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רוני גולדשטיין

החלק הראשון של המאמר מבסס את הטענה שיש לקשור את פסוקים 8–9 בדב' לב לפסוק 43 שם 

ולראות בהם חלק מהמנון קדום שיצר זיקה בין הפיכתו של ה' לראש הפנתאון ובין חלוקת הנחלות 

המכונה  חיבור  באמצעות  ובייחוד  מסופוטמיים,  מקורות  באמצעות  מתבארת  זו  טענה  לאלים. 

המכונה  השגבה,  והמנון  אויבו,  על  ַמְרֻּדְך  של  ניצחונו  אודות  על  והמספר  אנמשרה',  'תבוסת 

הנחלות  בחלוקת  העוסקות  פסקאות  קיימות  הללו  בחיבורים  לאשתר'.  הסינקרטיסטי  'ההמנון 

הגאוגרפיות בין האלים השונים בקשר להשגבתו של אחד מהם. יש באלה כדי לחזק את ההשערה 

שזהו ההקשר המקורי של פסוקים 8–9, 43 בשירת האזינו.

לחלוקת  אף  שימשה  האלים  בין  החלוקה  על  שהמסורת  מלמדות  המסופוטמיות  המקבילות 

נחלות גאוגרפיות ביניהם, כמו במסורת המקראית, ומסייעות להבנת פרטים נוספים בפסוקים 

יכלו להתבאר כבר בעת  ניתן לשער עתה שהפסוקים בדב' לב  בדב' לב. לאור מקבילות אלה 

כן  כמו  מיוחד.  חלק  לעצמו  נטל  ושהוא  הנחלות,  מחלק  הוא  שה'  לכך  כמכוונים   – חיבורם 

ניצחון האל על  נכלל מוטיב  ה' הקדום המשוקע בשירת האזינו  מסתבר שגם במזמור השגבת 

אויביו, ושסופו של פסוק 43 בדב' לב, המדבר על אויבי ישראל כעל אויביו של ה', היה בעיקרו 

ובפרט  נוספים,  לכתובים  המשוער  המזמור  זיקת  גם  מתבארת  זאת  לאור  זה.  ממזמור   חלק 

לתהילים פב.

חלקו השני של המאמר דן בהשלכות של המקורות המסופוטמיים הללו על פירושו של תה' 

מז. יסודות שונים במזמור זה מתבארים לאור המקבילות המסופוטמיות, ששם השגבת האלים, 

חלוקת הנחלות ומלחמתו של האל באויביו כרוכות זו בזו. נראה כי לצד הכרת העמים במלכות ה' 

 נכלל בתה' מז תיאור של השגבתו מעל שאר האלים, ובאופן זה מתפרשים תיאור עלייתו של ה' 

)פסוקים 6, 10( וישיבתו על כיסאו )פסוק 9(.

10 ובפרט לביאור הביטוי  הִקרבה לחיבורים המסופוטמיים מסייעת גם לביאורו של תה' מז 

הסתום 'עם אלהי אברהם'. מוצע עתה שהנוסח המקורי של הפסוק היה: 'נדיבי עמים נאספו ִעם 

אלהי אביהם', ושהנוסח שלפנינו הוא תוצאה של תיקון תאולוגי. נראה שכוונתו המקורית של 

פסוק 10 הייתה שהן האלים עצמם, שמקבלים עליהם עול מלכות ה', והן נסיכי העמים שעובדים 

מוצדק  זאת  לאור  מלכותו.  את  עליהם  לקבל  מנת  על  ה'  אל  יחדיו  יתאספו  הללו,  האלים  את 

לראות בתה' מז מזמור קדום יחסית המעיד על קדמותם של מזמורי ההמלכה בישראל. 

 ]תרביץ – רבעון למדעי היהדות, שנה פה, חוברת א )תשע"ח(, עמ' 5־28[ 


