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Psalms Chapter 126 ִהִלים  תְּ

יר, ַהַמֲעלֹות  א  :שִׁ
שּוב ה', ֶאת ּיֹון-בְּ יַבת צִׁ ים    --שִׁ מִׁ ֹחלְּ ינּו, כְּ   .ָהיִׁ

1 A Song of Ascents. {N} 
When the LORD brought back those that returned 
to Zion, we were like unto them that dream. 

חֹוק,  ב ָמֵלא שְּ ינּו ָאז יִׁ ָנה    --פִׁ שֹוֵננּו רִׁ  :ּולְּ
רּו ַבּגֹויִׁם ם    --ָאז, יֹאמְּ יל ה', ַלֲעשֹות עִׁ דִׁ גְּ   .הֵאלֶ -הִׁ

2 Then was our mouth filled with laughter, and our 
tongue with singing; {N} 
then said they among the nations: 'The LORD hath 
done great things with these.' 

ָמנּו  ג יל ה', ַלֲעשֹות עִׁ דִׁ גְּ ים    --הִׁ ֵמחִׁ ינּו שְּ   .ָהיִׁ
3 The LORD hath done great things with us; we are 
rejoiced. 

יֵתנּו(-שּוָבה ה' , ֶאת  ד בִׁ ים     --שבותנו )שְּ יקִׁ ַכֲאפִׁ
  .ַבֶנֶגב

4 Turn our captivity, O LORD, as the streams in the 
dry land. 

ָעה  ה מְּ דִׁ ים בְּ עִׁ ֹצרּו    --ַהֹזרְּ קְּ ָנה יִׁ רִׁ  .They that sow in tears shall reap in joy 5  .בְּ

 :ַהָזַרע-ֹנֵשא ֶמֶשְך    --ָהלֹוְך ֵיֵלְך, ּוָבֹכה  ו
ָנה-בֹא רִׁ   .ֹמָתיוֲאל  ֹנֵשא,     --ָיבֹא בְּ

6 Though he goeth on his way weeping that 
beareth the measure of seed, {N} 
he shall come home with joy, bearing his sheaves. 
{P} 

 

 א פסוק קכו פרק תהלים י"רש
 :כחולמים היינו בבל מגלות - ציון שיבת את' ה בשוב( א)

   עזרא אבן
 :העליון שיר כטעם השיר זה טעם -' ה בשוב, המעלות שיר( א)

 רק הזה הפלא בהקיץ רואה אדם אין שבותם השם בשוב אלישר אמרי כן וקימתם שבתם משקל על - שיבת

 :בחלום
   ק"רד
(: ג, ל דברים) וכן, אלישר פיאל רבבות' ה שובה(: לו, י במדבר) כמו, הנחה ענין, בשוב. ציון שיבת את' ה בשוב( א)

'. לה ציון בני שישובו, שובהת ענין, שיבת. יוצא ֹפַעל ויהיה, תשובה ענין יהיה או. ורחמך שבותך את יךקאל' ה ושב

 אדוני פירשֹו כן, לארצנו בשובנו לנו שתהיה השמחה מרוב הגלות צרת בעינינו יהיה יעוף כחלום, כחולמים היינו

 רק הזה כפלא בעיניו רואה אדם אין: שבותם יתברך לקה בשוב אלישר יאמרו כן, פירש ע"ראב והחכם. ל"ז אבי

  :בחלום
   ם"מלבי

 את' ה בשוב כחולמים היינו הכתוב שיעור' ה בשוב, והגולה ציון שיבת על בבל בגלות הוסד, המעלות שיר( א)

 כחולם, שבותם להשיב נביאיו י"ע הבטחתו' ה שימלא שיקוו מה אלישר תקות מציון, פינו שחוק ימלא אז ציון שיבת

, עתה הוה טוב דבר על מחכש עליו ושמח במציאות הוא ואלוכ, עתה הוה כדבר העתיד את שרואה, נבואיי חלום

 בעת הדבר ראיית ובין במחזה הנביא ראיית בין הבדל ואין, לי ערבה ושנתי ואראה הקיצותי זאת על ירמיה ש"כמ

, ולשון בפה ורנה שחוק י"ע בפועל השמחה להוציא יכול ואינו בלבד בלב הוא שמחתו שהנביא רק, הפועל אל יצא

 .בפועל ציון שיבת את' ה שישיב בעת אשר, במחזה כבר זה דבר ראינו כחולמים היינו שכבר א"עז
 

 ב פסוק קכו פרק תהלים עזרא אבן
 בגוים מבשרים או האלל האל יאמרו אז אחד כל כי והטעם נמלטה כצפור נפשינו כמו יחיד לשון - פינו, אז( ב)

 :ציון שיבת שהשיב האל עם לעשות' ה הגדיל
   ק"רד
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 :אלישר עם לומר רצה, האל עם לעשות' ה הגדיל: ויאמרו גדול פלא הגוים הויתמ'. ה הגדיל בגוים יאמרו אז( ב)
   ם"מלבי

 ולשוננו, ממנו פינו ימלא אז. פינו את למלאות יכול ואינו עתה בלבנו הנמצא שהשחוק, פינו שחוק ימלא אז( ג - ב)

 יצא כבר ואלכ אצלנו הדבר היה ההבדל זה וזולת רנה ימלא אז, בפועל ולא בכח רק תנועה בלא בחלום עתה הרונן

, האל עם לעשות' ה הגדיל, אז יאמרו והם חדש דבר זה יהיה הגוים אצל ל"ר, אז כחולמים היינו בעת המציאות אל

 ז"ע שמחנו כבר עמנו לעשות' ה הגדיל שמחים היינו כבר כי, חדש דבר אינו אצלנו אבל, אז התחדש הדבר ואלכ

 ישינה שמחה אצלנו והיא, עמנו לעשות' ה שהגדיל על החזיון בעת וושמחנ ראינו כחולמים היינו בעת, בעבר

 :במחזה ראינוהו בעת המציאות אל יצא כבר ואלכ אצלנו ברור הדבר היה כי, קדומים מראשית בה ששמחנו
 

 ג פסוק קכו פרק תהלים עזרא אבן
 :נשמח אז, כך בראותינו - הגדיל( ג)

   ק"רד
 בנו שתראו הגדולה השמחה זה, כלומר. שמחים היינו לפיכך, עמנו לעשות' ה הגדיל: אלישר ואומרים. הגדיל( ג)

  :גדולה וטובה גדול פלא לעשות' ה שהגדיל מפני, פינו שחוק ושימלא
 

 ד פסוק קכו פרק תהלים י"רש
 אשר שבותינו את בשובך מרטיבין נהיה כך אותה שמלחלחין יבשה בארץ מים כאפיקי - בנגב כאפיקים( ד)

 כשהם המים אפיקי ידי על קוצרין ברנה, תצמח לא שמא שסבורים דואגים בדמעה ציה בארץ בה הזורעים

 :בה משולחין
   עזרא אבן

 :אלישר לשון על ידבר המשורר - שובה( ד)
 :מיא נגובו תרגום לשון או השמש בעבור חם לעולם בנגב חזקים כמים - כאפיקים

   ק"רד
בּוֵתנּו. השיבה: כמו או. אותנו הניח שפירשנו כמו ופירושו', ה בהשו בגלות בעודם אלישר יאמר'. ה שובה( ד) , שְּ

ֵבָשה ארץ היא נגב, בנגב כאפיקים. אחד והענין, ד"ביו וקרי ו"בוי וכתוב. גלותנו  הנגב ארץ(: יט, טו יהושע) כמו, יְּ

 גלותנו תשובת יהתה כן. גדולה וטובה גדול חידוש יהיה מים אפיקי בה יעברו ואם, למים צמאה והיא, נתתני

  :לאפיקים והישועה לנגב הגלות דימה. אלישר ותשועת
   ם"מלבי

, עליה קוו לא אשר חדש בדבר התשועה שתהיה' ה שיעשה המשורר יבקש הנזכרת ההצעה פ"ע, שובה( ה - ד)

 דומה שנה שבעים אחרי הנביאים מפי המיועד בזמן הגאולה תבא אם כי, הזמן קודם הגאולה שיביא מה והוא

 כי כ"כ גדולה אינה והשמחה ומותיואל שישא בלבו בטח אשר, טובה בארץ שמנים גיא ראש על תבואה שדה לקוצר

 למצוא התיאש שכבר נגובה בארץ שזרע למי ידמה המיועד זמן קודם הגאולה תבוא אם כ"משא, חדש דבר אינו

 שלא דבר שזה, לששון אבלו נהפך לקצור ובבוא, האדמה פני את והשקו מים אפיקי באו ופתאום, תבואה פרי שם

 שבעת בדמעה הזורעים אשר, בנגב לאפיקים שנדמה בענין הזמן קודם שביתנו את' ה שובה ש"וז, עליו קוה

 שכבר כ"אח גם שאם, גדול יותר ציור עוד והולך ומוסיף. ברנה יקצרו ופתאום בעמלו שכר ממצוא התיאש הזריעה

 ,ש"וז, עדיין בוכה הוא לקציר שהולך בעת שגם עד, מזה השדה בעל ידע לא האדמה את והשקו אפיקים באו
 

 ה פסוק קכו פרק תהלים עזרא אבן
 שומרי והטעם הזורעים הגלות בני ודימה מים כאפיקי והישועה מים שם שאין לנגב הגלות המשיל - הזורעים( ה)

 :התורה
   ק"רד
ַרע בה שהזורע הנגב לארץ הגלות שדימה לפי. הזורעים( ה) זְּ  יתברך לקל ומתחנן בוכה בזורעו כי, בדמעה יִׁ

 כן, יתברך לקה רחמי יהיו לא אם ממנה יקצור בה שהזורע רחוק והדבר. בברכה שזורע מה ויקצור עליה שימטיר

ֹות מעשה היא והזריעה, זורעים צרתם כל עם בגלות אלישר צְּ , הגלות צרת מפני, בדמעה אותם ועושים, ַהמִׁ

 הושע) כדכתיב, הטוב הגמול הוא והקציר. בדמעה שזרעּו מה ברנה ויקצרו, מהגלות םשיוציא יתברך לקל ומייחלים

  :חסד לפי קצרו לצדקה לכם זרעו(: יב, י
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 ו פסוק קכו פרק תהלים י"רש
 כשתשלם יקצורו וברנה בגלות בדמעה צדקה הוא ברוך הקדוש לפני זורעין אלישר כך -' וגו ובכה ילך הלוך( ו)

 :לעתיד משכורתם
   עזרא ןאב
 הזרע אל שב ומותיואל ו"וי, הזרע בו שיש הכלי משך וטעם הזרע שיאבד שיפחד בוכה היה הטעם - ובכה הלך( ו)

 :הגלות וסובלי התורה שומרי לשכר משל וזה
   ק"רד
ַקר פירוש, הזרע משך נשא ובכה ילך הלוך( ו) ָמה ּוֶמֶשְך(: יח, כח איוב) וכן. הזרע יְּ ים ָחכְּ ינִׁ נִׁ פְּ . החכמה ַקריְּ , מִׁ

 השדה אל והולך אותו הנושא והעני. הנגב בארץ יקר והזרע. למרחוק נמשך ששמו לפי, משך היקר הדבר ונקרא

פחדו ובוכה הולך, לזרעו ֵבשּות מפני יצמח ולא יאבד שמא מִׁ  וממטיר, עליו ומרחם דמעיו רואה יתברך לקוה, הארץ יְּ

 אל קצירו ומותאל ברנה וישא, הזרע בעת ובוכה הולך היה ראש תחת, ברנה ביתו אל יבוא הקציר ובעת. הארץ על

 ובעת. במשל הזרע שהם, והמצות התורה לקיים המסים משא ונושאים, הגלות עול סובלים, בגלות אלישר כן. ביתו

 מן וֵיצאו, יתברך לקה עמהם שיטיב הטובות ומותאל וישאו, ברנה אלישר ארץ אל יבואו, הקציר עת שהוא הגאולה

 :וזהב בכסף הגלות
   ם"מלבי

 רק השדה מן ישא שלא ל"ר, הזרע משך שישא שחושב מפני בוכה עדיין לקצור הליכתו שבעת, ובכה ילך הלוך( ו)

, ברנה לביתו השדה מן יבא בא פתאום כ"ואח, שזרע מה כפי כור רק לקצור מצפה אינו כור זרע שאם, שזרע מה

 הראשון המשל ובאור, פתאומית שמחה שהיא יותר עוד גדולה וז ושמחה, הזרע של ומותיואל נושא הוא פתאום כי

 בימי כמו, מועטת תשועה רק קיוו לא הגאולה בעת שגם שהגם השני המשל ובאור, הזמן קודם הגאולה שתהיה

 :ההצלחה ומותאל וישאו גדולה תשועה ימצאו פרס מלכי רשות תחת שהיו כורש
 


