
The Prophets and Psalmists as Exegetes- Class # 6 
For Torah in Motion – by Menachem Leibtag 

Tehillim 105 – The First Siddur or the First Haggadah 

 

Intro:  Last week, our study of Tehillim 105 demonstrated 

how that Psalm both understand and tied together two 

major themes of Sefer Breishit, i.e. ‘calling out in the 

Name of Hashem’ and God’s covenant(s) with Avraham Avinu.  

This week, we return to our study of that Psalm and 

compare it to its parallel text in Divrei ha’Yamim chapter 16 

in an attempt to better understand why we quote from 

Divrei ha’Yamim daily in the opening section of Pesukei 

d’Zimra, and how Psalm 105 it may have been a very early 

text for Maggid.  

 

I. A review of the core text of our obligation for MAGID.  

A. The Biblical obligation to tell the story /Shmot 13:8 

13:3. And Moshe commanded the 

people –Remember this day that you 

left Egypt, for God has taken you out 

with an out- stretched  hand, and don’t 

eat chametz. 

4-5. Today you are leaving in the 

spring… when you come to the 

Land… do this service in this 

month. 6.  For seven days you 

shall eat Matza, and on the 

seventh day make a holiday for 

God.  7. Matzot shall be eaten 

for seven days,  and no chametz 

or leaven shall be seen in all your 

borders. 

8.  And you shall tell your son on 

that day, saying:  for the sake 

of THIS,  God did for me  [?], 

when I went out from Egypt. 

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל  ג -   יג שמות פרק    ָזכֹור  ָהָעם,  -ַוי

ית   יֹום ַהֶזההַ -ֶאת  ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמִמְצַרִים ִמבֵּ

ֹּא   ;ֲעָבִדים, ִכי ְבחֶֹּזק ָיד הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶזה ְול

ץ  ל ָחמֵּ ָאכֵּ ַהיֹום ַאֶתם יְֹּצִאים, ְבחֶֹּדש,   ד    .יֵּ

ֶאֶרץ  - ְיהָוה ֶאל ְיִביֲאָך-ְוָהָיה ִכי  ה    ָהָאִביב.

ֹּאת, ָה -ְוָעַבְדָת ֶאת   ; …ַהְכַנֲעִני   ֲעבָֹּדה ַהז

ֹּאַכל ַמצֹּת   ו. ַבחֶֹּדש ַהֶזה ;  ִשְבַעת ָיִמים, ת

ל,    ּוַביֹום, ַהְשִביִעי, ַחג, ַליהָוה. ָאכֵּ ז ַמצֹות יֵּ

ת, ִשְבַעת ַהָיִמים  ֹּאאֵּ ץ,  -; ְול ָרֶאה ְלָך ָחמֵּ יֵּ

ֹּא ָרֶאה ְלָך ְשאֹּר-ְול     .ְגֻבֶלָך-ְבָכל--יֵּ

אמֹּר, ַביְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ח :   ֹום ַההּוא לֵּ

ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ְיהָוה ִלי,  

אִתי ִמִמְצָרִים   . ְבצֵּ



B. How to understand "בעבור זה" -What do we explain to our children 
Why did Hashem take me out?; or  Why am I eating matza? 

 –בעבור זה  )ח(   שמות פרק יג פסוק ח רש"י

 : מצותיו, כגון פסח מצה ומרור הללו בעבור שאקיים 

Rashi:  God took me out SO THAT I would keep His Commandments... 

  בעבור זה )ח(  שמות )הפירוש הארוך(  אבן עזרא

 - :הפוךאמר רבי מרינוס, פי' בעבור זה, היה ראוי להיותו 

    והביא רבים כמוהו לדעתו. -.שעשה ה' לי זה בעבור

 ן אחד מהם נכון, כי איך נהפוך דברי אלהים חיים. , איולפי דעתי

 וטעם הפסוק הפך מחשבתו, כי אין אנו אוכלים מצות בעבור זה,

 שהוא אכילת המצה  - בעבור זאת העבודה , בעבור זה רק פי' 

עשה לנו השם  -  שהוא תחלת המצוות שצוה לנו השם - ולא יאכל חמץ

  …,רים רק לעבדווהטעם לא הוציאנו ממצ .אותות עד שהוציאנו ממצרים

 ”:וכתוב 

 )במד' טו, מא(: ”להיות לכם לאלהיםאשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים 

Ibn Ezra: Rebbi Merinas explains – the verse should be read backwards 

"zeh ba'avur", This [matza that we eat] is because God did miracles for me.... But in my 

opinion… "ba'avur zeh" implies For the sake of this service – which is eating matza and not eating 

chametz, which are the first mitzvot that God commanded us – God did these miracles...: The 

reason – for God only took us out of Egypt in order that we would serve Him... 

 

C. Moshe Rabeinu’s speech in fortieth year /Devarim 6:20-25 

 20 When your son should ask you in time 

to come, saying: 'What is the meaning of 

the testimonies, statutes, and ordinances 

which Hashem has commanded you? 

 21 then you shall say to your son:: 'We 

were once slaves to Pharaoh in Egypt, & 

God took us out with a mighty hand.  

 

 22 And Hashem showed signs and great 

wonders upon Egypt, upon Pharaoh, and 

upon all his house, before our  eyes.  

23 And He brought us out from there, 

 IN ORDER THAT  He might bring us in, 

to give us the Land which He swore unto 

our fathers.  

24 And Hashem commanded us to do all 

these statutes, to fear the LORD our God, 

for our good always, that He might 

preserve us alive, as it is at this day. 

 25 And it shall be righteousness…  

י  כ ָך ָמָחר, ֵלאֹמר-כִּ נְׁ ָך בִּ ָאלְׁ שְׁ ָמה     :יִּ
ר   ים, ֲאשֶׁ ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ ָהֵעֹדת, ְוַהֻחקִּ

ם  ְתכֶׁ ָוה ְיהָוה ֱאֹלֵהינו, אֶׁ  . צִּ
ָך, וְׁ  כא  נְׁ בִּ ָת לְׁ ינו  ָאַמרְׁ ים ָהיִּ ֲעָבדִּ

ם ְצָריִּ יֵאנו ְיהָוה   ;ְלַפְרֹעה ְבמִּ ַוֹיצִּ
ם, ְבָיד ֲחָזָקה. ְצַריִּ מִּ   מִּ

ים   כב  ָרעִּ ים וְׁ ֹדלִּ ים גְׁ תִּ הָוה אֹוֹתת ּוֹמפְׁ ֵתן יְׁ ַויִּ
ָכל ֹעה ּובְׁ ַפרְׁ ם, בְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ֵעיֵנינּו.  --ֵביתֹו-בְׁ  לְׁ

שָ   כג יא מִּ    ְלַמַען—םְואֹוָתנו, הֹוצִּ
יא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ, ֲאֶשר  -ָהבִּ

ַבע ַלֲאֹבֵתינּו. שְׁ הָוה  כד   נִּ ַצֵּונּו יְׁ ַלֲעׂשֹות ַויְׁ
ת ה-ָכל-אֶׁ ים ָהֵאלֶׁ ָאה, ֶאתַהֻחקִּ רְׁ יִּ -, לְׁ

הָוה ֱאֹלֵהינּו ים-ְלטֹוב ָלנו ָכל--יְׁ ,  ַהָימִּ
ַהיֹום ַהֶזה. ַחֹיֵתנּו כְׁ   לְׁ

ָדָקה,  כה  ֶיה  ּוצְׁ הְׁ י   ָלנּו:-תִּ ֹמר  -כִּ שְׁ נִּ
ָוה ַהזֹאת,  -ָכל-ַלֲעׂשֹות ֶאת צְׁ ַהמִּ

הָוה ֱאֹלֵהינּו ֵני יְׁ פְׁ ָּונּו.--לִּ   ַכֲאֶשר צִּ



D. Brit Bein ha’Btarim  The Covenant of the Parts / Breishit 15 

 The need for ‘slavery & redemption’ to become God’s Nation 

 [A ‘collective memory’ that will affect our national behavior] 

ַבר א ה, ָהָיה דְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל-ַאַחר ַהדְּ הָוה אֶּ ה, ֵלאֹמר:-יְּ ָרם, ַבַמֲחזֶּ    ַאבְּ

י ָמג  -ַאל יָרא ַאְבָרם, ָאֹנכִּ ֹאד. --ן ָלְךתִּ ֵבה מְּ ָך, ַהרְּ ָכרְּ     שְּ

…. 

ר, ֵאָליו:  ז ִדים   ַויֹאמֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכשְּ הָוה, ֲאשֶּ  -ֲאִני יְּ

ת- ָך אֶּ ת לְּ ץ ַהזֹאת,-ָלתֶּ ְשָתּה ָהָארֶּ     .ְלרִּ

הִוה,    ַויֹאַמר:  ח ַדעֲאֹדָני יְּ ָנה  ַבָמה א                    .ִכי ִאיָרשֶּ

ת ט  שֶּ לֶּ שֻׁ ָלה מְּ גְּ ָחה ִלי עֶּ ר ֵאָליו, קְּ   …ַויֹאמֶּ

ָרם,  יג ַאבְּ ר לְּ ַדעַויֹאמֶּ ְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לֹא  -ִכי ָיֹדַע ת  ר יִּ ג 
ִענּו ֹאָתםָלֶהם ַבע ֵמאֹות, ָשָנה.--, ַוֲעָבדּום, וְּ ַגם    יד  ַארְּ וְּ

ת ר ַיֲעֹבדּו-אֶּ י ַהּגֹוי ֲאשֶּ ַאֲחֵרי, ָדן ָאֹנכִּ ְרֻכש  ן כֵ -; וְּ י ְצאּו, בִּ
ל טו  .ָגדֹול ַאָתה ָתבֹוא אֶּ ָשלֹום:-וְּ יָך, בְּ ִתָקֵבר,    ֲאֹבתֶּ

ֵשיָבה טֹוָבה. ִביִעי, ָישּובּו ֵהָנה: טז  בְּ דֹור רְּ ָשֵלם  -ִכי לֹא  וְּ
    ֵהָנה.-ן ָהֱאֹמִרי, ַעד ֲעֹו

ית --ַאְבָרם-ָכַרת ְיהָוה ֶאתַביֹום ַההּוא,  יח    ֹמר:ֵלא ְברִּ
ת ֲעָך, ָנַתִתי אֶּ ַזרְּ ַרִים, ַעד-לְּ ַהר ִמצְּ ץ ַהזֹאת, ִמנְּ ַהָנָהר  -ָהָארֶּ

ַהר ָרת -ַהָּגֹדל נְּ  פְּ
 

E. The Mishna in Tractate Pesachim, chapter 10   

  ...מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו     משנה ד

   - מתחיל בגנות ומסיים בשבח -  ולפי דעתו של בן אביו מלמדו

 עד שיגמור כל הפרשה כולה:   -  ארמי אובד אבי ודורש מ 

רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי     משנה ה 

שנאמר  כאילו הוא יצא ממצרים ב אדם לראות את עצמו  בכל דור ודור חיי  ...חובתו 

   ...)שמות יג( והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים לפיכך 

 



In light of this, let’s return to our study of  Tehillim 105: 

And afterward, DH aleph chapter 16 

 

  
הּוא ז  ּיֹום הַּ יהֹ  בַּ ן ָדִויד ָבֹראׁש ְלֹהדֹות לַּ  :ָאָסף ְוֶאָחיו-ָוה ְביַּדָאז ָנתַּ

יֹהָוה ִקְראּו ִבְׁשמוֹ  ח     הֹודּו לַּ

ִמים ❖   :ֲעִליֹלָתיו  הֹוִדיעּו ָבעַּ

ְמרּו ט   :ִנְפְלֹאָתיו-ְבָכל  לֹו ִשיחּו-ִׁשירּו לֹו זַּ
ם ָקְדׁשוֹ  י   ❖ ְללּו ְבׁשֵׁ  ִהְתהַּ
י מַּ ִיְש   ❖ ְקׁשֵׁ ב ְמבַּ   :’הח לֵׁ

ְקׁשּו ָפָני ’הִדְרׁשּו  יא    :ו ָתִמידְוֻעּזֹו בַּ

 ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָשה   ִזְכרּו יב ❖

י ❖   :ִפיהּו-ֹמְפָתיו ּוִמְׁשְפטֵׁ
י יֲַּעֹקב ְבִחיָריו יג ְבדֹו ְבנֵׁ ל עַּ ע ִיְשָראֵׁ  ֶזרַּ

ינּו ְבָכל ’ההּוא  יד    ❖   :ִמְׁשָפָטיו ָהָאֶרץ -ֱאֹלהֵׁ

  ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְבִריתוֹ  טו ❖

 :ִצָּוה ְלֶאֶלף דֹור ָדָבר ❖

ת ֶאתֲאׁשֶ  טז  ❖   :ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם-ר ָכרַּ
ּיֲַּעִמיֶדָה ְליֲַּעֹקב יז ❖ ל ְבִרית עֹוָלם וַּ   :…ְלֹחק ְלִיְשָראֵׁ
ן ֶאֶרץ  לֵׁאֹמר ְלך  יח  ְתֶכם -ֶאתֵׁ ֲחלַּ ן ֶחֶבל נַּ  ְכָנעַּ

ט ְוָגִרים ָבּה יט  : י ִמְסָפר ִכְמעַּ   :ִבְהיֹוְתֶכם ְמתֵׁ

ְלכּו   כ  ִּיְתהַּ ְמָלָכה ֶאל-ִמּגֹוי ֶאלוַּ ם -ּגֹוי ּוִממַּ ר  עַּ  ַאחֵׁ

ח -ֹלא  כא  : ❖ ּיֹוכַּ יֶהם   ִהִניחַּ ְלִאיׁש ְלָעְׁשָקם וַּ ֲעלֵׁ
 ְמָלִכים 

ח -ֹלא  כא  ❖ ּיֹוכַּ יֶהם   ִהִניחַּ ְלִאיׁש ְלָעְׁשָקם וַּ ֲעלֵׁ
 :ְמָלִכים

עּו-ּוִבְנִביַאי ַאל עּו ִבְמִׁשיָחיּגְ תִ -ַאל כב   ❖   :ָתרֵׁ

יֹהָוה כג  ְשרּו ִמּיֹום -ָכל ִׁשירּו לַּ -ֶאל -ָהָאֶרץ בַּ
  :יֹום ְיׁשּוָעתוֹ 

ּגֹוִים ֶאת  כד  ְפרּו בַּ ִמים-ְכבֹודֹו ְבָכל-סַּ  ָהעַּ
 ִנְפְלֹאָתיו

❖  

ְשמֹו;’לההֹודו   א ❖ ְראו בִּ    , קִּ

o   ילֹוָתיו ים, ֲעלִּ יעּו ָבַעמִּ  .הֹודִּ

ירּו  ב ❖ רּו-שִּ ָכל   לֹו; -לֹו, ַזמְׁ יחּו, בְׁ -ׂשִּ
אֹוָתיו לְׁ פְׁ  . נִּ

שֹו;   ג ❖ ֵשם ָקדְׁ לּו, בְׁ ַהלְׁ תְׁ    הִּ
ֵשי  ❖ ַבקְׁ ַמח, ֵלב מְׁ ׂשְׁ  .’ה יִּ

שּו   ד ❖ רְׁ ֻעזֹו;  ’ה דִּ שּו    וְׁ יד. ַבקְׁ  ָפָניו ָתמִּ
רּו  ה ❖ כְׁ אֹוָתיו ֲאֶשר--זִּ לְׁ פְׁ     ָעָׂשה; -נִּ

ֵטי פְׁ שְׁ ָתיו, ּומִּ יו. -ֹמפְׁ  פִּ

ָרָהם    ו ֵני ַיֲעֹקב     : ַעְבּדֹוֶזַרע, ַאבְׁ יָריו בְׁ  .ְבחִּ

ָכל   ֱאֹלֵהינּו;   ’ההּוא,   ז ָפָטיו.-בְׁ שְׁ  ָהָאֶרץ, מִּ

יתֹו  ח    ; ָזַכר ְלעֹוָלם ְברִּ

ָוה, ְלאֶׁ    ף ּדֹור. ָּדָבר צִּ  לֶׁ

ת  ט ַרת, אֶׁ ר כָּ ם; -ֲאשֶׁ הָּ ק.   ַאְברָּ תֹו ְלִיְשחָּ  ּוְשבּועָּ

הָּ ְלַיֲעֹקב ְלֹחק;   י ם.   ַוַיֲעִמידֶׁ ֵאל, ְבִרית עֹולָּ  ְלִיְשרָּ
ת-רֵלאמ  יא ֵתן אֶׁ ץ-ְלָך, אֶׁ רֶׁ ַען:  -אֶׁ    ְכנָּ

ל,ַנֲחַלְתכֶׁם.  בֶׁ  חֶׁ

ָפר;    יב סְׁ ֵתי מִּ יֹוָתם, מְׁ הְׁ ָגרִּ     בִּ ַעט, וְׁ מְׁ  ים ָבּה.כִּ

ל  יג  ❖ ּגֹוי אֶׁ ְתַהְלכו, מִּ ָלָכה,     ; ּגֹוי-ַויִּ ַממְׁ מִּ
יַח ָאָדם  -לֹא  יד ַעם ַאֵחר.-ֶאל נִּ הִּ

ָקם;  ָעשְׁ ים.   לְׁ ָלכִּ  ַויֹוַכח ֲעֵליֶהם מְׁ
יָחי; -ַאל  טו שִּ מְׁ עּו בִּ גְׁ יַאי, ַאל   תִּ בִּ נְׁ לִּ -וְׁ

 ָתֵרעּו.
ָרא ָרָעב, ַעל  טז ❖ קְׁ -ֵטהמַ -ָכל   ָהָאֶרץ; -ַויִּ

יש;    יז ֶלֶחם ָשָבר. ֵניֶהם אִּ פְׁ     ָשַלח לִּ
ַכר יֹוֵסף. מְׁ ֶעֶבד, נִּ נּו ַבֶכֶבל רגליו  יח לְׁ  ...עִּ
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