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"  הלל הגדול"

(ו"קל-ה"קל)

'תורת ה
(ט"קי)



מהגלות לירושלים
ד"קכ ג"קכ ב"קכ א"קכ כ"ק

בציון' במקדש החברתית-התפתחות דתית
ד"קל ג"קל ב"קל א"קל ל"ק

גלויותארץ ישראל נערכת לקיבוץ
ט"קכ ח"קכ ז"קכ ו"קכ ה"קכ

לּו ( ה-ד) ם עָּׁ שָּׁ שֶׁ

ִטים  בָּׁ ֵעדּותּה יָּׁ ֵטי ִשבְׁ שְׁ

ִישְׁ  ֵאללְׁ ֹהדֹורָּׁ ֵשם לְׁ :  'הת לְׁ

ה י כִ  מָּׁ אֹות יָּׁשְׁ שָּׁ בּו ִכסְׁ

ט  פָּׁ ִמשְׁ ֵבית  אֹותִכסְׁ לְׁ לְׁ

ִויד [עבר] = :   דָּׁ

ע ה( יב-יא) בַּ ' ִנשְׁ
ִוד דָּׁ ה  ב ת לֹא יָּׁשּוֱאמֶׁ לְׁ נָּׁ ִממֶׁ
ִר  ָך ִמפְׁ נְׁ ִשיי ִבטְׁ ִכֵסאת אָּׁ לְׁ

רּו : ְךלָּׁ  מְׁ יָךִאם ִישְׁ נֶׁ בָּׁ
ִריִתי  ֵעֹדִתיבְׁ דֵ וְׁ מְׁ ם זֹו ֲאלַּ

ם ם גַּ  ֵניהֶׁ ד ֲעדֵ בְׁ בּו  י עַּ ֵישְׁ
ִכסֵ  ְךא לְׁ [עתיד] = :  לָּׁ

לשלמה
[הווה] = 

ֲעלֹות ( א) מַּ ִשיר הַּ
ל ה ה ִלי  ' אֶׁ תָּׁ רָּׁ צָּׁ בַּ

אִתי רָּׁ ֲעֵנִני  קָּׁ יַּ וַּ

ֲעלֹות ( א) מַּ ִשיר הַּ
ִקים  ֲעמַּ אִתיָךִממַּ רָּׁ ' הקְׁ

ִוד  ( א) דָּׁ ֲעלֹות לְׁ מַּ ִשיר הַּ
נּו ' לּוֵלי ה יָּׁה לָּׁ הָּׁ שֶׁ

ֵאל   רָּׁ א ִישְׁ ר נָּׁ יֹאמַּ

ֲעלֹות ( א) מַּ ִשיר הַּ
י  עּורַּ רּוִני ִמנְׁ רָּׁ ת צְׁ בַּ רַּ

ֵאל רָּׁ א ִישְׁ ר נָּׁ יֹאמַּ

3= ז "קכ 24= ד "קל-ח"קכ24= ו "קכ-כ"ק

'שם ה51=  (ד"קל-כ"ק)שירי המעלות



מהגלות לירושלים

ד"קכ ג"קכ ב"קכ א"קכ כ"ק

בציון' במקדש החברתית-התפתחות דתית

ד"קל ג"קל ב"קל א"קל ל"ק

גלויותארץ ישראל נערכת לקיבוץ

ט"קכ ח"קכ ז"קכ ו"קכ לשלמהה"קכ



" שירי המעלות"רקע ספרותי של –ברכת כוהנים 

Liebreich, LJ, 'The Songs of Ascents and the Priestly Blessing', JBL, 1955: 33-36
.פרשת נשוא, במדבר" דיוקי תורה"בני גזונדהייט 

כו-כד', ובמדבר

ָך כְׁ רֶׁ בָּׁ ָך'היְׁ רֶׁ מְׁ ִישְׁ וְׁ
יו'היֵָּׁאר נָּׁ יָךפָּׁ ךָּׁ ֵאלֶׁ ִויֻחנֶׁ

יו'האִישָּׁ  נָּׁ יָךפָּׁ יֵָּׁשםֵאלֶׁ ָךוְׁ לֹוםלְׁ שָּׁ

מספר  
מילים

מספר  
אותיות

315

520

725

לֹוםִעם ׂשֹוֵנא : כ"ק לֹוםי ֲאנִ : שָּׁ ...שָּׁ
א: א"קכ שָּׁ ל ָינּו... יֵעינ  אֶׁ ָךם א  רֶׁ ָרֵאלשֹוֵמר... ֹשמְׁ ...  ִיׂשְׂ
ָך' ה רֶׁ ָךִישְׁ ' ה...ֹשמְׁ רְׁ ֹמר...מָּׁ ר' ה...ִישְׁ מָּׁ ּובֹוֶאָך  ָךֵצאתְׂ ִישְׁ

ֲאלּו : ב"קכ לֹוש  רּוָשָלִםםשְׁ ִהי ... יְׂ לֹוםיְׂ ֵחיֵלְךשָּׁ ...  בְׂ
ן  ע  מ  ח  לְׂ ֵרעָ א  בְׂ י וְׂ לֹוםא נָ ָרה י ֲאד  ְךבָ שָּׁ

אִתי :ג"קכ שָּׁ יָך נָּׁ יֵאלֶׁ ד ... ֶאת ֵעינ  ֵננּוע  חָּׁ יְׁ ֵננּו: שֶׁ '  החָּׁ
ֵננּו נּו ר  ִכי חָּׁ עְׂ זבּוב ָׂשב 
רּוְך: ד"קכ ...' הבָּׁ
ִם ָהִרים ָסִביב : ה"קכ רּוָשל  מֹו ' הוַּ ּה לָ יְׂ עַּ ִביב לְׁ ה ָת ֵמע  סָּׁ
ע   לֹום... עֹוָלםד וְׂ ָרֵאלע  שָּׁ ל ִיׂשְׂ
רלֹא ' הִאם : ז"קכ מָּׁ שֹוֵמרד א ָשק  ָשוְׂ ר ִעיִישְׁ

ְך:ח"קכ ֹברַּ ָך ... ֶברגָ יְׁ כְׁ רֶׁ בָּׁ לֹום... 'היְׁ ָרֵאלע  שָּׁ ל ִיׂשְׂ
ת:ט"קכ כַּ נּום ֲאֵליכֶ ' הִברְׁ כְׁ כֶ ֵברַּ ֵשם ם ֶאתְׂ 'הבְׁ
קֹו:  ל"ק יל לְׂ ֲחנּונָּׁ רת ִאם ֲעֹונֹו... תַּ מָּׁ ִשי  ... ּה-יָ ִתשְׁ פְׂ נ 
א ִריםי ֹדנָ -ל  ֹבֶקר ִמֹשמְׁ ִריםל  בֹ ֹשמְׁ ֶקרל 
נֹות: ב"קל כָּׁ ֲאִביִמשְׁ ֲעֹקבל  יו... ר י  נֹותָּׁ כְׁ ִמשְׁ ָתה ... לְׁ א 

ֲארֹון י... ָךֻעזֶ וַּ שּו ָךֹכֲהנֶׁ בְׂ רּוִאם ... קֶצדֶ ִילְׂ מְׁ ָבֶניָךִישְׁ
ִריִתי ֵרְךבָּׁ ֵציָדּה ... בְׂ יהָּׁ ... ֵרְך ֲאבָּׁ ֹכֲהנֶׁ וְׁ

הֶאת : ג"קל כָּׁ רָּׁ בְׁ יִ הַּ ד ָהעֹוָלםח  ים ע 
ֲרכּוה ִהנֵ :  ד"קל ֵדי ' הֶאת בָּׁ בְׂ ֹעמְׁ ' הָכל ע  ֵבית  הָּׁ ִדים בְׁ

ֵלילֹות' ה א: בַּ ם ּושְׁ ֵדכֶׁ ֲרכּושֹקדֶׁ יְׁ ָך:  'הֶאת ּובָּׁ כְׁ רֶׁ בָּׁ 'היְׁ
ִים  :ֶרץָוָא ִמִציֹון ֹעֵׂשה ָשמ 



מבנה ומשמעות–שירי המעלות 

עלייה–נושאים משותפים 

שירים במקדש( ק"רד)ו מעלות במקדש "ט•
(???יוסף בן מתתיהו , ה"ב מ"מידות פ, ד"ה מ"משנה סוכה פ)

לּו : לז,ב"נחמיה י(  ק"רד)שיבת ציון • ם עָּׁ דָּׁ גְׁ נֶׁ ֲעלֹות ל עַּ וְׁ וִ ִעימַּ ה יד ר דָּׁ ֲעלֶׁ מַּ חֹובַּ ִוידלַּ ֵבית דָּׁ ל לְׁ ה ֵמעַּ מָּׁ

עלייה לרגל•
(ב"ד מ"משנה תענית פ)מעמדות •

('ישעיה ב)עליית אומות העולם •

(הירשר"רש)התעלות רוחנית •

(ג"רס)הוראה מוסיקלית •

(עמוס חכם)( anadiplosis)שדרוג ספרותי על ידי שרשורים לשוניים •

... בצרתה לי' שיר המעלות אל ה: "כ"מדרש תהלים מזמור ק
אלא למעלות הרבה הן , מעלה אחתעוליןאינם -כשישראל עולים 

...  ( מג, ח"דברים כ)" אתה תעלה מעלה מעלה"א "וכה, עולין
".  שיר המעלות"לכך נאמר , הם עוליםמעלותמעלות -וכשעלו 

יָך : מג, ח"דברים כ לֶׁ ה עָּׁ ֲעלֶׁ ָך יַּ בְׁ ִקרְׁ ר בְׁ ֵגר ֲאשֶׁ ה הַּ לָּׁ עְׁ ה מָּׁ לָּׁ עְׁ המַּ טָּׁ ה מָּׁ טָּׁ ה ֵתֵרד מַּ תָּׁ אַּ :  וְׁ

ֲעלֹותִשיר"משותפתכותרת מַּ "הַּ
(ארוךב"קל,פסוקים6.7=ממוצע)קצריםשירים

סיפר=המזמוריםשלורצףסמיכות(narrative)היחידהכלשל

BIBLIO-THERAPY

Intertextuality



Intertextuality

ן"ת ציו"שיב



('קהלת רבה פרשה ז)שיר השירים רבה פרשה ד

:  עשרה בני אדם אמרו ספר תהלים
, אדם הראשון•
,  ואברהם•
,  משה•
, ודוד•
ושלמה•

חמשה  אילין, איתפלגוןחמשה לא איליןעל 
:  רב ורבי יוחנן? אינוןמאן אחרנייתא

: רב אמר
אסף  
והימן

וידותון
ושלשה בני קרח 

ועזרא

:יוחנן אמר' ר
אסף  
והימן

,  אחדוידותון
,  ושלשה בני קרח אחד

.ועזרא
(ע"ראב)שיבת ציון –ו "ס-'ישעיה מ

זכריה, חגי, עזרא ונחמיה-שיבת ציון 
ל ה:  י', עזרא ג ת ֵהיכַּ ֹבִנים אֶׁ דּו הַּ ִיסְׁ ֲעִמידּו  ' וְׁ יַּ וַּ

ף  סָּׁ ֵני אָּׁ ִוִים בְׁ לְׁ הַּ רֹות וְׁ ֲחֹצצְׁ ִשים בַּ ֻלבָּׁ ֹכֲהִנים מְׁ הַּ
ת ה ֵלל אֶׁ הַּ ִים לְׁ תַּ ִצלְׁ מְׁ ל ' בַּ ֵאלעַּ רָּׁ ְך ִישְׁ לֶׁ ִויד מֶׁ ֵדי דָּׁ :יְׁ

Post-Exilic Renaissance in Zion 

According to King David

ב"ד ע"יבתראבבא 
:  י עשרה זקנים"דוד כתב ספר תהלים ע

,  י אדם הראשון"ע•
, על ידי מלכי צדק•
, ועל ידי אברהם•
,  י משה"וע•
,  הימןועל ידי •
,  ידותוןי "וע•
,  ועל ידי אסף•
ועל ידי שלשה בני קרח•



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:
Asaf
And Heyman

And Yeduthun
The 3 sons of Korach

and Ezra

Rabbi Yochanan says:
Asaf
And Heyman
And Yeduthun

all count as one

The 3 sons of Korach

and Ezra

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

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

Post-Exilic Renaissance in Zion 

According to King David



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

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

ֹּאֶמר:ג',ביונה ַוַיֲעֵנִני'הֶאלִליִמָצָרהָקָראִתיַוי

אֹולִמֶבֶטן ִתישְׁ תָ ִשַועְׁ :קֹוִליָשַמעְׁ

ַהַמֲעלֹותִשיר:א,כ"קתהלים

:ַוַיֲעֵנִניָקָראִתיִליַבָצָרָתה'הֶאל

ֹּ :יג,ז"לבראשית יֹוֵסףֶאלָרֵאלִישְׁ אֶמרַוי

ִעיםַאֶחיָךֲהלֹוא ֶכםִבשְׁ רֹּ

ָכה ֶאשְׁ לְׁ ֹּ ֲאֵליֶהםָלֲחָךוְׁ :ִניִהנֵ לֹואֶמרַוי

ַעתָ :י',גשמות ָכההוְׁ ֶאשְׁ לְׁ ָלֲחָךוְׁ

הפַ ֶאל עֹּ הֹוֵצארְׁ ֵנייַעִמ ֶאתוְׁ בְׁ

ָרִיםִמִמ ָרֵאלִישְׁ  :צְׁ

Benno Jacob



שבח התורה

(ט"קי)
שיר המעלות

ד"קל-כ"ק

הלל המצרי

ח"קי-ג"קי

Shirei Hamaalot

120-134

Praise of the 

Torah 119 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."

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.

Return to Zion –

God’s miracle in 

the eyes of the 

nations

The success 

of the future 

settlement of 

the land



ַעק    ָחק ָנפֹוץ ִיזְׁ ם ַבֶמרְׁ ִתי / אֹּ ֶמֶשְךאֹוָיה ִלי ִכי ַגרְׁ

ֶכה נֹוֵשא / עֹוד ָירֹון נֹוֵשא ָקִציר ִאם  ֶמֶשְך  ַעָתה ִיבְׁ

, סחתרביץ, "בן אלעזר( מאיר)אלחסןקובץ שירי צימודים לאבו "עזרא פליישר 

.  69, (תשנ״ט)ב 



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

ִלי ֶפַגע:  "עבודת יום הכיפורים"פיוט מ ָשלֹום בְׁ ֵשי ַהָקָדִשים בְׁ ֵצאתֹו ִמֵבית ָקדְׁ ֵהן ָגדֹול בְׁ ָדר ָהָיה כֹּ ֱאֶמת ַמה ֶנהְׁ
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.

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.

Mizmor 134

Together 

with Aaron 

– blessing 

for unity

Hermon with 

Zion –

blessing for 

unity

Brothers 

dwelling 

together in 

unity

A call to the 

Cohanim to 

bless God

May the Lord 

bless you from 

Zion
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