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ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך / תהילים פרק עב
שאול יונתן וינגורט

המשפט והצדקה שהמלך עושה מביאים משפט וצדקה של ה', ושלום 

רב לכל העם. עם זאת, הברכה מגיעה ממקור הברכה רק במה שהמלך 

עושה כמשפט, וגם כאשר המלך משקיע בדברים נוספים — לא נזכרת 

הברכה בהקשרים הללו.

לֹֹמה )א( ִלׁשְ

ן, ֶטיָך ְלֶמֶלְך ּתֵ ּפָ ֱא־לִֹהים ִמׁשְ

ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך.

ט. ּפָ יָך ְבִמׁשְ ָך ְבֶצֶדק, ַוֲעִנּיֶ )ב( ָיִדין ַעּמְ

ּוְגָבעֹות  ָלָעם,  לֹום  ׁשָ ָהִרים  אּו  ִיׂשְ )ג( 

ְצָדָקה. ּבִ

ֶאְביֹון,  ִלְבֵני  יַע  יֹוׁשִ ָעם,  י  ֲעִנּיֵ ט  ּפֹ ִיׁשְ )ד( 

ק. א עֹוׁשֵ ִויַדּכֵ

ּדֹור  ָיֵרַח  ְוִלְפֵני  ֶמׁש,  ׁשָ ִעם  ִייָראּוָך  )ה( 

ּדֹוִרים.

ַזְרִזיף  ְרִביִבים  ּכִ ז,  ּגֵ ַעל  ָמָטר  ּכְ ֵיֵרד  )ו( 

ָאֶרץ.

ִלי  לֹום ַעד ּבְ יק, ְוֹרב ׁשָ ָיָמיו ַצּדִ )ז( ִיְפַרח ּבְ

ָיֵרַח.

ַאְפֵסי  ַעד  ָהר  ּוִמּנָ ָים,  ַעד  ם  ִמּיָ ְוֵיְרּדְ  )ח( 

ָאֶרץ.

ים, ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו. )ט( ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ

יבּו, ים ִמְנָחה ָיׁשִ יׁש ְוִאּיִ )י( ַמְלֵכי ַתְרׁשִ

ֶטיָך בפתיחת  ּפָ ִמׁשְ ֱא־לִֹהים  בקשה:  ישנה  המזמור 

ולאורך  ֶמֶלְך.  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ן,  ּתֵ ְלֶמֶלְך 
המזמור אנו רואים את התחומים בהם הבקשה מתממשת.

בחלק הראשון של המזמור )ב־יא. 27 מילים( ישנם שבחים של המלך 

ָך  ַעּמְ ָיִדין  ישראל:  עם  לכל  והשלום  המשפט  )א(  מישורים:  בשני 

ְצָדָקה.  ּבִ ּוְגָבעֹות  לֹום ָלָעם,  אּו ָהִרים ׁשָ ִיׂשְ ט.  ּפָ ְבִמׁשְ יָך  ַוֲעִנּיֶ ְבֶצֶדק, 
ֶמׁש,  ק. ִייָראּוָך ִעם ׁשָ א עֹוׁשֵ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון, ִויַדּכֵ י ָעם, יֹוׁשִ ּפֹט ֲעִנּיֵ ִיׁשְ
ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ. ִיְפַרח  ז, ּכִ ָמָטר ַעל ּגֵ ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים. ֵיֵרד ּכְ
ִלי ָיֵרַח. )ב( ההשפעה על הגויים: ְוֵיְרּדְ  לֹום ַעד ּבְ יק, ְוֹרב ׁשָ ָיָמיו ַצּדִ ּבְ
ים, ְוֹאְיָביו ָעָפר  ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ. ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ ם ַעד ָים, ּוִמּנָ ִמּיָ
ר  ּכָ ָבא ּוְסָבא ֶאׁשְ יבּו, ַמְלֵכי ׁשְ ים ִמְנָחה ָיׁשִ יׁש ְוִאּיִ ְיַלֵחכּו. ַמְלֵכי ַתְרׁשִ

ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים, ּכָ ּתַ ַיְקִריבּו. ְוִיׁשְ

את  ה'  שמברך  הברכה  מילים(   77 )יב־יט.  המזמור  של  השני  בחלק 

י  המלך. וכאן מופיעה קודם כל הסיבה לברכה — הצלת האביונים: ּכִ

ל ְוֶאְביֹון, ְוַנְפׁשֹות  ַע, ְוָעִני ְוֵאין ֹעֵזר לֹו. ָיֹחס ַעל ּדַ ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ ַיּצִ
ֵעיָניו. ִויִחי  ָמם ּבְ ם, ְוֵייַקר ּדָ יַע. ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפׁשָ ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ
ָבא. מטעם זה, האביון והעני מתפללים ומברכים  ַהב ׁשְ ִמּזְ ן לֹו  ְוִיּתֶ
ל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו. ואכן, ה' מביא  ֲעדֹו ָתִמיד, ּכָ ל ּבַ ּלֵ את המלך: ְוִיְתּפַ

ֹראׁש ָהִרים,  ּבְ ָאֶרץ  ּבָ ר  ּבַ ת  את השפע לעולם בזכות המלך: ְיִהי ִפּסַ

ב ָהָאֶרץ. ולא רק לארץ מגיע  ֵעׂשֶ ְריֹו, ְוָיִציצּו ֵמִעיר ּכְ ָבנֹון ּפִ ּלְ ִיְרַעׁש ּכַ
מֹו,  ֶמׁש )ינין( ]ִיּנֹון[ ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם, ִלְפֵני ׁשֶ השפע, אלא לכולם: ְיִהי ׁשְ

רּוהּו. ְ ל ּגֹוִים, ְיַאּשׁ ְרכּו בֹו ּכָ ְוִיְתּבָ

ה ִנְפָלאֹות  ָרֵאל, ֹעׂשֵ רּוְך ה' ֱא־לִֹהים, ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ וכך חותם המזמור: ּבָ



ְוָאֵמן.  ָאֵמן  ָהָאֶרץ.  ּכֹל  ֶאת  ְכבֹודֹו  ֵלא  ְוִיּמָ ְלעֹוָלם,  בֹודֹו  ּכְ ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  ְלַבּדֹו. 
חתימה זו היא גם חתימה לכל החלק השני של ספר תהילים, ואנו מבינים, 

שהברכה והשפע באים מתוך כך שה' הוא מקור הברכות, וכאשר הוא מברך 

את המלך והעם — כבודו מלא את כל הארץ.

י לחלק הראשון, מאזנת  ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות ּדָ צירוף חמש המילים האחרונות: ּכָ

את שני חלקי המזמור — הראשון מתאר את התפילה ואת מעשי המלך, והשני 

מתאר את קבלת התפילה וברכת ה' למלך ולעמו.

›››

במזמור  אך תפקידי המלך  ה',  בברכת  ומסיים  לה',  בבקשה  פותח  המזמור 

הלב  בקירוב  המלך  תפקיד  את  בהם  ואין  בלבד,  ארציים  תפקידים  נראים 

נזכרים  זו בולטת במיוחד כאשר אנו  של ישראל לאביהם שבשמים. הערה 

המקדש,  בית  את  בנה  הוא  שכן  המזמור,  נכתב  עליה  שלמה,  של  בדמותו 

והתאמץ לקרב אותנו לעבודתו יתברך.

שני הדברים שכתובים על תפקידו של המלך במזמור שלנו, התקיימו בצורה 

מופלאה בשלמה המלך.

ַאל  כאשר נראה ה' אל שלמה בגבעון בחלום הלילה, ואמר לו )מל"א ג, ה(: ׁשְ

יָת ִעם  ָעׂשִ ה  ַאּתָ ָלְך, הצביע שלמה על הטובה שהשפיע ה' לאביו:  ן  ֶאּתֶ ָמה 

ֵלָבב  ַרת  ּוְבִיׁשְ ּוִבְצָדָקה  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ָהַלְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹול,  ּגָ ֶחֶסד  ָאִבי  ָדִוד  ָך  ַעְבּדְ

ה.  ּיֹום ַהּזֶ ְסאֹו ּכַ ב ַעל ּכִ ן לֹו ֵבן ֹיׁשֵ ּתֶ ה, ַוּתִ דֹול ַהּזֶ ָמר לֹו ֶאת ַהֶחֶסד ַהּגָ ׁשְ ְך, ַוּתִ ִעּמָ

ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ְלֶמֶלְך,  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ֱא־לִֹהים  שלנו:  המזמור  בפתיחת  והבקשה 

ִהְמַלְכּתָ ֶאת  ה  ַאּתָ ה ה' ֱא־לָֹהי,  ְוַעּתָ ֶמֶלְך, היא מעין בקשתו של שלמה מה': 
ָך  תֹוְך ַעּמְ ָך ּבְ ִוד ָאִבי, ְוָאֹנִכי ַנַער ָקֹטן לֹא ֵאַדע ֵצאת ָוֹבא. ְוַעְבּדְ ּדָ ַחת  ָך ּתַ ַעְבּדְ

ׁשֵֹמַע,  ֵלב  ָך  ְלַעְבּדְ ְוָנַתּתָ  ֵמרֹב.  ֵפר  ִיּסָ ְולֹא  ֶנה  ִיּמָ ר לֹא  ֲאׁשֶ ָרב  ַעם   , ָחְרּתָ ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ה. ֵבד ַהּזֶ ָך ַהּכָ ּפֹט ֶאת ַעּמְ י ִמי יּוַכל ִלׁשְ ין טֹוב ְלָרע, ּכִ ָך, ְלָהִבין ּבֵ ּפֹט ֶאת ַעּמְ ִלׁשְ

ט, ולאחר המשפט  ּפָ יָך ְבִמׁשְ ָך ְבֶצֶדק, ַוֲעִנּיֶ ואכן, בשלמה המלך התקיים ָיִדין ַעּמְ

ר  ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ ְמעּו ָכל ִיׂשְ ׁשְ שערך לנשים הזונות כתוב )מל"א ג, כח(: ַוּיִ

ַלֲעׂשֹות  ִקְרּבֹו  ּבְ ֱא־לִֹהים  ָחְכַמת  י  ּכִ ָראּו  י  ּכִ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵני  ִמּפְ ְראּו  ַוּיִ ֶלְך,  ַהּמֶ ַפט  ׁשָ

אּו  ט. בנוסף, מתואר השפע שניתן לעם כולו. וכפי שנאמר במזמור: ִיׂשְ ּפָ ִמׁשְ

ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְיהּוָדה  ְצָדָקה, נאמר גם בספר מלכים:  ּבִ ּוְגָבעֹות  לֹום ָלָעם,  ׁשָ ָהִרים 
ְיהּוָדה  ב  ׁשֶ ַוּיֵ וכן:  ֵמִחים.  ּוׂשְ ְוׁשִֹתים  ֹאְכִלים  ָלרֹב,  ם  ַהּיָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ חֹול  ּכַ ים,  ַרּבִ

ְיֵמי  ּכֹל  ַבע,  ׁשָ ֵאר  ּבְ ְוַעד  ן  ִמּדָ ֵאָנתֹו,  ּתְ ְוַתַחת  ְפנֹו  ּגַ ַחת  ּתַ ִאיׁש  ָלֶבַטח,  ָרֵאל  ְוִיׂשְ

לֹֹמה. ׁשְ

ם  הדבר השני עליו כתוב במזמור, הוא השלטון על העמים האחרים: ְוֵיְרּדְ ִמּיָ

ים, ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו. ַמְלֵכי  ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ. ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ ַעד ָים, ּוִמּנָ
ֲחוּו לֹו ָכל  ּתַ ר ַיְקִריבּו. ְוִיׁשְ ּכָ ָבא ּוְסָבא ֶאׁשְ יבּו, ַמְלֵכי ׁשְ ים ִמְנָחה ָיׁשִ יׁש ְוִאּיִ ַתְרׁשִ

ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. ְמָלִכים, ּכָ

ר ַיְקִריבּו. ּכָ ָבא ּוְסָבא ֶאׁשְ ַמְלֵכי ׁשְ

ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים, ּתַ )יא( ְוִיׁשְ

ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. ּכָ

ַע, ְוָעִני ְוֵאין ֹעֵזר לֹו. ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י ַיּצִ )יב( ּכִ

יַע. ל ְוֶאְביֹון, ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ )יג( ָיֹחס ַעל ּדַ

ָמם  ּדָ ְוֵייַקר  ם,  ַנְפׁשָ ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס  ִמּתֹוְך  )יד( 

ֵעיָניו. ּבְ

ָבא, ַהב ׁשְ ן לֹו ִמּזְ )טו( ִויִחי ְוִיּתֶ

ל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו. ֲעדֹו ָתִמיד, ּכָ ל ּבַ ּלֵ ְוִיְתּפַ

ֹראׁש ָהִרים, ָאֶרץ ּבְ ר ּבָ ת ּבַ )טז( ְיִהי ִפּסַ

ב ָהָאֶרץ. ֵעׂשֶ ְריֹו, ְוָיִציצּו ֵמִעיר ּכְ ָבנֹון ּפִ ּלְ ִיְרַעׁש ּכַ

]ִיּנֹון[  )ינין(  ֶמׁש  ׁשֶ ִלְפֵני  ְלעֹוָלם,  מֹו  ׁשְ ְיִהי  )יז( 

מֹו, ׁשְ

רּוהּו. ְ ל ּגֹוִים ְיַאּשׁ ְרכּו בֹו ּכָ ְוִיְתּבָ

ה  ֹעׂשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱא־לֵֹהי  ֱא־לִֹהים,  ה'  רּוְך  ּבָ )יח( 

ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו.

ְכבֹודֹו  ֵלא  ְוִיּמָ ְלעֹוָלם,  בֹודֹו  ּכְ ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  )יט( 

ל ָהָאֶרץ. ֶאת ּכֹ

ָאֵמן ְוָאֵמן.

י. ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות ּדָ )כ( ּכָ
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ים ְוַעד  ּתִ ִלׁשְ ָהר ֶאֶרץ ּפְ ְמָלכֹות, ִמן ַהּנָ ָכל ַהּמַ ל ּבְ לֹֹמה ָהָיה מֹוׁשֵ וכך נאמר בספר מלכים )מל"א ד, א(: ּוׁשְ

ְפַסח  ָהר ִמּתִ ָכל ֵעֶבר ַהּנָ י הּוא ֹרֶדה ּבְ יו. וכן: ּכִ ל ְיֵמי ַחּיָ לֹֹמה ּכָ ים ִמְנָחה ְוֹעְבִדים ֶאת ׁשְ ׁשִ בּול ִמְצָרִים, ַמּגִ ּגְ

ִביב. ואף מן העמים שנזכרו בפירוש  ל ֲעָבָריו ִמּסָ לֹום ָהָיה לֹו ִמּכָ ָהר, ְוׁשָ ָכל ַמְלֵכי ֵעֶבר ַהּנָ ה, ּבְ ְוַעד ַעּזָ

במזמור, ישנם עמים שנזכרו בספר מלכים: שבא )מל"א י, א( ותרשיש )מל"א י, כב(.

דווקא מתוך הדמיון בין המזמור שלנו לימי שלמה, מתחדדת השאלה: מדוע במזמור שלנו לא מופיע 

כלום על כך שהמלך מקרב את העם לאבינו שבשמים? הרי שלמה הוא זה שבנה את בית המקדש, וכך 

ם ה' ֱא־לָֹהיו  ִית ְלׁשֵ י לֹא ָיֹכל ִלְבנֹות ּבַ ִוד ָאִבי, ּכִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּדָ הוא אמר לחירם מלך צור )מל"א ה, יז(: ַאּתָ

ִביב,  ה, ֵהִניַח ה' ֱא־לַֹהי ִלי ִמּסָ ּפֹות )רגלו( ַרְגָלי. ְוַעּתָ ַחת ּכַ ת ה' ֹאָתם ּתַ ר ְסָבֻבהּו, ַעד ּתֵ ְלָחָמה ֲאׁשֶ ֵני ַהּמִ ִמּפְ

ְנָך  ִוד ָאִבי ֵלאֹמר: ּבִ ר ה' ֶאל ּדָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ם ה' ֱא־לָֹהי, ּכַ ִית ְלׁשֵ ַגע ָרע. ְוִהְנִני ֹאֵמר ִלְבנֹות ּבַ ָטן ְוֵאין ּפֶ ֵאין ׂשָ

ִמי. באריכות רבה מספר הכתוב על בנין בית המקדש,  ִית ִלׁשְ ְסֶאָך הּוא ִיְבֶנה ַהּבַ יָך ַעל ּכִ ְחּתֶ ן ּתַ ר ֶאּתֵ ֲאׁשֶ

ועל תפילת שלמה כאשר הוא סיים את הבניה, ומדוע במזמור שלנו לא כתוב על כך שום דבר?

נראה, כי הפתרון לשאלה זו מונח בפעם השניה בה ה' נראה לשלמה. בפעם הראשונה, הוא נענה 

ְתָך  ִחּנָ ְתָך ְוֶאת ּתְ ִפּלָ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ לבקשת החכמה שלו, אך בפעם השניה מוצב תנאי: ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו: ׁשָ

ם  י ׁשָ ם ַעד עֹוָלם, ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלּבִ ִמי ׁשָ ִנָתה ָלׂשּום ׁשְ ר ּבָ ה ֲאׁשֶ ִית ַהּזֶ י ֶאת ַהּבַ ּתִ ׁשְ ה ְלָפַני, ִהְקּדַ ְנּתָ ר ִהְתַחּנַ ֲאׁשֶ

יִתיָך,  ר ִצּוִ ֹכל ֲאׁשֶ ר, ַלֲעׂשֹות ּכְ ָתם ֵלָבב ּוְבֹיׁשֶ ִוד ָאִביָך, ּבְ ר ָהַלְך ּדָ ֲאׁשֶ ֵלְך ְלָפַני ּכַ ה, ִאם ּתֵ ִמים. ְוַאּתָ ל ַהּיָ ּכָ

ִוד ָאִביָך ֵלאֹמר,  י ַעל ּדָ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלֹעָלם, ּכַ ָך ַעל ִיׂשְ א ַמְמַלְכּתְ ּסֵ ֹמר. ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּכִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ י ּוִמׁשְ ֻחּקַ

ְמרּו ִמְצֹוַתי ֻחּקַֹתי  ם ּוְבֵניֶכם ֵמַאֲחַרי, ְולֹא ִתׁשְ בּון ַאּתֶ ׁשֻ ָרֵאל. ִאם ׁשֹוב ּתְ א ִיׂשְ ּסֵ ֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמַעל ּכִ לֹא ִיּכָ

ֵני  ָרֵאל ֵמַעל ּפְ י ֶאת ִיׂשְ ֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוִהְכַרּתִ ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ י ִלְפֵניֶכם, ַוֲהַלְכּתֶ ר ָנַתּתִ ֲאׁשֶ

ִניָנה  ל ְוִלׁשְ ָרֵאל ְלָמׁשָ ָני, ְוָהָיה ִיׂשְ ח ֵמַעל ּפָ ּלַ ִמי ֲאׁשַ י ִלׁשְ ּתִ ׁשְ ר ִהְקּדַ ִית ֲאׁשֶ י ָלֶהם, ְוֶאת ַהּבַ ר ָנַתּתִ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ים. ָכל ָהַעּמִ ּבְ

האם התקיים התנאי? האם שלמה הלך לפני ה' כדוד אביו? נראה בפסוקים, שהתשובה היא שלילית 

ָרֵאל לֹא  ֵני ִיׂשְ ר ָאַמר ה' ֶאל ּבְ ים ָנְכִרּיֹות ַרּבֹות וגו'. ִמן ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ לֹֹמה ָאַהב ָנׁשִ ֶלְך ׁשְ )מל"א יא, א־י(: ְוַהּמֶ

לֹֹמה ְלַאֲהָבה. ַוְיִהי לֹו  ַבק ׁשְ ֶהם ּדָ ָתֹבאּו ָבֶהם ְוֵהם לֹא ָיֹבאּו ָבֶכם, ָאֵכן ַיּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם, ּבָ

יו ִהּטּו  לֹֹמה, ָנׁשָ יו ֶאת ִלּבֹו. ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ ּטּו ָנׁשָ לֹׁש ֵמאֹות, ַוּיַ ים ׁשְ ַבע ֵמאֹות ּוִפַלְגׁשִ רֹות ׁשְ ים ׂשָ ָנׁשִ

לֹֹמה ַאֲחֵרי  ֶלְך ׁשְ ִויד ָאִביו. ַוּיֵ ְלַבב ּדָ ֵלם ִעם ה' ֱא־לָֹהיו ּכִ ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְולֹא ָהָיה ְלָבבֹו ׁשָ

ָדִוד  א ַאֲחֵרי ה' ּכְ ֵעיֵני ה', ְולֹא ִמּלֵ לֹֹמה ָהַרע ּבְ ַעׂש ׁשְ ִנים. ַוּיַ ץ ַעּמֹ ּקֻ ֶרת ֱאלֵֹהי ִצֹדִנים ְוַאֲחֵרי ִמְלּכֹם ׁשִ ּתֹ ַעׁשְ

ֵני ַעּמֹון. ְוֵכן  ץ ּבְ ּקֻ ם, ּוְלֹמֶלְך ׁשִ ָלִ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ ָהר ֲאׁשֶ ץ מֹוָאב ּבָ ּקֻ ָמה ִלְכמֹוׁש ׁשִ לֹֹמה ּבָ ָאִביו. ָאז ִיְבֶנה ׁשְ

י ָנָטה ְלָבבֹו ֵמִעם ה' ֱא־ לֹֹמה, ּכִ ׁשְ ף ה' ּבִ ְתַאּנַ חֹות ֵלאלֵֹהיֶהן. ַוּיִ ְכִרּיֹות, ַמְקִטירֹות ּוְמַזּבְ יו ַהּנָ ה ְלָכל ָנׁשָ ָעׂשָ

ַמר  י ֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְולֹא ׁשָ ה, ְלִבְלּתִ ָבר ַהּזֶ ה ֵאָליו ַעל ַהּדָ ֲעָמִים. ְוִצּוָ ְרָאה ֵאָליו ּפַ ָרֵאל ַהּנִ לֵֹהי ִיׂשְ

ֲחוּו  ּתַ ׁשְ ר ֲעָזבּוִני ַוּיִ ה ה'. וכך מתוארת גם חלוקת הממלכה: ַיַען ֲאׁשֶ ר ִצּוָ ֵאת ֲאׁשֶ

ֶרת ֱאלֵֹהי ִצֹדִנין ִלְכמֹוׁש ֱאלֵֹהי מֹוָאב ּוְלִמְלּכֹם ֱאלֵֹהי ְבֵני ַעּמֹון, ְולֹא ָהְלכּו  ּתֹ ְלַעׁשְ

ָדִוד ָאִביו. ַטי ּכְ ּפָ ֵעיַני ְוֻחּקַֹתי ּוִמׁשְ ר ּבְ ׁשָ ִבְדָרַכי ַלֲעׂשֹות ַהּיָ

שבזה  מפני  לה',  אותנו  המקרב  המלך  של  התיאור  את  אין  שלנו  במזמור 

שלמה נכשל לפי הפסוקים. הוא שפט בצדק, והביא שלום לכל העם, והוא 

שלט גם על העמים מסביב, אבל על אף שהוא בנה בפועל את בית המקדש, 

היה זה בנין שלא החזיק, ולא מתואר כאן כל החלק הזה של המלכות.
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