חבקוק HABAKUK
שר ָּחזָּ ה ח ַבקוק ַהנָּ ָֽביא׃
ַ 1 1ה ַמ ָּשא א ֶ ָ֣
ַ 2עד־ ָּאנָּ ה יהָּוה שַועתי ו ָ֣לא תש ָּ ִ֑מע ֶאז ַ ֵ֥עק א ֶליך ָּח ָּמס ו ֵ֥לא תו ָֽשי ַע׃
ומדון י ָּ ָֽשא׃
ָ֣ ָּ 3ל ָּמה ַתראני ָּאוֶ ן ו ָּע ָּ ָ֣מל ַתביט ו ֵ֥שד ו ָּח ָּמס לנֶ ג ִ֑די וַ יהי ריב ָּ
ַ 4על־כן ָּת ָ֣פוג תו ָּרה ו ָֽלא־י ֵ֥צא ָּל ֶנ ַצח מש ָּ ִ֑פט כי ָּר ָּשע ַמכ ָ֣תיר
ת־ה ַצדיק ַעל־כן י ֵ֥צא מש ָּפט מע ָּ ָֽקל׃
ֶא ַ
יכם ֵ֥לא ַתאמינו
5ראו ַבגוים ָֽו ַהביטו ו ָֽה ַתמהו ת ָּ ִ֑מהו כי־פ ַעל פעָ֣ל ָֽבימ ֶ
ֵ֥כי יס ָּ ָֽפר׃
ת־ה ַכׂשדים ַהגוי ַה ַ ָ֣מר ו ַהנמ ָּ ִ֑הר ַ ָֽההולְך
ָֽ 6כי־הנני מקים ֶא ַ
א־לו׃
י־א ֶרץ ָּל ֶר ֶשת מש ָּכנֵ֥ ות ל ָֽ
ל ֶמרחב ֶ
ָּ 7א ֵ֥ים ונו ָּרא ִ֑הוא מ ֶמנו מש ָּפ ֵ֥טו וׂשאתו י ָֽצא׃
ופ ָּר ָּשיו מ ָּר ָ֣חוק
סוסיו ו ַחדו מז ָ֣אבי ֶע ֶרב ָּופשו ָּ ָֽפ ָּר ָּ ִ֑שיו ָּ ָֽ
8ו ַקלו מנמרים ָּ
יָּבאו יָּ עפו כ ֶנ ֶשר ָּ ֵ֥חש ֶל ֱא ָֽכול׃
ימה וַ יֶ ֱא ֵ֥סף ַכחול ֶ ָֽשבי׃
9כלה ל ָּח ָּ ָ֣מס יָּ בוא מגַ ַ ֵ֥מת פנ ֶיהם ָּק ִ֑ד ָּ
11והוא ַבמ ָּל ָ֣כים ית ַק ָּלס ורזנים מׂש ָּ ָ֣חק לִ֑ ו ֵ֚הוא ל ָּכל־מב ָּצָ֣ר יׂש ָּחק
וַ יצ ֵ֥בר ָּע ָּפר ַוַָֽֽילכ ָּ ָֽדּה׃
אֹלהו׃
ָ֣ ָּ 11אז ָּח ַ ֵ֥לף ר ַוח ַוַָֽֽיַ עבר ו ָּא ִ֑שם זֵ֥ ו כחו ל ָֽ
ֹלהי קדשי ָ֣לא נָּ ִ֑מות יהוָּ ה למש ָּפָ֣ט
12הלוא ַא ָּ ָ֣תה מ ֶק ֶדם יהָּוה ֱא ַ
הוכ ַיח י ַסד ָֽתו׃
ַׂשמתו וצור ל ֵ֥
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תוכִ֑ל ָּל ָּמה ַתביט
ל־ע ָּמל ָ֣לא ָּ
13טהור עינַ ים מר ָ֣אות ָּרע ו ַה ֵ֥ביט ֶא ָּ
ָֽבוגדים ַתחריש ב ַב ַ ֵ֥לע ָּר ָּשע ַצ ֵ֥דיק מ ֶ ָֽמנו׃
14וַ ַתע ֶ ֵׂ֥שה ָּא ָּדם כדגָ֣י ַה ָּיִ֑ם כ ֶר ֶמׂש לא־מ ֵ֥של ָֽבו׃
15כלה ב ַח ָּ ָ֣כה ָֽהע ָּלה יג ָ֣רהו ב ֶחרמו ויַ ַאספהו במכ ַמר ִ֑תו ַעל־כן יׂש ַ ֵ֥מח
ויָּ ָֽגיל׃
ַ 16על־כן יזַ ָ֣ב ַח ל ֶחרמו ָֽוי ַקטר למכ ַמר ִ֑תו כי ָּבה ָּמה ָּש ָ֣מן ֶחלקו ו ַמא ָּכלו
בר ָּ ָֽאה׃
ֵ֥ ַ 17ה ַעל כן יָּ ָ֣ריק ֶחר ִ֑מו ו ָּתמיד ַלה ֵ֥רג גוים ֵ֥לא יַ ח ָֽמול׃

ס

ַ 1 2על־מש ַמר ָ֣תי ֶא ֱעמ ָּדה ו ֶ ָֽאתיַ צ ָּבה ַעל־ ָּמ ִ֑צור וַ א ַצ ֶפה לראות
ל־תוכח ָֽתי׃
ַ
ומה ָּאשיב ַע
ַמה־י ַד ֶבר־בי ָּ ֵ֥
2וַ יַ ענני יהוָּ ה וַ יא ֶמר כ ָ֣תוב ָּחזון ו ָּבאר ַעל־ ַהל ִ֑חות ל ַ ֵ֥מ ַען יָּ רוץ ֵ֥קורא
ָֽבו׃
ָ֣ 3כי עוד ָּחזון ַלמועד ויָּ ֵ֥פ ַח ַלקץ ו ָ֣לא י ַכזִ֑ב אם־ית ַמה ָּמּה ַחכה־לו
י־בא יָּבא ֵ֥לא י ַא ָֽחר׃
ָֽכ ֵ֥
4ה ָ֣נה עפ ָּלה לא־יָּ ש ָּ ֵ֥רה נַ פשו ִ֑בו ו ַצדיק ֶב ֱאמונָּ ֵ֥תו יח ֶיָֽה׃
5ו ַאף ָֽכי־ ַה ַיַָֽ֣ין בוגד ֶג ֵֶ֥בר יָּ היר ו ָ֣לא ינֶוִ֑ה א ֶשר הרחיב כשאול נַ פשו
ל־הגוים וַ יק ֵ֥בץ א ָּליו
והוא ַכ ָּמוֶ ת ו ָ֣לא יׂש ָּבע וַ יֶ ֱאסף א ָּליו ָּכ ַ
ל־ה ַע ָֽמים׃
ָּכ ָּ
אמר ֵ֚הוי
לוא־א ֶלה כ ָּלם ָּע ָּליו ָּמ ָּ ָ֣של י ָּשאו ומל ָּיצה ח ָ֣ידות לִ֑ ו וי ַ
ָ֣
6ה
ומכ ֵ֥ביד ָּע ָּליו ַעב ָֽטיט׃
ד־מ ַתי ַ
ַה ַמר ֶבָ֣ה לא־לו ַע ָּ
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ֵ֥ית למשסות ָּ ָֽלמו׃
7הלָ֣ וא ֶפ ַתע יָּ קומו נש ֶכיך ויקצו מזַ עז ֶעִ֑יך ו ָּהי ָּ
ל־י ֶָ֣תר ַע ִ֑מים מדמי ָּא ָּדם
ות גויָ֣ם ַרבים י ָּשלוך ָּכ ֶ
ָֽ 8כי ַא ָּתה ַשל ָּ
ל־ישבי ָּ ָֽבּה׃
ס־א ֶרץ קר ָּיה ו ָּכ ֵ֥
וַ ח ַמ ֶ

פ

ף־רע׃
יתו ָּלׂשום ַב ָּמרום קנו להנָּ צל מ ַכ ָּ ָֽ
9הוי בצ ַע ֶ ֵ֥ב ַצע ָּרע לב ִ֑
חוטא נַ פ ֶ ָֽשך׃
11יָּ ַ ֵ֥עצ ָּת ב ֶשת לבי ֶ ִ֑תך קצות־ ַע ֵ֥מים ַרבים ו ֵ֥
11כי־ ֶא ֶבן מ ָ֣קיר תז ָּ ִ֑עק ו ָּכפיס מ ֵ֥עץ יַ ע ֶ ָֽננָּ ה׃

פ

12הוי ב ֶ ֵ֥נה עיר ב ָּד ִ֑מים וכו ֵ֥נַֽן קר ָּיה ב ַעו ָּ ָֽלה׃
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות ויָֽיגעו ַעמים בדי־אש ולאמים
13הלָ֣ וא הנה מאת י ָּ
י־ריק י ָּ ָֽעפו׃
בד ֵ֥
ל־יָֽם׃
הוִ֑ה ַכ ַמים י ַכ ֵ֥סו ַע ָּ
ֵ֚ 14כי ת ָּמלָ֣א ָּה ָּא ֶרץ ָּל ַד ַעת ֶאת־כ ָ֣בוד י ָּ

ס

ֵ֚ 15הוי ַמשָ ָ֣קה רעהו מ ַס ֵ֥פ ַח ח ָּמתך ו ַ ָ֣אף ַשכִ֑ר ל ַ ֵ֥מ ַען ַהביט
יהם ׃
ַעל־מעור ֶ ָֽ
ָּׂ 16ש ַבע ָּת ָּקלון מ ָּכבוד ש ֵ֥תה גַ ם־ ַא ָּתה ו ָֽה ָּע ִ֑רל ת ָ֣סוב ָּע ֶליך כֵ֚ וס י ָ֣מין
בודך׃
יהוָּ ה וק ָּיקלון ַעל־כ ֶ ָֽ
ס־א ֶרץ
יתן מדמי ָּא ָּדם וַ ח ַמ ֶ
ָ֣ 17כי ח ַמס ל ָּבנון י ַכ ֶסךָּ ו ֵ֥שד בהמות יח ַ ִ֑
ל־ישבי ָּ ָֽבּה׃
קר ָּיה ו ָּכ ֵ֥

ס

ומ ֶורה ָּ ִ֑ש ֶקר ָ֣כי ָּב ִַ֞טח יצר
ָֽ ָּ 18מה־הו ָ֣עיל ֶפ ֶסל כי פ ָּסלו ָֽיצרו ַמס ָּכה ָ֣
ילים אל ָֽמים׃
יצרו ָּע ָּליו ַלעׂשות ֱאל ֵ֥

ס

יורה הנה־הוא ָּתפוׂש
דומם ָ֣הוא ֶ
יצה עורי ל ֶ ָ֣א ֶבן ָּ ִ֑
ָ֣ 19הוי אמר ָּלעץ ָּהק ָּ
זָּ ָּ ָ֣הב וָּ ֶכ ֶסף ו ָּכל־ר ַוח ֵ֥אין בקר ָֽבו׃
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ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ ַ21ויהָּוה בהי ַ ָ֣כל ָּקד ִ֑שו ַ ֵ֥הס מ ָּפ ָּניו ָּכ ָּ

פ

1 3תפ ָּלה ַלח ַב ָ֣קוק ַהנָּ ִ֑ביא ַעל שגינָֽ ות׃
2יהוָּ ה ָּש ַ ָ֣מעתי שמעך יָּ ראתי יהוָּ ה ָּ ָֽפ ָּעלך ב ֶָק ֶרב ָּשנים ַחייהו ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב
תוד ַיע ברגֶ ז ַר ֵ֥חם תז ָֽכור׃
ָּשנים ִ֑
ארן ֶ ִ֑ס ָּלה כ ָּסה ָּש ַמים הודו
ר־פ ָּ
ימן יָּבוא ו ָּק ֵ֥דוש ָֽמ ַה ָּ
ֱ 3אלו ַה מת ָּ ָ֣
ותה ָּלתו ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
4ונגַ ּה ָּכ ָ֣אור ָֽתהיֶ ה ַקר ַנֵַֽ֥ים מיָּ דו לִ֑ ו ו ָּשם ֶחביֵ֥ ון עזה
5ל ָּפ ָּניו י ָ֣ ֶלְך ָּ ִ֑ד ֶבר וי ֵ֥צא ֶר ֶשף ל ַרג ָּ ָֽליו׃
י־עד ַשחו גב ָ֣עות
ָּ 6ע ַ ָ֣מד׀ וַ י ָ֣מ ֶדד ֶא ֶרץ ָּר ָּאה וַ יַ ָ֣תר גוים וַ ית ָֽפצצו ַהרר ַ
עולם ָֽלו׃
יכות ָּ
עולִ֑ם הל ֵ֥
ָּ
ָ֣ ַ 7ת ַחת ָּאוֶ ן ָּראיתי ָּא ֳהלָ֣י כו ָּ ִ֑שן ירגזון יריעות ֶ ֵ֥א ֶרץ מד ָּ ָֽיַֽן׃

ס

ם־ב ָּים ֶעב ָּר ֶ ִ֑תך כי תר ַכב
8הבנ ָּהרים ָּח ָּ ָ֣רה יהוָּ ה אם ַבנ ָּהרים ַא ֶפך א ַ
שועה׃
ל־סוסיך ַמרכב ֶתיך י ָּ ָֽ
ֶ
ַע
־א ֶרץ׃
ֶ 9ער ָּיה תעור ַקש ֶתך שב ֵ֥עות ַמטות ָ֣א ֶמר ֶ ִ֑ס ָּלה נ ָּהרות ת ַב ַקע ָּ ָֽ
ָּ 11ראוך יָּ חילו ָּהרים ֶ ֵ֥ז ֶַֽרם ַמים ָּע ָּ ִ֑בר נָּ ַתן תהום קולו רום יָּ ֵ֥דיהו נָּ ָּ ָֽׂשא׃
יתך׃
ֵ֥ ֶ 11ש ֶמש יָּ ר ַח ָּע ַָ֣מד זב ִָּ֑לה לאור ח ֶציך י ַהלכו לנגַ ּה ב ַ ֵ֥רק חנ ֶ ָֽ
12ב ַז ַעם תצ ַעד־ ָּ ִ֑א ֶרץ ב ַאף ָּת ֵ֥דוש גו ָֽים׃
יחך ָּמ ַחצ ָּת ראש מבָ֣ית ָּר ָּשע
13יָּ ָּצא ָּת לי ָ֣ ַשע ַע ֶמך לי ַשע ֶאת־מש ֶ ִ֑
ד־צָּואר ֶ ָֽס ָּלה׃
ָּערות י ֵ֥סוד ַע ַ
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14נָּ ָ ַקב ָּת ב ַמ ָּטיו ָ֣ראש פ ָּרזָּ ו יסערו ַלהפיצִ֑ני ע ָ֣ליצ ָּתם כמו־ ֶל ֱא ֵ֥כל ָּעני
ַבמס ָּ ָֽתר׃
סוסיך ח ֶמר ַ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃
ָּ 15ד ַ ֵ֥רכ ָּת ַב ָּים ֶ ִ֑
ָּ 16ש ַ ָ֣מעתי׀ וַ תר ַ ָ֣גז בטני לקול ָּצללָ֣ ו ׂש ָּפ ַתי יָּ ֵ֥בוא ָּרָ ָּקב ַבע ָּצ ַמי ו ַתח ַ ָ֣תי
גודנו׃
ֶאר ָּגִ֑ז א ֶשר ָּאנ ַוח ליָ֣ ום ָּצ ָּרה ַלעלות ל ַ ֵ֥עם י ֶ ָֽ
ָֽ 17כי־תא ָּנָ֣ה ָֽלא־תפ ָּרח ואין יבול ַבג ָּפנים כחש ַמעׂשה־זַ ית ושדמות
א־ע ָָּׂ֣שה ִ֑א ֶכל גָּ ַזר ממכ ָּלה צאן ו ֵ֥אין ָּב ָָּקר ָּבר ָּפ ָֽתים׃
ל ָּ
18וַ אני ַביהָּ ָ֣וה ֶאעלִ֑ וזָּ ה ָּאגי ָּלה באֹל ֵ֥הי יש ָֽעי׃
מותי יַ דרכִ֑ני ַלמנַ צ ַח
19יהוה אדנָּ י חילי וַ ָּי ֶׂשם ַרג ַלי ָּ ָֽכ ַאיָּ לות ו ַ ֵ֥על ָּב ַ
ינותי׃
בנג ָּ ָֽ
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