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פינחס גולדוסר/ירושלים

שיר המעלות ממעמקים
(מזמי

קל)

פרק זה הוא אחד מחמישה עשר פרקי "שיר המעלות" שבספרתהלים
(קכ-
קלד)ולפידברי רש"י בעיקבות המשנה ר אמרו אותםהלוייםעל חמש עשרה

מעלותהעולות מעזרתנשים לשרתישראלבבית המקדשי
 .ארבעה הםנושאי
השיריםהללו:
א .צרה 1גל1ת  -כגון" :אויהליכי גרתי משך" (קכו)" ...רבת
שבעה לה נפשנו הלעג" (קכג)" ...עלגבי חרשו חורשים האריכו למעניתם
(קכט),..ועוד.
ב .תפילה ,ת ק 11ה ובטח - 11כגון; "עזרי מעם ד' (קכא)...
"לולי ד' שהיהלנו...אוי המים שטפונו" (קכד)"...אם ד' לא ישמר עיר
שוא שקד שומר" (קכז)" ...ממעמקים קראתיך" (קל)" ...נבואה למש-
כנותיו נשתחוהלהדוםרגליו" (קלב)...ועוד.
ג .המלכות ,בית המקדש וירושלים--כגט":שאלוש~ם
ירושלים" (רכב)"" ...כהר צמן לא ימוט" (קכה) " ...בשוב ר את שיבת
ציטהיחנוכחולמים" (קכ,..0עוד
ד .טוהר מוסרי ואושר אישי--מט; "כעכיך מתאלח"
(קכח) " ...לא גבהלבי ולא רמו עעי" (קלא) " ..,מה טוב ומה נעים שבת
אחים" (קלג)" ...שאוידיכם קודש" (קלך) ...ועחק
אבו עזרא בשם הגאפ' מפרש,כישירים אלה שרובכלי נגעה בקול עלען-
גבוה וכסימן לגובה הקול ולדרכי הביצוע של המנצח בנגינות ,שימשה
המלה "-המעלות" כלומר הטונים הגבוהים במקהלה כדוגמת שאר לשונות של
ומר שבראשי המזמורים שבספר תהלים' .לפי דברי חז"ל העלהדויד את

 1נא;בכיי.,והידיים בכפרותבגבייםובמציתים ובחצוצרותובכיישירביא
סמו
ישרת נשים ,כנגד המש
סךפ"ר חמש עשרהמציות היורדות מעזרת
ושראי
עשרהשירי המעלותשבתהילים".
 2מדותב.ה" .וחמש עשרה מעלותעולות מתונה לעזרתושדאל".

עי

 3לתהילים קב ,א,
 4פסחיםקיז" :דאמר ריב"ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספרתהילים :בניצוח,

בניגון ,במשכיל ,במזמור ,בשיר ,באשרי ,בתהילה ,בתפילה ,בהודאה ,בהללוידה'
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שיר התעיות מ מ ע מ ק ם
התהום בשירים אלה!הוכן תורגם בארמית "שירא דאיתמר על:מסוקין
דתהומא" שירהנאמרעל העלאתהתהום.
את "שיר,-המעלות ממעמקים" אנו מוצאים כתפילה במשנת תענית (פרקג
משנהג) כטופס של אחתהברכותהנוספותבתפילהבתעניותגשמים":ומוסיף
עליהן עוד שש,ואי
ו,הן :זכרונות ושופרות ,אל ד' בצרתהלי קראתיויענני
(מזמור קב) ,אשאעיני אל ההרים (קכא) ,ממעמקים קראתיך (קל) "...וכן
ברמב"םהלכותתעניות (פ"רה"ה).
מזמורזה המדבר בתשובה,יפה הואלתפילתהתענית ,שכןעיקרו של "צום
אבחרהו" הוא "קרעו לבבכם ואל בגדיכם"" ,ממעמקים"  -הכוונה לפי זה
מעומק הלב ,ממצוקת הנפשאו מצרה ,דלות,דכאון ,והשפלה בחינת "תשב
היא-מקוםנמוך,
אנוש עדדכא" .ההוראה הראשונה,המוחשית של'ממעמקים'
כדברי ר'יוסי ב"רחנינא משום ר'אליעזרבןיעקב (ברכותי ,ב) :אל יעמוד
אדם במקוםגבוהויתפלל ,אלא במק 1ם גמזך ויתפלל ,שנאמר"ממעמקים
קראתיך" .ובמומורגו הועברה המלה מן המוחש אל המופשט :ל מע מק
הנפש והלב ,לפי שאין גבהות לפגי המקום (לשון התוספתא).
פירושיםמיסטיים שונים לפרק זה נמצאים בזוהר פרשת בשלח ,המדברים
על עמקי מעיינות הברכה והשפע הרב שבידי האדם למשוך מן המעיינות
העליונים לעולמות התחתונים.
239

תוכנו של המזמור
לפנינו דו-שיח בין האדם ה שב ,המרגיש את עומל ירידתו ,דכאון נפשי,
חוסרמפלל,ואוליגםיסורים והשפלה מבחוץ לביןאלהיו,הכליכול,הרופא
לשבורי לב ,והרבה עמו פדות .הפסוקים א-ו מתחילים בקריאה נרגשת:
"ממעמקים ...שמעהבקולי ,"...העוברתלייאוש "אםעוונות תשמוריה...
מי יעמוד "...ומתאוש לתקווהכי קריאתו תתקבל "קויתי ד' קוותה נפשי
ולדברו הוחלתי" .בפסוקים ז-ח התשובה המיוחלת ,הפודה את המתענה
אחר שנתקבלה קריאתו.
ינן הקבלות רבות בשמונתהטסוקיםהקצרים של הפרק בשאלה ובתשובה.
ן יש
הפסוקים האחרונים עונים בשלימות לשאלות ולספקות שהביע השב
שני
בששת הפסוקים הראשונים.

ייה

יהאי

:
מדרבנן דהוי קא מסדר אגדתא קמיה,
 5סוכה נג" :אמר ר' חסדא
שמ"עלדהני"מש עשרהמציותכנגדמי אמרםדויד : 1הכי אמר ר'יוחנן:

א"י

יימא ,אמר דוד "מש
א"ע
בשעה שכרה דויד שיתיו ,קפא תטומא ובע' ימשטפא

עשרהפעיותוהורידן".
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פינה 0נוידוסר

שש
,בשאלה:
ממעמקים קראתיך ה' (א)
אם ע11נ 1ת תשמור (ג)
כי עמך הסליחה(ד)
י (ה)
ולדברו ה1חל ת

בתשובה!
והרבהעמופדות(ז)
י( 1ח)
יפדה...מכל ע11נ1ת
כי עם ד'החסד(ז)

י חל ישראל (ז)

ולבסוף נמצא שתי פעמים שם הויה בשאלות בפסוקים א זה ,וכנגדם
שתיפעמיםאותו השם בתשובה בפסוקז.
עתה נשארלנועוד לבאר אתהפסוקים כסדרם וכפשוטם:
א  -מעומק הלב,מגלותאועוני.
ב  -שמעהבקולי,הריבידך להקשיבגם ממרחקלתחנוני.
ג -אם לאתאזיןולא תסלחלעווני -מייוכללהחזיק מעמך במצוקתלבזוז
ד -למעןתוורא11 ,גדולתךויראתך ,הרבהחוטאיםישובוויראתך תתרבה.
ה -קוותהנפשי ,רק לךנפשימקווהומייחלת.
 - 1כשומריםהמחכים לבוקר,לנוחמאימתהלילההארוךוהחשוך.
ז-ח  -תשובה למשאלות-קריאות:כדאילךלייחל במצוקתךהפרטיתהאי-
שית ,אוהלאומית".יחלישראל...כי עםד'החסד...והואיפדה
את ושראל מכלעוונותיו"  -כשם שביקשת.
*

*

שיר זה נתקבל בקהילות רבות לתפילת עשרתימי תשובה,ביז ישתבחליוצר
אור ,אומרים אותו פסוק במסוק הש"ץ והקהל בכוונה מרובה,ויש בו לעורר

את הלב לחשובה.
חזקיה :שיר המעלות סתם ולא פירש מאן אמרוז אלא שיר המעלות דומין
האי שיר למיסריה לדרי עלמא .ומאי הואז ממעמקים קראתיד .דהכי תאנא:
כל מאזדמצלי צלותא קמי מלבא קדישאבע ,למבעיבעותיה ולצלאה מעסקא
דלביה בגין דאשתכח עביה שלים בקודשא בריך הוא" .תרגום" :אמר ר"ח
שיר המעלות סתם ולא פירשמי אמרוז אלאשיר המעלות ,מנומן אותושיר
להיאמר עלידי באי עולם .ומהו ? ממעמקים קראתיך .שכך שנינו :כל מי
שמתפללהטילהלפני המלך הקדושצריך לבקש בקשתוולהתפלל מעומקהלב.
כדי שימצאלבו שלם עם הקב"ה".
נמצא מפורש בזוהר פרשת אחרי ,בזו הלשון" :אמר ר'
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