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• Structure of Book I (1-41) → TBD in next lectures

• Tehillim 8 – Text → Con-textuality → Inter-textuality

• Tehillim 3-14 → 7end & 9beginning (internal frame)

• 4 Units in Book I (3-14, 15-24, 25-34, 35-41)
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:  א"הז"תלמוד ירושלמי סוטה פ

אינו נאמר אלא בלשון  ' קרית שמע'אומר אני :רבי אומר

ה? 'מה טעמא-הקודש  ( ו', דברים ו)' ְוָהיּו ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ
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:ִמְזמֹור ְלָדִודַהִגִתיתַלְמַנֵצַח ַעל א  

ץֲאֹדֵנינּו  ' הב   ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

ר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמִים :ֲאשֶּ

ִיַסְדָת ֹעז  ִמִפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים  ג  

יָך   :ְלַהְשִבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵקםְלַמַען צֹוְררֶּ

יָך ַמֲעֵשי ד ה ָשמֶּ ְראֶּ יָךִכי אֶּ ְצְבֹעתֶּ ר אֶּ :כֹוָנְנָתהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאשֶּ

ּנּו ה ּנּוָמה ֱאנֹוש ִכי ִתְזְכרֶּ ן ָאָדם ִכי ִתְפְקדֶּ :ּובֶּ

:ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְתַעְטֵרהּוֵמֱאֹלִהיםַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ו 

יָך  ז :ֹכל ַשָתה ַתַחת ַרְגָליוַתְמִשיֵלהּו ְבַמֲעֵשי ָידֶּ

:ְוַגם ַבֲהמֹות ָשָדיַוֲאָלִפים כָֻּלם  ֹצנֶּהח

:ַיִמיםָאְרחֹותֹעֵבר ִצפֹור ָשַמִים ּוְדֵגי ַהָים  ט  

ץֲאֹדֵנינּו' הי  :ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

ץ' ה ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

ר ְתָנה הֹוְדָך ַעל  ַהָשָמִיםֲאשֶּ

The greatness 

of God and the 

end of evil

Man vis-a-vis, 

Creator and 

Creation

Ending &  

opening

ֵבָעֵטף  : ד', ד; יא', איכה ב

יֹוֵנקָדַבק ְלשֹון ... עֹוֵלל ְויֹוֵנק 

ל ִחכֹו ַבָצָמא  ָשֲאלּו  עֹוָלִליםאֶּ

ם ם ֹפֵרש ֵאין ָלהֶּ חֶּ לֶּ

:  ג', ח

ִמִפי  

עֹוְלִלים  

ְוֹיְנִקים  

ִיַסְדָת ֹעז 

ְלַהְכִרית  : ז, ד"ירמיהו מ

ם  ִאיש ְוִאָשה  עֹוֵללָלכֶּ

ִמתֹוְך ְיהּוָדה ְלִבְלִתי ְויֹוֵנק
ם ְשֵאִרית הֹוִתיר ָלכֶּ

Mizmor 8: Man at his lowest and greatest facing God and His wonderful creation

ֱאנֹוש  ָמה

ּנּו ִכי ִתְזְכרֶּ

ה  ְראֶּ יָךִכי אֶּ יָךַמֲעֵשיָשמֶּ ְצְבֹעתֶּ אֶּ

ּוְדֵגי ַהָיםָשַמִיםִצפֹור 

ַתְמִשיֵלהּו  
יָךְבַמֲעֵשי ָידֶּ

ֲאֹדֵנינּו' ה: י.ב', ח

ִשְמָך ְבָכל  ַאִדירָמה 

ץ ָהָארֶּ

ם : ל', נחמיה י םַמֲחִזיִקים ַעל ֲאֵחיהֶּ ּוָבִאים ְבָאָלה  ַאִדיֵריהֶּ

ד   בֶּ ה עֶּ ר ִנְתָנה ְבַיד ֹמשֶּ ת ְבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים ֲאשֶּ כֶּ ּוִבְשבּוָעה ָללֶּ
ת ָכל ִמְצֹות  ָקיוֲאֹדֵנינּו ' הָהֱאֹלִהים ְוִלְשמֹור ְוַלֲעשֹות אֶּ :  ּוִמְשָפָטיו ְוחֻּ

*

ִאְספּו ָעם ַקְדשּו  :  טז', יואל ב*

ָקָהל ִקְבצּו ְזֵקִנים ִאְספּו  

ָשָדִים ֵיֵצא ָחָתן עֹוָלִלים ְוֹיְנֵקי 

ָפָתּה ְדרֹו ְוַכָלה ֵמחֻּ :ֵמחֶּ

Inter-textuality

Text

ר ָאְמרּו ִלְלֹשֵננּו ַנְגִביר ְשָפֵתינּו ִאָתנּו ִמי : ה, ב"יֲאֹדֵנינּו' ה-ֲאֹדֵנינּו' ה: י.ב', ח ָלנּוָאדֹוןֲאשֶּ

ּנּו ָמה ֱאנֹוש : ז.ה', ח ן ָאָדם ִכי ִתְזְכרֶּ ּנּוּובֶּ ...  ִכי ִתְפְקדֶּ

ַתַחת ַרְגָליוַשָתהֹכל 
ַוֵתָדֵעהּו  ָמה ָאָדם ' ה: ג, ד"קמ

ן ֱאנֹוש  ַוְתַחְשֵבהּובֶּ

ָךָתִשיתְוִכי ּנּו ְתַגְדלֶּ ָמה ֱאנֹוש ִכי : יד, ו"ט; יח-יז', איוב ז ּנּו: ֵאָליו ִלבֶּ ּנּוַוִתְפְקדֶּ ...  ִלְבָקִרים ִלְרָגִעים ִתְבָחנֶּ

ה ְוִכי ִיְצַדק ְילּוד ִאָשהָמה ֱאנֹוש ִכי  ִיְזכֶּ

אֹוֵיב ּוִמְתַנֵקםִמקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגֵדף ִמְפֵני : יז, ד"מ אֹוֵיב ּוִמְתַנֵקםְלַהְשִבית : ג', ח

ְתַעְטֵרהּור ִהים ְוָכבֹוד ְוָהדָ ֵמֱאֹלַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט : ו', ח ּנּון ה ָרצֹוַכִצּנָ ' היק ַצִד ְתָבֵרְך ה ִכי ַאתָ : יג', ה ַתְעְטרֶּ

ַוְתַחְסֵרהּו  : ו', ח

ֵמֱאֹלִהיםְמַעט 

ְוָכבֹוד ְוָהָדר

ְתַעְטֵרהּו

ְכבֹודֹוָגדֹול : ו, א"כ

ָך הֹוד  ִבישּוָעתֶּ

הְוָהָדר ָעָליו  ְתַשּוֶּ

ָךֲהַדר ְכבֹוד : יב.ה, ה"קמ הֹודֶּ

ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  ...

:  ַמְלכּותֹוּוְכבֹוד ֲהַדר ְגבּוֹרָתיו

:  ח', ו

ָעְתָקה 

צֹוְרָריְבָכל 

ָוֲאַחְלָצה : ז.ה', ז

ִהָּנֵשא  ... צֹוְרִרי

צֹוְרָריְבַעְברֹות 

ִמִפי עֹוְלִלים  : ג', ח

ְוֹיְנִקים ִיַסְדָת ֹעז ְלַמַען  

יָך ְלַהְשִבית אֹוֵיב  צֹוְררֶּ

ּוִמְתַנֵקם

The division of the mizmorחלוקת המזמור ושירשורים פנימיים and internal alliterations

Juxtaposition of this mizmor in Tehillim
Connections to other books in Tanach

Con-textuality

הואָמה ֱאנֹוש : ק"רד

יכ-ָמה ַאִדיר ִשְמָך היפך

וזהלהגדלההוא

.להקטנה

ץ' ה ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

----

ָמֵגן ַבֲעִדי ' ְוַאָתה ה: ד', ג

ּוֵמִרים רֹאִשי  ְכבֹוִדי

ץ ַחָיי : ...ו', ז ְוִיְרֹמס ָלָארֶּ

ָעָפר ַיְשֵכןּוְכבֹוִדי לֶּ

ְבֵני ִאיש ַעד : ג', ד
ה  ִלְכִלָמהְכבֹוִדימֶּ

ַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים  : ו', ח

ְוָהָדר ְתַעְטֵרהּוְוָכבֹוד

ֵעיָניו  : ד, א"י

יֱֶּחזּו ַעְפַעָפיו  

ְבֵני ִיְבֲחנּו 

ָאָדם

ֱאנֹושָמה : ה', ח

ּנּו  ןִכי ִתְזְכרֶּ ּובֶּ

ּנּוָאָדם :ִכי ִתְפְקדֶּ

...  ֱאנֹושַאל ָיֹעז : יח',י; כא-כ',ט

ַבל יֹוִסיף  ... ֵהָמהֱאנֹושֵיְדעּו גֹוִים 

ץ  ֱאנֹושעֹוד ַלֲעֹרץ  ִמן ָהָארֶּ

ִכי ַפסּו : ט.ב, ב"י

...  ִמְבֵני ָאָדםֱאמּוִנים 

ם זֻּלּות  ִלְבֵני ָאָדםְכרֻּ

'  ה: ב, ד"י

ִהְשִקיף  ִמָשַמִים

ְבֵני ָאָדםַעל 

:  ב', ד

ַבָצר

ִהְרַחְבָת ִלי

:  ב', ג

ָמה  ' ה

ָצָריַרבּו 

ְלִעתֹות  : ה.א', י; י', ט

ַבָצָרה  ְלִעתֹות ...ַבָצָרה

ם  צֹוְרָריוָכל ... ָיִפיַח ָבהֶּ

ָצַרי: ה, ג"י

ָיִגילּו ִכי  

מֹוט אֶּ



.להקטנהוזהלהגדלההואיכ-' ַאִדיר ִשְמָךָמה 'היפךהוא'ֱאנֹושָמה ': ק"רד

Radak: Why is the same word “Mah” used in both sentences? 
'What is man' is the opposite of 'How great is your name’ – because the latter is for greatness and the former is for minimization

Inclusio

4

From the mouths of infants and sucklings You have founded strength 
Because of your adversaries so that you may still the enemy and avenger.



ץ  ' הב ר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמִיםֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ ...ֲאשֶּ

יָך  ד ְצְבֹעתֶּ יָך ַמֲעֵשי אֶּ ה ָשמֶּ ְראֶּ ר כֹוָנְנָתהִכי אֶּ :ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאשֶּ

ּנּו    ה  ָמה ֱאנֹוש ִכי ִתְזְכרֶּ

ּנּו ן ָאָדם ִכי ִתְפְקדֶּ :ּובֶּ

ַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט  ו 

ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר  

:ְתַעְטֵרהּו

יָך  ז  ַתְמִשיֵלהּו ְבַמֲעֵשי ָידֶּ

:ֹכל ַשָתה ַתַחת ַרְגָליו

ה ַוֲאָלִפים כָֻּלם  ח   ֹצנֶּ

:ְוַגם ַבֲהמֹות ָשָדי

ִצפֹור ָשַמִים ּוְדֵגי ַהָים  ט   

:ֹעֵבר ָאְרחֹות ַיִמים

5



א "ט ע"פ-ב"ח ע"שבת פ

:  בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ואמר רבי יהושע בן לוי

חמודה גנוזה  : אמרו לפניו. לקבל תורה בא: אמר להן? בינינוְילּוד ִאָשהמה ל, רבונו של עולם

לבשר  ליתנהאתה מבקש , שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם

ּנו? 'ודם ן ָאָדם ִכי ִתְפְקדֶּ ּנּו ּובֶּ ר  ֲאֹדֵנינּו' ה... ָמה ֱאנֹוש ִכי ִתְזְכרֶּ ץ ֲאשֶּ  ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

החזיר להן  : אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה-? (ב.ה', תהלים ח)' ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמִים

:  אמר לו-. מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, של עולםרבונו: אמר לפניו-! תשובה

,  (ט, ו"איוב כ)' ָעָליו ֲעָננֹוַפְרֵשזְמַאֵחז ְפֵני ִכֵסה 'שנאמר , וחזור להן תשובה, כבודיבכסאאחוז 

תורה  , של עולםרבונו: אמר לפניו. מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו: ואמר רבי נחום

-(! ב', שמות כ" ) ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםֹלֶהיָך-א  '  ָאֹנִכי ה"?  שאתה נותן לי מה כתיב בה

?  שוב מה כתיב בה? תורה למה תהא לכם, לפרעה השתעבדתם, למצרים ירדתם: אמר להן

ֹלִהיםלֹא ִיְהֶיה ְלָך " שוב  ? עבודה זרהשעובדיןשרוייןבין הגויים אתם -(! ב', שמות כ" )ֲאֵחִריםא 

כלום אתם עושים מלאכה שאתם  -(! ח', שמות כ" )ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו"? מה כתיב בה

שוב מה  ? משא ומתן יש ביניכם-(! ז', שמות כ" )ִתָשאלֹא "? שוב מה כתיב בה? שבותצריכין

לֹא "? שוב מה כתיב בה? אב ואם יש לכם-(! יב', שמות כ" )ַכֵבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך? כתיב בה

מיד הודו  ?   יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם-(! יג', שמות כ" )ִתְגֹנבלֹא , לֹא ִתְנָאף, ִתְרָצח

ץ' ה"שנאמר , לו להקדוש ברוך הוא ואילו  , (י', תהלים ח" )ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

ומסר לו  , מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב.      לא כתיב-( שם ב" )ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמִים"

בשכר  -( יט, ח"תהלים ס" )ָעִליָת ַלָמרֹום ָשִביָת ֶשִבי ָלַקְחָת ַמָתנֹות ָבָאָדם"שנאמר , דבר

–קבלת התורה של משה בשמיים -מדרש....ָאָדם לקחת מתנותשקראוך

של האדם" הבורא והנברא, הבריאהקבלת"-'תהלים ח
6
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Shabbat 88 p2 – 89 p1

Rabbi Yehoshua Ben Levy said: When Moshe rose to Heaven, the ministering angels said before the Holy One 

Blessed Be He: Master of the Universe, what is this human being doing here among us? He told them, "he came to 

receive the Torah." They responded, "The precious possession that was reserved for You for 974 years prior to the 

creation of the world, is what You wish to give flesh and blood? 'What is man that You consider and the son of man 

that You think of him…God, our Lord, How glorious is Your name throughout the earth, Whose majesty is above the 

heavens (Tehillim 8, v5, 2)?" The Holy One Blessed Be He said to Moses: "Answer them! " Moses said to God: 

"Master of the Universe, I fear that they will burn me with their breath". He said to him, "Hold on to the throne of 

My glory, and answer them”, as it is written " He who grasps the corner of His throne, His cloud will be spread upon 

him" (Job 20, 9), and Rabbi Nahum said: this teaches that God spread His divine Shechina upon him and covered 

him and he (Moses) said before Him: "Master of the Universe, the Torah that you are giving to me, what is written 

in it?" "I am the Lord Your God Who took you out of the land of Egypt (Exodus 20, 2)! " He said to them, "Did you 

go down to Egypt, were you enslaved to Pharoah, why should you have the Torah? What else is written there?" 

"You will have no other gods before Me" (Exodus 20, 3)! Are you living among nations who worship idols? "What 

else is written there?" "Remember the Sabbath day to keep it holy" (Exodus 20, 8)! Do you work so that you need 

to rest?" "What else is written there? "You will not bear God’s name in vain" (Exodus 20,7)! "Do you negotiate 

between yourselves?" "What else is written there?" "Respect your father and your mother!" "Do you have a father 

and a mother?" "What else is written there?" "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not 

steal!" "Are you jealous of one another, do you have an evil inclination?" They immediately thanked the Holy One 

Blessed Be He, as it is written, "God our Lord, how great your name throughout the land" (Tehillim 8, 10), while 

"Spread Your majesty over the heavens" (ibid, 2) was not written. - Immediately each and every angel loved Moses 

and gave him something, as it is written, "you have ascended on high, you led captivity captive, you have received 

gifts among man" (Tehillim 68, 19) as a reward that they called you man, you got gifts....

Midrash: the acceptance of the Torah by Moshe in Heaven  Tehillim 8: "Acceptance of the Creation, the Creator and the Created" by man
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From the mouths of infants and sucklings You have founded strength 
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From the mouths of infants and sucklings You have founded strength 
Because of your adversaries so that you may still the enemy and avenger.



Inclusio

10

.להקטנהוזהלהגדלההואיכ-' ַאִדיר ִשְמָךָמה 'היפךהוא'ֱאנֹושָמה ': ק"רד

Radak: 'What is man' is the opposite of 'How great is your name’ – because the 
latter is for greatness and the former is for minimization

From the mouths of infants and sucklings You have founded strength 
on account of Your foes, to put an end to enemy and avenger.



יָךְלַמַען ִמִפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַסְדָת ֹעז אֹוֵיב ּוִמְתַנֵקם ְלַהְשִבית צֹוְררֶּ

In the "middle" world of evil and evildoers (Ps 3-14) , the exhilaration in the creation, faith in the Creator 

and in the mission of the created – “In the mouths of babies and nursing infants You have founded 

strength, Because of your adversaries so that you may still the enemy and avenger” (Tehillim 8,3). 
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7: The psalmist asks God to 

judge his enemies and 

promises to thank God for his 

righteousness

8: Praise of God, creator of 

the world Who created man 

with glory to correct the 

world (central axis for 3-14).

9: God is the judge of the wicked 

and saves the righthouts from 

them (Ps 9-10 are adjacent to 

each other, in order of the 

alphabet, without a header)

10: The psalmist calls to God to save 

him from his enemies and chase 

them from his land (continuation of 

Ps 9)
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I will praise the LORD for His righteousness, 
and sing a hymn to the name of the LORD 

Most High.

I will praise You, LORD, with all my heart; 
I will tell all Your wonders. I will rejoice 

and exult in You, singing a hymn to Your 
name, O Most High.



התמודדות עם רשע   -( ד"י-ג)החטיבה הראשונה 

'י-'ט

'ה

'ד

'ו

'ג

ג"י

ב"י

ד"י

'ח

ֵאיןְלַנְפִשי ֹאְמִריםַרִבים ( ט.ג', ג)

ָלהֵבאֹלִהיםְישּוָעָתה לֹו  ...  סֶּ

ָךָךַעְמ ַעלַהְישּוָעה'הלַ  ָלהסֶּ ִבְרָכתֶּ

ֱאֹלִהיםֵאין ָנָבל ְבִלבֹו ָאַמר( ז.ב, ד"י)

ִיְשָרֵאל ְבשּוב  ְישּוַעתִמי ִיֵתן ִמִציֹון ...

ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְשַמח ִיְשָרֵאלַעמֹוְשבּות ' ה

'מסגרות סביב למזמור ח

ץ  ֲאֹדֵנינּו' ה( ב)  ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

ר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמִים ֲאשֶּ

ץ' ה( י) ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָארֶּ

ה ה( יח) '  הֵשם ַוֲאַזְמָרהְכִצְדקֹו ' אֹודֶּ

ְליֹון ('סוף מזמור ז)= עֶּ

ה ה( ג-ב) ְבָכל ִלִבי ֲאַסְפָרה ָכל  ' אֹודֶּ

יָך ְשְמָחה : ִנְפְלאֹותֶּ ְלָצהאֶּ עֶּ ֲאַזְמָרהָבְך ְואֶּ

ְליֹון  ('פתיחת מזמור ט)= ִשְמָך עֶּ

שרשורים ורעיונות מנחיםנושא המזמור

'ז

סכנה  

מהרשעים

מצוקת העני 

והאביון

,  בקשה לצדק

'כניסה לבית ה

תפילת החולה

ברשע' משפט ה

הודאה וקינה-

בקשה לשפוט  

את הרשעים

נפלאות  

הבריאה

וכבוד

האדם

מרום וארץ\שמים

ְבֵהיַכל ָקְדשֹו ' ה( ד, א"י)

ִכְסאֹו ֵעיָניו יֱֶּחזּו  ַבָשַמִים' ה

ַעְפַעָפיו ִיְבֲחנּו ְבֵני ָאָדם

ץְוִיְרֹמס( ח.ו', ז) ...  ַחָייָלָארֶּ

ִמיםַוֲעַדת  ָך  ְלאֻּ ְתסֹוְבבֶּ

יָה  שּוָבהַלָמרֹוםְוָעלֶּ

ָמרֹום( יח.טז.ה', י)

יָך  ְגדֹוִמְשָפטֶּ ָאְבדּו  ... ִמּנֶּ

ַבל יֹוִסיף  ... ֵמַאְרצֹוגֹוִים 

ץֱאנֹוש ִמן ַלֲעֹרץעֹוד  ָהָארֶּ

ָמה ַאִדיר  ( י.ה.ד.ב', ח)

ץִשְמָך ְבָכל  ר ְתָנה  ָהָארֶּ ֲאשֶּ

ִכי ... ַהָשָמִיםהֹוְדָך ַעל 

ה  ְראֶּ יָךאֶּ ָמה ַאִדיר  ... ָשמֶּ

ץִשְמָך ְבָכל  ָהָארֶּ

ֲאָמרֹות  ' ִאֲמרֹות ה( ז, ב"י)

ף ָצרּוף ַבֲעִליל   סֶּ ְטֹהרֹות כֶּ

ץ  ְמזָֻּקק ִשְבָעָתִיםָלָארֶּ

ֵעיָניו יֱֶּחזּו  ( ד, א"י)

ְבֵני ָאָדםַעְפַעָפיו ִיְבֲחנּו 

ִכי ֱאנֹושָמה ( ה', ח)

ּנּו  ן ָאָדם ִתְזְכרֶּ ִכי ּובֶּ

ּנּו :ִתְפְקדֶּ

ַאל ָיֹעז ( יח',י;כא-כ',ט)

אנֹושֵיְדעּו גֹוִים ... ֱאנֹוש

ַבל יֹוִסיף עֹוד ... ֵהָמה

ץ  ֱאנֹושַלֲעֹרץ ִמן ָהָארֶּ

ִכי ַפסּו ( ט.ב, ב"י)

...  ִמְבֵני ָאָדםֱאמּוִנים 

ם זֻּלּות  ִלְבֵני ָאָדםְכרֻּ

ָמֵגן ' ְוַאָתה ה( ד', ג)

ּוֵמִרים  ְכבֹוִדיַבֲעִדי 

רֹאִשי  

ץ ְוִיְרֹמס( ...ו', ז) ָלָארֶּ

ָעָפר ַיְשֵכןְכבֹוִדיּוַחָיי  לֶּ

ה  ( ג', ד) ְבֵני ִאיש ַעד מֶּ
ִלְכִלָמהְכבֹוִדי

ַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ( ו', ח)

ְוָהָדר  ְוָכבֹודֵמֱאֹלִהים

ְתַעְטֵרהּו

כבוד

אנוש\אדם 

'י-'ט' מקבילות ז

,  (ח)ָמרֹום, (ג)ַאְרֵיה

,  (ט)ָיִדין, (טז)ַשַחת

ִמים ,  (ט.ח)ָבַעִמים-ְלאֻּ

(יב.ט.ז)שפט

', י)ָמרֹום, (ט', י)ַאְרֵיה

ָיִדין, (טז', ט)ַשַחת, (ה

ִמים, (ט', ט) םָבַעִמי-ְלאֻּ

.  ה',ט)שפט , (יב.ט', ט)

(יח.ה',י;כ.יז.ט.ח

ַבָצר( ב', ד)

ִהְרַחְבָת ִלי

ָמה  ' ה( ב', ג)

ָצָריַרבּו 

ָעְתָקה( ח', ו)
צֹוְרָריְבָכל 

(  ז.ה', ז)

...  צֹוְרִריָוֲאַחְלָצה 

ִהָּנֵשא ְבַעְברֹות  

צֹוְרָרי

(  ה.א', י; י', ט)

ִמְשָגב ְלִעתֹות  

ְלִעתֹות  ...ַבָצָרה

צֹוְרָריוָכל ַבָצָרה

ם   ָיִפיַח ָבהֶּ

ִמִפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַסְדָת ֹעז( ג', ח)

יָךְלַמַען  אֹוֵיב ּוִמְתַנֵקם  ְלַהְשִבית צֹוְררֶּ

ָצַרי( ה, ג"י)

מֹוטָיִגילּו ִכי  אֶּ

(?ם"נק)ם"וקואויב , צוררים

מעשה הרשעים  

'ומשפט ה

שחיתות החברה 

מושיע עני' ה–

משבר המשורר 

'ושמחתו בה

ברשע' משפט ה

בציון' וישועת ה

ַוֲאִני ְבֹרב ַחְסְדָך  ( ח', ה)

ל  ְשַתֲחוֶּה אֶּ ָך אֶּ ָאבֹוא ֵביתֶּ

ָךָקְדְשָךֵהיַכל  ְבִיְרָאתֶּ

ְבֵהיַכל ָקְדשֹו ' ה( ד, א"י)

ַבָשַמִים ִכְסאֹו ֵעיָניו יֱֶּחזּו  ' ה
ַעְפַעָפיו ִיְבֲחנּו ְבֵני ָאָדם

אֹוֵיבףִיַרדֹ (ו', ז)

ְוִיְרֹמסגְוַישֵ יַנְפִש 

ץ יַחיָ ָלָארֶּ

ָאָנהַעד ( ה.ג, ג"י)

ן... ָעָליֹאְיִביָירּום פֶּ

יוְיָכְלִת ֹאְיִבייֹאַמר

שּובבְ ( ז.ד', ט)

ָהאֹוֵיב... ָאחֹוראֹוְיַבי

ַצחֳחָרבֹותמּותַ  ָלנֶּ

ֲהלּוְוִיבָ ֵיֹבשּו(יא', ו)

ֹאְיָביָכלְמֹאד

תיתָ ִהכִ ִכי(ח', ג) אֶּ

ִחיֹאְיַביָכל לֶּ

קּוָמה  ( ז', ז)

ָך' ה ְבַאפֶּ

ַעָתה ( ו, ב"י)

יֹאַמר  ָאקּום

'ה

(ח.ב', ג)

ָקִמיםַרִבים 

...  ָעָלי

'  הקּוָמה

ֱאֹלַהיהֹוִשיֵעִני 

(ה', א)

( יב', י; כ', ט)

...'קּוָמה ה

...'קּוָמה ה

ַתְמִשיֵלהּו  ( ז', ח)

יָך ֹכל   ְבַמֲעֵשי ָידֶּ

:  ַתַחת ַרְגָליוַשָתה

לֹא ִאיָרא  ( ז', ג)

ר   ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאשֶּ

ָעָליָשתּוָסִביב 

'  הִשיָתה( כא', ט)

ם מֹוָרה ָלהֶּ

ִכי  ( ג, א"י)

ֵיָהֵרסּון  ַהָשתֹות

ַצִדיק ַמה ָפָעל

ַעָתה ( ו, ב"י)

'  ָאקּום יֹאַמר ה

ְבֵיַשע ָיִפיַח  ָאִשית
:לֹו
ַעד ָאָנה  ( ג, ג"י)

ֵעצֹות  ָאִשית
ְבַנְפִשי

?

א"י

שתה

ִלְראֹות ְבֵני ָאָדם ִהְשִקיף ַעל ִמָשַמִים' ה( ב, ד"י)

ת  ֱאֹלִהיםֲהֵיש ַמְשִכיל ֹדֵרש אֶּ 14



םָאְכלּויַעִמ ֹאְכֵליָאוֶּןֲעֵליפֹ ָכלָיְדעּוֲהלֹא: ה-ד, ד"יתהלים חֶּ לֶּ

:ַצִדיקָשם ָפֲחדּו ָפַחד ִכי ֱאֹלִהים ְבדֹור :ָקָראּולֹא'ה

Tehillim 14, 4: Are they so witless, all those evildoers, who devour my people 
as they devour food, and do not invoke the LORD? There they will be seized 

with fright, for God is present in the circle of the righteous.

Prologue

Tehillim 15, 2: He who lives without blame, who does what is right, 
and in his heart acknowledges the truth;

:  ב-א, ו"טתהלים

ָך' ִמְזמֹור ְלָדִוד ה ָך ִמי ִיְשֹכן ְבַהר ָקְדשֶּ :ִמי ָיגּור ְבָאֳהלֶּ

קהֹוֵלְך ָתִמים  דֶּ ת ִבְלָבבֹוּוֹפֵעל צֶּ :ְוֹדֵבר ֱאמֶּ
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Summary

• Explanation of Mizmor 8 –the world of the mizmor

• Mizmor 8 as the central axis of Tehillim 3-14 according to the 

contextual interpretation

• The story of the first unit, Mizmorim 3-14, unit #1 of Book I (1-41)

• To be continued…in unit #2 (15-25)
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