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Introductory note
English-Hebrew

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

לַ ְמנַצֵ ַח עַ ל ַהגִ ִתית

ִמזְ מֹור ְל ָדוִד:

ב

ה' אֲ ֹדנֵינּו

ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ

ה' אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ
הֹודָך עַ ל ַה ָש ָמיִם
אֲ ֶּשר ְתנָה ְ

הֹודָך עַ ל ַה ָש ָמיִם:
אֲ ֶּשר ְתנָה ְ
ג

ד

פנימיים
חלוקת המזמור
The division of the mizmor
ושירשוריםand
internal alliterations

The greatness
of God and the
end of evil

עֹול ִלים וְיֹ נְ ִקים
ִמ ִפי ְ

י ִַס ְד ָת עֹ ז

צֹור ֶּריָך
ְל ַמעַ ן ְ

ּומ ְתנ ֵַקם:
ְל ַה ְש ִבית אֹויֵב ִ
כִ י אֶּ ְראֶּ ה ָש ֶּמיָך ַמעֲ ֵשי אֶּ צְ ְבעֹ ֶּתיָך

כִ י אֶּ ְראֶּ ה ָש ֶּמיָך ַמעֲ ֵשי אֶּ ְצ ְבעֹ ֶּתיָך י ֵָר ַח וְכֹוכ ִָבים אֲ ֶּשר כֹונָנְ ָתה:

ה

ָמה אֱ נֹוש כִ י ִתזְ כְ ֶּרּנּו

ו

ֹלהים
ו ְַת ַח ְס ֵרהּו ְמעַ ט ֵמאֱ ִ

ְוכָבֹוד ו ְָה ָדר ְתעַ ְט ֵרהּו:

ז

ַת ְמ ִשילֵ הּו ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך

כֹל ַש ָתה ַת ַחת ַרגְ לָ יו:

ח

ֹצנֶּה וַאֲ לָ ִפים כֻּלָ ם

וְגַ ם בַ הֲ מֹות ָש ָדי:

ט

ּודגֵ י ַהיָם
ִצפֹור ָש ַמיִם ְ

עֹ בֵ ר אָ ְרחֹות י ִַמים:

י

ה' אֲ ֹדנֵינּו

ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ:

ג' ,ד :וְאַ ָתה ה' ָמגֵן בַ עֲ ִדי
ֹאשי
ּומ ִרים ר ִ
בֹודי ֵ
כְ ִ

ד' ,גְ :בנֵי ִאיש עַ ד
בֹודי ִלכְ ִל ָמה
ֶּמה כְ ִ

Man vis-a-vis,
Creator and
Creation

& Ending
opening

Connections to other books in Tanach
*

ח' ,ו :ו ְַתחַ ְס ֵרהּו ְמעַ ט ֵמאֱ ֹל ִהים ְוכָבֹוד ו ְָה ָדר ְתעַ ְט ֵרהּו

עֹול ִלים
ז' ,ה.ז :וָאֲ חַ ְלצָ ה ח' ,גִ :מ ִפי ְ
ו' ,ח:
ג' ,ב :ד' ,ב:
וְיֹ נְ ִקים י ִַס ְד ָת עֹ ז ְל ַמעַ ן
ָשא
צֹור ִריִ ...הּנ ֵ
ְ
עָ ְת ָקה
ה' ָמה בַ צָ ר
צֹור ֶּריָך ְל ַה ְש ִבית אֹויֵב
ְ
צֹור ָרי
צֹור ָרי ְבעַ ְברֹות ְ
ַרבּו צָ ָרי ִה ְרחַ ְב ָת ִלי ְבכָל ְ
ִ
ַק,םד :עֵ ינָיו
ת"נ ֵא
ּומ ְי
י"ד ,ב :ה'
י"ב ,ב.ט :כִ י פַ סּו
ט',כ-כא; י',יח :אַ ל יָעֹ ז אֱ נֹוש...
ח' ,הָ :מה אֱ נֹוש
יֶּחֱ זּו עַ ְפעַ פָ יו
ִמ ָש ַמיִם ִה ְש ִקיף
אֱ מּונִ ים ִמ ְבנֵי אָ ָדם...
יֹוסיף
י ְֵדעּו גֹויִם אֱ נֹוש ֵה ָמה ...בַ ל ִ
כִ י ִתזְ כְ ֶּרּנּו ּובֶּ ן
י ְִבחֲ נּו ְבנֵי
כְ ֻּרם זֻּלּות ִל ְבנֵי אָ ָדם עַ ל ְבנֵי אָ ָדם
עֹוד לַ עֲ רֹץ אֱ נֹוש ִמן ָהאָ ֶּרץ
אָ ָדם כִ י ִת ְפ ְק ֶּדּנּו:
אָ ָדם
י"ב ,ה :אֲ ֶּשר אָ ְמרּו ִל ְלשֹ נֵנּו נַגְ ִביר ְשפָ ֵתינּו ִא ָתנּו ִמי אָ דֹון לָ נּו
ח' ,ב.י :ה' אֲ ֹדנֵינּו  -ה' אֲ ֹדנֵינּו

*

Inter-textuality

יהם ּובָ ִאים ְבאָ לָ ה
יר ֶּ
יהם אַ ִד ֵ
יקים עַ ל אֲ חֵ ֶּ
נחמיה י' ,לַ :מחֲ זִ ִ
מ ֶּשה עֶּ בֶּ ד
ֹלהים אֲ ֶּשר נִ ְתנָה ְביַד ֹ
תֹורת ָהאֱ ִ
ּוב ְשבּועָ ה לָ לֶּ כֶּת ְב ַ
ִ
ּומ ְשפָ ָטיו וְחֻּ ָקיו:
ֹלהים ו ְִל ְשמֹור וְלַ עֲ שֹות אֶּ ת כָל ִמצְ ֹות ה' אֲ ֹדנֵינּו ִ
ָהאֱ ִ
ירמיהו מ"ד ,זְ :ל ַהכְ ִרית
לָ כֶּם ִאיש ו ְִא ָשה עֹולֵ ל
ְהּודה ְל ִב ְל ִתי
וְיֹונֵק ִמתֹוְך י ָ
הֹותיר לָ כֶּם ְשאֵ ִרית
ִ

יואל ב' ,טזִ :א ְספּו עָ ם ַק ְדשּו
ָק ָהל ִק ְבצּו זְ ֵקנִ ים ִא ְספּו
עֹולָ ִלים וְיֹ נְ ֵקי ָש ָדיִם יֵצֵ א חָ ָתן
ֵמחֶּ ְדרֹו ְוכַלָ ה ֵמחֻּ פָ ָתּה:

ח' ,ב.י :ה' אֲ ֹדנֵינּו
ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל
ָהאָ ֶּרץ
ח' ,ג:
ִמ ִפי
עֹול ִלים
ְ
וְיֹ נְ ִקים
י ִַס ְד ָת עֹ ז

איכה ב' ,יא; ד' ,ד :בֵ עָ ֵטף
עֹולֵ ל וְיֹונֵק ָ ...דבַ ק ְלשֹון יֹונֵק
אֶּ ל ִחכֹו בַ צָ ָמא עֹולָ ִלים ָשאֲ לּו
לֶּ חֶּ ם פֹ ֵרש אֵ ין לָ ֶּהם

ּומ ְתנ ֵַקם
ּומגַ ֵדף ִמ ְפנֵי אֹויֵב ִ
מ"ד ,יזִ :מקֹול ְמחָ ֵרף ְ

ּומ ְתנ ֵַקם
ח' ,גְ :ל ַה ְש ִבית אֹויֵב ִ
ח' ,ה.זָ :מה אֱ נֹוש כִ י ִתזְ כְ ֶּרּנּו ּובֶּ ן אָ ָדם כִ י ִת ְפ ְק ֶּדּנּו...
כֹל ַש ָתה ַתחַ ת ַרגְ לָ יו

3

ה' אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ
----

Con-textuality
ֹלהים
ח' ,ו :ו ְַתחַ ְס ֵרהּו ְמעַ ט ֵמאֱ ִ
ְוכָבֹוד ו ְָה ָדר ְתעַ ְט ֵרהּו

ט' ,י; י' ,א.הְ :ל ִעתֹות י"ג ,ה :צָ ַרי
בַ צָ ָרהְ ...ל ִעתֹות בַ צָ ָרה יָגִ ילּו כִ י
צֹור ָריו י ִָפיחַ בָ ֶּהם אֶּ מֹוט
...כָל ְ

ח' ,ו :ו ְַתחַ ְס ֵרהּו
ֹלהים
ְמעַ ט ֵמאֱ ִ
ְוכָבֹוד ו ְָה ָדר
ְתעַ ְט ֵרהּו

ַת ְמ ִשילֵ הּו
ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך
ּודגֵי ַהיָם
צִ פֹור ָש ַמיִם ְ

ז' ,וְ ... :וי ְִרמֹס לָ אָ ֶּרץ חַ יָי
בֹודי לֶּ עָ פָ ר י ְַשכֵן
ּוכְ ִ

ה' ,יג :כִ י אַ ָתה ְתבָ ֵרְך צַ ִדיק ה' כַצִ ָּנה ָרצֹון ַת ְע ְט ֶּרּנּו

רד"קָ :מה אֱ נֹוש הוא
היפך ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך  -כי
הוא להגדלה וזה
להקטנה.

ָמה אֱ נֹוש
כִ י ִתזְ כְ ֶּרּנּו

ּובֶּ ן אָ ָדם כִ י ִת ְפ ְק ֶּדּנּו:

Juxtaposition of this mizmor in Tehillim

Text

כ"א ,ו :גָ דֹול כְ בֹודֹו
ִבישּועָ ֶּתָך הֹוד
ו ְָה ָדר ְת ַשּוֶּה עָ לָ יו

קמ"ד ,ג :ה' ָמה אָ ָדם ו ֵַת ָדעֵ הּו
בֶּ ן אֱ נֹוש ו ְַתחַ ְשבֵ הּו
הֹודָך
קמ"ה ,ה.יב :הֲ ַדר כְ בֹוד ֶּ
הֹודיעַ ִל ְבנֵי ָהאָ ָדם
ְ ...ל ִ
ֹתיו ּוכְ בֹוד הֲ ַדר ַמ ְלכּותֹו:
גְ בּור ָ

גָעים ִת ְבחָ נֶּּנּו...
איוב ז' ,יז-יח; ט"ו ,ידָ :מה אֱ נֹוש כִ י ְתגַ ְדלֶּ ּנּו וְכִ י ָת ִשית אֵ לָ יו ִלבֶּ ָך :ו ִַת ְפ ְק ֶּדּנּו ִל ְב ָק ִרים ִל ְר ִ
ָמה אֱ נֹוש כִ י יִזְ כֶּה וְכִ י יִצְ ַדק יְלּוד ִא ָשה

Inclusio

From the mouths of infants and sucklings You have founded strength
Because of your adversaries so that you may still the enemy and avenger.
. כי הוא להגדלה וזה להקטנה- ' ' ָמה אֱ נֹוש' הוא היפך ' ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך:רד"ק

Radak: Why is the same word “Mah” used in both sentences?
4
'What is man' is the opposite of 'How great is your name’ – because the latter is for greatness and the former is for minimization

ב
ד

הֹודָך עַ ל ַה ָש ָמיִם...
ה' אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ אֲ ֶּשר ְתנָה ְ
י ֵָר ַח וְכֹוכ ִָבים אֲ ֶּשר כֹונָנְ ָתה:
כִ י אֶּ ְראֶּ ה ָש ֶּמיָך ַמעֲ ֵשי אֶּ צְ ְבעֹ ֶּתיָך

ח

ה
ו

ז

ָמה אֱ נֹוש כִ י ִתזְ כְ ֶּרּנּו
ּובֶּ ן אָ ָדם כִ י ִת ְפ ְק ֶּדּנּו:
ו ְַתחַ ְס ֵרהּו ְמעַ ט
ְה ָדר
ֹלהים ְוכָבֹוד ו ָ
ֵמאֱ ִ
ְתעַ ְט ֵרהּו:
ַתְ 5מ ִשילֵ הּו ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך

ֹצנֶּה וַאֲ לָ ִפים כֻּלָ ם
ְוגַם בַ הֲ מֹות ָש ָדי:

ט

ּודגֵי ַהיָם
ִצפֹור ָש ַמיִם ְ
עֹ בֵ ר אָ ְרחֹות י ִַמים:

שבת פ"ח ע"ב-פ"ט ע"א
ואמר רבי יהושע בן לוי :בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא:
רבונו של עולם ,מה ליְלּוד ִא ָשה בינינו? אמר להן :לקבל תורה בא .אמרו לפניו :חמודה גנוזה
שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם ,אתה מבקש ליתנה לבשר
ודם? ' ָמה אֱ נֹוש כִ י ִתזְ כְ ֶּרּנּו ּובֶּ ן אָ ָדם כִ י ִת ְפ ְק ֶּדּנו ...ה' אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ אֲ ֶּשר
הֹודָך עַ ל ַה ָש ָמיִם' (תהלים ח' ,ה.ב)?  -אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :החזיר להן
ְתנָה ְ
תשובה!  -אמר לפניו :רבונו של עולם ,מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם - .אמר לו:
אחוז בכסא כבודי ,וחזור להן תשובה ,שנאמר ' ְמאַ חֵ ז ְפנֵי כִ סֵ ה פַ ְר ֵשז עָ לָ יו ֲענָנֹו' (איוב כ"ו ,ט),
ואמר רבי נחום :מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו .אמר לפניו :רבונו של עולם ,תורה
אתיָך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם" (שמות כ' ,ב)! -
שאתה נותן לי מה כתיב בה? "אָ נֹכִ י ה' אֹ-להֶ יָך אֲ ֶשר הֹוצֵ ִ
אמר להן :למצרים ירדתם ,לפרעה השתעבדתם ,תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה?
ֹלהים אֲ חֵ ִרים" (שמות כ' ,ב)!  -בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? שוב
"ל ֹא י ְִהיֶה ְלָך א ִ
מה כתיב בה? "זָכֹור אֶ ת יֹום הַ ַשבָ ת ְל ַק ְדשֹו" (שמות כ' ,ח)!  -כלום אתם עושים מלאכה שאתם
צריכין שבות? שוב מה כתיב בה? "ל ֹא ִת ָשא" (שמות כ' ,ז)!  -משא ומתן יש ביניכם? שוב מה
כתיב בה? כַבֵ ד אֶ ת אָ ִביָך וְאֶ ת ִא ֶמָך" (שמות כ' ,יב)!  -אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה? "ל ֹא
ִת ְרצָ ח ,ל ֹא ִתנְ אָ ף ,ל ֹא ִתגְ נֹב" (שמות כ' ,יג)!  -קנאה יש ביניכם ,יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו
לו להקדוש ברוך הוא ,שנאמר "ה' אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ" (תהלים ח' ,י) ,ואילו
מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ,ומסר לו
הֹודָך עַ ל ַה ָש ָמיִם" (שם ב)  -לא כתיב.
" ְתנָה ְ
ית ֶש ִבי לָ ַק ְח ָת ַמ ָתנֹות בָ אָ ָדם" (תהלים ס"ח ,יט)  -בשכר
ית לַ ָמרֹום ָש ִב ָ
דבר ,שנאמר "עָ ִל ָ
שקראוך אָ ָדם לקחת מתנות....
מדרש  -קבלת התורה של משה בשמיים –
6

תהלים ח' " -קבלת הבריאה ,הבורא והנברא" של האדם

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
8

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

9

Inclusio

From the mouths of infants and sucklings You have founded strength
on account of Your foes, to put an end to enemy and avenger.
. כי הוא להגדלה וזה להקטנה- ' ' ָמה אֱ נֹוש' הוא היפך ' ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך:רד"ק

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

10

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).

ּומ ְתנ ֵַקם
ִ צֹור ֶּריָך ְל ַה ְש ִבית אֹויֵב
ְ עֹול ִלים וְיֹ נְ ִקים ִי ַס ְד ָת עֹ ז ְל ַמעַ ן
ְ ִמ ִפי

10: The psalmist calls to God to save
him from his enemies and chase
them from his land (continuation of
Ps 9)

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)

8: Praise of God, creator of
the world Who created man
with glory to correct the
world (central axis for 3-14).

7: The psalmist asks God to
judge his enemies and
promises to thank God for his
righteousness

12

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.

I will praise the LORD for His righteousness,
and sing a hymn to the name of the LORD
Most High.
13

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

מסגרות סביב למזמור ח'

נושא המזמור
סכנה
מהרשעים

ג'

מצוקת העני
והאביון

ד'

בקשה לצדק,
כניסה לבית ה'

ה'

תפילת החולה

ו'

בקשה לשפוט
את הרשעים

ז'

צוררים ,אויב וקו"ם (נק"ם?)

(ג' ,ג.ט) ַר ִבים אֹ ְמ ִרים ְלנ ְַפ ִשי אֵ ין
אֹלהים ֶּסלָ ה...
ִ
ְישּועָ ָתה לֹו בֵ
ָתָך ֶּסלָ ה
לַ ה' ַה ְישּועָ ה עַ ל עַ ְמָך ִב ְרכ ֶּ

(ג' ,ב) ה' ָמה
ַרבּו צָ ָרי
(ד' ,ב) בַ צָ ר
ִה ְרחַ ְב ָת ִלי

כבוד

(ג' ,ד) וְאַ ָתה ה' ָמגֵן
ּומ ִרים
בֹודי ֵ
בַ עֲ ִדי כְ ִ
ֹאשי
ר ִ

(ג' ,ב.ח)
ַר ִבים ָק ִמים
עָ לָ י...
קּומה ה'
ָ
ֹלהי
הֹושיעֵ נִ י אֱ ַ
ִ

(ד' ,ג) ְבנֵי ִאיש עַ ד ֶּמה
בֹודי ִלכְ ִל ָמה
כְ ִ

אֹודה ה' כְ צִ ְדקֹו וַאֲ ז ְַמ ָרה ֵשם ה'
(יח) ֶּ
עֶּ ְליֹון (= סוף מזמור ז')

מקבילות ז'  ט'-י'
אַ ְריֵה (ג)ָ ,מרֹום (ח),
ַשחַ ת (טז) ,י ִָדין (ט),
ְלאֻּ ִמים-בָ עַ ִמים (ח.ט),
שפט (ז.ט.יב)

(ו' ,ח) עָ ְת ָקה
צֹור ָרי
ְבכָל ְ

(ו' ,יא) ֵיבֹשּו ְויִבָ הֲ לּו
ְמאֹ ד כָל אֹ יְבָ י

(ז' ,ה.ז)
צֹור ִרי...
וָאֲ חַ ְלצָ ה ְ
ָשא ְבעַ ְברֹות
ִהּנ ֵ
צֹור ָרי
ְ

(ז' ,ו) י ִַר ֹדף אֹויֵב
ַשג ְוי ְִרמֹס
נ ְַפ ִשי ְוי ֵ
לָ אָ ֶּרץ חַ ָיי

עֹול ִלים וְיֹ נְ ִקים י ִַס ְד ָת עֹ ז
(ח' ,ג) ִמ ִפי ְ
ּומ ְתנ ֵַקם
צֹור ֶּריָך ְל ַה ְש ִבית אֹויֵב ִ
ְל ַמעַ ן ְ

ח'

שמים\מרום וארץ
קּומה
ָ
(ז' ,ז)
ה' ְבאַ פֶּ ָך

?

(ז' ,ו.ח) ְוי ְִרמֹס לָ אָ ֶּרץ חַ יָי...
סֹובבֶּ ָך
וַעֲ ַדת ְלאֻּ ִמים ְת ְ
יה לַ ָמרֹום שּובָ ה
וְעָ לֶּ ָ

(ח' ,ב.ד.ה.י) ָמה אַ ִדיר
ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ אֲ ֶּשר ְתנָה
הֹודָך עַ ל ַה ָש ָמיִם ...כִ י
ְ
אֶּ ְראֶּ ה ָש ֶּמיָךָ ...מה אַ ִדיר
ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ

(י) ה' אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ

משפט ה' ברשע
 הודאה וקינהמעשה הרשעים
ומשפט ה'

ט'-י'

אֹודה ה' ְבכָל ִל ִבי אֲ ַס ְפ ָרה כָל
(ב-ג) ֶּ
אֹותיָך :אֶּ ְש ְמחָ ה וְאֶּ עֶּ ְלצָ ה בָ ְך אֲ ז ְַמ ָרה
נִ ְפ ְל ֶּ
ִש ְמָך עֶּ ְליֹון (= פתיחת מזמור ט')

שחיתות החברה
– ה' מושיע עני
משבר המשורר
ושמחתו בה'

י"ג

משפט ה' ברשע
וישועת ה'14
בציון

י"ד

אַ ְריֵה (י' ,ט)ָ ,מרֹום (י',
ה)ַ ,שחַ ת (ט' ,טז) ,י ִָדין
(ט' ,ט)ְ ,לאֻּ ִמים-בָ עַ ִמים
(ט' ,ט.יב) ,שפט (ט',ה.
ח.ט.יז.כ;י',ה.יח)

(ט' ,י; י' ,א.ה)
ִמ ְשגָ ב ְל ִעתֹות
בַ צָ ָרהְ ...ל ִעתֹות
צֹור ָריו
בַ צָ ָרה כָל ְ
י ִָפיחַ בָ ֶּהם

(ט' ,ד.ז) ְבשּוב
אֹויְבַ י אָ חֹורָ ...האֹויֵב
ַתמּו חֳ ָרבֹות לָ נֶּצַ ח

(ט' ,כ; י' ,יב)
קּומה ה'...
ָ
קּומה ה'...
ָ

(י"א ,ד) ה' ְב ֵהיכַל ָק ְדשֹו
ה' בַ ָש ַמיִם כִ ְסאֹו עֵ ינָיו יֶּחֱ זּו
עַ ְפעַ פָ יו י ְִבחֲ נּו ְבנֵי אָ ָדם

י"א
י"ב

שתה
ירא
(ג' ,ז) ל ֹא ִא ָ
ֵמ ִר ְבבֹות עָ ם אֲ ֶּשר
ָס ִביב ָשתּו עָ לָ י

(ה' ,ח) וַאֲ נִ י ְברֹב חַ ְס ְדָך
יתָך אֶּ ְש ַתחֲ וֶּה אֶּ ל
אָ בֹוא בֵ ֶּ
ֵהיכַל ָק ְד ְשָך ְבי ְִראָ ֶּתָך

(ב) ה' אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִדיר ִש ְמָך ְבכָל ָהאָ ֶּרץ
הֹודָך עַ ל ַה ָש ָמיִם
אֲ ֶּשר ְתנָה ְ

נפלאות
הבריאה
וכבוד
האדם

ית אֶּ ת
(ג' ,ח) כִ י ִהכִ ָ
כָל אֹ יְבַ י לֶּ ִחי

(א' ,ה)

(י"ב ,ו) עַ ָתה
ֹאמר
אָ קּום י ַ
ה'
(י"ג ,ה) צָ ַרי
יָגִ ילּו כִ י אֶּ מֹוט
ֹלהים
(י"ד ,ב.ז) אָ ַמר נָבָ ל ְב ִלבֹו אֵ ין אֱ ִ
ִתן ִמצִ יֹון ְישּועַ ת ִי ְש ָראֵ ל ְבשּוב
ִ ...מי י ֵ
ה' ְשבּות עַ מֹו יָגֵל יַעֲ קֹ ב ִי ְש ַמח ִי ְש ָראֵ ל

(י' ,ה.טז.יח) ָמרֹום
ִמ ְשפָ ֶּטיָך ִמּנֶּגְ דֹו ...אָ ְבדּו
יֹוסיף
גֹויִם ֵמאַ ְרצֹו ...בַ ל ִ
עֹוד לַ עֲ רֹץ אֱ נֹוש ִמן ָהאָ ֶּרץ

(ז' ,ו) ְ ...וי ְִרמֹס לָ אָ ֶּרץ
בֹודי לֶּ עָ פָ ר י ְַשכֵן
חַ יָי ּוכְ ִ

(ח' ,ו) ו ְַתחַ ְס ֵרהּו ְמעַ ט
ֹלהים ְוכָבֹוד ו ְָה ָדר
ֵמאֱ ִ
ְתעַ ְט ֵרהּו

אדם \ אנוש

(ח' ,ז) ַת ְמ ִשילֵ הּו
ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך כֹל
ַש ָתה ַתחַ ת ַרגְ לָ יו:

(ח' ,ה) ָמה אֱ נֹוש כִ י
ִתזְ כְ ֶּרּנּו ּובֶּ ן אָ ָדם כִ י
ִת ְפ ְק ֶּדּנּו:
(ט',כ-כא;י',יח) אַ ל יָעֹ ז
אֱ נֹוש ...י ְֵדעּו גֹויִם אנֹוש
יֹוסיף עֹוד
ֵה ָמה ...בַ ל ִ
לַ עֲ רֹץ אֱ נֹוש ִמן ָהאָ ֶּרץ

יתה ה'
(ט' ,כא) ִש ָ
מֹורה לָ ֶּהם
ָ

(י"א ,ד) ה' ְב ֵהיכַל ָק ְדשֹו
ה' בַ ָש ַמיִם כִ ְסאֹו עֵ ינָיו יֶּחֱ זּו
עַ ְפעַ פָ יו י ְִבחֲ נּו ְבנֵי אָ ָדם

(י"א ,ד) עֵ ינָיו יֶּחֱ זּו
עַ ְפעַ פָ יו י ְִבחֲ נּו ְבנֵי אָ ָדם

(י"א ,ג) כִ י
ַה ָשתֹות י ֵָה ֵרסּון
צַ ִדיק ַמה פָ עָ ל

(י"ב ,ז) ִאמֲ רֹות ה' אֲ ָמרֹות
ְטהֹ רֹות כ ֶֶּּסף צָ רּוף בַ עֲ ִליל
לָ אָ ֶּרץ ְמז ָֻּקק ִש ְבעָ ָתיִם

(י"ב ,ב.ט) כִ י פַ סּו
אֱ מּונִ ים ִמ ְבנֵי
כְ ֻּרם זֻּלּות ִל ְבנֵי אָ ָדם

(י"ב ,ו) עַ ָתה
ֹאמר ה'
אָ קּום י ַ
ֵשע י ִָפיחַ
אָ ִשית ְבי ַ
לֹו:
(י"ג ,ג) עַ ד אָ נָה
אָ ִשית עֵ צֹות
ְבנ ְַפ ִשי

אָ ָדם...

(י"ג ,ג.ה) עַ ד אָ נָה
יָרּום אֹ י ְִבי עָ לָ י ...פֶּ ן
ֹאמר אֹ י ְִבי ְיכ ְָל ִתיו
י ַ
(י"ד ,ב) ה' ִמ ָש ַמיִם ִה ְש ִקיף עַ ל ְבנֵי אָ ָדם ִל ְראֹות
ֹלהים
הֲ יֵש ַמ ְשכִ יל ד ֵֹרש אֶּ ת אֱ ִ

Prologue
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.
 הֲ ל ֹא י ְָדעּו כָל פֹ עֲ לֵ י אָ וֶּן אֹ כְ לֵ י עַ ִמי אָ כְ לּו לֶּ ֶּחם:ה- ד,תהלים י"ד
:ֹלהים ְבדֹור צַ ִדיק
ִ ֱ ָשם פָ חֲ דּו פָ ַחד כִ י א:ה' ל ֹא ָק ָראּו

:ב- א,תהלים ט"ו
:ִמזְ מֹור ְל ָדוִד ה' ִמי יָגּור ְבאָ הֳ לֶּ ָך ִמי י ְִשכֹן ְב ַהר ָק ְד ֶּשָך
:הֹולֵ ְך ָת ִמים ּופֹ עֵ ל צֶּ ֶּדק ְודֹבֵ ר אֱ ֶּמת ִב ְלבָ בֹו

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

- ספר תהלים
פרשנותו והוראתו
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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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