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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  יםִּלִהְּת
  

 ערשטער ֵסֿפר
   װױל צו דעם מענטשן װָאס איז ניט געגַאנגען1

  .אין דער עצה ֿפון די רָשעים
  ,און אױף דעם װעג ֿפון די זינדיקע

  ,איז ער ניט געשטַאנען
  און אין דער זיצונג ֿפון די שּפעטער

  .איז ער ניט געזעסן
  , נַײערט צו דער ּתורה ֿפון גָאט איז זַײן בַאגער2

  .און ָאן זַײן ּתורה טרַאכט ער טָאג און נַאכט
  , און ער װעט זַײן װי ַא בױם געֿפלַאנצט בַײ בעכן װַאסער3

  ,װָאס גיט זַײן ֿפרוכט אין זַײן צַײט
  ;און זַײן בלַאט װערט ניט ֿפַארװעלקט

  .גליקןאון אין ַאלץ װָאס ער טוט װעט ער בַא
  ; ניט ַאזױ זַײנען די רָשעים4

  ,נַײערט װי דער שּפרײ װָאס ַא װינט ֿפַאריָאגט אים
  , דרום װעלן די רָשעים ניט בַאשטײן ֿפַארן משּפט5

  ,און די זינדיקע אין דער עדה ֿפון די צדיקים
  , װָארום גָאט מערקט דעם װעג ֿפון די צדיקים6

  .ערגײןאון דער װעג ֿפון די רָשעים װעט אונט



  ּתהלים

  , ֿפַאר װָאס רודערן די ֿפעלקער1ב
  ?און די אומות טוען ברומען אומנישט

  , די מלכים ֿפון דער ערד שטעלן זיך אױף2
  און די ֿפירשטן ֵעצהן זיך אין אײנעם
  :אױף גָאט און אױף זַײן געזַאלבטן

  , לָאמיר צערַײסן זײערע בינד3
  .און ַארָאּפװַארֿפן ֿפון אונדז זײערע שטריק

  ,דער װָאס זיצט אין הימל לַאכט 4
  .גָאט טוט שּפעטן ֿפון זײ

  , דענצמָאל װעט ער רעדן צו זײ אין זַײן ּכעס5
  :און אין זַײן גרימצָארן װעט ער זײ דערשרעקן

   דָאס הָאב איך דָאך אױֿפגעשטעלט מַײן מלך6
  .אױף ִציון מַײן הײליקן בַארג

  : לָאמיר דערצײלן ֿפון דער בַאשערונג7
  ,מַײן זון ביסטו: ָאט מיר געזָאגטגָאט ה

  .איך הָאב הַײנט דיך געבָארן
  ,און איך װעל געבן ֿפעלקער ֿפַאר דַײן ַארב,  בעט בַײ מיר8

  .און ֿפַאר דַײן אײגנטום די עקן ֿפון דער ערד
  , װעסט זײ צעברעכן מיט ַאן אַײזערנער רוט9

  .װי ַא טעּפערגעֿפעס זײ צעּפיצלען

  ,בַאטרַאכט, לכיםאיר מ,  און ַאצונד10
  .איר ריכטער ֿפון דער ערד, לָאזט אַײך לערנען

  , דינט גָאט מיט מורא11
  .און שױדערט אין ציטערניש

  ,ּכדי ער זָאל ניט צערענען,  ַאכּפערט מיט לױטערקײט12
  ,און איר װעט ֿפַארלירן דעם װעג

  ;ַאז זַײן ּכעס װעט זיך ָאנצינדן בַאלד

  .זיך אין איםװױל איז צו ַאלע װָאס שיצן 

  



  ּתהלים

ג

ד

  װען ער איז ַאנטלָאֿפן ֿפון זַײן,  ַא מזמור ֿפון ָדִודן1
  .זון ַאֿבָשלומען

  !װי ֿפיל זַײנען מַײנע ֿפַײנט,  גָאט2
  !ֿפיל די װָאס שטײען ָאן אױף מיר

  : ֿפיל זָאגן אױף מַײן זעל3
  .ֶסָלה. ניטָא ֿפַאר אים קײן הילף בַײ גָאט

  ,ֿפַאר מיר ָאבער דו גָאט ביסט ַא שילד 4
  .מַײן ּכֿבוד און דער דערהײבער ֿפון מַײן קָאּפ

  , מיט מַײן ָקול טו איך רוֿפן צו גָאט5
  .ֶסָלה. און ער ענטֿפערט מיר ֿפון זַײן הײליקן בַארג

  , איך לײג זיך און שלָאף אַײן6
  .װַײל גָאט לענט מיך אונטער, איך װַאך אױף

  ,לק איך הָאב ניט מורא ֿפַאר צענטױזנטן ֿפָא7
  .װָאס הָאבן רונד ַארום זיך ָאנגעזעצט אױף מיר

  ,העלף מיך מַײן גָאט, יהוה,  שטײ אױף8
  ,װָארום הָאסט געשלָאגן ַאלע מַײנע ֿפַײנט אױף דער בַאק

  .די צײן ֿפון די רָשעים הָאסטו צעברָאכן

  ; בַײ גָאט איז די הילף9
  .ֶסָלה! זָאל קומען דַײן ברכה אױף דַײן ֿפָאלק

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן; מיט סטרונעשּפיל, ר דעם געזַאנגמַײסטער ֿפַא1
  ;גָאט מַײן גערעכטער, ענטֿפער מיר,  ַאז איך רוף2

  ;אין ענגעניש זָאלסטו מיר דערברײטערן
  .און הער צו מַײן ּתֿפילה, לַײטזעליק מיך

  ביז װַאנען,  איר מענטשנקינדער3
  ,װעט מַײן ּכֿבוד צו שַאנד זַײן

  ,ליב הָאבן נישטיקײטװעט איר 
  .ֶסָלה? װעט איר זוכן ליגן

  ,ַאז גָאט שײדט ָאּפ זַײן ֿפרומען,  ָאבער זַײט װיסן4
  .גָאט װעט הערן ַאז איך װעל רוֿפן צו אים



  ּתהלים

ה

  , ציטערט און איר זָאלט ניט זינדיקן5
  ,בַאקלערט אין אַײער הַארצן אױף אַײער געלעגער

  .ֶסָלה. און װערט ַאנטשװיגן
  ,לַאכטָאּפֿפער ֿפון גערעכטיקײט שלַאכט ש6

  .און ֿפַארזיכערט אַײך אױף גָאט

  ?װער װעט אונדז װַײזן גוטס:  ֿפיל זָאגן7
  .הײב דָאס ליכט ֿפון דַײן ּפנים אױף אונדז, גָאט

  , הָאסט מיר געגעבן מער ִׂשמחה אין הַארצן8
  .װי בעת זײער ּתֿבואה און זײער װַײן זַײנען ֿפיל

  , זיך ַאזױ שלָאף איך אַײן בשלום װי איך לײג9
  .װָארום דו גָאט מַאכסט מיך װױנען בַאזונדער אין זיכערקײט

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער אױף נחילות1
  .גָאט,  ֿפַארנעם מַײנע װערטער2

  .מערק מַײן זיֿפצעניש
  ,מַײן קיניג און מַײן גָאט,  הָארך צום ָקול ֿפון מַײן געשרײ3

  .װָארום צו דיר טו איך בעטן

  ,ֿפרימָארגנס הער צו מַײן ָקול,  יהוה4
  .און קוק אױס, ֿפרימָארגנס טענה איך צו דיר

  , װָארום ניט ַא גָאט װָאס װיל אומרעכט ביסטו5
  .בַײ דיר קען ניט װַײלן קײן שלעכטס

  , ּפרָאלער קענען ניט שטײן ֿפַאר דַײנע אױגן6
  .ון אומרעכטהָאסט ֿפַײנט ַאלע טוער ֿפ

  ; ברענגסט אונטער די װָאס רעדן ליגן7
  .דעם מַאן ֿפון בלוט און בַאטרוג ֿפַאראומװערדיקט גָאט

  , ָאבער איך װעל קומען אין דַײן הױז דורך דַײן גרױס גענָאד8
  איך װעל מיך בוקן אין דַײן הײליקן טעמּפל

  .צװישן דַײנע ֿפָארכטער
  ײטֿפיר מיך אין דַײן גערעכטיק,  גָאט9

  ,ֿפון װעגן מַײנע לױערער
  .מַאך גלַײך דַײן װעג ֿפַאר מיר

  , װָארום ניטָא אין זײער מױל קײן ריכטיקײט10



  ּתהלים

ו

  ,זײער אינגעװײד איז ַאן אונטערגַאנג
  ;ַאן ָאֿפענער קֿבר איז זײער קעל

  .זײער צונג מַאכן זײ גלַאט
  , ֿפַארמשּפט זײ גָאט11

  ;זָאלן זײ ֿפַאלן דורך זײערע בַארָאטן
  ,ַארשטױס זײ ֿפַאר זײערע ֿפיל ֿפַארברעכןֿפ

  .װַײל זײ הָאבן װידערשּפעניקט ָאן דיר
  ,װעלן זיך ֿפרײען,  און ַאלע װָאס שיצן זיך אין דיר12

  ,װָארום װעסט זײ בַאשירעמען, אײביק װעלן זײ זינגען
  און די ליבהָאבער ֿפון דַײן נָאמען

  .װעלן זַײן לוסטיק מיט דיר
  ,גָאט, סט דעם צדיק װָארום דו בענטש13

  .װי ַא ּפַאנצער מיט גוטװיליקײט רינגלסטו אים ַארום

  

  ; אױף שמינית, מיט סטרונעשּפיל,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן

  ,גָאט,  ניט אין דַײן ּכעס זָאלסטו מיך מוסרן2
  .און ניט אין דַײן גרימצָארן זָאלסטו מיך שטרָאֿפן

  ,װָארום איך װער ֿפַארשניטן, גָאט,  מיך לַײטזעליק3
  ,װָארום מַײנע בײנער זַײנען דערשרָאקן, גָאט, הײל מיך

  , און מַײן זעל איז דערשרָאקן זײער4
  ?ביז װַאנען, און דו גָאט

  ,דערלײז מַײן זעל, גָאט,  קער זיך אום5
  .העלף מיך ֿפון װעגן דַײן גענָאד

  ,ונג װָארום ניטָא אין טױט דַײן דערמָאנ6
  ?אין אונטערערד װער װעט דיך לױבן

  , איך בין מיד ֿפון מַײן זיֿפצן7
  ,איך בַאװַאש ַאלע נַאכט מַײן געלעגער

  .איך מַאך צעגײן אין מַײנע טרערן מַײן בעט
  , מַאט געװָארן ֿפון קומער איז מַײן אױג8

  .ַאלט געװָארן ֿפון װעגן ַאלע מַײנע ֿפַײנט
  ,ַאלע טוער ֿפון אומרעכט,  קערט אַײך ָאּפ ֿפון מיר9

  .װָארום גָאט הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון מַײן געװײן
  , גָאט הָאט געהערט מַײן געבעט10



  ּתהלים

ז

  .גָאט נעמט ָאן מַײן ּתֿפילה
   ֿפַארשעמט און דערשרָאקן זײער11

  ;װעלן װערן ַאלע מַײנע ֿפַײנט
  .זײ װעלן ָאּפטרעטן ֿפַארשעמט אין ַא רגע

  

װָאס ער הָאט געזונגען צו גָאט ֿפון װעגן , ִודן ַא ִשָגעון ֿפון ָד1
  .ּכּוש דעם בנימינער

  ,אין דיר הָאב איך מיך געשיצט,  יהוה מַײן גָאט2
  ,און זַײ מיך מציל, העלף מיך ֿפון ַאלע מַײנע נָאכיָאגער

  , מע זָאל ניט ֿפַארצוקן װי ַא לײב מַײן זעל3
  .און קײנער זָאל ניט מציל זַײן, צערַײסן

  ,אױב איך הָאב ַאזױ װָאס געטָאן, וה מַײן גָאט יה4
  ,אױב אומרעכט איז דָא אין מַײנע הענט

  , אױב איך הָאב געטָאן בײז מַײן גוטן ֿפרַײנט5
  ,ָאדער בַארױבט צו מָאל מַײן אומזיסטיקן ֿפַײנט

  , זָאל דער ׂשונא מיך נָאכיָאגן און דערגרײכן6
  ,און טרעטן צו דער ערד מַײן לעבן

  .ן ּכֿבוד אין שטױב לײגןאון מַײ
  .ֶסָלה

  ,אין דַײן ּכעס, גָאט,  שטײ אױף7
  ,דערהײב דיך אין גרימצָארן קעגן מַײנע ֿפַײנט

  .און דערװעק ֿפַאר מיר דעם משּפט װָאס דו הָאסט ָאנגעזָאגט
  , און װי די עדה ֿפון די ֿפעלקער דיך רינגלט ַארום8

  .קער זיך אום איבער איר צו דער הײך

  ,גָאט, משּפט מיך, װָאס משּפטסט די ֿפעלקער,  גָאט9
  .לױט מַײן גערעכטיקײט און לױט מַײן ערלעכקײט אין מיר

  , זָאל שױן זיך עקן דָאס בײז ֿפון די רָשעים10
  ;און דו זָאלסט אױֿפריכטן דעם צדיק

  ,װָארום דו ּפרּוװסט די הערצער און נירן
  .גָאט דו גערעכטער

  ; מַײן בַאשיץ איז אױף גָאט11
  .ער העלֿפט די רעכטֿפַארטיקע הערצער



  ּתהלים

ח

  , גָאט איז ַא גערעכטער ריכטער12
  .און ַא צערנדיקער גָאט ַאלע טָאג

  ,ער שלַײֿפט נָאכַאנַאנד זַײן שװערד,  ֿפַאר װָאר13
  .ער שּפַאנט זַײן בױגן און שטעלט אים ָאן

  , און ער גרײט זיך ָאן געצַײג ֿפון טױט14
  .זַײנע ֿפַײלןער מַאכט ברענעדיק שַארף 

  ,ער ַאנטֿפַאנגט אומרעכט,  זע15
  .און געבערט ליגן, און ער טרָאגט אומגליק

  , ער גרָאבט ַא גרוב און הױלט זי אױס16
  ,און ֿפַאלט אין דעם ָאּפגרונט װָאס ער מַאכט

  , זַײן אומרעכט װעט זיך אומקערן אױף זַײן קָאּפ17
  .ברעךאון אױף זַײן שַארבן װעט נידערן זַײן ֿפַאר

  , איך װעל לױבן גָאט לױט זַײן גערעכטיקײט18
  .און בַאזינגען דעם נָאמען ֿפון גָאט דעם אױבערשטן

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן; אױף ִגּתית,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  , גָאט אונדזער הַאר2

  ,װי ּפרַאכטיק איז דַײן נָאמען אױף דער גַאנצער ערד
  !ַאנץ איז איבער די הימלעןַאז דער לױב ֿפון דַײן גל

   ֿפון דעם מױל ֿפון עוֿפעלעך און זױגעדיקע3
  ;הָאסטו בַאֿפעסטיקט דַײן מַאכט

  – ֿפון װעגן דַײנע ֿפַײנט
  .ּכדי שטיל צו מַאכן דעם ׂשונא און רַאכענעמער

  ,דָאס װערק ֿפון דַײנע ֿפינגער,  ַאז איך זע די הימלען4
  – אױֿפגעשטעלטדי לֿבנה און שטערן װָאס דו הָאסט 

  ?ַאז דו זָאלסט אים געדענקען,  װָאס איז ַא מענטש5
  ?ַאז דו זָאלסט אים דערמָאנען, און ַא מענטשנקינד

  , װָארום הָאסט אים געמַאכט שיר ניט מינער ֿפון גָאט6
  .און מיט ּכֿבוד און שײנקײט בַאקרײנסטו אים

  ,ט מַאכסט אים געװעלטיקן איבער די װערק ֿפון דַײנע הענ7
  ;ַאלצדינג הָאסטו געלײגט אונטער זַײנע ֿפיס

  , שָאף און רינדער ַאלע8



  ּתהלים

ט

  ;און ַאֿפילו חיות ֿפון ֿפעלד
  – און די ֿפישן ֿפון ים,  דעם ֿפױגל ֿפון הימל9

  .װָאס נָאר עס ציט דורך די שטעגן ֿפון ימען

  , גָאט אונדזער הַאר10
  !װי ּפרַאכטיק איז דַײן נָאמען אױף דער גַאנצער ערד

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן; ַלֵבן-אױף מות,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  , איך װעל לױבן גָאט מיט מַײן גַאנצן הַארצן2

  .איך װעל דערצײלן ַאלע דַײנע װּונדער
  , איך װעל זיך ֿפרײען און לוסטיק זַײן מיט דיר3

  ;דו העכסטער, איך װעל בַאזינגען דַײן נָאמען
  , קערן זיך ַאהינטער װען מַײנע ֿפַײנט4

  ,װערן געשטרױכלט און גײען אונטער ֿפַאר דיר
  , װָארום הָאסט געטָאן מַײן משּפט און מַײן רעכט5

  .דו ריכטער גערעכטער, הָאסט זיך געזעצט אױֿפן טרָאן
  , הָאסט ָאנגעשרִיען אױף די ֿפעלקער6

  ,הָאסט אונטערגעברַאכט דעם ָרשע
  זײער נָאמען הָאסטו אױסגעמעקט

  .אױף אײביק און שטענדיק
  ;ֿפַארלענדט זַײנען די חורֿבות אױף ּתמיד,  דו ֿפַײנט7

  ,און שטעט הָאסטו אױסגעריסן
  ,זײער זכר איז אונטערגעגַאנגען

  , ָאבער גָאט װעט אײביק בלַײבן8
  ;ער שטעלט אױף צום משּפט זַײן טרָאן

  , און ער װעט משּפטן די װעלט מיט גערעכטיקײט9
  .ן די ֿפעלקער מיט יושרער װעט דן זַײ

  , און גָאט װעט זַײן ַא ֿפעסטונג דעם געדריקטן10
  .ַא ֿפעסטונג אין צַײטן ֿפון נױט

  , און ֿפַארזיכערן װעלן זיך אױף דיר די װָאס קענען דַײן נָאמען11
  .גָאט, װָארום דו ֿפַארלָאזט ניט די װָאס זוכן דיך

  ,בַאװױנער ֿפון ִציון,  זינגט צו גָאט12
  .צײלט צװישן די ֿפעלקער זַײנע מעׂשיםדער



  ּתהלים

י

  , װָארום דער אױֿפמָאנער ֿפון בלוט געדענקט זײ13
  .ער ֿפַארגעסט ניט דָאס געשרײ ֿפון די ֿפַארליטענע

  ,גָאט,  לַײטזעליק מיך14
  ,זע מַײן ּפַײן ֿפון מַײנע ֿפַײנט

  ;מַײן דערהײבער ֿפון די טױערן ֿפון טױט
  ,דַײן לױב ּכדי איך זָאל דערצײלן ַאל 15

  .אין די טױערן ֿפון טָאכטער ִציון מיך ֿפרײען מיט דַײן הילף

  , אַײנגעזונקען זַײנען די ֿפעלקער16
  ,אין דער גרוב װָאס זײ הָאבן געמַאכט
  אין דער נעץ װָאס זײ הָאבן בַאהַאלטן

  .איז בַאצװּונגען זײער ֿפוס
  , גָאט איז בַאװּוסט געװָארן17

  – ער הָאט ַא משּפט געטָאן
  אין דעם װערק ֿפון זַײנע הענט

  .ִהָגיון ֶסָלה. איז געשטרױכלט געװָארן דער ָרשע

  –  די רָשעים װעלן ָאנקומען אין אונטערערד18
  .ַאלע ֿפעלקער װָאס ֿפַארגעסן ָאן גָאט

  , װָארום ניט שטענדיק װעט ֿפַארגעסן זַײן דער אֿביון19
  .רן זַײן אױף אײביקדי הָאֿפענונג ֿפון די ָארימע װעט ניט ֿפַארלָא

  ,זָאל דער מענטש ניט ֿפַארשַײט זַײן, גָאט,  שטײ אױף20
  .זָאלן געמשּפט װערן די ֿפעלקער ֿפַאר דיר

  ;ַא מורא אױף זײ, גָאט,  טו21
  .ֶסָלה. זָאלן װיסן די ֿפעלקער ַאז זײ זַײנען נָאר מענטשן

  

  ,שטײסטו ֿפון דער װַײטן, גָאט,  ֿפַאר װָאס1
  ?זיך אין צַײטן ֿפון נױטֿפַארהױלסטו 

  ; מיט גאװה ֿפון ָרשע יָאגט מען דעם ָארימַאן2
  !זָאלן זײ געכַאּפט װערן אין די ּפלענער װָאס זײ הָאבן אױסגעקלערט

  , װָארום דער ָרשע ּפרָאלט אין דער ּתאװה ֿפון זַײן זעל3
  .ער שּפָאט ֿפון גָאט: און דער גײציקער רימט זיך

  ;מע מָאנט ניט: דעם שטָאלץ ֿפון זַײן ּפנים דער ָרשע זָאגט אין 4
  .זַײנען ַאלע זַײנע טרַאכטונגען, ”ניטָא קײן גָאט„



  ּתהלים

  , זַײנע װעגן בַאגליקן צו יעטװעדער צַײט5
  ;װַײט איבער אים זַײנען דַײנע משּפטים

  .ער בלָאזט אױף זײ – ַאלע זַײנע ֿפַײנט
  ,איך װעל ניט אומֿפַאלן:  ער זָאגט אין זַײן הַארצן6

  .דורות ניט זַײן אין קײן בײז-אױף ָדור
  ,און מיט בַאטרוג און דריקונג,  מיט קללות איז ֿפול זַײן מױל7

  .אונטער זַײן צונג איז אומרעכט און ֿפַארברעכן
  , ער זיצט אין לױער ֿפון די געהעֿפטן8

  ;אין ֿפַארבָארגענישן הרגעט ער דעם אומשולדיקן
  .קלעכןזַײנע אױגן לָאקערן אױֿפן אומגלי

  , ער לױערט אין ֿפַארבָארגעניש װי ַא לײב אין זַײן צודעק9
  ;ער לױערט צו כַאּפן דעם ָארימַאן

  .ַאז ער ציט אים אין זַײן נעץ, ער כַאּפט דעם ָארימַאן
  ,ער בײגט זיך,  ער דריקט זיך10

  .ביז די אומגליקלעכע ֿפַאלן אין זַײנע קלױען
  ;געסן הָאט גָאטֿפַאר:  ער זָאגט אין זַײן הַארצן11

  .ער װעט אױף אײביק ניט זען, ער הָאט ֿפַארבָארגן זַײן ּפנים

  ,הײב אױף דַײן הַאנט, גָאט,  שטײ אױף יהוה12
  .זָאלסט ניט ֿפַארגעסן די געדריקטע

  , ֿפַאר װָאס לעסטערט דער ָרשע גָאט13
  ?דו מָאנסט ניט: זָאגט אין זַײן הַארצן

  ,וקסט צו לַײד און קומערװָארום דו ק;  דו הָאסט געזען14
  .ּכדי זײ צו ֿפַארגלעטן מיט דַײן הַאנט

  , אױף דיר ֿפַארלָאזט זיך דער אומגליקלעכער15
  .דעם עלנדן ביסט דו געװען ַא העלֿפער

  ,צעברעך דעם ָארעם ֿפון דעם ָרשע
  און בַײם שלעכטן זָאלסטו זוכן זַײן בײז

  .ביז װעסט מער ניט געֿפינען
  ,ך אײביק און שטענדיק גָאט איז ַא מל16

  .די ֿפעלקער גײען אונטער ֿפון זַײן לַאנד
  ;גָאט,  דָאס קרעכצן ֿפון די ֿפַארליטענע הָאסטו צוגעהערט17

  ;נַײגסט צו דַײן אױער, ֿפעסטיקסט זײער הַארץ
  ; צו טָאן רעכט דעם יתום און דעם געדריקטן18

  .ַאז קײן מענטש ֿפון דער ערד זָאל מער ניט שרעקן



  ּתהלים

יא

יב

  .ֿפון ָדִודן, ַאר דעם געזַאנגמַײסטער ֿפ1
  ;אין גָאט טו איך מיך שיצן
  :װי קענט איר זָאגן צו מַײן זעל

  ?”איר ֿפױגלען, צו אַײער בַארג! ַאנטלױף„
  ,די רָשעים שּפַאנען דעם בױגן,  װָארום זע2

  ,זײ הָאבן ָאנגעשטעלט זײער ֿפַײל אױֿפן שטריקל
  ַארטיקע הערצערצו שיסן אין דער ֿפינצטער די רעכטֿפ

  , ַאז די גרונטזַײלן װערן צעשטערט3
  ?דער צדיק װָאס הָאט אױֿפגעטָאן

  , גָאט איז אין זַײן הײליקן טעמּפל4
  ;זַײן טרָאן איז אין הימל – גָאט

  ,זַײנע אױגן זעען
  .זַײנע ברעמען ּפרּוװן די מענטשנקינדער

  , גָאט ּפרּוװט דעם צדיק און דעם ָרשע5
  .הָאט ֿפַײנט זַײן זעל, ט ליב רױבאון דעם װָאס הָא

   ער װעט מַאכן רעגענען אױף די רָשעים6
  ;און שװעבל, ֿפַײער, קױלן

  און ַא ברענעדיקער װינט
  .איז זײער צוגעטײלטער ָּכוס

  ;גערעכטיקײט הָאט ער ליב,  װָארום גערעכט איז גָאט7
  .די רעכטֿפַארטיקע װעלן זען זַײן ּפנים

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן; אױף שמינית, סטער ֿפַאר דעם געזַאנגמַײ1
  ,װָארום געענדיקט הָאבן זיך די ֿפרומע, גָאט,  העלף2

  .װָארום אױסגעגַאנגען זַײנען די געטרַײע ֿפון די מענטשנקינדער
  , ֿפַאלש רעדן זײ אײנער מיטן ַאנדערן3

  .מיט ַא צװײִיקן הַארצן רעדן זײ, מיט ַא גלַאטער ליּפ

  ,רשנַײדן ַאלע גלַאטע ליּפן גָאט זָאל ֿפַא4
  !די צונג װָאס רעדט גרױס

  ,מיט אונדזער צונג זַײנען מיר שטַארק:  די װָאס זָאגן5
  ?װער איז אונדז ַא הַאר, אונדזערע ליּפן זַײנען מיט אונדז



  ּתהלים

יג

  , ֿפון װעגן דער בַארױבונג ֿפון די ָארימע6
  ,ֿפון װעגן דעם קרעכצן ֿפון די בַאדערֿפטיקע

  , איך אױֿפשטײןַאצונד װעל
  ;זָאגט גָאט

  איך װעל בַאשערן מיט הילף
  .דעם װָאס מע בלָאזט אױף אים

  , די װערטער ֿפון גָאט זַײנען רײנע װערטער7
  ,זילבער געשמָאלצן אין ַא טיגל אױף דער ערד

  .זיבן מָאל געלַײטערט

  , דו גָאט װעסט זײ היטן8
  .װעסט זײ אײביק בַאהיטן ֿפון דָאזיקן ָדור

  ,טום גײען אום די רָשעים אומע9
  .װען געמײנקײט װערט דערהױבן בַײ די מענטשנקינדער

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ?װעסטו מיך ּתמיד ֿפַארגעסן, גָאט,  ביז װַאנען2

  ?ביז װַאנען װעסטו ֿפַארבָארגן דַײן ּפנים ֿפון מיר
  , זיך ביז װַאנען װעל איך הַאלטן עצות בַײ3

  ?מיט קומער אין מַײן הַארצן דורכן טָאג
  ?ביז װַאנען װעט מַײן ֿפַײנט זיך דערהײבן אױף מיר

  ,יהוה מַײן גָאט, ענטֿפער מיר, צו- קוק4
  ;איך זָאל ניט אַײנשלָאֿפן צום טױט, דערלַײכט מַײנע אױגן

  : מַײן ֿפַײנט זָאל ניט זָאגן5
  ;איך בין אים בַײגעקומען

  ,ָאלן זיך ניט ֿפרײעןמַײנע ָׂשונאים ז
  .ַאז איך װעל אומֿפַאלן

  ; ָאבער איך ֿפַארזיכער מיך אױף דַײן ֶחסד6
  ;מַײן הַארץ װעט זיך ֿפרײען מיט דַײן הילף

  ,איך װעל זינגען צו גָאט
  .װָאס ער הָאט מיר גוטס געטָאן

  



  ּתהלים

יד

טו

  .ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  !ניטָא קײן גָאט: ן הַארצןדער נידערטרעכטיקער זָאגט אין זַײ

  ,אומװערדיק בַאגײען זײ זיך, ֿפַארדָארבן זַײנען זײ
  .קײנער טוט ניט קײן גוטס

  , גָאט הָאט ֿפון הימל געלוגט אױף די מענטשנקינדער2
  .צו זען אױב ֿפַארַאן ַא ֿפַארשטַאנדיקער װָאס זוכט גָאט

  ,ןַאלע זַײנען זײ ֿפַארדָארב,  איטלעכער איז ָאּפגעקערט3
  .ניט צו מָאל אײנער, קײנער טוט ניט קײן גוטס

  ,דערשּפירן װעלן ַאלע טוער ֿפון אומרעכט,  ֿפַאר װָאר4
  ,די װָאס עסן מַײן ֿפָאלק װי מע עסט ברױט

  .די װָאס רוֿפן ניט גָאט

  , ָאן ַאנגסטן זײ אין ַאנגסט5
  .װָארום גָאט איז מיט דעם גערעכטן ָדור

  ,ן מַאכט איר צו שַאנד די טרַאכטונג ֿפון ָארימַא6
  .ָאבער גָאט איז זַײן בַאשיצונג

  ! װען קומט ֿפון ִציון די ישועה ֿפון יׂשראל7
  ,װען גָאט קערט אום די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון זַײן ֿפָאלק

  .װעט זיך ֿפרײען יׂשראל, װעט לוסטיק זַײן יעקֿב

  

  . ַא מזמור ֿפון ָדִודן1
  ?עצעלטװער קען װױנען אין דַײן ג, גָאט

  ?װער קען רוען אױף דַײן הײליקן בַארג
  , דער װָאס גײט ערלעך און טוט גערעכטיקײט2

  ;און רעדט אמת אין זַײן הַארצן
  , ניט געטרָאגן קײן רכילות אױף זַײן צונג3

  ,ניט געטָאן זַײן חֿבר קײן ָרעה
  ;און ניט ֿפַארליטן קײן שַאנד אױף זַײן נָאנטן

  ,ט אין זַײנע אױגן דער ִנֿבזה איז ֿפַארַאכ4
  ;און די גָאטסֿפָארכטיקע גיט ער ּכֿבוד

  ;און ענדערט ניט, ער הָאט געשװָארן זיך צום בײזן
  , זַײן געלט הָאט ער ניט געגעבן אױף צינדזן5



  ּתהלים

טז

יז

  ;און שוחד קעגן ַאן אומשולדיקן ניט גענומען
  .דער װָאס טוט דָאס װעט קײן מָאל ניט אומֿפַאלן

  

  .ִודן ַא ִמכָּתם ֿפון ָד1
  ,גָאט, בַאהיט מיך

  .װָארום איך הָאב מיך בַאשיצט אין דיר
  ,מַײן הַאר ביסטו:  הָאסט געזָאגט צו גָאט2

  .מַײן גוטס איז בלױז בַײ דיר
  , די הײליקע װָאס זַײנען אױף דער ערד3

  .זײ זַײנען די ֿפירשטן װָאס ַאל מַײן בַאגער איז צו זײ
איך װעל ניט ; לן צו ַאן ַאנדערן זָאלן מערן זײערע געצן די װָאס אַײ4

  ,גיסן זײערע גיסָאּפֿפער ֿפון בלוט
  .און ניט נעמען זײערע נעמען אױף מַײנע ליּפן

  ; גָאט איז מַײן בַאשערטער טײל און מַײן בעכער5
  .דו הַאלטסט אױף מַײן גורל

  , חלקים זַײנען מיר צוגעֿפַאלן ליבלעכע6
  .ַא שײנע נחלה איז מיר ָאנגעקומען, יָא
  ,װָאס ער הָאט מיר גערָאטן,  איך לױב גָאט7
  .אין די נעכט הָאבן מיך מַײנע נירן געלערנט, יָא
  , איך הַאלט גָאט ֿפַאר מיר ּתמיד8

  .װעל איך ניט אומֿפַאלן, װָארום ַאז ער איז בַײ מַײן רעכטער הַאנט
  ,און לוסטיק מַײן זעל,  דרום איז ֿפרײלעך מַײן הַארץ9

  .ט אין זיכערקײטאױך מַײן לַײב רו
  , װָארום װעסט ניט איבערלָאזן מַײן זעל צו דער אונטערערד10

  .װעסט ניט לָאזן דַײן ֿפרומען זען די גרוב
  ; װעסט מיך מַאכן װיסן דעם װעג ֿפון לעבן11

  ,ַא זעטיקײט ֿפון ֿפרײדן איז ֿפַאר דַײן ּפנים
  .ּתענוגים אין דַײן רעכטער הַאנט אײביק

  

  .ון ָדִודן ַא ּתֿפילה ֿפ1
  ,גערעכטיקײט, גָאט, הער צו

  ,הָארך צו מַײן געשרײ



  ּתהלים

  .ֿפַארנעם מַײן ּתֿפילה ֿפון ליּפן ָאן ֿפַאלשקײט
  , ֿפון ֿפַאר דיר זָאל מַײן משּפט ַארױסגײן2

  .דַײנע אױגן זָאלן זען די ריכטיקײט
  , הָאסט געּפרּוװט מַײן הַארץ3

  ,הָאסט נָאכגעזוכט בַײ נַאכט
  און ניט געֿפונען, טערטהָאסט מיך געלַײ

  .איך זָאל טרַאכטן װָאס דַארף ניט ַאריבער מַײן מױל
  , אין מעׂשים ֿפון מענטשן4

  ,לױטן װָארט ֿפון דַײנע ליּפן, הָאב איך
  .מיך געהיט ֿפון די װעגן ֿפון דעם ֿפַארשַײטן

  , מַײנע טריט הָאבן זיך געהַאלטן ָאן דַײנע שטעגן5
  . מַײנע ֿפיסניט אױסגעגליטשט הָאבן זיך

  ;גָאט, װָארום דו װעסט מיר ענטֿפערן,  איך הָאב דיך גערוֿפן6
  .הער צו מַײן װָארט, נַײג דַײן אױער צו מיר

  דו װָאס העלֿפסט,  מַאך װּונדערלעך דַײנע חסדים7
  .די װָאס שיצן זיך ֿפון ָאנֿפַאלער אין דַײן רעכטער הַאנט

  , היט מיך װי ַא שװַארצַאּפל ֿפון אױג8
  ין שָאטן ֿפון דַײנע ֿפליגלען זָאלסטו מיך ֿפַארבָארגןא
  , ֿפון די רָשעים װָאס בַארױבן מיך9

  .מַײנע ָׂשונאים אום לעבן װָאס רינגלען מיך ַארום
  , זײער ֿפעט הַארץ הָאבן זײ ֿפַארשלָאסן10

  .מיט זײער מױל רעדן זײ הָאֿפערדיק
  ,מגערינגלט אױף אונדזער טריט הָאבן זײ ַאצונד אונדז ַארו11

  .זײערע אױגן שטעלן זײ ָאן אונדז צו נַײגן צו דער ערד
  , ער איז געגליכן צו ַא לײב װָאס גלוסט צו ֿפַארצוקן12

  .און צו ַא יונגלײב װָאס זיצט אין ֿפַארבָארגענישן

  ,װַארף אים ַאנידער, גײ אים ַאקעגן, גָאט,  שטײ אױף13
  ,ט דַײן שװערדמַאך ַאנטרינען מַײן זעל ֿפון דעם ָרשע מי

  – מיט דַײן הַאנט, גָאט,  ֿפון מענטשן14
  ,װָאס זײער חלק איז בַײם לעבן, ֿפון מענטשן ֿפון דער װעלט

  ;און מיט דַײן שַאץ ֿפילסטו ָאן זײער בױך
  ,זַאט זַײנען זײערע קינדער

  .און זײ לָאזן זײער שֿפע צו זײערע יונגע



  ּתהלים

יח

  ,יקײט איך ָאבער װעל זען דַײן ּפנים אין גערעכט15
  .איך װעל מיך זעטן אױֿפן װָאר מיט דַײן געשטַאלט

  

ֿפון , ֿפון דעם קנעכט ֿפון גָאט;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
װָאס הָאט גערעדט צו גָאט די װערטער ֿפון דעם , ָדִודן

דָאזיקן געזַאנג אין דעם טָאג װָאס גָאט הָאט אים מציל געװען ֿפון 
 און 2. און ֿפון דער מַאכט ֿפון ָשאולן, ֿפַײנטדער הַאנט ֿפון ַאלע זַײנע 

  :ער הָאט געזָאגט

  ;יהוה מַײן שטַארקײט, איך הָאב דיך ליב
  , גָאט איז מַײן ֿפעלדז און מַײן ֿפעסטונג3

  .און דער װָאס מַאכט מיך ַאנטרינען
  ,מַײן גָאט איז מַײן ֿפעלדז װָאס איך שיץ מיך אין אים

  .מַײן טורעם, ן מַײן הילףמַײן שילד און דער הָארן ֿפו
  !געלױבט איז יהוה:  איך רוף4

  .און ֿפון מַײנע ֿפַײנט װער איך געהָאלֿפן

  , ַארומגערינגלט הָאבן מיך שטריק ֿפון טױט5
  .און טַײכן ֿפון אונטערגַאנג הָאבן מיך געשרָאקן

  , שטריק ֿפון אונטערערד הָאבן מיך ַארומגעקניּפט6
  .נעצן ֿפון טױטַאקעגנגעקומען זַײנען מיר 

  , הָאב איך אין מַײן נױט גערוֿפן צו יהוה7
  ;און צו מַײן גָאט הָאב איך געשרִיען

  ,הָאט ער געהערט ֿפון זַײן טעמּפל מַײן ָקול
  .און מַײן געשרײ ֿפַאר אים איז געקומען אין זַײנע אױערן

  , און געשָאקלט און געװַאקלט הָאט זיך די ערד8
  ;ן די בערג הָאבן געציטערטאון די גרונטֿפעסטן ֿפו

  .װַײל ער הָאט געצערנט, זיך געשָאקלט
  , ַא רױך איז אױֿפגעגַאנגען אין זַײן נָאז9

  ;און ֿפון זַײן מױל הָאט ַא ֿפַײער ֿפַארצערט
  .קױלן הָאבן געברענט ֿפון אים

  , און ער הָאט גענַײגט דעם הימל און גענידערט10
  .מיט ַא נעבל אונטער זַײנע ֿפיס

  , און ער איז געריטן אױף ַא ּכרוֿב און געֿפלױגן11



  ּתהלים

  .און געשװעבט אױף ֿפליגלען ֿפון װינט
  , ער הָאט געמַאכט ֿפינצטערניש זַײן בַאהעלטעניש12

  – זַײן בַײדל ַארום אים
  .װָאלקנס געדיכטע, ַא חושך ֿפון װַאסערן

   ֿפון דעם שימער ֿפַאר אים זַײנען זַײנע װָאלקנס צעגַאנגען13
  . הָאגל און ֿפַײערקױלןאין
  , און געדונערט אין הימל הָאט גָאט14

  ,און דער העכסטער הָאט ַארױסגעלָאזט זַײן ָקול
  .מיט הָאגל און ֿפַײערקױלן

  , און ער הָאט ַארױסגעשיקט זַײנע ֿפַײלן און זײ צעשּפרײט15
  .און זײ ֿפַארטומלט, און בליצן געשָאסן

  ,הָאבן זיך בַאװיזן און די גרָאבנס ֿפון װַאסערן 16
  ,און די גרונטֿפעסטן ֿפון דער װעלט זַײנען ַאנטּפלעקט געװָארן

  ,גָאט, ֿפון דַײן ָאנגעשרײ
  .ֿפון דעם ָאטעמבלָאז ֿפון דַײן נָאז

  , ער הָאט אױסגעשטרעקט ֿפון דער הײך און מיך גענומען17
  .מיך ַארױסגעצױגן ֿפון װַאסערן גרױסע

  ,ֿפון מַײן מַאכטיקן ֿפַײנט ער הָאט מיך מציל געװען 18
  .װען זײ זַײנען געװען שטַארקער ֿפון מיר, און ֿפון מַײנע ָׂשונאים

  , זײ זַײנען מיר ַאקעגנגעקומען אין טָאג ֿפון מַײן ברָאך19
  .ָאבער גָאט איז מיר צום ָאנלען געװען

  , און ער הָאט מיך ַארױסגעֿפירט אין דערברײטערניש20
  . ער הָאט מיך בַאגערטװַײל, מיך ַארױסגעצױגן

  , גָאט הָאט מיר ֿפַארגָאלטן לױט מַײן גערעכטיקײט21
  .לױט דער רײנקײט ֿפון מַײנע הענט הָאט ער מיר אומגעקערט

  , װָארום איך הָאב געהיט די װעגן ֿפון יהוה22
  .און ניט ֿפַארברָאכן ַאקעגן מַײן גָאט

  , װָארום ַאלע זַײנע געזעצן זַײנען ֿפַאר מיר23
  .ן זַײנע חוקים טו איך ניט ָאּפ ֿפון מיראו
  , און איך בין געװען צו אים גַאנץ24

  .און הָאב מיך געהיט ֿפון מַײן זינדיקײט
  , דרום הָאט מיר גָאט אומגעקערט לױט מַײן גערעכטיקײט25

  .לױט דער רײנקײט ֿפון מַײנע הענט ֿפַאר זַײנע אױגן



  ּתהלים

  , מיט דעם גענָאדיקן װַײזטו זיך גענָאדיק26
  .מיט דעם ערלעכן מַאן װַײזטו זיך ערלעך

  , מיט דעם רײנעם װַײזטו זיך רײן27
  .און מיט דעם קרומען װַײזטו זיך ֿפַארדרײט

  , װָארום דָאס ָארימע ֿפָאלק טוסטו העלֿפן28
  .און הױכע אױגן דערנידערסטו

  ; װָארום דו מַאכסט לַײכטן מַײן ליכט29
  .טערנישיהוה מַײן גָאט בַאשַײנט מַײן ֿפינצ

  , װָארום מיט דיר לױף איך קעגן ַא מחנה30
  .און מיט מַײן גָאט שּפרינג איך ַא מױער ַאריבער

  ;זַײן װעג איז גַאנץ –  גָאט31
  ;דָאס װָארט ֿפון יהוה איז געלַײטערט

  .ער איז ַא שילד ֿפַאר ַאלע װָאס שיצן זיך אין אים

  ? װָארום װער איז גָאט אױסער יהוה32
  ?ֿפעלדז אחוץ אונדזער גָאטאון װער ַא 

  , דער גָאט װָאס בַאגורט מיך מיט שטַארקײט33
  .און מַאכט גלַײך מַײן װעג

  , ער מַאכט מַײנע ֿפיס גלַײך װי די הינדן34
  .און אױף מַײנע הײכן טוט ער מיך שטעלן

  , ער לערנט מַײנע הענט צו מלחמה35
  .און ַא קוּפערנעם בױגן בײגן ַארָאּפ מַײנע ָארעמס

  , און הָאסט מיר געגעבן דעם שילד ֿפון דַײן הילף36
  ,און דַײן רעכטע הַאנט לענט מיך אונטער

  .און דַײן מילדקײט טוט מיך גרײסן
  , הָאסט דערברײטערט מַײן טריט אונטער מיר37

  .און ניט אױסגעגליטשט הָאבן זיך מַײנע קנעכלעך
  , איך הָאב געיָאגט מַײנע ֿפַײנט און זײ דערגרײכט38

  .און זיך ניט אומגעקערט ביז איך הָאב זײ ֿפַארלענדט
  ;ַאז זײ קענען ניט אױֿפשטײן,  איך הָאב זײ צעהַאקט39

  .זײ זַײנען געֿפַאלן אונטער מַײנע ֿפיס
  , און הָאסט מיך בַאגורט מיט שטַארקײט ֿפַאר מלחמה40

  .הָאסט געבײגט מַײנע קעגנשטײער אונטער מיר
  ,ו געמַאכט מיטן נַאקן צו מיר און מַײנע ֿפַײנט הָאסט41

  .זײ הָאב איך ֿפַארשניטן, און מַײנע ָׂשונאים
  ,און קײן העלֿפער איז ניט געװען,  זײ הָאבן געשרִיען42



  ּתהלים

יט

  .און ער הָאט זײ ניט געענטֿפערט – צו גָאט
  , און איך הָאב זײ צעריבן װי שטױב ֿפַארן װינט43

  .װי גַאסנקױט זײ ַארױסגעװָארֿפן
  ,ך געמַאכט ַאנטרינען ֿפון די קריג ֿפון ֿפָאלק הָאסט מי44

  ;הָאסט מיך געמַאכט ֿפַאר דעם קָאּפ ֿפון די אומות
  ,ַא ֿפָאלק װָאס איך קען ניט טוט מיר דינען

  ; ֿפון הערן מיטן אױער געהָארכן זַײ מיר45
  .די קינדער ֿפון ֿפרעמדן גײען אַײן ֿפַאר מיר

  , ֿפַארװעלקט די קינדער ֿפון דעם ֿפרעמדן װערן46
  .און זײ קומען ציטערנדיק ַארױס ֿפון זײערע ֿפעסטונגען

  ,און געלױבט איז מַײן ֿפעלדז,  עס לעבט יהוה47
  ;און דערהױבן איז דער גָאט ֿפון מַײן הילף

   דער גָאט װָאס גיט מיר נקמות48
  .און אונטערטעניקט די אומות אונטער מיר

  ; ֿפַײנט ער מַאכט מיך ַאנטרינען ֿפון מַײנע49
  ,איבער מַײנע קעגנשטײער דערהײבסטו מיך, יָא

  .ֿפון דעם רױבמענטשן ביסטו מיך מציל
  ,צװישן די ֿפעלקער, גָאט,  דרום לױב איך דיך50

  .און צו דַײן נָאמען טו איך זינגען
  , ער גרײסט די ישועות ֿפון זַײן מלך51

  ,און ער טוט ֶחסד מיט זַײן געזַאלבטן
  . זַײן זָאמען ביז אײביקמיט ָדִודן און מיט

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  , די הימלען דערצײלן דעם ּכֿבוד ֿפון גָאט2

  .און די װערק ֿפון זַײנע הענט זָאגט דער הימלװעלב ָאן
  , ַא טָאג צו ַא טָאג רעדט ַא װָארט3

  ,און ַא נַאכט צו ַא נַאכט גיט צו װיסן
  ,ָארט און ניטָא קײן געשעענישן ניטָא ַא װ4

  ;ָקול װערט ניט געהערט-װּו זײער װידער
  , איבער דער גַאנצער ערד גײט ַארױס זײער קלַאנג5

  .און ביז עק װעלט זײערע רײד
  ;ֿפַאר דער זון הָאט ער געמַאכט ַא געצעלט אין זײ



  ּתהלים

  . און ער גײט ַארױס װי ַא חתן ֿפון זַײן קַאמער6
  .בור צו לױֿפן דעם װעגער ֿפרײט זיך װי ַא ִג

  , ֿפון עק ֿפון די הימלען איז זַײן אױסגַאנג7
  ,און זַײן ַארומדרײ איז ביז זײערע עקן
  .און ניטָא קײן ֿפַארבָארגנס ֿפון זַײן היץ

  , די ּתורה ֿפון גָאט איז גַאנץ8
  ;זי דערקװיקט די זעל

  ,דער ָאנזָאג ֿפון גָאט איז זיכער
  .ער מַאכט קלוג דעם נַארן

  , די בַאֿפעלן ֿפון גָאט זַײנען רעכטֿפַארטיק9
  ;זײ דערֿפרײען דָאס הַארץ

  ,דָאס געבָאט ֿפון גָאט איז לױטער
  .עס מַאכט ליכטיק די אױגן

  , די מורא ֿפַאר גָאט איז רײן10
  ;זי בַאשטײט אױף אײביק

  ,די משּפטים ֿפון גָאט זַײנען אמת
  ;זײ זַײנען ַאלע גערעכט

  ,קער ֿפון גָאלד זײ זַײנען גלוסטי11
  ,און ֿפון גינגָאלד ַא סך
  ,און זיסער ֿפון הָאניק

  .און טריֿפהָאניק
  ; אױך דַײן קנעכט װערט געװָארנט אין זײ12

  .אין היטן זײ איז גרױס ׂשַכר ֿפַארַאן
  ? ֿפַארזעען װער קען מערקן13

  .ֿפון ֿפַארבָארגענע טו מיך רײניקן
  ,װיליקע אױך ֿפַארמַײד דַײן קנעכט ֿפון מוט14

  ;זײ זָאלן ניט געװעלטיקן איבער מיר
  ,דענצמָאל װעל איך גַאנץ זַײן

  .און װעל רײן זַײן ֿפון ֿפַארברעך ַא סך
  , זָאלן זַײן צו בַאװיליקונג די װערטער ֿפון מַײן מױל15

  ,און די טרַאכטונג ֿפון מַײן הַארצן ֿפַאר דיר
  .און מַײן דערלײזער, גָאט מַײן ֿפעלדז

  



  ּתהלים

כ

כא

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן; דעם געזַאנגמַײסטער ֿפַאר 1
  , גָאט װעט דיר ענטֿפערן אין טָאג ֿפון נױט2

  .דיך װעט שטַארקן דער נָאמען ֿפון דעם גָאט ֿפון יעקֿב
  , ער װעט שיקן דַײן הילף ֿפון הײליקטום3

  .און ֿפון ִציון װעט ער דיך אונטערלענען
  ,ֿפער ער װעט ַאכטן אױף ַאלע דַײנע שּפַײזָאּפ4

  .ֶסָלה. און דָאס ֿפעטס ֿפון דַײן ברַאנדָאּפֿפער װעט ער ָאננעמען
  , ער װעט דיר געבן לױט דַײן הַארצן5

  .און דַײן יעטװעדער בַארָאט װעט ער דערֿפילן
  , מיר װעלן זינגען אין דַײן ישועה6

  ;און אין נָאמען ֿפון אונדזער גָאט װעלן מיר ַא ֿפָאן הײבן
  . ַאלע דַײנע ֿפַארלַאנגעןגָאט װעט דערֿפילן

  , ַאצונד װײס איך ַאז גָאט העלֿפט זַײן געזַאלבטן7
  ,ער װעט אים ענטֿפערן ֿפון זַײן הײליקן הימל

  .מיט די בַאהילֿפיקע גֿבורות ֿפון זַײן רעכטער הַאנט
  ,און די מיט ֿפערד,  די מיט רַײטװעגן8

  .זער גָאטָאבער מיר װעלן דערמָאנען דעם נָאמען ֿפון יהוה אונד
  , זײ בײגן זיך און ֿפַאלן9

  .און מיר הײבן זיך און שטעלן זיך װידער
  !גָאט, העלף דו

  . זָאל דער קיניג אונדז ענטֿפערן אין טָאג װָאס מיר רוֿפן10

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,מיט דַײן שטַארקײט ֿפרײט זיך דער מלך,  גָאט2

  ! הילף װי זײער לוסטיק איז עראון מיט דַײן
  , דעם בַאגער ֿפון זַײן הַארצן הָאסטו אים געגעבן3

  .ֶסָלה. און דעם ֿפַארלַאנג ֿפון זַײנע ליּפן הָאסטו ניט ֿפַארמיטן
  , װָארום דו טרָאגסט אים ַאנטקעגן ברכות ֿפון גוטס4

  .טוסט ָאן אױף זַײן קָאּפ ֿפון גינגָאלד ַא קרױן
  ;הָאסטו אים געגעבן, עבעטן בַײ דיר לעבן הָאט ער ג5

  .ימים אױף אײביק און שטענדיק-ַאריכת
  , גרױס איז זַײן ּכֿבוד דורך דַײן הילף6

  .גלַאנץ און שײנקײט טוסטו אױף אים ַארױף
  , װָארום דו מַאכסט אים ֿפַאר ַא בענטשונג אױף אײביק7



  ּתהלים

כב

  .דערֿפרײסט אים מיט ִׂשמחה ֿפַאר דַײן ּפנים
  ,לך ֿפַארזיכערט זיך אױף גָאט װָארום דער מ8

  .און דורך דעם ֶחסד ֿפון אױבערשטן װעט ער ניט אומֿפַאלן
  , דַײן הַאנט װעט דערגרײכן ַאלע דַײנע ֿפַײנט9

  .דַײן רעכטע װעט דערגרײכן דַײנע ָׂשונאים
  ; װעסט זײ מַאכן װי ַא ֿפַײעראױװן אין צַײט ֿפון דַײן צָארן10

  ,ַײן ּכעסגָאט װעט זײ אומברענגען אין ז
  .און ַא ֿפַײער װעט זײ ֿפַארצערן

  , זײער ֿפרוכט װעסטו אונטערברענגען ֿפון דער ערד11
  .און זײער זָאמען ֿפון מענטשנקינדער

  ; װָארום זײ הָאבן ָאנגעצױגן שלעכטס קעגן דיר12
  .װעלן זײ ניט אױסֿפירן, זײ הָאבן געטרַאכט בײזע געדַאנקען

  ,ערן דעם רוקן װָארום װעסט זײ מַאכן אומק13
  .מיט דַײנע בױגנשטריק װעסטו צילן אױף זײער ּפנים

  ;אין דַײן שטַארקײט, גָאט,  דערהײב דיך14
  .מיר װעלן זינגען און לױבן דַײן גֿבורה

  

ַא מזמור . השחר-אױף אילת;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .ֿפון ָדִודן

  ?רלָאזןֿפַאר װָאס הָאסטו מיך ֿפַא, מַײן גָאט,  מַײן גָאט2
  .װַײט ֿפון מַײן הילף זַײנען די װערטער ֿפון מַײן געשרײ

  ,און דו ענטֿפערסט ניט, איך רוף בַײ טָאג,  מַײן גָאט3
  .און ניטָא קײן שטילונג ֿפַאר מיר – און בַײ נַאכט

  , דו ביסט דָאך דער הײליקער4
  .װָאס טרָאנט אױף די לױבגעזַאנגען ֿפון יׂשראל

  , ֿפַארזיכערט אונדזערע עלטערן אױף דיר הָאבן זיך5
  .און דו הָאסט זײ דערלײזט, זיך ֿפַארזיכערט

  ,און ַאנטרונען געװָארן,  צו דיר הָאבן זײ געשרִיען6
  .און ניט ֿפַארשעמט געװָארן, אױף דיר זיך ֿפַארזיכערט

  , ָאבער איך בין ַא װָארעם און ניט קײן מענטש7
  .ון ֿפָאלקאון ֿפַארַאכט ֿפ, ַא חרּפה ֿפַאר לַײט

  ,לַאכן ֿפון מיר,  ַאלע װָאס זעען מיך8
  :זײ שָאקלען דעם קָאּפ, זײ צִיען מיט דער ליּפ



  ּתהלים

  ,ער זָאל אים דערלײזן,  זָאל ער זיך ַארױֿפלײגן אױף גָאט9
  .אױב ער טוט אים בַאגערן, אים מציל זַײן

  ,דו הָאסט מיך ַארױסגעצױגן ֿפון מוטערלַײב,  ֿפַאר װָאר10
  .יכערט אױף מַײן מוטערס ברוסטמיך ֿפַארז

  , אױף דיר בין איך ַארױֿפגעװָארֿפן ֿפון געבערמוטער ָאן11
  .ֿפון מַײן מוטערלַײב ָאן ביסט דו מַײן גָאט

  ,װָארום די נױט איז נָאנט,  ניט דערװַײטער זיך ֿפון מיר12
  .װָארום ניטָא װער זָאל העלֿפן

  , ַארומגערינגלט הָאבן מיך ָאקסן ֿפיל13
  .ן ֿפון בשן זַײנען מיך בַאֿפַאלן ַארוםבול
  , זײ הָאבן אױֿפגעשּפַארט זײער מױל אױף מיר14

  .װי ַא לײב װָאס ֿפַארצוקט און ברומט
  , װי װַאסער בין איך צערונען געװָארן15

  ;און ַאלע מַײנע בײנער הָאבן זיך צעשָאטן
  ,מַײן הַארץ איז געװָארן װי װַאקס

  .ײדצעגַאנגען אין מַײנע אינגעװ
  , אױסגעטריקנט װי ַא שַארבן איז מַײן ּכוח16

  ;און מַײן צונג איז צוגעקלעּפט צו מַײן גומען
  .און אין דעם שטױב ֿפון טױט טוסטו מיך לײגן

  , װָארום ַארומגערינגלט הָאבן מיך הינט17
  ,ַא בַאנדע שלעכטסטוער הָאט מיך ַארומגענומען

  .מַײנע הענט און מַײנע ֿפיס – װי ַא לײב
  ; איך קען איבערצײלן ַאלע מַײנע בײנער18

  .זײ קוקן אױף מיר, זײ גלָאצן
  , זײ צעטײלן מַײנע בגדים צװישן זיך19

  .און אױף מַײן מלבוש װַארֿפן זײ גורל
  ,זָאלסט זיך ניט דערװַײטערן,  ָאבער דו גָאט20

  .אַײל מיר צו הילף, מַײן שטַארקײט
  , זַײ מציל ֿפון שװערד מַײן זעל21

  .ער מַאכט ֿפון הונט מַײן אײנאײנציקעֿפון ד
  , העלף מיך ֿפון דעם לײבס מױל22

  .און ֿפון די הערנער ֿפון װיזלטירן זָאלסטו מיר ענטֿפערן

  , איך װעל דערצײלן דַײן נָאמען צו מַײנע ברידער23
  :אין געזעמל װעל איך דיך לױבן



  ּתהלים

כג

  ,טוט אים לױבן,  איר ֿפָארכטער ֿפון גָאט24
  ,גיט אים ּכֿבוד, ֿפון יעקֿבַאל דער זָאמען 

  .ַאל דער זָאמען ֿפון יׂשראל, און הָאט מורא ֿפַאר אים
 װָארום ער ֿפַארַאכט ניט און ֿפַאראומװערדיקט ניט די ּפַײן ֿפון 25

  ,ָארימַאן
  ,און ער ֿפַארבָארגט ניט זַײן ּפנים ֿפון אים

  .הערט ער צו, און ַאז ער שרַײט צו אים
  ;ן מַײן לױב אין ַא גרױס געזעמל ֿפון דיר װעט זַײ26

  .איך װעל בַאצָאלן מַײנע נדרים ַאנטקעגן ֿפַאר זַײנע ֿפָארכטער
  , עסן װעלן די געדריקטע און זַאט זַײן27

  ;לױבן װעלן גָאט די װָאס זוכן אים
  !זָאל אױֿפלעבן אַײער הַארץ אױף אײביק

  ,און זיך אומקערן צו גָאט,  בַאקלערן װעלן זיך28
  ; ֿפון דער ערדַאלע עקן

  און בוקן װעלן זיך ֿפַאר דיר
  .ַאלע משּפחות ֿפון די ֿפעלקער

  , װָארום די מלוכה איז גָאטס29
  .און ער געװעלטיקט איבער די ֿפעלקער

  , עסן ַאלע ֿפעטסן ֿפון לַאנד30
  ,קנִיען ֿפַאר אים, און זיך בוקן

  ,װעלן ַאלע װָאס הָאבן אין שטױב גענידערט
  .ט דערהַאלטן געקענטאון זײער זעל ני

  , די קינדער װעלן אים דינען31
  .ֿפון גָאט װעט דערצײלט װערן דעם קומעדיקן ָדור

  , מע װעט קומען און ָאנזָאגן זַײן גערעכטיקײט32
  .ַאז ער הָאט עס געטָאן – דעם ֿפָאלק װָאס װעט געבָארן װערן

  

  . ַא מזמור ֿפון ָדִודן1
  ,גָאט איז מַײן ּפַאסטוך

  . ניט ֿפעלןמיר װעט
  , אױף גרָאזיקע ֿפיטערּפלעצער מַאכט ער מיך הױערן2

  .בַײ רוִיקע װַאסערן טוט ער מיך ֿפירן
  ; ער דערקװיקט מַײן זעל3

  ער ֿפירט מיך אין ריכטיקע שטעגן



  ּתהלים

כד

  .ֿפון װעגן זַײן נָאמען
  , ַאֿפילו ַאז איך גײ אין טָאל ֿפון טױטשָאטן4

  ,הָאב איך ניט מורא ֿפַאר בײז
  ; דו ביסט מיט מירװָארום

  ,דַײן שטעקן און דַײן ָאנלען
  .זײ טוען מיך טרײסטן

   דו גרײטסט ֿפַאר מיר ַא טיש5
  ;ַאנטקעגן מַײנע ֿפַײנט

  ,הָאסט בַאזַאלבט מיט אײל מַײן קָאּפ
  .מַײן ָּכוס לױֿפט ַאריבער

   נָאר גוטס און גענָאד װעלן מיר נָאכגײן6
  ,ַאלע טעג ֿפון מַײן לעבן

   זיצן אין גָאטס הױזאון איך װעל
  .אױף לַאנגע טעג

  

  . ֿפון ָדִודן ַא מזמור1
  ,גָאטס איז די ערד און איר ֿפולקײט

  .די װעלט און די װױנער אין איר
  , װָארום ער הָאט זי אױף ימען געגרונטֿפעסט2

  .און הָאט זי אױף טַײכן געשטעלט
  ? װער קען ַארױֿפגײן אױף דעם בַארג ֿפון גָאט3

  ? שטײן אין זַײן הײליקן ָארטאון װער קען
  , דער װָאס הָאט רײנע הענט און ַא לױטער הַארץ4

  ,װָאס הָאט מיך ניט דערמָאנט צום ֿפַאלשן
  .און ניט געשװָארן מיט בַאטרוג

  , ער װעט קריגן ַא ברכה ֿפון יהוה5
  .און גענָאד ֿפון דעם גָאט ֿפון זַײן הילף

  ,רשן אים דָאס איז דער ָדור ֿפון די װָאס ֿפָא6
  .ֶסָלה. װָאס זוכן דַײן ּפנים אין יעקֿב

איר , און הײבט אַײך אױף, אַײערע קעּפ, איר טױערן,  הײבט אױף7
  ,אײביקע טירן

  .און זָאל ַארַײנגײן דער קיניג ֿפון ּפרַאכט
  ? װער איז דער קיניג ֿפון ּפרַאכט8



  ּתהלים

הכ

  ,גָאט דער שטַארקער און דער ִגבור
  .גָאט דער ִגבור ֿפון מלחמה

  ,אַײערע קעּפ, איר טױערן,  הײבט אױף9
  ,איר אײביקע טירן, און הײבט אױף

  .און זָאל ַארַײנגײן דער קיניג ֿפון ּפרַאכט
  ? װער איז דער קיניג ֿפון ּפרַאכט10

  .ֶסָלה. ער איז דער קיניג ֿפון ּפרַאכט, גָאט ֿפון צֿבאות

  

  . ֿפון ָדִודן1
  .הײב איך אױף מַײן זעל, גָאט, צו דיר

  ,אױף דיר ֿפַארזיכער איך מיך,  מַײן גָאט2
  ,לָאמיך ניט ֿפַארשעמט װערן

  .זָאלן ניט קװעלן אױף מיר מַײנע ֿפַײנט
  ;ַאלע װָאס הָאֿפן אױף דיר זָאלן ניט ֿפַארשעמט װערן,  יָא3

  .ֿפַארשעמט װערן זָאלן די װָאס ֿפעלשן ֿפַאר גָארנישט
  ,מַאך מיך װיסן, גָאט,  דַײנע װעגן4

  .שטעגן לערן מיךדַײנע 
  ,און לערן מיך,  ֿפיר מיך אין דַײן אמת5

  ;װָארום דו ביסט דער גָאט ֿפון מַײן הילף
  .צו דיר הָאב איך געהָאֿפט ַא גַאנצן טָאג

  ,דַײן דערבַארימונג און דַײנע חסדים, גָאט,  דערמָאן6
  .װָארום זײ זַײנען ֿפון אײביק ָאן

 ֿפַארברעכן זָאלסטו ניט  די זינד ֿפון מַײן יוגנט און מַײנע7
  ;דערמָאנען

  ,לױט דַײן ֶחסד דערמָאן זיך דו ָאן מיר
  .גָאט, ֿפון װעגן דַײן גוטסקײט

  , גוט און רעכטֿפַארטיק איז גָאט8
  .דרום װַײזט ער די זינדיקע דעם װעג

  , ער ֿפירט די שטילע אין גערעכטיקײט9
  .און לערנט די שטילע זַײן װעג

  ט זַײנען ֶחסד און טרַײשַאֿפט ַאלע װעגן ֿפון גָא10
  .צו די װָאס היטן זַײן בונד און זַײנע ָאנזָאגן

  ,גָאט,  ֿפון װעגן דַײן נָאמען11



  ּתהלים

וכ

  .װָארום זי איז גרױס, זָאלסטו ֿפַארגעבן מַײן זינד
  , װער נָאר ַא מַאן װָאס ֿפָארכט גָאט12

  .װײלןװעט ער אים װַײזן דעם װעג װָאס ער זָאל 
  ,וען אין גוטס זַײן זעל װעט ר13

  .און זַײן זָאמען װעט ַארבן דָאס לַאנד
  , גָאטס ֿפַארטרױטקײט איז מיט די װָאס ֿפָארכטן אים14

  .ּכדי זײ צו לערנען, און זַײן בונד
  , מַײנע אױגן זַײנען ּתמיד צו גָאט15

  .װָארום ער ציט ַארױס ֿפון נעץ מַײנע ֿפיס
  ,און לַײטזעליק מיך,  קער זיך צו מיר16
  .רום עלנד און ָארים בין איךװָא
  , די צרות ֿפון מַײן הַארצן הָאבן זיך אױסגעברײט17

  .ֿפון מַײנע דריקענישן צי מיך ַארױס
  , זע מַײן ּפַײן און מַײן מַאטערניש18

  .און ֿפַארגיב ַאלע מַײנע זינד
  , זע װי מַײנע ָׂשונאים זַײנען ֿפיל19

  .ָאבן מיך ֿפַײנטאון די אומגערעכטע ֿפַײנטשַאֿפט װָאס זײ ה
  , היט מַײן זעל און זַײ מיך מציל20

  .װַײל איך שיץ מיך אין דיר, לָאמיך ניט ֿפַארשעמט װערן
  , זָאל ערלעכקײט און רעכטֿפַארטיקײט מיך בַאהיטן21

  .װָארום איך טו הָאֿפן צו דיר
  יׂשראל, גָאט,  לײז אױס22

  .ֿפון ַאלע זַײנע צרות

  

  . ֿפון ָדִודן1
װָארום איך בין געגַאנגען אין מַײן , גָאט, טטו מיר רעכ

  ,ערלעכקײט
  .זיך ניט געװַאקלט, און איך הָאב מיך ֿפַארזיכערט אױף גָאט

  ,און ּפרוביר מיך, גָאט,  ּפרּוװ מיך2
  .לַײטער מַײנע נירן און מַײן הַארץ

  , װָארום דַײן ֶחסד איז ֿפַאר מַײנע אױגן3
  .און איך גײ אין דַײן אמת

  , ניט געזעסן מיט ֿפַאלשע מענטשן איך בין4
  .און מיט ֿפַארשטעלטע קום איך ניט צונױף



  ּתהלים

זכ

  , איך הָאב ֿפַײנט דָאס געזעמל ֿפון שלעכטסטוער5
  .און מיט רָשעים טו איך ניט זיצן

  , איך װַאש אין רײנקײט מַײנע הענט6
  ,גָאט, און איך גײ ַארום דַײן מזבח

  , צו לָאזן הערן ַא ָקול ֿפון דַאנק7
  .ן צו דערצײלן ַאלע דַײנע װּונדעראו

  ,איך הָאב ליב די װױנונג ֿפון דַײן הױז,  גָאט8
  .און דעם ָארט ֿפון דער רּוונג ֿפון דַײן ּכֿבוד

  , זָאלסט ניט אַײנטָאן מיט זינדיקע מַײן זעל9
  ,און מיט בלוטיקע לַײט מַײן לעבן

  , װָאס אין זײערע הענט איז ליסטיקײט10
  .ז ֿפול שוחדאון זײער רעכטע אי

  ; ָאבער איך גײ אין מַײן ערלעכקײט11
  .און לַײטזעליק מיך, לײז מיך אױס

  , װען מַײן ֿפוס שטײט אױף גלַײכן12
  .װעל איך אין געזעמלען לױבן גָאט

  

  . ֿפון ָדִודן1
  ,גָאט איז מַײן ליכט און מַײן הילף

  ?ֿפַאר װעמען זָאל איך מורא הָאבן
  ,מַײן לעבןגָאט איז די ֿפעסטונג ֿפון 

  ?ֿפַאר װעמען זָאל איך ַאנגסטן
   ַאז די שלעכטסטוער גענענען צו מיר2

  – צו עסן מַײן ֿפלײש
  – מַײנע דריקער און מַײנע ֿפַײנט
  .װערן זײ געשטרױכלט און ֿפַאלן

  , ַאז ַא מחנה זָאל לַאגערן אױף מיר3
  ;װעט ניט מורא הָאבן מַײן הַארץ

  ,ירַאז ַא מלחמה זָאל ָאנשטײן אױף מ
  .בין איך ֿפון דעסט װעגן זיכער

  , אײנס הָאב איך ֿפַארלַאנגט ֿפון גָאט4
  :דָאס טו איך בעטן



  ּתהלים

  איך זָאל זיצן אין הױז ֿפון גָאט
  ,ַאלע טעג ֿפון מַײן לעבן

  ,צו זען די ליבלעכקײט ֿפון גָאט
  .און זיך צו ֿפעדערן אין זַײן טעמּפל

  , װָארום ער בַאהַאלט מיך אין זַײן בַײדל5
  ,אין דעם טָאג ֿפון בײז

  ,ער ֿפַארבָארגט מיך אין דער ֿפַארבָארגעניש ֿפון זַײן געצעלט
  .אױף ַא ֿפעלדז טוט ער מיך דערהײבן

   און ַאצונד װעט זיך הײבן מַײן קָאּפ6
  ,איבער מַײנע ֿפַײנט רונד ַארום מיר

  ,און איך װעל שלַאכטן אין זַײן געצעלט שלַאכטָאּפֿפער מיט געשַאל
  .װעל זינגען און שּפילן צו גָאטאיך 

  – טו איך רוֿפן – מַײן ָקול, גָאט,  הער7
  .און ענטֿפער מיר, און לַײטזעליק מיך

  !זוכט מַײן ּפנים:  מַײן הַארץ זָאגט ֿפַאר דיר8
  .טו איך זוכן, גָאט, דַײן ּפנים

  , זָאלסט ניט ֿפַארבָארגן דַײן ּפנים ֿפון מיר9
  ;צָארן דַײן קנעכטזָאלסט ניט ָאּפנַײגן אין 
  ,זָאלסט מיך ניט ַאװעקװַארֿפן, ביסט מַײן הילף געװען

  .גָאט ֿפון מַײן ישועה, און זָאלסט מיך ניט ֿפַארלָאזן
  , ַאֿפילו מַײן ֿפָאטער און מַײן מוטער זָאלן מיך ֿפַארלָאזן10

  .װעט ָאבער גָאט מיך ַארַײננעמען

  ,דַײן װעג, גָאט,  װַײז מיר11
  , אין גלַײכן שטעגאון ֿפיר מיך

  .ֿפון װעגן מַײנע לױערער
  ; זָאלסט מיך ניט געבן אױף דעם בַארָאט ֿפון מַײנע ֿפַײנט12

  ,װָארום ֿפַאלשע עדות זַײנען אױֿפגעשטַאנען קעגן מיר
  .און דער װָאס ָאטעמט מיט אומרעכט

  , װען איך װָאלט ניט געגלױבט צו זען דָאס גוטס ֿפון גָאט13
  – !די לעבעדיקעאין לַאנד ֿפון 

  ,זַײ שטַארק,  הָאף צו גָאט14
  ;און זָאל ֿפעסט זַײן דַײן הַארץ

  .הָאף צו גָאט, יָא



  ּתהלים

  . ֿפון ָדִודן1חכ
  ;טו איך רוֿפן, גָאט, צו דיר

  ,זָאלסט ניט טױב זַײן צו מיר, מַײן ֿפעלדז
  ,װָארום ַאז דו װעסט שװַײגן צו מיר

  .רובװעל איך זַײן געגליכן צו די גענידערטע אין ג
  ,ַאז איך שרַײ צו דיר,  הער דעם ָקול ֿפון מַײן געבעט2

  .ַאז איך הײב אױף מַײנע הענט צו דַײן הײליקן טעמּפל
  , זָאלסט מיך ניט ַאװעקצִיען מיט די רָשעים3

  ,און מיט די טוער ֿפון אומרעכט
  ,װָאס רעדן שלום מיט זײערע חֿברים

  .און בײז איז אין זײער הַארצן
  ,זײער װערק גיב זײ לױט 4

  ;און לױט דער שלעכטסקײט ֿפון זײערע מעׂשים
  ,לױט דער טּוונג ֿפון זײערע הענט גיב זײ

  .קער זײ אום זײער ֿפַארגעלטונג
  , װַײל זײ ַאכטן ניט אױף די װערק ֿפון גָאט5

  ,און אױף דער טּוונג ֿפון זַײנע הענט
  .װעט ער זײ צעשטערן און זײ ניט אױֿפבױען

  , געלױבט איז גָאט6
  .װָאס ער הָאט געהערט דעם ָקול ֿפון מַײנע געבעטן

  , גָאט איז מַײן שטַארקײט און מַײן שילד7
  ,אױף אים הָאט זיך ֿפַארזיכערט מַײן הַארץ

  .און איך בין געהָאלֿפן געװָארן
  ,דרום איז לוסטיק מַײן הַארץ

  .און מיט מַײן געזַאנג טו איך אים דַאנקען

  , גָאט איז זײ ַא שטַארקײט8
  .און ַא ֿפעסטונג ֿפון הילף איז ער זַײן געזַאלבטן

  ,און בענטש דַײן ַארב,  העלף דַײן ֿפָאלק9
  .און טרָאג זײ אױף אײביק, און ֿפיטער זײ

  



  ּתהלים

טכ

ל

  . ַא מזמור ֿפון ָדִודן1
  ,איר מַאכטיקע, גיט צו יהוה

  ,גיט צו יהוה ּכֿבוד און שטַארקײט
  ,מען גיט צו יהוה דעם ּכֿבוד ֿפון זַײן נָא2

  .בוקט זיך צו יהוה מיט הײליקן ָאּפשַײ
  , דער ָקול ֿפון יהוה איז אױף די װַאסערן3

  ,דער גָאט ֿפון ּפרַאכט טוט דונערן
  .אױף װַאסערן גרױסע – יהוה

  , דער ָקול ֿפון יהוה איז מיט מַאכט4
  ,דער ָקול ֿפון יהוה איז מיט שײנקײט

  , דער ָקול ֿפון יהוה צעברעכט צעדערן5
  .הוה צעברעכט די צעדערן ֿפון לֿבנוןאון י

  , און ער מַאכט זײ שּפרינגען װי ַא קַאלב6
  .װי ַא יונג װיזלטיר, לֿבנון און ִׂשריון

  . דער ָקול ֿפון יהוה הַאקט אױס ֿפלַאמען ֿפַײער7
  , דער ָקול ֿפון יהוה מַאכט ציטערן דעם מדבר8

  .יהוה מַאכט ציטערן דעם מדבר ֿפון ָקֵדש
  ל ֿפון יהוה מַאכט הינדינס געבערן דער ָקו9

  ;און טוט װעלדער ַאנטבלױזן
  !ּפרַאכטיק: און אין זַײן טעמּפל זָאגט איטלעכער

  , יהוה הָאט בַײם מבול געטרָאנט10
  .און יהוה טרָאנט װי ַא מלך אױף אײביק

  , יהוה װעט זַײן ֿפָאלק געבן שטַארקײט11
  .יהוה װעט בענטשן זַײן ֿפָאלק מיט שלום

  

  .ַא געזַאנג צו דער בַאנַײונג ֿפון טעמּפל ֿפון ָדִודן;  ַא מזמור1
  ,װָארום הָאסט מיך אױֿפגעריכט, גָאט,  איך דערהײב דיך2

  .און ניט דערֿפרײט מַײנע ֿפַײנט איבער מיר
  , יהוה מַײן גָאט3

  .און הָאסט מיך געהײלט, איך הָאב געשרִיען צו דיר
  ,ן אונטערערד מַײן זעלהָאסט ַארױֿפגעברַאכט ֿפו,  גָאט4

  .איך זָאל ניט נידערן אין גרוב, הָאסט מיך אױֿפגעלעבט
  ,זַײנע ֿפרומע,  זינגט צו גָאט5

  .און דַאנקט זַײן הײליקער געדעכעניש



  ּתהלים

לא

  , װָארום ַא רגע איז זַײן צָארן6
  .ַא לעבן זַײן גוטװיליקײט

  ,איבער נַאכט בלַײבט געװײן
  .און ֿפרימָארגנס איז געזַאנג

  :ן איך הָאב געװעסט געזָאגט אין מַײן ַשלוה או7
  .איך װעל ניט אומֿפַאלן קײן מָאל

  ,גָאט,  אין דַײן גוטװיליקײט8
  – הָאסטו געהַאט אױֿפגעשטעלט ֿפעסט מַײן בַארג

  ,הָאסטו ֿפַארבָארגן דַײן ּפנים
  .און איך בין דערשרָאקן געװָארן

  ,ֿפלעג איך רוֿפן, גָאט,  צו דיר9
  :לעג איך בעטןאון צו גָאט ֿפ

  ,װָאסער געװין איז אין מַײן בלוט„ 10
  ?ַאז איך װעל נידערן אין גרוב
  ?קען דיך לױבן דער שטױב
  ?קען ער דערצײלן דַײן אמת

  ,און לַײטזעליק מיך, גָאט,  הער11
  ”.זַײ מיר ַא העלֿפער, גָאט

  , הָאסטו מיר ֿפַארקערט מַײן קלָאג אין טַאנץ12
  , זַאקקלײדהָאסט ָאּפגעבונדן מַײן

  ;און מיך ָאנגעגורט מיט ֿפרײד
  .און ניט שװַײגן,  דרום װעט דיך בַאזינגען די זעל13

  .אײביק װעל איך דיר דַאנקען, יהוה מַײן גָאט

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,טו איך מיך שיצן, גָאט,  אין דיר2

  ;לָאמיך ניט ֿפַארשעמט װערן קײן מָאל
  .ין דַײן גערעכטיקײט מַאך מיך ַאנטרינעןא
  , נַײג צו דַײן אױער צו מיר3

  ;זַײ מיך מציל געשװינט
  ,זַײ מיר ֿפַאר ַא ֿפעלדז ֿפון בַאשיצונג

  .ֿפַאר ַא בַאֿפעסטיקט הױז מיך צו העלֿפן
  , װָארום דו ביסט מַײן ֿפעלדז און מַײן ֿפעסטונג4



  ּתהלים

  .ירן און מיך בַאלײטןאון ֿפון דַײן נָאמען װעגן זָאלסטו מיך ֿפ
 זָאלסט מיך ַארױסצִיען ֿפון דער נעץ װָאס זײ הָאבן מיר 5

  ,אונטערגעלײגט
  ,װָארום דו ביסט מַײן בַאשיצונג

  ; אין דַײן הַאנט גיב איך איבער מַײן גַײסט6
  .דו גָאט געטרַײער, יהוה, װעסט מיך אױסלײזן

  ,נישטיקײטן איך הָאב ֿפַײנט די װָאס הַאלטן זיך ָאן ֿפַאלשע 7
  .װָארום איך הָאב מיך אױף גָאט ֿפַארזיכערט

  , איך ֿפרײ זיך און בין לוסטיק מיט דַײן ֶחסד8
  ,װָארום הָאסט געזען מַײן ּפַײן

  .הָאסט געמערקט די צרות ֿפון מַײן זעל
 און הָאסט מיך ניט איבערגעענטֿפערט אין דער הַאנט ֿפונעם 9

  ;ֿפַײנט
  .אין דערברײטערנישהָאסט געשטעלט מַײנע ֿפיס 

  ,װָארום מיר איז ענג, גָאט,  לַײטזעליק מיך10
  ,מַאט געװָארן ֿפון ערגערניש איז מַײן אױג

  .מַײן זעל און מַײן לַײב
  , װָארום ֿפַארגַאנגען איז אין קומער מַײן לעבן11

  ;און מַײנע יָארן אין זיֿפצעניש
  ,ָאּפגעֿפַאלן ֿפון װעגן מַײנע זינד איז מַײן ּכוח

  .ון מַײנע בײנער זַײנען מַאט געװָארןא
  , ֿפון װעגן ַאלע מַײנע ֿפַײנט בין איך געװָארן צו חרּפה12

  ,ביז גָאר, און בַײ מַײנע שכנים
  ;און ַא גרױל בַײ מַײנע בַאקַאנטע

  .װַײכן ֿפון מיר, די װָאס זעען מיך אין גַאס
  , איך בין ֿפַארגעסן געװָארן װי ַא טױטער אױסן הַארצן13
  .ך בין געװָארן װי ַא ֿפַארדָארבן געֿפעסאי
  –  װָארום איך הָאב געהערט דָאס גערײד ֿפון ֿפיל14

  ;ַא שרעק רונד ַארום
  ,ַאז זײ ֵעצהן זיך מיט ַאנַאנדער אױף מיר

  .טרַאכטן זײ מַײן לעבן צו נעמען
  ,יהוה,  ָאבער איך ֿפַארזיכער מיך אױף דיר15

  .מַײן גָאט ביסט דו: איך זָאג
  ,ין דַײן הַאנט זַײנען מַײנע צַײטן א16

  ,זַײ מיך מציל ֿפון דער הַאנט ֿפון מַײנע ֿפַײנט



  ּתהלים

לב

  .און ֿפון מַײנע נָאכיָאגער
  , דערלַײכט דַײן ּפנים אױף דַײן קנעכט17

  .העלף מיך אין דַײן גענָאד
  ,ניט לָאמיך ֿפַארשעמט װערן,  גָאט18

  ,רן די רָשעיםזָאלן ֿפַארשעמט װע; װָארום איך הָאב דיך גערוֿפן
  .זָאלן זײ ַאנטשװיגן װערן אין אונטערערד

  , זָאלן שטום װערן די ליּפן ֿפון ליגן19
  ,װָאס רעדן אױֿפן צדיק ֿפַארשַײט
  .מיט גאװה און ֿפַארַאכטעניש

  , װי גרױס איז דַײן גוטס20
  ,װָאס דו הָאסט בַאהַאלטן ֿפַאר די װָאס ֿפָארכטן דיך

   זיך אין דירגעמַאכט ֿפַאר די װָאס שיצן
  !ַאקעגן די מענטשנקינדער

  , ֿפַארבָארגסט זײ אין דער ֿפַארבָארגעניש ֿפון דַײן ּפנים21
  ;ֿפון די בַאנדעס מענטשן

  ,בַאהַאלטסט זײ אין ַא בַײדל
  .ֿפון דעם קריג ֿפון די צינגער

  װָאס הָאט װּונדערלעך בַאװיזן,  געלױבט איז גָאט22
  .עגערטער שטָאטזַײן ֶחסד צו מיר אין דער בַאל

  : און איך הָאב געװעסט געזָאגט אין מַײן הַאסט23
  .איך בין ֿפַארשניטן ֿפון קעגן דַײנע אױגן

  ,ָאבער הָאסט געהערט דעם ָקול ֿפון מַײנע געבעטן
  .ַאז איך הָאב געשרִיען צו דיר

  ;איר ַאלע זַײנע ֿפרומע,  הָאט ליב גָאט24
  ,די געטרַײע טוט ָאּפהיטן גָאט

  .ַאצָאלט מיט ַאן איבערמָאס דעם װָאס טוט הָאֿפערדיקאון ב
  ,און זָאל ֿפעסט זַײן אַײער הַארץ,  זַײט שטַארק25

  .איר ַאלע װָאס הָאֿפט צו גָאט

  

  . ֿפון ָדִודן ַא בַאטרַאכטונג1
  ,װױל צו דעם װָאס זַײן ֿפַארברעך איז ֿפַארגעבן

  .װָאס זַײן חטא װערט ֿפַארדעקט
  ,שן װָאס גָאט רעכנט אים ניט קײן זינד װױל צו דעם מענט2

  .און אין זַײן גַײסט איז ניטָא קײן בַאטרוג



  ּתהלים

  ,הָאבן מַײנע בײנער געֿפױלט,  ַאז איך הָאב געשװיגן3
  .ֿפון מַײן קרעכצן ַא גַאנצן טָאג

  , װָארום טָאג און נַאכט ֿפלעגט שװער זַײן אױף מיר דַײן הַאנט4
. ױּפסאן װי אין ֿפַארטריקנטע זומערמַײן זַאֿפט איז ֿפַארביטן געװָאר

  .ֶסָלה
  , הָאב איך דיך געלָאזט װיסן מַײן חטא5

  .און מַײן זינד הָאב איך ניט ֿפַארדעקט
  איך װעל זיך מודה זַײן אױף מַײנע: איך הָאב געזָאגט
  ;ֿפַארברעכן צו גָאט

  .ֶסָלה. און דו הָאסט ֿפַארגעבן די שולד ֿפון מַײן זינד

  ,איטלעכער ֿפרומער מתּפלל זַײן צו דיר אױף דעם זָאל 6
  :אין דער צַײט װָאס מע קען דיך געֿפינען
  ,ַאז די גרױסע װַאסערן ֿפלײצן איבער
  .זָאלן זײ צו אים ָאבער ניט דערגרײכן

  , דו ביסט מַײן ֿפַארבָארגעניש7
  ;ֿפון דעם ֿפַײנט בַאהיטסטו מיך
  מיט געזַאנגען ֿפון ַאנטרינונג

  .ֶסָלה. םרינגלסטו מיך ַארו

  ,איך װעל דיך קליגן און דיר װַײזן דעם װעג װָאס דו זָאלסט גײן„ 8
  ”.איך װעל הַאלטן מַײן אױג אױף דיר

  ,ָאן ֿפַארשטַאנד, װי ַא מױלאײזל,  איר זָאלט ניט זַײן װי ַא ֿפערד9
  ;װָאס מיט צַאם און געביס מוז מען אַײנהַאלטן זַײן אימּפעט

  .נען צו דירַאז מע זָאל ניט קענען גענע

  , ֿפיל װײטָאגן הָאט דער ָרשע10
  ,ָאבער דער װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף גָאט

  .אים װעט ַארומרינגלען גענָאד
  ,צדיקים, און זַײט לוסטיק,  ֿפרײט זיך מיט גָאט11

  .ַאלע רעכטֿפַארטיקע הערצער, און זינגט

  



  ּתהלים

  ,מיט גָאט,  ֿפרײט זיך צדיקים1לג
  .קע איז לױבונגשײן ֿפַאר די רעכטֿפַארטי

  , גיט ַא דַאנק צו גָאט אױף ַא הַארף2
  .אױף ַא גיטַאר ֿפון צען סטרונעס שּפילט צו אים

  ,  זינגט צו אים ַא נַײ געזַאנג3
  .שּפילט װױל מיט געשַאל

   װָארום רעכטֿפַארטיק איז דָאס װָארט ֿפון גָאט4
  .און זַײן יעטװעדער טּוונג איז מיט טרַײשַאֿפט

  ,יב רעכט און גערעכטיקײט ער הָאט ל5
  .מיט דעם ֶחסד ֿפון גָאט איז ֿפול די ערד

  , מיט ַא װָארט ֿפון גָאט זַײנען די הימלען געמַאכט געװָארן6
  .און מיט ַא הױך ֿפון זַײן מױל זײער גַאנצער חיל

  , ער זַאמלט װי ַא סטױג די װַאסערן ֿפון ים7
  .ער טוט ַארַײן אין שּפַײכלערס די ּתהומען

  ,מורא ֿפַאר גָאט הָאט די גַאנצע ערד 8
  .ֿפַאר אים ֿפָארכטן ַאלע בַאװױנער ֿפון דער װעלט

  , און עס געשעט,  װָארום ער זָאגט9
  . און עס בַאשטײט, ער בַאֿפעלט

  ,  גָאט ֿפַארשטערט דעם בַארָאט ֿפון די ֿפעלקער10
  .ער װערט די מחשֿבות ֿפון די אומות

  ,װעט אױף אײביק בַאשטײן דער בַארָאט ֿפון גָאט 11
  .דורות-די טרַאכטונגען ֿפון זַײן הַארצן אױף ָדור

  , װױל צו דעם ֿפָאלק װָאס יהוה איז זַײן גָאט12
  . זיך צום ַארבגעװײלטצו דער אומה װָאס ער הָאט 

  , ֿפון הימל לוגט גָאט13
  ;ער זעט ַאלע מענטשנקינדער

   ער ֿפון דעם ָארט ֿפון זַײן װױנונג בַאטרַאכט14
  ;ַאלע בַאװױנער ֿפון דער ערד

  , ער װָאס ֿפורעמט זײער ַאלעמענס הַארץ15
  .װָאס ֿפַארשטײט ַאלע זײערע מעׂשים

  , ַא מלך װערט ניט געהָאלֿפן דורך ֿפיל חיל16
  ;ַא ִגבור װערט ניט ניצול דורך גרױס ּכוח

  , ַאן ָאּפנַאר איז דער ֿפערד ֿפַאר הילף17
  .עט ער ניט מַאכן ַאנטרינעןאון מיט זַײן גרױס ּכוח װ

  ,דָאס אױג ֿפון גָאט איז אױף די װָאס ֿפָארכטן אים,  זע18



  ּתהלים

לד

  ,אױף די װָאס הָאֿפן צו זַײן ֶחסד
  , מציל צו זַײן ֿפון טױט זײער זעל19

  .און זײ צו דערהַאלטן אין הונגער
  , אונדזער זעל הָאט געהַארט אױף גָאט20

  .ראונדזער הילף און אונדזער שילד איז ע
  , װָארום מיט אים ֿפרײט זיך אונדזער הַארץ21

  .װָארום אױף זַײן הײליקן נָאמען הָאבן מיר זיך ֿפַארזיכערט
  ,זַײן אױף אונדז, גָאט,  זָאל דַײן ֶחסד22

  .ַאזױ װי מיר הָאבן געהָאֿפט צו דיר

  

און , װען ער הָאט געביטן זַײן ׂשכל ֿפַאר ַאֿביֶמֶלכן;  ֿפון ָדִודן1
  .און ער איז ַאװעק, אים ַארױסגעטריבןער הָאט 

  , איך בענטש גָאט אין יעטװעדער צַײט2
  .ּתמיד איז זַײן לױב אין מַײן מױל

  ; מיט גָאט רימט זיך מַײן זעל3
  .די געדריקטע װעלן הערן און זיך ֿפרײען

  , גרײסט גָאט מיט מיר4
  .און לָאמיר דערהײבן זַײן נָאמען אין אײנעם

  ,און ער הָאט מיר געענטֿפערט, ָאט איך הָאב געזוכט ג5
  .און ֿפון ַאלע מַײנע שרעקענישן הָאט ער מיך מציל געװען

  ,און הָאבן אױֿפגעלוכטן,  זײ הָאבן געקוקט צו אים6
  .און זײערע ּפנימער װעלן ניט ֿפַארשעמט װערן

  ,און גָאט הָאט צוגעהערט,  ָאט הָאט ַאן ָארימַאן גערוֿפן7
  .צרות אים געהָאלֿפןאון ֿפון ַאלע זַײנע 

  , דער מלאך ֿפון גָאט לַאגערט ַארום זַײנע ֿפָארכטער8
  .און ער טוט זײ דערלײזן

  ; בַאטרַאכט און זעט ַאז גָאט איז גוט9
  .װױל צו דעם מַאן װָאס שיצט זיך אין אים

  ,איר זַײנע הײליקע,  ֿפָארכט גָאט10
  .װָארום זַײנע ֿפָארכטער װעט ניט ֿפעלן

  , דַארן און הונגערן יונגלײבן11
  .טוֿב-ָאבער די װָאס זוכן גָאט ֿפעלט ניט ָּכל

  ,הערט מיר צו, קינדער,  קומט12
  .מורא ֿפַאר גָאט װעל איך אַײך לערנען



  ּתהלים

הל

  , װער נָאר ַא מַאן װָאס װיל לעבן13
  ,װָאס גַארט טעג צו זען גוטס

  , היט דַײן צונג ֿפון שלעכטס14
  .וגאון דַײנע ליּפן ֿפון רעדן בַאטר

  ,און טו גוטס,  קער זיך ָאּפ ֿפון שלעכטס15
  .זוך שלום און יָאג זיך נָאך אים

  , די אױגן ֿפון גָאט זַײנען אױף די צדיקים16
  .און זַײנע אױערן אױף זײער געשרײ

  . דער ּפנים ֿפון גָאט איז קעגן די שלעכטסטוער17
  .צו ֿפַארשנַײדן ֿפון דער ערד זײער געדעכעניש

  ,און גָאט הָאט זײ צוגעהערט, געשרִיען זײ הָאבן 18
  .און ֿפון ַאלע זײערע צרות זײ מציל געװען

  , גָאט איז נָאנט צו די צעברָאכענע הערצער19
  .און די דערשלָאגענע געמיטער טוט ער העלֿפן

  , ֿפיל זַײנען די אומגליקן ֿפון צדיק20
  .ָאבער ֿפון זײ ַאלע װעט אים מציל זַײן גָאט

  , ַאלע זַײנע בײנער ער היט ָאּפ21
  .ניט ַאן אײנציקער ֿפון זײ װערט צעברָאכן

  , דעם ָרשע װעט טײטן דָאס בײז22
  .און די ָׂשונאים ֿפון צדיק װעלן ֿפַארװיסט װערן

  , גָאט לײזט אױס די זעל ֿפון זַײנע קנעכט23
  .און ניט ֿפַארװיסט װערן װעלן ַאלע װָאס שיצן זיך אין אים

  

  . ֿפון ָדִודן1
  ,מיט מַײנע קריגער, גָאט, גקרי

  .שטרַײט מיט מַײנע שטרַײטער
  , נעם ָאן ַא שילד און ַא ּפַאנצער2

  .און שטײ אױף מיר צו הילף
   און צי ַארױס דעם שּפיז און די הַאק3

  ;ַאקעגן מַײנע נָאכיָאגער
  :זָאג צו מַײן זעל

  .דַײן ישועה בין איך
   זָאלן ֿפַארשעמט און צו שַאנד װערן4

  ;ס זוכן מַײן לעבןדי װָא



  ּתהלים

  זָאלן ָאּפטרעטן ַאהינטער און זיך שעמען
  .די װָאס טרַאכטן מיר בײז

  , זָאלן זײ זַײן װי שּפרײ ֿפַארן װינט5
  .און דער מלאך ֿפון גָאט זָאל זײ שטױסן

  , זָאל זײער װעג זַײן חושך און גליטשיק6
  .און דער מלאך ֿפון גָאט זָאל זײ יָאגן

  ט הָאבן זײ מיר אונטערגעלײגט װָארום ֿפַאר אומזיס7
  ,זײער נעץ ֿפון אונטערגַאנג

  .ֿפַאר אומזיסט הָאבן זײ געגרָאבן אױף מַײן זעל
  , זָאל קומען אױף אים ַא ברָאך אומגעריכט8

  ;און זַײן נעץ װָאס ער הָאט אונטערגעלײגט זָאל אים בַאצװינגען
  .מיט שטורעם זָאל ער ֿפַאלן דערין

  ,ך ֿפרײען מיט גָאט און מַײן זעל װעט זי9
  .זי װעט לוסטיק זַײן מיט זַײן ישועה

  : ַאלע מַײנע בײנער װעלן זָאגן10
  ,גָאט, װער ַאזױ װי דו

  ,איז מציל דעם ָארימַאן ֿפון דעם שטַארקערן ֿפון אים
  .דעם ָארימַאן און דעם אֿביון ֿפון דעם װָאס בַאגזלט אים, יָא

  , ֿפַאלשע עדות שטײען אױף11
  .ײס ניט ֿפרעגן זײ מיךװָאס איך װ

  , זײ צָאלן מיר ַא ָרעה ֿפַאר ַא טוֿבה12
  .ֿפַאריתומט איז מַײן זעל

  ,ַאז זײ זַײנען קרַאנק געװען,  און איך13
  ,איז מַײן ָאנקלײד געװען זַאק

  ;איך הָאב געּפַײניקט מיט ֿפַאסטן מַײן לַײב
  !זָאל עס ָאנקומען אין מַײן בוזעם – און מַײן ּתֿפילה

  ,װי בַײ ַא ברודער מַײנעם,  בַײ ַא חֿבר װי14
  ,בין איך ַארומגעגַאנגען

  ,װי אין טרױער נָאך ַא מַאמען
  .ֿפינצטער געבױגן בין איך געװען

  ;און קלַײבן זיך אױף, ֿפרײען זײ זיך,  ָאבער ַאז איך ֿפַאל15
  ;עס קלַײבן זיך ַארום מיר שלעגער װָאס איך קען ניט

  .זײ רַײסן און הערן ניט אױף
  געשּפעטן- מיט ֿפַאלשע רכילות16

  .קריצן זײ אױף מיר זײערע צײן



  ּתהלים

נעם ַאװעק מַײן זעל ֿפון זײערע ? װי לַאנג װעסטו צוזען,  גָאט17
  ,ֿפַארװיסטונגען

  .ֿפון די יונגלײבן מַײן אײנאײנציקע
  , איך װעל דיר דַאנקען אין ַא גרױס געזעמל18

  .אין ֿפיל ֿפָאלק װעל איך דיך לױבן
  ן זיך ניט ֿפרײען איבער מיר זָאל19

  ;די װָאס זַײנען מיר ֿפַײנט ֿפַאר גָארנישט
  מַײנע אומזיסטיקע ָׂשונאים

  .װָאס װינקען מיטן אױג
  , װָארום אומָשלום רעדן זײ20

  און קעגן די שטילע ֿפון דער ערד
  .טרַאכטן זײ אױס ֿפַאלשע שטיק

  ; און זײ עֿפענען ברײט זײער מױל אױף מיר21
  .אונדזער אױג הָאט דערלעבט! ַאהַא! ַאהַא: זײ זָאגן

  ;זָאלסטו ניט ֿפַארשװַײגן, גָאט,  דו הָאסט געזען22
  .זָאלסט זיך ניט דערװַײטערן ֿפון מיר, גָאט

  , דערװעק דיך און װַאך אױף צו מַײן משּפט23
  .מַײן גָאט און מַײן הַאר, צו מַײן קריג

  , גָאטיהוה מַײן,  משּפט מיך לױט דַײן גערעכטיקײט24
  .און זָאלן זײ זיך ניט ֿפרײען איבער מיר

  : זָאלן זײ ניט זָאגן אין זײער הַארצן25
  !אונדזער בַאגער! ַאהַא

  :זָאלן זײ ניט זָאגן
  !מיר הָאבן אים אַײנגעשלונגען

   זָאלן ֿפַארשעמט און צו שַאנד װערן אין אײנעם26
  ;די װָאס ֿפרײען זיך אױף מַײן אומגליק

  װערן מיט בושה און שמַאךזָאלן בַאקלײדט 
  .די װָאס גרײסן זיך איבער מיר

   זָאלן זינגען און זיך ֿפרײען27
  ;די װָאס בַאגערן מַײן גערעכטיקײט

  ,געגרײסט זָאל זַײן גָאט: און זָאלן זײ ּתמיד זָאגן
  .װָאס בַאגערט דעם ֿפריד ֿפון זַײן קנעכט

  , און מַײן צונג װעט רעדן דַײן גערעכטיקײט28
  .נצן טָאג דַײן לױבַא גַא

  



  ּתהלים

ֿפון , ֿפון דעם קנעכט ֿפון גָאט;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1לו
  .ָדִודן

  ;קלער איך אין הַארצן –  די זינד רעדט צום ָרשע2
  .ניטָא גָאטס מורא ֿפַאר זַײנע אױגן

  , װָארום צוֿפיל ַחנֿפעט זי אים אין זַײנע אױגן3
  .רברעךַאז ער זָאל קענען ֿפַײנט הָאבן זַײן ֿפַא

  , די װערטער ֿפון זַײן מױל זַײנען אומרעכט און בַאטרוג4
  .ער הָאט אױֿפגעהערט ֿפַארשטײן צו טָאן גוטס

  , אומרעכט טרַאכט ער אױף זַײן געלעגער5
  ,ער שטײט אױֿפן ניט גוטן װעג
  .דָאס בײז װערט אים ניט נמאס

  ,ביז אין די הימלען איז דַײן ֶחסד,  גָאט6
  .ביז די װָאלקןדַײן טרַײשַאֿפט 

  , דַײן גערעכטיקײט איז װי די מַאכטיקע בערג7
  ;דַײנע משּפטים װי דער גרױסער ּתָהום

  .גָאט, מענטשן און בהמות טוסטו העלֿפן
  ,גָאט,  װי טַײער איז דַײן ֶחסד8

  און די מענטשנקינדער שיצן זיך
  .אין שָאטן ֿפון דַײנע ֿפליגלען

  ,ן דַײן הױז זײ זעטן זיך מיט דער ֿפעטקײט ֿפו9
  .און ֿפון דעם טַײך ֿפון דַײנע ּתענוגים טרינקסטו זײ ָאן

  , װָארום בַײ דיר איז דער קװַאל ֿפון לעבן10
  .אין דַײן ליכט זעען מיר ליכטיקײט

  , צי אױס דַײן ֶחסד צו די װָאס קענען דיך11
  .און דַײן גערעכטיקײט צו די רעכטֿפַארטיקע הערצער

  ,מיר דער ֿפוס ֿפון גאװה זָאל ניט צוקומען צו 12
  .און די הַאנט ֿפון רָשעים זָאל מיך ניט ֿפַארװָאגלען

  , ָאן זַײנען געֿפַאלן די טוער ֿפון אומרעכט13
  .און קענען ניט אױֿפשטײן, זײ זַײנען ַאנידערגעשטױסן

  



  ּתהלים

  . ֿפון ָדִודן1לז
  ,זָאלסט זיך ניט ערגערן װעגן די שלעכטסטוער

  .ָאס טוען אומרעכטזָאלסט ניט מקנא זַײן די װ
  , װָארום גיך װי גרָאז װעלן זײ ֿפַארשניטן װערן2

  .און װי גרינע קרַײטעכץ װעלן זײ ֿפַארװעלקט װערן

  ,און טו גוטס,  ֿפַארזיכער זיך אױף גָאט3
  ,און היט ָאּפ װָארהַאֿפטיקײט, זיץ רוִיק אין לַאנד

  , און קװיק זיך מיט גָאט4
  .ַאנגען ֿפון דַײן הַארצןאון ער װעט דיר געבן די ֿפַארל

  , ֿפַארלָאז אױף גָאט דַײן װעג5
  .און ער װעט טָאן, און ֿפַארזיכער זיך אױף אים

  , און ער װעט ַארױסברענגען װי דָאס ליכט דַײן גערעכטיקײט6
  .און דַײן משּפט װי דער מיטן טָאג

  ,און הָאף צו אים,  הַאר צו גָאט7
  ,ס איז מצליח אױף זַײן װעגזָאלסט זיך ניט ערגערן װעגן דעם װָא
  .װעגן דעם מַאן װָאס טוט ליסטיקײטן

  ;און ֿפַארלָאז גרימצָארן,  לָאז ָאּפ ֿפון ּכעס8
  .דָאס ֿפירט בלױז צום בײזן; זָאלסט זיך ניט ערגערן

  , װָארום די שלעכטסטוער װעלן ֿפַארשניטן װערן9
  .זײ װעלן ַארבן דָאס לַאנד, און די װָאס הָאֿפן צו גָאט

  ,און דער ָרשע װעט ניט זַײן,  און נָאך ַא קלײן װַײלע10
  .און ער איז ניטָא, און װעסט זיך אומקוקן אױף זַײן ָארט

  , ָאבער די געדריקטע װעלן ַארבן דָאס לַאנד11
  .און װעלן זיך קװיקן מיט גרױס ֿפריד

  , דער ָרשע טרַאכט בײז קעגן צדיק12
  .און ער קריצט אױף אים זַײנע צײן

  , גָאט לַאכט ֿפון אים13
  .װָארום ער זעט ַאז זַײן טָאג װעט קומען

  , די רָשעים צִיען ַארױס די שװערד14
  ,און שּפַאנען זײער בױגן

  ,צו מַאכן ֿפַאלן דעם ָארימַאן און דעם אֿביון



  ּתהלים

  .צו שעכטן די װָאס זײער װעג איז גלַײך
  , װעט זײער שװערד ַארַײן אין זײער הַארצן15

  .גנס װעלן צעברָאכן װערןאון זײערע בױ

  , בעסער דָאס ביסל בַײם צדיק16
  .אײדער די שֿפע ֿפון ֿפיל רָשעים

  , װָארום די ָארעמס ֿפון די רָשעים װעלן צעברָאכן װערן17
  .ָאבער די צדיקים לענט אונטער גָאט

  , גָאט מערקט די טעג ֿפון די אומשולדיקע18
  .און זײער ַארב װעט זַײן אױף אײביק

  ,װעלן ניט ֿפַארשעמט װערן אין צַײט ֿפון בײז זײ 19
  .און אין טעג ֿפון הונגער װעלן זײ זַאט זַײן

  , װָארום די רָשעים װעלן אונטערגײן20
  ;און די ֿפַײנט ֿפון גָאט ַאזױ װי שװערע לעמער

  .אין רױך ֿפַארגײען זײ, זײ ֿפַארגײען

  , דער ָרשע לַײט און בַאצָאלט ניט21
  .עליקט און גיטאון דער צדיק לַײטז

  , װָארום זַײנע געבענטשטע ַארבן דָאס לַאנד22
  .און זַײנע ֿפַארשָאלטענע װערן ֿפַארשניטן

  , ֿפון גָאט װערן ָאנגעשטעלט די טריט ֿפון מענטשן23
  .און ער בַאװיליקט זַײן װעג

  ,בלַײבט ער ניט ליגן,  ַאז ער ֿפַאלט24
  .װָארום גָאט לענט אונטער זַײן הַאנט

  ,ך בין יונג געװען און בין ַאלט געװָארן אי25
  ,און איך הָאב ניט געזען ַא צדיק ֿפַארלָאזן

  .און זַײן זָאמען בעטלענדיק ברױט
  , ַא גַאנצן טָאג איז ער לַײטזעליק און ַאנטלַײט26

  .און זַײן זָאמען איז ַא בענטשונג

  ,און טו גוטס,  קער זיך ָאּפ ֿפון שלעכטס27
  . אײביקאון בלַײב רוען אױף

  , װָארום גָאט הָאט ליב גערעכטיקײט28



  ּתהלים

  ;און ֿפַארלָאזט ניט זַײנע ֿפרומע
  ,אײביק װערן זײ ָאּפגעהיט

  .ָאבער דער זָאמען ֿפון די רָשעים װערט ֿפַארשניטן
  , די צדיקים װעלן ַארבן דָאס לַאנד29

  .און װעלן װױנען דערױף שטענדיק

  ,כמה דָאס מױל ֿפון דעם צדיק לָאזט ַארױס ח30
  .און זַײן צונג רעדט גערעכטיקײט

  , די ּתורה ֿפון זַײן גָאט איז אין זַײן הַארצן31
  .זַײנע טריט גליטשן זיך ניט אױס

  , דער ָרשע קוקט אױס אױֿפן צדיק32
  .און זוכט אים צו טײטן

  , גָאט װעט אים ניט איבערלָאזן אין זַײן הַאנט33
  .װערט געמשּפטַאז ער , און ניט לָאזן אים שולדיק מַאכן

  ,און היט זַײן װעג,  הָאף צו גָאט34
  ;און ער װעט דיך דערהײבן צו ַארבן דָאס לַאנד
  .װעסט צוזען װי די רָשעים װערן ֿפַארשניטן

  , איך הָאב געזען דעם ָרשע מַאכטיק35
  ;און צעשּפרײט װי ַא צװַײגהַאֿפטיקער ַאלטגעזעסענער בױם

  ,ן ָאבער מע איז ֿפַארבַײגעגַאנגע36
  ,ערשט ער איז ניטָא

  ,און איך הָאב אים געזוכט
  .און ער איז ניט געװען צו געֿפינען

  ,און זע דעם רעכטֿפַארטיקן,  בַאטרַאכט דעם אומשולדיקן37
  .ַאז דער ָסוף ֿפון איטלעכן איז ַא גליקלעכער

  , און די ֿפַארברעכער װערן ֿפַארטיליקט אין אײנעם38
  .רט ֿפַארשניטןדער ָסוף ֿפון די רָשעים װע

  , ָאבער די הילף ֿפון די צדיקים איז ֿפון גָאט39
  .זײער ֿפעסטונג אין צַײט ֿפון נױט

  ,און מַאכט זײ ַאנטרינען,  און גָאט שטײט זײ בַײ40
  ,און העלֿפט זײ, ער מַאכט זײ ַאנטרינען ֿפון די רָשעים
  .װַײל זײ הָאבן זיך געשיצט אין אים



  ּתהלים

  .אױף ַא דערמָאנונג,  ַא מזמור ֿפון ָדִודן1לח
  ,זָאלסטו מיך מוסרן, גָאט,  ניט אין דַײן ּכעס2

  .און אין דַײן גרימצָארן זָאלסטו מיך שטרָאֿפן
  , װָארום דַײנע ֿפַײלן הָאבן גענידערט אין מיר3

  .און אױף מיר הָאט גענידערט דַײן הַאנט
  , ניטָא קײן גַאנץ גליד אין מַײן לַײב ֿפון װעגן דַײן צָארן4

  .ָא קײן ֿפריד אין מַײנע בײנער ֿפון װעגן מַײן חטאניט
  , װָארום מַײנע זינד גײען איבער מַײן קָאּפ5

  .װי ַא שװערע מׂשא זַײנען זײ צו שװער ֿפַאר מיר
  עס אַײטערן מַײנע װּונדן,  עס ֿפױלן6

  ;ֿפון װעגן מַײן נַארישקײט
  ,איך בין געבױגן ביז גָאר,  איך בין צעקרימט7

  .ג גײ איך אום ֿפינצטערַא גַאנצן טָא
  , װָארום מַײנע לענדן זַײנען ֿפול מיט ברַאנד8

  .און ניטָא קײן גַאנץ גליד אין מַײן לַײב
  , איך בין בַאנומען און דערשלָאגן ביז גָאר9

  .איך שרַײ ֿפון דער ברומונג ֿפון מַײן הַארצן

  ,ַאל מַײן קרעכצן איז ֿפַאר דיר,  גָאט10
  .ֿפון דיר ניט ֿפַארבָארגןאון מַײן זיֿפצן איז 

  , מַײן הַארץ שװינדלט11
  ,און דָאס ליכט ֿפון מַײנע אױגן; מַײן ּכוח הָאט מיך ֿפַארלָאזט

  .דָאס אױך איז בַײ מיר מער ניטָא
 מַײנע גוטע ֿפרַײנט און מַײנע חֿברים שטײען ַאװעק ֿפון מַײן 12

  ,ּפלָאג
  .און מַײנע נָאנטע שטײען ֿפון דער װַײטן

  ,ן נעצן לײגן די װָאס זוכן מַײן לעבן או13
  ,און די װָאס זַײנען מיר אױסן בײז רעדן אומגליקן

  .און בַאטרוגן טרַאכטן זײ ַא גַאנצן טָאג
  ,איך הער ניט,  און איך בין װי ַא טױבער14

  .און װי ַא שטומער װָאס עֿפנט ניט זַײן מױל
  ,איך בין װי ַא מענטש װָאס הערט ניט,  יָא15

  . זַײן מױל זַײנען קײן טענות ניטָאאון אין

  ;טו איך הָאֿפן, יהוה,  װָארום צו דיר16
  .הַאר מַײן גָאט, דו װעסט ענטֿפערן



  ּתהלים

לט

  : װָארום איך זָאג17
  ;זָאלן זײ ניט דערֿפרײט װערן איבער מיר

  ,ַאז מַײן ֿפוס גליטשט זיך אױס
  .גרײסן זײ זיך איבער מיר

  ,ן װָארום איך בין ָאנגעברײט צום ֿפַאל18
  .און מַײן װײטָאג איז ַאנטקעגן מיר ּתמיד

  , װָארום איך גיב צו מַײן זינד19
  .איך בין בַאקומערט װעגן מַײן חטא

  , און מַײנע ֿפַײנט אום לעבן זַײנען שטַארק20
  .און ֿפיל מַײנע ָׂשונאים ֿפַאר גָארנישט

  , און די װָאס בַאצָאלן ַא ָרעה ֿפַאר ַא טוֿבה21
  .ר מַײן נָאכיָאגן גוטסֿפַײנטן מיך ֿפַא

  ,יהוה,  ניט ֿפַארלָאזן זָאלסטו מיך22
  .מַײן גָאט, ניט דערװַײטערן זָאלסטו זיך ֿפון מיר

  , אַײל מיר צו הילף23
  .גָאט מַײן ישועה

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן; ֿפַאר ידותון,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  איך װעל היטן מַײנע װעגן:  איך הָאב געזָאגט2

  ;ֿפון צו זינדיקן מיט מַײן צונג
  ,איך װעל הַאלטן ַא שלָאס אױף מַײן מױל

  .בעת דער ָרשע איז ֿפַאר מיר
  , איך בין שטיל ַאנטשטומט געװען3

  ,ָאן גוטס, איך הָאב געשװיגן
  .און מַײן װײטָאג איז געװען אַײנגעהַאלטן

  , איז מַײן הַארץ אין מיר הײס געװָארן4
  ;יך ַא ֿפַײער צעברענטהָאט אין מַײן געמיט ז

  :הָאב איך גערעדט מיט מַײן צונג
  ,מַײן ָסוף, גָאט,  לָאז מיך װיסן5

  ,װָאס זי איז, און די מָאס ֿפון מַײנע טעג
  .לָאמיך װיסן װי ֿפַארגײִיק איך בין

  ,װי ַא שּפַאן הָאסטו געמַאכט מַײנע טעג,  זע6
  ;און מַײן געדױער איז װי גָארנישט קעגן דיר

  .ֶסָלה. ַא בלױזער הױך װָאס בַאשטײט איז איטלעכער מענטש, װָארֿפַאר 



  ּתהלים

מ

  , בלױז װי ַאן ָאּפדוכט גײט אום דער מענטש7
  ;בלױז אומנישט טומלען זײ

  .און ער װײס ניט װער דָאס װעט אַײנזַאמלען, ער קלַײבט

  ?גָאט, װָאס זָאל איך הָאֿפן,  און ַאצונד8
  .ער איז אױף דיר, מַײן אױסקוק

  ;יך מציל ֿפון ַאלע מַײנע ֿפַארברעכן זַײ מ9
  .זָאלסט מיך ניט מַאכן צום שּפָאט ֿפון דעם נידערטרעכטיקן

  ,איך עֿפן ניט מַײן מױל,  איך בין שטום10
  .װָארום דו הָאסט עס געטָאן

  , טו ָאּפ ֿפון מיר דַײן ּפלָאג11
  .ֿפון דעם שטרַײט ֿפון דַײן הַאנט װער איך ֿפַארלענדט

  !יט שטרָאֿפרײד געמוסרט דעם מענטשן ֿפַאר זינד װָאלסטו מ12
  .ָאבער מַאכסט צעקריכן װי מָאיל זַײן שײנקײט

  .ֶסָלה. בלױז ַא הױך איז איטלעכער מענטש

  ;און מַײן געשרײ ֿפַארנעם, גָאט,  הער צו מַײן ּתֿפילה13
  ;אױף מַײן טרער זָאלסטו ניט שװַײגן
  ,װָארום ַא ֿפרעמדער בין איך בַײ דיר

  .אַײנגעװַאנדערטער װי ַאלע מַײנע עלטערןַאן 
  ,און לָאמיך זיך אױֿפמונטערן,  קוק ַאװעק ֿפון מיר14

  .אײדער איך װעל ַאװעקגײן און מער ניט זַײן

  

  .ֿפון ָדִודן ַא מיזמור;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  , הָאֿפן געהָאֿפט הָאב איך אױף גָאט2

  . צוגעהערט מַײן געשרײאון, און ער הָאט זיך גענַײגט צו מיר
  , און ער הָאט מיך ַארױֿפגעברַאכט ֿפון דער װיסטער גרוב3

  ,ֿפון דעם זומּפיקן לײם
  ,און ער הָאט געשטעלט אױף ַא ֿפעלדז מַײנע ֿפיס

  .ער הָאט בַאֿפעסטיקט מַײנע טריט
  , און ער הָאט געגעבן אין מַײן מױל ַא נַײ געזַאנג4

  .ַא לױב צו אונדזער גָאט
  , װעלן זען און װעלן ֿפָארכטןֿפיל

  .און װעלן זיך ֿפַארזיכערן אױף גָאט



  ּתהלים

  , װױל צו דעם מַאן װָאס הָאט געמַאכט גָאט זַײן ֿפַארזיכערונג5
  ,און זיך ניט געװענדט צו די הָאֿפערדיקע

  .און צו די װָאס קערן זיך ָאּפ צו ֿפַאלשקײט
  – יהוה מַײן גָאט,  ֿפיל הָאסטו אױֿפגעטָאן6

  ;װעגן-װּונדער און דַײנע טרַאכטונגען ֿפון אונדזערטדַײנע 

  .ניטָא קײן גלַײכן צו דיר
  ,זָאל איך דערצײלן און זָאגן

  .זַײנען זײ צו ֿפיל אױסצורעכענען
  –  שלַאכטָאּפֿפער און שּפַײזָאּפֿפער בַאגערסטו ניט7

  – הָאסטו אין די אױערן מיר אַײנגעגרָאבן
  .ר ֿפַארלַאנגסטו ניטברַאנדָאּפֿפער און זינדָאּפֿפע

  איך װעל טָאן:  דרום הָאב איך געזָאגט8
  .װָאס אין גערָאלטן ֵסֿפר איז ָאנגעשריבן ֿפַאר מיר

  ,הָאב איך בַאגערט, מַײן גָאט,  צו טָאן דַײן ָרצון9
  .און דַײן ּתורה איז אין מַײנע אינגעװײד

  ; איך הָאב ָאנגעזָאגט גערעכטיקײט אין ַא גרױס געזעמל10
  ; מַײנע ליּפן טו איך ניט ֿפַארמַײדן,זע

  .דו װײסט דָאך, גָאט
  , דַײן גערעכטיקײט הָאב איך ניט ֿפַארדעקט אין מַײן הַארצן11

  ;דַײן טרַײשַאֿפט און דַײן הילף הָאב איך דערצײלט
  איך הָאב ניט ֿפַארהױלן דַײן גענָאד און דַײן אמת

  .ֿפַארן גרױסן געזעמל
  ,דַײן דערבַארימונג ֿפון מיר, גָאט, ו דו ניט ֿפַארמַײדן זָאלסט12

  .דַײן גענָאד און דַײן אמת זָאלן מיך ּתמיד בַאהיטן
  , װָארום ַארומגערינגלט הָאבן מיך בײזן ַאזש ָאן צָאל13

  ,דערגרײכט הָאבן מיך מַײנע זינד
  ;ַאז איך קען ניט זען

  ,זײ זַײנען מער װי די הָאר ֿפון מַײן קָאּפ
  .ט מיך ֿפַארלָאזןאון מַײן הַארץ הָא

  ,מיך מציל צו זַײן, גָאט,  בַאװיליק14
  .אַײל מיר צו הילף, גָאט

   זָאל ֿפַארשעמט און צו שַאנד װערן אין אײנעם15
  ;עס אומצוברענגען, די װָאס זוכן מַײן לעבן

  זָאלן ָאּפטרעטן ַאהינטער און זיך שעמען
  .די װָאס װינטשן מיר בײז



  ּתהלים

מא

   װעגן זײער שַאנד זָאלן בַאנומען װערן ֿפון16
  !ַאהַא! ַאהַא: די װָאס זָאגן אױף מיר

   זָאלן זַײן לוסטיק און זיך ֿפרײען מיט דיר17
  ;ַאלע װָאס זוכן דיך
  !געגרײסט זָאל זַײן גָאט: זָאלן ּתמיד זָאגן

  .די װָאס הָאבן ליב דַײן ישועה
  –  און איך ָארימער און בַאדערֿפטיקער18

  .עןזָאל גָאט דָאס מיר צורעכענ
  ;און דער װָאס מַאכט מיך ַאנטרינען, דו ביסט מַײן הילף

  .זָאלסט זיך ניט זַאמען, מַײן גָאט

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ! װױל צו דעם װָאס גיט ַאכט אױֿפן ָארימַאן2

  .אין טָאג ֿפון בײז װעט אים גָאט מַאכן ַאנטרינען
  , און אים לָאזן לעבן גָאט װעט אים בַאהיטן3

  ;און ער װעט זַײן בַאגליקט אין לַאנד
  און װעסט אים ניט איבערגעבן

  .אױף דעם בַארָאט ֿפון זַײנע ֿפַײנט
  ; גָאט װעט אים אונטערלענען אױֿפן קרַאנקן בעט4

  .די גַאנצע צַײט ֿפון זַײן ליגן ֿפַארנעמסטו זיך מיט זַײן קרַאנקשַאֿפט

  ,זעליק מיךלַײט, גָאט:  איך זָאג5
  .װָארום איך הָאב געזינדיקט צו דיר, הײל מַײן זעל

  : מַײנע ֿפַײנט רעדן שלעכטס װעגן מיר6
  !און זַײן נָאמען זָאל אונטערגײן, װען װעט ער שטַארבן

  ,רעדט ער ֿפַאלש,  און ַאז עמעצער קומט זען7
  ;זַײן הַארץ זַאמלט ָאן אין זיך בײז

  . דערֿפוןרעדט ער, גײט ער ַארױס אין גַאס
  , אין אײנעם סֹודען זיך אױף מיר ַאלע מַײנע ָׂשונאים8

  :זײ טרַאכטן װעגן מיר בײז קעגן מיר
  , ַא בײזע זַאך איז אױסגעגָאסן אױף אים9

  .װעט ער מער ניט אױֿפשטײן, און װי ער הָאט זיך געלײגט
 ַאֿפילו מַײן גוטער ֿפרַײנט װָאס איך הָאב מיך ֿפַארזיכערט אױף 10
  ,אים



  ּתהלים

מב

  .הײבט אױף ַא ֿפוס אױף מיר, דער װָאס עסט מַײן ברױט
  ,און ריכט מיך אױף,  ָאבער דו גָאט לַײטזעליק מיך11

  .און לָאמיך זײ ָאּפצָאלן
  , דערמיט װעל איך װיסן ַאז דו בַאגערסט מיך12

  .װָאס ניט שַאלן װעט מַײן ֿפַײנט איבער מיר
  ,הַאלטןאין מַײן ערלעכקײט װעסטו מיך אױֿפ –  און איך13

  .און װעסטו מיך לָאזן שטײן ֿפַאר דיר אײביק

   געלױבט איז יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל14
  .ֿפון אײביק און ביז אײביק

  !ָאמן און ָאמן

  

  צװײטער ֵסֿפר
  

ַא בַאטרַאכטונג ֿפון די קינדער ;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .ֿפון קַֹרח

  , װי ַא הינד לעכצט נָאך בעכן װַאסער2
  .גָאט, זױ לעכצט מַײן זעל נָאך דירַא
  , מַײן זעל טוט דָארשטן נָאך גָאט3

  :נָאך דעם לעבעדיקן גָאט
  ,װען װעל איך קומען

  ?און זיך װַײזן ֿפַאר גָאט
   מַײן טרער איז געװָארן4

  ,מַײן שּפַײז טָאג און נַאכט
  :ַאז מע זָאגט מיר ַא גַאנצן טָאג

  ?ַאװּו איז דַײן גָאט
  ,ך דערמָאנען דָאס טו אי5

  :און גיס אױס מַײן זעל אין מיר
  ,װי איך ֿפלעג דורכגײן מיט ַאן עולם

  ,זײ ֿפירן צום הױז ֿפון גָאט
  ,מיט ַא ָקול ֿפון געזַאנג און לױב

  .טוֿבדיק געזעמל-ַא יום



  ּתהלים

מג

  , װָאס ביסטו געבױגן מַײן זעל6
  ?און טוסט ברומען אין מיר

  לױבןװָארום איך װעל אים נָאך , הָאף צו גָאט
  .ֿפַאר דער הילף ֿפון זַײן ּפנים

  ,מַײן זעל איז געבױגן אין מיר,  מַײן גָאט7
  ,װָארום איך טו דיך דערמָאנען

  ,לַאנד און די ֶחרמונס-ֿפון ירדן
  .ֿפון דעם בַארג ִמצער

   ּתָהום צו ּתָהום טוט רוֿפן8
  ;אין דעם ָקול ֿפון דַײנע װַאסערֿפַאלן

  װעלןַאלע דַײנע אינדן און דַײנע 
  .זַײנען ַאריבער אױף מיר

  , בַײ טָאג בַאֿפעלט גָאט זַײן ֶחסד9
  ,און בַײ נַאכט איז זַײן געזַאנג מיט מיר
  .ַא ּתֿפילה צו דעם גָאט ֿפון מַײן לעבן

  : איך זָאג צו גָאט מַײן ֿפעלדז10
  ?ֿפַאר װָאס הָאסטו מיך ֿפַארגעסן

  ֿפַאר װָאס מוז איך ֿפינצטער אומגײן
  ?ער דריקונג ֿפון ׂשונאֿפון װעגן ד

   מיט רציחה ַאזש אין מַײנע בײנער11
  ,לעסטערן מיך מַײנע ֿפַײנט

  :ַאז זײ זָאגן צו מיר ַא גַאנצן טָאג
  ?ַאװּו איז דַײן גָאט

  , װָאס ביסטו געבױגן מַײן זעל12
  ?און װָאס טוסטו ברומען אין מיר

  – װָארום איך װעל אים נָאך לױבן, צו גָאטהָאף 
 .און מַײן גָאט, ון מַײן ּפניםדי הילף ֿפ

  

  און קריג מַײן קריג, גָאט,  טו מיר רעכט1
  ;קעגן ֿפָאלק אומדערבַארימדיק
  ֿפון דעם מַאן ֿפון בַאטרוג און אומרעכט



  ּתהלים

מד

  .זָאלסטו מיך מַאכן ַאנטרינען
  , דו ביסט דָאך דער גָאט ֿפון מַײן שטַארקײט2

  ?ֿפַאר װָאס הָאסטו מיך ֿפַארלָאזן
  ס מוז איך ֿפינצטער אומגײןֿפַאר װָא

  ?ֿפון װעגן דער דריקונג ֿפון ׂשונא
  , שיק דַײן ליכט און דַײן אמת3

  ;זײ זָאלן מיך ֿפירן
  ,זײ זָאלן מיך ברענגען צו דַײן הײליקן בַארג

  .און צו די װױנונגען דַײנע
  , און לָאמיך קומען צום מזבח ֿפון גָאט4

און לָאמיך דיך לױבן אױף ַא ; דער ֿפרײד ֿפון מַײן לוסטיקײט, צו גָאט
  ,הַארף

  .גָאט מַײן גָאט
  , װָאס ביסטו געבױגן מַײן זעל5

  ?און װָאס טוסטו ברומען אין מיר
  – װָארום איך װעל אים נָאך לױבן, הָאף צו גָאט

  .און מַײן גָאט, די הילף ֿפון מַײן ּפנים

  

 ֿפון די קינדער ֿפון קַֹרח ַא;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .בַאטרַאכטונג

  ,מיט אונדזערע אױערן הָאבן מיר געהערט,  גָאט2
  ,אונדזערע עלטערן הָאבן אונדז דערצײלט

  ,די טּוונג װָאס דו הָאסט געטָאן אין זײערע טעג
  .אין די טעג ֿפון ֿפַארצַײטן

  , דו מיט דַײן הַאנט הָאסט ֿפעלקער ֿפַארטריבן3
  ,און זײ הָאסטו אַײנגעֿפלַאנצט

  ,רָאכן אומותהָאסט צעב
  .און זײ הָאסטו אױסגעשּפרײט

  , װָארום ניט מיט זײער שװערד הָאבן זײ געַארבט דָאס לַאנד4
  ,און ניט זײער ָארעם הָאט זײ געהָאלֿפן
  ,נָאר דַײן רעכטע הַאנט און דַײן ָארעם

  .װַײל דו הָאסט זײ בַאװיליקט, און דָאס ליכט ֿפון דַײן ּפנים
  ;טגָא,  דו ביסט מַײן קיניג5

  .בַאֿפעל די ישועה ֿפון יעקֿב



  ּתהלים

  , מיט דיר שטױסן מיר אונדזערע ֿפַײנט6
  .מיט דַײן נָאמען צעטרעטן מיר אונדזערע קעגנשטײער

  , װָארום ניט אױף מַײן בױגן ֿפַארזיכער איך מיך7
  .און מַײן שװערד קען מיך ניט העלֿפן

  , נַײערט דו הָאסט אונדז געהָאלֿפן ֿפון אונדזערע ֿפַײנט8
  .און אונדזערע ָׂשונאים צו שַאנד געמַאכט

  , מיט גָאט הָאבן מיר זיך גערימט ַא גַאנצן טָאג9
  .ֶסָלה. און דַײן נָאמען לױבן מיר אײביק

  , ָאבער הָאסט ֿפַארלָאזן און ֿפַארשעמט אונדז10
  .און גײסט ניט ַארױס מיט אונדזערע מחנות

  , מַאכסט אונדז צוריקגײן ֿפַארן ֿפַײנט11
  . אונדזערע ָׂשונאים רױבן זיך ָאןאון
  , הָאסט אונדז ָאּפגעגעבן װי שָאף צום עסן12

  .און צװישן די ֿפעלקער הָאסטו אונדז צעשּפרײט
  , הָאסט ֿפַארקױֿפט דַײן אומה ֿפַאר שּפָאטגעלט13

  .און הָאסט ניט הױך געשטעלט זײער מקח
  , מַאכסט אונדז צו חרּפה בַײ אונדזערע שכנים14

  .כטער און ַא שּפָאט בַײ אונדזערע ַארומיקעַא געלע
  , מַאכסט אונדז ֿפַאר ַא שּפריכװָארט צװישן די ֿפעלקער15

  .ַא קָאּפשָאקלעניש צװישן די אומות
  , ַא גַאנצן טָאג איז מַײן שַאנד ַאנטקעגן מיר16

  ,און די בושה ֿפון מַײן ּפנים הָאט מיך בַאדעקט
  ,ון שענדער ֿפון ָקול ֿפון דעם לעסטערער א17

  .ֿפון װעגן דעם ֿפַײנט און דעם רַאכענעמער

  , דָאס ַאלץ איז געקומען אױף אונדז18
  ,ָאבער מיר הָאבן ניט ֿפַארגעסן ָאן דיר

  .און ניט געלײקנט ָאן דַײן בונד
  , ניט ָאּפגעקערט ַאהינטער הָאט זיך אונדזער הַארץ19

  ; שטעגַאז אונדזערע טריט זָאלן זיך ָאּפנַײגן ֿפון דַײן
  , הגם דו הָאסט אונדז ֿפַארשטױסן אין ַאן ָארט ֿפון שַאקַאלן20

  .און אונדז איבערגעדעקט מיט טױטשָאטן
  , אױב מיר װָאלטן ֿפַארגעסן ָאן דעם נָאמען ֿפון אונדזער גָאט21

  ,און אױסגעשּפרײט אונדזערע הענט צו ַא ֿפרעמדן גָאט
  ? װָאלט דען גָאט דָאס ניט אױסֿפָארשן22



  ּתהלים

מה

  .ָארום ער װײס די ֿפַארבָארגענישן ֿפון הַארצןװ
  ,איבער דיר װערן מיר געהרגעט ַא גַאנצן טָאג,  יָא23

  .מיר װערן גערעכנט װי שָאף צו דער שחיטה
  ?גָאט, ֿפַאר װָאס שלָאֿפסטו,  דערװעק דיך24

  .זָאלסט אונדז ניט ֿפַארלָאזן אױף אײביק, װַאך אױף
  ,ַײן ּפנים ֿפַאר װָאס ֿפַארבָארגסטו ד25

  ?ֿפַארגעסט אונדזער ּפַײן און אונדזער קלעם
  , װָארום געבױגן צום שטױב איז אונדזער זעל26

  .בַאהעֿפט צו דער ערד איז אונדזער לַײב
  ,  שטײ אױף אונדז צו הילף27

  .און לײז אונדז אױס ֿפון װעגן דַײן גענָאד

  

נדער ֿפון די קי, אױף שֹוַשנים;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ; ֿפון קַֹרח
  .ַא געזַאנג ֿפון ליבשַאֿפט, ַא בַאטרַאכטונג

  , עס יִירט מַײן הַארץ מיטן שײנעם װָארט2
  ;איך װעל ֿפירזָאגן מַײנע לידער צום מלך

  .מַײן צונג איז די ּפען ֿפון ַא שרַײבער ַא ֿפלינקן

  , ביסט שענער ֿפון ַאלע מענטשנקינדער3
  ,ליּפןחן איז אױסגעגָאסן אױף דַײנע 

  .װַײל גָאט הָאט דיך געבענטשט אױף אײביק
  ,דו ִגבור,  גורט ָאן דַײן שװערד אױֿפן לענד4

  .דַײן גלַאנץ און דַײן ּפרַאכט
  ,רַײט ַארױס,  און אין דַײן ּפרַאכט בַאגליק5

  ,ֿפון װעגן אמת און מילדקײט און גערעכטיקײט
  .און זָאל דיר דַײן רעכטע הַאנט ֿפָארכטיקס בַאװַײזן

  –   דַײנע ֿפַײלן געשַארֿפטע6
  –  ֿפעלקער זָאלן ֿפַאלן אונטער דיר

 דַײן טרָאן איז ֿפון גָאט אױף אײביק 7!אין הַארצן ֿפון מלכס ֿפַײנט
  ,און שטענדיק

  , דַײן טרָאן איז ֿפון גָאט אױף אײביק און שטענדיק7
  .ַא צעּפטער ֿפון יושר איז דער צעּפטער ֿפון דַײן מלוכה

  ,און ֿפַײנט געהַאט אומרעכט, יב געהַאט גערעכטיקײט הָאסט ל8



  ּתהלים

מו

  דרום הָאט דיך געזַאלבט גָאט דַײן גָאט
  .איבער דַײנע חֿברים, מיט אײל ֿפון ֿפרײד

  ,קַאנײלן זַײנען ַאלע דַײנע קלײדער,  מירע און ַאלָאען9
  .ּפַאלַאצן דערֿפרײען דיך סטרונעס-ןבײדנַאעלֿפהֿפון 
  ,נען צװישן דַײנע געליבטע טעכטער ֿפון מלכים זַײ10

  .דיר צו רעכטס שטײט די מלּכה אין גינגָאלד ֿפון אֹוֿפיר
  ,און נַײג צו דַײן אױער, און זע, טָאכטער,  הער11

  ,און דָאס הױז ֿפון דַײן ֿפָאטער, און ֿפַארגעס דַײן ֿפָאלק
  ; און דער מלך װעט גלוסטן דַײן שײנקײט12

  .ק זיך צו איםדרום בו, װָארום ער איז דַײן הַאר
  די רַײכסטע ֿפון ֿפָאלק, טָאכטער ֿפון צור,  און13

  .װעלן בעטן דַײן לַײטזעליקײט מיט געשַאנק

  ,מלּכה אינעװײניק אין ּפַאלַאץ - לױטער ּפרַאכט איז די בת14
  .ֿפון געקעסטלטן גָאלדװעב איר מלבוש

  ; אױף געשטיקטע געװַאנטן װערט זי צום מלך געֿפירט15
  .װערן דיר געברַאכט, חֿברטעס אירע,  יונגֿפרױעןהינטער איר

  , זײ װערן געֿפירט מיט ֿפרײדן און לוסטיקײט16
  .זײ קומען אין ּפַאלַאץ ֿפון מלך

  ; ָאנשטָאט דַײנע ֿפָאטערס װעלן זַײן דַײנע זין17
  .װעסט זײ אױֿפזעצן ֿפַאר הַארן אין גַאנצן לַאנד

  ,דורות-אױף ַאלע ָדור איך װעל מַאכן דערמָאנען דַײן נָאמען 18
  .דרום װעלן ֿפעלקער דיך לױבן אױף אײביק און שטענדיק

  

אױף ; ֿפון די קינדער ֿפון קַֹרח;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .ַא ליד; ַעָלמות

  , גָאט איז אונדז ַא בַאשיצונג און ַא שטַארקײט2
  .גרינג צו געֿפינען, ַא הילף אין צרות

  ,א הָאבן דרום װעלן מיר ניט מור3
  ,װען די ערד זָאל זיך בַײטן

  און װען די בערג זָאלן אומֿפַאלן
  .אין הַארצן ֿפון ים



  ּתהלים

זמ

  ,מעגן שױמען זַײנע װַאסערן,  מעגן ברומען4
  .ֶסָלה. מעגן ציטערן די בערג ֿפַאר זַײן הױכקײט

  ,װָאס זַײנע שטרָאמען דערֿפרײען די שטָאט ֿפון גָאט,  ַא טַײך איז דָא5
  .װױנונג ֿפון העכסטןדי הײליקסטע 

  ,זי װעט ניט אומֿפַאלן,  גָאט איז אין איר מיט6
  .גָאט װעט זי העלֿפן ַאקעגן ֿפרימָארגן

  ;קיניגרַײכן זַײנען אומגעֿפַאלן,  ֿפעלקער הָאבן געטומלט7
  .טוט זיך װַאקלען די ערד, ער הָאט ַארױסגעלָאזט זַײן ָקול

  , מיט אונדז איז יהוה ֿפון צֿבאות8
  .ֶסָלה. סטונג איז אונדז דער גָאט ֿפון יעקֿבַא ֿפע

  , גײט זעט די אױֿפטוען ֿפון גָאט9
  .װָאס הָאט געמַאכט ֿפַארװיסטונגען אין לַאנד

  , ער מַאכט אױֿפהערן מלחמות ביזן עק ֿפון דער ערד10
  ;און טוט צעהַאקן דעם שּפיז, דעם בױגן צעברעכט ער

  .רַײטװעגן ֿפַארברענט ער אין ֿפַײער
  ,און זַײט װיסן ַאז איך בין גָאט, לָאזט ָאּפ„ 11

  ,איך בין דערהױבן צװישן די ֿפעלקער
  ”.דערהױבן אױף דער ערד

  , יהוה ֿפון צֿבאות איז מיט אונדז12
  .ֶסָלה. ַא ֿפעסטונג איז אונדז דער גָאט ֿפון יעקֿב

  

  .ֿפון די קינדער ֿפון קַֹרח ַא מזמור;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,ַאלע ֿפעלקער, לַאּפט די הענט ק2

  .שַאלט צו גָאט מיט ַא ָקול ֿפון געזַאנג
  , װָארום יהוה דער אײבערשטער איז ֿפָארכטיק3

  .ַא גרױסער מלך איבער דער גַאנצער ערד
  , ער אונטערטעניקט ֿפעלקער אונטער אונדז4

  .און אומות אונטער אונדזערע ֿפיס
  , ער װײלט אונדז אױס אונדזער נחלה5

  .ֶסָלה. דעם שטָאלץ ֿפון יעקֿב װָאס ער הָאט ליב



  ּתהלים

חמ

  , גָאט איז אױֿפגעגַאנגען מיט שַאלונג6
  .יהוה מיט ָקול ֿפון שוֿפר

  ,זינגט,  זינגט צו גָאט7
  .זינגט, זינגט צו אונדזער מלך

  ; װָארום גָאט איז דער מלך ֿפון דער גַאנצער ערד8
  .זינגט מיט בַאטרַאכט

  ,ֿפעלקער גָאט קיניגט איבער די 9
  .גָאט זיצט אױף זַײן הײליקן טרָאן

  , די ֿפירשטן ֿפון די אומות הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט10
  ;דָאס ֿפָאלק ֿפון דעם גָאט ֿפון אֿברהם

  ,װָארום צו גָאט זַײנען די שילדן ֿפון דער ערד
  .ער איז זײער דערהױבן

  

  .ַא מזמור ֿפון די קינדער ֿפון קַֹרח;  ַא געזַאנג1
  און זײער געלױבט, ס איז גָאט גרױ2

  .אױף זַײן הײליקן בַארג, אין דער שטָאט ֿפון אונדזער גָאט
  ,די ֿפרײד ֿפון דער גַאנצער ערד,  שײן דערהײכט3

  ,איז דער בַארג ִציון אין די עקן ֿפון צֿפון
  .די שטָאט ֿפון דעם גרױסן מלך

   גָאט אין אירע ּפַאלַאצן4
  .נגאיז בַאקַאנט ֿפַאר ַא ֿפעסטו

  ,מלכים הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט,  װָארום זע5
  .זײ זַײנען ַאריבערגעקומען אין אײנעם

  ,ַאזױ הָאבן זײ געגַאֿפט,  װי זײ הָאבן געזען6
  .דערשרָאקענע הָאבן זײ ַאװעקגעאַײלט

  , ַא ציטערניש הָאט זײ ָאנגענומען דָארטן7
  .ַא װײעניש װי ַא געװינערין

   צעברָאכןװינט הָאסטו- מיט ַא מזרח8
  .די שיֿפן ֿפון ַּתְרִשיש

  ,ַאזױ הָאבן מיר געזען,  װי מיר הָאבן געהערט9
  ,אין דער שטָאט ֿפון יהוה ֿפון צֿבאות
  ;אין דער שטָאט ֿפון אונדזער גָאט
  .ֶסָלה. גָאט זָאל זי אױֿפהַאלטן ביז אײביק



  ּתהלים

טמ

  ,ָאן דַײן ֶחסד, גָאט,  מיר הָאבן געטרַאכט10
  .ן טעמּפלאין דער מיט ֿפון דַײ

  ,גָאט,  ַאזױ װי דַײן נָאמען11
  ;ַאזױ איז דַײן לױב ביז די עקן ֿפון דער ערד

  .ֿפול מיט גערעכטיקײט איז דַײן רעכטע הַאנט
  , זָאל זיך ֿפרײען דער בַארג ִציון12

  ,זָאלן לוסטיק זַײן די טעכטערשטעט ֿפון יהּודה
  .ֿפון װעגן דַײנע משּפטים

  ,ינגלט זי ַארוםאון ר,  גײט ַארום ִציון13
  .צײלט איבער אירע טורעמס

  , טוט ַאכט אױף אירע מױער14
  ;גײט דורך אירע ּפַאלַאצן

  ,ּכדי איר זָאלט דערצײלן דעם שּפעטערדיקן ָדור
  ;אײביק און שטענדיק, אונדזער גָאט, ַאז דָאס איז גָאט

  .ער װעט אונדז ֿפירן ביז אײביקײט

  

 ַא; די קינדער ֿפון קַֹרחֿפון ;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .מזמור

  ,ַאלע ֿפעלקער,  הערט דָאס צו2
  ,ַאלע בַאװױנער ֿפון דער װעלט, ֿפַארנעמט

  ,סַײ ָאנגעזעענע לַײט,  סַײ ַאזױ מענטשן3
  .רַײך און ָארים אין אײנעם

  , מַײן מױל װעט רעדן חכמה4
  .און די טרַאכטונג ֿפון מַײן הַארצן װעט זַײן ֿפַארשטַאנדיקײט

  ,איך װעל נַײגן צו ַא משל מַײן אױער 5
  .איך װעל ָאנהײבן מיט ַא הַארף מַײן רעטעניש

  , ֿפַאר װָאס זָאל איך מורא הָאבן אין די טעג ֿפון בײז6
  ?װען די זינד ֿפון מַײנע טרעטער רינגלט מיך ַארום

  , די װָאס ֿפַארזיכערן זיך אױף זײער ֿפַארמעג7
  .זײ זיךאון מיט זײער גרױס עשירות רימען 

  , ניט אױסקױֿפן ַא ברודער קען ַא מענטש אױסקױֿפן8
  ;ניט געבן גָאט ַאן אױסלײז ֿפַאר זיך

  , און װי װערדיק עס זָאל זַײן דער אױסקױף ֿפַאר זײער זעל9
  ,איז אױף אײביק ֿפַארמיטן



  ּתהלים

  , מע זָאל שטענדיק ַאלץ לעבן10
  .מע זָאל ניט ָאנזען די גרוב

  ,ם שטַארבן װָארום מע זעט ַאז חכמי11
  ,ַאזױ װי דער נַאר און דער ֿפַארגרעבטער גײען אונטער

  .און זײ לָאזן איבער צו ַאנדערע זײער ֿפַארמעג
  ,זײערע הַײזער זַײנען אױף אײביק,  זײ טרַאכטן בַײ זיך12

  ;דורות-זײערע װױנונגען אױף ָדור
  .זײ רוֿפן לענדער אױף זײערע נעמען

  ,ין גדּולה ָאבער דער מענטש בלַײבט ניט א13
  .ער איז געגליכן צו בהמות װָאס װערן ֿפַארשניטן

  , דָאס איז דער װעג ֿפון די װָאס זַײנען בטוח בַײ זיך14
  .ֶסָלה. און ֿפון זײערע נָאכגײער װָאס קװעלן ֿפון זײערע רײד

  , מע לײגט זײ װי שָאף אין דער אונטערערד15
  ;דער טױט טוט זײ ֿפיטערן

  ;רעטן די רעכטֿפַארטיקע איבער זײט – און אײן ֿפרימָארגן
  ,און זײער געשטַאלט איז ֿפַאר דער אונטערערד צום ֿפַארֿפױלן

  .ניטָא קײן װױנונג ֿפַאר איר
 ָאבער גָאט װעט אױסלײזן מַײן זעל ֿפון דער מַאכט ֿפון 16

  ,אונטערערד
  .ֶסָלה. װָארום ער װעט מיך ַארױסנעמען

  , װערט ַאן עושר זָאלסט ניט מורא הָאבן ַאז עמעצער17
  ,ַאז די רַײכקײט ֿפון זַײן הױז װערט געמערט

  , װָארום בַײ זַײן טױט װעט ער גָארנישט מיטנעמען18
  .זַײן רַײכקײט װעט ניט נידערן נָאך אים

  : הגם בַײ זַײן לעבן ֿפלעגט ער אַײנרעדן זַײן זעל19
  .מע װעט דיך נָאך לױבן ַאז דו װעסט זיך װױלטָאן

  ,מען צו דעם ָדור ֿפון זַײנע עלטערן זי װעט ָאנקו20
  .װָאס װעלן אױף אײביק ניט ָאנזען דעם שַײן

  , ַא מענטש אין גדּולה װָאס ֿפַארשטײט ניט21
  .איז געגליכן צו בהמות װָאס װערן ֿפַארשניטן

  



  ּתהלים

  . ַא מזמור ֿפון ָאָסֿפן1נ
  ,הָאט גערעדט און גערוֿפן די ערד, יהוה, דער גָאט ֿפון געטער

  .ֿפגַאנג ֿפון דער זון ביז איר אונטערגַאנגֿפון אױ
  , ֿפון ִציון דער קרױן ֿפון שײנקײט2

  .הָאט ַארױסגעשַײנט גָאט
  ,און ער שװַײגט ניט,  אונדזער גָאט קומט3

  ,אים ֿפַארױס ֿפַארצערט ַא ֿפַײער
  .און ַארום אים טוט שטורעמען געװַאלטיק

  , ער רוֿפט צו די הימלען ֿפון אױבן4
  :ּכדי צו משּפטן זַײן ֿפָאלק, ר ערדאון צו דע

  , זַאמלט מיר אַײן מַײנע ֿפרומע5
  .די װָאס שליסן מַײן בונד איבער שלַאכטָאּפֿפער

  , און די הימלען זָאגן ָאן זַײן גערעכטיקײט6
  .ֶסָלה. ער איז ַא ריכטער, װָארום גָאט

  ,און איך װעל רעדן,  הער מַײן ֿפָאלק7
  :ָארענעןאון איך װעל דיך װ, יׂשראל

  .גָאט דַײן גָאט בין איך
  ; ניט אום דַײנע שלַאכטָאּפֿפער װעל איך דיך שטרָאֿפן8

  .דַײנע ברַאנדָאּפֿפער זַײנען דָאך ּתמיד ֿפַאר מיר
  , איך װיל ניט נעמען ֿפון דַײן הױז קײן ָאקס9

  .ֿפון דַײנע שטַאלן קײן בעק
  , װָארום מַײן איז יעטװעדער חיה ֿפון װַאלד10

  .מות אױף טױזנט בערגדי בה
  , איך קען יעטװעדער ֿפױגל ֿפון די בערג11

  .און די װידמענונג ֿפון ֿפעלד איז בַײ מיר
  ,װעל איך דיר ניט זָאגן,  ַאז איך זָאל הונגעריק זַײן12

  .װָארום מַײן איז די װעלט און איר ֿפולקײט
  ? צי עס איך דָאס ֿפלײש ֿפון ָאקסן13

  ? טו איך טרינקעןָאדער דָאס בלוט ֿפון בעק
  , שלַאכט צו גָאט ַא דַאנקָאּפֿפער14

  .און בַאצָאל דעם אױבערשטן דַײנע נדרים
  , און רוף מיך אין טָאג ֿפון נױט15

  .און דו װעסט מיך ערלעכן, װעל איך דיך דערלײזן



  ּתהלים

אנ

  : און צום ָרשע הָאט גָאט געזָאגט16
  ,װי קומסטו צו דערצײלן מַײנע געזעצן

  ?ונד אױף דַײן מױלאון נעמען מַײן ב
  , ַאז דו הָאסט ֿפַײנט מוסר17

  .און הָאסט געװָארֿפן מַײנע װערטער הינטער דיר
  ,הָאסטו זיך געֿפרַײנטלט מיט אים,  ַאז דו הָאסט געזען ַא גנֿב18

  .און מיט נֹואֿפים איז געװען דַײן טײל
  , דַײן מױל הָאסטו לױז געלָאזט צום בײזן19

  .טרוגאון דַײן צונג ֿפלעכט בַא
  ,בַארעדסטו דַײן ברודער,  זיצסטו20

  .דעם זון ֿפון דַײן מוטער בַאַנװלסטו
  ?און איך הָאב געזָאלט שװַײגן,  הָאסטו געטָאןדָאס 21

  ;זַײן װי דו װעל איך זַײן, הָאסטו געדַאכט
  .און דיר לײגן ֿפַאר דַײנע אױגן, װעל איך דיך שטרָאֿפן

  ,ֿפַארגעסט ָאן גָאטאיר װָאס ,  מערקט דָאס ַאקָארשט22
  .און קײנער װעט ניט מציל זַײן, ּכדי איך זָאל ניט ֿפַארצוקן

  ,ערלעכט מיך,  דער װָאס שלַאכט ַא דַאנקָאּפֿפער23
  ,ָאבער דעם װָאס בַאטרַאכט דעם װעג
  .אים װעל איך װַײזן די ישועה ֿפון גָאט

  

  ,ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
נָאך דעם װי ער ,  נתן דער נֿביא איז געקומען צו אים װען2

  .ֶשֿבען-איז געקומען צו בת
  ,לױט דַײן ֶחסד, גָאט,  לַײטזעליק מיך3

  .לױט דַײן גרױס דערבַארימונג מעק ָאּפ מַײנע ֿפַארברעכן
  , װַאש מיך ָאּפ אין גַאנצן ֿפון מַײן זינד4

  .און ֿפון מַײן חטא טו מיך רײניקן
  , װײס מַײנע ֿפַארברעכן װָארום איך5

  .און מַײן חטא איז מיר ּתמיד ַאנטקעגן
  , צו דיר ַאלײן הָאב איך געזינדיקט6

  ;און װָאס איז שלעכט אין דַײנע אױגן הָאב איך געטָאן
  ,דרום ביסטו רעכטֿפַארטיק אין דַײן רעדן

  .ביסטו גערעכט אין דַײן משּפטן



  ּתהלים

  ,אין זינד בין איך געבָארן געװָארן,  זע7
  .ון אין חטא הָאט מיך מַײן מוטער ַאנטֿפַאנגעןא
  , אמת בַאגערסטו דָאך אין די נירן8

  .טָא לערן מיך חכמה װּו עס איז ֿפַארהױלן
  ,ַאז איך זָאל רײן װערן, גרָאז-  זָאלסט מיך רײניקן מיט ֵאזוֿב9

  .ביז װַײסער ֿפון שנײ זָאל איך װערן, זָאלסט מיך װַאשן
  ;ן ֿפרײד און לוסטיקײט זָאלסט מיך מַאכן הער10

  .זָאלן דערֿפרײט װערן די בײנער װָאס דו הָאסט צעדריקט
  , ֿפַארבָארג דַײן ּפנים ֿפון מַײנע חטאים11

  .און ַאלע מַײנע זינד ֿפַארמעק
  ,גָאט,  ַא רײן הַארץ בַאשַאף מיר12

  .און ַא ֿפעסט געמיט בַאנַײ אין מיר
  , זָאלסט מיך ניט ַאװעקװַארֿפן ֿפון דיר13

  .און דַײן הײליקן גַײסט זָאלסטו ניט ַאװעקנעמען ֿפון מיר
  , קער מיר אום די ֿפרײד ֿפון דַײן הילף14

  .און ַא ֿפרַײ געמיט זָאלסטו מיר שענקען
  , איך װעל לערנען ֿפַארברעכער דַײנע װעגן15

  .און זינדיקע װעלן זיך אומקערן צו דיר
  , זַײ מיך מציל ֿפון בלוטיקײט16

  ;ט ֿפון מַײן הילףגָאט דו גָא
  .זָאל מַײן צונג זינגען דַײן גערעכטיקײט

  ,מַײנע ליּפן זָאלסטו עֿפענען,  גָאט17
  .און זָאל מַײן מױל דערצײלן דַײן לױב

  , װָארום בַאגערסט ניט ַא שלַאכטָאּפֿפער ַאז איך זָאל געבן18
  .ַא ברַאנדָאּפֿפער װילסטו ניט

  ,נען ַא צעברָאכן געמיט די שלַאכטָאּפֿפער ֿפון גָאט זַײ19
  .ֿפַארַאכטסטו ניט, גָאט, ַא צעברָאכן און דערשלָאגן הַארץ

  , בַאגיטיק אין דַײן בַאװיליקונג ִציון20
  .בױען זָאלסטו די מױערן ֿפון ירושלים

  , דענצמָאל װעסטו בַאגערן שלַאכטָאּפֿפער ֿפון גערעכטיקײט21
  ;ברַאנדָאּפֿפער און גַאנצָאּפֿפער

  . װעט מען אױֿפברענגען ָאקסן אױף דַײן מזבחדענצמָאל

  



  ּתהלים

נג

  , ַא בַאטרַאכטונג ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1נב
  , און הָאט דערצײלט ָשאולן,  װען דֹוֵאג דער ַאדֹומי איז געקומען2

  .דוד איז געקומען אין ַאחיֶמֶלכס הױז: און אים ָאנגעזָאגט
דער ֶחסד ֿפון גָאט ? מַאכטיקערדו ,  װָאס ּפרָאלסטו זיך מיט בײז3

  .איז ַאלע טָאג
  , אומגליקן טרַאכט דַײן צונג4

  .װי ַא שַארֿפער גָאלמעסער װָאס ַארבעט ֿפַאלש
  , הָאסט ליב בײז מער װי גוטס5

  .ֶסָלה. ליגן אײדער רעדן גערעכטיקײט
  , הָאסט ליב ַאלע גערײד ֿפון צעשטערונג6

  .דו צונג ֿפון בַאטרוג
  ,ט דיך צעברעכן אױף אײביק װעט אױך גָא7

  ,דיך ַארױסשַארן און ַארױסרַײסן ֿפון געצעלט
  .ֶסָלה. און דיך אױסװָארצלען ֿפון לַאנד ֿפון די לעבעדיקע

  , און די צדיקים װעלן זען און װעלן ֿפָארכטן8
  :און זײ װעלן לַאכן איבער אים

  ,עסטונג ָאן איז דער מַאן װָאס הָאט ניט געמַאכט גָאט ֿפַאר זַײן ֿפ9
  ;און הָאט זיך ֿפַארזיכערט אױף זַײן גרױס עשירות

  .װָאס איז ֿפַארשַײט געװען אין זַײן געריקײט
  , ָאבער איך בין װי ַא צװַײגהַאֿפטיקער אײלבערטבױם אין גָאטס הױז10

  .איך ֿפַארזיכער מיך אױף גָאטס ֶחסד אײביק און שטענדיק
  ,ָאסט זיך אַײנגעשטעלטװָאס דו ה,  איך װעל אײביק דיר דַאנקען11

  ,און איך װעל הָאֿפן צו דַײן נָאמען װַײל ער איז גוט
  .ַאנטקעגן ֿפַאר דַײנע ֿפרומע

  

ַא בַאטרַאכטונג ֿפון ; אױף ַמחַלת;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .ָדִודן

  !ניטָא קײן גָאט:  דער נידערטרעכטיקער זָאגט אין זַײן הַארצן2
  ;און מיאוסע אומרעכט טוען זײ, ֿפַארדָארבן זַײנען זײ

  .קײנער טוט ניט קײן גוטס
  , גָאט הָאט ֿפון הימל געלוגט אױף די מענטשנקינדער3

  .צו זען אױב ֿפַארַאן ַא ֿפַארשטַאנדיקער װָאס זוכט גָאט
  ,ַאלע זַײנען זײ ֿפַארדָארבן,  איטלעכער איז ָאּפגעֿפַאלן4

  .ניט צו מָאל אײנער, קײנער טוט ניט קײן גוטס



  ּתהלים

דנ

  ,דערשּפירן װעלן די טוער ֿפון אומרעכט,  ֿפַאר װָאר5
  ,די װָאס עסן מַײן ֿפָאלק װי מע עסט ברױט

  .די װָאס רוֿפן ניט גָאט
  ,װּו קײן ַאנגסט איז ניט געװען,  ָאן ַאנגסטן זײ אין ַאנגסט6

  ;װָארום גָאט הָאט צעשָאטן די בײנער ֿפון דַײן בַאלעגערער
  .װַײל גָאט הָאט זײ ֿפַארַאכט, הָאסט זײ געמַאכט צו שַאנד

  ? װען קומט ֿפון ִציון די ישועה ֿפון יׂשראל7
  ,װען גָאט קערט אום די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון זַײן ֿפָאלק

  .װעט זיך ֿפרײען יׂשראל, װעט לוסטיק זַײן יעקֿב

  

ַא ; מיט סטרונעשּפיל,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  , בַאטרַאכטונג ֿפון ָדִודן

  : און הָאבן געזָאגט צו ָשאולן, װען די זיֿפער זַײנען געקומען 2
  .דוד בַאהַאלט זיך בַײ אונדז, ֿפַאר װָאר

  ,מיט דַײן נָאמען טו מיך העלֿפן,  גָאט3
  .און מיט דַײן גֿבורה זָאלסטו זיך ָאננעמען ֿפַאר מיר

  ,הער צו מַײן ּתֿפילה,  גָאט4
  .ֿפַארנעם די װערטער ֿפון מַײן מױל

  ,װָארום ֿפרעמדע זַײנען ָאנגעשטַאנען אױף מיר 5
  ;און געװַאלטטוער זוכן מַײן לעבן
  .ֶסָלה. זײ הַאלטן ניט גָאט ַאנטקעגן זיך

  ,גָאט איז מיר ַא העלֿפער,  זע6
  .יהוה איז דער אונטערלענער ֿפון מַײן זעל

  ; זָאל ער אומקערן דָאס בײז אױף מַײנע לױערער7
  .רשנַײד זײאין דַײן טרַײשַאֿפט ֿפַא

  , מיט װיליקײט װעל איך שלַאכטן צו דיר8
  .װָארום ער איז גוט, גָאט, װעל לױבן דַײן נָאמען

  , װָארום ֿפון יעטװעדער צרה הָאט ער מיך מציל געװען9
  .און מַײן אױג הָאט זיך ָאנגעזען אױף מַײנע ֿפַײנט

  



  ּתהלים

  ;מיט סטרונעשּפיל,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1הנ
  .ונג ֿפון ָדִודןַא בַאטרַאכט

  ,מַײן ּתֿפילה, גָאט,  ֿפַארנעם2
  .און זָאלסט זיך ניט ֿפַארהױלן ֿפון מַײן געבעט

  ;און ענטֿפער מיר,  הָארך צו מיר3
  ,און איך ברום, איך לױף אום אין מַײן קלָאג

  , ֿפון דעם ָקול ֿפון דעם ֿפַײנט4
  ;ֿפון װעגן דער דריקונג ֿפון דעם ָרשע

  ,ן אױף מיר אומגליקװָארום זײ ברענגע
  .און מיט צָארן טוען זײ מיך ֿפַײנטן

  , מַײן הַארץ צַאּפלט אין מיר5
  .און טױטשרעקן זַײנען ָאנגעֿפַאלן אױף מיר

  , ַא מורא און ַא ציטערניש קומט אױף מיר6
  .און ַא שױדער הָאט מיך בַאדעקט

  ,װער גיט מיר ֿפליגלען װי ַא טױב:  און איך זָאג7
  .װעקגעֿפלױגן און גערוטאיך װָאלט ַא

  , ָאט װָאלט איך ַאװעקגעװָאגלט װַײט8
  .ֶסָלה. איך װָאלט געװַײלט אין דער מדבר

   איך װָאלט מיר געאַײלט צו ַאן ַאנטרינונג9
  .ֿפונעם שטורעם, ֿפון רַײסיקן װינט

  ,צעטײל זײער שּפרַאך, גָאט,  צעמיש10
  .װָארום איך הָאב געזען רױב און קריג אין שטָאט

  , טָאג און נַאכט רינגלען זײ זי ַארום אױף אירע מױערן11
  .און אומרעכט און אומגליק איז אין איר מיט

  , ֿפַארברעכן זַײנען אין איר מיט12
  .און ֿפון איר מַארק טוט זיך ניט ָאּפ דריקונג און בַאטרוג

  –  װָארום ניט ַא ֿפַײנט טוט מיך לעסטערן13
  ;דָאס װָאלט איך ֿפַארטרָאגן

  – ניט מַײן ׂשונא הָאט זיך געגרײסט איבער מיר
  ;ֿפון אים װָאלט איך מיך ֿפַארבָארגן

  ,ַא מענטש מַײן גלַײכן,  נָאר דו14
  ,מַײן חֿבר און מַײן בַאקענטער

  , װָאס בַאנַאנד ֿפלעגן מיר זיס זיך סֹודען15
  .גײן אין גָאטס הױז מיט געזעמל

  , זָאל ער ָאנרײצן דעם טױט אױף זײ16



  ּתהלים

ונ

  !לן זײ נידערן לעבעדיקערהײט אין אונטערערדזָא
  .צװישן זײ, װָארום בײז איז אין זײער װױנונג

  , איך װעל רוֿפן צו גָאט17
  .און יהוה װעט מיך העלֿפן

   ָאװנט און ֿפרימָארגן און מיטנטָאג18
  ,װעל איך קלָאגן און װעל ברומען

  .און ער טוט הערן מַײן ָקול
  ,ן זעל ער טוט אױסלײזן בשלום מַײ19

  ,מע זָאל ניט גענענען צו מיר
  .הגם זײ זַײנען ֿפיל קעגן מיר

  –  גָאט װעט הערן און װעט זײ אונטערטעניק מַאכן20
  .ֶסָלה. דער װָאס טרָאנט ֿפון אײביק ָאן
  ,װָארום ניטָא קײן ָאּפבַײט בַײ זײ
  .און זײ הָאבן ניט מורא ֿפַאר גָאט

   ער שטרעקט אױס זַײנע הענט21
  ,ס זַײנען אין שלום מיט איםאױף די װָא

  .ער ֿפַארשװעכט זַײן בונד
  , גלַאט זַײנען די שמַאנטיקע רײד ֿפון זַײן מױל22

  ;און זַײן הַארץ איז מלחמה
  ,װײכער ֿפון בױמל זַײנען זַײנע װערטער

  .ָאבער זײ זַײנען שװערדן בלױזע

  , װַארף אױף גָאט דַײן לַאסט23
  ;און ער װעט דיך ֿפַארזָארגן

  .עט קײן מָאל ניט לָאזן ֿפַאלן דעם צדיקער װ
  ,גרוב- ָאבער דו גָאט װעסט זײ נידערן אין קֿבר24

  די לַײט ֿפון בלוט און בַאטרוג
  ;װעלן ניט אױסלעבן הַאלב זײערע טעג
  .און איך װעל מיך ֿפַארזיכערן אױף דיר

  

  ;אױף יֹונהס ֵאֶלם רחֹוקים,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1

  .װען די ּפִלשּתים הָאבן אים געכַאּפט אין גַאס,  ִמכָּתםֿפון ָדִודן ַא
  ;װָארום אַײנשלינגען װיל מיך ַא מענטש, גָאט,  לַײטזעליק מיך2



  ּתהלים

  .ַא גַאנצן טָאג דריקט ער מיך שטרַײטנדיק
  , אַײנשלינגען װילן מיך מַײנע לױערער ַא גַאנצן טָאג3

  .שטרַײטן אױף מיר, דו העכסטער, יָא ֿפיל
  ג װָאס איך הָאב מורא דעם טָא4

  .ֿפַארזיכער איך מיך אױף דיר
  , אױף גָאט װָאס זַײן װָארט טו איך לױבן5

  ,אױף גָאט הָאב איך מיך ֿפַארזיכערט
  ;איך הָאב ניט קײן מורא

  ?ודם מיר טָאן-װָאס קען ַא בׂשר

  , ַא גַאנצן טָאג קריװדען זײ מַײנע טענות6
  .ױף מירַאלע זײערע מחשֿבות זַײנען צום בײזן א

  ,זײ בַאהַאלטן זיך,  זײ קלַײבן זיך אױף7
  ,זײ היטן מַײנע ֿפוסטריט

  .ַאזױ װי זײ קוקן אױס אױף מַײן זעל
  , ֿפַאר דעם אומרעכט שלַײדער זײ ַארױס8

  .גָאט, אין צָארן די ֿפעלקער װַארף ַאנידער
  , הָאסט ֿפַארצײכנט מַײן װָאגלעניש9

  ;טו ַארַײן מַײן טרער אין דַײן לָאגל
  .זײ זַײנען אין דַײן בוך, ֿפַאר װָאר

   דענצמָאל װעלן מַײנע ֿפַײנט זיך אומקערן ַאהינטער10
  ;אין דעם טָאג װָאס איך װעל רוֿפן

  .דָאס װײס איך ַאז גָאט איז ֿפַאר מיר
  , װָארט טו איך לױבן]זַײן[ אױף גָאט װָאס 11

  , װָארט טו איך לױבן]זַײן[אױף יהוה װָאס 
  , איך מיך ֿפַארזיכערט אױף גָאט הָאב12

  ;איך הָאב ניט קײן מורא
  ?װָאס קען ַא מענטש מיר טָאן

  ,נדרים צו דיר, גָאט,  איך נעם אױף מיר13
  ;איך װעל ָאּפצָאלן דַאנקָאּפֿפער צו דיר

  , װָארום הָאסט מציל געװען מַײן זעל ֿפון טױט14
  ,מַײנע ֿפיס ֿפון שטרױכלונג, ֿפַאר װָאר

  ַאר גָאטּכדי ַארומצוגײן ֿפ
  .אין דעם ליכט ֿפון לעבן



  ּתהלים

, ֿפון ָדִודן ַא ִמכָּתם; ַּתשֵחת-ַאל;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1זנ
  .װען ער איז ַאנטלָאֿפן ֿפון ָשאולן אין דער הײל

  ,לַײטזעליק מיך, גָאט,  לַײטזעליק מיך2
  ,װָארום אין דיר הָאט זיך געשיצט מַײן זעל

  לען װעל איך מיך שיצןאון אין שָאטן ֿפון דַײנע ֿפליג
  .ביז די אומגליקן װעלן ַאריבער

  , איך װעל רוֿפן צו גָאט דעם אױבערשטן3
  .צו גָאט װָאס ֿפירט אױס ֿפַאר מיר

  ,און מיך העלֿפן,  ער װעט שיקן ֿפון הימל4
  ;ֶסָלה, מעג לעסטערן דער װָאס װיל מיך אַײנשלינגען
  .גָאט װעט שיקן זַײן ֶחסד און זַײן טרַײשַאֿפט

  , מַײן זעל איז צװישן לײבן5
  ;איך ליג צװישן מענטשנקינדער ָלהוטע

  ,זײערע צײן זַײנען שּפיזן און ֿפַײלן
  .און זײער צונג ַא שװערד ַא שַארֿפע

  ,גָאט,  דערהײב דיך איבער די הימלען6
  .איבער דער גַאנצער ערד זָאל זַײן דַײן ּכֿבוד

  ,טריט ַא נעץ הָאבן זײ ָאנגעברײט ֿפַאר מַײנע 7
  ;מע הָאט אַײנגעבױגן מַײן זעל

  ,זײ הָאבן געגרָאבן ֿפַאר מיר ַא גרוב
  .ֶסָלה. זַײנען זײ ַאלײן ַארַײנגעֿפַאלן אין איר

  ,ֿפעסט איז מַײן הַארץ, גָאט,  ֿפעסט איז מַײן הַארץ8
  .איך װעל זינגען און שּפילן

  ,מַײן זעל,  דערװעק דיך9
  ;גיטַאר און הַארף, דערװעק דיך

  .יך אױֿפװעקן דעם בַאגינעןלָאמ
  ,גָאט,  איך װעל דיך לױבן צװישן די ֿפעלקער10

  .איך װעל דיך בַאזינגען צװישן די אומות
  , װָארום גרױס ביז די הימלען איז דַײן ֶחסד11

  .און ביז די װָאלקן דַײן טרַײשַאֿפט
  ,גָאט,  דערהײב דיך איבער די הימלען12

  .דַײן ּכֿבודאיבער דער גַאנצער ערד זָאל זַײן 

  



  ּתהלים

חנ

טנ

  .ֿפון ָדִודן ַא ִמכָּתם; ַּתשֵחת-ַאל;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ? רעדט איר אין דער אמת װי ַא גערעכטע מַאכט2

  ?משּפט איר מיט יושר די מענטשנקינדער
  ,אין הַארצן ַארבעט איר אױס ֿפַארברעכן,  יָא3

  .ע הענטאױף דער ערד ֿפירט איר דורך דָאס אומרעכט ֿפון אַײער
  , די רָשעים זַײנען ָאּפגעקערט ֿפון טרַאכט ָאן4

  .זָאגערסנֿפון מוטערלַײב ָאן בלָאנדזשען די ליג
  ; ַא גיֿפט איז בַײ זײ גלַײך װי גיֿפט ֿפון ַא שלַאנג5

  ,װי דער טױבער נָאטער װָאס ֿפַארשטָאּפט זַײן אױער
  , װָאס הערט ניט צו דעם ָקול ֿפון בַאשװערער6

  .קליגסטן שּפרעכער ֿפון שּפרוכןֿפון דעם 

  ,צעברעך זײערע צײן אין זײער מױל,  גָאט7
  .יהוה, די בַאקצײן ֿפון די יונגלײבן הַאק אױס

  ; זָאלן זײ צעגײן װי װַאסער װָאס צעלױֿפט זיך8
  .זָאלן זײ װי ָאּפגעשניטן װערן, שּפַאנט ער זַײנע ֿפַײלן

  , װי ַא צעקרָאכענע שנעק זָאל ער ֿפַארגײן9
  .װָאס הָאבן די זון ניט געזען, װי ַא קרָאט, װי ַא מּפיל

  , אײדער אַײערע טעּפ װעלן דערשּפירן די דערנער10
  .דָאס רױע װי דָאס צוגעברענטע, זָאל ער עס ַאװעקשטורעמען

  ,ַאז ער זעט נקמה,  דער צדיק װעט זיך ֿפרײען11
  .זַײנע טריט װעט ער װַאשן אין בלוט ֿפון דעם ָרשע

  ;עס איז דָא ַא ֿפרוכט ֿפַארן צדיק, יָא:  מענטשן װעלן זָאגן און12
  .ֿפַארַאן ַא גָאט װָאס משּפט אױף דער ערד, יָא

  

, ֿפון ָדִודן ַא ִמכָּתם; ַּתשֵחת-ַאל;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
ּכדי , און מע הָאט געהיט דָאס הױז, װען ָשאול הָאט געשיקט

  .אים צו טײטן
  ,מַײן גָאט, ֿפון מַײנע ֿפַײנט זַײ מיך מציל 2

  .ֿפון די װָאס שטײען ָאן אױף מיר זָאלסטו מיך בַאשיצן
  , זַײ מיך מציל ֿפון די װָאס טוען אומרעכט3

  .און ֿפון בלוטיקע לַײט טו מיך העלֿפן
  ;זײ הָאבן געלױערט אױף מַײן זעל,  װָארום זע4



  ּתהלים

  ;עס קלַײבן זיך די ֿפַארשַײטע אױף מיר
  .גָאט,  ֿפַארברעך און ניט ֿפַאר מַײן חטאניט ֿפַאר מַײן

  ;לױֿפן זײ און ברײטן זיך ָאן,  ָאן ַא זינד ֿפון מיר5
  .און זע, דערװעק זיך מיר ַאנטקעגן

  ,דער גָאט ֿפון צֿבאות,  דו ביסט דָאך יהוה6
  ,דער גָאט ֿפון יׂשראל

  ;װַאך אױף זיך צו רעכענען מיט ַאלע ֿפעלקער
  .ֶסָלה. ַאלע אומגערעכטע ֿפעלשערניט לַײטזעליקן זָאלסטו 

  , ַאלע ָאװנט קומען זײ װידער7
  ,זײ װױען װי ַא הונט

  .און דרײען זיך אום אין שטָאט
  ;זײ גַײװערען מיט זײער מױל,  זע8

  ;שװערדן זַײנען אין זײערע ליּפן
  ”?װער הערט דען„: װָארום

  , ָאבער דו גָאט טוסט לַאכן ֿפון זײ9
  .ֿפעלקערטוסט שּפָאטן ֿפון ַאלע 

  ; קעגן זַײן שטַארקײט הַאר איך אױף דיר10
  .װָארום גָאט איז מַײן ֿפעסטונג

  , דער גָאט ֿפון מַײן גענָאד װעט מיר ַאנטקעגן קומען11
  .גָאט װעט מיך לָאזן זען אױף מַײנע לױערער

  ;ּכדי מַײן ֿפָאלק זָאל ניט ֿפַארגעסן,  ניט הרגען זָאלסטו זײ12
  ,און װַארף זײ ַאנידער, מַאכטצעטרײסל זײ מיט דַײן 

  .גָאט אונדזער שילד
  ,דעם גערײד ֿפון זײערע ליּפן,  ֿפַאר דער זינד ֿפון זײער מױל13

  ,זָאלן זײ בַאצװּונגען װערן אין זײער גאװה
  .און ֿפַאר די קללות און ֿפַאר די ליגנס װָאס זײ רעדן

  , ניט זַײןֿפַארלענד ַאז זײ זָאלן מער,  ֿפַארלענד אין גרימצָארן14
  ,און זָאל מען װיסן ַאז גָאט געװעלטיקט אין יעקֿב

  .ֶסָלה. ביז די עקן ֿפון דער ערד

  ,ַאלע ָאװנט קומען זײ װידער,  יָא15
  ,זײ װױען װי ַא הונט

  .און דרײען זיך אום אין שטָאט
  , זײ װַאנדערן ַארום צו ֿפַארצערן16

  .טאון בלַײבן ַא גַאנצע נַאכט ביז זײ װערן ניט זַא
  , ָאבער איך װעל בַאזינגען דַײן שטַארקײט17



  ּתהלים

ס

  .און װעל שַאלן ֿפרימָארגנס דַײן ֶחסד
  ,װָארום דו ביסט מיר געװען ַא ֿפעסטונג
  .און ַאן ַאנטרינונג אין טָאג ֿפון מַײן נױט

  ,צו דיר װעל איך זינגען,  מַײן שטַארקײט18
  .נָאדדער גָאט ֿפון מַײן גע, װָארום גָאט איז מַײן ֿפעסטונג

  

ַא ִמכָּתם ֿפון  ;עדות-אױף שוַשן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
 װען ער הָאט מלחמה געהַאלטן מיט 2, ָדִודן ֿפַאר ַא לערנונג

און  ,און יֹוָאֿב הָאט זיך אומגעקערט ,צֹוֿבה-נהרים און ארם-ארם
  .הָאט געשלָאגן ֿפון אדום אין טָאל ֿפון זַאלץ צװעלף טױזנט

  ;הָאסט אונדז צעברָאכן, סט אונדז ֿפַארלָאזטהָא,  גָאט3
  .זָאלסטו אונדז װידער אױֿפריכטן, הָאסט געצערנט אױף אונדז

  ;הָאסט זי צעשּפָאלטן,  הָאסט אױֿפגעשטורעמט די ערד4
  .װָארום זי װַאקלט זיך, הײל אירע ברָאכן

  , הָאסט געמַאכט זען דַײן ֿפָאלק שװערע לַײדן5
  .ען מיט װַײן ֿפון ֿפַארטומלענישהָאסט אונדז ָאנגעטרונק

  , גיב דַײנע ֿפָארכטער ַא ֿפָאן6
  .ֶסָלה. זיך אַײנצוזַאמלען ֿפַארן אמת

  , ּכדי דַײנע בַאליבטע זָאלן דערלײזט װערן7
  .און ענטֿפער מיר, העלף מיט דַײן רעכטער הַאנט

  , גָאט הָאט גערעדט אין זַײן הײליקײט8
  ;ַאז איך װעל דערֿפרײט װערן

  ,װעל צעטײלן שכםאיך 
  .און דעם טָאל סוּכות װעל איך אױסמעסטן

  ,און מַײן איז מנשה,  מַײן איז ִגלָעד9
  ;און אֿפַרִים איז דער קיװער ֿפון מַײן קָאּפ

  .יהּודה איז מַײן צעּפטער
  ; מוָאֿב איז מַײן װַאשטָאּפ10

  ;אױף אדום װַארף איך מַײן שוך
  .װעסטו שרַײען, ּפֶלֶשת, איבער מיר

  ? װער ברענגט מיך צו דער בַאֿפעסטיקטער שטָאט11
  ?װער טוט מיך ֿפירן קײן אדום



  ּתהלים

סא

סב

  ,דו גָאט הָאסט אונדז ֿפַארלָאזט,  ֿפַאר װָאר12
  .מיט אונדזערע מחנות, גָאט, און גײסט ניט ַארױס

  , גיב אונדז הילף קעגן דעם ֿפַײנט13
  .װָארום נישטיק איז די ישועה ֿפון ַא מענטשן

  ,עלן מיר אױֿפטָאן גֿבורות מיט גָאט װ14
  .און ער װעט צעטרעטן אונדזערע ֿפַײנט

  

  .ֿפון ָדִודן; אױף סטרונעשּפיל,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,מַײן געשרײ, גָאט,  הער צו2

  .ֿפַארנעם מַײן ּתֿפילה
  , ֿפון עק ֿפון דער ערד רוף איך צו דיר3

  ;װען מַײן הַארץ ֿפַארגײט
  , איז צו הױך ֿפַאר מיראױף דעם ֿפעלדז װָאס
  .זָאלסטו מיך ַארױֿפֿפירן

  , װָארום דו ביסט מיר געװען ַא בַאשיצונג4
  .ַא טורעם ֿפון שטַארקײט ַאקעגן דעם ֿפַײנט

  . איך װעל אײביק װױנען אין דַײן געצעלט5
  .ֶסָלה. איך װעל מיך שיצן אין דער ֿפַארבָארגעניש ֿפון דַײנע ֿפליגלען

  ; הָאסט צוגעהערט צו מַײנע נדרים,גָאט,  װָארום דו6
  .הָאסט געגעבן די ַארב ֿפון די װָאס ֿפָארכטן דַײן נָאמען

  , טעג צו די טעג ֿפון דעם מלך זָאלסטו צולײגן7
  .זַײנע יָארן זָאלן זַײן װי ַא ָדור אױף ַא ָדור

  ; טרָאנען זָאל ער אײביק ֿפַאר גָאט8
  .ים היטןזײ זָאלן א, גענָאד און טרַײשַאֿפט בַאשער

  , ַאזױ װעל איך בַאזינגען דַײן נָאמען אױף אײביק9
  .װען איך בַאצָאל מַײנע נדרים טָאגטעגלעך

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן; ֿפַאר ידותון,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  , נָאר צו גָאט טוט הַארן מַײן זעל2

  .ֿפון אים איז מַײן הילף
  , הילף נָאר ער איז מַײן ֿפעלדז און מַײן3



  ּתהלים

  .איך זָאל זיך ניט אױסגליטשן שטַארק, מַײן ֿפעסטונג
  ? ביז װַאנען װעט איר ָאנֿפַאלן אױף ַא מענטשן4

  איר ַאלע טוט הרגען
  ,װי ַא װַאנט ַאן אַײנגעבױגענע
  .װי ַא מױער ַאן אומגעֿפַאלענע

  ; ַרק זײ ֵעצהן זיך ֿפון זַײן הױכקײט אים ַארָאּפצושטױסן5
  ,מיט זײער מױל בענטשן זײ;  ליגןזײ הָאבן הנאה ֿפון

  .ֶסָלה. און אין זיך שילטן זײ

  ,מַײן זעל, טו הַארן,  נָאר צו גָאט6
  .װָארום ֿפון אים איז מַײן הָאֿפונג

  , נָאר ער איז מַײן ֿפעלדז און מַײן הילף7
  .איך זָאל זיך ניט אױסגליטשן, מַײן ֿפעסטונג

  ; בַײ גָאט איז מַײן הילף און מַײן ּכֿבוד8
  .מַײן בַאשיצונג איז אין גָאט, דער ֿפעלדז ֿפון מַײן שטַארקײט

  ,איר ֿפָאלק,  ֿפַארזיכערט אַײך אױף אים אין יעטװעדער צַײט9
  ;גיסט אױס ֿפַאר אים אַײער הַארץ

  .ֶסָלה. גָאט איז אונדז ַא בַאשיצונג

  , בלױז ַא הױך זַײנען די מענטשנקינדער10
  ;טַאן ָאּפנַאר די ָאנגעזעענע לַײ

  ,װען מע זָאל אױף ַא װָאגשָאל ַארױֿפלײגן
  .זַײנען זײ אין אײנעם ַא הױך

  , איר זָאלט אַײך ניט ֿפַארזיכערן אױף רױב11
  .און ניט נַארן אױף גזלה זָאלט איר אַײך

  ,ַאז דער ֿפַארמעג װַאקסט
  .זָאלט איר ניט לײגן קײן ַאכט

  , אײן מָאל הָאט גָאט גערעדט12
  ,ָאס געהערטצװײ מָאל הָאב איך ד

  .ַאז שטַארקײט איז בַײ גָאט
  ,איז גענָאד, גָאט,  און בַײ דיר13

  .װָארום דו בַאצָאלסט איטלעכן לױט זַײנע מעׂשים

  



  ּתהלים

סג

סד

  װען ער איז געװען ,  ַא מזמור ֿפון ָדִודן1
  .אין דער מדבר ֿפון יהּודה

  ,דו ביסט מַײן גָאט,  גָאט2
  ;דיך טו איך זוכן

  ,עלנָאך דיר דָארשט מַײן ז
  ,צו דיר געלוסט מַײן לַײב

  ,אין ַא לַאנד ֿפון טריקעניש
  .און ַא ֿפַארשמַאכטער ָאן װַאסער

  , ַאזױ הָאב איך אױסגעקוקט אױף דיר3
  .אין הײליקטום צו זען דַײן שטַארקײט און דַײן ּכֿבוד

  ; װָארום דַײן ֶחסד איז בעסער ֿפון לעבן4
  .מַײנע ליּפן װעלן דיך לױבן

  ;ך דיך בענטשן דורך מַײן לעבן ַאזױ װעל אי5
  .אין דַײן נָאמען װעל איך אױֿפהײבן מַײנע הענט

  , װי מיט ֿפעטס און מַארך איז זַאט מַײן זעל6
  ,און מיט זינגעדיקע ליּפן טוט לױבן מַײן מױל

  , ַאז איך דערמָאן דיך אױף מַײן געלעגער7
  .ַאז איך טרַאכט ָאן דיר אין די װַאכן ֿפון דער נַאכט

  ,ָארום ביסט מיר ַא הילף געװען װ8
  .און אין שָאטן ֿפון דַײנע ֿפליגלען טו איך זינגען

  ; מַײן זעל איז בַאהעֿפט נָאך דיר9
  .דַײן רעכטע הַאנט לענט מיך אונטער

  , און די װָאס זוכן מַײן זעל אױף אומצוברענגען10
  .װעלן ַארַײן אין די טיֿפענישן ֿפון דער ערד

  ;רן אין מַאכט ֿפון דער שװערד מע װעט זײ שלַײדע11
  .דער חלק ֿפון ֿפיקס װעלן זײ זַײן

  ;  ָאבער דער מלך װעט זיך ֿפרײען מיט גָאט12
  ;רימען װעט זיך איטלעכער װָאס שװערט בַײ אים

  .זָאגערנט װערן װעט דָאס מױל ֿפון די ליגװָארום ֿפַארשטָאּפ

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ;מַײן ָקול אין מַײן קלָאג, גָאט,  הער צו2

  .ֿפון דער ַאנגסט ֿפון ֿפַײנט זָאלסטו בַאהיטן מַײן לעבן
  , זָאלסט מיך ֿפַארבָארגן ֿפון דעם בַארָאט ֿפון די שלעכטסטוער3



  ּתהלים

סה

  ;ֿפון דעם טומל ֿפון די װָאס װערקן אומרעכט
  , װָאס הָאבן געשַארֿפט װי ַא שװערד זײער צונג4

  ,ַא גיֿפטיק װָארט – נט זײער ֿפַײלגעשּפַא
  ;  צו שיסן אין ֿפַארבָארגענישן דעם אומשולדיקן5

  .און הָאבן ניט מורא, ּפלוצלינג שיסן זײ אים
  ; זײ שטַארקן אײנַאנדער אין דער בײזער זַאך6

  ;זײ רעדן ָאּפ אונטערצולײגן נעצן
  .װער קען זײ זען, זײ זָאגן

  , זײ זוכן אױס ֿפַארברעכן7
  ;בן דורכגעמַאכט ַא גרונטיקע זוכענישזײ הָא

  .און די אינעװײניקײט ֿפון איטלעכן און דָאס הַארץ איז טיף

  ; ָאבער גָאט שיסט אױף זײ ּפלוצלינג ַא ֿפַײל8
  .עס געשעען זײערע שלעק

  ; און מע מַאכט זײער צונג ַא שטרױכלונג ֿפַאר זײ ַאלײן9
  .אױֿפגעטרײסלט װערן ַאלע װָאס קוקן אױף זײ

  , און ַאלע מענטשן הָאבן מורא10
  ,און דערצײלן דָאס װערק ֿפון גָאט

  .און זַײן טּוונג ֿפַארשטײען זײ
  ,און טוט זיך שיצן אין אים,  דער צדיק ֿפרײט זיך מיט גָאט11

  .און עס רימען זיך ַאלע רעכטֿפַארטיקע הערצער

  

  ; ַא מזמור;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .נגֿפון ָדִודן ַא געזַא

  ,הַארט לױב אין ִציון, גָאט,  אױף דיר2
  .און צו דיר װערן נדרים געצָאלט

  , דו װָאס הערסט צו ַא ּתֿפילה3
  .צו דיר קומען ַאלע לַײבער

  ; די זינדיקע מעׂשים זַײנען צו שטַארק ֿפַאר מיר4
  .זײ זָאלסט דו מכּפר זַײן, אונדזערע ֿפַארברעכן

  ,דערנענטערסט װױל צו דעם װָאס דו װײלסט און 5
  .ער זָאל רוען אין דַײנע הױֿפן

  ,לָאמיר זיך זעטן מיט דעם גוטס ֿפון דַײן הױז
  .מיט דער הײליקײט ֿפון דַײן טעמּפל



  ּתהלים

סו

  , מיט ֿפָארכטיקע װּונדער ענטֿפערסטו אונדז אין גערעכטיקײט6
  ,דו גָאט ֿפון אונדזער הילף

  ,דו ֿפַארזיכערונג ֿפון ַאלע עקן ערד
  ;װַײטעאון ֿפון ימען 

  , דער װָאס בַאֿפעסטיקט די בערג מיט זַײן ּכוח7
  ; דער װָאס איז בַאגורט מיט גֿבורה

  , דער װָאס שטילט אַײן די ברומונג ֿפון די ימען8
  ,און דעם טומל ֿפון די ֿפעלקער, די ברומונג ֿפון זײערע אינדן

  ; ביז די בַאװױנער ֿפון װַײטע עקן הָאבן מורא ֿפַאר דַײנע צײכנס9
  .די ַארױסגענג ֿפון ֿפרימָארגן און ָאװנט מַאכסטו זינגען

  , דערמָאנסט זיך ָאן דער ערד און בַאװעסערסט זי10
  ,מַאכסט זי ֶשֿפעדיק רַײך

  ;ֿפון דעם טַײך ֿפון גָאט ֿפול מיט װַאסער
  ;װָארום ברײטסט זי צו ריכטיק, ברײטסט ָאן זײער קָארן

  ,ּפ אירע גרודעסזעצסט ַארָא,  טרינקסט ָאן אירע בײטן11
  ,מַאכסט זי װײך מיט שּפרײרעגן

  .בענטשסט איר שּפרָאצונג
  ,הָאסט געקרײנט דָאס יָאר מיט דַײן גוטס
  .און דַײנע שטעגן טריֿפן מיט ֿפעטקײט

  , עס טריֿפן די ֿפיטערּפלעצער ֿפון מדבר13
  .און ֿפרײד גורטן ָאן די הײכן

  , די לָאנקעס בַאקלײדן זיך מיט שָאף14
  ;די טָאלן װיקלען זיך אין ּתֿבואהאון 

  .זײ שַאלן און זײ זינגען

  

  .ַא מזמור, ַא געזַאנג;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,די גַאנצע ערד,  שַאלט צו גָאט2

  ,בַאזינגט די ּפרַאכט ֿפון זַײן נָאמען
  .מַאכט ּפרַאכטיק זַײן לױב

  !װי ֿפָארכטיק איז דַײן װערק:  זָאגט צו גָאט3
  .ַײן גרױס שטַארקײט גײען אַײן ֿפַאר דיר דַײנע ֿפַײנטדורך ד

  ; די גַאנצע ערד זָאל זיך בוקן צו דיר און זינגען צו דיר4
  .ֶסָלה. זײ זָאלן בַאזינגען דַײן נָאמען



  ּתהלים

  ; קומט און זעט די מעׂשים ֿפון גָאט5
  .ער איז ֿפָארכטיק אין טּוונג ֿפַאר די מענטשנקינדער

  ,ם ים אין יבשה ער הָאט ֿפַארקערט דע6
  ;צו ֿפוס זַײנען זײ ַאריבער דעם טַײך

  .דענצמָאל הָאבן מיר זיך געֿפרײט מיט אים
  , ער געװעלטיקט מיט זַײן גֿבורה אײביק7

  ;זַײנע אױגן קוקן אױף די ֿפעלקער
  .ֶסָלה. זָאלן די ָאּפקערער זיך ניט דערהײבן

  ,אונדזער גָאט, איר ֿפעלקער,  לױבט8
  ;ם ָקול ֿפון זַײן לױבאון לָאזט הערן דע

  , דער װָאס דערהַאלט אונדזער זעל בַײם לעבן9
  .און הָאט ניט געלָאזט זיך אױסגליטשן אונדזער ֿפוס

  ;גָאט,  װָארום הָאסט אונדז געּפרּוװט10
  .הָאסט אונדז געלַײטערט װי מע לַײטערט זילבער

  , הָאסט אונדז געברַאכט אין ַא ֿפעסטונג11
  . ַא קלעם אױף אונדזערע לענדןהָאסט ַארױֿפגעטָאן

  , הָאסט געלָאזט רַײטן ַא מענטשן אױף אונדזער קָאּפ12
  ,מיר זַײנען געקומען אין ֿפַײער און אין װַאסער

  .ָאבער דו הָאסט אונדז ַארױסגעצױגן אין זעטיקײט

  , איך װעל קומען אין דַײן הױז מיט ברַאנדָאּפֿפער13
  ,איך װעל דיר בַאצָאלן מַײנע נדרים

  , װָאס מַײנע ליּפן הָאבן ַארױסגעלָאזט14
  .און מַײן מױל הָאט צוגעזָאגט אין מַײן נױט

  , ֿפעטע ברַאנדָאּפֿפער װעל איך דיר אױֿפברענגען15
  .ֶסָלה. איך װעל מַאכן רינדער מיט בעק; מיט דעמֿפונג ֿפון װידערס

  ,ַאלע ֿפָארכטער ֿפון גָאט,  קומט הערט16
  .ָאס ער הָאט געטָאן צו מַײן זעלאון איך װעל דערצײלן װ

  , איך הָאב גערוֿפן צו אים מיט מַײן מױל17
  .און ער איז געװען דערהױבן אױף מַײן צונג

  , ַאז איך װָאלט אױסגעװײלט אומרעכט אין מַײן הַארצן18
  .װָאלט ניט צוגעהערט גָאט

  , ָאבער גָאט הָאט צוגעהערט19
  . ּתֿפילהער הָאט ֿפַארנומען דעם ָקול ֿפון מַײן



  ּתהלים

סז

סח

  , געלױבט איז גָאט װָאס ער הָאט ניט ָאּפגעטָאן מַײן ּתֿפילה20
  .און זַײן ֶחסד ֿפון מיר

  

ַא , ַא מזמור; מיט סטרונעשּפיל,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .געזַאנג

  , גָאט זָאל אונדז לַײטזעליקן און אונדז בענטשן2
  ; ֶסָלה, ער זָאל דערלַײכטן זַײן ּפנים אױף אונדז

  , ּכדי מע זָאל װיסן אױף דער ערד דַײן װעג3
  .צװישן ַאלע ֿפעלקער דַײן ישועה

  ,גָאט,  לױבן װעלן דיך די ֿפעלקער4
  .לױבן װעלן דיך די ֿפעלקער ַאלע

  , זיך ֿפרײען און זינגען װעלן די אומות5
  ,װָארום דו משּפטסט די ֿפעלקער מיט יושר

  . ֶסָלה.זײ ֿפירסטו אױף דער ערד, און די אומות

  ,גָאט,  לױבן װעלן דיך די ֿפעלקער6
  .לױבן װעלן דיך די ֿפעלקער ַאלע

  , די ערד גיט איר ֿפרוכט7
  ,בענטשן װעט אונדז גָאט אונדזער גָאט

   בענטשן װעט אונדז גָאט8
  .און אים װעלן ֿפָארכטן ַאלע עקן ֿפון דער ערד

  

  . געזַאנגַא, ֿפון ָדִודן ַא מזמור;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,װעלן צעשּפרײט װערן זַײנע ֿפַײנט,  גָאט װעט אױֿפשטײן2

  .און זַײנע ָׂשונאים װעלן ַאנטלױֿפן ֿפַאר אים
  ; װעסטו זײ צעטרַײבן,  װי רױך װערט צעטריבן3

  ,װי װַאקס צעגײט ֿפַאר ֿפַײער
  .װעלן אונטערגײן די רָשעים ֿפַאר גָאט

  ; און די צדיקים װעלן זיך ֿפרײען4
  ,עלן זַײן לוסטיק ֿפַאר גָאטזײ װ

  .און קװעלן מיט ִׂשמחה



  ּתהלים

  ,בַאזינגט זַײן נָאמען,  זינגט צו גָאט5
  – דערהײבט דעם װָאס רַײט דורך די הימלען

  – ָיה איז זַײן נָאמען
  .און ֿפרײט זיך ֿפַאר אים

  ,און דער ריכטער ֿפון אלמנות,  דער ֿפָאטער ֿפון יתומים6
  .װױנונגאיז גָאט אין זַײן הײליקער 

  , גָאט בַאזעצט די עלנדע אין ַא הײם7
נָאר די ָאּפקערער בלַײבן ; ער ברענגט ַארױס די געֿפַאנגענע אין גליק

  .אין טריקעניש

  ,ַאז דו ביסט ַארױסגעגַאנגען ֿפַארױס ֿפַאר דַײן ֿפָאלק,  גָאט8
  ,ֶסָלה, ַאז דו הָאסט געשּפרַײזט דורך דער װיסטעניש

  ;אױך די הימלען הָאבן געטריֿפט ֿפַאר גָאט, רט הָאט די ערד געציטע9
  .דעם גָאט ֿפון יׂשראל, ֿפַאר גָאט – דער דָאזיקער סיַני

  ,גָאט,  ַא רעגן ֿפון שֿפע הָאסטו ַארָאּפגעזיּפט10
  .הָאסטו זי אױֿפגעריכט, ַאז דַײן נחלה איז ֿפַארשמַאכט געװען

  ; דַײן סטַאדע הָאט זיך בַאזעצט דערין11
  .ָאנגעברײט ֿפַאר די ָארימע, גָאט, ין דַײן גוטסקײטהָאסטו א

  –  גָאט גיט ַארױס ַא װָארט12
  .ָאנזָאגערינס ַא גרױסע מחנה

  ,ַאנטלױֿפן- מלכים ֿפון מחנות לױֿפן13
  .און די שטובזיצערין טײלט רױב

  ? צי װילט איר ליגן צװישן די שָאֿפגעהעֿפטן14
  ,בער בַאדעקטדי ֿפליגלען ֿפון דער טױב זַײנען מיט זיל
  .און אירע ֿפלעדערן מיט גרינלעכן גָאלד

  , ַאז דער ַאלמַאכטיקער הָאט צעשּפרײט די מלכים אין איר15
  .הָאט עס געשנײט אױף צלמון

  , ַא בַארג ֿפון גָאט איז בַארג בשן16
  .ַא בַארג ֿפון שּפיצן איז בַארג בשן

  ,איר ֿפילשּפיציקע בערג,  װָאס קוקט איר קרום17
  ,דעם בַארג װָאס גָאט הָאט ֿפַאר זַײן װױנונג געגלוסטאױף 

  ?װּו יהוה װעט אױך רוען אױף אײביק
  , די רַײטװעגן ֿפון גָאט זַײנען צענטױזנטן18

  ;טױזנטן אױף טױזנטן



  ּתהלים

  .גָאט איז צװישן זײ װי אױף סיַני אין הײליקײט
  , ביסט ַארױֿפגעגַאנגען אין דער הײך19

  ,הָאסט געֿפַאנגען ַא געֿפַאנג
  ;הָאסט גענומען מָּתנות אין מענטשן

  .ַאז אױך צװישן די ָאּפקערער זָאל רוען ָיה גָאט
  , געלױבט איז גָאט20

  ;טָאג ֿפַאר טָאג טוט ער אונדז טרָאגן
   .ֶסָלה .גָאט איז אונדזער ישועה

  , גָאט איז אונדז ַא גָאט ֿפון ישועות21
  .טױטאון בַײ גָאט דעם הַאר זַײנען די אױסװעגן ֿפון 

  ,גָאט װעט צעלעכערן דעם קָאּפ ֿפון זַײנע ֿפַײנט,  ֿפַאר װָאר22
  .דעם הָאריקן שַארבן ֿפון דעם װָאס גײט אין זַײנע זינד

  ,ֿפון בשן װעל איך אומקערן:  גָאט זָאגט23
  ;איך װעל אומקערן ֿפון די טיֿפענישן ֿפון ים

  , ּכדי זָאלסט טונקען אין בלוט דַײן ֿפוס24
  .ון דַײנע הינט זָאל הָאבן איר חלק ֿפון די ֿפַײנטדי צונג ֿפ

  ,גָאט, צו דַײנע גײונגען- מע קוקט25
  .אין הײליקטום, מַײן קיניג, די גײונגען צו מַײן גָאט

  ,נָאך דעם די שּפילער,  ֿפַארױס גײען די זינגער26
  .אין מיטן ֿפון מײדלעך װָאס ּפַײקלען

  ,אין געזעמלען לױבט גָאט„ 27
  ”.איר ֿפון קװַאל ֿפון יׂשראל, הַארלױבט דעם 

  ,זײער געװעלטיקער,  ָאן איז בנימין דער יִינגסטער28
  ,די הַארן ֿפון יהּודה מיט זײער מחנה

  .די הַארן ֿפון נֿפּתלי, די הַארן ֿפון זֿבולון
  ; דַײן גָאט זָאל בַאֿפעלן דַײן שטַארקײט29

  .נדזדו װָאס הָאסט געטָאן ֿפַאר או, גָאט, שטַארק זיך
  ; ֿפון דַײן טעמּפל אין ירושלים30

  .זָאלן מלכים דיר ברענגען מָּתנות
  , שרַײ ָאן אױף דער חיה ֿפונעם װַאסעררָאר31

  ,ֿפעלקער-אױֿפן געזעמל ָאקסן מיט די קעלבער
  ;זײ זָאלן זיך צו די ֿפיס װַארֿפן מיט זילבערשטיקער

  .ער זָאל צעשּפרײטן די אומות װָאס בַאגערן מלחמות
  , ׂשָררות זָאלן קומען ֿפון מצַרִים32

  .ּכּוש זָאל אױסשטרעקן אירע הענט צו גָאט



  ּתהלים

טס

  ,זינגט צו גָאט,  איר קיניגרַײכן ֿפון דער ערד33
  ;ֶסָלה, שּפילט צו דעם הַאר

  ;  צו דעם װָאס רַײט אױף די אורַאלטע הימלען ֿפון די הימלען34
  .ַא מַאכטיקן ָקול, ער לָאזט ַארױס זַײן ָקול, זע
  ; גיט שטַארקײט צו גָאט35

  ,איבער יׂשראל איז זַײן גרױסקײט
  .און זַײן שטַארקײט אין די װָאלקנס

  ; גָאט איז ֿפָארכטיק ֿפון דַײנע הײליקטומען36
  ;ער גיט שטַארקײט און מַאכט צום ֿפָאלק, גָאט ֿפון יׂשראל
  .געלױבט איז גָאט

  

  .ן ָדִודןֿפו; אױף שֹוַשנים,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,גָאט,  העלף מיך2

  .װָארום דָאס װַאסער איז געקומען ביז דער זעל
  , איך בין אַײנגעזונקען אין ַא טיֿפן זומּפ3

  ;און ניטָא קײן בַאשטַאנד
  ,איך בין געקומען אין טיֿפע װַאסערן

  .און דער שטרָאם הָאט מיך ֿפַארֿפלײצט
  , איך בין מיד ֿפון מַײן רוֿפן4

  ,ֿפַארטריקנטמַײן קעל איז 
  די אױגן גײען מיר אױס
  .הַארנדיק אױף מַײן גָאט

   מער װי די הָאר ֿפון מַײן קָאּפ5
  ;זַײנען מַײנע אומזיסטיקע ָׂשונאים
  ,שטַארק זַײנען מַײנע ֿפַארטיליקער

  ;מַײנע ֿפַײנט ֿפַאר גָארנישט
  װָאס איך הָאב ניט געגזלט

  .מוז איך דרום ָאּפגעבן
  , נַארישקײטדו װײסט מַײן,  גָאט6

  .און מַײנע ֿפַארשולדיקונגען זַײנען ֿפון דיר ניט ֿפַארהױלן
  , זָאלן ניט אין ִביוש בלַײבן דורך מיר דַײנע הָאֿפער7

  ;דו הַאר יהוה ֿפון צֿבאות
  ,זָאלן ניט ֿפַארשעמט װערן דורך מיר דַײנע זוכער

  .גָאט ֿפון יׂשראל



  ּתהלים

  ,חרּפה װָארום ֿפון דַײנעט װעגן הָאב איך געליטן 8
  .ַא שַאנד הָאט בַאדעקט מַײן ּפנים

  , ֿפַארֿפרעמדט בין איך געװָארן צו מַײנע ברידער9
  .און װילדֿפרעמד צו די זין ֿפון מַײן מוטער

  , װָארום דער צָארן ֿפַאר דַײן הױז הָאט מיך געגעסן10
  .און די לעסטערונגען ֿפון דַײנע לעסטערער זַײנען געֿפַאלן אױף מיר

  ,ב איך אױסגעװײנט אין ֿפַאסטן מַײן זעל און הָא11
  .איז דָאס מיר צו לעסטערונג געװָארן

  , און הָאב איך געמַאכט זַאק מַײן קלײד12
  .בין איך בַײ זײ צום שּפריכװָארט געװָארן

  , עס רעדן ֿפון מיר די טױערזיצער13
  .און איך בין דָאס געזַאנג ֿפון די װַײנטרינקער

  ,גָאט, ֿפילה צו דירמַײן ּת –  ָאבער איך14
  ;ַא שעה ֿפון בַאװיליקונג: איז
  אין דַײן גרױס גענָאד, גָאט

  .ענטֿפער מיר מיט דַײן אמתער ישועה
  , זַײ מיך מציל ֿפון דעם לײם15

  ;ַאז איך זָאל ניט אַײנגעזונקען װערן
  ,לָאמיך ניצול װערן ֿפון מַײנע ֿפַײנט

  .און ֿפון די טיֿפע װַאסערן
  , ֿפַארֿפלײצן דער שטרָאם װַאסער לָאז מיך ניט16

  ,און לָאז מיך ניט אַײנשלינגען די טיֿפעניש
  .און לָאז ניט צומַאכן די גרוב איר מױל איבער מיר

  ;װָארום גוט איז דַײן ֶחסד, גָאט,  ענטֿפער מיר17
  .לױט דַײן גרױס דערבַארימונג קער זיך צו מיר

  ,ון דַײן קנעכט און זָאלסט ניט ֿפַארבָארגן דַײן ּפנים ֿפ18
  .ענטֿפער מיר גיך; װָארום מיר איז ענג

  ,לײז זי אױס,  גענען צו מַײן זעל19
  .קױף מיך אױס ֿפון װעגן מַײנע ֿפַײנט

  , דו װײסט מַײן חרּפה און מַײן בושה און מַײן שַאנד20
  .ֿפַאר דיר זַײנען ַאלע מַײנע דריקער

  ;וֿבאון איך בין חר,  ַא חרּפה צעברעכט מַײן הַארץ21
  ,און ניטָא, און איך הָאב געהָאֿפט אױף בַאדױער

  .און ניט געֿפונען, און אױף טרײסטער



  ּתהלים

  , און זײ הָאבן ַארַײנגעטָאן גיֿפט אין מַײן שּפַײז22
  .און ֿפַאר מַײן דָארשט גיבן זײ מיר טרינקען עסיק

  ,װערן ֿפַאר ַא נעץ,  זָאל זײער טיש װָאס ֿפַאר זײ23
  .ֿפַאר ַא ּפַאסטקע, רידאון אין מיטן ֿפון ֿפ

  , זָאלן זײערע אױגן ֿפינצטער װערן ניט צו זען24
  .און זײערע לענדן מַאך װַאקלען ּתמיד

  , גיס אױס אױף זײ דַײן ּכעס25
  .און דַײן גרימצָארן זָאל זײ דערגרײכן

  , זָאל זײער ישוֿב זַײן ֿפַארװיסט26
  .אין זײערע געצעלטן זָאל ניט זַײן קײן בַאװױנער

  , װָארום דעם װָאס דו הָאסט געשלָאגן רודֿפן זײ27
  .און ֿפון דעם װײטָאג ֿפון דַײנע ֿפַארװּונדטע דערצײלן זײ זיך

  , לײג צו זינד אױף זײער זינד28
  .און זָאלן זײ ניט צוקומען צו דַײן גערעכטיקײט

  , זָאלן זײ אױסגעמעקט װערן ֿפון בוך ֿפון די לעבעדיקע29
  .לן זײ ניט ֿפַארשריבן װערןאון מיט די גערעכטע זָא

  , ָאבער איך בין ָארים און צעװײטָאקט30
  .מיך דערהײכן, גָאט, זָאל דַײן הילף

  , איך װעל רימען דעם נָאמען ֿפון גָאט מיט געזַאנג31
  .און װעל אים גרײסן מיט לױב

  , און דָאס װעט זַײן בעסער בַײ גָאט װי ַאן ָאקס32
  .בַאקלױט, װי ַא בול בַאהָארנט

  ;און זיך ֿפרײען,  זָאלן זען די געדריקטע33
  !זָאל אױֿפלעבן אַײער הַארץ, איר װָאס זוכט גָאט

  , װָארום גָאט הערט צו די בַאדערֿפטיקע34
  .און זַײנע געֿפַאנגענע טוט ער ניט ֿפַארַאכטן

  , לױבן װעלן אים הימל און ערד35
  .די ימען און ַאלץ װָאס װידמענט אין זײ

  ,ָאט װעט העלֿפן ִציון װָארום ג36
  ,און װעט בױען די שטעט ֿפון יהּודה

  .און זי ַירשען, און זײ װעלן זיך דָארטן בַאזעצן
  , און דער זָאמען ֿפון זַײנע קנעכט װעט זי ַארבן37

  .און די ליבהָאבער ֿפון זַײן נָאמען װעלן װױנען אין איר

  



  ּתהלים

ע

עא

  . דערמָאנונגאױף ַא, ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,מיך מציל צו זַײן,  גָאט2
  .טו אַײלן, צו מַײן הילף, יהוה

   זָאלן ֿפַארשעמט און צו שַאנד װערן3
  ;די װָאס זוכן מַײן לעבן

  זָאלן ָאּפטרעטן ַאהינטער און זיך שעמען
  .די װָאס װינטשן מיר בײז

   זָאלן זיך צוריקקערן ֿפון װעגן זײער שַאנד4
  ! ַאהַא!ַאהַא: די װָאס זָאגן

   זָאלן לוסטיק זַײן און זיך ֿפרײען מיט דיר5
  .ַאלע װָאס זוכן דיך
  !געגרײסט זָאל זַײן גָאט: און זָאלן ּתמיד זָאגן

  .די װָאס הָאבן ליב דַײן ישועה
  , ָאבער איך בין ָארים און בַאדערֿפטיק6

  ;טו אַײלן צו מיר, גָאט
  ;רינעןאון דער װָאס מַאכט מיך ַאנט, דו ביסט מַײן הילף

  .זָאלסט זיך ניט זַאמען, יהוה

  

  ,טו איך מיך שיצן, גָאט,  אין דיר1
  .לָאמיך קײן מָאל ניט ֿפַארשעמט װערן

  ,  אין דַײן גערעכטיקײט זָאלסטו מיך מציל זַײן2
  ;און מיך מַאכן ַאנטרינען
  .און העלף מיך, נַײג צו דַײן אױער צו מיר

  ונג זַײ מיר ֿפַאר ַא ֿפעלדז ֿפון בַאשיצ3
  ;װּוהין ּתמיד צו קומען
  ,בַאשער מיר צו העלֿפן

  .װָארום דו ביסט מַײן ֿפעלדז און מַײן ֿפעסטונג

  ,מַאך מיך ַאנטרינען ֿפון דער הַאנט ֿפון ָרשע,  מַײן גָאט4
  .ֿפון ֿפױסט ֿפון דעם ֿפַארברעכער און דריקער

  ,גָאט דער הַאר,  װָארום דו ביסט מַײן הָאֿפענונג5
  .זיכערונג ֿפון מַײן יוגנט ָאןמַײן ֿפַאר

  , אױף דיר הָאב איך זיך ָאנגעלענט ֿפון מוטערלַײב6
  ;ֿפון מַײן מוטערס אינגעװײד הָאסט דו מיך ַארױסגעצױגן



  ּתהלים

  .מַײן לױב איז ּתמיד ֿפון דיר
  , װי ַא בײזװּונדער בין איך געװָארן בַײ ֿפיל7

  .ָאבער דו ביסט מַײן שטַארקע בַאשיצונג
  ,ז ָאנגעֿפילט מיט דַײן לױב מַײן מױל אי8

  .ַא גַאנצן טָאג מיט דַײן רימונג
  , זָאלסט מיך ניט ַאװעקװַארֿפן אין צַײט ֿפון ִזקנה9

  .זָאלסטו מיך ניט ֿפַארלָאזן, ַאז מַײנע ּכוחות גײען אױס
  , װָארום מַײנע ֿפַײנט רעדן װעגן מיר10

  ,און די לױערער אױף מַײן זעל ֵעצהן זיך אין אײנעם
  ; גָאט הָאט אים ֿפַארלָאזן: זױ צו זָאגן ַא11

  .װָארום ניטָא װער זָאל מציל זַײן, יָאגט נָאך און כַאּפט אים
  ;זָאלסט זיך ניט דערװַײטערן ֿפון מיר,  גָאט12

  .אַײל מיר צו הילף, מַײן גָאט
  זָאלן אױסגײן,  זָאלן ֿפַארשעמט װערן13

  ; די ָׂשונאים ֿפון מַײן לעבן
  ערן מיט חרּפה און שַאנדזָאלן בַאדעקט װ

  .די װָאס זוכן מיר בײז

  , ָאבער איך װעל ּתמיד הָאֿפן14
  .און װעל נָאך צולײגן צו ַאל דַײן לױב

  , מַײן מױל װעט דערצײלן דַײן גערעכטיקײט15
  ;ַא גַאנצן טָאג דַײן הילף

  .װָארום איך קען ניט אױסדערצײלן
  ,ם הַאר איך װעל קומען מיט די גֿבורות ֿפון גָאט דע16

  .דַײנע ַאלײן, איך װעל דערמָאנען דַײן גערעכטיקײט
  ,הָאסט מיך געלערנט ֿפון מַײן יוגנט ָאן,  גָאט17

  .און ביז ַאהער דערצײל איך דַײנע װּונדער
  ,גָאט,  און אױך ביז ִזקנה און גרָאער עלטער18

  ,זָאלסטו מיך ניט ֿפַארלָאזן
  ,רן ָדורביז איך װעל דעצײלן דַײן מַאכט צום ַאנדע

  .דַײן גֿבורה, צו איטלעכן װָאס װעט קומען
  ,איז ביזן הימל, גָאט, דַײן גערעכטיקײט,  יָא19

  .דו װָאס הָאסט אױֿפגעטָאן גרױס
  ?װער איז דַײן גלַײכן, גָאט

  , דו װָאס הָאסט מיך געלָאזט זען ֿפיל צרות און בײזן20
  ,װעסט װידער מיך אױֿפלעבן



  ּתהלים

עב

  דער ערדאון ֿפון די ּתהומען ֿפון 
  .װעסטו װידער מיך אױֿפברענגען

  , װעסט מערן מַײן גדּולה21
  .און װעסט װידער מיך טרײסטן

  – , דרומעך װעל איך דיך לױבן אױף ַא גיטַאר22
  ;מַײן גָאט, דַײן געטרַײשַאֿפט

  ,איך װעל שּפילן צו דיר אױף ַא הַארף
  .דו הײליקער ֿפון יׂשראל

  , מַײנע ליּפן װעלן זינגען23
  ,איך װעל שּפילן צו דירַאז 

  .און מַײן זעל װָאס דו הָאסט אױסגעלײזט
   אױך מַײן צונג ַא גַאנצן טָאג24

  ,װעט רעדן דַײן גערעכטיקײט
  װָארום צו שַאנד װערן, װָארום ֿפַארשעמט

  .די װָאס זוכן מיר בײז

  

  . ֿפון שלמהן1
  ,גיב דַײנע משּפטים צום מלך, גָאט

  ;ס זוןאון דַײן גערעכטיקײט צום מלכ
  , ער זָאל משּפטן דַײן ֿפָאלק מיט רעכטֿפַארטיקײט2

  .און דַײנע ָארימע לױט רעכט
  , די בערג זָאלן טרָאגן שלום צום ֿפָאלק3

  .דורך גערעכטיקײט – און די הײכן
  , ער זָאל משּפטן די ָארימע ֿפון ֿפָאלק4

  ,ער זָאל העלֿפן די קינדער ֿפון אֿביון
  . און צעדריקן דעם רױבער5

  ,מע זָאל דיך ֿפָארכטן װי לַאנג די זון װעט זַײן
  .דורות-אױף ָדור,  און ַאזױ װי די לֿבנה6

  ,ער זָאל נידערן װי רעגן אױף געשניטן גרָאז
  .װי שּפרײרעגן װָאס בַאגיסט די ערד

  , בלִיען אין זַײנע טעג זָאל דער צדיק7
  .און ַא שֿפע ֿפון ֿפריד ביז די לֿבנה װעט מער ניט זַײן

  , און ער זָאל געװעלטיקן ֿפון ים ביז ים8
  .און ֿפון טַײך ביז די עקן ֿפון דער ערד



  ּתהלים

  ,לַײט- ֿפַאר אים זָאלן קנִיען די מדבר9
  .און זַײנע ֿפַײנט זָאלן לעקן דעם שטױב

  , די מלכים ֿפון ַּתְרִשיש און די אינדזלען זָאלן ָאּפגָאב צָאלן10
  .ָּתנות ברענגעןדי מלכים ֿפון שֿבא און סֿבא זָאלן מ

  , און בוקן זָאלן זיך ֿפַאר אים ַאלע מלכים11
  .ַאלע ֿפעלקער זָאלן אים דינען

  , װָארום ער װעט מציל זַײן דעם אֿביון װָאס שרַײט12
  .און דעם ָארימַאן װָאס הָאט ניט קײן העלֿפער

  , ער װעט זיך דערבַארימען אױֿפן ָארימַאן און אֿביון13
  .די אֿביונים װעט ער העלֿפןאון די נֿפשות ֿפון 

  , ֿפון דריקונג און ֿפון רױב װעט ער אױסלײזן זײער זעל14
  .און טַײער װעט זַײן זײער בלוט אין זַײנע אױגן

  , דרום זָאל ער לעבן15
  ;און מע זָאל אים געבן ֿפון דעם גָאלד ֿפון שֿבא

  ,און מע זָאל מתּפלל זַײן ֿפַאר אים ּתמיד
  .מען אים בענטשןַא גַאנצן טָאג זָאל 

  , ער זָאל זַײן װי ַא גערעטעניש ֿפון ּתֿבואה אין לַאנד16
  ;אױף די שּפיץ בערג זָאל רױשן װי דער לֿבנון זַײן ֿפרוכט

  און זײ זָאלן שּפרָאצן ֿפון דער שטָאט
  .ַאזױ װי גרָאז ֿפון דער ערד

  , זַײן נָאמען זָאל זַײן אײביק17
  , זַײן נָאמעןַאזױ לַאנג װי די זון זָאל בלִיען

  ;און מע זָאל זיך בענטשן מיט אים
  .ַאלע ֿפעלקער זָאלן אים רימען

  ,דער גָאט ֿפון יׂשראל,  געלױבט איז גָאט יהוה18
  ;װָאס ער ַאלײן טוט װּונדער

  ; און געלױבט זַײן ּפרַאכטיקער נָאמען אױף אײביק19
  .און די גַאנצע ערד זָאל ָאנגעֿפילט װערן מיט זַײן ּפרַאכט

  !ָאמן און ָאמן
  .געענדיקט די ּתֿפילות ֿפון דוד דעם זון ֿפון ִיַשין 20

  



  ּתהלים

עג
  דריטער ֵסֿפר

  . ַא מזמור ֿפון ָאָסֿפן1
  ,גָאט איז גוט צו יׂשראל, ֿפַאר װָאר

  .צו די װָאס הָאבן ַא רײן הַארץ
  ,מַײנע ֿפיס הָאבן ּכמעט זיך געבײגט –  און איך2

  .נע טריטשיר זיך ניט אױסגעגליטשט הָאבן מַײ
  , װָארום איך הָאב מקנא געװען די מוטװיליקע3

  .ַאז דָאס גליק ֿפון די רָשעים ֿפלעג איך זען
  , װָארום זײ הָאבן ניט קײן יסורים4

  .און זײער לַײב איז געזונט
  , די מַאטערניש ֿפון לַײטן הָאבן זײ ניט5

  .און זײ װערן ניט געּפלָאגט ַאזױ װי מענטשן
  ,ײער הַאלדזבַאנד דרום איז גאװה ז6

  .װי ַאן ָאנטועכץ װיקלט זײ אַײן אומרעכט
  , ֿפון ֿפעטס קריכן ַארױס זײערע אױגן7

  .די ֿפַארװעלענישן ֿפון הַארצן לױֿפן איבער
  , זײ שּפעטן און רעדן מיט בײזקײט רױב8

  .ֿפון אױבן ַארָאּפ רעדן זײ
  , זײ שטעלן ָאן קעגן הימל זײער מױל9

  .אױף דער ערדאון זײער צונג גײט אום 
  , דרום קערט זיך זַײן ֿפָאלק ַאהין צו10

  .װָארום װַאסער ֿפון שֿפע װערט געזוּפט בַײ זײ
  ?װי קען גָאט װיסן:  און זײ זָאגן11
  ?איז דען דָא װיסן בַײם אױבערשטן: און
  ,דָאס זַײנען די רָשעים,  זע12

  .מערן זײ גוטס, און אײביק בַשלװה
  ,געלַײטערט מַײן הַארץ בלױז אומנישט הָאב איך 13

  ;און געװַאשן אין רײנקײט מַײנע הענט
  , װָארום איך בין געװען געּפלָאגט ַא גַאנצן טָאג14

  .און ַאלע ֿפרימָארגן איז געװען מַײן שטרָאף
  ,איך װעל רעדן ַאזױ:  ַאז איך װָאלט געזָאגט15

  .װָאלט איך דָאך ָאן דעם ָדור ֿפון דַײנע קינדער געֿפעלשט
  ,בער ַאז איך הָאב זיך ֿפַארטרַאכט דָאס צו ֿפַארשטײן ָא16

  .איז דָאס געװען אומרעכט אין מַײנע אױגן



  ּתהלים

דע

  : ביז איך בין געקומען אין די הײליקטומען ֿפון גָאט17
  .הָאב איך ֿפַארשטַאנען זײער ָסוף

  ,אױף ַא גליטש שטעלסטו זײ,  ֿפַאר װָאר18
  .װַארֿפסט זײ ַארָאּפ צום אונטערגַאנג

  !װי װערן זײ צו װיסט אין ַא רגע 19
  .זײ װערן ֿפַארלענדט ֿפון שרעקענישן, זײ עקן זיך

  , װי ַא ָחלום ַאז מע כַאּפט זיך אױף20
  .ֿפַארַאכטסטו זײער בילד, װַאכנדיק, גָאט, ַאזױ

  ,מַײן הַארץ ֿפלעגט זַײן ֿפַארזױערט,  יָא21
  ;און אין די נירן ֿפלעגט מיר שטעכן

  ; און ֿפלעג ניט װיסן, עװען ֿפַארגרעבט װַײל איך בין ג22
  .װי ַא בהמה בין איך געװען ֿפַאר דיר

  , ָאבער איך בין ּתמיד בַײ דיר23
  .דו הַאלטסט מיך בַײ דער רעכטער הַאנט

  , מיט דַײן עצה װעסטו מיך ֿפירן24
  .און צו ּכֿבוד װעסטו מיך ברענגען

  ? װעמען נָאך הָאב איך אין הימל25
  .גער איך ניט קײנעם אױף דער ערדאון צו דיר בַא

  , מַײן לַײב און מַײן הַארץ גײט אױס26
  .דער ֿפעלדז ֿפון מַײן הַארצן און מַײן חלק איז אײביק גָאט

  ,די װַײטע ֿפון דיר װעלן אונטערגײן, זע,  װָארום27
  .דו ֿפַארשנַײדסט איטלעכן װָאס קערט זיך ָאּפ ֿפון דיר

  ,ון גָאט איז מַײן גוטסדי נָאנטקײט ֿפ –  ָאבער איך28
  ,איך הָאב געמַאכט אין גָאט דעם הַאר מַײן בַאשיצונג

  .ּכדי צו דערצײלן װעגן ַאלע דַײנע װערק

  

  . ַא בַאטרַאכטונג ֿפון ָאָסֿפן1
  ?הָאסטו אונדז ֿפַארלָאזן אױף אײביק, גָאט, ֿפַאר װָאס

  ?נגֿפַאר װָאס ברענט דַײן צָארן אױף די שָאף ֿפון דַײן ֿפיטערו
  ,ַא מָאל דערמָאן זיך ָאן דַײן עדה װָאס דו הָאסט אױסגעקױֿפט 2

  ;װָאס דו הָאסט אױסגעלײזט צום שֿבט ֿפון דַײן ַארב
  .ָאן דעם בַארג ִציון װָאס דו הָאסט אױף אים גערוט



  ּתהלים

  ; הײב אױף דַײנע טריט צו די אײביקע חורֿבות3
  .ַאלץ הָאט צעברָאכן דער ׂשונא אין הײליקטום

  , ֿפַײנט הָאבן געברילט אין מיטן ֿפון דַײן זַאמלָארט דַײנע4
  .זײערע צײכנס הָאבן זײ אױֿפגעשטעלט ֿפַאר צײכנס

  װי מע װָאלט אױֿפהײבן אין דער הײך,  עס הָאט זיך געדַאכט5
  .העק אױֿפן געצװַײג ֿפון ַא בױם

  , און ָאט הָאבן זײ אירע געשניצן מיט ַאנַאנדער6
  .מערס צעהַאקטמיט ַא ברעכאַײזן און הַא

  , זײ הָאבן ָאנגעצונדן אין ֿפַײער דַײן הײליקטום7
  .צו דער ערד הָאבן זײ ֿפַארשװעכט די װױנונג ֿפון דַײן נָאמען

  : זײ הָאבן געזָאגט אין זײער הַארצן8
  ;לָאמיר זײ ֿפַארטיליקן אין אײנעם

  .זײ הָאבן ֿפַארברענט ַאלע זַאמלערטער ֿפון גָאט אין לַאנד
  ,ע צײכנס זעען מיר ניט אונדזער9

  ,ניטָא מער קײן נֿביא
  .און ניטָא בַײ אונדז װער זָאל װיסן ביז װַאנען

  ?װעט לעסטערן דער ֿפַײנט, גָאט,  ביז װַאנען10
  ?װעט שענדן דער ׂשונא דַײן נָאמען נָאכַאנַאנד

  ?דַײן רעכטע,  ֿפַאר װָאס הַאלטסטו צוריק דַײן הַאנט11
  .ֿפַארלענד, זעםצי זי ַארױס ֿפון דַײן בו

  , גָאט איז דָאך מַײן קיניג ֿפון אײביק ָאן12
  .ער טוט ישועות אין לַאנד

  , דו הָאסט צעברעקלט מיט דַײן שטַארקײט דעם ים13
  .הָאסט צעברָאכן די קעּפ ֿפון די שלענג אױֿפן װַאסער

  , דו הָאסט צעהַאקט די קעּפ ֿפון ִלוָיתן14
  .לַײט-צו מדבר, לקאים געגעבן ֿפַאר שּפַײז צום ֿפָא

  , דו הָאסט געשּפָאלטן קװַאלן און טַײכן15
  .דו הָאסט אױסגעטריקנט מַאכטיקע שטרָאמען

  ,דַײן אױך די נַאכט,  דַײן איז דער טָאג16
  .דו הָאסט ָאנגעברײט לֿבנה און זון

  ; דו הָאסט אױֿפגעשטעלט ַאלע געמַארקן ֿפון דער ערד17
  . בַאשַאֿפןזײ הָאסט דו, זומער און װינטער

  ,װי דער ֿפַײנט הָאט געלעסטערט גָאט,  דערמָאן זיך ָאן דעם18
  .און דָאס נידערטרעכטיקע ֿפָאלק הָאט געשענדט דַײן נָאמען

  , זָאלסט ניט איבערגעבן צו ַא חיה די זעל ֿפון דַײן טורטלטױב19



  ּתהלים

הע

  .זָאלסט ניט ֿפַארגעסן אױף אײביק דָאס לעבן ֿפון דַײנע ָארימע
  ,יך אום אױף דעם בונד קוק ז20

  װָארום די ֿפינצטערע װינקלען ֿפון דער ערד
  .זַײנען ֿפול מיט װױנונגען ֿפון רױב

  , זָאל דער געשלָאגענער זיך ניט אומקערן ֿפַארשעמט21
  .זָאל דער ָארימַאן און דער אֿביון לױבן דַײן נָאמען

  ,קריג דַײן קריג, גָאט,  שטײ אױף22
  .ון דעם נידערטרעכטיקן ַא גַאנצן טָאגגעדענק דַײן לעסטערונג ֿפ

  , זָאלסט ניט ֿפַארגעסן דעם ליַארעם ֿפון דַײנע ֿפַײנט23
  .דעם טומל ֿפון דַײנע קעגנשטײער װָאס גײט אױף נָאכַאנַאנד

  

  ; ַּתשֵחת-ַאל;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .ַא געזַאנג, ַא מזמור ֿפון ָאָסֿפן

  ;און נָאנט איז דַײן נָאמען, בןמיר לױ, גָאט,  מיר לױבן דיך2
  .מע דערצײלט דַײנע װּונדער

  ,ַאז איך נעם ַא צַײט„ 3
  .טו איך משּפטן מיט יושר

  , מעגן זיך װַאקלען די ערד און ַאלע אירע בַאװױנער4
  . ֶסָלה".איך טו בַאֿפעסטיקן אירע זַײלן

  ,איר זָאלט ניט מוטװיליקן:  איך זָאג צו די מוטװיליקע5
  .איר זָאלט ניט אױֿפהײבן דעם הָארן:  רָשעיםאון צו די

  , איר זָאלט ניט אױֿפהײבן אין דער הײך אַײער הָארן6
  .ניט רעדן מיט ַא ֿפַארשַײטן הַאלדז

  , װָארום ניט ֿפון מזרח ָאדער ֿפון מערֿב7
  .קומט דערהײכונג, און ניט ֿפון מדבר

  : נָאר גָאט איז דער ריכטער8
  .ם דערהײכט עראון דע, דעם דערנידערט ער

  , װָארום ַא ָּכוס איז אין דער הַאנט ֿפון גָאט9
  ,מיט מישגעטרַאנק ֿפול, מיט װַײן װָאס שױמט

  ;און ער גיסט ָאן דערֿפון
  טרינקען-בלױז די הײװן דערֿפון זוּפן
  .ַאלע רָשעים ֿפון דער ערד



  ּתהלים

וע

  , ָאבער איך װעל אײביק דערצײלן10
  .איך װעל זינגען צום גָאט ֿפון יעקֿב

  ; און ַאלע הערנער ֿפון די רָשעים װעל איך ָאּפהַאקן11
  .דערהײכט װעלן װערן די הערנער ֿפון די צדיקים

  

ַא מזמור ֿפון ; מיט סטרונעשּפיל,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .ַא געזַאנג, ָאָסֿפן

  , בַאקַאנט אין יהּודה איז גָאט2
  .גרױס איז זַײן נָאמען אין יׂשראל

  ,ֵלם איז זַײן בַײדל און אין ָש3
  .און זַײן װױנונג אין ִציון

  , דָארטן הָאט ער צעברָאכן די בליציקע ֿפַײלן ֿפון בױגן4
  .ֶסָלה. דעם שילד און די שװערד און מלחמה

  ,מַאכטיקער,  ליכטיק ביסטו5
  ;ֿפון די בערג ֿפון ֿפַארצוקונג

  , אױסן זינען זַײנען געװָארן די שטַארקהַארציקע6
  ;ן אַײנגעשלָאֿפן זײער שלָאףזײ זַײנע

  .און ַאלע קריגסלַײט הָאבן ניט געֿפונען זײערע הענט
  ,גָאט ֿפון יעקֿב,  ֿפון דַײן ָאנגעשרײ7

  .איז ַאנטשלומערט געװָארן אי רַײטער אי ֿפערד

  ,דו,  דו ביסט ֿפָארכטיק8
  ,און װער קען בַאשטײן ֿפַאר דיר

  ?װי בַאלד דו ביסט אין ּכעס
  ,הָאסטו געלָאזט הערן ַא דין ֿפון הימל 9

  ,די ערד הָאט מורא געקריגן און איז שטיל געװָארן
  , ַאז גָאט איז אױֿפגעשטַאנען צום משּפט10

  .ֶסָלה. צו העלֿפן ַאלע געדריקטע ֿפון דער ערד

  ,די גרימצָארנדיקע װעלן דיך לױבן,  ֿפַאר װָאר11
  .דעם איבערבלַײב ֿפון גרימצָארן װעסטו אַײנצַאמען

  ; טוט ַא נדר און בַאצָאלט צו יהוה אַײער גָאט12
  .ַאלע ַארום אים זָאלן ברענגען מָּתנות צום געֿפָארכטן



  ּתהלים

זע

  , ער הַאלט אַײן דָאס געמיט ֿפון ֿפירשטן13
  .ער איז ֿפָארכטיק ֿפַאר ַאלע מלכים ֿפון דער ערד

  

  .ֿפון ָאָסֿפן ַא מזמור; ֿפַאר ידותון,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,און איך שרַײ,  מַײן ָקול איז צו גָאט2

  .און ֿפַארנעם צו מיר, מַײן ָקול איז צו גָאט
  , אין טָאג ֿפון מַײן נױט זוך איך גָאט3

  ,מַײן הַאנט איז אױסגעשטרעקט בַײ נַאכט ָאן אױֿפהער
  . טרײסטןמַײן זעל װיל זיך ניט

  ,טו איך ברומען, גָאט,  ַאז איך דערמָאן זיך4
  .ֶסָלה. און מַײן געמיט ֿפַארגײט זיך, איך קלָאג

  ; דו הַאלטסט צו די ברעמען ֿפון מַײנע אױגן5
  .איך בין צערודערט און קען ניט רעדן

  , איך טרַאכט ָאן די טעג ֿפון ַא מָאל6
  .ָאן די יָארן ֿפון ֿפַארצַײטן

  ,ָאן זיך מַײן געזַאנג בַײ נַאכט איך דערמ7
  ,איך רעד מיט מַײן הַארצן
  :און עס ֿפָארשט מַײן גַײסט

  , װעט אױף אײביק גָאט ֿפַארלָאזן8
  ?און װעט מער ניט בַאװיליקן װידער

  ? איז אױסגעגַאנגען אױף אײביק זַײן ֶחסד9
  ?דורות-איז דער צוזָאג געענדיקט אױף ָדור

  ?עליקן גָאט הָאט ֿפַארגעסן צו לַײטז10
  .ֶסָלה? צי הָאט ער אין צָארן ֿפַארשלָאסן זַײן ַרחָמנות

  ,דָאס איז מַײן װײטָאג:  און איך זָאג11
  .װָאס געביטן הָאט זיך די רעכטע הַאנט ֿפון אױבערשטן

  , איך דערמָאן די אױֿפטוען ֿפון גָאט12
  .איך דערמָאן דַײנע װּונדער ֿפון ֿפַארצַײטן, יָא
  ,ַאכט ָאן ַאל דַײן װערק און איך טר13

  .און ָאן דַײנע טּוונגען טו איך קלערן
  ;אין הײליקײט איז דַײן װעג,  גָאט14

  ?װער איז ַא גרױסער גָאט װי גָאט
  , דו ביסט דער גָאט װָאס טוט װּונדער15

  .הָאסט געלָאזט װיסן צװישן די ֿפעלקער דַײן שטַארקײט



  ּתהלים

חע

  ,לק הָאסט אױסגעלײזט מיטן ָארעם דַײן ֿפָא16
  .ֶסָלה. די קינדער ֿפון יעקֿב און יוסף

  ,גָאט,  געזען הָאבן דיך די װַאסערן17
  ,הָאבן זײ װײען געקריגן, געזען הָאבן דיך די װַאסערן

  .און געציטערט הָאבן די ּתהומען
  , געֿפלײצט װַאסער הָאבן די װָאלקנס18

  ,ַא ָקול הָאבן ַארױסגעלָאזט די הימלען
  .נען אומגעלָאֿפןאון דַײנע ֿפַײלן זַײ

  ,װינט- דער ָקול ֿפון דַײן דונער איז געװען אין דעם װירבל19
  ,בליצן הָאבן בַאלוכטן די װעלט

  .געציטערט און געשטורעמט הָאט די ערד
  , דורכן ים איז געװען דַײן װעג20

  ,און דַײן שטעג דורך װַאסערן גרױסע
  .און דַײנע טריט זַײנען ניט געמערקט געװָארן

  ,סט געֿפירט ַאזױ װי שָאף דַײן ֿפָאלק הָא21
  .דורך דער הַאנט ֿפון משהן און ַאהרֹנען

  

  . ַא בַאטרַאכטונג ֿפון ָאָסֿפן1
  ,מַײן לערנונג, מַײן ֿפָאלק, ֿפַארנעם

  .נַײגט אַײער אױער צו די װערטער ֿפון מַײן מױל
  , איך װעל עֿפענען מיט ַא משל מַײן מױל2

  .ן ֿפַארצַײטןאיך װעל רעדן רעטענישן ֿפו
  , װָאס מיר הָאבן געהערט און מיר װײסן3

  ,און אונדזערע עלטערן הָאבן אונדז דערצײלט
  ; װעלן מיר ניט ֿפַארהױלן ֿפון זײערע קינדער4

  דערצײלנדיק דעם שּפעטערדיקן ָדור
  ,די לױבן ֿפון גָאט און זַײן שטַארקײט

  .און זַײנע װּונדער װָאס ער הָאט געטָאן
  , הָאט אױֿפגעשטעלט ַא געזעץ אין יעקֿב װָארום ער5

  ,און ַא ּתורה געמַאכט אין יׂשראל
  ,װָאס ער הָאט בַאֿפױלן אונדזערע עלטערן

  ; זײ צו מַאכן װיסן זײערע קינדער
  , ּכדי װיסן זָאל דער שּפעטערדיקער ָדור6



  ּתהלים

  ;די קינדער װָאס װעלן געבָארן װערן
  .ערזײ זָאלן אױֿפשטײן און דערצײלן זײערע קינד

  , און זײ זָאלן לײגן אױף גָאט זײער בטחון7
  ,און ניט ֿפַארגעסן די אױֿפטוען ֿפון גָאט

  ;און זַײנע געבָאט זָאלן זײ היטן
  , און זײ זָאלן ניט זַײן װי זײערע עלטערן8

  ,ַא ָדור ָאּפגעקערט און װידערשּפעניק
  ,ַא ָדור װָאס הָאט ניט געֿפעסטיקט זַײן הַארץ

  .געװען איז זַײן געמיט צו גָאטאון ניט געטרַײ 

  ,שיסער- בַאװָאֿפנטע בױגן,  די קינדער ֿפון אֿפַרִים9
  .הָאבן זיך אומגעקערט אין טָאג ֿפון מלחמה

  , זײ הָאבן ניט געהיט דעם בונד ֿפון גָאט10
  .און אין זַײן ּתורה ניט געװָאלט גײן

  , און זײ הָאבן ֿפַארגעסן זַײנע טּוונגען11
  .דער װָאס ער הָאט זײ בַאװיזןאון זַײנע װּונ

  , ַאנטקעגן ֿפַאר זײערע עלטערן הָאט ער געטָאן װּונדער12
  .אין ֿפעלד ֿפון צוַען, אין לַאנד מצַרִים

  ,און זײ ַאריבערגעֿפירט,  ער הָאט געשּפָאלטן דעם ים13
  .און אױֿפגעשטעלט די װַאסערן װי ַא סטױג

  , בַײ טָאג און ער הָאט זײ געֿפירט מיט ַא װָאלקן14
  .און די גַאנצע נַאכט מיט ַא ֿפַײערדיקן ליכט

  , ער הָאט געשּפָאלטן ֿפעלדזן אין מדבר15
  .און זײ ָאנגעטרונקען זַאט װי ֿפון ּתהומען

  , און ער הָאט ַארױסגעצױגן ֿפלוסן ֿפון ֿפעלדז16
  .און געמַאכט נידערן װַאסער װי שטרָאמען

  ,ינדיקט צו אים ָאבער זײ הָאבן נָאך װַײטער געז17
  .צו װידערשּפעניקן דעם אױבערשטן אין דער װיסטע

  , און זײ הָאבן געּפרּוװט גָאט אין זײער הַארצן18
  .צו ֿפַארלַאנגען עסן ֿפַאר זײער געלוסט

  , און זײ הָאבן גערעדט קעגן גָאט19
  ?קען גָאט גרײטן ַא טיש אין דער מדבר: געזָאגט

  ,און װַאסער איז געֿפלָאסן, עלדזער הָאט געשלָאגן דעם ֿפ,  יָא20
  ,און טַײכן הָאבן געֿפלײצט

  ?װעט ער אױך קענען ברױט געבן



  ּתהלים

  ?צי װעט ער ָאנברײטן ֿפלײש ֿפַאר זַײן ֿפָאלק
  ,און איז אין ּכעס געװָארן,  דרום הָאט גָאט געהערט21

  ,און ַא ֿפַײער הָאט זיך ָאנגעצונדן אין יעקֿב
  ; אױֿפגעגַאנגען אין יׂשראלַא צָארן איז, און ֿפַאר װָאר

  , װַײל זײ הָאבן ניט געגלױבט אין גָאט22
  .און זיך ניט ֿפַארזיכערט אױף זַײן הילף

  , און ער הָאט בַאֿפױלן די װָאלקנס ֿפון אױבן23
  .און די טירן ֿפון הימל געעֿפנט

  , און ער הָאט געמַאכט רעגענען אױף זײ מן צום עסן24
  .בןּתֿבואה זײ געגע-און הימל

  , ברױט ֿפון מלאכים הָאט איטלעכער געגעסן25
  .שּפַײז צו זַאט הָאט ער זײ ַארָאּפגעשיקט

  ,װינט אין הימל- ער הָאט געמַאכט צִיען דעם מזרח26
  .װינט-און געטריבן מיט זַײן שטַארקײט דעם ָדרום

  , און ער הָאט געמַאכט רעגענען אױף זײ ֿפלײש װי שטױב27
  .ימען ֿפױגלען געֿפליגלטעאון װי זַאמד ֿפון די 

  , און ער הָאט עס געלָאזט ֿפַאלן אין מיטן ֿפון זײער לַאגער28
  .רונד ַארום זײערע װױנונגען

  ,און זַײנען איבערזַאט געװָארן,  און זײ הָאבן געגעסן29
  .און זײער ּתאװה הָאט ער זײ געברַאכט

  ,אװה נָאך הָאבן זײ זיך ניט געהַאט ָאּפגעעקלט ֿפון זײער ּת30
  ,זײער שּפַײז איז נָאך געװען אין זײער מױל

  , און דער צָארן ֿפון גָאט איז אױֿפגעגַאנגען קעגן זײ31
  ,און ער הָאט געהרגעט ֿפון זײערע שטַארקסטע
  .און די יונגעלַײט ֿפון יׂשראל ַאנידערגעלײגט

  , בַײ ַאלעם דעם הָאבן זײ װידער געזינדיקט32
  .װּונדעראון ניט געגלױבט אין זַײנע 

  , און ער הָאט ֿפַארלענדט װי ַא הױך זײערע טעג33
  .און זײערע יָארן אין ַא בהלה

  ,ֿפלעגן זײ אים זוכן,  ַאז ער הָאט זײ געהרגעט34
  .און ֿפָארשן גָאט, און ֿפלעגן זיך אומקערן

  , און זײ הָאבן זיך דערמָאנט ַאז גָאט איז זײער ֿפעלדז35
  .זײער אױסלײזעראון גָאט דער אײבערשטער איז 

  , און זײ הָאבן אים איבערגעבעטן מיט זײער מױל36
  .און מיט זײער צונג ֿפלעגן זײ אים ליגן זָאגן



  ּתהלים

  , ָאבער זײער הַארץ איז ניט געװען ֿפעסט מיט אים37
  .און זײ זַײנען ניט געטרַײ געװען אין זַײן בונד

  , נָאר ער איז ַא דערבַארימער38
  ,ן ברענגט ניט אוםאו, ער איז מכּפר אױף זינד

  ,און ער הַאלט ַא סך ָאּפ זַײן ּכעס
  .און דערװעקט ניט זַײן גַאנצן גרימצָארן

  , און ער הָאט זיך דערמָאנט ַאז זײ זַײנען ֿפלײש39
  .און קערט ניט אום, ַא הױך װָאס ֿפַארגײט

  , װיֿפיל מָאל הָאבן זײ אים װידערשּפעניקט אין מדבר40
  !סטעאים געקרענקט אין דער װי

  , און װידער הָאבן זײ געּפרּוװט גָאט41
  .און דעם הײליקן ֿפון יׂשראל געערגערט

  , זײ הָאבן ניט געדַאכט ָאן זַײן הַאנט42
  ָאן דעם טָאג װָאס ער הָאט זײ אױסגעלײזט ֿפון ֿפַײנט

  , װי ער הָאט געמַאכט זַײנע צײכנס אין מצַרִים43
  ;און זַײנע װּונדער אין ֿפעלד ֿפון צוַען

  , און ֿפַארקערט אין בלוט זײערע טַײכן44
  .זײ זָאלן ניט קענען טרינקען, און זײערע ֿפלוסן

 ער הָאט ָאנגעשיקט אױף זײ ַא געמיש ֿפליגן װָאס הָאט זײ 45
  ,אױֿפגעגעסן

  .און די ֿפרָאש װָאס הָאט זײ ֿפַארװיסט
  , און ער הָאט איבערגעגעבן צום גריל זײער געװעקס46

  .ום הײשעריקאון זײער מי צ
  , ער הָאט געטײט מיט הָאגל זײער װַײנשטָאק47

  .און זײערע װילדע ֿפַײגנבײמער מיט ֿפרָאסט
  , און ער הָאט איבערגעענטֿפערט צום הָאגל זײער ֿפי48

  .און זײערע סטַאדעס צו בליצן
  , ער הָאט ָאנגעשיקט אױף זײ דעם ברַאנד ֿפון זַײן צָארן49

  ,דּכעס און גרימצָארן און לַײ
  .ַאן ָאנשיקעניש ֿפון בײזע שלוחים

  , ער הָאט געמַאכט ַא װעג ֿפַאר זַײן צָארן50
  ,ער הָאט ניט ֿפַארמיטן ֿפון טױט זײער זעל

  .און ער הָאט איבערגעענטֿפערט זײער לעבן צו ּפעסט
  , און ער הָאט געשלָאגן יעטװעדער בָכור אין מצַרִים51

  . געצעלטן ֿפון ָחםאין די, די ערשטלינגען ֿפון קרַאֿפט



  ּתהלים

  , און ער הָאט געמַאכט צִיען װי שָאף זַײן ֿפָאלק52
  .און זײ געֿפירט װי ַא סטַאדע אין מדבר

  ,און זײ הָאבן ניט געַאנגסט,  און ער הָאט זײ בַאלײט אין זיכערקײט53
  .און זײערע ֿפַײנט הָאט צוגעדעקט דער ים

  ,מַארק און ער הָאט זײ געברַאכט צו זַײן הײליקן גע54
  .צו דעם בַארג װָאס זַײן רעכטע הַאנט הָאט זיך געשַאֿפן

  , און ער הָאט ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר זײ ֿפעלקער55
  ;און זײ אױסגעװָארֿפן מיט ַא מעסטשנור ֿפַאר ַא נחלה

  און געמַאכט רוען אין זײערע געצעלטן
  .די שֿבטים ֿפון יׂשראל

  ,שּפעניקט גָאט דעם אױבערשטן ָאבער זײ הָאבן געּפרּוװט און װידער56
  .און זַײנע ָאנזָאגן הָאבן זײ ניט געהיט

  , און זײ הָאבן זיך ָאּפגעקערט און געֿפעלשט װי זײערע עלטערן57
  .זײ זַײנען ֿפַארקערט געװָארן װי ַא ֿפַאלשער בױגן

  , און זײ הָאבן אים דערצערנט מיט זײערע ָבמות58
  .און מיט זײערע געצן אים דערבײזערט

  , הָאט גָאט געהערט און איז אין ּכעס געװָארן59
  .און ער הָאט זײער ֿפַארַאכט יׂשראל

  , און ער הָאט ַאװעקגעװָארֿפן דעם ִמשּכן ֿפון שילו60
  .דָאס געצעלט װָאס ער הָאט געמַאכט רוען צװישן מענטשן

  , און ער הָאט געגעבן אין געֿפַאנגענשַאֿפט זַײן שטַארקײט61
  .ַאכט אין דער הַאנט ֿפון ֿפַײנטאון זַײן ּפר

  , און ער הָאט איבערגעענטֿפערט צום שװערד זַײן ֿפָאלק62
  .און הָאט אױף זַײן נחלה געצערנט

  , זײערע בחורים הָאט ֿפַארצערט ַא ֿפַײער63
  .ליד-און זײערע יונגֿפרױען זַײנען געבליבן ָאן ַא חתונה

  ,ד זײערע ּכהנים זַײנען געֿפַאלן דורכן שװער64
  .און זײערע אלמנות ֿפלעגן צו מָאל ניט בַאװײנען

  , ָאבער גָאט הָאט אױֿפגעװַאכט װי ַא שלָאֿפעדיקער65
  .ַאזױ װי ַא ִגבור װָאס ניכטערט זיך אױס ֿפון װַײן

  ; און ער הָאט צוריקגעשלָאגן זַײנע ֿפַײנט66
  .ַאן אײביקע שַאנד הָאט ער זײ געגעבן

  ,ָאס געצעלט ֿפון יוסף ָאבער ער הָאט ֿפַארַאכט ד67
  ;און דעם שֿבט אֿפַרִים ניט אױסדערװײלט



  ּתהלים

טע

  , נָאר אױסדערװײלט דעם שֿבט יהּודה68
  .דעם בַארג ִציון װָאס ער הָאט ליב

  , און ער הָאט געבױט װי די הימלען זַײן הײליקטום69
  .װי די ערד װָאס ער הָאט געגרונטֿפעסט אױף אײביק

  ,זַײן קנעכט און ער הָאט אױסדערװײלט דוד 70
  .און אים גענומען ֿפון די שָאֿפגעהעֿפטן

   ֿפון הינטער די מילכשעּפסן הָאט ער אים געברַאכט71
  ,צו ֿפיטערן יעקֿב זַײן ֿפָאלק

  .און יׂשראל זַײן ַארב
  , ער הָאט זײ געֿפיטערט לױט דער ערלעכקײט ֿפון זַײן הַארצן72

  .זײ געֿפירטאון מיט דער ֿפַארשטַאנדיקײט ֿפון זַײנע הענט 

  

  . ַא מזמור ֿפון ָאָסֿפן1
  ;ֿפעלקער זַײנען געקומען אין דַײן ַארב, גָאט

  ,זײ הָאבן ֿפַאראומרײניקט דַײן הײליקן טעמּפל
  .זײ הָאבן געמַאכט ירושלים ֿפַאר הױֿפנס

   זײ הָאבן געגעבן די טױטע לַײבער ֿפון דַײנע קנעכט2
  ,ֿפַאר שּפַײז צו דעם ֿפױגל ֿפון הימל

  .ס ֿפלײש ֿפון דַײנע ֿפרומע צו דער חיה ֿפון דער ערדדָא
  ,ַארום ירושלים,  זײ הָאבן ֿפַארגָאסן זײער בלוט ַאזױ װי װַאסער3

  .און ניט געװען קײן בַאגרעבער
  , מיר זַײנען געװָארן ַא חרּפה בַײ אונדזערע שכנים4

  .ַא געלעכטער און ַא שּפָאט בַײ אונדזערע ַארומיקע
  ?ָאט װעסטו צערענען נָאכַאנַאנד ביז װַאנען ג5

  ?װעט ברענען װי ֿפַײער דַײן צָארן
   גיס אױס דַײן גרימצָארן אױף די ֿפעלקער6

  ,װָאס קענען דיך ניט
  און אױף די קיניגרַײכן

  .װָאס רוֿפן ניט דַײן נָאמען
  , װָארום מע הָאט אױֿפגעגעסן יעקֿב7

  .און זַײן װױנונג הָאבן זײ ֿפַארװיסט
  ,נדז ניט דערמָאנען די זינד ֿפון די ֿפרִיערדיקע זָאלסט או8

  ,גיך זָאל אונדז ַאנטקעגנקומען דַײן דערבַארימונג
  .װָארום מיר זַײנען געֿפַאלן זײער



  ּתהלים

ּפ

  ,גָאט ֿפון אונדזער הילף,  שטײ אונדז בַײ9
  ,צוליב דעם ּכֿבוד ֿפון דַײן נָאמען

  ,און זַײ מכּפר אױף אונדזערע זינד, און זַײ אונדז מציל
  .ֿפון װעגן דַײן נָאמען

  : נָאך װָאס זָאלן זָאגן די ֿפעלקער10
  ?ַאװּו איז זײער גָאט

  זָאל בַאװּוסט װערן צװישן די ֿפעלקער ֿפַאר אונדזערע אױגן
  .די נקמה ֿפַאר דעם ֿפַארגָאסענעם בלוט ֿפון דַײנע קנעכט

  , זָאל קומען ֿפַאר דיר דָאס קרעכצן ֿפון געֿפַאנגענעם11
  ,גרױסקײט ֿפון דַײן ָארעם לָאז לעבן די ָאנגעברײטע צום טױטלױט דער 

  , און קער אום אונדזערע שכנים זיבנֿפַאכיק אין זײער בוזעם12
  .גָאט, זײער לעסטערונג װָאס זײ הָאבן דיך געלעסטערט

  ,און די שָאף ֿפון דַײן ֿפיטערונג, דַײן ֿפָאלק,  און מיר13
  ,װעלן דיר דַאנקען אױף אײביק

  .דורות װעלן מיר דערצײלן דַײן לױב-וראױף ָד

  

ֿפון ָאָסֿפן ַא ; עדות-אױף שֹוַשנים,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .מזמור

  ;ֿפַארנעם,  דו ּפַאסטוך ֿפון יׂשראל2
  ,דו װָאס ֿפירסט ַאזױ װי שָאף יוסף
  .שַײן ַארױס, דו װָאס זיצסט איבער די ּכרוֿבים

  ,ימין און מנשה דערװעק דַײן גֿבורה ֿפַארױס ֿפַאר אֿפַרִים און בנ3
  .און קום אונדז צו הילף

  ,ריכט אונדז װידער אױף,  גָאט4
  .ַאז מיר זָאלן געהָאלֿפן װערן, און דערלַײכט דַײן ּפנים

  , יהוה דו גָאט ֿפון צֿבאות5
  ?ביז װַאנען װעסטו צערענען אױף דער ּתֿפילה ֿפון דַײן ֿפָאלק

  ,ױט ֿפון טרערן הָאסט זײ געשּפַײזט מיט בר6
  .און זײ געמַאכט טרינקען עמערסװַײז טרערן

  , מַאכסט אונדז צום גערײד בַײ אונדזערע שכנים7
  .און אונדזערע ָׂשונאים לַאכן זיך ָאן



  ּתהלים

אּפ

  ,ריכט אונדז װידער אױף,  גָאט ֿפון צֿבאות8
  .ַאז מיר זָאלן געהָאלֿפן װערן, און דערלַײכט דַײן ּפנים

  ,ַארױסגעצױגן ֿפון מצַרִים ַא װַײנשטָאק הָאסטו 9
  .און אים אַײנגעֿפלַאנצט, הָאסט ֿפַארטריבן ֿפעלקער

  , הָאסט ָאּפגערַאמט ֿפַאר אים10
  ,און ער הָאט אַײנגעװָארצלט זַײנע װָארצלען

  .און ָאנגעֿפילט דָאס לַאנד
  , די בערג זַײנען ֿפַארדעקט געװָארן ֿפון זַײן שָאטן11

  .װען צעדערן ֿפון גָאטאון זַײנע צװַײגן זַײנען גע
  , ער הָאט ַארױסגעלָאזט זַײנע ריטער ביז צום ים12

  .און ביז צום טַײך זַײנע שּפרָאצן
  , ֿפַאר װָאס הָאסטו צעברָאכן זַײנע צַאמען13

  ?ַאז ַאלע װעגגײער זָאלן אים ַארומקלַײבן
  , דער חזר ֿפון װַאלד ֿפרעסט אים ָאּפ14

  .יטערט זיך אױף איםאון די װידמענונג ֿפון ֿפעלד ֿפ
  ,איך בעט דיך, קער זיך אום,  גָאט ֿפון צֿבאות15

  ,און גיב ַאכט אױֿפן דָאזיקן װַײנשטָאק, לוג ֿפון הימל און זע
  , און בַאֿפעסטיק דָאס װָאס דַײן רעכטע הָאט אַײנגעֿפלַאנצט16

  .און דערהײב דעם צװַײג װָאס דו הָאסט דיר אױסדערװײלט
  ;ער איז ָאּפגעשניטן, ער ֿפַארברענט ער איז ֿפון ֿפַײ17

  .ֿפון דעם בײזער ֿפון דַײן ּפנים גײען זײ אונטער
  , זָאל דַײן הַאנט זַײן אױף דעם מַאן ֿפון דַײן רעכטער הַאנט18

  ,אױף דעם מענטשנקינד װָאס דו הָאסט דיר אױסדערװײלט
  ; ַאז מיר זָאלן זיך ניט ָאּפקערן ֿפון דיר19

  .ַאז מיר רוֿפן דַײן נָאמען, ןזָאלסט אונדז אױֿפלעב

  ,ריכט אונדז װידער אױף,  יהוה דו גָאט ֿפון צֿבאות20
  .ַאז מיר זָאלן געהָאלֿפן װערן, דערלַײכט דַײן ּפנים

  

  .ֿפון ָאָסֿפן; אױף ִגּתית,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  , זינגט צו גָאט אונדזער שטַארקײט2

  .שַאלט צו דעם גָאט ֿפון יעקֿב
  ,און שּפילט אױף ַא ּפױק, בט אױף ַא געזַאנג הײ3



  ּתהלים

  .אױף ַא זיסער הַארף מיט ַא גיטַאר
  ,חודש- בלָאזט ַא שוֿפר אום ראש4

  .טוֿב-אין הַאלב חודש צו אונדזער יום
  , װָארום דָאס איז ַא חוק ֿפַאר יׂשראל5

  .ַא געזעץ ֿפון דעם גָאט ֿפון יעקֿב
  ,ט ַאן עדות אין יוסף הָאט ער עס געמַאכ6

  ,ַאז װען ער איז ַארױס אױף לַאנד מצַרִים
  .הָאב איך ַא שּפרַאך מיר אומבַאקַאנט געהערט

  ,איך הָאב ָאּפגעטָאן זַײן רוקן ֿפון לַאסט„ 7
  .זַײנע הענט זָאלן ַאװעק ֿפון דעם טרָאגקָארב

  ,און איך הָאב דיך ַארױסגעצױגן,  הָאסט גערוֿפן אין נױט8
  .ון דער ֿפַארבָארגעניש ֿפון דונעראיך הָאב דיר געענטֿפערט ֿפ

  .ֶסָלה. איך הָאב דיך געּפרּוװט בַײ די װַאסערן ֿפון מריֿבה
  ,און איך װעל דיך װָארענען, מַײן ֿפָאלק,  הער9

  !װען דו זָאלסט מיר צוהערן, יׂשראל
  , קײן ַאנדער גָאט זָאל ניט זַײן בַײ דיר10

  .טאון זָאלסט זיך ניט בוקן צו קײן ֿפרעמדן גָא
  , איך בין יהוה דַײן גָאט11

  ;װָאס הָאט דיך אױֿפגעברַאכט ֿפון לַאנד מצַרִים
  מַאך אױף ברײט דַײן מױל
  ”.און איך װעל עס ָאנֿפילן

  , ָאבער מַײן ֿפָאלק הָאט ניט צוגעהערט צו מַײן ָקול12
  .און יׂשראל הָאט ניט אַײנגעװיליקט צו מיר

ין דער אַײנגעשּפַארטקײט ֿפון  און איך הָאב אים ֿפרַײ געלָאזט א13
  ,זַײן הַארצן

  .זײ זָאלן גײן לױט זײערע בַארָאטן
  , װען מַײן ֿפָאלק װָאלט צוהערן צו מיר14

  !װען יׂשראל װָאלט אין מַײנע װעגן גײן
  , איך װָאלט גיך אונטערטעניקט זײערע ֿפַײנט15

  .און אױף זײערע דריקער געקערט מַײן הַאנט
  ,גָאט װָאלטן אַײנגעגַאנגען ֿפַאר אים די ָׂשונאים ֿפון 16

  .און זײער שטרָאף װָאלט געװען אײביק
  ; און אים װָאלט מען געשּפַײזט מיט דעם ֿפעטס ֿפון װײץ17

  .און ֿפון ֿפעלדז דיך װָאלט איך מיט הָאניק געזעטיקט



  ּתהלים

גּפ

בּפ
  

  . ַא מזמור ֿפון ָאָסֿפן1
  ,גָאט שטײט אין דער עדה ֿפון גָאט

  .יכטער טוט ער משּפטןאין מיטן ֿפון די ר
  ,ביז װַאנען װעט איר משּפטן אומגערעכט„ 2

  .ֶסָלה? און שױנען דעם ּפנים ֿפון די רָשעים
  , טוט רעכט דעם ָארימַאן און דעם יתום3

  .דעם געדריקטן און דעם בַאדערֿפטיקן מַאכט גערעכט
  , מַאכט ַאנטרינען דעם ָארימַאן און דעם אֿביון4

  . די רָשעים זַײט מצילֿפון דער הַאנט ֿפון
  ,און זײ ֿפַארשטײען ניט,  זײ װײסן ניט5

  ;אין ֿפינצטערניש גײען זײ אום
  .ַאלע גרונטֿפעסטן ֿפון דער ערד ֿפַאלן אום

  ,געטער זַײט איר,  איך װָאלט געזָאגט6
  .און זין ֿפון דעם אױבערשטן זַײט איר ַאלע

  , ָאבער ַאזױ װי ַא מענטש װעט איר שטַארבן7
  .”י אײנער ֿפון די הַארן װעט איר ֿפַאלןאון װ

  ,משּפט די ערד, גָאט,  שטײ אױף8
  .װָארום ַאלע ֿפעלקער זַײנען דַײן ַארב

  

  .ַא מזמור ֿפון ָאָסֿפן,  ַא געזַאנג1
  ,ניט זַײ שטיל,  גָאט2

  .גָאט, זָאלסט ניט ֿפַארשװַײגן און ניט רוען
  ,דַײנע ֿפַײנט טומלען,  װָארום זע3

  .ָׂשונאים הײבן אױף דעם קָאּפאון דַײנע 
  , ַאקעגן דַײן ֿפָאלק סֹודען זײ זיך ליסטיק4

  .און זײ ֵעצהן זיך ַאקעגן דַײנע בַאשיצטע
  ,קומט:  זײ הָאבן געזָאגט5

  ,און לָאמיר זײ ֿפַארטיליקן ֿפון זַײן ַא ֿפָאלק
  .ַאז מער זָאל ניט געדַאכט װערן דער נָאמען יׂשראל

  ,לטן ַאן עצה מיט אײן הַארצן װָארום זײ הָאבן געהַא6
  .קעגן דיר ַא בונד טוען זײ שליסן

  ,און די ישמעֵאלים,  די געצעלטן ֿפון אדום7



  ּתהלים

דּפ

  ;און די ַהגרים, מוָאֿב
  ,און ַעָמלק, און עמון,  גֿבל8

  .ּפֶלֶשת מיט די בַאװױנער ֿפון צור
  ; אױך אשור הָאט זיך בַאהעֿפט מיט זײ9

  .ֶסָלה. דער ֿפון לוטזײ זַײנען ַאן ָארעם צו די קינ

  , טו צו זײ ַאזױ װי צו מדין10
  ,װי צו יֿבינען בַײם טַײך קישון, װי צו סיסרָאן

  ,דֹאר- װָאס זַײנען ֿפַארטיליקט געװָארן אין ֵעין11
  .געװָארן װי מיסט אױף דער ערד

  , מַאך זײערע ַאדללַײט װי עֹוֵרֿב און װי זאֿב12
  ;רע ֿפירשטןַאלע זײע, און װי זֿבח און װי צלמנע

  לָאמיר ַירשען ֿפַאר אונדז:  די װָאס זָאגן13
  .די װױנונגען ֿפון גָאט

  ,מַאך זײ װי װירבלשטױב,  מַײן גָאט14
  .װי שּפרײ ֿפַארן װינט

  , װי ַא ֿפַײער װָאס ֿפַארברענט ַא װַאלד15
  ,און װי ַא ֿפלַאם װָאס צעֿפלַאקערט די בערג

  ,ַײן שטורעם ַאזױ זָאלסטו זײ נָאכיָאגן מיט ד16
  .און מיט דַײן געװיטער זײ דערשרעקן

  , ֿפיל זײער ּפנים מיט שַאנד17
  .גָאט, ַאז זײ זָאלן זוכן דַײן נָאמען

  , זָאלן זײ ֿפַארשעמט און דערשרָאקן װערן אױף אײביק18
  .און זָאלן זײ צו שַאנד װערן און אונטערגײן

  ,ן איז יהוה און זָאלן זײ װיסן ַאז דו ַאלײן װָאס דַײן נָאמע19
  .ביסט דער העכסטער איבער דער גַאנצער ערד

  

  ֿפון די ; אױף ִגּתית,  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .קינדער ֿפון קַֹרח ַא מזמור

  , װי ליב זַײנען דַײנע װױנונגען2
  !גָאט ֿפון צֿבאות

   מַײן זעל גַארט און גײט אױס3
  ;נָאך די הױֿפן ֿפון גָאט
  ַײב זינגעןמַײן הַארץ און מַײן ל



  ּתהלים

הּפ

  .צום לעבעדיקן גָאט
  , ַאֿפילו ַא שּפערל געֿפינט ַא הײם4

  ,און ַא שװַאלב ַא נעסט ֿפַאר זיך
  ,װּו זי טוט ַאהין אירע יונגע

  ,יהוה ֿפון צֿבאות, בַײ דַײנע מזבחות
  .מַײן קיניג און מַײן גָאט

  ; װױל צו די װָאס זיצן אין דַײן הױז5
  .ֶסָלה. ּתמיד װעלן זײ דיך לױבן

  , װױל צו די מענטשן װָאס זײער שטַארקײט איז אין דיר6
  .װָאס דַײנע װעגן זַײנען אין זײער הַארצן

  , דורכגײענדיק דעם טָאל ָבכָא7
  ;מַאכן זײ אים ֿפַאר ַא קװַאל

  .ַא ֿפרירעגן בַאקלײדט אים מיט ברכות, יָא
  , זײ גײען ֿפון שטַארקײט צו שטַארקײט8

  . ִציוןזײ װַײזן זיך ֿפַאר גָאט אין

  ,הער צו מַײן ּתֿפילה,  יהוה דו גָאט ֿפון צֿבאות9
  .ֶסָלה. דו גָאט ֿפון יעקֿב, ֿפַארנעם

  ,זע,  גָאט אונדזער שילד10
  .און קוק אױף דעם ּפנים ֿפון דַײן געזַאלבטן

   װָארום בעסער ַא טָאג אין דַײנע הױֿפן11
  ;]ַאנדערש װּו[אײדער טױזנט 

  ,ַײם שװעל אין הױז ֿפון מַײן גָאטאיך װָאלט אױסגעװײלט שטײן ב
  .אײדער װױנען אין געצעלטן ֿפון אומרעכט

  , װָארום ַא זון און ַא שילד איז גָאט יהוה12
  ;חן און ּכֿבוד גיט יהוה

  ער ֿפַארמַײדט ניט קײן גוטס
  .ֿפון די װָאס גײען אין ערלעכקײט

  , גָאט ֿפון צֿבאות13
  .ך אױף דירװױל צו דעם מענטשן װָאס ֿפַארזיכערט זי

  
  .ֿפון די קינדער ֿפון קַֹרח ַא מזמור;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  ,דַײן לַאנד, גָאט,  הָאסט בַאװיליקט2

  .הָאסט אומגעקערט די געֿפַאנגענשַאֿפט ֿפון יעקֿב



  ּתהלים

וּפ

  , הָאסט ֿפַארגעבן די זינד ֿפון דַײן ֿפָאלק3
  .ֶסָלה. הָאסט ֿפַארדעקט זײערע ַאלע חטאים

  ,ַײנגעטָאן ַאל דַײן רוגז הָאסט א4
  .הָאסט זיך ָאּפגעקערט ֿפון דַײן גרימצָארן

  ,גָאט ֿפון אונדזער הילף,  ריכט אונדז װידער אױף5
  .און ֿפַארשטער דַײן ּכעס קעגן אונדז

  ? צי אױף אײביק װעסטו צערענען אױף אונדז6
  ?דורות-װעסטו צִיען דַײן ּכעס אױף ָדור

  ,בן װידער צי װעסטו אונדז ניט אױֿפלע7
  ?ַאז דַײן ֿפָאלק זָאל זיך ֿפרײען מיט דיר

  ,דַײן ֶחסד, גָאט,  װַײז אונדז8
  .און דַײן הילף זָאלסטו אונדז געבן

  ; איך הער װָאס גָאט יהוה רעדט9
  ;ער רעדט ֿפריד ֿפַאר זַײן ֿפָאלק און ֿפַאר זַײנע ֿפרומע, ֿפַאר װָאר

  .טנָאר זײ זָאלן זיך ניט אומקערן צו נַארישקײ
  , גָאר נָאנט צו זַײנע ֿפָארכטער איז זַײן ישועה10

  .ּכדי ּכֿבוד זָאל רוען אין אונדזער לַאנד
  , גענָאד און אמת הָאבן זיך בַאגעגנט11

  .גערעכטיקײט און שלום הָאבן זיך צעקושט
  , אמת שּפרָאצט ֿפון דער ערד12

  .און גערעכטיקײט לוגט ֿפון הימל
  ,גָאט װעט געבן גוטס,  יָא13

  .און אונדזער לַאנד װעט געבן איר ֿפרוכט
  , גערעכטיקײט װעט גײן אים ֿפַארױס14

  .און קירעװען אין װעג זַײנע טריט

  

  . ַא ּתֿפילה ֿפון ָדִודן1
  ,ענטֿפער מיר, דַײן אױער, גָאט, נַײג צו

  .װָארום ָארים און בַאדערֿפטיק בין איך
  , בַאהיט מַײן זעל װָארום איך בין ֿפרום2

  .דַײן קנעכט װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף דיר, דו מַײן גָאט, ףהעל
  ,גָאט,  לַײטזעליק מיך3

  .װָארום צו דיר רוף איך ַא גַאנצן טָאג



  ּתהלים

  , דערֿפרײ די זעל ֿפון דַײן קנעכט4
  .הײב איך אױף מַײן זעל, גָאט, װָארום צו דיר

  ,ביסט גוט און ֿפַארגעביק, גָאט,  װָארום דו5
  . צו ַאלע װָאס רוֿפן דיךאון ֿפילגענָאדיק

  ,מַײן ּתֿפילה, גָאט,  ֿפַארנעם6
  .און הָארך צו דעם ָקול ֿפון מַײנע געבעטן

  , אין טָאג ֿפון נױט רוף איך דיך7
  .װָארום דו װעסט מיר ענטֿפערן

  ,צװישן די געטער, יהוה,  ניטָא ַאזַא װי דו8
  .און ניטָא ַאזױ װי דַײנע מעׂשים

  ,ו הָאסט געמַאכט ַאלע ֿפעלקער װָאס ד9
  ,גָאט, װעלן קומען און זיך בוקן ֿפַאר דיר

  .און געבן ּכֿבוד צו דַײן נָאמען
  ,און טוסט װּונדער,  װָארום גרױס ביסטו10

  .דו גָאט ַאלײן
  ,איך זָאל גײן אין דַײן אמת, דַײן װעג, גָאט,  לערן מיך11

  .אײנציק מַײן הַארץ צו ֿפָארכטן דַײן נָאמען
  ,מיט מַײן גַאנצן הַארצן, מַײן גָאט, יך לױבן איך װעל ד12

  .און ערלעכן דַײן נָאמען אױף אײביק
  , װָארום גרױס איז דַײן ֶחסד צו מיר13

  .און הָאסט מציל געװען מַײן זעל ֿפון דער טיֿפער אונטערערד

  ,מוטװיליקע זַײנען ָאנגעשטַאנען אױף מיר,  גָאט14
  ,לעבןאון ַא בַאנדע געװַאלטטוער זוכן מַײן 
  .און זײ הַאלט דיך ניט ַאנטקעגן זיך

  , ָאבער דו יהוה ביסט ַא דערבַארימדיקער און לַײטזעליקער גָאט15
  .אַײנגעהַאלטן אין צָארן און רַײך אין גענָאד און טרַײשַאֿפט

  ,און לַײטזעליק מיך,  קער זיך צו מיר16
  ,גיב דַײן שטַארקײט צו דַײן קנעכט

  .ַײן דינסטאון העלף דעם זון ֿפון ד
  , מַאך מיר ַא צײכן צום גוטן17

  ,און זָאלן זען מַײנע ָׂשונאים און ֿפַארשעמט װערן
  .ַאז דו גָאט הָאסט מיך געהָאלֿפן און מיך געטרײסט

  



  ּתהלים

זּפ

חּפ

  .ַא ליד;  ֿפון די קינדער ֿפון קַֹרח ַא מזמור1
  .זַײן גרונטֿפעסט איז אױף די הײליקע בערג

  ן ִציון גָאט הָאט ליב די טױערן ֿפו2
  .מער ֿפון ַאלע װױנונגען ֿפון יעקֿב

  , ּפרַאכטיקס װערט גערעדט ֿפון דיר3
  .ֶסָלה. דו שטָאט ֿפון גָאט

  ; איך דערמָאן ַרַהֿב און ָבֿבל ֿפַאר מַײנע בַאקענטע4
  :און צור מיט ּכּוש, ָאט איז ּפֶלֶשת

  .”דער דָאזיקער איז אין איר געבָארן געװָארן„
  : װערט געזָאגט ָאבער ֿפון ִציון5
  ,דער און יענער איז דָארטן געבָארן געװָארן„

  .”און דער אײבערשטער ַאלײן בַאֿפעסטיקט זי
  : גָאט צײלט בַײם ֿפַארשרַײבן די ֿפעלקער6

  .ֶסָלה. דער דָאזיקער איז דָארטן געבָארן געװָארן
  ַאזױ װי ֿפלײטנשּפילער זינגען,  יָא7

  .ֿפון דיר, ַאלע מַײנע אינגעװײד

  

  ; ַא מזמור ֿפון די קינדער ֿפון קַֹרח;  ַא געזַאנג1
  , ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער

  .ַא בַאטרַאכטונג ֿפון ֵהיָמן דעם ֶאזָרחי; אױף ַמחַלת לַענות
  , יהוה דו גָאט ֿפון מַײן הילף2

  ,בעת איך שרַײ בַײ נַאכט ֿפַאר דיר
  ; זָאל קומען מַײן ּתֿפילה ֿפַאר דיר3

  .צו מַײן רוףנַײג דַײן אױער 
  , װָארום זַאט מיט אומגליקן איז מַײן זעל4

  .און מַײן לעבן הָאט צו דער אונטערערד דערגרײכט
  , איך װער גערעכנט מיט גענידערטע אין גרוב5

  ,איך בין געװָארן װי ַא מענטש ָאן ּכוח
  ; ַאן ָאּפגעזונדערטער צװישן מתים6

  ,װי דערשלָאגענע װָאס ליגן אין קֿבר
  , דערמָאנסט זײ ניט מערװָאס דו

  .און זײ זַײנען ֿפון דַײן הַאנט ֿפַארשניטן



  ּתהלים

טּפ

  . הָאסט מיך ַארַײנגעטָאן אין דער אונטערשטער גרוב7
  .אין טיֿפענישן, אין ֿפינצטערנישן

  , אױף מיר הָאט זיך ָאנגעלײגט דַײן גרימצָארן8
  .ֶסָלה. און ַאלע דַײנע אינדן דריקסטו אױף מיר

  , מַײנע בַאקענטע ֿפון מיר הָאסט דערװַײטערט9
  ;הָאסט מיך געמַאכט ַאן אומװערדיקײט בַײ זײ
  .איך בין אַײנגעשּפַארט און קען ניט ַארױסגײן

  ; מַײן אױג שמַאכט ֿפון ּפַײן10
  ,ַאלע טָאג, גָאט, איך הָאב דיך גערוֿפן

  .איך הָאב אױסגעשּפרײט צו דיר מַײנע הענט
  ? װעסטו ֿפַאר מתים טָאן װּונדער11

  .ֶסָלה? צי די טױטע װעלן אױֿפשטײן דיך לױבן
  ? װעט דערצײלט װערן אין קֿבר דַײן ֶחסד12

  ?דַײן טרַײשַאֿפט אין אונטערגַאנג
  ? װעלן בַאקַאנט װערן אין דער ֿפינצטערניש דַײנע װּונדער13

  ?און דַײן גערעכטיקײט אין לַאנד ֿפון ֿפַארגעסונג

  ,שרַײ איך, גָאט, צו דיר,  ָאבער איך14
  .און אין ֿפרימָארגן קומט ֿפַאר דיר מַײן ּתֿפילה

  ?מַײן זעל, גָאט,  ֿפַאר װָאס ֿפַארלָאזסטו15
  ?ֿפַארבָארגסטו דַײן ּפנים ֿפון מיר

  , איך בין געדריקט און גײ אַײן ֿפון יוגנט ָאן16
  .איך בין צעדולט, איך טרָאג דַײן אימה

  , איבער מיר איז דַײן גרימצָארן ַאריבער17
  .נע שרעקענישן הָאבן מיך ֿפַארשניטןדַײ
  , זײ הָאבן מיך ַארומגערינגלט װי ַא װַאסער ַא גַאנצן טָאג18

  .זײ הָאבן אין אײנעם מיך ַארומגענומען
  , הָאסט דערװַײטערט ֿפון מיר ַא גוטן ֿפרַײנט און ַא חֿבר19

  .מַײן בַאקענטשַאֿפט איז די ֿפינצטערניש

  

  .יָתן דעם ֶאזָרחי ַא בַאטרַאכטונג ֿפון ֵא1
  , די חסדים ֿפון גָאט װעל איך אײביק זינגען2
דורות װעל איך בַאקַאנט מַאכן דַײן טרַײשַאֿפט מיט מַײן -אױף ָדור

  .מױל



  ּתהלים

  ,אױף אײביק געבױט איז די גענָאד:  װָארום איך זָאג3
  :אין זײ הָאסטו בַאֿפעסטיקט דַײן טרַײשַאֿפט, די הימלען

  ,בונד צו מַײן אױסדערװײלטן איך הָאב געשלָאסן ַא 4
  :איך הָאב געשװָארן צו דוד מַײן קנעכט

  , אױף אײביק װעל איך אױֿפשטעלן דַײן זָאמען5
  .ֶסָלה. דורות װעל איך אױֿפבױען דַײן טרָאן-און אױף ָדור

  ,גָאט,  און די הימלען לױבן דַײנע װּונדער6
  .קעאױך דַײן טרַײשַאֿפט אין דער אַײנזַאמלונג ֿפון די הײלי

  ? װָארום װער אין הימל קען זיך גלַײכן צו יהוה7
  ? װער איז געגליכן צו יהוה צװישן די מַאכטיקע

  , גָאט איז ֿפָארכטיק זײער אין דעם בַארָאט ֿפון די הײליקע8
  .און מוראדיק ֿפַאר ַאלע זַײנע ַארומיקע

  , יהוה דו גָאט ֿפון צֿבאות9
  ?ָיה, װער איז ַאזױ שטַארק װי דו

  .ַײנע געטרַײע זַײנען רונד ַארום דיראון ד
  , דו געװעלטיקסט איבער דער שטָאלצקײט ֿפון ים10

  .טוסט דו זײ אַײנשטילן, ַאז זַײנע װעלן הײבן זיך
  ,ַרַהֿב,  דו הָאסט צעדריקט װי ַא דערשלָאגענעם11

  .מיט דַײן שטַארקן ָארעם הָאסטו צעשּפרײט דַײנע ֿפַײנט
  ; אױך די ערדדַײן,  דַײן איז דער הימל12

  .זײ הָאסט דו געגרונטֿפעסט, די װעלט און איר ֿפולקײט
  ,זײ הָאסט דו בַאשַאֿפן –  צֿפון און ָדרום13

  .ּתֿבור און חרמון זינגען ֿפון דַײן נָאמען
  , דו הָאסט ַאן ָארעם מיט גֿבורה14

  .דַײן רעכטע איז דערהױבן, דַײן הַאנט איז שטַארק
  ,נען דָאס געשטעל ֿפון דַײן טרָאן רעכט און גערעכטיקײט זַײ15

  .גענָאד און אמת זַײנען ֿפַאר דַײן ּפנים
  , װױל צו דעם ֿפָאלק װָאס װײס דַײן לַײטזעליקײט16

  .אין ליכט ֿפון דַײן ּפנים, גָאט, װָאס גײען
  , מיט דַײן נָאמען ֿפרײען זײ זיך ַא גַאנצן טָאג17

  .און דורך דַײן גערעכטיקײט װערן זײ דערהױבן
  , װָארום דו ביסט די ּפרַאכט ֿפון זײער שטַארקײט18

  .און דורך דַײן גוטװיליקײט װערט דערהױבן אונדזער הָארן
  ,ער איז אונדזער שילד,  װָארום גָאט19

  .ער איז אונדזער קיניג, און דער הײליקער ֿפון יׂשראל



  ּתהלים

  , הָאסט ַא מָאל אין ַא זעונג גערעדט צו דַײנע ֿפרומע20
  ,איך הָאב ַארױֿפגעטָאן הילף אױף ַא ִגבור: זָאגטאון הָאסט גע

  .איך הָאב דערהױבן ַאן אױסדערװײלטן ֿפון ֿפָאלק
  , איך הָאב געֿפונען דוד מַײן קנעכט21

  ;איך הָאב מיט מַײן הײליקן אײל אים געזַאלבט
  , ַאז מַײן הַאנט זָאל זַײן ֿפעסט מיט אים22

  .און מַײן ָארעם זָאל אים שטַארקן
  , ֿפַײנט זָאל ניט מָאנען ֿפון אים קײן23

  .און קײן בַאַעװלער זָאל אים ניט ּפַײניקן
  , און איך װעל צעשטױסן זַײנע דריקער ֿפון ֿפַאר אים24

  .און זַײנע ָׂשונאים װעל איך שלָאגן
  , און מַײן טרַײשַאֿפט און מַײן ֶחסד װעלן זַײן מיט אים25

  .זַײן הָארןאון דורך מַײן נָאמען װעט דערהױבן װערן 
  , און איך װעל ַארױֿפטָאן אױֿפן ים זַײן הַאנט26

  .און אױף די טַײכן זַײן רעכטע
  ,מַײן ֿפָאטער ביסטו:  ער װעט מיך רוֿפן27

  ;און דער ֿפעלדז ֿפון מַײן הילף, מַײן גָאט
  , אױך איך װעל אים מַאכן ֿפַארן בָכור28

  .ֿפַארן העכסטן איבער די מלכים ֿפון דער ערד
  ,אױף אײביק װעל איך אים היטן מַײן ֶחסד 29

  .און מַײן בונד װעט אים בלַײבן געטרַײ
  , און איך װעל ָאנהַאלטן שטענדיק זַײן זָאמען30

  .און זַײן טרָאן װי די טעג ֿפון די הימלען
  , ַאז זַײנע קינדער װעלן ֿפַארלָאזן מַײן ּתורה31

  ;און אין מַײנע געזעצן װעלן זײ ניט גײן
  ,ַײנע חוקים װעלן זײ ֿפַארשװעכן ַאז מ32

  ;און מַײנע געבָאט װעלן זײ ניט היטן
  , װעל איך שטרָאֿפן מיט ַא רוט זײער ֿפַארברעך33

  .און מיט ּפלָאגן זײער זינד
  , ָאבער מַײן ֶחסד װעל איך ניט ֿפַארשטערן ֿפון אים34

  .און ניט ֿפעלשן ָאן מַײן טרַײשַאֿפט
  ,ן בונד איך װעל ניט ֿפַארשװעכן מַײ35

  .און דעם ַארױסלָאז ֿפון מַײנע ליּפן װעל איך ניט בַײטן
  : אײן מָאל הָאב איך געשװָארן אין מַײן הײליקײט36

  !אױב איך װעל ֿפעלשן ָאן ָדִודן
  , זַײן זָאמען זָאל זַײן אײביק37



  ּתהלים

  .און זַײן טרָאן װי די זון ֿפַאר מיר
  , ַאזױ װי די לֿבנה זָאל ער אײביק בַאשטײן38
  .ֶסָלה.  װי דער געטרַײער עדות אין הימלאון

  , ָאבער דו הָאסט ֿפַארלָאזן און ֿפַארַאכט39
  .הָאסט זיך ֿפַארצָארנט אױף דַײן געזַאלבטן

  , הָאסט ַאװעקגעװָארֿפן דעם בונד ֿפון דַײן קנעכט40
  .הָאסט ֿפַארשװעכט צו דער ערד זַײן קרױן

  , הָאסט צעברָאכן ַאלע זַײנע צַאמען41
  . געמַאכט ֿפון זַײנע ֿפעסטונגען ַא ֶּתלהָאסט

  , צערױבט הָאבן אים ַאלע װעגגײער42
  .ער איז געװָארן ַא חרּפה בַײ זַײנע שכנים

  , הָאסט דערהױבן די רעכטע הַאנט ֿפון זַײנע דריקער43
  .הָאסט דערֿפרײט ַאלע זַײנע ֿפַײנט

  , אױך הַאלטסטו צוריק דעם שַארף ֿפון זַײן שװערד44
  .סט אים ניט געלָאזט אױֿפשטײן אין מלחמהאון הָא

  , הָאסט ֿפַארשטערט זַײן לױטערקײט45
  .און געשלַײדערט זַײן טרָאן צו דער ערד

  , הָאסט געקירצט די טעג ֿפון זַײן יוגנט46
  .ֶסָלה. הָאסט אים מיט בושה בַאדעקט

  ?װעסטו זיך ֿפַארבָארגן נָאכַאנַאנד, גָאט,  ביז װַאנען47
  ?י ַא ֿפַײער דַײן גרימצָארןװעט ברענען װ

  ;װָאס איז מַײן געדױער,  געדענק48
  .צו װָאס ֿפַאר נישטיקײט דו הָאסט בַאשַאֿפן ַאלע מענטשנקינדער

  ? װָאסער מענטש קען לעבן און ניט זען דעם טױט49
  .ֶסָלה? מַאכן ַאנטרינען זַײן זעל ֿפון דער הַאנט ֿפון דער אונטערערד

  ,גָאט, רִיערדיקע חסדים װּו זַײנען דַײנע ֿפ50
  ?װָאס דו הָאסט געשװָארן ָדִודן אין דַײן טרַײשַאֿפט

  ,די לעסטערונג ֿפון דַײנע קנעכט, גָאט,  געדענק51
  ;װָאס איך טרָאג אין מַײן בוזעם ֿפון ַאל די ֿפיל ֿפעלקער

  ,לעסטערן, גָאט,  װָאס דַײנע ֿפַײנט52
  .בטןװָאס זײ לעסטערן די טריט ֿפון דַײן געזַאל

  , געלױבט איז גָאט אײביק53
  !ָאמן און ָאמן



  ּתהלים

צ

  

  ֿפירטער ֵסֿפר
  . ַא ּתֿפילה ֿפון משה דעם געטלעכן מַאן1

  דו ביסט אונדז געװען, גָאט
  .ַא בַאשיצונג אין ַאלע דורות

  , אײדער די בערג זַײנען געבָארן געװָארן2
  ,און דו הָאסט בַאשַאֿפן די ערד און די װעלט

  , ביז אײביקײטאון ֿפון אײביקײט
  .ביסט דו גָאט

  , ברענגסט דעם מענטשן ביז דערשלָאגנקײט3
  .איר מענטשנקינדער, טוט ּתשוֿבה: און זָאגסט

   װָארום טױזנט יָאר איז אין דַײנע אױגן4
  ,װען ער איז ֿפַארגַאנגען, װי דער נעכטיקער טָאג

  .און װי ַא װַאך אין דער נַאכט
  ;מל װערן זײװי ַא דרע,  שטרָאמסט זײ ַאװעק5

  ,אין ֿפרימָארגן װי גרָאז געװַאקסן
  –  אין ֿפרימָארגן געבליט און געװַאקסן6

  .צום ָאװנט ָאּפגעשניטן און ֿפַארדַארט

  , װָארום מיר װערן ֿפַארלענדט אין דַײן ּכעס7
  .און אין דַײן גרימצָארן װערן מיר ֿפַארכַאּפט

  , הַאלטסט אונדזערע זינד ַאנטקעגן דיר8
  .רע ֿפַארבָארגענישן ֿפַארן ליכט ֿפון דַײן ּפניםאונדזע

  , װָארום ַאלע אונדזערע טעג ֿפַארגײען אין דַײן גרימצָארן9
  .מיר ענדיקן אונדזערע יָארן ַאזױ װי ַא הױך

  ,זײ זַײנען זיבעציק יָאר,  די טעג ֿפון אונדזערע יָארן10
  ;איז ַאכציק יָאר, און ַאז אין גֿבורה

  ;יז מַאטערניש און אומגליקאון זײער שטָאלץ א
  .און מיר ֿפלִיען ַאװעק, װָארום גיך ֿפַארגײט עס

  , װער ֿפַארשטײט די מַאכט ֿפון דַײן ּכעס11
  ?ַאז װי דַײן מֹוראדיקײט ַאזױ איז דַײן גרימצָארן

  , לערן אונדז ריכטיק צו צײלן אונדזערע טעג12
  .ּכדי מיר זָאלן קריגן ַא הַארץ ֿפון חכמה



  ּתהלים

צא

  – ?װי לַאנג נָאך – גָאט, ך אום קער זי13
  .און דערבַארים זיך אױף דַײנע קנעכט

  , זעטיק אונדז אין ֿפרימָארגן מיט דַײן ֶחסד14
  .ּכדי מיר זָאלן זינגען און זַײן ֿפרײלעך אין ַאלע אונדזערע טעג

  , דערֿפרײ אונדז װי די טעג װָאס דו הָאסט אונדז געּפַײניקט15
  .געזען בײזדי יָארן װָאס מיר הָאבן 

  , זָאל בַאװיזן װערן דַײן טּוונג צו דַײנע קנעכט16
  .און דַײן ּפרַאכט אױף זײערע קינדער

  ; און זָאל די ליבלעכקײט ֿפון יהוה אונדזער גָאט זַײן אױף אונדז17
  ,און בַאֿפעסטיק ֿפַאר אונדז דָאס װערק ֿפון אונדזערע הענט

  .עסטיק עסבַאֿפ, דָאס װערק ֿפון אונדזערע הענט, יָא

 
 

  , דו װָאס זיצסט אין דער ֿפַארבָארגעניש ֿפון אױבערשטן1
  ,װָאס אין שָאטן ֿפון ַאלמַאכטיקן װַײלסטו

  מַײן בַאשיצונג און מַײן ֿפעסטונג,  איך זָאג אױף יהוה2
  ,מַײן גָאט װָאס איך ֿפַארזיכער זיך אױף אים

  , ַאז ער װעט דיך מציל זַײן ֿפון ֿפױגלֿפַאנגערס נעץ3
  .ֿפון דער ּפעסט ֿפון ֿפַארטיליקונג

  , מיט זַײן ֿפלעדער װעט ער דיך בַאשירעמען4
  ;און אונטער זַײנע ֿפליגלען װעסטו זיך שיצן
  .ַא שילד און ַא ּפַאנצער איז זַײן טרַײשַאֿפט

  , װעסט ניט מורא הָאבן ֿפַאר ַא שרעק ֿפון דער נַאכט5
  ;ֿפַאר ַא ֿפַײל װָאס ֿפליט בַײ טָאג

  ,ַאר ַא ּפעסט װָאס גײט אום אין דער ֿפינצטער ֿפ6
  .ֿפַאר ַא מגֿפה װָאס ֿפַארװיסט אין מיטן טָאג

  , דיר ֿפון זַײט װעלן ֿפַאלן טױזנט7
  – ,און צען טױזנט ֿפון דַײן רעכטער הַאנט

  .צו דיר װעט עס ניט גענענען
  , בלױז מיט דַײנע אױגן װעסטו ָאנקוקן8

  .ָשעים װעסטו זעןאון די בַאצָאלונג ֿפון די ר
  ,גָאט איז מַײן בַאשיצונג:  װַײל דו הָאסט געזָאגט9

  .געמַאכט דעם אױבערשטן ֿפַאר דַײן בַאשירעמונג
  , דיך װעט ניט טרעֿפן קײן בײז10



  ּתהלים

צב

  .און קײן ּפלָאג װעט ניט גענענען צו דַײן געצעלט
  , װָארום זַײנע מלאכים װעט ער בַאֿפעלן װעגן דיר11

  .לע דַײנע װעגן היטן אין ַאצודיך 
  , זײ דיך טרָאגןװעלן אױף די הענט 12

  .טָאמער װעסטו ָאּפשלָאגן ָאן ַא שטײן דַײן ֿפוס
  , אױף לײבן און ּפיּפערנָאטערס װעסטו שּפרַײזן13

  .װעסט צעטרעטן יונגלײבן און שלענג

  ;װעל איך אים מַאכן ַאנטרינען,  װַײל ער הָאט געגלוסט צו מיר14
  .װַײל ער קען מַײן נָאמען, כןאיך װעל אים דערהײ

  ,און איך װעל אים ענטֿפערן,  ער װעט מיך רוֿפן15
  ,איך װעל זַײן מיט אים אין ַא צרה

  .און אים ברענגען צו ּכֿבוד, איך װעל אים דערלײזן
  , מיט לַאנגע יָארן װעל איך אים זעטן16

  .און װעל אים װַײזן מַײן הילף

  

  .עם טָאג ֿפון שבתַא געזַאנג ֿפַאר ד;  ַא מזמור1
  , גוט איז צו לױבן גָאט2

  ;דו העכסטער, און זינגען צו דַײן נָאמען
   צו דערצײלן אין ֿפרימָארגן דַײן ֶחסד3

  ,און דַײן טרַײשַאֿפט אין די נעכט
  , אױף ַא צענסטרונע און אױף ַא גיטַאר4

  .מיט ֿפַארטרַאכטונג אױף דער הַארף
  ,מיט דַײן װערק, טגָא,  װָארום הָאסט מיך דערֿפרײט5

  .איך זינג װעגן די מעׂשים ֿפון דַײנע הענט
  !גָאט,  װי גרױס זַײנען דַײנע מעׂשים6

  .טיף ביז גָאר זַײנען דַײנע טרַאכטונגען
  , דער בֵהמישער מענטש װײס ניט7

  .און דער נַאר ֿפַארשטײט דָאס ניט
  , ַאז די רָשעים שּפרָאצן װי גרָאז8

  , ֿפון אומרעכטאון עס בלִיען ַאלע טוער
  .איז דָאס ּכדאי זײ זָאלן ֿפַארטיליקט װערן אױף אײביק

   ָאבער דו ביסט דערהױבן9
  .גָאט, אױף אײביק



  ּתהלים

צג

  ,גָאט,  װָארום ָאט דַײנע ֿפַײנט10
  ,װָארום ָאט דַײנע ֿפַײנט װעלן אונטערגײן

  .צעשּפרײט װעלן װערן ַאלע טוער ֿפון אומרעכט
  ;װיזלטיר מַײן הָארן און הָאסט דערהײכט װי בַײ ַא 11

  .איך הָאב מיך בַאזַאלבט מיט ֿפרישן אײל
  ; און מַײן אױג הָאט זיך ָאנגעזען אױף מַײנע לױערער12

  ,אױף די שלעכטסטוער װָאס שטײען ָאן אױף מיר
  .הערן מַײנע אױערן זיך ָאן

  , דער צדיק װעט בלִיען װי ַא טײטלבױם13
  .װי ַא צעדערבױם אין לֿבנון װעט ער װַאקסן

  , אַײנגעֿפלַאנצט אין הױז ֿפון יהוה14
  .אין די הױֿפן ֿפון אונדזער גָאט װעלן זײ בלִיען

  , זײ װעלן נָאך שּפרָאצן אין גרָאער עלטער15
  ;ֿפעט און זַאֿפטיק װעלן זײ זַײן

  , צו דערצײלן ַאז גָאט איז רעכטֿפַארטיק16
  .מַײן ֿפעלדז װָאס קײן אומרעכט איז אין אים ניטָא

  

  ;ט טוט קיניגן גָא1
  ; ער הָאט זיך מיט גרױסקײט בַאקלײדט

  ,גָאט הָאט זיך ָאנגקלײדט
  ;מיט שטַארקײט זיך ָאנגעגורט

  ,אױך איז בַאֿפעסטיקט די װעלט
  .זי זָאל זיך ניט װַאקלען

  , ֿפעסט שטײט דַײן טרָאן ֿפון ַא מָאל2
  .ֿפון אײביק ָאן ביסטו

  ,הָאבן אױֿפגעהױבן, גָאט,  די טַײכן3
  ;טַײכן הָאבן אױֿפגעהױבן זײער ָקולדי 

  .די טַײכן הײבן אױף זײער גערױש
  , מער ֿפון די קולות ֿפון װַאסערן גרױסע4

  ,ֿפון מַאכטיקע אינדן ֿפון ים
  .איז מַאכטיק גָאט אין דער הײך

  ; דַײנע ָאנזָאגן זַײנען זיכער ביז גָאר5



  ּתהלים

צד

  ,גָאט, ֿפַאר דַײן הױז ּפַאסט זיך הײליקײט
  .עגאױף אײביקע ט

  

  , יהוה דו גָאט ֿפון נקמות1
  !שַײן ַארױס, גָאט ֿפון נקמות

  ,דו ריכטער ֿפון דער ערד,  דערהײב זיך2
  .קער אום ֿפַארגעלטונג צו די שטָאלצע

  ,גָאט,  ביז װַאנען װעלן די רָשעים3
  ?ביז װַאנען װעלן די רָשעים זיך ֿפרײען

  ,זײ רעדן ֿפַארשַײט,  זײ גַאװערן4
  .ַאלע טוער ֿפון אומרעכט, זײ רימען זיך

  ,צעדריקן זײ, גָאט,  דַײן ֿפָאלק5
  .און זײ ּפַײניקן דַײן ַארב

  , די אלמנה און דעם ֿפרעמדן הרגען זײ6
  .און יתומים טײטן זײ

  ,ָיה װעט ניט זען:  און זײ זָאגן7
  .און דער גָאט ֿפון יעקֿב װעט ניט מערקן

  ,איר ֿפַארגרעבטע אין ֿפָאלק,  בַאטרַאכט8
  ?װען װעט איר קלוג װערן, ן איר נַארןאו
  ?צי װעט ער ניט הערן,  דער װָאס ֿפלַאנצט דָאס אױער9

  ?צי װעט ער ניט זען, דער װָאס ֿפורעמט דָאס אױג
  ?צי װעט ער ניט שטרָאֿפן,  דער װָאס װָארנט די ֿפעלקער10

  .ער װָאס לערנט דעם מענטשן װיסן
  ,ן גָאט װײס די מחשֿבות ֿפון דעם מענטש11

  .ַאז זײ זַײנען נישטיק

  ,גָאט,  װױל צו דעם מַאן װָאס דו מוסערסט אים12
  ;און ֿפון דַײן ּתורה טוסטו אים לערנען

  , ּכדי אים צו בַארוען אין טעג ֿפון בײז13
  .ביז ַא גרוב װעט געגרָאבן װערן ֿפַארן ָרשע

  , װָארום גָאט װעט ניט ַאװעקװַארֿפן זַײן ֿפָאלק14
  .ניט ֿפַארלָאזןאון זַײן ַארב 

  , װָארום צום גערעכטן װעט זיך אומקערן דָאס רעכט15



  ּתהלים

צה

  .און נָאך אים װעלן גײן ַאלע רעכטֿפַארטיקע הערצער
  ? װער װעט אױֿפשטײן ֿפַאר מיר ַאקעגן די שלעכטסטוער16

  ?װער װעט זיך שטעלן ֿפַאר מיר ַאקעגן די טוער ֿפון אומרעכט
  , געװען װען ניט גָאט װָאלט מיר ַא הילף17

  .װָאלט שיר גערוט אין שטילן קֿבר מַײן זעל
  ,מַײן ֿפוס גליטשט זיך אױס:  װען איך זָאג18

  .דַײן ֶחסד, גָאט, לענט מיך אונטער
  , בַײ מַײנע ֿפיל זָארגענישן אין מיר19

  .קװיקן דַײנע טרײסטונגען מַײן זעל

  , קען זיך חֿברן צו דיר דער טרָאן ֿפון ֿפַארברעכן20
  ?רעמט אומגליק דורך געזעץװָאס ֿפו

  , זײ קלַײבן זיך אױף דעם נֿפש ֿפון צדיק21
  .און אומשולדיק בלוט ֿפַארמשּפטן זײ

  , ָאבער יהוה איז מיר געװען ֿפַאר ַא ֿפעסטונג22
  .און מַײן גָאט צום ֿפעלדז ֿפון מַײן בַאשיצונג

  , און ער הָאט אומגעקערט אױף זײ זײער אומרעכט23
  ;ז טוט ער זײ ֿפַארשנַײדןאון דורך זײער בײ

  .ֿפַארשנַײדן טוט זײ יהוה אונדזער גָאט

  

  ,לָאמיר זינגען צו גָאט,  קומט1
  .לָאמיר שַאלן צום ֿפעלדז ֿפון אונדזער הילף

  , לָאמיר קומען ֿפַאר זַײן ּפנים מיט דַאנק2
  .מיט געזַאנגען לָאמיר שַאלן צו אים

  , װָארום ַא גרױסער גָאט איז יהוה3
  , גרױסער מלך איבער ַאלע געטעראון ַא

  , װָאס אין זַײן הַאנט זַײנען די גרונטן ֿפון דער ערד4
  ;און די הײכן ֿפון די בערג זַײנען זַײנע

  ;און ער הָאט אים געמַאכט,  װָאס דער ים איז זַײנער5
  .און די יבשה הָאבן געֿפורעמט זַײנע הענט

  ,לָאמיר זיך בוקן און בײגן,  קומט6
  .נִיען ֿפַאר יהוה אונדזער בַאשעֿפערלָאמיר ק

  , װָארום ער איז אונדזער גָאט7
  ,און מיר דָאס ֿפָאלק ֿפון זַײן ֿפיטערונג



  ּתהלים

צו

  ;און די שָאף ֿפון זַײן הַאנט
  !װען איר װָאלט הַײנט צוהערן צו זַײן ָקול

  , מַאכט ניט הַארט אַײער הַארץ װי בַײ מריֿבה8
  ,רװי אין טָאג ֿפון ַמָסה אין דער מדב

  , בעת אַײערע עלטערן הָאבן מיך געּפרּוװט9
  .הגם זײ הָאבן געזען מַײן װערק, מיך ּפרָאבירט

  , ֿפערציק יָאר הָאב איך מיך געעקלט מיטן ָדור10
  ,ַא ֿפָאלק מיט ֿפַארֿפירטע הערצער זַײנען זײ: און הָאב געזָאגט

  ; און זײ װײסן ניט מַײנע װעגן
  ,ן אין מַײן צָארן װָאס דרום הָאב איך געשװָאר11

  !אױב זײ װעלן קומען אין מַײן רּוונג 

  

  , זינגט צו גָאט ַא נַײ געזַאנג1
  .די גַאנצע ערד, זינגט צו גָאט

  ,בענטשט זַײן נָאמען,  זינגט צו גָאט2
  .זָאגט ָאן ֿפון טָאג צו טָאג זַײן ישועה

  , דערצײלט צװישן די ֿפעלקער זַײן ּכֿבוד3
  .ע װּונדערצװישן ַאלע אומות זַײנ

  ,און זײער געלױבט,  װָארום גרױס איז יהוה4
  ;ער איז ֿפָארכטיק איבער ַאלע געטער

  , װָארום די געטער ֿפון ַאלע ֿפעלקער זַײנען נישטיק5
  .און יהוה הָאט די הימלען געמַאכט

  , גלַאנץ און שײנקײט זַײנען ֿפַאר זַײן ּפנים6
  .שטַארקײט און ּפרַאכט אין זַײן הײליקטום

  ,איר משּפחות ֿפון די ֿפעלקער,  גיט צו גָאט7
  .גיט צו גָאט ּכֿבוד און שטַארקײט

  , גיט צו גָאט דעם ּכֿבוד ֿפון זַײן נָאמען8
  .און קומט אין זַײנע הױֿפן, ברענגט ַא געשַאנק

  , בוקט זיך צו גָאט מיט הײליקן ָאּפשַײ9
  .די גַאנצע ערד, ציטערט ֿפַאר אים

  ;גָאט טוט קיניגן: עלקער זָאגט צװישן די ֿפ10
  ,זי זָאל זיך ניט װַאקלען, אױך איז בַאֿפעסטיקט די װעלט



  ּתהלים

צז

  .ער װעט משּפטן די ֿפעלקער מיט יושר
  ,און זָאל לוסטיק זַײן די ערד,  זָאלן זיך ֿפרײען די הימלען11

  .זָאל דונערן דער ים מיט זַײן ֿפולקײט
  ; דערין זָאל ֿפרײלעך זַײן דָאס ֿפעלד און ַאלץ װָאס12

  ;דענצמָאל זָאלן זינגען ַאלע בײמער ֿפון װַאלד
  ,װָארום ער קומט,  ֿפַאר גָאט13

  ;װָארום ער קומט משּפטן די ערד
  ,ער װעט משּפטן די װעלט מיט גערעכטיקײט

  .און די ֿפעלקער מיט זַײן װָארהַאֿפטיקײט

  

  ,זָאל לוסטיק זַײן די ערד,  גָאט טוט קיניגן1
  .י ֿפיל אינדזלעןזָאלן זיך ֿפרײען ד

  , װָאלקן און נעבל זַײנען ַארום אים2
  .רעכט און גערעכטיקײט דָאס געשטעל ֿפון זַײן טרָאן

  , ַא ֿפַײער גײט אים ֿפַארױס3
  .און ֿפַארברענט רונד ַארום זַײנע ֿפַײנט

  ; זַײנע בליצן בַאלַײכטן די װעלט4
  .און זי ציטערט, עס זעט די ערד

  ,קס ֿפַאר גָאט די בערג צעגײען װי װַא5
  .ֿפַאר דעם הַאר ֿפון דער גַאנצער ערד

  , די הימלען דערצײלן זַײן גערעכטיקײט6
  .און ַאלע ֿפעלקער זעען זַײן ּכֿבוד

  , צו שַאנד װערן ַאלע געצנדינער7
  ;װָאס רימען זיך מיט נישטיקײטן

  .עס בוקן זיך צו אים ַאלע געטערט
  , ִציון הערט און זי ֿפרײט זיך8

  ,סטיק זַײנען די טעכטערשטעט ֿפון יהּודהאון לו
  .יהוה, ֿפון װעגן דַײנע משּפטים

  , װָארום דו יהוה ביסט דער העכסטער איבער דער גַאנצער ערד9
  .הױך דערהױבן איבער ַאלע געטער

  !הָאט ֿפַײנט שלעכטס,  איר ליבהָאבער ֿפון גָאט10
  ,ער היט די נֿפשות ֿפון זַײנע ֿפרומע



  ּתהלים

צח

  .ֿפון רָשעים איז ער זַײ מצילֿפון דער הַאנט 
  , ַא ליכט איז ֿפַארזײט ֿפַארן צדיק11

  .און ֿפַאר די רעכטֿפַארטיקע הערצער ַא ֿפרײד
  ,מיט גָאט, איר צדיקים,  ֿפרײט זיך12

  .און דַאנקט זַײן הײליקער געדעכעניש

  

  . ַא מזמור1
  ,זינגט צו גָאט ַא נַײ געזַאנג

  ;װָארום װּונדער הָאט ער געטָאן
  ,זַײן רעכטע הַאנט הָאט אים געהָאלֿפן

  .און זַײן הײליקער ָארעם
  , גָאט הָאט געלָאזט װיסן זַײן ישועה2

ֿפַאר די אױגן ֿפון ַאלע ֿפעלקער הָאט ער ַאנטּפלעקט זַײן 
  .גערעכטיקײט

   ער הָאט געדַאכט ָאן זַײן ֶחסד און זַײן טרַײשַאֿפט3
  דער ערד הָאבן געזעןַאלע עקן ֿפון ; צו דעם הױז ֿפון יׂשראל

  .די ישועה ֿפון אונדזער גָאט

  ,די גַאנצע ערד,  שַאלט צו גָאט4
  .ברעכט אױס און זינגט און שּפילט

  , שּפילט צו גָאט אױף ַא הַארף5
  .אױף ַא הַארף מיט ַא ָקול ֿפון געזַאנג

   מיט טרומײטן און ַא ָקול ֿפון שוֿפר6
  .שַאלט ֿפַאר גָאט דעם מלך

  ,רן דער ים מיט זַײן ֿפולקײט זָאל דונע7
  .די װעלט און די װױנער אין איר

  , די טַײכן זָאלן קלַאּפן די הענט8
  ;די בערג זָאלן זינגען אין אײנעם

  ;װָארום ער קומט משּפטן די ערד,  ֿפַאר גָאט9
  ,ער װעט משּפטן די װעלט מיט גערעכטיקײט

  .און די ֿפעלקער מיט יושר

  



  ּתהלים

צט

ק

  , גָאט טוט קיניגן1
  ;ן ציטערן די ֿפעלקערזָאל

  ,ער טרָאנט איבער די ּכרוֿבים
  .זָאל זיך װַאקלען די ערד

  , גָאט איז גרױס אין ִציון2
  .און ער איז דערהױבן איבער ַאלע ֿפעלקער

  – !הײליק איז ער –  זָאלן זײ לױבן דַײן גרױסן און ֿפָארכטיקן נָאמען3
  .עכטיקײט און די שטַארקײט ֿפון דעם מלך װָאס הָאט ליב גער4

  ,דו הָאסט אױֿפגעשטעלט יושר
  .רעכט און גערעכטיקײט הָאסטו אין יעקֿב געטָאן

  , דערהײבט יהוה אונדזער גָאט5
  !הײליק איז ער – און בוקט זיך צו זַײן ֿפוסבענקל

  , משה און ַאהרֹן זַײנען געװען צװישן זַײנע ּכהנים6
  ;און שמואל צװישן די װָאס רוֿפן זַײן נָאמען

  ,עגן רוֿפן צו גָאטזײ ֿפל
  .און ער ֿפלעגט זײ ענטֿפערן

  ; אין ַא װָאלקנזַײל ֿפלעגט ער רעדן צו זײ7
  ,זײ הָאבן געהיט זַײנע ָאנזָאגן

  .און דָאס געזעץ װָאס ער הָאט זײ געגעבן
  :דו הָאסט זײ געענטֿפערט,  יהוה אונדזער גָאט8

  ,ַא ֿפַארגעביקער גָאט ביסטו זײ געװען
  .קם געװען ֿפון זײערט װעגןאון הָאסט זיך נו

  , דערהײבט יהוה אונדזער גָאט9
  ,און בוקט זיך צו זַײן הײליקן בַארג

  .װָארום הײליק איז יהוה אונדזער גָאט

  
  . ַא מזמור ֿפון דַאנקגעבונג1

  .די גַאנצע ערד, שַאלט צו גָאט
  , דינט גָאט מיט ִׂשמחה2

  .קומט ֿפַאר אים מיט געזַאנג
  ;ער איז גָאט,  װײסט ַאז יהוה3

  ,און זַײנע זַײנען מיר, ער הָאט אונדז בַאשַאֿפן
  .און די שָאף ֿפון זַײן ֿפיטערונג, זַײן ֿפָאלק

  , קומט אין זַײנע טױערן מיט דַאנק4



  ּתהלים

קא

  ;אין זַײנע הױֿפן מיט לױב
  .בענטשט זַײן נָאמען, גיט ַא דַאנק צו אים

  , װָארום גוט איז גָאט5
  ,אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  .דורות זַײן טרַײשַאֿפט-ן ביז ָדוראו

  

  . ַא מזמור ֿפון ָדִודן1
  ,גענָאד און גערעכטיקײט װעל איך בַאזינגען

  .צו דיר גָאט װעל איך זינגען
  ; איך ַאכט אױֿפן ערלעכן װעג2

  ?װען װעסטו קומען צו מיר
  איך גײ אום אין מַײן הױז

  .אין דער ערלעכקײט ֿפון מַײן הַארצן
   ֿפַאר מַײנע אױגן איך הַאלט ניט3

  ;ַא נידערטרעכטיקע זַאך
  ,דָאס טָאן ֿפון די ָאּפקערערס הָאב איך ֿפַײנט

  .עס טוט זיך ניט בַאהעֿפטן ָאן מיר
  , ַא קרום הַארץ איז ָאּפגעטָאן ֿפון מיר4

  .ֿפון שלעכטיקײט װײס איך ניט
  ,  דער װָאס בַארעדט אין ֿפַארבָארגעניש זַײן חֿבר5

  ;אים הַאק איך ָאּפ
  ,דער װָאס הָאט הָאֿפערדיקע אױגן און ַא שטָאלץ הַארץ

  .אים קען איך ניט לַײדן
  , מַײנע אױגן זַײנען אױף די געטרַײע ֿפון לַאנד6

  ;זײ זָאלן זיצן מיט מיר
  ,דער װָאס גײט אױֿפן װעג ֿפון ערלעכקײט

  .ער איז אין מַײן דינסט
   אין מַײן הױז טָאר ניט זיצן7

  דער װָאס רעדט ליגנס; טרוגדער װָאס בַאגײט בַא
  דער װָאס רעדט ליגנס

  .קען ניט בַאשטײן ֿפַאר מַײנע אױגן
  ַאלע ֿפרימָארגן ֿפַארשנַײד איך

  ,ַאלע רָשעים ֿפון לַאנד



  ּתהלים

בק

  ּכדי צו ֿפַארשנַײדן ֿפון גָאטס שטָאט
  .ַאלע טוער ֿפון אומרעכט

  

  , ַא ּתֿפילה ֿפַאר דעם געדריקטן װען ער ֿפַארגײט זיך1
  .ער גיסט אױס ֿפַאר גָאט זַײן קלָאגאון 

  ,הער צו מַײן ּתֿפילה,  גָאט2
  .און מַײן געשרײ זָאל קומען צו דיר

  , זָאלסט ניט ֿפַארבָארגן דַײן ּפנים ֿפון מיר3
  ,אין טָאג ֿפון מַײן נױט נַײג דַײן אױער צו מיר

  .ענטֿפער מיר גיך, אין טָאג װָאס איך רוף
  ,גײען מַײנע טעג װָארום ַאזױ װי רױך ֿפַאר4

  .און מַײנע בײנער זַײנען װי ַאן אױװן צעברענט
  , צעקלַאּפט װי גרָאז און ֿפַארטריקנט איז מַײן הַארץ5

  .װָארום איך ֿפַארגעס צו עסן מַײן ברױט
   ֿפון װעגן די קולות ֿפון מַײן קרעכצן6

  .איז מַײן געבײן צוגעקלעּפט צו מַײן הױט
  ,יקַאן ֿפון מדבר איך בין געגליכן צו ַא ּפעל7

  .איך בין געװָארן װי ַאן אַײל ֿפון די חורֿבות
   איך בין װַאך נָאכַאנַאנד און בין געװָארן8

  .װי ַאן עלנדער ֿפױגל אױף ַא דַאך
  , ַא גַאנצן טָאג לעסטערן מיך מַײנע ֿפַײנט9

  .שילטן זיך מיט מיר, די װָאס װילדעװען קעגן מיר
  ,י ברױט געגעסן װָארום ַאש הָאב איך ַאזױ װ10

  .און מַײנע טרַאנקען הָאב איך מיט געװײן געמישט
  ;  ֿפון װעגן דַײן ּכעס און דַײן צָארן11

  .װָארום הָאסט מיך אױֿפגעהױבן און מיך ַאװעקגעשלַײדערט
  , מַײנע טעג זַײנען װי ַא שָאטן װָאס נַײגט זיך12

  .און ַאזױ װי גרָאז טריקן איך אַײן

  ,נסט אױף אײביק ָאבער דו גָאט טרָא13
  .דורות-און דַײן געדעכעניש איז אױף ָדור

  , דו װעסט אױֿפשטײן און זיך דערבַארימען אױף ִציון14
  ,װָארום עס איז צַײט זי צו לַײטזעליקן

  .װָארום געקומען איז די שעה



  ּתהלים

  , װָארום דַײנע קנעכט גַארן נָאך אירע שטײנער15
  .און איר שטױב הָאבן זײ ליב

  ,לקער װעלן ֿפָארכטן דעם נָאמען ֿפון גָאט און די ֿפע16
  ,און ַאלע מלכים ֿפון דער ערד דַײן ּפרַאכט

  , װען גָאט הָאט אױֿפגעבױט ִציון17
  ;זיך בַאװיזן אין זַײן ּפרַאכט

  , זיך געקערט צו דער ּתֿפילה ֿפון דעם עלנדן18
  .און ניט ֿפַארַאכט זײער ּתֿפילה

  ,רן שּפעטערדיקן ָדור דָאס װעט ֿפַארשריבן װערן ֿפַא19
  .װעט לױבן גָאט, און דָאס ֿפָאלק װָאס װעט בַאשַאֿפן װערן

  ;  װָארום ער הָאט ַארָאּפגעקוקט ֿפון זַײן הײליקער הײך20
  ,גָאט הָאט ֿפון הימל געלוגט אױף דער ערד

  , צו הערן דָאס קרעכצן ֿפון געֿפַאנגענעם21
  .ֿפרַײ צו מַאכן די ָאנגעברײטע צום טױט

  ,ּכדי מע זָאל דערצײלן אין ִציון גָאטס נָאמען 22
  ,און זַײן לױב אין ירושלים

  , װען די ֿפעלקער זַאמלען זיך אַײן אין אײנעם23
  .און די קיניגרַײכן צו דינען גָאט

  , ער הָאט ָאּפגעשלַאֿפט אין װעג מַײן ּכוח24
  .ער הָאט געקירצט מַײנע טעג

ניט ַאװעקנעמען אין העלֿפט ֿפון זָאלסט מיך , מַײן גָאט:  איך זָאג25
  ,מַײנע טעג

  .דורות זַײנען דַײנע יָארן-דו װָאס אױף ָדור
  , לַאנג צוריק הָאסטו די ערד געגרונטֿפעסט26

  .און דָאס װערק ֿפון דַײנע הענט זַײנען די הימלען
  ,און דו װעסט בַאשטײן,  זײ װעלן אונטערגײן27
  ,זײ ַאלע װעלן װי ַא בגד צעקריכן, יָא

  ;און זײ װעלן ֿפַארגײן, װי ַא מלבוש װעסטו זײ בַײטן
  , ָאבער דו ביסט דער אײגענער28

  .און דַײנע יָארן װעלן זיך ניט ענדיקן
  , די קינדער ֿפון דַײנע קנעכט װעלן בלַײבן29

  .און זײער זָאמען װעט שטײן ֿפעסט ֿפַאר דיר

  



  ּתהלים

  . ֿפון ָדִודן1גק
  ,גָאט, מַײן זעל,  לױב2

  .זַײן הײליקן נָאמען, ע אינגעװײדאון ַאלע מַײנ
  ,מַײן זעל, לױב גָאט

  ;און זָאלסט ניט ֿפַארגעסן ַאלע זַײנע טוֿבות
  , דער װָאס ֿפַארגיט ַאל די זינד דַײנע3

  ;װָאס הײלט ַאלע קרַאנקשַאֿפטן דַײנע
  , װָאס לײזט אױס ֿפון גרוב דַײן לעבן4

  ;װָאס קרײנט דיך מיט גענָאד און דערבַארימונג
  ,ס זעטיקט מיט גוטס דַײן עלטער װָא5

  .װי ַאן ָאדלער בַאנַײט זיך די יוגנט דַײנע

  , גָאט טוט גערעכטיקײטן6
  .און רעכט צו ַאלע געדריקטע

  , ער הָאט געלָאזט װיסן משהן זַײנע װעגן7
  .די קינדער ֿפון יׂשראל זַײנע מעׂשים

  , גָאט איז דערבַארימדיק און לַײטזעליק8
  .צָארן און רַײך אין גענָאדאַײנגעהַאלטן אין 

  , ניט שטענדיק װעט ער קריגן9
  .און ניט אײביק װעט ער הַאלטן ַא ּכעס

  , ניט לױט אונדזערע חטאים הָאט ער אונדז געטָאן10
  .און ניט לױט אונדזערע זינד הָאט ער אונדז ֿפַארגָאלטן

  , װָארום װי דער הימל איז הױך איבער דער ערד11
  .ן ֶחסד צו די װָאס ֿפָארכטן איםַאזױ איז שטַארק זַײ

  , װי מזרח איז װַײט ֿפון מערֿב12
  .ַאזױ הָאט ער דערװַײטערט ֿפון אונדז אונדזערע ֿפַארברעכן

  , װי ַא ֿפָאטער דערבַארימט זיך אױף זַײנע קינדער13
  .ַאזױ דערבַארימט זיך גָאט אױף די װָאס ֿפָארכטן אים

  ,נג װָארום ער װײס אונדזער בַאשַאֿפו14
  .ער געדענקט ַאז מיר זַײנען שטױב

  ,ַאזױ װי גרָאז זַײנען זַײנע טעג –  דער מענטש15
  .ַאזױ שּפרָאצט ער, װי ַא שּפרָאצונג ֿפון ֿפעלד

  ,און ער איז ניטָא,  װָארום ַא װינט גײט ַאריבער אױף אים16
  .און זַײן ָארט קען אים ניט מער

  ײביק ביז אײביק ָאבער דער ֶחסד ֿפון גָאט איז ֿפון א17
  ,אױף די װָאס ֿפָארכטן אים



  ּתהלים

דק

  ;און זַײן גערעכטיקײט צו קינדסקינדער
  , צו די װָאס היטן זַײן בונד18

  .און צו די װָאס געדענקען זַײנע בַאֿפעלן זײ צו טָאן

  , גָאט הָאט אין הימל אױֿפגעשטעלט זַײן טרָאן19
  .און זַײן מלוכה געװעלטיקט איבער ַאלץ

  ,ַײנע מלאכיםז,  לױבט גָאט20
  ,איר שטַארקע גיבורים װָאס טוט זַײן װָארט

  .בַײם הערן דעם ָקול ֿפון זַײן װָארט
  ,ַאלע זַײנע חילות,  לױבט גָאט21

  .זַײנע משרתים װָאס טוט זַײן ָרצון
  ,ַאלע זַײנע װערק,  לױבט גָאט22

  ;אין ַאלע ערטער ֿפון זַײן געװעלטיקײט
  .מַײן זעל, לױב גָאט

  

  ;מַײן זעל,  לױב גָאט1
  ,ביסט גרױס ביז גָאר, יהוה מַײן גָאט

  .אין גלַאנץ און שײנקײט ביסטו ָאנגעקלײדט
  , דער װָאס װיקלט זיך אין ליכט װי אין ַא מַאנטל2

  .װָאס שּפרײט אױס די הימלען װי ַא ֿפָארהַאנג
  ;  װָאס בַאלקנט מיט װַאסער זַײנע אױבערשטובן3

  ,ַײטװָאגןװָאס מַאכט װָאלקנס ֿפַאר זַײן ר
  .װָאס גײט אױף די ֿפליגלען ֿפון װינט

  , װָאס מַאכט זַײנע שלוחים די װינטן4
  .ֿפלַאקעריק ֿפַײער – זַײנע משרתים

  , ער הָאט געגרונטֿפעסט די ערד אױף אירע געשטעלן5
  .אײביק און שטענדיק, זי זָאל זיך ניט װַאקלען

  ;אים הָאסטו װי ַא קלײד איבערגעדעקט,  דעם ּתָהום6
  .איבער די בערג זַײנען געשטַאנען די װַאסערן

  , ֿפון דַײן ָאנגעשרײ זַײנען זײ ַאנטלָאֿפן7
  – ֿפון ָקול ֿפון דַײן דונער הָאבן זײ ַאװעקגעאַײלט

  – טָאלן הָאבן גענידערט,  בערג הָאבן זיך אױֿפגעהױבן8
  .צו דעם ָארט װָאס דו הָאסט געגרונטֿפעסט ֿפַאר זײ



  ּתהלים

  , גֿבול װָאס זײ זָאלן ניט ַאריבערגײן הָאסט געמַאכט ַא9
  .ּכדי זײ זָאלן ניט װידער בַאדעקן די ערד

  , ער איז דער װָאס שיקט קװַאלן אין די טָאלן10
  .זײ זָאלן גײן צװישן די בערג

  , זײ טרינקען ָאן ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד11
  .די װַאלדאײזלען שטילן זײער דָארשט

  ,הימל לעבן זײ רוען די ֿפױגלען ֿפון 12
  .ֿפון צװישן די צװַײגן גיבן זײ ַארױס ַא ָקול

  ; ביסט דער װָאס טרינקט ָאן די בערג ֿפון זַײנע אױבערשטובן13
  .ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון דַײנע טּוונגען װערט געזעטיקט די ערד

  , ער מַאכט שּפרָאצן גרָאז ֿפַאר דער בהמה14
  ,און הײ ֿפַאר די ַארבעטֿפי ֿפון דעם מענטשן

  ;י ַארױסצוצִיען ברױט ֿפון דער ערדּכד
  , און װַײן װָאס דערֿפרײט דעם מענטשנס הַארץ15

  ; צו מַאכן גלַאנצן דעם ּפנים מער װי אײל
  .און ברױט װָאס לענט אונטער דעם מענטשנס הַארץ

  , די בײמער ֿפון גָאט זעטן זיך ָאן16
  ,די צעדערן ֿפון לֿבנון װָאס ער הָאט געֿפלַאנצט

  ; ָארטן נעסטן די ֿפױגלען װָאס ד17
  .זַײן הױז זַײנען ציּפרעסן, דער שטָארך

  , די הױכע בערג זַײנען ֿפַאר די שטײנבעק18
  .די ֿפעלדזן ַא בַאשיצונג ֿפַאר די קיניגלס

  ; ער הָאט געמַאכט די לֿבנה ֿפַאר די צַײטן19
  .די זון װײס איר אונטערגַאנג

  ,כטאון עס װערט נַא,  מַאכסט ֿפינצטערניש20
  .אין איר װידמענען זיך ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד

  , די יונגלײבן ברילן נָאך רױב21
  .און בעטן ֿפון גָאט זײער שּפַײז

  ,װערן זײ אַײנגעטָאן,  גײט אױף די זון22
  .און זײ הױערן אין זײערע נָארעס

  , גײט ַארױס דער מענטש צו זַײן װערק23
  .און צו זַײן ַארבעט ביז ָאװנט



  ּתהלים

הק

  !גָאט, ל זַײנען דַײנע װערק װי ֿפי24
  ;זײ ַאלע הָאסטו מיט חכמה געמַאכט

  .די גַאנצע ערד איז ֿפול מיט דַײן בַאשַאף
  ,גרױס און ברײט,  ָאן איז דער ים25

  ,דָארט איז ַא װידמענונג ָאן ַא צָאל
  .חיות גרױסע מיט קלײנע

  ; דָארט גײען אום שיֿפן26
  .ך צו שּפילן דעריןדער ִלוָיתן װָאס דו הָאסט בַאשַאֿפן זי

  , זײ ַאלע קוקן אױס צו דיר27
  .צו געבן זײער שּפַײז אין איר צַײט

  ,קלַײבן זײ אױף,  גיסטו זײ28
  .זעטן זײ זיך מיט גוטס, עֿפנסט דַײן הַאנט

  ,װערן זײ ֿפַארכַאּפט,  ֿפַארבָארגסטו דַײן ּפנים29
  ,ֿפַארגײען זײ, טוסט אַײן זײער ָאטעם

  .זײער שטױבאון קערן זיך אום צו 
  ,װערן זײ בַאשַאֿפן,  שיקסט ַארױס דַײן ָאטעם30

  .און דו בַאנַײסט דעם ּפנים ֿפון דער ערד

  ! זָאל דער ּכֿבוד ֿפון גָאט זַײן אױף אײביק31
  !זָאל גָאט זיך ֿפרײען מיט זַײנע װערק

  ,און זי ציטערט,  דער װָאס קוקט ָאן די ערד32
  .ערןאון זײ רײכ, װָאס רירט ָאן די בערג

  ,זמן איך לעב- איך װעל זינגען צו יהוה ּכל33
  .איך װעל שּפילן צו מַײן גָאט װי לַאנג איך בין

  ; זָאל אים געזיסט זַײן מַײן רעדן34
  .איך ֿפרײ זיך מיט גָאט

  , זָאלן די זינדיקע ֿפַארלענדט װערן ֿפון דער ערד35
  .און די רָשעים זָאלן מער ניט זַײן

  ,מַײן זעל, לױב גָאט
  .ַהְללּוָיה

  

  ,רוֿפט זַײן נָאמען,  גיט ַא דַאנק צו גָאט1
  .לָאזט װיסן צװישן די ֿפעלקער זַײנע טּוונגען

  ,שּפילט צו אים,  זינגט צו אים2



  ּתהלים

  .רעדט ֿפון ַאלע זַײנע װּונדער
  ; רימט אַײך מיט זַײן הײליקן נָאמען3

  .זָאל זיך ֿפרײען דָאס הַארץ ֿפון די װָאס זוכן גָאט
  ,שט גָאט און זַײן שטַארקײט ֿפָאר4

  .זוכט זַײן ּפנים ּתמיד
  , דערמָאנט זַײנע װּונדער װָאס ער הָאט געטָאן5

  ,און די משּפטים ֿפון זַײן מױל, זַײנע צײכנס
  , איר זָאמען ֿפון אֿברהם זַײן קנעכט6

  .זַײנע אױסדערװײלטע, איר קינדער ֿפון יעקֿב

  , ער איז יהוה אונדזער גָאט7
  .גַאנצער ערד זַײנען זַײנע משּפטיםאיבער דער 

  , ער געדענקט אײביק זַײן בונד8
  ;דָאס װָארט װָאס ער הָאט בַאֿפױלן אױף טױזנט דורות

  , װָאס ער הָאט געשלָאסן מיט ַאֿברהמען9
  .און זַײן שֿבועה צו יצחקן

  , און ער הָאט עס אױֿפגעשטעלט ֿפַאר ַא חוק צו יעקֿב10
  , יׂשראלֿפַאר ַאן אײביקן בונד צו

  ,דיר װעל איך געבן דָאס לַאנד ּכַנַען:  ַאזױ צו זָאגן11
  .דעם טײל ֿפון אַײער נחלה

  , ַאז איר זַײט געװען מענטשן געצײלטע12
  ,װינציק און ֿפרעמדע דערין

  , און זײ זַײנען אומגעגַאנגען ֿפון ֿפָאלק צו ֿפָאלק13
  ,און ֿפון אײן קיניגרַײך צו ַאן ַאנדער אומה

  , ער ניט געלָאזן ַא מענטשן זײ דריקן הָאט14
  :און הָאט געשטרָאֿפט מלכים װעגן זײ

  , איר זָאלט ניט ָאנרירן מַײנע געזַאלבטע15
  .און מַײנע נֿביאים זָאלט איר ניט בײז טָאן

  , און ער הָאט גערוֿפן ַא הונגער אױֿפן לַאנד16
  .יעטװעדער אונטערלען ֿפון ברױט הָאט ער צעברָאכן

  :ט זײ ֿפַארױס געשיקט ַא מַאן ער הָא17
  .ֿפַאר ַא קנעכט איז ֿפַארקױֿפט געװָארן יוסף

  , מע הָאט געּפַײניקט אין קײטן זַײן ֿפוס18
  ;אין אַײזן איז ַארַײנגעטָאן געװָארן זַײן לַײב

  , ביז דער צַײט װָאס זַײן װָארט איז געשען19



  ּתהלים

  .הָאט דער בַאֿפעל ֿפון גָאט אים געּפרּוװט
  ,ך הָאט געשיקט און אים לױז געלָאזט דער מל20

  .און אים ֿפרַײ געמַאכט – דער געװעלטיקער ֿפון ֿפעלקער
  , ער הָאט אים געמַאכט ֿפַאר ַא הַאר איבער זַײן הױז21

  ,און ֿפַאר ַא געװעלטיקער איבער זַײן גַאנצן אײגנס
  , צו בינדן זַײנע הַארן לױט זַײן בַארָאט22

  . קליגןאון זַײנע עלטסטע זָאל ער

  . און יׂשראל איז געקומען קײן מצַרִים23
  .און יעקֿב הָאט זיך אױֿפגעהַאלטן אין לַאנד ָחם

  , און ער הָאט זײער געֿפרוכּפערט זַײן ֿפָאלק24
  .און זײ געמַאכט שטַארקער ֿפון זײערע דריקער

  , ער הָאט ֿפַארקערט זײער הַארץ ֿפַײנט צו הָאבן זַײן ֿפָאלק25
  . ַאקעגן זַײנע קנעכטזיך צו קליגן

  , ער הָאט געשיקט משה זַײן קנעכט26
  .ַאהרֹנען װעמען ער הָאט אױסדערװײלט

  , הָאבן זײ געמַאכט צװישן זײ די זַאכן ֿפון זַײנע צײכנס27
  .און װּונדער אין לַאנד ֿפון ָחם

  ; ער הָאט ָאנגעשיקט ֿפינצטערניש און ֿפינצטער געמַאכט28
  .ּפעניקט זַײן װָארטאון זײ הָאבן ניט װידערש

  , ער הָאט ֿפַארקערט זײערע װַאסערן אין בלוט29
  .און הָאט געטײט זײערע ֿפיש

  , זײער לַאנד הָאט געװידמעט ֿפרעש30
  .ביז אין די קַאמערן ֿפון זײערע מלכים

  ,און ַא געמיש ֿפליגן איז געקומען,  ער הָאט געהײסן31
  .אומגעציֿפער אין זײער גַאנצן געמַארק

  ,ער הָאט געגעבן ָאנשטָאט זײערע רעגנס הָאגל 32
  .ַא ֿפלַאמֿפַײער אין זײער לַאנד

  , און ער הָאט אַײנגעשלָאגן זײער װַײנשטָאק און זײער ֿפַײגנבױם33
  .און אױסגעברָאכן די בײמער ֿפון זײער געמַארק

  ,און ַא הײשעריק איז געקומען,  ער הָאט געהײסן34
  ;ן ַא צָאלאון ַא גרָאזֿפרעסער ַאזש ָא

  , און ער הָאט אױֿפגעגעסן יעטװעדער קרַײטעכץ אין זײער לַאנד35
  .און אױֿפגעגעסן די ֿפרוכט ֿפון זײער ערד

  , און ער הָאט געשלָאגן יעטװעדער בָכור אין זײער לַאנד36
  .די ערשטלינגען ֿפון ַאל זײער קרַאֿפט



  ּתהלים

וק

  ; און הָאט זײ ַארױסגעצױגן מיט זילבער און גָאלד37
  .ניט געװען צװישן זַײנע שֿבטים ַא שטרױכלעראון 

  , מצַרִים הָאט זיך געֿפרײט מיט זײער ַארױסגײן38
  .װָארום זײער שרעק איז געֿפַאלן אױף זײ

  , ער הָאט ֿפַארשּפרײט ַא װָאלקן צום צודעק39
  .און ַא ֿפַײער צו לַײכטן בַײ נַאכט

  ,לֿפױגלעןאון ער הָאט געברַאכט װַאכט,  מע הָאט ֿפַארלַאנגט40
  .און מיט ברױט ֿפון הימל ֿפלעגט ער זײ זעטן

  ,און װַאסער איז גערונען,  ער הָאט געעֿפנט ַא ֿפעלדז41
  .געגַאנגען װי ַא טַײך דורך די טריקענישן

   װָארום ער הָאט געדַאכט ָאן זַײן הײליקן צוזָאג42
  .צו אֿברהם זַײן קנעכט

  ,מיט ֿפרײד און ער הָאט ַארױסגעצױגן זַײן ֿפָאלק 43
  .מיט געזַאנג זַײנע אױסדערװײלטע

  , און ער הָאט זײ געגעבן די לענדער ֿפון די ֿפעלקער44
  ;און די מי ֿפון די אומות הָאבן זײ געַירשעט

  , ּכדי זײ זָאלן הַאלטן זַײנע געזעצן45
  .און זַײנע לערנונגען זָאלן זײ היטן

  .ַהְללּוָיה

  

  . ַהְללּוָיה1
  ,װָארום ער איז גוט, טגיט ַא דַאנק צו גָא

  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד
  ? װער קען אױסרעדן די גֿבורות ֿפון גָאט2

  ?מַאכן הערן זַײן גַאנצן לױב
  , װױל צו די װָאס היטן גערעכטיקײט3

  .צו דעם װָאס טוט רעכט אין יעטװעדער צַײט
  ,װען דו בַאװיליקסט דַײן ֿפָאלק, גָאט,  געדענק מיך4

  ;מיך אין דַײן הילףדערמָאן 
  , ּכדי איך זָאל זען דָאס גוטס ֿפון דַײנע אױסדערװײלטע5

  ,זיך ֿפרײען אין דער ֿפרײד ֿפון דַײן ֿפָאלק
  .זיך רימען אין אײנעם מיט דַײן ַארב



  ּתהלים

  , מיר הָאבן געזינדיקט ַאזױ װי אונדזערע עלטערן6
  .מיר הָאבן שלעכטס געטָאן, מיר הָאבן ֿפַארברָאכן

  , עלטערן אין מצַרִים הָאבן ניט בַאטרַאכט דַײנע װּונדער אונדזערע7
  ,זײ הָאבן ניט געדַאכט ָאן דַײנע ֿפיל חסדים

  .סוף-בַײם ים, און הָאבן װידערשּפעניקט בַײם ים
  , ָאבער ער הָאט זײ געהָאלֿפן ֿפון זַײן נָאמען װעגן8

  .ּכדי צו לָאזן װיסן זַײן גֿבורה
  ,און ער איז געװָארן טרוקן, סוף-ֿפן ים און ער הָאט ָאנגעשרִיען אױ9

  .און ער הָאט זײ געֿפירט דורך די ּתהומען װי דורך ַא סטעּפ
  , און ער הָאט זײ געהָאלֿפן ֿפון דעם ׂשונאס הַאנט10

  .און זײ אױסגעלײזט ֿפון דער הַאנט ֿפון ֿפַײנט
  , און די װַאסערן הָאבן צוגעדעקט זײערע דריקער11

  .ון זײ איז געבליבןניט ַאן אײנציקער ֿפ
  , און זײ הָאבן געגלױבט אין זַײנע װערטער12

  .זײ הָאבן געזונגען זַײן לױב

  ; גיך הָאבן זײ ֿפַארגעסן זַײנע טּוונגען13
  .זײ הָאבן ניט געהַארט אױף זַײן עצה

  , און זײ הָאבן געגלוסט ַא גלוסטונג אין דער מדבר14
  .און געּפרּוװט גָאט אין דער װיסטע

  ,ן ער הָאט זײ געגעבן זײער ֿפַארלַאנג או15
  .ָאבער ער הָאט געשיקט ַא דער אין זײער לַײב

  , און זײ הָאבן זיך מקנא געװען ָאן משהן אין לַאגער16
  .און ָאן ַאהרֹן דעם הײליקן ֿפון גָאט

  ,און אַײנגעשלונגען ָדָתנען,  הָאט די ערד זיך געעֿפנט17
  .ֿביָרמעןאון צוגעדעקט דָאס געזעמל ֿפון ַא

  , און ַא ֿפַײער הָאט זיך ָאנגעצונדן אין זײער געזעמל18
  .ַא ֿפלַאם הָאט ֿפַארברענט די רָשעים

  , זײ הָאבן געמַאכט ַא קַאלב אין חורֿב19
  .און זיך געבוקט צו ַא געגָאסענעם געץ

   און זײ הָאבן ֿפַארביטן זײער ּכֿבוד20
  .גרָאזאױף דער געשטַאלט ֿפון ַאן ָאקס װָאס עסט 

  , זײ הָאבן ֿפַארגעסן ָאן גָאט זײער העלֿפער21
  ,װָאס הָאט געטָאן גרױסע זַאכן אין מצַרִים



  ּתהלים

  , װּונדער אין לַאנד ֿפון ָחם22
  .סוף-ֿפָארכטיקע זַאכן בַײם ים

  , און ער הָאט געװָאלט זײ ֿפַארטיליקן23
  װען ניט משה זַײן אױסדערװײלטער
  ,דעם ברָאךװָאלט זיך געשטעלט ֿפַאר אים אין 

  .ָאּפצוהַאלטן זַײן גרימצָארן ֿפון אומברענגען

  , און זײ הָאבן ֿפַארַאכט דָאס גלוסטיקע לַאנד24
  .ניט געגלױבט אין זַײן װָארט

  , און זײ הָאבן געמורמלט אין זײערע געצעלטן25
  .ניט צוגעהערט צו דעם ָקול ֿפון גָאט

  , און ער הָאט אױֿפגעהױבן זַײן הַאנט װעגן זײ26
  ,זײ צו מַאכן ֿפַאלן אין דער מדבר

  , און צעװַארֿפן זײער זָאמען צװישן די ֿפעלקער27
  .און זײ צעשּפרײטן אין די לענדער

  , און זײ הָאבן זיך בַאהעֿפט ָאן דעם ַבַעל ֿפון ּפעור28
  .און געגעסן שלַאכטָאּפֿפער צו טױטע

  , און זײ הָאבן דערַּכַעסט מיט זײערע מעׂשים29
  .גֿפה הָאט אױסגעברָאכן צװישן זײאון ַא מ

  ,און הָאט ַא משּפט געטָאן,  און ּפינחס איז אױֿפגעשטַאנען30
  .און די מגֿפה איז ֿפַארהַאלטן געװָארן

  , און עס איז אים גערעכנט געװָארן ֿפַאר ַא גערעכטיקײט31
  .דורות ביז אײביק-אױף ָדור

  ,ריֿבה און זײ הָאבן דערצערנט בַײ די װַאסערן ֿפון מ32
  ;און משהן איז געשען בײז ֿפון װעגן זײ

  , װָארום זײ הָאבן ֿפַארביטערט זַײן געמיט33
  .און ער הָאט זיך ַארױסגערעדט מיט זַײנע ליּפן

  , זײ הָאבן ניט ֿפַארטיליקט די ֿפעלקער34
  .ַאזױ װי גָאט הָאט זײ ָאנגעזָאגט

  , און זײ הָאבן זיך געמישט מיט די ֿפעלקער35
  .ָאּפגעלערנט זײערע מעׂשיםאון זיך 

  , און זײ הָאבן געדינט זײערע געצנבילדער36
  .װָאס זַײנען געװָארן ַא שטרױכלונג ֿפַאר זײ

   און זײ הָאבן געשלַאכט זײערע זין37



  ּתהלים

  ,און זײערע טעכטער צו די ֵשדים
  , און הָאבן ֿפַארגָאסן אומשולדיק בלוט38

  ,דָאס בלוט ֿפון זײערע זין און זײערע טעכטער
  ;װָאס זײ הָאבן געשלַאכט צו די געצנבילדער ֿפון ּכַנַען

  .און דָאס לַאנד איז זינדיק געװָארן דורך בלוט
  , און זײ זַײנען געװָארן אומרײן דורך זײערע מעׂשים39

  .און ֿפַארֿפירט געװָארן אין זײערע טּוונגען
  , און דער צָארן ֿפון גָאט הָאט געגרימט אױף זַײן ֿפָאלק40

  .ער הָאט ֿפַאראומװערדיקט זַײן ַארבאון 
  , און ער הָאט זײ געגעבן אין דער הַאנט ֿפון די ֿפעלקער41

  .און זײערע ָׂשונאים הָאבן געװעלטיקט איבער זײ
  , און זײערע ֿפַײנט הָאבן זײ געדריקט42

  .און זײ זַײנען אונטערטעניק געװָארן אונטער זײער הַאנט
  ,ל זַײן ֿפיל מָאל ֿפלעגט ער זײ מצי43

  ,ָאבער זײ ֿפלעגן װידערשּפעניקן אין זײער בַארָאט
  .און זַײנען ַארָאּפגעקומען דורך זײער זינד

  , און ער הָאט צוגעזען זײער נױט44
  .ַאז ער הָאט געהערט זײער געשרײ

  , און ער הָאט זײ געדענקט זַײן בונד45
  .און זיך בַאדַאכט לױט זַײן גרױס גענָאד

  געגעבן דערבַארימונג און ער הָאט זײ 46
  .בַײ ַאלע זײערע ֿפַאנגער

  ,יהוה אונדזער גָאט,  העלף אונדז47
  ,און זַאמל אונדז אַײן ֿפון די ֿפעלקער

  ,צו דַאנקען דַײן הײליקן נָאמען
  .זיך צו רימען מיט דַײן לױב

   געלױבט איז יהוה דער גָאט ֿפון יׂשראל48
  ,ֿפון אײביקײט און ביז אײביקײט

  !ָאמן: ס גַאנצע ֿפָאלק זָאגןאון זָאל דָא
  .ַהְללּוָיה

  



  ּתהלים

זק

 ֿפינֿפטער ֵסֿפר
  ,װָארום ער איז גוט, גיט ַא דַאנק צו גָאט „1

  ,”װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד
  , זָאלן זָאגן די אױסגעלײזטע ֿפון גָאט2

  ,װָאס ער הָאט זײ אױסגעלײזט ֿפון דער הַאנט ֿפון ֿפַײנט
  ,ַײנגעזַאמלט און ֿפון די לענדער זײ א3

  ,ֿפון מזרח און ֿפון מערֿב
  .ֿפון צֿפון און ֿפון ים

  , זײ הָאבן געבלָאנדזשעט אין מדבר אױף ַא װיסטן װעג4
  .קײן שטָאט ֿפון ִישוֿב ניט געֿפונען

  , הונגעריקע און דָארשטיקע5
  .איז זײער זעל געװען ֿפַארחלשט אין זײ

  , הָאבן זײ געשרִיען צו גָאט אין זײער נױט6
  .און ער הָאט זײ מציל געװען ֿפון זײער קלעם

  , און ער הָאט זײ געֿפירט אױף ַא גלַײכן װעג7
  .צו קומען צו ַא שטָאט ֿפון ִישוֿב

  , זײ דַארֿפן דַאנקען גָאט ֿפַאר זַײן ֶחסד8
  .און ֿפַאר זַײנע װּונדער צו די מענטשנקינדער

  , װָארום ער הָאט געזעטיקט די ֿפַארשמַאכטע זעל9
  .ן די הונגעריקע זעל הָאט ער ָאנגעֿפילט מיט גוטסאו

  , די װָאס זַײנען געזעסן אין ֿפינצטערניש און טױטשָאטן10
  – געקײט אין ּפַײן און אַײזן

  , װַײל זײ הָאבן װידערשּפעניקט די װערטער ֿפון גָאט11
  ;און די עצה ֿפון דעם אױבערשטן געלעסטערט

  ;ַײד זײער הַארץ און ער הָאט אונטערטעניקט מיט ל12
  – און ניט געװען קײן העלֿפער, זײ זַײנען געשטרױכלט געװָארן

  , הָאבן זײ געשרִיען צו גָאט אין זײער נױט13
  .און ער הָאט זײ געהָאלֿפן ֿפון זײער קלעם

  , ער הָאט זײ ַארױסגעצױגן ֿפון ֿפינצטערניש און טױטשָאטן14
  .און זײערע בינדשטריק הָאט ער צעריסן

  ,דַארֿפן דַאנקען גָאט ֿפַאר זַײן ֶחסד זײ 15
  .און ֿפַאר זַײנע װּונדער צו די מענטשנקינדער



  ּתהלים

  , װָארום ער הָאט צעברָאכן די קוּפערנע טירן16
  .און די אַײזערנע ריגלען צעהַאקט

   נַארן הָאבן ֿפַאר זײער זינדיקן װעג17
  ;און ֿפַאר זײערע ֿפַארברעכן געליטן

  ,קלט מיט איטלעכער שּפַײז זײער זעל הָאט זיך געע18
  .און זײ הָאבן דערגרײכט ביז די טױערן ֿפון טױט

  , הָאבן זײ געשרִיען צו גָאט אין זײער נױט19
  .און ער הָאט זײ געהָאלֿפן ֿפון זײער קלעם

  , ער הָאט געשיקט זַײן װָארט און זײ געהײלט20
  .און געמַאכט ַאנטרינען ֿפון זײערע קֿברים

  ,נקען גָאט ֿפַאר זַײן ֶחסד זײ דַארֿפן דַא21
  .און ֿפַאר זַײנע װּונדער צו די מענטשנקינדער

  , און זײ דַארֿפן שלַאכטן דַאנקָאּפֿפער22
  .און דערצײלן זַײנע מעׂשים מיט געזַאנג

  , די װָאס נידערן אין שיֿפן אױֿפן ים23
  ,די װָאס טוען מסחר אױף גרױסע װַאסערן

  ,ן גָאט זײ הָאבן געזען די מעׂשים ֿפו24
  .און זַײנע װּונדער אױף דער טיֿפעניש

 װָארום ער הָאט געהײסן און געמַאכט אױֿפשטײן ַא 25
  ,שטורעמװינט

  .װָאס הָאט אױֿפגעהױבן זַײנע אינדן
  ,גענידערט ביז די ּתהומען,  זײ זַײנען ַארױף ביזן הימל26

  .זײער זעל איז צעגַאנגען ֿפון ַאנגסט
  , געװָארֿפן װי ַא שיּכורער זײ הָאבן זיך געדרײט און27

  .און זײער גַאנצע חכמה איז צעמישט געװָארן
  , הָאבן זײ געשרִיען צו גָאט אין זײער נױט28

  .און ער הָאט זײ ַארױסגעצױגן ֿפון זײער קלעם
  , ער הָאט אַײנגעשטעלט דעם שטורעם אין שטילקײט29

  .און ַאנטשװיגן געװָארן זַײנען די אינדן
  ,זיך געֿפרײט װָאס זײ זַײנען אַײנגעשטילט און זײ הָאבן 30

  .און ער הָאט זײ געֿפירט צו דעם בָארטן ֿפון זײער בַאגער



  ּתהלים

חק

  , זײ דַארֿפן דַאנקען גָאט ֿפַאר זַײן ֶחסד31
  .און ֿפַאר זַײנע װּונדער צו די מענטשנקינדער

  , און זײ דַארֿפן אים דערהײבן אין דער אַײנזַאמלונג ֿפון ֿפָאלק32
  .ער זיצונג ֿפון די עלטסטע אים לױבןאון אין ד

  , ער מַאכט שטרָאמען ֿפַאר ַא מדבר33
  ;און אױסגַאנגען װַאסער ֿפַאר ַא דָארשטעניש

  , ַא ֿפרוכטיק לַאנד ֿפַאר ַא זַאלצװיסטעניש34
  .ֿפון װעגן דער שלעכטיקײט ֿפון די װױנער אין איר

  , ער מַאכט ַא מדבר ֿפַאר ַא טַײך װַאסער35
  .רוקן לַאנד ֿפַאר אױסגַאנגען װַאסעראון ַא ט

  , און ער בַאזעצט דָארטן די הונגעריקע36
  .און זײ שטעלן אױף ַא שטָאט ֿפון ִישוֿב

  ,און ֿפלַאנצן װַײנגערטנער,  און זײ ֿפַארזײען ֿפעלדער37
  .װָאס ברענגען ֿפרוכט צום אַײנקום

  ,און זײ מערן זיך זײער,  און ער בענטשט זײ38
  .ט ניט זײערע בהמות זַײן װינציקאון ער לָאז

  , און ַאנדערע װערן געמינערט און געבױגן39
  .ֿפון דער דריקעניש ֿפון אומגליק און קומער

  , ער גיסט אױס ֿפַארַאכטונג אױף ֿפירשטן40
  .און מַאכט זײ בלָאנדזשען אין ַא װיסטע ָאן ַא װעג

  , און ער הײבט אױף דעם אֿביון ֿפון ָארימקײט41
  .כט װי שָאף זַײנע משּפחותאון מַא

  , די רעכטֿפַארטיקע זעען און ֿפרײען זיך42
  .און איטלעך אומרעכט מַאכט צו זַײן מױל

  ,זָאל מערקן דָאס דָאזיקע,  װער עס איז קלוג43
  .און זָאלן זײ בַאטרַאכטן די חסדים ֿפון גָאט

  

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן,  ַא געזַאנג1
  ,גָאט,  ֿפעסט איז מַײן הַארץ2

  ,איך װעל זינגען און שּפילן
  .מיט מַײן זעל, יָא
  ;גיטַאר און הַארף,  דערװעק דיך3



  ּתהלים

טק

  .לָאמיך אױֿפװעקן דעם בַאגינען
  ,צװישן די ֿפעלקער, גָאט,  איך װעל דיך לױבן4

  .און דיך בַאזינגען צװישן די אומות
  , װָארום גרױס איבער די הימלען איז דַײן ֶחסד5

  .ַײן טרַײשַאֿפטאון ביז די װָאלקן ד
  ,גָאט,  דערהײב דיך איבער די הימלען6

  .און איבער דער גַאנצער ערד זָאל זַײן דַײן ּכֿבוד
  , ּכדי דַײנע בַאליבטע זָאלן דערלײזט װערן7

  .און ענטֿפער מיר, העלף מיט דַײן רעכטער הַאנט

  , גָאט הָאט גערעדט אין זַײן הײליקײט8
  ;ַאז איך װעל דערֿפרײט װערן

  ,װעל צעטײלן שכםאיך 
  .און דעם טָאל סוּכות װעל איך אױסמעסטן

  ,מַײן איז מנשה,  מַײן איז ִגלָעד9
  ; און אֿפַרִים איז דער קיװער ֿפון מַײן קָאּפ

  .יהּודה איז מַײן צעּפטער
  , מוָאֿב איז מַײן װַאשטָאּפ10

  ,אױף אדום װַארף איך מַײן שוך
  .איבער ּפֶלֶשת טו איך שַאלן

  ,גט מיך צו דער בַאֿפעסטיקטער שטָאט װער ברענ11
  ?װער ֿפירט מיך קײן אדום

  ,הָאסט אונדז ֿפַארלָאזט, גָאט,  ֿפַאר װָאר12
  .מיט אונדזערע מחנות, גָאט, און גײסט ניט ַארױס

  , גיב אונדז הילף קעגן דעם ֿפַײנט13
  .װָארום נישטיק איז די ישועה ֿפון ַא מענטשן

  ,ן גֿבורות מיט גָאט װעלן מיר אױֿפטָא14
  .און ער װעט צעטרעטן אונדזערע ֿפַײנט

  

  .ֿפון ָדִודן ַא מזמור;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .זָאלסט ניט שװַײגן, גָאט ֿפון מַײן לױב

   װָארום ַא בײז מױל און ַא מױל ֿפון בַאטרוג2
  ;הָאבן זײ געעֿפנט אױף מיר



  ּתהלים

  .זײ הָאבן גערעדט צו מיר מיט ַא צונג ֿפון ליגן
  ,און מיט רײד ֿפון ׂשנאה הָאבן זײ מיך ַארומגערינגלט 3

  ,און געשטריטן קעגן מיר ֿפַאר אומזיסט
  , ֿפַאר מַײן ליבשַאֿפט ֿפַײנטן זײ מיך4

  .בעת איך בין לױטער געבעט
  , און זײ הָאבן מיר ָאּפגעטָאן ַא ָרעה ֿפַאר ַא טוֿבה5

  .און ׂשנאה ֿפַאר מַײן ליבשַאֿפט

  ,ַא ָרשע זעץ ָאן אױף אים 6
  .און ַאן ָאנקלָאגער זָאל שטײן בַײ זַײן רעכטער זַײט

  ,זָאל ער ַארױסגײן שולדיק,  ַאז ער װערט געמשּפט7
  .און זַײן ּתֿפילה זָאל װערן צו זינד

  , זַײנע טעג זָאלן זַײן װינציק8
  .זַײן ָאּפגעשּפָארטס זָאל צונעמען ַאן ַאנדערער

  , זַײנע קינדער זָאלן װערן יתומים9
  .און זַײן װַײב ַאן אלמנה

  ,און בעטלען,  און װָאגלען זָאלן װָאגלען זַײנע קינדער10
  .און זוכן ברױט ֿפון זײערע חורֿבות ַארױס

  ,חוֿב ַאלץ װָאס ער הָאט- ֿפַארנעמען זָאל ַא ַבַעל11
  .און ֿפרעמדע זָאלן ַאװעקרױבן זַײן מי

  , קײנער זָאל ניט נַײגן צו אים גענָאד12
  .ר זָאל ניט לַײטזעליקן זַײנע יתומיםאון קײנע

  ;  זַײן נָאכקום זָאל ֿפַארשניטן װערן13
  .אין ַאנדער ָדור זָאל זײער נָאמען זַײן אױסגעמעקט

  , זָאל די זינד ֿפון זַײנע ֿפָאטערס דערמָאנט װערן ֿפַאר גָאט14
  ; און דער חטא ֿפון זַײן מוטער זָאל ניט ֿפַארמעקט װערן

  , ַאנטקעגן גָאט ּתמיד זײ זָאלן זַײן15
  .און ער זָאל ֿפַארשנַײדן ֿפון דער ערד זײער געדעכעניש

  , ֿפַאר װָאס ער הָאט ניט געדַאכט צו טָאן ֶחסד16
  ,און ער הָאט גערודֿפט דעם ָארימַאן און דעם אֿביון

  .צו טײטן, און דעם װָאס זַײן הַארץ איז בַאטריבט
  ,ער הָאט ליב געהַאט די קללה,  יָא17

  ,און ער הָאט ניט געװּונטשן קײן ברכה; טָא זָאל זי אים ָאנקומען
  .טָא זָאל זי װַײט זַײן ֿפון אים

  , און ער הָאט ָאנגעטָאן די קללה װי זַײן קלײד18
  ,טָא זָאל זי ַארַײן װי װַאסער אין זַײנע אינגעװײד



  ּתהלים

יק

  .און װי אײל אין זַײנע בײנער
  ,טוט ָאן זָאל זי אים זַײן װי ַא בגד װָאס ער 19

  .און ֿפַאר ַא גַארטל זָאל ער עס ָאנגורטן ּתמיד
  , דָאס זָאל זַײן דער לױן ֿפון גָאט צו מַײנע ָׂשונאים20

  .און צו די װָאס רעדן בײז ַאקעגן מַײן זעל
  ,טו מיט מיר ֿפון דַײן נָאמען װעגן,  און דו גָאט דער הַאר21

  .זַײ מיך מציל, װַײל דַײן ֶחסד איז גוט
  ,ום ָארים און בַאדערֿפטיק בין איך װָאר22

  .און מַײן הַארץ איז צעלעכערט אין מיר
  ,ֿפַארגײ איך,  ַאזױ װי ַא שָאטן װען ער נַײגט זיך23

  .איך בין ָאּפגעטרײסלט געװָארן װי ַא הײשעריק
  , מַײנע קני שטרױכלען ֿפון ֿפַאסטן24

  .ָאן ֿפעטקײט, און מַײן לַײב איז ָאּפגעצערט
  ,בין געװָארן ַא חרּפה בַײ זײ און איך 25

  .שָאקלען זײ זײער קָאּפ, ַאז זײ זעען מיך

  ,יהוה מַײן גָאט,  שטײ מיר בַײ26
  .העלף מיך לױט דַײן גענָאד

  , און זָאלן זײ װיסן ַאז דָאס איז דַײן הַאנט27
  .הָאסט דָאס געטָאן, גָאט, ַאז דו

  ;און דו זָאלסט בענטשן,  זָאלן זײ שילטן28
  ,זָאלן זײ ֿפַארשעמט װערן, ײען אױףַאז זײ שט

  .און דַײן קנעכט זָאל זיך ֿפרײען
  , זָאלן מַײנע ֿפַײנט זיך בַאקלײדן מיט שַאנד29

  .און ָאנטָאן װי ַא מַאנטל זײער בושה
  , איך װעל געבן גרױס דַאנק צו גָאט מיט מַײן מױל30

  .און צװישן ֿפיל מענטשן װעל איך אים לױבן
  ,ַײ דער רעכטער הַאנט ֿפון בַאדערֿפטיקן װָארום ער שטײט ב32

  .צו העלֿפן ֿפון די װָאס ֿפַארמשּפטן זַײן זעל

  

  . ֿפון ָדִודן ַא מזמור1
  :גָאט זָאגט צו מַײן הַאר
  ,זיץ בַײ מַײן רעכטער הַאנט

  ביז איך װעל מַאכן דַײנע ֿפַײנט



  ּתהלים

יאק

  .ֿפַאר ַא בענקל צו דַײנע ֿפיס
  ; גָאט אױסשטרעקן ֿפון ִציון דעם צעּפטער ֿפון דַײן מַאכט װעט2

  .געװעלטיק צװישן דַײנע ֿפַײנט
   דַײן ֿפָאלק בָאט זיך ָאן3

  ;אין טָאג ֿפון דַײן מלחמה
  ,אין הײליקער שײנקײט
  ,ֿפון טרַאכט ֿפון בַאגינען

  .קומט דיר דער טױ ֿפון דַײן יוגנט

  :און װעט ניט חרטה הָאבן,  גָאט הָאט געשװָארן4
  ,יקביסט ַא ּכהן אױף אײב
  .צדק-אױֿפן שטײגער ֿפון ַמלּכי

   גָאט בַײ דַײן רעכטער הַאנט5
  .צעהַאקט מלכים אין טָאג ֿפון זַײן צָארן

  ; ער װעט טָאן ַא משּפט צװישן די ֿפעלקער6
  ;ער ֿפילט ָאן מיט טױטע לַײבער

  .ער צעהַאקט קעּפ אױף ַא ברײטן לַאנד
  ; ֿפון בַאך אױֿפן װעג װעט ער טרינקען7

  . ער אױֿפהײבן דעם קָאּפדרום װעט

  

  . ַהְללּוָיה1
  ,איך װעל לױבן גָאט מיטן גַאנצן הַארצן

  .אין ַא געזעמל ֿפון רעכטֿפַארטיקע און ַאן עדה
  , די װערק ֿפון גָאט זַײנען גרױס2

  .זײ װערן געֿפָארשט ֿפון ַאלע װָאס גַארן זײ
  , ּפרַאכט און שײנקײט איז זַײן טּוונג3

  .ט בַאשטײט אױף אײביקאון זַײן גערעכטיקײ
  ; ער הָאט געמַאכט ַאן ָאנדענק ֿפַאר זַײנע װּונדער4

  .גָאט איז דערבַארימדיק און לַײטזעליק
  , ער גיט שּפַײז צו די װָאס ֿפָארכטן אים5

  .ער געדענקט אױף אײביק זַײן בונד
  , די שטַארקײט ֿפון זַײנע װערק הָאט ער געװיזן זַײן ֿפָאלק6

  .די ַארב ֿפון די ֿפעלקערּכדי זײ צו געבן 
  , די װערק ֿפון זַײנע הענט זַײנען אמת און גערעכטיקײט7



  ּתהלים

יבק

  ;זיכער זַײנען ַאלע זַײנע בַאֿפעלן
  , אױֿפגעהַאלטן אױף אײביק און שטענדיק8

  .געמַאכט מיט אמת און יושר
  ; ַאן אױסלײזונג הָאט ער געשיקט צו זַײן ֿפָאלק9

  ;ונדער הָאט בַאֿפױלן אױף אײביק זַײן ב
  .הײליק און ֿפָארכטיק איז זַײן נָאמען

  ; דער ָאנהײב ֿפון חכמה איז מורא ֿפַאר גָאט10
  .װױלֿפַארשטַאנדיקײט איז בַײ ַאלע װָאס טוען דָאס

  . זַײן לױב בַאשטײט אײביק11

  

  . ַהְללּוָיה1
  ,װױל צו דעם מַאן װָאס הָאט מורא ֿפַאר גָאט

  . זײערװָאס נָאך זַײנע געבָאט טוט ער גַארן
  ; מַאכטיק אין לַאנד װעט זַײן זַײן נָאמען2

  .דער ָדור ֿפון די רעכטֿפַארטיקע װעט זַײן געבענטשט
  , גוטס און עשירות איז בַײ אים אין הױז3

  .און זַײן גערעכטיקײט בַאשטײט אױף אײביק
  , ער שַײנט ֿפַאר די רעכטֿפַארטיקע װי ַא ליכט אין דער ֿפינצטער4

  . און דערבַארימדיק און גערעכטער איז לַײטזעליק
  , גוט איז דער מַאן װָאס איז לַײטזעליק און לַײט5

  .װָאס ֿפירט זַײנע זַאכן מיט גערעכטיקײט
  ; װָארום ער װעט קײן מָאל ניט אומֿפַאלן6

  .צו אײביקער געדעכעניש װעט זַײן דער צדיק
  , ֿפַאר ַא בײזער בׂשורה הָאט ער ניט מורא7

  .ער איז בטוח אױף גָאט, רץֿפעסט איז זַײן הַא
  ,ער הָאט ניט קײן מורא,  זיכער איז זַײן הַארץ8

  .ביז ער זעט זיך ָאן אױף זַײנע ֿפַײנט
  ,ער גיט די בַאדערֿפטיקע,  ער טײלט ֿפַאנַאנדער9

  ; זַײן צדקה בַאשטײט אױף אײביק
  . זַײן הָארן װעט דערהױבן זַײן אין ּכֿבוד10

  ,רגערןדער ָרשע װעט זען און זיך ע
  ;זַײנע צײן װעט ער קריצן און װעט צעגַאנגען װערן

  . דער בַאגער ֿפון די רָשעים װעט אונטערגײן11



  ּתהלים

יגק

ידק

  . ַהְללּוָיה1
  ,איר קנעכט ֿפון גָאט, לױבט

  .לױבט דעם נָאמען ֿפון גָאט
   זָאל געבענטשט זַײן דער נָאמען ֿפון גָאט2

  .ֿפון ַאצונד און ביז אײביק
  ון דער זון ביז איר אונטערגַאנג ֿפון אױֿפגַאנג ֿפ3

  .װערט געלױבט דער נָאמען ֿפון גָאט
  , גָאט איז דערהױבן איבער ַאלע ֿפעלקער4

  .איבער די הימלען איז זַײן ּפרַאכט
  , װער איז װי יהוה אונדזער גָאט5

  ?װָאס טרָאנט אין דער הײך
   װָאס קוקט ַארָאּפ טיף6

  .אױף די הימלען און אױף דער ערד
  ,טעלט אױף ֿפון שטױב דעם ָארימַאן ער ש7

  ,ֿפון מיסטן דערהײבט ער דעם אֿביון
  , צו זעצן מיט ֿפירשטן8

  .מיט די ֿפירשטן ֿפון זַײן ֿפָאלק
   ער מַאכט די עקרה זיצן אין הױז9

  .ַא ֿפרײלעכע מוטער ֿפון קינדער
  .ַהְללּוָיה

  

  , ַאז יׂשראל איז ַארױס ֿפון מצַרִים1
  , ֿפון ַא װילדשּפרַאכיקן ֿפָאלקדָאס הױז ֿפון יעקֿב

  , איז יהּודה געװָארן ֿפַאר זַײן הײליקטום2
  .יׂשראל זַײן געװעלטיקונג

  , דער ים הָאט דערזען און איז ַאנטלָאֿפן3
  .דער ירדן הָאט ָאּפגעטרָאטן ַאהינטער

  , די בערג זַײנען געשּפרונגען װי װידערס4
  .די הײכן װי יונגע שָאף

  ?װָאס דו לױֿפסט, ים,  װָאס איז דיר5
  ?װָאס דו טרעטסט ָאּפ ַאהינטער, דו ירדן

  ?װָאס איר שּפרינגט װי װידערס,  איר בערג6
  ?װי יונגע שָאף – איר הײכן



  ּתהלים

טוק

  ,ערד, טו ציטערן,  ֿפַאר דעם הַאר7
  ,ֿפַאר דעם גָאט ֿפון יעקֿב

  , װָאס ֿפַארקערט דעם ֿפעלדז אין ַא טַײך װַאסער8
  .רקװַאלקיזלשטײן אין ַא װַאסע

  

  ,ניט אונדז, יהוה,  ניט אונדז1
  ,נַײערט דַײן נָאמען גיב ּכֿבוד

  ,ֿפון װעגן דַײן ֶחסד
  .ֿפון װעגן דַײן טרַײשַאֿפט

  : ֿפַאר װָאס זָאלן זָאגן די ֿפעלקער2
  ?װּו ַאקָארשט איז זײער גָאט

  , ָאבער אונדזער גָאט איז אין הימל3
  .טוט ער, ַאלץ װָאס ער בַאגערט

  , געצנבילדער זַײנען זילבער און גָאלד זײערע4
  .דָאס װערק ֿפון ַא מענטשנס הענט

  , זײ הָאבן ַא מױל און רעדן ניט5
  ;זײ הָאבן אױגן און זעען ניט

  , זײ הָאבן אױערן און הערן ניט6
  ;זײ הָאבן ַא נָאז און שמעקן ניט

  ,ָאבער זײ קענען ניט ָאנטַאּפן,  הענט בַײ זײ7
  ;ײ גײען ניטָאבער ז, ֿפיס בי זײ

  .זײ טוען ניט ַא הױך מיט זײער קעל
  , זָאלן װערן װי זײ די װָאס מַאכן זײ8

  .איטלעכער װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף זײ

  .ֿפַארזיכער זיך אױף גָאט,  יׂשראל9
  .ער איז זײער הילף און זײער שילד

  .ֿפַארזיכערט אַײך אױף גָאט,  הױז ֿפון ַאהרֹן10
  .ײער שילדער איז זײער הילף און ז

  .ֿפַארזיכערט אַײך אױף גָאט,  איר ֿפָארכטער ֿפון גָאט11
  .ער איז זײער הילף און זײער שילד



  ּתהלים

טזק

  ,ער װעט בענטשן,  גָאט הָאט געדַאכט ָאן אונדז12
  ,ער װעט בענטשן דָאס הױז ֿפון יׂשראל
  .ער װעט בענטשן דָאס הױז ֿפון ַאהרֹן

  , ער װעט בענטשן די װָאס ֿפָארכטן גָאט13
  .די קלײנע ַאזױ װי די גרױסע

  , גָאט װעט אַײך מערן14
  .אַײך און אַײערע קינדער

  , געבענטשט זָאלט איר זַײן ֿפון גָאט15
  .דעם בַאשעֿפער ֿפון הימל און ערד

  , די הימלען זַײנען די הימלען ֿפון גָאט16
  .ָאבער די ערד הָאט ער געגעבן צו די מענטשנקינדער

  ,בן ָיה ניט די טױטע װעלן לױ17
  .און ניט די ַאלע װָאס נידערן אין שטילן קֿבר

  , ָאבער מיר װעלן בענטשן ָיה18
  .ֿפון ַאצונד און ביז אײביק

  .ַהְללּוָיה

  

   איך גַאר ַאז גָאט זָאל צוהערן1
  .מַײנע געבעטן, מַײן ָקול

  , װַײל ער הָאט גענַײגט זַײן אױער צו מיר2
  .ןדרום אין מַײנע טעג װעל איך אים רוֿפ

  , ַארומגערינגלט הָאבן מיך די שטריק ֿפון טױט3
  ;און ַאנגסטן ֿפון אונטערערד הָאבן מיך געטרָאֿפן

  .לַײד און קומער הָאב איך געטרָאֿפן
  :  הָאב איך דעם נָאמען ֿפון גָאט גערוֿפן4

  .מַאך ַאנטרינען מַײן זעל, גָאט, איך בעט דיך
  , לַײטזעליק איז יהוה און גערעכט5

  .נדזער גָאט איז דערבַארימדיקאון או
  ; גָאט ֿפַארהיט די אומגעניטע6

  .און ער הָאט מיך געהָאלֿפן, איך בין געװען געֿפַאלן

  .צו דַײן רוִיקײט, מַײן זעל,  קער זיך אום7
  .װָארום גָאט הָאט דיר גוטס געטָאן



  ּתהלים

יזק

  , װָארום הָאסט ַארױסגעצױגן מַײן זעל ֿפון טױט8
  ,ֿפון טרערן מַײן אױג

  .ן ֿפוס ֿפון שטרױכלונגמַײ
   איך װעל אומגײן ֿפַאר גָאט9

  .אין די לענדער ֿפון די לעבעדיקע
  ;װען איך הָאב גערעדט,  איך הָאב געגלױבט10

  .איך בין געבײגט געװען זײער
  : איך הָאב געזָאגט אין מַײן ַאנגסט11

  .ַאלע מענטשן זַײנען ֿפַאלש
   װי זָאל איך ָאּפצָאלן גָאט12

  ? טוֿבות צו מירַאלע זַײנע
  , דעם ָּכוס ֿפון ישועות װעל איך אױֿפהײבן13

  ,און דעם נָאמען ֿפון גָאט װעל איך רוֿפן
   מַײנע נדרים צו גָאט װעל איך בַאצָאלן14

  .ַאנטקעגן ֿפַאר זַײן גַאנצן ֿפָאלק

   שװער אין די אױגן ֿפון גָאט15
  .איז דער טױט ֿפון זַײנע ֿפרומע

  , װָארום איך בין דַײן קנעכט,גָאט,  איך בעט דיך16
  ;דער זון ֿפון דַײן דינסט, איך בין דַײן קנעכט

  .הָאסט לױזגעמַאכט מַײנע בינדשטריק
  , איך װעל שלַאכטן צו דיר ַא שלַאכטָאּפֿפער ֿפון דַאנק17

  .און דעם נָאמען ֿפון גָאט װעל איך רוֿפן
   מַײנע נדרים צו גָאט װעל איך בַאצָאלן18

  , זַײן גַאנצן ֿפָאלקַאנקעגן ֿפַאר
  , אין די הױֿפן ֿפון גָאטס הױז19

  .ירושלים, אין מיטן ֿפון דיר
  .ַהְללּוָיה

  

  ,ַאלע ֿפעלקער,  לױבט גָאט1
  ,ַאלע אומות, גיט ַא שֿבח צו אים

  , װָארום שטַארק איז זַײן ֶחסד אױף אונדז2
  .און די טרַײשַאֿפט ֿפון גָאט איז אױף אײביק

  .ַהְללּוָיה



  ּתהלים

  ,װָארום ער איז גוט,  ַא דַאנק צו גָאט גיט1יחק
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  : זָאל נון זָאגן יׂשראל2
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  : זָאל נון זָאגן דָאס הױז ֿפון ַאהרֹן3
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  : זָאלן נון זָאגן די װָאס ֿפָארכטן גָאט4
  .איז זַײן ֶחסדװָארום אױף אײביק 

  , ֿפון ענגעניש הָאב איך גערוֿפן גָאט5
  .הָאט ער מיר געענטֿפערט מיט דערברײטערניש

  ,איך הָאב ניט קײן מורא,  גָאט איז מיט מיר6
  ?װָאס קען ַא מענטש מיר טָאן

  , גָאט איז מיר מַײן העלֿפער7
  .און איך װעל זען אױף מַײנע ָׂשונאים

  ,ט בעסער זיך בַאשיצן אין גָא8
  .אײדער זיך ֿפַארזיכערן אױף ַא מענטשן

  , בעסער זיך בַאשיצן אין גָאט9
  .אײדער זיך ֿפַארזיכערן אױף ֿפירשטן

  ; ַאלע ֿפעלקער הָאבן מיך ַארומגערינגלט10
  .מיט דעם נָאמען ֿפון גָאט ָאבער װעל איך זײ ֿפַארשנַײדן

  ; זײ מיךיָא ַארומגערינגלט הָאבן,  זײ הָאבן מיך ַארומגערינגלט11
  .מיט דעם נָאמען ֿפון גָאט ָאבער װעל איך זײ ֿפַארשנַײדן

  ; זײ הָאבן מיך ַארומגערינגלט װי בינען12
  ;זײ זַײנען ֿפַארלָאשן געװָארן װי ֿפַײער ֿפון דערנער

  .מיט דעם נָאמען ֿפון גָאט װעל איך זײ ֿפַארשנַײדן, ֿפַאר װָאר
  , שטױסן הָאסטו מיך געשטױסן צום ֿפַאלן13

  .ָאבער ָיה הָאט מיך געהָאלֿפן
  , מַײן שטַארקײט און געזַאנג איז ָיה14

  .און ער איז מיר געװען ַא ישועה
   ַא ָקול ֿפון געזַאנג און ישועה15

  ;איז אין די געצעלטן ֿפון די צדיקים
  .די רעכטע הַאנט ֿפון גָאט טוט גֿבורות

  , די רעכטע הַאנט ֿפון גָאט איז דערהױבן16
  . הַאנט ֿפון גָאט טוט גֿבורותדי רעכטע

  , איך װעל ניט שטַארבן נָאר לעבן17



  ּתהלים

  .און דערצײלן די מעׂשים ֿפון ָיה
  , שטרָאֿפן געשטרָאֿפט הָאט מיך ָיה18

  .ָאבער צום טױט הָאט ער מיך ניט געגעבן
  , עֿפנט מיר די טױערן ֿפון גערעכטיקײט19

  .איך װעל דַאנקען ָיה, איך װעל ַארַײנגײן אין זײ
  , דָאס איז דער טױער ֿפון גָאט20

  .די גערעכטע זָאלן ַארַײנגײן אין אים
  ,װָארום הָאסט מיר געענטֿפערט,  איך דַאנק דיר21

  .און ביסט מיר געװען ַא ישועה

  , דער שטײן װָאס די בױמַײנסטער הָאבן ֿפַארַאכט22
  .איז געװָארן צום הױּפטװינקל

  , ֿפון גָאט איז דָאס געשען23
  .רלעך איז עס אין אונדזערע אױגןװּונדע

  , דָאס איז דער טָאג װָאס גָאט הָאט געמַאכט24
  .לָאמיר לוסטיק זַײן און זיך ֿפרײען אין אים

  !העלף נון, גָאט,  איך בעט דיך25
  !גָאט בַאגליק נון, איך בעט דיך

  ! געבענטשט דער װָאס קומט אין נָאמען ֿפון גָאט26
  . הױזמיר בענטשן אַײך ֿפון גָאטס

  ;און ער הָאט אונדז דערלוכטן,  יהוה איז גָאט27
  ֿפלעכט ַא טַאנץ מיט צװַײגן
  .ביז די הערנער ֿפון מזבח

  ;און איך װעל דיר דַאנקען,  מַײן גָאט ביסטו28
  .װעל איך דיך דערהײבן – מַײן גָאט

  ,װָארום ער איז גוט,  גיט ַא דַאנק צו יהוה29
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  



  ּתהלים

יטק

  א

  
  , װױל צו די װָאס זײער װעג איז ערלעך1

  .װָאס גײען אין דער ּתורה ֿפון גָאט
  , װױל צו די װָאס היטן זַײנע ָאנזָאגן2

  ,װָאס זוכן אים מיטן גַאנצן הַארצן
  , און זײ טוען ניט קײן אומרעכט3

  .זײ גײען אין זַײנע װעגן
  , הָאסט געבָאטן דַײנע בַאֿפעלן4

  .רזײ ָאּפצוהיטן זײע
  , הלװאי זָאלן ֿפעסט זַײן מַײנע װעגן5

  .צו היטן דַײנע געזעצן
  . דענצמָאל װעל איך זיך ניט שעמען6

  .װען איך קוק אױף ַאלע דַײנע געבָאט
  , איך װעל דיך לױבן מיט רעכטֿפַארטיקײט ֿפון הַארצן7

  .װען איך לערן דַײנע גערעכטע משּפטים
  ; דַײנע געזעצן װעל איך היטן8

  .ך ניט ֿפַארלָאזן ביז גָארזָאלסט מי

  ב
  , מיט װָאס קען ַא יונגער מענטש הַאלטן רײן זַײן װעג9

  ?צו זַײן ָאּפגעהיט לױט דַײן װָארט
  ; מיט מַײן גַאנצן הַארצן הָאב איך דיך געזוכט10

  .לָאז מיך ניט ַאװעקבלָאנדזשען ֿפון דַײנע געבָאט
  ,רט אין מַײן הַארצן הָאב איך בַאהַאלטן דַײן װָא11

  .ּכדי איך זָאל ניט זינדיקן צו דיר
  ;גָאט,  געלױבט ביסטו12

  .לערן מיך דַײנע געזעצן
   מיט מַײנע ליּפן הָאב איך דערצײלט13

  .ַאלע משּפטים ֿפון דַײן מױל
   מיט דעם װעג ֿפון דַײנע ָאנזָאגן הָאב איך מיך געֿפרײט14

  .װי מיט ַאלע עשירות
  , איך טרַאכט ָאן דַײנע בַאֿפעלן15

  .און איך קוק אױף דַײנע װעגן



  ּתהלים

  , מיט דַײנע געזעצן קװיק איך מיך16
  .איך ֿפַארגעס ניט דַײן װָארט

  ג

  ,איך זָאל לעבן,  בַאשער דַײן קנעכט17
  .און איך װעל היטן דַײן װָארט

  איך זָאל זען,  ַאנטּפלעק מַײנע אױגן18
  .די װּונדער ֿפון דַײן ּתורה

  ;ר ערד ַא ֿפרעמדער בין איך אױף דע19
  .ניט ֿפַארבָארג ֿפון מיר דַײנע געבָאט

   צעברָאכן איז מַײן זעל ֿפון גלוסטעניש20
  .נָאך דַײנע משּפטים אין יעטװעדער צַײט

  , שרַײסט ָאן אױף די ֿפַארשָאלטענע מוטװיליקע21
  .װָאס בלָאנדזשען ַאװעק ֿפון דַײנע געבָאט

  , קַײקל ַארָאּפ ֿפון מיר שַאנד און בזיון22
  .רום דַײנע ָאנזָאגן הָאב איך געהיטװָא
  , הגם הַארן זיצן און רעדן קעגן מיר23

  ,טרַאכט דַײן קנעכט ָאן דַײנע געזעצן
  ,דַײנע ָאנזָאגן זַײנען מַײן קװיקונג,  יָא24

  .געבער מַײנע-די עצה

  ד

  ; בַאהעֿפט צום שטױב איז מַײן זעל25
  .לעב מיך אױף לױט דַײן װָארט

  .און דו הָאסט מיר געענטֿפערט,  מַײנע װעגן איך הָאב דערצײלט26
  .לערן מיך דַײנע געזעצן

  , דעם װעג ֿפון דַײנע בַאֿפעלן מַאך מיך ֿפַארשטײן27
  .און איך װעל רעדן ֿפון דַײנע װּונדער

  ; מַײן זעל טרערט ֿפון קומער28
  .ריכט מיך אױף לױט דַײן װָארט

  , דעם װעג ֿפון ליגן טו ָאּפ ֿפון מיר29
  .יט דַײן ּתורה לַײטזעליק מיךאון מ

  , דעם װעג ֿפון אמת הָאב איך אױסגעװײלט30
  .דַײנע משּפטים הָאב איך געהַאלטן ֿפַאר מיר 



  ּתהלים

  ; איך בין בַאהעֿפט ָאן דַײנע ָאנזָאגן31
  .זָאלסט מיך ניט ֿפַארשעמען, גָאט

  , אין דעם װעג ֿפון דַײנע געבָאט טו איך לױֿפן32
  .ַײן הַארץװָארום דו דערברײטערסט מ

  ה

  ,דעם װעג ֿפון דַײנע געזעצן, גָאט,  לערן מיך33
  .און איך װעל אים היטן ביז לעצט

  ,ּכדי איך זָאל היטן דַײן ּתורה,  מַאך מיך ֿפַארשטײן34
  .און זי הַאלטן מיטן גַאנצן הַארצן

  , ֿפיר מיך אין דעם שטעג ֿפון דַײנע געבָאט35
  .װָארום נָאך אים הָאב איך געגַארט

  , נַײג מַײן הַארץ צו דַײנע ָאנזָאגן36
  .און ניט צו גײציקײט

  ; נעם ַאװעק מַײנע אױגן ֿפון קוקן אױף נישטיקײט37
  .אין דַײנע װעגן לעב מיך אױף

   זַײ מקיים צו דַײן קנעכט דַײן צוזָאג38
  .װָאס צו דַײנע ֿפָארכטער

  , טו ָאּפ מַײן שַאנד װָאס איך שרעק מיך דערֿפַאר39
  .ַײנע משּפטים זַײנען גוטװָארום ד

  ;איך הָאב געשמַאכט נָאך דַײנע בַאֿפעלן,  זע40
  .אין דַײן גערעכטיקײט לעב מיך אױף

  ו

  ,גָאט,  און זָאלן קומען דַײנע חסדים אױף מיר41
  ,דַײן הילף לױט דַײן צוזָאג

  ; ַאז איך זָאל קענען ענטֿפערן מַײן לעסטערער ַא װָארט42
  .ַארזיכערט אױף דַײן װָארטװָארום איך הָאב מיך ֿפ

 און זָאלסט ניט ָאּפרַײסן אין גַאנצן ֿפון מַײן מױל דָאס װָארט ֿפון 43
  ,אמת

  .װָארום אױף דַײנע משּפטים הָאב איך געהַארט
  , און איך װעל ּתמיד היטן דַײן ּתורה44

  .אױף אײביק און שטענדיק
   און לָאמיך אומגײן אין דערברײטערניש45



  ּתהלים

  .ַאֿפעלן הָאב איך געזוכטװָארום דַײנע ב
  , און איך װעל רעדן ֿפון דַײנע ָאנזָאגן ֿפַאר מלכים46

  .און איך װעל מיך ניט שעמען
   און איך װעל מיך קװיקן מיט דַײנע געבָאט47

  .װָאס איך הָאב ליב
 און איך װעל אױֿפהײבן מַײנע הענט צו דַײנע געבָאט װָאס איך 48

  ,הָאב ליב
  .ָאן דַײנע געזעצןאון איך װעל טרַאכטן 

  ז
  , געדענק דָאס װָארט צו דַײן קנעכט49

  .װעדליק דו הָאסט מיך געמַאכט הָאֿפן
  , דָאס איז מַײן טרײסט אין מַײן ּפַײן50

  .װָאס דַײן צוזָאג לעבט מיך אױף
  –  די מוטװיליקע הָאבן געשּפעט ֿפון מיר זײער51

  .ֿפון דַײן ּתורה הָאב איך זיך ניט ָאּפגענַײגט
  ,ָאן דַײנע משּפטים ֿפון אײביק ָאן, גָאט,  איך הָאב געדַאכט52

  .און איך הָאב מיך געטרײסט
  , ַא ברענעדיקער צָארן הָאט מיך ָאנגענומען53

  .ֿפון װעגן די רָשעים װָאס ֿפַארלָאזן דַײן ּתורה
   געזַאנגען זַײנען מיר געװען דַײנע געזעצן54

  .אין הױז ֿפון מַײן ֿפַארֿפרעמדטקײט
  ,גָאט,  איך הָאב דערמָאנט בַײ נַאכט דַײן נָאמען55

  .און איך הָאב געהיט דַײן ּתורה
  : דָאס הָאב איך געהַאט56

  .װָאס איך הָאב געהַאלטן דַײנע בַאֿפעלן

  ח

  ,הָאב איך געזָאגט, גָאט,  מַײן טײל57
  .איז צו היטן דַײנע װערטער

  : איך הָאב געבעטן בַײ דיר מיטן גַאנצן הַארצן58
  .לַײטזעליק מיך לױט דַײן צוזָאג

  , איך הָאב בַארעכנט מַײנע װעגן59
  .און געקערט מַײנע ֿפיס צו דַײנע ָאנזָאגן



  ּתהלים

   איך הָאב זיך געאַײלט און ניט געזַאמט60
  .צו היטן דַײנע געבָאט

  –  די שטריק ֿפון די רָשעים הָאבן מיך ַארומגעקניּפט61
  .דַײן ּתורה הָאב איך ניט ֿפַארגעסן

   הַאלבע נַאכט שטײ איך אױף דיר צו דַאנקען62
  .ֿפַאר דַײנע גערעכטע משּפטים

  , ַא חֿבר בין איך צו ַאלע װָאס ֿפָארכטן דיך63
  .און צו די װָאס היטן דַײנע בַאֿפעלן

  ;איז ֿפול די ערד, גָאט,  דַײן ֶחסד64
  .לערן מיך דַײנע געזעצן

  ט
  , הָאסט געטָאן גוטס מיט דַײן קנעכט65

  .לױט דַײן װָארט, גָאט
  , װױלֿפַארשטַאנדיקײט און װיסן לערן מיך66

  .װָארום איך גלױב אין דַײנע געבָאט
  , אײדער איך הָאב געליטן ֿפלעג איך ֿפַארזען67

  .ָאבער ַאצונד טו איך היטן דַײן װָארט
  ; ַא גוטער ביסטו און ַא בַאגיטיקער68

  .לערן מיך דַײנע געזעצן
  ; ָאנגעשמירט אױף מיר ליגן די מוטװיליקע הָאבן69

  .איך היט מיטן גַאנצן הַארצן דַײנע בַאֿפעלן
  ; ֿפַארשטָאּפט װי ֿפעטס איז זײער הַארץ70

  .איך הָאב מיך געקװיקט מיט דַײן ּתורה
  , װױל איז צו מיר װָאס איך בין געּפַײניקט געװָארן71

  .ּכדי איך זָאל לערנען דַײנע געזעצן
  רה ֿפון דַײן מױל מיר איז בעסער די ּתו72

  .אײדער טױזנטן גָאלד און זילבער

  י

  ; דַײנע הענט הָאבן מיך געשַאֿפן און מיך געֿפורעמט73
  .ּכדי איך זָאל לערנען דַײנע געבָאט, מַאך מיך ֿפַארשטײן

  , דַײנע ֿפָארכטער װעלן מיך זען און זיך ֿפרײען74
  .װָארום אױף דַײן װָארט הָאב איך געהַארט



  ּתהלים

  ,ַאז גערעכט זַײנען דַײנע משּפטים,  גָאט, איך װײס75
  .און אױס טרַײשַאֿפט הָאסטו מיך געּפַײניקט

  ,דַײן ֶחסד מיך צו טרײסטן, איך בעט דיך,  זָאל זַײן76
  .ַאזױ װי דַײן צוזָאג צו דַײן קנעכט

  ,ּכדי איך זָאל לעבן,  זָאל קומען אױף מיר דַײן דערבַארימונג77
  . קװיקונגװָארום דַײן ּתורה איז מַײן

װַײל זײ הָאבן מיך ,  זָאלן ֿפַארשעמט װערן די מוטװיליקע78
  ;געקריװדעט אומנישט

  .איך װעל טרַאכטן ָאן דַײנע בַאֿפעלן
  , זָאלן זיך קערן צו מיר די װָאס ֿפָארכטן דיך79

  .און די װָאס װײסן דַײנע ָאנזָאגן
  , זָאל מַײן הַארץ זַײן גַאנץ אין דַײנע געזעצן80

  .ך זָאל ניט ֿפַארשעמט װערןּכדי אי

  כ

  , מַײן זעל גײט אױס נָאך דַײן הילף81
  .אױף דַײן װָארט טו איך הַארן

  , מַײנע אױגן גײען אױס נָאך דַײן צוזָאג82
  ? װען װעסטו מיך טרײסטן: ַאזױ צו זָאגן

  , הגם איך בין געװָארן װי ַא לָאגל אין רױך83
  .הָאב איך דַײנע געזעצן ניט ֿפַארגעסן

  ? װי ֿפיל זַײנען די טעג ֿפון דַײן קנעכט84
  ?װען װעסטו ַא משּפט טָאן אױף מַײנע נָאכיָאגער

  , די מוטװיליקע הָאבן מיר געגרָאבן גריבער85
  .װָאס איז ניט לױט דַײן ּתורה

  ; ַאלע דַײנע געבָאט זַײנען װָארהַאֿפטיק86
  .העלף מיך; אומנישט הָאבן זײ מיך גערודֿפט

  , שיר ֿפַארלענדט אױף דער ערד זײ הָאבן מיך87
  .ָאבער איך הָאב ניט ֿפַארלָאזן דַײנע בַאֿפעלן

  , לעב מיך אױף לױט דַײן ֶחסד88
  .היטן דעם ָאנזָאג ֿפון דַײן מױלאון איך װעל 



  ּתהלים

  ל

  ,גָאט,  אױף אײביק89
  .בַאשטײט דַײן װָארט אין הימל

  ;דורות איז דַײן טרַײשַאֿפט- אױף ָדור90
  .און זי שטײט, ט די ערדהָאסט בַאֿפעסטיק

  , לױט דַײנע געזעצן שטײען זײ הַײנט91
  .װָארום ַאלע זַאכן זַײנען דַײנע קנעכט

  , װען ניט דַײן ּתורה איז מַײן קװיקונג92
  .װָאלט איך אונטערגעגַאנגען אין מַײן ּפַײן

  , איך װעל אײביק ניט ֿפַארגעסן דַײנע בַאֿפעלן93
  .עלעבטװָארום מיט זײ הָאסטו מיך אױֿפג

  ,העלף מיך,  דַײנער בין איך94
  .װָארום דַײנע בַאֿפעלן הָאב איך געֿפָארשט

  ;מיך אונטערצוברענגען,  די רָשעים הָאבן אױסגעקוקט אױף מיר95
  .איך קליג מיך אין דַײנע ָאנזָאגן

  –  צו יעטװעדער שטרעבונג הָאב איך געזען ַאן ענד96
  .דַײנע געבָאט זַײנען ברײט ביז גָאר

  מ

  ! װי ליב איך הָאב דַײן ּתורה97
  .ַא גַאנצן טָאג איז זי מַײן טרַאכטונג

  , קליגער ֿפון מַײנע ֿפַײנט מַאכן מיך דַײנע געבָאט98
  .װָארום זײ זַײנען אײביק בַײ מיר

  , ֿפון ַאלע מַײנע לערער בין איך ֿפַארשטַאנדיקער99
  .װָארום דַײנע ָאנזָאגן זַײנען מַײן טרַאכטונג

  ,ֿפון זקנים ֿפַארשטײ איך מער 100
  .װַײל דַײנע בַאֿפעלן הָאב איך געהַאלטן

  , ֿפון יעטװעדער בײזן װעג ֿפַארמַײד איך מַײנע ֿפיס101
  .ּכדי איך זָאל היטן דַײן װָארט

  , ֿפון דַײנע געזעצן הָאב איך ניט ָאּפגעקערט102
  .װָארום דו הָאסט מיך געלערנט

  ,ו מַײן גומען װי זיס זַײנען דַײנע װערטער צ103
  !מער ֿפון הָאניק ֿפַאר מַײן מױל



  ּתהלים

  , ֿפון דַײנע בַאֿפעלן װער איך ֿפַארשטַאנדיק104
  .דרום הָאב איך ֿפַײנט יעטװעדער װעג ֿפון ליגן

  נ

  , ַא ליכט ֿפַאר מַײן ֿפוס איז דַײן װָארט105
  .און ַא ליכטיקײט ֿפַאר מַײן שטעג

  ,עװעןאון הָאב מקיים ג,  איך הָאב געשװָארן106
  .צו היטן דַײנע גערעכטע משּפטים

  , איך בין געדריקט ביז גָאר107
  .לעב מיך אױף לױט דַײן װָארט, גָאט
  ,גָאט, איך בעט דיך,  די ֿפרַײגָאבן ֿפון מַײן מױל בַאװיליק108

  .און דַײנע משּפטים לערן מיך
  , מַײן נֿפש איז ּתמיד אין מַײן הַאנט109

  .ניט ֿפַארגעסןָאבער דַײן ּתורה הָאב איך 
  , די רָשעים הָאבן מיר ַא ּפַאסטקע געשטעלט110

  .ָאבער ֿפון דַײנע בַאֿפעלן הָאב איך ניט ַאװעקגעבלָאנדזשעט
  , איך הָאב געמַאכט דַײנע ָאנזָאגן ֿפַאר מַײן אײביקער ַארב111

  .װָארום זײ זַײנען די ֿפרײד ֿפון מַײן הַארצן
  ו טָאן דַײנע געזעצן איך הָאב גענַײגט מַײן הַארץ צ112

  .ּתמיד ביז לעצט

  ס

  , צװײֿפלער הָאב איך ֿפַײנט113
  .נָאר דַײן ּתורה הָאב איך ליב

  , מַײן ֿפַארבָארגעניש און מַײן שילד ביסטו114
  .אױף דַײן װָארט טו איך הַארן

  ,איר שלעכטסטוער,  קערט אַײך ָאּפ ֿפון מיר115
  .גָאטּכדי איך זָאל היטן די געבָאט ֿפון מַײן 

  ,ּכדי איך זָאל לעבן,  הַאלט מיך אױף לױט דַײן צוזָאג116
  .און לָאז מיך ניט ֿפַארשעמט װערן אין מַײן הָאֿפענונג

  ,און לָאמיך געהָאלֿפן װערן,  לען מיך אונטער117
  .און איך װעל מיך ּתמיד ֿפַארנעמען מיט דַײנע געזעצן

  ,ון דַײנע געזעצן ֿפַארַאכטסט ַאלע װָאס בלָאנדזשען ַאװעק ֿפ118
  .װָארום אומזיסט איז זײער ָאּפנַארעניש



  ּתהלים

  , װי ּפסולת שַאֿפסטו ָאּפ ַאלע רָשעים ֿפון דער ערד119
  .דרום הָאב איך ליב דַײנע ָאנזָאגן

  , מַײן לַײב שױדערט ֿפון ַאנגסט ֿפַאר דיר120
  .און ֿפַאר דַײנע משּפטים הָאב איך מורא

  ע
  ;ן גערעכטיקײט איך הָאב געטָאן רעכט או121

  .זָאלסט מיך ניט איבערלָאזן צו מַײנע דריקער
  , שטעל זיך אַײן ֿפַאר דַײן קנעכט צום גוטן122

  .ַאז מיך זָאלן ניט דריקן די מוטװיליקע
  , מַײנע אױגן גײען אױס נָאך דַײן הילף123

  .און נָאך דעם װָארט ֿפון דַײן גערעכטיקײט
  , טו מיט דַײן קנעכט לױט דַײן ֶחסד124

  .און דַײנע געזעצן לערן מיך
  ,מַאך מיך ֿפַארשטײן;  דַײן קנעכט בין איך125

  .ּכדי איך זָאל װיסן דַײנע ָאנזָאגן
  ; עס איז צַײט ֿפַאר גָאט צו טָאן126

  .זײ הָאבן ֿפַארשטערט דַײן ּתורה
  ,איך הָאב ליב דַײנע געבָאט,  ֿפַאר װָאר127

  .מער ֿפון גָאלד און ֿפון גינגָאלד
  ; דרום הַאלט איך ֿפַאר ריכטיק ַאלע ּכלערלײ בַאֿפעלן128

  .יעטװעדער װעג ֿפון ליגן הָאב איך ֿפַײנט

  ֿפ

  , װּונדערלעך זַײנען דַײנע ָאנזָאגן129
  .דרום היט זײ מַײן זעל

  , די ַאנטּפלעקונג ֿפון דַײנע װערטער מַאכט ליכטיק130
  .זי מַאכט ֿפַארשטַאנדיק דעם נַארן

  ,ֿפגעשּפַארט מַײן מױל און געלעכצט איך הָאב אױ131
  .װָארום נָאך דַײנע געבָאט הָאב איך געגַארט

  ,און לַײטזעליק מיך,  קער זיך צו מיר132
  .װי עס איז רעכט צו די װָאס הָאבן ליב דַײן נָאמען

  , ֿפעסטיק מַײנע טריט מיט דַײן װָארט133
  .און לָאז ניט געװעלטיקן איבער מיר קײן אומרעכט



  ּתהלים

  ,ז מיך אױס ֿפון דער דריקונג ֿפון מענטשן לײ134
  .ּכדי איך זָאל היטן דַײנע בַאֿפעלן

  , דערלַײכט דַײן ּפנים אױף דַײן קנעכט135
  .און לערן מיך דַײנע געזעצן

  , בעכן װַאסער הָאבן ֿפַארגָאסן מַײנע אױגן136
  .איבער די װָאס הָאבן ניט געהיט דַײן ּתורה

  צ

  ,גָאט,  גערעכט ביסטו137
  .ון רעכטֿפַארטיק זַײנען דַײנע משּפטיםא

  , הָאסט בַאֿפױלן מיט גערעכטיקײט דַײנע ָאנזָאגן138
  .און מיט געטרַײשַאֿפט ביז גָאר

   מיך הָאט אומגעברַאכט מַײן ערגערניש139
  .װַײל מַײנע ֿפַײנט הָאבן ֿפַארגעסן דַײנע װערטער

  , געלַײטערט איז דַײן װָארט ביז גָאר140
  .עכט הָאט עס ליבאון דַײן קנ

  –  קלײן בין איך און ֿפַארַאכט141
  .דַײנע בַאֿפעלן הָאב איך ניט ֿפַארגעסן

  , דַײן גערעכטיקײט איז אײביק גערעכט142
  .און דַײן ּתורה איז אמת

  –  נױט און ַאנגסט הָאבן מיך געטרָאֿפן143
  .דַײנע געבָאט זַײנען מַײנע קװיקונגען

  ;זָאגן אױף אײביק גערעכט זַײנען דַײנע ָאנ144
  .ּכדי איך זָאל לעבן, מַאך מיך ֿפַארשטײן

  ק
  ; איך הָאב גערוֿפן מיטן גַאנצן הַארצן145

  .דַײנע געזעצן װעל איך הַאלטן; גָאט, ענטֿפער מיר
  ,העלף מיך,  איך רוף דיך146

  .און איך װעל היטן דַײנע ָאנזָאגן
  ; איך הָאב מיך געֿפעדערט בַאגינען און געשרִיען147

  .אױף דַײן װָארט הָאב איך געהַארט
  , מַײנע אױגן זַײנען ֿפַארױסגעלָאֿפן די נַאכטװַאכן148

  .צו טרַאכטן ָאן דַײן װָארט



  ּתהלים

  , הער צו מַײן ָקול לױט דַײן ֶחסד149
  .לעב מיך אױף ַאזױ װי דַײן שטײגער, גָאט
  ; עס גענענען די װָאס יָאגן זיך נָאך שענדלעכקײט150

  .זַײנען זײ װַײטֿפון דַײן ּתורה 
  ,גָאט,  דו ביסט נָאנט151

  .און ַאלע דַײנע געבָאט זַײנען אמת
  , ֿפון לַאנג ָאן הָאב איך געװּוסט ֿפון דַײנע ָאנזָאגן152

  .ַאז דו הָאסט זײ אױף אײביק געגרונטֿפעסט

  ר
  ,און דערלײז מיך,  זע מַײן ּפַײן153

  .װָארום דַײן ּתורה הָאב איך ניט ֿפַארגעסן
  ,און לײז מיך אױס, ריג מַײן קריג ק154

  .לױט דַײן צוזָאג לעב מיך אױף
  , װַײט איז ֿפון רָשעים הילף155

  .װַײל דַײנע געזעצן זוכן זײ ניט
  ;גָאט,  דַײן דערבַארימונג איז גרױס156

  .לעב מיך אױף ַאזױ װי דַײן שטײגער
  –  ֿפיל זַײנען מַײנע נָאכיָאגער און מַײנע דריקער157

  . ָאנזָאגן הָאב איך זיך ניט ָאּפגענַײגטֿפון דַײנע
  , איך הָאב געזען די ֿפעלשער און זיך געקריגט מיט זײ158

  .װָאס זײ הָאבן דַײן װָארט ניט געהיט
  ; זע ַאז דַײנע בַאֿפעלן הָאב איך ליב159
  .לעב מיך אױף לױט דַײן ֶחסד, גָאט
  , דער עיקר ֿפון דַײן װָארט איז אמת160

  .יז ַאל דַײן גערעכטער משּפטאון אױף אײביק א

  ש
  , הַארן הָאבן מיך גערודֿפט ֿפַאר אומזיסט161

  .ָאבער ֿפַאר דַײנע װערטער הָאט געַאנגסט מַײן הַארץ
  , איך ֿפרײ זיך איבער דַײן װָארט162

  .װי אײנער װָאס געֿפינט ַא סך רױב
  , ליגן הָאב איך ֿפַײנט און ֿפַאראומװערדיק163

  .ך ליבדַײן ּתורה הָאב אי



  ּתהלים

כק

   זיבן מָאל ַא טָאג לױב איך דיך164
  .ֿפַאר דַײנע גערעכטע משּפטים

  , גרױס ֿפריד איז ֿפַאר די ליבהָאבער ֿפון דַײן ּתורה165
  .און ניטָא ֿפַאר זײ קײן שטרױכלונג

  ,גָאט,  איך הָאב אױסגעקוקט אױף דַײן הילף166
  .און דַײנע געבָאט הָאב איך געטָאן

  ,עהיט דַײנע ָאנזָאגן מַײן זעל הָאט ג167
  .און איך הָאב זײ ליב זײער

  , איך הָאב געהיט דַײנע בַאֿפעלן און דַײנע ָאנזָאגן168
  .װָארום ַאלע מַײנע װעגן זַײנען ֿפַאר דיר

  ת
  ;גָאט,  זָאל גענענען מַײן געשרײ ֿפַאר דיר169

  .לױט דַײן װָארט, מַאך מיך ֿפַארשטײן
  ; דיר זָאל קומען מַײן געבעט ֿפַאר170

  .זַײ מיך מציל לױט דַײן צוזָאג
  , מַײנע ליּפן װעלן שטרָאמען מיט לױב171

  .ַאז דו װעסט מיך לערנען דַײנע געזעצן
  , מַײן צונג װעט זינגען דַײן װָארט172

  .װָארום ַאלע דַײנע געבָאט זַײנען גערעכטיקײט
  , זָאל דַײן הַאנט זַײן מיר צו הילף173

  .ב איך אױסדערװײלטװָארום דַײנע בַאֿפעלן הָא
  ,גָאט,  איך הָאב געשמַאכט נָאך דַײן ישועה174

  .און דַײן ּתורה איז מַײן קװיקונג
  ,און דיך לױבן,  זָאל לעבן מַײן זעל175

  .און זָאלן דַײנע משּפטים מיך העלֿפן
  ; איך הָאב געבלָאנדזשעט װי ַא ֿפַארלָארענע שָאף176

  .בָאט הָאב איך ניט ֿפַארגעסןװָארום דַײנע גע, זוך אױף דַײן קנעכט

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  ,אין מַײן נױט הָאב איך גערוֿפן צו גָאט

  .און ער הָאט מיר געענטֿפערט
  זַײ מציל מַײן זעל,  גָאט2



  ּתהלים

כאק

  .ֿפון דער צונג ֿפון בַאטרוג, ֿפון דער ליּפ ֿפון ליגן
  ,יר צולײגןאון װָאס װעט מען ד,  װָאס װעט מען דיר געבן3

  ?דו צונג ֿפון בַאטרוג
  ,ֿפַײלן- שַארֿפע גיבור4

  .מיט קױלן ֿפון בעזעמבײמלעך

  ,װָאס איך הַאלט זיך אױף אין ֶמֶשך,  װײ מיר5
  .װָאס איך װױן בַײ די געצעלטן ֿפון ֵקדר

   לַאנג הָאט זיך ָאנגעװױנט מַײן זעל6
  .בַײ דעם ׂשונא ֿפון שלום

  , איך בין לױטער שלום7
  .זַײנען זײ ֿפַאר מלחמה, ַאז איך רעדָאבער 

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  : איך הײב אױף מַײנע אױגן צו די בערג2

  ?ֿפון װַאנען װעט קומען מַײן הילף
  ,מַײן הילף איז ֿפון גָאט

  .דעם בַאשעֿפער ֿפון הימל און ערד

  ; ניט לָאזן װעט ער זיך אױסגליטשן דַײן ֿפוס3
  .ן װעט דַײן היטערניט שלומער

  עס שלומערט ניט און שלָאֿפט ניט,  זע4
  .דער היטער ֿפון יׂשראל

  , גָאט איז דַײן היטער5
  ;גָאט איז דַײן שָאטן בַײ דַײן רעכטער הַאנט

  , בַײ טָאג װעט די זון דיך ניט שלָאגן6
  .און ניט בַײ נַאכט די לֿבנה

  , גָאט װעט דיך בַאהיטן ֿפון ַאלעם בײז7
  .בַאהיטן דַײן זעלער װעט 

  , גָאט װעט היטן דַײן גײן און דַײן קומען8
  .ֿפון ַאצונד און ביז אײביק



  ּתהלים

כבק

כגק

  .ֿפון ָדִודן;  ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  :איך ֿפרײ זיך ַאז מע זָאגט מיר

  .לָאמיר גײן אין גָאטס הױז
   אונדזערע ֿפיס שטײען2

  ;ירושלים, אין דַײנע טױערן
   איז אױֿפגעבױט ירושלים װָאס3

  ;װי ַא שטָאט װָאס איז זיך בַאהעֿפט אין אײנעם
  , װָאס ַאהין גײען ַארױף די שֿבטים4

  ,די שֿבטים ֿפון ָיה
  ,ֿפַאר ַאן עדות צו יׂשראל

  .צו דַאנקען דעם נָאמען ֿפון גָאט
  , װָארום דָארטן שטײען טרָאנען ֿפון משּפט5

  .די טרָאנען ֿפון ָדִודס הױז

  ;דעם שלום ֿפון ירושלים בעט ֿפַאר 6
  .זָאלן אין ַשלוה זַײן ַאלע דַײנע ליבהָאבער

  , זָאל זַײן שלום אין דַײן מױער7
  .ַשלוה אין דַײנע ּפַאלַאצן

   ֿפון װעגן מַײנע ברידער און מַײנע חֿברים8
  !שלום אין דיר: לָאמיך זָאגן

   ֿפון װעגן דעם הױז ֿפון יהוה אונדזער גָאט9
  .װינטש איך דיר גוטס

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  ,צו דיר הײב איך אױף מַײנע אױגן

  .דו װָאס טרָאנסט אין די הימלען
  װי די אױגן ֿפון קנעכט,  זע2

  ,צו דער הַאנט ֿפון זײער הַאר
  װי די אױגן ֿפון ַא דינסט

  ,צו דער הַאנט ֿפון איר הַארינטע
  ,ר גָאטַאזױ זַײנען אונדזערע אױגן צו יהוה אונדזע

  .ביז ער װעט אונדז לַײטזעליקן



  ּתהלים

כדק

כהק

  ,לַײטזעליק אונדז, גָאט,  לַײטזעליק אונדז3
  .װָארום איבערזַאט זַײנען מיר מיט ֿפַארַאכטונג

   איבערזַאט איז אונדזער זעל4
  ,מיט דעם געשּפעט ֿפון די רוִיקע

  .מיט דער ֿפַארַאכטונג ֿפון די הָאֿפערדיקע דריקער

  

  .ֿפון ָדִודן;  ַארױֿפגַאנגען ַא געזַאנג ֿפון די1
  –  װען ניט גָאט װָאס איז געװען מיט אונדז2

  – זָאל נון זָאגן יׂשראל
  ,װען ניט גָאט װָאס איז געװען מיט אונדז

  ,בעת מענטשן זַײנען אױֿפגעשטַאנען אױף אונדז
  , דענצמָאל װָאלטן זײ אונדז לעבעדיקערהײט אַײנגעשלונגען3

  ;ימט אױף אונדזװען זײער צָארן הָאט געגר
  , דענצמָאל װָאלטן אונדז די װַאסערן ֿפַארֿפלײצט4

  ;דער טַײך װָאלט ַאריבערגעגַאנגען איבער אונדזער זעל
   דענצמָאל װָאלטן ַאריבער איבער אונדזער זעל5

  .די מוטװיליקע װַאסערן

  , געלױבט איז גָאט6
  װָאס ער הָאט אונדז ניט געגעבן

  .ֿפַאר רױב צו זײערע צײן
  ונדזער זעל איז ַאנטרונען געװָארן װי ַא ֿפױגל א7

  ;ֿפון די ֿפַאנגערס ּפַאסטקע
  ,די ּפַאסטקע איז צעברָאכן געװָארן
  .און מיר זַײנען ַאנטרונען געװָארן

  , אונדזער הילף איז אין נָאמען ֿפון גָאט8
  .דעם בַאשעֿפער ֿפון הימל און ערד

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  װָאס ֿפַארזיכערן זיך אױף גָאטדי 

  ,זַײנען ַאזױ װי בַארג ִציון
  ;װָאס רירט זיך ניט

  .אײביק ֿפַארבלַײבט ער



  ּתהלים

כוק

  ,ַארום איר זַײנען בערג –  ירושלים2
  ,און גָאט איז ַארום זַײן ֿפָאלק

  .ֿפון ַאצונד און ביז אײביק
   װָארום דער שטעקן ֿפון שלעכטיקײט װעט ניט רוען3

  ,ן די גערעכטעאױף דעם גורל ֿפו
  ּכדי די גערעכטע זָאלן ניט אױסשטעקן

  .אין אומגערעכטיקײט זײערע הענט

  ,די גוטע, גָאט,  בַאגיטיק4
  .און די װָאס זַײנען רעכטֿפַארטיק אין זײערע הערצער

  , ָאבער די װָאס נַײגן זיך אױף זײערע קרומע װעגן5
  .זײ װעט גָאט ַאװעקֿפירן מיט די טוער ֿפון אומרעכט

  !ם אױף יׂשראלשלו

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  ,ַאז גָאט הָאט אומגעקערט די אומקערונג ֿפון ִציון

  .זַײנען מיר געװען װי אין ָחלום
  , דענצמָאל איז ֿפול געװָארן אונדזער מױל מיט געלעכטער2

  ;און אונדזער צונג מיט געזַאנג
  :ערדענצמָאל הָאט מען געזָאגט צװישן די ֿפעלק

  .גרױס געטָאן הָאט גָאט מיט די דָאזיקע
  , גרױס געטָאן הָאט גָאט מיט אונדז3

  .מיר זַײנען דערֿפרײט געװָארן

  .װידער אױף, גָאט,  ריכט אונדז4
  .װי שטרָאמען אין טרוקענעם לַאנד

  , די װָאס זײען מיט טרערן5
  .זָאלן שנַײדן מיט געזַאנג

   גײן גײט און װײנט6
  ,דעם אױסשיט ֿפון זריעהדער װָאס טרָאגט 

  ָאבער קומען זָאל קומען מיט געזַאנג
  .דער װָאס טרָאגט זַײנע גַארבן

  



  ּתהלים

כזק

כחק

  .ֿפון שלמהן;  ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  ,ַאז גָאט בױט ניט ַא הױז

  ;אומזיסט מִיען זיך זַײנע בױערס אױף אים
  ,ַאז גָאט היט ניט ַא שטָאט
  .אומזיסט װַאכט דער שומר

  ,איר װָאס ֿפעדערט אַײך אױֿפצושטײן, אומזיסט אַײך 2
  ,אױף שּפעט-װָאס זיצט

  ;װָאס עסט ברױט מיט מַאטערניש
  .ַאזױ װָאס גיט ער זַײן בַאליבטן אין שלָאף

  ,די ַארב ֿפון גָאט זַײנען קינדער,  זע3
  .דער ׂשַכר איז ֿפרוכט ֿפון לַײב

  , װי ֿפַײלן אין דער הַאנט ֿפון ִגבור4
  .נען קינדער ֿפון דער יוגנטַאזױ זַײ

   װױל צו דעם מַאן5
  !װָאס הָאט ָאנגעֿפילט זַײן ֿפַײלבַײטל מיט זײ

  ,זײ װעלן ניט ֿפַארשעמט װערן
  .ַאז זײ װעלן רעדן מיט די ֿפַײנט אין טױער

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  ,װױל צו איטלעכן װָאס ֿפָארכט גָאט

  .װָאס גײט אין זַײנע װעגן
  , די מי ֿפון דַײנע הענט ַאז דו עסט2

  .און גוט איז צו דיר, װױל איז צו דיר
  , דַײן װַײב װי ַא ֿפרוכטיקער װַײנשטָאק3

  ;אין די װינקלען ֿפון דַײן הױז
  ,דַײנע קינדער װי אײלבערטֿפלַאנצן

  .רונד ַארום דַײן טיש
  ָאט ַאזױ װערט געבענטשט,  יָא4

  .דער מַאן װָאס ֿפָארכט גָאט
  , גָאט זָאל דיך בענטשן ֿפון ִציון5

  און זע דָאס גוטס ֿפון ירושלים
  ; ַאלע טעג ֿפון דַײן לעבן



  ּתהלים

כטק

לק

  . און זע קינדער בַײ דַײנע קינדער6
  !שלום אױף יׂשראל

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  – ֿפיל הָאבן זײ מיך געדריקט ֿפון מַײן יוגנט

  – זָאל נון זָאגן יׂשראל
  ,בן זײ מיך געדריקט ֿפון מַײן יוגנט ֿפיל הָא2

  .און הָאבן מיך ניט בַײגעקומען
  , אױף מַײן רוקן הָאבן ַאקערער געַאקערט3

  .זײ הָאבן לַאנג געמַאכט זײערע בײטן
   גָאט דער גערעכטער4

  .הָאט דורכגעהַאקט די שטריק ֿפון די רָשעים
   זיך שעמען און ָאּפטרעטן ַאהינטער5

  . ֿפון ִציוןװעלן ַאלע ָׂשונאים
  , זײ װעלן זַײן װי גרָאז ֿפון דעכער6

  ;איז עס ֿפַארטריקנט, װָאס אײדער עס איז ַארױס
  , װָאס דער שניטער ֿפילט ניט דערמיט זַײן הַאנט7

  ;און דער גַארבנבינדער זַײן בוזעם
  : און די ֿפַארבַײגײער זָאגן ניט8

  !גָאטס ברכה אױף אַײך
  .ון גָאטמיר בענטשן אַײך אין נָאמען ֿפ

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  .גָאט, ֿפון די טיֿפענישן רוף איך דיך

  ;הער צו מַײן ָקול,  גָאט2
  זָאלן דַײנע אױערן זַײן ֿפַארנעמיק
  .צו דעם ָקול ֿפון מַײנע געבעטן

  ,זָאלסט ַאכטן אױף זינד, גָאט,  ַאז דו3
  ?קען בַאשטײן, גָאט, װער

  ,איז ֿפַארגעבונג װָארום בַײ דיר 4
  .דרום װערסטו געֿפָארכט

  , איך הָאב געהָאֿפט אױף גָאט5



  ּתהלים

לאק

לבק

  ,געהָאֿפט הָאט מַײן זעל
  .און אױף זַײן װָארט הָאב איך געהַארט

   מַײן זעל קוקט אױס אױף גָאט6
  ,מער װי װעכטער אױף ֿפרימָארגן

  .װעכטער אױֿפן ֿפרימָארגן
  ,אױף גָאט, יׂשראל,  הַאר7

  , איז גענָאדװָארום בַײ גָאט
  .און בַײ אים איז גרױס אױסלײזונג

   און ער װעט אױסלײזן יׂשראל8
  .ֿפון ַאלע זַײנע זינד

  

  .ֿפון ָדִודן;  ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  ,ניט הָאֿפערדיק איז מַײן הַארץ, גָאט

  ,און ניט דערהױבן זַײנען מַײנע אױגן
  און איך בין ניט אומגעגַאנגען מיט זַאכן

  .צו גרױס און ֿפַארהױלן ֿפון מיר
  איך הָאב בַארוט און אַײנגעשטילט מַײן זעל,  ֿפַאר װָאר2

  ;ַאזױ װי ַאן ַאנטװױנטער בַײ זַײן מוטער
  .ַאזױ װי ַאן ַאנטװױנטער איז בַײ מיר מַײן זעל

  אױף גָאט, יׂשראל,  הַאר3
  .ֿפון ַאצונד און ביז אײביק

  

  .נגען ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַא1
  ָדִודן, גָאט, געדענק
  .ַאל זַײן ּפלָאגן זיך

  , װי ער הָאט געשװָארן צו גָאט2
  :ַא נדר געטָאן צום מַאכטיקן ֿפון יעקֿב

  , אױב איך װעל קומען אין געצעלט ֿפון מַײן הױז3
  ,אױב איך װעל ַארױף אױף דעם בעט ֿפון מַײן געלעגער

  , אױב איך װעל געבן שלָאף צו מַײנע אױגן4
  , מַײנע ברעמען שלומערצו



  ּתהלים

  , ביז איך װעל געֿפינען ַאן ָארט ֿפַאר גָאט5
  !ַא װױנונג ֿפַאר דעם מַאכטיקן ֿפון יעקֿב

  ,מיר הָאבן געהערט ַאז עס איז אין ֶאֿפָרת,  זע6
  .מיר הָאבן עס געֿפונען אין ֿפעלד ֿפון ַיַער

  , לָאמיר קומען צו זַײן װױנונג7
  .סבענקללָאמיר זיך בוקן צו זַײן ֿפו

  ,צו דַײן רו, גָאט,  שטײ אױף8
  .דו און דער ָארון ֿפון דַײן שטַארקײט

  , דַײנע ּכהנים זָאלן זיך ָאנקלײדן אין גערעכטיקײט9
  .און דַײנע ֿפרומע זָאלן זינגען

  , ֿפון װעגן ָדִודן דַײן קנעכט10
  .זָאלסט ניט ָאּפשטױסן דעם ּפנים ֿפון דַײן געזַאלבטן

  ,געשװָארן צו ָדִודן גָאט הָאט אמת 11
  :ער װעט זיך ניט ָאּפקערן דערֿפון

  ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון דַײן לַײב
  .װעל איך זעצן אױף דַײן טרָאן

  , אױב דַײנע זין װעלן היטן מַײן בונד12
  ,און מַײן געזעץ װָאס איך װעל זײ לערנען

  װעלן אױך זײערע זין ביז אײביק
  .זיצן אױף דַײן טרָאן

  ,ָאט אױסדערװײלט ִציון װָארום גָאט ה13
  :זי געגלוסט ֿפַאר זַײן װױנונג

  , דָאס איז מַײן רּוונג ביז אײביק14
  .װַײל איך גלוסט זי, דָא װעל איך זיצן

  , בענטשן װעל איך בענטשן איר שּפַײז15
  .אירע בַאדערֿפטיקע װעל איך זעטן מיט ברױט

  , און אירע ּכהנים װעל איך ָאנקלײדן אין הילף16
  .ען װעלן זינגען אירע ֿפרומעאון זינג

  , דָארטן װעל איך מַאכן שּפרָאצן ַא הָארן ֿפַאר ָדִודן17
  .איך הָאב ָאנגעברײט ַא ליכט ֿפַאר מַײן געזַאלבטן

  , זַײנע ֿפַײנט װעל איך ָאנקלײדן אין שַאנד18
  .און אױף אים װעט שַײנען זַײן קרױן

  



  ּתהלים

לגק

לדק

להק

  ,ִודןֿפון ָד;  ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  װי גוט און װי ליב, זע

  .איז דָאס זיצן ֿפון ברידער בַאנַאנד
  , ַאזױ װי טַײער אײל אױֿפן קָאּפ2

  – װָאס נידערט ַארָאּפ אױף דער בָארד
  ,אױף דער בָארד ֿפון ַאהרֹנען

  ; װָאס נידערט אױֿפן קָאלנער ֿפון זַײנע קלײדער
  טױ װָאס נידערט- ַאזױ װי דער חרמון3

  ;ֿפון ִציוןאױף די בערג 
  ,װָארום דָארטן הָאט גָאט בַאֿפױלן ַא ברכה

  .לעבן ביז אײביק

  

  . ַא געזַאנג ֿפון די ַארױֿפגַאנגען1
  ,ַאלע קנעכט ֿפון גָאט, בענטשט גָאט, ֿפַאר װָאר

  .װָאס שטײט אין גָאטס הױז אין די נעכט
  , הײבט אױף אַײערע הענט צום הײליקטום2

  .און בענטשט גָאט
  ,ָאל דיך ֿפון ִציון גָאט בענטשן ז3

  .דער בַאשעֿפער ֿפון הימל און ערד

  

  . ַהְללּוָיה1
  ,לױבט דעם נָאמען ֿפון גָאט

  ,איר קנעכט ֿפון גָאט, לױבט
  , װָאס שטײט אין הױז ֿפון יהוה2

  .אין די הױֿפן ֿפון אונדזער גָאטס הױז
  , לױבט גָאט װָארום גָאט איז גוט3

  .ם ער איז ליבװָארו, זינגט צו זַײן נָאמען
  , װָארום גָאט הָאט אױסדערװײלט ֿפַאר זיך יעקֿב4

  .יׂשראל ֿפַאר זַײן בַאזונדער אײגנס

  , װָארום איך װײס ַאז יהוה איז גרױס5
  .און אונדזער הַאר איבער ַאלע געטער

  ,טוט ער,  ַאלץ װָאס גָאט בַאגערט6



  ּתהלים

  ,אין הימל און אױף דער ערד
  .אין די ימען און ַאלע ּתהומען

  , ער ברענגט אױף װָאלקנס ֿפון עק ערד7
  ,ער מַאכט בליצן צום רעגן

  .ער ציט ַארױס ֿפון זַײנע שּפַײכלערס דעם װינט

  , ער איז דער װָאס הָאט געשלָאגן די בכורים ֿפון מצַרִים8
  .ֿפון ַא מענטשן ביז ַא בהמה

  ,מצַרִים,  הָאט געשיקט צײכנס און װּונדער צװישן דיר9
  .ון אױף ַאלע זַײנע קנעכטאױף ּפרעהן א

  , ער איז דער װָאס הָאט געשלָאגן ֿפיל ֿפעלקער10
  :און געהרגעט מַאכטיקע מלכים

  , סיחון דעם מלך ֿפון אמורי11
  ,און עוג דעם מלך ֿפון בשן

  ;און ַאלע קיניגרַײכן ֿפון ּכַנַען
  , און געגעבן זײער לַאנד ֿפַאר ַא נחלה12

  .ָאלקַא נחלה ֿפַאר יׂשראל זַײן ֿפ

  ,דַײן נָאמען איז אױף אײביק,  גָאט13
  .דורות-דַײן געדעכעניש איז אױף ָדור, גָאט

  , װָארום גָאט װעט זיך ָאננעמען ֿפַאר זַײן ֿפָאלק14
  .און אױף זַײנע קנעכט װעט ער זיך דערבַארימען

  , די געצנבילדער ֿפון די ֿפעלקער זַײנען זילבער און גָאלד15
  .ענטשנס הענטדָאס װערק ֿפון ַא מ

  , זײ הָאבן ַא מױל און רעדן ניט16
  ;זײ הָאבן אױגן און זעען ניט

  ; זײ הָאבן אױערן און הערן ניט17
  .ניטָא צו מָאל ַאן ָאטעם אין זײער מױל

  , זָאל װערן װי זײ די װָאס מַאכן זײ18
  .איטלעכער װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף זײ

  ;לױבט גָאט,  הױז ֿפון יׂשראל19
  ;לױבט גָאט, ון ַאהרֹןהױז ֿפ

  ;לױבט גָאט,  הױז ֿפון ֵלוי20
  .לױבט גָאט, איר גָאטסֿפָארכטיקע

  , געלױבט איז ֿפון ִציון גָאט21



  ּתהלים

לוק

  .װָאס רוט אין ירושלים
  .ַהְללּוָיה

  

  ,װָארום ער איז גוט,  גיט ַא דַאנק צו גָאט1
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  ,געטער גיט ַא דַאנק צו גָאט ֿפון די 2
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , גיט ַא דַאנק צום הַאר ֿפון די הַארן3
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , צו דעם װָאס טוט ַאלײן גרױסע װּונדער4
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , צו דעם װָאס הָאט געמַאכט די הימלען מיט ֿפַארשטַאנדיקײט5
  .איז זַײן ֶחסדװָארום אױף אײביק 

  , צו דעם װָאס הָאט אױסגעשּפרײט די ערד איבער די װַאסערן6
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , צו דעם װָאס הָאט געמַאכט די גרױסע ליכטער7
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , די זון ֿפַאר געװעלטיקונג בַײ טָאג8
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  ,נה און שטערן ֿפַאר געװעלטיקונגען בַײ נַאכט די לֿב9
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , צו דעם װָאס הָאט געשלָאגן מצַרִים אין זײערע בכורים10
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , און ַארױסגעצױגן יׂשראל ֿפון צװישן זײ11
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  ,ַאנט און מיט ַאן אױסגעשטרעקטן ָארעם מיט ַא שטַארקער ה12
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  ,סוף אין שטיקער- צו דעם װָאס הָאט צעשניטן דעם ים13
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , און דורכגעֿפירט יׂשראל אין מיטן14
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  ,סוף-ן חיל אין ים און ַארַײנגעטרײסלט ּפרעהן און זַײ15
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד



  ּתהלים

לזק

  , צו דעם װָאס הָאט געֿפירט זַײן ֿפָאלק אין דער מדבר16
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , צו דעם װָאס הָאט געשלָאגן גרױסע מלכים17
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , און געהרגעט שטַארקע מלכים18
  ; איז זַײן ֶחסדװָארום אױף אײביק

  , סיחון דער מלך ֿפון אמורי19
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , און עוג דעם מלך ֿפון בשן20
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , און געגעבן זײער לַאנד ֿפַאר ַא נחלה21
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , ַא נחלה ֿפַאר יׂשראל זַײן קנעכט22
  . אײביק איז זַײן ֶחסדװָארום אױף

  , צו דעם װָאס הָאט אין אונדזער דערנידערונג געדַאכט ָאן אונדז23
  ;װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , און אונדז אױסגעלײזט ֿפון אונדזערע דריקער24
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  , װָאס גיט ברױט צו יעטװעדער בַאשעֿפעניש25
  . זַײן ֶחסדװָארום אױף אײביק איז

  , גיט ַא דַאנק צום גָאט ֿפון די הימלען26
  .װָארום אױף אײביק איז זַײן ֶחסד

  

  , בַײ די טַײכן ֿפון ָבֿבל1
  ,דָארטן זַײנען מיר געזעסן און געװײנט

  .ַאז מיר הָאבן זיך דערמָאנט ָאן ִציון
   אױף די װערבעס װָאס אין איר2

  ;ןהָאבן מיר אױֿפגעהַאנגען אונדזערע הַארֿפ
   װָארום דָארטן הָאבן אונדזערע ֿפַאנגער3

  ,ֿפַארלַאנגט ֿפון אונדז װערטער ֿפון געזַאנג
  ,און אונדזערע ּפַײניקער

  :ֿפרײלעכקײט



  ּתהלים

לחק

  .זינגט אונדז ֿפון דעם געזַאנג ֿפון ִציון
   װי זָאלן מיר זינגען דָאס געזַאנג ֿפון גָאט4

  ?אױף ֿפרעמדער ערד

  , ירושלים, אױב איך װעל דיך ֿפַארגעסן5
  .זָאל מַײן רעכטע הַאנט זיך ֿפַארגעסן צו רירן 

  , זָאל צוגעקלעּפט װערן מַײן צונג צו מַײן גומען6
  ,אױב איך װעל דיך ניט געדענקען

  אױב איך װעל ניט דערמָאנען ירושלים
  .אױף מַײן העכסטער ִׂשמחה

  די קינדער ֿפון אדום, גָאט,  געדענק7
  ;דעם טָאג ֿפון ירושלים

  ,װַארֿפט אַײן: ָאס הָאבן געזָאגטדי װ
  .װַארֿפט אַײן ביז צום גרונט אין איר

  ,דו ָאנגעברײטע צו ֿפַארװיסטונג,  טָאכטער ָבֿבל8
  װױל צו דעם װָאס װעט דיר ָאּפצָאלן

  ;דַײן טּוונג װָאס דו הָאסט אונדז געטָאן
   װױל צו דעם װָאס װעט ָאננעמען און צעהַאקן9

  . ֿפעלדזדַײנע קלײנע קינדער ָאן

  

  . ֿפון ָדִודן1
  ,איך װעל דיך לױבן מיט מַײן גַאנצן הַארצן

  .ֿפַאר די מַאכטיקע װעל איך דיך בַאזינגען
  , איך װעל זיך בוקן צו דַײן הײליקן טעמּפל2

  ,און איך װעל לױבן דַײן נָאמען
  ;ֿפַאר דַײן ֶחסד און ֿפַאר דַײן טרַײשַאֿפט

  װָארום איבער ַאל דַײן נָאמען
  .טו געגרײסט דַײן צוזָאגהָאס

  , אין טָאג װָאס איך הָאב גערוֿפן הָאסטו מיר געענטֿפערט3
  .הָאסט מיר געמוטיקט מיט שטַארקײט מַײן זעל

  ,ַאלע מלכים ֿפון דער ערד, גָאט,  לױבן װעלן דיך4
  .װָארום זײ הָאבן געהערט די װערטער ֿפון דַײן מױל

  , גָאט און זײ װעלן זינגען ֿפון די װעגן ֿפון5



  ּתהלים

לטק

  .װָארום גרױס איז דער ּכֿבוד ֿפון גָאט
  , װָארום גָאט איז דערהױבן6

  ,ָאבער ער זעט דעם נידעריקן
  ,און װי הױך ער איז

  .װײס ער ֿפון דער װַײטן
  , ַאז איך גײ אין דער מיט ֿפון נױט7

  ;לעבסטו מיך אױף
  ,צו לַהכִעיס מַײנע ֿפַײנט שטרעקסטו אױס דַײן הַאנט

  . הַאנט העלֿפט מיךאון דַײן רעכטע
  ; גָאט ֿפירט אױס ֿפַאר מיר8

  ;דַײן ֶחסד איז אױף אײביק, גָאט
  .די װערק ֿפון דַײנע הענט זָאלסטו ניט ֿפַארלָאזן

  

  .ֿפון ָדִודן ַא מזמור;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1
  .און קענסט מיך, דו הָאסט מיך אױסגעֿפָארשט, גָאט

  ,ױֿפשטײן דו װײסט מַײן זיצן און מַײן א2
  .ֿפַארשטײסט מַײן טרַאכטונג ֿפון דער װַײטן

  , מַײן גײן און מַײן ליגן זיּפסטו דורך3
  .און אין ַאלע מַײנע װעגן ביסטו בַאהַאװנט

  , װָארום דָאס װָארט איז נָאך צו מָאל ניט אױף מַײן צונג4
  .שױן אין גַאנצן, גָאט, װײסטו עס דָאך

  ,ַאלעגערט הינטן און ֿפָארנט הָאסטו מיך ב5
  .און ַארױֿפגעטָאן אױף מיר דַײן הַאנט

  , צו װּונדערלעך איז דָאס ֿפַאר מיר צו ֿפַארשטײן6
  .איך קען עס ניט בַאנעמען, צו הױך

  ? װּוהין זָאל איך ַאװעקגײן ֿפון דַײן גַײסט7
  ?און װּוהין זָאל איך ֿפון דַײן ּפנים ַאנטלױֿפן

  , דָארטןביסטו,  זָאל איך ַארױֿפגײן אין הימל8
  .ערשט ביסט דָא, און זָאל איך מיר אױסבעטן אין אונטערערד

  , זָאל איך נעמען די ֿפליגלען ֿפון בַאגינען9
  ,זָאל איך רוען אין עק ֿפון ים

  , װעט אױך דָארטן מיך ֿפירן דַײן הַאנט10
  .און מיך װעט הַאלטן דַײן רעכטע

  ,יך בַאדעקןלױטער ֿפינצטערניש זָאל מ:  און זָאל איך זָאגן11



  ּתהלים

  ,און נַאכט זָאל דָאס ליכט ֿפַאר מיר װערן
  , איז אױך ֿפינצטערניש ניט ֿפינצטער ֿפַאר דיר12

ַאזױ ֿפינצטערקײט ַאזױ ; און נַאכט טוט ַאזױ װי דער טָאג לַײכטן
  .ליכטיקײט

  , װָארום דו הָאסט געשַאֿפן מַײנע נירן13
  .הָאסט מיך געװעבט אין לַײב ֿפון מַײן מוטער

  ;װָארום מוראדיק װּונדערלעך בין איך געמַאכט,  איך לױב דיך14
  ,װּונדערלעך זַײנען דַײנע װערק
  .און מַײן זעל װײס דָאס װױל

  , ניט ֿפַארהױלן איז געװען מַײן געבײן ֿפַאר דיר15
  װען איך בין געמַאכט געװָארן אין ֿפַארבָארגעניש
  .געשטריקט געװָארן אין טיֿפענישן ֿפון דער ערד

  ; מַײן אומגעֿפורעמט לַײב הָאבן געזען דַײנע אױגן16
  ,אין דַײן בוך װערן זײ ַאלע ָאנגעשריבן, יָא

  ,די טעג װען מע זָאל בַאשַאֿפן װערן
  .און אײנער צװישן זײ איז געװען ֿפַאר אים

  ,גָאט,  און װי הַארב ֿפַאר מיר זַײנען דַײנע טרַאכטונגען17
  !װי געװַאלטיק איז זײער מסּפר

  ,זַײנען זײ מער ֿפון זַאמד,  זָאל איך זײ צײלן18
  .דַארף מַײן דױער זַײן װי דַײנער, זָאל איך דערגײן צום ָסוף

  !װָאלסט טײטן דעם ָרשע, גָאט,  װען דו19
  !טוט זיך ָאּפ ֿפון מיר, און איר בלוטיק לַײט

  , די װָאס רעדן דיך ַארױס מיט ַא בײזער ּכװנה20
  .נען דיך צום ֿפַאלשןדַײנע ֿפַײנט װָאס דערמָא

  ,הָאב איך ֿפַײנט, גָאט, דַײנע ֿפַײנט,  ֿפַאר װָאר21
  .און מיט דַײנע קעגנשטײער טו איך קריגן

  , ֿפַײנט ביז גָאר הָאב איך זײ ֿפַײנט22
  .ָׂשונאים זַײנען זײ בַײ מיר

  ,און דערקען מַײן הַארץ, גָאט,  ֿפָארש מיך23
  ;ןאון װײס מַײנע געדַאנקע, ּפרּוװ מיך

  , און זע אױב אין מיר איז דָא ַא ֿפַארדרָאסיקער װעג24
  .און ֿפיר מיך אין דעם אײביקן װעג

  



  ּתהלים

  .ַא מזמור ֿפון ָדִודן;  ֿפַאר דעם געזַאנגמַײסטער1מק
  , דערלײז מיך יהוה ֿפון דעם שלעכטן מענטשן2

  ;ֿפון דעם רױבמענטשן זָאלסטו מיך בַאהיטן
  , די װָאס טרַאכטן בײז אין הַארצן3

  .ַאלע טָאג העצן זײ מלחמות
  , זײ שַארֿפן זײער צונג װי ַא שלַאנג4

  .ֶסָלה. גיֿפט ֿפון ַאן ָאטערשלַאנג איז אונטער זײערע ליּפן
  ,ֿפון די הענט ֿפון דעם ָרשע, גָאט,  היט מיך5

  ;ֿפון דעם רױבמענטשן זָאלסטו מיך בַאהיטן
  .די װָאס טרַאכטן אומצושטױסן מַײנע טריט

  ,און שטריק, ערדיקע הָאבן מיר ַא ּפַאסטקע אונטערגעלײגט די הָאֿפ6
  ,זײ הָאבן אױסגעשּפרײט ַא נעץ לעבן שטעג

  .ֶסָלה. שטרױכלונגען הָאבן זײ מיר געשטעלט

  ;מַײן גָאט ביסט דו:  איך זָאג צו יהוה7
  .דעם ָקול ֿפון מַײנע געבעטן, יהוה, ֿפַארנעם

  ,הילףדי שטַארקײט ֿפון מַײן ,  גָאט דו הַאר8
  ;הָאסט בַאשירעמט מַײן קָאּפ אין טָאג ֿפון בַאװָאֿפענונג

  ,די בַאגערן ֿפון דעם ָרשע, גָאט,  זָאלסט ניט געבן9
  ,זַײן ּכװנה זָאלסטו ניט לָאזן אױסֿפירן

  .ֶסָלה. ַאז זײ זָאלן זיך דערהײבן
  , דָאס גיֿפט ֿפון מַײנע ַארומרינגלער10

  .ל זײ ַאלײן צודעקןדָאס אומגליק ֿפון זײערע ליּפן זָא
  , זָאלן ֿפַאלן אױף זײ קױלן11

  ,אין ֿפַײער זָאל ער זײ װַארֿפן
  .ַאז זײ זָאלן ניט אױֿפשטײן, אין גריבער

  , דער צונגמענטש זָאל ניט בַאשטײן אױף דער ערד12
  .אים זָאל ער יָאגן צו ֿפַארשטױסונג, דעם בײזן רױבמענטשן

  ,עכט ֿפון דעם ָארימַאן איך װײס ַאז גָאט װעט טָאן דָאס ר13
  .די גערעכטיקײט ֿפון די בַאדערֿפטיקע

  ,די צדיקים װעלן דַאנקען דַײן נָאמען,  ֿפַאר װָאר14
  .די רעכטֿפַארטיקע װעלן זיצן ֿפַאר דַײן ּפנים

  



  ּתהלים

מאק

מבק

  . ַא מזמור ֿפון ָדִודן1
  ,אַײל צו מיר, איך רוף דיך, גָאט
  .ַאז איך רוף צו דיר, ֿפַארנעם מַײן ָקול

  ,זָאל בַאשטײן מַײן ּתֿפילה װי װַײרױך ֿפַאר דיר 2
  .די אױֿפהײבונג ֿפון מַײנע הענט װי דער קרבן ֿפון ָאװנט

  ,ַא היטונג אױף מַײן מױל, גָאט,  מַאך3
  .גיב ַאכט אױף דער טיר ֿפון מַײנע ליּפן

  , זָאלסט ניט נַײגן מַײן הַארץ צו ַא בײזער זַאך4
  צו טָאן טּוונגען אין שלעכטיקײט
  ;מיט לַײט װָאס װערקן אומרעכט

  – און לָאמיך ניט עסן ֿפון זײערע זיסע שּפַײזן
  ; און מיך שטרָאֿפן,  זָאל מיך שלָאגן דער צדיק אױס גינציקײט5

  – מַײן קָאּפ װעט ניט ָאּפשטױסן דָאס טַײערע אײל
  .װָארום ּתמיד איז מַײן ּתֿפילה ַאקעגן זײערע בײזן

  ;ן ַא ֿפעלדז זײערע ריכטער זָאלן געשלַײדערט װערן ָא6
  .און מע זָאל הערן מַײנע װערטער ַאז זײ זַײנען ליבלעך

  , ַאזױ װי װען מע שּפַאלט און ברעכט אױף די ערד7
  .זַײנען צעשָאטן אונדזערע בײנער בַײם מױל ֿפון אונטערערד

  ; זַײנען מַײנע אױגן, גָאט דו הַאר,  װָארום אױף דיר8
  .לסט ניט אױסגיסן מַײן זעלזָא, אין דיר שיץ איך מיך

  , היט מיך ֿפון דער ּפַאסטקע װָאס זײ הָאבן מיר געשטעלט9
  .און ֿפון די שטרױכלונגען ֿפון די אומרעכטטוער

  , זָאלן ַארַײנֿפַאלן אין זײערע נעצן די רָשעים10
  .בעת איך ַאלײן װעל ַאריבערגײן

  

  װען ער איז געװען ,  ַא בַאטרַאכטונג ֿפון ָדִודן1
  .ַא ּתֿפילה; אין דער הײל

  , מיט מַײן ָקול שרַײ איך צו גָאט2
  .מיט מַײן ָקול בעט איך צו גָאט

  , איך גיס אױס ֿפַאר אים מַײן קלָאג3
  .מַײן נױט דערצײל איך ֿפַאר אים

  , װען מַײן געמיט ֿפַארגײט אין מיר4
  – דו װײסט דָאך מַײן שטעג

  ,אױף דעם װעג װָאס איך גײ



  ּתהלים

גמק

  . ּפַאסטקע בַאהַאלטןהָאבן זײ מיר ַא
  ,און זע,  קוק רעכטס5

  ;ַאז איך הָאב ניט קײן בַאקענטן
  ,ֿפַארלָארן איז ַאנטרינונג ֿפון מיר
  .קײנער ֿפרעגט ניט אױף מַײן זעל

  ,גָאט,  איך שרַײ צו דיר6
  ,ביסט מַײן בַאשיצונג: איך זָאג

  .מַײן טײל אין דעם לַאנד ֿפון די לעבעדיקע
  ,שרײ ֿפַארנעם מַײן גע7

  ;װָארום איך בין געֿפַאלן זײער
  ,זַײ מיך מציל ֿפון מַײנע נָאכיָאגער

  .װָארום זײ זַײנען שטַארקער ֿפון מיר
  , צי ַארױס ֿפון ֿפעסטונג מַײן זעל8

  ,דורך מיר װעלן די צדיקים זיך קרײנען; צו לױבן דַײן נָאמען
  .ַאז דו װעסט מיר גוטס טָאן

  
  . ַא מזמור ֿפון ָדִודן1

  ,ֿפַארנעם מַײנע געבעטן, הער מַײן ּתֿפילה, גָאט
  .אין דַײן גערעכטיקײט, אין דַײן טרַײשַאֿפט ענטֿפער מיר

  , און זָאלסט ניט גײן אין משּפט מיט דַײן קנעכט2
  .װָארום קײן לעבעדיקער קען ניט גערעכט זַײן ֿפַאר דיר

  , װָארום דער ֿפַײנט הָאט גערודֿפט מַײן זעל3
  ,ט צו דער ערד מַײן לעבןער הָאט צוגעדריק

  ,ער הָאט מיך ַארַײנגעזעצט אין ֿפינצטערנישן
  .װי געשטָארבענע ֿפון לַאנג ָאן

  , און מַײן געמיט ֿפַארגײט אין מיר4
  .מַײן הַארץ װערט בַאנומען אין מיר

  , איך הָאב זיך דערמָאנט די טעג ֿפון ַא מָאל5
  ;איך הָאב געטרַאכט ָאן ַאל דַײן טּוונג

  .עם װערק ֿפון דַײנע הענט טו איך קלערןָאן ד
  , איך הָאב אױסגעשּפרײט מַײנע הענט צו דיר6

  .ֶסָלה. מַײן זעל װי ַא ֿפַארשמַאכט לַאנד צו דיר



  ּתהלים

מדק

  ,גָאט,  ענטֿפער מיר גיך7
  ,זָאלסט ניט ֿפַארבָארגן דַײן ּפנים ֿפון מיר; מַײן געמיט גײט אױס

  .ערטע אין גרובַאזיסט װעל איך געגליכן זַײן צו די געניד
  , לָאז מיך הערן אין ֿפרימָארגן דַײן ֶחסד8

  .װָארום אױף דיר הָאב איך מיך ֿפַארזיכערט
  ,לָאז מיך װיסן דעם װעג װָאס איך זָאל גײן

  .װָארום צו דיר הָאב איך אױֿפגעהױבן מַײן זעל
  ; ֿפון מַײנע ֿפַײנט, גָאט,  זַײ מיך מציל9

  .ןבַײ דיר הָאב איך מיך ֿפַארבָארג
  , לערן מיך צו טָאן דַײן ָרצון10

  ;װָארום דו ביסט מַײן גָאט
  דַײן גוטער גַײסט זָאל מיך ֿפירן

  .אױף ַא גלַײכן לַאנד
  ,זָאלסטו מיך אױֿפלעבן, גָאט,  ֿפון דַײן נָאמען װעגן11

  .אין דַײן גערעכטיקײט זָאלסטו ַארױסצִיען ֿפון נױט מַײן זעל
  ,ַארשנַײדן מַײנע ֿפַײנט און אין דַײן ֶחסד זָאלסטו ֿפ12

  ,און אונטערברענגן ַאלע װָאס דריקן מַײן זעל
  .װָארום איך בין דַײן קנעכט

  

  . ֿפון ָדִודן1
  ,געלױבט איז גָאט מַײן ֿפעלדז

  ,װָאס לערנט מַײנע הענט צו קריג
  .מַײנע ֿפינגער צו מלחמה

  , מַײן גענָאד און מַײן ֿפעסטונג2
  :כט מיך ַאנטרינעןמַײן טורעם און דער װָאס מַא

  ,מַײן שילד און דער װָאס איך שיץ מיך אין אים
  .דער װָאס אונטערטעניקט מַײן ֿפָאלק אונטער מיר

  ?ַאז דו זָאלסט זיך קימערן אום אים, װָאס איז דער מענטש,  גָאט3
  ?ַאז דו זָאלסט ַאכטן אױף אים, און ַא מענטשנקינד

  , ַא מענטש איז געגליכן צו ַא הױך4
  .ע טעג זַײנען װי ַא שָאטן װָאס ֿפַארגײטזַײנ

  ,נַײג דַײנע הימלען און זָאלסט ַארָאּפנידערן,  גָאט5
  .און זײ זָאלן רײכערן, ריר ָאן די בערג



  ּתהלים

מהק

  ,און זָאלסט זײ צעשּפרײטן,  בליץ ַארױס ַא בליץ6
  .און ֿפַארטומל זײ, שיק דַײנע ֿפַײלן

  , שטרעק אױס דַײנע הענט ֿפון דער הײך7
  ,יך ַארױס און זַײ מיך מציל ֿפון װַאסערן גרױסערַײס מ

  ,ֿפון דער הַאנט ֿפון ֿפרעמדגעבָארענע
  , װָאס זײער מױל רעדט ֿפַאלשקײט8

  .און זײער רעכטע הַאנט איז ַא רעכטע הַאנט ֿפון ליגן

  ,ַא נַײ געזַאנג װעל איך דיר זינגען,  גָאט9
  ,ו דיראױף ַא גיטַאר ֿפון צען סטרונעס װעל איך שּפילן צ

  , װָאס גיסט הילף צו די מלכים10
  .װָאס רַײסט ַארױס דוד זַײן קנעכט ֿפון דער בײזער שװערד

 רַײס מיך ַארױס און זַײ מיך מציל ֿפון דער הַאנט ֿפון 11
  ,ֿפרעמדגעבָארענע

  ,װָאס זײער מױל רעדט ֿפַאלשקײט
  .און זײער רעכטע הַאנט איז ַא רעכטע הַאנט ֿפון ליגן

  דזערע זין זַײנען װָאס אונ12
אונדזערע טעכטער װי ; װי אױֿפגעװַאקסענע ֿפלַאנצן אין זײער יוגנט

  װינקלזַײלן
  ;געשניצט לױט דעם בױ ֿפון ַא טעמּפל

  , אונדזערע שּפַײכלערס ֿפול13
  ; ַארױסגעבנדיק ַאלערלײ מינים
  ,אונדזערע שָאף אין טױזנטן

  ; אױף אונדזערע ֿפעלדער, אין צענטױזנטן
  ;רע ָאקסן בַאלָאדן אונדזע14

  ,און קײן מינערונג, קײן ברָאך
  – און קײן װײגעשרײ אין אונדזערע גַאסן

  , װױל צו דעם ֿפָאלק װָאס בַײ אים איז ַאזױ15
  .װױל צו דעם ֿפָאלק װָאס יהוה איז זַײן גָאט

  

  . ַא לױבונג ֿפון ָדִודן1
  ,מַײן גָאט דער קיניג, איך װעל דיך דערהײבן

  . נָאמען אײביק און שטענדיקאון בענטשן דַײן



  ּתהלים

  , ַאלע טָאג װעל איך דיך בענטשן2
  .און רימען דַײן נָאמען אײביק און שטענדיק

  , גרױס איז גָאט און זײער גערימט3
  .און זַײן גרױסקײט איז ניט צו דערֿפָארשן

  , ַא ָדור צו ַא ָדור װעט לױבן דַײנע מעׂשים4
  .און דַײנע גֿבורות װעלן זײ ָאנזָאגן

  ,י ּפרַאכטיקע שײנקײט ֿפון דַײן גלַאנץ ד5
  .און די מעׂשיות ֿפון דַײנע װּונדער װעל איך דערצײלן

  , און ֿפון דער שטַארקײט ֿפון דַײנע ֿפָארכטיקע אױֿפטוען װעט מען רעדן6
  .זי װעל איך ֿפַארצײלן, און דַײן גרױסקײט

  , די דערמָאנונג ֿפון דַײן גרױס גוטסקײט װעט מען ַארױסזָאגן7
  .און דַײן גערעכטיקײט װעט מען בַאזינגען

  , לַײטזעליק און דערבַארימדיק איז גָאט8
  .אַײנגעהַאלטן אין צָארן און גרױס אין גענָאד

  , גוט איז גָאט צו ַאלעמען9
  .און זַײן ַרחָמנות איז אױף ַאלע זַײנע װערק

  ,ַאלע דַײנע װערק, גָאט,  דיך װעלן לױבן10
  .דיך בענטשןאון דַײנע ֿפרומע װעלן 

  , די ּפרַאכט ֿפון דַײן מלוכה װעלן זײ דערצײלן11
  ; און ֿפון דַײן גֿבורה װעלן זײ רעדן

  , צו לָאזן װיסן די מענטשנקינדער זַײנע גֿבורות12
  .און די ּפרַאכטיקע שײנקײט ֿפון זַײן מלוכה

  , דַײן מלוכה איז די מלוכה ֿפון ַאלע אײביקײטן13
  .דורות- אין ַאלע ָדוראון דַײן געװעלטיקונג איז

  , גָאט לענט אונטער ַאלע געֿפַאלענע14
  .און שטעלט אױף ַאלע געבױגענע

  , די אױגן ֿפון ַאלעמען קוקן אױס אױף דיר15
  .און דו גיסט זײ זײער עסן אין זַײן צַײט

  , עֿפנסט דַײן הַאנט16
  און זעטיקסט יעטװעדער לעבעדיקן מיט גוטװיליקײט

  ,ין ַאלע זַײנע װעגן גערעכט איז גָאט א17
  .און גענָאדיק אין ַאלע זַײנע מעׂשים

  , גָאט איז נָאנט צו ַאלע װָאס רוֿפן אים18
  .צו ַאלע װָאס רוֿפן אים מיט אמת

  , ער טוט דעם ָרצון ֿפון די װָאס ֿפָארכטן אים19
  .און העלֿפט זײ, און זײער געשרײ הערט ער צו



  ּתהלים

מוק

  ,ב גָאט בַאהיט ַאלע װָאס הָאבן אים לי20
  .און ַאלע רָשעים װעט ער ֿפַארטיליקן

  , דעם לױב ֿפון גָאט זָאל רעדן מַײן מױל21
  און יעטװעדער לַײב זָאל בענטשן זַײן הײליקן נָאמען

  .אײביק און שטענדיק

  

  . ַהְללּוָיה1
  ,זמן איך לעב-איך װעל לױבן גָאט ּכל; מַײן זעל, לױב גָאט

  .ג איך בין איך װעל זינגען צו מַײן גָאט װי לַאנ2
  , איר זָאלט אַײך ניט ֿפַארזיכערן אױף ֿפירשטן3

  .אױף ַא מענטשנקינד װָאס ניטָא בַײ אים קײן הילף
  ;קערט ער זיך אום צו זַײן שטױב,  גײט אױס זַײן ָאטעם4

  .אין יענעם טָאג גײען אונטער זַײנע טרַאכטונגען
  , װױל צו דעם װָאס דער גָאט ֿפון יעקֿב איז זַײן הילף5
  ,ָאס זַײן אױסקוק איז אױף יהוה זַײן גָאטװ
  , װָאס הָאט געמַאכט דעם הימל און די ערד6

  ;און ַאלץ װָאס אין זײ, דעם ים
  ;דער װָאס היט טרַײשַאֿפט אױף אײביק

  , װָאס טוט רעכט צו די געדריקטע7
  .װָאס גיט ברױט צו די הונגעריקע

  , גָאט בינדט ָאּפ די געבונדענע8
  ,יק די בלינדעגָאט מַאכט זעעד

  ,גָאט שטעלט אױף די געבױגענע
  .גָאט הָאט ליב די גערעכטע

  ; גָאט בַאהיט די ֿפרעמדע9
  ,דעם יתום און די אלמנה ריכט ער אױף

  .און דעם װעג ֿפון די רָשעים ֿפַארדרײט ער
  , יהוה װעט קיניגן אױף אײביק10

  .דורות-אױף ָדור, ִציון, דַײן גָאט
  .ַהְללּוָיה

  



  ּתהלים

  ;ּוָיה ַהְלל1מזק
  ,װָארום גוט איז זינגען צו אונדזער גָאט

  ;װָארום עס איז ליבלעך
  .שײן איז דָאס לױבן

  , גָאט בױט ירושלים2
  ;די ֿפַארשטױסענע ֿפון יׂשראל װעט ער אַײנזַאמלען

  , דער װָאס הײלט די צעברָאכענע הערצער3
  .און ֿפַארבינדט זײערע װּונדן

  , ער צײלט דעם מסּפר ֿפון די שטערן4
  .זײ ַאלע מיט נעמען רוֿפט ער ָאן

  , גרױס איז אונדזער הַאר און מַאכטיק אין ּכוח5
  .ניטָא קײן שיעור צו זַײן ֿפַארשטַאנדיקײט

  , גָאט ריכט אױף די געדריקטע6
  .ער דערנידערט די רָשעים ביז דער ערד

  , זינגט צו יהוה מיט דַאנק7
  .שּפילט צו אונדזער גָאט אױף דער הַארף

  ,װָאס בַאדעקט דעם הימל מיט װָאלקנס דער 8
  ,װָאס ברײט ָאן רעגן ֿפַאר דער ערד

  .װָאס בַאשּפרָאצט די בערג מיט גרָאז
  , ער גיט דער בהמה איר שּפַײז9

  .די קינדער ֿפון רָאב װָאס רוֿפן
  , ניט די גֿבורה ֿפון דעם ֿפערד בַאגערט ער10

  .ניט די שענקלען ֿפון דעם מַאן װיל ער
  ,װיל די װָאס ֿפָארכטן אים גָאט 11

  .די װָאס הַארן אױף זַײן ֶחסד

  ,ירושלים,  גיב ַא שֿבח צו יהוה12
  .ִציון, לױב דַײן גָאט

  , װָארום ער הָאט געשטַארקט די ריגלען ֿפון דַײנע טױערן13
  ;ער הָאט געבענטשט דַײנע קינדער אין דיר

  , דער װָאס גיט דַײן געמַארק שלום14
  ;עטס ֿפון װײץדיך זעטיקט מיט ֿפ

  –  דער װָאס שיקט זַײן ָאנזָאג אױף דער ערד15
  ;אױף גיך לױֿפט זַײן װָארט

  , דער װָאס גיט שנײ ַאזױ װי װָאל16



  ּתהלים

מחק

  .ֿפרָאסט װי ַאש טוט ער שּפרײטן
  ; ער װַארֿפט זַײן אַײז ַאזױ װי ברעקלעך17

  ?ֿפַאר זַײן קעלט װער קען בַאשטײן
  ; זײ צעגײןאון מַאכט,  ער שיקט זַײן װָארט18

  .רינען װַאסערן, ער מַאכט בלָאזן זַײן װינט
  , ער זָאגט זַײנע װערטער צו יעקֿב19

  .זַײנע חוקים און זַײנע געזעצן צו יׂשראל
  , ער הָאט ַאזױ ניט געטָאן צו קײן ֿפָאלק20

  .דערֿפון װײסן זײ ניט, און געזעצן
  .ַהְללּוָיה

  

  . ַהְללּוָיה1
  ,ֿפון די הימלען, לױבט גָאט
  .לױבט אים אין די הײכן

  ;ַאלע זַײנע מלאכים,  לױבט אים2
  .ַאלע זַײנע חילות, לױבט אים

  ;זון און לֿבנה,  לױבט אים3
  .ַאלע ליכטיקע שטערן, לױבט אים

  ,די הימלען ֿפון די הימלען,  לױבט אים4
  .און די װַאסערן װָאס איבער די הימלען

  , זָאלן זײ לױבן דעם נָאמען ֿפון גָאט5
  .און זײ זַײנען בַאשַאֿפן געװָארן, רום ער הָאט בַאֿפױלןװָא

  ;אױף אײביק,  און ער הָאט זײ אױֿפגעשטעלט אױף שטענדיק6
  .ער הָאט געשטעלט ַא געזעץ װָאס זָאל ניט ֿפַארגײן

  ,ֿפון דער ערד,  לױבט גָאט7
  ;חיות און ַאלע ּתהומען-איר ים

  ;שנײ און נעבל,  ֿפַײער און הָאגל8
  ;עמװינט װָאס טוט זַײן װָארטדער שטור

  , בערג און ַאלע הײכן9
  ; ֿפרוכטבײמער און ַאלע צעדערן

  , חיות און ַאלע בהמות10
  ;שרצים און געֿפליגלטע ֿפױגלען

  , מלכים ֿפון דער ערד און ַאלע ֿפעלקער11



  ּתהלים

מטק

  ;הַארן און ַאלע ריכטער ֿפון דער ערד
  , בחורים און אױך יונגֿפרױען12

  .עךזקנים מיט יִינגל
  , זײ זָאלן לױבן דעם נָאמען ֿפון גָאט13

  ;װָארום זַײן נָאמען ַאלײן איז דערהױבן
  .זַײן גלַאנץ איבער ערד און הימל

  –  און ער הָאט דערהײכט דעם הָארן ֿפון זַײן ֿפָאלק14
  ,ַא לױב ֿפַאר ַאלע זַײנע ֿפרומע
  ,ֿפַאר די קינדער ֿפון יׂשראל

  .דעם ֿפָאלק װָאס איז אים נָאנט
  .ַהְללּוָיה

  

  . ַהְללּוָיה1
  ,זינגט צו גָאט ַא נַײ געזַאנג

  .זַײן לױב אין דער אַײנזַאמלונג ֿפון די ֿפרומע
  , זָאל זיך ֿפרײען יׂשראל מיט זַײן בַאשעֿפער2

  .די קינדער ֿפון ִציון זָאלן לוסטיק זַײן מיט זײער מלך
  , זָאלן זײ לױבן זַײן נָאמען מיט טַאנץ3

  .ַארף זָאלן זײ שּפילן צו איםמיט ּפױק און ה
  , װָארום גָאט בַאװיליקט זַײן ֿפָאלק4

  .ער בַאשײנט די געדריקטע מיט הילף
  , זָאלן די ֿפרומע זיך ֿפרײען אין ּכֿבוד5

  .זָאלן זײ זינגען אױף זײערע געלעגערס
  , דערהײבונגען ֿפון גָאט אין זײער קעל6

  ,און ַא צװײשַארֿפיקע שװערד אין זײער הַאנט
  , צו טָאן ַא נקמה ָאן די ֿפעלקער7

  ; שטרָאֿפונגען אױף די אומות
  , צו שמידן זײערע מלכים אין קײטן8

  ; און זײערע ָאנגעזעענע אין אַײזערנע רינגען
  . צו טָאן אױף זײ דעם ָאנגעשריבענעם משּפט9

  .שײן װעט דָאס זַײן ֿפַאר ַאלע זַײנע ֿפרומע
  .ַהְללּוָיה



  ּתהלים

  . ַהְללּוָיה1נק
  ,גָאט אין זַײן הײליקטוםלױבט 

  .לױבט אים אין זַײן מַאכטיקן הימל
  , לױבט אים װעגן זַײנע גֿבורות2

  .לױבט אים לױט זַײן ֿפיל גרױסקײט
  , לױבט אים מיט בלָאזונג ֿפון שוֿפר3

  .לױבט אים מיט גיטַאר און הַארף
  , לױבט אים מיט ּפױק און טַאנץ4

  .לױבט אים מיט סטרונעס און ֿפלײט
  , אים מיט קלינגעדיקע צימבלען לױבט5

  .לױבט אים מיט הילכיקע צימבלען
  . ַאלץ װָאס ָאטעמט זָאל לױבן ָיה6

  .ַהְללּוָיה
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