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PART 1 – CONTEXT 
 1. חבקוק א:א

יא׃ ִֽ ב  ּוק ַהנָׂ ה ֲחַבקּ֖ זָָׂ֔ ר חָׂ ֶׁ֣ ֙א ֲאש   ַהַמשָׂ

1. Habakkuk 1:1 

The pronouncement made by the prophet Habakkuk. 

 

 2. סדר עולם רבה פרק כ

לא נקראו על שמו, ומפני שלא היה מנשה כשר, נתנבאו בימי מנשהיואל ונחום וחבקוק    

2. Seder Olam Rabba Chapter 20 

Joel, Nahum and Habakkuk prophesied in the time of Menashe, but, because he was wicked, 

his name is not recorded. 

 

 3. חבקוק פרק א

ר׃ה(  ִֽ י ְיֻספָׂ ֹ֥ ינּו כ  ּ֖ א ַתֲאמ  ֹֹּ֥ ם ל יֵמיכ ָ֔ ִֽ ל ב  ֵעֶׁ֣ ַע֙ל פֹּ י־פֹֹּ֙ הּו כ  ָ֑ ּו ְתמָׂ ַתְמהּ֖ ִֽ יטּו ְוה  ַהב ָ֔ ֙ם ְוִֽ ֹוי ו(   ְר֤אּו ַבּגֹוי  ים ַהּגּ֖ ת־ַהַכְשד ָ֔ י֙ם א  י ֵמק  ֤ ְננ  י־ה  ִֽ כ 

ֹו נֹ֥ ְשכָׂ ת מ  ש  ּ֖ ר  ץ לָׂ ר  ְרֲחֵבי־א ָ֔ הֹוֵל֙ך ְלמ  ר ַהִֽ ָ֑ ְמהָׂ ר ְוַהנ  ֹו׃ ַהַמֶׁ֣ ֹּא־לִֽ א׃ז(  ת ל ֹו ֵיֵצִֽ ֹו ּוְשֵאתּ֖ טֹ֥ ְשפָׂ נּו מ  מ ֶּ֕ ּוא מ  א הָ֑ ּ֖ ם ְונֹורָׂ יֹֹּ֥ אָׂ  

3. Habakkuk 1:5-7 

5) “Look among the nations, observe well and be utterly astounded; for a work is being 

wrought in your days which you would not believe if it were told. 6) For lo, I am raising up 

the Chaldeans, that fierce, impetuous nation, who cross the earth’s wide spaces to seize 

homes not their own. 7) They are terrible, dreadful; they make their own laws and rules. 

 

 
Date (BCE)1 King of Judah Prophet Important events 

727-698 Hezekiah Micah Assyrian exile of Israel 722 

Assyrian siege of Jerusalem 701 

698-642 Menashe (Joel) 

Nahum 

Habakuk? 

Assyrian defeat of Thebes 661 

641-640 Amon   

639-609 Josiah Jeremiah 

Habakuk? 

Religious reform 622 

Fall of Nineveh 612 

609 Jehoahaz  

608-598 Jehoiakim Rise of Nebuchadnezzar 605 

597 Jehoiachin  

596-586 Zedekiah 586 Babylonian exile of Judah 

 

 4. רדק על חבקוק א:א

הנביא הזה לא ידענו דורו ולא משפחתו ובסדר עולם יואל נחום חבקוק נתנבאו בימי מנשה ולפי שלא היה מנשה 

כשר לא נקראו על שמו ונבואתו על נבוכדנצר על הרע שעשה לישראל מכל העמים והתנבא על הרע שיעשו פרס 

ים לישראל הצדיקים ומצליחים ומדי לזרעו באחרונה והחל להתרעם כנגד האל יתברך על מעשה הרשעים שמריע

בדרכיהם וזכר בלשון הצדיקים שבדורו או אחר דורו בדרך נבואה על נבוכדנצר שעתיד למלוך ולהרע לישראל 

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

 

 5. ספר מלכים ב פרק ד

ְת[ טז(  ה אתי ]ַאּ֖ ת ַחיָָׂ֔ ֵעֶׁ֣ ֙ה כָׂ ד ַהז  ר ַלמֹוֵע֤ אמ  ֹֹּּ֗ ֶקתַוי אמ   ֹחֶבֶ֣ ֹֹּּ֗ ן ַות ֱאֹלר ַאל־ֲאדֹּ ֵבָ֑ יש הָׂ ֶׁ֣ ֙י א  ָך׃ קנ  ִֽ ת  ְפחָׂ ים ַאל־ְתַכֵזּ֖ב ְבש   

5. 2 Kings 4:16 

And Elisha said, “At this season next year, you will be embracing a son.” She replied, 

“Please, my lord, man of God, do not delude your maidservant.” 

 

                                                           
1 Dates according to Da’at Mikra, Sefer Melachim, vol.2, p.93 



WHISTLE STOP TOUR OF TANACH           TREI ASAR - CHABAKUK 

Pnina Savery                                                                                                                                                       2  
For feedback and questions – learnwithpnina@gmail.com 

PART 2 – CONTENT  

 

Section A – Chapters 1-2: Dialogue with God 

 6. חבקוק פרק א

נָׂה ב(  ָ֧ יַע׃  יקוקַעד־אָׂ ִֽ א תֹוש  ֹֹּ֥ ס ְול ּ֖ מָׂ יָך חָׂ ֶ֛ ק ֵאל  ְזַעֹ֥ ע א  ָ֑ ְשמָׂ א ת  ֶֹּׁ֣ י ְול ַּוְּ֖עת  י ג(  ש  ָ֑ ְגד  ס ְלנ  ּ֖ מָׂ ד ְוחָׂ יט ְושֹֹּ֥ ל ַתב ָ֔ ֶׁ֣ מָׂ ֙ן ְועָׂ ו  י אָׂ֙ נ  ה ַתְרֵא֤ מָׂ ֶׁ֣ לָׂ

א׃  ִֽ שָׂ ֹון י  דּ֖ יב ּומָׂ ִ֦ י ר  ָ֧ הד( ַוְיה  ָ֔ ּוג תֹורָּ פֶ֣ ֙ן תָּ ט  ַעל־כֵּ ּ֖ ְשפָׂ א מ  ן ֵיֵצֹ֥ יק ַעל־ֵכֶ֛ ת־ַהַצד ָ֔ יר א  ֶׁ֣ ֙ע ַמְכת  שָׂ י רָׂ ֤ ט כ  ָ֑ ְשפָׂ ַּ֖צח מ  נ  א לָׂ א־ֵיֵצֹ֥ ִֹּֽ ְול

ל׃  ִֽ  ְמֻעקָׂ

 

6. Habakkuk Chapter 1 

2) How long, O Lord, shall I cry out and You not listen, shall I shout to You, “Violence!” 

And You not save?  3) Why do You make me see iniquity [why] do You look upon wrong? 

Raiding and violence are before me, strife continues and contention goes on. 4) That is why 

Torah weakens and justice never emerges; for the villain hedges in the just man— therefore 

judgment emerges deformed. 

 7. חבקוק פרק ב:א-ד

ְראֹו֙ת  א( ה ל  ֲאַצפ ֹּ֗ ֹור ַוִֽ צָ֑ ה ַעל־מָׂ ּ֖ ְתַיְצבָׂ ה ְוא  דָׂ ֱעמָֹּ֔ ִֽ י א  ֶׁ֣ ְשַמְרת  י:ַעל־מ  ִֽ ֹוַכְחת  יב ַעל־תִֽ ּ֖ ש  ה אָׂ ֹ֥ י ּומָׂ ר־ב ָ֔ י ב(  ַמה־ְיַדב  נ  ֲעֵנֵ֚  יקוקַוַיִֽ

ְתַמְהַמ֙ה  ם־י  א ְיַכֵזָ֑ב א  ֶֹּׁ֣ ץ ְול ַח ַלֵקּ֖ ד ְויֵָׂפֹ֥ זֹו֙ן ַלמֹוֵעָ֔ ֹוד חָׂ י עֵ֚ ֶׁ֣ ֹו: ג( כ  ֹוֵרא בִֽ ּוץ קֹ֥ ַען יָׂרּ֖ ֹות ְלַמֹ֥ ר ַעל־ַהֻלחָ֑ ֵאּ֖ ֹון ּובָׂ זָ֔ ֹוב חָׂ ר ְכתֶׁ֣ אמ  ָֹּ֔ ַוי

֥תֹו ִיְחֶיֶּֽה: ֱאמּונָּ יק ֶבֶּֽ ֹו ְוַצִדִּ֖ ֹו בּ֑ ה ַנְפשּ֖ ֹ֥ ְשרָׂ ִֽ ֹּא־יָׂ ה ל ֵנֶׁ֣ה ֻעְפלָָׂ֔ ר: ד( ה  א ְיַאֵחִֽ ֹֹּ֥ א ל ֹּּ֖ א יָׂב ֹֹּ֥ י־ב ֹו כ   ַחֵכה־לָ֔

 

7. Habakkuk Chapter 2:1-4 

1) On my watch I will stand, and I will set myself upon a fortress, and I will look out to see 

what He will speak to me and what I will reply when I am reproved. 2) And the Lord 

answered me and said: Write the vision and explain it upon the tablets, so that one may read 

it swiftly. 3) For there shall be another vision for the appointed time; and He shall speak of 

the end, and it shall not fail; though it tarry, wait for it, for it shall surely come; it shall not 

delay. 4) Behold, it is puffed up-his soul is not upright within him, but the righteous shall 

live by his faith. 

 

Section B – Chapter 3: Song of Praise to God 

 8. חבקוק פרק ג:א

ֹות נִֽ ְגיֹּ ל ש  יא ַעּ֖ ָ֑ ב  ּוק ַהנָׂ ֲחַבקֶׁ֣ ה ַלִֽ ּ֖ לָׂ  ְתפ 

8. Habakkuk Chapter 3:1 

A prayer of Habakkuk the prophet on the Shigoneth. 

 

9. Rashi on Habakkuk 3:1 

On the Shigoneth: This may be interpreted according to the Targum. However, according to 

the apparent meaning, Habakkuk is begging for mercy for himself because he spoke 

rebelliously: (1: 4) “Therefore Torah is slackened,” and (verse 14) “You have made man like 

the fish of the sea.” He criticized the Divine standard of justice. 

 

 10. חבקוק ג:יח-יט

י ַבִֽ יח(  ּ֖ ֲאנ  ִֽ  יקוקַוִֽ ה ֵבִֽ א  ילָׂ ּ֖ ג  ֹוזָׂה אָׂ יקאֹלֱעלָ֑ ִֽ ְשע  ח  יקוקיט(  י י  ְמַנֵצּ֖ י ַלִֽ נ  ֵכָ֑ י ַיְדר  מֹוַתּ֖ ִֽ ל בָׂ ֹות ְוַעֹ֥ ַאיָׂלָ֔ ִֽ ם ַרְגַל֙י כָׂ ש  י ַויֵָׂ֚ ֙י ֵחיל ָ֔ נָׂ ֲאדֹּ

י ִֽ ינֹותָׂ ְנג   ב 

10. Habakkuk Chapter 3: 18-19 

18) Yet, I will rejoice in the Lord; I will jubilate in the God of my salvation. 19) God the 

Lord is my strength. He made my feet [as swift] as the hind's, and he guides me on my high 

places. To the conductor [to play] with my melodies!  
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PART 3 – CONCEPTS 

 11. מדרש תהילים 90:7

אמר לפניו מה שאמרתי לפניך בשגגה שראה חנניה וחבריו נשלכין לכבשן . בא חבקוק ואמר לו מה אתה מבקש 

האש ונמלטין וראה רבי חנניא בן תרדיון וחבריו נשרפין. כיון שראה כן קרא תגר ואמר רבון כל העולם אלו 

צדיקים ואלו צדיקים אלו טהורים ואלו קדושים מפני מה אלו ניצולין ואלו נשרפין על כן )חבקוק א:ד( תפוג תורה 

...ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעוקל  

]איני מבקש לעצמי אלא  סלח נא לעון העם הזה)במדבר יד:יט(  אמר לו. בא משה ואמר לו מה אתה מבקש 

לך שאני מעביר רצוני מפניך שנאמר תפלה למשה איש האלקים היאאמר לו וזו עטרה גדולה . על ישראל[  

 

 12. תלמוד בבלי מסכת מכות כד עמוד א

לבית ישראל דרשוני וחיו מתקיף לה רב נחמן בר יצחק ' כה אמר ה)עמוס ה:ד(  בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר

וצדיק באמונתו יחיה)חבקוק ב:ד(  אלא בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמראימא דרשוני בכל התורה כולה   

12. Babylonian Talmud Tractate Makkot 24a 

Amos came and established the 613 mitzvot upon one, as it is stated: “So says the Lord to the 

house of Israel: Seek Me and live” (Amos 5:4). Rav Naḥman bar Yitzḥak objects to this: 

There is no proof that the verse in Amos is establishing all the mitzvot upon one; say that 

Amos is saying: Seek Me throughout the entire Torah, as the verse does not specify the 

manner in which one should seek the Lord. Rather, say: Habakkuk came and established 

the 613 mitzvot upon one, as it is stated: “But the righteous person shall live by his 

faith” (Habakkuk 2:4). 

 

 13. ספר העיקרים מאמר ג, ל:יא

וכן מה שאמרו בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, הכוונה בו כי בעבור שחבקוק היה 

הרשעים ויסורי הצדיקים, אמר בסוף דבריו הכלל הזה כי הצדיק כשיחזיק באמונתו להאמין מתרעם על הצלחת 

בדברי הנביאים ולהבטחות השם יתברך שהבטיח לעשות דין ברשעים ולשלם שכר טוב לצדיקים, בשמירת הכלל 

העולם הבאהזה יחיה ולא יחוש לכל המקרים המתחדשים עליו ויסבול הכל בסבר פנים יפות, ובזה יזכה לחיי    

13. Yosef Albo, Sefer HaIkarim – Article 3 30:11 

The same idea is expressed in the statement that Habakkuk reduced the commandments to 

one, as is said, “But the righteous shall live by his faith.” Habakkuk, having been 

complaining of the prosperity of the wicked and the sufferings of the righteous, lays down at 

the end the following principle, that if the righteous man will persevere in his faith, believing 

in the words of the prophets and in the promises which God made to punish the wicked and 

reward the righteous, he will live without concerning himself about the vicissitudes of 

fortune, will bear everything with good grace, and thus merit life in the future world. 

 

CHABAKUK SUMMARY

 

• When? Not stated explicitly, possibly in the time of Menashe or Yoshiyahu (7th

century BCE)

Context

• Debate on theodicy (existence of evil) based on the rise of the Babylonians - God 
reassures Chabakuk that the good will triumph in the end. Ends with a song of 
praise about God

Content

• Question of why evil prospers is valid, but we should aspire to have faith that it 
will all make sense in the end

• Importance of living with faith in God

Concepts


