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A.  Finishing 'Hallel' daily - Mesechet Shabbat 118b   ב,דף קיח  מסכת שבת  

 מגומרי הלל בכל יום  יהא חלקי :ר יוסי"א
 !ף ומגדףהרי זה מחר- הקורא הלל בכל יום - והאמר מר -  ? איני

 פסוקי דזמראכי קאמרינן ב 
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: 

שלש  בכל יום   )תהילים קמה(" לה לדודיתה"ר אבינא כל האומר "אמר רבי אלעזר א
 !שהוא בן העולם הבא מובטח לו  - 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]’ 

אשרי תמימי ) תהילים קיט(נימא  – ת"ף בי"אילימא משום דאתיא באל ?מאי טעמא 
   דרך דאתיא בתמניא אפין

  …”פותח את ידך“אלא משום דאית ביה  -- 
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 " 
  " ...קראו בשמו' הודו לה " – quoting from Divrei ha'Yamim chapter 16 
  " ...מזמור לתודה " –  daily thanks / korbanTodah 
..."תהילה לדוד"       – better 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] 
"אז ישיר better known as /  "שירת הים"    
 ** 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
 ִקְראּו ִבְשמוֹ;’לההוֹדּו   א ,   

o   הֹוִדיעּו ָבַעִמים, ֲעִלילֹוָתיו. 

 רּו-ִשירּו  ב ָכל   לֹו; -לֹו, ַזמְּ אֹוָתיו-ִשיחּו, בְּ לְּ  .ִנפְּ
 שֹו;   ג ם ָקדְּ שֵׁ לּו, בְּ ַהלְּ י    ִהתְּ שֵׁ ַבקְּ ַמח, לֵׁב מְּ  .’הִישְּ
 שּו   ד ֻעּזֹו;  ’הִדרְּ שּו    וְּ  ָפָניו ָתִמיד.ַבקְּ
 רּו  ה ר--ִזכְּ אֹוָתיו ֲאשֶׁ לְּ י   ָעָשה; -ִנפְּ טֵׁ פְּ ָתיו, ּוִמשְּ  ִפיו.-ֹמפְּ

ָרָהם   ו ַרע, ַאבְּ נֵׁי ַיֲעֹקב    : ַעְבּדוֹ זֶׁ  .ְבִחיָריובְּ

ינּו;  ’ההּוא,   ז ָכל   ֱאֹלהֵׁ ָפָטיו.-בְּ ץ, ִמשְּ  ָהָארֶׁ

ף ּדוֹר.ָּדָבר ִצָּוה, ְלא    ָזַכר ְלעוָֹלם ְבִריתוֹ;  ח  ל 

ת  ט ר כַָּרת, אֶׁ ם; -ֲאשֶׁ הָּ ק.   ַאְברָּ תֹו ְליְִשחָּ  ּוְשבּועָּ

הָּ ְליֲַעקֹב ְלחֹק;   י ם.   וַיֲַעִמידֶׁ ֵאל, ְבִרית עֹולָּ  ְליְִשרָּ
ת-רֵלאמ  יא ֵתן אֶׁ ץ-ְלָך, אֶׁ רֶׁ ל,נֲַחַלְתכֶׁם.  ְכנַָּען: -אֶׁ בֶׁ  חֶׁ

ָפר;   יב י ִמסְּ תֵׁ יֹוָתם, מְּ ָגִר    ִבהְּ ַעט, וְּ  ים ָבּה.ִכמְּ

  ל יג ל   ; ּגוֹי-ַוִיְתַהְלכּו, ִמּגוֹי א  ָלָכה, אֶׁ -ִמַממְּ
ר. ָקם; -ֹלא  יד ַעם ַאחֵׁ ָעשְּ    ִהִניַח ָאָדם לְּ

ָלִכים. ם מְּ יהֶׁ עּו -ַאל  טו ַוּיֹוַכח ֲעלֵׁ ִתגְּ
ִשיָחי;  ִביַאי, ַאל   ִבמְּ ִלנְּ עּו.-וְּ  ָתרֵׁ

 ָרא ָרָעב, ַעל  טז ץ; -ַוִּיקְּ המַ -ָכל   ָהָארֶׁ ם -טֵׁ חֶׁ לֶׁ
ם ִאיש;   יז ָשָבר. נֵׁיהֶׁ ַכר    ָשַלח ִלפְּ ד, ִנמְּ בֶׁ עֶׁ לְּ
ף. ל רגליו  יח יֹוסֵׁ בֶׁ  ...ִענּו ַבכֶׁ

 הּו;   כ ְך, ַוַיִתירֵׁ לֶׁ ל ַעִמים,    ָשַלח מֶׁ ֹמשֵׁ
הּו. חֵׁ ַפתְּ יתֹו;   כא ַויְּ בֵׁ ל,    ָשמֹו ָאדֹון לְּ ּוֹמשֵׁ

ָכל ָינֹו.-בְּ ֹסר ָשָריו בְּ   כב ִקנְּ אְּ שֹו; לֶׁ    ַנפְּ
ם. ַחכֵׁ ָניו יְּ קֵׁ  ּוזְּ

  
 ָרִים;   כג ל ִמצְּ ָראֵׁ ץ   ַוָּיֹבא ִישְּ רֶׁ אֶׁ ַיֲעֹקב, ָגר בְּ -וְּ

ת  כד ָחם. ר אֶׁ פֶׁ ֹאד; -ַוּיֶׁ הּו,    ַעמֹו מְּ ַוַּיֲעִצמֵׁ
 ִמָצָריו.

 ללִ  ָהַפְך ִלָבם  כה ַנכֵׁ ִהתְּ ֹנא ַעמֹו; לְּ  ַבֲעָבָדיו. שְּ
 ה   כו ר    ; ַעְבּדוֹ ָשַלח, ֹמשֶׁ  .בוֹ -ָבַחרַאֲהֹרן, ֲאשֶׁ

י ֹאתֹוָתיו; -ָשמּו  כז  רֵׁ ִתים,    ָבם, ִדבְּ ּוֹמפְּ
ץ ָחם. רֶׁ אֶׁ  בְּ

  
ְךָשַלח  כח ֹלא ֹחש  ִשְך;וְּ ת-ַוַּיחְּ ָברוֹ -ָמרּו אֶׁ  דְּ
ת  כט ם-ָהַפְך אֶׁ יהֶׁ ימֵׁ ת   ; ְלָדם מֵׁ ת, אֶׁ -ַוָּימֶׁ

ָגָתם.  דְּ
ָצם  ל רֵׁ   ;ְצַפְרְּדִעים ָשַרץ ַארְּ ַחדְּ ם.בְּ יהֶׁ כֵׁ  י, ַמלְּ

ָכלִכִנים   ; ָעֹרב ָאַמר, ַוָּיֹבא  לא בּוָלם.-, בְּ  גְּ
ם  לב יהֶׁ מֵׁ ָצם.   ;ָבָרד ָנַתן ִגשְּ ַארְּ ָהבֹות בְּ ש לֶׁ  אֵׁ
ָנָתם;   לג אֵׁ ָנם, ּותְּ בּוָלם.   ַוַּיְך ַגפְּ ץ גְּ ר, עֵׁ ַשבֵׁ  ַויְּ
ה ָאַמר, ַוָּיֹבא  לד ָפר.   ; ַאְרב  ין ִמסְּ אֵׁ ק, וְּ לֶׁ יֶׁ  וְּ
ָצם;-ַוֹּיאַכל ָכל  לה ַארְּ ב בְּ שֶׁ ָמָתם. עֵׁ ִרי ַאדְּ  ַוֹּיאַכל, פְּ
ָצם ְבכוֹר-ַוַיְך ָכל  לו ַארְּ  ...בְּ

  

 ם,   לז ף ְוָזָהבַוּיֹוִציאֵׁ ס  ָבָטיו  ;ְבכ  ין ִבשְּ אֵׁ וְּ
ל. אָתם:   לח  כֹושֵׁ צֵׁ ַרִים בְּ ָנַפל -ִכי   ָשַמח ִמצְּ

ָדם  ם.ַפחְּ יהֶׁ  ֲעלֵׁ
ָמָסְך;   לט ָלה.   ָפַרש ָעָנן לְּ ָהִאיר ָליְּ ש, לְּ אֵׁ  וְּ
ָלו;   מ א שְּ ם ָשַמִים,    ָשַאל, ַוָּיבֵׁ חֶׁ לֶׁ וְּ

ם. ִביעֵׁ    ָפַתח צּור, ַוָּיזּובּו ָמִים;   מא ַישְּ
כּו, ַבִצּיֹות ָנָהר.  ָהלְּ

ת-ִכי  מב                       ;ְּדַבר ָקְדשוֹ -ָזַכר, א 

ת        -  ָרָהם -אֶׁ  ֹ.ַעְבּדוַאבְּ
ָששֹון;   מג ת   ַוּיֹוִצא ַעמֹו בְּ ִרָנה, אֶׁ  .ְבִחיָריו-בְּ
צֹות גֹוִים;   מד ם, ַארְּ ן ָלהֶׁ ַוֲעַמל    ַוִּיתֵׁ

 .ְלֻאִמים ִייָרשּו
ְותוֹֹרָתיו     --, ִיְשְמרּו ֻחָקיוַבֲעבּור  מה

לּו     ;ִיְנֹצרּו  ָיּה.-ַהלְּ

 
דוֹ  -טֹוב-ִכי ’להָיּה:הֹודּו -לּוַהלְּ   קו עֹוָלם ַחסְּ  ִכי לְּ
 .ְתִהָלתוֹ -ַיְשִמיַע, ָכל   ; ’הְיַמלֵּל, ְּגבּורוֹת --ִמי  ב
י   ג רֵׁ י, ֹשמְּ רֵׁ ה    ; ִמְשָפטַאשְּ ָכל ְצָדָקהֹעשֵׁ ת.-בְּ  עֵׁ
ִני   ד רֵׁ ָך; ’הָזכְּ צֹון ַעמֶׁ ִני, ִבישּוָעתֶׁ    , ִברְּ דֵׁ  ָך.ָפקְּ
 
ינּו; -ָחָטאנּו ִעם  ו נּו.   ֲאבֹותֵׁ ָשעְּ ֱעִוינּו ִהרְּ  הֶׁ
ַרִים,   ז ִמצְּ ינּו בְּ יָך-ֹלא   ֲאבֹותֵׁ אֹותֶׁ לְּ ִכילּו ִנפְּ  --ִהשְּ

רּו ת  ֹלא ָזכְּ רּו ַעל-אֶׁ יָך;ַוַּימְּ ַים   ָים -ֹרב ֲחָסדֶׁ  סּוף.-בְּ
 
ָעִמים ַרבֹות, מג רּו ַבֲעָצָתם;  פְּ ָמה, ַימְּ הֵׁ ַוָּיֹמכּו,    ַיִצילֵׁם:וְּ

ם ָֹנם.ַבֲעו א, ַבַצר ָלהֶׁ ת--ַוַּירְּ עֹו, אֶׁ ָשמְּ  ִרָנָתם.-בְּ

 
ִריתוֹ   מה ם בְּ ֹכר ָלהֶׁ ֹרב ֲחָסָדו.   ; ַוִּיזְּ ם, כְּ  ַוִּיָנחֵׁ
ַרֲחִמים  מו ן אֹוָתם לְּ נֵׁי, ָכל    --ַוִּיתֵׁ ם.-ִלפְּ יהֶׁ  שֹובֵׁ
נּו,   מז ינּו, ’ההוִֹשיעֵּ  ֱאֹלהֵּ

ָך;   ַהּגוִֹים:-נּו, ִמןְוַקְבצֵּ  ם ָקְדש     ְלֹהדוֹת, ְלשֵּ
ָך. ַח, ִבְתִהָלת   ְלִהְשַתבֵּ

 



תהילים פרק קה
, הֹוִדיעּו ָבַעִּמים;  ִקְראּו ִבְׁשמֹו, הֹודּו ַליהָוה  א

  .ֲעִלילֹוָתיו
  .ִנְפְלאֹוָתיו-ְּבָכל,  ִׂשיחּו  ; לֹו- ַזְּמרּו, לֹו-ִׁשירּו  ב
  .ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה, ִיְׂשַמח;  ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו, ִהְתַהְללּו  ג
  .ׁשּו ָפָניו ָּתִמיד ַּבְּק  ; ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו  ד
,  מְֹפָתיו  ; ָעָׂשה-ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר-- ִזְכרּו  ה

  .ִפיו-ּוִמְׁשְּפֵטי
  . ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריו  : ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ֶזַרע  ו
  .ִמְׁשָּפָטיו, ָהָאֶרץ- ְּבָכל  ; ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, הּוא  ז
  .ְלֶאֶלף ּדֹור,  ִצָּוה ָּדָבר  ; ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו  ח
  . ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק  ; ַאְבָרָהם- ֶאת, ֲאֶׁשר ָּכַרת  ט
  .ְּבִרית עֹוָלם,  ְלִיְׂשָרֵאל  ; ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק  י
  .ַנֲחַלְתֶכם,  ֶחֶבל :ְּכָנַען-ֶאֶרץ- ֶאֵּתן ֶאת, ְלָך- ֵלאמֹר יא
  .ְוָגִרים ָּבּה, ְמַעט ִּכ  ; ְמֵתי ִמְסָּפר, ִּבְהיֹוָתם  יב
  .ַעם ַאֵחר-ֶאל, ִמַּמְמָלָכה; ּגֹוי- ִמּגֹוי ֶאל, ַהְּלכּוַוִּיְת  יג
  .ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים;  ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם- לֹא  יד
  .ָּתֵרעּו-ַאל,  ְוִלְנִביַאי  ; ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי-ַאל  טו
  .ֶלֶחם ָׁשָבר- ַמֵּטה-  ָּכל  ; ָהָאֶרץ- ַעל, ַוִּיְקָרא ָרָעב  טז
  .ִנְמַּכר יֹוֵסף,  ְלֶעֶבד  ; ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש  יז
  .ָּבָאה ַנְפׁשֹו,  ַּבְרֶזל  ; )ַרְגלֹו(ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו   יח
  . ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו   -- ְדָברֹו- ֵעת ּבֹא-ַעד  יט
  .ַוְיַפְּתֵחהּו, ִּמים מֵֹׁשל ַע  ; ַוַיִּתיֵרהּו, ָׁשַלח ֶמֶלְך  כ
  .ִקְנָינֹו- ְּבָכל,  ּומֵֹׁשל  ; ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו  כא
  . ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם  ; ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו  כב
  .ָחם-ָּגר ְּבֶאֶרץ,  ְוַיֲעקֹב  ; ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים  כג
  . ִמָּצָריו, ַוַּיֲעִצֵמהּו  ; ַעּמֹו ְמאֹד-ַוֶּיֶפר ֶאת  כד
  .ַּבֲעָבָדיו,  ְלִהְתַנֵּכל  ; ִלְׂשנֹא ַעּמֹו, ָהַפְך ִלָּבם  כה
  .ּבֹו-ֲאֶׁשר ָּבַחר,  ַאֲהרֹן  ; מֶֹׁשה ַעְבּדֹו, ָׁשַלח  כו
  .ְּבֶאֶרץ ָחם,  ּומְֹפִתים ;ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו, ָבם-ָׂשמּו  כז
  .ָברֹוְּד ֶאת, ָמרּו-ְולֹא ; ַוַּיְחִׁשְך, ָׁשַלח חֶֹׁשְך  כח
  .ְּדָגָתם-ֶאת,  ַוָּיֶמת  ; ֵמיֵמיֶהם ְלָדם-ָהַפְך ֶאת  כט
  .ַמְלֵכיֶהם,  ְּבַחְדֵרי  ; ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים  ל
  .ְּגבּוָלם- ְּבָכל,  ִּכִּנים  ; ַוָּיבֹא ָערֹב, ָאַמר  לא
ד  לב ָ   . ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם  ; ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ּב
  .ֵעץ ְּגבּוָלם,  ַוְיַׁשֵּבר  ; ּוְתֵאָנָתם,  ַּגְפָנםַוַּיְך  לג
  .ְוֵאין ִמְסָּפר,  ְוֶיֶלק  ; ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה, ָאַמר  לד
  .ְּפִרי ַאְדָמָתם,  ַוּיֹאַכל ;ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם- ַוּיֹאַכל ָּכל  לה
  .אֹוָנם- ְלָכל,  ֵראִׁשית  ; ְּבכֹור ְּבַאְרָצם- ַוַּיְך ָּכל  לו
  . ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל  ; ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ִציֵאםַוּיֹו  לז
  .ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם-  ִּכי: ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם  לח
  .ְלָהִאיר ָלְיָלה,  ְוֵאׁש  ; ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך  לט
  .ַיְׂשִּביֵעם,  ְוֶלֶחם ָׁשַמִים  ; ַוָּיֵבא ְׂשָלו, ָׁשַאל  מ
  .ַּבִּצּיֹות ָנָהר,  ָהְלכּו  ; ַוָּיזּובּו ָמִים, רָּפַתח צּו  מא
  .ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו- ֶאת  ; ְּדַבר ָקְדׁשֹו- ֶאת, ָזַכר- ִּכי  מב
  .ְּבִחיָריו-ֶאת,  ְּבִרָּנה  ; ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  מג
  .ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו;  ַאְרצֹות ּגֹוִים, ַוִּיֵּתן ָלֶהם  מד
  ; ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו   -- ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו, ֲעבּורַּב  מה
  .ָיּה-ַהְללּו

ר ָ

 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו- טֹוב- הֹודּו ַליהָוה ִּכי:ָיּה-ַהְללּו  קו
  .ְּתִהָּלתֹו-ָּכל,  ַיְׁשִמיַע  ; ְּגבּורֹות ְיהָוה, ְיַמֵּלל-- ִמי  ב
  .ֵעת- ה ְבָכל עֵֹׂשה ְצָדָק  ; ׁשְֹמֵרי ִמְׁשָּפט, ַאְׁשֵרי  ג
  .ִּביׁשּוָעֶתָך,  ָּפְקֵדִני  ; ִּבְרצֹון ַעֶּמָך, ָזְכֵרִני ְיהָוה  ד
  ;ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיָך, ִלְׂשמַֹח -ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך, ֹותִלְרא  ה

.ַנֲחָלֶתָך-  ִעם  , ְלִהְתַהֵּלל
  . ֶהֱעִוינּו ִהְרָׁשְענּו  ; ֲאבֹוֵתינּו-ָחָטאנּו ִעם  ו
  --ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך- לֹא  , ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים  ז

  .סּוף- ְּבַים  ָים -ַוַּיְמרּו ַעל;רֹב ֲחָסֶדיָך- ֶאת לֹא ָזְכרּו
  .ְּגבּוָרתֹו-ֶאת,  ְלהֹוִדיַע   --ְלַמַען ְׁשמֹו, ַוּיֹוִׁשיֵעם  ח
  ַּכִּמְדָּבר תסּוף ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתהֹמֹו-ְגַער ְּבַיםַוִּי ט
  .ִמַּיד אֹוֵיב,  ַוִּיְגָאֵלם  ; ִמַּיד ׂשֹוֵנא, ַוּיֹוִׁשיֵעם  י
  .לֹא נֹוָתר,  ֶאָחד ֵמֶהם  ; ַמִים ָצֵריֶהם-ַוְיַכּסּו  יא
  .ְּתִהָּלתֹו,  ָיִׁשירּו  ; ַוַּיֲאִמינּו ִבְדָבָריו  יב
  .ַלֲעָצתֹו, ִחּכּו- לֹא  ; ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו, ִמֲהרּו  יג
  .ִּביִׁשימֹון, ֵאל- ַוְיַנּסּו  ; ַּבִּמְדָּבר, ַוִּיְתַאּוּו ַתֲאָוה  יד
  . ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם  ; ֶׁשֱאָלָתם, ַוִּיֵּתן ָלֶהם  טו
  .ְקדֹוׁש ְיהָוה,  ְלַאֲהרֹן  ; ַּבַּמֲחֶנה, ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה  טז
  .ֲעַדת ֲאִביָרם-ַעל, סַוְּתַכ ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן-ַּתחִּתְפ  יז
  .ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים,  ֶלָהָבה  ; ֵאׁש ַּבֲעָדָתם-ַוִּתְבַער  יח
  .ְלַמֵּסָכה,  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ; ֵעֶגל ְּבחֵֹרב-ַיֲעׂשּו  יט
  .אֵֹכל ֵעֶׂשב,  ְּבַתְבִנית ׁשֹור  ; ְּכבֹוָדם-ַוָּיִמירּו ֶאת  כ
  . ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִים עֶֹׂשה   --ֵאל מֹוִׁשיָעם, ָׁשְכחּו  כא
  .סּוף-ַים-ַעל,  נֹוָראֹות  ; ְּבֶאֶרץ ָחם, ִנְפָלאֹות  כב
 ָעַמד     --מֶֹׁשה ְבִחירֹו, לּוֵלי  :ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם  כג

  . ֵמַהְׁשִחית  , ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו;ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו
  .ִלְדָברֹו, ֶהֱאִמינּו- לֹא  ; ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה, ַוִּיְמֲאסּו  כד
  .ְּבקֹול ְיהָוה,  לֹא ָׁשְמעּו  ; ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם  כה
  .ַּבִּמְדָּבר,  ְלַהִּפיל אֹוָתם   --ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם  כו
  .ָּבֲאָרצֹות,  ּוְלָזרֹוָתם  ; ַּבּגֹוִים, ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם  כז
  .ִזְבֵחי ֵמִתים, ּו ַוּיֹאְכל  ; ְלַבַעל ְּפעֹור, ַוִּיָּצְמדּו  כח
ץ  ; ְּבַמַעְלֵליֶהם, ַוַּיְכִעיסּו  כט ָ   .ַמֵּגָפה, ָּבם- ַוִּתפ
  .ַהַּמֵּגָפה,  ַוֵּתָעַצר  ; ַוְיַפֵּלל, ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ל
  .עֹוָלם-ַעד,  ְלדֹר ָודֹר  ; ִלְצָדָקה, ַוֵּתָחֶׁשב לֹו  לא
  .ַּבֲעבּוָרם,  ְלמֶֹׁשהַוֵּיַרע; ֵמי ְמִריָבה-ַעל, ַוַּיְקִציפּו  לב
  .ִּבְׂשָפָתיו,  ַוְיַבֵּטא  ; רּוחֹו-ִהְמרּו ֶאת-ִּכי  לג
לֹא לד

ר ְ

  .ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם-ָהַעִּמים-ִהְׁשִמידּו ֶאת 
  .ַמֲעֵׂשיֶהם,  ַוִּיְלְמדּו  ; ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים  לה
  .ְלמֹוֵקׁש ַוִּיְהיּו ָלֶהם   ; ֲעַצֵּביֶהם-ַוַּיַעְבדּו ֶאת  לו
  . ַלֵּׁשִדים   --ְּבנֹוֵתיֶהם-ְוֶאת, ְּבֵניֶהם-ַוִּיְזְּבחּו ֶאת  לז
 ֲאֶׁשר    --ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם-ַּדם, ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי  לח

  . ַּבָּדִמים  , ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ;ַלֲעַצֵּבי ְכָנַען, ִזְּבחּו
  .ְּבַמַעְלֵליֶהם, נּו ַוִּיְז  ; ַוִּיְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם  לט
  .ַנֲחָלתֹו-ֶאת,  ַוְיָתֵעב  ; ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו-ַוִּיַחר  מ
  .ׂשְֹנֵאיֶהם,  ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם  ; ּגֹוִים-ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד  מא
  .ַּתַחת ָיָדם,  ַוִּיָּכְנעּו  ; ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם  מב
ִמים ַרּבֹות מג ָ    ; ַיְמרּו ַבֲעָצָתם, הְוֵהָּמ: ַיִּציֵלם,ּפ

  .ִרָּנָתם-ֶאת, ְּבָׁשְמעֹו-- ַּבַּצר ָלֶהם, ַוַּיְרא .ָֹנם ַּבֲעו, ַוָּימֹּכּו
  .ְּכרֹב ֲחָסָדו,  ַוִּיָּנֵחם  ; ַוִּיְזּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו  מה
  .ׁשֹוֵביֶהם- ָּכל,  ִלְפֵני   -- ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים  מו
  :ַהּגֹוִים- ִמן,  ְוַקְּבֵצנּו  ,  ֱאלֵֹהינּוְיהָוה, הֹוִׁשיֵענּו  מז

  .ִּבְתִהָּלֶתָך,  ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ; ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך, ְלהֹדֹות

ע ְ



A. From the Pesach Haggadah 

שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ, לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בין   , ברוך הוא:ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו  יב

וגם את הגוי   ארבע מאות, שנה.--הבתרים, שנאמר "ויאמר לאברם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם

 )יד-דו, דן אנוכי; ואחרי כן ייצאו, ברכוש גדול" )בראשית טו,יגאשר יעבו

 שלא אחד בלבד עמד עלינו,--והיא שעמדה לאבותינו, ולנו  יג

 .אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו; והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם 

 

B. Divrei ha’Yamim Aleph chapter 16 

ִביאּו ֶאת א ֱאֹלִהי-ַויָּ ה םֲארֹון הָּ טָּ ֹאֶהל ֲאֶשר נָּ תֹוְך הָּ ִריבּו-ַוַיִציגּו ֹאתֹו בְּ ִויד ַוַיקְּ ִמים לֹו דָּ לָּ  …ֹעלֹות ּושְּ

ַכל ב ֶרְך ֶאת ַויְּ בָּ ִמים ַויְּ לָּ ַהשְּ ה וְּ ֹעלָּ ִויד ֵמַהֲעלֹות הָּ ֵשם -דָּ ם בְּ עָּ   :’ההָּ

ל ג כָּ ַחֵלק לְּ ֵאל ֵמִאיש-ַויְּ רָּ ַעד ִאיש ִישְּ ִאיש כִ -וְּ ה לְּ ה-ַכרִאשָּ ר ַוֲאִשישָּ פָּ ֶאשְּ   :ֶלֶחם וְּ

ֵני ֲארֹון  ד ִתים-ִמן ’הַוִיֵתן ִלפְּ רְּ שָּ ִוִים מְּ ֵאל ַהלְּ רָּ ה ֱאֹלֵהי ִישְּ ַהֵלל ַליֹהוָּ הֹודֹות ּולְּ ִכיר ּולְּ ַהזְּ   :ּולְּ

ה  ה יָּ ַכרְּ ֵנהּו זְּ ֹראש ּוִמשְּ ף הָּ ַיד ַביֹום ַההּוא ז…ָאסָּ ה בְּ ֹהדֹות ַליֹהוָּ ֹראש לְּ ִויד בָּ ַתן דָּ יו-ָאז נָּ ֶאחָּ ף וְּ   :ָאסָּ

ַעִמים ח מֹו הֹוִדיעּו בָּ אּו ִבשְּ ה ִקרְּ יו הֹודּו ַליֹהוָּ   :ֲעִליֹלתָּ

רּו ט ל לֹו ִשיחּו-ִשירּו לֹו ַזמְּ כָּ יו-בְּ ֹאתָּ לְּ ֵשם י  :ִנפְּ לּו בְּ ַהלְּ שוֹ  ִהתְּ דְּ ֵשי  קָּ ַבקְּ ַמח ֵלב מְּ   :’הִישְּ

שּו  יא ִמיד ’הִדרְּ יו תָּ נָּ שּו פָּ ֻעּזֹו ַבקְּ רּו יב :וְּ ֵטי ִזכְּ פְּ יו ּוִמשְּ תָּ ה ֹמפְּ שָּ יו ֲאֶשר עָּ ֹאתָּ לְּ   :ִפיהּו-ִנפְּ

יו יג ִחירָּ ֵני ַיֲעֹקב בְּ דֹו בְּ ֵאל ַעבְּ רָּ ל ’ההּוא  יד  ֶזַרע ִישְּ כָּ ָאֶרץ-ֱאֹלֵהינּו בְּ יו הָּ טָּ פָּ   :ִמשְּ

ר טו בָּ ִריתֹו דָּ ם בְּ עֹולָּ רּו לְּ ֶאֶלף דֹור ִזכְּ ה לְּ   :ִצּוָּ

ַרת ֶאת טז ם-ֲאֶשר כָּ הָּ רָּ ק ַאבְּ חָּ ִיצְּ תֹו לְּ בּועָּ ַיֲעֹקב יז :ּושְּ ם ַוַיֲעִמיֶדהָּ לְּ ִרית עֹולָּ ֵאל בְּ רָּ ִישְּ ֹחק לְּ ִאיש -ֹלא כא :…לְּ ִהִניַח לְּ

ם ַויֹוַכח קָּ שְּ עָּ ִכים לְּ לָּ י-ַאל כב  :ֲעֵליֶהם מְּ ִשיחָּ עּו ִבמְּ ִביַאי ַאלּובִ  ִתגְּ ֵרעּו-נְּ   :תָּ

ה כג ל ִשירּו ַליֹהוָּ רּו ִמיֹום-כָּ ָאֶרץ ַבשְּ תוֹ -ֶאל-הָּ שּועָּ   :יֹום יְּ

רּו ַבגֹוִים ֶאת כד ל-ַספְּ כָּ בֹודֹו בְּ ַעִמים-כְּ יו הָּ ֹאתָּ לְּ דֹול  -ִכי כה :ִנפְּ ֹאד ’הגָּ ל מְּ ֻהלָּ א הּוא ַעל ּומְּ נֹורָּ ל-וְּ   :ֱאֹלִהים-כָּ

ל כו ה ֹלֵהיאֱ -ִכי כָּ שָּ ַמִים עָּ ה שָּ ַעִמים ֱאִליִלים ַויֹהוָּ ל ִחילּו ל …:הָּ יו כָּ נָּ פָּ ָאֶרץ ַאף-ִמלְּ   :ִתמֹוט-ִתכֹון ֵתֵבל ַבל-הָּ

רּו ַבגֹוִים לא ֹיאמְּ ָאֶרץ וְּ ֵגל הָּ תָּ ַמִים וְּ חּו ַהשָּ מְּ ְך ’ה ִישְּ לָּ לֹואֹו ַיֲעֹלץ לב :מָּ ַעם ַהיָּם ּומְּ ל ִירְּ כָּ ֶדה וְּ   :בוֹ -ֲאֶשר-ַהשָּ

נּו ֲעֵצי לג ַרנְּ ֵני  ָאז יְּ ַער ִמִלפְּ פֹוט ֶאת-ִכי ’הַהיָּ א ִלשְּ ָאֶרץ-בָּ   :הָּ

דוֹ  לד ם ַחסְּ עֹולָּ ה ִכי טֹוב ִכי לְּ   :הֹודּו ַליֹהוָּ

ֵצנּו לה ַקבְּ ֵענּו וְּ רּו הֹוִשיֵענּו ֱאֹלֵהי ִישְּ ִאמְּ ַהִציֵלנּו ִמן וְּ שֵ -וְּ הֹודֹות לְּ ַתֵבחַ ַהגֹוִים לְּ ִהשְּ ֶשָך לְּ דְּ ֶתָך ם קָּ ִהלָּ   :ִבתְּ

 

B. Divrei ha’Yamim Aleph chapter 29 

ל א ִויד ַהֶמֶלְך ְלכָּ ֹּאֶמר דָּ ַחר-ַוי ד בָּ ל, ְשֹלמֹּה ְבִני ֶאחָּ הָּ ה-ַהקָּ ה ְגדֹולָּ אכָּ ְך; ְוַהְמלָּ רָּ ם --בֹו ֱאֹלִהים ַנַער וָּ דָּ ֹּא ְלאָּ ִכי ל

ה ֱאֹלִהים ה, ִכי ַליהוָּ ב ְוַהֶכֶסף ַלֶכֶסף ְוַהְנחֶֹּשת ַלְנחֶֹּשת  ֱאֹלַהי,-כִֹּחי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית-לּוְככָּ  ב  .ַהִבירָּ הָּ ב ַלזָּ הָּ ַהזָּ

ֵעִצים ֵעִצים, לָּ  .…ַהַבְרֶזל ַלַבְרֶזל, ְוהָּ

ִויד י ֶרְך דָּ ל’ה-ֶאת ַוְיבָּ ה -, ְלֵעיֵני כָּ רּוְך ַאתָּ ִויד, בָּ ֹּאֶמר דָּ ל; ַוי הָּ ם, ְוַעד ’הַהקָּ ִבינּו, ֵמעֹולָּ ֵאל אָּ -ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ

ם ה  ’הְלָך  יא  .עֹולָּ ה ְוַהִתְפֶאֶרת, ְוַהֵנַצח ְוַההֹוד, ִכיַהְגֻדלָּ ֶרץ:-ְוַהְגבּורָּ אָּ ַמִים ּובָּ ה ’הְלָך   כֹּל, ַבשָּ כָּ כֹּל - ,ַהַמְמלָּ

מֹון ַהֶזה ֲאֶשר ֲהִכינֹּנּו, ִלְבנֹות ְדֶשָך:ְלָך ַבִית ְלֵשם -ֶההָּ ְדך  קָּ  .ל, ּוְלָך ַהכֹּ הּוא ִמיָּ
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