
 
 

 

 

 

 

 
 ג נא,פרק  -יד  ,טמפרק ה שעיי ספר              

 

 (ז' דנחמתא)פרשת עקב 

פסוקים אלו הם המשך לתחילת הנבואה, בה נאמר שבזמן שיתחיל קיבוץ הגלויות מכל הארצות, יהיה זה קודם בניית ציון  יד( מט,פרק )
ות הטבע שרויים בשמחה על הגאולה הקרבה, מתאר הנביא את ציון עצמה יושבת כאלמנה, ועדיין וירושלים, ובעוד כל העולם ומערכ
ֹּאֶמראינה יודעת שקרב זמן ישועתה,  ָנימחמת החטא, ולא זו בלבד, אלא  ה' ֲעָזַבִני ,ִצּיֹון ַות ֵכָחִני ַואדֹּ שה'עזיבה' תהיה כעונש על  ,שְׁ

ַכחוציון תמהה על כך ואומרת,  )טו(לה שמאס בה ה' ואינו רוצה לזוכרה כלל. החטא, אך ה'שכחה' באה מפני המיאוס, שנדמה   ֲהִתשְׁ
יתכן  ַהִאםילדה הגדול, שאינו תלוי בה כל כך, וגם אם יקרה דבר כזה, הרי זהו מפני שאינו זקוק לה בתמידות, אך  - עּוָלּה ִאָשה

ָנּה ֶבן ֵמַרֵחם ָהֵאםשתשכח  ק, אשר מלבד אהבתה אליו, תזכרהו גם מצד רחמיה עליו, כי הוא תלוי בה וזקוק מרחמיה על בנה היונ - ִבטְׁ
לה בתמידות, ועל כך תמהה ציון כיצד עזבה ה' ושכחה, והרי היא תלויה בו ואין לה סומך ועוזר מבלעדי ה'. על דברים אלו משיב לה ה' 

ָנה ֵאֶלהאם יקרה ששתי נשים  ַגםואומר,  ַכחְׁ ָאנִֹּכיול והקטן, הרי את בניהם, הגד ִתשְׁ ֹּא וְׁ ָכֵחְך ל  )טז(כי לא אוכל לשכח אותך.  ,ֶאשְׁ
חקקתי אותך על כפות ידי, כביכול, כדי שבכל שעה שאשתמש בידיי אראה אותך  - ַחקִֹּתיְך ַכַפִים ַעל ֵהןוהטעם שלא יוכל לשוכחה, 

ַתִיְךואזכור אותך, וגם את  ִדיחקקתי שיהיו  חֹומֹּ ומוסיף ה' ואומר לציון, מה שנעזבת לבדך שנים  )יז(הגלות ועד עכשיו.  מעת ,ָתִמיד ֶנגְׁ
ַסִיְךלחזור בתשובה, אזי הגויים, שהם  ָבָנִיְך ִמֲהרּורבות כל כך, אין זה מחמת שכחה, אלא הדבר תלוי בישראל, כי אם  ָהרְׁ  ,ּוַמֲחִריַבִיְך מְׁ

אך  )יח(מן רב, אך כיון שלא מיהרו ישראל לחזור בתשובה, נמשכה הגלות זמן רב. היו יוצאים ממך ומניחים לך כבר לפני ז - ֵיֵצאּו ִמֵמְך
ִאיכל זה היה בעבר, ועתה אל תביטי רק לצד אחד, אלא  ִאילארבע רוחות השמים,  ֵעיַנִיְך ָסִביב שְׁ צּו כָֻּלםכי  ,ּורְׁ בְׁ מכל קצוי  ָלְך ָבאּו ִנקְׁ

ם, ויהיו בכך שני פלאים, האחד שכל הנדחים והאובדים שהיו פזורים במקומות הארץ, כי פתאום יהיה הקיבוץ של כל ישראל לארצ
ם ָאִני ַחישונים ורחוקים יתקבצו כולם יחד, והפלא השני הוא שכולם ישובו לירושלים, הגם שהיו רחוקים ממנה מאד.  אֻּ  כָֻּלם ִכי ,ה' נְׁ

ָבִשי ָכֲעִדי י התיישבות האנשים בארץ נמשלת ללבוש, כי הם מכסים את האדמה, כל ישראל השבים לארצם יהיו לך כתכשיט ]כ - ִתלְׁ
ִריםוכאשר האנשים הם חשובים ונכבדים, הרי זה כבגד מקושט שהארץ מתעטפת בו[,  ַקשְׁ כמו כלה השומרת על התכשיט  - ַכַכָלה ּותְׁ

, כי הם האות בינה לבין ה', אשר אירסה לו שנתן לה החתן, כי הוא אות הקשר ביניהם, כך תשמור ציון על יושביה, שלא יעזבוה שוב
בַֹּתִיְךכעדי תלבישי את  ִכיומוסיף ה' ואומר לציון, אל תחששי מכך שלא יהיה לך מקום להכיל את כל השבים,  )יט(באמונה.   ָחרְׁ
מַֹּתִיְך שֹּמְׁ ֶאֶרץ וְׁ ֵתְך וְׁ ִרי ַעָתה ִכי ,ֲהִרסֻּ ָרֲחקּוארץ, יהיה צר המקום מחמת היושבים ב - ִמּיֹוֵשב ֵתצְׁ ָעִיְך וְׁ ַבלְׁ ויתרחקו מהארץ אותם  - מְׁ

רּו עֹוד )כ(משחיתים שמילאוה עד עתה, ותתמלא הארץ בבניה היושבים בה.  ֹּאמְׁ ַנִיְך י ָאזְׁ ֵני בְׁ מהם,  'ַשּכּוָלה'אותם בנים שהיית  - ִשכָֻּלִיְך בְׁ
ָשהביכול מבקשים הם מהארץ, מכדי שנוכל להכנס אליו, ולכן כ ַהָמקֹום ִלי ַצרוהם בני חוץ לארץ,  ֵאֵשָבה ִלי גְׁ שתתקרב הארץ  - וְׁ

תְׁ  )כא(אליהם, כלומר, שיתרחבו גבולות ארץ ישראל יותר מכפי שהיו, עד שיהיה בה מקום לכל יושבי הגולה שהתקבצו אליה.  ָאַמרְׁ  וְׁ
ָבֵבְך כּוָלה ַוֲאִני ,ֵאֶלה ֶאת ִלי ָיַלד ִמיבאותו זמן, שלש שאלות על מה שאירע לך, א.  ִבלְׁ מּוָדהכאשה שמתו כל בניה,  ,שְׁ ַגלְׁ כאשה ללא  ,וְׁ

סּוָרהממקומה,  גָֹּלהבעל, ואיך יתכן שנולדו לי ילדים אלו. ב. גם לאחר שנולדו ילדים אלו, הלא כנסת ישראל  גם במקום גלותה אינה  - וְׁ
ֵאֶלהיושבת במנוחה, אלא מיטלטלת ממקום למקום, ואם כן,  ג. גם לאחר שנולדו, והיה מי שגידל אותם, כיצד הגיעו אלי  .ִגֵדל ִמי וְׁ

ִתי ֲאִני ֵהןמארץ מרחקים,  ַארְׁ ַבִדי ִנשְׁ ועל שלש שאלות  )כב(מאיזה מקום באו, ומי הביאם לכאן.  - ֵהם ֵאיפֹּה ֵאֶלהמרוחקת מהם, ו ,לְׁ
ָני ָאַמר כֹּהצם, אלו משיב ה' לציון, ופותח בתשובה לשאלה האחרונה, מי קיבץ את כל ישראל לאר  ִהֵנהאני העושה זאת, כי  ,ֶאֹלִהים ֲאדֹּ

ֶאללרמז להם שיביאו את ישראל לארצם,  ,ָיִדי גֹוִים ֶאל ֶאָשא  - ִנִסי ָאִריםשהם חשובים יותר, ולא ימהרו לשלוח את ישראל,  ,ַעִמים וְׁ
ֵהִביאּואת נס המלחמה של גוג ומגוג, ששם יפלו הגויים,  ֶצןבְׁ  ָבַנִיְך וְׁ נַֹּתִיְךבכסא מיוחד שמוליכים בו את השרים,  - חֹּ  ,ִתָנֶשאָנה ָכֵתף ַעל ּובְׁ

ָהיּוועל השאלה השניה, מי גידל את כל אלו, משיב ה',  )כג(להביאם לארצם.  ָלִכים וְׁ ַנִיְך מְׁ כאומן המלמד את הילד את ההנהגות  - אֹּמְׁ
ָשרֹוֵתיֶהםהראויות,  ַתֲחוּו ֶאֶרץ ַאַפִיםם ישמרו עליהם מכל פגע, כי ה ,ֵמיִניקַֹּתִיְך יהיו וְׁ ַלִיְך ַוֲעַפר ,ָלְך ִישְׁ ַלֵחכּו ַרגְׁ ועל השאלה הראשונה,  .יְׁ

ָיַדַעתְׁ מי ילד את כל אלו, אחרי שנהייתה ציון שכולה וגלמודה, משיב ה',  שביכולתי לעשות את כל הדברים הללו, ולשדד  ,ה' ֲאִני ִכי וְׁ
ֹּ  ֲאֶשרמערכות הטבע,   ִמִגבֹור ֲהיַֻּקחכי הנה השאלה ששאלה ציון היא,  )כד(המקוים לה' לא יבושו מחמת שאלות אלו.  - קָֹוי ֵיבֹּשּו אל

קֹוחַ  אחרי שנלקחו ישראל לעבדים ביד הגויים הגיבורים, האם יהיה אפשר לקחתם מהם בחזרה ]ואף שהלקיחה לעבדות היא שלא  - ַמלְׁ
ִאםקשה להוציא מידו[, כדין, אך כיון שהלוקח הוא גיבור  ִבי וְׁ מיד  ִיָמֵלטוהאם אנשים שנפלו בשבי בצדק, מחמת חטאיהם,  - ַצִדיק שְׁ

השובים ]ואף שהשבי אינו עבדות, אלא כדרך המנצחים במלחמה שמגלים את המנוצחים מארצם, ולפעמים יכול אחד מהשבויים 
ִבָיהלהמלט, מאחר ואינו מוחזק כעבד, אך כיון  שְּׁ  ָאַמר כֹּה ִכי )כה(נעשתה בצדק, מחמת החטא, האם יתכן שיימלטו מעונש זה[. זו  שֶׁ

ִבי ַגם ,ה' קֹוחַ מידו,  יָֻּקח ִגבֹורשביד  שְׁ ולא יארע לכם כדרך שקורה לעבדים  ,ִיָמֵלטשהוא חזק יותר מהגיבור, גם הוא  ,ָעִריץ ּוַמלְׁ
ֶאתהבורחים, שאדוניהם רודפים אחריהם לתופסם,  ִריבֵ  וְׁ כי ה' יריב עם אותם אדונים, ויטען כנגדם שהוא קנה את  - ָאִריב ָאנִֹּכי ְךיְׁ

ֶאתישראל תחילה להיות עמו ונחלתו,  ִתי )כו( אֹוִשיַע. ָאנִֹּכיהנמצאים ביד שוביהם,  ָבַנִיְך וְׁ ַהֲאַכלְׁ ָשָרם ֶאת מֹוַנִיְך ֶאת וְׁ אותם שהיו  - בְׁ
ה תקוותם, הם ש'יאכלו' את בשר אוייביך, כי הם בעצמם יילחמו עבורך באויבים, מונים ומצערים את ישראל ואומרים להם שאבד

ֶכָעִסיס ָכרּון ָדָמםכמו יין מתוק,  - וְׁ עּוועל ידי זה,  ,ִישְׁ ָידְׁ גֲֹּאֵלְךלמעלה מדרכי הטבע,  ,מֹוִשיֵעְך ה' ֲאִני ִכי ָבָשר ָכל וְׁ והגאולה  - ַיֲעקֹּב ֲאִביר וְׁ
הרי המגרש את אשתו מפני שמאס בה, נותן לה גט כריתות ומשלחה  ,ה' ָאַמר כֹּה א()פרק נ, יעקב אבינו. הבאה אלייך היא בזכות 

לעולם מביתו, אך המגרשה מפני שמרדה בו אינו נותן לה גט כריתות, אלא משלחה מביתו דרך עונש, עד שתיטיב את מעשיה ותחזור 
ִריתּות ֵסֶפר ֶזה ֵאיאליו, ואם כן,  ֶכם כְׁ ִתיהָ  ֲאֶשר ִאמְׁ והרי לא שלחתיה עם ספר כריתות, וזו ראיה שעדיין ה' מצפה שישראל יחזרו  ,ִשַלחְׁ



 
 
 
 
 
 

 

 

בתשובה וישובו אליו. ואחרי שהוברר שלא מאס ה' בישראל, מוסיף ואומר כי לפעמים מוכר אדם את ילדיו כדי לשלם את חובותיו, וגם 
ִתי ֲאֶשר ִמנֹוַשי ִמי אֹודבר זה לא יתכן כאן,  ֶכם ָמַכרְׁ וכי התחייב ה' ממון שמחמת כן הוצרך למכור את ישראל לגויים, והלא אין  - לֹו ֶאתְׁ

ֶתם נֵֹּתיֶכםַבֲעֹו ֵהןהדבר כן, אלא  ַכרְׁ ו'עוון' הוא שיבוש הדעת באמונה האמיתית, ולכן יש לכם תקנה על ידי שארפא את טעותכם  ,ִנמְׁ
ֵעיֶכםשלוקח אביו רופא שירפאנו[,  ]וממשילם לבן המורד באביו מחמת שגעונו, ִפשְׁ ָחה ּובְׁ לְׁ ֶכם שֻּ ו'פשע' הוא מרד מתוך הכרה בה',  ,ִאמְׁ

וכיון שעדיין מאמינים הם בשרשי הדת, יש להם תקנה על ידי שישובו ממרידתם ]וממשילם לאשה המורדת בבעלה מתוך בחירה, שיש 
 ָבאִתי ַמדּועַ מכם, וגם אתכם לא מכרתי, היה ראוי שתחזרו אלי בקלות, וואם כך, כיון שלא מאסתי בא )ב(לה תקנה על ידי חזרה[. 

ֵאיןלקראתכם,  ֵאיןלכם שתחזרו אלי, ופייסתי אתכם בדבריי,  ָקָראִתיוגם הוספתי ו .ִאיש וְׁ ָרה ֲהָקצֹור .עֹוֶנה וְׁ דּות ָיִדי ָקצְׁ ואם  ,ִמפְׁ
ִאםתאמרו שהשובים לא יסכימו שיפדו אתכם תמורת ממון,  ַהִציל כֹּחַ  ִבי ֵאין וְׁ ַגֲעָרִתי ֵהןאתכם בכח וביד חזקה,  לְׁ  - ַאֲחִריבלבדה  בְׁ

ָהרֹות ָאִשים ,ָיםאייבש את מי ה ָברללא מים צחיחים כ נְׁ ַאש ,ִמדְׁ ָגָתם ִתבְׁ ָתמֹּת ,ַמִים ֵמֵאיןכל הדגים שבנהרות יתקלקלו  - דְׁ  )ג( ַבָצָמא. וְׁ
ִבישעל ידי חום השמש, כי באותו זמן ומה שאייבש את הים והנהרות לא יהיה  רּות ָשַמִים ַאלְׁ ַשקיתקדרו השמים בעננים,  - ַקדְׁ  ָאִשים וְׁ

סּוָתם כי יהיו מלאים ערפל וגשם, כאילו התכסו בשק. והנמשל לזה הוא שיחריב ה' את כל ארצות הגויים ההומים כמי הים, ויושבי  ,כְׁ
יהיה על ידי טבע השמים, כי באותו זמן לא יורו המזלות על כך, אלא יהיה הדבר בהשגחת הארצות הללו שהם כדגים, יכלו. וכל זה לא 

ָניוממשיך ותמה על כך שלמרות קריאתו אין איש עונה, והלא  )ד(ה' הפרטית.  שֹון ִלי ָנַתן ֶאֹלִהים ֲאדֹּ וצחות הלשון לעורר  ִלמּוִדים לְׁ
ובלשון זו אוכל לדבר ]'לעות' לשון לוע, המדבר[ בלשון מליצה המובנת לכל אדם אפילו על  - ָדָבר ָיֵעף ֶאת ָלעּות ָלַדַעתאתכם לעבודתו, 

בכל יום מחדש, ואין לשון הנבואה נאמרת  - ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר ָיִעירדבר גבוה ונשגב שנראה כעף באויר, ואין זה רק לעיתים רחוקות, אלא 
ֶזן ִלי ָיִעירבחידות, אלא  מֹּעַ ה לאומרה באופן המתאים קיבלתי את הנבוא - אֹּ שישמעו ויבינו את הדברים הלומדים מפי,  - ַכִלמּוִדים ִלשְׁ

ָניולא מעלתי בשליחותי להתנבא, אלא תיכף כאשר  )ה(שתהיה הנבואה מתאימה להשגתם.  ֶזן ִלי ָפַתח ֶאֹלִהים ֲאדֹּ אפילו פתיחה קלה  ,אֹּ
ָאנִֹּכיביותר, מיד  ֹּא וְׁ ֹּא ָאחֹורא הלכתי בשליחותו, וגם כשהגעתי אל העם, את דבריו, אל ָמִריִתי ל סּוגִֹּתי ל  ֵגִוי )ו(ולא יראתי מפני איש.  ,נְׁ

ַמִכים ָנַתִתי ָחַייהעומדים מאחורי,  לְׁ ִטיםהושטתי  ּולְׁ מֹּרְׁ ֹּא ָפַני העומדים לפני, כי הייתי מוכן לקבל את ההכאות והמריטות הללו, ,לְׁ  ל
ִתי ַתרְׁ יָ  ִהסְׁ ִלמֹותל כדי להנצ ידַ בְּׁ והגם שלפי מצב הדור היו באמת עלולים האנשים להכותני, אבל  )ז(אלא עמדתי נגדם בשם ה'.  ,ָורֹּק ִמכְׁ

ָני ֹּא ֵכן ַעלשהגן עלי מפני האנשים, ורק  ,ִלי ַיֲעָזר ֶאֹלִהים ַואדֹּ ִתי ל ָלמְׁ  ַעלוכיון שראיתי את השגחת ה' הפרטית עלי להצילנו מרודפיי,  ,ִנכְׁ
ִת  ֵכן ֹּא ִכי ָוֵאַדע ,ַכַחָלִמיש ָפַני יַשמְׁ ִדיִקי ָקרֹוב )ח(אחר שראיתי את עזרת ה' החופפת עלי.  ,ֵאבֹוש ל ָדה ,ִאִתי ָיִריב ִמי ,ַמצְׁ מי  - ָּיַחד ַנַעמְׁ

ָפִטי לַבעַ  ִמישרוצה לריב איתי ולתובעני לפני הדיין, יעשה זאת, ונעמוד יחד לפני הדיין, אך ידע שקרוב דיני לצאת בצדק,  ומי  - ִמשְׁ
ָני ֵהןויודע אני שאצדק בדיני, כי  )ט( ויראה לי את משפטו. ֵאָלי ִיַגששטוען שכבר עמד איתי לדין ויש בידו פסק של השופט נגדי,   ֲאדֹּ

ִשיֵעִניש הּוא ִמיואם כן  ,ִלי ַיֲעָזר ֶאֹלִהים לּו ַכֶבֶגד כָֻּלם ֵהןבטענות נגד דברי נבואתי.  ַירְׁ כל אותם שיש להם דין ודברים איתי, ככל  - ִיבְׁ
ֵלם ָעששירבו לחזור על טענותיהם ולהפוך בהם, יהיו כבגד הבלוי מרוב שימוש,  ֹּאכְׁ ואותם שטוענים שיש להם משפט כתוב נגדו, יהיו  - י

וכיון שבאותו דור  )י(. כבגד שאין משתמשים בו כלל, הנאכל על ידי העש, כך לא יהיה מי שירצה לשמוע לדבריהם הכוזבים והבדויים
ֵרא ָבֶכם ִמירוב האנשים התווכחו עם הנביאים ולא קיבלו את דבריהם, מוסיף ואומר,  קֹול שֵֹּמעַ  ,ה' יְׁ דֹו בְׁ  ָהַלְךאף על פי ש ֲאֶשר ,ַעבְׁ

ֵאין ,ֲחֵשִכים ַטחמכל מקום לא יפחד, אלא  ,לֹו נַֹּגּה וְׁ ֵשם ִיבְׁ ִיָשֵען ה' בְׁ וא דומה לאדם הנמצא בחושך ובמדבר, ולרוב כי ה ,ֵבאֹלָהיו וְׁ
ֶכם ֵהןולעומת זאת,  )יא(בטחונו בה' ישכב לבטח ולא יפחד כלל.  שאינכם מאמינים לדברי הנבואה, ומחפשים לסתור את דברי  ,כֻּלְׁ

ֵחיהנביא, ומאחר ואין לכם נרות טובים אתם  ֵרימנסים להדליק אש על ידי קוצים וכדומה,  - ֵאש קֹּדְׁ ַאזְׁ מסובבים את האש  - ִזיקֹות מְׁ
בזיקים וניצוצות המשחיתים בכם ומזיקים לכם יותר מהתועלת שיש בהם ]כי לא הצליחו לסתור את דברי הנביא במופתים אמיתיים 

כּואלא בהנחות כוזבות וטעויות[,  אּור לְׁ ֶכם בְׁ ִזיקֹותהמשיכו בהליכתם לאור האש הקטנה שלכם,  - ֶאשְׁ ֶתם ּובְׁ ר, חיקרו כלומ ,ִבַערְׁ
ָתה ִמָּיִדיוהתפלספו בשכלכם הקצר מלהשיג את אור האמת,  ֹּאת ָהיְׁ ואף על פי כן אני מבטיח לכם, כי לא יועיל לכם האור הקטן  - ָלֶכם ז

ַמֲעֵצָבהשהדלקתם, כי לא תשכבו בבטחה כמו הנשען על אלוקיו, אלא  ָכבּון לְׁ א כי תמשיכו לגשש כעוורים בספיקות וחקירות, ול ,ִתשְׁ
עּו א()פרק נא, תמצאו מרגוע לנפשכם.  ֵפי ֵאַלי ִשמְׁ ֵשיהחפצים לקיים בצדק את המצוות שבין אדם לחבירו,  ,ֶצֶדק רֹּדְׁ ַבקְׁ החפצים  ,ה' מְׁ

ֶתם צּור ֶאל ַהִביטּולקיים כראוי את המצוות שבין אדם למקום,  ַצבְׁ כדרך שבודקים מהיכן נחצבה האבן, ומשווים את האבן החצובה  ,חֻּ
ֶאלל המקום שממנו נחצבה, לראות אם יש דמיון בצבע, בחוזק ובאיכות האבן, א ֶתם בֹור ַמֶקֶבת וְׁ וכן בודקים זאת על ידי השוואת  - נַֻּקרְׁ

ולגבי  )ב(גודל המקום החצוב, אם הוא מתאים בדיוק בגודלו לאבן החצובה, ושתי בחינות אלו מוכיחות שהאבן נחצבה ממקום זה. 
ָרָהם ֶאל ַהִביטּוומר, דמיון האיכות א שעמד יחיד נגד כל העולם באמונתו בה', כך תדמו לו גם אתם בהנהגתכם, שלא תפחדו  ,ֲאִביֶכם ַאבְׁ

ֶאללעמוד נגד תועים רבים, ולגבי דמיון הכמות אומר,  ֶכם ָשָרה וְׁ חֹוֶללְׁ כי שרה בטבעה היתה עקרה ואינה ראויה ללדת כלל, וילדה נגד  ,תְׁ
ָראִתיו ֶאָחד ִכיומה לכך גם אתם תוכלו להשיב את כל העמים אל האמונה בה', נגד הטבע. חוקי הטבע, ובד הרי בזמן שקראתי  - קְׁ

ֵכהּולאברהם לפרסם את האמונה בה' היה הוא יחיד, וגם לפי הטבע לא היה ראוי ללדת ילדים כלל, אלא להשאר יחד,  שיתקבלו  ַוֲאָברְׁ
ֵבהּו, דבריו, והשיב אנשים רבים לאמונה בה' ַארְׁ ובדומה לכך תקוו גם אתם ותחכו לנחמת ציון, היושבת כעת יחידה  )ג(בלידת בנים.  וְׁ

בֶֹּתיהָ  ָכל ִנַחםולא רק אותה ינחם ה', אלא  ,ִצּיֹוןאת  ה' ִנַחם ִכיוגלמודה,  ָבָרּה ַוָּיֶשםכל ערי ישראל, המיוחסים לציון וירושלים,  - ָחרְׁ  ִמדְׁ
ֵעֶדן ָבָתּהשומם כמדבר שבארץ ישראל, יהפוך ה' להיות כעדן, את המקום ה - כְׁ ַערְׁ המקום שבו צומחים קוצים ודרדרים במדבר, יהיה  - וְׁ

ַגן וכמו כן המקומות החרבים יהיו מיושבים, והמקומות המיושבים בגויים יהפוך למושב הצדיקים. וכנגד המקומות שהיו  ,ה' כְׁ
חָ  ָששֹוןשוממים ויתיישבו אומר,  ִשמְׁ וכנגד המקומות המיושבים בגויים, שיתיישבו בצדיקים אומר, שישמעו בה דברי  ,ָבּה ִיָמֵצא הוְׁ

קֹול תֹוָדה ָרה וְׁ  :המהללים את שם ה' ִזמְׁ

 

 


