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Psalms of Praise: “Pesukei DeZimra”

1) Shabbat 118b
-  הקורא הלל בכל יום: איני? והאמר מר. יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום:אמר רבי יוסי
 בפסוקי דזמרא-  כי קאמרינן- !הרי זה מחרף ומגדף
R. Yosi said: May my portion be with those who complete the Hallel every
day. Is that so? Did not the master teach: “Whoever recites the Hallel every
day, he is blaspheming and scoffing?” [R. Yosi explained:] When I said it, it
was regarding Pesukei DeZimra.
Rashi Shabbat 118b
 כדאמרינן בערבי, שנביאים הראשונים תיקנו לומר בפרקים לשבח והודיה- הרי זה מחרף ומגדף
. אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץ-  וזה הקוראה תמיד בלא עתה,) א, (קיז,פסחים
He is blaspheming and scoffing – Because the first prophets establish to say
those chapters as praise and thanks… and he who recites it daily not in its
proper time is like one who sings a melody playfully.
.  שני מזמורים של הילולים הללו את ה' מן השמים הללו אל בקדשו- פסוקי דזמרא
Pesukei DeZimra – Two Psalms of Praise: “Praise God from the heavens”
[Psalm 148]; “Praise God in His holiness” [Psalm 150.]
Massechet Soferim 18:1
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 וששת המזמורים של כל יום; ואמר ר' יוסי יהא חלקי עם...אבל צריכין לומר אחר יהי כבוד
המתפללים בכל יום ששת המזמורים הללו

3) Maharsha Shabbat 118b
 משום דהלל נתקן בימים מיוחדים על הנס לפרסם כי הקדוש ברוך הוא הוא.'ה"ז מחרף כו
'ומשני בפסוקי דזמרה כפירש"י ב... בעל היכולת לשנות טבע הבריאה ששינה בימים אלו
מזמורים של הלולים כו' דאינן באים לפרסם נסיו אלא שהם דברי הלול ושבח דבעי בכל
:יום כדאמרי' לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל וק"ל
He is blaspheming. Because Hallel was enacted for special days to publicize
miracles, that God is capable of transforming nature, as He did on those days…
and Pesukei Dezimra is different for these are Psalms of praise that do not come
to publicize miracles; rather they are words of praise and tribute that we need
every day, as it says, “Humans must [first] arrange praise of God and afterward
he should pray.”
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4) Psalm 145
א .א תהלה לדוד ארוממך א-לוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד:
ב בכל-יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד:
.1

ג גדול ה’ ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר:
ד דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו:
ה הדר כבוד הודך ודברי נפלאתיך אשיחה:
ו ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתך אספרנה:
.2

ז זכר רב-טובך יביעו וצדקתך ירננו:
ח חנון ורחום ה’ ארך אפים וגדל-חסד:
ט טוב-ה’ לכל ורחמיו על-כל-מעשיו:

ב .י יודוך ה’ כל-מעשיך וחסידיך יברכוכה:
.3

יא כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו:
יב להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו:
יג מלכותך מלכות כל-עלמים וממשלתך בכל-דור ודר:
.4

יד סומך ה’ לכל-הנפלים וזוקף לכל-הכפופים:
טו עיני כל אליך ישברו ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו:
טז פותח את-ידך ומשביע לכל-חי רצון:
יז צדיק ה’ בכל-דרכיו וחסיד בכל-מעשיו:
יח קרוב ה’ לכל-קראיו לכל אשר יקראהו באמת:
יט רצון-יראיו יעשה ואת-שועתם ישמע ויושיעם:
כ שומר ה’ את-כל-אהביו ואת כל-הרשעים ישמיד:

ג .כא תהלת ה’ ידבר פי ויברך כל-בשר שם קדשו לעולם ועד:
A song of praise. Of David.
 I will extol You, my God and king,א
and bless Your name forever and ever.
2 Every day will I bless Youב
and praise Your name forever and ever.
;3 Great is the Lord and much acclaimedג
His greatness cannot be fathomed.
4 One generation shall laud Your works to anotherד
and declare Your mighty acts.
5 The glorious majesty of Your splendorה
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and Your wondrous acts will I recite.
ו6 Men shall talk of the might of Your awesome deeds,
and I will recount Your greatness.
ז7 They shall celebrate Your abundant goodness,
and sing joyously of Your beneficence.
ח8 The Lord is gracious and compassionate,
slow to anger and abounding in kindness.
ט9 The Lord is good to all,
and His mercy is upon all His works.
י1 0 All Your works shall praise You, O Lord,
and Your faithful ones shall bless You.
כ1 1 They shall talk of the majesty of Your kingship,
and speak of Your might,
ל1 2 to make His mighty acts known among men
and the majestic glory of His kingship.
מ1 3 Your kingship is an eternal kingship;
Your dominion is for all generations.
ס1 4 The Lord supports all who stumble,
and makes all who are bent stand straight.
ע1 5 The eyes of all look to You expectantly,
and You give them their food when it is due.
פ1 6 You give it openhandedly,
feeding every creature to its heart’s content.
צ1 7 The Lord is beneficent in all His ways
and faithful in all His works.
ק1 8 The Lord is near to all who call Him,
to all who call Him with sincerity.
ר1 9 He fulfills the wishes of those who fear Him;
He hears their cry and delivers them.
ש2 0 The Lord watches over all who love Him,
but all the wicked He will destroy.
ת2 1 My mouth shall utter the praise of the Lord,
and all creatures shall bless His holy name forever and ever.

5) Berakhot 4b
אמר רבי אלעזר א"ר אבינא כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא
בן העולם הבא מאי טעמא אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת נימא אשרי תמימי דרך
דאתיא בתמניא אפין אלא משום דאית ביה פותח את ידך נימא הלל הגדול דכתיב ביה
.נותן לחם לכל בשר אלא משום דאית ביה תרתי
R. Eliezer said in the name of R. Avina. Anyone who says Tehilla LeDavid
[Psalm 145] three times every day is promised a portion in the world to come. For
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what reason? If you say, it is because of the alphabet [structure], you could say
Ashrei Temimei Derekh [Psalm 119] that has an eightfold [alphabetic structure].
Rather, it is because it has [the verse], “You open Your hand” [145:16]. [But] you
could say Hallel HaGadol which has written, “You give bread to all creatures.”
Because [Psalm 145] has both.

6) Radak Psalm 145
. ומשפטיו על ברואיו,והמתבונן בזה המזמור יראה בו נפלאות הבורא
He who contemplates this Psalm see the wonders of the Creator and His
ordinances for His creatures.
7) Psalm 146
:לּו־יּה הַ ְל ִ֥לי ַַ֝נ ְפ ִׁ֗שי אֶ ת־יְקֹ וַֽק
ָ֡ (א) ַ ַֽה ְל
:עֹודי
ַֽ אֹלהי ְב
ָ֣ ַ (ב) אֲ הַ ְללָ֣ה יְקֹ וָ֣ק ְבחַ יָּ֑י אֲ ז ְַמ ָ֖רה ַֽל
:שּועה
ַֽ יבים ְבבֶ ן־א ָ֓דם׀ ֶ ֶׁ֤ש ַֽאין ִ֥לֹו ְת
ָּ֑ (ג) אַ ל־ת ְב ְט ִ֥חּו בנְ ד
:תנ ַֹֽתיו
ֹ שב ְלאַ ְדמ ָּ֑תֹו בַ יִ֥ ֹום ַ֝הַ ִׁ֗הּוא א ְב ִ֥דּו עֶ ְש
ָ֣ (ד) תצָ֣א ֭רּוחֹו י
:ֹלהיו
ַֽ ֱ(ה) אַ ְש ִׁ֗רי ֶ ֶׁ֤ש ָ֣אל ַיע ֲָ֣קֹ ב ְבעֶ זְ ָּ֑רֹו ַ֝ש ְב ִׁ֗רֹו עַ ל־יְקֹ וִ֥ק א
:עֹולם
ַֽ ר־בם הַ ש ָֹ֖מר אֱ ֶ ָ֣מת ְל
ָּ֑ ש ַ ֶׁ֤מים ו ִׁ֗א ֶרץ אֶ ת־הַ יִ֥ם וְאֶ ת־כל־אֲ ֶש
ָׁ֮ (ו) עֹ ֶ ֶׁ֤שה׀
:סּורים
ַֽ ֲֹתן ֭לֶ חֶ ם ל ְרע ָּ֑בים ְיַ֝קֹ ִׁ֗וק ַמ ִ֥תיר א
ָ֣ ֲשּוקים נ
ִׁ֗ (ז) עֹ ֶ ֶׁ֤שה מ ְש ָּ֨פט׀ לע
:פּופים ְַ֝יקֹ ִׁ֗וק אֹ ִ֥הב צַ ד ַֽיקים
ָּ֑ ְ(ח) יְקֹ וֶׁ֤ק׀ ָׁ֮ ֹפ ֶׁ֤קחַ עו ְִׁ֗רים ֭ ְיקֹ וק ז ָֹ֣קף כ
:ְעֹודד ו ֶ ְָ֖ד ֶרְך ְרש ָ֣עים יְעַ ּוַֽת
ָּ֑ ש ֶׁ֤מר אֶ ת־ג ִׁ֗רים י ָ֣תֹום וְאַ ְלמנָ֣ה י
ֹ ָׁ֮ (ט) יְקֹ וֶׁ֤ק׀
:ֹלהיְך ֭ציֹון ְל ִ֥ ֹדר ו ִֹׁ֗דר ַ ַֽה ְללּו־יַּֽה
ָ֣ ַ ֱעֹולם א
ִׁ֗ (י) י ְמ ֶֹׁ֤לְך יְקֹ ָּ֨וק׀ ְל
1 Praise

God!.
Praise the Lord, O my soul!
2 I will praise the Lord all my life,
sing hymns to my God while I exist.
3 Put not your trust in the great,
in mortal man who cannot save.
4 His breath departs;
he returns to the dust;
on that day his plans come to nothing.
5 Happy is he who has the God of Jacob for his help,
whose hope is in the Lord his God,
6 maker of heaven and earth,
the sea and all that is in them;
who keeps faith forever;
7 who secures justice for those who are wronged,
gives food to the hungry.
The Lord sets prisoners free;
8 The Lord restores sight to the blind;
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the Lord makes those who are bent stand straight;
the Lord loves the righteous;
9 The Lord watches over the stranger;
He gives courage to the orphan and widow,
but makes the path of the wicked tortuous.
1 0 The Lord shall reign forever,
your God, O Zion, for all generations.
Praise God!.

8) Psalm 147
:י־נעים נאוִ֥ה ְתה ַֽלה
ַ֝ ֹלהינּו ַֽכ
ָּ֑ ֱי־טֹוב ז ְַמ ָ֣רה א
֭ (א) ַ ִ֥ה ְללּו ָּ֨יּה׀ כ
:(ב) בֹונָ֣ה יְרּוש ָ֣לַ ִַ֣ם יְקֹ וָּ֑ק נ ְד ָ֖חי י ְשר ָ֣אל ְיכַנַֽס
:בֹותם
ַֽ ְ(ג) ֭הרֹפא ל ְש ָ֣בּורי לָּ֑ב ּוַ֝ ְמחַ ִׁ֗בש ְלעַ צ
:(ד) מֹונֶ ָ֣ה ֭מ ְספר לַ כֹוכ ָּ֑בים ַ֝ ְלכ ִׁ֗לם ש ִ֥מֹות י ְק ַֽרא
:(ה) ג ָ֣דֹול אֲ דֹונָ֣ינּו ו ְַרב־ ָּ֑ ֹכחַ ַ֝ל ְתבּונ ִׁ֗תֹו ָ֣אין מ ְס ַֽפר
:י־א ֶרץ
ַֽ עֹודד עֲנוָ֣ים יְקֹ וָּ֑ק מַ ְש ָ֖פיל ְרש ָ֣עים עֲד
ָ֣ (ו) ְמ
:אֹלהינּו ְבכנַֽ ֹור
ָ֣ תֹודה ז ְַמ ָ֖רּו ל
ָּ֑ (ז) עֱנָ֣ ּו לַ יקֹ וָ֣ק ְב
:(ח) ַ ַֽה ְמכַסֶֶּ֬ ה ש ָּ֨ ַמים׀ ְבע ִׁ֗בים הַ מ ָ֣כין ל ָ֣א ֶרץ מ ָּ֑טר הַ ַמצְ ָ֖מיחַ ה ָ֣רים ח ַֽציר
:נֹותן ל ְבה ָ֣מה לַ ְח ָּ֑מּה ל ְבנִ֥י ַ֝עֹ ִׁ֗רב אֲ ֶ ָ֣שר י ְק ַֽראּו
ָ֣ )(ט
Praise God!.
It is good to chant hymns to our God;
it is pleasant to sing glorious praise.
2 The Lord rebuilds Jerusalem;
He gathers in the exiles of Israel.
3 He heals their broken hearts,
and binds up their wounds.
4 He reckoned the number of the stars;
to each He gave its name.
5 Great is our Lord and full of power;
His wisdom is beyond reckoning.
6 The Lord gives courage to the lowly,
and brings the wicked down to the dust.
7 Sing to the Lord a song of praise,
chant a hymn with a lyre to our God,
8 who covers the heavens with clouds,
provides rain for the earth,
makes mountains put forth grass;
9 who gives the beasts their food,
to the raven’s brood what they cry for.

9) Psalm 148
:רֹומים
ַֽ (א) ַ ִ֥ה ְללּו ָּ֨יּה׀ ַ ַֽה ְל ָ֣לּו אֶ ת־ ֭ ְיקֹ וק מן־הַ ש ַ ָּ֑מים ַַֽ֝ ַה ְל ִׁ֗לּוהּו בַ ְמ
:ל־מ ְלאכָּ֑יו ַַֽ֝ ַה ְל ִׁ֗לּוהּו כל־צבאו צְ ב ַֽאיו
ַ (ב) ַ ַֽה ְל ִ֥לּוהּו כ
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:(ג) ֭ ַ ַֽה ְללּוהּו ֶ ָ֣ש ֶמש וְי ָּ֑רחַ ַ֝הַ ְל ִׁ֗לּוהּו כל־כִ֥ ֹוכְ בי ַֽאֹור
:(ד) ֭ ַ ַֽה ְללּוהּו ְש ָ֣מי הַ ש ָּ֑מים ְַ֝והַ ִׁ֗ ַמים אֲ ֶ ֶׁ֤שר׀ מעֶַּ֬ ל הַ ש ַֽמים
:ת־שם יְקֹ וָּ֑ק ֶׁ֤כי ֭הּוא צּוָ֣ה וְנ ְב ַֽראּו
ָ֣
ֶ(ה) ַֽ֭ ְי ַ ַֽה ְללּו א
:ק־נ ִׁ֗ ַתן ו ְָ֣ל ֹא ַיע ֲַֽבֹור
ַ֝ ידם ל ַ ָ֣עד ְלעֹולָּ֑ם ח
ָ֣ (ו) ַו ַיעֲמ
:ל־תהֹ ַֽמֹות
ְ (ז) ַ ַֽה ְל ָ֣לּו אֶ ת־ ֭ ְיקֹ וק מן־ה ָּ֑א ֶרץ ַ֝ ַתנ ִׁ֗ינים וְכ
:יטֹור ִ֥רּוחַ ְַ֝סע ִׁ֗רה עֹ ִ֥שה ְדב ַֽרֹו
ָּ֑ (ח) ָ֣אש ּו֭ ברד ֶ ָ֣שלֶ ג וְק
:(ט) הֶ ה ִ֥רים וְכל־גְ ב ָּ֑עֹות ִ֥עץ ְַ֝פ ִׁ֗רי וְכל־אֲ ר ַֽזים
:ל־בה ָּ֑מה ַ֝ ֶ ִׁ֗ר ֶמש וְצ ִ֥פֹור כנַָֽֽף
ְ (י) ַ ַֽהחַ יִ֥ה וְכ
:ש ְפטי ַֽא ֶרץ
ֹ ִ֥ ל־לא ָּ֑מים ַ֝ש ִׁ֗רים וְכל־
ְ י־אֶ ֶרץ וְכ
֭ (יא) ַמ ְלכ
:תּולֹות זְַ֝ ק ִׁ֗נים עם־נְ ע ַֽרים
ָּ֑ ַם־ב
ְ חּורים ְוג
ִ֥ ַ(יב) ב
:ל־א ֶרץ וְש ַֽמים
ִ֥ ֶ ַֹודֹו ע
ִׁ֗ ת־שם יְקֹ ִׁ֗וק ַֽכי־נ ְשגָ֣ב ְש ָ֣מֹו ְלבַ ָּ֑דֹו ַ֝ה
ֶּ֬
ֶ(יג) יְהַ ְל ֶׁ֤לּו׀ א
:ם־קר ִֹׁ֗בֹו ַ ַֽה ְללּו־יַּֽה
ְ ידיו ל ְבנָ֣י ֭י ְשראל ַ ַֽע
ִׁ֗ (יד) ו ֶַׁ֤י ֶָֽרם ָּ֨ ֶק ֶרן׀ ְלעַ ָ֡מֹו ְתהלֶׁ֤ה ְ ַֽלכל־חֲ ס
Praise God!.
Praise the Lord from the heavens;
praise Him on high.
2 Praise Him, all His angels,
praise Him, all His hosts.
3 Praise Him, sun and moon,
praise Him, all bright stars.
4 Praise Him, highest heavens,
and you waters that are above the heavens.
5 Let them praise the name of the Lord,
for it was He who commanded that they be created.
6 He made them endure forever,
establishing an order that shall never change.
7 Praise the Lord, O you who are on earth,
all sea monsters and ocean depths,
8 fire and hail, snow and smoke,
storm wind that executes His command,
9 all mountains and hills,
all fruit trees and cedars,
1 0 all wild and tamed beasts,
creeping things and winged birds,
1 1 all kings and peoples of the earth,
all princes of the earth and its judges,
1 2 youths and maidens alike,
old and young together.
1 3 Let them praise the name of the Lord,
for His name, His alone, is sublime;
His splendor covers heaven and earth.
1 4 He has exalted the horn of His people
for the glory of all His faithful ones,
Israel, the people close to Him.
Praise God!

8

Dr. Yael Ziegler
Pardes
The Psalms

10) Psalm 150
לּו־אל ְבק ְד ָּ֑שֹו ַַֽ֝ ַה ְל ִׁ֗לּוהּו ב ְר ִ֥קיעַ ע ַֽזֹו:
ִ֥
(א) ַ ִ֥ה ְללּו ָּ֨יּה׀ ַ ַֽה ְל
ֹתיו ַַֽ֝ ַה ְל ִׁ֗לּוהּו כְ ָ֣ ֹרב ג ְד ַֽלֹו:
(ב) ַ ַֽה ְל ִ֥לּוהּו בגְ בּור ָּ֑
שֹופר ַַֽ֝ ַה ְל ִׁ֗לּוהּו ְבנָ֣בֶ ל וְכנַֽ ֹור:
ָּ֑
(ג) ֭ ַ ַֽה ְללּוהּו ְב ָ֣ת ַקע
ְעּוגב:
תף ּומ ָּ֑חֹול ַַֽ֝ ַה ְל ִׁ֗לּוהּו ְבמנִ֥ים ו ַֽ
(ד) ֭ ַ ַֽה ְללּוהּו ְב ָ֣ ֹ
רּועה:
י־ש ַמע ַַֽ֝ ַה ְל ִׁ֗לּוהּו ְ ַֽבצ ְלצְ לִ֥י ְת ַֽ
(ה) ַ ַֽה ְל ִ֥לּוהּו ְבצ ְלצְ ל ָּ֑
(ו) ָ֣ ֹכל ֭הַ נְ שמה ְתהַ לִ֥ל ִׁ֗יּה ַ ַֽה ְללּו־יַּֽה:
Praise God!.
;Praise God in His sanctuary
praise Him in the sky, His stronghold.
2
;Praise Him for His mighty acts
praise Him for His exceeding greatness.
3
;Praise Him with blasts of the horn
praise Him with harp and lyre.
4
;Praise Him with timbrel and dance
praise Him with lute and pipe.
5
;Praise Him with resounding cymbals
praise Him with loud-clashing cymbals.
6
Let all that breathes praise the Lord.
Praise God!.
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ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה (שם שם /זכריה ח' /ה) ,הואיל
וכ"כ עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לישראל לפי' אשרי העם שככה לו ,וכשתעשה כל
אלה לנו ,אנו מודים ומרוממים לך על כל הפלאים שתעשה עמנו ושעשית לנו ,לכך נאמר
ארוממך אלהי המלך ,ישראל מרוממים להקב"ה ,שנאמר רמה ידך וגו' (ישעיה כו יא),
כשם שרוממוהו על הים ,שנאמר שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים (שמות טו
א) ,רוממו ה' אלהינו (תהלים צט ה) ,לכך נאמר ארוממך אלהי המלך ,לא כעכשיו אם
עשה להם נסים אומרים שירה ,ואם לאו אין אומרים שירה ,אלא לעתיד לבוא אינם בטלין,
אלא הם אומרים שירה והברכה תמיד ,שנאמר ואברכה שמך לעולם ועד ,אין לנו מלאכה
אלא לברכך ברכות חדשות ,וכה"א ברוך ה' יום יום וגו' (שם /תהלים /סח כ).

