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Psalms of Awe, Longing, and Love 
 

 
Psalm 8 

 
A. (ב )ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ יר שִּ   ְיֹקָוק ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ
 

ָך ַעל  ָנה הֹודְּ ר תְּ םֲאשֶׁ  :ַהָשָמיִּ
ַנֵקם( ג) ִבית אֹוֵיב ּוִמתְּ ַהשְּ יָך לְּ רֶׁ ַמַען צֹורְּ ָת ֹעז לְּ ִקים ִיַסדְּ ֹינְּ ִלים וְּ  :ִמִפי עֹולְּ
ה ( ד) אֶׁ רְּ ָתה ַמֲעֵשי ֶאְצְבֹעֶתיָך ָשֶמיָךִכי אֶׁ ר כֹוָננְּ כֹוָכִבים ֲאשֶׁ  :ָיֵרַח וְּ

 
ּנּו ָמה( ה) דֶׁ קְּ ן ָאָדם ִכי ִתפְּ ּנּו ּובֶׁ רֶׁ כְּ  :ֱאנֹוש ִכי ִתזְּ
ֵרהּו( ו) ַעטְּ ָהָדר תְּ ָכבֹוד וְּ ַעט ֵמֱאֹלִהים וְּ ֵרהּו מְּ ַחסְּ  :ַותְּ

 
ִשיֵלהּו ( ז) ָליוְבַמֲעֵשי ָיֶדיָך ַתמְּ  :ֹכל ַשָתה ַתַחת ַרגְּ
ַגם ַבֲהמֹות ָשָדי( ח)  :ֹצנֶׁה ַוֲאָלִפים כָֻּלם וְּ
חֹות ַיִמים( ט) ֵגי ַהָים ֹעֵבר ָארְּ  :ִצפֹור ָשַמִים ּודְּ

 
A. (י )ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ יר שִּ  :ְיֹקָוק ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ

 
 

2 O Lord, our Lord, 
How majestic is Your name throughout the earth, 

You who have covered the heavens with Your splendor! 
3 From the mouths of infants and sucklings 

You have founded strength on account of Your foes, 
to put an end to enemy and avenger. 

4 When I behold Your heavens, the work of Your fingers, 
the moon and stars that You set in place, 

5 what is man that You have been mindful of him, 
mortal man that You have taken note of him, 

6 that You have made him little less than divine, 
and adorned him with glory and majesty; 

7 You have made him master over Your handiwork, 
laying the world at his feet, 

8 sheep and oxen, all of them, 
and wild beasts, too; 

9 the birds of the heavens, the fish of the sea, 
whatever travels the paths of the seas. 

1 0 O Lord, our Lord, how majestic is Your name throughout the earth! 
  
 
1) Radak Psalms 8:5 

 . כי הוא להגדלה וזה להקטנה, ומה אנוש הוא היפך מה אדיר שמך. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו
 

What is humankind that You remember him and humans that You recall him? What is 
humankind is the opposite of How mighty is Your name! For [the latter use of the interrogative] 
is employed to exalt [God, and the former] is employed to diminish [humans]. 
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2) Rambam Hilchot Yesodei HaTorah 2:1-2  

 הלכה א 
 : להיך תירא-א' יך ונאמר את הלה-א' האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה

 הלכה ב 
והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו 
שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה 

ויודע שהוא בריה קטנה ויפחד  מיד הוא נרתע לאחוריורים האלו עצמן נפשי לאלהים לאל חי וכשמחשב בדב
כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה  שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות

אנוש כי תזכרנו ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב 
 (:ספרי" )מתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם”כמו שאמרו חכמים בענין אהבה ש את השם

 
It is a mitzvah to love and fear this glorious and awesome God, as [Deuteronomy 6:5] states: 
"And you shall love God, your Lord" and, as [Deuteronomy 6:13] states: "Fear God, your Lord." 
 
What is the path [to attain] love and fear of Him? When a person contemplates His wondrous 
and great deeds and creations and appreciates His infinite wisdom that surpasses all 
comparison, he will immediately love, praise, and glorify [Him], yearning with tremendous desire 
to know [God's] great name, as David stated: "My soul thirsts for the Lord, for the living God" 
[Psalms 42:3]. 
 

Psalm 42 
 

ֵני ֹקַרח( א) ִכיל ִלבְּ ַנֵצַח ַמשְּ  :ַלמְּ
  

יָך א( ב) ִשי ַתֲעֹרג ֵאלֶׁ ַאָיל ַתֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵכן ַנפְּ  :להים-כְּ
ִשי ֵלא( ג) ָאה ַנפְּ אֵ -ָצמְּ ֵני א-להים לְּ ה פְּ ֵאָראֶׁ  :להים-ל ָחי ָמַתי ָאבֹוא וְּ

ֱאֹמר ֵאַלי ָכל ַהיֹום ַאֵיה א( ד) ָלה בֶׁ ם יֹוָמם ָוָליְּ חֶׁ ָעִתי לֶׁ ָתה ִלי ִדמְּ  :להיָך-ָהיְּ
ַדֵדם ַעד ֵבית א( ה) ֱעֹבר ַבָסְך אֶׁ ִשי ִכי אֶׁ ָכה ָעַלי ַנפְּ פְּ שְּ אֶׁ ָרה וְּ כְּ זְּ ה אֶׁ תֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג-ֵאלֶׁ קֹול ִרָּנה וְּ  :להים בְּ

י ַנפְ ( ו) ְשתֹוֲחחִּ י ֵלאַמה תִּ ילִּ י ָעָלי הֹוחִּ י ַוֶתֱהמִּ י עֹוד אֹוֶדּנּו ְישּועֹות ָפָניו-שִּ  :להים כִּ
 
 

ָער-א( ז) מֹוִנים ֵמַהר ִמצְּ רְּ חֶׁ ֵדן וְּ ץ ַירְּ רֶׁ ָך ֵמאֶׁ ָכרְּ זְּ תֹוָחח ַעל ֵכן אֶׁ ִשי ִתשְּ  :להי ָעַלי ַנפְּ
יָך( ח) ָברֶׁ יָך ָכל ִמשְּ קֹול ִצּנֹורֶׁ הֹום קֹוֵרא לְּ ל תְּ הֹום אֶׁ יָך ָעַלי ָעָברּו תְּ ַגלֶׁ  :וְּ
ָלה ( ט) דֹו ּוַבַליְּ ֹקָוק ַחסְּ ַצּוֶׁה יְּ אֵ < שירה>יֹוָמם יְּ ִפָלה לְּ  :ל ַחָיי-ִשירֹו ִעִמי תְּ

אֵ ( י) ָרה לְּ ַלַחץ אֹוֵיב-אֹומְּ ָתִני ָלָמה ֹקֵדר ֵאֵלְך בְּ ַכחְּ ִעי ָלָמה שְּ  :ל ַסלְּ
רָ ( יא) פּוִני צֹורְּ מֹוַתי ֵחרְּ ַעצְּ ַצח בְּ רֶׁ ָרם ֵאַלי ָכל ַהיֹום ַאֵיה אבְּ ָאמְּ  :להיָך-י בְּ

י ֵלא( יב) ילִּ י ָעָלי הֹוחִּ י ּוַמה ֶתֱהמִּ י ַנְפשִּ ְשתֹוֲחחִּ י עֹוד אֹוֶדּנּו ְישּוֹעת ָפַני ֵוא-ַמה תִּ  :להי-להים כִּ
 

Psalm 43 
ֵטִני א( א) ַעוְּ -ָשפְּ ָמה וְּ ִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹא ָחִסיד ֵמִאיש ִמרְּ ֵטִנילהים וְּ ַפלְּ  :ָלה תְּ

ַלַחץ אֹוֵיב-ִכי ַאָתה א( ב) ַהֵלְך בְּ תְּ ָתִני ָלָמה ֹקֵדר אֶׁ ַנחְּ  :להי ָמעּוִזי ָלָמה זְּ
יָך( ג) נֹותֶׁ כְּ ל ִמשְּ אֶׁ ָך וְּ שְּ ל ַהר ָקדְּ ִביאּוִני אֶׁ חּוִני יְּ ָך ֵהָמה ַינְּ ָך ַוֲאִמתְּ ַלח אֹורְּ  :שְּ

ַבח א( ד) ל ִמזְּ ָאבֹוָאה אֶׁ ל אֵ -וְּ ִכּנֹור א-להים אֶׁ ָך בְּ אֹודְּ ַחת ִּגיִלי וְּ  :להי-להים א-ל ִשמְּ
י ֵלא( ה) ילִּ י ָעָלי הֹוחִּ י ּוַמה ֶתֱהמִּ י ַנְפשִּ ְשתֹוֲחחִּ י עֹוד אֹוֶדּנּו ְישּוֹעת ָפַני ֵוא-ַמה תִּ  :להי-להים כִּ

 
For the leader. A maskil of the Korahites. 

2 Like a hind crying for water, 
my soul cries for You, O God; 

3 my soul thirsts for God, the living God; 

http://www.chabad.org/9970#v5
http://www.chabad.org/9970#v13
http://www.chabad.org/16263#v3
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O when will I come to appear before God! 
4 My tears have been my food day and night; 
I am ever taunted with, “Where is your God?” 

5 When I think of this, I pour out my soul: 
how I walked with the crowd, moved with them, 

the festive throng, to the House of God 
with joyous shouts of praise. 
6 Why so downcast, my soul, 
why disquieted within me? 

Have hope in God; 
I will yet praise Him 

for His saving presence. 
7 O my God, my soul is downcast; 

therefore I think of You 
in this land of Jordan and Hermon, 

in Mount Mizar, 
8 where deep calls to deep 

in the roar of Your cataracts; 
all Your breakers and billows have swept over me. 
9 By day may the Lord vouchsafe His faithful care, 

so that at night a song to Him may be with me, 
a prayer to the God of my life. 

1 0 I say to God, my rock, 
“Why have You forgotten me, 

why must I walk in gloom, 
oppressed by my enemy?” 

1 1 Crushing my bones, 
my foes revile me, 

taunting me always with, “Where is your God?” 
1 2 Why so downcast, my soul, 

why disquieted within me? 
Have hope in God; 

I will yet praise Him, 
my ever-present help, my God. 

Vindicate me, O God, 
champion my cause 

against faithless people; 
rescue me from the treacherous, dishonest man. 

2 For You are my God, my stronghold; 
why have You rejected me? 
Why must I walk in gloom, 
oppressed by the enemy? 

3 Send forth Your light and Your truth; 
they will lead me; 

they will bring me to Your holy mountain, 
to Your dwelling-place, 

4 that I may come to the altar of God, 
God, my delight, my joy; 

that I may praise You with the lyre, 
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O God, my God. 
5 Why so downcast, my soul, 
why disquieted within me? 

Have hope in God; 
I will yet praise Him, 

my ever-present help, my God. 
 

Psalm 84 
ָבֽאֹות( ב) ֹקָו֥ק צְּ יָך יְּ נֹותֶֶׁ֗ כְּ ִדי֥דֹות ִמשְּ  :ַמה־יְּ
י( ג) ל־ָחֽ ל ֵאֽ ֶ֣ ּו אֶׁ נֶ֗ ַרּנְּ י יְְּ֝ ָשִרִ֑ י ּובְּ ָו֥ק ִלִב֥ ֹקֹ֫ ֪רֹות יְּ ַחצְּ ִש֘י לְּ ה׀ ַנפְּ ָתָ֨ ַגם־ָכלְּ ה וְּ ָפָ֬ סְּ  :ִנכְּ
ֹות ַמְ֝ ( ד) ָבאִ֑ ֹקָוֶ֣ק צְּ יָך יְּ חֹותֶׁ בְּ זְּ ת־ִמִ֭ ֽ יָה אֶׁ ֥ חֶׁ ֹרֹ֫ פְּ ָתה אֶׁ ר־ָש֪ ן ָל֘ה ֲאשֶׁ ֤רֹור׀ ֵק֥ ִית ּודְּ ָאה ַבַ֡ צְּ ֹור׀ ָמ֪ יַּגם־ִצפָ֨ י ֵואֹלָהֽ ִכֶ֗  :לְּ
ָלה( ה) ֽ ֥לּוָך סֶׁ ַהלְּ ֽ ֹוד יְּ ֶ֗ ָך עְ֝ ִ֑ י ֵביתֶׁ ֵבֶ֣ ֵרי יֹושְּ שְּ  :ַאִ֭

 
2 How lovely is Your dwelling-place, 

O Lord of hosts. 
3 I long, I yearn for the courts of the Lord; 

my body and soul shout for joy to the living God. 
4 Even the sparrow has found a home, 

and the swallow a nest for herself 
in which to set her young, 

near Your altar, O Lord of hosts, 
my king and my God. 

5 Happy are those who dwell in Your house; 
they forever praise You. Selah. 

 
Psalm 23 

 
ָסר( א) חְּ ֹקָוק ֹרִעי לֹא אֶׁ ָדִוד יְּ מֹור לְּ  :ִמזְּ

ַנֲהֵלִני( ב) נֻּחֹות יְּ ִביֵצִני ַעל ֵמי מְּ א ַירְּ שֶׁ אֹות דֶׁ  :ִבנְּ
מֹו( ג) ַמַען שְּ ק לְּ דֶׁ ֵלי צֶׁ ּגְּ ַמעְּ ֵחִני בְּ שֹוֵבב ַינְּ ִשי יְּ  :ַנפְּ

ִני( ד) ַנֲחמֻּ ָך ֵהָמה יְּ תֶׁ ַענְּ ָך ּוִמשְּ טְּ ָמוֶׁת לֹא ִאיָרא ָרע ִכי ַאָתה ִעָמִדי ִשבְּ ֵגיא ַצלְּ  :ַּגם ִכי ֵאֵלְך בְּ
ָוָיה( ה) ן רֹאִשי כֹוִסי רְּ מֶׁ ָת ַבשֶׁ ָרי ִדַשנְּ ד ֹצרְּ גֶׁ ָחן נֶׁ לְּ ָפַני שֻּ  :ַתֲעֹרְך לְּ

ְך ָיִמים( ו) ֹארֶׁ ֹקָוק לְּ ֵבית יְּ ִתי בְּ ַשבְּ ֵמי ַחָיי וְּ פּוִני ָכל יְּ דְּ ד ִירְּ סֶׁ  :ַאְך טֹוב ָוחֶׁ
 

A psalm of David. 
The Lord is my shepherd; 

I lack nothing. 
2 He makes me lie down in green pastures; 
He leads me to water in places of repose; 

3 He renews my life; 
He guides me in right paths 

as befits His name. 
4 Though I walk through a valley of deepest darkness, 

I fear no harm, for You are with me; 
Your rod and Your staff—they comfort me. 

5 You spread a table for me in full view of my enemies; 
You anoint my head with oil; 

my drink is abundant. 
6 Only goodness and steadfast love shall pursue me 
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all the days of my life, 
and I shall dwell in the house of the Lord 

for many long years. 
 

1) Ibn Ezra Psalms 23:5 
 כנגד בגיא צלמות על דרך מעוף צוקה והנה השלחן כנגד הדשא וכוסי רויה כנגד על מי מנוחות  .נגד צררי, תערך

 

 Sheep: Noble: 

Food: Pasture Table 

Drink: Gentle Waters Overflowing Cup 

Enemies: Valley of Death My Enemies 

 
 
2) Midrash Tehillim (Buber) 23 

כוסי . שמשוח בשמן המשחה, במלך המשיח. דשנת בשמן ראשי...  ישובבני מן הגלות. לעתיד לבא. נפשי ישובב
ה לחדש "אותן אלף שנים שעתיד הקב. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. שהוא כוס תנחומין, זה כוס ישועות. רויה

 . ש שיבנה במהרה בימינו אמן ואמןבבית המקד. 'ושבתי בבית ה. עולמו
 


