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נחלת ה' והמלכתו

מאת

רוני גולדשטיין

א. מזמור השגבת ה' בדב' לב

1. מבוא

בתחילתה ובסופה של שירת האזינו )דב' לב 8–9, 43( נשתמרו פסוקים בעלי אופי ייחודי, החורג 

באופן משמעותי גם מן המסר הדתי של השירה. פסוק 8 לפי נוסחו המקורי שנשתמר בקומראן, 

ושמשתקף בתרגום השבעים, תיאר את חלוקת העולם בין בני אל: 'בהנחל עליון גוים בהפרידו 

בני אדם יצב גבלות עמים למספר בני אלהים' )כך בקומראן, וייתכן שהנוסח המקורי היה 'בני 

בתרגום  שמשתקף  וכפי  מקומראן,  בקטע  שנשתמר  כפי   43 פסוק  של  הראשון  חלקו  אל'(.1 
השבעים, תיאר את יחסם של האלים לה': 'הרנינו שמים ִעמו והשתחוו לו כל אלהים' )43א(.2

בעבר הצעתי לקשור בין פסוקים 8–9 לפסוק 43 ולראות בהם יחידה אחת ששוקעה בשירת   

האזינו. מטבע הדברים קשה לשחזר במדויק את המקור העתיק הזה, ועם זאת נראה שניתן לאשש 

עיקרי הדברים הוצגו בערב עיון לזכרו של פרופ' שמואל אפרים ליונשטם במלאות שלושים שנה לפטירתו )כ"ה    *

באדר תשע"ז, 23 במרס 2017(. אני מודה לפרופ' מנחם קיסטר, לד"ר שרגא בר־און ולד"ר יקיר פז, שעודדו 

אותי לחזור לסוגיה שלפנינו. הערותיו והצעותיו של פרופ' קיסטר סייעו מאוד בעיצוב המאמר. אני מודה גם 

לקוראים האנונימיים מטעם המערכת על הערותיהם המועילות.

 E. Ulrich, F. M. Cross et al., Qumran Cave 4, IX: Deuteronomy, ראו:  מקומראן  הקטע  לפרסום   1

Joshua, Judges, Kings (DJD, XIV), Oxford 1995, p. 90. על חילופי הנוסח בפסוק זה ועל טיבו המשני 
של נוסח המסורה ראו בייחוד: א' רופא, האמונה במלאכים במקרא, א, ירושלים תשל"ט, עמ' 66–75 )נדפס 

M. Smith, God in Translation: Deities in Cross- ולאחרונה:   ;)73–64 עמ'  תשע"ב,  ירושלים  שוב: 

cultural Discourse in the Biblical World, Tübingen 2008, pp. 139-143, 195-209, ובספרות המקיפה 
המוזכרת שם.

ונקם  יקום  בניו  כי דם  לו כל אלהים  והשתחוו  'הרנינו שמים עמו   :4QDeutq 43 לפי המגילה  לב  דב'  נוסח   2

ישיב לצריו ולמשנאיו ישלם וכפר אדמת עמו' )אולריך וקרוס, קומראן ]שם[ , עמ' 141–142(. על היחס בין 

הנוסחאות השונות לקטע זה ראו: א' רופא, 'אמונת ישראל והטקסטים מקומראן', ל' מזור )עורכת(, על מגילת 

ספר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 66–70. 
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קווי  את  ולזהות  זה  רצף  של  קיומו  עצם  את  מסופוטמיות,  בעיקר  חיצוניות,  מקבילות  בעזרת 

המתאר העיקריים שלו, העולים מקריאת הפסוקים ברצף:

בהפרידו בני אדם  ְּבַהנחל עליון גוִים   ]8[

לִמספר בני אל ַיֵצב גֻבֹלת עמים   

יעקב ֶחבל נחלתו כי ֵחלק ה' ַעמו    ]9[

והשתחוו לו כל אלהים ַהרנינו שמים עמו   ]43[
ונקם ישיב לצריו ]...[ וִכפר אדמתו עמו.3 כי דם עבדיו ִיקום   

מקורה של היחידה המשוערת בהמנון קדום שקשר בין עמידתו של ה' בראש הפנתאון ובין חלוקת 

הנחלות לאלים, תוך הדגשת חלקו המיוחד של ה' בחלוקה זו, כנוחל נחלה מיוחדת. זה כבר עמדו 

על זיקתו של מוטיב חלוקת הקוסמוס או אזורים גאוגרפיים בין אלים שונים לדב' לב 8–9, ובתוך 

ביניהם.  הקוסמוס  את  וחלקו  גורל  הפילו  האלים  שלפיהם  חוץ־מקראיים  מקורות  הוזכרו  כך 

הפסוקים הושוו בעיקר לפתיחת היצירה הבבלית 'ַאתַרַחסיס', שלפיה האלים הפילו גורל וחלקו 

ֶאליש', ולסיפור  'ֶאנּומה  ביניהם את הקוסמוס, לתיאור דומה, המצוי בעלילת הבריאה הבבלית 

ֶאנִלל.4  בידי  השונים  לאלים  שומר  ערי  חלוקת  את  הראשית  לימי  המייחס  השומרי,  המבול 

בעבר ביקשתי להראות שמוטיב זה מצוי לא רק בחיבורים מיתולוגיים, ושהוא שכיח בחיבורים 

בו.  או למקום מרכזי  ואת עלייתם לראש הפנתאון  או אלה  מסופוטמיים המתארים השגבת אל 

הסמיכות שבין חלוקת הנחלות להשגבה מסבירה אפוא את מקומם של פסוקים אלו בשירת האזינו 

ומאפשרת לדעתי לשחזר את המקור ששוקע בה כאמור לעיל. לאור כל אלו טענתי שהיחידה 

ושאזכור  הנחלות,  חלוקת  בשעת  האלים  על  ה'  עליונות  את  הדגישה  האזינו  בשירת  ששוקעה 

את  ולבטא  ביותר  והמיוחדת  החשובה  הנחלה  את  קיבל  שהוא  כך  על  להצביע  נועד  ה'  נחלת 

השגבתו מעל שאר האלים, בני אל.5 

ביססתי טענה זו בעיקר על שני קטעים ממזמורי השגבה מסופוטמיים לאלה ִאשַתר שמוטיב   

הנחלת הנחלות מופיע בהם כחלק מתיאור השגבתה למעמד גבוה בפנתאון הבבלי. בהמנון דו־

לשוני )שומרית ואכדית( המכונה 'השגבת אשתר', והמתאר כיצד האלים הגדולים מעלים את 

)תשע"א(,  עט  תרביץ,  אכדיים',  מקורות  לאור  מחודשת  בחינה  גויים:  עליון  'בהנחל  גולדשטיין,  ר'   3 

אין  כמובן  באריכות.  שם  שנדונו  במקומות  קיצרתי  כן  ועל  זה,  מאמר  על  נשענים  כאן  דבריי   .21–5 עמ' 

לפסול את האפשרויות שהיו עוד רכיבים במזמור, וכן שהמזמור המקורי היה שונה בפרטים אחדים מן השחזור 

הטנטטיווי שהצעתי שם, עמ' 21. כאמור שם, הרצף של פסוק 8 ופסוק 9 בעייתי, וגם אין לדעת אם היה רצף 

בין פסוק 9 לפסוק 43. לעניין חלקו האחרון של פסוק 43 ראו עוד להלן.

 M. Civil, ‘The Sumerian :אתרחסיס, לוח א, שורה 7 ואילך; אנומה אליש, בייחוד לוח ו, שורה 46. ראו  4

 Flood Story’, in: W G. Lambert & A. R. Millard, Atra-Hasis, The Babylonian Story of the Flood,
Oxford 1969, pp.140-141. ראו עוד: גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 8–10, ובהפניות שם 

בהערות 13–17 למקורות ולספרות.

גולדשטיין, בהנחל עליון )שם(, עמ' 16.  5
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אשתר לדרגתם, נאמר כי בשעת חלוקת הנחלות הקוסמיות בין גרמי השמים ניתן לאשתר חלק 

מיוחד, ביטוי למעמדה הגבוה בפנתאון: 'ביסדם את היסוד ]ות[ הנצחיים של השמים והארץ ואת 

 ]...[  )uza’’izū zīzāti( הנחלות  את  חילקו  וֶאָא  ֶאְנִלל  ָאנּו,   הסדרים היציבים של האלים, 

כולם! הו אשתר, היי נא את הזוהרת  מעל  למלוכה  "הו אשתר, התגדלי )rutabbīma( שם 

שבהם! )...(", )...( אחרי שאנו המלך קבע גדלות לאשתר, ]ו[ את בית ֶאַאַנה, המקדש הטהור 

לכבוד  אחר  בחיבור  לכך  בדומה   6.'... )ana širiktum išrukuši( כמענק  לה  העניק  שלו, 

אשתר, המנון בבלי לכבוד 'מלכת ִנֻּפר', סמוכים חלוקת הנחלות לאלים בידי אשתר והשגבתה 

נחלתם,  את  תקבע  למען   ]...[ אשתר(  )אל  אליה  נאספים  האלים  יום  'כל  האלים:   בידי 

נושאות  הן  לרגליה  כורעות  לה.  משתחוות  העמים  של  האלות  תפקידיהם.  את  ושיקבלו 
אליה תפילה'.7

לה  ניתן  שכן  ארצי,  במעמד  אשתר  של  החדש  הקוסמי  מעמדה  מלווה  אשתר'  ב'השגבת   

בשעה  שלפיו  חמורבי,  חוקי  של  בפרולוג  מצויה  דומה  תפיסה  אנו.  של  במקדשו  מיוחד  מקום 

שאנו ואנלל העלו את ַמְרֻּדְך וגידלוהו בקרב מועצת האלים הם נתנו לו את בבל, וגם כאן ניתן 

למעמד הקוסמולוגי ביטוי ארצי – מעמדה המיוחד של בבל, עירו של מרדך.8 לאור זאת מסתבר 

שאף שבדב' לב 8–9 מדובר על חלוקה אתנית של עמים לאלים ועל הקשר בין ה' לעמו, בהקשר 

המקורי של הפסוקים הללו היה יסוד גאוגרפי בולט, והמזמור העתיק עסק במושבו המיוחד של ה', 

השוכן במקדש שבאחת מערי ישראל – נחלתו המיוחדת – והטעים את עליונותו של ה' על שאר 

האלים ואת הייחוד הרב של מקום מושבו, מקדשו.

 B. Hruška, ‘Das spätbabylonische Lehrgedicht :ההמנון להשגבת אשתר, לוח ג, שורות 48–80. ראו  6

גולדשטיין, בהנחל  גם:  ראו   .“Inannas Erhöhung” ’, Archiv Orientální, 37 (1969), pp. 484-485
עליון )שם(, עמ' 14. לאחרונה פורסמה מהדורה עדכנית של חיבור זה, בינתיים בפרסום אלקטרוני בלבד. 

http:// ראו:’D. Foxvog, ‘The Late Bilingual Exaltation of Ištar (Innanas Erhöhung) , באתר: 

 www.academia.edu/4297790/The_Late_Bilingual_Exaltation_of_Ištar_Inannas_Erhöhung
)אני מודה לפרופ' אברהם ויניצר על הפניה זו(. וראו: שם, לוח ג, שורות 24–40 )לפי המספור של פוקספוג(.

 W. G. Lambert, ‘The :המנון בבלי ל'מלכת נפר' )אשתר(, ד, שורות 18–22. למהדורה ותרגום אנגלי ראו  7

 Hymn to the Queen of Nippur’, G. Van Driel et al. (eds.), Zikir Šumim: Assyriological Studies
Presented to F. R. Kraus on the Occasion of his Seventieth Birthday, Leiden 1982, pp. 202-

203; לדעת למברט השורות הללו הן חלק ממזמור מן התקופה הבבלית התיכונה ששובץ אל תוך המזמור 
'נקדש את שמך בעולם', סיני, קח )תשנ"א(, עמ'  ויינפלד,  זה ראו: מ'  שלפנינו. לתרגום עברי של קטע 

עא )נדפס שוב: הנ"ל, הליטורגייה היהודית הקדומה: מהספרות המזמורית ועד לתפילות במגילות קומראן 

ובספרות חז"ל, ירושלים תשס"ד, עמ' 230(, בשינויים אחדים. וראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )שם(, עמ' 

12. על קטע זה ראו עוד להלן הערות 52–53.

הפרולוג לחוקי חמורבי, שורות i, 1–26. תרגום עברי ראו: מ' מלול, קובצי הדינים, ואוספים משפטיים אחרים   8

 M. Roth, Law ראו:  אנגלי  ותרגום  105, בשינויים קלים. למהדורה  עמ'  חיפה תש"ע,  מן המזרח הקדום, 

Collections from Mesopotamia and Asia Minor2, Atlanta, GA 1997, p. 76. וראו: גולדשטיין, בהנחל 
עליון )שם(, עמ' 16, הערה 32.
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במאמר זה אני מבקש להשלים את התמונה באמצעות מקורות נוספים ובייחוד באמצעות שני   

חיבורים מסופוטמיים שמוטיב הנחלת הנחלות לאלים מצוי בהם בהקשר דומה. אנסה להראות 

שהמקורות הללו מאששים את ההשערה שבפסוקים 8–9 ו־43 בדב' לב שּוקע מזמור קדום שעסק 

בהשגבת ה', ובמקומו בראש הפנתאון, ושיש בהם כדי להבהיר עוד את טיבו, פירושו וגלגוליו 

של מזמור זה, וכן הם מאירים כתובים נוספים, ובייחוד את מזמור מז.

לב  ודב'  ֶאנֶמַׁשרה'  2. 'תבוסת 

אפתח את דיוני בחיבור המכונה 'תבוסת אנמשרה', חיבור שפורסם לאחרונה במהדורה חדשה.9 

רק חלקו האחרון של החיבור שרד, בשבר של לוח שכלל שישה טורים. החלק שלא הגיע לידינו 

סיפר קרוב לוודאי על מלחמתו של מרדך נגד אויביו בדומה למתואר ב'אנומה אליש'. בחיבור זה 

האויב הוא האל אנמשרה – שדמותו קרובה לדמויות אויבי מרדך ב'אנומה אליש' – ובתחילתו של 
החלק ששרד מסופר על הריגת אנמשרה ושבעת בניו בידי מרדך.10

כמו בחיבורים אחרים, כדוגמת 'אנומה אליש', לאחר סיפור הניצחון על האויב המיתי עוסק   

חיבור זה בארגון מחודש של הקוסמוס, בשינויים בחלוקת הכוחות בפנתאון הבבלי ובמקומו של 

זה מטעים את מעמדו של מרדך בראש הפנתאון  האל המנצח בסדר החדש.11 שיאו של תיאור 

]...[ השלים את   )bēlūt šamê u erṣetim( לאחר ניצחונו: הוא נטל 'את שלטון השמים והארץ 

הסדרים )ušaklil uṣurāti( ]...[ עלה וישב )illâm ušib( בקרב שמים, ואת המושב של ָאנּו נטל 

 12.')irmâ šarhiš( בגאון

W. G. Lambert, Babylonian Creation Myths, Winona Lake, IN 2013, pp. 290-298. חיבור זה פורסם   9

לראשונה לפני יותר ממאה שנה, בידי ת' פינצ'ס, אך זכה מאז לתשומת לב מועטה בלבד, בין השאר בגלל 

פרסומו המקוטע אז, על בסיס קטע אחד בלבד. לאחרונה הוא פורסם במהדורה חדשה, בידי למברט, והוא צירף 

לחיבור קטע נוסף ותיקן רבות מן הקריאות של פינצ'ס. העותק עצמו מתוארך לתקופה מאוחרת, ככל הנראה 

הסלווקית או הפרתית. ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ' 281. אולם לדעת למברט היצירה נערכה 

מוקדם בהרבה, ככל הנראה בתקופה הבבלית הקדומה או הכשית המוקדמת, באלף השני לפסה"נ. ראו: שם, 

עמ' 289.

כפי שראה למברט, השורה על הוצאתו להורג של אנמשרה השתבשה ככל הנראה במהלך המסירה, אך ברור   10

שכוונת החיבור הייתה שמרדך הרג בשלב זה את אנמשרה. ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ' 284.

למברט הצביע על חוסר אחידות בפסקאות הללו, בייחוד בנוגע למעמדו של מרדך בפנתאון: מקטע אחד עולה   11

שהכוחות הקוסמיים נחלקים באופן שווה בין מרדך, נבו ונרגל )טור ג, שורות 13–23(, ומן ההמשך, המרכזי 

 לענייני, עולה שמרדך נתפס כראש האלים, ובולט מעמדו מעל שאר האלים )בייחוד טור ד, שורות 1–6; טור ה, 

שורות 16–26(. ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ' 289. בין כך ובין כך, הפסקאות שלאחר ניצחונו 

של מרדך על אנמשרה מדגישות את מעמדו המרכזי בסדרי העולם החדשים.

תבוסת אנמשרה, טור ד, שורות 3–6; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ' 292–295. האמור בשורה 2   12 

'את הכתר שלו לא לקח', קשה, אך עניינה של הִּפסקה ברור – היא מדגישה את עליונותו של מרדך,  שם: 

כפי שברור מעלייתו ומישיבתו במושב אנו. תמונה דומה מצויה למשל בדברי אנו ב'השגבת אשתר': 'התעלי 

38; ראו: חרושקה,  )ina elâtu tišbī( !' )לוח ג, שורה  )utlellīma( עתה לבית מלכותי, והתיישבי במרומים 
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והנה מיד לאחר פסקה זו מתוארת חלוקת ערי מסופוטמיה בין האלים:   

ֵּבל תפס )iṣṣabat( את בבל

ַנּבּו תפס את ּבֹוְרִסיָפּה

ֵנרַגל תפס את כותה

ַזַבַבה תפס את סיפר

סין תפס את אור

ַאַדד תפס את בית כרכרה 

אנלל תפס את ִנֻּפר

ֻאַרׁש תפס את דילבת

ֶאִרַמִבֻנֻתכו תפס את אסין
13. )eqlēti( תפסו חלקות־שדה )ilāni kalīšunu( האלים כולם

את  והמשקפות  האלים,  בין  הנחלות  חלוקת  את  דומות המתארות  זו מצטרפת לפסקאות  פסקה 

את  שמתארת  עצמה,  הפסקה  מתוך  האלים.14  בין  חולקו  גאוגרפיים  ואזורים  שערים  התפיסה 

תפיסת הנחלות בידי האלים עצמם, לא ברור אם כוונתה שמרדך )הוא בל( הוא המחלק. ואולם 

לאור מקומם של מרדך ובבל בראש רשימת הנחלות של האלים, ומאחר שהרשימה מופיעה מיד 

לאחר תיאור עלייתו של מרדך וישיבתו על מושב אנו, נראה שכוונת הרשימה – לפחות בהקשר 

שבו היא נתונה לפנינו – להצביע על עדיפותו של מרדך, שקיבל את בבל כנחלה, ואולי גם על 

היותו מנחיל הנחלות לאלים האחרים.15 

נראה  האזינו,  בשירת  הפסוקים  ובין  הזה  המיתולוגי  הטקסט  בין  הברורים  ההבדלים  אף  על   

לראש  ועלייתו  מרדך  השגבת  ובין  לאלים  הנחלות  חלוקת  בין  זה  בחיבור  שנוצר  שהקשר 

האזינו  בשירת  הקדומה  ליחידה  שהצעתי  בשחזור  תומך  אויביו,  על  ניצחונו  לאחר   הפנתאון 

ובין  ה'(  )ובתוכם הנחלה המיוחדת של  בין חלוקת הנחלות לבני אל  8–9, 43( הקושר  )פסוקים 

השגבת ה' בידי שאר האלים.

6[ (. ראו: גולדשטיין,  19 במהדורת פוקספוג ]לעיל הערה  6[ , עמ' 484; שורה  השגבת איננה ]לעיל הערה 

בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 14, הערה 27. וראו להלן עוד על גלגוליה של נוסחה זו.

294–295. על משמעות  7–17; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ'  תבוסת אנמשרה, טור ד, שורות   13

חלקות־שדה )eqlēti( כאן ראו להלן הערה 27. 

וראו את המקורות והספרות המוזכרים אצל גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 9–14.   14

לדברי למברט: 'אולי המחבר לא העז לקבוע במפורש שמרדך היה האחראי לחלוקת הערים לפנתאון השומרי־  15

9[ , עמ' 286; כאמור לעיל פעולה זו מיוחסת בסיפור המבול  אכדי' )למברט, מיתוסים בבליים ]לעיל הערה 

השומרי לאנלל(. בפסקה המתארת את חלוקת הערים בין אלי בבל יש סימנים שהיא שולבה באופן משני ברצף 

החיבור. מכל מקום גם אם הרשימה נכנסה לחיבור המסופוטמי בשלב כלשהו של עריכה, יש ברצף של החיבור 

המסופוטמי כפי שהוא לפנינו כדי ללמד על קיומו של הדפוס הספרותי הנדון כאן.
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לב ודב'  לאשתר  הסינקרטיסטי  LKA 23 .3, ההמנון 

שני מקורות נוספים ממסופוטמיה מעידים שמוטיב חלוקת הנחלות שימש להדגשת עליונותו של 

LKA 23 וההמנון  אל מסוים בתוך הפנתאון: ההמנון הדו־לשוני לאשתר )בשומרית ובאכדית( 

הסינקרטיסטי לאשתר, שתלוי בו. בהמנון הדו־לשוני LKA 23 נאמר: 'איזה אל על אף צעירותו 

]איזו[  ביניהם.  ]ישב?[   )ina elâti( ובשמים העליונים  ]ק[ ם  הוא  ]אסף[ חלק של שבעה אחים? 

אלה על אף צעירותה ]אספה חלק של שבעה אחים[ ? ]ההמשך מקוטע אך כנראה היה: היא קמה 

בשמים  האלה  או  האל  ישיבת  אנמשרה',  ב'תבוסת  כמו  ביניהם[ '.16  ישבה  העליונים  ובשמים 

זו לזו. במקרה זה הביטוי לעדיפות האל או האלה  העליונים ונטילתם את הנחלות סמוכות כאן 

מהאלים האחרים הוא בנטילת חלק גדול יותר בירושה, הזהה לחלק של שבעה אחים, כלומר אלים 

וילפרד למברט, השורות הללו ב־LKA 23 עמדו ככל הנראה בפני מחבר  אחרים. כפי שהעיר 

ההמנון הסינקרטיסטי לאשתר מן האלף הראשון לפסה"נ, והוא שיבץ אותן ברצף חדש. גם המנון 

זה מדגיש את גדלותה של אשתר על שאר האלים:

]23[ האלים הגדולים סובבים את )או: נאספים סביב issanahhurūši( אינינה ]אשתר[ כמו 

תפסה ]...[ ]25[ ִדרכי על  בגדולה ]מושב[  בינותם  הטהורה  עגלים ]...[ ]24[ אשתר 

צעירותו  למרות  אל  צוואר הארץ הרחבה כמו על נחש ותיכנע לרגלייך ]...[ ]26[ איזה 

דּור־ּכּוריַגלזּו,  אשור,  סיפר,  נפר,  בבל,   ]27[ אחים?  שבעה  של  חלק  לקח 
ואכד.17 אּורּוּכ 

המנון זה אמנם משלב ברצף יסודות נוספים )שיידונו להלן(, אך גם בו מודגשות ישיבת האלה 

במעמד עליון )שורה 24( והנחלה הגדולה שתפסה )שורה 26(. אך לעומת LKA 23, העמום באשר 

לטיב הירושה, ההמנון לאשתר מפרט בדבר החלק של שבעה האחים שעליו מדובר: 'בבל, נפר, 

סיפר, אשור, דור־כוריגלזו, אורוכ ואכד' )שורה 27(. כמו ב'תבוסת אנמשרה', הנחלה המיוחדת 

של האלה היא כאן נחלה גאוגרפית, וזהו יתרונה של האלה על אחיה.

לב בדב'  וה'  4. עליון 

לחיבורים המסופוטמיים הללו יש השלכות על הבנת היחידה המזמורית הקדומה ששוקעה לפי 

השערתי בדב' לב. הפסוקים בדב' לב 8–9 ניתנים לשני פירושים: )א( עליון איננו ה' – ה' מקבל 

 W. Lambert, ‘A :על פי קריאתו של למברט; ראו ,LKA 23 ll. 7-12 אלו השורות באכדית מתוך הטקסט  16

 Syncretistic Hymn to Istar’, AfO, 50 (2003-2004), p. 25
מבורסיפה,  בעותק  השתמר  החיבור   .26 עמ'  ובפירוש,   ,22 עמ'  )שם(,  הסינקרטיסטי  ההמנון  למברט,   17

המתוארך לשנה הארבעים ושתיים של ארתחשסתא השלישי )363 לפסה"נ(, ונראית דעת למברט שהחיבור 

 ,ever turn toב־ issanahhurūši עצמו קדום יותר, אך מן האלף הראשון לפסה"נ. למברט תרגם את הפועל

 CAD, :ואולם תרגמתי כאן את הפועל – שמשמעותו המילולית: לחוג מסביב – 'נאספו', כפי שמצוי עוד. ראו

S, s.v. sahāru, 7b, p. 47. וראו להלן הערה 60.
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נחלה מועדפת ועולה למעמד גבוה בפנתאון; )ב( עליון הוא ה' – הוא גם מחלק הנחלות לאלים וגם 

הנוטל, והוא לקח לעצמו את נחלתו המיוחדת.18 המקורות המסופוטמיים שנדונו כאן )ובמאמרי 

הקודם( מאשרים את קיומם של שני הדגמים, ובכך מאפשרים את שני הפירושים הללו, ומעידים 

שהפסוקים יכלו להתפרש בתקופת המקרא בשני האופנים.19 )א( חלק מן המקורות מעידים על 

תפוצתו של הדגם הראשון, ובהם קבלת החלק המיוחד היא סימן להשגבת האל או האלה על ידי 

אל אחר: כך עולה מ'השגבת אשתר', מ־LKA 23 ומן ההמנון הסינקרטיסטי לאשתר. )ב( הדגם 

השני, שלפיו המחלק נטל לעצמו חלק מיוחד, עולה מ'אנומה אליש' ומ'תבוסת אנמשרה'. לפי 

'אנומה אליש' מרדך חילק סמכויות שונות בין האלים אבל הועיד לעצמו סמכויות ספציפיות ולקח 

לו את בבל למקום מושבו.20 אמנם ב'אנומה אליש' אין חלוקה של ערים או אזורים גאוגרפיים 

בין האלים, ואולם הפסקה ב'תבוסת אנמשרה' משלימה פער זה, שכן בחיבור זה מופיעה חלוקה 

גאוגרפית של נחלות, ומרדך – המתואר כאמור כראש האלים בשלב זה של החיבור – נוטל לו 

האזינו, קשה  רק שריד של המזמור ששוקע בשירת  כנראה  לנחלה.21 מאחר שבידינו  את בבל 

לומר בוודאות מה כוונתו. לא מן הנמנע שבמזמור המקורי היה ה' אחד מבני אל שקיבל את חלקו 

מעליון, ראש הפנתאון )הדגם הראשון(, ואולם לאור קיומו ותפוצתו של הדגם השני נראה יותר, 

שכוונת הקטע בדב' לב 8–9 הייתה שה', ראש הפנתאון – שנקרא גם 'עליון' – הוא שחילק את 

של  השתחווייתם  בתיאור  גם  מובע  המיוחד  ומעמדו  מיוחד,  חלק  לעצמו  ולקח  לאלים  הנחלות 

האלים האחרים לפניו. לאור הדגם שלפיו האל המחלק נוטל לו חלק מיוחד, יש להעריך שכבר 
במזמור הקדום המשוקע בדב' לב התפרש הרצף באופן זה.22

 O. Eissfeldt, ‘El and Yahweh’, JSS, 1 (1956), לדעה שעליון אינו מזוהה בפסוקים הללו עם ה' ראו:   18

 D. I. Block, The Gods of the Nations: Studies in Ancient Near ראו:  הדעות  לסיכום   .pp. 28-30
 S. B. Parker, ‘Sons of Eastern National Theology2, Grand Rapids, MI 2000, p. 26, n. 19; וכן: 
 W. F. Albright, ראו:  האזינו  בשירת  עליון  עם  ה'  את  המזהה  לשיטה   .(the) God(s)’, DDD, p. 1504
Some Remarks on the Song of Moses in Deuteronomy XXXII’, VT, 9 (1959), p. 343‘. לאחרונה 
שב והדגיש שיטה זו סמית, ראו בייחוד: סמית, אלהויות בעולם המקראי )לעיל הערה 1(, עמ' 142, 202–203. 

כפי שהיטיב להראות סמית )בעקבות אחרים( זאת הפרשנות שניתנה לפסקה זו בדב' ד 19 וכט 25.

וממילא עולה האפשרות שהדגם הראשון התפרש בשלב קדום כלשהו לאור הדגם השני.   19

ראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 16 והערה 44.   20

לא נאמר במפורש שהיה מחלק לנחלות, והתיאור רק מזכיר איזה חלק נטל כל אל, אך מן ההקשר עולה שמרדך   21

הוא המחלק. ראו לעיל הערה 15.

ומכל מקום יש להדגיש את הפער בין הדגמים שהשתמרו בספרות המסופוטמית ובין הפסוקים המקראיים,   22

שבהם 'בני אל', 'שמים' ו'כל אלהים' אינם בעלי אישיות עצמאית, אלא צל של פנתאון. עם זאת יש בקיומם 

של הדגמים הללו בספרות המסופוטמית כדי להסביר את אופן ההתבטאות של המקורות המקראיים, שנשענו 

על דגם ספרותי דומה או זהה, אך התאימו אותו לתפיסתם שה' הוא אל בלעדי, ששאר האלים כפופים לו. על 

בעיית הגדרת התפיסה המונותאיסטית במקרא ויחסה לתפיסות פוליתאיסטיות ראו את סקירת המחקר והדיון 

 B. Sommer, The Bodies of God and the World of Ancient Israel, Cambridge and New אצל: 

 York 2009, pp. 145-174, esp. pp. 146-147, 173-174 (Appendix: ‘Monotheism and Polytheism in
(’Ancient Israel, ובספרות המוזכרת שם עמ' 259–275. עיקרו של הניתוח המוצע כאן אינו תלוי בהגדרה כזו 
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לצריו' ישיב  ונקם  ִיקום  עבדיו  דם  5. 'כי 

בשירת  ששוקעה  הקדומה  היחידה  של  גבולותיה  בהבנת  גם  מסייעות  ממסופוטמיה  הפסקאות 

האזינו. הן ב'תבוסת אנמשרה' והן בהמנון הסינקרטיסטי לאשתר השגבת האל וחלוקת הנחלות 

ניצחון  נפר':  'מלכת  לכבוד  או בהמנון  ב'השגבת אשתר'  – שאיננו למשל  נוסף  ביסוד  כרוכות 

האל על אויביו. ב'תבוסת אנמשרה' הדבר בא לידי ביטוי ברצף העלילתי – השגבת אל וחלוקת 

הנחלות הן תוצאה של הכרעת מרדך את אויביו. אולם לעניין הנדון כאן יש חשיבות מיוחדת לכך 

ובין הדגשת  ישיבתה של אשתר בקרב האלים  בין תיאור  שגם בהמנון הסינקרטיסטי לאשתר, 

חלקה המיוחד, יש קטע המתאר אותה כמכניעה את אויביה: 'דרכי על צוואר הארץ הרחבה כמו 

גם  נכלל  שהוא  מסתבר  לאשתר  בהמנון  זה  מוטיב  הימצאות  לאור  לרגלייך'.  ותיכנע  נחש  על 

43 בדב' לב, המדבר על  במזמור השגבת ה' הקדום המשוקע בשירת האזינו, ושסופו של פסוק 

אויבי ישראל כעל אויביו של ה' )'כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו ]...[ וכפר אדמתו עמו'(, 
היה בעיקרו חלק ממנו.23 

זיהוי אויבי ה' עם אויבי ישראל הוא גורם אפשרי לשילוב מזמור השגבת ה' העתיק בשירת   

האזינו, המבטיחה גאולה לישראל ופגיעה באויביהם. נראה שהמקום שניתן במסורת ספרותית 

זו למלחמת ה' באויביו ובאויבי ישראל היה גורם מרכזי בהשפעה של המזמור הקדום ושל שירת 

האזינו על כתובים מקראיים נוספים.24 

ארץ  וחבל  עיר  מקדש,  נחלתו': בין  חבל  '  , ' ה'  6. 'חלק 

הן מ'תבוסת אנמשרה' והן מן ההמנון הסינקרטיסטי לאשתר ברור שהמסורת על החלוקה בין אלי 

מסופוטמיה שימשה כדי לתאר לא רק את חלוקת התפקידים הקוסמיים בין האלים אלא אף את 

גאוגרפיות ביניהם, כמו במסורת המקראית.25 כך ברור כמובן מתיאור חלוקת  חלוקת נחלות 

או אחרת של המונותאיזם המקראי; על ההשלכות של הכתובים הללו על הבנת תולדות המונותאיזם המקראי 

בכוונתי לעמוד במקום אחר.

ראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 20. וראו לעיל הערה 2 על סיום פסוק 43 וההרחבות שחלו   23

בו ככל הנראה. אין בידינו להכריע בשלב זה בין הפירושים השונים ל'וכפר אדמתו עמו', על נוסחיו השונים. 

כתובים נוספים הקרובים לדב' לב 8–9, ושמצטרפים בהם רעיונות דומים, ושאויבי ה' ואויבי ישראל מופיעים   24

בהם בקשר לנחלת ה', ראו למשל: תה' עט; עובדיה; מל' א 1–5; יש' לד  1–17. בכוונתי לדון בכך בהרחבה 

במקום אחר.

המקורות  אל  מצטרפים  כאן  הנדונים  הטקסטים   .9 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  עליון  בהנחל  גולדשטיין,  השוו:   25

הכנעניים שמשתקפת בהם התפיסה שהאזורים הגאוגרפיים חולקו בין האלים, אך שלא כמקורות הכנעניים, 

המקורות המסופוטמיים שומרים על הקשר ספרותי דומה לזה שבמקרא. ראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )שם(, 

 ,KTU, 1.100 עמ' 10 והערה 16, ובמקורות ובספרות המוזכרים שם. בייחוד יש לשים לב ללחש האוגריתי 

המזכיר אלים רבים ואת מקום מושבם, וכן לאזכור נחלה טריטוריאלית של אחד האלים בטקסטים אוגריתיים 

אחרים, כגון KTU, 1.3, vi 14-16, שמצוין שם כי כפתור ומצרים הם נחלותיהם של כתר־וחסס: 'כפתר כסא 

 M. Dietrich, O. Loretz and J. Sanmartín (eds.), The Cuneiform ראו:  נחלתה'.  ארצ  חכפת  תבתה 
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כולם לקחו חלקות־ 'האלים  בין האלים ב'תבוסת אנמשרה'.26 בסיום התיאור,  ערי מסופוטמיה 

שדה' )שורה 17(, משמשת המילה eqlēti, שמשמעותה הבסיסית שדות, אך באופן טבעי גם שטח, 

ארץ או חלקה.27 בחלק מן המסורות שבהן מדובר על חלוקת הנחלות לאלים משמשים מונחים 

שיכולים להתפרש כגורלות בהקשר קוסמי או תפקידים בפנתאון, אך השימוש ב־eqlu, שדה, 

ושהכוונה למחוזות ערי  גאוגרפי,  אינו משאיר מקום לספק בכך שההקשר  ב'תבוסת אנמשרה' 

מסופוטמיה המחולקים לאלים.28 

על טיבו של המונח eqlu בקשר לנחלת האלים ניתן ללמוד עוד מקטע שנשתמר מהמנון דו־  

לשוני )בשומרית ובאכדית( לכבוד האל נבו:

האדון )bēlum( , שום כוח לא ישווה לכוחך;

נבו, שום כוח לא ישווה לכוחך;

שום בית לא ישווה לביתך האזידה;

שום עיר לא תשווה לעירך בורסיפה, 
שום חלקת־שדה )eqlu( לא תשווה לשדך, בבל.29

גם בהמנון זה מוטיב ייחודה של נחלת האל מבטא את מקומו הגבוה בפנתאון ואת עליונותו על 

אלים אחרים, שנחלתם פחותה. שבח מקדשו של נבו, האזידה, שבח עירו, בורסיפה, ונחלתו, בבל 

)וכאן יש להבין את בבל כחבל הארץ שמסביב לבבל ולבורסיפה(, הם סעיפים לשבח האל עצמו, 

יש במקרה  ניתן ללמוד שלנחלה  נבו  מן ההמנון לכבוד  והמקדש שבתוכה.  בעל הנחלה, העיר 

לסייע  כדי  אולי  בכך  יש  והמקדש.  העיר  מופיעה לצד  והיא  זה משמעות רחבה של חבל ארץ, 

 Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places, 3rd enlarged ed. (AOAT 360/1),
Münster 2013

תבוסת אנמשרה, טור ד, שורות 7–17; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ' 294–295.  26

ולכן תרגמתי כאן: 'חלקת־שדה'. וראו: CAD, E, s.v. eqlu, pp. 251-252. לדעתי יש לקבל את הדעה שיש   27

eqlu באכדית ודומיהן )לפחות בחלק מן המקרים,  קשר אטימולוגי בין 'חלק' בעברית ובין 'חקל' בארמית, 

 Wilhelm Gesenius’ Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das :כדעת בוהל במילונו

Alte Testament, ed. F. Buhl, Leipzig 1905 p. 213; לדעת בוהל כך יש להבין את מופעי המילה במל"ב 
 M. Tsevat, ‘ט 10, 36, 37 ובהו' ה 7 במשמעות שדה(. ואולם יש המסתייגים מקביעה זו. ראו למשל: ,’חלק
TDOT, IV, pp. 447-448; לטענת צבת אלו שורשים נפרדים מבחינה אטימולוגית, ועם זאת בשלב מסוים 
 eqlu את  כאן  לתרגם  בחרתי  )וכך  השדה'  'חלקת  בצירוף  למשל  המשתקפת  ביניהם,  ִהדמות  לדעתו  נוצרה 

האכדי, למען הבהירות(.

במקורות מסופוטמיים, כגון ב־LKA 23 )ובהמנון הסינקרטיסטי לאשתר, המעבד אותו( משמש מינוח של   28

 ;CAD, Z, s.v. zittu, pp. 139-148 :הוא המונח האכדי לחלק בירושה. ראו zittu ירושת נחלה, שכן המונח

על הקרבה הסמנטית בין המונח האכדי ובין 'חלק' העברי ראו למשל: צבת, חלק )שם(, עמ' 449.

)K3130 = 4R 20, no. 3(, על פי התעתיק של פינקרט לשורות באכדית: המנון לנבו, האל של בורסיפה   29 

 J. Pinckert, Hymnen und Gebete an Nebo (Leipziger semitistische Studien 3, 4), Leipzig 1920,
.pp. 22-23, ll. 6-14
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ה'  ה' במקרא. הדעות נחלקו על המשמעות הגאוגרפית המדויקת של נחלת  גם בסוגיית נחלת 

בכתובים אחדים – שמא כוונתם למקדש, לעיר הקודש או לארץ ישראל כולה – ובייחוד נתלבטו 

'תִבאמו  ו'מקדש':  לשבתך'  'מכון  לצד  נחלתך'  'הר  נאמר  ששם  הים,  שירת  בפירוש  זה  בעניין 

לשבתך פעלת ה' מקדש אֹדני כוננו ידיך' )שמ' טו 17(, יש פנים  מכון  נחלתך  וִתטעמו בהר 

זה הוא כינוי למקדש או לחבל ארץ שבו התיישבו ישראל  'הר נחלתך' בפסוק  לכאן ולכאן אם 

ְּבחבל  ויפילם  ַויגרש מפניהם גוים  ְימינו:  ָקנָתה  זה  הר  קדשו  גבול  'ַוְיביאם אל  )והשוו: 

נחלה ַוַּישכן באהליהם שבטי ישראל' ]תה' עח 54–55[ (.30 מן החומר המזמורי המסופוטמי ניתן 

עתה להביא סיוע לפירוש 'הר נחלתך' כחבל ארץ ולא רק המקדש עצמו. 

לגאוגרפי האסטרלי  ההקשר  7. מן 

מן הטקסטים שהובאו לעיל אפשר ללמוד עוד על תולדותיו של מוטיב חלוקת הנחלות בין האלים. 

בחלק מן המקרים במסורת המסופוטמית שדובר בהם על חלוקת הנחלות לאלים ההקשר קוסמי 

מובהק, ובאופן ספציפי בחלק מן המקרים מדובר בחלוקת העולם האסטרלי, וכך בייחוד במסורות 

על אשתר, כמו ב'השגבת אשתר', ששם מודגש מעמדה מעל שאר גרמי השמים.31 למברט הצביע 

על כך שבהמנון הדו־לשוני LKA 23 היה ככל הנראה למשפט העוסק בנחלה הגדולה של אשתר 

)ההמנון  המאוחר  במזמור  ואולם   – אשתר  של  הרם  האסטרלי  למעמדה  הנוגע   – קוסמי  הקשר 

הסינקרטיסטי לאשתר( ניתנה לשורה זו פרשנות גאוגרפית טריטוריאלית, המדגישה את חלקה 

של אשתר בערי מסופוטמיה, ויש לשער שבשלב זה רווח במסופוטמיה רעיון חלוקת הערים בין 
האלים.32

מבעד  אסטרליים  יסודות  לזהות  ניתן  הנחלות  חלוקת  על  המקראית  במסורת  שגם  נדמה   

למסורת על חלוקה גאוגרפית של נחלות לאלים. כך משתקף במידת מה בנוסח המקורי של דב' 

לב 43: 'הרנינו שמים עמו והשתחוו לו כל אלהים'. פסוק זה קרוב בסגנונו לתה' פט 6–8, ששם 

6–7, ששם מרננים בפני  ו'בני אלים' ככינויים לישויות אלוהויות, ולאיוב לח  מופיעים 'שמים' 

שמופיעים  האוגריתי,  במיתוס  למינוח  קרובים  אלה  וכל  אלהים'.  'בני  עם  יחד  ֹבקר'  'כוכבי  ה' 

 ,20–19 ד  ו'חוג שמים'.33 הקשר אסטרלי השתמר בדב'  'בני אל'  בו במקביל 'אספת הכוכבים', 

אשר על זיקתם לפסוקים הנדונים בשירת האזינו עמדו רבים, אך גם נחלקו בדבר טיבם ובייחוד 

יוצאים לאור במלאת מאה שנה  'נחלת ה' ', הנ"ל )עורך(, מחקרים במקרא:  ראו לעניין זה: ש"א ליונשטם,   30

גולדשטיין,  והשוו לדבריי, השונים במקצת:   .158–153 עמ'  ירושלים תשמ"ז,  להולדתו של מ"ד קאסוטו, 

בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 20.

וראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )שם(, עמ' 14–15.  31

למברט, המזמור הסינקרטיסטי )לעיל הערה 16(, עמ' 26.  32

כך במיתוס הקצר על בעל והפרה KTU, 1.10, 3-5. ראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 17,   33

הערה 37.
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בשאלת התאולוגיה המשתקפת בהם.34 נוכחותו של היסוד האסטרלי ברבים מן המקורות שהוזכרו 

לעיל יכולה להצטרף כהסבר לכך שבדב' ד 19 זוהו 'בני אל' שבנוסח המקורי של דב' לב 8 כצבא 

השמים, השמש הירח והכוכבים, 'אשר ָחלק ה' אלהיך ֹאתם לכל העמים תחת כל השמים'

לב ודב'  פב  8. תה' 

על  אף  ללמד  כדי  בהם  יש  אנמשרה',  'תבוסת  ובייחוד  כאן,  שהובאו  המסופוטמיים  הטקסטים 

המזמור  שבעל  נראה  כבר.35  זה  עמדו  לב  לדב'  הספרותית  זיקתו  על  אשר  פב,  בתה'   המזמור 

ממנו  העולה  התפיסה  על  והגיב  האזינו,  בשירת  ששוקע  הקדום  המזמור  את  הכיר  פב  בתה' 

שהעמים הם נחלתם של אלים אחרים. לאור זאת ניתן לראות בתה' פב פיתוח של מזמור השגבת 

ה': בעוד המזמור המשוער המשוקע בדב' לב תיאר ככל הנראה את השגבת ה' לראש הפנתאון 

ואת קבלת מלכותו בידי שאר האלים, מזמור פב תיאר את השגבתו – על יסוד הדפוס שבמזמורי 

ההשגבה – באופן חריף יותר, על ידי ביטולם הממשי של בני אל וכפיפות נתיניהם לה': 'כי אתה 

ה' מכריז על  יסודות: משפט שבו  ועוד, במזמור פב נצטרפו שלושה  זאת  תנחל בכל הגוים'.36 

מותם של האלילים, השגבת ה' וחלוקת הנחלות מחדש. שלושת היסודות הללו נמצאים ב'תבוסת 

אנמשרה': לפי המסופר שם מרדך שפט את אנמשרה ודן אותו למוות, הוא זכה למעמד עליון, 

ונוצר סדר קוסמי חדש בין האלים, שכלל אף חלוקת נחלות ביניהם.37 לפיכך יש מקום לשער 

על דב' ד 19 וזיקתו לדב' לב 8–9 ראו בייחוד: רופא, האמונה במלאכים )לעיל הערה 1(, עמ' 98–99; ליונשטם,   34

 ,)1 הערה  )לעיל  המקראי  בעולם  אלוהויות  סמית,  של  ובסיכום   ,161–160 עמ'   ,)30 הערה  )לעיל  ה'   נחלת 

עמ' 202–208, ובספרות המוזכרת שם, ועל טיבם של גרמי השמים בפסוק זה ראו: שם, עמ' 205–206. 

ספרות מחקר רבה נכתבה על אודות מזמור פב בכלל ועל הזיקה שבין דב' לב למזמור פב בפרט, ואין מקום   35

 ;)64–62 63–66 )מהדורת תשע"ב, עמ'  לחזור עליה כאן. ראו למשל: רופא, האמונה במלאכים )שם(, עמ' 

ליונשטם, נחלת ה' )לעיל הערה 30(, עמ' 171. וברשימה המקיפה אצל סמית, אלהויות בעולם המקראי )לעיל 

הערה 1(, עמ' 130–139. כאן הסתפקתי בתיאור כמה היבטים עיקריים בלבד, לאור החומרים המסופוטמיים 

 Y. Zakovitch, ‘Psalm 82 and Biblical עוד:  ראו  האזינו  פב לשירת  מזמור  יחסו של  על  כאן.  שהובאו 

 Exegesis’, C. Cohen, A. Hurvitz and S. Paul (eds.), Sefer Moshe: The Moshe Weinfeld Jubilee
 Volume: Studies in the Bible and the Ancient Near East, Qumran, and Post-Biblical Judaism,
 P. Machinist, ‘How Gods Die, Biblically and Winona Lake, IN 2004, pp. 213-228; ולאחרונה: 
 Otherwise: A Problem of Cosmic Restructuring’, B. Pongratz-Leisten (ed.), Reconsidering the
Concept of Revolutionary Monotheism, Winona Lake, IN 2011, pp. 185-238. על הרקע הכנעני של 
 S. B. Parker, ‘The Beginning of the Reign of God: Psalm 82 as Myth and :מזמור פב ראו בייחוד

Liturgy’, RB, 102 (1995), pp. 532-559
ואין לומר שמחבר מזמור פב הכיר את שירת האזינו שלפנינו. ראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(,   36

עמ' 19, הערה 42. 

כאמור לעיל ראשיתו של החיבור לא הגיעה לידינו, אך בקטע ששרד אנו מוצאים את אנמשרה ושבעת בניו   37

 במקום כלאם, לאחר ניצחונו של מרדך עליהם. לפי המסופר שם, נרגל מסר לאנמשרה את גזר דינו של מרדך – 

וזה  גורלו, הוביל אותם נרגל לפני מרדך,  ולאחר שאנמשרה ביכה את מר  הוצאה להורג עם שבעת בניו – 

כרת את ראשיהם של הבנים והרג אף את אביהם )כפי שראה למברט, השורה על הוצאתו להורג של אנמשרה 
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שסיומו של מזמור פב, 'קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים', מבוסס על דפוס 

ספרותי שלפיו לאחר מות האלים שנהגו בעוולה התרחש שינוי בסדרי העולם, שינוי שכלל את 

אפשר  המנצח.38  לאל  ובפרט  אחרים  לאלים  והעברתן  מנחלתם  הפושעים  האלים  של  נישולם 

אפוא שמחבר מזמור פב השתמש בדפוס זה והקצין אותו, כך שכתוצאה מגזר הדין על בני אל, 

הפושעים, הועברו כלל הנחלות אל ה'. הן ב'תבוסת אנמשרה' הן בתה' פב מדובר בסיטואציה מעין 

משפטית; עם זאת יש להדגיש שחטאי האלים במזמור פב נוגעים לצדק ומשפט, ואין במזמור רמז 

לניסיון מלחמה בה'.

ב. תה' מז

1. מבוא

בין המזמור בתה' מז ובין דב' לב 8–9, 43 קיים דמיון סגנוני ותוכני, אשר זוהה בעבר באופן חלקי. 

מזמור זה, הנתפס בצדק כמזמור המלכת ה', היה מוקד להשערות רבות הן באשר לפירושו והן 

באשר לזמן חיבורו ולמגמתו.39 המקורות המסופוטמיים שנדונו כאן שופכים אור גם על מזמור 

ובזיקתו לדב' לב  יסודות מרכזיים במזמור עצמו  ניתן לבאר לאורם  וכפי שאנסה להראות,  זה, 

ולמקורות אחרים. 

המזמור בנוי )ברובו( מתקבולות דו־צלעיות, שנשמרו יפה בפסוקים 2–7, 9. בפסוק 8 מבנה   

השתבשה ככל הנראה במהלך המסירה, אך ברור שכוונת החיבור הייתה שמרדך הרג בשלב זה את אנמשרה. 

ראו: למברט, מיתוסים בבליים ]לעיל הערה 9[ , עמ' 284(. בסיפור משפטו ומותו של אנמשרה ובהשלכותיו 

על מספר כתובים מקראיים בכוונתי לדון בהרחבה במקום אחר.

ב'תבוסת אנמשרה' יש דגש על העברת התפקידים ושינוי סדרי העולם הישנים. מרדך, נבו ונרגל ירשו את   38

שלטון  השלטון המשולש על הפנתאון מן האלים הוותיקים: 'זימן ]מרדך[ את נבו למסור לו את הצו: "את 

מכוחו. המשך, שור, לבורסיפה". נרגל לקח את הכוח של ֵאָרה. מרדך לקח  קח  מהר  נינורתה  של  הארץ 

את הכוח של אנלל. מרדך, נבו ונרגל לקחו את אדנותו של אנו באופן שווה. מרדך לקח את הכוח של כוכב־

החנית, ]נבו[ לקח את הכוח של נינורתה, ]נרגל[ לקח את הכוח של ארה' )טור ג, שורות 13–23; ראו: למברט, 

מיתוסים בבליים ]שם[ , עמ' 292(. לשינויים בקוסמוס יש גם השלכות ארציות: ערי הקודש נפר ואורוכ ירדו 

מגדולתן. נראה שגם LKA 23 מרמז שעליית האל לגדולה כרוכה בנישול אלים אחרים מנחלתם, שהרי שבח 

האל או האלה שם הוא בקבלת חלק של שבעה אחים. וראו: למברט, ההמנון הסינקרטיסטי )לעיל הערה 16(, 

עמ' 26. גם ההמנון הסינקרטיסטי לאשתר רומז על קשר בין ניצחון האלה ובין ירושתה: 'דרכי על צוואר הארץ 

הרחבה כמו על נחש ותיכנע לרגלייך ]...[ איזה אל למרות צעירותו לקח חלק של שבעה אחים?'. ואולם כפי 

עם האחים שלה, ֵאֵלי הערים שברשימה המופיעה שם.  שהעיר למברט, במקרה זה נראה שאשתר נוחלת יחד 

ראו: למברט, ההמנון הסינקרטיסטי )שם(.

למחקר על מזמור זה ראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 18, הערה 38. הצעות שונות הועלו   39

באשר לרקע האפשרי של המזמור ולזמן חיבורו. ראו למשל: י"א זליגמן, 'תהילים מז', תרביץ נ )תשמ"ו(, 

תשנ"ב,  ירושלים  יפת,  וש'  טוב  ע'  הורביץ,  א'  בעריכת  המקרא,  בספרות  מחקרים  ]=הנ"ל,   36–25  עמ' 

 J. J. M. Roberts, ‘The Religio־Political Setting of Psalm 47’, BASOR, 220 וכן:  עמ' 227–241[ ; 

pp. 129-132 ,(1975) ובספרות הרבה המצוטטת באלו. 
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זה חסר, וייתכן שפסוקים 7–8 יוצרים יחד מבנה תלת־צלעי, שבו שתי הצלעות הראשונות קצרות 

ַזֵּמרו / כי ֶמלך כל הארץ אלהים  ַזֵּמרו / ַזְּמרו למלכנו  'ַזְּמרו אלהים  והשלישית ארוכה, ועיקרם: 

ַזְּמרו'. בפסוק 5 יש לקבל את הנוסח המשתקף בתרגום השבעים: 'יבחר לנו את נחלתו', ואולי אף 

את הצעת התיקון: 'יבחר לו את נחלתו'. כפי שאציע, בפסוק 10 יש לתקן תיקון קל ולקרוא: *ִעם 

ֱאֹלֵהי אביהם*, במקום 'ָעם אלהי אברהם' שבנוסח המסורה )המשתקף בגיוונים אחדים גם בשאר 

עדי הנוסח; מתרגום השבעים משתקף הנוסח 'ִעם אלהי אברהם'(. כמו כן יש לזכור שככל הנראה 

במזמור זה הוחלף שם ה' בשם 'אלהים', ובצורתו המקורית חלק מן האזכרות שמופיעות כעת בשם 

'אלהים' היו בשם ה'.40 

]1[ ַלמנצח לבני ֹקרח מזמור  

ָהריעו לאלהים בקול ִרנה ]2[ כל העמים ִּתקעו כף  

ֶמלך גדול על כל הארץ ]3[ כי ה' עליון נורא  

ולֻאמים תחת רגלינו ]4[ ַידבר עמים תחתינו  

את גאון יעקב אשר ָאֵהב סלה. ]5[ יבחר *לו* את *נחלתו* 

ה' בקול שופר ]6[ ָעָלה אלהים בתרועה  

ַזְּמרו למלכנו ַזֵּמרו ]7[ ַזְּמרו אלהים ַזֵּמרו 

]8[ כי ֶמלך כל הארץ אלהים ַזְּמרו משכיל

אלהים ישב על ִּכסא ָקדשו ]9[ ָמלך אלהים על גוים  

]10[ נדיבי עמים נאָספו *ִעם אלהי אביהם* כי לאלהים מִגני ארץ מֹאד נעָלה

המלכות  לכיסא  2. עלייה 

מזמור מז, כמו מזמורי ההשגבה שנדונו לעיל, עוסק בהשגבתו של ה' ובהמלכתו על הכול. כך יש 

לפרש את ציון עלייתו של ה' )פסוקים 6, 10( וישיבתו על כיסאו )פסוק 9(: 'עלה אלהים ִבתרועה ה' 

בקול שופר זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל מלך אלהים 

נעלה' )פסוקים 6–10(.  קדשו נדיבי עמים נאספו ]...[ ְמאד  כסא  על  ישב   על גוים אלהים 

שמהללים  בזמן  קדשו  כיסא  על  ישיבתו  ואת  ה'  של  עלייתו  את  אפוא  מתארים  הללו  הפסוקים 

אותו.41 יש להשוות תמונה זו, ובייחוד את הזיקה שבין עליית ה' וישיבתו על כיסאו, לתיאורים 

שהוזכרו לעיל:

ראו למשל: זליגמן, תהילים מז )שם(, עמ' 33 והערה 27.   40

43 מוזמנים אלי השמים להלל את ה':  עלייתו של ה' למלוכה מלווה בקריאות להלל אותו בזמרה. בדב' לב   41

ַויריעו כל בני אלהים', הקרוב  ֹבקר  יחד כוכבי  'ְּבָרן   :7 זה באיוב לח  וכן מופיע מוטיב  'הרנינו שמים עמו', 

בניסוחו לתה' מז 2: 'כל העמים ִּתקעו כף הריעו לאלהים בקול ִרנה'. במזמור מז בני האדם הם המהללים את 

)'זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו'( הם נושא   7 ה', ואולם אין לפסול את הצעת דהוד ש'אלהים' בפסוק 

 M. Dahood, Psalms 1 :המשפט, וששיעורו 'אלהים זמרו למלכנו', והאלים הם בין המרננים את האל. ראו

(1-50) (AB), Garden City, NY 1966, pp. 283-284
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 ina elâtu( עתה לבית מלכותי, והתיישבי במרומים )utlellīma( התעלי'  'השגבת אשתר': 
42.'! )tišbī  

'עלה וישב בקרב שמים ואת המושב של אנו נטל בגאון'.43 'תבוסת אנמשרה': 

'הוא ]ק[ ם ובשמים העליונים )ina elâti( ]ישב?[ ביניהם'.  :LKA 23

'עלה אלהים ]...[ מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו ]...[   תה' מז 6–10: 

מאד נעלה'.  

יש מקום לשער שרצף דומה היה בתה' ז 8, ושיש לקרוא שם במקום נוסח המסורה, 'ַועדת לֻאמים 

תסובבָּך ועליה ַלמרום שובה': 'ועדת אלים תסובבך ֲעֵלה למרום ֵׁשָבה ]או: ושבה[ ', כפי שהציעו 

חוקרים אחדים, בייחוד לאור הכרת 'עדת אלים' באוגרית.44 הצעה זו מסתברת גם בשל קרבתה 

לקטע מתוך ההמנון הסינקרטיסטי לאשתר:

הטהורה  אשתר   ]...[ )אשתר(  אינינה  את  סובבים  הגדולים  'האלים   המנון לאשתר: 
בינותם בגדולה ]מושב[ תפסה'.45  

'עלה וישב בקרב שמים ואת המושב של אנו נטל בגאון'.46  'תבוסת אנמשרה': 

'ועדת אלים תסובבך ֲעלה למרום ֵׁשבה'. תה' ז 8 )המשוער(: 

נחלתו' יבחר ]...[ את  ' .3

נחלה  כנוטל  תיאורו  עם  מז  במזמור  נכרכת  הכול  על  ה'  של  עליונותו  לב,  בדב'  בפסוקים  כמו 

מיוחדת: 'יבחר לנו את נחלתנו' )פסוק 5(.47 היסודות הללו מצויים כאמור גם 'בתבוסת אנמשרה' 

ובהמנון הסינקרטיסטי לאשתר. בחירת הנחלה מתפרשת עתה באופן ברור יותר כחלק מהשגבת 

האל ועלייתו למלוכה. כאמור מ'אנומה אליש' ומ'תבוסת אנמשרה' עולה שמרדך בחר לעצמו 

ידי  )וההמנון הסינקרטיסטי( משתמע שתפיסת חלק גדול ומיוחד על   LKA 23את בבל. גם מ־

האלה היא חלק מהשגבתה, וסמיכות זו מתקיימת גם כאן. לאור זאת נראה שיש לקבל את הנוסח 

לוח ג, שורות 37–38; ראו: חרושקה, השגבת איננה )לעיל הערה 6(, עמ' 484.  42

טור ד, שורות 5–6; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )לעיל הערה 9(, עמ' 295.  43

 .A. Weiser, The Psalms (OTL), Philadelphia 1962 pp. 134, 137 :ההצעה רווחת מאוד. ראו למשל  44

התנ"ך(,  )עולם  א  תהילים  בתוך:  אבישור,  י'  ראו:  זה.  בהקשר  מאוגרית  אלים'  'עדת  את  הזכיר   אבישור 

 תל אביב 1995, עמ' 45. נראה שברצף של פסוקים 7–9 במזמור ז מצויים רעיונות קרובים לאלו שבמזמור מז 

9 ה' נקרא לקום  7 ובראשיתו של פסוק  ובמקורות הקרובים לו הנדונים כאן. יש לשים לב בייחוד שבפסוק 

ולשפוט את האויבים: 'קומה ה' באֶפּך ִהָּנשא ְּבַעברות צורָרי', 'ה' ידין עמים', ואפשר שברקע הפסוקים עומד 

5 ולהלן   דין שעושה האל בצורריו – כמו במקורות על מלחמת ה' באויבים שנזכרו לעיל עמ' 12, בסעיף א 

עמ' 19, בסעיף ב 4 – ושבסיומו של דין זה הוא עולה ויושב במרום. 

שורות 23–24; ראו: למברט, ההמנון הסינקרטיסטי )לעיל הערה 16(, עמ' 22.  45

טור ד, שורות 5–6; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )לעיל הערה 9(, עמ' 295.  46

לדמיון הבסיסי שבין הפסוקים בדב' לב ובתה' מז ראו: גולדשטיין, בהנחל עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 17.  47
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לו את  המשתקף בתרגום השבעים – 'נחלתו' במקום 'נחלתנו' – ואף את הנוסח המשוער 'יבחר 

נחלתו, 'גאון יעקב  נחלתו'.48 פסוק 5 הוא אפוא חלק מתהליך השגבת האל, הכולל את בחירת 

קדשו' )פסוק 9(, ובדומה לפסוק בשירת הים שנדון  כסא  אשר אהב' )פס' 5(, ואת ישיבתו 'על 

לשבתך פעלת ה' ' )שמ' טו 17(. מכון  נחלתך  לעיל, שנאמר בו בסמוך: 'בהר 

תחתינו' עמים  4. 'ידבר 

במזמור מז כרוך תיאורו של ה' כמחלק נחלות עם ניצחונו על אויביו: 'ַידבר עמים תחתינו ולֻאמים 

4–5, לפי הנוסח המוצע לעיל(. כאמור לעיל גם  תחת רגלינו, יבחר *לו את נחלתו*' )פסוקים 

ב'תבוסת אנמשרה' ניצחון מרדוך על אויביו, השגבתו וחלוקת הנחלות, כרוכים יחדיו. ההשוואה 

להמנון הסינקרטיסטי לאשתר מאלפת. לפי פסוק 4 במזמור מז ה' מכניע את העמים כך שישראל 

זו קרובה לתמונה שבהמנון  ידבר עמים תחתינו'(,49 ותמונה  '( )'תחת רגלינו'( על גבם  דורכים 

לאשתר: האלה דורכת על הארץ כמו על נחש ומכניעה אותה.50 יתר על כן, בשני הטקסטים 

פעולה זו סמוכה לנטילת הנחלה המיוחדת:

מז תה' 

ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו

יבחר *לו את נחלתו* את גאון יעקב אשר 

אהב סלה 

לאשתר הסינקרטיסטי  ההמנון 

דרכי על צוואר הארץ הרחבה כמו על נחש 

ותיכנע לרגלייך ]...[ איזה אל למרות 

צעירותו לקח חלק של שבעה אחים? 

כאמור לעיל על היסודות המבטאים את השגבת אשתר נוספו ניצחונה ותיאורה כדורכת ומכניעה 

מוזמנת  'מדוע  ושאל:  ברור  הקשר  חסרת   25 ששורה  העיר  25(. למברט  )שורה  רחבות  ארצות 

לאשתר,  הסינקרטיסטי  בהמנון  שהרצף  עתה  נראה  ואולם  כנחש?'.51  הארץ  על  לדרוך  אשתר 

 Ch. A. Briggs & E. G. Briggs, The Book of :גרסה זו נתקבלה בצדק על ידי חוקרים אחדים. ראו למשל  48

Psalms 1-50 (ICC), Edinburgh 1906-1907, p. 398
 32–31 עמ'   ,)39 הערה  )לעיל  מז  תהילים  זליגמן,  ראו:  גבם,  על  יהפוך  במשמעות:  כאן,  'ידבר'  לפירוש   49 

והערות 19–20.

אין לפסול את האפשרות שהנוסח המקורי היה גם כאן: *ידבר עמים תחתיו ולאמים תחת רגליו*, כפי שהציעו   50

 .CAD, K, s.v. kišādu, p. 448 :חוקרים אחדים. לניב המיוחד בטקסט האכדי 'לדרוך על צוואר הארצות' ראו 

וראו עוד: CAD, K, s.v. kabāsu, pp. 7, 10, ובהפניות שם לתיאורי דריכה על האויב. יש להשוות ניב זה 

לניב המוכר מתיאור גבורות ה' במקרא: 'דרך על במתי ארץ' )מי' א 3; עמ' ד 13; והשוו גם: 'ודורך על במתי 

האויב מדומה  והן מחוץ למקרא, פעולת הדריכה על  הן במקרא  הללו,  מן המקרים  8[ (. בחלק  ט  ]איוב  ים' 

CAD, K, s.v. kilzappu, p. 362. בכתובת של  לדריכה על הדום. ראו בייחוד: תה' קי 1, ובהפניות בתוך: 

כל  אדונו דרך על  ו'בעזרת אשור   ,)8 )שורה  אויבו'  צוואר  'הדורך על  נאמר בסמיכות:  שלמנאסר השלישי 

P. Hulin, ‘The Inscriptions on the Carved Throne- :הארצות תחת רגליו כמו הדם' )שורות 9–10(. ראו

Base of Shalmaneser III’, Iraq, 25 (1963), pp. 50-51. לאור זאת יש מקום לקשור בין פסוק 4 'ולאמים 
תחת רגלינו' )ובייחוד לפי הצעת התיקון *תחת רגליו*( ובין ישיבת ה' על כיסאו בפסוק 9. 

למברט, המזמור הסינקרטיסטי )לעיל הערה 16(, עמ' 27.  51



רוני גולדשטיין 2016[ 

יחד את השגבתה של האלה  – כרך  האזינו  ובמזמור המשוקע בשירת   – מז  בדומה לרצף בתה' 

)שורות 23–24(, את ניצחונה על אויביה )שורה 25( ואת נחלתה המיוחדת )שורה 26(. 

אביהם'  אלהי  אברהם' = 'עם  אלהי  5. 'עם 

החיבורים המסופוטמיים מסייעים גם לביאורו של פסוק 10 בתה' מז, שהעסיק מפרשים וחוקרים 

לרוב, ובפרט לביאור התמונה המצטיירת בחלקו הראשון של הפסוק. פרשנים וחוקרים התקשו 

'ביטוי מוזר למדי' כדברי משה דוד קאסוטו,  בביטוי 'עם אלהי אברהם' שברישא של פסוק זה, 

ההצעה  אברהם'.52  אלהי  עם  נאספו  עמים  'נדיבי  במשפט:  זה  ביטוי  של  התחבירי  ובתפקיד 

המקובלת על חלק גדול מן החדשים לקרוא – בעקבות תרגום השבעים – 'ִעם אלהי אברהם' או 

לי להציע  'אלהי אברהם' כאן.53 נראה  ָעם אלהי אברהם', אינה פותרת את מוזרות הביטוי  'ִעם 

שהנוסח המקורי של הפסוק היה: 'נדיבי עמים נאספו ִעם אלהי אביהם'. הנוסח המשובש שלפנינו 

יכול להתפרש כדוגמה נוספת של תיקון תאולוגי על ידי חילוף גרפי קל )י/ר(, וכדוגמת תיקונים 

אחרים במקרא המבוססים על שינוי מזערי של אות אחת או על סיכול אותיות.54 והנה חילוף זה 

מצוי אף בבר' לא 53, ששם הנוסח השומרוני מוסר: 'אלהי אברהם ואלהי נחור ישפט בינינו אלהי 

אברהם', תחת 'אלהי אביהם' שבנוסח המסורה.55 בשני המקומות במקרא שהופיע בהם הביטוי 

ראו: מ"ד קאסוטו, 'דברים לג וחג ראש השנה בימי קדם', הנ"ל, ספרות מקראית וספרות כנענית, ב, ירושלים   52

 K. Bodner, ‘The ראו:  בפסוק  הקשיים  עם  להתמודד  נוסף  ולניסיון  המחקר  לסקירת   .29 עמ'  תשל"ט, 

 “Embarrassing Syntax” of Ps 47:10: A (Pro)vocative Option’, Journal of Theological Studies,
pp. 570-575 ,(2003) 54, וסקירת המחקר שם בעמ' 572–571. 

ראו בסקירה של בודנר, תחביר )שם(. זליגמן העדיף לשמור על נוסח המסורה 'אלהי אברהם', וראה בו תמורה   53

ראו:  חציו האחרון של הפסוק.  איחר את  הוא  כך  ומשום  ישראל,  מזרע  ה' שלא  ליראי  עם' כמכוון  ל'נדיבי 

זליגמן, תהילים מז )לעיל הערה 39(, עמ' 35–36.

על דרכי העיבוד של פסוקים מעין זה ראו עוד: ר' גולדשטיין, 'בין אלים לפסילים: תמורות ביחס לאלילות   54

לביקורת  הנוסח  ביקורת  בין  התפר:  קו  ]על  יח  שבע,  באר   ,'21–18 ב  בישעיה  והעיבוד  המקרא  בספרות 

ובייחוד   ,153–113 עמ'  )תשס"ה(,  לו שבעים שנה[  רופא במלאות  כינוס לכבוד אלכסנדר  דברי  ספרותית: 

של  ההתמודדות  לדרכי  שם  שהובאו  לדוגמאות  מצטרף  שלנו  הכתוב  בה.  המופיעות  והדוגמאות   19 הערה 

י/ר  של  אפשרי  חילוף  על  פוליתאיסטיות.  תפיסות  על  ששמרו  כתובים  עם  ומעתיקים  מעבדים  סופרים, 

 N. Mizrahi, ‘Writing as Reading: Aspects of the Interpretive Transmission of Isaiah in ראו: 

 Qumran: 4QIsac (4Q57) for Isa 24,2.7.15 as a Case Study’, F. Wilk and P. Gemeinhardt (eds.),
 Transmission and Interpretation of the Book of Isaiah in the Context of Intra- and Interreligious
Debates, Leuven 2016, pp. 52-53, ובהפניות שם בהערה 85. אפשר שגם החילוף ִעם/ָעם הוא תוצאה של 
טכניקה דומה, ושכאן, כמו בדב' לב 43 )'הרנינו גוים עמו' תחת 'הרנינו שמים ִעמו'( שימשה טכניקה זהה לזו 

שבתה' מז 10: חילוף 'ַעם אלהי אברהם' תחת 'ִעם אלהי אביהם'. והשוו: גולדשטיין, בין אלים לפסילים )שם(, 

עמ' 117, הערות 3, 8.

תשע"א,  אביב  תל  פלורנטין,  ומ'  טל  א'  מהדורת  המסורה,  ונוסח  שומרון  נוסח  תורה:  חומשי  חמישה  ראו:   55 

עמ' 143. אני מודה למורי פרופ' יאיר זקוביץ שהעמידני על חילוף זה בבר' לא. החילוף ישפטו/ישפט מורה 

על המגמה התאולוגית של החילוף השני מ'אביהם' ל'אברהם'.
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'אלהי אביהם', ושיש בהם בביטוי זה משום הכרה בקיומם של אלים אחרים, השתמשו הסופרים 

בטכניקה זהה לתיקון רושם זה. אין כאן אפוא 'עם אלהי אברהם' כתמורה ל'נדיבי עמים', אלא 

המשך תיאור האספה, הכוללת את 'נדיבי העמים' ואת 'אלהי אביהם'.56 הפסוק מדגיש את שליטתו 

של ה' בשאר מנהיגי העולם הנאספים אליו – אלים ובני אדם: נדיבי עמים ואלהי אביהם.57 

אלהי *אביהם*'  עם  נאספו  עמים  6. 'נדיבי 

תמונה דומה לזו המצטיירת לפי הצעתי בתה' מז 10 מצויה בחומרים המסופוטמיים שנדונו לעיל, 

הסינקרטיסטי  ההמנון  לפי  גם  אלה.  או  אל  להשגבת  המתקבצים  האלים  מתוארים  בהם  שגם 

הבבלי  בהמנון  גם  וכך  עגלים',58  כמו  )אשתר(  אינינה  סביב  נאספים  הגדולים  'האלים  לאשתר 

יחדיו,  בו  כרוכים  של אשתר  עליונותה  וקבלת  הנחלות  )אשתר(, שחלוקת  נפר'  'מלכת  לכבוד 

טיבם של 'אלהי אביהם' וזיקתם לכינויים דומים במזרח הקדום דורשים עיון. ראו בינתיים בסקירה ובספרות   56

 R. Albertz, A History of Israelite Religion in the Old Testament, I: From the Beginnings to :אצל

 S. Nowicki, :ולאחרונה ,the End of the Monarchy, trans. J. Brown, London 1994, esp. pp. 24-39
 ‘Sargon of Akkade and his God’, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69
pp. 63-82 ,(2016). אני מודה לפרופ' שמחה שבל על הפניה זו. צירוף דומה של שליטים ושל אלוהי אביהם 
אביו  בית  אלוהי  'הגליתי את  סנחריב מצידקא מלך אשקלון:  מופיע למשל בראש רשימת השלל שלקח 

)ilāni bīt abišu( , אותו עצמו, את אשתו, את בניו ואת בנותיו, את אחיו זרע בית אביו, והבאתיו לאשור'. 

לתרגום העברי ראו: מ' כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט–ו לפסה"נ, ירושלים תשס"ד, 

עמ' 78, ושם הפניות למהדורה ולתרגומים נוספים. 

המשך פסוק 10, 'כי לאלהים מִגני ארץ מֹאד נעָלה', סתום, והתחביר במשפט זה קשה. הלמ"ד במילה 'לאלהים'   57

מתפרשת אצל רוב המפרשים כלמ"ד השייכות, ולפי פירוש זה הכוונה היא שמגני ארץ שייכים לה'. ייתכן 

אלהים', יש להבין את 'אלהים' כאן  כל  על  נעלית  שלאור תה' צז 9: 'כי אתה ה' עליון על כל הארץ מֹאד 

)כפי שהציע  'מגני ארץ'  על האלים  וכוונת המשפט להדגיש שה' נעלה  'מגני ארץ' כתמורה,  ואת  כאלים 

לב  לשים  יש   .) ]19 פט  ]תה'  מלכנו'  ישראל  וִלקדוש  מִגננו  לה'  'כי  בייחוד:  והשוו  קיסטר;  מנחם  פרופ'  לי 

גם לדמיון בין פתיחת המזמור בפסוק 3: 'כי ה' עליון נורא ֶמלך גדול על כל הארץ', לחלק הראשון של תה' 

ארץ  ני  מִג לאלהים  עמים נאספו ]...[ כי  9: 'כי אתה ה' עליון על כל הארץ'. סיום המזמור: 'נִדיבי  צז 

כל  על  גדול  לך  ֶמ נורא  עליון  ה'  כי   ]...[ כף  ִּתקעו  העמים  'כל  פתיחתו:  מעין  הוא  נעָלה',  מֹאד 

הארץ'. הצירוף 'מגני ארץ' ניתן להתפרש במובנים שונים – בין שהתחביר הוא כפי שהוצע, ובין שיתפרש 

באופן הרגיל ברוב הפירושים. יש לשקול לפרש כאן לאור משמעות השורש מג"ן בשפות השמיות – בייחוד 

ִמגן צריך בידך'  באוגריתית ובפניקית – במובן הענקה, נתינה, משמעות המצויה גם במקרא, למשל 'אשר 

 M. O’Connor, ‘Yahweh the בייחוד:  ראו   .)1 טו  )שם  מאוד'  הרבה  שכרך  לך  מגן  'אנכי   ,)20 יד  )בר' 

 idem, ‘Semitic *mgn and Its Supposed Sanskrit Origin’, :וכן ;Donor’, AuOr, 8 (1988), pp. 47-60
 G. Rendsburg, :ובספרות הרחבה המוזכרת שם, ולסקירה תמציתית ראו ,JAOS, 109 (1989), pp. 25-32
Notes on Genesis XV’, VT, 42 (1992), p. 270‘. לאור זאת ייתכן ש'מגני ארץ' הוא אפיטט שמשמעותו: 
המעניקים. אין לפסול גם את האפשרות לפרש שהכוונה היא ש'מתנות הארץ' הן של ה' – לפי ההבנה הרגילה 

של תחביר המשפט, והבנת הלמ"ד כאן כלמ"ד השייכות. 

ההמנון הסינקרטיסטי לאשתר, שורה 23; ראו: למברט, ההמנון הסינקרטיסטי )לעיל הערה 16(, עמ' 22.  58
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את  שתקבע  כדי  אשתר  אל  ובאים  נאספים  והאלים  זה,  אירוע  לכבוד  האלים  אספת  מוזכרת 

נחלתם ותפקידיהם:

האלים  יום  כל   ]...[ הגדולים  האלים  תכניות  את  קובעת   ]...[ גורלות  קובעת  היא 

למען  ו[ רצים,  ]שבים  האיגיגי  עצה,  לטכס  כדי  ]נאספים[  האנונכי  אליה,  נאספים 

הוראותיהם/תפקידיהם.  את  ושיקבלו   , )isqīšun( חלקם  את  )אשתר(  תקבע 

 utnennāši( תפילה  אליה  נושאות  הן  לרגליה  כורעות  לה.  העמים משתחוות  של  האלות 

šūt( המחוזות/המשכנות  לאלי  מנות  מחלקת  היא   ]...[  )mithāriš šapalša kamsā 
59. )māhāzī

הקשר בין התאספות האלים ובין חלוקת הנחלות והתפקידים על ידי האלה ברור עוד יותר באחד 

העותקים של המנון זה לכבוד אשתר שבו השורה 'האיגיגי ]שבים ו[ רצים, למען תקבע ]אשתר[ 

'האיגיגי  ושיקבלו את הוראותיהם/תפקידיהם' מופיעה בהבדלים אחדים:   , )isqīšun( את חלקם 

סביבה )issanahhurū( , למען תקבע )אשתר( חלקם, ושיקבלו את נסכיהם  הגדולים נאספים 

)sirqīšun( '.60 בדוגמאות הללו, ובדוגמאות נוספות, התאספות האלים כרוכה בהענקת נחלות, 

תפקידים ומנחות לאלים האחרים מידי האל הראשי.

בטקסטים חוץ־מקראיים שונים קיימת תמונה קרובה של אלים המביאים מתנות לאל הגדול.   

ונאמר:  האססכר,  אל  הוא  משמותיו  אחד  אליש'  ב'אנומה  מרדך  של  שמותיו  ברשימת  למשל 

'אל האססכר – לו ישב בגאון "בבית התפילה", האלים יביאו לפניו דורונותיהם'.61 וכן בספרות 

האוגריתית, כגון בדברי אל לים בלוח השני במחזור 'עלילת בעל': 'כמו אלים ]את משאך[ יוביל 

ו ]כמו[ בני קודש מנחתך', שורה המבוססת על הרעיון שברגיל האלים הזוטרים מביאים מנחה 

לאל הגדול.62 

המיתוס  בין  הקשר  ריטואלי.  ביטוי  גם  בבבל  היה  הללו  בחיבורים  המופיעה  האלים  לאספת   

למדי  ברור  מרדך  לכבוד  השנה(  )ראש  האכיתּו  בטקס  המשתקף  הפולחן  ובין  אליש'  ב'אנומה 

לאספת  הדוקה  זיקה  הללו  לתיאורים   .7 הערה  לעיל  ראו   ;24–16 שורות  ד,  )אשתר(,  נפר'  ל'מלכת  המנון   59

 A. Lenzi, Secrecy :האלים, המוכרת מן המזרח הקדום. לסיכום נאה על אספת האלים ועל משמעותה ראו

 and the Gods: Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and Biblical Israel (SAAS, 19),
Helsinki 2008, pp. 27-66

 CAD, I, s.v. isqu, :וראו לשורה זו ;)ZA, 10 296:19 :אצל למברט )ראו h כתב יד מן העיר סיפר המסומן  60

p. 200, ובהפניות שם; וכן: CAD, S, s.v, sahāru, 7b, p. 47. וראו לעיל הערה 19, ובשורה הדומה בהמנון 
הסינקרטיסטי לאשתר.

109–110; על פי תרגום ש' שפרה וי' קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה  אנומה אליש, לוח ז, שורות   61

 משירת המזרח הקדום, תל אביב תשנ"ו, עמ' 52; וראו במהדורתו של למברט, מיתוסים בבליים )לעיל הערה 9(, 

עמ' 130–131. וראו עוד שורה 111, השייכת גם היא לעניין הנדון כאן.

’KTU, 1.2 I, 36’-38; לתרגום עברי חדש של הקטע ראו: נ' איילי־דרשן, ודורך על במתי ים, מלחמת אל   62

הסער בים בספרות המזרח הקדום, ירושלים  תשע"ו, עמ' 116, וכן בדבריה שם, בעמ' 119.
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ממקורות בבליים.63 והנה קטע בטור האחרון של הלוח של 'תבוסת אנמשרה' שבידינו משלב את 

התמונה המיתית עם הוראות פולחניות:

]3[ ואלי כל  ]2[ בורסיפה כותא וכיש  ]1[ האלים כולם )ilāni kališunu( , האלים ]של[ ... 

המקדשים, ]4[ להחזיק ביד האדון הגדול מרדך ]5[ הולכים לבבל, וִאתו ]6[ הולכים לאכיתו; 

 ]10[ לבבל,  ונפר  מאורוכ   ]9[ ואנלל  אנו  תפילה.  ונושא   ]8[ נסך  נוסך  לפניהם   ]7[ המלך 

להחזיק בידו של בל, לבבל ]11[ הולכים, אתו ]12[ צועדים לֶאסיסקּור ]13[ ]...[ כל האלים 
הגדולים ]14[ הולכים לבבל.64

פסקה זו, הרומזת לקטע על אודות חלוקת הנחלות לאלים )לכל האלים, ilāni kališunu( לאחר 

עלייתו של מרדך לגדולה, שעמד במרכז עיוני לעיל,65 מתארת את אספת האלים מהערים השונות 

ב'תבוסת  כן  אם  שלו.66  האכיתו  בחגיגות  ששימש  בבל,  בפאתי  מרדך  של  מקדשו  לאסיסקור, 

אנמשרה' שלפנינו מדובר לא רק על המלכת האל בעקבות ניצחון על האויב, הכרוכה בחלוקת 

נחלות, אלא אף על כינוס האלים לכבוד האל הגדול, ולא רק בעולם המיתי, אלא בפועל, בעולם 
הפולחני, במקדש האל הבכיר.67

לפי הנוסח המשוער כאן של פסוק 10 ולאור החיבורים החוץ־מקראיים ניתן לפרש שהכוונה   

בפסוק זה שהן האלים עצמם, שמקבלים עליהם עול מלכות ה', והן נסיכי העמים שעובדים את 

האלים הללו יתאספו יחדיו אל ה', השולט בהם. אין מדובר כאן בשתי קבוצות שאינן קשורות זו 

לזו – המנהיגים של העמים והאלים – אלא בנדיבי העמים עם אלוהי אביהם.68 שלא כמזמור פב, 

 M. J. H. Linssen, The Cults of Uruk and Babylon: The Temple Ritual :על האכיתו הבבלי ראו בייחוד  63

 ,Texts as Evidence for Hellenistic Cult Practice (Cuneiform Monographs, 25), Leiden 2004
ובספרות המוזכרת שם.

תבוסת אנמשרה, טור ו, שורות 1–14; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )לעיל הערה 9(, עמ' 296–297.  64

שם, טור ד, שורות 7–17; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ' 294–295.  65

– בחלוקת ערי בבל,  ושל מרדך   – 1–14, מבהירה את המעמד העליון של בבל  ו, שורות  טור  הזו,  הפסקה   66

ד,  בטור  מרדך  לאחר  שמוזכרים  )הראשונים  וכיש  כותא  בורסיף,  אלי  שם,  שהוזכרו  שהאלים  ברור   שכן 

באים   )ilāni kališunu כולם',  'האלים   :17 שורה  ד,  בטור  שמסוכם  )וכפי  האלים  ושאר   ,)10–8 שורות 

ממקדשיהם להשתתף בטקס האכיתו לכבוד מרדך. גם אזכור אנו ואנלל בפסקה זו )טור ו, שורות 8–9( וההדגשה 

 ,20–18 שורות  ג,  טור  לפי  אנמשרה':  ב'תבוסת  המסופר  של  תוצאה  הוא  לבבל,  ונפר  מאורוכ  באים   שהם 

הם הורדו מדרגתם, וירידתם מגדולה משתקפת בתיאור חורבן נפר ואורוכ בטור ד, שורה 19.

10 מערב גם הוא את בני האדם והאלים כנאספים יחדו להמלכת ה'. אמנם יש מקום לשער שמזמור  תה' מז   67

מז הוא מזמור אסכטולוגי, המדמיין התכנסות כזו של אלי העמים השונים בעתיד יחד עם עובדיהם להמליך 

 – ממשי  ריטואל  להכרת  סימנים  גם  משמר  הפסוק  שמא  לשקול  אפשר  ואולם  להלן(,  )ראו  ה'  את  עליהם 

בישראל או מחוץ לישראל – שכלל הבאת פסלי אלים למקדש כאות להמלכת האל. והשוו לדברי ג'רלנד קוק, 

שהעיר שאין במקרא רמז לכך שבני אל או דומיהם משתתפים במשתה כמו אלי בבל לפני מינוי מרדך ולאחר 

G. Cooke, ‘The Sons of (the) God(s)’, ZAW, 76 (1964), p. 28 :ניצחונו. ראו

פרט זה שונה מן המקבילות המסופוטמיות שעוסקות אך ורק בעולם האלים, ושאינן כורכות תיאור זה באזכור   68

עובדי האלים השונים. 
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 מזמור מז אינו עוסק בביטול האלים ובשלטונו הבלעדי של ה' על נחלות האלים – שאר הארצות – 

אלא בהכרתם של האלים יחד עם עובדיהם בה', השולט עליהם. נראה שתמונה זו אינה רחוקה 

הנחלות,  את  שקיבלו  האלים,  שלפיה   ,43  ,9–8 לב  בדב'  ששוקע  הקדום  שבמזמור  מזו  מאוד 

משתחווים לה', אלא שמזמור מז משלב את הממד הארצי עם השמימי, והן האלים והן עובדיהם 

מתאספים אל ה'. אפשר אפוא שהניסוח 'נדיבי עמים ]...[ עם אלהי אביהם' נובע מתפיסה שלכל 

עם אל משלו )וכמו התפיסה בדב' לב 8–9(, והניסוח נועד להדגיש את עליונותו של ה' על שאר 
האלים ואת הכפיפות שלהם – ושל עמיהם – אליו.69 

בעיבודו  )לפחות  שלפנינו  המזמור  של  היחסי  לאיחורו  כראיה  אחדים  אצל  שימש   10 פסוק   

הנוכחי(,70 ואולם לאור דבריי אין סיבה לאחר אותו, ויש להקדימו לימי בית ראשון. לפי הצעת 

התיקון לפסוק 10, מחבר המזמור במקורו לא נרתע מאזכורם של אלים זרים, הבאים אל ה' לאחר 

ניצחונו כדי להכיר בשלטונו, והנוסח הנוכחי נובע מתיקון – מכוון כנראה – של מעתיק או סופר 

מאוחר יותר.

המקבילות: סיכום לאור  מז  7. מזמור 

השוואה בין ההמנון הסינקרטיסטי לאשתר ובין תה' מז מגלה את הקרבה הרבה ביניהם:

לאשתר הסינקרטיסטי  ההמנון 

דרכי על צוואר הארץ הרחבה כמו על נחש 

ותכנע לרגלייך )שורה 25(

איזה אל למרות צעירותו לקח חלק של שבעה 

אחים? בבל, נפר, סיפר, אשור, דור־כוריגלזו, 

אורוכ ואכד )שורות 26–27(

אשתר הטהורה בינותם בגדולה ]מושב[ תפסה 

)שורה 24(

האלים הגדולים נאספים סביב אינינה ]אשתר[ 

כמו עגלים ]...[ )שורה 23(

מז תה' 

ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת 

רגלינו )פסוק 4(

יבחר *לו* את *נחלתו* את גאון יעקב 

אשר ָאֵהב סלה )פסוק 5(

מלך אלהים על גוים אלהים ישב על 

כסא קדשו )פסוק 9(

נדיבי עמים נאספו ִעם אלהי *אביהם* 

כי לאלהים מִגני ארץ )פסוק 10(

על  מעיד  והוא  ה',  המלכת  כמזמור  מובינקל  מאז  לו  שניתן  לתיאור  ראוי  אכן  מז  שמזמור  עתה  נראה   69

 S. Mowinkel, Psalmenstudien, II: Das ראו:  בישראל.  ההמלכה  מזמורי  של  היחסית  קדמותם 

 ;Thronbesteigungsfest Jhwhs und der Ursprung der Eschatologie, Kristiania 1922, esp. pp. 3-45
idem, Psalm Studies, vol. 1, trans. M. Biddle, Atlanta, GA 2014, esp. pp. 183- :ובתרגום לאנגלית

 S. Mowinckel, The Psalms in Israel’s Worship, trans. D. R. Ap-Thomas, :222; וביתר תמציתיות
Oxford 1962, pp. 106-192

ראו:   .10 בפסוק  אברהם'  אלהי  'עם  הביטוי  בגלל  המזמור  עריכת  את  שאיחר  זליגמן,  לדברי  למשל  והשוו   70

זליגמן, תהילים מז )לעיל הערה 36(, עמ' 35. 
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כיסאו  על  האל  ישיבת  הנחלות,  חלוקת  אויביו,  על  האל  ניצחון  נצטרפו  הללו  החיבורים  בשני 

והתכנסות האלים. כאמור לעיל מחבר ההמנון לאשתר שיבץ בו מקורות מן המוכן, ואולם נראה 

שהתכוון ליצור ביניהם רצף המדגיש את השגבתה. בדומה לכך יש לפרש את הרכיבים השונים 

התכנסות  כך   ,)4 )פסוק  ה'  ניצחון  של  תוצאה  היא   )5 )פסוק  הנחלה  שהורשת  כשם  מז:  בתה' 

האלים והעמים )פסוק 10( מתפרשת עתה כהמשך לישיבת ה' על כיסא קודשו )פסוק 9( וכביטוי 

למלכותו.

חתימת המזמור הולמת מאוד מזמור שההיבטים השמימיים והארציים בו משלימים, ושמתאר   

את מלכות ה' על הכול, בשמים ובארץ. לאורך המזמור מתוארים היבטים ארציים של מלכות ה': 

העמים מריעים לו )פסוק 2( ונכנעים לפניו )פסוק 4(, והוא מושיב את ישראל בנחלתו )פסוק 5(. 

בפסוקים 9–10 ההיבטים השמימיים והארציים מעורבים – בפסוק 9: 'מלך אלהים על גוים אלהים 
ישב על כסא קדשו', ובפסוק 10 אלים ובני אדם מתאספים לכבודו.71

במזמור מז מגולם תהליך של העברת יסודות מיתיים של מאבק האל עם אלים אחרים למאבק   

לאומי, שבו האל נלחם את מלחמת עמו ומנחיל לו את נחלתו המיוחדת, תהליך שקיים באופן גלוי 

פחות גם במזמור המשוקע בשירת האזינו. בהתאם לכך בפסוק החותם את המזמור )לאחר התיקון 

המוצע( נכבדי העמים והאלים נאספים יחדיו להכיר בעליונותו של ה'. שלא כמזמור פב, שמשנה 

את התמונה שבמזמור הקדום שבדב' לב )או במזמור קרוב לו( ומדגיש את בלעדיותו של ה' לאחר 

מותם של בני אל, מזמור מז אינו נרתע מן התפיסה שה' עומד בראש מועצת אלים, והוא קרוב 

יותר – אולי גם בזמן חיבורו – למזמור השגבת ה' המשוער שנשתמר בדב' לב.

תמונה דומה – אך ללא מוטיב הנחלות – השתמרה במזמורי המלכת ה' נוספים. במזמור צז    

הארציים  העולמות  מעורבים  התאולוגיים(  התיקונים  שהוכנסו  לפני  שלו,  המקורי  )ברצף 

והשמימיים בהמלכת ה': 'ִהגידו השמים ִצדקֹו וָראו כל העמים כבודו ]...[ השתחוו לו כל אלהים 

]...[ כי אתה ה' עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים' )פסוקים 6–9(.72 במזמור צו קיים 

דגש דומה, וגם מזמור זה )שעבר עיבודים שנועדו ליטול ממנו יסודות פוליתאיסטיים( משמר את 

 השילוב של שמים וארץ בהמלכת ה'. בפסוקים 1–3 נקראים בני האדם להלל את ה', ובפסוק 4 

עמים,  משפחות  לה'  'הבו  הרצף:  בא  המזמור  בהמשך  אלהים'.  כל  על  הוא  'נורא  ה'  כי  מודגש 

ֹקדש'  בהדרת  לה'  השתחוו  לחצֹרתיו,  וֹבאו  מנחה  שאו  שמו,  כבוד  לה'  הבו  וֹעז,  כבוד  לה'  הבו 

)פסוקים 7–9(. כעת מתפרשת קריאה זו כמכוונת לבני אדם, 'משפחות עמים', ואולם 'משפחות 

עמים' בפסוק זה מחליפות את 'בני אלים', כפי שמעידה המקבילה בתה' כט.73 ואם כן ניתן לשער 

41(. עתה,  עירוב הגורמים השמימיים והארציים יהיה בולט עוד יותר אם תתקבל הצעת דהוד )לעיל הערה   71

משמתברר שגם במזמור זה מוזכרים האלים כמכבדים את ה', הצעת זו מתאפשרת. השוו: גולדשטיין, בהנחל 

עליון )לעיל הערה 3(, עמ' 18 והערה 38.

בין אלים  גולדשטיין,  ועל העיבודים המאוחרים שלו ראו:  על ההכרה בקיום אלים אחרים שביסוד המזמור   72

לפסילים )לעיל הערה 54(, עמ' 116–117.

וכפי שראו רבים. ראו: גולדשטיין, בין אלים לפסילים )שם(, עמ' 118.  73
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שהרצף במקורו עסק ב'בני אל', הנקראים לבוא לחצרותיו של ה', להביא לו מנחה ולהשתחוות לו 

בהדרת קודש, בדומה למה שמצאנו במקורות חוץ־מקראים, וכמו דברי אל לים שהוזכרו לעיל: 

'כמו אלים ]את משאך[ יוביל ו ]כמו[ בני קודש מנחתך'.74 

*

אין לטעות בדמיון שהוצג כאן ולראות בו חזות הכול. ההבדלים בין המקורות המסופוטמיים ובין 

ומהללים  לעין. כמו במקרים אחרים, האלים המוזכרים כנאספים  בולטים  המקורות המקראיים 

את ה' הם לכל היותר צל של אלו שבתרבויות הסובבות. ועם זאת הדמיון הספרותי בין החיבורים 

המסופוטמיים ובין הטקסטים המקראיים הללו מורה שסופרים, בבואם לתאר את מעמדו העליון 

של ה' – ואף את מעמדו הבלעדי לעומת שאר האלים, הכפופים לו – נשענו על דפוסים ספרותיים 

קיימים שתיארו את עליית אל לראש הפנתאון, ועיבדו אותם כדי להתאימם לצורכיהם. המקורות 

המסופוטמיים תורמים אפוא בראש ובראשונה להבנת הדגם הספרותי שעליו נשענו המזמורים 

השפעה  על  דווקא  מעידים  ואינם  המקראית,  ביצירה  ה'  השגבת  מזמורי  של  מקומם  ועל  הללו 

מסופוטמית.

להעריך  ניתן  אולם  בישראל,  הזה  הספרותי  הדפוס  של  בתולדותיו  זה  בשלב  לדייק  קשה   

שראשיתו במורשת ישראלית קדומה, שהיו לה שורשים בספרות הכנענית – כפי שמעידים למשל 

3. בחלק מן המקורות שהוזכרו לעיל בולט ההיבט  8 ו'עליון' בתה' מז  אזכור 'בני אל' בדב' לב 

ויש  ומקדשו,  – השגבת האל כרוכה בהם בהדגשת עליונות עירו  )או הגאו־פוליטי(  הגאוגרפי 

מקום להעריך שגם למזמורי השגבת ה' היה היבט כזה כבר בראשיתם, וש'חלק ה' ' ו'נחלת ה' ' בהם 

כוונו לאחת הערים בישראל – או ביהודה – או לאחד המקדשים.

פסוקים )ובייחוד   21–6 ב  יש'  בעבר,  בו  שדנתי  למקרה  מצטרפות  כאן  שנדונו  הדוגמאות    

בתוכנו  הקרוב  משוער,  ה'  השגבת  מזמור  על  הוא  גם  נשען  הנראה  ככל  אשר  כתוב   ,)21–18

נשען  ה',  של  הבלעדי  שלטונו  את  לתאר  בבואו  זה  במקרה  גם  מסופוטמיים.  השגבה  למזמורי 

המחבר על דפוס מזמורי ההשגבה, שהיה מוכר היטב במסופוטמיה, ותיאר את האלילים הבורחים 

מפני ה' כדי להדגיש את טיעונו העיקרי – 'ונשגב ה' לבדו ביום ההוא' )יש' ב 17(. כפי שטענתי 

בעבר, הנבואה ביש' ב 6–21 יכולה להעיד על הכרת סוגה זו במהלך המאות השמינית והשביעית 

לפסה"נ, ואולי אף על השפעות – עקיפות או ישירות – של מזמורי השגבה מסופוטמיים בתקופה 

זו.75 נראה אם כן שמזמורי ההשגבה לה' השפיעו על הספרות המקראית במשך זמן רב.

ביטוי  לידי  בא  והדבר  אסכטולוגיים,  לרעיונות  מקור  גם  הנראה  ככל  היו  ההשגבה  מזמורי   

בספרות המזמורים ובייחוד בספרות הנבואה. למשל בנבואה המוזכרת ביש' ב 6–21 השגבת ה' 

ראו לעיל הערה 62. אפשר שהפתיחה של מזמור צט משמרת רצף דומה, ושגם שם יש לגרוס במקום 'העמים'   74

ישב  עמים  ירגזו  מלך  'ה'  השבעים:  תרגום  של  היד  מכתבי  בחלק  שנשתמר  כפי  'אלהים'  המסורה  שבנוסח 

כרובים תנוט הארץ ה' בציון גדול ורם הוא על כל *אלהים*'. 

גולדשטיין, בין אלים לפסילים )לעיל הערה 54(, בייחוד עמ' 147–151.   75



27נחלת ה' והמלכתו  ]23

ה' ומהשגבתו  ה' היא חלק מהופעתו של  ובריחת האלילים מפני  היא חלק מתיאור אסכטולוגי, 

'ביום ההוא'. תופעה דומה מצויה אולי במזמור מז, אשר יש בו, בייחוד בתיאור ההתכנסות של אלי 
העמים השונים יחד עם עובדיהם להמליך עליהם את ה', ניחוח אסכטולוגי.76

מאוחר יותר, ככל הנראה כבר בתקופה הפרסית, החלו סופרים להתערב בכתובים מעין אלו,   

וביטלו את מה שמשתמע כהכרה בקיומם של אלים אחרים – ואפילו קיום זניח – על ידי שינויי 

זה, המתגלה בכתובים רבים, מעיד על  ניסיון  ובטכניקה כמעט אחידה.  נוסח קלים בדרך כלל 

שינוי תפיסה תאולוגית בימי הבית השני ועל התרחקות מסוימת מן הדגם המשוער של מזמורי 

השגבת ה' והעדפת אמצעי ביטוי אחרים לגדלותו של ה'. במקום אחר הרחבתי על שיטות התיקון 

הללו ועל מופעיהן בספרות המקראית.77 כאן נוספה דוגמה חדשה לתופעה זו – התיקון המשוער 

במזמור מז מ'אלהי אביהם' ל'אלהי אברהם'; דוגמה זו מחזקת את התמונה, ומעידה שוב שהספרות 

המקראית לא נמנעה מתיאורים שיש בהם הכרה בקיומם של אלים, ושבשלב מסוים בתולדות 
ספרות זו נרתעו חלק מן הסופרים מדרכי ביטוי כאלה.78

נספח

הנוסחה הכיסא – המשך  על  וישיבה  עלייה 

תופעה מוכרת היא שנוסחאות קדומות מופיעות לפעמים בספרות בית שני או בספרות חז"ל אף 

כשאין להן עדות ברורה בספרות המקראית. נראה עתה שניתן להוסיף דוגמה לתופעה זו. כאמור 

לעיל במזמור מז וככל הנראה אף במזמור ז מתוארות בסמיכות עלייתו של ה' וישיבתו על כיסא 

מלכותו. בשני הכתובים הללו הפסוקים אינם עוסקים באופן ישיר בסמיכות שבין סיום מעשה 

הבריאה לישיבת האל על כיסאו. והנה רצף דומה נשתמר בקטע מוכר מברכת היוצר של שבת: 

כבודו', קטע המשתקף  כיסא  על  'לאל אשר שבת מכל המעשים וביום השביעי נתעלה וישב 

ונתעלה  מעשיו  כל  את  גם באבות דר' נתן: 'בששי מהו אומר ה' מלך גאות לבש ]...[ גמר 

ויש מקום בהקשר זה לשוב ולבחון, בזהירות הנדרשת, רעיונות שהעלה מובינקל, ושנבחנו רבות בעקבותיו.   76

ראו לעיל הערה 69. אך יש לעשות זאת בתשומת לב רבה יותר לדפוסים הספרותיים וגלגוליהם ובתשומת לב 

פחותה לקיומו של פולחן משוער. בכוונתי לדון בכך בהרחבה במקום אחר.

גולדשטיין, בין אלים לפסילים )לעיל הערה 54(.  77

עם זאת השפעתם של מזמורי ההשגבה, ובייחוד של רעיון חלוקת הנחלות ונחלתו המיוחדת של ה', נמשכה גם   78

בתקופות מאוחרות, ודרכי הביטוי של התקופות הקדומות המשיכו להתקיים. ראו בהרחבה י' פז וש' בר־און, 

'ארץ האל לבני האל: דב' לב 8–9 והנחלת ארץ ישראל' )להלן עמ' 29–63(.
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.79 יש לציין בייחוד את קרבתו של קטע תפילה זה לרצף שנשתמר  עולם' של  במרומיו  וישב 

ב'תבוסת אנמשרה', ששם ישיבתו של מרדך בשמים סמוכה ממש לסיום שכלול סדרי עולם: 

כסא  על  וישב  נתעלה  השביעי  וביום  המעשים  מכל  שבת  אשר  'לאל  ברכת היוצר של שבת: 

כבודו'.

בקרב  וישב  עלה   ]...[  )ušaklil uṣurāti( העולם  סדרי  את  'השלים  'תבוסת אנמשרה': 

שמים ואת המושב של ָאנּו נטל בגאון'80 )והשוו גם: 'כאשר סדרי העולם 
הושלמו )šuklul uṣurāti( , ומרדוך לקח את האדנות ]...[ '(.81

אמנם ניתן להעלות על הדעת שמחבר הפיוט נשען למשל על האמור בתה' מז 6–9, 'ָעלה אלהים 

יש לשים לב  ואולם  וישב על כסא כבודו',  ל'נתעלה  ָקדשו', בדומה  ִכּסא  ישב על  ]...[ אלהים 

שההקשר, בריאת העולם, חסר בתה' מז, אך מצוי במקבילה המסופוטמית.

ד"ר רוני גולדשטיין, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

rongol@mail.huji.ac.il

אבות דר' נתן, נוסח א, א )מהדורת שכטר, עמ' ג; הנוסח על פי קטע הגניזה קיימברידג', ספריית האוניברסיטה   79

S NS 151.19־T. לנוסחאות הקטע )עם הבדלים קלים מאוד(, ראו הרשימה באתר 'מאגרים'. והשוו: מ' בר־

אשר, 'הרקע המקראי בשתי פסקאות מפויטות בברכות לשבת', לשוננו, עח )תשע"ו(, עמ' 21–36. 

טור ד, שורות 4–6; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )לעיל הערה 9(, עמ' 294–295.  80

טור ה, שורות 16–17; ראו: למברט, מיתוסים בבליים )שם(, עמ' 296–297. אני מודה לפרופ' מנחם קיסטר,   81

שהעמידני על חשיבותה של הנוסחה על אודות עליית האל וישיבתו במרומים. וראו לעניין האמור כאן: מ' 

ויינפלד, 'שבת ומקדש והמלכת ה': לבעיית בית היוצר של בראשית א', א – ב, ג', בית מקרא, כב )תשל"ז(, 

עמ' 188–193 ובייחוד עמ' 191. ויינפלד עמד על כך שתפילת היוצר קרובה למקורות המציינים את ישיבת 

האל על כיסאו לאחר הבריאה. על כך יש להוסיף עתה את מוטיב העלייה לשמים.


