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תורת ה'
(קי"ט)

"הלל הגדול"

(קל"ה-קל"ו)

מהגלות לירושלים
ק"כ

קכ"ב (ד-ה) שֶׁ שָּׁ ם עָּׁ לּו
ְׁשבָּׁ ִטים ִשבְׁ טֵ י ָּׁיּה עֵ דּות
ִש ָּׁר ֵאל ְׁלהֹדֹות לְׁשֵ ם ה':
ְׁלי ְׁ
כִ י שָּׁ מָּׁ ה י ְָּׁׁשבּו כִ ְׁסאֹות
ל ְִׁמ ְׁשפָּׁט כִ ְׁסאֹות ְׁלבֵ ית
דָּׁ וִ יד = [ :עבר]

קכ"א

(א) ִשיר הַּ מַּ עֲלֹות
ֶׁאל ה' בַּ צָּׁ ָּׁר ָּׁתה לִי
אתי ַּו ַּי ֲע ֵננִי
ָּׁק ָּׁר ִ

קכ"ה

קכ"ו

קכ"ג

(א) ִשיר הַּ מַּ עֲלֹות ְׁלדָּׁ וִ ד
לּולֵי ה' שֶׁ הָּׁ יָּׁה לָּׁנּו
ִש ָּׁר ֵאל
י ֹאמַּ ר נָּׁא י ְׁ

ארץ ישראל נערכת לקיבוץ גלויות
קכ"ח
קכ"ז לשלמה
[ = הווה]
שירי המעלות (ק"כ-קל"ד) =  51שם ה'
ק"כ-קכ"ו = 24

קכ"ז = 3

קכ"ד

קכ"ט
(א) ִשיר הַּ מַּ עֲלֹות
עּורי
ַּרבַּ ת צְׁ ָּׁררּונִי ִמ ְׁנ ַּ
ִש ָּׁר ֵאל
י ֹאמַּ ר נָּׁא י ְׁ

קכ"ח-קל"ד = 24

התפתחות דתית-חברתית במקדש ה' בציון
ק"ל
(א) ִשיר הַּ מַּ עֲלֹות
אתיָך ה'
ִממַּ עֲמַּ ִקים ְׁק ָּׁר ִ

קל"א

ִשבַּ ע ה'
קל"ב (יא-יב) נ ְׁ
ְׁלדָּׁ וִ ד אֱ מֶׁ ת ל ֹא יָּׁשּוב ִממֶׁ נָּׁה
ִמפְׁ ִרי בִ ְׁטנְָׁך ָּׁא ִשית ְׁלכִ סֵ א
ִש ְׁמרּו בָּׁ נֶׁיָך
ָּׁלְךִ :אם י ְׁ
יתי וְׁ עֵ ד ִֹתי זֹו אֲ ל ְַּׁמדֵ ם
בְׁ ִר ִ
ַּגם בְׁ נֵיהֶׁ ם עֲדֵ י עַּ ד י ְֵׁשבּו
ְׁלכִ סֵ א לְָּׁך = [ :עתיד]

קל"ג

קל"ד

מהגלות לירושלים
ק"כ

קכ"א

קכ"ה

קכ"ו

ק"ל

קל"א

קכ"ב

קכ"ג

קכ"ד

ארץ ישראל נערכת לקיבוץ גלויות

קכ"ז

לשלמה קכ"ח

קכ"ט

התפתחות דתית-חברתית במקדש ה' בציון

קל"ב

קל"ג

קל"ד

ברכת כוהנים – רקע ספרותי של "שירי המעלות"
במדבר ו' ,כד-כו

ִש ְׁמ ֶׁרָך
יְׁבָּׁ ֶׁרכְׁ ָך ה' וְׁ י ְׁ
ֵאלֶׁיָך וִ יחֻ ֶׁנ ָּׁך
ָּׁפנָּׁיו
ה'
י ֵָּׁאר
לְָׁך שָּׁ לֹום
ָּׁפנָּׁיו ֵא ֶׁליָך וְׁ יָּׁשֵ ם
יִשָּׁ א ה'

מספר מספר
מילים אותיות
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קכ"חְׁ :יב ַֹּרְך ָגבֶ ר ...יְׁבָּׁ ֶׁרכְׁ ָך ה' ...שָּׁ לֹום על י ְִׂׂש ָר ֵאל
ק"כ :עִ ם ׂשֹונֵא שָּׁ לֹום :אֲ ִני שָּׁ לֹום...
קכ"אֶׁ :אשָּׁ א עֵ יני ...אל יָנּום ש ְֹׁמ ֶׁרָך ...שֹומֵ ר י ְִׂׂש ָר ֵאל ...קכ"ט :בִ ְׁרכַּת ה' אֲ לֵי ֶכם בֵ ַּרכְׁ נּו ֶא ְׂת ֶכם בְׁ שֵ ם ה'
ּובֹואָך ק"ל :לְׂקֹול ַּתחֲ נּונָּׁיִ ...אם עֲֹונֹות ִת ְׁשמָּׁ ר ָיּ-ה ...נפְׂ ִשי
ֶ
אתָך
ִשמָּׁ ר צֵ ְׂ
ִשמֹר...ה' י ְׁ
ִשמָּׁ ְׁרָך...י ְׁ
ה' ש ְֹׁמ ֶׁרָך...ה' י ְׁ
לאֹ -ד ָני ִמש ְֹׁמ ִרים לב ֶֹקר ש ְֹׁמ ִרים ל ֹב ֶקר
קכ"ב :שאֲ לּו ְׁשלֹום יְׂרּושָ ָל ִם ...י ְִׂהי שָּׁ לֹום בְׂ חֵ ילְֵך...
נֹותיו ...א ָתה
קל"בִ :מ ְׁשכָּׁנֹות לאֲ בִ יר י ֲעקֹב ...ל ְִׁמ ְׁשכְׁ ָּׁ
לְׂמען אחי וְׂ ֵרעָ י אֲ דבְׂ ָרה ָנא שָּׁ לֹום בָ ְך
ִש ְׁמרּו בָ נֶיָך
וַּאֲ רֹון ֻע ֶזָך ...כֹהֲ נֶׁיָך ִילְׂבְׂ שּו צֶ דֶ קִ ...אם י ְׁ
אתי ֶאת עֵ יני ...עד שֶׁ יְׁחָּׁ נֵנּו :חָּׁ נֵנּו ה'
קכ"גֵ :אלֶׁיָך נָּׁשָּׁ ִ
יתי ...צֵ ידָ ּה בָּׁ ֵרְך אֲ בָּׁ ֵרְך ...וְׁ כֹהֲ נֶׁיהָּׁ
בְׂ ִר ִ
חָּׁ נֵנּו כִ י רב ׂשָ בעְׂ נּו בּוז
קל"גֶ :את הַּ בְׁ ָּׁרכָּׁה ח ִיים עד הָ עֹולָם
קכ"ד :בָּׁ רּוְך ה' ...
קכ"ה :יְׂרּושָ ל ִם הָ ִרים סָ בִ יב ָלּה ַּוה' סָּׁ בִ יב לְׁעַּ מֹו מֵ ע ָתה קל"דִ :ה ֵנה בָּׁ רֲ כּו ֶאת ה' כָל עבְׂ דֵ י ה' הָּׁ ע ְֹׁמ ִדים בְׁ בֵ ית
ה' בַּ לֵילֹותְׁ :שאּו יְׁדֵ כֶׁם קֹדֶׁ ש ּובָּׁ רֲ כּו ֶאת ה' :יְׁבָּׁ ֶׁרכְׁ ָך ה'
וְׂ עד עֹולָם ...שָּׁ לֹום על י ְִׂׂש ָר ֵאל
ִמצִ יֹון עֹׂשֵ ה שָ מיִם ו ָָא ֶרץ:
ִשמָּׁ ר עִ יר שָ וְׂ א שָ קד שֹומֵ ר
קכ"זִ :אם ה' ל ֹא י ְׁ
Liebreich, LJ, 'The Songs of Ascents and the Priestly Blessing', JBL, 1955: 33-36
בני גזונדהייט "דיוקי תורה" במדבר ,פרשת נשוא.

Intertextuality

שירי המעלות – מבנה ומשמעות
כותרת משותפת " ִשיר הַּ מַּ עֲלֹות"
שירים קצרים (ממוצע =  6.7פסוקים ,קל"ב ארוך)
נושאים משותפים – עלייה
• ט"ו מעלות במקדש (רד"ק)  שירים במקדש
(משנה סוכה פ"ה מ"ד ,מידות פ"ב מ"ה ,יוסף בן מתתיהו ???)

• שיבת ציון
• עלייה לרגל
מדרש תהלים מזמור ק"כ" :שיר המעלות אל ה' בצרתה לי...
כשישראל עולים  -אינם עולין מעלה אחת ,אלא למעלות הרבה הן
• מעמדות (משנה תענית פ"ד מ"ב)
עולין ,וכה"א "אתה תעלה מעלה מעלה" (דברים כ"ח ,מג) ...
• עליית אומות העולם (ישעיה ב') וכשעלו  -מעלות מעלות הם עולים ,לכך נאמר "שיר המעלות".
דברים כ"ח ,מג :הַּ גֵר אֲ שֶׁ ר בְׁ ִק ְׁרבְׁ ָך ַּי ֲעלֶׁה עָּׁ לֶׁיָך מַּ עְׁ לָּׁה מָּׁ עְׁ לָּׁה וְׁ ַּא ָּׁתה ֵת ֵרד מַּ טָּׁ ה מָּׁ טָּׁ ה:
• התעלות רוחנית (רש"ר הירש)
BIBLIO-THERAPY
• הוראה מוסיקלית (רס"ג)
• שדרוג ספרותי על ידי שרשורים לשוניים (( )anadiplosisעמוס חכם)
(רד"ק) נחמיה י"ב,לז :וְׁ נֶׁגְׁ דָּׁ ם עָּׁ לּו עַּ ל מַּ עֲלֹות עִ יר דָּׁ וִ יד בַּ מַּ ֲעלֶׁה לַּחֹומָּׁ ה מֵ עַּ ל לְׁבֵ ית דָּׁ וִ יד

 סמיכות ורצף של המזמורים = סיפר ( )narrativeשל כל היחידה

Intertextuality
שיב"ת ציו"ן

בבא בתרא י"ד ע"ב
דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים:
• ע"י אדם הראשון,
• על ידי מלכי צדק,
• ועל ידי אברהם,
• וע"י משה,
• ועל ידי הימן,
• וע"י ידותון,
• ועל ידי אסף,
• ועל ידי שלשה בני קרח

ישעיה מ'-ס"ו – שיבת ציון (ראב"ע)

שיבת ציון  -עזרא ונחמיה ,חגי ,זכריה
עזרא ג' ,י :וְׁ י ְִׁסדּו הַּ ֹבנִים ֶׁאת הֵ י ַּכל ה' ַּו ַּיע ֲִמידּו
הַּ כֹהֲ נִים ְׁמלֻבָּׁ ִשים בַּ חֲ צֹצְׁ רֹות וְׁ הַּ לְׁוִ יִם בְׁ נֵי ָּׁאסָּׁ ף
ִש ָּׁר ֵאל:
בַּ ְׁמצִ ל ְַּׁתיִם לְׁהַּ לֵל ֶׁאת ה' עַּ ל ְׁידֵ י דָּׁ וִ יד מֶׁ ֶׁלְך י ְׁ

רבה פרשה ד (קהלת רבה פרשה ז')

שיר השירים
עשרה בני אדם אמרו ספר תהלים:
• אדם הראשון,
• ואברהם,
• משה,
• ודוד,
• ושלמה
על אילין חמשה לא איתפלגון ,אילין חמשה
אחרנייתא מאן אינון? רב ורבי יוחנן:
רב אמר:
אסף
והימן
וידותון
ושלשה בני קרח
ועזרא

ר' יוחנן אמר:
אסף
והימן
וידותון אחד,
ושלשה בני קרח אחד,
ועזרא.

Post-Exilic Renaissance in Zion
According to King David

Shir haShirim Raba Chap 4 (Ecclesiastes Raba Chap 7)
10 people said the Book of Tehillim:
• Adam
• And Abraham
• Moshe
• And David
• And Shlomo
There is no controversy regarding these 5, but
Rav and Rabbi Yochanan count the remaining 5
differently.
Rav Says:
Rabbi Yochanan says:
Asaf
Asaf
And Heyman
And Heyman
And Yeduthun
And Yeduthun
The 3 sons of Korach
all count as one
The 3 sons of Korach

and Ezra

and Ezra

Post-Exilic Renaissance in Zion
According to King David

Baba Batra 14b
David wrote Sefer Tehillim:
• By Adam
• By Melchizedek
• And by Abraham
• And by Moshe
• And by Heyman
• And by Yeduthun
• And by Asaf
• And by the three sons of Korach

Yeshayahu 40-66 - Return to Zion (Ibn Ezra)
Return to Zion – Ezra and Nehemia, Hagai, Zchariya)
Ezra 3, 10: And when the builders laid the foundation
of the Temple of the Lord, they set the priests in their
apparel with trumpets and Levites the sons of Asaf
with cymbals to praise the Lord according to the
direction of David King of Israel

Mizmor 120

1 A song of ascents.
In my distress I called to the
Lord, and He answered me.
2 Lord, save my soul from lying
lips, from a deceitful tongue.
3 What gain will it give you, and
what will it avail, you deceitful
tongue?
4 Sharp arrows of a warrior with
burning coals of the broom bush.
5 Woe is to me that I sojourn in
Meshech; that I dwell among the
tents of Kedar.
6 For a long time, my soul has
dwelt with those who hate peace.
7 I am all peace, but when I
speak, they are for war.

Introduction:
Faith in God

Prayer for
salvation,
turning to
the wicked

The troubles of
the poet and a
prayer for peace

Intertextuality

אתי ִמצָ ָרה ִלי אֶ ל ה' ַויַעֲ נֵנִ י
ֹּאמר ָק ָר ִ
יונה ב' ,ג :וַי ֶ
קֹולי:
ִמבֶ ֶטן ְׁשאֹול ִשו ְַׁע ִתי ָש ַמ ְׁע ָת ִ

יֹוסף
אמר י ְִׁש ָראֵ ל אֶ ל ֵ
בראשית ל"ז ,יג :וַי ֹּ ֶ
הֲ לֹוא אַ חֶ יָך ר ִֹּעים ִב ְׁשכֶם
אמר לֹו ִה ֵננִ י:
יהם וַי ֹּ ֶ
ְׁלכָה וְׁאֶ ְׁשלָ חֲ ָך אֲ לֵ ֶ

תהלים ק"כ ,אִ :שיר ַה ַמעֲ לֹות
אתי ַויַעֲ נֵנִ י:
אֶ ל ה' בַ צָ ָר ָתה ִלי ָק ָר ִ

שמות ג' ,י :וְׁעַ ָתה ְׁלכָה וְׁאֶ ְׁשלָ חֲ ָך
אֶ ל פַ ְׁרעֹּ ה וְׁהֹוצֵ א אֶ ת עַ ִמי ְׁבנֵי
י ְִׁש ָראֵ ל ִמ ִמצְׁ ָריִם:
Benno Jacob

בני גזונדהייט "עיונים בספר יונה" בתוך אמנון בזק (עורך) "וביום צום כיפור ייחתמון" ,הוצאת תבונות ,תשס"ה ,עמוד .151-197

שיר המעלות
קל"ד-ק"כ

Shirei Hamaalot
120-134

שבח התורה
)(קי"ט

Praise of the
Torah 119

הלל המצרי
קי"ח-קי"ג

Egyptian
Hallel 113-118

Mizmor 126

1 A song of ascents.
When the Lord brought back the returnees to
Zion, we are like dreamers.
2 Then our mouths are filled with laughter and
our tongues with songs; then the nations will say,
"The Lord has done great things for them."

Return to Zion –
God’s miracle in
the eyes of the
nations

3 "The Lord has done great things for us; we are
happy."
4 Return, Lord, our captives like riverbeds in the
Negev.

5 Those who sow with tears, will reap with
joyous song.
6 He who weeps as he walks to and fro, carrying
his sack of seeds; indeed returns in joyous song,
carrying his sheaves.

The success
of the future
settlement of
the land

אֹּ ם בַ ֶמ ְׁר ָחק נָפֹוץ יִזְׁ עַ ק  /אֹויָה ִלי כִ י גַ ְׁר ִתי ֶמ ֶשְך
נֹושא ֶמ ֶשְך
נֹושא ָק ִציר ִאם  /עַ ָתה ִי ְׁבכֶה ֵ
עֹוד יָרֹון ֵ
עזרא פליישר "קובץ שירי צימודים לאבו אלחסן (מאיר) בן אלעזר" ,תרביץ סח,
ב (תשנ״ט).69 ,

128, 3: Your wife shall be like a fruitful vine within your house;
your sons, like olive saplings around your table.

: ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקדש:' משנה ד,'משנה יומא פרק ז
Yoma Chap 7, Mishna 4: and he would make a feast for his loved ones when he emerged in peace from the Sanctuary
 אֱ ֶמת ַמה נ ְֶׁה ָדר הָ יָה כֹּהֵ ן גָדֹול ְׁבצֵ אתֹו ִמבֵ ית ָק ְׁד ֵשי הַ ָק ָד ִשים ְׁב ָשלֹום ְׁב ִלי פֶ גַע:"פיוט מ"עבודת יום הכיפורים
Piyut from the Yom Kippur Service: True, how incredible the High Priest was when he came out in peace unharmed from the Holy of Holies

Mizmor 133

1 A song of ascents of David.
Behold how good and how
pleasant it is for brothers to
dwell together in unity!
2 It is like fine oil on the
head, running down the
beard, the beard of Aaron,
coming down onto his robes,
3 Like the dew of Hermon
descending upon the
mountains of Zion, for there
the Lord commanded the
blessing of life for eternity.

Brothers
dwelling
together in
unity

Together
with Aaron
– blessing
for unity

Hermon with
Zion –
blessing for
unity

Mizmor 134

1 A song of ascents.
Indeed, bless the Lord, all
servants of the Lord who
stand by night in the House of
the Lord.
2 Lift your hands toward the
Sanctuary and bless the Lord.
3 May the Lord Who made
heaven and earth bless you
from Zion.

A call to the
Cohanim to
bless God

May the Lord
bless you from
Zion

Summary
• Song of Ascents (Mizmorim 120-134) – Structure,

Messages & Story
• Their location between 119 and before 135-136
• Comparison Song of Ascent  Priestly Blessing
• Intertextuality with Ezra & Nechemia
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