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Psalms of Awe, Longing, and Love
Psalm 8
 (ב) יְקֹ וָק אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמָך ְבכָל הָ אָ ֶרץ.A
:הֹודָך עַ ל הַ ָש ָמיִּם
ְּ אֲ ֶׁשר ְּתנָה
:ּומ ְּתנ ֵַקם
ִ צֹור ֶׁריָך ְּלהַ ְּש ִבית אֹויֵב
ְּ (ג) ִמ ִפי עֹולְּ ִלים וְּיֹ ְּנ ִקים יִסַ ְּד ָת עֹז ְּל ַמעַ ן
:(ד) כִ י אֶׁ ְּראֶׁ ה ָש ֶמיָך ַמ ֲע ֵשי אֶ צְ ְבעֹ ֶתיָך י ֵָרחַ וְּכֹוכ ִָבים אֲ ֶׁשר כֹונָנְּ ָתה
:(ה) ָמה אֱ נֹוש כִ י ִתזְּ כְּ ֶׁרּנּו ּובֶׁ ן אָ ָדם כִ י ִת ְּפ ְּק ֶׁדּנּו
:ֹלהים ְּוכָבֹוד וְּהָ ָדר ְּתעַ ְּט ֵרהּו
ִ ֱ(ו) ו ְַּתחַ ְּס ֵרהּו ְּמעַ ט ֵמא
:(ז) ַת ְּמ ִשילֵ הּו ְב ַמ ֲע ֵשי י ֶָדיָך כֹל ַש ָתה ַתחַ ת ַרגְּ לָ יו
:(ח) ֹצנֶׁה וַאֲ לָ ִפים כֻּלָ ם ְּוגַם בַ הֲ מֹות ָש ָדי
:(ט) צִ פֹור ָש ַמיִם ְּּודגֵי הַ יָם עֹבֵ ר אָ ְּרחֹות י ִַמים
: (י) יְקֹ וָק אֲ ֹדנֵינּו ָמה אַ ִּדיר ִּש ְמָך ְבכָל הָ אָ ֶרץ.A
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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.
10
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
האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה' א-להיך ונאמר את ה' א-להיך תירא:
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
נפשי לאלהים לאל חי וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה
שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה
אנוש כי תזכרנו ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב
את השם כמו שאמרו חכמים בענין אהבה ש”מתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם" (ספרי):
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
(א) לַ ְּמנַצֵחַ ַמ ְּשכִ יל ִל ְּבנֵי קֹ ַרח:
יקי מָ יִם כֵן נ ְַּפ ִשי ַת ֲערֹג אֵ לֶׁ יָך א-להים:
(ב) כְּ אַ יָל ַת ֲערֹג עַ ל אֲ פִ ֵ
(ג) צָ ְּמאָ ה נ ְַּפ ִשי לֵ א-להים ְּלאֵ -ל חָ י ָמ ַתי אָ בֹוא וְּאֵ ָראֶׁ ה ְּפנֵי א-להים:
ְּתה ִלי ִד ְּמעָ ִתי לֶׁ חֶׁ ם יֹומָ ם וָלָ יְּלָ ה בֶׁ אֱ מֹר אֵ לַ י כָל הַ יֹום אַ יֵה א-להיָך:
(ד) הָ י ָ
ְּתֹודה הָ מֹון חֹוגֵג:
(ה) אֵ לֶׁ ה אֶׁ זְּ כְּ ָרה וְּאֶׁ ְּש ְּפכָה עָ לַ י נ ְַּפ ִשי כִ י אֶׁ ֱעבֹר בַ סָ ְך אֶׁ ַד ֵדם עַ ד בֵ ית א-להים ְּבקֹול ִרּנָה ו ָ
אֹודּנּו יְשּועֹות פָ נָיו:
ילי לֵ א-להים כִּ י עֹוד ֶ
הֹוח ִּ
ִּ
(ו) ַמה ִּת ְשתֹוחֲ ִּחי נ ְַפ ִּשי ו ֶַתהֱ ִּמי עָ לָ י
(ז) א -להי עָ לַ י נ ְַּפ ִשי ִת ְּשתֹוחָ ח עַ ל כֵן אֶׁ זְּ כ ְָּרָך ֵמאֶׁ ֶׁרץ י ְַּר ֵדן וְּחֶׁ ְּרמֹונִ ים ֵמהַ ר ִמצְּ עָ ר:
ּנֹוריָך כָל ִמ ְּשבָ ֶׁריָך ְּוגַלֶׁ יָך עָ לַ י עָ בָ רּו:
קֹורא ְּלקֹול צִ ֶׁ
(ח) ְּתהֹום אֶׁ ל ְּתהֹום ֵ
יֹומם יְּצַ ּוֶׁה יְּקֹ וָק חַ ְּסדֹו ּובַ לַ יְּלָ ה <שירה> ִשירֹו ִע ִמי ְּתפִ לָ ה ְּלאֵ -ל חַ יָי:
(ט) ָ
אֹומ ָרה ְּלאֵ -ל סַ ְּל ִעי לָ ָמה ְּשכ ְַּח ָתנִ י לָ ָמה קֹ ֵדר אֵ לֵ ְך ְּבלַ חַ ץ אֹויֵב:
(י) ְּ
צֹור ָרי ְּבאָ ְּמ ָרם אֵ לַ י כָל הַ יֹום אַ יֵה א-להיָך:
מֹותי חֵ ְּרפּונִ י ְּ
(יא) ְּב ֶׁרצַח ְּבעַ צְּ ַ
אֹודּנּו יְשּועֹת פָ נַי וֵא-להי:
ילי לֵ א-להים כִּ י עֹוד ֶ
הֹוח ִּ
ִּ
ּומה ֶתהֱ ִּמי עָ לָ י
(יב) ַמה ִּת ְשתֹוחֲ ִּחי נ ְַפ ִּשי ַ
Psalm 43
יבי ִמּגֹוי ל ֹא חָ ִסיד ֵמ ִאיש ִמ ְּר ָמה וְּעַ ְּולָ ה ְּתפַ ְּלטֵ נִ י:
(א) ָש ְּפטֵ נִי א-להים ו ְִּריבָ ה ִר ִ
(ב) כִ י אַ ָתה א -להי מָ עּוזִ י לָ ָמה זְּ נ ְַּח ָתנִ י לָ ָמה קֹ ֵדר אֶׁ ְּתהַ לֵ ְך ְּבלַ חַ ץ אֹויֵב:
נֹותיָך:
אֹורָך וַאֲ ִמ ְּתָך הֵ ָמה ַינְּחּונִ י י ְִּביאּונִ י אֶׁ ל הַ ר ָק ְּד ְּשָך וְּאֶׁ ל ִמ ְּשכְּ ֶׁ
(ג) ְּשלַ ח ְּ
ְּאֹודָך ְּבכִ ּנֹור א-להים א-להי:
(ד) וְּאָ בֹואָ ה אֶׁ ל ִמזְּ בַ ח א-להים אֶׁ ל אֵ -ל ִש ְּמחַ ת ּגִ ילִ י ו ְּ
אֹודּנּו יְשּועֹ ת פָ נַי וֵא-להי:
ילי לֵ א-להים כִּ י עֹוד ֶ
הֹוח ִּ
ִּ
ּומה ֶתהֱ ִּמי עָ לָ י
(ה) ַמה ִּת ְשתֹוחֲ ִּחי נ ְַפ ִּשי ַ
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
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O when will I come to appear before God!
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.
10
I say to God, my rock,
“Why have You forgotten me,
why must I walk in gloom,
oppressed by my enemy?”
11
Crushing my bones,
my foes revile me,
taunting me always with, “Where is your God?”
12
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,
4
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O God, my God.
Why so downcast, my soul,
why disquieted within me?
Have hope in God;
I will yet praise Him,
my ever-present help, my God.
5

Psalm 84
:נֹותיָך יְּקֹ וָ ֥ק צְּ בָ ֽאֹות
ֶׁ ֶ֗ ְּ(ב) ַמה־יְּ ִד ֥ידֹות ִמ ְּשכ
:ל־חי
ֽ ָ ּוב ָש ִ ִ֑רי ְ֝ ְּי ַרּנְּ נֶ֗ ּו ֶׁ ֶ֣אל ֵ ֽא
ְּ (ג) נִ כְּ ְּס ָ֬ ָפה ְּוגַם־כ ְָּל ָ֨ ָתה׀ נ ְַּפ ִשי֘ לְּ חַ צְּ ֪רֹות יְּקֹֹ֫ וָ ֥ק ִל ִ ֥בי
:ֵאֹלהי
ֽ ָ חֹותיָך יְּקֹ וָ ֶ֣ק צְּ בָ ִ֑אֹות ְ֝מַ ְּל ֶ֗ ִכי ו
ֶׁ ת־מזְּ ְּב
ִ ִ֭ ר־ש ָתה אֶׁ ְּפ ֹֹ֫ר ֶׁ ֥חיהָ ֶׁ ֽא
֪ ָ (ד) ּגַם־צִ ָ֨פֹור׀ ָ ֪מצְּ אָ ה ַ֡ ַביִת ְּּוד ֤רֹור׀ ֵ ֥קן לָ ֘ה אֲ ֶׁש
:יתָך ְ֝ ֶ֗עֹוד ְּ ֽיהַ ְּל ֥לּוָך ֶׁ ֽסלָ ה
ִ֑ ֶׁ ֵיֹוש ֵ ֶ֣בי ב
ְּ (ה) אִַ֭ ְּש ֵרי
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
:(א) ִמזְּ מֹור לְּ ָדוִד יְּקֹ וָק ר ִֹעי ל ֹא אֶׁ ְּחסָ ר
:(ב) ִבנְּאֹות ֶׁד ֶׁשא י ְַּר ִביצֵ נִי עַ ל מֵ י ְּמנֻּחֹות ְּינַהֲ לֵ נִ י
:(ג) נ ְַּפ ִשי יְּשֹובֵ ב יַנְּ חֵ נִי ְּב ַמ ְּעּגְּ לֵ י צֶׁ ֶׁדק ְּל ַמעַ ן ְּשמֹו
:ּומ ְּשעַ נְּ ֶׁתָך הֵ ָמה ְּינַחֲ מֻּ נִ י
ִ (ד) ּגַם כִ י אֵ לֵ ְך ְּבגֵיא צַ ְּל ָמוֶׁת ל ֹא ִא ָירא ָרע כִ י אַ ָתה ִע ָמ ִדי ִש ְּב ְּטָך
:כֹוסי ְּר ָויָה
ִ ֹאשי
ִ (ה) ַת ֲערְֹך ְּלפָ נַי שֻּ לְּ חָ ן ֶׁנגֶׁד צ ְֹּר ָרי ִד ַשנְּ ָת בַ ֶׁש ֶׁמן ר
:אֹרְך י ִָמים
ֶׁ ְְּּש ְּב ִתי ְּבבֵ ית יְּקֹ וָק ל
ַ (ו) אַ ְך טֹוב וָחֶׁ סֶׁ ד י ְִּר ְּדפּונִ י כָל י ְֵּמי חַ יָי ו
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
תערך ,נגד צררי .כנגד בגיא צלמות על דרך מעוף צוקה והנה השלחן כנגד הדשא וכוסי רויה כנגד על מי מנוחות
Noble:
Table
Overflowing Cup
My Enemies

Sheep:
Pasture
Gentle Waters
Valley of Death

Food:
Drink:
Enemies:

2) Midrash Tehillim (Buber) 23
נפשי ישובב .לעתיד לבא .ישובבני מן הגלות  ...דשנת בשמן ראשי .במלך המשיח ,שמשוח בשמן המשחה .כוסי
רויה .זה כוס ישועות ,שהוא כוס תנחומין .אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי .אותן אלף שנים שעתיד הקב"ה לחדש
עולמו .ושבתי בבית ה' .בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן ואמן.

