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Recording Nature’s Song in Sefer Tehillim 

Dr. Michelle J. Levine, Associate Professor, Stern College for Women and GPATS 

 

A  . מנין שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם אלא בשביל   אות א -מדרש אותיות רבי עקיבא השלם נוסח א  -בתי מדרשות חלק ב

מנין  ...הוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו הוד והדר לפניו בשמים ועוז ותפארת במקדשו בארץשירה וזמרה שנאמר )תהלים צו ו( 

ומנין שאף ימים ונהרות אומרים    ...שברא הקדוש ברוך הוא את השמים לענין שירה שנאמר )תהלים יט ב( השמים מספרים כבוד אל

מהלל  ראשית אומרים שירה שנאמר )שם קיג ג( ממזרח שמש עד מבאו ומנין שכל סדרי ב ...שירה שנאמר )שם צג ד( מקולות מים רבים 

 י ולזמר לשמך עליון -ומנין שאף אדם הראשון פתח פיו בשירה שנאמר )שם צב א ב( מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לי שם ה'

From where do we know that God created the world only for poetry and song? As it states, “Glory and majesty 

are before Him”—in the heavens, “Strength and splendor are in His Temple”—on earth…And from where do 

we know that all the components of creation express song? As it is stated, “From east to west, the name of the 

Lord is praised.” And from where do we know that the first man opened his mouth in song? As it is stated, “A 

psalm, a song for the Sabbath day, It is good to praise the Lord, to sing hymns to Your Name, O most high.” 

 ... וספר תהליםסידרן של כתובים רות  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד/ב  

 

Bתהלים, פרק ח . 

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ)ב(   יר שִּ ר  ְיֹדָוד ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ ֲאשֶׁ

ָך ַעל ַהָשָמִים: ָנה הֹודְּ  תְּ

יָך  רֶׁ ַמַען צֹורְּ ָת ֹעז לְּ ִקים ִיַסדְּ ֹינְּ ִלים וְּ )ג( ִמִפי עֹולְּ

ַנֵקם: ִבית אֹוֵיב ּוִמתְּ ַהשְּ  לְּ

יָך ָיֵרַח  ֹעתֶׁ בְּ צְּ יָך ַמֲעֵשה אֶׁ ה ָשמֶׁ אֶׁ רְּ כֹוָכִבים  )ד( ִכי אֶׁ וְּ

ָתה:  ר כֹוָננְּ  ֲאשֶׁ

ְפְקֶדּנּו: י תִּ ְזְכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם כִּ י תִּ  )ה( ָמה ֱאנֹוש כִּ

ים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְתַעְטֵרהּו:   )ו( ַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלהִּ

יֵלהּו ְבַמֲעֵשי ָיֶדיָך ֹכל ַשָתה ַתַחת ַרְגָליו  : )ז( ַתְמשִּ

ַגם ַבֲהמֹות ָשָדי: )ח( ֹצנֶׁה ַוֲאָלִפי  ם כָֻּלם וְּ

חֹות ַיִמים:  ֵגי ַהָים ֹעֵבר ָארְּ  )ט( ִצפֹור ָשַמִים ּודְּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ)י(  יר שִּ  : ְיֹדָוד ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ

2O Lord, our Lord, How majestic is Your 

name throughout the earth, You who have 

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

You have founded strength on account of 

Your foes, to put an end to enemy and 

avenger.  4When I behold Your heavens, 

the work of Your fingers, the moon and 

stars that You set in place,  5what is man 

that You have been mindful of him, mortal 

man that You have taken note of him,  6that 

You have made him little less than divine, 

and adorned him with glory and majesty;  
7You have made him master over Your 

handiwork, laying the world at his feet,  
8sheep and oxen, all of them, and wild 

beasts, too;  9the birds of the heavens, the 

fish of the sea, whatever travels the paths 

of the seas.  10O Lord, our Lord, how 

majestic is Your name throughout the 

earth!  

C . מֹו ספר בראשית פרק א ַצלְּ ת ָהָאָדם בְּ ָרא ֱאֹלִהים אֶׁ ם ֱאֹלִהים ָבָרא ֹאתֹו)כז( ַוִיבְּ לֶׁ צֶׁ ְך ֹאָתם ֱאֹלהִ   בְּ ָברֶׁ ֵקָבה ָבָרא ֹאָתם:)כח( ַויְּ ים ָזָכר ּונְּ

ץ  ת ָהָארֶׁ אּו אֶׁ בּו ּוִמלְּ רּו ּורְּ ם ֱאֹלִהים פְּ ר ָלהֶׁ דּוַויֹאמֶׁ ָה ּורְּ שֻּ ִכבְּ ץ  וְּ ת ַעל ָהָארֶׁ שֶׁ ָכל ַחָיה ָהֹרמֶׁ עֹוף ַהָשַמִים ּובְּ ַגת ַהָים ּובְּ  ִבדְּ
27And God created man in His image, in the image of God He created him; male and female He created 

them. 28God blessed them and God said to them, “Be fertile and increase, fill the earth and master it; and rule 

the fish of the sea, the birds of the sky, and all the living things that creep on earth.” 

D  .פַעלַעל ַצד ַהִהָדמּות ֵתָאֵמר ַעל ָכל " ֱאלִהים"ִמַלת ִהֵנה   : ספורנו, בראשית א:כז ִלי בְּ ם ִשכְּ צֶׁ ר, ָשֵלם, עֶׁ ָדל ֵמחמֶׁ ִחי , ִנבְּ ּוָבזֶׁה הּוא ִנצְּ

ֵרחַ  כְּ הֶׁ יות ִכי  . . ..בְּ ָנם ִבהְּ ל ָהֱאנוִשיָאמְּ ִתי מּוָחש,  ַהֵשכֶׁ ַפֵשט ַעל ִבלְּ ִתתְּ ִרי וְּ ִלי ָחמְּ ִתי שּום כְּ ָכָלתו ִהיא ִבלְּ עַֻּלת ַהשְּ פְּ צָ , ַאף ַעל ִפי שֶׁ ַעל קְּ ת  וְּ

ָכָלתו, ֲעִתידות עֻּלות ַהשְּ בותו פְּ ַהרְּ לא ֵיָחֵלש בְּ ַנת ַהּגּוף, וְּ ֵעת ִזקְּ לא בְּ ץ, וְּ ָבֵאר , ֲאָבל יוִסיף אמֶׁ ה ִהתְּ ִלי  ּוִמָכל ֵאלֶׁ ר בְּ ָדל ֵמחמֶׁ הּוא ִנבְּ שֶׁ

בוֵנן, ִמָכל ָמקום…ָסֵפק ִיתְּ ם שֶׁ ֵלמּות ֲאשֶׁ , קדֶׁ ָלל ִמָכל שְּ שֻּ יותו ָאז מְּ ם ֱאלִהים "ֲאָבל ִיָקֵרא ", ֱאלִהים"לא ִיָקֵרא , ר הּוַכן לוִבהְּ לֶׁ ַבד" צֶׁ ַעד  , ִבלְּ

ֵלמּות נֶׁה שְּ ִיקְּ פַעלִכי ,בפרט בחכמה אשר בה יקנה אהבת האל ויראתו שֶׁ ִלי בְּ ם ִשכְּ צֶׁ יֶׁה עֶׁ ר, ָשֵלם, ָאז ִיהְּ ָדל ֵמחמֶׁ ִחי  , ִנבְּ יֶׁה ִנצְּ ִיהְּ ַחֵיב שֶׁ ּוִמזֶׁה ִיתְּ

ַקָים ַּגם ַאֲחֵרי ִמיַתת ַהּגּוף   וְּ
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The term, Elohim, from a comparable perspective, applies to an essence that is actualized intellect, complete, 

incorporeal, and therefore by necessity, everlasting . . . Whereas it is an undisputed fact that the human intellect 

operates without direct dependence on any part of the body, that it does not age along with the remainder of the 

body it inhabits, but, on the contrary, sometimes improves while the body ages and becomes barely able to 

sustain the soul which inhabits it, and while it is also a fact that exercise of the intellect does not result in 

fatigue, it is still not called אלוקים, something divine, but only צלם אלוקים, “something which mirrors something 

divine.” Once an individual has actualized his intellect, especially through acquiring the proper wisdom by 

which he reveres and loves God, then he will have achieved eternity even after the death of his body.  
E  .  40—39Man of Faith In the Modern World, Reflections of the Rav, Vol. 2 , R. Joseph B. Soloveitchik,  

“Man’s likeness to God expresses itself in his striving and ability to create, to confront the outside world, to 

inquire into its complex workings…Adam I wants to be a ‘man’, to realize his humanity by being 

distinguishable from the rest of creation, by becoming the master over his environment. This grants him an 

honorable status with dignity. This is explicitly expressed in the words of the psalmist …(Psalm 8:6—7). 

Dignity is equated by the psalmist with man’s capability of dominating his environment and exercising control 

over it. Nahmanides comments on this verse: ‘This refers to his intelligent, wise, and technically resourceful 

striving’ (Gen 1:26).”    

F  . ן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים  בשעה שיתבונ והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו,   הלכות יסודי התורה פרק ב  ,רמב"ם

וכשמחשב בדברים  ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך  ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול ...

כמו שאמר  האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה  לפני תמים דעות, 

 )תהלים ח(  כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנודוד 

How does one achieve reverence and love of God? When one observes and contemplates the vast universe and 

realizes its infinite genius and this leads one to love and praise the Creator. But, then it also makes one realize 

how small we are in comparison, and this leads to awe of God.  

G.  התחיל לשוטט  )ג( כיון שנגמל איתן זה  :אברהם אבינועמודו של עולם והוא ג  . . . -רמב"ם, הלכות עבודה זרה, פרק א, הל' ב

  שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותובדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר 

ואין בכל הנמצא   וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכלעד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה ...

 צורות עד שאבד האמת מדעתםאלוה חוץ ממנו וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת ה

Avraham Avinu discovered God by contemplating the causes behind the movements of the universe.  

H  .25—15, Songs of the Heart: An Introduction to the Book of PsalmsNahum Sarna,  

“To pagans, the celestial bodies and the varied phenomena of the universe were endowed with life, personalized 

and divinized. That the gods inhered in nature was one of the basic presuppositions of the polytheistic 

religions… To the Israelite, nature is not to be deified… Nature is desacralized…The sun, moon, and stars are 

not regarded as living or acting forces, but as divinely created objects that are manifestations of the power and 

glory of the one, transcendent God of Creation. This seminal concept finds clear expression in . . . the structural 

symmetry… The opening seven Hebrew words . . . are repeated exactly to form the closing sentence. This 

framing device, technically known as inclusio, serves to place emphasis upon the essential, fundamental idea 

that is to be inculcated. The spontaneous response of the psalmist to the immeasurable grandeur of the nocturnal 

scene is adoration of its Creator, not of its constituents.”   

.I   מעת שיחל הנער לדבר וזה  בעיני בעבור היות אדם נכבד מכל נבראי מטה אמר כן כי  והנכון גאבן עזרא על תהילים פרק ח פסוק

וזה טעם   טעם מפי עוללים אז תחל מתכונתו לקבל כח הנשמה החכמה עד שתשכל בשקול דעתה כח בוראה כי תחזק הנפש יום אחר יום

יסדת עוז וטעם למען צורריך לבטל דברי המכחישים האומרים אין אלוה וזה טעם להשבית אויב ומתנקם על המאמינים בשם בדבור או  

 במעשה

However, in my opinion Scripture reads Out of the mouth of babes, because man is the most glorious being 

created in this world. Now out of the mouth of babes refers to the time that a child first begins to speak. Its 

meaning is that the power of the rational soul first appears in the body when the child begins to speak. The 

rational soul develops to the point where it can learn of the power of its creator by logical thinking. Indeed the 

soul grows in strength day by day. This is the meaning of, hast Thou founded strength. Because of Thine 

adversaries means, in order to nullify the arguments of the heretics who say that there is no God. The enemy 

and the avenger refer to the ones who express in word or deed their hatred of those who believe in God. 

J.  תָאַמר ַרִבי  בראשית רבה ג:ט ָתפּות ַבַתחְּ ַאּוֶׁה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַלֲעשֹות שֻּ ל עֹוָלם ִנתְּ ִרָיתֹו שֶׁ ִחַלת בְּ מּוֵאל ַבר ַאֵמי, ִמתְּ  ֹוִנים שְּ
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From the beginning of the world’s creation, God longed to entered into partnership within the lower world 

אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ואם לאו אומרי' לו יתוש קדמך שלשול   מדרש רבה ויקרא פרשה יד פסקה א

 קדמך

 If the human merits, they say about him, you have preceded all of creation. If not, they say about him, the 

mosquito preceded you 

.K  בראת את האדם ולא גידלתו ולא המשלתו במעשה ידיך אלא כדי שיהא אדיר שמך בכל הארץ ולי"תן  לא  י ף קרא, תהלים ח:ר' יוס

ל וחומר ומה אדם שאין בו אלהות על שנברא בצלם ובדמות מושל בכל, הודך על השמים" )תהלים ח':ב'(. שיאמרו הבריות דברים ק

 הקב"ה על אחת כמה וכמה

You did not create the human and did not raise him up and did not enable him to dominate over Your 

handiwork except so that Your name would be regal throughout the earth and to bestow Your glory over all the 

heavens. For the creatures would draw the following inference: If a human being, who is not divine, was 

created with the [godly] image and form, and rules over everything, how much more so God! 

L תהלים, פרק צג  .  

 )א( ְיֹדָוד ָמָלְך ֵגאּות ָלֵבש  

ְתַאָזר         ָלֵבש ְיֹדָוד ֹעז הִּ

מֹוט: כֹון ֵתֵבל ַבל תִּ  ַאף תִּ

ְסֲאָך ֵמָאז  ֵמעֹוָלם ָאָתה    )ב( ָנכֹון כִּ

The Lord is king, 

He is robed in grandeur; 

the Lord is robed, 

He is girded with strength. The world 

stands firm; it cannot be shaken.  2Your 

throne stands firm from of old; from 

eternity You have existed.  

M מדבר מהנהגת ה' את עולמו שהוא בשני מיני הנהגות בהנהגה הקבועה הטבעיית, ובהנהגה הנסיית ההשגחיית  .  מלבי"ם, תהלים צג:א

ז מציין כח עז מתמיד בלתי מתמוטט, שכן כי שם ע - שהיא לפי השעה והצורך, והנה ההנהגה הטבעיית נקראת בכתבי הקדש בשם עז

ואמר ...כי בה יתגאה על חקי הטבע ויתנשא  -  והנהגה הנסיית נקראת בשם גאוההנהגת הטבע היא עומדת בעז ה' כל ימי עולם בלא שינוי, 

לצור הוצא מים,  היינו שיתנשא לעשות נפלאות ולשדד חקי הטבע, לאמר לשמש דום, לים התבקע,  - גם בעת אשר ה' מלך ולבש גאות

ובכל זאת בעת ההיא עצמו לבש ה' , לאמר אני אמלוך אהרוס אשדד חקי הטבעוכדומה, יצייר זה כלבוש, שיתראה לבריותיו כלובש גאות 

ולא ימוטו החקים הקבועים שבם   -, ואף תכון תבל בל תמוט הוא מנהיג ג"כ הנהגה הטבעיית הקבועה שנקראת עז -אשר התאזר  -גם עז  -

שהוא רק לפי שעה, שהנהגת הטבע הקבוע מודעת  הנהגת הטבע הקבועה, לה יתר שאת מן הנסכי  ומבואר מן השכליסד ארץ ומלואה, 

, ולא תוכל לומר שיש גבורה עוזו הגדול איך שהתבל נכונה על עמודי החקים האלה לעד לעולם, אבל הנס אין בו עז שהוא רק לפי שעה

יתירה במ"ש לים שיתיצבו כמו נד נוזלים בעת יצ"מ, ממה שאמר לים בעת הבריאה שירדו מימיו אל המורד, אחר ששניהם נעשו בכח ה', 

רצוני שאם נקרא זאת בשם נס מה שנעשה הדבר לא מצד כח עצמו רק מצד דבר ה'  , וגם הטבע הוא נס קבוע, והנס הוא טבע ארעיית

ואין הבדל בינה ובין הנס רק שבהטבע , שכח הטבע אינה מעצמה רק דבר ה' הנצב בה ויעמידה על אופן זה, כחו, תהיה הטבע נס קבועו

יהיה ואם נקרא זאת טבע מה ששם ה' את הכח המניע הדבר אל פעולתו בו בעצמו, , העמיד כח זה לעולם ובהנס העמידו רק לפי שעה

שם ה' טבע זו לפי שעה, שבעת קי"ס שם ה' טבע המים שיעלה למעלה, וא"כ פעולת הנס קלה מאד נגד  , שגם בהנסגם הנס טבע ארעיית

בכ"ז נמצא גאוה יתירה וגבורה עצומה בפעולת הנס, אולם  פעולת הטבע, כמו שקל יותר לישא משא כבד שעה אחת מלשאתו שנים רבות,

שכל חלקי המציאות דבוקים וקשורים יחד, עד שכל תנועה הנולדת באחד  ע"י שבעת הנס לא יתבטל גם פעולות הטבע הכוללת, כי ידוע 

הבנוי בחכמה  מחלקי המציאות תסבב או תסובב מכל התנועות הנעשות בהמציאות בכללו, עד שנדמה את המציאות בכללו )כמאשין( 

ות, והמניע הראשון הוא כח הקיטור המכונ  באופן שהגלילים מסבבים את האופנים, והאופנים מסבבים את השלבים, והשלבים מסבבים את

ואם יבא איש אחד ויחזק בכח באחד מן האופנים או הגלילים ויעכב פעולתו, או יסבבנו בכחו תנועה נגדיית, המניע את )המאשין( בכללו, 

ח המניע, בהכרח אז או שכח הקיטור המניע את המכונה הכללית יתגבר על כח האדם ולא יצלח להעמיד את המכונה, או אם כחו יגבר על כ

ולפ"ז אם היה הנס בהעמדת תנועת המציאות כולו וביטול הטבע בכללה היה זה דבר קטן בערך  תשבת המכונה בכללה ממלאכתה הכללית,

, למשל שיבטל תנועות אחר שהנס הוא תמיד ענין חלקיה', אחר שהוא המניע הראשון המניע את הכל ובידו להניע כמו שירצה, אולם 

עד שצריך לסבב בידו האחת את התנועה הכללית של  , ויתר המציאות נשאר על טבעו והולך כדרכואו כח האש וטבעו, המים וטבעם, 

המערכה בכללה שהוכלת כדרכה תמיד, ובידו האחרת צריך הוא לעכב את תנועה החלקית של פרט אחד מן המציאות להוליכה  

, וז"ש שבעת אשר ה' מלך ילכו כדרכם, זה פלא גדול ונס להתנוססלצד אחר, ושבכ"ז לא תבוטל המכונה בכללה, והטבע והעולם 

והראה כחו ותעצמו במה שאף תכון תבל בל   -אשר התאזר  -ג"כ עז  -שהוא בטול תנועת החלק מן המציאות, בכ"ז לבש ה'  -וגאות לבש 

 שהעמדת החלק לא תעכב מרוצת הכלל ומהלכו -תמוט 

God operates the world with two types of conduct: nature and miracle. Nature is more permanent, miracle is 

temporary. Nature is described as God’s strength, miracle is God’s exaltation. God “wears” both at the same 

time. For, in actuality, nature is a permanent miracle, and miracle is a temporary nature. Two sides of the same 

coin. And the greatness of God is that while He performs a miracle on the “machine” of the world at one point 
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in time, and changes the “nature” of that part of the world, the rest of the “machine” of the world continues to 

operate according to the norm of the world by its nature.  

N ,ֵאין צּור ֵכאֹלֵהינּו:   פסוק ב, חלק באור הענין.  מלבי"ם, שמואל א, פרק ב ָך וְּ תֶׁ וא"כ ישאלו אחר שה'     ֵאין ָקדֹוש ַכיֹדָוד ִכי ֵאין ִבלְּ

הטבע בכל עת לעשות אות או מופת, או להציל את  ישנהברא העולם והטבע ויסד אותה ע"פ חוקים קבועים בלתי משתנים, איך יצויר שה' 

שאינו דומה  -שזה מורה חסרון בסדר הטבעי אשר גבל ובמעשהו אשר עשה? ע"ז תשיב אין צור כאלהינו המושגח מאתו הפך הטבע, 

לשאר היוצרים, שאחר יוציא כלי למעשהו ידי היוצר מסולקים מן הפעולה והדבר מתקיים בעצמו, ולכן אם יצטרך לתקנו ולשנותו זה 

הטבע היא בריאה מסולקות מן מעשהו רק עוסקות בה תמיד, כי גם קיום   לא כן צור היצורים, שידיו בלתימורה על חסרון במלאכתו, 

, ואם יסלק ידיו רגע תופסק המציאות כולה, ולכן לפעמים יקיימוהו ע"י חוקי הטבע הקבועים, ולפעמים ע"י חוקים אחרים  מתמדת

 הטבע הוא נס מתמיד והשגחה מתמדת  באמת גםבחיריים שהוא הנס, כי 

God is the master Creator, whose “hands” are never removed from His creation, such that nature is a 

continual creation, a perpetual miracle, and involves perpetual divine intervention and providence.  

 "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" )תפלת שחרית, ברכת יוצר אור לפני קריאת שמע(

 

Oתהלים קד  .  

י ֶאת ְיֹדָוד א(    י ַנְפשִּ ֹאד הֹוד  ָבְרכִּ ָת מְּ ֹדָוד ֱאֹלַהי ָּגַדלְּ יְּ

תָ  ָהָדר ָלָבשְּ ָמהב( : וְּ לְּ ה אֹור ַכֹשַ ה ָשַמִים   ֹעטֶׁ נֹוטֶׁ

ִריָעה כּובֹו   :ַכיְּ ם ָעִבים רְּ ה ַבַמִים ַעִליֹוָתיו ַהֹשָ ָקרֶׁ ג( ַהמְּ

ֵפי רּוחַ  ַהֵלְך ַעל ַכנְּ כֹונֶׁיָה ַבל  …ַהמְּ ץ ַעל מְּ רֶׁ ה( ָיַסד אֶׁ

ד תֹו ָשָדייא( …ִתמֹוט עֹוָלם ָועֶׁ קּו ָכל ַחיְּ רּו    ַישְּ בְּ ִישְּ

ָמָאם: ָרִאים צְּ ם עֹוף ַהָשַמִים יִ יב(  פְּ כֹוןֲעֵליהֶׁ ִמֵבין  שְּ

נּו קֹול: ה ָהִרים ֵמֲעִליֹוָתיו   ֳעָפאִים ִיתְּ קֶׁ ִרי  יג( ַמשְּ ִמפְּ

ץ ַבע ָהָארֶׁ יָך ִתשְּ ֵהָמה  :ַמֲעשֶׁ ִמיַח ָחִציר ַלבְּ ב  יד( ַמצְּ ֵעשֶׁ וְּ

ץ: ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ הֹוִציא לֶׁ ַשַמח  טו(  לְּ ַיִין יְּ וְּ

ַבב ֱאנֹוש ַבב ֱאנֹוש   לְּ ם לְּ חֶׁ לֶׁ ן וְּ ִהיל ָפִנים ִמָשמֶׁ ַהצְּ לְּ

ָעד בֹואֹו …ִיסְּ ש ָיַדע מְּ מֶׁ מֹוֲעִדים שֶׁ כ(  :יט( ָעָשה ָיֵרַח לְּ

תֹו ָיַער ֹמש ָכל ַחיְּ ָלה בֹו ִתרְּ ְך ִויִהי ָליְּ ת ֹחשֶׁ כא(  :ָתשֶׁ

ָלם ַבֵקש ֵמֵאל ָאכְּ ף ּולְּ ִפיִרים ֹשֲאִגים ַלָטרֶׁ ַרח   :ַהכְּ כב( ִתזְּ

ָבצּון עֹוֹנָתם ִירְּ ל מְּ אֶׁ ש ֵיָאֵספּון וְּ מֶׁ ֵצא ָאָדם  כג( יֵ  :ַהשֶׁ

ב ַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָערֶׁ ָפֳעלֹו וְּ כד( ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך ְיֹדָוד   לְּ

ְנָיֶנָך יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ קִּ כז( כָֻּלם  ...כָֻּלם ְבָחְכָמה ָעשִּ

ֹקטּון   ם ִילְּ ִעתֹו:כח( ִתֵתן ָלהֶׁ ָלם בְּ ַשֵברּון ָלֵתת ָאכְּ יָך יְּ ֵאלֶׁ

עּון ט בְּ ָך ִישְּ ַתח ָידְּ ִתיר ָפנֶׁיָך ִיָבֵהלּון ֹתֵסף  ֹובִתפְּ כט( ַתסְּ

שּובּון:  ל ֲעָפָרם יְּ אֶׁ ָועּון וְּ ַשַלח רּוֲחָך  ל( רּוָחם ִיגְּ תְּ

ֵני ֲאָדָמה ַחֵדש פְּ עֹוָלם   ִיָבֵראּון ּותְּ ֹדָוד לְּ בֹוד יְּ ִהי כְּ לא( יְּ

ַמֲעָשיו ֹדָוד בְּ ַמח יְּ ץ …ִישְּ לה( ִיַתמּו ַחָטִאים ִמן ָהָארֶׁ

ָשִעים עֹוד ֵאיָנם  י ֶאת ְיֹדָודּורְּ י ַנְפשִּ ל ָבְרכִּ  :ּו ָיּהַהלְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the glory of the Lord endure forever; may 

the Lord rejoice in His works!...   35May 

sinners disappear from the earth, and the 

Bless the Lord, O my soul; O Lord, my 

God, You are very great; You are clothed 

in glory and majesty, 2wrapped in a robe of 

light; You spread the heavens like a tent 

cloth.  3He sets the rafters of His lofts in the 

waters, makes the clouds His chariot, 

moves on the wings of the wind…  5He 

established the earth on its foundations, so 

that it shall never totter...11giving drink to 

all the wild beasts; the wild asses slake 

their thirst.  12The birds of the sky dwell 

beside them and sing among the foliage.  
13You water the mountains from Your 

lofts; the earth is sated from the fruit of 

Your work.  14You make the grass grow for 

the cattle, and herbage for man’s labor that 

he may get food out of the earth 15wine that 

cheers the hearts of men oil that makes the 

face shine, and bread that sustains man’s 

life… 19He made the moon to mark the 

seasons; the sun knows when to set.  20You 

bring on darkness and it is night, when all 

the beasts of the forests stir.  21The lions 

roar for prey, seeking their food from God.  
22When the sun rises, they come home and 

couch in their dens. 23Man then goes out to 

his work, to his labor until the evening.  
24How many are the things You have made, 

O Lord;  You have made them all with 

wisdom; the earth is full of Your 

creations… 27All of them look to You to 

give them their food when it is due.  28Give 

it to them, they gather it up; open Your 

hand, they are well satisfied;  29hide Your 

face, they are terrified; take away their 

breath, they perish and turn again into dust;  
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wicked be no more. Bless the Lord, O my 

soul. Hallelujah. 

30send back Your breath, they are created, 

and You renew the face of the earth. 31May  

Pר' שמשון רפאל הירש, תהלים קד:ב .   

“…the survey of God’s Creation given in this Psalm also begins with light, and taken as a whole, it follows the 

order of the world’s Creation as given in the Book of Genesis. . . However, the purpose of this psalm is not to 

give a factual account of the Creation, but to sing the praises of the works and order of that Creation, declaring 

that their existence and their reciprocal effect constitute a continuous, ever-present revelation of God’s 

greatness and glory.”  

Q . ֵני ַהָמִים...  , פסוק בספר בראשית פרק א ת ַעל פְּ פֶׁ ַרחֶׁ רּוַח ֱאֹלִהים מְּ כסא הכבוד עומד באויר ומרחף   - ורוח אלהים מרחפת -רש"י   וְּ

 מרחפת על הקן ברוח פיו של הקב"ה ובמאמרו כיונה ה על פני המים

And the spirit of God was hovering – The throne of Divine Glory was standing in space, hovering over the face 

of the waters by the breath of the mouth of the Holy One, blessed be He, and by His command, even as a dove 

hovers over its nest. 

.R 90—ion, 89tethod of Total Interpretathin: The Mrom WiThe Bible fMeir Weiss,    

“Our poet does not, then, see the phenomena of nature in isolation from one another, but rather in their 

interrelationship… Nature is a wonderful organism, formed and guided by the Divine wisdom. Every detail 

complements another, is beneficial to another. This mutual helpfulness in nature is the wisdom for which our 

poet praises the Creator.”  

S.  שהבורא יתברך הרכיבו הרכבה נכונה וסדרו סידור  הבחינה בברואים היא העיון...  ספר חובות הלבבות, פרק ג-חיי אבן פקודהב' ר

 ושמהו רומז עליו ומורה עליו כאשר תורה המלאכה על עושה והבית על בונהו. מתוקן וחלק אותו חלוק מבואר 

God’s wisdom is epitomized in how the Creator assembled the world in a properly apportioned composition, 

and He organized it in an appropriate order, such that each of its parts is recognizable, so that it hints and 

teaches about the Creator as a product reflects on its producer and a building to its builder.  

T . כולם  -ולא יוכל שום מתעקש לומר שהיה תכלית כולם הנראה נופל במקרה, אבל יתחייב כי -מה רבו מעשיך  ספורנו, תהלים קד:כד

, שלא היו דברים מסובבים  שמלאה הארץ קניניך -, ומזה יתחייבהתכלית המפורסם מהם לשעשית כולם בחכמה מכוונת א, בחכמה עשית

 .  נמצאים לתכלית שתעשה בהם כרצונךבהכרח טבעי בלתי מכוון לתכלית, אבל הם קניניך, 

God’s wisdom in creation is reflected in His deliberateness in creating every creature in the world for a direct 

purpose, to fulfill His will.  

 

.U  תהלים, פרק יט 

בֹוד־אֵ  ב ִרים כְּ ַספְּ ּוַמֲעֵשה ָיָדיו ַמִּגיד   ל-ַהָשַמִים מְּ

ַחּוֶׁה־  ָהָרִקיַע: ג ָלה יְּ ַליְּ ָלה לְּ ַליְּ ר וְּ יֹום ַיִביַע ֹאמֶׁ יֹום לְּ

ָמע קֹוָלם ָדַעת: ד ִלי ִנשְּ ָבִרים בְּ ֵאין דְּ ר וְּ  :ֵאין ֹאמֶׁ

ש ָשם   ה מֶׁ ם ַלשֶׁ ֵצה ֵתֵבל ִמֵליהֶׁ ץ ָיָצא ַקָּום ּוִבקְּ ָכל־ָהָארֶׁ בְּ

ם: ו ל ָבהֶׁ הּוא כְּ  ֹאהֶׁ ִגבֹור  וְּ ָפתֹו ָיִשיש כְּ ָחָתן ֹיֵצא ֵמחֻּ

קּוָפתֹו ַעל־ ָלרּוץ ֹאַרח: ז ֵצה ַהָשַמִים מֹוָצאֹו ּותְּ ִמקְּ

ָתר ֵמַחָמתֹו: ח ֵאין ִנסְּ צֹוָתם וְּ ִשיַבת   קְּ ִמיָמה מְּ תֹוַרת ה' תְּ

ש ֵעדּות ה ִתי 'ָנפֶׁ ִכיַמת פֶׁ ֱאָמָנה ַמחְּ ָשִרים   : טנֶׁ ִפקּוֵדי ה' יְּ

ַשמְּ  ִאיַרת ֵעיָנִיםמְּ ַות ה' ָבָרה מְּ ַאת    :ֵחי־ֵלב ִמצְּ י( ִירְּ

ָדו:   קּו ַיחְּ ת ָצדְּ ֹדָוד ֱאמֶׁ ֵטי יְּ פְּ ת ָלַעד ִמשְּ דֶׁ הֹוָרה עֹומֶׁ ֹדָוד טְּ יְּ

ת   ֹנפֶׁ ַבש וְּ תּוִקים ִמדְּ יא( ַהנֱֶׁחָמִדים ִמָזָהב ּוִמַפז ָרב ּומְּ

ָר  צּוִפים ָשמְּ ם בְּ ָהר ָבהֶׁ ָך ִנזְּ דְּ ב ָרב:יב( ַּגם ַעבְּ    ם ֵעקֶׁ

Lord is pure, abiding forever; the 

judgments of the Lord are true, righteous 

altogether,  11more desirable than gold, than 

much fine gold; sweeter than honey, than 

drippings of the comb.  12Your servant pays 

them heed; in obeying them there is much 

reward.   

2The heavens declare the glory of God, the 

sky proclaims His handiwork.  3Day to day 

makes utterance, night to night speaks out.  
4There is no utterance, there are no words, 

whose sound goes unheard.  5Their voice 

carries throughout the earth, their words to 

the end of the world. He placed in them a 

tent for the sun,  6who is like a groom 

coming forth from the chamber, like a hero, 

eager to run his course.  7His rising-place is 

at one end of heaven, and his circuit 

reaches the other; nothing escapes his heat.  
8The teaching of the Lord is perfect, 

renewing life; the decrees of the Lord are 

enduring, making the simple wise;  9The 

precepts of the Lord are just, rejoicing the 

heart; the instruction of the Lord is lucid, 

making the eyes light up. 10The fear of the  
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V . תנועת השמים תמידית  , מפני שהשמים מספרים כבוד אלכי  ,התחיל ואמר  שדוד. . .   ןכתבי רמב" -תמימה" '"תורת ה -רמב"ן

זה דבר ברור  ו. . . ואילותבעל כח מנהיג אותם בכחו וביודו השמים על כבוד אל, כלומר שיש אלוה  ונצחית, וכל מתנועע צריך למניע,

תורת ה' תמימה  כי אין נסתר מחמתו, אמר ו. וכשסיפר הגדת השמים והשמש ואמר ולבד הוציאו אותב וראיה שהפילוסופים במחקר 

תורת ה' שלמה יותר מזה, והיא משיבת נפש ומחכימת פתי, אבל  ,ומעשה ידיוב כבוד האל במשיבת נפש, כלומר שאלו ראיות ברורות  

, והפליג בשבח התורה במזמור  כל ספק מן הלבבות, מן החכמים, ומן שאינן מבינים מהלכות שמים ומערכי הכוכבים הריכלומר שמס

 הזה

David began with the praise of heavens for God, by their very planetary movements, continual and eternal, for 

through that they testify to God’s existence. But, then he declares that the Torah is perfect and restores the soul, 

because its testimony about God’s existence and that He is the Creator supersedes those of the philosophers 

and removes any doubts and clarifies these facts to those who are not educated in the sciences of the heavens.  

לו וממנה למד עד סוף  הושלמה המלך שנתן לו אלהים החכמה  והמדע הכל מן התורה הי הכל נלמד מהתורה. . .  הקדמה לתורה -רמב"ן

 כחות העשבים וסגולתם   לוכל התולדות ואפי

Everything is learned form the Torah. And from the Torah, King Solomon studied until he knew the secret of all 

things created, even of the forces and characteristics of plants and their properties.   

 W . התורה והעולם, נתאחדו יחד במעלה והלול  למה ששני הנמצאים המעולים האלו, רצוני,    ס' בראשית, שער ראשון -צחקעקדת י

לחבירו  רצוני שיהיה הכרת האנשים בכל אחד מהם על ענין אחד גם שיהיה האחד ראיה ומופת ... והאחד תלוי בחבירו והוא הדפוס אליו

 עד שדוד המלך ע"ה זיווגם וייחד לשניהם מזמור נכבד 

These two exalted entities, the Torah and the World, are united in stature and praiseworthiness such that the 

one is dependent on the other and each one is an imprint of the other. That is, that knowledge may come from 

each of them about the same topic. For each one is a proof for the other such that King David matched them up 

as complements in this honorable psalm 19.  

.X  ר' שמשון רפאל הירש, תהלים יט   

“[This psalm] has as its theme the sources from which one could come to recognize the Lord and worship Him. 

To David these sources are the book of nature, from which he derive his knowledge of God, and the Torah, 

from which he has learned to worship Him...The realization that there must be a God could come to anyone who 

thoughtfully contemplates nature and the heavens in particular. The study of the heavens and earth alone, 

however, does not provide man with the answer to the question why he should praise God or recognize him as 

his master. The heavens and the world about us cannot answer the question of what man should do with his 

freedom of will and action. . . in the service of the Lord. By merely looking at the heavens and earth, man will 

never discover the Divine Law which governs his task in this world.. . the Divine Law, the Torah. . . gives him 

that exalting doctrine . . . which will shape man’s individual and communal life in accordance with God’s will. . 

. Without this Law, he would not know what his own relationship is to heaven and to earth and to the Creator 

Who made him as well as the rest of the universe. It is only the Law which can tell him how, as a human being 

in the midst of a world consecrated to the service of God, he must serve, Him, His Lord and Maker, with his 

own life.” 

.Y וירא  דמקודם היה בריאת האור,   . . במדרש ואהיה אצלו אמון הביט בתורה וברא את העולם.  פרק א, שפת אמת על בראשית"

]"כי נר  התורה שנקראת אורכמו שכתבו חז"ל.  ובכל יום כתוב "וירא כי טוב."  והיינו  אלקים את האור כי טוב ויבדל" גנזו לצדיקים

מה שגנז האור בתוך הבריאה.  וזהו  -תהלים לא:כ()  "משלי ו:כג[ וטוב, כמו שכתוב "מה רב טובך צפנת ליראיך-מצוה ותורה אור" 

  …וכל יום מימי בראשית מיוחד למצוא בו אור מיוחד הפלא של מעשה בראשית שהעיד הכתוב שנמצא הארת התורה בכל המעשים

 שמוצאין הארות התורה תוך הגשמיות.

God looked into the Torah and created the world. Therefore, the light of the Torah is “hidden” in the 

physicality of the world, and it is the task of the Jew to bring forth and illuminate the lights of the Torah from 

within the physical world.  

 

 




