ וימודד

 בראשית) אחת שפה הארץ כל ויהי כדכתיב בעצה כולם באו אחת שפה שהיו ידי שעל הפלגה בדור - ראה

 (:יא
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 (:יא ויקרא) בהם לנתר( לז איוב) ממקומו ויתר כדאמר לשון לשבעים הקפיצם - גוים ויתר

 :ם"העכו שרי - עד הררי

 :הוא שלו עולם של מהלכו שכל להם הראה - לו עולם הליכות

   עזרא בןא

 :גוים ויתר וזהו נמס מיד עליו עינו ששם מ"כ וטעם לשבטים ונתחלקה כנען ארץ נמדדה - עמד( ו)

 המלכים על שעבר משל דרך הוא או מתפוצץ היה הכבוד עליו שעבר מקום שכל הטעם - ויתפצצו

 :אימה שאחזתם

 :עולם והליכות מישור והיו לפניהם הגבעות - שחו

   ק"דר

 :וחבל במדה וחלקוה הארץ שכבשו עד שנה עשרה ארבע בגלגל הארון עמד - ארץ וימודד עמד( ו)

 כלומר הארץ על בהם לנתר כמו ויקפץ' פי ויתר הארץ מן הגוים לנתר והביט ראה משם - גוים ויתר ראה

 :ממיתם היה לבד בראייה ואלכ אלישר לפני ומפילם הארץ גויי מנצח והיה בגלגל היה כבודו

 יפוצץ וכפטיש כמו הפיזור עם שבירה ענין ויתפוצצו עולם גבעות וכן כנען למלכי משל - עד הררי ויתפוצצו

 :סלע

 :שחחו תחתיו מן הכפל חסר והוא הכפל מפעלי - שחו

 גרשל זה ולהשפיל זה להגביה כרצונו בהם יעשה לפיכך יתברך לקל כלם העולם מהלכי - לו עולם הליכות

 זה פסוק תרגם ויונתן והכוכבים הגלגלים מהלכי על מתנהג העולם כי עולם הליכות ואמר זה ולהנחיל זה

 בעולם קואל שאין מדמים והיו בו מכירים היו שלא הדורות האל לומר רוצה הפלגה דור ועל המבול דור על

 כמו מדה כנגד מדה להם שמדד וימודד במלת ל"ור בכל ומשגיח הכל אדון הוא כי להם והראה עמד

 :נדונו וברותחים קלקלו ברותחים ל"רז שאמרו

 הארץ כל פני על משם והפיצם עצתם ובטל המגדל לבנות אחד במקום כולם שנועדו ראה - גוים ויתר ראה

 :לו עולם הליכות כי להם והראה

 :תבתישכ כמו' וכו ארעא ואזיע אתגלי י"וכת שפירשתי כמו משל דרך על - עד והררי עולם גבעות

   דוד מצודת

 :בחבל במדה לשבטים וחלקוה אותה כבשו בארץ הארון עמד כאשר - ארץ וימודד עמד( ו)

 :מארצם לגרשם הכנענים את מעתיק היה בארץ עינו שם הארון כאשר - ראה

 העולם ותמימ הקבועות הגבעות והושפלו ומשתברים מתפוצצים היו מעולם הקבועים ההרים - ויתפוצצו

 :ונפלו כרעו הכנענים שרי ל"ר

 של הכל המה מטה ושרי מעלה שרי העולם ומנהיגי מוליכי שכל לפי היה וזהו ל"ר - לו עולם הליכות

 :כרצונו בהם לעשות ה"ב המקום

   ם"מלבי

 הנהגה להנהיג ויתעורר ההוא העוז שיעמוד עת(, תודיע שנים בקרב פעלך ש"מ מפרש עתה. )עמד( ו)

 גבולות וימודד, מלכין ולהעדה מלכין להקים הממלכות גבולי יחליף, ארץ וימודד אז, גלויה בהשגחה תנסיי

 ינתרם, גוים ויתר אז, וישגיח יראה רק עיניו יעצום שלא עת ל"ר, ראה. ארצות לכובשי בחבל לחלקם ארץ

 התקיפים ורדתה אל משל שהוא, עולם גבעות וישחו עד הררי יתפוצצו ואז, בשבי ויוליכם ממקומם

 כי כולם יראו אז כי, יודיע שנים בקרב פעלו ואז, ומארצותם מכסאותם ארץ מוסדי והאיתנים והעריצים

 כוכבי אל לא הפרטיית השגחתו אלו בעצמו' לה מיוחסת ותהלוכותיו העולם שההנהגת, לו עולם הליכות

 :וכסיליהם השמים

 

 ז פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :אלבישר שנמצא - און תחת( ז)

 :כתרגומו הכל' וגו יריעות ירגזון לפניך' ובהתכנע אלישר את ומחבלים בגלוי שעומדים - כושן אהלי ראיתי

   עזרא אבן
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 זה להיות הוא נכון גם יעמד שלא און במקומות תקועים היו כאילו נפלו כושן אהלי כי הטעם - תחת( ז)

 :החלום בדברי גדעון דבר על מדין וארץ רשעתים כושן לדבר רמז

   ק"רד

 ובמלחמת קנז בן אלעתני ידי על רשעתים כושן במלחמות לנו שעשה גבורות עתה הזכיר - און תחת( ז)

 וקיום העמדה להם היה שלא במקום כלומר תקועים אהלים אותם ראיתי און במקום ואמר מדין עם גדעון

 :אהלים אותם לוהפי אלעתני את' ה הקים כי

 ורגזו היריעות פרישת הוא האהל כי מדין ארץ יריעות אהלי ל"ר יריעות אותן רגזו - מדין ארץ יריעות ירגזון

 ראיתי שעשיתי און תחת מ"וי האהל ונפל ואמר שעורים לחם צליל בחלום שאמר כמו עליהם גדעון כשבא

 ארץ יריעות ורגזו עלי יתברך לקה רחם תשובה עשיתי וכאשר בארצי עלי רשעתים כושן שבא כושן אהלי

  ':וגו לטעותא אלישר בית פלחו כד י"וכת גדעון י"ע מפני מדין

   דוד מצודת

 לא כאומר בהם למשול אלישר בארצות עומדים רשעתים כושן אהלי ראיתי האון בעבור - און תחת( ז)

 :בידו הניחם העון בגמול א"כ למו הושיע לא יד מקוצר

 ביניהם שבא גדעון בימי וזהו מדין ארץ יריעות ירגזון יואל בקראם הלא כי ל"ר - מדין ארץ יריעות ירגזון

 :בשופטים ש"כמ זה את זה והרגו חרדה

   ם"מלבי

 נס ינוסס שאז, הגאולה עת כשיבא שיהיה מה שהוא, יבוא מתימן קואל ש"מ לפרש מתחיל עתה. תחת( ז)

 הגלו בחשך לאשר שיאמר מה הנפלאות התחלת ומצייר, הטבע מדרך למעלה ונפלאות בנסים להתנוסס

 כוש לנהרי מעבר( ג' סי צפניה) ש"כמ, רוןלבצ ישובו כוש לנהרי מעבר שהגלו השבטים שעשרת דהיינו

 יצאו ומשם, האלה הנדחים אל סמוכים שהם כוש לבני ושבר און יתחיל ואז, מנחתי יובילון פוצי בת עתרי

 ראיתי און תחת א"ועז, לארצם ישובו אלישמע ארצות דרך כי, אלישמע אומת עם להלחם השבטים עשרת

 יםאלהישמע שארץ, )מדין ארץ יריעות ירגזון אז, ושבר און תחת יהיו הכושים שאהלי בעת, כושן אהלי

 יםאללישמע יוסף את וימכרו מדינים אנשים ויעברו ש"כמ, מדינים נקראים יםאלישמע כי, מדין ארץ קורא

 בני ארצות שירגזו היינו(, הם יםאלישמע כי מדין על אמר'( ח' סי שופטים) וכן, אותו מכרו והמדנים' וכו

 :בם ילחמו תנופה ותבמלחמ כי אלישמע

 

 ח פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :כתרגומו המקרא ופירוש עשה האל שכל הראינו קיימות שהן תמיהות יש -' הבנהרי( ח)

 :ישועה לנו - מרכבותיך

   עזרא אבן

 מידת דורש שהוא גבורתו לספר יחל עתה' ישר בעבור השם גבורות לספר עתה השלים - הבנהרים( ח)

' ה וגבורת בה ישבו חיתך' שאמ אחר יםקאל תניף נדבות גשם דוד הזכיר כאשר' להשקות אלישר ארץ

 העננים יעלו איך לתמוה יש כי מטר הנותן ואחריו גדולות עושה וכתוב להמטיר בצואתו ודור דור בכל' תרא

 על השם שיצום מקום לא להמטיר והולכים' מהי עולים כשהעננים הים למי הקורא כמו מהים וכן מהנהרים

 :שמו צבאות' ה וישפכם כתוב כן

 עב על רוכב' ה הנה כמו סוסיו' שקרא בעבור תתמה אלו רצונו מקום על להמטיר שיצום עבים הם - סוסיך

 :הארץ יושבי להושיע ישועה וטעם רכובו עבים השם קל

   ק"רד

 בהם' ה אף חרה אם לנהרים היה זה מה אמר סוף וים הירדן בקיעת זכר -' ה חרה הבנהרים( ח)

 ראינו שהרי בנהרים' ה האף שחרה נראה אמר אפך בנהרים ואם ואמר לחזק ש"במ הענין וכפל כשנבקעו

 :הסדר על הניסים זכר ולא סוף ים בקיעת על עברתך בים אם וכן ומליצה משל דרך וזהו נבקע שהירדן

 :בים רמה בוורוכ פרעה סוס כנגד - סוסיך על תרכב כי
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 הם ורוכביהם למלחמה מוכנים שהסוסים לפי משל דרך וזה ישועה לנו היה מרכבותיך - ישועה מרכבותיך

 מלחמה ליום מוכן סוס ואמר לתשועה הסוס שקר שאמר כמו בהם' ה יד תהיה לא אם ברוב המנצחים

 :וגומר ומשירייתהון מלכיהון על הא משל דרך הבנהרים תרגם ויונתן התשועה' ולה

   דוד מצודת

 :בתמיה מימיו להחריב בו אפו חרה וכי אלישר לפני הירדן את המקום כשקרע -' ה חרה הבנהרים( ח)

 :לחוזק ענין כפל הוא - בנהרים אם

 :מימיו להחריב עברה עליו נתמלא וכי הים את כשקרע - עברתך בים אם

 בקעתם ולכן לעמך להושיע ישועה של במרכבותיך סוסיך לע שרכבת לפי הסבה שהיתה אאל - תרכב כי

 :אלישר תשועת בעבור נעשה שזה לומר מליצה ענין והוא הבקיעה דרך ללכת

   ם"מלבי

 ונהרות ימים יחרבו אלישר מעברות מ"שבכ מצייר' א בצד. נשגבות פה יצייר המליץ. )הבנהרים( ט - ח)

 מושבות מ"שבכ, לו מתנגד ציור מצייר אחר ובצד'. ט' ח בפסוק יצייר וזה, גאולים לעבור לחרבה ויהיו

, אומר( ד"יו מפסוק יצייר וזה, הכל וישטפו הרים ויכסו יעלו והמים דכים נהרות ישאו יםאלהישמע

 ים לשון את' ה והחרים( א"י' סי ישעיה) ש"כמ ליבשה ויהיו יםוהימ הנהרים יבקעו אז כי', ה חרה הבנהרים

 על' ה אף חרה כאילו זה ומצייר, בנעלים והדריך נחלים' לז והכהו רוחו בעים הנהר על ידו והניף מצרים

 אשר', ה חרה בנהרים וכי הכתוב ושיעור, מימיהם ויוביש יחרימם שלכן הים על עברתו ושפך הנהרים

 אומר מטות שבועות קשתך תעור עריה ש"ומ. )ארץ תבקע נהרות ישועה מרכבותיך סוסיך על תרכב בעת

 ומרכבותיו' ה סוסי על תרכב( הישועה) היא אשר, חי מופשט כעצם הישועה מציין( מוסגר מאמר הוא סלה

 ההיא בעת אלישר לתשועת ותלך' ה רכב על תרכב שהישועה ובעת, אלישר את להושיע במהירות ותבא

 הזכיר ומדי, גאולים לעבור דרך בם ותעשה, לגזרים הנהרות את תבקע הארץ אז ל"ר. ארץ תבקע נהרות

 הקשת של הציור המליץ ברוח עלה, ושוטפים הזורמים המים כח הכנעת שהיא והנהרות הימים מי חורבן

 יתגלה וכאילו, המבול במי הארץ את וישטוף יעלה שלא המים יסוד להכנעת הניתן הברית אות שהוא

 המליץ ז"שע, הארץ לכסות יזידון ולא המים ישובו ברית לאות נתן אשר' ה קשת ומפני המים על תהקש

 להראות תתעורר היא המים את יכניע שהוא' ה של הקשת ל"ר, קשתך תעור עריה( מוסגר במאמר)

 הקשת יתראה שאז, נשבע אשר השבועה את' ה יזכור עת יתגלה והקשת, ומגולה ערומה ל"ר, עריה

 נפש כל ובין יםקאל בין עולם ברית לזכור וראיתיה בענן הקשת והיתה ש"כמ ושבועה ברית אות שהוא

 נח וברית המבול שבועת להזכיר יבא לא, להחריבם המים על שיתגלה הזה הקשת כי ימליץ ז"עפ, חיה

 דומה שהיא, הימים באחרית לפדותם השבטים אל' ה שנשבע השבועה שהיא, אחרת שבועה יזכיר רק

 כן הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי כי( ד"נ' סי ישעיה) ש"כמ, המבול ועתכשב

 השבועה, מטות שבועת של האומר יזכר הקשת י"שע אומר מטות שבועות ש"וז. עליך מקצוף נשבעתי

 (:מוסגר מאמר שהוא לציין בא סלה ומלת, )ושבטיהם אלישר למטות שנשבע

 

 ט פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :גבורתך נגלית נגלה - קשתך תעור עריה( ט)

 :לשבטים שנשבעת שבועות - מטות שבועות

 :דבר שם שהוא למעלה וטעמו( סגול ל"ר) פתח נקוד אומר, לעולם המקוים מאמר - סלה אומר

 :כתרגומו - ארץ תבקע נהרות

   עזרא אבן

 תבל תכון אף משקל על אחר משרש נפעל מבנין תעור לתומ מגן ערה וקיר כמו גילוי לשון - עריה( ט)

 שבועות וטעם הגשם ביום בענן יהיה אשר הקשת כמראה וזאת הקשת תגלה ותעור הקשת סימן ו"התי

 :סלה מאמרך לקיים נשבעו המטות כאילו חניתך ברק כתוב וככה' החצי על' מטו

 :נהרות כמו שתעשה עד הפעולה היא הבקועה שהיא והארץ השם לנוכח - ארץ תבקע נהרות

   ק"רד
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 כן הסוס לרוכב אללישר ותשועתו במצרים עשה אשר הגדולה ידו שדמה כמו - קשתך תעור עריה( ט)

 ותעור ועריה ערום כמו שם והוא עליהם זרועך נגלתה כמו גלוי ענין עריה' ופי הקשת לתופש אותה דמה

 פשוטה גלוי בענין וכן העין מנחי נפעל ותעור ד"הלמ ומנחי עריה יכ משרשו שאינו אאל גלוי ענין כן גם

 :מעוריהם אל הביט למען ועורה

 אלישר למטות הארץ להם לתת לאבות שנשבעת השבועות לקיים זה כל עשית - סלה אמר מטות שבועות

 :קדש חדש בשקל שם אומר שאמרת האומר לקיים כלומר סלה אמר זהו

 נוזלים ויוציא שכתוב כמו הנהרות כמו רבים מים להם לתת היבשה רץהא להם בקעת - תבקע נהרות

  :יונתן תרגם הזה הדרך ועל מים כנהרות ויורד מסלע

   דוד מצודת

 לאבות שנשבעת השבועות כי זה והיה הכנעני מול ללחום קשתך נגלתה נגלה - קשתך תעור עריה( ט)

 הארץ בקעו הנהרות ולכן תבוטל ולא לנצח עומד השבועה של האומר אותו אלישר למטות הארץ לתת

  :לרשתה בארץ ויבואו בצמא ימותו לבל במדבר לשתות ימצאו למען מים להנביע

 

 י פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :זה עם זה שנדבקו ארנון נחלי הרי - הרים יחילו ראוך( י)

 מלמעלה והבאים נהר של לשפולו מיםה שטף קילוח ועבר המים נכרתו תמו בירדן בעברם - עבר מים זרם

 :עמדו קמו

 :הארץ יושבי שבחוהו - קולו תהום נתן

 :לו הודו' השמי צבא - נשא ידיהו רום

   עזרא אבן

 :הרעם מקול - יחילו ראוך( י)

 :ההרים על עליהם - עבר מים זרם

 שנשבע משל דרך ידי שמים אל אשא יכ כמו תהום היפוך רום וטעם והנהר הים שאון - קולו תהום נתן

 :הגשם על גבורתם הראו שהשמים פירושו או עולם של ברומו נשבע הוא כאילו

   ק"רד

 הנפלאות ראו ראוך וזהו אלישר מפני וחלו שנמוגו כנען למלכי משל הוא הרים - הרים יחילו ראוך( י)

 יעקב וירא וכן הראיה כמו הברורה השמיעה כי הראיה םוטע האמורי מלכי ועם במדבר אלישר עם שעשית

 :במצרים שבר יש כי

 :ונכרתו תמו הערבה ים עד עברו בירדן העוברים מים זרם - עבר מים זרם

 :קול נתנו הירדן מי בהבקע - קולו תהום נתן

 והיו דותיוג כל על מלא היה הירדן כי מאד רם והיה אחד נד קמו מלמעלה היורדים המים - נשא ידיהו רום

 אחר בענין ת"וי לרום ידו נשא התהום נשא ידיהו רום זהו גבוה אחד נד קמו וכשעמדו רבים מים

 ':וגו דסיני טורא על באתגלותך

   דוד מצודת

 הנסתרים את והרגו לזה זה ונתקרבו ממך ורעדו חלו אלישר לפני עובר ארנון הרי ראוך כאשר - ראוך( י)

 :ההרים בבקיעי

 :אללישר הנס להודיע ההרוגים מאברי והעלה ההרים בין עבר הבאר מי זרם - עבר מים זרם

 :הנס נודע ידו על ל"ר הנס לפרסם קולו השמיע הבאר מי עומק - קולו תהום נתן

 :בנפלאותיו הכירו כולם כי למעלה עד אז נשא המקום יד כח רוממות - נשא ידיהו רום

   ם"מלבי

 לעשות העולם את ולשטוף ההרים ראשי על לעלות המים יתנשאו איך השני הציור בא עתה. ראוך( י)

 מתנשאים המים כי הרים יחילו ראוך ש"וז. עליו הגובר המים מיסוד העפר יסוד שיחרד עד, גויםב נקמה

, ולכסותם ההרים אל לעלות לרום ידיהו ונשא עליו קולו תהום נתן עבר אשר מים זרם, עד הררי על לעלות

 ידיו את הזרם ישא התהום פקודת י"וע, ושוטף העובר מים של זרם על ופקודתו קולו נותן שהתהום מצייר
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 לקול תהום אל תהום( ב"מ' סי תהלים) ש"כמ המים על קולו יתן התהום כאילו תצייר המליצה כי, הרום אל

 שיעברו שבמקום ש"מ נגד מגביל ציור וזה ההרים ראשי אל לעלות המים יתנשאו התהום קול י"וע, צינוריך

 :הארץ על המים יגברו אלישר צוררי במקום ובהפך, ותחריבם הנהרות על הארץ תגבר אלישר

 

 יא פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 מלחמת על ופירשוה בסופה א"ה לה הטיל בתחלתה ד"למ שצריכה תיבה כל במדוריהון - זבולה עמד( יא)

 :כתרגומו גבעון

 :אלישר - יהלכו חציך לאור

   עזרא אבן

 יוכלו חציך לאור כי בלילה לירח ולא ביום לשמש צורך אין והטעם בזבולו עמד מהם אחד כל - שמש( יא)

 :אדם בני ללכת

 :כפול הטעם - לנגה

   ק"רד

 :אויביו גוי יקום עד הירח וכן השמש להם שעמד המלכים עם יהושע במלחמת - ירח שמש( יא)

 לילה א"כה נוספת א"ה זבולה, השמים בחצי השמש ויעמוד ש"כמ להם ומעון זבול שהם בשמים - זבולה

 :מלעיל המלה כי

' ה שהשליך הברד ואבני הברקים לאור אחריהם רודפים ומצרים בלילה הלכו אלישר - יהלכו חציך לאור

 פי על ואף לאור הלכו אלוישר בהם נגפו והאויבים וחניתו י"הש חצי הם והברקים אלישר בני מפני בנוסם

 הברק אבני יפלו לא כי ברקים הזכיר ואלכ הוא הרי דהבר אבני שהזכיר כיון ברקים בפסוק הזכיר שלא

 שהרי המלחמה היתה ובלילה וביום בלילה אורה ונותנים מבהיקים לבנים הברד אבני גם ברקים בלא

 עם בלילה הירח שהאיר נס בתוך נס היה והנה אויביו גוי יקום עד כן גם שיעמד הירח על יהושע התפלל

  :הברד

   דוד מצודת

 השמש וידום ש"כמ מהלכה הלכה ולא במדורה מהם א"כ עמד יהושע בימי - זבלה עמד ירח שמש( יא)

 (:י יהושע) עמד וירח

 :זרועך בכח הצליחו ל"ר ביותר המבהיק ה"ב המקום חצי ברזל לאור הלכו ועמו יהושע - יהלכו חציך לאור

 :ש"במ ענין כפל הוא -' וגו לנוגה

   ם"מלבי

 יעמדו, קרב ביום ל"לע אלישר אויבי עם שילחם זו שבמלחמה עוד מצייר. זבולה עמד ירח שמש( יא)

, הכנענים על שנפלו כמו גבישאל אבני יפלו אז ושגם, יהושע בימי שעמדו כמו בזבולם והירח השמש

 לא והירח השמש שיעמדו שמה מצייר, ויהומם וברקים ויפיצם חציו ישלח' שה, יהלכו חציך לאור א"שעז

 ילכו לא אז כי, אויביו גוי יקום עד וםד בגבעון שמש שאמר יהושע בימי שהיה כמו לאורם שילכו כדי יהיה

 השמים וצבא והירח השמש יפעלו לא שאז והמליצה, יהלכו חציך לאור רק והירח השמש לאור

 :אמצעי בבלי מאתו יהיה והכל המלחמה' לה כי, במעגלותם

 

 יב פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :ם"עכו' שבע לגרש - ארץ תצעד בזעם( יב)

   עזרא אבן

 :גוים תדוש מיד הארץ אל בזעם תצעד כאשר ככה הנהרים ועל הים על תזעם כאשר הטעם - בזעם( יב)

   ק"רד

 :גוים תדוש באף ואמר ש"במ הענין וכפל בארץ עליהם צעדת גוים' ז על בזעמך - בזעם( יב)

   דוד מצודת

 :הארץ שבייו רמסת - ארץ תצעד( יב)
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   ם"מלבי

 בזעם ארץ יצעד בעצמו' ה רק להושיע' ה רכב על ישועה תרכב לא זה בצד כי. ארץ תצעד בזעם( יב)

 :גוים ידוש ובאף הדין ובמדת

 

 יג פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :ודוד שאול - משיחך לישע( יג)

 :ם"עכו חומות - יסוד ערות

 :והמגדלים החומות גובה הוא - צואר עד

   עזרא אבן

 :עמך ישועות בעבור - יצאת( יג)

 :יהודה מלך - משיחך את לישע

 :ראש כל - מחצת

 :םצואר עד יסודם לגלות - ערות

   ק"רד

 לישע לעתיד תצא כן גוים' ז לארץ בהכנסם עמך לישע שיצאת כמו - משיחך לישע עמך לישע יצאת( יג)

 ומה לארצם ושובם מהגלות ותוציאם ותושיעם תצא כן גוים' ז לארץ בהכנסם לישעם שיצאת כמו עמך את

 על אף הנבואה כי ברוב זה יבא הנבואה בדבריו כמוהו ורבים עתיד במקום עבר נקבת מחצת יצאת שאמר

 :עבר בלשון בה יזכרו לפיכך נתקיימה ואלכ היא הרי עתידה שהיא פי

 :דוד בן משיח הוא - משיחך

 :גוג הרשע מחיל ראש תמחץ אז - רשע מבית ראש מחצת

 שרי והם םצואר עד יסודם תגלה וכן מגוג מלך והוא ראשם תמחץ' כלו צוארם עד תגלה' כלו מקור - ערות

 הוא ויסוד לראש קרוב הוא והצואר בה היסוד עד ערו ערו וכן גלוי ענין ערות אתו אשר והמלכים החיל

  :המחנה גדולי על משל הוא' לפי וקיומו הבנין עיקר

   דוד מצודת

 התשועה על מריא יהודה מלך חזקיהו ועל משיחך את ולהושיע עמך את להושיע יצאת מעולם - יצאת( יג)

 :אשור מלך מסנחריב

 :בהם המכה המלאך י"ע סנחריב אנשי כל הרגת ל"ר רשע מבית ראש כל ורצצת מחצת אז - ראש מחצת

 שהחיות הצואר שהוא החוזק עיקר עד ל"ר גליתו הצואר עד ממקומו להוציאו היסוד את גלית - יסוד ערות

 :לקום יוסיפו לא עוד כי סלה עולם ועד המחנה כל האבדת כלומר בו תלוי

   ם"מלבי

 ךהמל יתגלה אז כי משיחך את ולישע עמך את לישע שיצאת בעת הגאולה בעת יהיה וזה. יצאת( יג)

 במחץ הרשע של ראש תמחץ רק אם, רשע מבית ראש מחצת ואז, יושיעהו' וה' ה מלחמות וילחם המשיח

 עד והמוח הגלגולת שהוא גויתו של יסוד את ותשרש תעורר הזה הקיטן המחץ, צואר עד יסוד ערות, קטן

 :התפלה של' הב החלק נשלם בזה סלה, הצואר

 

 יד פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 בו רודה שהיית מטה' הי והוא להפיצני סערה ברוח סוערים שהיו וסיעתו סנחריב - ראש מטיוב נקבת( יד)

 :בהם לרדות בא' שהי במטיו גייסותיו ראשי נקבת להפיצני וסער וכשבא ם"העכו את

 (:ג דברים) הפרזי ערי( ב זכריה) ירושלים תשב פרזות כמו וטירותיו עריו ראשי - פרזיו ראש

 :עני עם הקרואים אלישר במסתר עני לאכול יכולים יוכשה היו - עליצותם

   עזרא אבן

 :משיחך ישועת הפך הגוים מלך הרשע - נקבת( יד)

 ואסערם כמו יתנועעו יסערו עתה והנה פרזיו על ומלך ראשו שהוא ראשו נקבת לבדו הרשע על - במטיו

 :אלישר את להפיץ להפיצני וטעם
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 ארץ שתרעב בעבור ישמחו אמר משה' ור העמים יאכלום מפוזר יהיה וכאשר לבי לץע כמו - עליצותם

 :ממנו יחטף שלא בסתר לחמו יאכל העני כי אלישר

   ק"רד

 לפי פרזיו וקראם חיילותיו כלומר פרזיו ראש תנקב עצמו גוג במטות כלומר - פרזיו ראש במטיו נקבת( יד)

 חומה להם שאין מקום בכל שמתפשטים הפרזות יושבי בפרזים ירושלים סביבות יםיושב והם לרוב שיבאו

 ה"שהקב ואמר אדם מרוב ירושלם תשב פרזות כ"ג ונאמר פרזות ארץ אל אעלה הוא אמר וכן שתסגירם

 בהם רבה' ה מהומת תהיה אמר וכן רעהו ראש את שבידו במטה איש וימחצו שינקבו בהם מהומה ישלח

 :תהיה באחיו איש חרב ואמר' וגו

 :בגוים אותם להפיץ עלי סערה ברוח שיבאו כלומר להפיצני סוערים שהיו אותם - להפיצני יסערו

 עני לאכול שחשבו בים שהיתה כמו להפיצני תהיה ושמחתם עליצותם במסתר עני לאכול כמו - עליצותם

 רואה' ה אין כי חשב כי ומרכל במסתר לאכלו וחשבו וחילו פרעה אחריו ורדף ממצרים כשיצאו אלישר והוא

 שדרכת עד וגומר אשיג ארדוף אויב אמר ש"כמ בשמחה לאכלו וחשבו במצרים שהיה כמו בים כחו ואין

 כי אלישר מפני אנוסה ש"כמ בעבורם להם נלחם' ה כי הכירו ואז מרכבותיו אופן את ויסר סוסיך בים אתה

 כי ראו כי בעבורם עתה להם נלחם כן מצריםב בעבורם נלחם שהיה כמו' ה כלומר במצרים להם נלחם' ה

 :מצרים מחנה את ויהם שאמר כמו לעבור יכלו לא והם ביבשה והעבירם הים להם בקע

   דוד מצודת

 כי הפרזי בערי היושבים אנשיו ראש כל נקבת בו לרדות שבא סנחריב של במטה - במטיו נקבת( יד)

 וביאתו בו נעשה אללישר לעשות שחשב מה כפי ל"ור חומה מוקף מקום יכילם לא ואלכ רבויים לגודל

 :במטהו ראשם נקב וכאילו נפל שם כי לרעתו היתה אנשיה את לאבד לירושלים

 מארצם להוציאם חפצו היה כן כי אחרות בארצות להפיצני סערה ברוח באו אשר - להפיצני יסערו

 (:בישעיהו= ב במלכים= ב"במ) ש"כמ אחרות בארצות ולזרותם

 רצו אשר בידם מעונים שהיו אלישר את לאכול שחשבו ואל כמו היה הצלחתם שמחת סוף - עליצותם

 כן נטבעו שם כי לרעתם והיה אלישר את לכלות שרדפו מצרים כמו ל"ור המדבר הוא במסתר לכלותם

 :נפלו שם כי לרעתם היה ירושלים על אשור ביאת

   ם"מלבי

 ראשם על וישטפו, אלישר על ורעות רבות צרות שיעברו העתים על ידבר עתה'(. ג לקח, )נקבת( יד)

 שם ולהכרית להשמיד העמים שהתאספו בעת[ א, פנים בשני הגלות זמן במשך היה וזה, הזידונים המים

 לבלע כולם שהתאספו נביאם קם בעת יםאלוהישמע, וחמורות קשות במיתות מ"בכ אותם והרגו אלישר

 בכל אותם אכלו ז"ובכ, כללי בשמד אותם השמידו שלא בעת[ ב, ואבדון בשמדות אלישר תא ולהשחית

 בעת, פרזיו ראש במטיו, וגזרת שדברת בעת היינו, נקבת א"ועז, וממונם רכושם את ולקחו במסתרים פה

 אשר גדודיו מספר היינו, פרזיו ראשי שהתפשטו בעת ל"ר, וחיילותיהם כנפיהם מוטות הטו שהעמים

 מערי ההמונים כל שהתפשטו המונים המונים העמים שהתפשטו בעת ל"ר הפרזות מערי ספוהתא

 מלחמת ללחום יםאלהישמע גדודי שהתפשטו בעת וכן, י"א את ולכבוש ירושלים על ללכת הפרזות

 אותם להפיץ אלישר על יסערו האלה שהגדודים, הגזרה דברת ל"ר, להפיצני יסערו נקבת ואז, אמונתם

 רב הרג עשו אמונתם על להלחם רבים המונים שהתאספו עת שבכל היה כן כי, ולאבדם הארץ מן ולגרשם

 שמחתם כל היה, במסתר עני לאכל כמו עליצותם ז"בכ בפרהסיא אותם השמידו שלא בעת או, אלבישר

 שלהם העניים את אכלו בפרהסיא כולם הרגו שלא שהגם, במסתרים אלמישר אחד עני לאכול יוכלו אם

 :ממונם את וגזלו ליחידים והרעו במסתרים

 

 טו פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :הים כחול הכבדים בחיילותיו - בים דרכת( טו)

 (:ח שמות) חמרים חמרים' ל בדגור י"ת - חומר

   עזרא אבן
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 ששבו עד לים תוליכם עביך כי הטעם סוסיך בים דרכת' ואת עלינו לצור לבוא מוכן האויב הנה - דרכת( טו)

 ':הנבוא זאת אלישר לשון על' או הנביא זה ובעבור אלישר ארץ תשקה ולא חומר כמו מימיו

   ק"רד

 בתהומות מצרים את והשלכת בו אלישר את והעברת סוסיך בים דרכת' ופי - סוסיך בים דרכת( טו)

 :סוסיך על תרכב כי בפסוק למעלה' פי סוסיך וטעם וטבעתו

  :חמרים חמרים מן וצבור נד חומר נוזלים נד כמו נצבו שאמר כמו - רבים מים חומר

   דוד מצודת

 רבים מים ובצבור בים דרכת עליהם העננים הם בסוסיך שם דרכת בים מצרים כשבא אז כי - דרכת( טו)

 :ולרעת אשור ביאת היה וכן לרעתם הרדיפה כ"א והיה ולאבדם עמהם להלחם

   ם"מלבי

 רבים מים חמר בהפך רק קדם בימי כמו מלפניך הים יבקע ולא, סוסיך בים שדרכת בעת אז. דרכת( טו)

 יכנעו ולא' ה בפקודת הזידונים המים יתנשאו עת מליצה שזה, ויגעש רעשי והים, יחמרו יהמו שהמים

 שיתקבצו העת על כ"ג ממליץ וזה, דכים בשאון אלישר את להטביע המים ירעשו בהפך רק', ה מפחד

 את ולהשחית לבלע מימיו יחמרו יהמו רק מזעפם ינוחו ולא כבירים רבים כמים ומגוג גוג במלחמת העמים

 :אלישר

 

 טז פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :מצראי אתדנו די דינא קדם מן מלכיא וזעו שמעית בבל אמרת י"ת - בטני ותרגז שמעתי( טז)

 :נשמע וקולו לזו זו נוקשות ששפתי עד רעד אחזני השמועה לקול - שפתי צללו לקול

 :ז"בלע ר"טינטי( יד' זכרי) הסוס מצילות לשון - צללו

 :עתמזדעז אני במקומי - ארגז ותחתי

 :צרה ליום מוכנת זאת מנוחתי אשר - צרה ליום אנוח אשר

 :לארצו בגדודיו לשוב עקב יגודנו הוא אשר העם את מתוכו להעלות אמר אשר ליום - יגודנו לעם לעלות

   עזרא אבן

 :הקול זה בעבור לקול וטעם, המאכל חסרון בעבור - בטני ותרגז שמעתי( טז)

 :המאכל שער הפה כי שפתי והזכיר מצלתים מגזרת זאת את זאת שתכה - שפתי צללו

 :תרקב העצם אז הבשר שידשן המאכל בהפסק כי - בעצמי רקב יבוא

 :אלישר בארץ במקומי - ארגז ותחתי

 :צר יבוא אם התבואה בבוא מנוחה שאמצא שחשבתי - אנוח אשר

 :הפוך הדבר והנה גדוד - יגודנו לעם לעלות

   ק"רד

 :גוג בא ביום ההיא בעת אלישר בה שיהיו הצרה בנבואה שמעתי הנביא אמר - שמעתי( טז)

 והשמחה וההמיה הרגז לשון יכון ללב כי לו מעי המו כמו ללב רמז ובטני, שמועה לאותה - בטני ותרגז

 :עליהם הלב לשון יפילו בכללם שהלב לפי אאל ולמעים לבטן לא וההשקט

 מרוב בזו זו השפתים השקת היא השפתים וצלילת שפתי צללו הזאת השמועה לקול - שפתי צללו לקול

 :ורעדה פחד

 :השמועה לזאת ירקבו בגוף אשר הקשה הדבר שהם עצמי' אפי - בעצמי רקב יבא

 :ארגז במקומי - ארגז ותחתי

 מנוחתי נהפכה והנה לארצי מהגלות ששבתי אחר בארצי שאנוח חושב הייתי אשר - צרה ליום אנוח אשר

 :צרה ליום

 עליו שיביא' כלו ושיגודנו אלוישר ירושלם לעם לעלות גוג שחשב היום הוא צרה ויום - יגודנו לעם לעלות

 יגודנו נח יהיה או רבים וכמהו אחד בענין וגדוד גוד ויהיה גדוד ענין עקב יגוד והוא יגודנו וכן העמים גדודי

 העת עד גוי מהיות נהיתה לא כמוה אשר צרה עת והיתה אללדני נאמר ההוא היום ועל הכפל תמורת
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 ת"וי זעם יעבור עד רגע כמעט חבי בעדך דלתך וסגור בחדרך בא עמי לך' הנבי ישעיה ואמר' וגו ההיא

  ':וגו שמעית בבל אמרת כן הפסוק

   דוד מצודת

 :בבטן וןהנת הלב ל"ר בטני תחרד ובעבורה דבר שמעתי הנה - שמעתי( טז)

 :וחרדה רעד מרוב בזו זו מקישות שפתי השמועה קול בעבור - לקול

 :בעצמותי רקבון בא הצער מרוב - רקב יבוא

 :המקומות מן במקום מדעתי להסיח אוכל ולא ואחרד ארגז עמדי מקום בכל ל"ר - ותחתי

 להיות מנוחתי מקום י"א אל אבא אשר לאמר שמעתי כי השמועה דבר וזהו ל"ר - צרה ליום אנוח אשר

 י"לא העליה ואלכ ל"ר הרבה גדודים יבא אשר העם אל לעלות ומפרש וחוזר צרה יום על שם מעותד

 :מהם נרדף להיות גוג גדודי אל תהיה

   ם"מלבי

 אנוח אשר שפתי צללו לקול ארגז ותחתי בעצמי רקב יבא בטני ותרגז שמעתי הכתוב שיעור. שמעתי( טז)

 חבלי שהם ורעות גדולות צרות מתוך רק ואלשיג א"שא בידיהם קבלה יהיה אלישר כי ל"ר, צרה ליום

 ש"וכמ, הולד שיולד קרובה התשועה כי התקוה תגדל כן החבלים שיגדלו שכל, יולדה כחבלי מושיד משיח

 יולד הגדולות הצרות שבעת, רוח ילדנו כמו חלנו הרינו' וכו בחבליה תזעק תחיל ללדת תקרב הרה כמו

, צרה ליום אנוח אשר שפתי צללו קול ש"וז, והגאולה התשועה סימן הם שהצרות ובטחון תקוה רוח אצלם

 יום יבא שבעת, צרה ליום אנוח אשר? הקול ומהו באזנים המצלצל עמוק דבור יצללו האומה שפתי שאז

 מוכנת היא שהצרה, יגודנו לעם לעלות והגאולה המנוחה אל סימן היא שהצרה, הגלות מן אנוח אז צרה

 ז"כ, אנוח ואני הצרה תעלה עליהם, ומגוג גוג למלחמת ויתאספו גדודים יתגודדו אשר העם אל לעלות

 רקב ויבא בטני ותרגז שפתי צללו לקול שמעתי כי א"ועז, בזה ויתנחמו הצרה בעת האומה שפתי צללו

 צרות מתוך רק להושע להם א"שא באזניהם יצלצל אשר הזה הקול מן ירגזו איברי וכל שבטני, בעצמי

 :משיח וחבלי והריגות גדולות

 

 יז פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :מעתה בבל מעשה לכל הצלחה אין שוב כמשמעו לפתרו ויש כתרגומו - תפרח לא תאנה כי( יז)

 :לבן שדה - ושדמות

 :הצאן דיר - ממכלה

   עזרא אבן

 כי ואף הלחים כי התאנים והזכיר בהם לחיות האדם ויוכל דם' שיעש דבר כל הזכיר - תאנה כי( יז)

 ותפוח ורמון ושקד אגוז כמו העץ ופרי הענבים וככה בו יחיה אשר בר דם באדם ומביאים מולידים היבשים

 מוליד הוא גם ירקות האדם בו יבשל כאשר זית ושמן יבולה הארץ ונתנה כמו יבול ומלת דם מולידים אינם

 :בתולדתו זית היה לא כאילו כחש וטעם דם

 :הבשר הזכיר גם קמה לפני ושדמה כמו - ושדמות

 :ממכלאותיך כמו - ממכלה

 :מלונם מקום - רפתים

   ק"רד

 לא כי אמר ומגוג גוג עם ירושלם על הנאספים העמים על מ"ד נאמר הזה הפסוק - תפרח לא תאנה כי( יז)

 תמק ולשונם בחוריהן עיניו תמקנה ש"כמ באיבריהם ינגפו ימותו שלא והנמלטים שם יכלו אאל יצליחו

 :בהם ילכו אשר העמים בכל לאות והיו בפיהם

 :יבולה הארץ ונתנה כמו פרי כמו - יבול

 :זרע שדה - ושדמות

 :ףאלב צאן ממכלאות כמו א"בה - ממכלה

 ':וגו תתקיים לא בבל מלכות ארי כן ת"וי הבקר בית והוא ל"רז בדברי בקר רפת כמו - ברפתים

   דוד מצודת
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 ואמצות גבורה קנו לא עדיין לתאנה הנמשלים אלישר ל"ר תאנהה פרחה לא עדיין אז כי - תאנה כי( יז)

 :למולם במלחמה לעמוד הלב

 מאכל הצמיחו לא עדיין והשדות כחוש רזה הוא עדיין הזית ופרי הגפנים על פרי יש לא עדיין - יבול ואין

 :לםלמו יעמדו ואיך המלחמה תכסיסי יודעים ואינם הלב אומץ להם אין עדיין לומר משל הוא ש"וכ

 בבבל בהיותם אלישר הנה ל"ור ברפתים בקר יש ולא מעטו כי כלאו ממקום נכרת הצאן - ממכלה גזר

 :הזה הרב המון מול יעמדו ואיך נתמעטו

   ם"מלבי

, חרב והכל שמם העולם שכל שיראו שבעת אומר הקול(, האומה שפתי שיצללו הקול מן זה גם. )כי( זי)

 רעב ושיהיה פריו יתן לא שהגפן ואמרו, מתחדשות רבות צרות בו בא דוד שבן דור ש"כמ, לישועה יצפו אז

 זית מעשה שושכח בגפנים יבול ואין תפרח לא תאנה אשר שתראה שבעת אומר שהקול ש"וז, רעות וכמה

 הבהמות בין בשדה הצומח בין שספו, צאן ממכלה שגזר שתראה בעת וכן, אוכל יצמחו לא תבואה ושדי

 :הגאולה סימן אז, והבקר הצאן

 

 יח פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :אעלוזה' בה, אלישר כנסת - ואני( יח)

   עזרא אבן

 :שיושיענו בשם בטחונו כי שמח לבו רק לבו ידאג לא הוא זה כן על כי בנבואתו הנביא אמר - ואני( יח)

   ק"רד

 הענין וכפל אלישר בישועת אעלוז אני גוג מחנה כשיכלו אלישר בלשון הנביא אמר - אעלוזה' בה ואני( יח)

 ':וגו למשיחך דתעביד ופורקנא ניסא על בכן יונתן תרגם וכן ישעי יקאלב אגילה ואמר שונות במלות

   דוד מצודת

 ':ה במשענת אשמח אני זה כל עם אבל - אעלוזה' בה ואני( יח)

 :ישעי יקאל בגבורות - ישעי יקאלב

   ם"מלבי

 בהשגחתו ל"ר ישעי יקאלב חדשה גילה אגילה וגם', ה כח יתעורר שאז, אעלוזה' בה אני אז, ואני( יח)

 :עלי המיוחדת

 

 יט פסוק ג פרק חבקוק י"רש

 :השיר בכלי כנגדו קול יתן והלוי בנגינותי לו' אנעי ה"ב בשיר המנצח לוי לבן - בנגינותי למנצח( יט)

 :וגומר מלאכת על לנצח ומעלה שנה עשרים מבן יםהלו ויעמדו( ג עזרא) אמר דאת כמה - למנצח

 :ז"בלע ש"אורגנידור ולהשפיל להרים קול נעימות לשון הוא - בנגינותי

   עזרא אבן

 :לאור יוציאני כחי - חילי' ה( יט)

 :אכשל שלא - ידריכני

 :תהלות בספר פירשתיו - למנצח

   ק"רד

 :אויבי לרדוף כאילות קלות - כאילות רגלי וישם חילי יםקלא' ה( יט)

 מכל גבוהה שירושלם לפי כן ואמר במותי וזהו בארצי וארמסם גבם על שאדרוך עזרני - ידריכני במותי ועל

  :בנגינותי למנצח ואמר, לי שיעשה הנס על ואשורר הארצות

   דוד מצודת

 :רב עם חיל במקום לי יהיה' ה הנה המעט אנחנו כי עם ל"ר -' וגו' ה( יט)

 :האויב אחר לרדוף כאילות קלות - כאילות

 אותי ידריך ה"ב המקום הנה האויב אחר לרדוף בהרים לדרוך נסיתי לא כי עם ל"ר - ידריכני במותי ועל

 :ירושלים סביבות אשר ההרים גבהי על לרדוף
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 :לה יחדתי אשר בנגון לנגנה בשיר המנצח ויל לבן נמסרה הזאת התפלה ל"ר - בנגינותי למנצח

  


