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Halacha – what is read? 

  תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק ג דף עד טור ב /ה"ד

 ובעצרת שבעה שבועות אית תניי תני בחדש השלישי

 

Shu”t Hashulchani p.122-123 

 

 

 

Mitokh Ha-Ohel (Parashah), p. 101-105, R’ Kenneth Brander: 
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  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא עמוד א

בחדש השלישי, ומפטירין +שמות י"ט+ בחבקוק, אחרים אומרים: +חבקוק ג'+ שבעה שבועות ומפטירין  +דברים ט"ז+בעצרת 
.עבדינן כתרוייהו, ואיפכא -והאידנא דאיכא תרי יומי במרכבה. +יחזקאל א'+   

  רש"י מסכת מגילה דף לא עמוד א

 ומפטירין בחבקוק - שמדבר במתן תורה אלו-ה מתימן יבוא במתן תורה.

 במרכבה - דיחזקאל, על שם שנגלה בסיני ברבוא רבבות אלפי שנאן.
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דקאמרי אחרים דאינהו בתראי לתנא קמא, בחדש השלישי ומפטיר  - והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא
קרינן ביום השני ואיפכא,  -ן בחבקוק ביום הראשון קרינן להו, ודקאמר תנא קמא בעצרת שבעה שבועות ומפטירי -במרכבה 

 דמתן תורה בששי בסיון.

 המסביר במגילה חידושי בתרא

 

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תצד סעיף ב

עד למנצח מן וה' בהיכל קדשו ביום השני קורים בפרשת כל הבכור עד סוף סידרא, ומפטיר קורא כמו אתמול ומפטיר בחבקוק 
 בנגינותי.

  ערוך השולחן אורח חיים הלכות פסח סימן תצד סעיף ד

וביום השני קורין כל הבכור ואם חל בשבת מתחילין עשר תעשר ומפטירין בחבקוק וד' בהיכל קדשו שכל הנבואה שם היא על 
מתן תורה ויציאת מצרים ומסיים למנצח בנגינותי ומנהגי הפיוטים יעשה כל אחד כפי מנהג מקומו רק התרי"ג מצוות כל 

ישראל אומרים בשבועות זו בנוסח זה וזה בנוסח אחר דבעשרת הדברות יש תר"ך אותיות כנגד תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע 
 דרבנן כי הכל מרומזים בהלוחות מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע ]ואנו מתחילין בהפטרה תפלה לחבקוק[:

 חג השבועות ס"ק כ"ח

 

Why? 

Who is he? When is he? What is he known for? 

Who Knows Twelve?- Rabbi Berel Wein 

p.1: One of the hallmarks of the prose of the Trei Asar prophets is that their messages to the 

Jewish people are frequently framed in the form of a debate – questions and answers – between 

God and His chosen people. Questions and answers in fact form the basis of Torah discussion 

and the faith of Israel. 

Before giving the Torah to the Jewish people at Sinai, God asked them if they were willing to 

accept it. Throughout the Torah, we are told that our faith and actions will be questioned by 

our children and later generations. The Pesach Seder is framed as a question-and-answer 
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discussion between generations. The entire Talmud is one long question-and-answer session 

between the great scholars of Israel. Jewish scholarship throughout the ages is mainly found in 

the rabbinic response: questions asked of the great scholars and the answers that they 

propose. 

p.4: The prophecy of Habakkuk is the ultimate debate between God and Israel. Habakkuk 

represents the People of Israel in this debate and voices clearly, even aggressively, the 

anguished complaints of Israel regarding its treatment throughout history. The nation clearly 

feels that it has been wronged by God and by the fate assigned to it. It storms against the 

injustices perpetrated by the nations of the world and demands to know how God allowed these 

things to happen. The opening chapter of the book of Habakkuk contains some of the strongest 

language and vehement accusations against the judgments of Heaven found anywhere in the 

Bible or rabbinic literature. 

p.6: For Jews, this debate is not a voluntary one. It is a central condition of the covenant of 

Sinai. It is no wonder that the prophets of Trei Asar formulate their prophecies in the format of 

debate, questions, and discussion, for this is the only way we can truly communicate with God 

and with our inner souls and eternity. 

  רש"י מסכת מגילה דף יד עמוד א

נבואה שהוצרכה לדורות - ללמוד תשובה או הוראה, וכל הנך ארבעים ושמונה הוצרכו, ובהלכות גדולות מנויין מסדר עולם: 
אל ים קזה פנחס, ויבא איש האל - )שופטים ב(אברהם יצחק יעקב משה ואהרן יהושע, פנחס ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים 

קרא אל המזבח בבית אל, מיכיהו בן ימלה בימי אחאב,  -זה אלקנה, עלי, שמואל, גד, נתן, דוד, שלמה, עידו  -)שמואל א' ב(  עלי
כולן  -עובדיה, אחיה השילוני, ויהוא בן חנני בימי אסא, עזריה בן עודד, חזיאל ]הלוי[ מבני מתניה, אליעזר בן דודו ממורישה 

אמוץ,  -ובימי ירבעם בן יואש הושע עמוס, ובימי יותם מיכה המורשתי, ובימי אמציה )ב' יט(, מים בימי יהושפט, בדברי הי
אמוץ אמר לאמציה מדוע דרשת אלהי אדום, ואליהו ואלישע ויונה בן אמיתי, ישעיה, בימי מנשה - יואל נחום חבקוק, בימי 

ברוך, נריה, שריה, מחסיה, חגי,  -ל, בשנת שתים לדריוש יחזקאל דניא -צפניה, אוריה מקרית יערים, ירמיה בגולה  -יאשיה 
זכריה מלאכי, ומרדכי בלשן, בסדר עולם, ועל דניאל אמרינן לעיל /מגילה/ )ג, א( אינהו נביאי ואיהו לאו נביא, אלא אפיק 

 דניאל ועייל שמעיה שאמר לרחבעם אל תעלו ואל תלחמו עם אחיכם בני ישראל, שנים לא ידעתי.

Shuli Taubes, Shavuout To-Go 5771:  

“One thing we do know for certain, of course, is his name, Habakkuk, which probably comes from the Hebrew root 

 meaning “to embrace.” At the end of the book, it becomes clear that this name is indeed an appropriate ,"חבק"

one for a man who chooses to embrace and cling to God regardless of the current political circumstances and 

despite what is happening to his people…” 

 

 

Artscroll The Rubin Edition, p. 259 

“Her son was the prophet Habakkuk, from the word חבקת, embrace (Zohar).”  
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  שו"ת שיח יצחק סימן תלה

 ועיי' בזוה"ק פ' בשלח דפוס אמשט"ד דף מ"ד ע"ב בנה של שונמית הי' נקרא חבקוק והוא חבקוק הנביא.

 

 מלכים ב פרק ד

 ח( ויהי היום ויעבר אלישע אל שונם ושם אשה גדולה ותחזק בו לאכל לחם ויהי מדי עברו יסר שמה לאכל לחם:

כי איש אלקים קדוש הוא עבר עלינו תמיד: ט( ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי  

 י( נעשה נא עלית קיר קטנה ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה והיה בבאו אלינו יסור שמה:

 יא( ויהי היום ויבא שמה ויסר אל העליה וישכב שמה:

 יב( ויאמר אל גחזי נערו קרא לשונמית הזאת ויקרא לה ותעמד לפניו:

אליה הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת מה לעשות לך היש לדבר לך אל המלך או אל שר יג( ויאמר לו אמר נא 
 הצבא ותאמר בתוך עמי אנכי ישבת:

 יד( ויאמר ומה לעשות לה ויאמר גיחזי אבל בן אין לה ואישה זקן:

 טו( ויאמר קרא לה ויקרא לה ותעמד בפתח:

אל אדני איש האלקים אל תכזב בשפחתך:ותאמר  את חבקת בן\למועד הזה כעת חיה אתיטז( ויאמר   

 יז( ותהר האשה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע:

 יח( ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקצרים:

 יט( ויאמר אל אביו ראשי ראשי ויאמר אל הנער שאהו אל אמו:

 כ( וישאהו ויביאהו אל אמו וישב על ברכיה עד הצהרים וימת:

( ותעל ותשכבהו על מטת איש האלקים ותסגר בעדו ותצא:כא  

 כב( ותקרא אל אישה ותאמר שלחה נא לי אחד מן הנערים ואחת האתנות וארוצה עד איש האלקים ואשובה:

הלכת אליו היום לא חדש ולא שבת ותאמר שלום:\את הלכתי\כג( ויאמר מדוע אתי  

לי לרכב כי אם אמרתי לך:כד( ותחבש האתון ותאמר אל נערה נהג ולך אל תעצר   

כה( ותלך ותבוא אל איש האלקים אל הר הכרמל ויהי כראות איש האלקים אתה מנגד ויאמר אל גיחזי נערו הנה 
 השונמית הלז:

 כו( עתה רוץ נא לקראתה ואמר לה השלום לך השלום לאישך השלום לילד ותאמר שלום:

יחזי להדפה ויאמר איש האלקים הרפה לה כי נפשה מרה לה כז( ותבא אל איש האלקים אל ההר ותחזק ברגליו ויגש ג
 ויקוק העלים ממני ולא הגיד לי:

 כח( ותאמר השאלתי בן מאת אדני הלא אמרתי לא תשלה אתי:

כט( ויאמר לגיחזי חגר מתניך וקח משענתי בידך ולך כי תמצא איש לא תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו ושמת משענתי 
 על פני הנער:
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מר אם הנער חי יקוק וחי נפשך אם אעזבך ויקם וילך אחריה:ל( ותא  

 לא( וגחזי עבר לפניהם וישם את המשענת על פני הנער ואין קול ואין קשב וישב לקראתו ויגד לו לאמר לא הקיץ הנער:

 לב( ויבא אלישע הביתה והנה הנער מת משכב על מטתו:

 לג( ויבא ויסגר הדלת בעד שניהם ויתפלל אל יקוק:

ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפו כפיו ויגהר עליו ויחם בשר הילד: לד(  

 לה( וישב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה ויעל ויגהר עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים ויפקח הנער את עיניו:

ויאמר שאי בנך:לו( ויקרא אל גיחזי ויאמר קרא אל השנמית הזאת ויקראה ותבוא אליו   

 לז( ותבא ותפל על רגליו ותשתחו ארצה ותשא את בנה ותצא: פ

 

Shuli Taubes, Shavuout To-Go 5771:

 

  רד"ק חבקוק פרק א

הנביא הזה לא ידענו דורו ולא משפחתו ובסדר עולם יואל נחום חבקוק נתנבאו בימי  -א( המשא אשר חזה חבקוק הנביא 
לא נקראו על שמו ונבואתו על נבוכדנצר על הרע שעשה לישראל מכל העמים והתנבא על מנשה ולפי שלא היה מנשה כשר 

הרע שיעשו פרס ומדי לזרעו באחרונה והחל להתרעם כנגד הקל יתברך על מעשה הרשעים שמריעים לישראל הצדיקים 
למלוך ולהרע לישראל  ומצליחים בדרכיהם וזכר בלשון הצדיקים שבדורו או אחר דורו בדרך נבואה על נבוכדנצר שעתיד

:ונראה כי בדורו החלה מלכות נבוכדנצר כמו שאמר כנגד אנשי דורו כי פעל פעל בימיכם  

 

Shuli Taubes, Shavuout To-Go 5771:

  

  דברי הימים ב פרק לג פסוק יח

ויתר דברי מנשה  
יו ודברי קותפלתו אל אל

החזים המדברים אליו 
י ישראל קבשם יקוק אל

הנם על דברי מלכי 
 ישראל:



 
9 

  מלכים ב פרק כא

 א( בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפצי בה:

 ב( ויעש הרע בעיני יקוק כתועבת הגוים אשר הוריש יקוק מפני בני ישראל:

מלך ישראל וישתחו ג( וישב ויבן את הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב 
 לכל צבא השמים ויעבד אתם:

 ד( ובנה מזבחת בבית יקוק אשר אמר יקוק בירושלם אשים את שמי:

 ה( ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יקוק:

 ו( והעביר את בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יקוק להכעיס:

ר עשה בבית אשר אמר יקוק אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל ז( וישם את פסל האשרה אש
 שבטי ישראל אשים את שמי לעולם:

ח( ולא אסיף להניד רגל ישראל מן האדמה אשר נתתי לאבותם רק אם ישמרו לעשות ככל אשר צויתים ולכל התורה 
 אשר צוה אתם עבדי משה:

הרע מן הגוים אשר השמיד יקוק מפני בני ישראל: ט( ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את  

 י( וידבר יקוק ביד עבדיו הנביאים לאמר:

 יא( יען אשר עשה מנשה מלך יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר עשו האמרי אשר לפניו ויחטא גם את יהודה בגלוליו: 

 

Artscroll Divrei Hayamim II, p. 283 – R’ Moshe Eisemann 

The impression is projected that in Kings the message is a timeless one. The prophets do not specifically address 

their own generation. Their warnings that wickedness brings destruction in its wake, the teaching that the ultimate 

destruction must be laid at Menasheh’s door, is universal. 

 

  רש"י מלכים ב פרק כא פסוק י

נחום וחבקוק ולפי שהיה מנשה רשע לא נקראו על שמו לפרש שבימיו היו: -ביד עבדיו הנביאים   

 

 

 

  תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מט עמוד ב

תני, שמעון בן עזאי אומר: מצאתי מגלת יוחסין בירושלים, וכתוב בה: איש פלוני ממזר מאשת איש, וכתוב בה: משנת ר' 
אליעזר בן יעקב קב ונקי, וכתוב בה: מנשה הרג את ישעיה. אמר רבא: מידן דייניה וקטליה, אמר ליה, משה רבך אמר: +שמות 

מי כה' +דברים ד'+ ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא! משה רבך אמר: עיהו ו'+ +יש: כי לא יראני האדם וחי, ואת אמרת ל"ג+
את מספר ימיך אמלא, ואת  +שמות כ"ג+דרשו ה' בהמצאו! משה רבך אמר: +ישעיהו נה+ ינו בכל קראנו אליו, ואת אמרת: קאל

מקבל מה דאימא ליה, ואי אימא ליה והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה! אמר ישעיה: ידענא ביה דלא  +מלכים ב' כ'+אמרת: 
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ובתוך +ישעיהו ו'+ : אישוייה מזיד, אמר שם איבלע בארזא. אתיוה לארזא ונסרוה, כי מטא להדי פומא נח נפשיה, משום דאמר
.עם טמא שפתים אנכי יושב  

 

Artscroll Divrei Hayamim II, p. 276-277, 284 – R’ Moshe Eisemann 

Kings pictures a life of unrelieved wickedness, laying the impending destruction of Jerusalem and the House 

squarely at Menasheh’s door, Chronicles not only makes no mention at all of any responsibility for the destruction, 

but pictures a sincerely penitent man who made herculean efforts to eradicate the evils which, earlier in his resign, 

he had initiated… 

On a personal level, Menasheh was indeed lost, and his teshuvah had no standing at all. It was only as king – a 

calling in which he had failed terribly – that his penitence was effective. He had lost his kingship because he had 

grievously misled his people. Upon repenting and realizing his errors, that kingship was restored to him. This, 

however, did not effect his personal standing. He was, and remained, incorrigibly wicked – banned eternally from 

the World to Come… 

The story told in Kings is the personal saga of Menasheh – and in that story his penitence had no effect and is 

therefore not recorded… 

Under the overwhelming impression of the tragedy which Menasheh’s actions were to bring about, everything else 

fades into insignificance. In a different context and under different circumstances, there may be much to be 

learned from Menasheh’s experiences, but for now the prophet’s eyes are, as it were, riveted to the burning 

House. Nothing else can demand his attention. 

When we consider that Jeremiah, who in the tradition of the Sages was the author of Kings, functioned a scant fifty 

years after Menasheh’s death, at a time when the saga of that tragic king must still have been altogether clear in 

the people’s memory, we can imagine the impact which the omission of these salient facts of the reign must have 

made. More eloquently than any words it would have brought home the stark tragedy of that blighted life. 

 

Artscroll The Milstein Edition 

Sefer Yossifon [Ch. 3] claims that Habakkuk was a contemporary of the prophet Daniel and miraculously sustained 

him while he was imprisoned in the lions’ den. Abarbanel rejects this view as being anachronistic: Manasseh 

reigned more than 90 years prior to Nebuchadnezzar and Daniel was thrown into the lion’s den after 

Nebuchadnezzar had reigned for 70 years. Thus, Habakkuk would have been well over 160 years old when this 

miracle took place (if the opinions of Seder Olam and Yossifon are both accepted). According to the Sages, 

Habakkuk was the son born to the Shunammite woman who had been blessed by the prophet Elisha (II Kings 4:16) 

– see Zohar, Beshalach. He was called Habakkuk, an expression of embracing, to recall the words the prophet used 

in his blessing:  בן חובקתלמועד הזה...את , at this season next year…you will be embracing a son (Abarbanel). 

Accordingly, Habakkuk lived approximately two centuries before Menasseh. Da’as Sofrim links the two opinions 

and suggests that Habakkuk was only a descendant of the Shunammite woman and not her actual son. 
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The Prophecy 

 אברבנאל

 והוא נבואה אחת מדובקת מתחילת הספר עד סופו:

 

Shuli Taubes, Shavuout To-Go 5771:

 

  תלמוד בבלי מסכת מכות דף כג עמוד ב - דף כד עמוד א 

דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים 
תורה צוה לנו משה מורשה, תורה  +דברים ל"ג+ וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אמר רב המנונא: מאי קרא?

 בגימטריא

 וחד סרי הוי, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. )סימן: דמשמ"ק ס"ק(. בא דוד והעמידן על אחת עשרה,שית מאה 
שה לרעהו רעה וחרפה דכתיב: +תהלים ט"ו+ מזמור לדוד ]ה'[ מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו לא ע

., נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולםלא נשא על קרובו  

Schottenstein Edition fn. 5 
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  תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד א

ס בבצע מעשקות נוער כפיו מתמוך בשוחד אוטם אזנו משמוע דמים דכתיב: +ישעיהו ל"ג+ הולך צדקות ודובר מישרים מוא בא ישעיהו והעמידן על שש, 
...ועוצם עיניו מראות ברע  

...יךק+מיכה ו'+ הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם )ה'( אל: דכתיב בא מיכה והעמידן על שלש,  

שנאמר: +עמוס ה'+ כה  בא עמוס והעמידן על אחת כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה. נ"ו++ישעיהו : שנאמר חזר ישעיהו והעמידן על שתים,

+חבקוק  אלא, בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר:! אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, אימא: דרשוני בכל התורה כולה

.וצדיק באמונתו יחיה ב'+  

Schottenstein Edition fn. 45 

 

 

  מהרש"א חידושי אגדות מסכת מכות דף כד עמוד א

ואמר שבא חבקוק וכו' שנאמר וצדיק באמונתו יחיה שהוא האחד היותר כולל לכל בר ישראל בכל עת והיא האמונה שהיא 
יקבלו אנכי מעשיין ולא יהיה לך מלאוין ששמענום מפי הגבורה כמ"ש לעיל ר"ל מפי הגבורה שהוא אחד ומצותיו א' ולא 

המצות רבוי מצדו ית' ב"ה וע"ז רמז דוד בתמני אפי שאמר כל מצותיך אמונה וגו' ר"ל שכל המצות נכללים במצוה הראשונה 
 שהיא אמונה ששמענו מפי הגבורה וכמו שהעמידה חבקוק שנאמר וצדיק באמונתו יחיה וגו':

 

  תהלים פרק קיט פסוק פו

 כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני:

  מלבי"ם תהלים פרק קיט פסוק פו

, שצריך להאמין, וזה יסוד המצות שיאמין במצוה ובמצותיו, ולא יחקור עליהם ולא יסבור בם כל מצותיך אמונההנה באמת 
, מה שאני אומר שכל מצותיך אמונה, כי הם חוקרים ומתפלספים על עניני שקרסברות רק יעשה באמונה, והם אומרים שזה 

, כי ירדפוני עזרניעל דעתי שיש להאמין ושלא לחקור ולסבור בם סברות, וע"כ  רדפוניהמצות ועי"כ הם עוברים עליהם ובזה 
 ע"י שמירתי את המצות באמונה:

 

  בית הבחירה למאירי מסכת מכות דף כד עמוד א

ונות אל תכלית אחת והוא התכלית שראוי לכל משכיל להדריך עליו כל פעולותיו והוא הכונה לעבודת השם והוא כל המצות פ
שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים והוא שדרשו בכאן על כלל המצות בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו 

 יחיה:

Schottenstein Edition fn. 45 
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Artscroll The Milstein Edition, p. 327 

 

  חידושי הריטב"א מסכת מכות דף כד עמוד א

ותו ויחודו ועול קבא חבקוק והעמידה על אחת. שהמקיים אותה מקיים כל התורה, והיא האמונה בשם כראוי בקבלת אל
רך שנאמר בכל מלכותו כדרך שנצטוינו בפרשת קריאת שמע שכוללת כל התורה, והיינו דכתיב וצדיק באמונתו יחיה כד

 המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

 משך חכמה הפטרת וירא

 

Chapters 1 and 2 

Who Knows Twelve? 

p.19: We see this subtle and sophisticated understanding of loyalty in a striking example of a 

conversation between the prophet Habakkuk and Heaven. Habakkuk lived a number of 

generations after Micah, Hosea, and Amos. This prophet spends one third of his book in a long 

and sharp complaint to God over the plight of the Jewish people, and God’s alleged 

complacency in the face of these difficulties. The prophet demands some answer to his 

questions. In human terms, these questions about God’s actions and inaction in this world are 

both legitimate and disturbing. Where is the necessary fairness in Heaven’s rule of the world 

and human affairs? This is a question that should haunt every Jewish person. 
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 אברבנאל

 

Habakkuk Chapter 1 ֲחַבּקּוק 

ִביא.  א ה, ֲחַבּקּוק ַהנָּׂ זָּׂ ר חָּׂ א ֲאשֶׁ  .The burden which Habakkuk the prophet did see 1 ַהַמשָּׂ
 

:אברבנאל  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ה י  -ַעד  ב נָּׂ לֹא  קוָּׂ קאָּׂ ִתי, ו  ִשַּוע 

ע: מָּׂ לֹא תֹוִשיַע.  ִתש  ס, ו  מָּׂ יָך חָּׂ ַעק ֵאלֶׁ ז   אֶׁ

 
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. 

 

 

  איוב פרק ט

 כב( אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה: 

 כג( אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג:

כד( ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא 
 אפוא מי הוא:
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 :מצודת דוד
היה מתלונן על שלוות בבל וגודל הנביא  -עד אנה 

 ממשלתה ואמר עד מתי אצעק אליך ואינך שומע:
אזעק על החמס אשר עושה נ"נ ולא  -אזעק וגו' 

 תושיע:
 

 רש"י:
צופה היה ברוה"ק שעתיד נבוכדנצר למלוך  -עד אנה ה' 

בכיפה ולהיות מיצר לישראל כענין שנאמר בנבואתו כי הנני 
 מקים את הכשדים וגו' ועל זאת היה מתאונן ומתפלל:

 

ֹשד   ג ל ַתִביט, ו  מָּׂ עָּׂ ן ו  וֶׁ ֵאִני אָּׂ ה ַתר  מָּׂ לָּׂ
א. דֹון, ִישָּׂ ִהי ִריב ּומָּׂ ִדי; ַוי  ג  נֶׁ ס ל  מָּׂ חָּׂ  ו 

 
 :מצודת דוד

במראה הנבואה ראה עונות  -למה תראני וגומר 
נסתרות של ישראל כדרך שראה יחזקאל וגם ראה 
גמול תשלומיהן ואריכת ממשלת בבל הנפרע מהם 

ולכן אמר למה תראה לי האון והעמל של ישראל מה 
שאתה מביט הנסתרות מבני אדם ולמה שמת לנגד 

עיני לראות השוד והחמס המעותד לבוא עליהם 
ת הנפרע מהם הנושא עליהם ריב ומדון והתקיימו

 וכאומר מה לי בצער הגדול הזה להודיעני כל אלה:

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. 

:רד"ק  
שעושים לי און ואראה לפני ואתה כמראה אנשי און  -למה  

אותם שלא תבערה מן הארץ גם אתה תביט בעמל 
שעושים ואין אתה משלם גמולם וכן אמר דוד עמל וכעס 

תביט וכל זה להודיע כי ה' יתברך משגיח במעשה בני 
האדם אם לטוב אם לרע ואחר שכן הוא איך מאריך להם 

פרשים ריב ומדון ויהי לנגדי מי שישא אלי ריב ומדון ויש מ
 האויב ישא ויסבול ישראל:

לֹא-ַעל  ד ה, ו  פּוג תֹורָּׂ ַצח -ֵכן תָּׂ נֶׁ ֵיֵצא לָּׂ
ט: פָּׂ ת  ִמש  ִתיר אֶׁ ע ַמכ  שָּׂ ַהַצִדיק, -ִכי רָּׂ

ל.-ַעל ֻעּקָּׂ ט מ  פָּׂ  ֵכן ֵיֵצא ִמש 
 

  :רש"י
על זה שישראל רואין הצלחתו  -על כן תפוג תורה 

וישמעו לו וישתחוו שלו תפיג ותעבור תורה מהם 
:לצורה בבקעת דורא  

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

 
:מצודת דוד  

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

:יאמרו הכל לפי המקרה ואין משגיח  
על כי נ"נ מכתיר את הצדיק להצר לו בכל עבריו  -כי רשע 

:כי אף כי חטאו ישראל נחשבים המה לצדיקים למולו  
בעבור זה מעקמים את המשפט ולא יעשוה על צד  -על כן 

חטאו ובע"כ היושר כי חושבים שאין דין ואין דיין )ואף כי 
(:נפרע מהם מתלונן שהיה להם לפול ביד ה' ולא בידו  

הּו   ה ִהַתמ  ַהִביטּו, ו  אּו ַבּגֹוִים ו  ר 
הּו: מָּׂ ם, לֹא -ִכי  ת  ֹפַעל ֹפֵעל ִביֵמיכֶׁ

ר. ֻספָּׂ  ַתֲאִמינּו ִכי י 
 

  :רש"י
זאת לכם אשר אני מקים את  -לא תאמינו כי יסופר 

להבראות כמו  הכשדים העם אשר לא היה כדאי
שנאמר )ישעיה כג( זה העם לא היה הם אחד 
משלשה דברים שהקב"ה כביכול מתחרט על 

בריאתם ועתה יקום ויהיה מר ונמהר לרוץ וללכת 
 למרחבי ארצות:

 

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. 

:אלשיך  
ע"י מה שיראו את נבוכדנצר הרשע מכתיר את ישראל, 

 אמר כמדבר עם ישראל, ראו ישראל בגוים והביטו בעיניכם 

ת-ִכי  ו ִני ֵמִקים אֶׁ ִדים, ַהּגֹוי -ִהנ  ַהַכש 
ֲחֵבי ר  מֶׁ ר; ַההֹוֵלְך, ל  הָּׂ ַהִנמ  ץ, -ַהַמר ו  רֶׁ 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 
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נֹות לֹא כָּׂ ת, ִמש  שֶׁ רֶׁ  לֹו.-לָּׂ
 

:מצודת דוד  
ר"ל משפלותם אקים את הכשדים  -כי הנני מקים 

שהוא גוי מר נפש ואכזרי ונמה' במעשיו מבלי ישוב 
:הדעת  

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

theirs. 
 

:רד"ק  
':דבר הנביא בלשון השם ית -כי הנני   

 

ֹים   ז טֹו אָּׂ פָּׂ נּו, ִמש  א, הּוא; ִממֶׁ נֹורָּׂ ו 
ֵאתֹו ֵיֵצא.  ּוש 

Who Knows Twelve? 

p.16: As a small nation and always a 

minority in general world culture – be it 

Canaanite, Egyptian, Babylonian, Greek, 

Roman, Christian, Islamic, Enlightenment, 

Marxist, etc. – the Jewish world constantly 

allows itself to be diverted and seduced by 

these glittering new cultures and ideas. Yet 

in every case, disaster follows. It is more 

than sheer historical irony that it was 

Germany and its culture that most 

successfully weaned its Jews away from 

their traditions and worldview, and yet it 

was Germany that later physically 

destroyed European Jewry. 

 

7 They are terrible and dreadful; their law and 
their majesty proceed from themselves. 
 

:מלבי"ם  
עצמו, איום ונורא הוא. האימה באה מצד גודל הדבר 

והמורא הוא שמתיראים מרעתו, והוא איום מצד עצמו ונורא 
מצד הרעות שעושה, ומפרש ממנו משפטו ושאתו יצא נגד 
מ"ש שנורא הוא אומר שממנו משפטו יצא, ר"ל שהוא אינו 

נוהג לפי חקת המשפט הקבועים, שיש משפטים קבועים 
בין העמים והמלכים שאין למלך או לעם להתגר מלחמה על 

שר לא חטא כנגדו וכ"ש אם הוא נכנע תחתיו, והם עם א
נימוסים קבועים לכל העמים, אבל הוא לא יביט על משפטי 

המדינות וחקיהם, רק יקבע לו משפטים כפי רצונו להסיר 
גבולות עמים ולהרעיש ארצות וע"כ מתיראים מפניו, ונגד 

מ"ש שאיום הוא מצד עצמו, אמר כי ממנו שאתו יצא, כי יש 
ר ע"י עזרת עמים ומלכים אחרים אשר כרתו עם המתגב

עמו ברית והוא אינו איום כ"כ אחר שכחו תלוי בכח העמים 
העוזרים אותו, אבל הוא שאתו יצא ממנו בעצמו ואינו צריך 

:לעזר עם אחר  
 

ֵאֵבי   ח ַחדּו ִמז  יו, ו  ֵמִרים סּוסָּׂ ַקלּו ִמנ  ו 
יו, ֵמרָּׂ  שָּׂ רָּׂ יו; ּופָּׂ שָּׂ רָּׂ שּו, פָּׂ ב, ּופָּׂ רֶׁ חֹוק עֶׁ

ֹבאּו ֱאכֹול.--יָּׂ ש לֶׁ ר חָּׂ שֶׁ נֶׁ ֻעפּו, כ   יָּׂ

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. 

ם   ט ֵניהֶׁ ַגַמת פ  ס יָּׂבֹוא, מ  מָּׂ חָּׂ ֻכֹּלה ל 
ִבי. ה; ַויֱֶׁאֹסף ַכחֹול, שֶׁ ִדימָּׂ  קָּׂ

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

:מלבי"ם   
מהלכו לרשת כבוד ולמלוך כלה לחמס יבוא. שאין תכלית 

על ארצות שכבש, שאם היה הולך לתכלית זה לא היה 
מחריב הארצות, וכן לא היה שב תיכף לארצו כי היה 

מתעכב בכל מדינה שכבש להנהיג שם תכסיסי מלכותו, 
אבל הוא תכלית מהלכו רק לחמס, ולכן מגמת פניהם 

קדימה ישוב תיכף אל המזרח, דהיינו אל מדינתו שבבל 
ה במזרח לארצות שכבש ולכן יאסוף כחול שבי, אינו הית

מניח העמים לשבת בארצותיהם רק לוקחם עמו לשבי אל 
:ארצו  
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ִנים   י ֹרז  ס, ו  ַקלָּׂ ִכים ִית  לָּׂ הּוא ַבמ  ו 
ל כָּׂ ק לֹו; הּוא ל  חָּׂ ק, -ִמש  חָּׂ ר ִיש  צָּׂ ִמב 
ּה. דָּׂ כ  ר ַוִיל  פָּׂ ֹבר עָּׂ  ַוִיצ 

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 אָּׂ ַלף רּוַח ַוַיֲעֹבר, ו  ז חָּׂ זּו   אָּׂ
 ֹכחֹו, ֵלאֹלהֹו.

 
 :מלבי"ם

אז חלף רוח. הנביא רואה שהצלחתו נמשכת עד 
 שיחלוף בו רוח שהוא מחשבה וציור נפשי שיעלה
ברוחו, שתחלה יחלוף הרוח בו לפרקים, ואח"כ 

יעבור הרוח בו בקבע, עד יאשם ויתחייב עונש, ומהו 
הרוח? שיחשוב זו כחו לאלהו, שיחשוב שע"ז שלו 

היא נתנה לו הכח הזה לעשות חיל, וכאילו האלהות 
של ע"ז מתלבשת בכחו, עד שגם כחו היא אלהית, 

שלו גבר וזה היה בבלשאצר, שנדמה לו שע"י האלהי 
לים ובכחם לקח כלי המקדש ולכן צוה -ל א-על א

להביא לפניו מכלי המקדש לחללם, ואז הודו לע"ז, 
כמ"ש )דניאל ה'( ועל מרא שמיא התרוממת ולמאני 

די ביתיה היתיו קדמך וכו' ולאלהי כספא ודהבא 
שבחת, שעי"ז אשם ונתחייב עונש, ונגזר ביטול 

עד שם תמשך מלכותו, זה רמז הנביא בקוצר, ר"ל 
הצלחתו, וטרם יחל לספר מה שנגזר עליו בלילה 

ההוא כמו שיבוא בסי' הבא, מפסיק הענין ומסב פניו 
להתפלל אל ה' על שלות הרשע, וה' יענהו משמי 

קדשו ויודיעהו מפלת הרשע וקץ מלכות בבל 
 והמשפט אשר עשה בו ע"י שחלף רוח ואשם:

 

11 Then their spirit doth pass over and transgress, 
and they become guilty: even they who impute 
their might unto their god. 

 
  :רש"י

אז בראותו דרכו צלחה רוח חולפת ועוברת  -אז חלף רוח 
הכח הזה  ,זה כחו לאלוהו ?ומהו הרוח .עליו רוח אשמה
אמר  .ואמר אלהי עשה לי כל החיל הזה ,הוא נותן לאלוהו

הלא אתה מקדם  ?ואתה למה תחריש לכל זאת ,הנביא
.'י קדושי וכוקאל  

ם, י    יב דֶׁ ה ִמּקֶׁ י קֱאֹל קוָּׂ קֲהלֹוא ַאתָּׂ
ֹדִשי מּות; י  --ק  תֹו,  קוָּׂ קלֹא נָּׂ ט ַשמ  פָּׂ ִמש  ל 

תֹו. ַסד  הֹוִכיַח י  צּור ל   ו 

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. 

  :רד"ק
ואיך הוא נותן כחו לאלהו אשר הוא עשהו הלא יבין  -הלא 

י קדשי כי אני המכיר בך וכן עמך קכי אתה מקדם ה' אל
וקדושינו כמו ינו קישראל מכירים בך וידענו כי אתה אל

שאמר הנביא אני ה' מקדש קדושכם ואמר גואל ישראל 
:קדושו הפך דעת נבוכדנצר שנותן הכח לאלוהו וכופר בך  

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

:תתן לו כח להמיתנו ולכלותינו להכחידנו מגוי  
כי אתה שמתו לשפוט על ידו המורדים  -ה' למשפט שמתו 

בך וכפל הענין במ"ש ואמר צור להוכיח יסדתו, ואתה 
שאתה צור על כל העולם יסדתו להוכיח בו גויי הארצות 

.יסדתו העמדתו חזק כיסוד הבנין  

ל  יג ַהִביט אֶׁ ע, ו  אֹות רָּׂ הֹור ֵעיַנִים ֵמר  -ט 
ל: ל לֹא תּוכָּׂ מָּׂ ה ַתבִ   עָּׂ מָּׂ ִדיםלָּׂ --יט, בֹוג 

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 
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נּו. ע ַצִדיק ִממֶׁ שָּׂ ַבַלע רָּׂ  ַתֲחִריש, ב 
 

 :מצודת דוד
ר"ל אולם תלונתי היא על כי הלא אתה  -טהור עינים 

טהור עינים לבל לראות דבר רע ולא תוכל להביט אל 
דבר עמל ולמה א"כ תביט ותשגיח בבוגדים לתת 
להם ממשלה מרובה ולמה תחריש בעת שהרשע 

הצדיק ממנו וכאומר אם אמנם חטא משחית את 
ישראל למה מסרתו בידו הלא עכ"פ הוא טוב ממנו 
 והיה לך א"כ לפרוע מישראל באופן אחר לא על ידו:

 
 י:רש"

 שהוא מסמא את עיני צדקיהו: -צדיק ממנו 

holdest Thy peace, when the wicked swalloweth 
up the man that is more righteous than he; 

 
ק:רד"  

שאתה טהור עינים שלא תוכל לראות אתה  -טהור עינים 
רע כי אתה טוב ובוחר בטובים ומואס ברעים ולא יאות לך 

שתראה רע ותביט אל עמל כלומר שתסבול עושי רע 
ותניחם לעשות הרע וטעם לא תוכל לסבול דבר שהוא הפך 

חכמתך וטובתך וכן אמר דוד לא יגורך רע א"כ אני תמה 
:ם לישראללמה תביט בוגדים והם הכשדים המריעי  

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

ֵגי ַהיָּׂם  יד ם, ִכד  דָּׂ ה אָּׂ ש, --ַוַתֲעשֶׁ מֶׁ רֶׁ כ 
 ֹמֵשל בֹו.-לֹא

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

  :רד"ק
עשית בני אדם לפני נבוכדנצר כמו הדגים אשר  -ותעשה 

בים שיצוד אדם אותם לרוב אין מונע אפי' הנערים יצודו 
אותם בחכה או כמו רמש האדמה והם השרצים הקטנים 

שיתפוש אדם מהם כמו שירצה כי אין מושל בו שימנעוהו כן 
:עשית בני אדם הפקר לפני זה הרשע  

הֻכֹּל  טו ה ֵהֲעלָּׂ ַחכָּׂ מֹו, --ה, ב  ר  חֶׁ ֹגֵרהּו ב  י 
תֹו; ַעל ַמר  ִמכ  ֵפהּו ב  ַיַאס  ַמח -ו  ֵכן, ִיש 

ִגיל. יָּׂ  ו 

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. 

  :מצודת דוד
דואג  והואיל ושעתו מצלחת לו ישמח ויגיל ואינ -על כן 

:מגמול המעשה ואוחז דרכו  

מֹו, ִויַקֵטר -ַעל  טז ר  חֶׁ ַזֵבַח ל  ֵכן י 
תֹו: ַמר  ִמכ  קֹו,   ל  ל  ֵמן חֶׁ ה שָּׂ ֵהמָּׂ ִכי בָּׂ

ה. ִראָּׂ לֹו ב   ּוַמֲאכָּׂ

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

:מצודת דוד  
ר"ל אינו תולה הצלחתו בה' להודות לו  -על כן יזבח לחרמו 

ולזבח ולקטר לפניו כי תולה הצלחתו בחרמו ר"ל בכחו 
ובתחבולותיו וכאלו יזבח ויקטר אל עצמו אל כחו 

ו ר"ל להעכו"ם יזבח בחשבו ותחבולותיו והוא ענין מליצה, א
שהיא הנותנת בו כח לצוד הכל ולפי שנא' בעכו"ם שקץ וגו' 
:כי חרם הוא )דברים ז( לכן אחז לשון חרם לצחות המליצה  

ִמיד ַלֲהֹרג   יז תָּׂ מֹו; ו  ר  ִריק חֶׁ ַהַעל ֵכן, יָּׂ
מֹול.  }ס{  ּגֹוִים, לֹא ַיח 

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

:רד"ק   
אם על כן שהוא נותן כחו לאלהו יריק  -העל כן יריק חרמו 

חרמו כלומר כיון שהוא נותן כח לאלוהו איך תאריך לו 
ותצליח דרכו שמריק יום יום חרמו שבא בשלל רב כמו 

הצייד שבא ברשתו מלא מן הציד ומריק אותו בביתו ושב לו 
אל השדה לצוד עוד ציד להביא כן הוא מביא שלל לעירו 

ך שב לשלול עוד ולהביא ואיך תתן לו כח והצלחה ואחר כ
והנה הוא כופר בך ונותן כח לאלוהו והורג גוים רבים בלי 
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:חמלה יריק כמו הם מריקים שקיהם  

 

Who Knows Twelve? 

p.13: Service to God and loyalty to His Torah, honesty, and social fairness are what the 

prophets of Trei Asar emphasize as the destiny of the Jewish people. Therefore, what happens 

to others is our concern as well. Every world event speaks to Israel, just as every event that 

occurs to the Jewish people should resonate with the rest of humankind. 

Habakkuk Chapter 2 ֲחַבּקּוק 

ה ַעל-ַעל  א בָּׂ ַיצ  ת  אֶׁ ה, ו  ֱעֹמדָּׂ ִתי אֶׁ ַמר  -ִמש 
אֹות ַמה ה, ִלר  צֹור; ַוֲאַצפֶׁ ר-מָּׂ ַדבֶׁ ה -י  ִבי, ּומָּׂ

ִשיב, ַעל ִתי.-אָּׂ  תֹוַכח 
 

 :רד"ק
ברוח הנבואה כמו רוח ה' דבר בי ומה  -מה ידבר בי 

שאמר ומה אשיב ר"ל מה אשיב לשואלים אותי כי לא 
 :לבדי נבוך על זה העניןאני 

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. 
 

 רש"י:
עג עוגה חבקוק ועמד בתוכה  -על משמרתי אעמדה 

דבר בי על שאלתי ואמר לא אזוז מכאן עד שאשמע מה י
ומה  ?זאת למה הוא מביט ורואה בהצלחתו של רשע

:אשיב אל הבאים להתווכח לפני  
 

 רנת יצחק:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who Knows Twelve? 

p.142: Habakkuk boldly stands his ground 

and stubbornly demands that the Lord explain 

Himself regarding the tragedies and difficulties 

that befall the Jewish people. Even when 

regretting his boldness of expression when so 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

קראי "מהר  



 
20 

addressing God, the prophet Habakkuk does 

not erase his previous questions and 

conversation from the book. Habakkuk 

apologizes for the tone of his conversation with 

God, but not for taking the initiative to 

conduct the conversation itself. 

זֹון, קוָּׂ קַוַיֲעֵנִני י    ב ֹתב חָּׂ ר, כ  ֵאר , ַויֹאמֶׁ ּובָּׂ
ַמַען יָּׂרּוץ, קֹוֵרא בֹו.--ַהֻלחֹות-ַעל  ל 

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

  :מלבי"ם
ויענני ה' כתוב חזון. ה' ענהו והודיעו מפלת בבל  

להכרית, ולא הודיע לו הזמן המוגבל לזה כי ושאחריתם 
ע"ז נתיחד נביא אחר שיהיה אחריו שהוא ירמיה, רק 
הודיעו בחזון את מפלתם, וצוהו שיכתב את החזון על 

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

משים בה, וכן צוה הנכתב על הלוחות שיד הכל ממש
שיבאר הדברים ולא יהיה בנבואתו דבר סתום למען ירוץ 

:קורא בו שידעו הכל את פירושו  
 

לֹא   ג ֵפַח ַלֵּקץ ו  יָּׂ זֹון ַלמֹוֵעד, ו  ִכי עֹוד חָּׂ
ַכֵזב; ִאם ּה, ַחֵכה-י  מָּׂ ַמה  בֹא -ִכי--לֹו-ִית 

ַאֵחר.  יָּׂבֹא, לֹא י 
 

 :מלבי"ם
שאליו לא יגלה את המועד כי עוד חזון למועד. הודיע לו 

והזמן מתי יהיה מפלת בבל, שע"ז יבא עוד חזון מיוחד 
ע"י ירמיה, שהוא ראה חזון של המועד שזה יהיה 
במלאות לבבל שבעים שנה שנשלמו בשנת שלש 

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

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

שהוא ידבר וינבא על הקץ אשר לא יכזב ויופסק כי 
המועד יכזב, ר"ל שיופסק אח"ז כי עוד יגלו שנית, אבל 
הקץ לא יכזב כי לא יהיה אחריו גלות, ודניאל הוא יפיח 

תשועה עולמית, אם  את הקץ אשר לא יכזב רק יהיה
יתמהמה הגם שהקץ האחרון יתמהמה, בכל זה חכה לו 
כי בא יבא ולא יאחר, ר"ל כי יש הבדל בין מתמהמה ובין 

מתאחר, שהמאחר יאחר זמן הקבוע ומוגבל, ואם יש 
לדבר זמן אלף שנים הגם שמתמהמה בכ"ז אם בא 

בעת הקבוע לסוף אלף שנים לא אחר את הזמן הקבוע, 
האחרונה יש לה שני זמנים זכו אחישנה  והנה הגאולה

לא זכו בעתה, והגם שכשלא יזכו יתמהמה, כי הקץ 
הקבוע בעתה הוא מוגבל לזמן רחוק מאד, בכ"ז כשיגיע 

 הזמן המוגבל לא יאחר אותו, ובא יבא הקץ בכל אופן:
 

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.' 

  :מצודת דוד
כי מלבד החזון של מפלת בבל  -כי עוד חזון למועד 

והכרתת זרעו יש עוד חזון על זמן קבוע והחזון הזה 
יהיה אחרים שעבוד ולא יכזב ידבר על קץ הגאולה שלא 

החזון ההוא אף אם יתמהמה זמן רב עכ"ז אתה ישראל 
חכה לו ולא תתייאש ממנו כי בודאי יבוא בזמן הקבוע 

לא יאחר עוד לעבור את הזמן הקבוע וכאומר לזאת 
צויתיך לבאר הנבואה של מפלת בבל למען ידעו בבואה 

:שמה' נעשה ועי"ז יאמינו בגאולה העתידה  

 

Rav Schwab on Prayer, p. 216 
 
Even when the Jewish people merit the coming of Mashiach, there 
will be the danger that this world-historic event may eclipse its 
ultimate purpose: that of the universal knowledge and acceptance of 
HaKadosh Baruch Hu. 
Even today, when there is so much talk of “Mashiach,” HaKadosh 
Baruch Hu is not part of the picture. Most people tend to forget that 
Mashiach is merely a tool in the hands of HaKadosh Baruch Hu, Who 
will bring about the yeshuah. 
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ה, לֹא  ד לָּׂ ַצִדיק, -ִהֵנה ֻעפ  שֹו בֹו; ו  ה ַנפ  רָּׂ יָּׂש 
יֶׁה. תֹו ִיח  ֱאמּונָּׂ  }ס{  בֶׁ

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

ַאף ִכי  ה לֹא -ו  ִהיר ו  ר יָּׂ בֶׁ ַהַיִין ֹבֵגד, ּגֶׁ
ה: וֶׁ הּוא אֲ   ִינ  שֹו, ו  אֹול ַנפ  ִחיב ִכש  ר ִהר  שֶׁ

ל יו כָּׂ ֱאֹסף ֵאלָּׂ ע, ַויֶׁ בָּׂ לֹא ִיש  ת ו  וֶׁ ַהּגֹוִים, -ַכמָּׂ
ל יו כָּׂ ֹבץ ֵאלָּׂ ַעִמים.-ַוִיק   הָּׂ

 
  :מצודת דוד

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

 בעלי חי ולא ישבע כמוהו:הבא על 
להיות כולם נכנעים לו ותחת ממשלתו  -ויאסוף וגו' 

וכאומר הלא כל המתחזק ומתגאה עם שהוא צדיק עכ"ז 
אין ישרות בנפשו ומכ"ש אשר כל אלה יעשה איך ינקה 

 מן הגמול הראוי:

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. 
 

  :רד"ק
שותה היין וכן לץ היין ר"ל שותה היין  -ואף כי היין בוגד  

ל קכל רשע ישיב לו הישמח לבם כמו אם שתו יין כלומר 
גמולו אם בקרוב אם ברחוק כל שכן זה הרשע שותה 

היין והוא נבוכדנצר שהיה שותה יין מאד ומשתכר לפיכך 
היה מהיר במעשיו ולא יתבונן מה יעשה והוא היה הורג 

בלי חמלה והוא היה בוגד באותם שהיו עמו בשלום והיה 
:גבר יהיר כלומר גס רוח  

ה -ֲהלֹוא  ו אּו, ֵאלֶׁ ל ִישָּׂ שָּׂ יו מָּׂ לָּׂ ם, עָּׂ ֻכלָּׂ
ה  בֶׁ יֹאַמר, הֹוי ַהַמר  ה, ִחידֹות לֹו; ו  ִליצָּׂ ּומ 

ִטיט.-ַעד--לֹו-לֹא יו ַעב  לָּׂ ִביד עָּׂ ַתי, ּוַמכ   מָּׂ

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!' 

צּו,   ז ִיק  יָך, ו  כֶׁ ַתע, יָּׂקּומּו ֹנש  ֲהלֹוא פֶׁ
מֹו. ִשּסֹות, לָּׂ ִייתָּׂ ִלמ  הָּׂ יָך; ו  עֶׁ ז  ַזע   מ 

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? 

:מצודת דוד   
הלא פתאום יקימו הנושכים אותך  -הלא פתע 

והמזעזעים אותך יעורו משנתם לבוא עליך הם מלכי 
:פרס ומדי  

ל-ִכי  ח לּוָך כָּׂ שָּׂ ה ַשלֹותָּׂ ּגֹוִים ַרִבים, י  -ַאתָּׂ
ר ַעִמים; ִמ  ם ַוֲחַמסיֶׁתֶׁ דָּׂ ֵמי אָּׂ ץ, -ד  רֶׁ אֶׁ

ל כָּׂ יָּׂה ו  ּה.-ִקר  ֵבי בָּׂ  }פ{  ֹיש 
 

 :מצודת דוד
בעבור שאתה שללת עכו"ם רבים לכן  -כי אתה שלות 

 ישללו אותך יתר העכו"ם אשר נשארו ולא כליתם:
כל זה בא מסבת דמי אדם אשר שפך דם  -מדמי אדם 

 ישראל:
מסבת החמס שעשה בא"י ובקריה היא  -וחמס ארץ 

 ירושלים ובכל אנשים היושבים בה:

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} 

  :רש"י
דמי ישראל הקרוי' אדם שנא' )שם בנקמת  -מדמי אדם 

:/יחזקאל/ לד( אדם אתם  
:ארץ ישראל -וחמס ארץ   

:היא ירושלים -קריה   

ע  ט ַצע רָּׂ ֵביתֹו:--הֹוי, ֹבֵצַע בֶׁ שּום   ל  לָּׂ
ֵצל ִמַכף ִהנָּׂ רֹום ִקנֹו, ל  ע.-ַבמָּׂ  רָּׂ

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! 
 

:אבן עזרא   
רע לביתו אחריו הוי בלשצר -הוי   
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צֹות  י ָך; ק  ֵביתֶׁ ת, ל  תָּׂ ֹבשֶׁ ַעצ  ַעִמים -יָּׂ
ָך. שֶׁ חֹוֵטא ַנפ   ַרִבים, ו 

10 Thou hast devised shame to thy house, by 
cutting off many peoples, and hast forfeited thy 
life. 

ִפיס, ֵמֵעץ -ִכי  יא כָּׂ ק; ו  עָּׂ ן, ִמִּקיר ִתז  בֶׁ אֶׁ
ה. נָּׂ  }פ{  ַיֲענֶׁ

 
  :תלמוד בבלי מסכת תענית דף יא עמוד א

אבני ביתו של אדם  -ושמא יאמר אדם: מי מעיד בי? 
כי  +חבקוק ב'+וקורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר 

 אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה.

11 For the stone shall cry out of the wall, and 
the beam out of the timber shall answer it. {P} 
 

  :רד"ק
אמר על דרך משל כלומר כל כך  -כי אבן מקיר תזעק 

ידועה ונגלה לכל כי בניינך מגזלה עד שהאבן תזעק 
:מגזלהמהקיר שהיא בנוייה שם אני   

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

ה,   יב יָּׂ כֹוֵנן ִקר  ִמים; ו  דָּׂ ה ִעיר, ב  הֹוי ֹבנֶׁ
ה. לָּׂ ַעו   ב 

Who Knows Twelve? 

p.45: The prophet Habakkuk warns, “Woe to 

the one that builds a city – a society – by 

bloody means and establishes a metropolis by 

wrong doing” (2:12). Wrong-doing certainly 

includes crookedness and corruption in its 

general purview. Corruption destroys 

individuals and societies and inexorably takes 

a toll upon all civilizations and nations. All of 

human history testifies to the accuracy of this 

statement. War and hatred may destroy 

nations and societies from outside, but 

corruption destroys nations and societies from 

within. The prophets mince no words in 

teaching us this vital lesson. 

12 Woe to him that buildeth a town with blood, 
and establisheth a city by iniquity! 

  :מצודת דוד
עתה בא לומר החזון האמור על קץ  -הוי בונה וגו' 

 הגאולה ומפלת המחריב הבית
 
 
 
 
 
 

בָּׂ  קוָּׂ קֲהלֹוא ִהֵנה, ֵמֵאת י    יג עּו קצ  ִייג  ֹות; ו 
ֵדי ֵדי-ַעִמים ב  ֻאִמים ב  פּו.-ֵאש, ּול   ִריק ִיעָּׂ

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

ת  יד ַדַעת אֶׁ ץ, לָּׂ רֶׁ אָּׂ ֵלא הָּׂ בֹוד -ִכי ִתמָּׂ כ 
ַכּסּו ַעלקוָּׂ קי    }פ{  יָּׂם.-, ַכַמִים, י 

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

  :רד"ק
ופירש כי יכירו הכל  -כי תמלא הארץ לדעת את כבוד ה' 

וידעו כי מהשם היתה הנקמה הזאת נקמת עם השם 
ונקמת היכלו כי לנבוכדנצר הביא דבר פלא שנטרד מבני 

מלתא אדם בעוד הדבר בפיו שהיה מתגאה כמ"ש עוד 
בפום מלכא וכו' וגם לבלטשצר בן בנו הביא אות גדול 

במה שנכתב בכותל ההיכל וביה בליליא אתקטיל 
בלטשצר מלכא כשדאה וכורש מדאה אמר אחר שכבש 

י השמים הנה כל קבבל כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אל
ל יתברך באותו הזמן והכירו כי מאת ה' -העמים הודו בא
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ידעו הכל את כבוד ה' בא כל הרע לבבל בזה הדבר 
ל משגיח קמאד כמים יכסו על ים ידעו באמת כי ה

:במעשי בני אדם לתת לאיש כדרכיו  
 

יותר נראה שיהיה ענינו לעתיד בימי המשיח כמ"ש 
בנבואת ישעיהו כי מלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים 

מכסים וזה בימי המשיח כמו שהוא ענין הפרשה וכן 
ידעו אותי למקטנם ועד  אמר בנבואת ירמיהו כי כולם

גדולם ולזה הפי' יהיה פי' הפסוק שלפני זה כן הלא הנה 
אות אמר אף על פי שיראו בני הדור הזה -מאת ה' צב

נקמת ה' בבבל עוד יראו גדולה מזו לעתיד שיהיו מאת 
ל יתברך נקמתו מכל הגוים שיבאו קאות שיקח ה-ה' צב

ולריק  עם גוג ומגוג על ירושלם ואז תהיה יגיעתם לאש
 כמו שכתוב בנבואת יחזקאל ובנבואת זכריה

ַאף   טו ָך ו  ת  ַסֵפַח ֲחמָּׂ ֵקה ֵרֵעהּו, מ  הֹוי ַמש 
ַמַען ַהִביט, ַעל--ַשֵכר ם.-ל  עֹוֵריהֶׁ  מ 

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 בֹוד, ש  לֹון ִמכָּׂ תָּׂ קָּׂ ַבע  ה -שָּׂ ַאתָּׂ
ִמין י   יָך, כֹוס י  לֶׁ ֵרל; ִתּסֹוב עָּׂ ֵהעָּׂ , קוָּׂ קו 

לֹון, ַעל ִקיקָּׂ ָך.-ו  בֹודֶׁ  כ 

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. 

ֵהמֹות   יז ֹשד ב  ךָּׂ, ו  ַכּסֶׁ נֹון י  בָּׂ ִכי ֲחַמס ל 
ם ַוֲחַמס דָּׂ ֵמי אָּׂ ִחיַתן, ִמד  יָּׂה -י  ץ, ִקר  רֶׁ אֶׁ

ל כָּׂ ּה.-ו  ֵבי בָּׂ  ֹיש 

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. 

  :רש"י
:בית מקדשא -חמס לבנון   

ה  יח לֹו -מָּׂ סָּׂ ל, ִכי פ  סֶׁ רֹוהֹוִעיל פֶׁ --ֹיצ 
ר: קֶׁ ה שָּׂ ה, ּומֹורֶׁ רֹו,   ַמֵּסכָּׂ ַטח ֹיֵצר ִיצ  ִכי בָּׂ

ִמים. יו, ַלֲעשֹות, ֱאִליִלים ִאל  לָּׂ  }ס{  עָּׂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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} 

 אברבנאל:
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ן   יט בֶׁ אֶׁ ה, עּוִרי ל  ִקיצָּׂ ֵעץ הָּׂ הֹוי ֹאֵמר לָּׂ
ה ם; הּוא יֹורֶׁ ב -ִהֵנה--דּומָּׂ הָּׂ פּוש זָּׂ הּוא תָּׂ

ל כָּׂ ף, ו  סֶׁ כֶׁ בֹו.-וָּׂ ִקר   רּוַח ֵאין ב 

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:קוָּׂ קַוי  כ ד  ֵהיַכל קָּׂ ל  , ב  יו, כָּׂ נָּׂ -ַהס ִמפָּׂ
ץ. רֶׁ אָּׂ  }ס{  הָּׂ

20 But the LORD is in His holy temple; let all 
the earth keep silence before Him. {S} 
 

  :רד"ק
ואין כן ה' כי הוא הנותן רוח בכל בשר  -וה' בהיכל קדשו 

:ואף על פי שהוא בהיכל קדשו והוא השמים  
יראו מפניו כל יושבי הארץ כי הוא  -הס מפניו כל הארץ 

המשגיח בהם ורואה כל מעשיהם כמו שאמר משמים 
:בני האדםהביט ה' ראה את כל   

 

 דעת מקרא

34פסוק כ הוא הסיום של פרק ב והמעבר לפרק ג  

ה אל פרק ג, ומתחילות כאן את זובגלל דמיון תכנו של פסוק זה לתכנו של פרק ג יש קהלות שמצרפות את הפסוק ה 34
 ההפטרה של יום טוב שני של גלויות בחג השבועות.

Who Knows Twelve? 

p.9: The messages addressed to the non-Jewish countries that lived near the Land of Israel in 

biblical times served as a method of comparison and reproof to the Jewish state of the time. 

These messages still hold true today. The immediate willingness of the leaders and citizens of 

Nineveh to repent and improve their ways is in itself a criticism and challenge to the lack of 

such a spirit on the part of the Jewish people. It is as though God is saying to Israel, “If other 

nations, who are still unsophisticated idol worshippers, can improve, why is Israel – with all of 

its knowledge, tradition, and erudition – stubbornly refusing to follow suit?” 

p.10: In effect, the Lord is telling Israel that there is much to be learned from the outside world. 

Israel must be careful to copy the good of other nations and not the bad. Too often in our time, 

the Jewish people have copied foreign ideals and alien cultures to our detriment. We are skillful 

at adapting passing social fads and making religions and gods out of them. Living here in 

Israel, I am witness to the adoption of a good deal of the negative culture of American society, 

while somehow the great positive elements of American freedom, openness, individualism, 

tolerance, and democracy – of the ability to live and let live – have yet to take solid root in the 

Jewish state. An old Yiddish aphorism makes note of this tendency in the Jewish world: “You 

have imitated the worst of them [the nations of the world]’ while ignoring the good that existed 

within them.” 

The prophecy to the nations contains a two-edged message for Israel. The prophet says to look 

at your neighbors and at the world generally: choose wisely what you wish to adopt and then 

realize that in speaking to the other nations of the world God is also speaking directly to you. 

Israel is entitled, if not commanded, to see itself in relation to civilization and to other countries 

and cultures. However, it must do so with a critical eye and with the intent to improve itself – 

and not merely as a matter of statistics or meaningless comparisons… 
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This is a theme repeated throughout the books of Trei Asar. What happens to other nations, 

especially to neighboring nations, is a lesson of importance to the People of Israel. Ignoring 

what is occurring in the world generally and not drawing proper conclusions from those events 

is a cardinal sin resulting in national catastrophe. Though Jews have often felt that they live in 

a vacuum, in their own bubble of history, the old Yiddish proverb, “What happens in the non-

Jewish world also happens in the Jewish world,” has proven itself true over and over again. 

p.11: Almost every one of the prophets of Trei Asar conveys prophecy to the non-Jewish world, 

strongly emphasizing the universal character of Judaism and of the God of Israel. Thus we 

witness this delicate balance of the particular and the general – the Jewish people and the 

nations of the world at large. What an important lesson this is for our time, when technology 

allows us to know what is happening everywhere in the world to millions and millions of people 

in real time. It is truly remarkable how this sophisticated and sublime message resonates 

throughout the books of Trei Asar. 

 

What is 3? 

  תהלים פרק ז פסוק א

 שגיון לדוד אשר שר ליקוק על דברי כוש בן ימיני:

  רש"י תהלים פרק ז פסוק א

ה שנתודה ונתפלל על השגיון שאמר שירה על מפלתו של שאולורבותינו פירשו ל' משג  

The Hirsch Psalms 
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 גר"א:

 

 

Who Knows Twelve? 

p. 19: As recorded by the prophet, the Lord’s response – while not exactly answering those 

questions directly – does not criticize the prophet for posing them. He merely points out that 

the ways of Heaven are unfathomable to mortal man. Nevertheless, notwithstanding his 

questions and difficulties, the prophet’s loyalty to God is never shaken. The final chapter of 

Habakkuk’s prophecy is a great and ringing reaffirmation of loyalty to God, no matter what the 

circumstances. It speaks of unwavering faith and deep belief. The loyalist may yet possess 

questions, and even doubts, but nevertheless remains a true man of faith. Faith presupposes 

the existence of doubt, uncertainty, and a degree of confusion. Otherwise there is no need for 

faith. Those truly loyal to God and Israel therefore live by their faith, for that is the only 

successful way to deal with what confronts all of us in life. 

p. 97-98: The book of Habakkuk concludes with a lyrical paean of praise to God and an 

acceptance by the prophet of the limitations of the created in attempting to understand the 

Creator (3:18-19). In spite of this, all human beings, especially the faithful and righteous 

among us, are constantly beset with a sense of frustration when having to deal with the topic of 

God’s vengeance. The Holocaust and its aftermath hover over all of Jewish life even today, 

seventy-five years after the event. So we legitimately wonder why Germany is so strong and 

prosperous today. Why is anti-Semitism still so alive and well in Europe, and in so many other 

places on the globe? Why did Dr. Mengele die in bed of natural causes and escape human trial 

and judgment? Since we have no answers to these and other similar questions, we are left only 

with our faith and our trust that Heaven takes all matters into account, and justice eventually 



 
27 

somehow prevails. Habakkuk sums up all of Judaism, according to the Talmud (Makkot 24a), 

in one simple declaration: “The righteous live by faith and belief!” (Hab. 2:4). 

 

The הפטרה 

Habakkuk Chapter 3 ֲחַבּקּוק 

ִביא  א ה, ַלֲחַבּקּוק ַהנָּׂ ִפלָּׂ ֹינֹות.--ת   ַעל, ִשג 
 

 :מלבי"ם
תפלה לחבקוק. תפלה זו נחלקת לשלשה חלקים, )חלק 

א' עד מהר פארן סלה( )פסוק ג'(( התפלל על זמן 
שלא יסתיר ה' פניו מעמו וסיים במלת סלה. הגלות 

)חלק ב' מן כסה שמים הודו, עד ערות יסוד עד צואר 
סלה )פסוק י"ג( התפלל על הנהגת ה' בזמן הגלות ועל 
התגלות ה' בעת הגאולה עת יצא לישע את עמו וסיים 

במלת סלה. )חלק ג' מן פסוק י"ד עד סוף הסימן( 
על חבלי משיח התפלל על העת שיהיו ישראל למשסה ו

 והודיע שהחבלים והצרות יהיו סימן הגאולה:
 

1 A prayer of Habakkuk the prophet. Upon 
Shigionoth. 

 
  :רד"ק

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

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

ובספר תהילים וענין התפלה על צרת ישראל בגלות 
ל לישראל מיום קהזה וספר בה נסים וגבורות שעשה ה

אשר גאלם ממצרים והתפלל ואמר בדרך נבואה כי כן 
יעשה עמהם בגלות הזה ובצאתם מהגלות ובמלחמת 

ב המפרשים על הענין שזכרנו וכן ודעת רו ...גוג ומגוג
דעת יונתן והוא תרגם שגיונות ענין שגגה התפלל שיהיו 

:עונות ישראל נחשבים לפניו כשגגה  
 

 
 אברבנאל:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֵראִתיקוָּׂ קי    ב ֲעָך יָּׂ ִתי ִשמ  ַמע   קוָּׂ קי  --, שָּׂ
ִנים  ב שָּׂ רֶׁ קֶׁ ִנים ַחֵייהּו, ב  ב שָּׂ רֶׁ קֶׁ ָך ב  ל  עָּׂ פָּׂ

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 
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כֹור. ז, ַרֵחם ִתז  ֹרגֶׁ  תֹוִדיַע; ב 
 

  ם:מלבי"
ה' שמעתי שמעך. ר"ל אחר ששמעתי השמועה שהגדת 
לי, שאמר כי עוד חזון למועד ויפח לקץ, שגלה את אזנו 
שאחרי גאולת בבל יהיה עוד גלות ושהגלות השני יארך 
מאד כמ"ש אם יתמהמה חכה לו יראתי, פן באורך זמן 

ם, ולכן הוא מתפלל על הגלות הגלות יאבדו בין העמי
הזה, ה' פעלך התפלל שפועל ה' אשר פעל לישראל 
בימי קדם שפעל להם נסים ונפלאות והפלם לחלקו 

להשגיח עליהם בהשגחה מיוחדת, לא תופסק גם בקרב 
שני הגלות הארוכים, וזה יהיה בשני אופנים, א[ 

שלפעמים יהיה זה בדרך נסתר שהעולם מתנהג כפי 
עולת ההשגחה נעלמת, ובכ"ז היא חיה דרך הטבע ופ

וקיימת, על צד זה בקש ה' פעלך בקרב שנים חייהו, 
שגם בעת שפעלך יהיה נעלם ונסתר בקרב שני הגלות, 

בכל זה חייהו, שלא ימות הפעל הזה, ר"ל שלא יופסק 
ויובטל לגמרי רק יחיה, כדבר החי שאף בעת שאינו 

נמצא בקרבו פועל ומודיע פעולותיו בכ"ז כחו טמון בו ו
והוא חי וקיים, ב[ שלא יתעלם הפועל הזה תמיד, רק 

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

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

עלך, שידעו הכל כי אתה משגיח שלפעמים תודיע פ
עליהם, וגם ברוגז רחם תזכור וגם בעת שתרגז עליהם 
 על עונותיהם בכ"ז תזכר לרחם עליהם לבל יכלו ויאבדו:

 

make it known; in wrath remember 
compassion. 

:רד"ק   
שמעתי קול הנבואה אומר  -ה' שמעתי שמעך יראתי 

אל לעתיד ויראתי איך אלי הגלות הארוך שיהיה לישר
יוכל לעמוד כמה שנים בקרב אויביו לפיכך אני מתפלל 

לפניך ואומר פעלך בקרב שנים חייהו, ישראל שהם 
פעלך שאתה פעלתם כמ"ש על בני ועל פועל ידי תצוני 

:ואמר הוא עשך ויכוננך  
חיה אותו בתוך השנים הארוכים האלה שיהיה  -חייהו 

:בגלות שלא יכלה בקרב אויביו  
 

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

דֹוש ֵמַהר-ֱאלֹו  ג קָּׂ ן יָּׂבֹוא, ו  ן -ַּה ִמֵתימָּׂ ארָּׂ פָּׂ
ה  אָּׂ ל  תֹו מָּׂ ִהלָּׂ ַמִים הֹודֹו, ּות  ה שָּׂ ה; ִכּסָּׂ לָּׂ סֶׁ

ץ. רֶׁ אָּׂ  הָּׂ
 

  :מלבי"ם
ה מתימן יבא. ההנהגה הזאת תמשך עד שיגיע עת -אלו

ה מתימן לגאלם, ומצייר כי הגלות -יבא אלוהגאולה שאז 
האחרון תתחלק בין שני מלכיות, שהם מלכות אדום 

המצויינת בשם תימן שתימן הוא בארץ אדום, ומלכות 
ישמעאל המצויינת בשם הר פארן כמ"ש אצל ישמעאל 

וישב במדבר פארן, ומשם יבא השם לגאלם. והנה תפס 
זרח ים וקמליצה שנזכרה בתורה בברכת איש האל

משעיר למו הופיע מהר פארן, אשר נבא כי יעמדו אומות 
אדום וישמעאל, אשר יתפארו בדתות המתדמות לדת 

ית )וחז"ל ציירו במליצתם שה' החזיר את התורה קהאל
לשעיר ולפארן ולא קבלוה, כי הדתות שקבלו ע"ע אינם 

הדת שבא ה' לתת על הר סיני אשר לא רצו לקבל 
מקומות האלה להוכיח להם אותה( ואז יבא ה' שנית מ

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

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. 

  :רד"ק
עתה ספר הגדולות והנוראות  -ה מתימן יבא -לוא

ל לישראל במדבר שיעשה להם כן בצאתם -שהראה הא
ה מתימן -מהגלות תחלה כשנתן להם התורה וזה אלו
י תימן הוא יבא כמו שאמר בתורה וזרח משעיר למו כ

שעיר וכן מהר פארן כמו שנאמר בתורה הופיע מהר 
:פארן  

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

 
 רנת יצחק:
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ות ויחסו לו ענינים בלתי קשבשעיר חפאו דברים על האל
ה מתימן יבא, שיבא להתוכח מצד -ראוים, אמר אלו

ותו ואחדותו ורוחניותו, ובדת של פארן, לא יתנו קאל
ות, ועז"א כי יבא קדוש מהר פארן. ור"ל עד קלדופי בא

ה מתימן יבא. אבקש שתפעל פעלתך -עת הגאולה שאלו
להשגיח על בניך שלא יכלו בגלותם, אם בסתר כמ"ש 

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

 
ַנִים ִמיָּׂדֹו לֹו;   ד יֶׁה, ַקר  אֹור ִתה  ֹנַגּה כָּׂ ו 

יֹון ֻעֹזה. ב  ם, חֶׁ שָּׂ  ו 

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

 
:רד"ק  

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

זהו כי קרן עור פני משה כלומר הזיו  -קרנים מידו לו 
שנים  ל לו למשה ואמר קרנים בלשוןקההוא היה מיד ה

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

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

ל יתברך בכבודו הגדול על הר סיני לעיני קשנגלה לו ה
עזו על הארון כמ"ש עליו אתה  כל ישראל וי"מ חביון

:וארון עוזך ושם היו נסתרות הלוחות  

יו.  ה לָּׂ ַרג  ף, ל  שֶׁ ֵיֵצא רֶׁ ר; ו  בֶׁ ְך דָּׂ יו, ֵילֶׁ נָּׂ פָּׂ  ל 
 

  :אבן עזרא
 להרג העמים כדרך וגם הצרע': -דבר 

5 Before him goeth the pestilence, and fiery 
bolts go forth at His feet. 

  :רש"י
מצאתי במדרש אגדה בשעה שנתן  -דבר לפניו ילך 

הקדוש ברוך הוא תורה לישראל טורדו למלאך המות 
להפליגו לדברים אחרים שלא יעמוד לקנתר ולומר אומה 

שעתידה לכפור בך לסוף ארבעי' יום ואתה נותן להם 
':את התור  

ה ַוַיֵתר ּגֹוִים,   ו אָּׂ ץ, רָּׂ רֶׁ ד אֶׁ ֹמדֶׁ ַמד ַוי  עָּׂ
ֵרי צּו ַהר  ֹפצ  ם; -ַוִית  עֹות עֹולָּׂ ַעד, ַשחּו ִּגב 

ם, לֹו.  ֲהִליכֹות עֹולָּׂ

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. 

:רש"י   
המתין לדקדק בדין דור המבול  -וימודד ארץ עמד 

למדוד להם מדה כנגד מדה ומדד עומד כדאמר נצב ה' 
:ועומד לדין עמים )ישעיה ג( ממתין ומדקדק בדינם  

:ברותחים קילקלו וברותחים נדונו -וימודד ארץ   
בדור הפלגה שעל ידי שהיו שפה אחת באו כולם  -ראה 

(:)בראשית יאבעצה כדכתיב ויהי כל הארץ שפה אחת   
הקפיצם לשבעים לשון כדאמר ויתר ממקומו  -ויתר גוים 

(:)איוב לז( לנתר בהם )ויקרא יא  
:שרי העכו"ם -הררי עד   

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

זּון,   ז ּג  ן; ִיר  ֳהֵלי כּושָּׂ ִאיִתי אָּׂ ן, רָּׂ וֶׁ ַתַחת אָּׂ
ן. יָּׂ ץ ִמד  רֶׁ ִריעֹות אֶׁ  י 

 
 ק:רד"

הזכיר עתה גבורות שעשה לנו במלחמות  -תחת און 
כושן רשעתים על ידי עתניאל בן קנז ובמלחמת גדעון 

עם מדין ואמר במקום און ראיתי אותם אהלים תקועים 
כלומר במקום שלא היה להם העמדה וקיום כי הקים ה' 

 את עתניאל והפיל אותם אהלים:

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

:מצודת דוד  
בעבור האון ראיתי אהלי כושן רשעתים  -תחת און 

עומדים בארצות ישראל למשול בהם כאומר לא מקוצר 
:יד לא הושיע למו כ"א בגמול העון הניחם בידו  

ה י    ח רָּׂ ִרים, חָּׂ הָּׂ ִרים --קוָּׂ קֲהִבנ  הָּׂ ִאם ַבנ 
ָך,  ָך:-ִאםַאפֶׁ תֶׁ רָּׂ ב  ַכב ַעל  ַביָּׂם עֶׁ -ִכי ִתר 

ה. שּועָּׂ יָך י  ֹבתֶׁ כ  יָך, ַמר   סּוסֶׁ
 

 :מצודת דוד
אלא שהיתה הסבה לפי שרכבת על סוסיך  -כי תרכב 

במרכבותיך של ישועה להושיע לעמך ולכן בקעתם 
ללכת דרך הבקיעה והוא ענין מליצה לומר שזה נעשה 

 בעבור תשועת ישראל:

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? 

:רד"ק   
זכר בקיעת הירדן וים סוף אמר מה  -הבנהרים חרה ה' 

ה אף ה' בהם כשנבקעו וכפל זה היה לנהרים אם חר
הענין במ"ש לחזק ואמר ואם בנהרים אפך אמר נראה 

שחרה האף ה' בנהרים שהרי ראינו שהירדן נבקע וזהו 
דרך משל ומליצה וכן אם בים עברתך על בקיעת ים סוף 

:ולא זכר הניסים על הסדר  

ר   ט ֻבעֹות ַמטֹות ֹאמֶׁ ָך, ש  תֶׁ יָּׂה ֵתעֹור ַקש  ר  עֶׁ
ה;  לָּׂ ַבַּקעסֶׁ רֹות, ת  הָּׂ ץ.-נ  רֶׁ  אָּׂ

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

 
  :רד"ק

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

ומר שאמרתאמר סלה כלומר לקיים הא  

ַתן   י ר; נָּׂ בָּׂ ם ַמִים עָּׂ רֶׁ ִרים, זֶׁ ִחילּו הָּׂ אּוָך יָּׂ רָּׂ
א. שָּׂ ֵדיהּו נָּׂ הֹום קֹולֹו, רֹום יָּׂ  ת 

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. 

:מצודת דוד   
כאשר ראוך הרי ארנון עובר לפני ישראל חלו  -ראוך  

ורעדו ממך ונתקרבו זה לזה והרגו את הנסתרים 
:בבקיעי ההרים  
זרם מי הבאר עבר בין ההרים והעלה  -זרם מים עבר 

:מאברי ההרוגים להודיע הנס לישראל  
עומק מי הבאר השמיע קולו לפרסם  -נתן תהום קולו 
:נודע הנסהנס ר"ל על ידו   
רוממות כח יד המקום נשא אז עד  -רום ידיהו נשא 

:למעלה כי כולם הכירו בנפלאותיו  

יָך   יא אֹור ִחצֶׁ ה; ל  ֻבלָּׂ ַמד ז  ֵרַח, עָּׂ ש יָּׂ מֶׁ שֶׁ
ָך. ַרק ֲחִניתֶׁ ֹנַגּה ב  ַהֵלכּו, ל   י 

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. 
 



 
31 

  :מצודת דוד
בימי יהושע עמד כ"א מהם  -שמש ירח עמד זבלה 

במדורה ולא הלכה מהלכה כמ"ש וידום השמש וירח 
(:עמד )יהושע י  

ַעד  יב ַזַעם, ִתצ  דּוש ּגֹוִים.-ב  ַאף, תָּׂ ץ; ב  רֶׁ  Thou marchest through the earth in 12 אָּׂ
indignation, Thou threshest the nations in 
anger. 

 

ת  יג ֵיַשע אֶׁ ָך, ל  ֵיַשע ַעמֶׁ אתָּׂ ל  ָך; -יָּׂצָּׂ ִשיחֶׁ מ 
סֹוד ַעד רֹות י  ע, עָּׂ שָּׂ תָּׂ רֹאש ִמֵבית רָּׂ ַחצ  -מָּׂ

ה. לָּׂ אר סֶׁ  }פ{  ַצּוָּׂ

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} 

:רד"ק   
כמו שיצאת לישע עמך  -יצאת לישע עמך לישע משיחך 

בהכנסם לארץ ז' גוים כן תצא לעתיד לישע את עמך כמו 
בהכנסם לארץ ז' גוים כן תצא ותושיעם  שיצאת לישעם

ותוציאם מהגלות ושובם לארצם ומה שאמר יצאת 
מחצת נקבת עבר במקום עתיד ורבים כמוהו ובדברי 

הנבואה יבא זה ברוב כי הנבואה אף על פי שהיא 
עתידה הרי היא כאלו נתקיימה לפיכך יזכרו בה בלשון 

:עבר  
:הוא משיח בן דוד -משיחך   

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

ֲערּו   יד ו, ִיס  זָּׂ רָּׂ יו רֹאש פ  ַמטָּׂ תָּׂ ב  ַקב  נָּׂ
מֹו ם, כ  ִני -ַלֲהִפיֵצִני; ֲעִליֻצתָּׂ ֱאֹכל עָּׂ לֶׁ

ר. תָּׂ  ַבִמס 

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. 

ר, ַמִים ַרִבים.  טו יָך; ֹחמֶׁ תָּׂ ַביָּׂם, סּוסֶׁ ַרכ   ,Thou hast trodden the sea with Thy horses 15 דָּׂ
the foaming of mighty waters. 

לּו   טז ל  קֹול צָּׂ ִני, ל  ַּגז ִבט  ִתי ַוִתר  ַמע  שָּׂ
ַתי פָּׂ ַתי יָּׂבֹוא --ש  ַתח  ַמי, ו  ב ַבֲעצָּׂ קָּׂ רָּׂ
ז: ּגָּׂ ר  ַעם   אֶׁ ה, ַלֲעלֹות ל  רָּׂ יֹום צָּׂ נּוַח ל  ר אָּׂ ֲאשֶׁ
נּו. גּודֶׁ  י 

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. 
 

:רד"ק   
אמר הנביא שמעתי בנבואה הצרה שיהיו בה  -שמעתי 

:ישראל בעת ההיא ביום בא גוג  

ה לֹא-ִכי  יז ֵאנָּׂ בּול -ת  ֵאין י  ח, ו  רָּׂ ִתפ 
ִנים פָּׂ ֵדמֹות -ִכֵחש ַמֲעֵשה--ַבּג  -לֹאַזִית, ּוש 

ר  קָּׂ ֵאין בָּׂ ה צֹאן, ו  לָּׂ ַזר ִמִמכ  ל; ּגָּׂ ה ֹאכֶׁ שָּׂ עָּׂ
ִתים. פָּׂ ר   בָּׂ

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; 
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ה: קוָּׂ קַוֲאִני, ַבי  יח לֹוזָּׂ ע  ה, ֵבאֹל  אֶׁ ִגילָּׂ י קאָּׂ
ִעי.  ִיש 

 
 :אלשיך

ואני בה' אעלוזה. כי ניחמתי לומר לפניו יתברך מה 
 תפעל חלילה,

18 Yet I will rejoice in the LORD, I will exult in 
the God of my salvation. 
 

:מלבי"ם  
ואני, אז אני בה' אעלוזה, שאז יתעורר כח ה', וגם 

י ישעי ר"ל בהשגחתו קאגילה גילה חדשה באל
:המיוחדת עלי  

 

ַלי -ֲאֹדנָּׂ  קוִ קי    יט ם ַרג  י, ֵחיִלי, ַויָּׂשֶׁ
ַנֵצַח,  ִרֵכִני; ַלמ  מֹוַתי ַיד  ַעל בָּׂ ַאיָּׂלֹות, ו  כָּׂ

י. ִגינֹותָּׂ  }ש{  ִבנ 

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} 
 

 
:מצודת דוד   

ר"ל התפלה הזאת נמסרה לבן לוי  -למנצח בנגינותי 
:המנצח בשיר לנגנה בנגון אשר יחדתי לה  

 

 אברבנאל

 

 

Messages 

  שמואל א פרק ב פסוק ג

ולו נתכנו עללות:\ל דעות יקוק ולא-אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי א  

 תרגום יונתן בן עוזיאל

 

Who Knows Twelve? 

p.40: But the prophets present a more uncompromising stand against greed and are 

unwilling to accept its presence within our personal and national lives. The prophet 

Habakkuk rails against the insatiable appetites of the greedy, “The most arrogant 

person who cannot be settled or at rest [because of his greed]; who opens and widens 

his jaw as deep as Hell, and like death itself can never be satisfied. Who has harvested 
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all the nations and gathered in all the peoples” (2:5). The imagery of death and the 

grave is purposeful here. It mocks all human pretensions for it reminds us that at the 

end of life, we take nothing with us into the next world except for the memory and 

goodness that we leave behind. An old Jewish saying observes that one enters the 

world as an infant with clenched fists – wanting to grab everything – but when one 

leaves the world, it is with open hands and stiff fingers, taking nothing along. 

Habakkuk regards greed as an unavoidable byproduct of hubris and arrogance. 

Selfishness breeds greed. The narcissistic person who thinks only of him- or herself 

also believes that he or she is entitled to have everything. Only such a person cares 

naught for the rights, property, or even lives of others. The prophet goes on to 

emphasize the ultimately self-defeating nature of greed, “Woe to the one who increases 

wealth by taking what is not his; how long does he believe he will possess it? He only 

weighs himself down with debt and liability. Suddenly and without warning will your 

creditors fall upon you; and those who will shake you will suddenly awaken, and you 

will be trampled under their feet” (Hab. 2:6-7). 

p.41: Habakkuk’s primary focus is not on the greed of individuals, but on that of 

nations and empires. He warns the mighty powers that seek to dominate other nations 

and seize their wealth that a nation’s pursuit of power and glory will inevitably lead to 

its downfall. 

Greed was the fuel that powered all empires into strength and accomplishment, and it 

was also the inner trait that brought them to eventual collapse. The ash heep of 

history contains the residue of the greedy, grabbing, and coveting nations that 

attempted to rule the world: Assyria, Egypt, Babylonia, Persia, Greece, Rome, the Holy 

Roman Empire, the Ottoman Turks, Czarist Russia, Nazi Germany, and the Soviet 

Union. The Jewish people have seen them all rise into brilliance and power, and 

witnessed how they came crashing down in impotence and defeat. Hitler’s concept of 

the master race justified taking territory and lives in order to satisfy his mad 

ambitions. Stalin’s belief in the inexorable justice and triumph of Marxism led to the 

Gulag, the Iron Curtain, and tens of millions of deaths. 

On an individual level, the wrongful acquisition of goods acquired by thievery and 

cheating takes in a life of its own. Those prizes become living accusers residing in 

one’s home and heart. Again, as the prophet Habakkuk puts it, “The stolen stone 

embedded in the wall shouts [‘I am stolen!’], as does the [unlawfully taken] wooden 

board [used in the construction of the house]” (2:11). Money may be fungible, but ill-

gotten money always remains ill-gotten. The Talmud tells us that the Lord is 

constantly occupied with making certain that wrongful gain eventually is taken away 

from the wrongdoer, and that it is eventually restored to the family and estate of the 

rightful owner (Sanhedrin 8a). This process may take generations, but the Lord has 

time. 
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This idea resonates with me. Over the decades of my life I have witnessed wealthy 

people inexplicably and suddenly become impoverished, and relatively poor people 

unaccountably strike it rich later in life. To me, it was clear that the books were being 

exquisitely balanced, even after many generations had passed. As I have often pointed 

out, the ways of Heaven may be inscrutable, but they are very exacting and ultimately 

just. 

p.42: Even when doing good deeds, such as donating sacrifices to the Temple, our 

innate nature of greed still operates and affects our performance of Torah 

commandments. Greed forces our holy behavior to become halfhearted, if not 

downright begrudging. The challenge of overcoming greed exists not only in the 

mundane and commercial areas of our lives, but even the spiritual and noble part of 

our existence. 

p.46: The great Lithuanian rabbi, Rabbi Meir Simcha Cohen of Dvinsk, famously 

states that the destruction of the Temples was caused by the widespread corruption of 

those in power and 

the acceptance of this 

reality by the general 

public (Meshach 

Chochmah on Ex. 

14:29). He says that 

the violations of the 

commandments 

between God and man 

could have been 

forgiven, but the 

breakdown in public 

morality and corrupt 

dealings between human beings would never be 

overlooked in the judgment of Heaven. 

p.51: Tolerance of corruption, and certainly the decision of 

whether or not to participate in corrupt behavior, is 

ultimately left to the conscience of the individual. While 

the prophets speak to us in national and general terms, 

their message is to be understood in personal terms as 

well. They teach us that in all matters of life the individual 

can never escape personal responsibility. A corrupt society 

exists only because we as individuals have corrupted 

ourselves. It is worthwhile for each and every one of us to ponder this point and act 

upon it. 

Corruption leaves deep and unsightly scars on the soul of the individual and on the 

body politic. We should strive and pray to be delivered from those scars and healed 
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from their effects. We should never become tacitly accepting of it and its resultant 

evils. 

 

Answer Why on 2nd day in גלות 

 חזון המקרא

 

Who Knows Twelve? 

p.97-98: I humbly submit that Habakkuk is one of the most important books of 

the entire Bible. It reflects the angst of our souls forced to live in a mendacious 
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and cruel world. As I discuss in other chapters of this book, in chapter 1 of 

Habakkuk, the prophet demands action of God – or at least an explanation of His 

inaction in the face of evil and injustice perpetrated against the Jewish people. His 

demand is strongly worded and to the point. He is even bold enough to say that he will 

not forsake the conversation, nor move from his position until the Lord responds to 

his demand. In chapter 2, the Lord reminds the prophet in a fatherly and gentle 

fashion that no human mind can comprehend the system of God’s wise pattern of 

judgments nor pinpoint divine vengeance. The Lord reminds the prophet of the 

complexities of the universe and of nature, and of the unfathomable wonders of 

creation itself. Therefore, human beings are required to have patience, fortitude, and 

above all else, faith that God is just, that all human and national behavior is subject 

to Heavenly analysis, and that God’s system of reward and punishment is effective and 

everlasting. 

p.103: This immune system has operated within the Jewish world for all if the 

millennia of the long exile after the destruction of the Second Temple. It has enabled 

us to revive ourselves as a people with vitality and creativity, optimism, and strength 

after the terrible events of the past century. Our immune system incorporating Torah 

knowledge, holy scholars, prayer, belief, tradition, and ritual has led to the 

unbelievable restoration of Jewish sovereignty in our ancient homeland in our time. 

p.104: As discussed earlier, God’s judgments are inscrutable to us mortals. We have 

no truly satisfactory answer as to why apparently bad things happen to apparently 

good people. We are perplexed beyond words as to why our exile was of such length 

and bitterness. Even today, we are hard-pressed to understand the malignancy of 

anti-Semitism that eats away at the veneer of the civilized world. 

 

Summary 

Who Knows Twelve? 

p. 104: Though the sins of the northern and southern kingdoms were apparent to the 

prophets of Trei Asar, they too nevertheless questioned Heaven’s system of retribution. 

The first chapter of the prophet Habakkuk stands for all time as the ultimate 

challenge to God’s judgment and behavior towards Israel. (I have discussed this chapter of 

Habakkuk previously and I will revisit it and its concepts in later chapters of this book as well.) The 

prophet brazenly demands answers to the questions of why the Jewish people are to 

be punished with such severity. After all, the destruction of Jewish sovereignty in the 

Land of Israel seems to spell the end of the Jewish people as a nation, and perhaps 

even as a faith. As mentioned above, this certainly was the case as far as other nations 

and faiths were concerned. 
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In the second chapter of Habakkuk, the Lord responds, apparently with a non 

sequitur. God merely asserts that no human being will ever understand how Heaven 

operates, just as no human being can ever contemplate in its entirety the process of 

creation and the unfathomable mysteries of nature. Nevertheless He teaches the 

prophet the vital lesson that as far as the Jewish people is concerned, the destruction 

of national sovereignty is never the last chapter of the story. Realizing that, the 

prophet concludes his book in the third chapter by composing one of the most glorious 

pieces of prose to be found in the Holy Scriptures, a passage in which he renews his 

faith in the God of Israel, in His people, and in their destiny. Thus the national 

destruction of the northern and southern kingdoms is seen in perspective as only part 

of the picture. It is a defining event in Jewish history, but it is not the defining event. 

That event was the revelation at Sinai and the granting of the Torah to the Jews. 

Knowing this fact – and secure in the promise that the future holds a magnificent 

conclusion to their suffering – enabled the Jewish people to survive the destruction of 

national sovereignty and continue to prosper even under the worst imaginable 

circumstances. 

 

 

Chatzos – 12:51 am 

Alos HaShachar – either 3:24 am or (72 minutes before sunrise) 4:21 am 

 


