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ָכל ָהָאֶרץ / תהילים פרק ח׳ ְמָך ּבְ יר ׁשִ ָמה ַאּדִ
שאול יונתן וינגורט

האדם הוא היצור החלש ביותר, ואיננו נחשב לעומת השמים וכל צבאם. 

האדם חסר רק מעט מא־להים, והכל נתונים תחתיו, הצאן והבקר, החיות 

והעופות והדגים, והוא עובר גם ארחות ימים. בשני המופעים הללו יכול 

האדם וצריך הוא להאדיר את שם ה' בכל הארץ.

ית ִמְזמֹור ְלָדִוד. ּתִ ַח ַעל ַהּגִ )א( ַלְמַנּצֵ

ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  )ב( 

ָהָאֶרץ,

ָמִים. ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהּשׁ ר ּתְ ֲאׁשֶ

ְלַמַען  ֹעז  ְדּתָ  ִיּסַ ְוֹיְנִקים  עֹוְלִלים  י  ִמּפִ )ג(  

צֹוְרֶריָך,

ם. ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ ְלַהׁשְ

ֹעֶתיָך, י ֶאְצּבְ ֶמיָך, ַמֲעׂשֵ י ֶאְרֶאה ׁשָ )ד( ּכִ

ה. ר ּכֹוָנְנּתָ ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאׁשֶ

ֶרּנּו, י ִתְזּכְ )ה( ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

י ִתְפְקֶדּנּו. ּוֶבן ָאָדם ּכִ

ַעט ֵמֱא־לִֹהים, ֵרהּו ּמְ ַחּסְ )ו( ַוּתְ

ֵרהּו. ַעּטְ ְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתְ

י ָיֶדיָך, ַמֲעׂשֵ יֵלהּו ּבְ ְמׁשִ )ז( ּתַ

ה ַתַחת ַרְגָליו. ּתָ ל ׁשַ ּכֹ

ם, ּלָ )ח( ֹצֶנה ַוֲאָלִפים ּכֻ

ָדי. ֲהמֹות ׂשָ ְוַגם ּבַ

בהם במזמור  והסיום  שהפתיחה  חלקים,  שני  יש 

ָכל ָהָאֶרץ.  ְמָך ּבְ יר ׁשִ זהים: ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ

החלק הראשון )ב־ד. 31 מילים( מתאר את חולשת האדם לעומת גרמי 

השמים, והחלק השני )ו־י. 33( מתאר את ממשלתו של האדם על כל 

מה שבארץ ובימים. במוקד המזמור )ה( שתי שאלות על האדם: ָמה 

י ִתְפְקֶדּנּו. ֶרּנּו, ּוֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ ֱאנֹוׁש ּכִ

י  ה"אנוש" הוא האדם בחולשתו — ועליו השאלה היא ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ֶרּנּו?! ומדוע הודו של ה' איננו על השמים, אלא כוחו מתבטא  ִתְזּכְ
דווקא כאשר האדם קורא בשמו, דווקא כאשר העולל והיונק — חסרי 

הישע האנושי — קוראים בשם ה' ומשביתים את האויב והמתנקם.

י ִתְפְקֶדּנּו?!  "בן אדם" הוא בחוזקו — ועליו השאלה היא: ּוֶבן ָאָדם ּכִ

האדם ששולט  ֱא־לִֹהים,  מלהיות  מעט  רק  לו  החזק שחסר  האדם 

בכל הברואים, והכל תחת רגליו, דווקא בחוזקו הוא קורא בשם ה' 

ומגלה ששמו אדיר בכל הארץ.

שני מופעים — הראשון, הוא מופע של אנוש, והשני הוא מופע של 

בן אדם, ושניהם קוראים בשם ה', ומאדירים את שמו בכל הארץ.

בשני המופעים הללו נפגשנו בשני הפרקים המתארים את בריאת 

שנבראו  ולאחר  מעשה,  סוף  הוא  האדם  הראשון,  בפרק  העולם. 

ה  השמים והארץ וצבאם נאמר )בראשית א, כו־כז(: ַוּיֹאֶמר ֱא־לִֹהים ַנֲעׂשֶ

ֵהָמה  ּוַבּבְ ַמִים  ָ ַהׁשּ ּוְבעֹוף  ם  ַהּיָ ִבְדַגת  ְוִיְרּדּו  ְדמּוֵתנּו,  ּכִ ַצְלֵמנּו  ּבְ ָאָדם 

ֶאת־ ׀  ֱאלִֹהים  ְבָרא  ַוּיִ ַעל־ָהָאֶרץ.  ָהֹרֵמׂש  ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש  ּוְבָכל־ָהָאֶרץ 

ָרא ֹאָתם. האדם  ָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ֱא־לִֹהים ּבָ ַצְלמֹו, ּבְ ָהָאָדם ּבְ



לקרוא  ניתן  ועליו  א־להים,  בצלם  שנברא  ונקבה,  זכר  השלם,  האדם  הוא 

יֵלהּו  ְמׁשִ ּתַ ֵרהּו.  ַעּטְ ּתְ ְוָהָדר  ְוָכבֹוד  ֵמֱא־לִֹהים,  ַעט  ּמְ ֵרהּו  ַחּסְ ַוּתְ הפסוקים:  את 

ה ַתַחת ַרְגָליו. ּתָ י ָיֶדיָך, ּכֹל ׁשַ ַמֲעׂשֵ ּבְ

בפרק השני, לעומת זאת, האדם נברא חסר בעולם חסר )בראשית ב ה־כג(: ְוֹכל 

ִהְמִטיר  לֹא  י  ּכִ ִיְצָמח,  ֶטֶרם  ֶדה  ָ ַהׂשּ ב  ְוָכל־ֵעׂשֶ ָבָאֶרץ,  ִיְהֶיה  ֶטֶרם  ֶדה  ָ ַהׂשּ יַח  ׂשִ ׀ 

יֶצר ה' ֱא־לִֹהים ֶאת־ ה' ֱא־לִֹהים ַעל־ָהָאֶרץ, ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה ... ַוּיִ

ה. ה'  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ים,  ַחּיִ ַמת  ִנׁשְ יו  ַאּפָ ּבְ ח  ּפַ ַוּיִ ִמן־ָהֲאָדָמה  ָעָפר  ָהָאָדם 

ורק אז נאמר שהוא  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ֵעֶזר  ּה־ּלֹו  ֶאֱעׂשֶ ְלַבּדֹו  ָהָאָדם  ֱהיֹות  אמר: לֹא־טֹוב 

יצר את החיות והעופות ולא מצא לאדם עזר כנגדו עד שהוא בנה את הצלע 

ן  אשר לקח מן האדם לאשה. כאן צוה ה' את האדם ציווי אחד: ִמּכֹל ֵעץ־ַהּגָ

ּנּו מֹות  יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ י ּבְ ּנּו, ּכִ ַעת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאַכל ִמּמֶ אֵכל. ּוֵמֵעץ ַהּדַ ָאֹכל ּתֹ

ם־ ּגַ ן  ּתֵ ַוּתִ אַכל,  ַוּתֹ ְריֹו  ִמּפִ ח  ּקַ ַוּתִ הדעת:  מעץ  אכלה האשה  למעשה,  מּות.  ּתָ

ּה ַוּיֹאַכל. האדם התגלה בחולשתו, ובכך שהנחש גובר עליו, והוא  ּה ִעּמָ ְלִאיׁשָ

לא מושל עליו.

ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  על מופע זה מתאים התיאור בפתיחת המזמור עם התמיהה: 

ְוֹיְנִקים  עֹוְלִלים  י  ִמּפִ ָמִים.  ָ ַהּשׁ ַעל  הֹוְדָך  ָנה  ּתְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ
י  ַמֲעׂשֵ ֶמיָך,  ׁשָ ֶאְרֶאה  י  ּכִ ם.  ּוִמְתַנּקֵ אֹוֵיב  ית  ּבִ ְלַהׁשְ צֹוְרֶריָך,  ְלַמַען  ֹעז  ְדּתָ  ִיּסַ
ישנם  הרי  ֶרּנּו?!  ִתְזּכְ י  ּכִ ֱאנֹוׁש  ָמה  ה.  ּכֹוָנְנּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֹעֶתיָך,  ֶאְצּבְ
ותבקש  האדם  את  תזכור  ומדוע  וכוכבים,  ירח  כשמים  שלמים,  ברואים 

מעוללים ויונקים להאדיר את שמך? תנה הודך על השמים!

שגם  לדוד  ברור  האדם.  של  המופעים  שני  בין  שלנו  במזמור  הכרעה  אין 

בגדולת האדם וגם בחולשתו, הוא זה שצריך להאדיר את שם ה' בארץ.

נראה, שהבנה זו התחדדה אצל דוד כאשר הוא ברח משאול אל ָאִכיׁש ֶמֶלְך 

ת )שמו"א כא, יב־טז(׃ ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיׁש ֵאָליו ֲהלֹוא־ֶזה ָדִוד ֶמֶלְך ָהָאֶרץ, ֲהלֹוא  ּגַ

ִרְבֹבָתיו[.  ֲאָלָפיו[ ְוָדִוד )ברבבתו( ]ּבְ אּול )באלפו( ]ּבַ ה ׁשָ ֹחלֹות ֵלאֹמר ִהּכָ ָלֶזה ַיֲענּו ַבּמְ

ּנֹו  ַוְיׁשַ ת.  ֵני ָאִכיׁש ֶמֶלְך־ּגַ ָרא ְמֹאד ִמּפְ ַוּיִ ְלָבבֹו,  ה ּבִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִוד ֶאת־ַהּדְ ם ּדָ ׂשֶ ַוּיָ

ַוּיֹוֶרד ִרירֹו  ַער  ַ ְלתֹות ַהׁשּ ]ַוְיָתיו[ ַעל־ּדַ ָיָדם )ויתו(  ּבְ ְתֹהֵלל  ַוּיִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֶאת־ַטְעמֹו 

ֹאתֹו  ִביאּו  ּתָ ה  ָלּמָ ַע  ּגֵ ּתַ ִמׁשְ ִאיׁש  ִתְראּו  ה  ִהּנֵ ֶאל־ֲעָבָדיו  ָאִכיׁש  ַוּיֹאֶמר  ֶאל־ְזָקנֹו. 

יִתי. ַע ָעָלי ֲהֶזה ָיבֹוא ֶאל־ּבֵ ּגֵ ּתַ י־ֲהֵבאֶתם ֶאת־ֶזה ְלִהׁשְ ִעים ָאִני ּכִ ּגָ ֵאָלי. ֲחַסר ְמׁשֻ

מחד, דוד הוא המכה רבבות, המכה את גלית הגתי. ומאידך, דוד הוא איש 

ית, מתוך  ּתִ ַח ַעל ַהּגִ משתגע שאינו בא אל הבית. ייתכן, שכאן שר דוד ַלְמַנּצֵ

ההבנה שהתחדדה בגת על שני המופעים של האדם.

הוא  שלו  המופעים  שבשני  בכך,  דוד  הכרת  את  מבטא  זה  מזמור  כן,  אם 

צריך להאדיר את שם ה' בכל הארץ, ולפעמים השבתת האויב והמתנקם היא 

דווקא כאשר האדם מבטא את חולשתו.

ם, ַמִים ּוְדֵגי ַהּיָ )ט( ִצּפֹור ׁשָ

ים. ֹעֵבר ָאְרחֹות ַיּמִ

ָכל ָהָאֶרץ. ְמָך ּבְ יר ׁשִ )י( ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.




