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 Tehilim Ch. 134 

  תהלים פרק קלד

יר ה   ֲרכּו ֶאת־)א( שִׁ ה בָּ נֵּ ֲעלֹות הִׁ י  ה'מ  ְבדֵּ ל־ע   ה'כָּ
ית־  ים ְבבֵּ ֹעְמדִׁ ילֹות ה'הָּ לֵּ  :ב 

ֲרכּו ֶאת־ ֶכם ֹקֶדש ּובָּ  :ה' )ב( ְשאּו־ְידֵּ

ֶרְכָך  ֶרץ ה')ג( ְיבָּ אָּ ם וָּ יִׁ מ  ה שָּ ּיֹון ֹעשֵּ צִׁ  :מִׁ

1 A Song of Ascents  

Behold, bless the LORD, all servants of the 

LORD,   

that stand in the house of the LORD during 

the nights. 

2 Lift up your hands to the sanctuary, and 

bless the LORD. 

3 The LORD should bless you out of Zion; 

Maker of heaven and earth.    
 

 

 

 



 

2
 

Commentary of Radak 

. הנה כשיצוה ה' לכם את שיר המעלות הנה ברכו את ה'
ְכלֹו, לפיכך  הברכה, ברכוהו גם אתם בתהלתכם, כל אחד כפי שִׁ
ר כל עבדי ה', והם החכמים והחסידים העומדים ממיטתם  כ  זָּ

 אים להתפלל בבית ה' ולהודות לשמובלילות, וב
When Hashem commanded His beracha to be sent to you, you should also bless Him 
in your praises of Him, everyone according to his intellect. Therefore, the verse 
mentioned “all servants of Hashem”. They are the wise and pious people who arise 
from their beds at nights – and come to pray in Hashem’s house and to thank His 
name. 

ידיכם, . ופירוש שאו )ב( שאו ידיכם ֹקדׁש, פירוש במקום הקודש
נשיאות כפיים שהיו הכהנים נושאים כפיהם ומברכין את ישראל. 
ולפי דעתי כי פירושו נשיאות ידים לאל בתפלה, על דרך )איכה ג, 
א לבבנו אל כפים, שפירושו עם כפיים, וכן )מזמור כח, ב(:  שָּ מא( נִׁ
בנשאי ידי אל דביר קדשך, וכן )שם פח, י(: שטחתי אליך כפי. ויתכן 

 ש, כמו: אל מקום הקודש, כמו שאמר: אל דביר קדשך:לפרש ֹקד
Lift your hands in holiness – meaning – in the place of holiness. And the term “lift 
your hands” is a reference to the Kohanim raising their hands to bless the Jewish 
people.  

 

In my opinion, this is referring to raising one’s hands in Tefilah, in the same way that 
the verse in Eicha and in the following verses:                            

Eicha 3:40-41 

ה,    ְחֹקרָּ ינּו ְונ  כֵּ ה ְדרָּ ְחְפשָּ נ 
ד ה ע  שּובָּ ה.-ְונָּ  ְיהוָּ

40 Let us search and try our ways, and return 
to the LORD. 

ֵבנּו ֶאל  מא א ְלבָּׂ ִים,-ִנשָּׂ פָּׂ  כַּ
ם.-ֶאל יִׁ מָּ שָּ ל ב   אֵּ

41 Let us lift up our heart with our hands 
unto God in the heavens. 
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Tehilim 28:2 

ע קֹול   ב ְשמ 
י ֲחנּונ  ְּוִעי ֵאֶליָך;   , ת   ְבׁשַּ

י,  דַּ ְשִאי יָּׂ ְדִביר -ֶאל   ְבנָּׂ
ְדֶׁשָך.  קָּׂ

2 Hear the voice of my supplications, when 
I cry to you, {N} 
when I lift up my hands toward Your 
holy Sanctuary. 

Tehilim 88:10 

ה,   ֲאבָּ י דָּ ינִׁ י   עֵּ נִׁ י:-מִׁ  ֹענִׁ
ל ה ְבכָּ יָך ְיהוָּ אתִׁ -ְקרָּ

י.   יֹום;  פָּׂ ְחִתי ֵאֶליָך כַּ  ִׁשטַּ

10 My eye languishes from affliction; {N} 
I have called upon You, O LORD, every 
day, I have spread forth my hands to You. 

 

. לדעת המפרשים יהיה פירושו שהכהנים יאמרו לישראל )ג( יברכך
בברכתם יברכך. ולפירושנו הם דברי המשורר שאמר ברכו את ה', 
אמר: אם תברכוהו הוא יברך אתכם. ופירוש מציון, כי שם הכבוד 

אמר עושה שמים ומשם תבוא הברכה לכל ישראל ולכל הארץ. ו
וארץ, כלומר, כי הוא עושה השמים שנותנים הברכה בעולם, והוא 

 עשה הארץ שתתן יבולה לברכה, כאשר יצוה הוא יתברך:
According to the commentaries, this refers to the Kohanim saying to Yisrael in their 
beracha “May Hashem bless you”. According to our explanation, these are the words 
of the writer who wrote, “Bless Hashem”. He is saying, “If you bless Him, He will 
bless you.” And “from Zion”  - because that is where the honor is and from there, 
beracha will come to all the Jewish people and to the entire land. And it says, “Maker 
of Heaven and Earth”  - ie – because He makes the heavens that bring beracha to the 
world, and he made the land that can bring forth is produce as a blessing, as He 
commands.  

Commentary of Malbim 

בשיר הזה יסד פינה נפלאה על יסודי האמונה, והוא  שיר המעלות,
שהמקור העליון אשר לא יכזבו מימיו, יתברך ויתרבה ע"י מעשה 
התחתונים, כי ה' ישפיע הטוב לטובים והשפע למוכנים, ובעת 

ש ומקור משחת וצינורי שהדור בלתי ראוים לקבלו אז מעין נרפ
השפע לא יריקו ברכתם, וזה ענין הברכה שישראל מברכים את ה', 
שהוא שבמעשיהם הטובים ובתפלותיהם ימלא את הברכה העליונה 
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פלג אלהים מלא מי החסד הטובה ורחמים, ועל הארץ יריקוה, 
וכשירעו מעשיהם יבשו אפיקי מים ונהר יחרב ויבש, וכמ"ש חז"ל 

כח בגבורה של מעלה, והברכה צורך גבוה,  שישראל מוסיפים
וכמ"ש בס' ארצות החיים )בארץ יהודה סי' ה'( בפי' מלת ברוך 
בכמה ראיות, וז"ש הנה ברכו את ה', ר"ל תנו לו ברכה את גולות 
עלית ואת גולות תחתית על ידי מעשיכם הטובים, אתם כל עבדי ה' 

ביום ובלילה העומדים בבית ה' בלילות, כעבדים נאמנים העובדים 
 אתם תברכו את ה' ותתנו עז לאלהיםמרתם רגע, ,ולא ימושו ממש

Song of Ascents: In this song, he established a wondrous chapter dealing with the 
foundations of faith. That is: that the upper Source, whose water will never cease, 
will increase and give greater beracha as a result of the deeds of humans (on earth). 
Because Hashem bestows goodness on those who are good and bounty to those who 
are predisposed to receive it. And when the generation is not fit to receive it, then the 
wellspring evaporates and the channels of beracha will not empty their beracha, and 
this is the concept of the beracha that Yisrael is blessing Hashem – that through their 
good deeds and their prayers they will fill the upper pool full of the waters of kindness 
and compassion, and they will empty that beracha onto the earth. And when their 
deeds become evil, this will dry up. As Chazal say, “Israel adds power to Hashem’s 
might”…And this is what is meant by “Bless Hashem…” all of you servants of 
Hashem who are standing in Hashem’s home at nights, as faithful servants who serve 
Hashem day and night …. 

 

המשורר מצייר כדרך בני אדם המברכים  )ב( שאו ידיכם קדש,
שנושאים את ידיהם ומניחים אותם על ראש המתברך, )כמ"ש וישא 
אהרן את ידיו אל העם ויברכם(, אולם באר שלא ידים הגשמיים 

הקדושה כעצם מופשט, והיא הנושאת  תשאו, רק ידי קדש, מצייר
ידיה למעלה ומברכת את ה' בקדש אל קדוש קדשי קדשים, ר"ל 
שע"י הנהגתם בקדושה, שגדר הקדושה היא שיתגבר ויתקדש על 
החומר וטבעיו ויתנהג בהנהגה שכליית נפשיית בקדושה, בזה 
נושאים ידים לברך בעליונים, להריק משם שופע שובע רצון ברכה 

 ונדבה:
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The Psalmist is using an image of people who lift up their hands and place them on 
the head of the person who is receiving the beracha. (as it says, “And Aharon lifted 
up his hands towards the nation and blessed them”)  

  ויקרא פרק ט פסוק כב

ְרֵכם ְיבָּׂ ם וַּ עָּׂ יו ֶאל־הָּׂ דָּׂ ֲהֹרן ֶאת־ידו יָּׂ א אַּ ִישָּׂ ים וַּ מִׁ ְשלָּ ה ְוה  ֹעלָּ את ְוהָּ טָּ ח  ֲעֹשת ה  ֶרד מֵּ ּיֵּ  :ו 

However, he explains that this is not a reference to physical hands, but “holy hands” 
– describing “sanctity” as lifting its hands upwards and blessing Hashem in sanctity 
towards the Holy of Holies. This means to say that through their holy behavior – the 
definition of sanctity is that a person overcomes and sanctifies himself from the 
influence of physicality and his nature, and instead behaves in a spiritual, intellectual 
manner, in sanctity – with this, the person is “lifting hands heavenwards” to bring 
down the bounty and beracha.  

)ג( יברכך, מפרש במה תברכו את ה', היינו שתתנו לו כח ועז שיוכל 
לברכך, שזה תלוי במעשיך, ואתה תברכהו תמלא אותו ברכה שיוכל 
להשפיעו אליך בענין שיברכך ה' מציון, שברכתך לא תהיה ע"י 
המערכת וסדרי תהלוכות השמים רק מציון, עפ"י האדים הדקים 

ון ועבודתם, מאת עושה שמים ורסיסי טל העולה ממטה ממעשי צי
וארץ, שהיא הברכה הבלתי נמשך מן השמים אל הארץ, רק מאת 
ה' למעלה אשר הוא העושה שניהם ומשפיע עליהם ברכה השגחיית 

 נסיית:

May He bless you – this is explaining how you can bless Hashem – that you give him 
power so that he can bless you – and this is dependent on your deeds, and you bless 
Him – ie fill Him with the beracha that he can bestow upon you such that He blesses 
you from Zion, that the blessing coming to you is not going to be through the heavens, 
but from Zion, through the fine vapors and dew moving heavenward from the deeds 
of Zion and their avoda, from the Creator of Heaven and Earth – that is not coming 
from heaven to earth, but from Hashem above who makes both of them and bestows 
miraculous Providential blessing.  

 

 


