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  )+www( ה' על ישראל והעמים: המלכת מ"זמזמור 

  

  1מבנה ומשמעות

   . המזמור מחולק לארבעה חלקים:מזמור מ"ז מתאר את המלכתו האוניברסלית של ה'

לכבודו של ה' (ב), משום הריע לו 2לתקוע כףהמזמור נפתח בקריאה אוניברסלית לכל העמים  –ג) -(ב קריאה לשיר לה' •

 גדולתו ומלכותו על הארץ (ג).

 :המזמור עובר ליחסו המיוחד של ה' לעמו ,הקריאה האוניברסאלית בחלק הקודם לאחר –ה) -(ד בחירת ה' בעם ישראל  •

 . כתוצאה מאהבת ה' (ה) 3ויזכה בנחלתו (ד) עם ישראל ישלוט בעמים

שמולך  4(ז) חלק זה נפתח בתיאור המלכתו של ה' (ו), ולאחריו קריאה לכל העמים לזמר לאלוהים –ח) -(והמלכתו של ה'  •

 5.(ח) על כל הארץ

 תחת חסותו.  נאספים כל העמיםואלוהים יושב על כסא מלכותו   6בהמלכתו –י) -(טמלכותו של ה'  •
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  שונות: פורשה בדרכים תקיעת כף" " מליצהה 2

ַוַּיּכּו ַּיְמִלכּו ֹאתֹו ַוִּיְמָׁשֻחהּו ביטוי שמחה (נחום ג', יט), המופיע גם בהמלכת מלך: "ַוּיֹוִצא ֶאת ֶּבן ַהֶּמֶל ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ַהֵּנֶזר ְוֶאת ָהֵעדּות וַ  •

(תהלים  ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו" ִיְמֲחאּו ָכףַּבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל ה'... ְנָהרֹות ַוֹּיאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶל" (מלכים ב י"א, יב); " ָכף

  צ"ח, ו, ח).

התערבו יחד זה עם זה להריע  –ירש רש"י: "תקעו כף התערבות וחיבור (משלי ו', א) כאשר כל העמים יעבדו את ה' יחד, וכך פ •

: "יתקעו כף זה לזה לעשות שלום ביניהם עד עולם ש המלבי"ם ביחד עם קישור למזמור הקודםלאלוהים בקול רנה". בדומה פיר

ז לסוף , כי אז יעבדו כולם אל אחד וה' יהיה מלך אחד על כולם". המלבי"ם מקשר את פתיחת מזמור מ"ומלחמהחרב  להשבית

 " (מ"ו, י).ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹותהמזמור הקודם: "

ָהִריעּו " " ניצב כנגדָכף ִּתְקעּונראה שהפירוש הראשון הולם את המשמעות המקומית בפסוק ב לאור התקבולת בהמשך הפסוק, בה "

". פירושם של רש"י והמלבי"ם משקפים את המשך המזמור, שם ישראל והעמים מקבלים עליהם יחדיו את מלכות ה'. ִרָּנה ְּבקֹולֵלאִהים 

  המלבי"ם אף מקשר את פירושו לפסוק למזמור הקודם ובכך קורא את מזמורנו לאור הקשרו. 

" (דברים ל"ב, ט); "ָאז ַנֲחָלתוֹ ֶחֶבל  ַיֲעֹקב: "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו המקרא מודגש לאורך "ְּגאֹון ַיֲעֹקב... ַנֲחָלֵתנּו" הקשר בין 'נחלה' אל 'יעקב' בביטוי 3

 ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלִּתי ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר" (ישעיהו נ"ח, יד). ַנֲחַלת ַיֲעֹקבִּתְתַעַּנג ַעל ה' ְוִהְרַּכְבִּתי ָאִבי  

 :ש הבדל בין קבלת עול מלכות שמים "ַזְּמרּו ֱאִהים ַזֵּמרּו" ובין הסיפא "ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו" (ז), יזעל אף הדמיון הבולט בין שני חלקי פסוק  4

' (מעין ההכרזה "ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוֹּיאְמרּו ה' הּוא ָהֱאִהים ה עצמה היא קבלת העמים את ה' כמלך העולם "ֱאִהים"ההכרזה 

נּו") -"), והיא ביטוי לכך שישראל מקבלים עליהם את ה' כמלכם ("-אך בסיפא יש פנייה אישית אל ה' ("לְ   ,מלכים א י"ח, לט)הּוא ָהֱאִהים", 

 'ֱאִהיםאת ' מקבלים עליהםגם אומות העולם בזכות קבלת עול מלכות ה' של עם ישראל, "ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו".  –רבה אישית ילאור יחס וק

ה' שהוא אלוהינו עתה  –רש"י דברים ו', ד: "'ה' אלהינו ה' אחד' ראו גם:  .(ח) "ִּכי ֶמֶל ָּכל ָהָאֶרץ ֱאִהים" –מלך כל הארץ (ז) ובכך הוא יהיה 

ַּבּיֹום '(צפניה ג', ט)  ונאמר ה'...' ִּכי ָאז ֶאְהֹּפ ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם 'ולא אלוהי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר 

 (זכריה י"ד, ט). 'ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד ה'ַההּוא ִיְהֶיה 

ז): פסוק (ג) הוא -חריה (ויש הבדל משמעותי בין קבלת מלכות שמים של העמים לפני התגלות ה' בתרועה ובקול שופר ובין הקבלה א 5

 ה -נֹוָרא". פסוקים ב ֶעְליֹוןַעל ָּכל ָהָאֶרץ", וגם הרישא של אותו פסוק מתארת את עליונותו של ה' "ִּכי ה'  ָּגדֹולתיאור של "גדולת" ה': "ֶמֶל

ת ה' וקבלתו על ידי התגלו הם הזמנה לעמים להצטרף לקבלת עול מלכות שמים, ובהקשר זה מתוארת גדולת ה' (ג). לעומת זאת, לאחר

ח). משום כך לא -ִהים" (ח). ה' מוכר בכל הארץ כמלך, וישראל עם כל העמים מזמרים לו (זלם "ִּכי ֶמֶל ָּכל ָהָאֶרץ אֱ תברר לכומז) -העמים (ו

יותו מלך "ַעל" כל הארץ (ג), אך מופיעה בפסוק ח המילה "ָּגדֹול", כי ה' קרוב לכל קוראיו (על פי תהלים קמ"ה, יח). גדולת ה' מודגשת בה

ו עליהם את מלכות ה' לאחר קבלת עול מלכותו על ידי ישראל והעמים ה' הוא "ֶמֶל ָּכל ָהָאֶרץ" (ח), בלי המילה "ַעל". כשכל העמים קיבל

לא דווקא מעורבותו של ה' עם העולם בהיותו "ֶמֶל ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו", לא מודגשת עוד עליונותו של ה', א ַעלּגֹוִים") וה' "ָיַׁשב  ַעלִהים ("ָמַל אֱ 

  בלי תוספת של "ָּגדֹול" ושל "ַעל". –ָּכל ָהָאֶרץ" 

ַאְבָׁשלֹום  ָמַלְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת קֹול ַהֹּׁשָפר ַוֲאַמְרֶּתם "..." (ח) משקף הכרזה של המלכת מלך, כמו בפסוקים הבאים: ָמַל ֱאִהיםסוח "הני 6

  (מלכים ב ט', יג).  "ֵיהּוא ָמַלַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ַוֹּיאְמרּו (שמואל א ט"ו, י), "..." ְּבֶחְברֹון
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   קשרים לשוניים במזמור מבארים את משמעותו:

 השונות של ה' על עמי העולם ולכן שורשים אלו נפוצים בהטיותיהם מזמור זה מתאר את המלכתו – )4x( מל"כ-ו )5x( על"ה •

 .(ראו בתרשים)

כחלק ממלכותו בתחילת ובסוף המזמור (ב.י) העמים מתוארים סתירה במזמור ביחס לעמים: לכאורה קיימת  – ַעִּמים •

מתואר כיצד ה' משליט את ישראל על  בפסוק ד אך ֶנֱאָספּו ...", ַעִּמים ָכף ... ְנִדיֵבי ִּתְקעּו ָהַעִּמים ָּכלהאוניברסאלית של ה': "

שצריך להפריד בין אויבי ישראל המקבלים את עונשם לעמים המוכנים לקבל על  סתבר. מַּתְחֵּתינּו" ַעִּמים ַיְדֵּבר: "העמים

  .עצמם את מלכות ה'

מורכבות זו באה . יחס אוניברסלי של ה' לעולם כמלכם של כל העמיםמאגד בתוכו הן יחס אישי של ה' לישראל והן מזמור מ"ז 

. יעקב הוא " (ה)ַיֲעֹקב "ְּגאֹון המכוניםתואר היחס האישי לעם ישראל מבחלק השני  :לידי ביטוי באזכור אבות האומה שבמזמור

האב האחרון שמייצג את הבסיס לישראל כאומה כאשר ילדיו הם מייסדי שבטי ישראל. בחלק הרביעי לעומת זאת, ישראל 

אברהם מייצג עמדה אוניברסלית  7" (י).ְבָרָהםַא ֱאֵהי ַעם" ישראל מכונים בחלק זה:ו ,ונדיבי העמים נאספים ביחד לכבודו של ה'

"ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים"  מתפרש בדרך זו ַאְבָרָהםשמו החדש ו" (בראשית י"ב, ג) ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ְוִנְבְרכּו ְב" :כאשר ה' מברך אותו

כאשר  למלכות על כל העמיםתיהפך  9ַיֲעֹקב") מלכות ה' על עם ישראל ("ַנֲחָלֵתנּו... ְּגאֹוןמהלך המזמור מורה ש  8(בראשית י"ז, ה).

עכשיו בכינוי נקראים  םה .נדיבי העמים, קרי אלו שרוחם נדבה אותם לחסות תחת מלכות ה', נאספים כדי להמליך את ה'

, וביחד ּגֹוִיםַאב ֲהמֹון על פי הייעוד שלו להיות ביחד עם ישראל הם בגדר עמו של אלוהי אברהם  כי ,ֵהי ַאְבָרָהם"ַעם אֱ "מיוחד 

על  בו כל העמים מקבלים 10,מזמורנו מצטרף לחזון הגדול שנמצא במקרא בכלל ובספר תהלים בפרט .כולם ממליכים את ה'

 11.ובכך ממשיכים את דרכו הרחבה והפתוחה של אברהם ,עצמם את עול מלכות ה'

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
    כ', ב; מ"ח, ח; ע"ו, ז; פ"ד, ט). מופיע פעמים אחדות (תהלים ֵהי ַיֲעֹקב"ה יחידאי במקרא, ובניגוד לכך "אֱ כינוי ז 7

לשעבר היית אב לארם ועכשיו מיכן והילך  -(בראשית י"ז, ה) ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתי ִּכי ַאב א]): "ירושלמי (ביכורים א ה"ד [סד טור התלמוד בראו  8

 אשר הנפש ואת': עליו שאומר כמו, תחילה בעולם שמו הודיע כי, אברהם: ואמרראו גם את דברי רד"ק על הפסוק: "אתה אב לכל הגוים". 

ו; דברים ל"ב, -ספורנו שמות י"ט, ה ראב"ע על הפסוק; גם . וראו")ד, יג שם( ''ה בשם אברם םש ויקרא': ואמר), ה, ב"י בראשית( 'בחרן עשו

  ח.

" (דברים ל"ב, ט); "ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה' ְוִהְרַּכְבִּתי ַנֲחָלתוֹ ֶחֶבל  ַיֲעֹקבעם ישראל בארצו: "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו קיום מציין את  + נחלה'יעקב הצירוף ' 9

 ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר" (ישעיהו נ"ח, יד).  ַנֲחַלת ַיֲעֹקבַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלִּתי ָאִבי 
הם נחלת ה':  ישראל הםו עם ה' ומעשה ידיו, אך לעתיד אגודה אחת והם ייקראייעשו  –אפילו מצרים ואשור כאויבי ישראל לשעבר  10

אֹות ֵלאֹמר ָּברּו ַעִּמי ִמְצַרִים ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור ְוַנֲחָלִתי "ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליִׁשָּיה ְלִמְצַרִים ּוְלַאּׁשּור ְּבָרָכה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה' ְצבָ 

 ְׁשָלַחִני ְצָבאֹות' ה ִּכי ְוָיַדַעְּת  ְבתֹוֵכ ְוָׁשַכְנִּתי ְלָעם ִלי ְוָהיּו ַההּוא ַּבּיֹום' ה ֶאל ַרִּבים גֹוִים ְוִנְלוּו: "טו', ב זכריה גם ורא כה).-ִיְׂשָרֵאל" (ישעיה י"ט, כד

ֵאָלִי."   

לים יימנו כבניה שנולדו בה: המזמור שמייצג גישה זו באופן מובהק בספר תהלים הוא מזמור פ"ז, שבו ה' מצהיר שכל העמים הבאים לירוש

למזמורנו כחלק מזמור פ"ז מקביל . ו)-ֶסָלה" (פ"ז, ה ָׁשם יַֻּלד ֶזה ַעִּמים ִּבְכתֹוב ִיְסֹּפר' ה .ֶעְליֹון ְיכֹוְנֶנהָ  ְוהּוא ָּבּה יַֻּלד ְוִאיׁש ִאיׁש ֵיָאַמר ּוֲלִצּיֹון"

  ).???ממההקבלה הרחבה בין שני חלקי האוסף לבני קורח (ראו בהרחבה בעמ' 

כל המייחד שמו של הקב"ה ... מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה הוא ובני ביתו הם הרמב"ם בתשובתו לעובדיה הגר צדק: "ברוח זו פסק  11

  "ם, סימן קנ"ח). שו"ת הרמב" ( כולם...
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  הקשרו של המזמור בספר תהלים

  12:, ובייחוד למזמור מ"ו הסמוךבאוסף למזמורים הקודמים בין מזמורנוותוכניים ם יקיימים קשרים לשוני

  מזמור מ"ז  מזמור מ"ו

  ...  .ֶסָלה ְּבַגֲאָותוֹ  ָהִרים ... ִיְרֲעׁשּו) ד(

  .ֶסָלה ַיֲעֹקב ֱאֵהי ָלנּו ִמְׂשָּגב ...) ח.יב(

   .ֶסָלה ָאֵהב ֲאֶׁשר ַיֲעֹקב ְּגאֹון ֶאת ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ָלנּו ִיְבַחר) ה(

   ... .ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ָּגדֹול ֶמֶל נֹוָרא ֶעְליֹון' ה ִּכי) ג(  .ֶעְליֹון ִמְׁשְּכֵני ְקֹדׁש ֱאִהים ִעיר ְיַׂשְּמחּו ְּפָלָגיו ָנָהר) ה(

  .ָקְדׁשוֹ  ִּכֵּסא ַעל ָיַׁשב ֱאִהים ...) ט(

  ...  גֹוִים ָהמּו) ז(

  .ָּבָאֶרץ ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום ֱאִהים ָאֹנִכי ִּכי ּוְדעּו ַהְרּפּו) יא(

  ... ּגֹוִים ַעל ֱאִהים ָמַל) ט(ֱאִהים ...  ָהָאֶרץ ָּכל ֶמֶל ִּכי) ח(

מ"ד תואר חסרונו של ה' לאחר החורבן מבחינה לאומית ורוחנית, במזמור מ"ה תואר חידוש הקשר בין ה' לעמו -במזמורים מ"ב

 ּוְדעּו קריאה לכל העמים להכיר בעליונותו של ה': "ַהְרּפּוהמזמור מסתיים בו העמיםמעמו על ה' הגנת  תובמזמור מ"ו מתואר

כאשר הם מקבלים עליהם לקריאה זו  גויםמזמורנו מתאר את היעתרות הָּבָאֶרץ" (מ"ו, יא).  ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום ֱאִהים ָאֹנִכי ִּכי

מתגשמים  יא)(מ"ו,  " בסוף המזמור הקודםָּבָאֶרץ ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּוםדברי ה' עצמו " .ט) " (מ"ז,ּגֹוִים את מלכות ה': "ָמַל ֱאִהים ַעל

ָהָאֶרץ  ָּכל ֱאִהים ִּבְתרּוָעה... ִּכי ֶמֶל ָעָלה...  נֹוָרא ֶעְליֹון' ה ִּכישל ה': " ומקבלים עליהם את עליונות במזמורנו כאשר הגוים

  .ט).(ג.ו.ח ..."ּגֹוִים ַעלֱאִהים... ָמַל ֱאִהים 

מופיעה בתהלים בשני מזמורים ה" ִרָּנה ְּבקֹולעל ידי המליצה " הקריאה לכל העמים לשיר לה' מתקשרת לשונית למזמור מ"ב

 "ָּכל – חֹוֵגג" (מ"ב, ה) ָהמֹון ְותֹוָדה ִרָּנה ְּבקֹול ֱאִהים ֵּבית ַעד ֶאַּדֵּדם ַּבָּס ֶאֱעֹבר ִּכי ַנְפִׁשי ָעַלי ְוֶאְׁשְּפָכה ֶאְזְּכָרה : "ֵאֶּלהאלה בלבד

במזמור מ"ב העמים הקניטו את המשורר על חסרונו של אלוהים בעוד הוא  ב)." (ִרָּנה ְּבקֹול ֵלאִהים ָהִריעּו ָכף ִּתְקעּו ָהַעִּמים

  העולם.לכות ה' על מובמזמורנו כל העמים מגיעים להכרה ב ,זוכר בערגה את העלייה למקדש

  

כלל לכאורה לא הולמת להכנעת העמים תחת רגליהם שם ישראל הבקשה  –(ד)  "ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו"

שני מזמורים במופיעה המליצה . את מלכות ה'מרצונם את המעמד החגיגי של המזמור, בו כל העמים מקבלים עליהם וכלל 

  ם להבנת מזמור מ"ז:, אשר תורמינוספים

  מזמור מ"ז  ה"ממזמור   י"חמזמור   

 ...ַרְגָלי ַּתַחת ִיְּפלּו קּום יְֻכלּו ְוא ֶאְמָחֵצם(לט)   *

  .ַּתְחָּתי ִּמיםעַ  ַוַּיְדֵּבר ִלי ְנָקמֹות ַהּנֹוֵתן ָהֵאל(מח) 

 ִיְּפלּו ַעִּמים ַּתְחֶּתיִחֶּצי ְׁשנּוִנים  (ו)

ְּבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶּמֶל.  

 ַּתְחֵּתינּו ַעִּמים ַיְדֵּבר(ד) 

  .ַרְגֵלינּו ַּתַחת ּוְלֻאִּמים

מובאת קינה על הגלות ועל זניחת ה' את ישראל  במזמור מ"ד: מזמורים אלו יוצרים ביחד מהלך סיפורי הנע מצרה לישועה

: מזמור מ"ה מתאר באופן משלי את האיחוד של ישראל וה' ובו מסופר על כוחו של המלך מול אויביו .ת נאמנותם אליוולמר

במזמור מ"ו מתוארת הגנת ה' על עמו בניגוד לשאר עמי העולם " (מ"ה, ו). ִיְּפלּו ְּבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶּמֶל ַעִּמים ַּתְחֶּתיִחֶּצי ְׁשנּוִנים "

מידה נענשים בולכן הם  ,כפי שמתואר במזמור מ"ד הם אלו שהצרו לישראל מזמור מ"זבשנענשים העמים . שאינם זוכים להגנה

, ובכך מבוארת י)(ַעם ֱאֵהי ַאְבָרָהם ביחד עם  משתלבים לכות ה'עליהם את מ העמים שמקבליםלעומת זאת,   13;כנגד מידה

  . השניות ביחס לעמים במזמור

בו מתוארות מלחמות דוד  ,חמקשרת את מזמור מ"ה למזמור י", "ַּתְחֵּתינּו ַעִּמים ַיְדֵּברהמליצה "כפי שניתן לראות בטבלה, 

מזמור י"ח מתאר את מלכותו  –. קשר זה מורה על התפתחות "ַּתְחָּתי ַעִּמים ַוַּיְדֵּבר ִלי ְנָקמֹות ַהּנֹוֵתן : "ָהֵאלבאויביו באותן המילים

את קבלת עול מלכות ה' על כל העמים לאחר חלטת של דוד לה', מזמור מ"ה מתאר ייבותו המווחהנובעת ממשל דוד על ישראל 

  ה'. כו שלדרלאור  על ישראל מלכות ה' האוניברסאלית היא שלב מעבר למלכות דוד 14שה' יביס את העמים הרשעים.

                                                           
    ואילך. 321מ"ח ראו במבוא לאוסף הראשון לבני קרח, עמ' ???-מ"ו על יחידת המזמורים 12

ָדָמם  ָׁשְפכּוישראל: "ט המשורר מבקש עונש קשה לעמים באותו ניסוח מידה כנגד מידה כמו הפשע שלהם כלפי עם "דומה גם במזמור עב 13

ם ְוֵאין קֹוֵבר   ואילך). 426???..."; ראו שם בפירוש (עמ' ֲחָמְת ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר א ְיָדעּו ְׁשֹפ ...ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ

  פירוש המליצה "תחת רגלי" הוא שליטה והנהגה מתוקנת (ח', ז; י"ח, י), ולאו דווקא הכנעה צבאית (ח', ז). 14



  פרשנות הקשרית בספר תהלים –ספר תהלים כספר בני גזונדהייט, : הספר פרק מתוך
 

  

  מקבילות במקרא

   : ובמעמד ברית המילה במלחמת חמשת וארבעת המלכים של אברהםלסיפורו ועניינית ו מתקשר לשונית מזמורנ

  מזמור מ"ז  בראשית י"ד; י"ז

(יט)  .ֶעְליֹון ְלֵאל ֹכֵהן ְוהּוא ָוָיִין ֶלֶחם הֹוִציא ָׁשֵלם ֶמֶל ֶצֶדק ּוַמְלִּכי(יח) 

 ּוָברּו(כ)  .ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֹקֵנה ֶעְליֹון ְלֵאל ַאְבָרם ָּברּו ַוֹּיאַמר ַוְיָבְרֵכהּו

ַוֹּיאֶמר ֶמֶל (כא)  .ִמֹּכל ַמֲעֵׂשר לוֹ  ַוִּיֶּתן ְּבָיֶד ָצֶרי ִמֵּגן ֲאֶׁשר ֶעְליֹון ֵאל

ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל . (כב) ְסֹדם ֶאל ַאְבָרם ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל

  .ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְליֹוןֵאל  ה'ֶמֶל ְסֹדם ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל 

 ֲהמֹון ַאב ִּכי ַאְבָרָהם ִׁשְמ ְוָהָיה ַאְבָרם ִׁשְמ ֶאת עֹוד ִיָּקֵרא ְוא(י"ז, ה) 

  .ְנַתִּתי ּגֹוִים

) ט(...  .ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ָּגדֹול ֶמֶל נֹוָרא ֶעְליֹון' ה ִּכי) ג(

ִהים ָמַלִהים ּגֹוִים ַעל ֱאי( .ָקְדׁשוֹ  ִּכֵּסא ַעל ָיַׁשב ֱא (

 ָמִגֵּני ֵלאִהים ִּכי ַאְבָרָהם ֱאֵהי ַעם ֶנֱאָספּו ַעִּמים ְנִדיֵבי

  .ַנֲעָלה ְמֹאד ֶאֶרץ

הם של ישראל מצד אחד אברהם הוא אבי :למזמורנו ובסיס מהווה דוגמהה בדמותו של אברהםבסיפורים אלו מתקיימת שניות 

 מלחמת המלכיםסיפור מבברית אישית, ומנגד אברהם היה קשור לכלל באי עולם כפי שניתן ללמוד  וה' בא איתו ועם זרעו

  .בו אברהם ניסה להציל את גורלם של אנשים סדום ,סיפור חורבן סדוםמו

 הקדוםבמזרח  בקרב העמיםכינוי זה נפוץ (ג).  "ֶעְליֹון"-של המזמור ניתן למצוא בתיאור ה' כ ליחס האוניברסאלירמז למהלך 

כפי שניתן . בעולם המושגים שלהםאחרים העמים הל ש שמיםנסח את קבלת עול מלכות בקש למ מזמורהו  15,כתואר לאל

בסיפור זה מתוארת  .ומלכי צדק מלך שלם (המוזכר בסוף המזמור) במפגש של אברהםכינוי זה נוכח גם , שלמעלה לראות בטבלה

הכרה המקבילה להכרת העמים  –הכרתו של מלכי צדק בקשר הייחודי של אברהם לאלוהים ובמלכותו של אלוהים על כל הארץ 

   16במלכות ה' שבמזמורנו.

מהלך המזמור בו המשורר מבקש את תבוסת העמים לניתן אולי לומר שדחיית מלך סדום וקבלת מלכי צדק מלך שלם, מקבילה 

  הוא קורא לנדיבי העמים לקבל על עצמם את עול מלכות ה' (ט). הרשעים תחת רגלי ישראל (ד) ולאחר מכן 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  במדבר כ"ד, טז; דברים ל"ב, ח.  :גם ראו 15

ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסֹדם ֲהִריֹמִתי ָיִדי ֶאל : " אברהם בדבריו הוסיף את שם הויה לפני "אל עליון" כדי להדגיש את מלכות ה' הבלעדית אך 16

  . כב), ד"בראשית י" (ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץה' 



  פרשנות הקשרית בספר תהלים –ספר תהלים כספר בני גזונדהייט, : הספר פרק מתוך
 

  פרשנות הדורותחז"ל וקריאה הקשרית בראי 

  ה: מזמור מ"ז נבחר לשיר של יום של ראש השנ

   17.סופרים יח, יא)מסכת ף'..." ("ובראש השנה אומרים מזמור 'כל העמים תקעו כ

של ראש  המהווה את הבסיס תרועה וקול שופרבישראל וכל העמים  על ידיהמלכת ה' תיאור  לאורחירת מזמור מ"ז מובנת ב

עיון בתפילת  19המתארת את מלכות ה' בציון על ישראל וכל העמים.מ"ח -מזמורים מ"ומזמור מ"ז הוא חלק מיחידת ה 18.השנה

  :שהמוטיבים המרכזיים ביחידה זו מודגשים בתפילת ראש השנה ראש השנה חושף

  מזמור מ"ח  מזמור מ"ז  מזמור מ"ו

 תמלחמות בעולם, אך ה' יציל א

  מקלט לישראל וירושלים תהיה 

ַיֲעֹקב"  ְּגאֹון"-, כת ה' על ידי ישראל והעמיםהמלכ

  ".ַאְבָרָהם ֱאֵהי "ַעם-וכ

כל ש ץ,ירושלים משוש כל האר

  מכבדיםהעמים 

      

           ֵהינּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמ ה' אֱ ּו

ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ  

ֵהינּו ַעל ְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמ ה' אֱ ּו  .הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ל ִּכיָלאֵ ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו 

  ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ ְוַעל 

ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ֶּבָעָׁשן ְּכָעָׁשן 

   ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון 

  .ִמן ָהָאֶרץ

ֵהינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשי ְוֵאיָמְת ַעל -ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּד ה' אֱ 

ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶני ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת ְוִייָראּו ָּכל ַהַּמֲעִׂשים וְ 

 ָּכל ַהְּברּוִאים ְוֵיָעׂשּו ֻּכָלם ֲאגָֻּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ

  .ְּבֵלָבב ָׁשֵלם

  ... ְלַאְרֶצ ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרִׂשְמָחה 

קבלת תהליך רק ל תשני המזמורים הסמוכים לו, בחירתו לראש השנה לא מצטמצמ םלפי קריאה הקשרית של מזמור מ"ז ע

) ... ְוֵיָעׂשּו ֻּכָלם ֲאגָֻּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם...ל(ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלאֵ והתאחדות העמים לעבוד את ה' מלכות ה' 

וההגנה על ישראל  משפט ה' ברשעת העמיםהסמוכים לו:  יםנות היסוד של המזמוררעיוללא גם אבמזמור מ"ז עצמו,  ארהמתו

ותו של ה' לכככסא מ ומכירים בציוןבו ישראל וכל העמים מקבלים על עצמם את מלכות ה',  –למזמור מ"ז  הבסיס הם (מ"ו)

  .(מ"ח)
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  במדור של תפילות של חול, תפילת שחרית.
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