Psalm 102
3Do not hide Your face from me in my time of trouble;
turn Your ear to me; when I cry, answer me speedily.
4For my days have vanished like smoke, and my bones are charred like
a hearth. 5My body is stricken and withered like grass; too wasted to
eat my food; 6on account of my vehement groaning my bones show
through my skin. 7I am like a great owl in the wilderness,
an owl among the ruins.8I lie awake; I am like a lone bird upon a roof.
9All day long my enemies revile me; my deriders use my name to curse.
10For I have eaten ashes like bread and mixed my drink with tears,
11because of Your wrath and Your fury; for You have cast me far away.
12My days are like a lengthening shadow; wither like grass. 13But You,
O Lord, are enthroned forever; Your fame endures throughout the
ages. 14You will surely arise and take pity on Zion, for it is time to be
gracious to her; the appointed time has come. 15Your servants take
delight in its stones, and cherish its dust. 16The nations will fear the
name of the Lord, all the kings of the earth, Your glory. 17For the Lord
has built Zion; He has appeared in all His glory.18He has turned to the
prayer of the destitute and has not spurned their prayer.
19May this be written down for a coming generation,
that people yet to be created may praise the Lord.
20For He looks down from His holy height; the Lord beholds the earth
from heaven 21to hear the groans of the prisoner, to release those
condemned to death;
22that the fame of the Lord may be recounted in Zion,
His praises in Jerusalem, 23when the nations gather together, the
kingdoms, to serve the Lord.

1) Psalm 102
ל־ת ְס ֵּ֬תר ָּפ ֶ֨ ֶּניָך׀ ִממֶּ ִני֘ בְ י֪ ֹום ַ֫ ַצר ִלִ֥י הַ ֵּֽטה־א ַלִ֥י ָּאזְ נֶּ ֶָ֑ך בְ יִ֥ ֹום
ַ (ג) ַא
מֹו־קד
ִ֥
ְמֹותי כ
ַ ָ֗ ְ(ד) ִ ֵּֽכי־ ָּכל֣ ּו בְ עָּ ָּ ֣שן י ָָּּמי ֶ֝ ְועַ צ: ֶ֝ ֶּא ְק ָּ ָ֗רא מַ ִ֥הר ע ֲֵּֽנ ִני
: י־שָּ ַָ֗כ ְח ִתי מאֲ ִ֥כל ל ְַח ִ ֵּֽמי
ֶ֝ הּוכה־ ָ֭ ָּכעשֶּ ב ַוי ִַב֣ש ל ִִבי ִ ֵּֽכ
ֵּֽ ָּ )(ה: נ ָּ ִֵּֽחרּו
יתי ל ְִק ַ ֣את
ִ (ז) ָ֭דָּ ִמ: (ו) ִמ ִ֥קֹול ַאנְחָּ ִתי דָּ בְ ָּ ִ֥קה ֶ֝עַ צְ ָ֗ ִמי לִ בְ שָּ ִ ֵּֽרי
(ח) שָּ ַ ִ֥ק ְד ִתי ו ֶּ ֵָּּֽא ְהיֶּ ה כְֶ֝ צִ ָ֗פֹור: יתי כְ כ֣ ֹוס חֳ ָּר ֵּֽבֹות
ִ ִמ ְד ָּבר ֶ֝הָּ ָ֗ ִי
: ָּל־הַ יֹום ח ְרפ֣ ּונִי אֹוי ְָּבי ְֶ֝מהֹו ָּל ַָ֗לי ִ ֣בי נ ְִש ָּ ֵּֽבעּו
ָ֭ (ט) כ: בֹודִ֥ד עַ ל־גָּ ֵּֽג
)(יא: י־אפֶּר כ ֶַּל֣חֶּ ם ָּא ָּכל ְִתי ֶ֝ ְו ִש ֻּק ָ֗ ַוי בִ בְ ִ ִ֥כי מָּ ָּ ֵּֽסכְ ִתי
ָ֭ ִ(י) כ
(יב) ָ֭ ָּימַ י כְ ֣צל: ִיכנִי
ֵּֽ אתנִי ו ַַת ְשל
ַ ָ֗ ִָּמפְ נֵּֽי־זַ ֵּֽעַ ְמָךִ֥ וְ ִקצְ ֶּפָך ִ ִ֥כי ְֶ֝נש
ְעֹול֣ם תשב
ָּ (יג) וְ ַא ָּ ֣תה ְָ֭יקֹוָּק ל: יבש
ֵּֽ ָּ נָּטּוי ֶַ֝ואֲ ָ֗ ִני כָּעִ֥שֶּ ב ִא
(יד) ַא ָּ ֣תה ָ֭ ָּתקּום ְת ַר ֣חם צִ יֹון כִ י־עִ֥ת ֶ֝ ְל ֶּ ֵּֽח ְנ ָ֗ ָּנּה: ֶ֝ ְוזִ כְ ְר ָָ֗ך ל ְ֣דר ו ֵָּּֽדר
י־ר ֣צּו ָ֭ ֲעבָּ דֶּ יָך ֶּאת־אֲ בָּ נֶּ יהָּ ְ ֵּֽו ֶּאת־ ֲעפ ָָּּרִּ֥ה
ָּ (טו) ִ ֵּֽכ: י־בִ֥א מֹועֵּֽד
ָּ ִכ
ת־שם יְקֹוָּ ק ְ ֵּֽו ָּכל־מַ לְכִ֥י ֶ֝הָּ ָ֗ ָּא ֶּרץ
֣ (טז) וְ ִ ֵּֽי ְיר ֣אּו ָ֭גֹויִם ֶּא: יְחנֵּֽנּו
(יח) ָ֭ ָּפנָּה: בֹודֹו
ֵּֽ ְ(יז) ִ ֵּֽכי־בָּ נָּ ֣ה יְקֹוָּ ֣ ק צִ יֹון ִֶ֝נ ְר ָ֗ ָּאה בִ כ: בֹודָך
ֵּֽ ֶּ ְֶּאת־כ
(יט) ִת ָּכ ֶּ֣תב ָ֭זאת: ָּתם
ֵּֽ ָּ ת־תפִ ל
ְ א־בָּ ָ֗ ָּזה ֶּא
ֶ֝ ל־תפִ ַל֣ת הָּ עַ ְר ָּער וְ ֵּֽל
ְ ֶּא
י־ה ְש ִקיף ִמ ְמ ֣רֹום
ִָ֭ ל ְ֣דֹור ַאחֲ רֹון וְ ַעִ֥ם ִֶ֝נבְ ָּ ָ֗רא יְהַ ֶּלל־יָּ ֵּּֽה (כ) ִ ֵּֽכ
(כא) ִָ֭ל ְשמעַ ֶּאנ ַ ְ֣קת: ל־א ֶּרץ ִה ִ ֵּֽביט
ֶּ ֵּ֬ ָּק ְדשֹו ְֶ֝יק ָֹּוָ֗ק ִמשָּ ַ ַ֤מיִם׀ ֶּא
(כב) לְסַ פ֣ר בְָ֭ צִ יֹון ֣שם יְקֹוָּ ק: מּותה
ֵּֽ ָּ ָּא ִסיר ֶ֝ ְלפ ַָ֗תחַ בְ נ֣י ְת
(כג) בְ ִה ָּקב֣ץ עַ ִ ֣מים י ְַח ָּדו ֶּ֝ומַ ְמל ָָּ֗כֹות: ֶּ֝ו ְת ִהל ָָּ֗תֹו בִ ירּושָּ ִֵָּּֽלִָֽם
:ַלע ֲִ֥בד ֶּאת־יְקֹוָּ ֵּֽק

2 Chron 23:18
18Jehoiada put the officers of the House of the Lord in the charge of
Levite priests whom David had assigned over the House of the Lord to
offer up burnt offerings, as is prescribed in the Teaching of Moses,
accompanied by joyful song as ordained by David.

2) II Chronicles 23:18
ַויָּשֶּ ם֩ יְהֹוי ֶ֨ ָָּּדע פְ ֻּק ֹּ֜דת ב֣ית יְק ָֹּוָ֗ק בְ ֶ֨ ַיד הַ כהֲ נִ ֣ים הַ לְוִ י ִ֘ם אֲ ֶּ ֣שר
ק ְ ֵּֽלהַ ע ֲ֞לֹות על֣ ֹות יְק ָֹּוָ֗ק ַככ ָּ֛תּוב
֒ יד עַ ל־ב֣ית יְק ָֹּו
֘ ִחָּ ַל֣ק דָּ ו
:תֹורִ֥ת מ ֶּ ֶׁ֖שה בְ ִש ְמ ָּ ֣חה ּובְ ִשיר ַעֶׁ֖ל יְדִ֥י דָּ ִ ֵּֽויד
ַ ְב

Ezra 3:10
10When the builders had laid the foundation of the Temple of the Lord,
priests in their vestments with trumpets, and Levites sons of Asaph
with cymbals were stationed to give praise to the Lord, as King David of
Israel had ordained

3) Ezra 3:10
יכ֣ל יְקֹוָּ ק וַ ַיע ֲִמידּו֩ הַ כהֲ ֶ֨ ִנים ְמלֻּבָּ ֹּ֜ ִשים
ַ וְ י ְִס ִ֥דּו הַ בנִ ֶׁ֖ים ֶּאת־ה
ֵּֽי־אסָּ ֙ף ַ ֵּֽב ְמצִ ל ַּ֔ ְַתיִם לְהַ לל֙ ֶּאת־יְק ָֹּוַּ֔ק
ָּ בַ חֲ ֵּֽצצְ ָ֗רֹות וְ הַ לְוִ ִיַ֤ם בְ נ
:עַ ל־י ְֶׁ֖די דָּ ִוִ֥יד ֶּ ֵּֽמלְֶּך־י ְִש ָּר ֵּֽאל

Pesachim 117
It was taught, R. Meir used to say: David uttered all the praises which
are stated in the Book of psalms, for it is said, The prayers of David the
son of Jesse are ended [kallu]: read not kallu but kol ellu [all these].
Who recited this Hallel? R. Jose said: My son Eleazar maintains [that]
Moses and Israel said it when they ascended from the [Red] Sea, but his
colleagues disagree with him, averring that David said it. But his view is
prefer able to theirs: Is it possible that Israel slaughtered their
Passover-offerings or took their palm-branches without uttering song?

4) Pesachim 117a
תניא היה ר"מ אומר כל תושבחות האמורות בספר
תהלים כלן דוד אמרן שנאמר כלו תפלות דוד בן ישי אל
תיקרי כלו אלא כל אלו הלל זה מי אמרו רבי יוסי אומר
אלעזר בני אומר משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן
הים וחלוקין עליו חביריו לומר שדוד אמרו ונראין דבריו
מדבריהן אפשר ישראל שחטו את פסחיהן ונטלו לולביהן
?ולא אמרו שירה

5) Bava Batra 14b-15a
 ועל, וע"י ידותון, ועל ידי הימן, וע"י משה, ועל ידי אברהם, על ידי מלכי צדק, ע"י אדם הראשון:דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים
. ועל ידי שלשה בני קרח,ידי אסף
6) Ibn Ezra Tehillim 20:1
להים- יתכן שזה המזמור חברו אחד מהמשוררים על דוד ויהיה פי' לדוד כמו על דוד כמו לשלמה א-  יענך ה' ביום צרה,למנצח
משפטים למלך תן ואל תתמה על למ"ד לדוד והנה דרך אחרת מזמור שיר ליום השבת או דוד חברו ואומר לנסיכו יענך ה' ביום צרה או

לעצמו ידבר.
7) Ibn Ezra Tehillim 51:20
(כ) היטיבה  -אמר אחד מחכמי ספרד כי אלה השנים פסוקי' הוסיפ' אחד מהחסידים שהיה בבבל שהיה מתנפל לפני השם ומתפלל
המזמור הזה והצריכו לדבר זה בעבור שלא נודע כי ציון הוא המקום הנבחר רק בעת זקנות דוד גם נכון הוא שנאמר ברוח הקודש:
8) Shir HaShirim Rabba 4:1
עשרה בני אדם אמרו ספר תהלים ,אדם הראשון ,ואברהם ,משה ,ודוד ,ושלמה ,על אילין חמשה לא איתפלגון ,אילין חמשה אחרנייתא
מאן אינון ,רב ורבי יוחנן ,רב אמר אסף והימן וידותון ושלשה בני קרח ועזרא ...
9) Midrash Tehillim (Buber) Mizmor 27
דבר אחר נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי ...אימתי אמר דוד פסוק זה ,כשהיה מהלך לעמק רפאים ,אף על פי כן לא הלך למלחמה עד
ששאל באורים ותומים...
10) Midrash Tehillim (Buber) Mizmor 27
[ו] כי יצפנני בסוכו ביום רעה .ביום רעתה של בת שבע.
11) Midrash Tehillim (Buber) Mizmor 27
אחת שאלתי מאת ה' .ר' אבא בר כהנא אמר מלכות שאל.
12) Radak Tehillim 27:13
ובדברי רבותינו ז"ל (ברכות ד ,א) :למה נקוד על לולא? (כך) אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,מובטח אני בך שאתה
משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא ,אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו ,שמא יגרום החטא:
13) Midrash Tehillim (Buber) Mizmor 18
ר' יודן אומר בשם ר' יהודה ,כל שאמר דוד בספרו ,כנגדו וכנגד כל ישראל וכנגד כל העתים אמרו.
14) Psalm 59
ִש ְמרּו
(א) ל ְַמנַצחַ ַאל ַת ְשחת לְדָּ וִ ד ִמכְ ָּתם בִ ְשֹלחַ שָּ אּול ַוי ְ
ֶאת הַ בַ יִת לַהֲ ִמיתֹו:
ֹלהים צְ בָּ אֹות אֹלהי י ְִש ָּראל הָּ ִקיצָּ ה
( ...ו) וְ ַא ָּתה יְקֹוָּק אִ -
לִפְ קד כָּל הַ ּגֹויִם ַאל ָּתחן כָּל בגְ די ָּאוֶּן סֶּ לָּה( ...:ט) וְ ַא ָּתה
יְקֹוָּק ִת ְשחַ ק לָּמֹו ִתלְעַ ג ְלכָּל ּגֹויִ ם:

Psalm 59 For the leader; al tashheth. Of David. A michtam; when Saul
sent men to watch his house in order to put him to death.
… 6 You, O Lord God of hosts, God of Israel, bestir Yourself to bring all
nations to account; have no mercy on any treacherous villain. Selah.
… 9 But You, O Lord, laugh at them; You mock all the nations.

15) Psalm 51
(ב) בְ בֹוא אלָּיו נ ָָּּתן הַ נָּבִ יא כַאֲ שֶּ ר בָּ א ֶּאל בַ ת שָּ בַ ע:
יתי לְמַ עַ ן ִתצְ דַ ק
אתי וְ הָּ ַרע בְ עינֶּיָך עָּ ִש ִ
( ...ו) לְָך לְבַ ְדָך חָּ טָּ ִ
בְ דָּ בְ ֶּרָך ִתזְ כֶּה בְ שָּ פְ טֶּ ָך:
(ז) הן בְ עָּ וֹון חֹו ָּלל ְִתי ּובְ ח ְטא יֶּחמַ ְתנִי ִא ִמי:

Psalm 51 For the leader. A psalm of David,
2when Nathan the prophet came to him after he had come to
Bathsheba. … 6 Against You alone have I sinned, and done what is evil
in Your sight; so You are just in Your sentence, and right in Your
judgment.7 Indeed I was born with iniquity; with sin my mother
conceived me.

16) Psalm 52
(ב) בְ בֹוא דֹואג הָּ אֲ ד ִמי ַויַגד לְשָּ אּול וַיאמֶּ ר לֹו בָּ א דָּ וִ ד ֶּאל
ֹלהים מָּ עּוּזֹו
בית אֲ ִחימֶּ לְֶּך( ... :ט) ִהנה הַ גֶּבֶּ ר לא י ִָּשים אִ -
ַויִבְ טַ ח בְ רב עָּ ְשרֹו יָּעז בְ הַ ּוָּתֹו( :י) וַאֲ נִי כְ ַזיִת ַר ֲענָּן בְ בית א-
ֹלהים עֹולָּם וָּעֶּ ד:
ֹלהים בָּ טַ ְח ִתי בְ חֶּ סֶּ ד אִ -
ִ

17) Psalm 3
(א) ִמזְ ִ֥מֹור לְדָּ ִוד בְֶ֝ בָּ ְר ָ֗חֹו ִמפְ נַ֤י׀ ַאבְ שָּ ֵּ֬לֹום בְ נֵּֽ ֹו (:ב) ְָ֭יקֹוָּק
ים א ְמ ִ ֪רים ְל ַ֫ ַנפְ ִ ִ֥שי ַ֤אין
ה־ר ֣בּו צָּ ָּרי ַ֝ ַר ִִּ֗בים ָּק ִ ִ֥מים עָּ ָּ ָֽלי (:ג) ַרבִ ֘
ָּ ֵּֽמ ַ
אֹלהים ֶּ ֵּֽסלָּה( :ד) וְ ַא ָּ ֣תה ְָ֭יקֹוָּק מָּ ֣גֶ֑ן בַ ע ֲִדי
שּוע ָּתה ֵּ֬לֹו ֵּֽב ֵּ֬ ִ
ְ ֵּֽי ָ֓ ָּ
אשי( :ה) ָ֭קֹולִי ֶּאל־יְקֹוָּ ֣ק ֶּא ְק ָּרא וַיַ ֵּֽע ֲֶ֨ננִי מ ַ ֶׁ֖הר
בֹודי ּומ ִ ִ֥רים ר ִ ֵּֽ
כְֶ֝ ִָ֗
ֹותי ִ ֶׁ֖כי יְקֹוָּ ֣ק
ישנָּה ה ִקיצ ִ
ָּק ְד ֣שֹו ֶּ ֵּֽסלָּה( :ו) אֲ נִ ִ֥י שָּ ַָ֗כבְ ִתי ָּו ִֵַּֽ֫א ָּ ִ֥
י ְִס ְמ ֵּֽכנִי... :

Psalm 52 2 when Doeg the Edomite came and informed Saul, telling
”him, “David came to Ahimelech’s house.
9“Here was a fellow who did not make God his refuge,
but trusted in his great wealth,
”relied upon his mischief.
;10But I am like a thriving olive tree in God’s house
I trust in the faithfulness of God forever and ever.
Psalm 3 A psalm of David when he fled from his son Absalom.
;O Lord, my foes are so many! Many are those who attack me
Many say of me, “There is no deliverance for him through God.” Selah.4
But You, O Lord, are a shield about me, my glory, He who holds my
head high. 5 I cry aloud to the Lord, and He answers me from His holy
mountain. Selah. 6 I lie down and sleep and wake again, for the Lord
sustains me.

II Sam ch.16 v.32-33 32The king asked the Cushite, “Is my boy Absalom
safe?” And the Cushite replied, “May the enemies of my lord the king
and all who rose against you to do you harm fare like that young man!”

II Samuel 18:32-33
כּושי י ְִתבַ שר אֲ דנִי הַ מֶּ לְֶּך כִ י
ִ ַכּושי בָּ א וַיאמֶּ ר ה
ִ ַ(לא) וְ ִהנה ה
 (לב) וַיאמֶּ ר:ְשפ ְָּטָך יְקֹוָּק הַ יֹום ִמיַד כָּל הַ ָּק ִמים עָּ לֶיָך
כּושי
ִ ַכּושי הֲ שָּ לֹום ַלנַעַ ר ל ְַאבְ שָּ לֹום וַיאמֶּ ר ה
ִ ַהַ מֶּ לְֶּך ֶּאל ה
:י ְִהיּו ַכנַעַ ר איְבי אֲ דנִי הַ מֶּ לְֶּך וְ כֹל אֲ שֶ ר ָּקמּו עָּ לֶיָך ל ְָּרעָּ ה

18) Midrash Tehillim (Buber) Mizmor 3
] [אומרים, [רבים] שהיו רבים בתורה, ר' שמואל פתר קריא בדואג ואחיתופל... .להים סלה-[ה] רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו בא
.להים סלה- אין ישועתה לו בא, יש לו תקנה, והפיל את ישראל, והרג את הרועה, אפשר אדם ששבה את הכבשה,ומה הן אומרים
19) Radak Tehillim 3:4
 כי, אלא אלך בקוממיות ובהרמת הראש, שלא אבוש ולא יפלו פני לפני אויבי, ומרים ראשי. היפך הקלון שהיה לו בברחו,כבודי
:כשתצילני יכירו וידעו כי אתה מחלת לי העון בזה העונש שתענישני
20) Midrash Tehillim (Buber) Mizmor 3
 כי ה' יסמכני על ידי נתן, הקיצותי על ידי חושי הארכי, ואישנה מרוח הקדש, אמר דוד אני שכבתי מן הנבואה.אני שכבתי ואישנה
.הנביא
Psalm 51 For the leader. A psalm of David, 2when Nathan the prophet
came to him after he had come to Bathsheba. 3Have mercy upon me, O
God, as befits Your faithfulness; in keeping with Your abundant
compassion, blot out my transgressions. 4Wash me thoroughly of my
iniquity, and purify me of my sin; 5for I recognize my transgressions,
and am ever conscious of my sin. 6Against You alone have I sinned, and
done what is evil in Your sight; so You are just in Your sentence, and
right in Your judgment. 7Indeed I was born with iniquity; with sin my
mother conceived me. 8 Indeed You desire truth about that which is
hidden; teach me wisdom about secret things. 9Purge me with hyssop
till I am pure; wash me till I am whiter than snow. 10Let me hear tidings
of joy and gladness; let the bones You have crushed exult. 11Hide Your
face from my sins; blot out all my iniquities. 12Fashion a pure heart for
me, O God; create in me a steadfast spirit. 13Do not cast me out of
Your presence, or take Your holy spirit away from me. 14Let me again
rejoice in Your help; let a vigorous spirit sustain me.

21) Psalm 51
בֹוא־אלָּיו נ ָּ ָּ֣תן הַ נ ִָּביא
ָ֭
 (ב) ְ ֵּֽב:(א) ל ְַמנ ַָ֗צחַ ִמזְ ִ֥מֹור לְדָּ ִ ֵּֽוד
ֹלהים כְ חַ ְס ֶּדָך כְ ִ֥רב
֣ ִ  (ג) חָּ ֵּ֣ננִי א:ת־שבַ ע
ֵּֽ ָּ ַר־בָּ א ֶּאל־ב
ָ֗ ֶ֝ ֶַּ ֵּֽכאֲ ש
 (ד) הרבה ָ֭הֶּ ֶּרב כַבְ ֣סנִי מעֲֹונִ ִ֑י:ֶ֝ ַרחֲ ָ֗ ֶּמיָך ְמ ֣חה פְ שָּ ָּ ָֽעי
אתי נֶּגְ ִ ֣די
ִ֖ ִ ָּ (ה) ִ ָֽכי־פְְ֭ שָּ עַ י אֲ נִ ֣י א ָּדע וְ חַ ט:אתי טַ הֲ ֵּֽרנִי
ִ֥ ִ ָּּוָֽ מחַ ט
יתי ְָ֭למַ עַן
ִ אתי וְ הָּ ַרִ֥ע בְ עי ִּ֗ ֶניָך ָ֫ ָּע ִ ִ֥ש
ִ ָּ (ו) לְָךַ֤ לְבַ ְד ֶָ֨ך׀ חָּ ט:ָּת ִ ֵּֽמיד
חֹולל ְִתי ַּ֝ובְ ִּ֗ח ְטא
ָּ  (ז) הן־בְ עָּ וִ֥ ֹון:ִתצְ ַדִ֥ק בְ דָּ בְ ֶּ ָ֗רָך ִתזְ ֶּכִ֥ה בְ שָּ פְ ֶּ ֵּֽטָך
ן־אמֶּ ת חָּ ַפ֣צְ ָּת בַ טֻּ חֹות ֶּ֝ובְ סָּ תָֻּ֗ ם חָּ כְ ָּ ִ֥מה
ָ֭  (ח) ה:יֶּ ֵּֽח ַ ִ֥מ ְתנִי ִא ִ ֵּֽמי
ּומ ֶּ ִ֥שלֶּג
ִ  (ט) ְתחַ ְט ֵּ֣א ִני בְ אז֣ ֹוב וְ ֶּא ְט ָּהר ְֶ֝ת ַכ ְב ָ֗סנִי:יענִי
ֵּֽ תֹוד
ִ
:ית
ָּ  (י) ָ֭ ַת ְש ִמיענִי שָּ ֣שֹון וְ ִש ְמ ָּחה ֶָּ֝ת ָ֗ג ְלנָּה עֲצָּ ִ֥מֹות ִד ִ ֵּֽכ:ַאל ִ ְֵּֽבין
 (יב) ֣לב ָ֭טָּ הֹור:(יא) הַ ְס ֣תר ָ֭ ָּפנֶּיָך מחֲ טָּ ָּ ִ֑אי ְ ָֽוכָּל־עֲֹוִ֖ נ ַ ֵֹּ֣תי ְמ ֵּֽחה
ִיכנִי
ִ֥ ל־ת ְשל
ַ  (יג) ַא:ֹלהים וְ ִ֥רּוחַ ֶָּ֝נ ָ֗כֹון חַ דִ֥ש בְ ִק ְר ִ ֵּֽבי
ִ א־ל֣י א
ִ בְ ָּר
 (יד) הָּ ִ ֣שיבָּ ה ִָ֭לי ְש ֣שֹון:ל־ת ַ ִ֥קח ִמ ֶּ ֵּֽמנִי
ִ ִמ ְלפָּנֶּ יָך וְ ִ֥רּוחַ ֶ֝ ָּק ְד ְש ָָ֗ך ַא
 (טו) אֲ ל ְַמ ָּד֣ה פ ְֹש ִ ֵּ֣עים ְד ָּר ֶּכיָך:יב֣ה ִת ְס ְמ ֵּֽכנִי
ָּ י ְִש ֶּעָך וְ ֶׁ֖רּוחַ נ ְִד
... :ַ֝ ְוחַ טָּ ִִּ֗אים א ֶּלִ֥יָך י ֵָּּֽשּובּו

22b) II Samuel 12:9, 13, 22
ת־א ְש ַּ֔תֹו ל ַ ִָּ֥ק ְח ָּת לְָךֶׁ֖ ל ְִא ָּשה וְ א ֣תֹו הָּ ַ ַּ֔רגְ ָּת בְ ֶּ ֶׁ֖ח ֶּרב בְ נִ֥י
ִ ית בַ ַּ֔ ֶּח ֶּרב וְ ֶ֨ ֶּא
ָּ אּוריָּ ַ֤ה ַ ֵּֽה ִח ִת ֙י ִה ִ ֣כ
ִ ת־ד ַ ֣בר יְק ָֹּוָ֗ק ַלע ֲֵּ֣שֹות הָּ ַרע בעינו בְ עינַי ֣את
ְ ֣ית׀ ֶּא
ָּ (ט) מַ ֹּ֜דּועַ בָּ ִז
... :עַ ֵּֽמֹון
...:אתָךִ֖ ִ֥לא ָּת ֵּֽמּות
ְ ָּאתי ַ ֵּֽליקֹוָּ ק ס ו ֶַ֨יאמֶּ ר נ ֹּ֜ ָָּּתן ֶּאל־דָּ ִָ֗וד גַם־יְקֹוָּ ֛ק הֶ ע ִ ֱִ֥ביר חַ ט
ִ (יג) ו ַַ֤יאמֶּ ר דָּ וִ ֙ד ֶּאל־נ ַּ֔ ָָּּתן חָּ ָּ ִ֖ט
:יֹודעַ וְ חַ נַ ִ֥נִי יְקֹוָּ ֶׁ֖ק וְ ַ ִ֥חי הַ יָּ ֵּֽלֶּד
ַּ֔ (כב) ו ַֹּ֕יאמֶּ ר בְ עֹו ֙ד הַ יֶּ ֣לֶּד ַּ֔ ַחי ַ ֶׁ֖צ ְמ ִתי וָּ ֵֶּּֽאבְ ֶּכה ִ ַ֤כי ָּא ַ ֙מ ְר ִת ֙י ִ ֣מי
Psalm 52
For the leader. A maskil of David, 2 when Doeg the Edomite came and
informed Saul, telling him, “David came to Ahimelech’s house.” 3 Why
do you boast of your evil, brave fellow? God’s faithfulness never
ceases. 4 Your tongue devises mischief, like a sharpened razor that
works treacherously. 5 You prefer evil to good, the lie, to speaking
truthfully. Selah. 6 You love all pernicious words, treacherous speech.

22) Psalm 52
דֹואג הָּ אֲ ד ִמי֘ ַויַג֪ד
֣
 (ב) בְ ַ֤בֹוא׀:(א) ל ְַמנ ַָ֗צחַ מַ ְש ִ ִ֥כיל לְדָּ ִ ֵּֽוד
) (ג:ימלְֶּך
ֵּֽ ֶּ ְש ִ֥אּול ו ִַ֥יאמֶּ ר לֹו ָּבִ֥א דֶָּ֝ ִָ֗וד ֶּאל־בִ֥ית אֲ ִח
ָּ ַ֫ ל
 (ד) ָ֭הַ ּוֹות:ה־ת ְתהַ ל֣ל בְָ֭ ָּרעָּ ה הַ גִ בֹור ֶּ ִ֥חסֶּ ד ֶ֝ ָ֗אל כָּל־הַ יֵּֽ ֹום
ִ ַמ
 (ה) ָּא ַ ֣הבְ ָּת ָּר֣ע:ַת ְח ֣שב לְשֹונֶּ ֶָ֑ך כְ ַ ִ֥תעַ ר ְֶ֝מל ָ֗ ָֻּּטש ע ִ֥שה ְר ִמיָּ ֵּֽה
י־בלַע
ָּ ָ֗ ל־דבְ ר
ִ  (ו) ָּא ַ ִ֥הבְ ָּת ָּ ֵּֽכ:ִמטֹוב ָ֓ ֶּש ֶּקר׀ ִמדַ ֶׁ֖בר ֶּ ֣צדֶּ ק ֶּ ֵּֽסלָּה
:ל ְ֣שֹון ִמ ְר ָּ ֵּֽמה

Psalm 54
For the leader; with instrumental music. A maskil of David, 2 when the
Ziphites came and told Saul, “Know, David is in hiding among us.” 3 O
God, deliver me by Your name; by Your power vindicate me. 4 O God,
hear my prayer; give ear to the words of my mouth. 5 For strangers
have risen against me,
and ruthless men seek my life; they are unmindful of God. Selah.
6 See, God is my helper; the Lord is my support. 7 He will repay the evil

23) Psalm 54
אמ ֣רּו
ְ  (ב) בְ ֣בֹוא ָ֭הַ ּזִ יפִ ים וַי:(א) ל ְַמנ ִַ֥צחַ בִ ְנגִ ָ֗ינת מַ ְש ִ ִ֥כיל לְדָּ ִ ֵּֽוד
:לְשָּ אּול הֲ ִ֥לא דֶָּ֝ ִָ֗וד ִמ ְס ַת ִ֥תר עִ ָּ ֵּֽמנּו
ֹלהים
ִ - (ד) ָ֭א:ינ ִני
ֵּֽ בּור ְתָךִ֥ ְת ִד
ָּ ְהֹושיענִי ּובִ ג
ִ
ֹ֣להים בְ ִש ְמָך
ִ -(ג) ָ֭א
 (ה) ִ ַ֤כי ז ִ ֶָּ֨רים׀ ָּ ַ֤קמּו עָּ ַָ֗לי:י־פי
ֵּֽ ִ ְש ַ ֣מע ְתפִ ל ִָּתי ֶ֝הַ אֲ ָ֗ ִזינָּה ל ְִא ְמר
) (ו:ֹלהים ְלנֶּגְ ָּד֣ם ֶּ ֵּֽסלָּה
ֶׁ֖ ִ שי ַ֤לא שֶָּ֨ מּו א
ִ֑ ִ ְָ֭ ְ ֵּֽועָּ ִריצִ ים בִ ְק ֵּ֣שּו נַפ
 (ז) ישוב י ִ ָּ֣שיב:ֹלהים עֹזֵּ֣ר ִלִ֑י ֶ֝אֲ ד ָ֗ ָּני ְ ֵּֽבס ְמכִ֥י נַפְ ִ ֵּֽשי
ִ - ֱִהנֵּ֣ה ְ֭א
ה־לְך
ָּ ָּ (ח) בִ נְדָּ ָּ ִ֥בה ֶּאזְ בְ ח:יתם
ֵּֽ ָ֭הָּ ַרע לְש ְר ָּרי ֶ֝בַ אֲ ִמ ְת ָָ֗ך הַ צְ ִמ
ילנִי ֶּ֝ובְ אי ָ֗ ְַבי
ָּ ִָּל־צָּ ָּרה ִהצ
ָ֭  (ט) ִ ֣כי ִמכ:י־טֹוב
ֵּֽ ִַ֤אֹודֶּ ה ִש ְמָךֶׁ֖ יְקֹוָּ ֣ק כ

of my watchful foes; by Your faithfulness, destroy them!
8Then I will offer You a freewill sacrifice; I will praise Your name, Lord,
for it is good, 9 for it has saved me from my foes,
and let me gaze triumphant upon my enemies.

:ָּראֲ ָּ ִ֥תה עינִ ֵּֽי
I Samuel 23:14-15
ר־זיף
ִ ַ(יד) ו ֶַ֨ישֶּ ב דָּ ִוַ֤ד בַ ִמ ְדבָּ ֙ר בַ ְמצָּ ַּ֔דֹות וַיִ֥שֶּ ב בָּ ָּ ֶׁ֖הר בְ ִמ ְדב
) (טו:ֹלהים בְ י ָָּֽדֹו
ִ֖ ִ - ֱשהּו שָּ אּול֙ כָּל־הַ י ַּ֔ ִָּמים וְ ָֽל ֹא־נ ְָּתנִ֥ ֹו א
ֵׁ֤ ַויְבַ ְק
ר־זיף
ֶׁ֖ ִ ַוַיַ ֣ ְֶ֑רא דָּ ִַּ֔וד ִ ֵּֽכי־י ָּ ִָּ֥צא שָּ ֶׁ֖אּול לְבַ ֵּ֣קש ֶאת־נַפְ ִ֑שֹו וְ דָּ ִוִ֥ד בְ ִמ ְדב
 ס:בַ ֵּֽח ְרשָּ ה

Psalm 56 For the leader; on jonath elem rehokim. Of David. A michtam;
when the Philistines seized him in Gath.
2 Have mercy on me, O God, for men persecute me; all day long my
adversary oppresses me. 3 My watchful foes persecute me all day long;
many are my adversaries, O Exalted One. 4 When I am afraid, I trust in
You, 5 in God, whose word I praise, in God I trust; I am not afraid; what
can mortals do to me? 6 All day long they cause me grief in my affairs,
they plan only evil against me. 7 They plot, they lie in ambush; they
watch my every move, hoping for my death. 8 Cast them out for their
evil; subdue peoples in Your anger, O God. 9 You keep count of my
wanderings; put my tears into Your flask, into Your record.
10 Then my enemies will retreat when I call on You; this I know, that
God is for me. 11 In God, whose word I praise, in the Lord, whose word
I praise, 12 in God I trust; I am not afraid; what can man do to me?
13 I must pay my vows to You, O God; I will render thank offerings to
You. 14 For You have saved me from death, my foot from stumbling,
that I may walk before God in the light of life.

24) Tehillim 56
(א) ל ְַמנ ַַ֤צחַ ׀ עַ ל־יֵּ֬ ֹונַת ֣אלֶּם ְָ֭רח ִקים לְדָּ ִו֣ד ִמכְ ָּתם ֶּ ֵּֽבא ֶ֨חז א ֶׁ֖תֹו
ָּל־הַ יָ֗ ֹום
ֶ֝ י־ש ָּא ַ ֣פנִי אנֹוש כ
ְ ֹלהים ִ ֵּֽכ
ִ - (ב) חָּ נ֣נִי ָ֭א:פְ ל ְִש ִ ֣תים בְ גַ ֵּֽ ת
י־ר ִֶ֨בים ֹלחֲ ִ ֶׁ֖מים
ַ  (ג) שָּ אֲ פ֣ ּו ָ֭ש ְֹור ַרי כָּל־הַ יֹום ִ ֵּֽכ:ֹלחם ִילְחָּ ֵּֽצנִי
ִ֥
ֹלהים
ִ - (ה) בא:ירִ֑א ַ֝אֲ ִּ֗ ִני א ֶלִ֥יָך ֶאבְ ָּ ָֽטח
ָּ  (ד) יִ֥ ֹום ִא:ִל֣י מָּ ֵּֽרֹום
שר
ֵּ֣ ָּ ֲָּשה ב
ִ֖ ֶ ירִ֑א מַ ה־ ַיע
ָּ אֹלהים ְ֭בָּ טַ ְח ִתי ֵּ֣ל ֹא ִא
ֵּ֣ ִ אֲ הַ לֵּ֪ל ְד ָ֫ ָּב ִ֥רֹו ב
) (ז:ָּל־הַ יֹום ְדבָּ ַר֣י יְעַ צבּו עָּ ַ ֶׁ֖לי ָּכל־מַ ְח ְשב ָּ ֣תם ל ָָּּרֵּֽע
ָ֭  (ו) כ:ִ ָֽלי
:יָּגַ֤ ּורּו׀ יצפינו יִצְ ָ֗פֹונּו ָ֭המָּ ה עֲק ַב֣י י ְִשמרּו ֶ֝כַ אֲ ָ֗ ֶּשר ִקּוִ֥ ּו נַפְ ִ ֵּֽשי
֘ (ט) נ ִדי:ֹלהים
ֵּֽ ִ -הֹורד א
ֵּ֬ ל־אוֶּן ַפלֶּט ָּ־למֹו בְֶ֝ ָ֗ ַאף עַ ִ ַ֤מים׀
ִ֥ ָּ ַ(ח) ע
 (י) ָּ ֶ֨ ֵּֽאז:אדָך ֶ֝הֲ ָ֗לא ְב ִספְ ָּר ֶּ ֵּֽתָך
ֶּ סָּ ַפ ְ֪ר ַ֫ ָּתה ָּ ִ֥א ָּתה ִ ֣שימָּ ה ִד ְמעָּ ִ ֣תי בְ נ
:ֹלהים ִ ֵּֽלי
ִ֥ ִ ָ֮ ָּי ַ֤שּובּו אֹוי ְַב֣י ָ֭ ָּאחֹור בְ י֣ ֹום ֶּא ְק ָּרא זֶּה־ ֶָּ֝י ָ֗ ַדעְ ִתי ִ ֵּֽכי־א
) (יב:ֹלהים אֲ הַ ל֣ל דָּ ָּבר ֶ֝בַ יק ָֹּוָ֗ק אֲ הַ לִ֥ל דָּ ָּ ֵּֽבר
ִ -(יא) ָ֭ ֵּֽבא
- (יג) עָּ ַל֣י א:ירא מַ ה־ ַיע ֶּ ֲֶׁ֖שה ָּא ָּד֣ם ִ ֵּֽלי
ָּ אֹלהים ָ֭בָּ טַ ְח ִתי ֣לא ִא
֣ ִ ֵּֽב
 (יד) ִ ַ֤כי ִה ַ ֪צל ְָּת נַפְ ִׁ֡ ִשי ִממָּ ו ֶּ֘ת:תֹודת ָּ ֵּֽלְך
֣ ֹלהים נְדָּ ֶּריָך אֲ שַ ֶׁ֖לם
ִ֣
:ֹלהים בְֶ֝ ָ֗אֹור ַ ֵּֽהחַ ִ ֵּֽיים
ִ -הֲ ִ֥לא ַרגְ ַָ֗לי ַ֫ ִמ ֶּד ִִ֥חי ְָ֭ל ִ ֵּֽה ְתהַ לְך לִפְ נ֣י א
I Samuel 21:
(יא) וַיָּ ֣ ֶָּ֑קם דָּ ִַּ֔וד ַויִבְ ַרִ֥ח בַ יֹום־הַ ֶׁ֖הּוא ִמפְ נ֣י שָּ אּול ַוי ָֹּּ֕בא
ש א ַָּּ֔ליו הֲ לֹוא־זֶּ ִ֥ה
֙ אמ ֹּ֜רּו עַ בְ דַ֤י ָּאכִ י
ְ  (יב) ו ֶַ֨י:ל־א ִ ֶׁ֖כיש ֶּ ִ֥מלְֶּך גַ ֵּֽת
ָּ ֶּא
֙ אמר ִה ָּכַ֤ה ָּשאּול
ַּ֔ דָּ ִ ֶׁ֖וד ֶּ ֣מלְֶּך הָּ ָּא ֶּרץ הֲ ל֣ ֹוא ָּל ָ֗ ֶּזה ַיעֲנַ֤ ּו בַ ְמחלֹו ֙ת ל
 (יג) וַיָּ ָּ֧שֶּ ם דָּ ִו֛ד:באלפו בַ אֲ ָּל ַָּּ֔פיו וְ דָּ ִ ֶׁ֖וד ברבבתו בְ ִרבְ ב ָּ ֵּֽתיו
:אד ִמפְ נֶׁ֖י ָּא ִ ִ֥כיש ֶּ ֵּֽמלְֶּך־גַ ֵּֽת
ֹ ֹ֔ ֶּאת־הַ ְדבָּ ִ ִ֥רים הָּ ֶׁ֖אלֶּה בִ לְבָּ בֹו ַוי ִָּרֵּ֣א ְמ

Psalm 18 He accords great victories to His king,
keeps faith with His anointed,
with David and his offspring forever.

25) Tehillim 18
יחֹו לְדָּ ִוִ֥ד
ָ֗ יל יְשּוע֪ ֹות ַ֫ ַמלְכִ֥ ֹו וְ ַ֤עשֶּ ה ֶ֨ ֶּחסֶּ ד׀ ל ְִמ ִש
֘ נא) מגדל מַ גְ ִד
:ד־עֹולם
ֵּֽ ָּ
ַּו ְלז ְַר ָ֗עֹו ע

Psalm 78 70He chose David, His servant, and took him from the
sheepfolds.71He brought him from minding the nursing ewes to tend
His people Jacob, Israel, His very own. 72He tended them with
blameless heart; with skillful hands he led them.

26) Psalm 78
(עא) מ ַא ַ ִ֥חר: (ע) ָ֭ ַויִבְ חַ ר בְ דָּ ִו֣ד עַ בְ דֹו ֶַ֝וי ִָּק ָ֗חהּו ִ ֵּֽמ ִמכְ ל ְִ֥את ֵּֽצאן
)(עב: יאֹו ִָ֭ל ְרעֹות בְ ַיע ֲ֣קב עַ מֹו ֶּ֝ובְ י ְִש ָּר ָ֗אל נַחֲ ל ֵָּּֽתֹו
ִ֥ ִעָּ ָ֗לֹות ַ֫הב
:ָ֭ ַוי ְִרעם כְ ֣תם לְבָּ בֹו ּובִ ְתבּונֶׁ֖ ֹות כ ַָּפ֣יו ַינ ְֵּֽחם

27) Psalm 89
4“I have made a covenant with My chosen one; I have sworn to My
servant David: 5I will establish your offspring forever,
… 20Then You spoke to Your faithful ones in a vision and said, “I have
conferred power upon a warrior; I have exalted one chosen out of the
people. 21I have found David, My servant; anointed him with My
sacred oil. 22My hand shall be constantly with him, and My arm shall
strengthen him. 23No enemy shall oppress him, no vile man afflict him.
24I will crush his adversaries before him; I will strike down those who
hate him. 25My faithfulness and steadfast love shall be with him;
his horn shall be exalted through My name. 26I will set his hand upon
the sea, his right hand upon the rivers. 27He shall say to Me, ‘You are
my father, my God, the rock of my deliverance.’ 28I will appoint him
first-born, highest of the kings of the earth. 29I will maintain My
steadfast love for him always; My covenant with him shall endure.
30I will establish his line forever, his throne, as long as the heavens last.
31If his sons forsake My Teaching and do not live by My rules;
32if they violate My laws, and do not observe My commands, 33I will
punish their transgression with the rod, their iniquity with plagues.

27) Psalm 89
ד־עֹולָּם
ָ֭ ַ(ה) ע: (ד) כ ַָּר ִ ֵּֽ֣תי בְָ֭ ִרית לִבְ ִח ִירי ִֶ֝נ ְש ָ֗ ַבעְ ִתי לְדָּ ִוִ֥ד עַ בְ ִ ֵּֽדי
 (כ) ָּ ַ֤אז...: יתי לְדר־ו ֶָּׁ֖דֹור כִ ְסאֲ ָך֣ ֶּ ֵּֽסלָּה
ִ ָּא ִ ֣כין ז ְַר ֶּעָך ּובָּ ֶ֨ ִנ
֣יתי ָ֭עזֶּר עַ ל־גִ בֹור
ִ ידיָך ו ַָ֗תאמֶּ ר ִש ִּו
ֶּ ָ֗ ִד ַב ְִ֥ר ָּ ֵּֽת־בְ ִׁ֡ ָּחזֹון ַ ֵּֽלחֲ ִס
אתי דָּ ִו֣ד עַ בְ ִדי בְ ֶּ ֶׁ֖שמֶּ ן ָּק ְד ִ ֣שי
ִ ָּ (כא) ָ֭מָּ צ:ֹותי בָּ ֣חּור מ ָּעֵּֽם
ִ ימ
ֶׁ֖ הֲ ִר
) (כג:רֹועי ְת ַא ְמ ֶּ ֵּֽצנּו
ִ֥ ִ ְ (כב) אֲ ֶּ ֣שר ָ֭ ָּי ִדי ִתכ֣ ֹון עִ מֹו ַאף־ז:ְמשַ ְח ִ ֵּֽתיו
ַתֹותי ִמפָּנָּ ֣יו
֣ ִ  (כד) וְ כ:ן־עַ וְ ָָּ֗לה ֣לא יְעַ נֶּ ֵּֽנּו
ֶ֝ ֵֶּּֽלא־י ִ ַ֣שא אֹוי֣ב בֹו ּוב
 (כה) וֶּ ֵּֽ אֱֽמּונ ִ ָּ֣תי וְ חַ ְס ִ ֣די עִ מֹו ֶּ֝ובִ ְש ָ֗ ִמי:ּומשַ נ ָּ ְִ֥איו ֶּאגֵּֽ ֹוף
ְ צָּ ָּריו
) (כז: (כו) וְ שַ ְמ ִ ֣תי בַ יָּ ֣ם יָּדֹו ּוֵּֽ בַ נְהָּ ִ֥רֹות י ְִמינֵּֽ ֹו:ָּת ִ֥רּום ַק ְרנֵּֽ ֹו
ף־אנִי
ָּ ָ֭  (כח) ַא:֣הּוא ִָ֭י ְק ָּראנִי ָּ ֣אבִ י ָּא ָּתה ֶ֝א ִָ֗לי וְ ֣צּור יְשּועָּ ִ ֵּֽתי
 (כט) ְָ֭לעֹו ָָּ֗לם:י־א ֶּרץ
ֵּֽ ָּ בְ כ֣ ֹור ֶּא ְתנהּו ֶ֝עֶּ לְיָ֗ ֹון לְמַ לְכ
 (ל) וְ שַ ְמ ִ ֣תי ל ַָּע֣ד:יתי נֶּא ֶּ ִ֥מנֶּת לֵּֽ ֹו
ִָ֗ אשמור־א ְשמָּ ר־ל֣ ֹו חַ ְס ִדי ֶּ֝ובְ ִר
ֶּ
תֹור ִתי
ָּ  (לא) ִאם־יַ ֵּֽעַ זְ ֣בּו ָ֭בָּ נָּיו:ימי שָּ ָּ ֵּֽמ ִים
ִ֥ ִז ְַרעֹו ֶ֝ ְוכִ ְס ָ֗אֹו כ

34But I will not take away My steadfast love from him; I will not betray
My faithfulness. 35I will not violate My covenant, or change what I have
uttered. 36I have sworn by My holiness, once and for all; I will not be
false to David. 37His line shall continue forever, his throne, as the sun
before Me, 38as the moon, established forever, an enduring witness in
the sky.” Selah.
39Yet You have rejected, spurned, and become enraged at Your
anointed. 40You have repudiated the covenant with Your servant;
You have dragged his dignity in the dust. 41You have breached all his
defenses, shattered his strongholds. 42All who pass by plunder him;
he has become the butt of his neighbors. 43You have exalted the right
hand of his adversaries, and made all his enemies rejoice. 44You have
turned back the blade of his sword, and have not sustained him in
battle. 45You have brought his splendor to an end and have hurled his
throne to the ground. 46You have cut short the days of his youth;
You have covered him with shame. Selah.

ֹותי ֣לא
ַ ָ֗ ְ (לב) ִאם־חֻּ ק ַ ִ֥תי יְחַ ללּו ֶּ֝ו ִמצ:ֶּ֝ובְ ִמ ְשפ ָ֗ ַָּטי ֣לא ילכֵּֽ ּון
) (לד: (לג) ּופ ַָּק ְד ִ ֣תי בְ ֣שבֶּ ט פִ ְש ָּעם ּובִ ְנג ִ ִָּ֥עים עֲֹונָּ ֵּֽם:י ְִש ֵּֽמרּו
) (לה:א־אֲ שַ ָ֗קר בֶּ אמּונ ִ ֵָּּֽתי
ֶ֝ א־א ִ ֣פיר ֵּֽמעִ מֹו וְ ֵּֽל
ָּ וְָ֭ חַ ְס ִדי ֵּֽל
 (לו) ָ֭ ַאחַ ת:ּומֹוצא ֶ֝ ְש ָּפ ָ֗ ַתי ֣לא אֲ שַ נֶּ ֵּֽה
ִ֥ ָּ
יתי
ִ לא־אֲ חַ לִ֥ל בְ ִר
ְעֹול֣ם י ְִהיֶּ ה
ָּ  (לז) ָ֭ ַז ְרעֹו ל:נ ְִש ַב֣עְ ִתי בְ ָּק ְד ִשי ִ ֵּֽאם־לְדָּ ִוִ֥ד אֲ כַּזֵּֽב
עֹולם וְ עִ֥ד ֶ֝בַ ָ֗ ַשחַ ק נֶּא ָּ ִ֥מן
ָּ  (לח) כְָ֭ יָּרחַ יִכ֣ ֹון:ַשמֶּ ש נֶּגְ ִ ֵּֽדי
֣ ֶּ וְ כִ ְס ֶׁ֖אֹו כ
) (מ:יחָך
ֵּֽ ֶּ ם־מ ִש
ְ ִ (לט) וְ ַא ָּ ֣תה ָ֭ ָּזנ ְַח ָּת ו ִַת ְמ ָּאס ִֶ֝ה ְתעַ ָ֗ ַב ְר ָּת ע:ֶּ ֵּֽסלָּה
 (מא) פ ַָּרִ֥צְ ָּת:ָ֭נ ַא ְר ָּתה בְ ִ ֣רית עַ בְ ֶּדָך ִח ַ ֶׁ֖לל ְָּת ל ָּ ָּ֣א ֶּרץ נִזְ ֵּֽרֹו
ָּל־עבְ רי ָּד ֶּרְך
֣  (מב) ָ֭שַ סֻּ הּו כ:ָּכל־גְ דר ָּתיו ַ ֶׁ֖ש ְמ ָּת ִמבְ צָּ ָּר֣יו ְמ ִח ָּ ֵּֽתה
ֹות י ִ ְ֣מין צָּ ָּריו ִֶ֝ה ְש ָ֗ ַמ ְח ָּת
ָּ  (מג) ָ֭הֲ ִרימ:הָּ יָּ ִ֥ה ֶ֝חֶּ ְר ָָּ֗פה ל ְִשכנָּ ֵּֽיו
ף־ת ִשיב ֣צּור חַ ְרבֹו וְ ִ֥לא ֶ֝הֲ קימ ָ֗תֹו
ָּ ָ֭  (מד) ַא:ָּכל־אֹוי ָּ ְֵּֽביו
)(מו: (מה) ִה ְש ַב ִָּ֥ת ִמ ְטהָּ רֹו ֶ֝ ְוכִ ְס ָ֗אֹו ל ָּ ִָּ֥א ֶּרץ ִמגַ ֵּֽ ְֶ֑ר ָּתה:בַ ִמלְחָּ ָּ ֵּֽמה

Psalm 122 A song of ascents. Of David.
I rejoiced when they said to me, “We are going to the House of the
Lord.” 2 Our feet stood inside your gates, O Jerusalem,
3 Jerusalem built up, a city knit together, 4 to which tribes would make
pilgrimage, the tribes of the Lord, —as was enjoined upon Israel—
to praise the name of the Lord. 5 There the thrones of judgment stood,
thrones of the house of David. 6 Pray for the well-being of Jerusalem;
“May those who love you be at peace. 7 May there be well-being within
your ramparts, peace in your citadels.” 8 For the sake of my kin and
friends, I pray for your well-being; 9 for the sake of the house of the
Lord our God, I seek your good.

28) Psalm 122
(א) ִ ִ֥שיר ַ ֵּֽהמַ ע ֲָ֗לֹות ל ַ֫ ְָּד ִוִ֥ד ָ֭שָּ מַ ְח ִתי בְ א ְמ ִ ֣רים ִלי ֶׁ֖בית יְקֹוָּ ֣ק
 (ג) יְרּושָּ ַלִִִָֽ֥ם:(ב) ָ֭ע ְמדֹות הָּ י֣ ּו ַרגְ לינּו בִֶ֝ ְשעָּ ַ ָ֗ריְִך יְרּושָּ ִֵָּּֽלִָֽם:נ ֵּֽלְך
 (ד) שֶּ ֶ֨ ָּשם עָּ ל֪ ּו ְשבָּ ִׁ֡ ִטים:ה־לִּ֥ה י ְַח ָּ ֵּֽדו
ָּ הַ בְ נּויָּ ה כְֶ֝ ָ֗ ִעיר שֶּ חֻּ בְ ָּר
 (ה) ִ ַ֤כי ֶ֨ ָּשמָּ ה׀:ְשם יְקֹוָּ ֵּֽק
֣ ִשבְ טי־ָ֭ ָּיּה ע ֣דּות ְלי ְִש ָּראל ֶ֝ ְלה ָ֗דֹות ל
 (ו) ָ֭שַ אֲ לּו ְשל֣ ֹום:י ְָּש ֣בּו כִ ְס ֣אֹות ל ְִמ ְש ָּפט כִֶ֝ ְס ָ֗אֹות לְ ב֣ית דָּ ִ ֵּֽויד
 (ז) י ִ ְֵּֽהי־שָּ לִ֥ ֹום בְ חילְך ֶ֝שַ ְל ָ֗ ָּוה:יְרּושָּ ָּלִִָֽם ִֶ֝י ְש ָָּ֗ליּו אהֲ ָּ ֵּֽביְִך
) (ט: (ח) ְָ֭למַ עַ ן ַא ַ ֣חי וְ ר ָּעי אֲ דַ בְ ָּרה־נָּ ֶׁ֖א שָּ ל֣ ֹום ָּ ֵּֽבְך:נֹות ִיְך
ֵּֽ ָּ בְ ַא ְר ְמ
:ְָ֭למַ עַ ן בית־יְקֹוָּ ֣ק אֹלהינּו אֲ בַ ְק ָּ ֶׁ֖שה ֣טֹוב ָּ ֵּֽלְך

Psalm 132 10 For the sake of Your servant David do not reject Your
anointed one. 11The Lord swore to David a firm oath that He will not
renounce, “One of your own issue I will set upon your throne. 12If your
sons keep My covenant and My decrees that I teach them, then their
sons also, to the end of time, shall sit upon your throne.”
13For the Lord has chosen Zion; He has desired it for His seat. 14“This is
my resting-place for all time; here I will dwell, for I desire it. 15I will
amply bless its store of food, give its needy their fill of bread. 16I will
clothe its priests in victory, its loyal ones shall sing for joy. 17There I will
make a horn sprout for David; I have prepared a lamp for My anointed
one. 18I will clothe his enemies in disgrace, while on him his crown
shall sparkle.”
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) (יא:יחָך
ֵּֽ ֶּ ל־ת ָ֗שב פְ נ֣י ְמ ִש
ֶָּ֝ (י) ָ֭בַ עֲבּור דָּ ִו֣ד עַ בְ ֶּדָך ַא
נ ְִש ַ ֵּֽבע־יְק ָֹּוֶ֨ק׀ לְדָּ ִִׁ֡וד אמֶּ ֘ת ֵּֽלא־י ָּ֪שּוב ַ֫ ִמ ֶּ ִ֥מנָּה ִמפְ ִ ִ֥רי בִ ְטנְָך ֶ֝ ָּא ָ֗ ִשית
יתי֘ וְ עד ִ ִ֥תי זָ֗ ֹו אֲ ַַ֫ל ְמדִ֥ם
ִ  (יב) ִ ֵּֽאם־י ְִש ְמ ֵּ֬רּו בָּ ֶ֨ ֶּניָך׀ בְ ִר:א־לְך
ֵּֽ ָּ לְכִ ס
 (יג) ִ ֵּֽכי־בָּ ַ ֣חר יְקֹוָּ ֣ק בְ צִ יֹון:א־לְך
ֵּֽ ָּ י־עד ֶ֝י ְש ָ֗בּו לְכִ ס
ַ יהם עֲד
ִ֥ ֶּ גַם־בְ נ
ה־א ָ֗שב ִ ֣כי
ֶ֝ י־עד ֵּֽפ
ַ את־מנּוחָּ ִ ִ֥תי עֲד
ְ
 (יד) ז:ְמֹושב לֵּֽ ֹו
ִ֥ ָּ ִֶ֝א ָ֗ ָּּוּה ל
) (טז:יע ָּ ֵּֽלחֶּ ם
ֵּֽ ַ  (טו) ָ֭צידָּ ּה בָּ רְ֣ך אֲ בָּ רְך ֶ֝ ֶּאבְ יֹו ָ֗ ֶּניהָּ ַא ְש ִ ִ֥ב: ִָּאּוִ ִ ֵּֽתיה
ַ (יז) ָּ ַ֤שם ַאצְ ִ ֣מיח:ידיהָּ ַר ִ֥נֶ֑ן י ְַר ֵּֽננּו
ֶּ ָ֗ ָ֭ ְ ֵּֽוכהֲ נֶּיהָּ ַאל ִ ְ֣ביש יֶּ שַ ע ֶַ֝וחֲ ִס
 (יח) ָ֭אֹויְבָּ יו ַאל ִ ְ֣ביש בשֶּ ת:יחי
ֵּֽ ִ ֶּ ֣ק ֶּרן לְדָּ ִוד עָּ ַרִ֥כְ ִתי ֶ֝ ָ֗נר ל ְִמ ִש
:ֶ֝ ְועָּ ָָּ֗ליו י ִ ִָּ֥ציץ נִזְ ֵּֽרֹו

Psalm 144 9 O God, I will sing You a new song,
sing a hymn to You with a ten-stringed harp,
10to You who give victory to kings,
who rescue His servant David from the deadly sword.
11Rescue me, save me from the hands of foreigners,
whose mouths speak lies,
and whose oaths are false.
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:ה־לְך
ֵּֽ ָּ ירה ָּלְך בְ נִ֥בֶּ ל ֶ֝עָּ ָ֗שֹור אֲ ז ְַמ ָּר
ָּ ֹלהים ִ ֣שיר ָ֭חָּ דָּ ש ָּא ִ ֣ש
ִ ָ֗ -(ט) ֱֽא
שּועה ל ְַמ ַָּ֫ל ִ ִ֥כים ָ֭הַ פֹוצֶּ ה ֶּאת־דָּ ִוִ֥ד עַ בְ ָ֗דֹו מ ֶּ ִ֥ח ֶּרב
ָּ ָ֗ נֹותן ְת
ִ֥ ַ(י) ה
ר־שוְ א
ָּ ֶּי־נ ָּכִ֥ר אֲ ֶּ ֣שר פִָ֭ יהֶּ ם ִדב
ַ֫  (יא) פְ ִ֥צנִי וְ הַ צִ ילנִי֘ ִמיַ ֪ד ְ ֵּֽבנ:ָּר ָּעֵּֽה
:ימי ָ֗ ָּנם י ִ ְ֣מין ָּ ֵּֽש ֶּקר
ִ ִֵֶּֽ֝ו

...:בּושה ֶּ ֵּֽסלָּה
֣ ָּ ית עָּ ָּ ֶׁ֖ליו
ָּ ֲלּומיו ֶּ ֵּֽהע ֶ֨ ִט
ָּ ְמי ע
֣ ִָ֭ה ְקצַ ְר ָּת י

