
  יובל טר�פול�קי

  חמישה עשר שירי המעלות

  א. פתיחה

קלד בתהלי" מוכרי" לכול בכינוי "שירי המעלות", בשל הכותרת -הפרקי" קכ

ר "שיר המעלות" שבראש כל אחד מפרקי" אלו (פרט לפרק קכא, הפותח ב"שי

למעלות"). במאמר זה ברצוני לעיי1 בשאלה: הא" יש מכנה משות0 לפרקי" אלו, 

  וא" כ1 מהו?

כמוב1, מ�תבר שלא לחינ" כונ�ו הפרקי" לחטיבה אחת, ומ�תבר אפוא שאכ1 

יש מכנה משות0 ייחודי לחטיבת פרקי" זו. אלא שקשה לזהות בחטיבת שירי 

רי" בלשו1 יחיד, ויש המעלות מכנה משות0 ייחודי כלשהו: יש מה" הנאמ

הנאמרי" מפי הציבור; חלק" פרקי תחינה ובקשה, חלק" פרקי שבח והלל, ויש 

שני פרקי" שאי1 בה" תפילה כלל אלא מו�ר השכל (פרקי" קכז וקכח); וא0 

הבקשות או השבחי" שבה" שוני" ומגווני": הצלה מצרות ומשונאי", �ליחת 

  עוונות, בניי1 ירושלי" ועוד.

א מכנה משות0, יש להתבונ1 בשאלה נו�פת: הא" הפרקי" במידה ויימצ

  מ�ודרי" לפי �דר כלשהו, וא" כ1 מהו?

  ב. ה%ברי הפרשני# לביטוי 'שיר המעלות'

לכאורה נראה כי המפתח למציאת המכנה המשות0 של כל הפרקי" הוא הבנת 

משמעות הכותרת שיר המעלות, שנמצאת בראש כל אחד מהפרקי". הפרשני" 

  ה�ברי" למשמעות הביטוי שיר המעלות:העלו מ�פר 

שיאמרו הלוי" אות" על חמש  -מפרש: "שיר המעלות  קכ, א) 1(תהלי". רש"י 1

(הובא עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשי"". וכ1 פירשו הר�"ג 

  .(קכ, א)והרד"ק באב1 עזרא קכ, א) 

שט"ו המעלות  ה) ,(בובמידות  ב), ד; נאה, (פירוש זה נ�מ8 על דברי המשנה ב�וכה 

שבי1 עזרת נשי" לעזרת ישראל היו "כנגד חמישה עשר שיר המעלות 

אמנ" יש להעיר שמהמשנה עצמה אי1 הכרח גמור שזוהי משמעות  2.שבתהלי""

  

  הפניה �תמית במאמר זה היא ל�פר תהלי". -מכא1 ואיל8   .1

כ8 הנו�ח במשניות במ�כת �וכה. בגמרא (�וכה נא ע"ב) ובמ�כת מידות הנו�ח הוא:   .2

 "כנגד חמש עשרה מעלות שבתהלי"". ובגליו1 הגיה שצ"ל בגמרא כפי הנו�ח במשניות.
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ה'מעלות' שבתהלי", כי המשנה אינה אומרת שט"ו שירי המעלות ה" כנגד ט"ו 

מעלות שבבית המקדש עשויות שט"ו ה -המעלות שבבית המקדש, אלא להיפ8 

  כנגד ט"ו שירי המעלות.

רש"י לא פירש כא1 מתי היו הלוויי" עומדי" על מעלות אלו ושרי" את שיר 

 - "שעליה1 הלוי" עומדי1 בכלי שיר  כתב: ד"ה שעליה1) , ב(נאהמעלות, אול" ב�וכה 

לשמחת בית השואבה, אבל דוכ1 לשיר הקרב1 אצל המזבח היה". רש"י כתב שהיו 

עומדי" על מעלות אלו בשמחת בית השואבה בלבד, ובתהלי" כתב שכאשר היו 

וממילא יוצא שאת שירי  -עומדי" על מעלות אלו היו אומרי" את שירי המעלות 

  המעלות היו אומרי" הלויי" בשמחת בית השואבה.

מהמשנה עצמה: "וצרי8 להבי1 מה ראה  ה) ב,(מידות  3וכ1 דייק בעל 'עזרת כהני"'

נא להזכיר כא1 על מה בא הרמז של מ�פר המעלות האלו, הלא כל כא1 הת

המ�פרי" שבבית המקדש לכול" יש רמז ואפ"ה לא ביארו" התנא כלל. ועוד 

דלגופי' לומר לנו טע" למה הוצרכו כא1 לט"ו מעלות, וודאי לא הוצר8 התנא 

חצה, להודיענו, דתיפוק לי' דכיו1 שעלה גובה עזרת ישראל מגובה ע"נ ז' אמות ומ

ממילא צרי8 ט"ו מעלות, וזה גופה הוא הטע" לצור8 ט"ו מעלות אלו. ומטע" זה 

נמי לא הוצר8 התנא לתת טע" למני1 י"ב מעלות העולי" מ1 החיל לע"נ... 

והנראה בזה שבא כא1 התנא להודיענו שהיו הלוי" אומרי" על אות1 ט"ו מעלות 

  4.אות1 ט"ו שיר המעלות, על כל מעלה שיר למעלות אחד"

בשמחת בית  -רש"י א" כ1 פירש מכנה משות0 לכל הפרקי", מצד זמ1 אמירת" 

על המעלות שבי1 עזרת ישראל לעזרת נשי".  -השואבה, ומצד מקו" אמירת" 

  אבל רש"י לא פירש מהו המכנה המשות0 לכל הפרקי" מצד תוכנ".

יש להעיר, שמצד פשוטו של מקרא אינו מוב1 מה הקשר בי1 תוכנ" של פרקי" 

אלו לשמחת בית השואבה או לחג ה�וכות בכלל. א" נבי1 מהו המכנה המשות0 

  לפרקי", אולי נוכל להבי1 ג" מדוע הושרו הפרקי" בשמחת בית השואבה.

 (מזמור קכא)פירש ש'מעלות' היינו בהרמת קול, בקול ר". המאירי  (קכ, א). הר�"ג 2

" אוחו מעט מעט פירש: "שירי" שהיו משוררי" אות" תחלה בקול נמו8 ומעלי

ש'המעלות' וכ1  (ד, א; קכ, א; קכא, א)עד שיהיה הקול גבוה מאד". והאב1 עזרא פירש 

  

  לרב יהושע יו�0 פינברג, ורשה תרל"ג.  .3

תא (�וכה ד, ה) מפורש: "ולוי" בכנורות ובנבלי" וכל כלי שיר, מה1 יש לציי1 שבתו�פ  .4

אומרי" 'שיר המעלות הנה ברכו וגו'' (תהלי" קלד, א), יש מה1 שהיו אומרי" 'שאו ידיכ" 

קדש וגו'' (ש", ב), וכשנפטרי1 זה מזה היו אומרי" 'יברכ8 ה' מציו1 וגו' וראה בני" וגו'' 

(ש") מיישב שמלבד הפ�וקי" שבתו�פתא היו  ו)". אבל ה'עזרת כהני"'-(קכח, ה

  אומרי" על כל מעלה שיר המעלות אחד.
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'למעלות' הוא ש" של פיוט, שהתחיל במילה זו, ומשורר תהלי" מורה לשיר 

  מזמורי" אלו במנגינת אותו פיוט.

פירושי" אלו מלמדי" על מכנה משות0 לכל הפרקי" מצד הטו1 והמנגינה שבה" 

  , א8 לא השמיעונו בזה מהו המכנה המשות0 מצד תוכ1 הפרקי".הושרו פרקי"ה

, פרקי" אלו נתקנו על ידי דוד בשעה שכרה את ), א(בבלי �וכה נג. על פי חז"ל 3

הי�ודות למקדש. התהו" עמד להצי0 אז את העול", ולאחר מעשה שמתארי" 

עלה התהו" אל0  חז"ל, ירד התהו" שישה עשר אל0 אמות, ועל כל מזמור ומזמור

מובא  ב) ,(�נהדרי1 יאמה עד שעמד על אל0 אמות מתחת לפני הקרקע. ובירושלמי 

המעשה בנו�ח מעט אחר, שהתהו" עלה ט"ו מאות אמות, ודרשו: שיר המעלות 

שיר למאה עולות. על פי מדרשי" אלה תרג" ג" התרגו" לתהלי" בתחילת כל  -

  פרק: "שירא דאתאמר על מ�וקי1 דתהומא".

כמוב1 יש להעמיק בדרשת חז"ל, אבל מבחינת פשוטו של מקרא פירוש זה אינו 

  5.מקבל ביטוי מפורש בתוכנ" הגלוי של הפרקי"

פירש: "ויש לפרש עוד כי פי' מעלות הגלות שעתידי" ישראל  (קכ, א). הרד"ק 4

לעלות לארB ישראל, ואלו השירי" נאמרי" על לשו1 בני הגלות כול", וזכר בה" 

  צרות הגלות וזכר בה" תוחלת הישועה והבטחה שתהיה".

פרקי" העו�קי" ביציאה מגלות לגאולה. את  -הרד"ק מציי1 מכנה משות0 תוכני 

י" בה" עו�קי" שירי המעלות הוא פותר בכ8 שהשירי" המגוו1 של התחומ

עו�קי" בשני היבטי" של הגאולה: תחינה ובקשה לצאת מצרות הגלות, ושבח 

והלל על הגאולה שתהיה לעתיד לבוא. בדר8 זו פירשו את הפרקי" ג" האב1 

  עזרא והמאירי.

דוע לפי פירוש זה, הפרקי" נאמרו בנבואה על העתיד. אבל אי1 ברור לכאורה מ

שרו אות" בזמ1 שבית המקדש היה קיי", שעה שישראל ישבו לבטח בארצ". כמו 

כ1, לפי פירוש זה היו פרקי" נו�פי" בתהלי" שיכלו לכאורה להיכנ� לחטיבת 

, ויש להבי1 מדוע (פרק קלז)פרקי" זו, והבולט שבה" הוא הפרק 'על נהרות בבל' 

ופ1 גלוי אינ" קשורי" שובצו בחטיבה זו דווקא פרקי" אלו, כאשר חלק" בא

  דווקא לגלות ולגאולה.

נאמרי" על  רוב#: "וכוונת המזמורי" (מזמור קכא)עוד יש להעיר מדברי המאירי 

צרת הגליות ונבואת הגאולה מה", וכ"ש על זה הגלות הארו8, ומה" על צרותיו 

של דוד ועל בטחונו באל ית' אע"פ שה" משמשי" על לשו1 בני הגלות ובטחונ" 

  

ואמנ" נית1 למצוא רמזי" לדברי חז"ל אלו בחלק מהפרקי", העו�קי" בבניי1 בית   .5

המקדש. וכ1 המהרש"א (�וכה ש") מפנה לפרק קכד, שבו נאמר: "אזי המי" שטפונו, 

  '", עיי"ש.נחלה עבר על נפשנו", וכ1: "עזרנו בש" ה
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המאירי מציי1 שרוב המזמורי" מכווני" על הגאולה, אבל לא כול". ואכ1 באל". 

"שיר המעלות לשלמה", אי1 המאירי מפרש על הגאולה, וא0 כותב:  6,את פרק קכז

"וי"מ המזמור על עני1 הגלות ואי1 הדברי" מתישבי" בפשוטי המקראות". א8 

לחטיבת  זה בהתא" למכנה המשות0 הכולל שמצאהפרק ההרד"ק מפרש ג" את 

שירי המעלות: "וג" יש בו רמז למל8 המשיח כי ג" הוא נקרא שלמה בשיר 

  השירי"".

כותב: "להל1 באי" חמשה עשר מזמורי" שכול" מוקדשי"  (קכ, א). הרש"ר הירש 5

לשאיפה אל על, להתרוממות ממצב שפל ונדכא, מתו8 שאיפת ההתעלות זו ה" 

: "שיר המביע את (קכא, א). ועוד חוזי" את פעולת ה' המתגלה בה ומביעי" זאת"

הרעיונות מה" אנו יכולי" לשאוב את הכוח והבטחו1 להתנשא בכל עת ומכל 

  עת".

התרוממות והתעלות מעל שגרת  -ג" הרש"ר הירש מציי1 מכנה משות0 תוכני 

החיי", אול" נראה שקשה לזהות בפרקי" אלו ייחודיות על פני פרקי" אחרי" 

  מבחינה זו.

מפרש ששירי" אלו הושרו על  (ביכורי" פ"ג אות ח)שראל' על המשניות . ה'תפארת י6

  7.ידי מעלי הביכורי" בדרכ" לירושלי"

  הני חמישה עשר שירי המעלות כנגד מי? -ג. הצעת כיוו' חדש 

: "הני חמש עשרה מעלות כנגד מי אמר" דוד?". תשובת ), א(�וכה נגחז"ל שואלי" 

שובה ג" על דר8 הפשט עלינו להתבונ1 חז"ל היא על דר8 הדרש; כדי ל�פק ת

מדוע באמת  -ולחשוב על משמעויות ואזכורי" נו�פי" של המ�פר חמש עשרה 

ישנ" דווקא חמישה עשר שירי המעלות, לא פחות ולא יותר? הגמרא עצמה 

ומ�תבר א" כ1 שג" על דר8  8,ראתה במ�פר זה של הפרקי" דבר בעל משמעות

  הפשט יש לכ8 משמעות.

  

 במניי1 הפרקי" של המאירי זהו פרק קכח.  .6

-216ל�יכו" נו�0 של השיטות השונות ראה ב�פר 'י�וד המעלה', הרב יהודה שביב, עמ'   .7

. ש" הוא מביא ג" את דעתו של י, שויער שמבנה הפרקי" הוא של חמש יחידות 215

יפה רק בשתי  שלושה פרקי", אמנ" הוא מציי1 שמבנה זה עולה-משנה של שלושה

) מובאת ש" 217-230היחידות הראשונות ולא בשאר היחידות, עיי"ש. בהמש8 (עמ' 

דעתו של הרב שביב עצמו, שהפרקי" עו�קי" בכמיהה ובציפייה לבניי1 המקדש. ג" 

פרשנות זו היא קשה, שכ1 הג" שיש בחטיבה זו פרקי" שזהו הנושא הברור שלה", יש 

  מוזכר בה" כלל. וע"ע בפירוש 'דעת מקרא' לתהלי".פרקי" רבי" אחרי" שאי1 המקדש 

א. א" כי אפשר לפרש ששאלת הגמרא היא לא על המ�פר חמש עשרה, אלא על הביטוי   .8

  הייחודי 'מעלות'.
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יד של 'רמזי חכמי -הביא מתו8 כתב ('יו�0 תהלות')יד"א לתהלי" בפירוש הח

אשכנז', שחמישה עשר שירי המעלות ה" כנגד חמש עשרה התיבות שבברכת 

  כהני".

מניי1 התיבות שבברכת כהני" אינו דבר של מה בכ8; חז"ל �פרו ומנו את ברכת 

השנה תיקנו  הכהני" לתיבותיה וא0 לאותיותיה. את מניי1 הדייני" הדני" בעיבור

חז"ל ב�דרה של שלושה, חמישה ושבעה, כנגד מניי1 התיבות שבשלושת פ�וקי 

את  (תנחומא נשא ט; במדבר רבה יא, ג). נו�0 לכ8, דרשו חז"ל ), ב(�נהדרי1 יברכת כהני" 

"אלו  -"הנה מטתו שלשלמה ששי" גבורי" �ביב לה" (שיר השירי" ג, ז) הפ�וק 

העו�ק בערכ" של  (יחזקאל מה, יב)ואת הפ�וק ששי" אותיות שבברכת כהני"". 

שקלי הקודש: "והשקל... עשרי" שקלי", חמשה ועשרי" שקלי", עשרה וחמשה 

כמכוו1 למניי1  ד"ה 'והשקל') , א(בבא בתרא צשקל, המנה יהיה לכ"" ביארו בעלי התו�' 

  האותיות שבשלושת פ�וקי ברכת כהני": חמישה עשר, עשרי", ועשרי" וחמישה.

ואמנ", ג" מבחינת המבנה הצורני של ברכת הכהני" ניכר שמילותיה ואותיותיה 

שלוש, חמש  -מדודות ו�פורות, בהיותה בנויה בהדרגה מדויקת: במילותיה 

חמש עשרה, עשרי" ועשרי" וחמש. וכבר העירו פרשני  -ושבע, ובאותיותיה 

  9.הפשט על תופעה זו בברכת כהני"

ת כהני" משמעות רבה, מ�תבר לומר, על דר8 כיוו1 שלמניי1 התיבות שבברכ

הפשט ולא על דר8 הרמז בלבד, שמחבר שירי המעלות שיווה לנגד עיניו את חמש 

עשרה התיבות שבברכת כהני" בשעה שקבע את מניי1 חמישה עשר שירי 

  המעלות.

ב�מו8 נוכיח טענה זו ג" מבחינת תוכנ" של הפרקי", א8 לפני כ1 נציי1 עובדה 

כת הכהני" יש שישי" אותיות, שלושי" בשלוש הברכות הראשונות מופלאה: בבר

ושלושי" בשלוש הברכות האחרונות. והנה, בפרקי שיר המעלות ישנ" שישי" 

 3 –פעמי". ש" אדנות  51 –אזכורי" של ש" ה' [בכינויי" שוני": ש" הוי' 

שבא פעמי". הכינוי 'אביר יעקב' ( 2 –פעמי". ש" 'אלקינו'  2 –ה -פעמי". ש" י

בהקבלה לש" ה' בפ�וקי": "אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב" ו"עד אמצא מקו" 

פעמי"], והחלוקה היא שלושי" שמות בחצי  2 –לה' משכנות לאביר יעקב") 

  

ב. ראה 'גבורות הש"' למהר"ל פרק נט שביאר על פי דרכו מדוע מניי1 שירי המעלות הוא 

  ט"ו דווקא.

: "...הברכות הולכות ועולות 92נחמה ליבוביB', עמ'  ראה למשל עיוני" ב�פר במדבר,  .9

בחשיבות1 בשפע הטוב שיושפע על המברכי". עלייה זו מברכה לברכה מתבטאת ג" 

בצורת1 של הברכות, ב�גנונ1 ובמבנה פ�וקיה1. מ�פר המלי" הול8 ועולה... מעי1 זר" 

  ההול8 ועולה".
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. קלד)- (קכחושלושי" שמות בחצי השני של הפרקי"  קכז)- (קכהראשו1 של הפרקי" 

  והלא דבר הוא! 

  ני#ד. הקבלות בי' שירי המעלות לברכת כה

כשמתבונני" בחטיבת שירי המעלות, מוצאי" שהינה משופעת לכל אורכה 

בלשונות של ברכת כהני", וכ1 באזכור" של המקדש ושל הכהני" המברכי" את 

  הע" במקדש:

וכי אדבר..." ('ויש" ל8  שלו#, אני שלו#פרק קכ: "רבת שכנה לה נפשי ע" שונא 

  שלו"').

ה' ה' צל8...  ה' שומר,... שומר ישראל1 ... ולא ייששומר,פרק קכא: "אל ינו" 

מעתה ועד עול""  ישמר, מכל רע ישמר את נפש, ה' ישמר צאת, ובוא,

  ('וישמר8').

ירושלי" ישליו אוהבי8,  שלו#נל8... שאלו בית ה' פרק קכב: "שמחתי באומרי" לי 

ב8, למע1  שלו#בחיל8 שלוה בארמנותי8, למע1 אחי ורעי אבקשה נא  שלו#יהי 

  אלוקינו אבקשה טוב ל8" ('ויש" ל8 שלו"'). 'בית ה

כי רב שבענו בוז"  יחננו, חננו ה' חננופרק קכג: "כ1 עינינו אל ה' אלוקינו עד ש

  ('ויחנ8').

  " ('ושמו את שמי על בני ישראל').ש# ה'.. עזרנו בישראל.פרק קכד: "יאמר נא 

('ויש" ל8 על ישראל"  שלו#פרק קכה: "הבוטחי" בה' כהר ציו1 לא ימוט... 

  שלו"').

  10.קכז נדו1 בע"ה בהמש8 המאמר-בפרקי" קכו

מציו1 וראה בטוב ירושלי"...  יברכ, ה'גבר ירא ה',  יבור,פרק קכח: "הנה כי כ1 

  על ישראל" ('יברכ8 ה'', 'ויש" ל8 שלו"'). שלו#וראה בני" לבני8 

אתכ# ברכנו  ברכת ה' אליכ#... ולא אמרו העוברי" ישראלפרק קכט: "יאמר נא 

  " ('יברכ8 ה'', 'ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכ"').בש# ה'

 בוקר... נפשי לה' משומרי" לתחנוניפרק קל: "תהיינה אזני8 קשובות לקול 

'יאר ה' פניו אלי8',  - " (הציפייה לה' יותר מאשר לאור הבוקר בוקרשומרי" ל

  'ויחנ8'. בהמש8 נחזק בע"ה הקבלה זו). -תחנוני 

  נדו1 בע"ה בהמש8 המאמר. בפרק קלא

  

"א" ה' לא ישמור עיר שוא שקד א. בפרק קכז נית1 לשמוע הד לברכת כהני" בפ�וק:   .10

  המזכיר את ברכת 'וישמר8'. א8 לקמ1 נבאר באופ1 אחר. –שומר" 

ב. פרק קכו פותח במילי" "בשוב ה' את שיבת ציו1 היינו כחולמי"". ושמא יש כא1 רמז 

 לדברי הגמרא (ברכות נה ע"ב) ששעת ברכת כהני" יפה להטבת חלו".
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ילבשו צדק  כהני,משכנות לאביר יעקב...  מקו# לה'פרק קלב: "עד אמצא 

אלביש ישע וח�ידיה רנ1 ירננו" ('יברכ8  וכהניה... בר, אבר,וח�ידי8 ירננו... צידה 

  ה'').

שיורד על פי מדותיו... כי ש" צוה ה'  אהר'... זק1 שבת אחי# ג# יחדפרק קלג: "

  11." ('יברכ8... ויש" ל8 שלו"')...הברכהאת 

ברכו את ה' כל עבדי ה' פרק קלד עו�ק כולו, לפי הבנה זו, בברכת כהני": "הנה 

מציו1 עושה  יברכ, ה', שאו ידיכ# קודש וברכו את ה'בלילות,  העומדי# בבית ה'

שמי" וארB" ('דבר אל אהר1 ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור לה" 

  12.וישא אהר1 את כפיו אל הע" ויברכ"')יברכ8 ה'', '

מרשימת מקבילות אלו ניכר שיש קשר מילולי ותוכני בי1 ברכת כהני" לשירי 

מזמורי המעלות, ונית1 לקבוע אפוא שהמכנה המשות0 של שירי המעלות הוא: 

פרקי התחינה והבקשה ה"  תפילה על התקיימות הברכות שבברכת כהני#.

השבח וההלל ה" הלל על הברכה שמבר8 ה' את בקשה להתבר8 מאת ה', ופרקי 

ישראל. שלושת הפרקי" האחרוני" מזכירי" כבר בפירוש את הכהני", המברכי", 

  והפרק האחרו1 מ�יי" בקריאה מפורשת אליה" לשאת ידיה" ולבר8 את הע".

מעתה אפשר להציע שהביטוי 'שיר המעלות' מכוו1 לשתי" עשרה המעלות שבי1 

עליה" עמדו הכהני" ובירכו את ברכת כהני" דבר יו" עזרת ישראל לאול", ש

  13.. ממעלות אלו הייתה ברכת ה' מתפשטת על כל ישראלב)ז, (כמבואר בתמיד ביומו 

  

 –ו1 שיורד על הררי ציו1 כי ש" צוה ה' את הברכה" על פי זה יוב1 ג" הביטוי "כטל חרמ  .11

 שהרי ש", בציו1, ציווה ה' שיברכו הכהני" את עמו ישראל באהבה.

א. כבר חז"ל פירשו פרק זה על ברכת כהני" (�וכה לט, ב): "בזמ1 שהכהני" מברכי" את   .12

ה' כל  הע"... במו�פי דשבתא, מה ה1 אומרי"? אמר רב א�י: 'שיר המעלות הנה ברכו את

ג) שיש שפירשו - עבדי ה' וגו' שאו ידיכ" קודש וברכו את ה''...". וכ1 הביא הרד"ק (קלד, ב

פרק זה על ברכת כהני", אמנ" הוא לשיטתו ששירי המעלות עו�קי" בגלות ובגאולה 

  פירשו באופ1 אחר.

ב. לפי זה הביטוי 'שאו ידיכ" קודש וברכו את ה'' מתפרש לא כברכה לה', אלא כברכה 

מאת ה'. כמבואר ב'נפש החיי"' שער ב' באריכות שזו המשמעות בכל מקו" שבו מופיעה 

  ברכה לה'.

אלו ה" הכהני", המשכימי" לפנות  –" בלילותג. מכא1 יוב1 הכינוי "העומדי" בבית ה' 

בוקר לעבודת המקדש, וב�יו" עבודת הבוקר מברכי" את הע" בברכת כהני", כמבואר 

  במ�כת תמיד (פ"ז מ"ב).

כבר כתבתי לעיל שמהמשניות אי1 הכרח ש'המעלות' המוזכרות בפ�וק ה1 המעלות   .13

שעליה1 עמדו הלוויי". בר" הראשוני" שהובאו לעיל פירשו שה'מעלות' ה1 המעלות של 

הלוויי". ואפשר ששתי המשמעויות משלימות זו את זו: שהלוויי", בעומד" על המעלות 
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אולי מתו8 כ8 ג" נבי1, על דר8 הפשט, מדוע שרי" את שירי המעלות בחג 

, (שמות כג, טז)ה�וכות, בשמחת בית השואבה: �וכות, "חג הא�י0 בצאת השנה" 

הזמ1 המתאי" ביותר להודות לה' על כל הברכה שנת1 לנו כל השנה, ולשמוח  הוא

כמאמר  - (דברי" טז, יז)בכל הטוב שנת1 לנו, "כברכת ה' אלוקי8 אשר נת1 ל8" 

  .(במדבר ו, כז)הכתוב בברכת כהני": "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכ"" 

  

  הצגה כללית -ה. מבנה חטיבת שירי המעלות 

ר שהנושא שבו עו�קי" שירי המעלות הוא התקיימות ברכת הכהני", משנתבא

  יש לדו1 בשתי שאלות:

. מרשימת המקבילות דלעיל ניכר בבירור שהמילי" 'ברכה' ו'שלו"' ה1 מילות 1

מפתח בשירי המעלות. ג" הברכות 'וישמר8' ו'ויחנ8' מצויות בפרקי" קכא וקכג. 

רכות 'יאר ה' פניו אלי8' ו'ישא ה' פניו אול" יש לשאול, היכ1 באות לידי ביטוי הב

  אלי8'?

י" לא נזכרו הברכות 'יאר' ו'ישא' כלשונ1, אי1 בה כדי מזמורעצ" העובדה שב

להפתיע, או כדי להחליש את מידת ההקבלה בי1 שירי המעלות לברכת כהני"; 

בשונה מברכת כהני" שבה הברכות נאמרות מצד הקב"ה, הפונה אלינו, שירי 

ישראל, ומתארי" כיצד מתקבלות הברכות  -י" מצד המקבלי" המעלות נאמר

אצלנו. ממילא מתחייבי" הבדלי" בי1 לשו1 ברכת כהני" ללשו1 שירי המעלות. 

שבה1 ה' משפיע ברכה, שמירה  -לעומת ברכות 'יברכ8', 'ישמר8', 'יש" ל8 שלו"' 

פניו  ושלו", ואצל ישראל מתקבלי" ברכה, שמירה ושלו"; הרי שבברכות 'יאר ה'

אבל מצד  –אלי8' ו'ישא ה' פניו אלי8', ה' מצדו מאיר לנו פני" ונושא לנו פני" 

המקבל, אנו איננו מקבלי" 'אור פני"' ו'נשיאת פני"' אלא את תוצאותיה1, וא" 

  כ1 יש לברר מה מתקבל אצלנו בברכות אלו, ואת זאת לחפש בשירי המעלות.

  ו �ודרו הפרקי"?. כמו כ1, עדיי1 יש לברר מהו ה�דר שעל פי2

  

י" ומשבחי" לה' על התקיימות הברכות שבירכו שבי1 עזרת נשי" לעזרת ישראל, היו שר

אחיה" הכהני" בקודש פנימה, בעומד" על המעלות שבי1 עזרת ישראל לאול". ובהקשר 

זה יש לציי1 שהרמב"" (�וכה ולולב ח, יג) השמיט די1 זה שהלוויי" שרי" בשמחת בית 

שהוא יודע השואבה וכתב "ומנגני1 בכנור ובנבלי" ובמצלתי" וכל אחד ואחד בכלי שיר 

לנג1 בו", עיי1 לח" משנה ש" וערו8 לנר �וכה נא ע"ב. [וכ1 השמיט בהלכות בית הבחירה 

(ו, ב) את העובדה המצוינת במשנה פעמיי" שט"ו המעלות היו כנגד ט"ו שירי המעלות]. 

ולפי דעתו מוכרח שה'מעלות' בפ�וק אינ1 המעלות שבי1 עזרת נשי" לעזרת ישראל, כי 

  שלא היו הלוויי" עומדי" עליה1.הוא �ובר להלכה 
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נראה כי שאלות אלו מתורצות האחת בחברתה. דהיינו, כאשר נמצא �דר 

  בפרקי" ממילא נוכל להבי1 אלו פרקי" עו�קי" בברכות 'יאר' ו'ישא'.

כאמור, בברכת כהני" יש חמש עשרה תיבות. אול" מ�פר הברכות הוא שש: 

'ישא ה' פניו אלי8', 'ויש" ל8 'יברכ8 ה'', 'וישמר8', 'יאר ה' פניו אלי8', 'ויחנ8', 

שלו"'. כיצד מתחלקות שש ברכות לחמש עשרה? התורה בברכת כהני" חילקה 

את הברכות לשלוש יחידות (שלושה פ�וקי") של שלוש, חמש ושבע. המתבונ1 

בשירי המעלות יראה שפרקי" אלו לא חולקו לשלוש, חמש ושבע. א" כ1 כיצד 

  חולקו הפרקי"?

" חולקו לזוגות, כאשר הפרק הראשו1 מקביל לפרק האחרו1, כפי שניווכח, הפרקי

הפרק השני מקביל לפרק שלפני האחרו1, וכ1 הלאה. ואולי בא הדבר להדגיש את 

  14.שלושה זוגות של ברכות -הזוגיות של ברכת הכהני" 

אמנ" ג" כאשר חולקו הברכות בתהלי" למ�פר זוגי, עדיי1 שימר מחבר 

י" בתורה. בתורה ה�דר העולה היה של שלוש, המזמורי" את ה�דר העולה הקי

חמש ושבע; כא1 ה�דר הוא שתיי", ארבע ושמונה (ועוד פרק אחד, כדי להשלי" 

- לחמישה עשר). כ8 נשתמרה ה�דרה העולה שבתורה, אבל לא בתו�פת שתיי"

  שתיי" אלא בחזקה של שתיי".

  

ט ובה�ברה), לפני שנציג את ההקבלה באופ1 כללי (ובהמש8 יבואו הדברי" בפירו

יש להקדי" הקדמה אחת: ההקבלה עולה יפה רק א" נותני" את הדעת לדברי 

  -רש"י בתחילת פרק קכא 

שיר למעלות. הפשט, כשהיו הלוי" מתחילי1 לעלות במעלות אמרו שיר זה. אע''פ 

  שזה השיר לא נכתב בראשונה, אי1 מוקד" ומאוחר.

ת היא 'שיר המעלות' רש"י בא לענות על השאלה מדוע בכל הפרקי" הכותר

מעלות'. תשובתו של לואילו בפרק קכא, השני מבי1 הפרקי", הכותרת היא 'שיר 

רש"י היא שפרק זה הוא באמת הראשו1 מבי1 הפרקי", ואותו היו מזמרי" הלוויי" 

תיכ0 לעליית" על המעלות, ורק לאחריו היו מזמרי" את שאר הפרקי". כיוו1 

) איננה בפרק קכ (הכתוב ראשו1), אלא שכ8, ההקבלה של פרק קלד (האחרו1

  

חלוקה זו למעשה מחלקת את חטיבת שירי המעלות לשני חצאי" המקבילי" זה לזה.   .14

וכבר הובא לעיל ששמות ה' המוזכרי" בשירי המעלות מחולקי" ג" ה", שלושי" שמות 

-קכז) ושלושי" שמות בחצי השני של הפרקי" (קכח-בחצי הראשו1 של הפרקי" (קכ

  קלד).
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בפרק קכא (הכתוב שני א8 נאמר ראשו1). וההקבלה של פרק קכ (הכתוב ראשו1 

  א8 נאמר שני) היא דווקא בפרק קלג (אחד לפני האחרו1).

רש"י מטעי" שאי1 בזה בעיה מצד מוקד" ומאוחר, כי 'אי1 מוקד" ומאוחר'. 

�יבה מדוע נכתבו הפרקי" ככה, בהמש8 המאמר ננ�ה בע"ה למצוא בכל אופ1 

  ולא כ�דר אמירת".

  

והרי המבנה הכולל של הפרקי", כפי שה" מ�ודרי" ב�דר שתיארנו, בהדגשת 

הפ�וקי" המקבילי" ובציו1 הברכה המתאימה בברכת כהני" (כאמור, בהמש8 

  יבואו הדברי" בפירוט ובה�ברה):

הזוג הראשו1 

  (קכא וקלד)

  קכא.

"הנה לא ינו" ולא 

ישראל...  שומרייש1 

מכל רע  ישמר,ה' 

ישמור את נפש8 ה' 

צאת8  ישמר

  ובוא8...".

  קלד.

את ה'  ברכו"הנה 

כל עבדי ה'... 

  ה' מציו1...". יברכ,

"יברכ8 ה' 

  וישמר8"

הזוג השני (קכ 

  וקלג)

  קכ.

"ה' הצילה נפשי 

משפת שקר... אויה 

לי כי גרתי מש8 

שכנתי ע" אהלי 

קדר. רבת שכנה לה 

 נפשי ע" שונא

וכי  שלו#, אני שלו#

  אדבר...".

  

  קלג.

"הנה מה טוב ומה 

נעי" שבת אחי" 

  ג" יחד...".

"ויש" ל8 שלו"" 

  א'

  

שלו" בי1 אד" 

  ל�ביבתו

הזוג השלישי 

  (קכב וקלב)

  קכב.

"שמחתי באומרי" 

לי בית ה' נל8... 

 שלו#שאלו 

ירושלי"... יהי 

  בחיל8...". שלו#

  קלב.

"עד אמצא מקו" 

לה'... נבואה 

למשכנותיו 

נשתחווה להדו" 

  רגליו".

"ויש" ל8 שלו"" 

  ב'

  

שלו" ואחדות 

  בע" ישראל

הזוג הרביעי 

  (קכג וקלא)

  קכג.

"הנה כעיני עבדי" 

  קלא.

"ולא רמו עיני... 

"יאר ה' פניו 

  אלי8 ויחנ8"
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אל יד אדוניה" 

כעיני שפחה על יד 

גברתה כ1 עינינו אל 

ה' אלוקינו עד 

ה'  חננו. יחננוש

  ...".חננו

ודוממתי נפשי 

אמו כגמול עלי 

  כגמול עלי נפשי".

הזוג החמישי 

  (קכד וקל)

  קכד.

"לולי ה' שהיה לנו... 

אזי המי" שטפונו 

נחלה עבר על 

  נפשנו...".

  קל.

"ממעמקי" 

קראתי8 ה'... 

תהיינה אזני8 

קשובות לקול 

  ".תחנוני

"יאר ה' פניו 

  אלי8 ויחנ8"

הזוג השישי 

  (קכה וקכט)

  קכה.

"הבוטחי" בה' כהר 

ציו1... כי לא ינוח 

שבט הרשע על גורל 

 שלו#הצדיקי"... 

  על ישראל".

  קכט.

 Bה' צדיק קיצ"

עבות רשעי". 

יבושו וי�וגו אחור 

  כל שונאי ציו1...".

"ויש" ל8 שלו"" 

  ג'

  

שלו" בי1 ישראל 

שלו"  - לעמי" 

מהאויבי" 

  הרשעי"

היחידה 

השביעית (קכו, 

  קכז, קכח)

  קכו.

"ברנה 

יקצורו... 

בוא יבוא 

ברנה נושא 

  אלומותיו".

  קכז.

"אוכלי 

לח"... כ1 

ית1 

לידידו... 

הנה נחלת 

ה' בני" 

שכר פרי 

  הבט1...".

  קכח.

"יגיע כפי8 

כי תאכל... 

אשת8 כגפ1 

פוריה... בני8 

כשתילי 

  זיתי"...".

"ישא ה' פניו 

  אלי8"

  

ההקבלה בולטת מ1 הניתוח בטבלה עולה מבנה ברור ומהודק מאוד של הפרקי". 

  מאוד, וההתאמה ל�דר ברכת כהני" מעוררת השתאות.

נית1 לה�ביר את ה�דר כ8: באופ1 כללי ה�דר הוא לפי �דר הברכות בתורה, 

מלבד ה'שלו"' שאינו מוזכר בחתימה, אלא לאחר כל ברכה וברכה. השלו" 
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לכ1 . יב) ג,(עוקצי1 משלי" את הברכות, שהרי 'אי1 כלי מחזיק ברכה אלא השלו"' 

  אחר כל ברכה מוזכר השלו", וכ8 הוא חופ0 על כל חטיבת הפרקי".

כ8 נית1 להציע ה�בר ג" מדוע פרק קכ הוקד" בכתיבתו לפרק קכא, א0 על פי 

שלדברי רש"י שהובאו לעיל מקומו הוא אחרי פרק קכא. ייתכ1 שהדבר נעשה כדי 

י", בהיותו שהפרקי" יפתחו בשלו", וכ8 ה'שלו"' יהיה חופ0 באמת על כל הפרק

  15.מקי0 ועוט0 את הברכות

  פירוט וה%ברה -ו. מבנה חטיבת שירי המעלות 

  עתה נעיי1 בכל אחד מזוגות הפרקי", ונרחיב עליו את הדיו1.

  . הזוג הראשו' (קכא וקלד)1

פרק קכא הוא בצורה בולטת פרק שכולו הרחבה של ברכת 'וישמר8', ופרק קלד 

אחד מה" מוזכר הפועל שמ"ר ובר"8  הוא כולו הרחבה של 'יברכ8 ה''. בכל

(בהתאמה) פעמי" רבות, והברכות מוזכרות בה" א0 בלשונ1 שבתורה ממש: 

  16."יברכ8 ה' [מציו1 עושה שמי" וארB]", ו"ישמר8 [מכל רע ישמר את נפש8]"

הקבלה נו�פת בי1 הפרקי" היא הכינוי 'עושה שמי" וארB". בפרק קכא: "עזרי 

  17.בפרק קלד: "יברכ8 ה' מציו1 עושה שמי" וארB"מע" ה' עושה שמי" וארB", ו 

אמנ", יש לעיי1 מדוע ה�דר נתהפ8, דהיינו מדוע מובא קוד" הפרק העו�ק 

בשמירה ורק ב�ו0 מובא הפרק העו�ק בברכה. נית1 לה�ביר זאת לפי האמור כבר 

לעיל, שהפרק האחרו1 הוא כעי1 הקדמה וקריאה לכהני" לבר8 בפועל את הע". 

�ו0 מובאת ה'ברכה', ולאחר הקריאה: "שאו ידיכ" קודש וברכו את לכ1 דווקא ב

במילי" "יברכ8 ה' מציו1  –ובעצ" חטיבת הפרקי" כולה  –ה'!", מ�יי" הפרק 

  18.עושה שמי" וארB", שה1 המילי" הפותחות את ברכת הכהני"

  

יבה שהחטיבה אינה מ�תיימת ב'שלו"', א0 שבצורה זו היה השלו" מקי0 בשלמות ה�  .15

לפי שרצה ל�יי" בקריאה לכהני" לבר8 את הע":  -את כל חטיבת הפרקי", היא פשוטה 

."!Bשאו ידיכ" קודש וברכו את ה': יברכ8 ה' מציו1 עושה שמי" ואר"  

 מילות ברכת הכהני". ונית1 ממש לשמוע את הכהני" הדוברי" כלפי המשורר את  .16

 הקבלה נו�פת היא שבכל אחד מפרקי" אלו מוזכר ש" ה' חמש פעמי".  .17

נית1 לדמיי1 שהלוויי" מ�יימי" את שירת המעלות בקריאה 'יברכ8 ה' מציו1...",   .18

  ולאחריה" מתחילי" אחיה" הכהני", העומדי" על המעלות הפנימיות: "יברכ8 ה'...".
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  . הזוג השני (קכ וקלג)2

של שלווה רבה. פרק קכ הוא מזמור תחינה וצעקה, ואילו פרק קלג נושא אופי 

ואול" הרעיו1 המבוטא בה" הוא אחד: פרק קכ עו�ק באד" שנרד0 על ידי 

מש8 וקדר, וג" בה1 הוא  –מלשיני", ונאלB לברוח מחמת" אל ארצות רחוקות 

נאלB לשהות ע" אנשי ריב ומלחמה. פרק קלג מציג תמונה הפוכה; לעומת האד" 

רח, והחדשה, שג" בה הוא המתואר בפרק קכ, שאי1 �ביבתו (הטבעית, שממנה ב

�ובל) חיה אתו בשלו", מתואר בפרק קלג מצב אידיאלי בו "מה טוב ומה נעי" 

לא במריבה ובמלשינות, אלא באהבת אחי". ולא בגלות  –שבת אחי" ג" יחד" 

  ובניכר, אלא ב"הררי ציו1, כי ש" צוה ה' את הברכה".

1 שיורד על פי בהקשר זה מזכיר המשורר את דמותו של אהרו1, "זק1 אהרו

הרי אהרו1 הוא "אוהב שלו" ורוד0 שלו""  ומה מתאי" להזכירו כא1! –מדותיו" 

(רש"י במדבר כ, , שהיה "מטיל אהבה בי1 בעלי מריבה ובי1 איש ואשתו" (אבות א, יב)

. ולאיד8 גי�א, מוזכרת כא1 דמות" של המלשיני" והרודפי", אשר לה" "שפת כט)

"כי שפתי כה1  -ו של אהר1 המלא ברכה וטובה שקר לשו1 רמיה", בניגוד לפי

  .(מלאכי ב, ז)ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו" 

א" כ1, שני פרקי" אלו עו�קי" בהיבט אחד (מתו8 שלושה, כדלהל1) בברכת 'יש" 

  שלו" בי1 האד" הפרטי ל�ביבתו. –ל8 שלו"' 

  . הזוג השלישי (קכב וקלב)3

עיר המקדש  –אחד: ירושלי" שני הפרקי" עו�קי" באופ1 מובהק בנושא 

  והמלכות.

בפרק קכב מוזכר ה'שלו"' תכופות: "שאלו שלו" ירושלי" ישליו אוהבי8. יהי 

שלו" בחיל8 שלוה בארמנותי8. למע1 אחי ורעי אדברנה נא שלו" ב8". ומלבד 

האזכורי" המפורשי", עוד הוא מוזכר מבחינה רעיונית: "ירושלי" הבנויה כעיר 

ה עדות לישראל... למע1 אחי ורעי...". -ש" עלו שבטי ישחוברה לה יחדו. ש

  כלומר, ירושלי" היא עיר שיש בה חיבור, רעות וכינו� של כל שבטי ישראל.

עולה כא1 אפוא היבט אחר של ברכת ה'שלו"'. לא רק השלו" שבי1 איש לרעהו 

במוב1 הפרטי, אלא שלו" ואחדות בי1 כל שבטי ישראל, המאוחדי" בעבודת ה' 

שג" היא מוזכרת בפרק: "כי שמה ישבו כ�אות  –אחד ותחת מלכות אחת בבית 

  למשפט כ�אות לבית דוד".

בפרק קלב אמנ" לא מוזכר השלו" מפורשות, אבל הוא כולו עו�ק בשאיפתו 

וכמיהתו של דוד לבנות את בית המקדש בירושלי" ולכונ1 בה את מלכות בית 

  .דוד. במוב1 זה הוא מהווה פרק מקביל לפרק קכב

  נית1 להצביע על הקבלות לשוניות ורעיוניות נו�פות:
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קכב: "שמחתי באומרי" לי בית ה' נל8". קלב: "נבואה למשכנותיו נשתחווה 

  להדו" רגליו".

". קלב: "נשבע ה' לדוד... כ%אות לבית דוד ישבו כ%אות למשפטקכב: "כי שמה 

  ".ישבו לכ%א ל,... ג" בניה" עדי עד לכ%א ל,מפרי בטנ8 אשית 

קכב: "שיר המעלות  -וציפייתו לבניי1 המקדש  בשניה" מוזכר שבחו של דוד

קלב: "שיר המעלות, זכור ה' לדוד את  19.לדוד, שמחתי באומרי" לי בית ה' נל8"

  כל ענותו. אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב...".

  

  . הזוג הרביעי (קכג וקלא)4

העמדה הנפשית  מתוארתבשניה" קל לראות התאמה והקבלה בי1 שני הפרקי". 

ענווה ובקשה כנה מצד האד" כלפי באמצעות דימוי המבטא של האד" מול קונו 

  קונו.

פרק קכג מדמה את המתפלל לעבד לפני רבו, "אלי8 נשאתי את עיניי היושבי 

בשמי". הנה כעיני עבדי" אל יד אדוניה" כעיני שפחה אל יד גברתה כ1 עינינו אל 

פרק קלא מדמה את המתפלל כתינוק העטו0 בידי אמו ה' אלוקינו עד שיחננו". 

אוהבתו, "א" לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי", וג" בו 

עיני המתפלל נשואות בענווה כלפי מעלה, מתו8 הכרה בערכו ובמעמדו האמתי: 

"ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני". העמדה 

קי" אלו היא עמדה של תחנוני" וייחול, "כ1 עינינו אל ה' אלוקינו עד שיחננו, בפר

  חננו ה' חננו...", "יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עול"".

י" אלו לבי1 מילות הברכה שבברכת פרקאמנ" יש לברר הא" קיימת התאמה בי1 

יש כהני": "יאר ה' פניו אלי8 ויחנ8". לעיל הצבעתי על כ8 שמבחינה לשונית 

דמיו1 בי1 הברכה 'ויחנ8' לבי1 החזרה הנכפלת ומשתלשת: "עד שיחננו, חננו ה' 

במתנת חנ", וכ1  -' ויחנ8': "(פרשת נשא, מא)�פרי בכבר  באמת כ8 נאמרחננו", ו 

הוא אומר 'הנה כעיני עבדי" אל יד אדוניה" כעיני שפחה אל יד גברתה כ1 עיני 

ה' חננו כי רב שבענו בוז'". עדיי1 נשאר אל ה' אלוקינו עד שיחננו'. ואומר 'חננו 

  לעיי1 היכ1 באה כא1 לידי ביטוי הברכה 'יאר ה' פניו אלי8'.

  :(במדבר ו, כד)את הברכה 'יאר ה' פניו אלי8 ויחנ8' מפרש ה'אב1 עזרא' 

  

יהושע ב1 לוי: מאי דכתיב 'שיר המעלות לדוד שמחתי באומרי" ראה מכות י ע"א: "א''ר   .19

לי בית ה' נל8', אמר דוד לפני הקדוש ברו8 הוא, רבש''ע, שמעתי בני אד" שהיו אומרי" 

  ושמחתי". -מתי ימות זק1 זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל 
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יאר ה' פניו אלי8... כל אשר תבקש ממנו, ובשעה שתדרשו יאר פניו, והטע": יקבל 

מיד. וא" בקשת אותו בעת צרה, הוא יחנ8. ג" יתכ1  אות8 ונרצה למלאות שאלת8

  וית1 ל8 בקשת8... מגזרת חנ1. –היות ויחנ8 

יקבל ה' תפילותי8 בשעה  ברכת 'יאר ה' פניו אלי8' אליבא דה'אב1 עזרא' פירושה:

שתתפלל אליו. ואת ברכת 'ויחנ8' מפרש ה'אב1 עזרא' בשני פירושי", אחד מלשו1 

1), והשני מלשו1 נתינת ומילוי הבקשה (מגזרת רחמי" בעת צרה (מגזרת חו"

  חנ"1).

י" קכג וקלא ובי1 ברכת 'יאר ה' פניו פרקפירוש זה מאיר היטב את ההתאמה בי1 

י" עו�קי" בתפילה ובתחנוני" לפני ה', וזהו ממש נושא פרקאלי8 ויחנ8'. ה

י" פרקקבלת התפילות ומילוי הבקשות. וראה על כ8 עוד בביאור זוג ה –הברכה 

  הבא.

  . הזוג החמישי (קכד וקל)5

קל הוא מהידועי" שבשירי המעלות, והוא באופ1 מובהק מזמור של תפילה  פרק

ותחנוני": "ה' שמעה בקולי תהיינה אזני8 קשובות לקול תחנוני". וכמו הייחול 

קל בא לידי ביטוי הייחול: "קויתי ה' קותה נפשי  פרקהמוזכר בפרק קלא, ג" ב

חל ישראל אל ה' כי ע" ה' הח�ד והרבה עמו פדות". בכ8 הוא ולדברו הוחלתי... י

משתיי8 באופ1 מובהק ליחידת הפרקי" המכווני" כנגד ברכת 'יאר ה' פניו אלי8 

  ויחנ8', שעניינה שמיעת וקבלת התפילות, כאמור לעיל.

לות רמזתי ג" כ1 על האפשרות שהדימוי "נפשי לה' יקבמלעיל ברשימת ה

לבוקר" רומז א0 הוא לברכת 'יאר ה' פניו אלי8': ה' הוא משומרי" לבוקר שומרי" 

ולכ1 יותר ממה שהשומרי" מחכי" לאור הבוקר, מחכה המתפלל  20,אורנו האמתי

  לאור פני ה'.

קכד אינו מזמור תפילה אלא מזמור הודיה: "לולי ה' שהיה  פרקקל,  פרקלעומת 

"". לפי דרכנו נאמר לנו... אזי חיי" בלעונו... ברו8 ה' שלא נתננו טר0 לשיניה

זה בא להשלי" את יחידת הפרקי" המכווני" כנגד ברכת 'יאר ה' פניו אלי8  פרקש

ויחנ8', והוא מדבר לא על עצ" התפילה, אלא על התקיימות וקבלת התפילה, ועל 

  

הג ישראל להו�י0 את דווקא את השווה: "ה' אורי וישעי" (תהלי" כז, א). ומעניי1, שמנ  .20

בתפילה בחודש  - "לדוד ה' אורי וישעי" ו"שיר המעלות ממעמקי""  -שני פרקי" אלו 

  אלול ובעשרת ימי תשובה.
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כעי1 זה יש ג" ב�יומת מלאת הביטחו1  21.כ8 שה' כבר שמע תפילותינו והושיענו

  הרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל...".שבפרק קל: "כי ע" ה' הח�ד ו

י" הוא הדוק עוד יותר. אי1 אלו פרק, נגלה שהקשר בי1 שני הו�י0 להתבונ1א" נ

י", שאחד מה" עו�ק בתפילה, והשני בקבלת תפילה; אלא ה" פרקרק שני 

פרק קל עו�ק בתפילה  –משלימי" זה את זה בהיות" עו�קי" באותו עניי1 ממש 

צרה. אותה תפילה ובישועה מ אותהפרק קכד עו�ק בקבלת על צרה מ�וימת, ו

בתחילת פרק קל מוזכרי" 'מעמקי"' שהמתפלל מבקש לצאת מה": "ממעמקי" 

קראתי8 ה'", והכוונה היא למעמקי מי" (רד"ק). בהתאמה, רוב פרק קכד עו�ק 

בהודיה על הצלה מטביעה במי": "אזי המי" שטפונו נחלה עבר על  - בדימוי זה 

אזי עבר על נפשנו המי" הזידוני"". פרק קכד עו�ק בשמחה על ההצלה, נפשנו. 

  כאשר נתקיימה תפילתו של המתפלל שהתפלל ממעמקי המי".

אפשר להציע שהמשורר בחר דווקא בדימוי זה של �כנת טביעה, כדי להשלי" 

מעמקי המי" ה" אזור חשו8, קר וח�ר  -את ההקבלה לברכת 'יאר ה' פניו אלי8' 

  22.גד זה מייחל המשורר לאור, אור פני ה'חמצ1, וכנ

  

מקבילה ל"יאר ה' פניו  –ייתכ1 להציע שהלשו1 "אזי חיי" בלעונו בחרות אפ" בנו"   .21

 '.אלי8". לעומת חרו1 הא0 של האויבי", ישנה הארת הפני" של ה

דימוי זה, של אד" שצרותיו נדמות לו כאילו הוא שוקע וטובע במעמקי מי", ומש" קורא   .22

וזועק בתפילה לה', נמצא בהרחבה בפרק אחר ב�פר תהלי", פרק �ט: "הושיעני אלקי" 

כי באו מי" עד נפש. טבעתי ביו1 מצולה ואי1 מעמד באתי במעמקי מי" ושבלת שטפתני. 

לו עיני מיחל לאלקי... אלקי" אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממ8 יגעתי בקראי נחר גרוני כ

לא נכחדו... ואני תפלתי ל8 ה' עת רצו1 אלקי" ברב ח�ד8 ענני באמת ישע8. הצילני 

מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מי". אל תשטפני שבלת מי" ואל תבלעני 

מי8 פנה אלי. ואל ת�תר מצולה ואל תאטר עלי באר פיה. ענני ה' כי טוב ח�ד8 כרב רח

  פני8 מעבד8 כי צר לי מהר ענני. קרבה אל נפשי גאלה למע1 איבי פדני...".

  עיו1 בפרק �ט מגלה עד כמה מקבילי" רעיונותיו ולשונותיו לפרקי" קכג, קכד, קל וקלא:

בארבעת הפרקי" שביחידה זו [ולא ברוב שאר פרקי שיר  –" נפש. "באו מי" עד 1

ה פרקי" אלו מופיעה המילה 'נפש' רק בשני הפרקי" הראשוני" המעלות! מלבד ארבע

' (קכג), 'נחלה עבר נפשנוקכא)] מופיע הביטוי 'נפש' פעמי" רבות: 'רבת שבעה לה -(קכ

לה'...' (קל), 'א" לא שויתי  נפשי... נפשיכציפור נמלטה' (קכד), 'קותה  נפשנו... נפשנועל 

  ' (קלא).נפשיודוממתי 

  ".מי יעמד"א" עוונות תשמר...  –" מעמד ואי'. "טבעתי... 2

 עיני... כעיניזהו ממש אותו דימוי של "אלי8 נשאתי את  –לאלקי"  עיני מייחל. "כלו 3

ישראל אל ה' כי ע" ה' הח�ד",  יחלעבדי" אל יד אדוניה"...". וכ1 זהו אותו ייחול של "

  ישראל אל ה' מעתה ועד עול"". יחל"
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  . הזוג השישי (קכה וקכט)6

שני פרקי" אלו עו�קי" בהרחבה בהצלת ע" ישראל הצדיקי" מיד אויביה" 

  שלו" בי1 ישראל לעמי". –זהו היבט שלישי של ברכת ה'שלו"'  23.הרשעי"

קי" בפרק קכה: "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקי" למע1 לא ישלחו הצדי

בעולתה ידיה". היטיבה ה' לטובי" ולישרי" בלבות". והמטי" עקלקות" יוליכ" 

ה' את פועלי האוו1, שלו" על ישראל". בפרק קכט: "על גבי חרשו חורשי"... ה' 

  צדיק קצB עבות רשעי". יבושו וי�וגו אחור כל שונאי ציו1...".

"והמטי"  –לו" בפרק קכה מוזכר השלו" בפירוש: לעומת הרשעי", לישראל יש ש

". בפרק קכט אי1 אזכור שלו# על ישראלעקלקלות" יוליכ" ה' את פועל האוו1 

מפורש של השלו", אבל יש בו לשו1 המרמזת לכ8: "ולא אמרו העוברי" ברכת ה' 

שהיא הצורה שבה מקובל 'לשאול את שלו"  –אליכ" ברכנו אתכ" בש" ה'" 

: "והתקינו שיהא אד" ), אנד ;"ה(פ"ט מחברו בש"', כמבואר במשנה במ�כת ברכות 

שואל שלו" חברו בש", שנאמר 'והנה בועז מבית לח" ויאמר לקוצרי" ה' עמכ" 

ויאמרו לו יברכ8 ה'". א0 ייתכ1 שבכוונה לא הוזכר כא1 שלו", כדי לבטא באופ1 

חרי0 את הניגוד המוחלט בי1 הרשעי" לבי1 השלו", כמאמר הכתוב: "אי1 שלו" 

  .עיה מח, כב)(ישאמר ה' לרשעי"" 

הקבלה נו�פת בי1 שני הפרקי" היא באזכור של ציו1 לעומת שונאי ציו1. בפרק 

קכה: "הבוטחי" בה' כהר ציו1 לעול" ישב", ובפרק קכט: "יבושו וי�וגו אחור כל 

  שונאי ציו1".

  

ה ה' מי יעמד. כי עמ8 ה�ליחה... -תשמר י עוונות"א"  –ממ8 לא נכחדו"  אשמותי. "ו4

  ".עוונותיווהוא יפדה את ישראל מכל 

כי ע# ה' "יחל ישראל אל ה'  –" כי טוב ח%ד,... ענני ה' ברב ח%ד, ענני. "אלקי" 5

  ".הח%ד

 יאר ה' פניובא בניגוד ללשו1 הברכה ' –מעבד8"  ואל ת%תר פני,. "כרב רחמי8 פנה אלי. 6

  הארת פני". –לעומת ה�תר פני" אלי8', 

והוא  פדות"כי ע" ה' הח�ד והרבה עמו  –" פדני. "קרבה אל נפשי גאלה למע1 אויבי 7

 את ישראל". יפדה

מ1 הראוי להעיר שעניי1 זה עמד ברקע של כמה פרקי" נו�פי" בשירי המעלות: בפרק   .23

ק קכד: "לולי ה' שהיה לנו קכג: "כי רב שבענו בוז... הלעג השאנני" הבוז לגאי יוני"". בפר

בקו" עלינו אד"... ברו8 ה' שלא נתננו טר0 לשיניה"". בפרק קכז: "לא יבושו כי ידברו 

  את אויבי" בשער". ובפרק קלב: "אויביו אלביש בושת ועליו יציB נזרו".
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זוג פרקי" זה הוא הזוג החות" את זוגות הפרקי" העו�קי" בשלו" בחטיבת 

את שלושת ההיבטי" של השלו" המוזכרי" בשירי שירי המעלות, והוא משלי" 

המעלות: שלו" בי1 אד" ל�ביבתו, שלו" ואחדות בתו8 ע" ישראל, ושלומ" של 

  ישראל מאויביה" הרשעי".

  

  . היחידה השביעית (קכו, קכז וקכח)7

ביחידה השביעית ישנ" שלושה פרקי", ולעיל כתבנו שה" באי" בהתאמה 

  :(במדבר ו, כה)ברכה זו פירש ה'חזקוני' לברכה 'ישא ה' פניו אלי8'. את 

  י�ביר ל8 פני" להצליח8 ולשמח8. –ישא ה' פניו אלי8 

  :(ש")וכעי1 זה פירש הרשב"" 

ישא ה' פניו אלי8... ישא פני" שלו אל אהובו שיפנה אליו לחננו כדכתיב 'ופניתי 

  אליכ" והרביתי אתכ"'.

ההצלחה והשמחה, ברכת לפי ה'חזקוני', ברכת 'ישא ה' פניו אלי8' כוללת את 

מבר8 ה' את עמו ב�בר פני" יפות. הרשב"" מציי1 לפ�וקי הברכה  1שבה

שבפרשת 'בחוקותי', ומבאר שבה" באה לידי ביטוי התקיימות ברכת 'ישא ה' פניו 

יות, מתו8 חיבה אלי8'. ג" פ�וקי" אלו מתארי" הצלחה, שפע רב, פוריות וקוממ

ו�בר פני" יפות: "ופניתי אליכ" והפריתי אתכ" והרביתי אתכ" והקימותי את 

בריתי אתכ". ואכלת" יש1 נוש1 ויש1 מפני חדש תוציאו... ואשבור מוטות עולכ" 

  .(ויקרא כו, יג) ואול8 אתכ" קוממיות"

ת היטב ביחיד ומובעות ואכ1, ההצלחה, הפוריות, הקוממיות והשמחה, משתקפות

קכח, שעו�קי" כול" בהצלחתו של עובד ה' בבני" ובנכ�י", -הפרקי" קכו

ובמתנת ה' שמעניק שפע רב לישראל. יתרה מכ8: מודגש בה" שההצלחה באה 

  מתו8 יח� של קירבה וחיבה של ה' כלפי עמו, ב�בר פני" יפות.

 "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו 24.קוממיות –בפרק קכו: "בשוב ה' את שיבת ציו1" 

שמחה. "הגדיל ה' לעשות  –רנה... היינו שמחי"... ברנה יקצורו... בוא יבוא ברנה" 

  

המייחד את פרק זה מהפרקי" הנו�פי" ביחידה זו הוא היותו עו�ק בשיבת ישראל   .24

פציפי מתו8 התחו" הרחב של ברכת 'הצלחה ושמחה'. אולי כי רצה מגלות", תחו" �

המשורר לכלול בפרקי" אלו ג" את ברכת הקוממיות שמבר8 בה ה' את ישראל. אמנ" 

ב'דעת מקרא' (ב�יכו" לפרק) מעלה אפשרות "שאי1 המזמור מדבר כלל בשיבת הגולי", 

ההודיות שנאמרו על אלא... בברכת האדמה, והוא מ1 התפילות שנאמרו על הבצרות ו
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�בר פני" יפות. "ברנה יקצורו... הלו8 יל8  -ע" אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו" 

  25.הצלחה כלכלית –ובכה נושא מש8 הזרע בוא יבוא ברנה נושא אלומותיו" 

�בר פני"  -לחה כלכלית. "ידידו" הצ –בפרק קכז: "אוכלי לח"... כ1 ית1 לידידו" 

 –יפות. "הנה נחלת ה' בני" שכר פרי הבט1. כחצי" ביד גבור כ1 בני הנעורי"" 

  קוממיות וביטחו1. –בני". "לא יבושו כי ידברו את אויבי" בשער" 

הצלחה כלכלית. "אשרי כל ירא ה'... אשרי8  –בפרק קכח: "יגיע כפי8 כי תאכל" 

ת. "אשת8 כגפ1 פוריה... בני8 כשתילי זיתי" �ביב �בר פני" יפו –וטוב ל8" 

  בני". –לשולחנ8... וראה בני" לבני8" 

ראינו לעיל שברכת ה'שלו"' משובצת לאחר כל ברכה, בהיותה משלימה את 

ברכת 'ישא ה' פניו אלי8' מ�תיימת יחידת הפרקי" המכוונת כנגד הברכות. כ8 ג" 

 היא מ�תיימת ובעצ" על ישראל". : "וראה בני" לבני8 שלו"בפרק קכח ב'שלו"'

מציו1 וראה בטוב ירושלי" כל ימי חיי8.  יברכ, ה'בתמצית של כל ברכת כהני": "

פתח ב'יברכ8 ה'' וחת" ב'שלו"', כבברכת  –" שלו# על ישראלוראה בני" לבני8 

  כהני".

  ז. מדרשי חז"ל על שירי המעלות

: "מה שמחדש על פי פשוט כא) (אב1 שלמה ח, כלל נקוט בידינו מרבנו הגאו1 מווילנא

צרי8 להיות מכוו1 על פי ה�וד. וכשמתגלה להחכ" �ודות התורה אז מבי1 שג" 

מה שחידש בילדותו על פי פשוט ג" כ1 אמת נכו1, וכל זמ1 שאינו מבי1 ה�וד 

אפילו הפשט אינו ברור בידו". על פי הגר"א, המכוו1 לאמיתתה של תורה בדר8 

אל �ודות התורה. א" כני" אפוא דברינו על דר8 הפשט, הריהו מכוו1 ממילא 

הפשט, מתבקש למצוא את י�וד" כבר במדרשי חז"ל, "דברי חכמי" וחידות"", 

אשר כל רז לא אני� להו. לא נארי8 כא1 בהצעת פרשנות לדברי חז"ל העמוקי" 

מני י", רק נ�תפק במציאת זיקה והתאמה בי1 מה שהעלינו בפשטי המקראות 

  שי".לבי1 דברי המדר

, נשאלת השאלה: "הני חמש עשרה ), א(�וכה נגבגמרא שבה פתחנו את המאמר 

  :�וגיית הגמרא בשלמותהמעלות כנגד מי אמר" דוד?". נביא כא1 את 

אמר ליה רב ח�דא לההוא מדרבנ1 דהוי קמ�דר אגדתא קמיה, א''ל: שמיע ל8 הני 

1, בשעה שכרה דוד חמש עשרה מעלות כנגד מי אמר" דוד? א''ל: הכי אמר רבי יוחנ

  

ירידת גשמי"". לפי פירוש זה, הפרק מתאר תיאור כללי של ההצלחה והשמחה שה' מבר8 

  בה" את ישראל, כמו שני הפרקי" הבאי" אחריו.

ה' פניו  ישאאלומותיו" רומז ללשו1 הברכה ' נושאמש8 הזרע...  נושאאולי הביטוי "  .25

 אלי8'.
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שיתי1 קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא. אמר דוד חמש עשרה מעלות והוריד1. אי 

הכי, חמש עשרה 'מעלות'?! 'יורדות' מיבעי ליה! אמר ליה: הואיל ואדכרת1 (מלתא) 

הכי אתמר: בשעה שכרה דוד שיתי1 קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא, אמר דוד: 

אח�פא ונשדיה בתהומא ומנח? ליכא דקאמר מי איכא דידע אי שרי למכתב ש" 

יחנק בגרונו. נשא אחיתופל ק''ו  -ליה מידי. אמר דוד: כל דידע למימר ואינו אומר 

בעצמו: ומה לעשות שלו" בי1 איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה 

אמר ליה: שרי. כתב לעשות שלו# לכל העול# כולו על אחת כמה וכמה! על המי", 

�פא ושדי לתהומא ונחית תהומא שית�ר אלפי גרמידי. כי חזי דנחית טובא, ש" אח

אמר: כמה דמידלי טפי מירטב עלמא. אמר חמש עשרה מעלות וא�קיה חמי�ר 

  26.אלפי גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי

לענייננו חשוב המשפט המודגש. לעיל הבאנו ששירי המעלות עו�קי" בשלושה 

אד" ל�ביבתו, שלו" בתו8 ע" ישראל ושלו" שלו" בי1  :היבטי" של שלו"

ישראל מאויביה" הרשעי". כא1 מרימה אותנו הגמרא אל שלו" עליו1 יותר 

הנוגע עד השיתי1 של העול" ממש, שלו" בי1 הכוחות הפועלי"  -ושורשי יותר 

בהוויה: התהו" מבקש לעלות ולהתבטא בכל כוחו ועוצמתו; מחד יש בכ8 ברכה 

זו אינה מאפשרת קיו" ליושבי הארB. לכ1 צרי8 'לעשות גדולה, אבל התפרצות 

שלו" לכל העול" כולו', ולכונ1 שלו" בי1 התהו" לבי1 הארB, באופ1 שיביא ברכה 

  ותועלת.

את הקישור ההדוק והמחויב בי1 הברכה והשלו", ואת אנו מוצאי" באגדה זו 

ולא  תפקידו של השלו" כ'כלי המחזיק ברכה' והמאפשר לברכה להיות לתועלת

  כמו בברכת כהני", הפותחת בברכה וחותמת בשלו". - להפ�ד

  

שהיה מ�דר אגדה לפניו, אמר לו: הא" שמעת  תרגו": אמר לו רב ח�דא לאחד החכמי"  .26

[על] אות1 חמש עשרה מעלות, כנגד מי אמר" דוד? אמר לו: כ8 אמר רבי יוחנ1, בשעה 

שכרה דוד שיתי1 [למזבח], צ0 התהו" וביקש לשטו0 [את] העול". אמר דוד חמש עשרה 

[לומר]! אמר מעלות והוריד1. [אמר לו:] א" כ8, חמש עשרה 'מעלות'?! 'יורדות' היה לו 

לו: הואיל והזכרתני, כ8 נאמר: בשעה שכרה דוד שיתי1 [למזבח], צ0 התהו" וביקש 

לשטו0 [את] העול". אמר דוד: יש מי שיודע א" מותר לכתוב ש" [ה'] על חר� ולהשליכו 

 - לתהו" וינוח [התהו"]? לא אמרו לו דבר. אמר דוד: כל מי שיודע לומר ואינו אומר 

אחיתופל קל וחומר בעצמו: ומה לעשות שלו" בי1 איש לאשתו אמרה ייחנק בגרונו. נשא 

תורה 'שמי שנכתב בקדושה ימחה על המי"', לעשות שלו" לכל העול" כולו על אחת 

כמה וכמה! אמר לו: מותר. כתב [דוד] ש" על חר� והשלי8 לתהו", וירד התהו" שישה 

לה [התהו"] יותר, עשר אלפי אמות. כשראה שיורד [התהו"] הרבה, אמר: כמה שעו

מתלחלחת הקרקע [והלחות מועילה לה]. אמר חמש עשרה מעלות והעלהו חמישה עשר 

  אלפי אמות והעמידו באל0 אמות [מתחת לפני הקרקע].



 609  יובל טר�פול�קי

על החר� והשלכתו לתהו",  ש# ה'כמו כ1, שלו" זה נעשה בשני שלבי": כתיבת 

וייתכ1 ששני שלבי" אלה מקבילי" לנאמר בפ�וק:  – שירי המעלותועל ידי 

  ".אברכ#על בני ישראל, ואני  שמי"ושמו את 

  

י�וד ושורש למה שנתבאר במאמר, הוא מדרש מדרש נו�0 שנית1 למצוא בו 

  :(פרק קכד)שוחר טוב על תהלי" 

ישראל �בא. כתיב 'וישכב  –שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל 

במקו" ההוא', אמר רבי יהושע ב1 לוי: כא1 שכב, הא כל עשרי" ושתי" שנה שהיה 

  שב�פר תהלי". בבית לב1 לא שכב, ומה היה אומר? ט"ו שירי המעלות

וישכב במקו" "שבה נאמר (א" נעיי1 בפרשת היציאה של יעקב לגלות בבית לב1 

  , נמצא ג" בה מקבילות ברורות לברכת כהני":")ההוא

  'יברכ8 ה''. – (בראשית כח, יד) ונברכו ב8 כל משפחות האדמה ובזרע8""

 – (ש", כ) הול8", "ושמרני בדר8 הזה אשר אנכי (ש", טו) "ושמרתי8 בכל אשר תל8"

  'וישמר8'.

'יאר ה' פניו  – (ש", טו) "כי לא אעזב8 עד אשר א" עשיתי את אשר דיברתי ל8"

אלי8 ויחנ8' (כמבואר במאמר, שפירוש ברכה זו הוא קבלת התפילות בעת צרה 

  ומילוי הבקשות).

"B(ש", כ) , "ונת1 לי לח" לאכול ובגד ללבוש"(ש", יד) "והיה זרע8 כעפר האר – 

  א ה' פניו אלי8' (כמבואר במאמר, שפירוש ברכה זו הוא הצלחה בבני" ובנכ�י").'יש

  "ויש" ל8 שלו"". –(ש", כא) "ושבתי בשלו" אל בית אבי"  –והחתימה 

דברי המדרש על יעקב אבינו, שהתפלל בבית לב1 את ט"ו שירי המעלות, נטועי" 

כהני"', ויעקב התפלל ה' בר8 את יעקב במעי1 'ברכת  - היטב בפשוטו של מקרא 

בבית לב1 שיזכה ויקוימו בו ברכות אלו, ועל כ8 אמר יעקב את 'ט"ו שירי 

 27.המעלות'

  

ומעניי1, שחכמי אשכנז שהביא החיד"א בפירושו לתהלי", שכבר הבאנו בשמ" בתחילת   .27

בות שבברכת כהני", מצאו במניי1 המאמר את היות ט"ו שירי המעלות מכווני" לט"ו התי 

חמישה עשר שירי המעלות שני רמזי" נו�פי", המקשרי" אות" דווקא ליעקב אבינו. ה" 

מביאי" שיש ט"ו תיבות בפ�וק (שנאמר על יעקב אבינו, בצאת1 לחר1!) "ויפגע במקו" 

ויל1 ש" כי בא השמש ויקח מאבני המקו" ויש" מראשותיו וישכב במקו" ההוא" (וה" 

יפי" 'שמהאב1 הזאת נעשו שיתי1 והוא אב1 השתייה', מה שמקשר אותנו לאגדה מו�

המובאת בגמרא על התהו" שעלה בזמ1 כריית השיתי1). וכ1 בפ�וק: "וזכרתי את בריתי 

  יעקוב וא0 את בריתי יצחק וא0 את בריתי אברה" אזכור והארB אזכור".


