
ב"ה

ְתרּוָעה / תהילים פרק מ״ז ָעָלה ֱא־לִֹהים ּבִ
שאול יונתן וינגורט

שעולם  לכך  שמובילה  כולם,  העמים  הכנעת  את  כוללת  ה'  המלכת 

מריעים לא־להים, וכאשר ה' יושב על כסאו באים נדיבי העמים ומגיני 

הארץ כדי להלל אותו. שני השלבים בטקס ההמלכה דומים לשלבים 

נופלים  כולם  העמים  את  ראו  קרח  בני  ודם.  בשר  מלך  המלכת  בטקס 

באופן ניסי, ומתוך כך שבו והמליכו את ה'.

ַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור. )א( ַלְמַנּצֵ

ְקעּו ָכף ָהִריעּו  ים ּתִ ל ָהַעּמִ  )ב( ּכָ

ה. קֹול ִרּנָ ֵלא־לִֹהים ּבְ

ל  דֹול ַעל ּכָ י ה' ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ּגָ )ג( ּכִ

ָהָאֶרץ.

ינּו, ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ )ד( ַיְדּבֵ

ַחת ַרְגֵלינּו. ים ּתַ ּוְלֻאּמִ

)ה( ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו,

ר ָאֵהב. אֹון ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֶאת ּגְ

ֶסָלה.

ְתרּוָעה, )ו( ָעָלה ֱא־לִֹהים ּבִ

קֹול ׁשֹוָפר. ה' ּבְ

נּו  רּו ְלַמְלּכֵ רּו ַזּמְ רּו ֱא־לִֹהים ַזּמֵ )ז( ַזּמְ

רּו. ַזּמֵ

רּו.  ל ָהָאֶרץ ֱא־לִֹהים ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ )ח( ּכִ

יל. ּכִ ַמׂשְ

)ט( ָמַלְך ֱא־לִֹהים ַעל ּגֹוִים,

קֹול ׁשֹוָפר. מרכז  ְתרּוָעה, ה' ּבְ המזמור הוא: ָעָלה ֱא־לִֹהים ּבִ

מתואר שא־להים עולה בתרועה, ואילו ה' — בקול 

שופר. על איזו עלייה מדובר כאן? ומה עושה ה' עם קול השופר?

ל  החלק הראשון במזמור )ב־ה. 33 מילים( מדבר על עליה בתרועה: ּכָ

ְקעּו ָכף?  ה. מהו פירוש המילים ּתִ קֹול ִרּנָ ים ָהִריעּו ֵלא־לִֹהים ּבְ ָהַעּמִ
ים  ַעּמִ ְנִדיֵבי  בפשטות, זו עריבות והתערבות, כמו בסיום המזמור: 

ִני  ֶנֱאָספּו. וכך משמשים המילים הללו בפסוקים של ספר משלי: ְבּ
ּתֹוֵקַע  ֵלב  ֲחַסר  ָאָדם  ו, א(.  )משלי  יָך  ֶפּ ַכּ ר  ַלָזּ ַקְעָתּ  ָתּ ְלֵרֶעָך  ָעַרְבָתּ  ִאם 

ֹעְרִבים  ִהי ְבֹתְקֵעי ָכף ַבּ ה ִלְפֵני ֵרֵעהּו )משלי יז, יח(. ַאל ְתּ ף ֹעֵרב ֲעֻרָבּ ָכּ

אֹות )משלי כב, כו(. עם זאת, נראה שניתן לראות במילים הללו  ַמָשּׁ

רמז למפגש הראשון בין העמים לבין עם ישראל, בין שרו של עשו 

ף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב  ַקע ַכּ ַכף ְיֵרכֹו ַוֵתּ ע ְבּ ַגּ י לֹא ָיֹכל לֹו ַוִיּ ְרא ִכּ לבין יעקב: ַוַיּ

ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו )בראשית לב, כו(. אמנם אצלנו זהו שורש ת.ק.ע. ושם  ְבּ

זהו שורש י.ק.ע. ואולם, נראה כי תקיעת הכף של העמים במזמור 

שלנו, היא תיקון לאותה נקיעת הכף של יעקב.

י ה' ֶעְליֹון  העליה בתרועה באה בעקבות נוראותיו של ה' וגדולתו, ּכִ

ינּו,  ְחּתֵ ּתַ ים  ַעּמִ ר  ַיְדּבֵ כאשר  ורק  ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ַעל  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  נֹוָרא, 
ַחת ַרְגֵלינּו, מתגלה כיצד ה' ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו, ֶאת  ים ּתַ ּוְלֻאּמִ
ר ָאֵהב. מתי העמים יריעו? מתי שכולם יהיו תחתינו.  אֹון ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ּגְ
אֹון  ְגּ י ֶאת  ַבְרִתּ ְוָשׁ מהו גאון יעקב? בפסוקי התוכחה בתורה נאמר: 

ֶכם )ויקרא כו, יט(, ופירש רש"י שזהו בית המקדש, על פי הפסוק:  ֻעְזּ

ֶכם  ַנְפְשׁ ּוַמְחַמל  ֵעיֵניֶכם  ַמְחַמד  ֶכם  ֻעְזּ אֹון  ְגּ י  ִשׁ ִמְקָדּ ֶאת  ל  ְמַחֵלּ ִהְנִני 

)יחזקאל כד, כא(.



לאחר החלק הראשון של המזמור, בא החלק השני, ובו נראה פירוש למילים 

קֹול ׁשֹוָפר. ה' ּבְ

רּו  ַזּמְ רּו  ַזּמֵ רּו ֱא־לִֹהים  החלק השני )ז־י. 34 מילים( פותח בתיאור הזימרה: ַזּמְ

יל. ולאחר מכן מתואר  ּכִ רּו. ַמׂשְ ל ָהָאֶרץ ֱא־לִֹהים ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ רּו. ּכִ נּו ַזּמֵ ְלַמְלּכֵ
א ָקְדׁשֹו.  ּסֵ ב ַעל ּכִ המימוש של המלכות: ָמַלְך ֱא־לִֹהים ַעל ּגֹוִים, ֱא־לִֹהים ָיׁשַ

י  הישיבה על הכסא כוללת גם את האסיפה של הנכבדים — מלכי העמים וָמִגּנֵ

ֶאֶרץ — ומעבר לעליה הראשונית, עתה הוא ְמֹאד ַנֲעָלה. הפעם, לא מכונה עם 
ישראל בשמו ַיֲעֹקב, שמסמל את המאבקים עד להכרעה ולתקיעת הכף, אלא 

ַעם ֱא־לֵֹהי ַאְבָרָהם, המסמל את ההכרה באחדות ה'.

נראה, כי שני חלקי הפרק מקבילים לשני חלקים בטקס המלכת ה', מעין מה 

)ב(  שמוצאים בטקס המלכת בשר ודם — )א( המלכה בתרועה עם כל העם, 

עליה לכסא עם ברכות של הנכבדים. בהמלכת שלמה נאמר )מל"א א, לט־מז(: 

ֹוָפר  ּשׁ ְתְקעּו ַבּ לֹֹמה, ַוִיּ ח ֶאת ְשׁ ְמַשׁ ֶמן ִמן ָהֹאֶהל ַוִיּ ֵהן ֶאת ֶקֶרן ַהֶשּׁ ח ָצדֹוק ַהֹכּ ַקּ ַוִיּ

ִלים  ְמַחְלּ ְוָהָעם  ַאֲחָריו,  ָהָעם  ָכל  ֲעלּו  ַוַיּ לֹֹמה.  ְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ְיִחי  ָהָעם:  ל  ָכּ אְמרּו  ַוֹיּ

לֹֹמה ַעל  ב ְשׁ קֹוָלם ... ְוַגם ָיַשׁ ַקע ָהָאֶרץ ְבּ ָבּ ְמָחה ְגדֹוָלה ַוִתּ ֵמִחים ִשׂ ֲחִלִלים ּוְשׂ ַבּ

ִוד ֵלאֹמר: ֵייֵטב  ֶלְך ָדּ ֶלְך ְלָבֵרְך ֶאת ֲאֹדֵנינּו ַהֶמּ אּו ַעְבֵדי ַהֶמּ לּוָכה. ְוַגם ָבּ א ַהְמּ ֵסּ ִכּ

זה  ְסֶאָך. ומעין  ִמִכּ ְסאֹו  ִכּ ֶאת  ל  ִויַגֵדּ ֶמָך  ִמְשּׁ לֹֹמה  ְשׁ ם  ֵשׁ ֶאת  ]ֱא־לִֹהים[  )א־להיך( 

ֶזר ְוֶאת  ן ָעָליו ֶאת ַהֵנּ ֵתּ מצאנו גם בהמלכת יואש מלך יהודה )מל"ב יא, יב־יד(: ַוִיּ

ֶלְך ֹעֵמד  ה ַהֶמּ ֶלְך ... ְוִהֵנּ אְמרּו: ְיִחי ַהֶמּ ּכּו ָכף ַוֹיּ ֻחהּו ַוַיּ ְמָשׁ ְמִלכּו ֹאתֹו ַוִיּ ָהֵעדּות ַוַיּ

ֵמַח ְוֹתֵקַע  ֶלְך ְוָכל ַעם ָהָאֶרץ ָשׂ ִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֶאל ַהֶמּ ׂ ט, ְוַהָשּ ָפּ ְשׁ ִמּ ַעל ָהַעּמּוד ַכּ

ֲחֹצְצרֹות. בחלק הראשון של המזמור שלנו באים כל העמים וממליכים את  ַבּ

ה' בתרועה, ובחלק השני של המזמור שלנו יושב ה' על הכסא, ומתעלה מכך 

שמברכים אותו נדיבי העמים ומגיני הארץ.

מתי התעוררו בני קרח לשיר על מלכות ה'? והיכן הם ראו שה' בחר נחלה 

ואוהב את גאון יעקב?

ניתן להציע הקשר היסטורי למזמור, כאשר אנו מעיינים בו בתוך ההקשר בו 

הוא נמצא בתהילים — בין מזמור מו למזמור מח. במזמור הקודם מתארים 

בני קרח את המחסה שהם מוצאים בא־להים, ועל אף שיש להם צרות הם לא 

לירושלים,  עוזר  א־להים  בוקר  לפנות  זזים.  וההרים  הארץ  כאשר  מפחדים 

והגויים והממלכים זזים כאשר ה' נותן בקולו. ה' משבית מלחמות ושורף את 

העגלות באש. ואולם, אין זה ניצחון טבעי, אלא ניצחון ניסי, שה' משבית בו 

מלחמות, והוא מתרומם מתוך כך שאנחנו מרפים. במזמור הבא מתארים בני 

קרח את הגויים שעולים על ירושלים, אך פתאום הם רעדה אחזתם כאשר הם 

רואים את גדולת ה' בירושלים. האם ניתן למצוא הד היסטורי למאורע זה?

ֶהם  ְוִעּמָ ַעּמֹון  ּוְבֵני  מֹוָאב  שְבֵני  מסופר,  א־כג(  כ,  )דה"ב  הימים  דברי  בספר 

א  ּבָ ֵלאֹמר:  ָפט  ִליהֹוׁשָ ידּו  ּגִ ַוּיַ ֹבאּו  ַוּיָ ְלָחָמה.  ַלּמִ ָפט  ְיהֹוׁשָ ַעל  באו  ֵמָהַעּמֹוִנים 

ָרא,  ַוּיִ ִדי.  ּגֶ ֵעין  ִהיא  ָמר  ּתָ ַחְצצֹון  ּבְ ם  ְוִהּנָ ֵמֲאָרם,  ם,  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  ָרב  ָהמֹון  ָעֶליָך 

ל ְיהּוָדה. יהושפט נענה  ְקָרא צֹום ַעל ּכָ ָניו ִלְדרֹוׁש ַלה', ַוּיִ ָפט ֶאת ּפָ ן ְיהֹוׁשָ ּתֵ ַוּיִ

א ָקְדׁשֹו. ּסֵ ב ַעל ּכִ ֱא־לִֹהים ָיׁשַ

ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱא־לֵֹהי ַאְבָרָהם, )י( ְנִדיֵבי ַעּמִ

י ֶאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעָלה. י ֵלא־לִֹהים ָמִגּנֵ ּכִ
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ִוי ִמן  ְנָיה ַהּלֵ ן ַמּתַ ן ְיִעיֵאל ּבֶ ָנָיה ּבֶ ן ּבְ ן ְזַכְרָיהּו ּבֶ בתפילתו, ונאמר כך: ְוַיֲחִזיֵאל ּבֶ

ֵבי  ְוֹיׁשְ יבּו ָכל ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר: ַהְקׁשִ ָהל.  ַהּקָ תֹוְך  ּבְ ֵני ָאָסף, ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ה'  ּבְ

ֵני  ַחּתּו ִמּפְ יְראּו ְוַאל ּתֵ ם ַאל ּתִ ָפט, ּכֹה ָאַמר ה' ָלֶכם, ַאּתֶ ֶלְך ְיהֹוׁשָ ם ְוַהּמֶ ַלִ ְירּוׁשָ

ם  י ֵלא־לִֹהים. ָמָחר, ְרדּו ֲעֵליֶהם, ִהּנָ ְלָחָמה ּכִ י לֹא ָלֶכם ַהּמִ ה, ּכִ ֶהָהמֹון ָהָרב ַהּזֶ

ָלֶכם  ְירּוֵאל. לֹא  ר  ִמְדּבַ ֵני  ּפְ ַחל,  ַהּנַ סֹוף  ּבְ ֹאָתם  ּוְמָצאֶתם  יץ,  ַהּצִ ַמֲעֵלה  ּבְ ֹעִלים 

ם, ַאל  ַלִ ֶכם ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ בּו, ִעְמדּו, ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ִעּמָ ֹזאת, ִהְתַיּצְ ֵחם ּבָ ְלִהּלָ

ֶכם. ַחּתּו, ָמָחר ְצאּו ִלְפֵניֶהם ַוה' ִעּמָ יְראּו ְוַאל ּתֵ ּתִ

ְיהּוָדה  ְוָכל  ָאְרָצה  ִים  ַאּפַ ָפט  ְיהֹוׁשָ ּקֹד  ַוּיִ הנבואה,  את  קיבל  יהושפט  ואכן, 

ֲחֹות ַלה'. ומסופר, שמיד כאשר קיבלו את  ּתַ ם ָנְפלּו ִלְפֵני ה' ְלִהׁשְ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ ְוֹיׁשְ

ֱא־לֵֹהי  ַלה'  ל  ְלַהּלֵ ְרִחים,  ַהּקָ ֵני  ּבְ ּוִמן  ָהִתים,  ַהּקְ ֵני  ּבְ ִמן  ם  ַהְלִוּיִ ֻקמּו  ַוּיָ הנבואה: 

דֹול ְלָמְעָלה. קֹול ּגָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

כאשר בני קרח קמו להלל לה', כנראה הם אמרו את מזמור מו: ֱא־לִֹהים ָלנּו 

ָהִמיר ָאֶרץ, ּוְבמֹוט ָהִרים  ן לֹא ִניָרא ּבְ ַמֲחֶסה ָוֹעז, ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד. ַעל ּכֵ

ים. ֵלב ַיּמִ ּבְ

קֹוַע, ּוְבֵצאָתם ָעַמד  ר ּתְ ְצאּו ְלִמְדּבַ ימּו ַבּבֶֹקר, ַוּיֵ ּכִ ׁשְ מה היה בסופו של דבר? ַוּיַ

ה' ֱא־לֵֹהיֶכם ְוֵתָאֵמנּו,  ם, ַהֲאִמינּו ּבַ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ ָמעּוִני ְיהּוָדה ְוֹיׁשְ ָפט ַוּיֹאֶמר: ׁשְ ְיהֹוׁשָ

ּוְמַהְלִלים  ַלה',  ְמׁשֲֹרִרים  ֲעֵמד  ַוּיַ ָהָעם,  ֶאל  ַעץ  ּוָ ַוּיִ ְוַהְצִליחּו.  ִבְנִביָאיו  ַהֲאִמינּו 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבֵעת  ה' ּכִ ֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְוֹאְמִרים: הֹודּו ַלָ ְלַהְדַרת ֹקֶדׁש, ּבְ

ִאים  ַהּבָ ִעיר  ׂשֵ ְוַהר  מֹוָאב  ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ַעל  ְמָאְרִבים  ה'  ָנַתן  ה,  ּוְתִהּלָ ה  ְבִרּנָ ֵהֵחּלּו 

ִמיד,  ִעיר ְלַהֲחִרים ּוְלַהׁשְ ֵבי ַהר ׂשֵ ֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב ַעל ֹיׁשְ ַעְמדּו ּבְ ֵגפּו. ַוּיַ ּנָ ִליהּוָדה, ַוּיִ

ה  ְצּפֶ ַהּמִ ַעל  א  ּבָ ִויהּוָדה  ִחית.  ְלַמׁשְ ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש  ָעְזרּו  ִעיר  ׂשֵ ֵבי  יֹוׁשְ ּבְ ּוְכַכּלֹוָתם 

ֵליָטה. ָגִרים ֹנְפִלים ַאְרָצה, ְוֵאין ּפְ ם ּפְ ְפנּו ֶאל ֶהָהמֹון, ְוִהּנָ ר, ַוּיִ ְדּבָ ַלּמִ

ית  ּבִ הנס הגדול שמתואר בדברי הימים, הוא מה שמתואר במזמור הקודם: ַמׁשְ

ֵאׁש. ומעתה,  ֹרף ּבָ ץ ֲחִנית, ֲעָגלֹות ִיׂשְ ר ְוִקּצֵ ּבֵ ת ְיׁשַ ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ, ֶקׁשֶ

ָאֶרץ.  ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ פנו בני קרח לכל העם ואמרו: ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה', ֲאׁשֶ

ָאֶרץ. ההצלה הובילה  ּגֹוִים ָארּום ּבָ י ָאֹנִכי ֱא־לִֹהים, ָארּום ּבַ וגם: ַהְרּפּו ּוְדעּו ּכִ

לשמחה בירושלים, כמו שכתוב במזמור, וכך כתוב גם בסיפור )דה"ב כ, כז־כח(: 

ְמָחה,  ׂשִ ם ּבְ ַלִ ם ָלׁשּוב ֶאל ְירּוׁשָ ֹראׁשָ ָפט ּבְ ם ִויהֹוׁשָ ַלִ ל ִאיׁש ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ בּו ּכָ ׁשֻ ַוּיָ

ית  ְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות ּוַבֲחֹצְצרֹות ֶאל ּבֵ ם ּבִ ַלִ ֹבאּו ְירּוׁשָ ָחם ה' ֵמאֹוְיֵביֶהם. ַוּיָ ּמְ י ׂשִ ּכִ

ה'.

מז  מזמור  וזהו  ה',  של  מחדש  המלכה  הייתה  לירושלים  זו  שעליה  ייתכן, 

בתהילים. החלק הראשון במזמור הוא גילוי ה' הגדול והנורא, ומתוך הדברת 

העמים מסכימים להמליך את ה', ואילו החלק השני הוא ירושלים בתפארתה 

— ה' יושב על כסאו לאחר המלחמות ונדיבי עמים נאספים כדי לרומם אותו.
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