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A. Finishing 'Hallel' daily - Mesechet Shabbat 118b

ב,מסכת שבת דף קיח

 יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום:א"ר יוסי
! הרי זה מחרף ומגדף-  הקורא הלל בכל יום-  והאמר מר- ?איני
כי קאמרינן בפסוקי דזמרא
R. Jose said: "May my share in the world to come be with those who recite Hallel every day." Is
this indeed so? Didn't the Mar say:, that he who recites Hallel every day is a blasphemer! Nay; R.
Jose does not mean Hallel, rather "Pesukei d'Zimra" -verses of song .

B. Saying "Tehilla l'David" thrice/day - Mesechet Brachot 4b:
אמר רבי אלעזר א"ר אבינא כל האומר "תהילה לדוד" )תהילים קמה( בכל יום שלש
! מובטח לו שהוא בן העולם הבא- פעמים
R. Elazar said.. He who recites “Tehilla l’David” (what we call ‘Ashrei) every day, is guaranteed
that he will be worthy of ‘Olam ha’Ba” [ the world to come]’

מאי טעמא? אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת – נימא )תהילים קיט( אשרי תמימי
דרך דאתיא בתמניא אפין
”…  אלא משום דאית ביה “פותח את ידך-What is the reason? If it’s because it follows the aleph bet- Psalm 119 is a better choice – for it has
each letter EIGHT times! – Rather we recite it because it contain the phrase – ‘God opens His hand
and provides sustenance for every living creature’ [See Devarim 15:7-15]

C. Structure of Psukei d'Zimra:
** Opening blessing – "..."ברוך שאמר
"... – "הודו לה' קראו בשמוquoting from Divrei ha'Yamim chapter 16
"... – "מזמור לתודהdaily thanks / korbanTodah
"... – "תהילה לדודbetter known as "Ashrei" [B above]
Tehillim chapters 146-150 – 'finishing' Hallel [A above]
The closing psukim of each book of Tehillim
"...ויברך דוד." – quoting from Divrei ha'Yamim chapter 29
[concluding with a quote from Nechemya]
" "שירת הים/ better known as "אז ישיר
** Closing blessing – "..."ישתבח שמך

D. Structure of the book of Divrei ha'Yamim Aleph
1- 9 Genealogies – from Adam to Second Temple Period
10-12 – David ha'Melech establishes his Kingdom in Jerusalem
13-16 - David brings the Aron to Jerusalem
17-21 – David wants to build the Temple in Jerusalem / why he can't
23-27 – David makes all necessary prep. for Temple's construction
28-29 – David makes his final speech, presenting plans to Shlomo

תהילים פרק קה
 א

לא ָאמַ ר ,וַ ָּיבֹא עָ רֹב; כִ נִ ים ,בְּ כָ ל-גְּ בּולָם.
ַארצָ ם.
לב נָתַ ן גִ ְּשמֵׁ יהֶׁ ם בָ ָרד; אֵׁ ש לֶׁהָ בוֹת בְּ ְּ
ּותאֵׁ נָתָ ם; וַ יְּ ַשבֵׁ ר ,עֵׁ ץ גְּ בּולָם.
לג וַ ּיְַך גַפְּ נָםְּ ,
ַארבה; וְּ ֶׁילֶׁק ,וְּ אֵׁ ין ִמ ְּספָ ר.
לד ָאמַ ר ,וַ ָּיבֹא ְ
ַאדמָ תָ ם.
ַארצָ ם; וַ ּיֹאכַל ,פְּ ִרי ְּ
לה וַ ּיֹאכַל כָל-עֵׁ ֶׁשב בְּ ְּ
ַארצָ ם...
לו וַיַ ְך כָל-בְ כוֹר בְּ ְּ

הוֹדּו לה’ִ ,ק ְראּו ִב ְשמוֹ;
ֹתיו.
 oהו ִֹדיעּו בָ עַ ִמים ,עֲלִ ילו ָ

 ב ִשירּו-לוֹ ,זַ ְּמרּו-לוֹ; ִשיחּו ,בְּ כָל-נִפְּ לְּ אוֹתָ יו.
 ג ִה ְּתהַ לְּ לּו ,בְּ שֵׁ ם ָק ְּדשוֹ; יִ ְּשמַ ח ,לֵׁב ְּמבַ ְּקשֵׁ י ה’.
 ד ִד ְּרשּו ה’ וְּ עֻּזוֹ; בַ ְּקשּו פָ נָיו ָת ִמיד.
ּומ ְּשפְּ טֵׁ י-פִ יו.
 ה זִ כְּ רּו--נִפְּ לְּ אוֹתָ יו אֲ שֶׁ ר-עָ שָ ה; מֹפְּ תָ יוִ ,

יריו.
ו זֶׁ ַרעַ ,אבְּ ָרהָ ם עַ בְ ּדוֹ :בְּ נֵׁי ַי ֲעקֹב בְ ִח ָ
ָארץִ ,מ ְּשפָ טָ יו.
ז הּוא ,ה’ אֱ ֹלהֵׁ ינּו; בְּ כָל-הָ ֶׁ
ח ָז ַכר לְ עוֹלָם בְ ִריתוֹ; ָּדבָ ר צִ ּוָה ,לְ אלף ּדוֹר.
ט אֲ שֶׁ ר כ ַָּרת ,אֶׁ תַ-אב ְָּרהָּ ם; ּושְ בּועָּ תֹו ְלי ִשְ חָּ ק.
י וַיַעֲ מִ ידֶׁ הָּ ְלי ַעֲ ק ֹב לְח ֹק; ְלי ִשְ ָּראֵ ל ,ב ְִרית עֹולָּם.
יא לֵאמר-לְָך ,אֶׁ תֵ ן אֶׁ ת-אֶׁ ֶׁרץְ -כנָּעַ ן :חֶׁ בֶׁל,נַחֲ לַתְ כֶׁם.

יב בִ ְּהיוֹתָ םְּ ,מתֵׁ י ִמ ְּספָ ר; כִ ְּמעַ ט ,וְּ ג ִָרים בָ ּה.






יג וַיִ ְתהַ לְ כּוִ ,מּגוֹי אלּ-גוֹי; ִממַ ְּמ ָל ָכה ,אֶׁ ל-
ָאדם לְּ עָ ְּש ָקם;
עַ ם ַאחֵׁ ר .יד ֹלאִ -ה ִניחַ ָ
וַ ּי ֹוכַח ֲעלֵׁיהֶׁ ם ְּמלָכִ ים .טו ַאלִ -תגְּ עּו
בִ ְּמ ִשיחָ י; וְּ לִ ְּנבִ יַאיַ ,אלָ -ת ֵׁרעּו.
ָארץ; ָכל-מַ טֵׁ ה-לֶׁחֶׁ ם
טז וַ ּיִ ְּק ָרא ָרעָ ב ,עַ ל-הָ ֶׁ
ָשבָ ר .יז ָשלַח לִ פְּ נֵׁיהֶׁ ם ִאיש; לְּ עֶׁ בֶׁ ד ,נִ ְּמכַר
יוֹסֵׁ ף .יח עִ נּו בַ ֶׁכבֶׁ ל רגליו...
ירהּו; מ ֵֹׁשל עַ ִמים,
כ ָשלַח מֶׁ לְֶׁך ,וַ י ִַת ֵׁ
וַ יְּ פַ ְּתחֵׁ הּו .כא ָשמ ֹו ָאדוֹן לְּ בֵׁ יתוֹ; ּומ ֵֹׁשל,
בְּ כָלִ -ק ְּניָנוֹ .כב ל ְֶּׁאסֹר ָש ָריו בְּ נַפְּ שוֹ;
ּוזְּ ֵׁקנָיו יְּ חַ כֵׁם.




לז וַ ּיו ִֹציאֵׁ ם ,בְ כסף וְ זָהָ ב; וְּ אֵׁ ין בִ ְּשבָ טָ יו
כו ֵֹׁשל .לח ָשמַ ח ִמ ְּצ ַריִ ם בְּ צֵׁ אתָ ם :כִ י-נָפַ ל

פַ ְּח ָדם ֲעלֵׁיהֶׁ ם.
לט פָ ַרש עָ נָן לְּ מָ סָ ְך; וְּ אֵׁ ש ,לְּ הָ ִאיר לָיְּ לָה.
מ ָשַאל ,וַ ּיָבֵׁ א ְּשלָו; וְּ לֶׁחֶׁ ם ָשמַ יִ ם,
י ְַּשבִ יעֵׁ ם .מא פָ תַ ח צּור ,וַ ּיָזּובּו ָמיִ ם;
הָ לְּ כּו ,בַ ִצּיוֹת נָהָ ר.
מב כִ י-זָכַר ,אתְּ -דבַ ר ָק ְדשוֹ;
אֶׁ תַ-אבְּ ָרהָ ם עַ בְ ּדוֹ.
יריו.
מג וַ ּיו ִֹצא עַ מ ֹו בְּ ָששוֹן; בְּ ִרנָה ,אֶׁ ת-בְ ִח ָ

ַארצוֹת גוֹיִ ם; ַועֲמַ ל
מד וַ ּיִ ֵׁתן לָהֶׁ םְּ ,
ירשּו.
לְ אֻ ִמים יִ ָ
מה בַ עֲבּור ,יִ ְש ְמרּו חֻ ָקיו --וְ תוֹרֹתָ יו
יִ נְ צֹרּו; הַ לְּ לּו-יָּה.
קו הַ לְּ לּו-יָּה:הוֹדּו לה’ כִ י-טוֹב -כִ י לְּ ע ֹולָם חַ ְּסד ֹו
ב ִמי--יְ מַ לֵּלּ ,גְ בּורוֹת ה’; י ְַש ִמיעַ  ,כָ לְ -ת ִהלָתוֹ.
ג אַ ְּש ֵׁרי ,ש ְֹּמ ֵׁרי ִמ ְשפָ ט; ע ֵֹׁשה צְ ָד ָקה בְּ כָל-עֵׁ ת.
ד זָ כְּ ֵׁרנִי ה’ ,בִ ְּרצוֹן עַ מֶׁ ָך; פָ ְּק ֵׁדנִי ,בִ ישּועָ תֶׁ ָך.







כג וַ ָּיבֹא יִ ְּש ָראֵׁ ל ִמ ְּצ ָריִ ם; וְּ ַי ֲעקֹב ,גָר ְּבאֶׁ ֶׁרץ-
חָ ם .כד וַ ּיֶׁפֶׁ ר אֶׁ ת-עַ מ ֹו ְּמאֹד; וַ ַּיע ֲִצמֵׁ הּו,
ִמצָ ָריו.
כה הָ פַ ְך לִ בָ ם לִ ְּשנֹא עַ מוֹ; לְּ ִה ְּת ַנכֵׁל בַ עֲבָ ָדיו.
כו ָשלַח ,מ ֶֹׁשה עַ בְ ּדוֹ; ַאהֲ רֹן ,אֲ ֶׁשר בָ חַ ר-בוֹ.
כז ָשמּו-בָ םִ ,דבְּ ֵׁרי אֹתוֹתָ יו; ּומֹפְּ ִתים,
בְּ אֶׁ ֶׁרץ חָ ם.



כח ָשלַח חֹשְך וַ ּי ְַּח ִשְך;וְּ ֹלא-מָ רּו ֶׁאתְּ -דבָ ר ֹו

כט הָ פַ ְך אֶׁ ת-מֵׁ ימֵׁ יהֶׁ ם לְ ָדם; וַ ּיָמֶׁ ת ,אֶׁ ת-
ְּדגָתָ ם.
ַארצָ ם צְ פַ ְר ְּדעִ ים; בְּ חַ ְּד ֵׁרי ,מַ לְּ כֵׁ יהֶׁ ם.
ל ָש ַרץ ְּ

ו חָ טָ אנּו עִ ם-אֲ בוֹתֵׁ ינּו; הֶׁ עֱוִ ינּו ִה ְּר ָשעְּ נּו.

ז אֲ בוֹתֵׁ ינּו בְּ ִמ ְּצ ַריִ םֹ ,לאִ -ה ְּשכִ ילּו נִ פְּ לְּ אוֹתֶׁ יָך--
ֹלא זָ כְּ רּו אֶׁ ת-רֹב חֲ סָ ֶׁדיָך;וַ ּי ְַּמרּו עַ ל-יָם בְּ יַם-סּוף.
מג פְּ עָ ִמים ַרבוֹת ,י ִַצילֵׁם:וְּ הֵׁ מָ ה ,י ְַּמרּו בַ עֲצָ תָ ם; וַ ָּימֹכּו,
בַ עֲוֹנָם .וַ ּי ְַּרא ,בַ צַ ר לָהֶׁ ם--בְּ ָש ְּמעוֹ ,אֶׁ תִ -רנָתָ ם.

מה וַ ּיִ זְּ כֹר לָהֶׁ ם בְּ ִרית ֹו; וַ ִּינָחֵׁ ם ,כְּ רֹב חֲ סָ ָדו.
מו וַ ּי ִֵׁתן אוֹתָ ם לְּ ַרחֲ ִמים --לִ פְּ נֵׁי ,כָל-שוֹבֵׁ יהֶׁ ם.
מז הו ִֹשיעֵּ נּו ,ה’ אֱ ֹלהֵּ ינּו,

וְ ַקבְ צֵּ נּוִ ,מן-הַ ּגוֹיִ ם :לְ הֹדוֹת ,לְ ֵּשם ָק ְדשָך;
לְ ִה ְש ַתבֵּ חַ  ,בִ ְת ִהלָתָך.

תהילים פרק קה
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים,
ִ
א הוֹדוּ ַליהוָהִ ,ק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ;
ילוֹתיו.
ֲל ָ
עִ
אוֹתיו.
ַמּרוּ-לוֹ; ִשׂיחוְּ ,בּ ָכל-נִ ְפ ְל ָ
ב ִשׁירוּ-לוֹ ,ז ְ
ג ִה ְת ַה ְללוְּ ,בּ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ; יִ ְשׂ ַמחֵ ,לב ְמ ַב ְק ֵשׁי יְ הוָה.
ד ִדּ ְרשׁוּ יְ הוָה וְ עֻזּוֹ; ַבּ ְקּשׁוּ ָפנָיו ָתּ ִמיד.
אוֹתיו ֲא ֶשׁרָ -ע ָשׂה; מ ְֹפ ָתיו,
ה ִז ְכרוּ--נִ ְפ ְל ָ
וּמ ְשׁ ְפּ ֵטיִ -פיו.
ִ
יריו.
אַב ָר ָהם ַע ְבדּוְֹ :בּנֵי ַי ֲעקֹב ְבּ ִח ָ
ֶרעְ ,
ו זַ
אָרץִ ,מ ְשׁ ָפּ ָטיו.
ז הוּא ,יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ; ְבּ ָכלָ -ה ֶ
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ; ָדּ ָבר ִצוָּהְ ,ל ֶא ֶלף דּוֹר.
ָכר ְל ָ
ח זַ
בוּעתוֹ ְליִ ְשׂ ָחק.
וּשׁ ָ
אַב ָר ָהם; ְ
ט ֲא ֶשׁר ָכּ ַרתֶ ,אתְ -
עוֹלם.
יד ָה ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹק; ְליִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּ ִרית ָ
ֲמ ֶ
י ַו ַיּע ִ
ַח ַל ְת ֶכם.
ָעןֶ :ח ֶבל ,נ ֲ
יא ֵלאמֹרְ -ל ָךֶ ,א ֵתּן ֶאתֶ -א ֶרץְ -כּנ ַ
ָרים ָבּהּ.
יוֹתםְ ,מ ֵתי ִמ ְס ָפּר; ִכּ ְמ ַעט ,וְ ג ִ
יב ִבּ ְה ָ
אַחר.
יג וַיִּ ְת ַה ְלּכוִּ ,מגּוֹי ֶאל-גּוֹי; ִמ ַמּ ְמ ָל ָכהֶ ,אלַ -עם ֵ
יהם ְמ ָל ִכים.
ֲל ֶ
ַיּוֹכח ע ֵ
אָדם ְל ָע ְשׁ ָקם; ו ַ
יח ָ
יד לֹאִ -הנִּ ַ
יחי; וְ ִלנְ ִביאַי ,אַלָ -תּ ֵרעוּ.
טו אַלִ -תּ ְגּעוּ ִב ְמ ִשׁ ָ
אָרץ; ָכּלַ -מ ֵטּהֶ -ל ֶחם ָשׁ ָבר.
טז וַיִּ ְק ָרא ָר ָעבַ ,עלָ -ה ֶ
יוֹסף.
ֵיהם ִאישׁ; ְל ֶע ֶבד ,נִ ְמ ַכּר ֵ
יז ָשׁ ַלח ִל ְפנ ֶ
ַפשׁוֹ.
יח ִענּוּ ַב ֶכּ ֶבל רגליו ) ַר ְגלוֹ(; ַבּ ְרזֶלָ ,בּאָה נ ְ
יט ַעדֵ -עת בֹּאְ -ד ָברוִֹ --א ְמ ַרת יְ הוָה ְצ ָר ָפ ְתהוּ.
ירהוּ; מ ֵֹשׁל ַע ִמּים ,וַיְ ַפ ְתּ ֵחהוּ.
ַתּ ֵ
כ ָשׁ ַלח ֶמ ֶל ְךַ ,וי ִ
כא ָשׂמוֹ אָדוֹן ְל ֵביתוֹ; וּמ ֵֹשׁלְ ,בּ ָכלִ -קנְ יָנוֹ.
וּז ֵקנָיו יְ ַח ֵכּם.
ַפשׁוֹ; ְ
כב ֶל ְאסֹר ָשׂ ָריו ְבּנ ְ
כג ַו ָיּבֹא יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְצ ָריִ ם; וְ ַי ֲעקֹב ,גָּר ְבּ ֶא ֶרץָ -חם.
ֲצ ֵמהוִּ ,מ ָצּ ָריו.
ֶפר ֶאתַ -עמּוֹ ְמאֹד; ַו ַיּע ִ
כד ַויּ ֶ
ֲב ָדיו.
ַכּלַ ,בּע ָ
כה ָה ַפ ְך ִל ָבּםִ ,ל ְשׂנֹא ַעמּוֹ; ְל ִה ְתנ ֵ
אַהרֹןֲ ,א ֶשׁר ָבּ ַחר-בּוֹ.
ֲ
כו ָשׁ ַלח ,מ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ;
ֹתוֹתיו; וּמ ְֹפ ִתיםְ ,בּ ֶא ֶרץ ָחם.
כז ָשׂמוָּ -בםִ ,דּ ְב ֵרי א ָ
כח ָשׁ ַלח ח ֶֹשׁ ְךַ ,ויּ ְ
ַח ִשׁ ְך; וְ לֹאָ -מרוֶּ ,את ְדּ ָברוֹ.
ָתם.
ָמתֶ ,אתְ -דּג ָ
יהם ְל ָדם; ַויּ ֶ
ימ ֶ
כט ָה ַפ ְך ֶאתֵ -מ ֵ
יהם.
אַר ָצם ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים; ְבּ ַח ְד ֵריַ ,מ ְל ֵכ ֶ
ל ָשׁ ַרץ ְ
בוּלם.
אָמרַ ,ו ָיּבֹא ָערֹב; ִכּנִּ יםְ ,בּ ָכלְ -גּ ָ
לא ַ
אַר ָצם.
יהם ָבּ ָרד; ֵאשׁ ֶל ָהבוֹת ְבּ ְ
ָתן ִגּ ְשׁ ֵמ ֶ
לב נ ַ
בוּלם.
ָתם; וַיְ ַשׁ ֵבּרֵ ,עץ ְגּ ָ
וּת ֵאנ ָ
ַפנָםְ ,
ַך גּ ְ
לג ַויּ ְ
ֶלק ,וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר.
אַר ֶבּה; וְ י ֶ
אָמרַ ,ו ָיּבֹא ְ
לד ַ
אַד ָמ ָתם.
ֹאכלְ ,פּ ִרי ְ
אַר ָצם; ַויּ ַ
ֹאכל ָכּלֵ -ע ֶשׂב ְבּ ְ
לה ַויּ ַ
אשׁיתְ ,ל ָכל-אוֹנָם.
אַר ָצם; ֵר ִ
ַך ָכּלְ -בּכוֹר ְבּ ְ
לו ַויּ ְ
כּוֹשׁל.
ָהב; וְ ֵאין ִבּ ְשׁ ָב ָטיו ֵ
יאםְ ,בּ ֶכ ֶסף וְ ז ָ
לז וַיּוֹ ִצ ֵ
יהם.
ֲל ֶ
ָפל ַפּ ְח ָדּם ע ֵ
אתםִ :כּי-נ ַ
לח ָשׂ ַמח ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֵצ ָ
לט ָפּ ַרשׂ ָענָן ְל ָמ ָס ְך; וְ ֵאשְׁ ,ל ָה ִאיר ָליְ ָלה.
יעם.
ַשׂ ִבּ ֵ
ָבא ְשׂ ָלו; וְ ֶל ֶחם ָשׁ ַמיִ ם ,י ְ
מ ָשׁאַלַ ,ויּ ֵ
ָהר.
מא ָפּ ַתח צוּרַ ,ויָּזוּבוּ ָמיִ ם; ָה ְלכוַּ ,בּ ִצּיּוֹת נ ָ
אַב ָר ָהם ַע ְבדּוֹ.
ָכרֶ ,אתְ -דּ ַבר ָק ְדשׁוֹ; ֶאתְ -
מב ִכּי-ז ַ
יריו.
ַיּוֹצא ַעמּוֹ ְב ָשׂשׂוֹן; ְבּ ִרנָּהֶ ,אתְ -בּ ִח ָ
מג ו ִ
ירשׁוּ.
ֲמל ְל ֻא ִמּים יִ ָ
אַרצוֹת גּוֹיִ ם; ַוע ַ
מד וַיִּ ֵתּן ָל ֶהםְ ,
מה ַבּעֲבוּר ,יִ ְשׁ ְמרוּ ֻח ָקּיו --וְ תוֹר ָֹתיו יִ נְ צֹרוּ;
ַה ְללוּ-יָהּ.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
קו ַה ְללוּ-יָהּ:הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי-טוֹבִ -כּי ְל ָ
יעָ ,כּלְ -תּ ִה ָלּתוֹ.
ַשׁ ִמ ַ
ב ִמי--יְ ַמ ֵלּלְ ,גּבוּרוֹת יְ הוָה; י ְ
אַשׁ ֵרי ,שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁ ָפּט; ע ֵֹשׂה ְצ ָד ָקה ְב ָכלֵ -עת.
ג ְ
ישׁוּע ֶת ָך.
ָכ ֵרנִ י יְ הוָהִ ,בּ ְרצוֹן ַע ֶמּ ָך; ָפּ ְק ֵדנִ יִ ,בּ ָ
ד זְ
יר ָ
טוֹבת ְבּ ִח ֶ
ה ִל ְראוֹתְ ,בּ ַ
ֶך;
יךִ -ל ְשׂמ ַֹחְ ,בּ ִשׂ ְמ ַחת גּוֹי ָ
ַח ָל ֶת ָך.
ְל ִה ְת ַה ֵלּלִ ,עם-נ ֲ
בוֹתינוּ; ֶהעֱוִ ינוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ.
ו ָח ָטאנוּ ִעםֲ -א ֵ

יך--
אוֹת ָ
בוֹתינוּ ְב ִמ ְצ ַריִ ם ,לֹאִ -ה ְשׂ ִכּילוּ נִ ְפ ְל ֶ
ז ֲא ֵ
ַמרוּ ַעל-יָם ְבּיַם-סוּף.
יך; ַויּ ְ
ָכרוּ ֶאת-רֹב ֲח ָס ֶד ָ
לֹא ז ְ
בוּרתוֹ.
יעֶ ,אתְ -גּ ָ
הוֹד ַ
יעםְ ,ל ַמ ַען ְשׁמוְֹ --ל ִ
ַיּוֹשׁ ֵ
ח ו ִ
ַיּוֹל ֵ
ֶח ָרב ו ִ
ט וַיִּ ְג ַער ְבּיַם-סוּף ַויּ ֱ
יכם ַבּ ְתּהֹמוֹת ַכּ ִמּ ְד ָבּר
אָלםִ ,מיַּד אוֹיֵב.
יעםִ ,מיַּד שׂוֹנֵא; וַיִּ ְג ֵ
ַיּוֹשׁ ֵ
י ו ִ
נוֹתר.
יהם; ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,לֹא ָ
יא וַיְ ַכסּוַּ -מיִ ם ָצ ֵר ֶ
ָשׁירוְּ ,תּ ִה ָלּתוֹ.
ַא ִמינוּ ִב ְד ָב ָריו; י ִ
יב ַויּ ֲ
ֲצתוֹ.
ֲשׂיו; לֹאִ -חכּוַּ ,לע ָ
יג ִמ ֲהרוָּ ,שׁ ְכחוּ ַמע ָ
ישׁימוֹן.
יד וַיִּ ְתאַוּוּ ַת ֲאוָהַ ,בּ ִמּ ְד ָבּר; וַיְ נַסּוֵּ -אלִ ,בּ ִ
ַפ ָשׁם.
טו וַיִּ ֵתּן ָל ֶהםֶ ,שׁ ֱא ָל ָתם; וַיְ ַשׁ ַלּח ָרזוֹן ְבּנ ְ
אַהרֹןְ ,קדוֹשׁ יְ הוָה.
טז וַיְ ַקנְ אוּ ְלמ ֶֹשׁהַ ,בּ ַמּ ֲחנֶה; ְל ֲ
יז ִתּ ְפ ַתּחֶ -א ֶרץ ו ִ
ירם.
ֲדת ֲא ִב ָ
ַתּ ַכסַ ,על-ע ַ
ַתּ ְב ַלע ָדּ ָתן ו ְ
ֲד ָתם; ֶל ָה ָבהְ ,תּ ַל ֵהט ְר ָשׁ ִעים.
ַתּ ְב ַערֵ -אשׁ ַבּע ָ
יח ו ִ
יט ַיעֲשׂוֵּ -עגֶל ְבּח ֵֹרב; וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווְּ ,ל ַמ ֵסּ ָכה.
בוֹדם; ְבּ ַת ְבנִ ית שׁוֹר ,א ֵֹכל ֵע ֶשׂב.
ָמירוּ ֶאתְ -כּ ָ
כ ַויּ ִ
יעם --ע ֶֹשׂה ְגדֹלוֹת ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם.
מוֹשׁ ָ
כא ָשׁ ְכחוֵּ ,אל ִ
נוֹראוֹתַ ,על-יַם-סוּף.
ָ
כב נִ ְפ ָלאוֹתְ ,בּ ֶא ֶרץ ָחם;
ֹאמר ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
כג ַויּ ֶ
לוּלי ,מ ֶֹשׁה ְב ִחירוָֹ --ע ַמד
ידםֵ :
ַבּ ֶפּ ֶרץ ְל ָפנָיו; ְל ָה ִשׁיב ֲח ָמתוֵֹ ,מ ַה ְשׁ ִחית.
כד וַיִּ ְמ ֲאסוְּ ,בּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה; לֹאֶ -ה ֱא ִמינוִּ ,ל ְד ָברוֹ.
יהם; לֹא ָשׁ ְמעוְּ ,בּקוֹל יְ הוָה.
אָה ֵל ֶ
ֵר ְגנוּ ְב ֳ
כה ַויּ ָ
אוֹתםַ ,בּ ִמּ ְד ָבּר.
כו וַיִּ ָשּׂא יָדוֹ ָל ֶהםְ --ל ַה ִפּיל ָ
ָרוֹתםָ ,בּ ֲא ָרצוֹת.
וּלז ָ
ַר ָעםַ ,בּגּוֹיִ ם; ְ
וּל ַה ִפּיל ז ְ
כז ְ
ֹאכלוִּ ,ז ְב ֵחי ֵמ ִתים.
כח וַיִּ ָצּ ְמדוְּ ,ל ַב ַעל ְפּעוֹר; ַויּ ְ
ַכ ִעיסוְּ ,בּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
כט ַויּ ְ
ֵפה.
ַתּ ְפ ָרץָ -בּםַ ,מגּ ָ
יהם; ו ִ
ֵפה.
ַתּ ָע ַצרַ ,ה ַמּגּ ָ
ל ַו ַיּ ֲעמֹד ִפּינְ ָחס ,וַיְ ַפ ֵלּל; ו ֵ
עוֹלם.
ַתּ ָח ֶשׁב לוִֹ ,ל ְצ ָד ָקה; ְלדֹר ָודֹרַ ,עדָ -
לא ו ֵ
ֲבוּרם.
ֵרע ְלמ ֶֹשׁהַ ,בּע ָ
יבה; ַויּ ַ
ַק ִציפוַּ ,עלֵ -מי ְמ ִר ָ
לב ַויּ ְ
לג ִכּיִ -ה ְמרוּ ֶאת-רוּחוֹ; וַיְ ַב ֵטּאִ ,בּ ְשׂ ָפ ָתיו.
אָמר יְ הוָה ָל ֶהם.
לד לֹא ִה ְשׁ ִמידוּ ֶאתָ -ה ַע ִמּיםֲ -א ֶשׁר ַ
יהם.
ֲשׂ ֶ
לה וַיִּ ְת ָע ְרבוּ ַבגּוֹיִ ם; וַיִּ ְל ְמדוַּ ,מע ֵ
מוֹקשׁ.
יהם; וַיִּ ְהיוּ ָל ֶהם ְל ֵ
ֲצ ֵבּ ֶ
ַע ְבדוּ ֶאת-ע ַ
לו ַויּ ַ
יהםַ --ל ֵשּׁ ִדים.
נוֹת ֶ
ֵיהם ,וְ ֶאתְ -בּ ֵ
לז וַיִּ ְז ְבּחוּ ֶאתְ -בּנ ֶ
יהםֲ --א ֶשׁר
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיהם ְ
ָקיַ ,דּםְ -בּנ ֶ
לח וַיִּ ְשׁ ְפּכוּ ָדם נ ִ
אָרץַ ,בּ ָדּ ִמים.
ַתּ ֱחנַף ָה ֶ
ָען;ו ֶ
ֲצ ֵבּי ְכנ ַ
ִז ְבּחוַּ ,לע ַ
יהם.
יהם; וַיִּ ְזנוְּ ,בּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ֲשׂ ֶ
לט וַיִּ ְט ְמאוּ ְב ַמע ֵ
ַח ָלתוֹ.
מ וַיִּ ַחר-אַף יְ הוָה ְבּ ַעמּוֹ; וַיְ ָת ֵעבֶ ,את-נ ֲ
יהם.
מא וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד-גּוֹיִ ם; וַיִּ ְמ ְשׁלוּ ָב ֶהם ,שֹׂנְ ֵא ֶ
ָדם.
יהם; וַיִּ ָכּנְ עוַּ ,תּ ַחת י ָ
מב וַיִּ ְל ָחצוּם אוֹיְ ֵב ֶ
ֲצ ָתם;
ַמרוּ ַבע ָ
ילם:וְ ֵה ָמּה ,י ְ
ַצּ ֵ
מג ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת ,י ִ
ָתם.
ַראַ ,בּ ַצּר ָל ֶהםְ --בּ ָשׁ ְמעוֶֹ ,אתִ -רנּ ָ
ַו ָיּמֹכּוַּ ,בּעֲוֹנָםַ .ויּ ְ

ָחםְ ,כּרֹב ֲח ָס ָדו.
מה וַיִּ ְזכֹּר ָל ֶהם ְבּ ִריתוֹ; וַיִּ נּ ֵ
יהם.
שׁוֹב ֶ
אוֹתם ְל ַר ֲח ִמיםִ --ל ְפנֵיָ ,כּלֵ -
מו וַיִּ ֵתּן ָ
יענוּ ,יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ,וְ ַק ְבּ ֵצנוִּ ,מןַ -הגּוֹיִ ם:
הוֹשׁ ֵ
ִ
מז
ְלהֹדוֹתְ ,ל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך; ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַחִ ,בּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך.

A. From the Pesach Haggadah
יב ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו ,ברוך הוא :שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ ,לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בין
הבתרים ,שנאמר "ויאמר לאברם ,ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ,ועבדום ,ועינו אותם--ארבע מאות ,שנה .וגם את הגוי
אשר יעבו דו ,דן אנוכי; ואחרי כן ייצאו ,ברכוש גדול" (בראשית טו,יג-יד(
יג והיא שעמדה לאבותינו ,ולנו--שלא אחד בלבד עמד עלינו,
אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו; והקדוש ברוך הוא ,מצילנו מידם.

B. Divrei ha’Yamim Aleph chapter 16
ּושל ִָּמים…
ֹלהים וַ י ִַציגּו אֹ ת ֹו ְּבתוְֹך הָּ אֹ הֶ ל אֲ ֶשר נ ָָּּטה-ל ֹו ָּדוִ יד וַ י ְַּק ִריבּו עֹלוֹת ְּ
א וַ י ִָּביאּו אֶ ת-אֲ רוֹן הָּ אֱ ִ
ב וַ ְּיכַל ָּדוִ יד מֵ הַ עֲ לוֹת הָּ ֹעלָּה וְּ הַ ְּשל ִָּמים וַ יְּבָּ ֶרְך ֶאת-הָּ עָּ ם ְּב ֵשם ה’ :
ישה :
ג וַ י ְַּחלֵק לְּ ָּכלִ -איש י ְִּש ָּראֵ ל מֵ ִאיש וְּ עַ דִ -א ָּשה לְּ ִאיש כִ ַכר-לֶחֶ ם וְּ ֶא ְּשפָּ ר וַ אֲ ִש ָּ
ד וַ י ִֵתן לִ ְּפנֵי אֲ רוֹן ה’ ִמן-הַ לְּ וִ יִם ְּמ ָּש ְּר ִתים ּולְּ ַהזְּ כִ יר ּולְּ הוֹדוֹת ּולְּ הַ לֵל לַיהֹ וָּ ה אֱ ֹלהֵ י י ְִּש ָּראֵ ל :
ָאסף וְּ אֶ ָּחיו :
ּומ ְּשנֵהּו זְּ כ ְַּריָּה …ז בַ יוֹם ַההּוא ָאז נ ַָּתן ָּדוִ יד בָּ רֹאש לְּ הֹ דוֹת לַיהֹ וָּ ה ְּביַדָּ -
ָאסף הָּ רֹאש ִ
ה ָּ

ח הוֹדּו לַיהֹוָּ ה ִק ְּראּו בִ ְּשמ ֹו הו ִֹדיעּו בָּ עַ ִמים

יֹלתיו :
עֲ לִ ָּ

ט ִשירּו ל ֹו ז ְַּמרּו-ל ֹו ִשיחּו ְּב ָּכל-נִ ְּפלְּ אֹ ָּתיו :י ִה ְּתהַ לְּ לּו ְּב ֵשם ָּק ְּדש ֹו י ְִּש ַמח לֵב ְּמבַ ְּק ֵשי ה’ :
ּומ ְּש ְּפטֵ יִ -פיהּו :
יא ִד ְּרשּו ה’ וְּ עֻּז ֹו בַ ְּקשּו פָּ נָּיו ָּת ִמיד :יב זִ כְּ רּו ִנפְּ לְּ אֹ ָּתיו אֲ ֶשר עָּ ָּשה מֹ פְּ ָּתיו ִ

ָארץ ִמ ְּשפָּ ָּטיו :
יג ז ֶַרע י ְִּש ָּראֵ ל עַ ְּבד ֹו ְּבנֵי יַעֲ קֹ ב ְּב ִח ָּיריו יד הּוא ה’ אֱ ֹלהֵ ינּו ְּב ָּכל-הָּ ֶ

טו זִ כְּ רּו לְּ ע ֹולָּם בְּ ִרית ֹו ָּדבָּ ר ִצּוָּ ה לְּ אֶ לֶף דוֹר :
יח לְּ ִאיש
ידהָּ לְּ יַעֲ קֹ ב לְּ חֹ ק לְּ י ְִּש ָּראֵ ל ְּב ִרית ע ֹו ָּלם …:כא ֹלאִ -הנִ ַ
ּושבּועָּ ת ֹו לְּ י ְִּצ ָּחק :יז וַ יַעֲ ִמ ֶ
ַאב ָּר ָּהם ְּ
טז אֲ ֶשר כ ַָּרת אֶ תְּ -
ּובנְּ ִביַאי ַאלָּ -ת ֵרעּו :
יחי ִ
לְּ עָּ ְּש ָּקם וַ י ֹו ַכח עֲ לֵיהֶ ם ְּמלָּכִ ים :כב ַאלִ -תגְּ עּו ִב ְּמ ִש ָּ

ָארץ בַ ְּשרּו ִמיוֹם-אֶ ל-יוֹם יְּשּועָּ ת ֹו :
כג ִשירּו לַיהֹוָּ ה כָּל-הָּ ֶ
ֹלהים :
ּומהֻ לָּל ְּמאֹ ד וְּ נו ָֹּרא הּוא עַ ל-כָּל-אֱ ִ
כד ַס ְּפרּו בַ גוֹיִ ם אֶ ת-כְּ בוֹד ֹו ְּב ָּכל-הָּ עַ ִמים נִ ְּפלְּ אֹ ָּתיו :כה כִ י -גָּדוֹל ה’ ְּ
ָארץ ַאףִ -תכוֹן ֵתבֵ ל בַ לִ -תמוֹט :
כו כִ י כָּל-אֱ ֹלהֵ י הָּ עַ ִמים אֱ לִ ילִ ים וַ יהֹ וָּ ה ָּש ַמיִ ם עָּ ָּשה… :ל ִחילּו ִמלְּ פָּ נָּיו ָּכל-הָּ ֶ
ּומלוֹא ֹו יַעֲ ֹלץ הַ ָּש ֶדה וְּ ָּכל-אֲ ֶשר-ב ֹו :
אמרּו בַ ג ֹו ִים ה’ ָּמ ָּלְך :לב י ְִּרעַ ם הַ יָּם ְּ
ָארץ וְּ יֹ ְּ
לא י ְִּש ְּמחּו הַ ָּש ַמיִ ם וְּ ָּתגֵל הָּ ֶ
ָארץ :
לג ָאז י ְַּרנְּ נּו עֲ צֵ י הַ יָּעַ ר ִמלִ ְּפנֵי ה’ כִ י-בָּ א לִ ְּשפוֹט ֶאת-הָּ ֶ

לד הוֹדּו לַיהֹוָּ ה כִ י טוֹב כִ י לְּ ע ֹולָּם ַח ְּסד ֹו :
לה וְּ ִא ְּמרּו הו ִֹשיעֵ נּו אֱ ֹלהֵ י יִ ְּשעֵ נּו וְּ ַק ְּבצֵ נּו וְּ הַ ִצילֵנּו ִמן-הַ ג ֹויִם לְּ הוֹדוֹת לְּ ֵשם ָּק ְּד ֶשָך לְּ ִה ְּש ַתבֵ ַח ִב ְּת ִהלָּ ֶתָך :
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דֹולהִ --כי לֹּא ְל ָּא ָּדם
אכה ְג ָּ
ֹלהים נַ ַער וָּ ָּרְך; וְ ַה ְמ ָּל ָּ
ֹּאמר ָּדוִ יד ַה ֶמ ֶלְך ְל ָּכלַ -ה ָּק ָּהלְ ,שֹלמֹּה ְב ִני ֶא ָּחד ָּב ַחר-בֹו ֱא ִ
א וַ י ֶ
ֹלהיַ ,הזָּ ָּהב ַלזָּ ָּהב וְ ַה ֶכ ֶסף ַל ֶכ ֶסף וְ ַהנְ ח ֶֹּשת ַלנְ ח ֶֹּשת
ינֹותי ְל ֵביתֱ -א ַ
ּוכ ָּכל-כ ִֹּחי ֲה ִכ ִ
ֹלהים .ב ְ
ַה ִב ָּירהִ ,כי ַליהוָּ ה ֱא ִ
ַה ַב ְרזֶ ל ַל ַב ְרזֶ ל ,וְ ָּה ֵע ִציםָּ ,ל ֵע ִצים….
עֹולם ,וְ ַעד-
ֹלהי יִ ְש ָּר ֵאל ָּא ִבינּוֵ ,מ ָּ
ֹּאמר ָּדוִ ידָּ ,ברּוְך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
י וַ יְ ָּב ֶרְך ָּדוִ יד ֶאת-ה’ְ ,ל ֵע ֵיני ָּכלַ -ה ָּק ָּהל; וַ י ֶ
ּוב ָּא ֶרץ :לְ ָך ה’ ַה ַמ ְמ ָּל ָּכה- ,כֹּל
בּורה וְ ַה ִת ְפ ֶא ֶרת ,וְ ַהנֵ ַצח וְ ַההֹודִ ,כי-כֹּלַ ,ב ָּש ַמיִ ם ָּ
עֹולם .יא לְ ָך ה’ ַהגְ ֻד ָּלה וְ ַהגְ ָּ
ָּ
ּולָך ַהכֹּל.
ֶה ָּהמֹון ַהזֶ ה ֲא ֶשר ֲה ִכינֹּנּוִ ,ל ְבנֹותְ -לָך ַביִ ת ְל ֵשם ָּק ְד ֶשָךִ :מיָּ ְדך הּואְ ,

