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

לַ ְמנ ֵַּצחַ ַעל הַ ִּג ִּתית

מור ְל ָדוִּ ד:
ִּמזְ ֹ

ב

ה' אֲ דֹנֵּינו

ָמה ַא ִּדיר ִּש ְמ ָך ְבכָ ל הָ ָא ץר

ה' אֲ דֹנֵּינו ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמ ָך ְבכָ ל הָ אָ ץר
אֲ ץשר ְתנָה הוֹ ְד ָך ַעל הַ ָש ָמיִּם

הו ְד ָך ַעל הַ ָש ָמיִּם:
שר ְתנָה ֹ
אֲ ץ
ג

ד

עו ְל ִּלים וְ יֹנְ ִּקים
ִּמ ִּפי ֹ
צו ְר ץריךָ
ְל ַמ ַען ֹ

פנימיים
חלוקת המזמור
The division of the mizmor
ושירשוריםand
internal alliterations

The greatness
of God and the
end of evil

י ִַּס ְד ָת עֹז
אויֵּב ו ִּמ ְתנ ֵַּקם:
ְלהַ ְש ִּבית ֹ

יך ַמעֲ ֵּשי אץ ְצ ְבע ץֹת ָ
ִּכי אץ ְראץ ה ָש ץמ ָ
יך

שי אץ ְצ ְבע ץֹת ָ
ִּכי אץ ְראץ ה ָש ץמ ָ
שר כ ֹו ָננְ ָתה:
כוכָ ִּבים אֲ ץ
יך י ֵָּרחַ וְ ֹ
יך ַמעֲ ֵּ

ה

ָמה אֱ ֹנוש ִּכי ִּתזְ ְכ ץרנו

ובץ ן ָא ָדם ִּכי ִּת ְפ ְק ץדנו:

ו
ז

וַ ְתחַ ְס ֵּרהו ְמ ַעט ֵּמאֱ ל ִֹּהים
שי י ץָד ָ
יך
ַת ְמ ִּשילֵּ הו ְב ַמעֲ ֵּ

בוד וְ הָ ָדר ְת ַע ְט ֵּרהו:
וְ כָ ֹ
כֹל ַש ָתה ַתחַ ת ַרגְ לָ יו:

ח

צנץה וַ אֲ לָ ִּפים ֻּכ ָלם
ֹ

ֲמות ָש ָדי:
וְ גַ ם ַבה ֹ

ט

ִּצפ ֹור ָש ַמיִּם ו ְדגֵּי הַ יָם

י

ה' אֲ דֹנֵּינו

חות י ִַּמים:
עֹבֵּ ר ָא ְר ֹ
ָ
ָמה ַא ִּדיר ִּש ְמך ְבכָ ל הָ ָא ץר :

Juxtaposition of this mizmor in Tehillim
ד' ,גְ :בנֵּי ִּאיש ַעד
ץמה ְכבוֹ ִּדי ִּל ְכ ִּל ָמה

Man vis-a-vis,
Creator and
Creation

ִּצפוֹ ר ָש ַמיִּם ו ְדגֵּי הַ ָים
& Ending
opening

ח' ,ו :וַ ְתחַ ְס ֵּרהו ְמ ַעט ֵּמאֱ לֹ ִּהים וְ כָ בוֹ ד וְ הָ ָדר ְת ַע ְט ֵּרהו

ז' ,ה.ז :וָ אֲ חַ ְלצָ ה
ו' ,ח:
ד' ,ב:
ג' ,ב:
ָשא
צוֹ ְר ִּריִּ ...הנ ֵּ
ָע ְת ָקה
ַב ָצר
ה' ָמה
ַרבו צָ ָרי ִּה ְרחַ ְב ָת ִּלי ְבכָ ל צוֹ ְר ָרי ְב ַע ְברוֹ ת צוֹ ְר ָרי

ח' ,גִּ :מ ִּפי עוֹ ְל ִּלים וְ יֹנְ ִּקים ט' ,י; י' ,א.הְ :ל ִּעתוֹ ת י"ג ,ה :צָ ַרי
י ִַּס ְד ָת עֹז ְל ַמ ַען צוֹ ְר ץר ָ
ַב ָצ ָרהְ ...ל ִּעתוֹ ת ַב ָצ ָרה יָגִּ ילו ִּכי
יך
ְלהַ ְש ִּבית אוֹ יֵּב ו ִּמ ְתנ ֵַּקם ָ ...כל צוֹ ְר ָריו י ִָּפיחַ ָבהץ ם אץ מוֹ ט

ח' ,הָ :מה אֱ נוֹ ש
ִּכי ִּתזְ ְכ ץרנו ובץ ן
אָ ָדם ִּכי ִּת ְפ ְק ץדנו:

ז' ,ו... :וְ י ְִּרמֹס לָ אָ ץר חַ יָי
ו ְכבוֹ ִּדי לץ ָעפָ ר י ְַש ֵּכן

ח' ,ו :וַ ְתחַ ְס ֵּרהו ְמ ַעט ֵּמאֱ ל ִֹּהים
וְ כָ בוֹ ד וְ הָ ָדר ְת ַע ְט ֵּרהו

י"ב ,ב.טִּ :כי פַ סו
אֱ מונִּ ים ִּמ ְבנֵּי
ְכ ֻּרם זֻּלות ִּל ְבנֵּי אָ ָדם
אָ ָדם...

י"ד ,ב :ה'
ִּמ ָש ַמיִּם ִּה ְש ִּקיף
ַעל ְבנֵּי אָ ָדם

מ"ד ,יזִּ :מקוֹ ל ְמחָ ֵּרף ו ְמגַ ֵּדף ִּמ ְפנֵּי אוֹ יֵּב ו ִּמ ְתנ ֵַּקם

ח' ,גְ :להַ ְש ִּבית אוֹ יֵּב ו ִּמ ְתנ ֵַּקם
ח' ,ה.זָ :מה אֱ נוֹ ש ִּכי ִּתזְ ְכ ץרנו ובץ ן אָ ָדם ִּכי ִּת ְפ ְק ץדנו...
כֹל ַש ָתה ַתחַ ת ַרגְ לָ יו

1

ה' אֲ דֹנֵּינו ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמ ָך ְבכָ ל הָ אָ ץר
----

Connections to other books in Tanach

Inter-textuality

*

יקים ַעל אֲ חֵּ יהץ ם אַ ִּד ֵּיריהץ ם ובָ ִּאים ְבאָ לָ ה ו ִּב ְשבו ָעה
נחמיה י' ,לַ :מחֲזִּ ִּ
ֹשה ץעבץ ד הָ אֱ ל ִֹּהים
לָ לץ כץ ת ְבתוֹ ַרת הָ אֱ ל ִֹּהים אֲ ץשר נִּ ְתנָה ְביַד מ ץ
וְ ִּל ְשמוֹ ר וְ לַ עֲ שוֹ ת אץ ת ָכל ִּמ ְצוֹ ת ה' אֲ דֹנֵּינו ו ִּמ ְש ָפטָ יו וְ חֻּ ָקיו:

*

ירמיהו מ"ד ,זְ :להַ ְכ ִּרית
לָ כץ ם ִּאיש וְ ִּא ָשה עוֹ לֵּ ל
וְ יוֹ נֵּק ִּמתוֹ ְך יְהו ָדה ְל ִּב ְל ִּתי
הוֹ ִּתיר לָ כץ ם ְשאֵּ ִּרית

יואל ב' ,טזִּ :א ְספו ָעם ַק ְדשו
ָקהָ ל ִּק ְבצו זְ ֵּקנִּ ים ִּא ְספו
עוֹ לָ ִּלים וְ יֹנְ ֵּקי ָש ָדיִּם ֵּיצֵּ א חָ ָתן
ֵּמחץ ְדרוֹ וְ כַ ָלה ֵּמחֻּ ָפ ָתה:

ח' ,ב.י :ה' אֲ דֹנֵּינו
ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמ ָך
ְבכָ ל הָ אָ ץר
ח' ,גִּ :מ ִּפי
עוֹ ְל ִּלים
וְ יֹנְ ִּקים
י ִַּס ְד ָת עֹז

איכה ב' ,יא; ד' ,דֵּ :ב ָעטֵּ ף
עוֹ לֵּ ל וְ יוֹ נֵּק ָ ...דבַ ק ְלשוֹ ן
יוֹ נֵּק אץ ל ִּחכוֹ ַב ָצ ָמא עוֹ לָ ִּלים
ָשאֲ לו לץ חץ ם פ ֵֹּרש אֵּ ין לָ הץ ם

י"ב ,ה :אֲ ץשר אָ ְמרו ִּל ְלשֹנֵּנו נַגְ ִּביר ְשפָ ֵּתינו ִּא ָתנו ִּמי אָ דוֹ ן לָ נו

ח' ,ב.י :ה' אֲ דֹנֵּינו  -ה' אֲ דֹנֵּינו

ח' ,ו :וַ ְתחַ ְס ֵּרהו
ְמ ַעט ֵּמאֱ ל ִֹּהים
וְ כָ בוֹ ד וְ הָ ָדר ְת ַע ְט ֵּרהו

ַת ְמ ִּשילֵּ הו
ְב ַמעֲ ֵּשי י ץָד ָ
יך

Con-textuality

י"א ,דֵּ :עינָיו
ץיחֱזו ַע ְפ ַע ָפיו
י ְִּבחֲנו ְבנֵּי אָ ָדם

רד"קָ :מה אֱ נוֹ ש הוא היפך
ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמ ָך  -כי הוא
להגדלה וזה להקטנה.

ָמה אֱ נוֹ ש
ִּכי ִּתזְ ְכ ץרנו

ג' ,ד :וְ אַ ָתה ה' ָמגֵּן ַבעֲ ִּדי
ֹאשי
ְכבוֹ ִּדי ו ֵּמ ִּרים ר ִּ
ְ
ה' ,יגִּ :כי אַ ָתה ְתבָ ֵּרך צַ ִּדיק ה' ַכ ִּצ ָנה ָרצוֹ ן ַת ְע ְט ץרנו

ט',כ-כא; י',יח :אַ ל ָיעֹז אֱ נוֹ ש...
י ְֵּדעו גוֹ יִּם אֱ נוֹ ש הֵּ ָמהַ ...בל יוֹ ִּסיף
עוֹ ד לַ עֲ רֹ אֱ נוֹ ש ִּמן הָ אָ ץר

Text

כ"א ,וָ :גדוֹ ל ְכבוֹ דוֹ
ִּבישו ָע ץת ָך הוֹ ד
וְ הָ ָדר ְת ַש ץוה ָעלָ יו

קמ"ד ,ג :ה' ָמה אָ ָדם וַ ֵּת ָד ֵּעהו
ץבן אֱ נוֹ ש וַ ְתחַ ְשבֵּ הו
קמ"ה ,ה.יב :ה ֲַדר ְכבוֹ ד הוֹ ץד ָך
יע ִּל ְבנֵּי הָ אָ ָדם
ְ ...להוֹ ִּד ַ
ְגבור ָֹתיו ו ְכבוֹ ד ה ֲַדר ַמ ְלכותוֹ :

איוב ז' ,יז-יח; ט"ו ,ידָ :מה אֱ נוֹ ש ִּכי ְתגַ ְדלץ נו וְ ִּכי ָת ִּשית אֵּ לָ יו ִּל ץב ָך :וַ ִּת ְפ ְק ץדנו ִּל ְב ָק ִּרים ִּל ְרגָ ִּעים ִּת ְבחָ נץנו...
ָמה אֱ נוֹ ש ִּכי יִּזְ ץכה וְ ִּכי י ְִּצ ַדק יְלוד ִּא ָשה

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

נפלאות
הבריאה
וכבוד
האדם

שרשורים ורעיונות מנחים
צוררים ,אויב וקו"ם (נק"ם?)

(ג' ,ג.ט) ַר ִּבים א ְֹמ ִּרים ְלנ ְַפ ִּשי אֵּ ין
יְשו ָע ָתה לוֹ בֵּ אל ִֹּהים ץסלָ ה...
לַ ה' הַ יְשו ָעה ַעל ַע ְמ ָך ִּב ְרכָ ץת ָך ץסלָ ה

(ג' ,ב) ה' ָמה
ַרבו צָ ָרי

ית אץ ת
(ג' ,ח) ִּכי ִּה ִּכ ָ
איְבַ י לץ ִּחי
ָכל ֹ

(ד' ,ב) ַב ָצר
ִּה ְרחַ ְב ָת ִּלי

(א' ,ה)

כבוד

(ג' ,ד) וְ אַ ָתה ה' ָמ ֵּגן
ֹאשי
ַבעֲ ִּדי ְכבוֹ ִּדי ו ֵּמ ִּרים ר ִּ

(ג' ,ב.ח) ַר ִּבים
ָק ִּמים ָעלָ י...
קו ָמה ה'
יענִּ י אֱ לֹהַ י
הוֹ ִּש ֵּ

(ה' ,ח) וַ אֲ נִּ י ְברֹב חַ ְס ְד ָך
ית ָך אץ ְש ַת ֲחוץה אץ ל
אָ בוֹ א בֵּ ץ
הֵּ יכַ ל ָק ְד ְש ָך ְב ִּי ְראָ ץת ָך

(יח) אוֹ ץדה ה' ְכ ִּצ ְדקוֹ וַ אֲ ז ְַמ ָרה ֵּשם ה'
ץע ְליוֹ ן (= סוף מזמור ז')

מקבילות ז'  ט'-י'
אַ ְריֵּה (ג)ָ ,מרוֹ ם (ח),
ַשחַ ת (טז) ,י ִָּדין (ט),
ְלאֻּ ִּמים-בָ ַע ִּמים (ח.ט),
שפט (ז.ט.יב)

(ו' ,ח) ָע ְת ָקה
ְבכָ ל צוֹ ְר ָרי

(ו' ,יא) ֵּיבֹשו וְ י ִָּבהֲלו
איְבָ י
ְמאֹד ָכל ֹ

(ז' ,ה.ז) וָ אֲ חַ ְלצָ ה
צוֹ ְר ִּריִּ ...ה ָנ ֵּשא
ְב ַע ְברוֹ ת צוֹ ְר ָרי

(ז' ,ו) י ִַּרדֹף אוֹ יֵּב
ַשג וְ י ְִּרמֹס
נ ְַפ ִּשי וְ י ֵּ
לָ אָ ץר חַ ָיי

שמים\מרום ואר
(ז' ,ז) קו ָמה ה'
ְבאַ ץפ ָך

(ב) ה' אֲ דֹנֵּינו ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמ ָך ְבכָ ל הָ אָ ץר
אֲ ץשר ְתנָה הוֹ ְד ָך ַעל הַ ָש ָמיִּם

ח'

מעשה הרשעים
ומשפט ה'

ט'-י'

(ח' ,ג) ִּמ ִּפי עוֹ ְל ִּלים וְ יֹנְ ִּקים י ִַּס ְד ָת עֹז
ְל ַמ ַען צוֹ ְר ץר ָ
יך ְלהַ ְש ִּבית אוֹ ֵּיב ו ִּמ ְתנ ֵַּקם

(ב-ג) אוֹ ץדה ה' ְבכָ ל ִּל ִּבי אֲ ַס ְפ ָרה ָכל
נִּ ְפ ְלאוֹ ץת ָ
יך :אץ ְש ְמחָ ה וְ אץ ץע ְלצָ ה בָ ְך אֲ ז ְַמ ָרה
ִּש ְמ ָך ץע ְליוֹ ן (= פתיחת מזמור ט')

?

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

י"ג

משפט ה' ברשע
וישועת ה'2בציון

י"ד

אַ ְריֵּה (י' ,ט)ָ ,מרוֹ ם (י',
ה)ַ ,שחַ ת (ט' ,טז) ,י ִָּדין
(ט' ,ט)ְ ,לאֻּ ִּמים-בָ ַע ִּמים
(ט' ,ט.יב) ,שפט (ט',ה.
ח.ט.יז.כ;י',ה.יח)

(ט' ,י; י' ,א.ה)
ִּמ ְש ָגב ְל ִּעתוֹ ת
ַב ָצ ָרהְ ...ל ִּעתוֹ ת
ַב ָצ ָרה ָכל צוֹ ְר ָריו
י ִָּפיחַ ָבהץ ם

(ט' ,ד.ז) ְבשוב אוֹ יְבַ י
אָ חוֹ ר ...הָ אוֹ יֵּב ַתמו
ח ֳָרבוֹ ת לָ נץצַ ח

(ט' ,כ; י' ,יב)
קו ָמה ה'...
קו ָמה ה'...

(י"א ,ד) ה' ְבהֵּ יכַ ל ָק ְדשוֹ
ה' ַב ָש ַמיִּם ִּכ ְסאוֹ ֵּעינָיו ץיחֱזו
ַע ְפ ַע ָפיו י ְִּבחֲנו ְבנֵּי אָ ָדם

י"א
י"ב

(ג' ,ז) לֹא ִּא ָירא
ֵּמ ִּר ְבבוֹ ת ָעם אֲ ץשר
ָס ִּביב ָשתו ָעלָ י

(ד' ,ג) ְבנֵּי ִּאיש ַעד ץמה
ְכבוֹ ִּדי ִּל ְכ ִּל ָמה

(ז' ,ו.ח) וְ י ְִּרמֹס לָ אָ ץר חַ יָי...
וַ עֲ ַדת ְלאֻּ ִּמים ְתסוֹ ְבבץ ָך
וְ ָעלץ יהָ לַ ָמרוֹ ם שובָ ה

(ח' ,ב.ד.ה.י) ָמה אַ ִּדיר
ִּש ְמ ָך ְבכָ ל הָ אָ ץר אֲ ץשר ְת ָנה
הוֹ ְד ָך ַעל הַ ָש ָמיִּםִּ ...כי
אץ ְראץ ה ָש ץמ ָ
יךָ ...מה אַ ִּדיר
ִּש ְמ ָך ְבכָ ל הָ אָ ץר

(י) ה' אֲ דֹנֵּינו ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמ ָך ְבכָ ל הָ אָ ץר

משפט ה' ברשע
 -הודאה וקינה

שתה

(י"ב ,ו) ַע ָתה
ֹאמר ה'
אָ קום י ַ
(י"ג ,ה) צָ ַרי
יָגִּ ילו ִּכי אץ מוֹ ט
(י"ד ,ב.ז) אָ ַמר נָבָ ל ְב ִּלבוֹ אֵּ ין אֱ ל ִֹּהים
ִּ ...מי י ִֵּּתן ִּמ ִּציוֹ ן יְשו ַעת ִּי ְש ָראֵּ ל ְבשוב
ִּש ָראֵּ ל
ִּש ַמח י ְ
ה' ְשבות ַעמוֹ ָיגֵּל יַעֲ קֹב י ְ

(י' ,ה.טז.יח) ָמרוֹ ם
ִּמ ְש ָפטץ ָ
יך ִּמנץגְ דוֹ  ...אָ ְבדו
גוֹ יִּם ֵּמאַ ְרצוֹ ַ ...בל יוֹ ִּסיף
עוֹ ד לַ עֲ רֹ אֱ נוֹ ש ִּמן הָ אָ ץר

(ז' ,ו) ...וְ י ְִּרמֹס לָ אָ ץר חַ יָי
ו ְכבוֹ ִּדי לץ ָעפָ ר י ְַש ֵּכן
(ח' ,ו) וַ ְתחַ ְס ֵּרהו ְמ ַעט
ֵּמאֱ ל ִֹּהים וְ כָ בוֹ ד וְ הָ ָדר
ְת ַע ְט ֵּרהו

אדם \ אנוש
(ח' ,ה) ָמה אֱ נוֹ ש ִּכי
ִּתזְ ְכ ץרנו ובץ ן אָ ָדם ִּכי
ִּת ְפ ְק ץדנו:
(ט',כ-כא;י',יח) אַ ל ָיעֹז
אֱ נוֹ ש ...י ְֵּדעו גוֹ יִּם אנוֹ ש
הֵּ ָמהַ ...בל יוֹ ִּסיף עוֹ ד
לַ עֲ רֹ אֱ נוֹ ש ִּמן הָ אָ ץר

(ח' ,ז) ַת ְמ ִּשילֵּ הו
ְב ַמעֲ ֵּשי י ץָד ָ
יך כֹל
ַש ָתה ַתחַ ת ַרגְ לָ יו:

יתה ה'
(ט' ,כא) ִּש ָ
מוֹ ָרה לָ הץ ם

(י"א ,ד) ה' ְבהֵּ יכַ ל ָק ְדשוֹ
ה' ַב ָש ַמיִּם ִּכ ְסאוֹ ֵּעינָיו ץיחֱזו
ַע ְפ ַע ָפיו י ְִּבחֲנו ְבנֵּי אָ ָדם

(י"א ,ד) ֵּעינָיו ץיחֱזו
ַע ְפ ַע ָפיו י ְִּבחֲנו ְבנֵּי אָ ָדם

(י"א ,ג) ִּכי הַ ָשתוֹ ת
יֵּהָ ֵּרסון צַ ִּדיק ַמה
ָפ ָעל

(י"ב ,ז) ִּאמֲ רוֹ ת ה' אֲ ָמרוֹ ת
ְטהֹרוֹ ת ץכ ץסף צָ רוף ַבעֲ ִּליל
לָ אָ ץר ְמז ָֻּקק ִּש ְב ָע ָתיִּם

(י"ב ,ב.ט) ִּכי פַ סו
אֱ מונִּ ים ִּמ ְבנֵּי אָ ָדםְ ...כ ֻּרם
זֻּלות ִּל ְבנֵּי אָ ָדם

(י"ב ,ו) ַע ָתה אָ קום
ֹאמר ה' אָ ִּשית
י ַ
ְבי ֵַּשע י ִָּפיחַ לוֹ :

(י"ג ,ג.ה) ַעד אָ נָה
אי ְִּבי ָעלָ י ...ץפן
יָרום ֹ
אי ְִּבי יְכָ ְל ִּתיו
ֹאמר ֹ
י ַ

(י"ג ,ג) ַעד אָ נָה
אָ ִּשית ֵּעצוֹ ת
ְבנ ְַפ ִּשי

(י"ד ,ב) ה' ִּמ ָש ַמיִּם ִּה ְש ִּקיף ַעל ְב ֵּני אָ ָדם ִּל ְראוֹ ת
היֵּש ַמ ְש ִּכיל ד ֵֹּרש אץ ת אֱ ל ִֹּהים
ֲ

