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ָרה ֶאל ֹחק / תהילים פרק ב׳ ֲאַסּפְ
שאול יונתן וינגורט

ולועג למי שלא מוכן לקבל את  בנו, ושוחק  ה' מתייחס אל המלך כאל 

עולו של מלך המשיח. העצה היעוצה — להצטרף למלך ולהיסטוריה 

ועצה כלפי  ֹחק,  ֶאל  ָרה  ֲאַסּפְ פנים —  כלפי  זו עצה  שמכוונת מלמעלה. 

ן ֶיֱאַנף. קּו ַבר ּפֶ ְ הגויים — ַנּשׁ

ים ֶיְהּגּו ִריק. ה ָרְגׁשּו גׂוִים, ּוְלֻאּמִ )א( ָלּמָ

בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ, ְורׂוְזִנים נׂוְסדּו  )ב( ִיְתַיּצְ

ָיַחד,

יחׂו. ַעל ה' ְוַעל ְמׁשִ

ִליָכה  ָקה ֶאת מׂוְסרׂוֵתימׂו, ְוַנׁשְ )ג( ְנַנּתְ

ּנּו ֲעֹבֵתימׂו. ִמּמֶ

ָחק, ֲא־ֹדָני ִיְלַעג  ַמִים ִיׂשְ ָ ּשׁ ב ּבַ )ד( יׂוׁשֵ

ָלמׂו.

ר ֵאֵלימׂו ְבַאּפׂו, ּוַבֲחרׂונׂו  )ה( ָאז ְיַדּבֵ

ְיַבֲהֵלמׂו.

י. י, ַעל ִצּיׂון ַהר ָקְדׁשִ י ַמְלּכִ )ו( ַוֲאִני ָנַסְכּתִ

ָרה ֶאל ֹחק, )ז( ֲאַסּפְ

ה' ָאַמר ֵאַלי:

יָך. ה, ֲאִני ַהּיׂום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ּבְ

ָנה גׂוִים ַנֲחָלֶתָך,  י ְוֶאּתְ ּנִ ַאל ִמּמֶ )ח( ׁשְ

ְתָך ַאְפֵסי ָאֶרץ. ַוֲאֻחּזָ

ְכִלי יׂוֵצר  ְרֶזל, ּכִ ֶבט ּבַ ׁשֵ ֹרֵעם ּבְ )ט( ּתְ

ֵצם. ַנּפְ ּתְ

ים ֶיְהּגּו המזמור  ה ָרְגׁשּו גׂוִים, ּוְלֻאּמִ פותח בתמיהה: ָלּמָ

ִריק )=ידברו דברים ריקים(. מה עושים הגויים? 
יחׂו  בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ, ְורׂוְזִנים נׂוְסדּו )=התייעצו( ָיַחד, ַעל ה' ְוַעל ְמׁשִ ִיְתַיּצְ
ּנּו  ִליָכה ִמּמֶ ָקה ֶאת מׂוְסרׂוֵתימׂו )=הרצועות שלהם(, ְוַנׁשְ )=מלכו( — ְנַנּתְ

ב  יׂוׁשֵ הגויים?  למעשי  ה'  תגובת  ומה  שלהם(.  )=החבלים  ֲעֹבֵתימׂו 
בכעס  אליהם  מדבר  ה'  בלעגו,  ָלמׂו.  ִיְלַעג  ֲא־ֹדָני  ָחק,  ִיׂשְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
ר ֵאֵלימׂו ְבַאּפׂו, ּוַבֲחרׂונׂו ְיַבֲהֵלמׂו. נראה, כי  ומבהיל אותם: ָאז ְיַדּבֵ

לא מופיע במזמור שלנו תוכן הדיבור של ה' בכעסו, שכן זהו דיבור 

ולא  עושה,  שה'  מה  את  מתאר  הבא,  הפסוק  ולעג.  שחוק  מתוך 

י. זהו חלקו  י, ַעל ִצּיׂון ַהר ָקְדׁשִ י ַמְלּכִ את דיבורו באפו: ַוֲאִני ָנַסְכּתִ

הראשון של המזמור )א־ו. 41 מילים(, הכולל תיאור של מעשי הגויים, 

ואת מעשה ה' שקובע את ההיסטוריה.

נראה, כי לחלק הראשון במזמור נכון לצרף גם את שלש המילים 

אלו  מילים  אמנם,  ֹחק.  ֶאל  ָרה  ֲאַסּפְ הבא:  הפסוק  של  הראשונות 

ה,  ִני ַאּתָ נאמרות מפי המלך, שאומר בהמשך הפסוק: ה' ָאַמר ֵאַלי: ּבְ

יָך, אך המובן שלהם שייך לחלק הראשון — ישנו  ְיִלְדּתִ ַהּיׂום  ֲאִני 
חוק א־להי, והוא המכתיב את ההיסטוריה כולה. מתוך כך מתחזקת 

ה ָרְגׁשּו גׂוִים. התמיהה בראשו של המזמור: ָלּמָ

ְתָך  ַוֲאֻחּזָ ַנֲחָלֶתָך,  גׂוִים  ָנה  ְוֶאּתְ י  ּנִ ִמּמֶ ַאל  ׁשְ למלך?  ה'  אמר  מה 

חרס(  )=כלי  יׂוֵצר  ְכִלי  ּכִ ְרֶזל,  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ )=תשברם(  ֹרֵעם  ּתְ ָאֶרץ.  ַאְפֵסי 
ֵצם. ומעתה, פונה המזמור אל הגויים, מתוך ההנחה שה' מנהל  ַנּפְ ּתְ
ׁשְֹפֵטי  )=קחו מוסר(  ְסרּו  ִהּוָ ילּו,  ּכִ ַהׂשְ ְמָלִכים  ה  ְוַעּתָ את ההיסטוריה: 

קּו ַבר )=הצטרפו לבן,  ְ ַנּשׁ ְרָעָדה.  ּבִ ְוִגילּו  ִיְרָאה,  ּבְ ִעְבדּו ֶאת ה'  ָאֶרץ. 
ְמַעט )=רגע קטן(  י ִיְבַער ּכִ ן ֶיֱאַנף )=יכעס, ה'( ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך, ּכִ המלך( ּפֶ



ַאּפׂו. בחלק השני של המזמור )ז־יב. 44 מילים( ישנה פניה ישירה אל הגויים, 
שכדאי להם להפנים את הדרך בה ההיסטוריה 'מתגלגלת' ולא לצאת כנגד 

ה' ומשיחו, אלא לקבל אותו.

ֵרי  ַאְשׁ א:  מזמור  פתיחתו של  את  מזכיר  בׂו,  חׂוֵסי  ל  ּכָ ֵרי  ַאׁשְ המזמור:  סיום 

ָהִאיׁש, וחכמים אף הציעו לראות במזמורים הללו מזמור אחד )ברכות י, א(: כל 
פרשה שהיתה חביבה על דוד, פתח בה ב"אשרי" וסיים בה ב"אשרי". פתח 

ב"אשרי", דכתיב: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים 

לא עמד ובמושב לצים לא ישב", וסיים ב"אשרי", דכתיב: "נשקו בר פן יאנף 

ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו".

את  נסך  ה'  לפרשיה שבה  לפנות  נראה, שעלינו  מדובר?  עליו  המלך  מיהו 

ֶלְך  ִוד ... ַוֵיּ ִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיׂון, ִהיא ִעיר ָדּ ד ָדּ ְלֹכּ מלכו על ציון )שמו"ב ה, ז־יב(: ַוִיּ

ַלח ִחיָרם ֶמֶלְך ֹצר ַמְלָאִכים ֶאל  ְשׁ ִוד ָהלׂוְך ְוָגדׂול ַוה' ֱא־לֵֹהי ְצָב־אׂות ִעּמׂו. ַוִיּ ָדּ

י  ִכּ ִוד  ָדּ ַדע  ַוֵיּ ְלָדִוד.  ַבִית  ְבנּו  ַוִיּ ִקיר,  ֶאֶבן  י  ְוָחָרֵשׁ י ֵעץ  ְוָחָרֵשׁ ֲאָרִזים  ַוֲעֵצי  ִוד,  ָדּ

ָרֵאל. עם זאת,  ֲעבּור ַעּמׂו ִיְשׂ א ַמְמַלְכּתׂו ַבּ ׂ ָרֵאל, ְוִכי ִנֵשּ ֱהִכינׂו ה' ְלֶמֶלְך ַעל ִיְשׂ

נראה כי אין להסתכל על דוד כעל המלך עליו נאמר המזמור, והכינוי למלך 

כבנו של ה' נאמר דווקא לבנו של דוד — שלמה. כאשר ה' הניח לדוד מכל 

י ִיְמְלאּו ָיֶמיָך  אויביו, והוא ביקש לבנות בית לה', אמר לו ה' )שמו"ב ז, יב־יד(: ִכּ

ֶעיָך ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת  ר ֵיֵצא ִמֵמּ ַכְבָתּ ֶאת ֲאֹבֶתיָך ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶשׁ ְוָשׁ

א ַמְמַלְכּתׂו ַעד עׂוָלם. ֲאִני ֶאְהֶיה  ֵסּ י ֶאת ִכּ ִמי, ְוֹכַנְנִתּ ִית ִלְשׁ ַמְמַלְכּתׂו. הּוא ִיְבֶנה ַבּ

ֵני  ים ּוְבִנְגֵעי ְבּ ֶבט ֲאָנִשׁ ׁשֵ יו ּבְ ַהֲעֹותֹו ְוֹהַכְחּתִ ר ּבְ י ְלֵבן, ֲאׁשֶ ּלׂו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה ִלּ

ָאָדם. כלומר, כינון ממלכתו של שלמה היא פתיחה של יחסי אב ובן — בין 

ה' לבין המלך.

ְתָך  ַוֲאֻחּזָ ַנֲחָלֶתָך,  גׂוִים  ָנה  ְוֶאּתְ י  ּנִ ִמּמֶ ַאל  ׁשְ המעניין:  הביטוי  גם  כי  נראה, 

אֶמר   ַאְפֵסי ָאֶרץ. מתאים לחלומו של שלמה בתחילת מלכותו )מל"א ג, ה־יג(: ַוֹיּ
ָבר  ַאְלָתּ ֶאת ַהָדּ ר ָשׁ אֶמר ֱא־לִֹהים ֵאָליו: ַיַען ֲאֶשׁ ן ָלְך ... ַוֹיּ ַאל ָמה ֶאֶתּ ֱא־לִֹהים: ְשׁ

ַאְלָתּ ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך,  ר, ְולֹא ָשׁ ָך ֹעֶשׁ ַאְלָתּ ְלּ ים, ְולֹא ָשׁ ָך ָיִמים ַרִבּ ַאְלָתּ ְלּ ה, ְולֹא ָשׁ ַהֶזּ

י ְלָך ֵלב ָחָכם  ה ָנַתִתּ ְדָבֶריָך, ִהֵנּ יִתי ִכּ ה ָעִשׂ ט. ִהֵנּ ָפּ ֹמַע ִמְשׁ ָך ָהִבין ִלְשׁ ַאְלָתּ ְלּ ְוָשׁ

ַאְלָתּ  ר לֹא ָשׁ מׂוָך. ְוַגם ֲאֶשׁ מׂוָך לֹא ָהָיה ְלָפֶניָך, ְוַאֲחֶריָך לֹא ָיקּום ָכּ ר ָכּ ְוָנבׂון, ֲאֶשׁ

ל ָיֶמיָך. ה'  ָלִכים ׇכּ ְמּ ַבּ ר לֹא ָהָיה ָכמׂוָך ִאיׁש  בׂוד, ֲאֶשׁ ם ָכּ ַגּ ר  ם ֹעֶשׁ י ָלְך, ַגּ ָנַתִתּ

הציע לשלמה לשאול את נפש אויביו, אך לבסוף זו מתנה מלמעלה, הבאה 

בנוסף לבקשתו ל"לב שומע".

ֹחק, כאילו שלמה  ֶאל  ָרה  ֲאַסּפְ ולדרוש את הפסוק:  יש מקום לשוב  מעתה, 

אומר על עצמו שהוא יצטרף לסיפור של עם ישראל וישמור את חוקי ה', כמו 

ִויד  ר ָהַלְך ָדּ ֲאֶשׁ י ּוִמְצוַֺתי, ַכּ ֹמר ֻחַקּ ְדָרַכי ִלְשׁ ֵלְך ִבּ שאמר לו ה' )מל"א ג, יד(: ְוִאם ֵתּ

י ֶאת ָיֶמיָך. ָאִביָך, ְוַהֲאַרְכִתּ

ְפֵטי ָאֶרץ. ְסרּו ׁשֹ ילּו, ִהּוָ ּכִ ה ְמָלִכים ַהׂשְ )י( ְוַעּתָ

ְרָעָדה. ִיְרָאה, ְוִגילּו ּבִ )יא( ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ

ן ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך, קּו ַבר ּפֶ ְ )יב( ַנּשׁ

ְמַעט ַאּפׂו, י ִיְבַער ּכִ ּכִ

ל חׂוֵסי בׂו. ֵרי ּכָ ַאׁשְ
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