
 

 

  מתוך התפילה –עלות משיר ה
הפותחים  ,ליםיקל"ד בספר תה-הוא שם כולל לקובץ המזמורים ק"כ ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר

  ". ַלַּמֲעלֹות ִׁשירכולם במילים "שיר המעלות", למעט אחד, מזמור קכ"א, הפותח ב"

  השירים בקובץ מיוחסים לדוד המלך ומהללים את האל, את בריאתו ואת כוחו. 

"שיר המעלות" הוא מזמור שהיו שרים הלוויים על מדרגות בית המקדש, כחלק 

מהפולחן שם. אך פירוש זה אינו ברור לחלוטין, כיוון שלא כל המזמורים נראים 

לו חובר בזמן שבית כך לבית המקדש, ואחד מהם אף נראה כאי-כקשורים כל

  המקדש חרב.

בתלמוד הבבלי מובאת אגדה ששירי המעלות הושרו כדי להעלות את מי התהום 

מפני  –(מדרגות)  "שירי מעלות"ולכן השירים נקראים  ,אמות 16,000שירדו 

  שבזכותם עלו המים.

מציינת טון  ַמֲעלֹותלים מסביר כי המילה יבפירושו לתה , רס"ג,סעדיה גאון ביר

 ַמֲעלֹותבלחן גבוה. יש שפירשו כי המילה  מּושרמזמור כך שהה, ומתכוונת לגבו

שבי ציון שעלו  –מרמזת על זהותם של אומרי המזמור, הקשורים לעלייה, לדוגמה 

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות: ְּבׁשּוב ה' ֶאת : "קכופתיחת מזמור בלארץ ישראל מבבל, כמו שנאמר 

  ד המזמורים הידועים שבמזמורי תהילים.מזמור קכ"ו הוא אח ".ִׁשיַבת ִצּיֹון

  

  קכ"ו ְּתִהִּלים / ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר

  

  ןוֹ ּית צִ יבַ ת ׁשִ אֶ  ה' ְּבׁשּוב ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר

      ים. מִ לְ חֹ ּכְ  ינּויִ הָ  

  ה ּנָ ִר  נּונֵ וֹ ׁשלְ ּו ינּוק ּפִ חוֹ א ׂשְ לֵ ּמָ ז יִ ָא

  ה.ּלֶ ם אֵ ת עִ וֹ ׂשעֲ יל ה' לַ ִּד גְ הִ ם יִ וֹ ּגבַ  רּואמְ ז יֹ ָא

  ים. חִ מֵ ׂשְ  ינּויִ הָ  נּוּמָ ת עִ וֹ ׂשעֲ יל ה' לַ ִּד גְ הִ 

  ב גֶ ּנֶ ים ּבַ יִק פִ אֲ ּכַ  נּויתֵ בִ ת ׁשְ ה ה' אֶ בָ ּוׁש

  . רּוצֹ ְק ה יִ ּנָ ִר ה ּבְ עָ מְ ִד ים ּבְ עִ ְר ּזֹ הַ 

  ע.ַר ּזָ ּהַ  ׁשֶ א מֶ ׂשֵ נֹ ּוָבֹכה  לֵ יֵ לוֹ הָ 

  יו. תָ ּמֹ לֻ א אֲ ׂשֵ ה נֹ ּנָ ִר ּבְ  אבוֹ א יָ ּבֹ 

  

 


