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Psalm 126: Shir L’Ma’alot 
 

 תהלים פרק קכו 
ים( א) חֹלְּמִׁ ּיֹון ָהיִׁינּו כְּ יַבת צִׁ יר ַהַמֲעלֹות בְּשּוב יְּקָֹוק ֶאת שִׁ  :שִׁ

Psalms 126 
A song of ascents. When the Lord returns the returnees to Zion, we shall be like dreamers. 
 

 י תהלים פרק קכ "רש

ו מזמורים "שיאמרו הלוים אותו על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים ויש כאן ט -שיר המעלות  (א)
ולפי אגדה פתרונו שיר למאה , ורבותינו אמרו שיסדן דוד להעלות את התהום כמו שמפורש במסכת סוכה, של שיר המעלות

 :עולות
Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki (France 1040 – 1105) 
A SONG OF ASCENTS: which the Levites will recite on the fifteen steps that go down from the Israelites’ 
court to the Women’s court, and there are fifteen psalms entitled “A song of ascents” (Succah 5:4, Middos 2:5). 
And our Rabbis said that David composed them to raise the deep, as is explained in Tractate Succah (53a). And 
according to the Aggadah (Yerushalmi Sanhedrin 10:2, 52b), it is to be interpreted: A song for a hundred steps 

 .(שיר למאה עולות)

 פרק קכו י תהלים"רש

 :מגלות בבל היינו כחולמים -את שיבת ציון ' בשוב ה (א)
Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki (France 1040 – 1105) 
WHEN THE LORD RETURNS THE RETURNEES TO ZION: from the Babylonian exile, we were like dreamers. 
 

ינּו ּולְּשֹונֵנּו ( ב) חֹוק פִׁ ם ֵאֶלהָאז יִָׁמֵלא שְּ יל יְּקָֹוק ַלֲעשֹות עִׁ גְּדִׁ רּו ַבּגֹויִׁם הִׁ נָה ָאז יֹאמְּ  :רִׁ
 
Then our mouths will be filled with laughter and our tongues with songs of praise; then they will say among the 
nations, "The Lord has done great things with these." 
 
Rabbi Shimshon Rafoel Hirsch (Germany 1808 – 1888) 
We will explode with laughter when we are surprised by the unexpected miraculous turn of events. 
 

 לא עמוד א  -תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב 
, ותבר קמייהו, בת ארבע מאה זוזי, אייתי כסא דמוקרא, חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא, מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה

אמרו . ואעציבו, אייתי כסא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו, חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא, רב אשי עבד הלולא לבריה. ואעציבו

אנן מה : אמרי ליה! ווי לן דמיתנן, ווי לן דמיתנן: אמר להו -! לישרי לן מר: א דמר בריה דרבינאליה רבנן לרב המנונא זוטי בהלול

אסור לאדם שימלא שחוק פיו : אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי? הי תורה והי מצוה דמגנו עלן: אמר להו -? נעני בתרך

אמרו . לעשות עם אלה' בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה -אימתי , וננו רנהאז ימלא שחוק פינו ולש )ו"תהלים קכ(: שנאמר, בעולם הזה

 . שמימיו לא מלא שחוק פיו בעולם הזה מכי שמעה מרבי יוחנן רביה, עליו על ריש לקיש
 
Babylonian Talmud Tractate Brachos 30b – 31a 
Mar the son of Ravina made a marriage feast for his son. He saw that the Rabbis were growing very merry, so he 
brought a precious cup worth four hundred zuz and broke it before them, and they became serious. Rav Ashi 
made a marriage feast for his son. He saw that the Rabbis were growing very merry, so he brought a cup of 
white crystal and broke it before them and they became serious. The Rabbis said to Rebbi Hamnuna Zuti at the 
wedding of Mar the son of Rabina: please sing us something. He said to them: Alas for us that we are to die! 
They said to him: What shall we respond after you? He said to them: Where is the Torah and where is the 
mizvah that will shield us [from punishment]! Rebbi Yochanan said in the name of Rebbi Shimon bar Yohai: It 
is forbidden to a man to fill his mouth with laughter in this world, because it says [Psalms 126:2] ‘Then will our 
mouth be filled with laughter and our tongue with singing’. When will that be? At the time when they shall say 
among the nations [ibid.], ‘The Lord has done great things with these’. It was related of Resh Lakish that he 
never again filled his mouth with laughter in this world after he heard this saying from Rebbi Yochanan his 
teacher. 
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 תוספות מסכת ברכות דף לא עמוד א 

 .מכאן נהגו לשבר זכוכית בנשואין -אייתי כסא דזוגיתא חיורתא 
Tosafos on Babylonian Talmud Tractate Brachos 30b – 31a 
HE BROUGHT A CUP OF WHITE CRYSTAL – From here we have the tradition to break a glass at a 
wedding. 

 

ים( ג) ֵמחִׁ ָמנּו ָהיִׁינּו שְּ יל יְּקָֹוק ַלֲעשֹות עִׁ גְּדִׁ  :הִׁ
"The Lord has done great things with us; we were happy." 

 

 ק תהלים פרק קכו פסוק ג "רד

, ימלא שחוק פינוזה השמחה הגדולה שתראו בנו וש, כלומר. היינו שמחים לפיכך ,עמנולעשות ' הגדיל ה :ואומרים ישראל. הגדיל

 :לעשות פלא גדול וטובה גדולה' מפני שהגדיל ה

Radak, Rabbi David Kimchi (Narbonne, France 1160 – 1235) 
[THE LORD] HAS DONE GREAT THINGS – say the Jewish people. THE LORD HAS DONE GREAT 
THINGS WITH US and therefore WE WERE HAPPY, that is to say this is the great joy that will appear in us 
that OUR MOUTHS WILL BE FILLED WITH LAUGHTER. 

 

ים ַבנֶגֶבשְּ < שבותנו>שּוָבה יְּקָֹוק ֶאת ( ד) יקִׁ יֵתנּו ַכֲאפִׁ  :בִׁ
Return, O Lord, our captivity like springs in the desert. 

 

 י תהלים פרק קכו פסוק ד "רש

כאפיקי מים בארץ יבשה שמלחלחין אותה כך נהיה מרטיבין בשובך את שבותינו אשר הזורעים בה בארץ ציה  -כאפיקים בנגב 
 :ברנה קוצרין על ידי אפיקי המים כשהם משולחין בה, תצמחבדמעה דואגים שסבורים שמא לא 

 

Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki (France 1040 – 1105) 
LIKE SPRINGS IN THE DESERT: Like rivulets in arid land, which moisten it, so shall we be moistened 
[freshened] when You return [us from] our captivity, for those who sow in an arid land, with tears, worrying that 
it will not grow, reap with song through the rivulets of water, when they are directed into it [that land]. 

 

צֹרּו( ה) נָה יִׁקְּ רִׁ ָעה בְּ מְּ דִׁ ים בְּ עִׁ  :ַהזֹרְּ
Those who sow with tears will reap with song. 

 

 ק תהלים פרק קכו פסוק ה "רד

כי בזורעו בוכה ומתחנן לאל יתברך שימטיר עליה , לפי שדימה הגלות לארץ הנגב שהזורע בה ִיְזַרע בדמעה. הזורעים (ה)
כן ישראל בגלות עם כל , והדבר רחוק שהזורע בה יקצור ממנה אם לא יהיו רחמי האל יתברך. ויקצור מה שזורע בברכה

, ומייחלים לאל יתברך שיוציאם מהגלות, מפני צרת הגלות, בדמעה ועושים אותם, והזריעה היא מעשה ַהִמְצֹות, ורעיםצרתם ז

 :זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד(: יב, הושע י)כדכתיב , והקציר הוא הגמול הטוב. מה ׁשזרעּו בדמעהיקצרו ברנה ו

 
Radak, Rabbi David Kimchi (Narbonne, France 1160 – 1235) 

THE ONES WHO PLANT According that it compares the exile to dry land that the one who plants seeds in 

it will plant with tears, for with his planting he cries and supplicates to God, He will be blessed, that He 

cause [rain] to shower down on it [the land] and he will reap that which he plants with blessing. If the 

compassion of God is lacking, it will be unlikely that the one who plants seeds in the [dry] land will reap 

from it. So too for the Jewish people in exile with all their misfortunes they are planting, and the act of 

planting is the performance of God’s commandments, and they them WITH TEARS from the misfortunes of 

the exile and they wait and hope for God, that He will remove them from exile and THEY WILL REAP 

WITH JOY that which they sowed with tears. And the harvest is the reward as it is written (Hosea 10:12) 

‘Sow to yourselves in righteousness, reap according to mercy; [break up your fallow ground; for it is time to 

seek the Lord, till he comes and rains righteousness upon you].’ 
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נָה נֵֹשא ֲאֻלמָֹתיו( ו) רִׁ  :ָהלֹוְך יֵֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶשְך ַהזַָרע בֹא יָבֹוא בְּ
 
He will go along weeping, carrying the valuable seeds; he will come back with song, carrying his sheaves. 

 

 י תהלים פרק קכו פסוק ו "רש

 :ה צדקה בדמעה בגלות וברנה יקצורו כשתשלם משכורתם לעתיד"ישראל זורעין לפני הקבכך  -' הלוך ילך ובכה וגו
 
Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki (France 1040 – 1105) 
HE WILL GO ALONG WEEPING – So to, Israel in exile sows righteousness before God in tears, and they 
will reap it when You pay their reward in the future. 

 

 תהלים פרק קמה פסוק כא 
שֹו לְּעֹוָלם ָוֶעד י וִׁיָבֵרְך ָכל ָבָשר ֵשם ָקדְּ ַלת יְּקָֹוק יְַּדֶבר פִׁ הִׁ  : תְּ

 
My mouth will speak the praise of the Lord, and all flesh will bless His holy name forever and ever. 

 
 
 
 
 
 
 

 תהלים פרק קטו פסוק יח 
נּו נְָּבֵרְך יָּה ֵמַעָתה וְַּעד עֹוָלם ַהלְּלּו יָּה  : ַוֲאנַחְּ

But we shall bless God from now until everlasting, Hallelujah! 
 

 
 
 
 
 

 תהלים פרק קיח פסוק א 
דֹו י לְּעֹוָלם ַחסְּ י טֹוב כִׁ  : הֹודּו ַליקָֹוק כִׁ

Give thanks to the Lord because He is good, for His kindness is eternal. 
 
 
 
 

 תהלים פרק קו פסוק ב 
ָלתֹו הִׁ יַע ָכל תְּ מִׁ י יְַּמֵלל ּגְּבּורֹות יְּקָֹוק יַשְּ  : מִׁ

 
Who can narrate the mighty deeds of the Lord? [Who] can make heard all His praise? 

 
 
 
 


