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ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך / תהילים פרק מה ֶמן ׂשָ ׁשֶ
שאול יונתן וינגורט

כאשר יש לנו את העושר והטוב, צריך להזהיר אותנו מפני החיבור עם 

הרע. הסיבה לכך שה' נותן לנו מלכות, היא מפני אהבת הצדק ושנאת 

הרשע. חיבור לא טוב, עלול להוביל גם אותנו למקומות לא טובים.

ים ִלְבֵני ֹקַרח ּנִ ׁשַ ַח ַעל ׁשֹ )א( ַלְמַנּצֵ

יר ְיִדיֹדת. יל ׁשִ ּכִ ַמׂשְ

ָבר טֹוב י ּדָ )ב( ָרַחׁש ִלּבִ

י ְלֶמֶלְך ֹאֵמר ָאִני ַמֲעׂשַ

ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר.

ֵני ָאָדם )ג( ָיְפָיִפיָת ִמּבְ

ְפתֹוֶתיָך ׂשִ הּוַצק ֵחן ּבְ

ַרְכָך ֱא־לִֹהים ְלעֹוָלם. ן ּבֵ ַעל ּכֵ

ּבֹור ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ )ד( ֲחגֹור ַחְרּבְ

הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך.

ַבר ֱאֶמת )ה( ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ

ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך.

נּוִנים יָך ׁשְ )ו( ִחּצֶ

לּו יָך ִיּפְ ְחּתֶ ים ּתַ ַעּמִ

ֶלְך. ֵלב אֹוְיֵבי ַהּמֶ ּבְ

ְסֲאָך ֱא־לִֹהים עֹוָלם ָוֶעד )ז( ּכִ

ֶבט ַמְלכּוֶתָך. ר ׁשֵ ֶבט ִמיׁשֹ ׁשֵ

ע ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ֶדק ַוּתִ )ח( ָאַהְבּתָ ּצֶ

יר ְיִדיֹדת, כלומר: מזמור  יל ׁשִ ּכִ זה של בני קרח הוא ַמׂשְ

מבוסס על שיר שהיה קיים קודם לכן, כנראה על 

ַח  ידידיה, הוא שלמה המלך )ראו את מזמור מב, שגם כותרתו היא: ַלְמַנּצֵ

יל ִלְבֵני ֹקַרח, והוא מבוסס על מזמור מג של דוד המלך(. ּכִ ַמׂשְ

)ג־ח.  החלק הראשון במזמור מדבר על משיחתו של שלמה המלך 

57 מילים(. לאחר החלק השני של המזמור )ט־טז. 64 מילים(, המדבר 

נוספת  פונה המשורר פעם  כאילו  על מפגש של המלך עם אשה, 

יֵתמֹו  ׁשִ ּתְ ָבֶניָך,  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך  ַחת  ּתַ יז(:  )פסוק  אותו  ומברך  לשלמה 

ָכל ָהָאֶרץ. בכך, הושוו שני חלקי המזמור, והחלק הראשון  ִרים ּבְ ְלׂשָ
עם הפסוק הזה כולל 65 מילים.

ראשית, נעיין בקשר בין המזמור שלנו לשלמה המלך.

ה'  וברכת  האדם,  בני  לשאר  המלך  את  משווים  המזמור  בתחילת 

ְפתֹוֶתיָך,  ׂשִ ֵני ָאָדם, הּוַצק ֵחן ּבְ מובילה לדיבורו מלא החן: ָיְפָיִפיָת ִמּבְ

ַרְכָך ֱא־לִֹהים ְלעֹוָלם. ן ּבֵ ַעל ּכֵ

בספר מלכים )מל"א ג, ה־יד( מסופר על כך שא־להים אמר לשלמה: 

ִהְמַלְכּתָ ֶאת  ה  ַאּתָ ֱא־לָֹהי,  ה ה'  ְוַעּתָ ָלְך, והוא ביקש:  ן  ֶאּתֶ ָמה  ַאל  ׁשְ

ְוָנַתּתָ   ... ָוֹבא  ֵצאת  ֵאַדע  לֹא  ָקֹטן  ַנַער  ְוָאֹנִכי  ָאִבי,  ִוד  ּדָ ַחת  ּתַ ָך  ַעְבּדְ

י ִמי יּוַכל  ּכִ ין טֹוב ְלָרע,  ּבֵ ָך ְלָהִבין  ּפֹט ֶאת ַעּמְ ָך ֵלב ׁשֵֹמַע ִלׁשְ ְלַעְבּדְ

יִתי  ה ָעׂשִ ה. וה' עונה לשאלתו, ואומר: ִהּנֵ ֵבד ַהּזֶ ָך ַהּכָ ּפֹט ֶאת ַעּמְ ִלׁשְ

ְלָפֶניָך,  ָהָיה  לֹא  מֹוָך  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְוָנבֹון  ָחָכם  ֵלב  ְלָך  י  ָנַתּתִ ה  ִהּנֵ ְדָבֶריָך,  ּכִ

ּוִמְצֹוַתי  י  ֻחּקַ ֹמר  ִלׁשְ ְדָרַכי  ּבִ ֵלְך  ּתֵ ְוִאם   ... מֹוָך.  ּכָ ָיקּום  לֹא  ְוַאֲחֶריָך 

י ֶאת ָיֶמיָך. ברכת ה' מתאימה מאוד  ִויד ָאִביָך ְוַהֲאַרְכּתִ ר ָהַלְך ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ



לתיאור המזמור שלנו.

ַוֲהָדֶרָך.  כהֹוְדָך  ירכו של שלמה  על  החרב  גם מתוארת  לחינם  ייתכן, שלא 

ַאְלּתָ ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך, ובימי  חרבו של שלמה איננה משמשת למלחמות, שכן לֹא ׁשָ

שלמה לא היו מלחמות, בקשתו מה' קשורה לכך שהוא יוכל לדון דין אמת, 

ט, וכך נאמר במזמור שלנו: ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל  ּפָ ֹמַע ִמׁשְ ָך ָהִבין ִלׁשְ ַאְלּתָ ּלְ ְוׁשָ

ַבר ֱאֶמת, ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. מהפסוק שלנו מביאה הגמרא  ּדְ
)שבת סג, א( מקור לשיטת רבי אליעזר, שכלי המלחמה הם תכשיטים — אמר 

לו אביי לרב דימי וכו': מהו טעמו של רבי אליעזר שאמר תכשיטין הן לו? 

ּבֹור, הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך. ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ שכתוב: ֲחגֹור ַחְרּבְ

יוצא  אין מקרא  תורה,  בדברי  נדרש  זה  הגמרא ממשיכה, שעל אף שפסוק 

מידי פשוטו. וכך אמר לו רב כהנא למר בריה דרב הונא: האי בדברי תורה 

כתיב! — אמר לו: אין מקרא יוצא מידי פשוטו. בפשוטו של מקרא, חרבו של 

שלמה לא שימשה רק ליופי, והפעם היחידה בה אנו פוגשים את חרבו של 

שלמה במקרא היא כחרב המסייעת למשפט. וכך מסופר על משפט שלמה 

ת, ְוֹזאת ֹאֶמֶרת  ִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵמּ ֶלְך: ֹזאת ֹאֶמֶרת ֶזה ְבּ אֶמר ַהֶמּ )מל"א ג, כג־כח(: ַוֹיּ

ֶלְך.  ִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפֵני ַהֶמּ ֶלְך: ְקחּו ִלי ָחֶרב, ַוָיּ אֶמר ַהֶמּ ת ּוְבִני ֶהָחי. ַוֹיּ ֵנְך ַהֵמּ לֹא ִכי ְבּ

ַהֲחִצי  ְוֶאת  ְלַאַחת  ַהֲחִצי  ֶאת  ּוְתנּו  ָנִים,  ִלְשׁ ַהַחי  ֶלד  ַהֶיּ ֶאת  ְזרּו  ִגּ ֶלְך:  ַהֶמּ אֶמר  ַוֹיּ

ָנּה,  ְבּ ַעל  ַרֲחֶמיָה  ִנְכְמרּו  י  ִכּ ֶלְך,  ַהֶמּ ֶאל  ַהַחי  ָנּה  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ה  ָהִאָשּׁ אֶמר  ַוֹתּ ְלֶאָחת. 

ם  ִמיֻתהּו. ְוֹזאת ֹאֶמֶרת: ַגּ לּוד ַהַחי, ְוָהֵמת ַאל ְתּ נּו ָלּה ֶאת ַהָיּ י ֲאֹדִני, ְתּ אֶמר: ִבּ ַוֹתּ

לּוד ַהַחי, ְוָהֵמת לֹא  נּו ָלּה ֶאת ַהָיּ אֶמר: ְתּ ֶלְך ַוֹיּ ַען ַהֶמּ ֹזרּו. ַוַיּ ִלי ַגם ָלְך לֹא ִיְהֶיה, ְגּ

ְראּו  ַוִיּ ֶלְך,  ַפט ַהֶמּ ר ָשׁ ט ֲאֶשׁ ָפּ ְשׁ ָרֵאל ֶאת ַהִמּ ְמעּו ׇכל ִיְשׂ ְשׁ ַוִיּ ְתִמיֻתהּו ִהיא ִאּמֹו. 

ט. ָפּ ִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמְשׁ י ׇחְכַמת ֱא־לִֹהים ְבּ י ָראּו ִכּ ֶלְך, ִכּ ֵני ַהֶמּ ִמְפּ

א ה' ְלֶמֶלְך  ּסֵ לֹֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ דווקא על שלמה המלך מסופר )דבה"א כט, כג( ַוּיֵ

ָרֵאל, ומתאים מה שנאמר בפרקנו:  ל ִיׂשְ ְמעּו ֵאָליו ּכָ ׁשְ ְצַלח ַוּיִ ִויד ָאִביו ַוּיַ ַחת ּדָ ּתַ

ֶבט ַמְלכּוֶתָך. ֶבט ִמיׁשֹר ׁשֵ ְסֲאָך ֱא־לִֹהים עֹוָלם ָוֶעד, ׁשֵ ּכִ

כיוון שהם היו "מלך בן מלך",  יהודה לא משחו כמלכי ישראל,  את מלכי 

ורק כאשר התעוררה מחלוקת היה צריך למשוח את המלך, וכך נאמר בגמרא 

את  משחו  מה  מפני  תאמר:  ואם  מלך;  בן  מלך  מושחים  ואין  ב(  יא,  )הוריות 

שלמה? מפני מחלוקתו של אדוניה, ואת יואש — מפני עתליה, ואת יהואחז 

— מפני יהויקים, שהיה גדול ממנו שתי שנים. אם כן, מתאים לשלמה המלך 

ׂשֹון  ֶמן ׂשָ ֲחָך ֱא־לִֹהים ֱא־לֶֹהיָך, ׁשֶ ן ְמׁשָ ע, ַעל ּכֵ ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ֶדק ַוּתִ הפסוק: ָאַהְבּתָ ּצֶ

ֵמֲחֵבֶריָך.

של  ודיבור  משכב[,  למשגל,  המוכנה  ]=אשה  שגל  מתאר  המזמור  המשך 

הנשים  שמתוך  נראה,  ָאְזֵנְך.  י  ְוַהּטִ ּוְרִאי  ַבת  ְמִעי  ׁשִ בת:  לאותה  המשורר 

המרובות שהיו עם שלמה, ניתן בכל זאת להצביע על אשה מסוימת, לאור 

שמכוונים  נראה  ְגֹדֶתיָך,  ּבִ ל  ּכָ ְקִציעֹות  ַוֲאָהלֹות  ֹמר   — במזמור  התיאורים 

י(  י,  )מל"א  ִמים. ועליה מסופר  ׂשָ ּבְ ִאים  ֹנׂשְ ים  ַמּלִ ּגְ למלכת שבא, שהגיעה עם 

ה ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה, לֹא ָבא  ִמים ַהְרּבֵ ּוְבׂשָ ר ָזָהב  ּכַ ּכִ ִרים  ֶלְך ֵמָאה ְוֶעׂשְ ן ַלּמֶ ּתֵ ַוּתִ

ֲחָך ֱא־לִֹהים ֱא־לֶֹהיָך ן ְמׁשָ ַעל ּכֵ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך. ֶמן ׂשָ ׁשֶ

)ט( ֹמר ַוֲאָהלֹות

ְגֹדֶתיָך ל ּבִ ְקִציעֹות ּכָ

ן ִמן ֵהיְכֵלי ׁשֵ

חּוָך. ּמְ י ׂשִ ִמּנִ

רֹוֶתיָך ִיּקְ נֹות ְמָלִכים ּבְ )י( ּבְ

ֶכֶתם אֹוִפיר. ַגל ִליִמיְנָך ּבְ ָבה ׁשֵ ִנּצְ

י ָאְזֵנְך ְמִעי ַבת ּוְרִאי ְוַהּטִ )יא( ׁשִ

ְך ּוֵבית ָאִביְך. ְכִחי ַעּמֵ ְוׁשִ

י הּוא ֲאֹדַנִיְך ֶלְך ָיְפֵיְך ּכִ )יב( ְוִיְתָאו ַהּמֶ

ֲחִוי לֹו. ּתַ ְוִהׁשְ

יֵרי ָעם. ַנִיְך ְיַחּלּו ֲעׁשִ ִמְנָחה ּפָ )יג( ּוַבת ֹצר ּבְ

ִניָמה ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ )יד( ּכָ

ּה. צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ִמּמִ

ֶלְך )טו( ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלּמֶ

תּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך. ּבְ

ָמֹחת ָוִגיל ׂשְ )טז( ּתּוַבְלָנה ּבִ

ֵהיַכל ֶמֶלְך. ֹבֶאיָנה ּבְ ּתְ

ַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו ָבֶניָך )יז( ּתַ

ָכל ָהָאֶרץ. ִרים ּבְ יֵתמֹו ְלׂשָ ׁשִ ּתְ

ר ָוֹדר ָכל ּדֹ ְמָך ּבְ יָרה ׁשִ )יח( ַאְזּכִ

ים ְיהֹוֻדָך ְלֹעָלם ָוֶעד. ן ַעּמִ ַעל ּכֵ
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לֹֹמה. ֶלְך ׁשְ ָבא ַלּמֶ ת ׁשְ ר ָנְתָנה ַמְלּכַ ם ַההּוא עֹוד ָלרֹב ֲאׁשֶ ַכּבֹׂשֶ

מלכת שבא לא התחתנה עם שלמה, והיא לא היתה משלש מאות נשיו ולא 

ניתן לכנות אותה  משבע מאות פילגשיו, אך האם שלמה שכב אתה? האם 

שגל הניצבת לימין המלך? הדבר איננו מפורש בכתוב, אך נאמר )מל"א י, יג( 

ודרשו חכמים  ָאָלה,  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֶחְפָצּה  ל  ּכָ ֶאת  ָבא  ׁשְ ת  ְלַמְלּכַ ָנַתן  לֹֹמה  ׁשְ ֶלְך  ְוַהּמֶ

)נדפס ברש"י, על אף שזה כנראה לא פירוש שלו(: בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר, 

והחריב הבית.

ן מתאים לכסא אותו עשה שלמה מיד לאחר  ׁשֵ ֵהיְכֵלי  ִמן  התיאור במזמור: 

ן  ׁשֵ א  ּסֵ ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ַעׂש  ַוּיַ המפגש, ועליו ישב שלמה באומרו את דברי החכמה: 

ִמְנָחה  ֶכֶתם אֹוִפיר, ולאחר מכן: ּוַבת ֹצר ּבְ הּו ָזָהב מּוָפז. והלשון: ּבְ דֹול ַוְיַצּפֵ ּגָ

יֵרי ָעם, מתאימה לתיאור מה שבא בנוסף למה שהביאה מלכת  ַנִיְך ְיַחּלּו ֲעׁשִ ּפָ
א ָזָהב ֵמאֹוִפיר,  ר ָנׂשָ שבא, מחירם מלך צור )מל"א י, יא־יג(: ְוַגם ֳאִני ִחיָרם ֲאׁשֶ

ֲעֵצי  ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ַעׂש  ַוּיַ ְיָקָרה.  ְוֶאֶבן  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ים  ַאְלֻמּגִ ֲעֵצי  ֵמֹאִפיר  ֵהִביא 

ִרים. ואם כן, ייתכן  ָ ֶלְך, ְוִכּנֹרֹות ּוְנָבִלים ַלּשׁ ים ִמְסָעד ְלֵבית ה' ּוְלֵבית ַהּמֶ ָהַאְלֻמּגִ

שהשגל הניצבת לימין המלך, עמדה מימין לכסא.

ובכל זאת, המזמור עדיין חסר. אם נפרש אותו רק על שלמה המלך, עדיין לא 

ברור הדיבור לאותה הבת )גם אם נזהה אותה כמלכת שבא(. ונראה, שכאן צריך 

המשכיל להבין עם איזו בת דברו בני קרח, ומה הם הרויחו בכך שהם בנו את 

המזמור על בסיס המזמור הקדום? מה חשוב להם לומר למלך? מיהי השגל 

שניצבת לימינו של המלך? מדוע צריך המשורר לדבר עם הבת? ומדוע היא 

צריכה לשכוח את עמה ובית אביה? ובעיקר — מדוע צריך לשורר על חתונת 

המלך? הרי כל מלך מתחתן, ומדוע צריך היה המשורר לפתוח ולומר: ֹאֵמר 

ָבר טֹוב? י ּדָ י ְלֶמֶלְך, וממה הוא חושש כאשר הוא פותח: ָרַחׁש ִלּבִ ָאִני ַמֲעׂשַ

נראה, שמתוך תולדות יהושפט מלך יהודה, כפי שהם כתובים בספר מלכים, 

ובהרחבה בספר דברי הימים, נוכל לעמוד על משמעות המזמור.

ָדִוד  ֵעיֵני ה' ּכְ ר ּבְ ׁשָ אסא אביו של יהושפט היה מלך שברוב הזמן עשה את ַהּיָ

ים  לֹוׁשִ ַנת ׁשְ ׁשְ ֱחֶלא ָאָסא ּבִ ָאִביו, ומלך עשרות שנים, אך כך נאמר על סופו: ַוּיֶ

י  ּכִ ה'  ֶאת  ָדַרׁש  לֹא  ָחְליֹו  ּבְ ְוַגם  ָחְליֹו,  ְלַמְעָלה  ַעד  ַרְגָליו  ּבְ ְלַמְלכּותֹו  ע  ָוֵתׁשַ

ֻרהּו  ְקּבְ ִעים ְוַאַחת ְלָמְלכֹו. ַוּיִ ַנת ַאְרּבָ ׁשְ ָמת ּבִ ב ָאָסא ִעם ֲאֹבָתיו ַוּיָ ּכַ ׁשְ ֹרְפִאים. ַוּיִ ּבָ

ִמים ּוְזִנים  ׂשָ א ּבְ ר ִמּלֵ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ּמִ יֻבהּו ּבַ ּכִ ׁשְ ִויד, ַוּיַ ִעיר ּדָ ָרה לֹו ּבְ ר ּכָ ְבִקְבֹרָתיו ֲאׁשֶ

דֹוָלה ַעד ִלְמֹאד. והנה, הבשמים  ֵרָפה ּגְ ְרפּו לֹו ׂשְ ׂשְ ה, ַוּיִ ִמְרַקַחת ַמֲעׂשֶ ִחים ּבְ ְמֻרּקָ

ַוֲאָהלֹות. ייתכן, שהבגדים ששרפו  ֹמר  שמלוים את התחלת המלך בפרקנו: 

באותה שריפה גדולה עד למאוד, הם הבגדים עליהם נאמר במזמור שלנו: 

ְגֹדֶתיָך. ל ּבִ ְקִציעֹות ּכָ

ַעל  ק  ְתַחּזֵ ַוּיִ יו  ְחּתָ ּתַ נֹו  ּבְ ָפט  ְיהֹוׁשָ ְמלְֹך  ַוּיִ נאמר:  אסא,  של  בנו  יהושפט,  על 

ֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי  ן ְנִציִבים ּבְ ּתֵ ֻצרֹות, ַוּיִ ָכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהּבְ ן ַחִיל ּבְ ּתֶ ָרֵאל. ַוּיִ ִיׂשְ

ִויד ָאִביו  ַדְרֵכי ּדָ י ָהַלְך ּבְ ָפט, ּכִ ר ָלַכד ָאָסא ָאִביו. ַוְיִהי ה' ִעם ְיהֹוׁשָ ֶאְפַרִים ֲאׁשֶ
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ְולֹא  ָהָלְך,  ּוְבִמְצֹוָתיו  ָרׁש  ּדָ ָאִביו  ֵלא־לֵֹהי  י  ּכִ ָעִלים.  ַלּבְ ָדַרׁש  ְולֹא  ָהִראׁשִֹנים, 

ָפט,  נּו ָכל ְיהּוָדה ִמְנָחה ִליהֹוׁשָ ּתְ ָידֹו, ַוּיִ ְמָלָכה ּבְ ֶכן ה' ֶאת ַהּמַ ָרֵאל. ַוּיָ ה ִיׂשְ ַמֲעׂשֵ ּכְ

ְוֶאת  מֹות  ַהּבָ ֶאת  ֵהִסיר  ְועֹוד  ַדְרֵכי ה',  ּבְ ִלּבֹו  ּה  ְגּבַ ַוּיִ ָלרֹב.  ְוָכבֹוד  ר  ֹעׁשֶ ַוְיִהי לֹו 

ִרים ִמיהּוָדה. כמו על שלמה, שהיה שלום בימיו, מסופר בתחילת מלכותו  ָהֲאׁשֵ

ר ְסִביבֹות ְיהּוָדה, ְולֹא  ל ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ַחד ה' ַעל ּכָ של יהושפט: ַוְיִהי ּפַ

ָפט. ִנְלֲחמּו ִעם ְיהֹוׁשָ

ליהושפט היה עושר וכבוד לרוב, ואולי מתוך כך הוא התחתן עם אחאב מלך 

ישראל. כלומר, בנו של יהושפט מלך יהודה )יורם(, היה נשוי לבתו של אחאב 

ְוֶיֶתר  )מל"א כב, לט(:  וכך כתוב  )עתליה(. לאחאב היו היכלי שן,  מלך ישראל 

ָנה, ֲהלֹוא  ר ּבָ ָנה ְוָכל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ר ּבָ ן ֲאׁשֶ ֵ ה ּוֵבית ַהּשׁ ר ָעׂשָ ְבֵרי ַאְחָאב ְוָכל ֲאׁשֶ ּדִ

ָרֵאל. מן היכלי שן יצא יהושפט,  ִמים ְלַמְלֵכי ִיׂשְ ְבֵרי ַהּיָ תּוִבים ַעל ֵסֶפר ּדִ ֵהם ּכְ

ובנות מלכים הגיעו להתחתן איתו.

י  ְמִעי ַבת ּוְרִאי ְוַהּטִ מה המשורר אומר לבת המלך אחאב שבאה להתחתן? ׁשִ

ּוֵבית ָאִביְך. כלומר, אם תעזבי את בית אביך, ותצטרפי  ְך  ַעּמֵ ְכִחי  ְוׁשִ ָאְזֵנְך, 
לגמרי לבית יהודה, הרי שהנישואין יעלו יפה. ואולם, בפועל כתוב על יורם 

ת ַאְחָאב  י ּבַ ית ַאְחָאב, ּכִ ר ָעׂשּו ּבֵ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֶדֶרְך ַמְלֵכי ִיׂשְ ֶלְך ּבְ )דבה"ב כא, ו(: ַוּיֵ

ֵעיֵני ה'. אותה בת, במקום לקרב את בית ישראל  ַעׂש ָהַרע ּבְ ה, ַוּיַ ָ ָהְיָתה ּלֹו ִאּשׁ

לבית יהודה, הפכה את בית יהודה להיות כבית ישראל.

בני קרח במזמור שעשו אמרו למלך יהושפט: אנו מקווים שהבת של אחאב, 

שאתה מכניס לביתך, תהיה רק כמלכת שבא, שמתפעלת ממה שקורה אצלך, 

ואולם, אם  ָבר טֹוב.  ּדָ י  ִלּבִ ָרַחׁש  זה:  רע, במקרה  היא לא מביאה איתה  אך 

ומהחיבור אל  להיזהר מפניה  בית אביה, עלינו  חלילה הבת לא תשכח את 

ע, ואז תתקיים התפילה  ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ֶדק ַוּתִ הרע, ולוואי שיתקיים גם בך ָאַהְבּתָ ּצֶ

הלב,  רחישת  התרחשה  לא  הלב,  לצער  ָבֶניָך.  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך  ַחת  ּתַ לשלמה: 

ובפועל — החיבור עם בית אחאב הוביל לדברים לא טובים, אך המזמור עומד 

בפנינו כתפילה לעתיד טוב. 
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.


