
املَزامري  
  املَزمور األولُ

  طوبــى للرجل الذي1
  ،مل يسلُك يف مشورِة األشراِر 

ِقفويف طريِق اخلُطاِة مل ي،  

        جلسمل ي هِزئنيجلِس املُستويف م.  

2هترسم لكن يف ناموِس الرب،  

 .ويف ناموِسِه يلهج ارا وليالً 

   مغروسٍة فيكونُ كشجرٍة3 
 ،ِعند مجاري املياِه 

 ،اليت تعطي ثَمرها يف أواِنِه

 وورقُها ال 

  .يذبلُ

  حنجي هعصنوكُلُّ ما ي.  

4األشرار ليس كذلك،  

 يحيها الرذَرصافَِة اليت تكالع مهلِكن.  

 لذلك ال5

 ،تقوم األشرار يف الديِن

 وال 

ماعِة األبراِراخلُطاةُ يف ج.  
  ،ألنَّ الرب يعلَم طريق األبراِر6 

 األشراِر فتهلك ا طَريقأم.  

  املَزمور الثّاين
1مِت اُألمجملاذا ارت،  

  وتفَكَّر الشعوب يف الباِطل؟ 

  ،قام ملوك األرِض2

  وتآمر الرؤساُء معا 

          سيِحِه، قائلنيوعلَى م علَى الرب :  
  ،لنقطَع قُيودهما"3



  ."ولنطرح عنا ربطَهما 

4كضحيف السماواِت ي اِكناَلس.  

 مِ هِزئستي الرب.  

  ،حينئٍذ يتكلَّم علَيِهم بغضِبِه5

  .ويرجفُهم بغيِظِه 

  أما أنا فقد مسحت ملكي"6

  ". علَى ِصهيونَ جبل قُدسي 
  :ِِّبر ِمن ِجهِة قَضاِء الربإني أُخ7

  .أنت ابين، أنا اليوم ولَدتك:"قالَ يل 

8مرياثًا لك ماُألم كاسألين فأُعطي،  

 لكًا لكاألرِض م وأقاصي.  

  .تحطِّمهم بقَضيٍب ِمن حديٍد9

 مهركَساٍف تزِمثلَ إناِء خ".  

  . وافاآلنَ يا أيها املُلوك تعقَّل10
  .تأدبوا يا قُضاةَ األرِض 

  ،اعبدوا الرب خبوٍف11

  .واهِتفوا برعدٍة 

12بغضِلئال ي لوا االبنقَب  

  .فتبيدوا ِمن الطريِق 

هـبغَض ِقدعن قَليٍل يت هألن.  

  .طوبــى جلميِع املُتِكلني علَيِه 

  املَزمور الثّالثُ
  ا هرب ِمن وجِهمزمور لداود حينم

  أبشالوم ابِنِه
1ضاِيقيم ما أكثَر ،بيار!  

 كثريونَ قائمونَ علَي.  

  :كَثريونَ يقولونَ لنفسي2

  .ِساله". ليس له خالص بإلَِهِه" 

  .أما أنت يارب فترس يل3



  .مجدي وراِفع رأسي 
 
4خأصر بصويت إلَى الرب،  

  ين ِمنجيبل قُدِسِهفيبج .ِساله.  

5وِنمت عتأنا اضطَج.  

  .استيقَظت ألنَّ الرب يعضدين 

 ال6
  أخاف ِمن ِربواِت الشعوِب

  .املُصطَفِّني علَي ِمن حويل 

7بيار لِّصين يا إلَهي! قُمخ!  

 كُلَّ أعدائي علَى الفَك بترض كألن .  
 .راِرهشمت أسنانَ األش  

 8اخلَالص بللر  

 ككَترب عِبكعلَى ش .ِساله. 

اِبعالر املَزمور  
  مزمور لداود". ذَواِت األوتاِر"إلماِم املُغنني علَى 

  .ِعند دعائي استِجب يل يا إلَه بري1

  . يف الضيِق رحبت يل 
 .تراَءف علَي وامسع صاليت  

  ،بشِريا بين ال2

  حتى متى يكونُ مجدي عارا؟ 

  حتى متى تِحبونَ الباِطلَ

 ؟ ِسالهغونَ الكَِذبوتبت.  

3هتقي زيقد م فاعلَموا أنَّ الرب.  

 ما أدعوه ِعند عسمي الرب.  

 ِارتِعدوا وال4

  .تخِطئوا

 تكلَّموا يف قُلوبكُم  

  ضاِجِعكُمواسكُتواعلَى      م        .ِساله. 



  ِّ،ِاذبحوا ذَبائح الِبر5

  .ِّوتوكَّلوا علَى الرب 

 ." من يرينا خريا؟:"كثريونَ يقولون6َ

 بيار وجِهك علَينا نور ارفَع. 

7 روِرِهمس ِمن ا يف قَليب أعظَمرورس لتعج  
 مهومخر مهِحنطَت تإذ كثُر.  

  ،ِجع بل أيضا أنامبسالمٍة أضط8َ

  ألنك أنت يارب منفَِردا 

  .يف طُمأنينٍة تسكِّنين  

اخلاِمس املَزمور  
  مزمور لداود". ذَواِت النفِخ"إلماِم املُغنني علَى 

1بلكلمايت أصِغ يار .  
  .تأملْ صراخي 

  ،استِمع لصوِت دعائي يا ملكي وإلَهي2

 . إلَيك أُصلِّيألني 

  .يارب، بالغداِة تسمع صويت3 

 ِظرحوك  وأنتاليت  نص  هجداِة  أوبالغ. 

 ِّ،ألنك أنت لَست إلَها يسر بالشر4

 يررالش كساِكنالي.  

 ال5
يكينع امِخرونَ قُداملُفت ِقفي .  

 .أبغضت كُلَّ فاِعلي اإلِمث 

 6هلكبالكَِذِبت املُتكلِّمني .  

         الرب ههكري ماِء والِغشلُ الدجر. 

  .أما أنا فبكَثرِة رمحِتك أدخلُ بيتك7 

 وِفكخب يف هيكل قُدِسك دأسج.  

8بيار،  

 .إلَى برك بسبِب أعدائي اهِدين 

  امي طريقَكلْ قُدسه. 



  .جوفُهم هوةٌ. ِهم ِصدقألنه ليس يف أفواِه9

 فتوحم قَرب ملقُهقَلوها. حص مهتألِسن.  

  .ليسقُطوا ِمن مؤامراِتِهم! ِدُم يا اَُهللا10

 مِ حطَو مِِة ذُنوبكَثر،  

  دوا علَيكمتَر مهألن .  
11علَيك ِكلنياملُت مجيع حفروي.  

 إلَى األبِد يمظَلِّلُههِتفونَ، وت.  

  و اِمسكِحبم بك ِهجبتوي. 

12بيار يقدالص باِركت أنت كألن.  

  .كأنه بترٍس تحيطُه بالرضا 

اِدسالس املَزمور  
  مزمور لداود ". القَراِر"علَى " ذَواِت األوتاِر"إلماِم املُغنني علَى 

 يارب، ال1

بتوِبكضخين بغ،  

 وال 

يِظكبين بغدتؤ.  

2عيفي ضألن بمين يارارح.  

       فَتجألنَّ ِعظامي قد ر باشِفين يار،  

  .ونفسي قد ارتاعت ِجدا3

  وأنت يارب، فحتى متى؟  
4بيار دفسي. عن جن.  

 ِتكمحأجل ر لِّصين ِمنخ. 

  . يف املوِت ِذكركألنه ليس5

  يف اهلاويِة من يحمدك؟ 

  .تِعبت يف تنهدي6

  .أُعوم يف كُلِّ ليلٍَة سريري بدموعي         

  .أُذَوب ِفراشي  

  . ساخت ِمن الغم عيين7
 ضاِيقيكُلِّ م ِمن تشاخ.  



  ،اُبعدوا عني يا مجيع فاِعلي اإلِمث8

  . الرب قد ِمسع صوت بكائيألنَّ 

  .ِمسع الرب تضرعي9

 .الرب يقبلُ صاليت 

  .مجيع أعدائي يخزونَ ويرتاعونَ ِجدا10

  .يعودونَ ويخزونَ بغتةً 

اِبعالس املَزمور  
  ِّشجويةٌ لداود، غَناها للرب بسبِب كالِم كوش الِبنياميين

  .هي، علَيك توكَّلتيارب إل1َ

 ِّخلِّصين ِمن كُل 

  ،الذين يطردونين ونجين  

  ِلئال يفتِرس كأسٍد نفسي2

 هاِشما إياها وال 

  .منِقذَ

  . يارب إلَهي، إنْ كُنت قد فعلت هذا3
 يديف ي ظُلم ِجدإنْ و. 

  ،إنْ كافأت مساملي شرا4

  بالوسلَبت مضاِيقي 

  ،سبٍب

  ،فليطاِرد عدو نفسي وليدِركها5

  ،وليدس إلَى األرِض حيايت 

  .ِساله. وليحطَّ إلَى التراِب مجدي  

6ِبكضبغ بيار قُم.  

  .ارتِفع علَى سخِط مضاِيقي وانتِبه يل 
  يتأوص باحلَق. 

7حيطُ بكالقَبائل ي عجموم،  

  دلَىفعفوقَها إلَى الع.  

8عوبالش ديني الرب.  

  اقِض يل يارب كحقِّي 



  .وِمثلَ كمايل الذي يفَّ  

9يقدِت الصاألشراِر وثَب رِه شنتلي.  

 القُلوِب والكُلَى اُهللا البار فإنَّ فاِحص .  
  ترسي ِعند اِهللا10

  .مخلِِّص مستقيمي القُلوِب 

  ، قاٍض عاِدلٌاَُهللا11

 .وإلَه يسخطُ يف كُلِّ يوٍم 

12سيفَه ددحي رِجعإنْ مل ي.  

  ،مد قَوسه وهيأها 

  .وسدد نحوه آلةََ املوِت13

  . يجعلُ ِسهامه ملتِهبةً 
  .هوذا يمخض باإلِمث14

  .حملَ تعبا وولَد كِذبا 

  ،حفَره. كَرا جبا15

 عنِة اليت صقَطَ يف اهلوفس.  

  ،يرِجع تعبه علَى رأِسِه16

 ههِبطُ ظُلمِتِه يوعلَى هام. 

  ،أمحد الرب حسب ِبرِه17 

 ليالع السِم الرب منوأُر .  
الثّاِمن املَزمور  

  مزمور لداود". اجلَتيِة"إلماِم املُغنني علَى 

1ناأيدسي ها الرب،  

  !ما أجمد امسك يف كُلِّ األرِض 

اللكج لتعيثُ جح  

  .فوق السماواِت 

2ستِع أسضأفواِه األطفال والر ا ِمنمدح  

 دوسكيِت علت ،ِب أضداِدكبِقٍمبسنتوم .  

3لَ أصاِبِعكمع ى مساواِتكإذا أر،  

  جوموالن رهاالقَمنتاليت كو، 



  فمن هو اإلنسانُ حتى تذكُره؟4

  وابن آدم حتى تفتِقده؟ 

  ،وتنقُصه قَليالً عن املَالئكَِة5

 كلِّـلُههاٍء تجٍد وبومب .  
6يكدعلَى أعمال ي لِّطُهست.  

 :جعلت كُلَّ شيٍء حتت قَدميِه 

  ،الغنم والبقَر مجيعا7

 اوبأيض رالب هائم،  

  ،وطُيور السماِء8

 .ومسك البحِر السالك يف سبل املياِه         

ـُّـها الرب سيدنا9   ،أي

 ديف كُلِّ األرِض ما أجم كامس! 

اِسعالت املَزمور  
نينموِت االبِن"علَى . إلماِم املُغ ."دلداو زمورم  

  .يبأمحد الرب بكُلِّ قَل1

 جائِبكثُ جبميِع عدأُح.  

2بك ِهجوأبت حأفر.  

 ليـُّـها الع  .أُرنم الِمسك أي

  ِعند رجوِع أعدائي إلَى خلٍف،3
  يسقُطونَ ويهلكونَ 

  اِم وجِهكقُد ِمن، 

4عوايقِّي ودح أقَمت كألن.  

 ِّجلَست علَى الكُرسي 

  .قاضيا عاِدالً   

  .أهلكت الشرير. تهرت اُألممان5

 مهامس وتحم  

  .إلَى الدهِر واألبِد  

  .العدو متَّ خرابه إلَى األبِد6

 .باد ِذكره نفسه. وهدمت مدنا 



7جلسهِر يفإلَى الد ا الربأم.  

 هللقَضاِء كُرسي تثَب،  

  .عدلوهو يقضي للمسكونِة بال8

  .يدين الشعوب باالسِتقامِة 

  .ويكونُ الرب ملجأً للمنسِحِق9

  .ملجأً يف أزِمنِة الضيِق 

10 ،كالعاِرفونَ امس ِكلُ علَيكتوي  
 بيار طالـبيك كمل تتر كألن.  

  ،رنموا للرب الساِكِن يف ِصهيون11َ

  .عالِهأخِبروا بني الشعوِب بأف 

  .ذَكَرهم. ألنه مطالب بالدماِء12

  .مل ينس صراخ املَساكِني 

13بمين يارِارح.  

  ،بِغضيم ذَلَّيت ِمنم انظُر  
  ،ياراِفعي ِمن أبواِب املوِت  

14ثَ بكُلِّ تسابيِحكدلكي أُح  

  ،يف أبواِب ابنِة ِصهيونَ 

  الِصكا خبِهجبتم.  

15مطَِت اُألمروت  

  .يف احلُفرِة اليت عِملوها 

  يف الشبكَِة اليت أخفَوها

 ملُهأرج تبشانت .  
16هو الرب عروفم.  

  .قَضاًء أمضى 

  .الشرير يعلَق بعمل يديِه

  .ِساله. ضرب األوتاِر 

  ،األشرار يرِجعونَ إلَى اهلاويِة17

  .ُألمِم الناسني اَهللاكُلُّ ا 



 ألنه ال18

  .ينسى اِملسكني إلَى األبِد

 رجاُء البائسني ال         

  . يخيب إلَى الدهِر
19بيار ال. قُم 

  .يعتز اإلنسانُ

 كامقُد محاكَِم اُألملت.  

  يارب، اجعلْ علَيِهم رعبا20

 شُم بأ ماُألم علَملير .ِساله.  

العاِشر املَزمور  
  يارب، ملاذا تِقف بعيدا؟1

  ملاذا ختتفي يف أزِمنِة الضيِق؟  
2 اِملسكني ِرقحتيِر يريف ِكربياِء الش.  

  .يؤخذونَ باملؤامرِة اليت فكَّروا ا        

  ،ألنَّ الشرير يفتِخر بشهواِت نفِسِه3

 واخلاِطففدجي  .الرب هنيي.  

 :الشرير حسب تشامِخ أنِفِه يقول4ُ

 ال"         
طالبال". ي هكُلُّ أفكاِرِه أن  
إلَه.  
  .تثبت سبلُه يف كُلِّ حٍني5

 فوقَه كةٌ أحكامعالي.  

  نفُثُ فيِهمكُلُّ أعدائِه ي.  

 ال:"قالَ يف قَلِبِه6
ععززأت.  

 ن دوٍر إلَى دوٍر بالِم 

  ."سوٍء

  .فمه مملوٌء لَعنةً وِغشا وظُلما7

  . حتت لساِنِه مشقَّةٌ وإمثٌ 



  ،يجلس يف مكمِن الدياِر8

 ريلُ البقتفَياِت ييف املُخت.  

  راِقباِن اِملسكنيت يناهع.  

  .يكمن يف املُختفَى كأسٍد يف ِعريِسِه9

  .من ليخطَف اِملسكنييك 

  ،يخطَف اِملسكني جبذِبِه يف شبكَِتِه  

10ِحقنسين فتوتنح  

  .وتسقُطُ املَساكني ببراِثِنِه 

  .إنَّ اَهللا قد نسي:"قالَ يف قَلِبِه11

 هوجه بجال. ح 
  ."يرى إلَى األبِد

12بيار قُم .كدي يا اَُهللا ارفَع.  

 ال 
  .س املَساكنيتن

  ملاذا أهانَ الشرير اَهللا؟13

 ال:"ملاذا قالَ يف قَلِبِه 
طالب؟ "ت  

14قد رأيت.  

 مقَّةَ والغاملَش بِصرت كألن  

  ِدكبي جازيلت.  

هأمر اِملسكني لِّمسي إلَيك.  

  .أنت ِصرت معني اليتيِم 

  .ِاحِطم ِذراع الفاِجِر15

 والشرير تطلُب شره وال 

هِجتد.  

  . الرب ملك إلَى الدهِر واألبِد16
  .بادِت اُألمم ِمن أرِضِه 

17بيار عاِء قد ِمسعتدالو هتأو.  

 مهقُلوب تثَبت .كميلُ أُذُنت  



  ،حلَق اليتيِم واملُنسِحِق18

 لكَي ال 

  يعود أيضا

  رعاألرِضي إنسانٌ ِمن مهب.  

راحلادي عش املَزمور  
نينإلماِم املُغ . دلداو  

1كَّلتتو علَى الرب.  

  :كيف تقولونَ لنفسي 

  اهربوا إلَى ِجبالكُم كعصفوٍر؟"     

2ونَ القَوسدمي هوذا األشرار هألن.  

  فوقوا السهم يف الوتِر 

  .ا يف الدجى مستقيمي القُلوِبليرمو      

  ،إذا انقَلَبِت األعِمدة3ُ

 ." فالصديق ماذا يفعلُ؟ 

  .اَلرب يف هيكل قُدِسِه4

 هيف السماِء كُرسي تنظُراِن. الرب يناهع.  

  مين آدب ِحنمتت هأجفان. 

5يقدالص ِحنمتي الرب،  

  مِحب الظُّلِمأما الشرير و 
  هفسن هبِغضفَت.  

  يمِطر علَى األشراِر ِفخاخا، 6
  ،نارا وِكربيتا 

       كأِسِهم صيبموِم نالس وريح.  

  .ألنَّ الرب عاِدلٌ ويِحب العدل7َ

 هوجه بِصري قيماملُست.  

رالثّاين عش املَزمور  
  مزمور لداود". قَراِرال"إلماِم املُغنني علَى 

1 ،قيالت ضقد انقَر هألن ،بيار لِّصخ  
  .ألنه قد انقَطَع اُألمناُء ِمن بين البشِر 



  يتكلَّمونَ بالكَِذِب2

  ،كُلُّ واِحٍد مع صاِحِبِه 

  ،بِشفاٍه ملقٍَة

  .بقَلٍب فقَلٍب يتكلَّمونَ 

   املَلقَِةيقطَع الرب مجيع الشفاِه3

  ،واللِّسانَ املُتكلِّم بالعظائِم

  :الذين قالوا4
 "ربِتنا نتجِشفاهنا معنا. بألِسن.  

  ." من هو سيد علَينا؟  

  ،ِمِن اغِتصاِب املَساكِني"5

 ِة البائسنيرخص ِمن،  

يقولُ الرب ،اآلنَ أقوم،  

 ."أجعلُ يف وسٍع الذي ينفَثُ فيِه 

  ،م الرب كالم نقيكال6

  كِفضٍة مصفّاٍة يف بوطٍَة يف األرِض،  
  .ممحوصٍة سبع مراٍت  

7محتفَظُه بيار أنت.  

 .حترسهم ِمن هذا اجليل إلَى الدهِر 

  األشرار يتمشونَ ِمن كُلِّ ناحيٍة8 

 .ِعند ارِتفاِع األرذال بني الناِس 

  لثّالثُ عشراملَزمور ا
نينإلماِم املُغ . دلداو زمورم  

  إلَى متى يارب تنساين كُلَّ النسياِن؟1

  إلَى متى حتجب وجهك عني؟ 

  إلَى متى أجعلُ هموما يف نفسي2

  وحزنا يف قَليب كُلَّ يوٍم؟ 

  إلَى متى يرتِفع عدوي علَي؟  

  .ب يل يارب إلَهيانظُر واستِج3

  أِنر عيني ِلئال أنام نوم املوِت،  



  ."قد قَويت علَيِه:"ِلئال يقولَ عدوي4

 عتعزي تزبأن ضاِيقيم هِتفِلئال ي.  

5كَّلتتو ِتكمحا أنا فعلَى رأم.  

 الِصكقَليب خب ِهجبتي.  

  ِّأُغَني للرب6

  .يألنه أحسن إلَ 

رعش اِبعالر املَزمور  
 (53مز )

نينإلماِم املُغ .دلداو  

  ."ليس إلَه:"قالَ اجلاِهلُ يف قَلِبِه1

 ِجسوا بأفعاِهلمدوا ورفس.  

  .ليس من يعملُ صالحا  

  اَلرب ِمن السماِء2

  ،أشرف علَى بين البشِر 

         نظُرفاِهٍم: لي طالِب اِهللا؟هل ِمن   

  . الكُلُّ قد زاغوا معا، فسدوا3
  ،ليس من يعملُ صالحا 

 ليس وال  

واِحد.  

  ،أمل يعلم كُلُّ فاِعلي اإلِمث4

  الذين يأكُلونَ شعيب 

كما يأكُلونَ اخلُبز،  

  .والرب مل يدعوا 

  ،هناك خافوا خوفًا5

  .ِّألنَّ اَهللا يف اجليل البار 

6رأَي ،ماملَِسكِني ناقَضت   
 لجأُهم ألنَّ الرب. 

  .لَيت ِمن ِصهيونَ خالص إسرائيل7َ

  ،ِعند رد الرب سيب شعِبِه 



  .يهِتف يعقوب، ويفرح إسرائيلُ       

رعش اخلاِمس املَزمور  
دلداو زمورم  

  يارب، من يِرتلُ يف مسكَِنك؟1

  ن يف جبل قُدِسك؟من يسكُ 
  ،السالك بالكَمال2 

 والعاِملُ احلَق،  

  .واملُتكلِّم بالصدِق يف قَلِبِه  

 الذي ال3

  ،يشي بلساِنِه

 وال 

  ،يصنع شرا بصاِحِبِه

 وال  

 .يحِملُ تعيريا علَى قريِبِه

  ،والرذيلُ محتقَر يف عينيِه4

  .ِّويكِرم خائفي الرب 

  يحلف للضرِر وال  
ريغي .  
 ِفضته ال5

  ،يعطيها بالربا

 وال 

  .يأخذُ الرشوةَ علَى البريِء

  الذي يصنع هذا

 ال 
  .يتزعزع إلَى الدهِر

رعش اِدسالس املَزمور  
دةٌ لداوبذَهم  

  ِاحفَظين يا اَُهللا1

 كَّلتتو ي علَيكألن. 



2قُلتدي:" للربسي أنت .  
 خريي ال 

كيَء غَريش".  

  الِقديسونَ الذين يف األرِض3

 مِ يترسواألفاِضلُ كُلُّ م.  

4مهأوجاع كثُرت  

 رعوا وراَء آخأسر الذين.  

  ،ال أسكُب سكائبهم ِمن دٍم

 يفَتبش مأمساَءه وال أذكُر.  

  . ميت وكأسيالرب نصيب ِقس5
  .أنت قاِبض قُرعيت 

  ،ِحبالٌ وقَعت يل يف النعماِء6

  .فاملرياثُ حسن ِعندي 

  ،أُباِرك الرب الذي نصحين7

 تايين كُلينِذرا باللَّيل توأيض.  

  ،جعلت الرب أمامي يف كُلِّ حٍني8

 ألنه عن يميين فال 

ععززأت.  

9فِرح قَليبلذلك ،  

  .وابتهجت روحي 

  .جسدي أيضا يسكُن مطمئنا  

  .ألنك لن تترك نفسي يف اهلاويِة10

 .لن تدع تقيك يرى فسادا 

  .تعرفُين سبيلَ احلياِة11

  .أمامك ِشبع سروٍر 

  .يف يميِنك ِنعم إلَى األبِد  

رعش اِبعالس املَزمور  
صدالةٌ لداو  

  .ِِّامسع يارب للحق1



  .أنِصت إلَى صراخي 

  أصِغ إلَى صاليت

 ِمن شفَتِني بال 

ِغش.  

  .ِمن قُداِمك يخرج قَضائي2

  .عيناك تنظُراِن املُستقيماِت 

  .جربت قَليب3

  .محصتين. تعهدته ليالً 

  ال
  . ِجتد يفَّ ذُموما
 ال 

  .تعدى فميي

4يكفَتِة أعمال الناِس فبكالِم شِجه ِمن  

  .أنا حتَفَّظت ِمن طُرِق املُعتِنِف 

5طوايت بآثاِركخ كَتسمت  

 مايقَد لَّتفما ز.  

  .أنا دعوتك ألنك تستجيب يل يا اَُهللا6

 إلَي يككالمي. أِملْ أُذُن عامس .  
  ،مكميز مراِح7

 علَيك ِكلنياملُت لِّصخيام،  

  املُقاِومني ِمن ميِنكبي.  

  .احفَظين ِمثلَ حدقَِة العِني8

  بِظلِّ جناحيك استرين 
  ،ِمن وجِه األشراِر الذين يخِربونين9

 .أعدائي بالنفِس الذين يكتِنفونين 

  .قَلبهم السمني قد أغلَقوا10

 .واِهِهم قد تكلَّموا بالِكربياِءبأف 

  .يف خطواِتنا اآلنَ قد أحاطوا بنا 11

 .نصبوا أعينهم ليزلقونا إلَى األرِض 



  ،مثَلُه مثَلُ األسِد القَِرِم إلَى االفِتراِس12 

  .وكالشبل الكاِمِن يف ِعريِسِه 

13بيار قُم .مهتقَد .عهِاصر .  
  ،ِمن الشريِر بسيِفكنج نفسي  

14بيار ِدكالناِس بي ِمن،  

  .ِمن أهل الدنيا 

  ياِتِهميف ح مهصيبن.  

مهطونمتألَُ ب بذَخائِرك.  

  يشبعونَ أوالدا 

  ألطفاِهلم مهكونَ فُضالَتويتر.  

15كوجه أنظُر ا أنا فبالِبرأم .  
  .ت بشبِهكأشبع إذا استيقَظ 

رعش الثّاِمن املَزمور  
نينأيدي كُلِّ أعدائِه . إلماِم املُغ ِمن فيِه الرب شيِد يف اليوِم الذي أنقَذَهبكالِم هذا الن الرب الذي كلَّم دداو بِد الربلع

 :فقالَ. وِمن يِد شاولَ
 
1بيار كأُِحب،  

  .يا قويت 

2خرص نِقذيالربيت وِحصين وم.  

  .إلَهي صخريت بِه أحتمي 

  .ترسي وقَرنُ خالصي وملجإي          

3احلَميد أدعو الرب،  

  .فأتخلَّص ِمن أعدائي 

  ،ِاكتنفَتين ِحبالُ املوِت4

  .وسيولُ اهلَالِك أفزعتين 
 
  .ِحبالُ اهلاويِة حاقَت يب5

 تبشاملوِت انت يبأشراك .  

6الرب وتعيف ضيقي د،  



 ختروإلَى إلَهي ص،  

  ،فسِمع ِمن هيكلِه صويت

  .وصراخي قُدامه دخلَ أُذُنيِه 

7تشعوارت ِت األرضجفارت،  

 تجوارت تدعاِجلبال ارت سأُس  
  غَِضب هألن.  

  ،صِعد دخانٌ ِمن أنِفِه8

  . أكلَتونار ِمن فِمِه 

  ِمنه لَتعاشت مرج.  

  ،طأطأ السماواِت ونزل9َ

  .وضباب حتت ِرجلَيِه 

10علَى كروٍب وطار ِكبر،  

  .وهف علَى أجِنحِة الرياِح 

11هةَ ِسترلَ الظُّلمعج.  

  هِمظَلَّت ولهح  
  .ضباب املياِه وظَالم الغماِم  

  .دامه عبرت سحبهِمن الشعاِع ق12ُ

  .برد وجمر ناٍر 

  ،أرعد الرب ِمن السماواِت13

 هأعطَى صوت ليوالع،  

  .بردا وجمر ناٍر  

14مهتتفش هلَ ِسهامأرس،  

  ،كثريةً فأزعجهم وبروقًا 

  ،فظَهرت أعماق املياِه15

 املَسكون سأُس فَتِةوانكَش  
بيار جِركز ِمن،  

 ِة ريِح أنِفكسمن ِمن.  

  .أرسلَ ِمن العلَى فأخذَين16

 .نشلَين ِمن مياٍه كثريٍة 



  ِّ،أنقَذَين ِمن عدوي القَوي17

 بِغضيم ي وِمنى ِمنأقو مهألن.  

  ،أصابوين يف يوِم بلييت18

 .وكانَ الرب سندي 

  . إلَى الرحِبأخرجين19

  .خلَّصين ألنه سر يب 

  .يكاِفئُين الرب حسب بري20

  .حسب طَهارِة يدي يرد يل 

  ِّ،ألني حِفظت طُرق الرب21

  . ومل أعِص إلَهي 
  ،ألنَّ مجيع أحكاِمِه أمامي22

 .وفَرائضه مل أُبِعدها عن نفسي 

23وأكونُ كاِمالً معه  

  .وأتحفَّظُ ِمن إمثي 

  ،فيرد الرب يل كِبري24

  .وكطَهارِة يدي أمام عينيِه 

  .مع الرحيِم تكونُ رحيما25

  . مع الرجل الكاِمل تكونُ كاِمالً 
  ،مع الطّاِهِر تكونُ طاِهرا26

  .ومع األعوِج تكونُ ملتويا 

27الش لِّصخت أنت كألنالبائس عب،  

  .واألعين املُرتِفعةُ تضعها 

  .ألنك أنت تضيُء ِسراجي28

  .الرب إلَهي ينري ظُلميت 

  ،ألني بك اقتحمت جيشا29

  . وبإلَهي تسورت أسوارا 
  .اَُهللا طَريقُه كاِمل30ٌ

 قين قَولُ الرب.  

  .ترس هو جلميِع املُحتمني بِه  



  ألنه من هو إلَه غَري الرب؟31

  ومن هو صخرةٌ ِسوى إلَِهنا؟ 

  اإللَه الذي يمنِطقُين بالقوِة32

  .ويصير طَريقي كاِمالً 

  ،يجعلُ ِرجلَي كاإليل الذي33

  .وعلَى مرتِفعايت يقيمين 

  ،الذي يعلِّم يدي الِقتال34َ

  .اعي قَوس ِمن نحاٍسفتحنى بِذر 

35الِصكخ رسلُ يل تجعوت  

  ،ويمينك تعضدين 

  .ولُطفُك يعظِّمين  

  ،توسع خطوايت حتيت36

 ِقبايفلم تتقَلقَلْ ع .  
37مأعدائي فأُدِركُه عأتب،  

 وال 

مهى أُفنيحت أرِجع.  

 أسحقُهم فال38

يستطيعونَ القيام.  

 ِرجلَي سقُطونَ حتتي.  

  .تمنِطقُين بقوٍة للِقتال39

 علَي حتيت القائمني عتصر.  

  ،وتعطيين أقفيةَ أعدائي40

 أُفنيِهم بِغضيوم .  
 يصرخونَ وال 41

لِّصخم.  

 إلَى الرب فال 

  .يستجيب هلُم

  .فأسحقُهم كالغباِر قُدام الريِح42

  .ِني األسواِق أطرحهمِمثلَ ط 



  .تنِقذُين ِمن مخاصماِت الشعِب43

  .جتعلُين رأسا لُألمِم 

  .شعب مل أعِرفه يتعبد يل  

  . ِمن مساِع اُألذُِن يسمعونَ يل44
  .بنو الغرباِء يتذَلَّلونَ يل 

  بنو الغرباِء يبلَون45َ

 صوِنِهمح فونَ ِمنزحوي.  

  ،حي هو الرب، ومبارك صخريت46

  ،ومرتِفع إلَه خالصي 

  ،اإللَه املُنتِقم يل47

  .والذي يخِضع الشعوب حتيت 

  .منجي ِمن أعدائي48

 علَي القائمني ا فوقراِفعي أيض.  

  .ِمن الرجل الظّاِمل تنِقذُين  

  ،ُألمِملذلك أمحدك يارب يف ا49

 الِمسك منوأُر.  

  ،برج خالٍص ملَلِكِه50

  ،والصاِنع رمحةً ملَسيِحِه 

  . لداود ونسلِه إلَى األبِد  
رعش اِسعالت املَزمور  

نينإلماِم املُغ .دلداو زمورم  

  ،اَلسماوات تحدثُ مبجِد اِهللا1

  .والفَلك يخِبر بعمل يديِه 

  ،يوم إلَى يوٍم يذيع كالما2

  .وليلٌ إلَى ليٍل يبدي ِعلما 

 ال3
 قَولَ وال

كالم.  



 ال 
مهصوت عسمي. 

4 منِطقُهم يف كُلِّ األرِض خرج،  

 مهِة كلماتى املَسكونوإلَى أقص.  

  ،جعلَ للشمِس مسكَنا فيها  

5جح روِس اخلاِرِج ِمنِمثلُ الع لَِتِهوهي.  

  .يبتِهج ِمثلَ اجلَباِر للسباِق يف الطريِق          

  ،ِمن أقصى السماواِت خروجها6

  ومدارها إلَى أقاصيها،  
 وال  

  .شيَء يختفي ِمن حرها

  ناموس الرب كاِمل7ٌ

 فسالن دري.  

  شهادات الرب صاِدقَةٌ

 كيماجلاِهلَ ح ريصات.  

  وصايا الرب مستقيمة8ٌ

 القَلب حفَرت.  

طاِهر الرب أمر  

  .ينري العينِني 

9 قين الرب وفخ  
  .ثاِبت إلَى األبِد 

  .أحكام الرب حق عاِدلَةٌ كُلُّها  

  ،أشهى ِمن الذَّهِب واإلبريِز الكَثِري10

 ل وقَطِر الشسالع هاِدوأحلَى ِمن.  

  ،أيضا عبدك يحذَّر ا11

 عظيم ويف ِحفِظها ثَواب.  

  اَلسهوات من يشعر ا؟12

  .ِمن اخلطايا املُستِترِة أبِرئين 

13كبداحفَظْ ع ريناملُتكب ا ِمنأيض  



 فال 

لَّطوا علَييتس.  

  حينئٍذ أكونُ كاِمالً

  .ٍموأتبرأُ ِمن ذَنٍب عظي 

  لتكُن أقوالُ فمي وِفكر قَليب14

 بيار كةً أمامرضيم،  

 .صخريت ووليــي  

  املَزمور الِعشرونَ
نينإلماِم املُغ .دلداو زمورم  

  .ليستِجب لك الرب يف يوِم الضيِق1

 إلَِه يعقوب اسم رفَعكلي.  

  ،ليرِسلْ لك عونا ِمن قُدِسِه2

 دكعضونَ ليِصهي وِمن.  

3كُلَّ تقِدماِتك ذكُرلي،  

 قاِتكحرم سِمنستوي .ِساله .  
4قَلِبك بسح عِطكلي،  

 كُلَّ رأِيك ممتوي. 

 5الِصكخب مننتر،  

  .وباسِم إلَِهنا نرفَع رايتنا 

  كُلَّ سؤلك ل الربكملي.  

  ، الرب مخلِّص مسيِحِهاَآلنَ عرفت أن6َّ

  ،يستجيبه ِمن مساِء قُدِسِه 

  .جببروِت خالِص يميِنِه  
  ،هؤالِء باملَركَباِت وهؤالِء باخلَيل7

 ذكُرإلَِهنا ن الرب فاسم حنا نأم.  

  ،هم جثَوا وسقَطوا8

  .أما نحن فقُمنا وانتصبنا 

9لِّصخ بيار!  

 !تِجب لنا املَلك يف يوِم دعائناليس 



  املَزمور احلادي والِعـشــرونَ
نينإلماِم املُغ . دلداو زمورم  

1املَلك حفري ِتكبقو ،بيار،  

 وخبالِصك كيف ال 

 !يبتِهج ِجدا

2ههوةَ قَلِبِه أعطَيتش،  

 عهيِه مل متنفَتش سملتوم .ِساله.  

3ٍريألنكاِت خربب همتتقَد ك.  

  . وضعت علَى رأِسِه تاجا ِمن إبريٍز 
4هفأعطَيت حياةً سألك.  

  .طولَ األياِم إلَى الدهِر واألبِد 

5الِصكخب هجدم عظيم،  

  .جالالً وبهاًء تضع علَيِه 

  .ألنك جعلته بركاٍت إلَى األبِد6

  .ِتهاجا أمامكتفَرحه اب 

  ِّ،ألنَّ املَلك يتوكَّلُ علَى الرب7

  وبِنعمِة العلي ال 
ععزيتز .  

8أعدائك مجيع كدي صيبت.  

 بِغضيككُلَّ م صيبت كميني.  

  تجعلُهم ِمثلَ تنوِر ناٍر9

 ضوِركماِن حيف ز.  

مهلعبتِطِه يخبس الرب  

  موتأكُلُهارالن.  

  تبيد ثَمرهم ِمن األرِض10

 مهتيوذُر مين آدِني بب ِمن.  

  .ألنهم نصبوا علَيك شرا11

  .مل يستطيعوها. تفَكَّروا مبكيدٍة 

  .ألنك جتعلُهم يتولَّون12َ



 علَى أوتاِرك هامالس قفَوت  

  جوِهِهمِتلقاَء و.  

13ارتِتكبقو بيار ِفع.  

 روِتكبجب مغنون منرن .  
  املَزمور الثّاين والِعشرونَ

  مزمور لداود". أيلَِة الصبِح"إلماِم املُغنني علَى 

  ،إلَهي، إلَهي، ملاذا تركتين1

  ،بعيدا عن خالصي 

  عن كالِم زفريي؟  
 إلَهي، يف النهاِر أدعو فال2

جيبتست،  

 يف اللَّيل أدعو فال 

  .هدو يل

3وأنت وسالقُد  

  .اجلالس بني تسبيحاِت إسرائيلَ 

  .علَيك اتكلَ آباؤنا4

 مهيتجكلوا فنات.  

  .إلَيك صرخوا فنجوا5

  .علَيك اتكلوا فلم يخزوا 

 أما أنا فدودةٌ ال6

  .إنسانٌ

 شالب ِعند عِبعارالش قَرحتِر وم.  

  . كُلُّ الذين يرونين يستهِزئونَ يب7
 فاهرونَ الشفغي،  

  قائلني أسنِغضونَ الروي:  

  ،اتكلَ علَى الرب فلينجِه"8

  ."لينِقذه ألنه سر بِه 

  .ألنك أنت جذَبتين ِمن البطِن9

  .ثَديي أُميجعلتين مطمئنا علَى  



  . علَيك أُلقيت ِمن الرِحِم10
  .ِمن بطِن أُمي أنت إلَهي 

 ال11
  ،تتباعد عني

 ألنَّ الضيق قريب، ألنه ال 

عنيم.  

  .أحاطَت يب ثريانٌ كثرية12ٌ

  .أقوياُء باشانَ اكتنفَتين 

13مهأفواه روا علَيفغ  

 ِرٍس مفتٍد مِجمٍركأسز.  

14كَبتكاملاِء انس.  

  .انفَصلَت كُلُّ ِعظامي 

  .صار قَليب كالشمِع

  .قد ذاب يف وسِط أمعائي 

  ،يِبست ِمثلَ شقفٍَة قويت15

  ،ولَِصق لساين حبنكي 

  .وإلَى ترابِ املوِت تضعين  

16يب ِكالب قد أحاطَت هألن.  

  . اكتنفَتينجماعةٌ ِمن األشراِر 

  وِرجلَي يدثَقَبوا ي .  
  ،أُحصي كُلَّ ِعظامي17

  .وهم ينظُرونَ ويتفَرسونَ يفَّ 

18مهينقِسمونَ ثيايب بي،  

  .وعلَى ِلباسي يقتِرعونَ 

 أما أنت يارب، فال19

دتبع.  

 .يا قويت، أسِرع إلَى نصريت 

  .سيأنِقذْ ِمن السيِف نف20 

  . ِمن يِد الكلِب وحيديت 



  ،خلِّصين ِمن فِم األسِد21

 .وِمن قُروِن بقَِر الوحِش استِجب يل            

  .أُخِبر باِمسك إخويت22

 كحبِة أُسيف وسِط اجلَماع.  

23حوهسب يا خائفي الرب!  

 ِة يعقوبيذُر رعشيا م دوهجم،  

  واواخشإسرائيلَ مجيع رعيا ز ه !  
  ألنه مل يحتِقر ومل يرِذل24ْ

  ،مسكَنةَ املَِسكِني 

عنه هوجه بحجومل ي،  

 عمراِخِه إليِه استص بل ِعند.  

  ِمن ِقبلك تسبيحي25

  .يف اجلَماعِة العظيمِة 

  .أويف بنذوري قُدام خائفيِه  

  . ويشبعونَيأكُلُ الودعاُء 26
 طالبوه الرب حبسي.  

  .حتيا قُلوبكُم إلَى األبِد  

  ِّتذكُر وترِجع إلَى الرب27

  .كُلُّ أقاصي األرِض 

  .وتسجد قُدامك كُلُّ قَبائل اُألمِم        

28املُلك ألنَّ للرب،  

  .وهو املُتسلِّطُ علَى اُألمِم 

  . مسيين األرِضأكلَ وسجد كُلُّ 29
  قُدامه يجثو 

  كُلُّ من ينحِدر إلَى التراِب

 هفسحِي نمل ي نوم.  

30له دبةُ تتعيالذُّر.  

  .يخبر عن الرب اجليلُ اآليت 

  يأتونَ ويخِبرونَ بِبرِه31



  .شعبا سيولَد بأنه قد فعلَ 

  املَزمور الثّالثُ والِعشرونَ
دلداو زمورم  

1راعي الرب  

 فال 

  .يعِوزين شيٌء

  .يف مراٍع خضٍر يرِبضين 2

  .إلَى مياِه الراحِة يوِردين 

  .يرد نفسي3

  .يهديين  إلَى  سبل  الِبر ِمن  أجل  اِمسِه 

  أيضا إذا ِسرت يف وادي ِظلِّ املوِت4

 ال
أنت كا، ألنرش عيأخافم  .  

 .عصاك وعكّازك هما يعزياِنين 

5ضاِيقيم جاهةً تامي مائدقُد بترت.  

  .مسحت بالدهِن رأسي 

  .كأسي ريا  

  إنما خري ورمحة6ٌ

  ،يتبعاِنين كُلَّ أياِم حيايت 

  ِّوأسكُن يف بيِت الرب

  .إلَى مدى األياِم 

  ِبع والِعشرونَاملَزمور الرا
دلداو .زمورم  

  .للرب األرض وِملؤها1

  .املَسكونةُ، وكُلُّ الساِكنني فيها 

  ،ألنه علَى الِبحاِر أسسها2

  .وعلَى األاِر ثَـبتها 

  من يصعد إلَى جبل الرب؟3

  ومن يقوم يف موِضِع قُدِسِه؟ 



   والنقي القَلِب، اَلطّاِهر اليديِن،4
  ،الذي مل يحِملْ نفسه إلَى الباِطل 

 وال  

 .حلَف كِذبا

  ِّ،يحِملُ بركَةً ِمن ِعنِد الرب5 

  .وبرا ِمن إلَِه خالِصِه 

6ههذا هو اجليلُ الطّالب،  

 يا يعقوب كِمسونَ وجهاملُلت .ِساله.  

  ن، ِارفَعن أيـتها األرتاج رؤوسك7ُ
 اتهريالد ها األبوابتأي ِفعنوارت،  

  .فيدخلَ ملك املَجِد  

  من هو هذا ملك املَجِد؟8

 اراجلَب القدير الرب،  

  .الرب اجلَبار يف الِقتال  

9رؤوسكُن ها األرتاجتأي ارفَعن،  

  ،اتهريالد ها األبوابتها أيوارفَعن  
  املَجِدفي لكلَ مدخ.  

  من هو هذا ملك املَجِد؟10

  .ِساله. رب اجلُنوِد هو ملك املَجِد 

  املَزمور اخلاِمس والِعشـرونَ
دلداو  

1بيار إلَيك  

  .أرفَع نفسي 

2كَّلتتو يا إلَهي علَيك،  

  . فال تدعين أخزى 
  .ال تشمت يب أعدائي  

3ا كُلُّ ماأيضوخزال ي ِظريكنت.  

  .ليخز الغاِدرونَ بال سبٍب 

  .طُرقَك يارب عرفين4



  .سبلك علِّمين 

  ،دربين يف حقِّك وعلِّمين5

  .ألنك أنت إلَه خالصي 

  كُلَّه اليوم ظَرتانت اكإي.  

6 ،وإحساناِتك بيار كراِحمم اذكُر  
  . األزل هيألنها منذُ 

 ال7
 تذكُر خطايا ِصباي وال

عاصيم.  

 اذكُرين أنت ِتكمحكر  

  بيار أجل جوِدك ِمن.  

8قيمستصاحلٌ وم باَلر،  

 اخلُطاةَ الطريق لِّمعي لذلك.  

  ِّ،يدرب الودعاَء يف احلَق9

 قَهعاَء طُردالو لِّمعوي.  

  الرب رمحةٌ وحقكُلُّ سبل 10

  .حلاِفظي عهِدِه وشهاداِتِه 

11بيار أجل اِمسك ِمن  

 عظيم هإمثي ألن اغِفر.  

  من هو اإلنسانُ اخلائف الرب؟12

 هختارطَريقًا ي هلِّمعي.  

13 ،يف اخلَِري تبيت هفسن  
 ِرثُ األرضي سلُهون.  

  ،ِسر الرب خلائفيِه14

 عليِمِهملت ههدوع.  

  ِّ،عيناي دائما إلَى الرب15

  .ألنه هو يخِرج ِرجلَي ِمن الشبكَِة 

  ،ِالتِفت إلَي وارحمين16

  .ألني وحد وِمسكني أنا 



  .اُفرج ضيقاِت قَليب17

  . ِمن شدائدي أخِرجين 
  ،انظُر إلَى ذُلِّي وتعيب18

  .يع خطايايواغِفر مج 

  ،انظُر إلَى أعدائي ألنهم قد كثُروا19

 .وبغضا ظُلما أبغضوين 

  .احفَظْ نفسي وأنِقذين20 

 كَّلتتو ي علَيكى ألنالأُخز.  

  ،يحفَظُين الكَمالُ واالسِتقامة21ُ

 كظَرتي انتألن .  
   .ِمن كُلِّ ضيقاِتِه  يااَُهللا، افِد إسرائيلَ 22

  املَزمور الساِدس والِعشرونَ
دلداو  

1ي بكمايل سلكتألن بِاقِض يل يار،  

 وعلَى الرب توكَّلت بال 

  .تقَلقٍُل

  .جربين يارب وامتِحني2

  .صف كُليتي وقَليب 

  . ألنَّ رمحتك أمام عيين3
 قِّكحب وقد سلكت.  

  ،مل أجلس مع أُناِس السوِء4

 ومع املاِكرين ال 

  .أدخلُ

  ،أبغضت جماعةَ األثَمِة5

 ومع األشراِر ال 

أجلس. 

  ،أغِسلُ يدي يف النقاوِة6

 بيار ِحكذبمب فأطوف،  

  ،ُألسمع بصوِت احلَمِد7



 جائِبكثَ جبميِع عدوأُح .  
8يِتكلَّ بحم بتأحب ،بيار  

  . مجِدكوموِضع مسكَِن 

 ال9
  ،جتمع مع اخلُطاِة نفسي

 وال 

  .مع ِرجال الدماِء حيايت

  ،الذين يف أيديِهم رذيلَة10ٌ

  .ويمينهم مآلنةٌ ِرشوةً 

11ا أنا فبكَمايل أسلُكأم.  

  . افِدين وارحمين 
  .ِرجلي واِقفَةٌ علَى سهٍل12

 الرب يف اجلَماعاِت أُباِرك. 

  ر الساِبع والِعشرونَاملَزمو
دلداو  

  ،اَلرب نوري وخالصي1

  ِممن أخاف؟ 

  ،الرب ِحصن حيايت

  ِممن أرتِعب؟ 

2األشرار إلَي برما اقت ِعند  

  ليأكُلوا لَحمي،  
  مضاِيقي وأعدائي

  .عثَروا وسقَطوا 

 إنْ نزلَ علَي جيش ال3

  .يخاف قَليب

  نْ قامت علَي حربإ 

  ئنطمأنا م ففي ذلك.  

4ِمساها ألتوإي الرب ِمن ةً سألتواِحد:  

  ِّأنْ أسكُن يف بيِت الرب 



  ،كُلَّ أياِم حيايت

  ،مال الربإلَى ج أنظُر لكَي  
  .وأتفَرس يف هيكلِه  

5ظَلَِّتِه يف يوِم الشئُين يف مبخي هِّرألن.  

  .يسترين بِستِر خيمِتِه 

  .علَى صخرٍة يرفَعين  

  واآلنَ يرتِفع رأسي6

  ،علَى أعدائي حويل 

  .فأذبح يف خيمِتِه ذَبائح اهلُتاِف

 للرب مني وأُرأُغَن .  
7بيار ِمعبصويت أدعو. ِاست  

  .فارحمين واستِجب يل 

  :لتقُ:"لك قالَ قَليب8

  .وجهك يارب أطلُب". اطلُبوا وجهي 

 ال9
  .حتجب وجهك عني

 ال 
كبدخٍط عُبس بيخت.  

 قد كُنت عوين فال

  ترفُضين

 وال 

  . تتركين يا إلَه خالصي
  إنَّ أيب وأُمي قد تركاين10

  .والرب يضمين 

11طريقَك بلِّمين يارع،  

   سبيٍل مستقيٍمواهِدين يف 

  .بسبِب أعدائي  

 ال12
ضاِيقيراِم ملِّمين إلَى مست،  



  .ألنه قد قام علَي شهود زوٍر وناِفثُ ظُلٍم 

 لوال13

 الرب ى جودبأنْ أر نتين آمأن  
  .يف أرِض األحياِء 

14ِظِر الربانت.  

 وانت ،كقَلب عجشتولي ددشتليِظِر الرب.  

  املَزمور الثّاِمن والِعشرونَ
دلداو  

1خأصر بيار إلَيك.  

 يا صخريت، ال 

  ،تتصامم ِمن ِجهيت

  ِلئال تسكُت عني
 

  .ِّفأُشِبه اهلاِبطني يف اجلُب 

2غيثُ بكعي إذ أسترتض صوت ِمعاست  
 إلَى ِمحراِب قُدِسك يدي وأرفَع. 

 ال3
  ،جتِذبين مع األشراِر

  ومع فعلَِة اإلِمث 

  املُخاِطبني أصحابهم بالسالِم

 مِيف قُلو روالش.  

4ِفعلِهم بسح أعِطِهم  
 

 أعماِهلم رش بسوح.  

أعِطِهم نِع أيديِهمص بسح.  

 مهلَتعامم علَيِهم در.  

  ِّ، أفعال الربألنهم مل ينتِبهوا إلَى5

 وال 

  ،إلَى أعمال يديِه



 يهِدمهم وال  

بنيِهمي.  

6الرب كبارم،  

  .ألنه ِمسع صوت تضرعي 

  . الرب ِعزي وترسي7
 رتصكلَ قَليب، فانتعلَيِه ات.  

  هديت أمحقَليب وبأُغني ِهجبتوي.  

  ،الرب ِعز هلُم8

 .ِص مسيِحِه هووِحصن خال 

 9كعبش لِّصخ،  

 مرياثَك وباِرك،  

  .وارعهم واِمحلهم إلَى األبِد  

  املَزمور التاِسع والِعشرونَ
  

دلداو زمورم  

  ،قَدموا للرب يا أبناَء اِهللا1

 .قَدموا للرب مجدا وِعزا 

  .قَدموا للرب مجد اِمسِه2 

  دوا للربٍةاسجسقَدٍة ميف زين.  

  .صوت الرب علَى املياِه3

 داملَجِد أرع إلَه.  

  .الرب فوق املياِه الكَثريِة  

  . صوت الرب بالقوِة4
 .صوت الرب باجلَالل 

  ،صوت الرب مكَسر األرِز5

  ويكَسر الرب أرز لُبنانَ 

  .ويمِرحها ِمثلَ ِعجٍل6

  نَ وِسريونَلُبنا 

  .ِِّمثلَ فريِر البقَِر الوحشي  



  ِّصوت الرب7

 .يقدح لُهب ناٍر 

  .صوت الرب يزلِزلُ البرية8َ

 ةَ قاِدشريب لِزلُ الربزي.  

  ،صوت الرب يولِّد اإليل9َ

 عورالو كِشفوي،  

  ."مجد:"ويف هيكلِه الكُلُّ قائلٌ           

10لَسبالطّوفاِن ج الرب،  

  .ويجلس الرب ملكًا إلَى األبِد 

  .الرب يعطي ِعزا لشعِبِه11

  . الرب يباِرك شعبه بالسالِم 
  املَزمور الثَّالثونَ

  لداود. مزمور أُغنيةُ تدشِني البيِت

  أُعظِّمك يارب، ألنك نشلتين1

 شِمتيب أعدائيومل ت .  

  ،يارب إلَهي2

 .استغثت بك فشفَيتين 

  .يارب، أصعدت ِمن اهلاويِة نفسي3

 يف اجلُب ِني اهلاِبطنيب ين ِمنيتأحي .  
4ياأتقياَءه موا للربنر،  

 .وامحدوا ِذكر قُدِسِه 

 5هبألنَّ للَحظٍَة غَض.  

 حياةٌ يف ِرضاه.  

  ،ساِء يبيت البكاُءِعند امل

 منباِح ترويف الص.  

  :وأنا قُلت يف طُمأنينيت6

 ال" 
  ". أتزعزع إلَى األبِد

  .يارب، بِرضاك ثَـبت جلَبلي ِعزا7



  .حجبت وجهك فِصرت مرتاعا 

8خأصر بيار إلَيك،  

 عرضِد أتيوإلَى الس  

  ن دميما الفائدةُ ِم9

  إذا نزلت إلَى احلُفرِة؟ 

  هل يحمدك التراب؟

  هل يخِبر حبقِّك؟ 

  . استِمع يارب وارحمين10
 .يارب، كُن معينا يل 

  .حولت نوحي إلَى رقٍص يل11

  ،حلَلت ِمسحي ومنطَقتين فرحا 

 لكي تترنم لك روحي وال12

تسكُت.  

 ياركدإلَهي، إلَى األبِد أمح ب.  

  املَزمور احلادي والثَّالثونَ
نينإلماِم املُغ . دلداو زمورم  

1كَّلتتو بيار علَيك.  

 ال 
  .تدعين أخزى مدى الدهِر

  .بعدلك نجين  

2كأُذُن أِملْ إلَي.  

  .سريعا أنِقذين 

  ،كُن يل صخرةَ ِحصٍن

  .ت ملجٍإ لتخليصيبي 

3عِقلي أنتيت ومخرألنَّ ص.  

  . ِمن أجل اِمسك ديِنـــي وتقودين 
  ،أخِرجين ِمن الشبكَِة اليت خبأوها يل4

  .ألنك أنت ِحصين 

  .يف يِدك أستوِدع روحي 5



  .ِّفديتين يارب إلَه احلَق 

  .ِذبةًأبغضت الذين يراعونَ أباطيلَ كا6

 كَّلتتو ا أنا فعلَى الربأم.  

7ِتكمحبر حوأفر ِهجأبت،  

  ،ألنك نظَرت إلَى مذَلَّيت 

  ،وعرفت يف الشدائِد نفسي 

  ِّ،ومل حتِبسين يف يِد العدو8

  .بل أقَمت يف الرَحِب ِرجلي 

  .ِارحمين يارب ألني يف ضيٍق9

  .لغم عيينخسفَت ِمن ا 

  .نفسي وبطين  

  ،ألنَّ حيايت قد فنيت باحلُزِن10

  . وِسنيين بالتنهِد 
  ،ضعفَت بشقاويت قويت

  .وبليت ِعظامي 

  ،ِعند كُلِّ أعدائي ِصرت عارا11

  ،وِعند جرياين بالكُلِّيِة 

  .ورعبا ملَعاِريف

  .ا عنيالذين رأَوين خاِرجا هربو 

  .نسيت ِمن القَلِب ِمثلَ املَيِت12

  . ِصرت ِمثلَ إناٍء متلٍَف 
13كثريين ةً ِمنذَمم ي ِمسعتألن.  

  اخلَوف مستدير يب 

ا علَيعم ِتِهمرمبؤام.  

  .تفَكَّروا يف أخِذ نفسي 

14بيار كَّلتتو ا أنا فعلَيكأم.  

 قُلت":إلَهي أنت".  

  .يف يِدك آجايل 15

  نجين ِمن يِد أعدائي 



  . وِمن الذين يطردونين  
16بِدكعلَى ع جِهكأِضئْ بو.  

 ِتكمحلِّصين برخ.  

 يارب، ال17

  تدعين أخزى

 كوتعي دألن.  

األشرار خزلي.  

  .ليسكُتوا يف اهلاويِة 

  ،لتبكَم ِشفاه الكَِذِب18

  ،املُتكلِّمةُ علَى الصديِق بوقاحٍة 

  . بِكربياَء واسِتهانٍة  
19كجود ما أعظَم  

 خلائفيك هرتالذي ذَخ،  

علَيك ِكلنيتللم هلتوفَع  

  !تجاه بين البشِر 

20بِستِر وجِهك مهرستت  

  .ِمن مكاِيِد الناِس 

  تخفيِهم يف مظَلٍَّة

 ِنِمنِة األلسمخاصم .  

  مبارك الرب، ألنه قد جعلَ عجبا 21 
  .رمحته يل يف مدينٍة محصنٍة 

 :وأنا قُلت يف حرييت22

 "يكيناِم عقُد ِمن ي قد انقَطَعتإن".  

  ولكنك ِمسعت صوت تضرعي

 إلَيك خترإذ ص.  

23يا مجيع وا الربأتقيائِهأِحب .  

  ،الرب حاِفظُ األمانِة 
 

  .ومجاٍز بكَِثرٍة العاِملَ بالِكربياِء           



24كُمقُلوب عجولتتش ددلتتش،  

 الرب ِظريناملُنت يامجيع.  

  املَزمور الثّاين والثَّالثونَ
دةٌ. لداوقَصيد  

1إمثُه ــى للذي غُِفرطوب  

  .يتهوسِترت خط 

 طوبــى لرجٍل ال2

  يحِسب له الرب خطيةً، 
 وال 

يف روِحِه ِغش.  

  لَما سكَت بليت ِعظامي3

 كُلَّه فريي اليومز ِمن،  

  .ألنَّ يدك ثَقُلَت علَي ارا وليال4ً

  حتَولَت رطوبـيت 

  .ِساله. إلَى يبوسِة القَيِظ  

 ك خبطييت والأعتِرف ل5

  . أكتم إمثي
 بذَنيب:"قُلت للرب ِرفأعت"  

 .ِساله. وأنت  رفَعت  أثام  خطييت           

6لِّي لكصهلذا ي  

 فيِهكُلُّ تقي كِجديف وقٍت ي .  

  ِعند غَمارِة املياِه الكَثريِة

 إياه ال 

صيبت.  

  . حتفَظُينِمن الضيِق. أنت ِستر يل7

  . ِساله. بترنِم النجاِة تكتِنفُين 
8"كوأُرِشد كلِّمأُع  

  .الطريق اليت تسلُكُها 

  كحأنص .يين علَيكع.  



 ال9
 تكونوا كفَرٍس أو بغٍل بال

  .فهٍم

  بلجاٍم وِزماٍم زينِتِه 

  إلَيك دنوِلئال ي كَمي".  

10الش كَباتةٌ هي نيِركثرير،  

  ِّاملُتوكِّلُ علَى الرب أما 

  .فالرمحةُ تحيطُ بِه  

  افرحوا بالرب وابتِهجوا11

  ،يا أيها الصديقونَ 

  واهِتفوا

  .يا مجيع املُستقيمي القُلوِب 

  املَزمور الثّالثُ والثَّالثونَ
  .ِِّاهِتفوا أيها الصديقونَ بالرب1

  . ني يليق التسبيحباملُستقيم 
  .امحدوا الرب بالعوِد2

 موا لهنِة أوتاٍر ررٍة ذاِت عشباببر.  

  .غَنوا له أُغنيةً جديدة3ً

  .أحِسنوا العزف تاٍف 

  ،ألنَّ كلمةَ الرب مستقيمة4ٌ

  .وكُلَّ صنِعِه باألمانِة 

  .يِحب الِبر والعدل5َ

  . األرض ِمن رمحِة الربامتألِت  
6ِت السماواتِنعص ِة الرببكلم،  

  .وبنسمِة فيِه كُلُّ جنوِدها 

7دكن عجمميالي أمواه ِّ.  

  .يجعلُ اللُّجج يف أهراٍء 

  ،لتخش الرب كُلُّ األرِض8

  .وِمنه ليخف كُلُّ سكّاِن املَسكونِة 



  .ألنه قالَ فكان9َ

 فصار رهو أم .  
  .الرب أبطَلَ مؤامرةَ اُألمِم10

  .الشى أفكار الشعوِب 

11تفإلَى األبِد تثب ةُ الربرا مؤامأم.  

  .أفكار قَلِبِه إلَى دوٍر فدوٍر 

  ،طوبــى لُألمِة اليت الرب إلَهها12

  .الشعِب الذي اختاره مرياثًا لنفِسِه 

  . ن السماواِت نظَر الربِم13
  .رأى مجيع بين البشِر 

14تطَلَّع كناهكاِن سم ِمن  

  .إلَى مجيِع سكّاِن األرِض 

  ،املُصور قُلوبهم مجيعا15

 إلَى كُلِّ أعماِهلم ِبهاملُنت.  

  .لن يخلُص املَلك بكَِثرِة اجلَيِش16

 اجلَبار ال 

  .  القوِةينقَذُ بِعظَِم
  ،باِطلٌ هو الفَرس ألجل اخلَالِص17

 وبِشدِة قوِتِه ال

  .ينجي

  هوذا عني الرب علَى خائفيِه18

 هتمحر اجنيالر،  

19مهاملوِت أنفُس ِمن يجنلي،  

  .وليستحييهم يف اجلوِع 

20ِت الربظَرنا انتأنفُس.  

 رسنا وتتعوننا هوم .  
  ،ألنه بِه تفرح قُلوبنا21

  .ألننا علَى اِمسِه القُدوِس اتكلنا 

  لتكُن يارب رمحتك علَينا22



 ظَرناكما انتسبح.  

ـِع والثَّالثونَ   املَزمور الراب
فانطَلَق هدفطَر أبيمالك امقُد قلهع رعندما غَي دلداو  

1الرب يف كُلِّ حٍنيأُباِرك .  

  .دائما تسبيحه يف فمي 

  .بالرب تفتِخر نفسي2

  .يسمع الودعاُء فيفرحونَ 

  ،عظِّموا الرب معي3

  .ولنعلِّ امسه معا 

  ،طَلَبت إلَى الرب فاستجاب يل4

  .وِمن كُلِّ مخاِويف أنقَذَين 

  ،واستناروا نظَروا إليِه5

  .وههم مل ختجلْووج 

6خرص هذا اِملسكني،  

 هعماست والرب،  

  هلَّصكُلِّ ضيقاِتِه خ وِمن.  

  ،مالك الرب حالٌّ حولَ خائفيِه7

 يِهمجنوي.  

8الرب بذوقوا وانظُروا ما أطي!  

  .طوبــى للرجل املُتوكِّل علَيِه 

  يِه، اتقوا الرب يا ِقديس9
  .ألنه ليس عوز ملُتقيِه 

10توجاع تاألشبالُ احتاج،  

  ِّوأما طالبو الرب 

 فال  

  .يعِوزهم شيٌء ِمن اخلَِري

11ِمعوا إلَينونَ استها البأي لُمه  

  .ِّفأُعلِّمكُم مخافَةَ الرب 

  من هو اإلنسانُ الذي يهوى احلياةَ، 12



 ِحبا؟ويريى خراِم ليةَ األيكثر   

  ِّ،صن لسانك عن الشر13

  .ِّوشفَتيك عن التكلُِّم بالِغش 

  ِّ،ِحد عن الشر14

 ِع اخلَريواصن.  

  .اطلُِب السالمةَ، واسع وراَءها          

15يقنيدالص حون ينا الربع،  

 راِخِهمإلَى ص وأُذُناه .  
16روجهعاِملي الش ِضد الرب ِّ  

 مهاألرِض ِذكر ِمن قطَعلي.  

17ِمسع خوا، والربرص أولئك،  

 مأنقَذَه دائِدِهمكُلِّ ش وِمن.  

18هو الرب قريب  

  ،ِمن املُنكَِسري القُلوِب 

  .ويخلِّص املُنسِحقي الروِح  

  كثريةٌ هي باليا الصديِق، 19
  .ِمن مجيِعها ينجيِه الربو 

  .يحفَظُ مجيع ِعظاِمِه20

 واِحد ِمنها ال 

نكَِسري.  

21يررالش ميتي رالش،  

  .ومبِغضو الصديِق يعاقَبونَ 

  ،الرب فادي نفوِس عبيِدِه22

 وكُلُّ مِن اتكلَ علَيِه ال 

عاقَبي .  
  ثونَاملَزمور اخلاِمس والثَّال

دلداو  

1خاِصميم بيار خاِصم.  

 قاِتليقاِتلْ م.  



  أمِسك ِمجنا وترسا2

  ،واَض إلَى معونيت 

3طاِرديِتلقاَء م دا وصحمر وأشِرع.  

  ."خالصِك أنا:"قُلْ لنفسي 

  ليخز وليخجل4

  . الذين يطلُبونَ نفسي 
   ويخجلليرتد إلَىالوراِء

  .املُتفَكِّرونَ بإساَءيت 

  ،ليكونوا ِمثلَ العصافَِة قُدام الريِح5

 مهداِحر الرب الكوم.  

  ،ليكُن طَريقُهم ظَالما وزلَقًا6

 مهطاِرد الرب الكوم.  

7كَِتِهمبةَ شا يل هوٍب أخفَوبال سب مهألن .  
 فَروا لنٍب حفسيبال سب.  

 لتأِتِه التهلُكَةُ وهو ال8

علَمي،  

  ،ولتنشب بِه الشبكَةُ اليت أخفاها 

  قَعفِسها ليهلُكَِة نويف الت.  

  ِّأما نفسي فتفرح بالرب9

  .وتبتِهج خبالِصِه 

 :مجيع ِعظامي تقول10ُ

 " ِمثلُك نم ،بيار  
هو أقو نِمم املُنِقذُ اِملسكنيى ِمنه،  

  ." والفَقري والبائس ِمن سالِبِه؟ 

  ،شهود زوٍر يقومون11َ

  .وعما مل أعلم يسألونين 

  ،يجازونين عن اخلَِري شرا12

  .ثَكالً لنفسي 

13ِضِهمرا أنا ففي مأم  



  . كانَ لباسي ِمسحا 
  ،أذلَلت بالصوِم نفسي

 اليت إلَى ِحضين ترِجعوص.  

14قريب هكأن،  

  .كأنه أخي كُنت أتمشى 

  كمن ينوح علَى أُمِه

  .احنَنيت حزينا 

  .ولِكنهم يف ظَلعي فِرحوا واجتمعوا15

 ومل أعلَم شاِتمني عوا علَيماجت.  

  . مزقوا ومل يكُفّوا  
  بني الفُجاِر املُجاِن ألجل كعكٍَة16

  . علَي أسنانهمحرقوا 

  يارب، إلَى متى تنظُر؟17

 لُكاِتِهم فسي ِمنن ِرداست،  

  .وحيديت ِمن األشبال 

  .أمحدك يف اجلَماعِة الكثريِة18

 كحبعٍب عظيٍم أُسيف ش.  

 ال19
  يشمت يب

  ،الذين هم أعدائي باِطالً 

  وال يتغامز بالعِني

 ين بالالذينبِغضوني  

  .سبٍب

 ألنهم ال20

  ،يتكلَّمونَ بالسالِم

  وعلَى اهلاِدئني يف األرِض يتفَكَّرونَ 

  .بكالِم مكٍر  

21مهأفواه روا علَيفغ.  

  ."رأت أعيننا قد!هه! هه:"قالوا 



22بيار قد رأيت،  

 ال تسكُت.  

 ياسيد، ال  

 .تبتِعد عني

  ،استيِقظْ وانتِبه إلَى حكمي23 

 عوايدي إلَى دياإلَهي وسي.  

  ،اقِض يل حسب عدلك يارب إلَهي24

 فال 

  .يشمتوا يب

 ال25
مِيقولوا يف قُلو: 

 "هنا! ههوتش ."  
 ال  
  ."!قد ابتلَعناه:"يقولوا

  ليخز وليخجلْ معا26

  .الفَِرحونَ مبصيبيت 

  يلِبِس اِخلزي واخلَجلَل

 ظِّمونَ علَيعاملُت.  

  ،ليهِتف ويفرِح املُبتغونَ حقِّي27

  ليتعظَِّم الرب:"وليقولوا دائما 

  ". املَسرور بسالمِة عبِدِه  
28دلكبع جلهولساين ي.  

 مِدكحب كُلَّه اليوم.  

  املَزمور الساِدس والثَّالثونَ
  لعبِد الرب داود. اِم املُغننيإلم

  نأمةُ معصيِة الشريِر يف داِخل قَليب1

  .أنْ ليس خوف اِهللا أمام عينيِه 

  ألنه ملَّق نفسه لنفِسِه2
 



  .ِمن ِجهِة ِوجداِن إِمثِه وبغِضِه 

3فِمِه إمثٌ وِغش كالم.  

  ،كف عن التعقُّل 

  مل اخلَِريعن ع.  

  .يتفَكَّر باإلِمث علَى مضجِعِه4

  .يِقف يف طَريٍق غَِري صاٍحل 

  رالش رفُضال ي.  

5كتمحيف السماواِت ر ،بيار.  

  . أمانتك إلَى الغماِم 
  ،عدلُك ِمثلُ ِجبال اِهللا6 

  .وأحكامك لُجةٌ عظيمةٌ 

  لِّصخت هائموالب الناسبيار .  

  !ما أكرم رمحتك يااَُهللا7

  فبنو البشِر 

  .يف ِظلِّ جناحيك يحتمونَ  

8يِتكِم بسد نَ ِمنوروي،  

 تسقيِهم ِمكِر ِنع وِمن .  
  .ألنَّ ِعندك ينبوع احلياِة9

  .بنوِرك نرى نورا 

10كعِرفوني تك للذينمحر أِدم،  

  .ك للمستقيمي القَلِبوعدل 

 ال11
  ،تأِتين ِرجلُ الِكربياِء

 ويد األشراِر ال 

  .تزحِزحين

  .هناك سقَطَ فاِعلو اإلِمث12

 ِحروا فلم يستطيعوا القيامد .  
  املَزمور الساِبع والثَّالثونَ

دلداو  



  ،ال تغر ِمن األشراِر1

  ،وال حتِسد عمالَ اإلِمث 

2مهقطَعونَفإنا يِمثلَ احلَشيِش سريع ،  

  .وِمثلَ العشِب األخضِر يذبلونَ 

3ل اخلَريوافع ِكلْ علَى الربات.  

  . اسكُِن األرض وارع األمانةَ 
  ِّوتلَذَّذْ بالرب4

 سؤلَ قَلِبك كعطيفي.  

5طريقَك للرب سلِّم  

  ،واتِكلْ علَيِه وهو يجري 

6 خِرجويكوِر برِمثلَ الن،  

  .وحقَّك ِمثلَ الظَّهريِة 

7له واصِبر ِظِر الربانت،  

  ،وال تغر ِمن الذي ينجح يف طريِقِه 

  كاِيدل املُجري مجالر ِمن.  

  ،كُف عن الغضِب8

  ،واترِك السخطَ 

  ِّ،وال تغر لِفعل الشر  

9ي رقطَعونَألنَّ عاِملي الش،  

 ِظرونَ الربنتي والذين  

  ِرثونَ األرضم يه.  

 بعد قَليٍل ال10

يرريكونُ الش.  

  تطَّلع يف مكاِنِه فال 
  . يكونُ
11ِرثونَ األرضعاُء فيدا الوأم،  

  .ويتلَذَّذونَ يف كثرِة السالمِة 

  الشرير يتفَكَّر ِضد الصديِق12

 ويهعلَيِه أسنان قرح.  



  الرب يضحك بِه13

  !ألنه رأَى أنَّ يومه آٍت 

14 مهوا قَوسدوم يفقد سلّوا الس األشرار  
  ،لرمِي اِملسكِني والفَقِري 

  مقيِم طَريقُهلقَتل املُست.  

15لُ يف قَلِبِهمدخي مسيفُه،  

 تنكَِسر مهوِقسي.  

  ليلُ الذي للصديِقالق16َ

 ِة أشراٍر كثريينثَرو ِمن ريخ.  

17األشراِر تنكَِسر ألنَّ سواِعد،  

  .يقني الربِّوعاِضد الصد 

  ،الرب عاِرف أيام الكَملَِة18

  .ومرياثُهم إلَى األبِد يكونُ 

 ال19
  ،يخزونَ يف زمِن السوِء

 شباِم اجلوِع يعونَويف أي.  

  ،ألنَّ األشرار يهلكون20َ

  .وأعداُء الرب كبهاِء املَراعي 

  .كالدخاِن فنوا. فنوا  

  الشرير يستقِرض وال21
  يفي، 

  .أما الصديق فيترأَّف ويعطي 

22ِرثونَ األرضي ِمنه كنيألنَّ املُبار،  

  .واملَلعونني ِمنه يقطَعونَ 

  بل الرب تتثَبت خطَوات اإلنساِنِمن ِق23

 رسويف طريِقِه ي.  

 إذا سقَطَ ال24

نطَِرحي،  

 هدي سِندم ألنَّ الرب .  



25وقد ِشخت فىت ا كُنتأيض،  

 عنه لِّيخيقًا تِصد ومل أر،  

 وال  

  .ذُريةً له تلتِمس خبزا

26وي يترأَّف كُلَّه اليومقِرض،  

  .ونسلُه للبركَِة 

27ل اخلَريوافع رعن الش ِحد،  

  .واسكُن إلَى األبِد 

28 ،احلَق ِحبي ألنَّ الرب  
 وال 

  .يتخلَّى عن أتقيائِه

  .إلَى األبِد يحفَظونَ

 نقَِطعسلُ األشراِر فيا نأم.  

29ِرثونَ األرضيقونَ يدالص  

  . إلَى األبِدويسكُنونها 

  ،فم الصديِق يلهج باِحلكمِة30

  .ِّولسانه ينِطق باحلَق 

  . شريعةُ إلَِهِه يف قَلِبِه31
 ال 

هطَواتتتقَلقَلُ خ.  

32يقدالص راِقبي يررالش  

 هميتحاِوالً أنْ يم.  

 الرب ال33

  ،يتركُه يف يِدِه

 وال 

  . ِعند محاكَمِتِهيحكُم علَيِه

34واحفَظْ طريقَه ِظِر الربانت،  

 ِرثَ األرضلت كرفَعفي.  

  إلَى انِقراِض األشراِر تنظُر .  



  ،قد رأيت الشرير عاتيا35

  .واِرفًا ِمثلَ شجرٍة شاِرقٍَة ناِضرٍة 

  ،عبر فإذا هو ليس مبوجوٍد36

 دفلم يوج هستموالت.  

37قيمالِحِظ الكاِملَ وانظُِر املُست،  

  .فإنَّ العِقب إلنساِن السالمِة 

  . أما األشرار فيبادونَ مجيعا38
 نقَِطعاألشراِر ي ِقبع.  

  ِّ،أما خالص الصديقني فِمن ِقبل الرب39

  .ِحصِنهم يف زماِن الضيِق 

40يِهمجنوي الرب مهعينوي.  

 مهلِّصخاألشراِر وي ِمن منِقذُهي،  

  .ألنهم احتموا بِه  

  املَزمور الثّاِمن والثَّالثونَ
  مزمور لداود للتذكِري

1ِطكخخين بسبال تو ،بيار،  

 وال 

يِظكبين بغدتؤ،  

  ،ألنَّ ِسهامك قد انتشبت يف2َّ

 دي علَي لَتزونك.  

  ليست يف جسدي ِصحة3ٌ

 ِبكِة غَضِجه ِمن.  

  ليست يف ِعظامي سالمةٌ

  .ِمن ِجهِة خطييت 

  .ألنَّ آثامي قد طَمت فوق رأسي4

  .كِحمٍل ثَقيٍل أثقَلَ ِمما أحتِملُ 

  قد أنتنت، قاحت حبر ضريب5

  .ِمن ِجهِة حماقَيت 

6يتلَو .يتِةاحنَنإلَى الغاي .  



  .اليوم كُلَّه ذَهبت حزينا 

  ،امتألتا احِتراقًا ألنَّ خاِصرتي قد7

  .وليست يف جسدي ِصحةٌ 

  .خِدرت وانسحقت إلَى الغايِة8

  .كُنت أئن ِمن زفِري قَليب 

  ،يارب، أمامك كُلُّ تأوهي9

 ستوٍر عنكدي ليس مبهوتن.  

10قَتين. قَليب خاِفقيت فارقو،  

  .ونور عيين أيضا ليس معي 

  أِحبائي وأصحايب11

  ،يِقفونَ تجاه ضربيت 

  .وأقاِريب وقَفوا بعيدا 

  ،وطالبو نفسي نصبوا شركًا12

 رِمسونَ يلَ الشواملُلت  

  ،تكلَّموا باملَفاِسِد

  .ِّشواليوم كُلَّه يلهجونَ بالِغ 

 وأما أنا فكأصم ال13

عأمس.  

 وكأبكَم ال 

فاه حفتي .  
 وأكونُ ِمثلَ إنساٍن ال14

عسمي،  

  .وليس يف فِمِه حجةٌ 

15رتبص بيار ي لكألن،  

 .أنت تستجيب يارب إلَهي

 16ي قُلتتوا يب:"ألنشمِلئال ي".  

  .ا علَيعندما زلَّت قَدمي تعظَّمو 

17أنْ أظلَع ي موِشكألن،  

  . ووجعي مقاِبلي دائما 



  ،ألنين أُخِبر بإمثي18

  .وأغتم ِمن خطييت 

  .عظُموا. وأما أعدائي فأحياٌء19

  .والذين يبِغضونين ظُلما كثُروا 

20رواملُجازونَ عن اخلَِري بش،  

 باعي الصين ألجل اتقاِومونيالح.  

 ال21
بكين يارتتر.  

 ياإلَهي، ال 

  . تبعد عني
  أسِرع إلَى معونيت22

 .يارب ياخالصي 

  املَزمورالتاِسع والثَّالثونَ
نيندوثونَ. إلماِم املُغلي .دلداو زمورم  

1بيلي:"قُلتفَّظُ لسحأت  

  .ِمن اخلَطإ بلساين 

  أحفَظُ لفَمي ِكمامةً

  ."فيما الشرير مقاِبلي 

  صمت صمتا، 2
  .سكَت عن اخلَِري، فتحرك وجعي

  .حمي قَليب يف جويف3

 ارلَِت النعهلَجي اشت ِعند.  

  :تكلَّمت بلساين  

  عرفين يارب ِنهاييت"4

 هي امي كمأي وِمقدار،  

  .فأعلَم كيف أنا زائلٌ  

5عاهوذا جامي أشبارأي لت،  

 وعمري كال 

كاميَء قُدش .  



  إنما نفخةً كُلُّ إنساٍن

 .ِساله. قد جِعلَ 

  .إنما كخياٍل يتمشى اإلنسان6ُ 

  .إنما باِطالً يِضجونَ 

ذَخائر رذخي  

 وال 

  .يدري من يضمها

  واآلنَ، ماذا انتظَرت يارب؟"7

 جائي فيكهور .  

  . ِمن كُلِّ معاصي نجين8
  .ال جتعلين عارا ِعند اجلاِهل 

9تمفمي. ص حال أفت،  

 لتفع أنت كألن.  

10كربي ضنع ارفَع.  

 أنا قد فنيت ِدكِة يمهاجم ِمن.  

  بتأديباٍت إنْ أدبت اإلنسان11َ

  ،ِمن أجل إِمثِه 

ِمثلَ الع يتأفنهاهشتثِّ م.  

  . ِساله. إنما كُلُّ إنساٍن نفخةٌ 
12باليت يارص ِمعِاست،  

  .واصغَ إلَى صراخي 

  .ال تسكُت عن دموعي

 كِعند ي أنا غَريبألن.  

  .نزيلٌ ِمثلُ مجيِع آبائي  

13لَّجبي فأتنع ِصراقت  

 قَبلَ أنْ أذهب فال 

دأوج".  

  ألربعونَ�ر أاملَزمو
نينإلماِم املُغ .دلداو زمورم  



1الرب ظَرتا انتِانِتظار،  

  ،فمالَ إلَي وِمسع صراخي 

  ،وأصعدين ِمن جب اهلَالِك2

  ،ِمن طِني احلَمأِة 

ٍة ِرجلَيخرعلَى ص وأقام.  

  ،ثَـبت خطوايت 

  ،وجعلَ يف فمي ترنيمةً جديدة3ً

  . تسبيحةً إللَِهنا 
  كثريونَ يرونَ ويخافونَ

  .ِّويتوكَّلونَ علَى الرب 

4كلهتم لَ الربعل الذي ججــى للرطوب،  

  ومل يلتِفت إلَى الغطاريِس 

  .واملُنحِرفني إلَى الكَِذِب  

  كثريا ما جعلت أنت أيها الرب إلَهي5

  كوأفكار كجائبِتناعِجه ِمن .  
يكلَد مقَوا. ال ت ننَّ وأتكلَّمألَُخِبر.  

 دععن أنْ ت تزاد.  

6رسٍة مل تٍة وتقِدمبذَبيح .فتحت يأُذُن.  

 ٍة مل تطلُبطيةَ خقَةً وذَبيححرم.  

7ئٍذ قُلتحين":هأنذا ِجئت.  

  :بدرِج الِكتاِب مكتوب عنى 
 
  ، أفعلَ مشيئَتك يا إلَهي سِررتأن8ْ

  ."وشريعتك يف وسِط أحشائي 

9بِبر رتشٍةبٍة عظيمماعيف ج .  

  .هوذا شفَتاي مل أمنعهما 

  لمتع بيار أنت.  

  .مل أكتم عدلك يف وسِط قَليب10

 الِصكوخ ِتكبأمان تكلَّمت.  



  وحقَّك مل أُخِف رمحتك

  .عن اجلَماعِة العظيمِة 

 أما أنت يارب فال11

  .متنع رأفَتك عني

  .تنصرين رمحتك وحقُّك دائما 

 ألنَّ شرورا ال12

  .تحصى قد اكتنفَتين

  ،حاقَت يب آثامي 

أنْ أُبِصر طيعوال أست.  

  ،كثُرت أكثَر ِمن شعِر رأسي 

  . وقَليب قد تركَين  
  .ِارتِض يارب بأنْ تنجيين13

 يت أسِرععونإلَى م ،بيار.  

  ليخز وليخجلْ معا14

  .الذين يطلُبونَ نفسي إلهالِكها 

  ،ليرتد إلَى الوراِء

  .وليخز املَسرورونَ بأذييت 

  ليستوِحش ِمن أجل ِخزِيِهِم15

  !". هه! هه:"القائلونَ يل 
16طالبيك مجيع بك حفروي ِهجبتلي.  

 الِصكو خِحبا مقُلْ أبدلي: 

  "الرب ظَّميتع".  

17وبائس ا أنا فِمسكنيأم.  

  .الرب يهتم يب 

نِقذي أنتوين ومع.  

 ياإلَهي ال 

  .تبِطئْ

  املَزمور احلادي واألربعونَ
نينإلماِم املُغ .دلداو زمورم   



  .طوبــى للذي ينظُر إلَى املَِسكِني1

 يِه الربجني ريف يوِم الش.  

  .الرب يحفَظُه ويحييِه2

  ،يغتِبطُ يف األرِض 

 وال  

  .يسلِّمه إلَى مراِم أعدائِه

  .الرب يعضده وهو علَى ِفراِش الضعِف3

  . مهدت مضجعه كُلَّه يف مرِضِه 
4مين:"أنا قُلتارح بيار.  

 إلَيك  ي  قد  أخطأتفسي ألناشِف  ن".  

5ربش لونَ علَيأعدائي يتقاو: 

 ."متى يموت ويبيد امسه؟" 

  .وإنْ دخلَ ليراين يتكلَّم بالكَِذِب6

  . قَلبه يجمع لنفِسِه إمثًا 
  جخري .يف اخلاِرِج يتكلَّم.  

  .لُّ مبِغضي يتناجونَ معا علَيك7ُ

  .علَي تفَكَّروا بأذييت 

  .أمر رديٌء قد انسكَب علَيِه: "يقولون8َ

 حيثُ اضطَجع ال 

قومي عودي".  

  ،أيضا رجلُ سالميت9

  ،الذي وِثقت بِه 

 !رفَع علَي عِقبه ،آِكلُ خبزي  

10بيار ا أنتأم  

  .رحمين وأِقمين، فأُجازيهمفا 

  ،ذا علمت أنك سِررت يب11

  .أنه مل يهِتف علَي عدوي 

  ،أما أنا فبكَمايل دعمتين12

  .وأقَمتين قُدامك إلَى األبِد 



  ،مبارك الرب إلَه إسرائيل13َ

  .آمني فــآمني. ِمن األزل وإلَى األبِد 

عونَاملَزمورالثّاين واألرب   
نينإلماِم املُغ .حين قورةٌ لبقَصيد  

  ،كما يشتاق اإليلُ إلَى جداِول املياِه1

  .هكذا تشتاق نفسي إلَيك يا اُهللا 

  .ِّعِطشت نفسي إلَى اِهللا، إلَى اإللَِه احلَي2
 

  متى أجيُء وأتراَءى قُدام اِهللا؟ 

  خبزا ارا وليالًصارت يل دموعي 3

  ."أين إلَهك؟:"إذ قيلَ يل كُلَّ يوٍم 

4فسي علَين ها فأسكُبهِذِه أذكُر:  

  ،ألني كُنت أمر مع اجلُماِع 

  أتدرج معهم إلَى بيِت اِهللا

 ديعم مهورمٍد، جٍم وحنبصوِت تر .  
  ملاذا أنِت منحنيةٌ يانفسي؟5

  ا تئنني يفَّ؟وملاذ 

هدأمح عدي بجي اَهللا، ألنارت،  

  .ألجل خالِص وجِهِه 

  ،يا إلَهي، نفسي منحنيةٌ يف6َّ

  ِّلذلك أذكُرك ِمن أرِض اُألردن 

  ،وِجبال حرمونَ

 رل ِمصعبج ِمن.  

7يازيِبكصوِت م ا ِعندنادي غَمري غَمر.  

  .جِجك طَمت علَيكُلُّ تـياراِتك ولُ 

8هتمحر هاِر يوصي الرببالن،  

  وباللَّيل تسبيحه ِعندي 

  .صالةٌ إللَِه حيايت  

  ملاذا نسيتين؟:"أقولُ ِهللا صخريت9



  ملاذا أذهب حزينا 
  ".ِمن مضايقَِة العدو؟  

10ضاِيقيين مريحٍق يف ِعظامي عبس،  

 : كُلَّ يوٍمبقَوِهلم يل 

  ." أين إلَهك؟"  

  ملاذا أنِت منحنيةٌ يانفسي؟11

  وملاذا تئنني يفَّ؟ 

هدأمح عدي بِي اَهللا، ألنجتر،  

  .خالص وجهي وإلَهي 

  املَزمور الثّالثُ واألربعونَ
  ،ِاقِض يل يا اَُهللا1

  وخاِصم مخاصميت 

  ،مع أُمٍة غَِري راِحمٍة

 إنساِن ِغش ينوِمنجوظُلٍم ن .  

  .ألنك أنت إلَه ِحصين2

  ملاذا رفَضتين؟ 

  ملاذا أتمشى حزينا

  ِمن مضايقَِة العدو؟ 

3قَّكوح كأرِسلْ نور،  

  يهدياِنين ويأتياِن يب هما 

  ساِكِنكوإلَى م ل قُدِسكبإلَى ج.  

  ،فآيت إلَى مذبِح اِهللا4

  ،إلَى اِهللا بهجِة فرحي 

  .وأمحدك بالعوِد يا اَُهللا إلَهي  

  ملاذا أنِت منحنيةٌ يا نفسي؟5

  وملاذا تئنني يفَّ؟ 

 ،هدأمح عدي بِي اَهللا، ألنجتر  
  .خالص وجهي وإلَهي 

  املَزمور الراِبع واألربعونَ



نينإلماِم املُغ .حين قورةٌ.لبقَصيد   

  .اَللَّهم، بآذاِننا قد ِمسعنا1

 هِملتٍل عمرونا بعنا أخبآباؤ  

  .يف أياِمِهم، يف أياِم الِقدِم  

2مهستوغَر ماُألم لتاستأص ِدكبي أنت .  
 مهدتدا ومعوبش طَّمتح.  

3لكوا األرضامت ِيِفِهمليس بس هألن،  

 وال ِذراعمتهلَّصخ مه،  

وجِهك ونور كوِذراع كمينلكن ي،  

 معنه ضيتر كألن.  

  ،أنت هو ملكي يا اَُهللا4

 الِص يعقوبخب رضاِيقينا5 . فأمم نطَحن بك .  
  .باِمسك ندوس القائمني علَينا 

 ألني علَى قَوسي ال6

  ،أتِكلُ

 وسيفي ال 

  .يخلِّصين

  ،نك أنت خلَّصتنا ِمن مضاِيقيناأل7

  .وأخزيت مبِغضينا 

8كُلَّه اليوم ِخرفتباِهللا ن،  

  .ِساله. وامسك نحمد إلَى الدهِر 

  لكنك قد رفَضتنا وأخجلتنا، 9
  .وال خترج مع جنوِدنا 

  ِّ،ترجعنا إلَى الوراِء عن العدو10

  .ا ألنفُِسِهمومبِغضونا نهبو 

  .جعلتنا كالضأِن أُكال11ً

  .ذَريتنا بني اُألمِم 

  ،بعت شعبك بغِري ماٍل12

 ِنِهمبثَم ِبحتوما ر.  



  تجعلُنا عارا ِعند جرياِننا، 13
 .هزأةً وسخرةً للذين حولَنا 

  .تجعلُنا مثَالً بني الشعوِب14

 أِس بِمإلنغاِض الراُألم ني. 

  ،اليوم كُلَّه خجلي أمامي15 

  .وِخزي وجهي قد غَطّاين 

  .ِمن صوِت املُعيِر والشاِتِم16

 دووجِه ع ِقٍمِمننتوم  .  
  ،هذا كُلُّه جاَء علَينا17

 وما نسيناك وال 

هِدكا يف عنخ.  

  ،مل يرتد قَلبنا إلَى وراٍء18

 وال 

  ،وتنا عن طريِقكمالَت خط

  ،حتى سحقتنا يف مكاِن التنانِني19

 .وغَطَّيتنا بِظلِّ املوِت 

  إنْ نسينا اسم إلَِهنا20 

  أو بسطنا أيدينا إلَى إلٍَه غَريٍب، 
  أفال يفحص اُهللا عن هذا؟21

  .ألنه هو يعِرف خفياِت القَلِب 

  .وم كُلَّهألننا ِمن أجلك نمات الي22

  .قد حِسبنا ِمثلَ غَنٍم للذَّبِح 

  ملاذا تتغافَى يارب؟! ِاستيِقظ23ْ

 ِبهال! انت 
  . ترفُض إلَى األبِد

24كوجه بملاذا حتج  

  وتنسى مذَلَّتنا وضيقَنا؟ 

  .ألنَّ أنفُسنا منحنيةٌ إلَى التراِب25

  .لَِصقَت يف األرِض بطوننا 



  م عونا لناق26ُ

 ِتكمحأجل ر وافِدنا ِمن.  

  املَزمور اخلاِمس واألربعونَ
نينوسن"علَى . إلماِم املُغِّالس". حين قورةٌ. لبٍة. قَصيدبحةُ مترنيم  

  .فاض قَليب بكالٍم صاٍحل1

  .متكلِّم أنا بإنشائي للملِك 

  .لساين قَلَم كاِتٍب ماِهٍر  

2 ِرأنتشين البب ماالً ِمنج عأبر.  

 يكفَتةُ علَى شعمِت النكَبانس،  

  . لذلك باركَك اُهللا إلَى األبِد  
3ارها اجلَبأي علَى فخِذك سيفَك قَلَّدت،  

 هاَءكوب اللكج.  

  .اركَب. وجباللك اقتِحِم4

  ِّ،ِمن أجل احلَق والدعِة والِبر 

  .تريك يمينك مخاِوفف  

  .نبلُك املَسنونةُ يف قَلِب أعداِء املَلِك5

  .شعوب حتتك يسقُطونَ 

  . كُرسيك يا اَُهللا إلَى دهِر الدهوِر6
  لِككم ٍة قَضيباسِتقام قَضيب. 

  ،أحببت الِبر وأبغضت اإلمث7َ

 كاُهللا إلَه كحسم أجل ذلك ِمن  

هِن االبِتهاِجبد  

 فَقائكر ِمن أكثَر. 

  .كُلُّ ثياِبك مر وعود وسليخة8ٌ

 تك األوتارقُصوِر العاِج سر ِمن .  
9اِتكظيح نيلوٍك بم ناتب.  

 ميِنكِعلَِت املَلكَةُ عن يج  

  .بذَهِب أوفٍري  

  ،ِامسعي يا بنت وانظُري10



  ،وأميلي أُذُنِك 

  أبيِكوانس يتِك وبعبش ي،  

  ،فيشتهي املَلك حسنِك11

 دي لهِك فاسجدهو سي هألن.  

  وِبنت صوٍر أغنى الشعوِب12

  .تترضى وجهِك ديٍة 

  .كُلُّها مجد ابنةُ املَلِك يف ِخدِرها13

  .منسوجةٌ بذَهٍب مالِبسها 

14حضٍة تزطَرم الِبسإلَى املَلِكمب ر.  

  .يف إثِرها عذارى صاِحباتها 

  إلَيك ماتقَدم.  

  . يحضرنَ بفَرٍح وابِتهاٍج15
  .يدخلن إلَى قَصِر املَلِك 

  ،ِعوضا عن آبائك يكونُ بنوك16

  .تقيمهم رؤساَء يف كُلِّ األرِض 

  .أذكُر امسك يف كُلِّ دوٍر فدوٍر17

  ل ذلك حتمدك الشعوبِمن أج 

  .إلَى الدهِر واألبِد  

  املَزمور الساِدس واألربعونَ
نينإلماِم املُغ .حين قورةٌ". اجلَواِب"علَى . لبترنيم  

  .اَُهللا لنا ملجأٌ وقوة1ٌ

  .عونا يف الضيقاِت وِجد شديدا 

 لذلك ال2

ِت األرضححزى ولو تزخشن،  

 .ولو انقَلَبِت اِجلبالُ إلَى قَلِب الِبحاِر 

  .تِعج وجتيش مياهها3

  .ِساله. تتزعزع اِجلبالُ بطُموها 

  ،ر سواقيِه تفَرح مدينةَ اِهللا4

  .ِّمقدس مساِكِن العلي 



5ععزاُهللا يف وسِطها فلن تتز.  

  .يعينها اُهللا ِعند إقبال الصبِح 

6جعمِت اُألم .ِت املَمالكععزتز.  

 ِت األرضذاب ،هأعطَى صوت.  
 
  .رب اجلُنوِد معنا7

 يعقوب لجأُنا إلَهم .ِساله.  

  ،هلُموا انظُروا أعمالَ اِهللا8

  .كيف جعلَ ِخربا يف األرِض 

  .مسكِّن احلُروِب إلَى أقصى األرِض9

 قطَعوي القَوس كِسريمحالر .  

  .املَركَبات يحِرقُها بالناِر  

  . كُفّوا واعلَموا أني أنا اُهللا10
  .أتعالَى بني اُألمِم، أتعالَى يف األرِض

  .رب اجلُنوِد معنا11

 يعقوب لجأُنا إلَهم .ِساله.  

  املَزمور الساِبع واألربعونَ
نينإلماِم املُغ .حين قورلب .مزمور  

  .يا مجيع اُألمِم صفِّقوا باأليادي1

  . اهِتفوا ِهللا بصوِت االبِتهاِج 
2خوفم ليع ألنَّ الرب،  

  .ملك كبري علَى كُلِّ األرِض 

  ،يخِضع الشعوب حتتنا3

  .واُألمم حتت أقداِمنا 

  ،يختار لنا نصيبنا4

 هبالذي أح يعقوب فخر .ِساله.  

  ،صِعد اُهللا تاٍف5

  .الرب بصوِت الصوِر 

  .رنموا ِهللا، رنموا6



  .رنموا ملَلِكنا، رنموا 

  ،ألنَّ اَهللا ملك األرِض كُلِّها7

  .رنموا قَصيدةً 

  .ملك اُهللا علَى اُألمِم8

  .اُهللا جلَس علَى كُرسي قُدِسِه 

9معوِب اجتفاُء الشرعواش.  

 إلَِه إبراهيم عبش.  

  .األرِض ألنَّ ِهللا مجانَّ

  .هو متعاٍل ِجدا 

  املَزمور الثّاِمن واألربعونَ
  مزمور لبين قورح. تسبيحةٌ

  عظيم هو الرب وحميد ِجدا1

  .يف مدينِة إلَِهنا، جبل قُدِسِه

  ،جميلُ االرِتفاِع، فرح كُلِّ األرِض2

  .جبلُ ِصهيونَ 

  ،فرح أقاصي الشمال

  .مدينةُ املَلِك العظيِم 
  اَُهللا يف قُصوِرها3 

  .يعرف ملجأً 

  .ألنه هوذا املُلوك اجتمعوا4

  .مضوا مجيعا 

  ،لَما رأَوا بِهتوا5

  .ارتاعوا، فروا 

6ةُ هناكعدالر ُمَذأخ،  

  .واملَخاض كوالدٍة 

  ريٍح شرقيٍةب7

 ترشيش فُنس تكِسر .  
  كما ِمسعنا هكذا رأينا8

  ،يف مدينِة رب اجلُنوِد 



  .يف مدينِة إلَِهنا

  .ِساله. اُهللا يثَبتها إلَى األبِد 

  ذَكَرنا يا اَُهللا رمحتك9

 يف وسِط هيكلك.  

10كيا اَُهللا تسبيح اِمسك ظرين  

  .إلَى أقاصي األرِض 

  .يمينك مآلنةٌ برا  

  ،يفرح جبلُ ِصهيون11َ

 أجل أحكاِمك هوذا ِمني ناتب ِهجتبت.  

  .طوفوا بِصهيونَ، ودوروا حوهلا12

  .عدوا أبراجها 

  .ضعوا قُلوبكُم علَى متاِرِسها13

  تأملوا قُصورها

 را جيالً آخ ثوادحت لكَي.  

  .  هذا هو إلَهنا إلَى الدهِر واألبِدألنَّ اَهللا14
  .هو يهدينا حتى إلَى املوِت 

  املَزمور التاِسع واألربعونَ
نينإلماِم املُغ .حين قورلب .زمورم  

  .ِامسعوا هذا يا مجيع الشعوِب1

  ،أصغوا يامجيع سكّاِن الدنيا 

  ،عاٍل ودوٍن2

  .ًءأغنياَء وفُقَراَء، سوا 

  فمي يتكلَّم باِحلكَِم، 3
 قَليب فهم وهلَج.  

  ،أُميلُ أُذُين إلَى مثٍَل4

  .وأوضح بعوٍد لُغزي 

  ِّملاذا أخاف يف أياِم الشر5

  عندما يحيطُ يب إمثُ متعقِّيب؟ 

6ِتِهمِكلونَ علَى ثَرويت الذين،  



  .وبكَثرِة ِغناهم يفتِخرونَ 

  ن يفدي اإلنسانَ ِفداًء، األخ ل7
 ةً عنهاَهللا كفّار عطيوال ي.  

8فوِسِهمةُ نةٌ هي ِفديوكرمي،  

  .فغلقَت إلَى الدهِر 

  حتى يحيا إلَى األبِد9

 ى القَربرفال ي.  

10راهموتونَ! بل ياحلُكَماُء ي.  

  ،كذلك اجلاِهلُ والبليد يهلكاِن 

  كاِن ثَروويتررينما آلخهت .  
  ،باِطنهم أنَّ بيوتهم إلَى األبِد11

  .مساِكنهم إلَى دوٍر فدوٍر 

  .ينادونَ بأمسائِهم يف األراضي  

 واإلنسانُ يف كرامٍة ال12

بيتي.  

 باداليت ت هائمالب شِبهي.  

13مهاعِتماد مهذا طَريقُه،  

  . بأقواِهلموخلَفاؤهم يرتضونَ  
  ِساله. 

  .ِمثلَ الغنِم للهاويِة يساقون14َ

 مرعاهي املوت،  

  .ويسودهم املُستقيمونَ

  .غَداةً وصورتهم تبلَى 

  .اهلاويةُ مسكَن هلُم  

  إنما اُهللا يفدي نفسي ِمن يِد اهلاويِة15

  .ِساله. ألنه يأخذُين 

 ال16
  ،تغنى إنسانٌختش إذا اس

  .إذا زاد مجد بيِتِه 



 ألنه ِعند موِتِه كُلَّه ال17

  .يأخذُ

 ال 
هجدم ِرتلُ وراَءهي.  

18هفسن باِركياِتِه ييف ح هألن،  

 فِسكإلَى ن نتإذا أحس كدونحموي.  

  ،تدخلُ إلَى جيل آبائِه19

 ال الذين 
  .لَى األبِديعاِينونَ النور إ

 إنسانٌ يف كرامٍة وال20

مفهي  

 باداليت ت هائمالب شِبهي.  

  املَزمور اخلَمسونَ
آلساف زمورم  

1عا األرضود ،تكلَّم اآلهلَِة الرب إلَه  

  .ِمن مشِرِق الشمِس إلَى مغِرِبها 

  ،ِمن ِصهيون2َ

 قكمال اجلَمال، اُهللا أشر .  
 نا واليأيت إلَه3

تصمي.  

  ،نار قُدامه تأكُلُ 

  .وحوله عاِصف ِجدا  

4فوق دعو السماواِت ِمني،  

  :واألرض إلَى مداينِة شعِبِه 

  ،امجعوا إلَي أتقيائي"5

 ."القاِطعني عهدي علَى ذَبيحٍة 

  وتخِبر السماوات بعدلِه، 6
  .ِساله. ألنَّ اَهللا هو الديانُ 

7"عيب فأتكلَّميا ش عِامس.  



 علَيك ديا إسرائيلُ فأشه:  

  .اَُهللا إلَهك أنا  

8كخبأو ال علَى ذَبائِحك،  

  .فإنَّ محرقاِتك هي دائما قُدامي 

  ،ال آخذُ ِمن بيِتك ثَورا9

  . وال ِمن حظائِرك أعِتدةً 
  ألنَّ يل حيوانَ الوعِر10

 علَى اِجلبال اُأللوِفوالب هائم.  

  ،قد علمت كُلَّ طُيوِر اِجلبال11

  .ووحوش البريِة ِعندي 

 إنْ جعت فال12

أقولُ لك،  

 .ألنَّ يل املَسكونةَ وِمألها 

  ،هل آكُلُ لَحم الثِّرياِن13

  أو أشرب دم التيوِس؟  
  ،ِاذبح ِهللا حمدا14

  ،وركوأوِف العلي نذ 

  وادعين يف يوِم الضيِق15

  ."أُنِقذك فتمجدين 

 :وللشريِر قالَ اُهللا16

  ما لك تحدثُ بفَرائضي" 

  وحتِملُ عهدي علَى فِمك؟  
 17أديبالت ضتقد أبغ وأنت  

 لفَككالمي خ وألقَيت.  
18هساِرقًا وافَقت إذا رأيت،  

 كصيبناِة نومع الز.  

  ِّ،أطلَقت فمك بالشر19

 .ولسانك يختِرع ِغشا 

 20علَى أخيك تتكلَّم جلست.  



  .البِن أُمك تضع معثَرةً 

21وسكَت عتنهِذِه ص.  

 ي ِمثلُكأن نتظَن .كخبأو،  

  يكينع أمام خطاياك فوأص .  
  ،اَهللافهموا هذا يا أيها الناسونَ 22

 ِلئال أفتِرسكُم وال 

  .منِقذَ

  ،ذاِبح احلَمِد يمجدين23

  ."واملُقَوم طريقَه أُريِه خالص اِهللا 

  املَزمور احلادي واخلَمسونَ
نينإلماِم املُغ . عبثشلَ إلَى بخما د عدب يبعندما جاَء إليِه ناثانُ الن دلداو زمورم  

  .ين يا اَُهللا حسب رمحِتكِارحم1

 عاصيم امح ِة رأفَِتككثر بسح.  

  ،اغِسلين كثريا ِمن إمثي2

  .وِمن خطييت طَهرين 

3عاصيمب ي عاِرفألن،  

  .وخطييت أمامي دائما 

4 ،أخطأت كوحد إلَيك  
 عتنص يكينع امقُد روالش،  

ررتتب لكَييف أقوالك ،  

 يف قَضائك وتزكو. 

5رتهأنذا باإلِمث صو،  

  .وباخلَطيِة حِبلَت يب أُمي 

  ،ها قد سِررت باحلَق يف الباِطِن6

  .ففي السريرِة تعرفُين ِحكمةً 

7روفا فأطهرين بالزطَه .  
  .اغِسلين فأبيض أكثَر ِمن الثَّلِج 

8روراأِمسعين سحا وفَر،  

  .فتبتِهج ِعظام سحقتها 



9عن خطاياي كوجه راست،  

  .وامح كُلَّ آثامي 

  ،قَلبا نقيا اخلُق يفَّ يا اَُهللا10

  .وروحا مستقيما جدد يف داِخلي 

  ،تطرحين ِمن قُداِم وجِهك ال11

 وروحك القُدوس ال 

  .تِرتعه ِمني

  ، بهجةَ خالِصكرد يل12

  .وبروٍح منتِدبٍة اعضدين 

13قَكةَ طُراألثَم لِّمفأُع،  

  .واخلُطاةُ إلَيك يرِجعونَ 

  ،نجين ِمن الدماِء يا اَُهللا14

 كلساين بر حبسالصي، فيخ إلَه .  
15يفَتش حافت بيار،  

 فمي بتسبيِحك خِبرفي.  

16كٍةألنبذَبيح رسال ت   

 وإال 

  .فكُنت أُقَدمها

 مبحرقٍَة ال  

  .ترضى

  .ذَبائح اِهللا هي روح منكَِسرة17ٌ

 ِحقواملُنس املُنكَِسر القَلب  

 يااَُهللا ال  

هِقرحتت .  
  .أحِسن بِرضاك إلَى ِصهيون18َ

 ليمشأور ابِن أسوار.  

  ِّ،ئِح الِبرحينئٍذ تسر بذَبا19

  .محرقٍَة وتقِدمٍة تامٍة 

  حينئٍذ يصِعدونَ



  .علَى مذبِحك عجوالً 

  املَزمور الثّاين واخلَمسونَ
نينإلماِم املُغ .لَ وقالَ لهشاو روأخب عندما جاَء دواغُ األدومي دةٌ لداوقَصيد":يِت أخيمالكإلَى ب دجاَء داو ."  

1؟ملاذا تفتارها اجلَبأي ربالش ِخر  

  !رمحةُ اِهللا هي كُلَّ يوٍم 

2فاِسدم ِرعختي كلسان.  

  .ِّكموسى مسنونٍة يعملُ بالِغش 

  أحببت الشر أكثَر ِمن اخلَِري، 3
  .ِساله   . الكَِذب أكثَر ِمن التكلُِّم بالصدِق 

  ،أحببت كُلَّ كالٍم مهلٍك4

 ولساِن ِغش.  

  .أيضا يهِدمك اُهللا إلَى األبِد5

 سكَِنكم ِمن كقلَعوي خطَفُكي،  

 .ِساله. ويستأِصلُك ِمن أرِض األحياِء

  فيرى الصديقونَ ويخافونَ، 6
  :وعلَيِه يضحكونَ 

  هوذا اإلنسانُ"7

 هل اَهللا ِحصنجعالذي مل ي،  

  بل اتكلَ علَى

  ."كثرِة ِغناه واعتز بفَساِدِه 

  أما أنا فِمثلُ زيتونٍة خضراَء8

  .يف بيِت اِهللا 

  توكَّلت علَى رمحِة اِهللا

  .إلَى الدهِر واألبِد 
 
9لتفع كهِر ألنإلَى الد كدأمح،  

 كامس ِظروأنت  

  أتقيائك امصاحلٌ قُد هفإن.  

  الثُ واخلَمسونَاملَزمور الثّ



  14مز 
  قَصيدةٌ لداود". العوِد"إلماِم املُغنني علَى 

  ."ليس إلَه:"قالَ اجلاِهلُ يف قَلِبِه1

  . فسدوا ورِجسوا رجاسةً' 
  .ليس من يعملُ صالحا  

2فالسماِء أشر اَُهللا ِمن  

 نظُرِر ليشين البعلَى ب:  

   اِهللا؟هل ِمن فاِهٍم طالِب  

  .كُلُّهم قد ارتدوا معا، فسدوا3

  ،ليس من يعملُ صالحا 

 ليس وال  

واِحد.  

  ،أمل يعلم فاِعلو اإلِمث4

  الذين يأكُلونَ شعيب  
كما يأكُلونَ اخلُبز،  

  واَهللا مل يدعوا؟ 

  ،هناك خافوا خوفًا5

 وفخ كُنومل ي،  

  .ظام محاِصِركألنَّ اَهللا قد بدد ِع

 مهفَضألنَّ اَهللا قد ر مهيتأخز.  

  .لَيت ِمن ِصهيونَ خالص إسرائيل6َ

  ِعند رد اِهللا سيب شعِبِه،  
يعقوب هِتفي،  

  .ويفرح إسرائيلُ 

  املَزمور الراِبع واخلَمسونَ
 ."أليس داود مختِبئًا ِعندنا؟: "اود عندما أتى الزيفيونَ وقالوا لشاولَقَصيدةٌ لد". ذَواِت األوتاِر"إلماِم املُغنني علَى 

  ،اَللَّهم، باِمسك خلِّصين1

  . وبقوِتك احكُم يل 
  .امسع يا اَُهللا صاليت2



  .اصغَ إلَى كالِم فمي 

3باَء قد قاموا علَيألنَّ غُر،  

  .وعتاةً طَلَبوا نفسي 

 .وا اَهللا أمامهممل يجعل

 ِساله.  

  .هوذا اُهللا معني يل4

  .الرب بني عاِضدي نفسي 

  .يرِجع الشر علَى أعدائي5

 أفِنِهم قِّكحب. 

  .أذبح لك منتِدبا6 

  .أمحد امسك يارب ألنه صاحلٌ 

  ،ألنه ِمن كُلِّ ضيٍق نجاين7

  .وبأعدائي رأت عيين 

  املَزمور اخلاِمس واخلَمسونَ
  قَصيدةٌ لداود". ذَواِت األوتاِر"إلماِم املُغنني علَى 

  ِاصغَ يا اَُهللا إلَى صاليت، 1
 وال 

  .تتغاض عن تضرعي

  .استِمع يل واستِجب يل2

 يت وأضطَِربيف كُرب ريحأت  

  ِّ،ِمن صوِت العدو3

 ل ظُلِم الشِقب يِرِمنر.  

  ،ألنهم يحيلونَ علَي إمثًا

  .وبغضٍب يضطَِهدونين 

  ،يمخض قَليب يف داِخلي4

 علَي وأهوالُ املوِت سقَطَت .  
5يا علَيةٌ أتعدور وفخ،  

 عبين روغَشي.  

6ِة:"فقُلتا كاحلَمامناحيل ج لَيت،  



 ريحوأست فأطري!  

7أبع اهأنذا كُنتهاِرب د،  

  .ِساله. وأبيت يف البريِة 

  كُنت أُسِرع يف نجايت8

  ". ِمن الريِح العاِصفَِة، وِمن النوِء 
9مهتألِسن قفر ،بيار أهلك،  

 ي قد رأيتألن  

  .ظُلما وِخصاما يف املدينِة  

  ،ارا وليالً يحيطونَ ا علَى أسواِرها10

  . ومشقَّةٌ يف وسِطهاوإمثٌ 

  ،مفاِسد يف وسِطها11

 وال 

وِغش ِتها ظُلمساح ِمن حربي.  
 
  .ألنه ليس عدو يعيرين فأحتِمل12َ

  ليس مبِغضي 

  ِبئَ ِمنهفأخت علَي ظَّمتع.  

  ،بل أنت إنسانٌ عديلي13

  ،إلفي وصديقي 

  . الِعشرةُالذي معه كانت حتلو لنا14

  إلَى بيِت اِهللا 

  .كُنا نذهب يف اجلُمهوِر  

15املوت متهبغلي.  

  ،لينحِدروا إلَى اهلاويِة أحياًء 

ساِكِنِهمألنَّ يف م،  

  .يف وسِطِهم شرورا 

16خا أنا فإلَى اِهللا أصرأم،  

  .والرب يخلِّصين 

  ،نوحمساًء وصباحا وظُهرا أشكو وأ17



  .فيسمع صويت 

18ِقتاٍل علَي فسي ِمنالٍم نى بسفد،  

  . ألنهم بكَثرٍة كانوا حويل 
19مِذلُّهاُهللا في عسمي،  

  .ِساله. واجلالس منذُ الِقدِم 

ريليس هلُم تغ الذين،  

 وال 

  .يخافونَ اَهللا

  .ألقَى يديِه علَى مسامليِه20

 ع قَضنههد.  

  .أنعم ِمن الزبدِة فمه، وقَلبه ِقتال21ٌ

  ،هيِت كلماتالز ِمن نألي  
  .وهي سيوف مسلولَةٌ  

22عولُكفهو ي كمه ألِق علَى الرب.  

 ال 
  .يدع الصديق يتزعزع إلَى األبِد

  .وأنت يااَُهللا تحدرهم إلَى جب اهلَالِك23

  ِِّرجالُ الدماِء والِغش 

 ال
مهامفونَ أينصي.  

 ِكلُ علَيكا أنا فأتأم .  
  املَزمور الساِدس واخلَمسونَ

  مذَهبةٌ لداود". احلَمامِة البكماِء بني الغرباِء"إلماِم املُغنني علَى 
تونَ يف جالِفلسطيني ذَهعندما أخ.  

  ،اَُهللا ألنَّ اإلنسانَ يتهممينِارحمين يا 1

  . واليوم كُلَّه محاِربا يضاِيقُين 
2كُلَّه ين أعدائي اليومممهت،  

  .ألنَّ كثريين يقاِومونين بِكربياَء 

  ،يف يوِم خويف 3



  .أنا علَيك أتِكلُ 

  .اَُهللا أفتِخر بكالِمِه4

 علَى اِهللا توكَّلت فال 

أخاف.  

  ماذا يصنعه يب البشر؟  

  . اليوم كُلَّه يحرفونَ كالمي5
  .ِّعلَي كُلُّ أفكاِرِهم بالشر 

  ،يجتِمعونَ، يختفون6َ

  يالِحظونَ خطوايت 
  .عندما ترصدوا نفسي  

7جاِزِهم علَى إِمثِهم.  

  .بغضٍب أخِضِع الشعوب يااَُهللا 

8تيهاين راقَبت.  

 موعي يف ِزقِّكد لْ أنتاجع.  

  أما هي يف ِسفِرك؟   
  حينئٍذ ترتد أعدائي إلَى الوراِء9

  .يف يوٍم أدعوك فيِه 

  .هذا قد علمته ألنَّ اَهللا يل  

  .اَُهللا أفتِخر بكالِمِه10

  .الرب أفتِخر بكالِمِه 

 علَى اِهللا توكَّلت فال11

أخاف.  

 عصنيب اإلنسانُ؟ماذا ي ه  

12كذورن علَي ،ماَللَّه .  
 كٍر لكش أويف ذَبائح.  

  .ألنك نجيت نفسي ِمن املوِت13

  ،نعم، وِرجلَي ِمن الزلَِق 

  لكَي أسري قُدام اِهللا

  .يف نوِر األحياِء 



  املَزمور الساِبع واخلَمسونَ
نينال"علَى . إلماِم املُغ 

هلكت".  

  . مذَهبةٌ لداود عندما هرب ِمن قُداِم شاولَ يف املَغارِة
  ،ِارحمين يا اَُهللا ارحمين1

  ،ألنه بك احتمت نفسي 

  وبِظلِّ جناحيك أحتمي

 املَصائب رإلَى أنْ تعب.  

  ِّ،أصرخ إلَى اِهللا العلي2

 .إلَى اِهللا املُحامي عني 

  . يرِسلُ ِمن السماِء ويخلِّصين3
  .ِساله. عير الذي يتهممين 

  قَّهوح هتمحرِسلُ اُهللا ري.  

  .نفسي بني األشبال4

 مين آدب ِقديناملُت نيب أضطَِجع.  

ةٌ وِسهامأِسن مهأسنان،  

  .ولسانهم سيف ماٍض 

  . السماواِتارتِفِع اللَّهم علَى5

 كجدعلَى كُلِّ األرِض م ِفعرتلي .  
  .هيأوا شبكَةً خلَطَوايت6

 .احنَنت نفسي 

  .حفَروا قُدامي حفرةً

  .ِساله. سقَطوا يف وسِطها 

  ،ثاِبت قَليب يا اَُهللا7

  .أُغَني وأُرنم. ثاِبت قَليب 

  !استيِقظْ يا مجدي8

  !ب ويا عوداستيِقظي ياربا 

  . أنا أستيِقظُ سحرا  
9بعوِب يارالش نيب كدأمح.  



  .أُرنم لك بني اُألمِم 

10تظُمتك قد عمحألنَّ ر  

 قُّكماِم حإلَى السماواِت، وإلَى الغ. 

  .ارتِفِع اللَّهم علَى السماواِت11

 كجدعلَى كُلِّ األرِض م ِفعرتلي.  

  املَزمور الثّاِمن واخلَمسونَ
نينال"علَى . إلماِم املُغ 

هلكت ."دةٌ. لداوبذَهم  

  ،أحقا باحلَق األخرِس تتكلَّمون1َ

  باملُستقيماِت تقضونَ يا بين آدم؟ 

  بل بالقَلِب تعملونَ شرورا يف األرِض2

  .ظُلم أيديكُم تِزنونَ 

3ِمن ِحِمزاغَ األشرارالر  .  
  .ضلّوا ِمن البطِن، متكلِّمني كِذبا 

  .هلُم حمةٌ ِمثلُ حمِة احلَيِة4

 هأُذُن دسي ملِّ األصِمثلُ الص،  

 الذي ال5

  يستِمع إلَى صوِت احلواِة

  .الراقني رقَى حكيٍم 

  .اَللَّهم، كسر أسنانهم يف أفواِهِهِم6

  . م أضراس األشبال يارباهِش 
  .ليذوبوا كاملاِء، ليذهبوا7

 نبفلت هِسهام قإذا فو.  

  .كما يذوب احلَلَزونُ ماشيا8

 ِمثلَ ِسقِط املَرأِة ال 

عاِينوا الشمسي.  

  ،قَبلَ أنْ تشعر قُدوركُم بالشوِك9

 مفُهجرحروقًا، ينيئًا أو م.  

  .ديق إذا رأى النقمةَِّيفرح الص10



  .يغِسلُ خطواِتِه بدِم الشريِر 

  .إنَّ للصديِق ثَمرا:"ويقولُ اإلنسان11ُ

 ."إنه يوجد إلَه قاٍض يف األرِض 

  املَزمور التاِسع واخلَمسونَ
نينال"علَى . إلماِم املُغ 

هلكت".  

  . شاولُ وراقَبوا البيت ليقتلوهمذَهبةٌ لداود لَما أرسلَ 
  .أنِقذين ِمن أعدائي يا إلَهي1

  .ِمن مقاِومي اِمحين 

  ،نجين ِمن فاِعلي اإلِمث2

  ،وِمن ِرجال الدماِء خلِّصين 

  .ألنهم يكِمنونَ لنفسي3

 ِمعونَ علَيجتاألقوياُء ي،  

 ال إلمثي وال 

بيت يارخلَطي.  

4مهونَ أنفُسِعدجرونَ ويي يبال إٍمث ِمن.  

 يِقظْ إلَى لقائي وانظُراست!  

  ،وأنت يارب إلَه اجلُنوِد5

  .إلَه  إسرائيلَ انتِبه  لتطالب  كُلَّ  اُألمِم 

 كُلَّ غاِدٍر أثيٍم ال  

مترح .ِساله.  

  ،يعودونَ ِعند املساِء6

  ، يِهرونَ ِمثلَ الكلِب 
  .ويدورونَ يف املدينِة  

7ِبقّونَ بأفواِهِهمهوذا ي.  

 يف ِشفاِهِهم يوفس.  

 ."من ساِمع؟:"ألنهم يقولونَ  

8مِ كفتضح بيار ا أنتأم.  

  .تستهِزئ جبميِع اُألمِم 



  ،ِمن قوِتِه، إلَيك ألتِجئ9ُ

  .ألنَّ اَهللا ملجإي 

10هتمحينإلَهي رمتتقَد .  

  .اُهللا يريين بأعدائي 

 ال11
  .تقتلهم ِلئال ينسى شعيب

 ِتكبقو مههتي  

  .وأهِبطهم يارب ترسنا  

12ِشفاِهِهم هي كالم ةُ أفواِهِهمطيخ.  

 ذوا بِكربيائِهموليؤخ،  

  وِمن اللَّعنِة وِمن الكَِذب

  .ِالذي يحدثونَ بِه 

 أفِن، حبنٍق أفِن، وال13

  ،يكونوا

 لِّطٌ يف يعقوبستعلَموا أنَّ اَهللا مولي  

  .ِساله. إلَى أقاصي األرِض  

  .ويعودونَ ِعند املساِء14

  ،يِهرونَ ِمثلَ الكلِب 

  .ويدورونَ يف املدينِة 

  .هم يتيهونَ لألكل15

  . إنْ مل يشبعوا ويبيتوا 
  ،ني بقوِتكأما أنا فأُغ16َ

 ِتكمحداِة بربالغ منوأُر،  

  ،ألنك كُنت ملجأً يل

  .ومناصا يف يوِم ضيقي 

17منأُر يت لكيا قو،  

  .ألنَّ اَهللا ملجإي، إلَه رمحيت 

  املَزمور الستونَ



ِعند محاربِتِه أرام النهريِن وأرام صوبةَ، فرجع يوآب .  للتعليِمشهادةٌ مذَهبةٌ لداود". السوسن"إلماِم املُغنني علَى 
  . وضرب ِمن أدوم يف وادي اِمللِح اثني عشر ألفًا

  .اقتحمتنا. يا اَُهللا رفَضتنا1

 أرِجعنا. سِخطت.  

  .زلزلت األرض، فصمتها2

  !اجبر كسرها ألنها متزعِزعةٌ 

  .أريت شعبك عسرا3

  .سقَيتنا مخر الترنِح 

  أعطَيت خائفيك راية4ً

 ألجل احلَق رفَعت .ِساله.  

5كاؤأِحب نجولكي ي.  

 !خلِّص بيميِنك واستِجب يل 

 :اَُهللا قد تكلَّم بقُدِسِه6

 "ِهجأبت، كيمش أقِسم،  

  كّوتس وادي وأقيس.  

  ، ِجلعاد ويل منسىيل7

  ،وأفراِيم خوذَةُ رأسي 

  .يهوذا صولَجاين  

  .موآب ِمرحضيت8

  .علَى أدوم أطرح نعلي 

  اهِتفي علَي ،يا فلَسطني".  

  من يقودين إلَى املدينِة املُحصنِة؟9

  من يهديين إلَى أدوم؟  
10فَضتيا اَُهللا الذي ر أنت ناألَيس،  

 وال 

  خترج يا اَُهللا مع جيوِشنا؟

  ،أعِطنا عونا يف الضيِق11

  .فباِطلٌ هو خالص اإلنساِن 

  ،باِهللا نصنع ببأٍس12



  .وهو يدوس أعداَءنا 

  املَزمور احلادي والستونَ
نينذَواِت األوتاِر"علَى  إلماِم املُغ ."دلداو  

  ،يِامسع يا اَُهللا صراخ1

  .واصغَ إلَى صاليت 

  ِمن أقصى األرضِِ أدعوك2

  .إذا غُشي علَى قَليب 

  .إلَى صخرٍة أرفَع ِمني ديين  

  ،ألنك كُنت ملجأً يل3

 .ِّبرج قوٍة ِمن وجِه العدو 

  . ألسكُنن يف مسكَِنك إلَى الدهوِر4 
 يكناحمي بِستِر جأحت .ِساله. 

  .نك أنت يا اَُهللا استمعت نذوريأل5 

 مرياثَ خائفي اِمسك أعطَيت.  

  .إلَى أياِم املَلِك تضيف أياما6

  .ِسنينه كدوٍر فدوٍر 

  .يجلس قُدام اِهللا إلَى الدهِر7

  . اجعلْ رمحةً وحقا يحفَظاِنِه 
  ،هكذا أُرنم الِمسك إلَى األبِد8

  . نذوري يوما فيومالوفاِء 

  املَزمور الثّاين والستونَ
  مزمور لداود". يدوثونَ"إلماِم املُغنني علَى 

  .إنما ِهللا انتظَرت نفسي1

 .ِمن ِقبلِه خالصي 

  إنما هو صخريت وخالصي، 2
 ملجإي، ال 

  .أتزعزع كثريا

  ؟إلَى متى ِجمونَ علَى اإلنساِن3
 نقَضكحائٍط م كُلُّكُم هِدمون،  



  !كِجداٍر واِقٍع  

  .إنما يتآمرونَ ليدفَعوه عن شرِفِه4

  بأفواِهِهم يباِركونَ. يرضونَ بالكَِذِب 

  .ِساله .وبقُلوِم يلعنونَ  

  ،إنما ِهللا انتِظري يا نفسي5

  .ألنَّ ِمن ِقبلِه رجائي 

  ،و صخريت وخالصيإنما ه6

 ملجإي فال 

ععززأت.  

  ،علَى اِهللا خالصي ومجدي7

  .صخرةُ قويت محتماي يف اِهللا 

8كَّلوا علَيِه يف كُلِّ حٍني يا قَوموت.  

 كُمقُلوب هاماسكُبوا قُد .  
  .ِساله. اَُهللا ملجأٌ لنا  

9منو آدما باِطلٌ بإن.  

  .البشِركِذب بنو  

م إلَىفَوقيف املَوازيِن ه.  

  .هم ِمن باِطٍل أمجعونَ 

 ال10
  تتِكلوا علَى الظُّلِم

 وال 

  .تصريوا باِطالً يف اخلَطِف

  إنْ زاد الِغنى

  . فال تضعوا علَيِه قَلبا
11الرب ةً تكلَّمةً واِحدرم،  

 ِني ِمسعتتِني االثنوهات:  

 ،زةَ ِهللاأنَّ الِع  

  ،ولك يارب الرمحة12ُ 

  .ألنك أنت تجازي اإلنسانَ كعملِه 



  املَزمور الثّالثُ والستونَ
  مزمور لداود لَما كانَ يف بريِة يهوذا 

1يا اَُهللا، إلَهي أنت .كِّرأُب إلَيك.  

  ،عِطشت إلَيك نفسي 

  يشتاق إلَيك جسدي

  أرٍض ناِشفٍَة وياِبسٍة باليف 

  ،ماٍء

2كجدتك ومقو لكي أُبِصر.  

 يف قُدِسك ككما قد رأيت.  

  .ألنَّ رمحتك أفضلُ ِمن احلياِة3

 حاِنكبست فَتايش.  
  .هكذا أُباِركُك يف حيايت4 

 يدي أرفَع باِمسك.  

  ،كما ِمن شحٍم ودسٍم تشبع نفسي5

  .شفَتي االبِتهاِج يسبحك فميوب 

  ،إذا ذَكَرتك علَى ِفراشي6

 بك هِد أهلَجيف الس،  

  ،ألنك كُنت عونا يل7

 ِهجأبت يكناحوبِظلِّ ج .  
8فسي بكن قَتصِالت.  

  .يمينك تعضدين 

  ،أما الذين هم للتهلُكَِة يطلُبونَ نفسي9

  .يف أساِفل األرِضفيدخلونَ  

  .يدفَعونَ إلَى يدِي السيِف10

  .يكونونَ نصيبا لبناِت آوى 

  .أما املَلك فيفرح باِهللا11

  يفتِخر كُلُّ من يحلف بِه،  
املُتكلِّمني ألنَّ أفواه  

 دسبالكَِذِب ت.  



  املَزمور الراِبع والستونَ
نينإلماِم املُغ .دلداو زمورم  

1كواييا اَُهللا صويت يف ش ِمعِاست.  

  .ِمن خوِف العدو احفَظْ حيايت 

  ،استرين ِمن مؤامرِة األشراِر2

  ِمن جمهوِر فاِعلي اإلِمث،  
  .الذين صقَلوا ألِسنتهم كالسيِف3

  ،فوقوا سهمهم كالما مرا 

  .ختفَى بغتةًليرموا الكاِملَ يف امل4ُ

 يرمونه وال 

  .يخشونَ

  .يشددونَ أنفُسهم ألمٍر رديٍء5

  .يتحادثونَ بطَمِر ِفخاٍخ 

  ". من يراهم؟:"قالوا  
  ،يختِرعونَ إمثًا6

  .متَّموا اخِتراعا محكَما 

  ميقع هوداِخلُ اإلنساِن وقَلب.  

  .فيرميِهِم اُهللا بسهٍم7

 مهتربض تةً كانغتب.  

8علَى أنفُِسِهم مهتويوِقعونَ ألِسن.  

 إليِهم نظُري نكُلُّ م أسالر نِغضي.  

  ،ويخشى كُلُّ إنساٍن9

  .ويخِبر بِفعل اِهللا، وبعملِه يفطَنونَ 

  ،يفرح الصديق بالرب ويحتمي بِه10

 كُلُّ املُست ِهجبتقيمي القُلوبوي.  

  املَزمور اخلاِمس والستونَ
نينإلماِم املُغ .دلداو زمورةٌ. متسبيح  

  لك ينبغي التسبيح يا اَُهللا يف ِصهيونَ، 1
 ذريوفَى الن ولك.  



  ،يا ساِمع الصالِة2

  .إلَيك يأيت كُلُّ بشٍر 

3علَي تقد قَوي آثام.  

 عاصينا أنتعنهام كَفِّرت .  

4هــى للذي ختتارطوب  
 يف دياِرك سكُنلي هبقَروت.  

يِتكِري بخ ِمن نعشبلَن،  

 قُدِس هيكلك.  

  مبخاِوف يف العدل تستجيبنا5

  ،يا إلَه خالِصنا 

  يا متكلَ مجيِع أقاصي األرِض

  .والبحِر البعيدِة 

  ، بقوِتِهاملُثِبت اِجلبال6ََ

  ،املُتــنـطِّق بالقُدرِة 

ـِحاِر7   ،املُهدئ عجيج البـ

  . عجيج أمواِجها، وضجيج اُألمِم 
8آياِتك كّانُ األقاصي ِمنس خافوت.  

 ِهجباِح واملساِء تبتالص طالعلُ مجتع.  

9ها تفيضلتعوج األرض دتهعت.  

  .تغنيها ِجدا 

  .اقي اِهللا مآلنةٌ ماًءسو

  .تهيئُ طَعامهم ألنك هكذا تِعدها 

  .أخاديدها مهد. أرِو أتالمها10

  .تباِرك غَلَّتها. بالغيوِث تحلِّلُها 

11ةَ جبوِدكنالس كلَّلت،  

  .وآثارك تقطُر دسما 

  ،تقطُر مراعي البريِة12

  طَّقِةوتتنهجبالب اآلكام. 

  ،اكتسِت املُروج غَنما13 



  .واألوديةُ تـتـعطَّف برا 

  . ِتف وأيضا تغني  
  املَزمور الساِدس والستونَ

نينةٌ. إلماِم املُغتسبيح .زمورم  

  ِاهِتفي ِهللا1

  !يا كُلَّ األرِض 

  .رنموا مبجِد اِمسِه2

  .يحه ممجدااجعلوا تسب 

  !ما أهيب أعمالك:"قولوا ِهللا3

 كأعداؤ لك لَّقمتــت ِتكِعظَِم قو ِمن .  
4لك منروت لك دكُلُّ األرِض تسج.  

 الِمسك منرت ."ِساله.  

  .هلُم انظُروا أعمالَ اِهللا5

 مين آدب حون املُرِهب ِفعله!  

  ،ر إلَى يـبٍسحولَ البح6

  .ويف النهِر عبروا بالرجل 

  .هناك فِرحنا بِه  

  . متسلِّطٌ بقوِتِه إلَى الدهِر7
 مراِقباِن اُألمت يناهع.  

  املُتمردونَ

 ال 
مهرفَعونَ أنفُسي .ِساله.  

8عوبها الشنا يا أيباِركوا إلَه،  

  .ومسعوا صوت تسبيِحِه 

  ،اجلاِعلَ أنفُسنا يف احلياِة9

  .ومل يسلِّم أرجلَنا إلَى الزلَل 

  . ألنك جربتنا يا اَُهللا10
  .محصتنا كمحِص الِفضِة 

  .أدخلتنا إلَى الشبكَِة11



  .جعلت ضغطًا علَى متوِننا 

  .ركَّبت أُناسا علَى رؤوِسنا12

  ،املاِءدخلنا يف الناِر و 

  .ثُم أخرجتنا إلَى اِخلصِب  

  أدخلُ إلَى بيِتك مبحرقاٍت، 13
  أوفيك نذوري 

14فَتايا ش طَقَتاليت ن،  

  .وتكلَّم ا فمي يف ضيقي 

  أُصِعد لك محرقاٍت مسينة15ً

  .مع خبوِر ِكباٍش 

  .ِساله. أُقَدم بقَرا مع تيوٍس  

16امس لُمهكُمعوا فأُخِبر  

  .يا كُلَّ اخلائفني اَهللا مبا صنع لنفسي 

  ،صرخت إليِه بفَمي17

  .وتبجيلٌ علَى لساين 

  إنْ راعيت إمثًا يف قَليب18

 ال 
يلَ الرب ِمعستي.  

  .لكن قد ِمسع اُهللا19

 .أصغى إلَى صوِت صاليت 

  ،مبارك اُهللا20

  يتالذي مل يبِعد صال
 وال 

  .رمحته عني

  املَزمور الساِبع والستونَ
  تسبيحةٌ. مزمور". ذَواِت األوتاِر"إلماِم املُغنني علَى 

  .ليتحنِن اُهللا علَينا وليباِركنا1

  .ِساله. ليِنر بوجِهِه علَينا 

2يف األرِض طَريقُك فعرلكي ي،  



  .صكويف كُلِّ اُألمِم خال 

  .يحمدك الشعوب يا اَُهللا3

 كدحمي مكُلُّه عوبالش.  

4ماُألم ِهجوتبت حفرت  

  ،ألنك تدين الشعوب باالسِتقامِة 

  ديِهم األرِض موأُم .ِساله.  

  .يحمدك الشعوب يا اَُهللا5

 مكُلُّه عوبالش كدحمي.  

  .طَت غَلَّتهااألرض أع6

  .يباِركُنا اُهللا إلَهنا 

  ،يباِركُنا اُهللا7

  .وختشاه كُلُّ أقاصي األرِض 

  املَزمور الثّاِمن والستونَ
نينإلماِم املُغ .دلداو .زمورةٌ. متسبيح  

  يتبدد أعداؤه. يقوم اُهللا1

  .ويهرب مبِغضوه ِمن أماِم وجِهِه 

2كما يذريِهمخانُ تى الدذر.  

  كما يذوب الشمع قُدام الناِر  
  .يبيد األشرار قُدام اِهللا  

  .والصديقونَ يفرحون3َ

  .يبتِهجونَ أمام اِهللا ويطِفرونَ فرحا 

  .رنموا الِمسِه. غَنوا ِهللا4

  أِعدوا طَريقًا للراِكِب يف الِقفاِر 

  .اه، واهِتفوا أمامهباِمسِه ي

  أبو اليتامى وقاضي األراِمل، 5
 .اَُهللا يف مسِكِن قُدِسِه 

  .اَُهللا مسِكن املُتوحدين يف بيٍت6

  .مخِرج األسرى إلَى فالٍح 

  إنما املُتمردونَ



  .يسكُنونَ الرمضاَء 

7عِبكش أمام روِجكخ ِعند ،ماَلَّله،  

 يف القَفِرِعند عوِدكص  .ِساله.  

  .األرض ارتعدِت8

  .السماوات  أيضا  قَطَرت أمام وجِه اِهللا 

  .سينا نفسه ِمن وجِه اِهللا إلَِه إسرائيلَ         

  .مطَرا غَزيرا نضحت يا اَُهللا9

 هأصلَحت عٍي أنتوهو م مرياثُك.  

  .قَطيعك سكَن فيِه10

 يساكِني يا اَُهللاهللم جبوِدك أت .  
  .الرب يعطي كلمة11ً

 كثري ندا ج راتشاملُب:  

  ،ملوك جيوٍش يهربونَ يهربونَ"12

 نائمالغ تقِسم يتةُ الباملُالِزم.  

  إذا اضطَجعتم بني احلَظائِر13

  فأجِنحةُ حمامٍة مغشاةٌ بِفضٍة 

  ". ا بصفرِة الذَّهِبوريشه  
  ،عندما شتت القدير ملوكًا فيها14

  .أثلَجت يف صلمونَ 

  .جبلُ اِهللا، جبلُ باشان15َ

  .جبلُ أسِنمٍة، جبلُ باشانَ 

  ملاذا أيتها اِجلبالُ املُسنمة16ُ

  ترصدنَ اجلَبلَ الذي اشتهاه اُهللا لسكَِنِه؟ 

  ي فيِه إلَى األبِدبل الرب سكُن .  
  .مركَبات اِهللا ِربوات، أُلوف مكَررة17ٌ

  .سينا يف القُدِس. الرب فيها 

  .صِعدت إلَى العالِء18

  .سبيت سبيا 

  ،قَِبلت عطايا بني الناِس



 دينرما املُتوأيض  

  اإللَه ها الربكَِن أيللس.  

19الرب كبارم،  
 

  .ِساله. يوما فيوما يحملُنا إلَه خالِصنا 

  ،اَُهللا لنا إلَه خالٍص20

 خاِرجِد للموِت ميالس الرب وِعند.  

  ،ولكن اَهللا يسحق رؤوس أعدائِه21

  .اهلامةَ الشعراَء للسالِك يف ذُنوبِه 

22قالَ الرب":باشانَ أُرِجع ِمن.  

  ن أعماِق البحِر، أُرِجع ِم 
  .لكي تصبغَِ ِرجلك بالدِم23

 مهصيباألعداِء ن ِمن ِكالِبك نألس".  

  ،رأَوا طُرقَك يا اَُهللا24

  .طُرق إلَهي ملكي يف القُدِس 

  .ِمن قُداٍم املُغنون25َ

  .ِمن وراٍء ضاِربو األوتاِر 

ِط فتياتسيف الو  

 فوِف ضاِرباتالد.  

26 يف اجلَماعاِت باِركوا اَهللا الرب،  

  .أيها اخلاِرجونَ ِمن عِني إسرائيلَ 

27ملِّطُهستم غريالص بنيامني هناك،  

 ملُّههوذا جساُء يرؤ،  

  .رؤساُء زبولونَ، رؤساُء نفتايل  

28كبِعز كإلَه رقد أم.  

  .لته لناهذا الذي فع أيد يا اَُهللا 

29ليمشأور فوق هيكلك ِمن،  

  .لك تقَدم ملوك هدايا 

  ،انتِهر وحش القَصِب30



  ِصوار الثِّرياِن مع عجول 

  .الشعوِب املُترامني بِقطَِع ِفضٍة

  .شتِت الشعوب الذين يسرونَ بالِقتال 

31فاُء ِمنريأيت ش ِمصر.  

 ت يها إلَى اِهللاكوشدبي سِرع.  

  .يا ممالك األرِض غَنوا ِهللا32

  .ِساله. رنموا للسيِد 

  .للراِكِب علَى مساِء السماواِت القَدميِة33

  .هوذا يعطي صوته صوت قوٍة 

  .أعطوا ِعزا ِهللا34

 اللُهعلَى إسرائيلَ ج،  

  . وقوته يف الغماِم  
  .نت يا اَُهللا ِمن مقاِدِسكمخوف أ35

  إلَه إسرائيلَ 

  .هو املُعطي قوةً وِشدةً للشعِب

 !مبارك اُهللا 

  املَزمور التاِسع والستونَ
نينعلَى . إلماِم املُغ"نوسالس"ِ .دلداو  

  ،خلِّصين يا اَُهللا1

  . ألنَّ املياه قد دخلَت إلَى نفسي 
2 غَِرقتقَرميقٍَة، وليس ممأٍة عيف ح.  

  ،دخلت إلَى أعماِق املياِه 

  .والسيلُ غَمرين  

  .يِبس حلقي. تِعبت ِمن صراخي3

  .كلَّت عيناي ِمِن انِتظاِر إلَهي 

  أكثَر ِمن شعِر رأسي4

 الذين يبِغضونين بال 

  .سبٍب

  .اعتز مستهلكي أعدائي ظُلما



 الذي مل أخطَفه دتدئٍذ رحين.  

  ،يا اَُهللا أنت عرفت حماقَيت5

 مل ختف وذُنويب عنك.  

 ال6
  .يخز يب منتِظروك يا سيد رب اجلُنوِد

 ال 
  .يخجلْ يب ملتِمسوك يا إلَه إسرائيلَ

7العار لتماحت أجلك ي ِمنألن .  
  .غَطَّى اخلَجلُ وجهي 

  ،رت أجنبيا ِعند إخويتِص8

  .وغَريبا ِعند بين أُمي 

  ،ألنَّ غَريةَ بيِتك أكلَتين9

 علَي توقَع ريكيعوتعيرياِت م.  

  ،وأبكَيت بصوٍم نفسي10

 ا علَيعار ذلك فصار.  

  ،جعلت لباسي ِمسحا11
 

 .وِصرت هلُم مثَالً 

  ،لسونَ يف الباِبيتكلَّم يفَّ اجلا12 

  .وأغاينُّ شرايب املُسِكِر 

  أما أنا فلك صاليت13

  .ضيارب يف وقِت ِرضى 

  ،يااَُهللا، بكَثرِة رمحِتك استِجب يل

 الِصكخ قحب.  

 نجين ِمن الطِِّني فال14

قأغر.  

  . نجين ِمن مبِغضي وِمن أعماِق املياِه 
 ال15
رغمي سيلُ املياِهين،  



 وال 

مقي العنلعبتي،  

 وال  

  .تطِبِق اهلاويةُ علَي فاها

  .استِجب يل يارب ألنَّ رمحتك صاحلَة16ٌ

 إلَي ِفتالت راِحِمكِة مككَثر.  

 وال17

بِدكعن ع كوجه بحتج،  

  .استِجب يل سريعا. ألنَّ يل ضيقًا 

  .فُكَّها. ى نفسياقتِرب إل18َ

  .بسبِب أعدائي افِدين 

  .أنت عرفت عاري وِخزيي وخجلي19

 ضاِيقيم مجيع كامقُد.  

20ِرضتقَليب فم رقد كس العار.  

 ِرقَّةً فلم تكُن ظَرتانت،  

  فلم أِجد ينزعوم .  
  ،ويجعلونَ يف طَعامي علقَما21

 سقونطَشي يويف عالين خ.  

  ،لتِصر مائدتهم قُدامهم فخا22

  .ولآلِمنني شركًا 

  ،لتظلم عيونهم عن البصِر23

  .وقَلِقلْ متونهم دائما 

24طَكسخ علَيِهم بص،  

 ِبكغَض موح مدِركهولي .  
  ،لتِصر دارهم خرابا25

 ويف خياِمِهم ال 

  .ِكنيكُن سا

26دوهم طَره أنت هبترألنَّ الذي ض،  

  .وبوجِع الذين جرحتهم يتحدثونَ 



27لْ إمثًا علَى إِمثِهمِاجع،  

 وال 

كلوا يف بردخي.  

  ،ليمحوا ِمن ِسفِر األحياِء28

 ومع الصديقني ال 

  .يكتبوا

29وكئيب ا أنا فِمسكنيأم.  

  كالصفِّعينخريااَُهللا فلي.  

  ،أُسبح اسم اِهللا بتسبيٍح30

 .وأُعظِّمه حبمٍد 

  ِّفيستطاب ِعند الرب31 

  .أكثَر ِمن ثَوِر بقٍَر ذي قُروٍن وأظالٍف 

  يرى ذلك الودعاُء فيفرحونَ، 32
  .وحتيا قُلوبكُم يا طاليب اِهللا 

  ألنَّ الرب ساِمع للمساكِني33

 وال 

أسراه ِقرحتي.  

34واألرض السماوات هحبست،  

  .الِبحار وكُلُّ ما يِدب فيها 

  ،ألنَّ اَهللا يخلِّص ِصهيونَ ويبين مدنَ يهوذا35

  . فيسكُنونَ هناك ويِرثونها 
  ،ونسلُ عبيِدِه يملكونها36

  .ومِحبو اِمسِه يسكُنونَ فيها 

  ر السبعونَاملَزمو
نينذكِري. إلماِم املُغللت دلداو  

  .اَلَّلهُم، إلَى تنجييت1

 يت أسِرععونإلَى م ،بيار.  

  .ليخز ويخجلْ طالبو نفسي2

  ليرتد إلَى خلٍف  



 .ويخجل املُشتهونَ يل شرا  

3أجل ِخزِيِهم ِمن رِجعلي  

  ."!هه! هه:"القائلونَ 

4كُلُّ طالبيك بك حفروي ِهجبتولي،  

 الِصكو خِحبا مقُلْ دائمولي: 

  "ظَِّم الربعتلي".  

5وفَقري ا أنا فِمسكنيأم.  

 إلَي أسِرع ،ماَللَّه .  
نِقذي أنتعيين ومم.  

 يارب، ال 

تبطؤ.  

  املَزمور احلادي والسبعونَ
  ،تميتبك يارب اح1

 فال 

 .أخزى إلَى الدهِر

  .بعدلك نجين وأنِقذين2 

  .أِملْ إلَي أُذنك وخلِّصين 

  .كُن يل صخرةَ ملجٍأ أدخلُه دائما3

  أمرت خبالصي  
  .ألنك صخريت وِحصين  

  ،ياإلَهي، نجين ِمن يِد الشريِر4

  .ظّاِملِمن كف فاِعل الشر وال 

5دي الربجائي يا سير أنت كألن،  

 كلي منذُ ِصبايتم.  

  ،علَيك استندت ِمن البطِن6

  .وأنت مخِرجي ِمن أحشاِء أُمي 

  . بك تسبيحي دائما  
7ٍة لكثريينكآي ِصرت.  

 لجإي القَويفم ا أنتأم.  



8تسبيِحك لئُ فمي ِمنمتي،  

 اليومجِدكم ِمن كُلَّه .  

  .ال ترفُضين يف زمِن الشيخوخِة9

  .ال تتركين ِعند فناِء قويت 

10لوا علَيألنَّ أعدائي تقاو،  

  . والذين يرصدونَ نفسي تآمروا معا 
11قائلني":كَهإنَّ اَهللا قد تر.  

 احلَقوه وأمِسكوه ألنه ال 

نِقذَ لهم".  

 ُهللا، اليا ا12َ

  .تبعد عني

 يت أسِرععونيا إلَهي، إلَى م.  

  .ليخز ويفن مخاِصمو نفسي13

  ليلبِس العار واخلَجلَ 

  . املُلتِمسونَ يل شرا  
  ،أما أنا فأرجو دائما14

 علَى كُلِّ تسبيِحك وأزيد.  

15دلكثُ بعدحفمي ي،  

 الِصكخب كُلَّه اليوم،  

 ألني ال  

  .أعِرف هلا أعدادا

  .ِّآيت جببروِت السيِد الرب16

 كوحد كبر أذكُر.  

17 ،ين منذُ ِصبايلَّمتقد ع ،ماَلَّله  
 جائِبكبع وإلَى اآلنَ أُخِبر.  

  وأيضا إلَى الشيخوخِة والشيِب18

 يا اَُهللا ال 

  ،تتركين

بِذراِعك ى أُخِبراجليلَ املُقِبلَحت ،  



  .وبقوِتك كُلَّ آٍت 

  ،وبرك إلَى العلياِء يا اَُهللا19

 ظائمالع عتنيا اَُهللا. الذي ص،  

  من ِمثلُك؟   
  ،أنت الذي أريتنا ضيقاٍت كثريةً ورديئَة20ً

  ،تعود فتحيينا 

  .وِمن أعماِق األرِض تعود فتصِعدنا 

21ظَمع زيديتت  
  .وترِجع فتعزيين 

  .فأنا أيضا أمحدك برباٍب، حقَّك يا إلَهي22

  .أُرنم لك بالعوِد يا قُدوس إسرائيلَ 

23لك منإذ أُر فَتايش ِهجبتت،  

  .ونفسي اليت فديتها 

24كبِبر جلهي كُلَّه ا اليومولساين أيض.  

 زيقد خ هألن،  

  .ألنه قد خِجلَ املُلتِمسونَ  يل شرا  

  املَزمور الثّاين والسبعونَ
  لسلَيمانَ 

  اَلَّلهم، أعِط أحكامك للملِك، 1
  .وبرك البِن املَلِك 

  ،يدين شعبك بالعدل2

  .ِّومساكينك باحلَق 

  ،تحِملُ اِجلبالُ سالما للشعِب3

  .ِّواآلكام بالِبر 

  .يقضي ملَساكِني الشعِب4

 ين البائسنيب لِّصخي،  

  .ويسحق الظّاملَ  

5 ،ِت الشمسما دام كونخشي  
  .وقُدام القَمِر إلَى دوٍر فدوٍر 



  ،يِرتلُ ِمثلَ املَطَِر علَى اجلُزاِز6

  .وِمثلَ الغيوِث الذّاِرفَِة علَى األرِض 

  ،الصديقيشِرق يف أياِمِه 7

 رِحلَّ القَمضمالِم إلَى أنْ يةُ السوكثر.  

  ،ويملك ِمن البحِر إلَى البحِر8

  . وِمن النهِر إلَى أقاصي األرِض 
  ،أمامه جتثو أهلُ البريِة9

 رابسونَ التلحي هوأعداؤ.  

  .ملوك ترشيش واجلَزائِر يرِسلونَ تقِدمة10ً

 لوكةًمديمونَ هقَدبا وسبٍإ يش .  

  .ويسجد له كُلُّ املُلوِك11

 له دبِم تتعكُلُّ اُألم.  

  ،ألنه ينجي الفَقري املُستغيث12َ

 واملَِسكني إذ ال 

له عنيم.  

  ،يشِفق علَى املَِسكِني والبائِس13

  .ويخلِّص أنفُس الفُقَراِء 

  ،ِم واخلَطِف يفدي أنفُسهمِمن الظُّل14

  .ويكرم دمهم يف عينيِه 

  . ويعيش ويعطيِه ِمن ذَهِب شبا15
  .ويصلِّي ألجلِه دائما 

  باِركُهي كُلَّه اليوم.  

16رةُ بفنكونُ حيف األرِضت   

  .يف رؤوِس اِجلبال 

  ،تتمايلُ ِمثلَ لُبنانَ ثَمرتها

  رونَ ِمن املدينِةويزِه 

  .ِمثلَ عشِب األرِض  

  .يكونُ امسه إلَى الدهِر17

  ،هامس دمتالشمِس ي امقُد  



  .ويتباركونَ بِه

 هبونطَوِم األرِض يكُلُّ أُم.  

  ،مبارك الرب اُهللا إلَه إسرائيل18َ

 هوحد جائبالع اِنعالص.  

  ،ِه إلَى الدهِرومبارك اسم مجِد19

  .ولتمتلئ األرض كُلُّها ِمن مجِدِه 

  آمني ثُم آمني.  

  تمت صلَوات داود بِن يسىاملَزمور الثّالثُ والسبعونَ
زمورم .آلساف  

  ،إنما صاحلٌ اُهللا إلسرائيل1َ

  .ألنقياِء القَلِب 

2مايتِزلُّ قَد تا أنا فكادأم.  

  . قَليلٌ لَزلقَت خطَوايتلوال 

3ريناملُتكب ِمن ي ِغرتألن،  

  . إذ رأيت سالمةَ األشراِر 
4دائدش يف موِتِهم ليست هألن،  

 مسني مهوِجسم.  

  ،ليسوا يف تعِب الناِس5

 ومع البشِر ال 

  .يصابونَ

  .لذلك تقَلَّدوا الِكربياَء6

 هلَِبسوا كثَوٍب ظُلمم.  

  .جحظَت عيونهم ِمن الشحِم7

  . جاوزوا تصوراِت القَلِب 
  .يستهِزئونَ ويتكلَّمونَ بالشر ظُلما8

  .ِمن العالِء يتكلَّمونَ 

  ،جعلوا أفواههم يف السماِء9

  .وألِسنتهم تتمشى يف األرِض 

  ،لذلك يرِجع شعبه إلَى هنا10



  . مرويٍة يمتصونَ ِمنهموكمياٍه 

  .كيف يعلَم اُهللا:"وقالوا11
 

 ."وهل ِعند العلي معِرفَةٌ؟ 

12األشرار مهوذا هؤالِء ه،  

  .ومسترحيني إلَى الدهِر يكِثرونَ ثَروةً 

  حقا قد زكَّيت قَليب باِطال13ً

 يدِة يقاوبالن لتوغَس.  

  ،ابا اليوم كُلَّهوكُنت مص14

  .وتأدبت كُلَّ صباٍح 

  لو قُلت أُحدثُ هكذا، 15
 نيكجبيل ب رتدلَغ.  

  ،فلَما قَصدت معِرفَةَ هذا16

 يينيف ع بإذا هو تع.  

  ،حتى دخلت مقاِدس اِهللا17

 ِتِهمإلَى آِخر هتبوانت.  

18مهلتعج زالقا يف مقح.  

  .أسقَطتهم إلَى البواِر 

  اضمحلّوا، ! كيف صاروا للخراِب بغتة19ً
  .فـنوا ِمن الدواهي 

20بقُِّظ ياريالت لٍم ِعندكح،  

 ياهلُمخ ِقرقُِّظ حتتيالت ِعند.  

  ،ألنه متَرمر قَليب21

 يتيف كُلي ستخوانت.  

  .فوأنا بليد وال أعِر22

 كهيٍم ِعندكب ِصرت.  

23ا معكولكين دائم .  
  .أمسكت بيدي اليمنى 

  ،برأِيك ديين24



  .وبعد إلَى مجٍد تأخذُين 

  من يل يف السماِء؟25

  .ومعك ال أُريد شيئًا يف األرِض 

  .قد فين لَحمي وقَليب26

  .صخرةُ قَليب ونصييب اُهللا إلَى الدهِر 

  . ألنه هوذا البعداُء عنك يبيدون27َ
 زين عنكي نكُلَّ م هلكت.  

  .أما أنا فاالقِتراب إلَى اِهللا حسن يل28

  ،جعلت بالسيِد الرب ملجإي 

  نائِعكبكُلِّ ص ُألخِبر.  

  املَزمور الراِبع والسبعونَ
ةٌ آلسافقَصيد  

  اَُهللا إلَى األبِد؟ملاذا رفَضتنا يا 1

  ملاذا يدخن غَضبك علَى غَنِم مرعاك؟  
  ،اذكُر جماعتك اليت اقتنيتها منذُ الِقدِم2

 ها ِسبطَ مرياِثكيتوفَد،  

 .جبلَ ِصهيونَ هذا الذي سكَنت فيِه  

  .ارفَع خطَواِتك إلَى اِخلرِب األبديِة3

  .عدو يف املَقِدِسالكُلَّ قد حطَّم ال 

4 ،ِدكعهقاِوموك يف وسِط مم رجمقد ز  
  .جعلوا آياِتِهم آياٍت 

  يبانُ كأنه راِفع فُـــؤوٍس5

  .علَى األشجاِر املُشتِبكَِة 

  واآلنَ منقوشاِتِه6

  .معا بالفؤوِس واملَعاِول يكِسرونَ 

7قِدِسكيف م ارأطلَقوا الن.  

  . لألرِض مسكَن اِمسكدنسوا 
 8مِا:"قالوا يف قُلوعم مهفنينلن!".  

  .أحرقوا كُلَّ معاِهِد اِهللا يف األرِض 



  ،ال نيب بعد. آياِتنا ال نرى9

  .وال بيننا من يعِرف حتى متى 

  حتى متى يا اَُهللا يعير املُقاِوم؟10

 امس دوالع هنيِة؟ ويإلَى الغاي ك  
  ملاذا ترد يدك ويمينك؟11

 وسِط ِحضِنك أفِن. أخِرجها ِمن.  

  ،واُهللا ملكي منذُ الِقدِم12

  .فاِعلُ اخلَالِص يف وسِط األرِض 

13ِتكبقو البحر قَقتش أنت.  

  .كسرت رؤوس التنانِني علَى املياِه 

  .أنت رضضت رؤوس لوياثان14َ

  ،جعلته طَعاما للشعِب 

  .ألهل البريِة  

  .أنت فجرت عينا وسيال15ً

  .أنت يبست أارا دائمةَ اجلَرياِن 

  .لك النهار، ولك أيضا اللَّيل16ُ

 والشمس ورالن أتيه أنت.  

  .أنت نصبت كُلَّ تخوِم األرِض17

 .اَء أنت خلَقتهماتِّالصيف والش 

  ،أنَّ العدو قد عير الرب: اُذكُر هذا18

 كا جاِهالً قد أهانَ امسعبوش.  

 ال19
ِتكمامي فسحِش نللو لِّمست.  

 قَطيع بائسيك ال 

  .تنس إلَى األبِد

  انظُر إلَى العهِد، ألنَّ مظلماِت األرِض20

  . الظُّلِمامتألت ِمن مساِكِن  
 ال21

  .يرِجعن املُنسِحق خازيا



 كحا امسبسلي والبائس الفَقري.  

  .أِقم دعواك. قُم يا اَُهللا22

 كُلَّه اليوم اكاجلاِهل إي تعيري اذكُر.  

 ال23
أضداِدك صوت تنس،  

  .ضجيج مقاِوميك الصاِعد دائما 

والس اخلاِمس بعونَاملَزمور  
نينال"علَى . إلماِم املُغ 

هلكت ."آلساف زمورةٌ. متسبيح  

1كدحميا اَُهللا ن ،كدحمن،  

 قريب كوامس .جائِبكثونَ بعدحي.  

  .ألني أُعين ميعادا"2

  .أنا باملُستقيماِت أقضي 

  .ذابِت األرض وكُلُّ سكّاِنها3

 تأعِمد نتهاأنا وز .ِساله .  
4ِخرينفتللم ال: قُلت 

  .تفتِخروا

 ولألشراِر، ال 

  .ترفَعوا قَرنا

5كُملَى قَرنال ترفَعوا إلَى الع.  

  ."ال تتكلَّموا بعنٍق متصلٍِّب 

  ألنه ال ِمن املَشِرِق وال ِمن املَغِرِب6

  .وال ِمن بريِة اِجلبال 

  .ضيولكن اَهللا هو القا7

 هرفَعوهذا ي هعضهذا ي.  

  .ألنَّ يف يِد الرب كأسا ومخرها مختِمرة8ٌ

  .مآلنةٌَ شرابا ممزوجا 

  .وهو يسكُب ِمنها

 هصمها يكَرلكن ع،  



  .يشربه كُلُّ أشراِر األرِض  

  .أما أنا فأُخِبر إلَى الدهِر9
 

 إللَِه يعقوب منأُر.  

10وكُلَّ قُروِن األشراِر أعِضب.  

 ِصبيِق تنتدقُرونُ الص. 

  املَزمور الساِدس والسبعونَ
  تسبيحةٌ. مزمور آلساف". ذَواِت األوتاِر"إلماِم املُغنني علَى 

  .اَُهللا معروف يف يهوذا1

  .امسه عظيم يف إسرائيلَ 

2 ،هِمظَلَّت يف ساليم تكان  
  .ومسكَنه يف ِصهيونَ 

  .هناك سحق الِقسي الباِرقَة3َ

  .ِساله. اِملجن والسيف والِقتالَ 

4ى أنتأ،  

  .أجمد ِمن ِجبال السلَِب 

  .ناموا ِسنتهم. سلب أِشداُء القَلِب5

 مهِجدوا أيديكُلُّ ِرجال البأِس مل ي .  
  ه يعقوبِمِن انِتهاِرك يا إل6َ

  .يسبخ فاِرس وخيلٌ 

7أنت هوبم أنت.  

  فمن يِقف قُدامك حالَ غَضِبك؟ 

  .ِمن السماِء أمسعت حكما8

 توسكَت تفِزع األرض  

  ،ِعند قياِم اِهللا للقَضاِء9

  . ِساله. لتخليِص كُلِّ ودعاِء األرِض 
10حماإلنساِن ي بألنَّ غَضكد.  

  .بقيةُ الغضِب تتمنطَق ا 

11إلَِهكُم اُنذُروا وأوفوا للرب  



 ولهح الذين يا مجيع.  

  .ليقَدموا هديةً للمهوب  

  .يقِطف روح الرؤساِء12

  .هو مهوب ملُلوِك األرِض 

  املَزمور الساِبع والسبعونَ
  مزمور. آلساف". ثونَيدو"إلماِم املُغنني علَى 

1خصويت إلَى اِهللا فأصر.  

 ى إلَيصويت إلَى اِهللا فأصغ.  

2 الرب ستميف يوِم ضيقِي الت.  

 رومل ختد طَتسدي يف اللَّيل انبي.  

  .أبت نفسي التعزيةَ  

3اَهللا فأئن أذكُر .  
 .ِساله. أُناجي نفسي فيغشى  علَى  روحي 

  .مسكت أجفانَ عينيأ4

 فلم أتكلَّم جتعانز.  

  ،تفَكَّرت يف أياِم الِقدِم5

  .السنني الدهريِة 

  .أذكُر ترنمي يف اللَّيل6

 :مع قَليب أُناجي، وروحي تبحثُ 

 7" ،الرب رفُضهوِر يهل إلَى الد  
 وال 

  يعود للرضا بعد؟

  األبِد رمحته؟هل انتهت إلَى 8

  انقَطَعت كلمته إلَى دوٍر فدوٍر؟ 

  هل نسي اُهللا رأفَةً؟9

  .ِساله". أو قَفَص بِرجِزِه مراِحمه؟ 

10ِعلُّين:"فقُلتهذا ما ي:  

 ."ِّتغير يمِني العلي 

11أعمالَ الرب أذكُر .  



  ،إذ أتذَكَّر عجائبك منذُ الِقدِم 

  ،ج جبميِع أفعالكوأهل12َ

  .وبصنائِعك أُناجي 

13يف القُدِس طَريقُك ،ماَلَّله.  

  أي إلٍَه عظيم ِمثلُ اِهللا؟ 

14جائبالع اِنعالص اإللَه أنت.  

  . عرفت بني الشعوِب قوتك 
15كعبش بِذراِعك فككت،  

 فويوس ين يعقوبب .ِساله.  

  ،ملياه يا اَُهللاأبصرتك ا16

 تففَِزع تك املياهرأبص،  

  جا اللُّجأيض تدعِارت.  

  ،سكَبِت الغيوم مياها17

  .أعطَِت السحب صوتا 

  تطار كا ِسهامأيض.  

  . صوت رعِدك يف الزوبعِة18
  .البروق أضاَءِت املَسكونةَ 

  فَِت األرضجور تدعارت.  

19 يف البحِر طَريقُك،  

  ،وسبلُك يف املياِه الكَثريِة 

  فعرمل ت كوآثار.  

  هديت شعبك كالغنِم20

  .بيِد موسى وهارونَ 

  املَزمور الثّاِمن والسبعونَ
ةٌ آلسافقَصيد  

  .ِاصغَ يا شعيب إلَى شريعيت1

  .أميلوا آذانكُم إلَى كالِم فمي 

  .تح مبثٍَل فميأف2

  .أُذيع ألغازا منذُ الِقدِم 



  اليت ِمسعناها وعرفناها3

  .وآباؤنا أخبرونا 

  ،ال نخفي عن بنيِهم إلَى اجليل اآلِخِر4

  مخِبرين بتسابيِح الرب وقوِتِه 
 عنجائِبِه اليت صوع.  

5ةً يف يعقوبهادش أقام،  

  ،رائيلَووضع شريعةً يف إس 

  اليت أوصى آباَءنا

 ما أبناَءه فوارعأنْ ي،  

6اجليلُ اآلِخر علَملكي ي.  

  بنونَ يولَدونَ فيقومونَ 

  مخِبرونَ أبناَءهوي،  

7 ،مهلونَ علَى اِهللا اعِتمادجعفي  
  ،وال ينسونَ أعمالَ اِهللا 

  حفَظونَ وصاياهبل ي.  

  ، آبائِهموال يكونونَ ِمثل8َ

  ،جيالً زائغا وماِردا 

هقَلب تثَبجيالً مل ي  

  .ومل تكُن روحه أمينةً ِهللا 

  ،بنو أفراِيم الناِزعونَ يف القَوِس9

  . الرامونَ، انقَلَبوا يف يوِم احلَرِب 
  ،مل يحفَظوا عهد اِهللا10

  ،وأبوا السلوك يف شريعِتِه 

11سوا أفعالهون  

 ماليت أراه هجائبوع.  

12ةً يف أرِض ِمصرأُعجوب عنص آبائِهم امقُد ، 

  نبالِد صوع.  

13مهربفع البحر قش،  

 دكن املياه بصون .  



  ،وهداهم بالسحاِب ارا14

  .واللَّيلَ كُلَّه بنوِر ناٍر 

  ،شق صخورا يف البريِة15

 .قاهم كأنه ِمن لُجٍج عظيمٍةوس 

  ،أخرج مجاري ِمن صخرٍة16 

  .وأجرى مياها كاألاِر 

  ثُم عادوا أيضا ليخِطئوا إليِه، 17
 .لِعصياِن العلي يف األرِض الناِشفَِة 

 18مِبوا اَهللا يف قُلوروج،  

 هوِتِهما لشطَعام بسؤاِهلم.  

  . اِهللافوقَعوا يف19

  هل يقِدر اُهللا:"قالوا 

  أنْ يرتب مائدةً يف البريِة؟  

  هوذا ضرب الصخرة20َ

  . فجرِت املياه وفاضِت األوديةُ 
  ،هل يقِدر أيضا أنْ يعطي خبزا

  ."أو يهيئَ لَحما لشعِبِه؟ 

21ِضبفغ الرب ِمسع لذلك،  

  ،ار يف يعقوبواشتعلَت ن 

  ،وسخطٌ أيضا صِعد علَى إسرائيلَ          

  ألنهم مل يؤِمنوا باِهللا22

  . ومل يتِكلوا علَى خالِصِه 
23فوق ِمن حابالس رفأم،  

  .وفَتح مصاريع السماواِت 

  ،وأمطَر علَيِهم منا لألكل24

 مالسماِء أعطاه روب.  

  .نسانُ خبز املَالئكَِةأكلَ اإل25

  .أرسلَ علَيِهم زادا للشبِع 

  ،أهاج شرقيةً يف السماِء26



  . وساق بقوِتِه جنوبيةً 
  ،وأمطَر علَيِهم لَحما ِمثلَ التراِب27

  .وكرمل البحِر طُيورا ذَواِت أجِنحٍة 

28لَِّتِهمحوأسقَطَها يف وسِط م  

  .ِكِنِهمحوالَي مسا 

  ،فأكلوا وشِبعوا ِجدا29

 هوِتِهمبش موأتاه.  

30هوِتِهمزوغوا عن شمل ي.  

 مهطَعام يف أفواِهِهم عدب،  

  ،فصِعد علَيِهم غَضب اِهللا31

 ِنِهمأمس لَ ِمنوقَت،  

  .وصرع مختاري إسرائيلَ  

32 عديف هذا كُلِِّه أخطأوا ب،  

  .نوا بعجائِبِهومل يؤِم 

  فأفنى أيامهم بالباِطل33

  .وِسنيِهم بالرعِب 

34طَلَبوه ملهإذ قَت،  

  ،ورجعوا وبكَّروا إلَى اِهللا 

35مهتخروذَكَروا أنَّ اَهللا ص،  

 مهولي ليواَهللا الع.  

36بأفواِهِهم عوهفخاد،  

  ِتِهموكذَبوا علَيِه بألِسن.  

37معه تثَبفلم ت مها قُلوبأم،  

  .ومل يكونوا أُمناَء يف عهِدِه 

38 ،ؤوفا هو فرأم  
 يغِفر اإلمثَ وال 

هلكي.  

هبغَض دا ما روكثري،  

  .ومل يشِعلْ كُلَّ سخِطِه 



39رشُم بأ ذَكَر.  

 ريح تذهب وال 

تعود.  

  كم عصوه يف البريِة40

  !وأحزنوه يف القَفِر 

  رجعوا وجربوا اَهللا41

  .وعنوا قُدوس إسرائيلَ 

42هدذكُروا يمل ي  

  ِّ،يوم فداهم ِمن العدو 

  ،حيثُ جعلَ يف ِمصر آياِتِه43

 نيف بالِد صوع هجائبوع.  

  ،إذ حولَ خلجانهم إلَى دٍم44

 ومجاريهم لكَي ال 

  .يشربوا

45ما فأكلهعوضب لَ علَيِهمأرس،  

 ُمدفأفس فاِدعوض .  
46مهِم غَلَّتردللج أسلَم،  

 .وتعبهم للجراِد 

 47مهِد كُرومربالب أهلك،  

  .وجميزهم بالصقيِع 

48مههائمِد برإلَى الب فَعود،  

  .ومواشيهم للبروِق 

  ،أرسلَ علَيِهم حمو غَضِبِه49

  ،سخطًا وِرجزا وضيقًا 

  . جيش مالئكٍَة أشراٍر  
  .مهد سبيالً لغضِبِه50

 مهاملوِت أنفُس ِمن عمنمل ي،  

  .بل دفَع حياتهم للوبإ  

51كُلَّ بكٍر يف ِمصر بروض.  



  .أوائلَ القُدرِة يف خياِم حاٍم 

52وساقهعبِم شنِمثلَ الغ ،  

  . وقادهم ِمثلَ قَطيٍع يف البريِة 
  .وهداهم آِمنني فلم يجزعوا53

 البحر مهرمفغ مها أعداؤأم.  

  ،وأدخلهم يف تخوِم قُدِسِه54

 هميني تهنل الذي اقتهذا اجلَب.  

55اِمِهمقُد ِمن ماُألم دوطَر  

 باحلَبل مرياثًاوقَس مهم،  

يف خياِمِهم وأسكَن  

  . أسباطَ إسرائيلَ 
56ليا اَهللا العوصبوا وعرفج،  

  ،وشهاداِتِه مل يحفَظوا 

57روا ِمثلَ آبائِهموا وغَددبل ارت.  

  .احنَرفوا كقَوٍس مخِطئٍَة 

58فَعاِتِهمرتمب أغاظوه،  

 بتماثيلِهم وأغاروه.  

59ِضباُهللا فغ ِمسع،  

  ورذَلَ إسرائيلَ ِجدا،  
  ،ورفَض مسِكن شيلِو60

  .اخلَيمةَ اليت نصبها بني الناِس 

61هِيب ِعزللس لَّموس،  

  .ِّوجالله ليِد العدو 

62هعبيِف شإلَى الس فَعود،  

  .وغَِضب علَى مرياِثِه 

  ،نارمختاروه أكلَتهم ال63

  .وعذاراه مل يحمدنَ 

  ،كهنته سقَطوا بالسيِف64

 بكنيمل ي وأراِملُه.  



  ،فاستيقَظَ الرب كنائٍم65

  .كجباٍر معيٍط ِمن اخلمِر 

  .فضرب أعداَءه إلَى الوراِء66

  .جعلهم عارا أبديا 

67فةَ يوسيمخ فَضور،  

  .بطَ أفراِيمومل يختر ِس 

68هوذا بل اختارِسبطَ ي،  

 هبونَ الذي أحلَ ِصهيبج.  

69هقِدسفَعاٍت مرتى ِمثلَ منوب،  

  .كاألرِض اليت أسسها إلَى األبِد 

70هبدع دداو واختار،  

  .وأخذَه ِمن حظائِر الغنِم 

  ،ِمن خلِف املُرِضعاِت أتى بِه71

  ، يعقوب شعبهليرعى 

  وإسرائيلَ مرياثَه.  

  ،فرعاهم حسب كمال قَلِبِه72

 مداهيِه هدِة يهارومب.  

  املَزمور التاِسع والسبعونَ
زمورم .آلساف  

1لوا مرياثَكخقد د مإنَّ اُألم ،ماَلَّله.  

 سوا هيكلَ قُدِسكجن.  

  .ماجعلوا أورشليم أكوا  

  دفَعوا جثَثَ عبيِدك طَعاما لطُيوِر السماِء، 2
  .لَحم أتقيائك لوحوِش األرِض 

3ليمشولَ أوركاملاِء ح مهمسفَكوا د،  

 دِفني نوليس م.  

  ،ِصرنا عارا ِعند جرياِننا4

  .هزًءا وسخرةً للذين حولَنا 

5كُلَّ الغ بتغض بى يارتِبإلَى مض،  



  وتتِقد كالناِر غَريتك؟ 

 أِفض ِرجزك علَى اُألمِم الذين ال6

كعِرفوني،  

  ،باِمسك 7وعلَى املَمالِك اليت مل تدعقد أكلوا يعقوب مهألن  

 هسكَنبوا موأخر.  

 ال8
لنياألو علَينا ذُنوب تذكُر.  

  ،لتتقَدمنا مراِحمك سريعا 

  .ننا قد تذَلَّلنا ِجداأل  

9جِد اِمسكأجل م الِصنا ِمنخ ا ياإلَهأِعن،  

 أجل اِمسك خطايانا ِمن نا واغِفرجون.  

10مملاذا يقولُ اُألم: 

  ." أين هو إلَههم؟" 

  لتعرف ِعند اُألمِم قُدام أعيِننا

  .نقمةُ دِم عبيِدك املُهراِق 

  . قُدامك أنني األسِريليدخل11ْ

  .كعظَمِة ِذراِعك استبِق بين املوِت 

  ورد علَى جرياِننا سبعةَ أضعاٍف12

 يف أحضاِنِهِم العار  

  بروك بِه ياريالذي ع.  

13ِتكِرعاي موغَن كعبش حنا نأم  

  .نحمدك إلَى الدهِر 

  . بتسبيِحكفدوٍر نحدثُ إلَى دوٍر  

  املَزمور الثَّمانونَ
  مزمور. آلساف. شهادةٌ". السوسن"إلماِم املُغنني علَى 

  ،يا راعي إسرائيلَ، اصغ1َ

  ،يا قائد يوسف كالضأِن 

  ا علَى الكَروبيِم أشِرقيا جالس.  

  قُدام أفراِيم وبنيامني ومنسى2



 لُمروتك، وهبخلَالِصناأيِقظْ ج  .  
  ،يا اَُهللا أرِجعنا3

 خلُصفن جِهكبو وأِنر.  

  ،يارب إلَه اجلُنوِد4

  إلَى متى تدخن علَى صالِة شعِبك؟ 

  ،قد أطعمتهم خبز الدموِع5

  .وسقَيتهم الدموع بالكَيل 

  جعلتنا ِنزاعا ِعند جرياِننا، 6
  .ئونَ بني أنفُِسِهموأعداؤنا يستهِز 

  ،ياإلَه اجلُنوِد أرِجعنا7

 خلُصفن جِهكبو وأِنر.  

8قَلتن ِمصر ةً ِمنكَرم.  

  .طَردت أُمما وغَرستها 

  هيأت قُدامها فأصلَت أُصوهلا9

 ألِت األرضفم.  

  ،غَطَّى اِجلبالَ ِظلُّها10

  .وأغصانها أرز اِهللا 

11تدها إلَى البحِرمقُضبان ،  

  .وإلَى النهِر فُروعها 

  فلماذا هدمت جدرانها12

  فيقِطفَها كُلُّ عاِبري الطريِق؟ 

  ،يفِسدها اِخلرتير ِمن الوعِر13

  .ويرعاها وحش البريِة 

14ناجلُنوِد، ارِجع يا إلَه.  
 

 السماِء وانظُر ِمن اطَّلع  

  هةَوتعهِذِه الكَرم د،  

15كميني تهسالذي غَر رسوالغ،  

 فِسكلن هرتالذي اخت واالبن.  



  .هي محروقَةٌ بناٍر، مقطوعة16ٌ

  .ِمِن انِتهاِر وجِهك يبيدونَ 

17ميِنكل يجعلَى ر كدي كُنلت،  

 ،فِسكلن هرتالذي اخت موعلَى ابِن آد  
18درتفال نعنك .  

 باِمسك دعوأحِينا فن.  

  .يارب إلَه اجلُنوِد، أرِجعنا19

 خلُصفن جِهكبو أِنر.  

  املَزمور احلادي والثَّمانونَ
  آلساف". اجلَتيِة"إلماِم املُغنني علَى 

  .رنموا ِهللا قوِتنا1

 اهِتفوا إللَِه يعقوب .  
2فةً وهاتوا دغماارفَعوا ن،  

  .عودا حلوا مع رباٍب 

  ،انفُخوا يف رأِس الشهِر بالبوِق3

  .ِعند اِهلالل ليوِم عيِدنا 

  ،ألنَّ هذا فريضةٌ إلسرائيل4َ

 إللَِه يعقوب كمح.  

5فةً يف يوسهادش لهعج  

 روِجِه علَى أرِض ِمصرخ ِعند .  
  ا مل أعِرفهلسان ِمسعت:  

6"ِمن دتأبعاِحلمل كِتفَه .  

  .ِّيداه حتَولَتا عن السل 

7 كيتجفن توعيِق ديف الض.  

  .استجبتك يف ِستِر الرعِد 

  .ِساله. جربتك علَى ماِء مريبةَ  

8"كذِّرعيب فأُحيا ش عِامس .  
  !يا إسرائيلُ، إنْ ِمسعت يل 

9غَريب إلَه فيك كُنال ي،  



 يبإللٍَه أجن دوال تسج.  

10كإلَه أنا الرب،  

 أرِض ِمصر ِمن كدالذي أصع.  

  فأمأله فاك أفِغر.  

  ،فلم يسمع شعيب لصويت11

  .وإسرائيلُ مل يرض يب 

12 ،مِِة قُلوإلَى قَساو مهلَّمتفس  
 راِت أنفُِسِهمسلُكوا يف مؤاملي.  

  ، شعيبلو ِمسع يل13

  ،وسلك إسرائيلُ يف طُرقي 

14مأعداَءه أُخِضع ا كُنتسريع،  

 .وعلَى مضاِيقيِهم كُنت أرد يدي 

15يتذَلَّلونَ له بِغضو الربم،  

  . ويكونُ وقتهم إلَى الدهِر 
  ،وكانَ أطعمه ِمن شحِم اِحلنطَِة16

 ع كأُشِبع ِة كُنتخرالص الًوِمنس".  

  املَزمور الثّاين والثَّمانونَ
آلساف زمورم  

  .اَُهللا قائم يف مجمِع اِهللا1

  :يف وسِط اآلهلَِة يقضي 

  حتى متى تقضونَ جورا"2

 األشراِر؟ ِساله جوهوترفَعونَ و .  
  .ِاقضوا للذَّليل ولليتيِم3

 والبائس أنِصفوا املَِسكني.  

  .كني والفَقرينجوا املَِس4

  .ِمن يِد األشراِر أنِقذوا 

 ال"5
 يعلَمونَ وال

  .يفهمونَ



  .يف الظُّلمِة يتمشونَ 

  .تـتزعزع كُلُّ أُسِس األرِض  

6أنا قُلت:  

 كُلُّكُم لينو العآهلَةٌ وب كُمإن .  
  لكن ِمثلَ الناِس متوتون7َ

  ."وكأحِد الرؤساِء تسقُطونَ 

  ،ِدِن األرض. قُم يا اَُهللا8

  .ألنك أنت متتلك كُلَّ اُألمِم 

  املَزمور الثّالثُ والثَّمانونَ
  مزمور آلساف. تسبيحةٌ

1تال تصم ،ماَلَّله .  
  .ال تسكُت وال دأْ يااَُهللا 

  ،فهوذا أعداؤك يِعجون2َ

 أسفَعوا الربِغضوك قد روم.  

  ،شعِبك مكَروا مؤامرةًعلَى 3

 روا علَى أمحيائكوتشاو.  

  ،هلُم  نِبدهم  ِمن بِني الشعوِب: "قالوا4

 عدإسرائيلَ ب اسم ذكَروال ي".  

  . ألنهم تآمروا بالقَلِب معا5
 .علَيك تعاهدوا عهدا 

 6نيواإلمساعيلي أدوم خيام،  

  .موآب واهلاجريونَ 

7ماليقونُ وعمِجبالُ وع،  

  .فلَسطني مع سكّاِن صوٍر 

8ممعه فَقا اتأيض ورأش.  

  .ِساله. صاروا ِذراعا لبين لوٍط 

  ِافعلْ ِم كما ِمبديانَ، كما بسيسرا، 9
  .كما بيابني يف وادي قيشونَ 

  .بادوا يف عِني دوٍر10



  .صاروا ِدمنا لألرِض 

11ِمثلَ غُراٍباجع مفاَءهرش ،مله،  

  .وِمثلَ ِذئٍب 

حبوِمثلَ ز،  

  .وِمثلَ صلمناع كُلَّ أُمرائِهمُِ 

 :الذين قالوا12

  ". لنمتلك ألنفُِسنا مساِكن اِهللا" 
  ِّ،يا إلَهي، اجعلهم ِمثلَ اجلُل13

  .ِمثلَ القَش أمام الريِح 

14عرالو كناٍر حتِرق،  

  .كلهيٍب يشِعلُ اِجلبالَ 

15بعاِصفَِتك مدههكذا اطر،  

 ِمعهور ِتكعوبوبز.  

ـًا16   ،امأل وجوههم ِخزيـ

 بيار كطلُبوا امسفي .  
  ،ليخزوا ويرتاعوا إلَى األبِد17

  ،وليخجلوا ويبيدوا 

18كوحد هوهي كامس كعلَموا أنوي،  

 ليعلَى كُلِّ األرِضالع .  

  املَزمور الراِبع والثَّمانونَ
  مزمور. لبين قورح". اجلَتيِة"إلماِم املُغنني علَى 

1 كساِكنما أحلَى م  
  !يارب اجلُنوِد 

  .ِّتشتاق بل تتوق نفسي إلَى دياِر الرب2

  .ِّقَليب ولَحمي يهِتفاِن باإللَِه احلَي 

3صفوراالعيتب دا وجأيض ،  

  والسنونةُ عشا لنفِسها 

  ،حيثُ تضع أفراخها  

  ،مذاِبحك يارب اجلُنوِد



  . ملكي وإلَهي 
4يِتكيف ب اِكننيــى للسطوب،  

 كحونبسا يأبد .ِساله.  

5بك مهــى ُألناٍس ِعزطوب.  

 مِيف قُلو يِتكب قطُر.  

  ،اِبرين يف وادي البكاِءع6

  .يصيرونه ينبوعا 

  .أيضا ببركاٍت يغطّونَ مورةَ  

  . يذهبونَ ِمن قوٍة إلَى قوٍة7
  .يرونَ قُدام اِهللا يف ِصهيونَ 

  ،يارب إلَه اجلُنوِد، امسع صاليت8

 يعقوب واصغَ ياإلَه .ِساله.  

  ،ر يا اَُهللايا ِمجننا انظ9ُ

 سيِحكإلَى وجِه م ِفتوالت.  

10ا يف دياِركا واِحدألنَّ يوم  

  .خري ِمن ألٍف 

  اخترت الوقوف علَى العتبِة يف بيِت إلَهي 
  .علَى السكَِن يف خياِم األشراِر 

11نوِمج مساَهللا، ش ،ألنَّ الرب.  

  .الرب يعطي رمحةً ومجدا 

 ال       
  .يمنع خريا عن السالكني بالكَمال

  ،يارب اجلُنوِد12

 ِكل علَيكــى لإلنساِن املُتطوب .  
  املَزمور اخلاِمس والثَّمانونَ

نينإلماِم املُغ .حين قورلب .زمورم  

1علَى أرِضك بيار ضيتر.  

 يعقوب سيب عتأرج.  

  .ِبكغَفَرت إمثَ شع2



 ِتِهمطيكُلَّ خ رتست .ِساله.  

3كُلَّ ِرجِزك زتجح.  

 ِبكغَض موعن ح عتجر .  
  ،أرِجعنا يا إلَه خالِصنا4

  .وانِف غَضبك عنا 

  هل إلَى الدهِر تسخطُ علَينا؟5

  هل تطيلُ غَضبك إلَى دوٍر فدوٍر؟ 

  ،أال تعود أنت فتحيينا6

 ؟فيكعبش بك حفر  

  ،أِرنا يارب رمحتك7

 كالصوأعِطنا خ.  

  ،يتكلَّم بِه اُهللا الرب إني أمسع ما8

  ،ألنه يتكلَّم بالسالِم لشعِبِه وألتقيائِه 

  .فال يرِجعن إلَى احلَماقَِة  

  ،ألنَّ خالصه قريب ِمن خائفيِه9

  .رِضناليسكُن املَجد يف أ 

  .الرمحةُ واحلَق التقَيا10

  .الِبر والسالم تالثَما 

11 ،تنباألرِض ي ِمن احلَق  
 طَّلعالسماِء ي ِمن والِبر.  

12عطي اخلَريي ا الربأيض،  

  .وأرضنا تعطي غَلَّتها 

13سلُكي هامقُد الِبر،  

  .ويطأُ يف طريِق خطَواِتِه 

  ملَزمور الساِدس والثَّمانونَا
دالةٌ لداوص  

1كأُذُن بيل، . أِملْ يار ِجباست  
  .ألني مِسكني وبائس أنا 

2ي تقيفسي ألناحفَظْ ن.  



  ،ياإلَهي 

           ِكلَ علَيكاملُت كبدع أنت لِّصخ.  

3بمين يارارح،  

  .م كُلَّهألنين إلَيك أصرخ اليو 

4بِدكع فسن حفر،  

  . ألنين إلَيك يارب أرفَع نفسي 
5صاحلٌ وغَفور بيار أنت كألن،  

 إلَيك اعنيِة لكُلِّ الدمحالر وكثري.  

  ،ِاصغَ يارب إلَى صاليت6

  .وأنِصت إلَى صوِت تضرعايت 

  ،يف يوِم ضيقي أدعوك 7

 تست كيلألن جيب.  

8باآلهلَِة يار نيب ال ِمثلَ لك،  

 وال ِمثلَ أعمالك .  
9مهعتنص ِم الذينكُلُّ اُألم  

 بيار كدونَ أمامسجيأتونَ وي،  

  كدونَ امسجموي.  

10جائبع وصاِنع أنت عظيم كألن.  

 كاُهللا وحد أنت.  

11طريقَك بلِّمين يارع.  

 قِّكيف ح أسلُك.  

  قَليب خلَوِف اِمسك دوح.  
 
  ،أمحدك يارب إلَهي ِمن كُلِّ قَليب12

  .وأُمجد امسك إلَى الدهِر 

  ،ألنَّ رمحتك عظيمةٌ نحوي13

  .وقد نجيت نفسي ِمن اهلاويِة السفلَى 

14رونَ قد قاموا علَياملُتكب ،ماَلَّله،  

  ،وجماعةُ العتاِة طَلَبوا نفسي 



  مهلوك أمامجعومل ي .  
15ؤوفور رحيم فإلَه بيار ا أنتأم،  

  .ِّطَويلُ الروِح وكثري الرمحِة واحلَق 

  .التِفت إلَي وارحمين16

  ،أعِط عبدك قوتك 

  ِتكأم لِِّص ابنوخ.  

17ةً للخعي آيم عِرياصن،  

  ،فيرى ذلك مبِغضي فيخزوا 

  .ألنك أنت يارب أعنتين وعزيتين           

  املَزمور الساِبع والثَّمانونَ
حين قورٍة. لبتسبيح زمورم  

  أساسه يف1

  .اِجلبال املُقَدسِة 

  الرب أحب أبواب ِصهيون2َ

  .ِن يعقوبأكثَر ِمن مجيِع مساِك 

3قد قيلَ بِك أجماد  

  . ِساله. يا مدينةَ اِهللا 
4"يوباِبلَ عاِرفَت بهر أذكُر.  

 مع كوش وصور هوذا فلَسطني.  

  هناك لدهذا و".  

  ،هذا اإلنسانُ:"ولِصهيونَ يقال5ُ

  ،وهذا اإلنسانُ ولد فيها 

  ."وهي العلي يثَـبتـها  

6عي عوِبالربِة الشيف ِكتاب د: 

 "هناك لدأنَّ هذا و ."ِساله. 

 7ونَ كعاِزفنينغوم:  

  ."كُلُّ السكّاِن فيِك" 

  املَزمور الثّاِمن والثَّمانونَ
  .للِغناِء" العوِد"إلماِم املُغنني علَى . مزمور لبين قورح. تسبيحةٌ



 ِّقَصيدةٌ هلَيمانَ األزراحي

  ،رب إلَه خالصييا1

  ،كأمام خترهاِر واللَّيل صبالن  
  .فلتأِت قُدامك صاليت2

  ،أِملْ أُذُنك إلَى صراخي 

  ،ألنه قد شِبعت ِمن املَصائِب نفسي3

 تنِة ديايت إلَى اهلاويوح.  

  .ِّحِسبت ِمثلَ املُنحِدرين إلَى اجلُب4

 ِصرت كرجٍل ال 

ةَ لهقو.  

  بني األمواِت ِفراشي 5
  ،ِمثلُ القَتلَى املُضطَِجعني يف القَِرب 

 الذين ال

عدب مهتذكُر،  

  .وهم ِمن يِدك انقَطَعوا 

  ،وضعتين يف اجلُب األسفَل6

  .يف ظُلُماٍت، يف أعماٍق 

7كبغَض قَراست علَي،  

  . ِساله.وبكُلِّ تياراِتك ذَلَّلتين 

  . جعلتين ِرجسا هلُم. أبعدت عني معاِريف8
 جفما أخر علَي أُغلق.  

  .ِّعيين ذابت ِمن الذُّل9

  .دعوتك يارب كُلَّ يوٍم 

  يدي إلَيك طتسب.  

  أفَلَعلَّك لألمواِت تصنع عجائب؟10

  .هأِم األخيلَةُ تقوم تمجدك؟ ِسال 

11 ،ِتكمحثُ يف القَِرب بردحهل ي  
  أو حبقِّك يف اهلَالِك؟ 

12كجائبِة عيف الظُّلم فعرهل ت،  



  وبرك يف أرِض النسياِن؟ 

13خترص بيار ا أنا فإلَيكأم،  

 كماليت تتقَدداِة صويف الغ.  

  ملاذا يارب ترفُض نفسي؟14

 بي؟ ملاذا حتجنع كوجه   
15وِح منذُ ِصبايالر لِّمسوم سكنيِأنا م.  

 أهوالك لتماحت .رتحتَي.  

16طُكسخ ربع علَي.  

  .أهوالُك أهلكَتين 

17كُلَّه يب كاملياِه اليوم أحاطَت.  

  .اكتنفَتين معا 

  .أبعدت عني مِحبا وصاِحبا18

  .ظُّلمِةال معاِريف يف 

  املَزمور التاِسع والثَّمانونَ
  ِّقَصيدةٌ أليثانَ األزراحي

  .مبراِحِم الرب أُغَني إلَى الدهِر1

  .لدوٍر فدوٍر أُخِبر عن حقِّك بفَمي 

2ي قُلتى:"ألنبنهِر تةَ إلَى الدمحإنَّ الر.  

 قَّكفيها ح ثِبتت السماوات".  

3"ختاري، قَطَعتا مع مهدع   
  :حلَفت لداود عبدي 

4سلكن تهِر أُثَـبإلَى الد،  

              كوٍر كُرسيوٍر فدوأبين إلَى د ."ِساله.  

5بيار كجائبع دحتم والسماوات،  

 يسنيِة الِقدماعا يف جأيض قَّكوح.  

  . الربألنه من يف السماِء يعاِدلُ 6
  من يشِبه الرب بني أبناِء اِهللا؟ 

7يسنيِة الِقدرا يف مؤامِجد هوبم إلَه،  

 ولهح مجيِع الذين ِعند خوفوم.  



  يارب إلَه اجلُنوِد، من ِمثلُك ؟8

 ولكح ِمن قُّكوح ،بر ،قَوي. 

   .أنت متسلِّطٌ علَى ِكربياِء البحِر9 
  .ِعند ارِتفاِع لُجِجِه أنت تسكِّنها 

  .أنت سحقت رهب ِمثلَ القَتيل10

 أعداَءك دتدب ِتكبِذراِع قو.  

11السماوات لك .ا األرضأيض لك.  

  .املَسكونةُ وِملؤها أنت أسستهما 

  .الشمالُ واجلَنوب أنت خلَقتهما12

  .باِمسك يهِتفاِنتابور وحرمونُ  

  .قَويةٌ يدك. لك ِذراع القُدرِة13

 كمينةٌ يِفعرتم.  

14كةُ كُرسيقاِعد دلُ واحلَقالع.  

  الرمحةُ واألمانةُ 

  وجِهك ماِن أمامتتقَد.  

15اهلُتاف عِب العاِرفنيــى للشطوب.  

  . يارب، بنوِر وجِهك يسلُكونَ 
16كُلَّه ِهجونَ اليومبتي باِمسك،  

  .وبعدلك يرتِفعونَ 

17ِتِهمقو فخر أنت كألن،  

  .وبِرضاك ينتِصب قَرننا 

  ،ألنَّ الرب ِمجننا18

 .وقُدوس إسرائيلَ ملكُنا 

19كبرؤيا تقي ئٍذ كلَّمتحين  

 وقُلت":ا علَى قَويونع لتعج .  
  .عت مختارا ِمن بِني الشعِبرفَ  

  .وجدت داود عبدي20

 هحتسهِن قُدسي مبد.  

21دي معهي تالذي تثب.  



 هددشا ِذراعي تأيض.  

 ال22
دوع هرِغمي،  

 ذللـهاإلِمث ال ي وابن.  

  وأسحق أعداَءه أمام وجِهِه، 23
  .وأضِرب مبِغضيِه 

  ،نيت ورمحيت فمعهأما أما24

 هقَرن ِصبنتوبامسي ي.  

25هدلُ علَى البحِر يوأجع،  

 هميناِر يوعلَى األ.  

  ،أيب أنت: هو يدعوين26

  .إلَهي وصخرةُ خالصي 

  ،أنا أيضا أجعلُه بكرا27

  . أعلَى ِمن ملوِك األرِض 
  .إلَى الدهِر أحفَظُ له رمحيت28

  .عهدي يثَـبـت لهو 

29سلهلُ إلَى األبِد نوأجع،  

  .وكُرسيه ِمثلَ أياِم السماواِت 

  إنْ ترك بنوه شريعيت30

  ،ومل يسلُكوا بأحكامي 

  إنْ نقَضوا فرائضي31

 حفَظوا وصايايومل ي،  

32 ،مهتعصيا مصبع ِقدأفت  
 مباٍت إمثَهروبض.  

33ا رأمها عنهيت فال أنِزعمح،  

  .وال أكِذب ِمن ِجهِة أمانيت 

  ،ال أنقُض عهدي34

 يفَتش ِمن ما خرج روال أُغَي.  

  ،مرةً حلَفت بقُدسي35



 أني ال 

دلداو أكِذب:  

  نسلُه إلَى الدهِر يكونُ، 36
  .وكُرسيه كالشمِس أمامي 

  .بت إلَى الدهِرِمثلَ القَمِر يثَـ37

 يف السماِء أمني اِهدوالش .ِساله.  

38ذَلتور فَضتر كلكن  

 سيِحكعلَى م غَِضبت.  

39بِدكع هدع قَضتن  

  .نجست تاجه يف التراِب 

  جدراِنِه هدمت كُل40َّ

  .جعلت حصونه خرابا 

  أفسده كُلُّ عاِبري الطريِق41

  .صار عارا ِعند جرياِنِه 

  ،رفَعت يمني مضاِيقيِه42

  .فرحت مجيع أعدائِه 

  ،أيضا رددت حد سيِفِه43

  .ومل تنصره يف الِقتال 

44هاَءهب أبطَلت،  

  . وألقَيت كُرسيه إلَى األرِض 
  قَصرت أيام شباِبِه45

  .ِساله. غَطَّيته باِخلزِي 

  حتى متى يارب ختتِبئُ كُلَّ االخِتباِء؟46

  حتى متى يتِقد كالناِر غَضبك؟ 

  ،اذكُر كيف أنا زائل47ٌ

 مين آدب مجيع لَقتباِطٍل خ إلَى أي!  

48حيا وال أيإنساٍن ي 

  يرى املوت؟

 ِة؟ ِسالهِد اهلاويي ِمن هفسي نجني أي.  



49بلُ ياراألو كراِحمم أين،  

  اليت حلَفت ا لداود بأمانِتك؟ 

50ِملُهالذي أحت بيِدكع عار بيار اذكُر  

  ،يف ِحضين ِمن كثرِة اُألمِم كُلِّها 

51 ،بيار كأعداؤ ريالذي بِه ع  
 سيِحكم روا آثاريع الذين.  

  .لَى الدهِرمبارك الرب إ52

 فآمني آمني.  

  املَزمور التسعونَ
  صالةٌ ملوسى رجل اِهللا

  يارب، ملجأً كُنت لنا1

  .يف دوٍر فدوٍر 

  ،ِمن قَبل أنْ تولَد اِجلبال2ُ

  ،أو أبدأت األرض واملَسكونةَ 

  .منذُ األزل إلَى األبِد أنت اُهللا  

  غباِرترِجع اإلنسانَ إلَى ال3

  ."ارِجعوا يابين آدم:"وتقولُ 

4يكينٍة يف عسن ألنَّ ألف  

 ربما ع عدِمثلُ يوِم أمِس ب،  

  .وكهزيٍع ِمن اللَّيل  

5مهفترٍة يكونونَ. جكِسن .  
  .بالغداِة كعشٍب يزولُ 

  .بالغداِة يزِهر فيزول6ُ

 سيبفي زجاملساِء ي ِعند.  

7ِطكخنا قد فنينا بسألن  

  .وبغضِبك ارتعبنا 

8كنا أمامآثـــام لتعقد ج،  

 وِء وجِهكاِتنا يف ضفيخ.  

9بِرجِزك تاِمنا قد انقَضألنَّ كُلَّ أي .  



  .أفنينا ِسنينا كِقصٍة 

  ،أيام ِسنينا هي سبعونَ سنة10ً

  ،سنةًوإنْ كانت مع القوِة فثَمانونَ  

  ،وأفخرها تعب وبليةٌ

 طريا فنسريع ضقرها تألن.  

  من يعِرف قوةَ غَضبك؟11

 طُكسخ وِفكوكخ.  

  إحصاَء أياِمنا هكذا علِّمنا 12
  .فنؤتى قَلب ِحكمٍة 

  ِارِجع يارب، حتى متى؟13

 بيِدكعلَى ع وترأَّف.  

  ،اِة ِمن رمحِتكأشِبعنا بالغد14

  .فنبتِهج ونفرح كُلَّ أياِمنا 

  ،فرحنا كاألياِم اليت فيها أذلَلتنا15

  . كالسنِني اليت رأينا فيها شرا 
16بيِدكلع ِفعلُك رظهلي،  

 نيِهملب اللُكوج.  

  ،ولتكُن ِنعمةُ الرب إلَِهنا علَينا17

 تلَ أيدينا ثَبمعلَيناوع ،  

  تهلَ أيدينا ثَبموع.  

  املَزمور احلادي والتسعونَ
  ِّ،اَلساِكن يف ِستِر العلي1

 بيتيف ِظلِّ القديِر ي.  

2لجإي وِحصين: "أقولُ للربم .  
  ."إلَهي فأتِكلُ علَيِه 

  ألنه ينجيك ِمن فخ الصياِد3

  .وِمن الوبإ اخلَِطِر 

4خبظَلِّلُكوافيِه ي،  

  .وحتت أجِنحِتِه حتتمي 



  قُّهح نوِمج رست.  

  ،ال ختشى ِمن خوِف اللَّيل5

  وال ِمن سهٍم يطري يف النهاِر،  
  ،وال ِمن وبٍإ يسلُك يف الدجى6

  .وال ِمن هالٍك يفِسد يف الظَّهريِة 

7ألف سقُطُ عن جاِنِبكي،  

 إلَيك ال. ات عن يميِنكوِربو 

بقري.  

  إنما بعينيك تنظُر وترى8

  .مجازاةَ األشراِر 

9قُلت كألن":بيار لجإي أنتم".  

 كسكَنم ليالع لتعج،  

10رش القيكال ي،  

 ِتكيمخ ةٌ ِمنربوال تدنو ض.  

11بك هالئكَتيوصي م هألن  

 ي لكَيِقكحفَظوك يف كُلِّ طُر.  

12كحِملونعلَى األيدي ي  

 ٍر ِرجلكجحب ِلئال تصِدم.  

  . علَى األسِد والصلِّ تـطَـأ13ُ
 بلَ والثُّعبانَ تدوسالش.  

  .ألنه تعلَّق يب أُنجيِه"14

  .أُرفِّعه ألنه عرف امسي 

15له جيبدعوين فأستي،  

  ،ا يف الضيِقمعه أن 

  هدجوأُم أُنِقذُه.  

16هاِم أُشِبعطول األي ِمن،  

  ."وأُريِه خالصي 

  املَزمور الثّاين والتسعونَ
  ليوِم السبِت. مزمور تسبيحٍة



  ِّحسن هو احلَمد للرب1

 ليها العأي الِمسك منروالت.  

2يف الغ ِتكمحبر رخبداِةأنْ ي،  

  ،وأمانِتك كُلَّ ليلٍَة 

  ،علَى ذاِت عشرِة أوتاٍر وعلَى الرباِب3

  .علَى عزِف العوِد 

4نائِعكبص بين يارحتفر كألن .  
 ِهجأبت يكدبأعمال ي.  

5بيار أعمالك ما أعظَم!  

 كا أفكارِجد قوأعم!  

 الرجلُ البليد ال6

عِرفي،  

 اجلاِهلُ الو 

  .يفهم هذا

  ،إذا زها األشرار كالعشِب7

  ،وأزهر كُلُّ فاِعلي اإلِمث 

  هِر فلكَيبادوا إلَى الدي.  

8بيار ا أنتأم  

  .فمتعاٍل إلَى األبِد 

9بيار كهوذا أعداؤ هألن،  

  .ألنه هوذا أعداؤك يبيدونَ 

  . اإلِمثيتبدد كُلُّ فاِعلي  

  .وتنِصب ِمثلَ البقَِر الوحشي قَرين10

 يٍت طَريبز نتهتد.  

11 ،راِقيبيين مبع بِصروت  
 أُذُناي عتسم ربالش علَي وبالقائمني.  

  ،اَلصديق كالنخلَِة يزهو12

  .كاألرِز يف لُبنانَ ينمو 

  ِّ،مغروسني يف بيِت الرب13



  . دياِر إلَِهنا يزِهرونَيف 

  .أيضا يثِمرونَ يف الشيبِة14

  ،يكونونَ ِدساما وخضرا 

15قيمستم خِبروا بأنَّ الربلي.  

 صخريت هو وال 

  .ظُلم فيِه

  املَزمور الثّالثُ والتسعونَ
1لكقد م باجلَاللَ. اَلر لَِبس.  

 زةَ، ائتالقُدر الرب الَِبس ر.  

 ال. أيضا تثَـبتِت املَسكونةُ 
ععزتتز.  

  . كُرسيك مثبتةٌ منذُ الِقدِم2
 ل أنتمنذُ األز.  

3بيار ارِت األفَعر،  

  .رفَعِت األار صوتها 

  .ترفَع األار عجيجها  

  ،ِمن أصواِت مياٍه كثريٍة4

  ،ِمن ِغماِر أمواِج البحِر 

  رلَى أقديف الع الرب.  

  .شهاداتك ثاِبتةٌ ِجدا5

  بةُ يارالقَداس تليق يِتكبب  
  .إلَى طول األياِم  

  املَزمور الراِبع والتسعونَ
1بقَماِت يارالن يا إلَه،  

  .يا إلَه النقَماِت، أشِرِق 

  .ارتِفع يا ديانَ األرِض2

 نيعجاِز صكِبريناملُست .  

3بى اخلُطاةُ يارتى محت،  

  حتى متى اخلُطاةُ يشمتونَ؟  



  .يِبقّونَ، يتكلَّمونَ بوقاحٍة4

  .كُلُّ فاِعلي اإلِمث يفتِخرونَ 

5بيار كعبقونَ شسحي،  

 ِذلّونَ مرياثَكوي.  

6ريبلَةَ والغلونَ األرمقتي،  

  .يمويميتونَ اليت 

 الرب ال:"ويقولون7َ

بِصري،  

 وإلَه يعقوب ال 

  ". يالِحظُ
  ،ِافهموا أيها البلَداُء يف الشعِب8

  وياجهالُء متى تعِقلونَ؟ 

 الغاِرس اُألذُنَِ أال9

  يسمع؟

 الصاِنع العني أال 

  يبِصر؟

 املؤدب اُألمم أال10

  يبكِّت؟

 لِّمعِرفَةًاملُعاإلنسانَ م .  

  الرب يعِرف أفكار اإلنساِن 11
  .أنها باِطلَةٌ 

12بيار هبدل الذي تؤجــى للرطوب،  

 ِتكريعش ِمن هلِّمعوت  

  ِّ،لترحيه ِمن أياِم الشر13

  .حتى تحفَر للشريِر حفرةٌ 

 ألنَّ الرب ال14

هعبش رفُضي،  

 وال 

مرياثَه كيتر.  



  ألنه إلَى العدل يرِجع القَضاُء، 15
  .وعلَى أثَِرِه كُلُّ مستقيمي القُلوِب 

  من يقوم يل علَى املُسيئني؟16

  من يِقف يل ِضد فعلَِة اإلِمث؟ 

 لوال17

  ،أنَّ الرب معيين

             الس ا أرضفسي سريعن تكَنكوِتلَس. 

18مي:"إذ قُلتقَد لَّتقد ز"  

  . فرمحتك يارب تعضدين 
  ،ِعند كثرِة همومي يف داِخلي19

  .تعزياتك تلَذِّذُ نفسي 

  ،هل يعاِهدك كُرسي املَفاِسِد20

  املُختلق إمثًا علَى فريضٍة؟ 

  ،يزدِحمونَ علَى نفِس الصديِق21

  .لَى دٍم زكيويحكُمونَ ع 

  فكانَ الرب يل صرحا، 22
  .وإلَهي صخرةَ ملجإي 

23مإمثَه علَيِهم دروي،  

 فنيِهمي ِهمروبش.  

  .يفنيِهم الرب إلَهنا  

  املَزمور اخلّاِمس والتسعونَ
  ِّ،هلُم نرنم للرب1

  .نهِتف لصخرِة خالِصنا 

  ،امه حبمٍدنتقَدم أم2

 هِتفوبترنيماٍت ن له.  

3عظيم إلَه ألنَّ الرب،  

  .ملك كبري علَى كُلِّ اآلهلَِة 

  ،الذي بيِدِه مقاصري األرِض4

 اِجلبال له زائنوخ.  



5هعنوهو ص البحر الذي له،  

  .ويداه سبكَتا الياِبسةَ 

6ركَعون دسجن لُمه  

  ، أمام الرب خالِقناونجثو 

  ألنه هو إلَهنا، 7
  .ونحن شعب مرعاه وغَنم يِدِه 

  هصوت مإنْ ِمسعت اليوم،  

 فال8

كُموا قُلوبقَست،  

  ،كما يف مريبةَ، ِمثلَ يوِم مسةَ يف البريِة 

9كُمين آباؤبريثُ جح.  

  .ليأبصروا أيضا ِفع. اختبروين 

  ،مقَت ذلك اجليلَ أربعني سنة10ً

 وقُلت":مهضالٌّ قَلب عبش مه،  

  ."وهم مل يعِرفوا سبلي  

 :فأقسمت يف غَضيب11

 ال" 
  ."يدخلونَ راحيت

  املَزمور الساِدس والتسعونَ
  .رنموا للرب ترنيمةً جديدة1ً

  .رنمي للرب يا كُلَّ األرِض 

  ،باِركوا امسه ِّ،رنموا للرب2

  .بشروا ِمن يوٍم إلَى يوٍم خبالِصِه 

  ،حدثوا بني اُألمِم مبجِدِه3

  .بني مجيِع الشعوِب بعجائِبِه 

  ،ألنَّ الرب عظيم وحميد ِجدا4

  .مهوب هو علَى كُلِّ اآلهلَِة 

  ،امألنَّ كُلَّ آهلَِة الشعوِب أصن5

  . أما الرب فقد صنع السماواِت 



6هاماللٌ قُدوج جدم.  

  .الِعز واجلَمالُ يف مقِدِسِه 

  ،قَدموا للرب يا قَبائلَ الشعوِب7

  .قَدموا للرب مجدا وقوةً 

  .قَدموا للرب مجد اِمسِه8

 هلوا ديارةً وادخهاتوا تقِدم.  

  . ب يف زينٍة مقَدسٍةاسجدوا للر9
  .ارتِعدي قُدامه يا كُلَّ األرِض 

  .الرب قد ملك:"قولوا بني اُألمِم10

 أيضا تثَبتِت املَسكونةُ فال 

ععزتتز.  

  ."يدين الشعوب باالسِتقامِة  

11ِهِج األرضبتولت ِح السماواتفرلت،  

 هوِملؤ البحر ِعجلي.  

  ليجذَل احلَقلُ وكُلُّ ما فيِه، 12
  لتترنم حينئٍذ كُلُّ أشجاِر الوعِر 

  .أمام الرب، ألنه جاَء13

 األرض دينجاَء لي.  

  يدين املَسكونةَ بالعدل

  .والشعوب بأمانِتِه 

  املَزمور الساِبع والتسعونَ
  ،رضاَلرب قد ملك، فلتبتِهِج األ1

  .ولتفرِح اجلَزائر الكثريةُ 

2ولهح بابوالض حابالس.  

  .العدلُ واحلَق قاِعدةُ كُرسيِه 

3نار بتذه هامقُد  

 ولهح أعداَءه حِرقوت.  

  .أضاَءت بروقُه املَسكونة4َ

 تدعوارت رأِت األرض.  



5مِع قُدِت اِجلبالُ ِمثلَ الشذاب ،الرب ام  
  .قُدام سيِد األرِض كُلِّها 

  ،أخبرِت السماوات بعدلِه6

 هجدعوِب مالش ورأى مجيع.  

  ،يخزى كُلُّ عاِبدي ِتمثاٍل منحوٍت7

  .املُفتِخرين باألصناِم 

  .اسجدوا له يا مجيع اآلهلَِة  

8تونُ ففَِرحِصهي تِمسع،  

 ناتب تجههوذا وابتي   
  بيار أجل أحكاِمك ِمن.  

  .ألنك أنت يارب علي علَى كُلِّ األرِض9

  .علَوت ِجدا علَى كُلِّ اآلهلَِة 

10رأبِغضوا الش ،ي الربِحبيا م.  

  .هو حاِفظٌ نفوس أتقيائِه 

  منِقذُهِد األشراِر يي ِمن.  

11دللص ِرعقد ز يِق، نور  
  .وفَرح للمستقيمي القَلِب 

  ِّ،افرحوا أيها الصديقونَ بالرب12

  .وامحدوا ِذكر قُدِسِه 

  املَزمور الثّاِمن والتسعونَ
زمورم  

  ،رنموا للرب ترنيمةً جديدة1ً

 جائبع عنص هألن.  

  .خلَّصته يمينه وِذراع قُدِسِه  

2 أعلَنهالصخ الرب.  

 هبر فِم كشيوِن اُألملع.  

  .ذَكَر رمحته وأمانته لبيِت إسرائيل3َ

  .رأت كُلُّ أقاصي األرِض خالص إلَِهنا 

  .ِاهِتفي للرب يا كُلَّ األرِض4



  .اهِتفوا ورنموا وغَنوا 

  .رنموا للرب بعوٍد5

  . بعوٍد وصوِت نشيٍد 
  واِق وصوِت الصوِرباألب6

  !ِّاهِتفوا قُدام املَلِك الرب 

7هوِملـؤ البحر ِعجلي،  

  .املَسكونةُ والساِكنونَ فيها 

  ،األار لتصفِّق باأليادي8

  اِجلبالُ لترنم معا 

9األرض دينجاَء لي هألن ،الرب أمام.  

  يدين املَسكونةَ بالعدل  
  ِةوالشباالسِتقام عوب.  

  املَزمور التاِسع والتسعونَ
1لكقد م باَلر .عوبالش ِعدترت.  

  .هو جالس علَى الكَروبيِم 

  لُ األرضلزتتز.  

  ،الرب عظيم يف ِصهيون2َ

  .وعاٍل هو علَى كُلِّ الشعوِب 

3 ،واملَهوب العظيم كدونَ امسحمي  
  .قُدوس هو 

4احلَق ِحباملَلِك أنْ ي وِعز.  

  .أنت ثَبت االسِتقامةَ 

يتأجر أنت  

 دالً يف يعقوبا وعقح.  

  ،علّوا الرب إلَهنا5

  .واسجدوا ِعند موِطئ قَدميِه 

 .قُدوس هو  

  ،موسى وهارونُ بني كهنِتِه6

  . ِهوصموئيلُ بني الذين يدعونَ باِمس 



 .دعوا الرب وهو استجاب هلُم  

7مهحاِب كلَّمموِد السبع.  

  حِفظوا شهاداِتِه 

  مةَ اليت أعطاهوالفَريض. 

  .أيها الرب إلَهنا، أنت استجبت هلُم8

  ،إلَها غَفورا كُنت هلُم 

  ا علَى أفعاِهلمِقمنتوم .  
  ،علّوا الرب إلَهنا9

  ،اسجدوا يف جبل قُدِسِهو 

  وسنا قُدإلَه ألنَّ الرب.  

  املَزمور اِملئَةُ
  مزمور حمٍد

  ِِّاهِتفي للرب1

  .يا كُلَّ األرِض 

  .اعبدوا الرب بفَرٍح2

  .ادخلوا إلَى حضرِتِه بترنٍم 

  ،هو صنعنا. الرب هو اُهللا اعلَموا أن3َّ

 هعبش حنن ولهرعاهم موغَن .  

  .ادخلوا أبوابه حبمٍد، دياره بالتسبيِح4

 هباِركوا امس ،دوهامح.  

5هتمحصاحلٌ، إلَى األبِد ر ألنَّ الرب،  

 هتوٍر أمانوٍر فدوإلَى د.  

اِملئَةُ والواِحد املَزمور  
دلداو .زمورم  

  .رمحةً وحكما أُغَني1

 يار لكمنأُر ب.  

  متى تأيت إلَي؟. أتعقَّلُ يف طَريٍق كاِمٍل2

  .أسلُك يف كمال قَليب يف وسِط بييت 



 ال3
  .أضع قُدام عيني أمرا رديئًا

 ضتغاِن أبغيلَ الزمال. ع 
  .يلصق يب

  . قَلب معوج يبعد عني4
 الشرير ال 

أعِرفُه.  

  .ي يغتاب صاِحبه ِسرا هذا أقطَعهالذ5

 مستكِبر العِني ومنتِفخ القَلِب ال 

ِملُهأحت.  

  عيناي علَى أُمناِء األرِض6

  .لكَي أُجلسهم معي 

  .السالك طَريقًا كاِمالً هو يخِدمين  
 ال7

ييت عاِملُ ِغشوسطَ ب سكُني.  

 املُتكلِّم بالكَِذِب ال 

يينع أمام تثبي. 

  ،باِكرا أُبيد مجيع أشراِر األرِض8

  ِّألقطَع ِمن مدينِة الرب 

 .كُلَّ فاِعلي اإلِمث  

  املَزمور اِملئَةُ والثّاِين
  صالةٌ ِملسكٍني إذا أعيا وسكَب شكواه قُدام اِهللا 

  ،يارب، استِمع صاليت1

  .وليدخلْ إلَيك صراخي 

 ال2
  .حتجب وجهك عني يف يوِم ضيقي

  .أِملْ إلَي أُذُنك يف يوِم أدعوك 

  .استِجب يل سريعا  

  ،ألنَّ أيامي قد فنيت يف دخاٍن3



 تِبسوِعظامي ِمثلُ وقيٍد قد ي.  

4لفوحقَليب م شِب وياِبسكالع،  

  .حتى سهوت عن أكل خبزي 

  ِمن صوِت تنهدي5

  .لَِصق عظمي بلَحمي 

  .أشبهت قوق البريِة6

  .ِصرت ِمثلَ بومِة اِخلرِب 

  سِهدت وِصرت كعصفوٍر منفَِرٍد7

  .علَى السطِح 

8ين أعدائيريع كُلَّه اليوم.  

 لَفوا علَيح احلَِنقونَ علَي .  
  ،إني قد أكلت الرماد ِمثلَ اخلُبِز9

 جتزموٍعومرايب بدش ،  

10ِطكوسخ ِبكِب غَضببس،  

  .ألنك حملتين وطَرحتين 

  ،أيامي كِظلٍّ مائٍل11

 ِبستشِب يوأنا ِمثلُ الع.  

12 ،هِر جالسفإلَى الد بيار ا أنتأم  
  .وِذكرك إلَى دوٍر فدوٍر 

  ،أنت تقوم وترحم ِصهيون13َ

  ،رأفَِةألنه وقت ال 

  جاَء امليعاد هألن.  

  ،ألنَّ عبيدك قد سروا ِحبجارِتها14

  .وحنوا إلَى تراِبها 

  ِّ،فتخشى اُألمم اسم الرب15

 كجدلوِك األرِض موكُلُّ م .  
  إذا بنى الرب ِصهيون16َ

  .يرى مبجِدِه 

  ِّ،التفَت إلَى صالِة املُضطَر17



 ومل يمعاَءهرذُلْ د.  

  ،يكتب هذا للدوِر اآلِخِر18

 الرب حبسي خلَقي سوف عبوش:  

  .ألنه أشرف ِمن علِو قُدِسِه19

  ،ظَرالسماِء إلَى األرِض ن ِمن الرب  
  ،ليسمع أنني األسِري20

  ،ليطلق بين املوِت 

  ِّ، الربلكي يحدثَ يف ِصهيونَ باسِم21

 ليمشوبتسبيِحِه يف أور،  

  ِعند اجِتماِع الشعوِب معا22

  .ِّواملَمالِك لِعبادِة الرب 

  ،ضعف يف الطريِق قويت23

  . قَصر أيامي 
 :أقول24ُ

 يا إلَهي، ال" 

  .تقِبضين يف ِنصِف أيامي

  .إلَى دهِر الدهوِر ِسنوك  

  ،رضِمن ِقدٍم أسست األ25

 يكدلُ يمهي ع والسماوات.  

  ،هي تبيد وأنت تبقَى26

  ،وكُلُّها كثَوٍب تبلَى 

  ريفتتغ نهريغكِرداٍء ت.  

  وأنت هو27

 هيوِسنوك لن تنت.  

  ،أبناُء عبيِدك يسكُنون28َ

 كأمام ـَّت ـَّـتهم تثَب   ."وذُري

  لثُاملَزمور اِملئَةُ والثّا
دلداو  

1فسي الربباِركي يا ن،  



  وكُلُّ ما يف باِطين 

  وسالقُد هباِرِك امسلي.  

2فسي الربباِركي يا ن،  

  . وال تنسي كُلَّ حسناِتِه 
  .الذي يغِفر مجيع ذُنوبِك3

  .الذي يشفي كُلَّ أمراِضِك 

  .الذي يفدي ِمن احلُفرِة حياتِك4

  .لُِك بالرمحِة والرأفَِةالذي يكلِّ 

  ،الذي يشِبع باخلَِري عمرِك5

  .فيتجدد ِمثلَ النسِر شبابِك 

  اَلرب مجري العدل والقَضاِء 6
 جلميِع املَظلومني.  

7قَهى طُرموس فرع،  

 ين إسرائيلَ أفعالهوب.  

8ؤوفور رحيم الرب،  

  .ثري الرمحِةطَويلُ الروِح وك 

 ال9
  ،يحاِكم إلَى األبِد

 وال 

  .يحِقد إلَى الدهِر

  ،مل يصنع معنا حسب خطايانا10

  . ومل يجاِزنا حسب آثاِمنا 
  ألنه ِمثلُ ارِتفاِع السماواِت فوق األرِض11

  .قَويت رمحته علَى خائفيِه 

  كبعِد املَشِرِق ِمن املَغِرِب12

  .أبعد عنا معاصينا 

13ننيعلَى الب األب كما يترأف  

  .يترأف الرب علَى خائفيِه 

14عِرفي هنا ألنِجبلَت.  



 حنن رابنا تأن ذكُري.  

15هامشِب أياإلنسانُ ِمثلُ الع.  

 زِهري ِر احلَقل كذلكهكز.  

 ألنَّ رحيا تعبر علَيِه فال16

  ،يكونُ

 وال 

عدب هوِضعم عِرفُهي.  

  ِّأما رمحةُ الرب17

  ،فإلَى الدهِر واألبِد علَى خائفيِه 

   ،ننيين البعلَى ب دلُهوع  
  حلاِفظي عهِدِه18

  .وذاِكري وصاياه ليعملوها 

19هكُرسي تيف السماواِت ثَـب باَلر،  

 علَى الكُلِّ تسود هملكَتوم.  

  ،باِركوا الرب يا مالئكَته املُقتِدرين قوة20ً

 هأمر الفاِعلني  

  . ِعند مساِع صوِت كالِمِه  
  ،باِركوا الرب يامجيع جنوِدِه21

 هرضاتم العاِملني هامدخ.  

  ،باِركوا الرب يا مجيع أعمالِه22

  .يف كُلِّ مواِضِع سلطاِنِه 

  . نفسي الربباِركي يا  

اِبعاِملئَةُ والر املَزمور  
1فسي الربباِركي يا ن.  

  .قد عظُمت ِجدا ،يارب إلَهي 

  الالً لَِبستا وججدم.  

  ،الالَِّبس النور كثَوٍب2

  .الباِسطُ السماواِت كشقٍَّة 

  .املُسقِّف عالليه باملياِه3



  ،بتهاجلاِعلُ السحاب مركَ 

  .املاشي علَى أجِنحِة الريِح  

  ،الصاِنع مالئكَته رياحا4

  . وخدامه نارا ملتِهبةً 
  املؤسس األرض علَى قَواِعِدها5

 فال 

  .تتزعزع إلَى الدهِر واألبِد

  .كسوتها الغمر كثَوٍب6

 املياه اِجلبال تِقف فوق.  

7 ِمِن انِتهاِركبر،  

 تِفر عِدكصوِت ر ِمن.  

  تِرتلُ إلَى الِبقاِع، . تصعد إلَى اِجلبال8
  .إلَى املَوِضِع الذي أســستــه لَـها 

 وضعت هلا ختما ال9

اهدعتـت.  

 ال 
األرض طِّيغلت ترِجع.  

  .املُفَجر عيونا يف األوديِة10

  .بني اِجلبال جتري 

  .ِّقي كُلَّ حيواِن البرتس11

  .تكِسر الِفراُء ظَمأها 

12السماِء تسكُن فوقَها طُيور .  
  .ِمن بِني األغصاِن تسمع صوتا 

  .الساقي اِجلبالَ ِمن عالليِه13

 األرض عتشب ِر أعمالكثَم ِمن.  

  ،املُنِبت عشبا للبهائِم14

  ،وخضرةً ِخلدمِة اإلنساِن 

  ،إلخراِج خبٍز ِمن األرِض  

  ،ومخٍر تفَرح قَلب اإلنساِن15



  ،إلملاِع وجِهِه أكثَر ِمن الزيِت 

  .وخبٍز يسِند قَلب اإلنساِن  

  ِّ،تشبع أشجار الرب16

 هبصلُبنانَ الذي ن أرز.  

17صافريالع هناك ششعيثُ تح.  

 فالس ا اللَّقلَقأمهيتب رو.  

  ،اِجلبالُ العاليةُ للوعول18

  . الصخور ملجأٌ للِوباِر 
  .صنع القَمر للمواقيِت19

  .الشمس تعِرف مغِربها 

  .تجعلُ ظُلمةً فيصري ليل20ٌ

  .فيِه يِدب كُلُّ حيواِن الوعِر 

21خطَفلت ِجمرزاألشبالُ ت،  

  .ِهللا طَعامهاولتلتِمس ِمن ا 

22ِمعفتجت الشمس شِرقت،  

 ويف مآويها ترِبض .  
  ،اإلنسانُ يخرج إلَى عملِه23

 .وإلَى شغلِه إلَى املساِء 

 24بيار أعمالك ما أعظَم!  

 عتنٍة صكُلَّها ِحبكم.  

  ِغناك ِمن آلنةٌَ األرضم.  

  .ِفهذا البحر الكَبري الواِسع األطرا25

 هناك دبابات بال 

  .عدٍد

  . ِصغار حيواٍن مع ِكباٍر  
26فُنجتري الس هناك.  

  .لوياثانُ هذا خلَقته ليلعب فيِه 

  كُلُّها إياك تترجى27

  .لترزقَها قوتها يف حيِنِه 



  .تعطيها فتلتِقط28ُ

  .تفتح يدك فتشبع خريا 

29وجه بحجتفترتاع ك.  

 ها فتموتأرواح تِرتع،  

  راِبها تعودوإلَى ت.  

30خلَقفت كرِسلُ روحت،  

  .وتجدد وجه األرِض 

  .يكونُ مجد الرب إلَى الدهِر31

  .يفرح الرب بأعمالِه 

32ِعدإلَى األرِض فترت اِظرالن.  

 نخداِجلبالَ فت سمي.  

33يايتأُغَنيف ح ي للرب.  

 منا أُروجودم متإللَهي ما د.  

 ، فيلَذُّ له نشيدي34

  .ِّوأنا أفرح بالرب  

  لتبِد اخلُطاةُ ِمن األرِض35

 واألشرار ال 

عديكونوا ب.  

  فسي الربلِّلويا. باِركي يا نه.  

اِملئَةُ واخلاِمس املَزمور  
1دوا الربدعوا باِمسِها. ِامح.  

  . عرفوا بني اُألمِم بأعمالِه 
2وا لهغَن .موا لهنر.  

  .أنِشدوا بكُلِّ عجائِبِه 

  .افتِخروا باِمسِه القُدوِس3

 ِمسونَ الربلتي الذين قُلوب حفرلت.  

4هتوقُدر اُطلُبوا الرب.  

  .التِمسوا وجهه دائما 

5جائباذكُروا ععناليت ص ه،  



  آياِتِه وأحكام فيِه،  
  ،يا ذُريةَ إبراهيم عبِدِه6

  .يا بين يعقوب مختاريِه 

  هو الرب إلَهنا7

 هيف كُلِّ األرِض أحكام.  

8ههدهِر عإلَى الد ذَكَر،  

  ،كالما أوصى بِه إلَى ألِف دوٍر 

9بِه إبراهيم دالذي عاه،  

 هموقَسإلسحاق ،  

  فثَبته ليعقوب فريضةً، 10
  ،وإلسرائيلَ عهدا أبديا 

  لك أُعطي أرض كنعانَ:"قائال11ً

 بلَ مرياِثكُمح".  

  ،إذ كانوا عددا يحصى12

  .قَليلني وغُرباَء فيها 

  ،ذَهبوا ِمن أُمٍة إلَى أُمٍة13

 رعٍب آخملكٍَة إلَى شم ِمن.  

  م يدع إنسانا يظلمهم، فل14
 أجلِهم لوكًا ِمنم خبل وب،  

 ال:"قائال15ً
  ،متَسوا مسحائي

 وال 

  ."تسيئوا إلَى أنبيائي

  .دعا باجلوِع علَى األرِض16

 اخلُبِز كُلَّه ِقوام ركس.  

  .أرسلَ أمامهم رجال17ً

  .بيع يوسف عبدا 

  . جلَيِهآذَوا بالقَيِد ِر18
 هفسن لَتخيف احلَديِد د،  



  .إلَى وقِت مجيِء كلمِتِه19

 هنحامت قَولُ الرب.  

20لَّهفح لَ املَلكأرس.  

 عِب فأطلَقَهلطانُ الشلَ سأرس.  

  ،أقامه سيدا علَى بيِتِه21

  ،ومسلَّطًا علَى كُلِّ ملِكِه 

22ساَءهرؤ رليأس بسِتِهحإراد   

  .ويعلِّم مشاِيخه ِحكمةً 

23فجاَء إسرائيلُ إلَى ِمصر،  

  .ويعقوب تغرب يف أرِض حاٍم 

  ،جعلَ شعبه مثِمرا ِجدا24

  .وأعزه علَى أعدائِه 

25هعببِغضوا شلي مهلَ قُلوبوح،  

  .ليحتالوا علَى عبيِدِه 

  ده أرسلَ موسى عب26
 هوهارونَ الذي اختار.  

  ،أقاما بينهم كالم آياِتِه27

  .وعجائب يف أرِض حاٍم 

28تةً فأظلَملَ ظُلمأرس،  

 هعصوا كالمومل ي.  

  حولَ مياههم إلَى دٍم29

 ملَ أمساكَهوقَت.  

30فاِدعض مهأرض تأفاض  

 لوِكِهمخاِدِع مى يف محت .  
  أمر فجاَء الذُّبان31ُ

 خوِمِهميف كُلِّ ت عوضوالب.  

  جعلَ أمطارهم بردا32

 ةً يف أرِضِهمِهبلتا مونار.  

33مهوتين مهكُروم برض،  



 خوِمِهمكُلَّ أشجاِر ت روكس.  

34فجاَء اجلَراد رأم  

 وغَوغاُء بال 

  عدٍد، 
  ، بالِدِهمفأكلَ كُلَّ عشٍب يف35

 أرِضِهم وأكلَ أمثار.  

36لَ كُلَّ بكٍر يف أرِضِهمقَت،  

 ِتِهمأوائلَ كُلِّ قو.  

  ،فأخرجهم بِفضٍة وذَهٍب37

 عاِثر يف أسباِطِهم كُنومل ي.  

38روِجِهمخب ِمصر تفِرح،  

  .علَيِهم ألنَّ رعبهم سقَطَ 

  ،بسطَ سحابا سجفًا39

  .ونارا لتضيَء اللَّيلَ

  ،سألوا فأتاهم بالسلوى40

 مهعالسماِء أشب بزوخ.  

41ِت املياهرةَ فانفَجخرالص قش.  

  .جرت يف الياِبسِة را 

  ألنه ذَكَر كلمةَ قُدِسِه42

 ،مع إبراهيم عبِدِه 

  ،فأخرج شعبه بابِتهاٍج43 

  .رنٍمومختاريِه بت 

  ،وأعطاهم أراضي اُألمِم44

 عوِب وِرثوهالش بوتع،  

45هحفَظوا فرائضلكي ي  

 هرائعطيعوا شلِّلويا. ويه.  

اِدساِملئَةُ والس املَزمور  
  ،ِامحدوا الرب ألنه صاحلٌ. هلِّلويا1

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر .  



  الرب؟من يتكلَّم جببروِت 2

  من يخِبر بكُلِّ تسابيِحِه؟ 

3احلَق ــى للحاِفظنيطوب  

  .وللصاِنِع الِبر يف كُلِّ حٍني 

4عِبكبِرضا ش باذكُرين يار.  

 الِصكدين خبهتع،  

5ختاريكم ريى خألر.  

 ِتكِح أُمبفَر حألفر .  
  مع مرياِثك ِخرألفت.  

  .ائناأخطأنا مع آب6

  .أســـأنا وأذنبنا 

7كجائبموا عفهمل ي نا يف ِمصرآباؤ.  

 راِحِمكةَ مذكُروا كثرمل ي،  

  ،فتمردوا ِعند البحِر

  .ِعند حبِر سوٍف 

  ،فخلَّصهم ِمن أجل اِمسِه8

 فرعروِتِه ليبجب.  

9ِبسسوٍف في حبر رهوانت،  

  .لُّجِج كالبريِةوسيرهم يف ال 

  ،وخلَّصهم ِمن يِد املُبِغِض10

  .ِّوفَداهم ِمن يِد العدو 

11ضاِيقيِهمم وغَطَِّت املياه.  

 بقمل ي مِمنه واِحد.  

  .فــآمنوا بكالِمِه12

  . غَنوا بتسبيِحِه 
13سوا أعمالهعوا فـنأسر.  

 هتشورِظروا منتمل ي.  

  ،بل اشتهوا شهوةً يف البريِة14

  .وجربوا اَهللا يف القَفِر 



15سؤهلُم مفأعطاه،  

 زاالً يف أنفُِسِهملَ هوأرس.  

  ،وحسدوا موسى يف املَحلَِّة16

  .ِّوهارونَ قُدوس الرب 

  ،فتحِت األرض وابتلَعت داثان17َ

 ِة أبريامماععلَى ج قَتوطَب، 

 18ِتِهمماعيف ج نار لَتعواشت.  

 األشرار قأحر اللَّهيب.  

19عوا ِعجالً يف حوريبنص،  

  ،وسجدوا لِتمثاٍل مسبوٍك 

20مهجدلوا موأبد  

  .ِمبثال ثَوٍر آِكل عشٍب 

21مهلِّصخسوا اَهللا من،  

 يف ِمصر ظائمع اِنعالص،  

  ،وعجائب يف أرِض حاٍم22

  ،ومخاِوف علَى حبِر سوٍف 

23فقالَ بإهالِكِهم.  

 هاميف الثَّغِر قُد وقَف هختارى ملوال موس  

  عن إتالِفِهم هبغَض صِرفلي.  

  . ورذَلوا األرض الشهية24َ
  .مل يؤِمنوا بكلمِتِه 

25روا يف خياِمِهمبل متَرم.  

  ِّ،مل يسمعوا لصوِت الرب 

  رفَع يده علَيِهمف26

  ،ليسِقطَهم يف البريِة 

  ،وليسِقطَ نسلهم بني اُألمِم27

  .وليبددهم يف األراضي 

28عل فغورلَّقوا ببعوت،  

  .ذَبائح املوتى وأكلوا 



29بأعماِهلم وأغاظوه  

  .فاقتحمهم الوبأُ 

  ،فوقَف فينحاس ودان30َ

  .متنع الوبأُفا 

  فحِسب له ذلك برا31

  .إلَى دوٍر فدوٍر، إلَى األبِد 

  وأسخطوه علَى ماِء مريبة32َ

 ِبِهمبى بسى تأذَّى موسحت.  

33 هوا روحرأم مهألن  
  .حتى فرطَ بشفَتيِه 

34مستأِصلوا اُألممل ي  

 معنه الرب قالَ هلُم الذين،  

  بل اختلَطوا باُألمِم35

 لَّموا أعماهلُموتع.  

36مهدوا أصنامبوع،  

  .فصارت هلُم شركًا 

37نيِهمحوا بوذَب  

  . وبناِتِهم لألوثاِن 
  ،وأهرقوا دما زكيا38

  دم بنيِهم وبناِتِهِم 

  ،الذين ذَبحوهم ألصناِم كنعانَ

  ِت األرضسنماِءوتدبالد.  

39سوا بأعماِهلمجنوت  

 ا بأفعاِهلمونوز.  

  ،فحمي غَضب الرب علَى شعِبِه40

 مرياثَه وكِره.  

  وأسلَمهم ليِد اُألمِم، 41
 مبِغضوهم لَّطَ علَيِهموتس.  

42مهأعداؤ مطَهغوض،  



 ِدِهمي فذَلّوا حتت.  

  ،قَذَهممراٍت كثريةً أن43

 ِتِهمشورمب هوصم فعا هأم  

  واحنَطّوا بإِمثِهم.  

44إلَى ضيِقِهم ظَرفن  

 مهراخص إذ ِمسع.  

45،ههدهلُم ع وذَكَر  
  .ونِدم حسب كثرِة رمحِتِه  

  وأعطاهم ِنعمة46ً

 مهوسب كُلِّ الذين امقُد.  

47ها الربلِّصنا أيإلَهناخ ،  

  ،وامجعنا ِمن بِني اُألمِم 

قُدِسك اسم دحملن،  

 بتسبيِحك رونتفاخ.  
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  .ِمن األزل وإلَى األبِد 

  :ويقولُ كُلُّ الشعِب

 "لِّلويا". آمنيه.  

اِبعاِملئَةُ والس املَزمور  
  ،ِامحدوا الرب ألنه صاحل1ٌ

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ِّ،ليقُلْ مفديو الرب2

  ِّ،الذين فداهم ِمن يِد العدو 

3 ،مهعملداِن جالب وِمن  
  ،ِمن املَشِرِق وِمن املَغِرِب 

  .ِمن الشمال وِمن البحِر  

 تاهوا يف البريِة يف قَفٍر بال4

  .طَريٍق

  . سكٍَنمل يِجدوا مدينةَ 



  جياع ِعطاش أيضا5

 فيِهم مهأنفُس تأعي.  

6يف ضيِقِهم خوا إلَى الربرفص،  

  ،دائِدِهمش ِمن مفأنقَذَه  
  وهداهم طَريقًا مستقيما7

  .ليذهبوا إلَى مدينِة سكٍَن 

  فليحمدوا الرب علَى رمحِتِه8

 مين آدجائِبِه لبوع.  

9ةًألنهيشتا مفسن عأشب ه  

  ،ومأل نفسا جائعةً خريا 

  ،اجلُلوس يف الظُّلمِة وِظالل املوِت10

  .موثَقني بالذُّلِّ واحلَديِد 

  ،ألنهم عصوا كالم اِهللا11

  .ِّوأهانوا مشورةَ العلي 

  .فأذَلَّ قُلوبهم بتعٍب12

 عثَروا وال 

عنيم.  

13 ثُميف ضيِقِهم خوا إلَى الربرص،  

 دائِدِهمش ِمن مهلَّصفخ.  

  أخرجهم ِمن الظُّلمِة وِظالل املوِت، 14
 مهقُيود وقَطَّع.  

  فليحمدوا الرب علَى رمحِتِه15

 مين آدجائِبِه لبوع.  

  ،ألنه كسر مصاريع نحاٍس16

  .وقَطَّع عواِرض حديٍد 

17ِتِهمعصيطريِق م الُ ِمنواجلُه،  

  .وِمن آثاِمِهم يذَلّونَ 

  كِرهت أنفُسهم كُلَّ طَعاٍم، 18
  .واقتربوا إلَى أبواِب املوِت 



19يف ضيِقِهم خوا إلَى الربرفص،  

 دائِدِهمش ِمن مهلَّصفخ.  

20مفاهفش هتلَ كلمأرس،  

 ِمن ماهجونلُكاِتِهم .  

  فليحمدوا الرب علَى رمحِتِه21

 مين آدجائِبِه لبوع.  

  وليذبحوا له ذَبائح احلَمِد، 22
  .وليعدوا أعماله بترنٍم 

  ،اَلناِزلونَ إلَى البحِر يف السفُِن23

  ،العاِملونَ عمالً يف املياِه الكَثريِة 

  ِّبهم رأَوا أعمالَ الر24
  .وعجائبه يف العمِق 

  أمر فأهاج رحيا عاِصفَة25ً

 هأمواج تفَعفر .  
  ،يصعدونَ إلَى السماواِت26

  .يهِبطونَ إلَى األعماِق 

  .ذابت أنفُسهم بالشقاِء  

  ،يتمايلونَ ويترنحونَ ِمثلَ السكراِن27

 تلعِتِهِم ابتوكُلُّ ِحكم. 

 28فييف ضيِقِهم خونَ إلَى الربصر،  

 مهلِّصخي دائِدِهمش وِمن.  

29العاِصفَةَ فتسكُن هِدئي،  

  .وتسكُت أمواجها 

  ،فيفرحونَ ألنهم هدأوا30

 هريدونإلَى املَرفإ الذي ي هديِهمفي.  

  فليحمدوا الرب علَى رمحِتِه31

 مين آدجائِبِه لبوع.  

  ،وليرفَعوه يف مجمِع الشعِب32

  . وليسبحوه يف مجلِس املَشاِيِخ 



  ،يجعلُ األار ِقفارا33

  ،ومجاري املياِه معطَشةً 

  واألرض املُثِمرةَ سِبخة34ً

  .ِمن شر الساِكنني فيها 

  ،يجعلُ القَفر غَدير مياٍه35

  .ياٍهوأرضا يـبسا ينابيع م 

36اجلياع هناك سِكنوي  

  . فيهيئونَ مدينةَ سكٍَن 
  ،ويزرعونَ حقوالً ويغِرسونَ كُروما37

  .فتصنع ثَمر غَلٍَّة 

  ،ويباِركُهم فيكثُرونَ ِجدا38

 مههائمقَلِّلُ بوال ي.  

  ثُم يِقلّونَ وينحنون39َ

  .ِمن ضغِط الشر واحلُزِن 

  ،يسكُب هوانا علَى رؤساَء40

  ويِضلُّهم يف تيٍه بال طَريٍق،  
  ِّ،ويعلِّي اِملسكني ِمن الذُّل41

  .ويجعلُ القَبائلَ ِمثلَ قُطعاِن الغنِم 

  ،يرى ذلك املُستقيمونَ فيفرحون42َ

 فاه دسوكُلُّ إٍمث ي.  

  ،من كانَ حكيما يحفَظُ هذا43

  .ِّيتعقَّلُ مراِحم الربو 

اِملئَةُ والثّاِمن املَزمور  
  مزمور لداود. تسبيحةٌ

  .ثاِبت قَليب يا اَُهللا1

 مني وأُرجدي. أُغَنم كذلك.  

2والعود ها الربابتيِقظي أياست.  

  .أنا أستيِقظُ سحرا 

3بعوِب يارالش نيب كدأمح،  



 منِموأُراُألم نيب لك .  

  ألنَّ رمحتك قد عظُمت فوق السماواِت، 4
 قُّكماِم حوإلَى الغ.  

  ،ارتِفِع الَّلهم علَى السماواِت5

 كجدعلَى كُلِّ األرِض م ِفعرتولي.  

6كاؤأِحب نجولكي ي.  

  .خلِّص بيميِنك واستِجب يل 

  ،أبتِهج:"ِهاَُهللا قد تكلَّم بقُدِس7

 وأقيس ،كيمش أقِسم كّوتس وادي.  

  .يل ِجلعاد، يل منسى8

 .يهوذا صولَجاين. إفراِيم خوذَةُ رأسي 

9يتضِمرح علي. موآبن حأطر علَى أدوم.  

 اهِتفي علَي يا فلَسطني".  

  من يقودين إلَى املدينِة املُحصنِة؟10

   إلَى أدوم؟من يهديين 

  أليس أنت يا اَُهللا الذي رفَضتنا، 11
  وال خترج يا اَُهللا مع جيوِشنا؟ 

  ،أعِطنا عونا يف الضيِق12

  .فباِطلٌ هو خالص اإلنساِن 

  ،باِهللا نصنع ببأٍس13

  .وهو يدوس أعداَءنا 

اِسعاِملئَةُ والت املَزمور  
نينإلماِم املُغ .دلداو.زمورم   

  يا إلَه تسبيحي 1
 ال تسكُت،  

  .ِّألنه قد انفَتح علَي فم الشريِر وفَم الِغش2

  ،تكلَّموا معي بلساِن ِكذٍب 

  ،بكالِم بغٍض أحاطوا يب3

  .وقاتلوين بال سبٍب 



  .بدلَ محبيت يخاِصمونين4

  .أما أنا فصالةٌ 

5ا برش عوا علَيٍريوضلَ خد،  

  . وبغضا بدلَ حبي 
  ،فأِقم أنت علَيِه ِشريرا6

  .وليِقف شيطانٌ عن يميِنِه 

  ،إذا حوِكم فليخرج مذِنبا7

  .وصالته فلتكُن خطيةً 

  ،لتكُن أيامه قَليلَة8ً

 رذها آخليأخ هظيفَتوو.  

  ليكُن بنوه أيتاما9

  . أته أرملَةًوامر 
  ،ليِته بنوه تيهانا ويستعطوا10

 ِبِهمِخر ا ِمنبزِمسوا خلتوي.  

11صطَِد املُرايب كُلَّ ما لهلي،  

 هبباُء تعرِب الغنهولي.  

 ال12
  ،يكُن له باِسطٌ رمحةً

 علَى يتاماه رِأفتم كُنوال ي.  

13هـتيذُر نقَِرضلت.  

 مهامس محيف اجليل القاِدِم لي .  
  ِّ،ليذكَر إمثُ آبائِه لَدى الرب14

  .وال تمح خطيةُ أُمِه 

  ،لتكُن أمام الرب دائما15

 مهاألرِض ِذكر ِمن قِرضولي.  

  ،ِمن أجل أنه مل يذكُر أنْ يصنع رمحة16ً

  وفَقريا بل طَرد إنسانا مَِسكينا  
  هميتالقَلِب لي ِحقواملُنس.  

17تهةَ فأتاللَّعن بوأح،  



 عنه تدكَِة فتبـاعربالب رسومل ي.  

  ،ولَِبس اللَّعنةَ ِمثلَ ثَوِبِه18

 شاهكمياٍه يف ح لَتخفد  

  .وكزيٍت يف ِعظاِمِه  

  ،لتكُن له كثَوٍب يتعطَّف بِه19

  . ٍة يتنطَّق ا دائماوكِمنطَقَ 
  ِّ،هِذِه أُجرةُ مبِغضي ِمن ِعنِد الرب20

  .وأُجرةُ املُتكلِّمني شرا علَى نفسي 

21ديالس بيار ا أنتأم،  

 أجل اِمسك عي ِمنم عفاصن.  

  .ألنَّ رمحتك طَيبةٌ نجين  

  ،فإني فقري وِمسكني أنا22

  . مجروح يف داِخليوقَليب  
23بتيلِه ذَهم كِظلٍّ ِعند.  

  .انتفَضت كجرادٍة 

  ،ركبتاي ارتعشتا ِمن الصوِم24

  .ولَحمي هِزلَ عن ِسمٍن 

25مها ِعندعار وأنا ِصرت.  

 منِغضونَ رؤوسهوي نظُرونَ إلَيي.  

  .أِعني يارب إلَهي26

 ر بسلِّصين حخِتكمح .  
27كدعلَموا أنَّ هِذِه هي يولي.  

 .أنت يارب فعلت هذا 

  ،أما هم فيلعنون28َ

 باِركفت ا أنتوأم.  

  ،قاموا وخزوا

 حفرفي كبدا عأم.  

  ،ليلِبس خصمائي خجال29ً

  .وليتعطَّفوا ِخبزِيِهم كالرداِء 



  مي، أمحد الرب ِجدا بف30َ
 هحبأُس ويف وسِط كثريين.  

  ،ألنه يقوم عن يمِني املَسكِني31

  .ليخلِّصه ِمن القاضني علَى نفِسِه 

اِملئَةُ والعاِشر املَزمور  
دلداو .زمورم  

 :قالَ الرب لربي1

  اجلس عن يميين" 

         يكموِطئًا لقَدم أعداَءك عى أضحت."  
  .يرِسلُ الرب قَضيب ِعزك ِمن ِصهيون2َ

 لَّطْ يف وسِط أعدائكتس.  

3ِتكيف يوِم قو بدنتم كعبش،  

  ،يف زينٍة مقَدسٍة ِمن رِحِم الفَجِر 

  داثَِتكطَلُّ ح لك.  

4مندولن ي الرب مأقس:  

  أنت كاِهن إلَى األبِد " 
  ." ملكي صادقعلَى رتبِة  

5ميِنكعن ي الرب  

  .يحطِّم يف يوِم ِرجِزِه ملوكًا 

  .يدين بني اُألمِم6

  .مأل جثَثًا أرضا واِسعةً 

  .سحق رؤوسها  

  ،ِمن النهِر يشرب يف الطريِق7

 أسالر رفَعي لذلك.  

راِملئَةُ واحلادي عش املَزمور  
  محد الرب بكُلِّ قَليبأ. هلِّلويا1

 ِتِهمماعوج قيمنيجلِس املُستيف م.  

  .ِّعظيمةٌ هي أعمالُ الرب2

  .مطلوبةٌ لكُلِّ املَسرورين ا 



3لُهمهاٌء عاللٌ وبج،  

  .وعدلُه قائم إلَى األبِد 

  .صنع ِذكرا لعجائِبِه4

 هو الرب انٌ ورحيمنح.  

  .يِه طَعاماأعطَى خائف5

 ههدإلَى األبِد ع ذكُري.  

  ،أخبر شعبه بقوِة أعمالِه6

  .ليعطيهم مرياثَ اُألمِم 

7قةٌ وحيِه أماندأعمالُ ي.  

  .كُلُّ وصاياه أمينةٌ 

  ،ثاِبتةٌ مدى الدهِر واألبِد8

  . مصنوعةٌ باحلَق واالسِتقامِة 
9لَ ِفداًء لشعِبِهأرس.  

 ههدإلَى األبِد ع أقام.  

  هامس هوبوم وسقُد.  

  .ِّرأس اِحلكمِة مخافَةُ الرب10

  .ِفطنةٌ جيدةٌ لكُلِّ عاِمليها 

  .تسبيحه قائم إلَى األبِد  

راِملئَةُ والثّاين عش املَزمور  
  ،طوبــى للرجل املُتقي الربِ. هلِّلويا1

  .سروِر ِجدا بوصاياهاملَ 

  .نسلُه يكونُ قَويا يف األرِض2

 كباري قيمنيجيلُ املُست.  

  ،رغد وِغنى يف بيِتِه3

  .وبره قائم إلَى األبِد 

4قيمنيستِة للميف الظُّلم قأشر نور.  

 يقوِصد انٌ ورحيمنهو ح .  
  سعيد هو الرجل5ُ

 الذي يترأَّفقِرضوي .  



  .ِّيدبر أُموره باحلَق  

 ألنه ال6

  .يتزعزع إلَى الدهِر

  .ٍّالصديق يكونُ لِذكٍر أبدي 

  .ال يخشى ِمن خبِر سوٍء7

  .ِّقَلبه ثاِبت متِكالً علَى الرب 

  قَلبه ممكَّن فال8
 خافي  
  .حتى يرى مبضاِيقيِه 

  .طَى املَساكنيفرق أع9

  .بره قائم إلَى األبِد 

  .قَرنه ينتِصب باملَجِد  

10بغضى فيري يررالش.  

 ذوبوي هأسنان قرحي.  

  يِر تبيدرهوةُ الشش.  

راِملئَةُ والثّالثُ عش املَزمور  
  .ِّسبحوا يا عبيد الرب. هلِّلويا1

  .ِّربسبحوا اسم ال 

  ليكُِن اسم الرب مباركًا2

  .ِمن اآلنَ وإلَى األبِد 

  ِمن مشِرِق الشمِس إلَى مغِرِبها3

 حبسم الرب اسم.  

  .الرب عاٍل فوق كُلِّ اُألمِم4

 هجدالسماواِت م فوق.  

  من ِمثلُ الرب إلَِهنا 5
  الساِكِن يف األعايل ؟ 

  ساِفلَالناِظِر األ6

  ،يف السماواِت ويف األرِض 

  ،املُقيِم املَِسكني ِمن التراِب7



  الراِفِع البائس ِمن املَزبلَِة 

  ،ليجلسه مع أشراٍف8

  .مع أشراِف شعِبِه 

  ،املُسِكِن العاِقر يف بيٍت9

  .هلِّلويا. أُم أوالٍد فرحانةً 

رعش اِبعاِملئَةُ والر املَزمور  
1ِمصر روِج إسرائيلَ ِمنخ ِعند،  

 معٍب أعجش ِمن يِت يعقوبوب،  

2هقِدسهوذا مكانَ ي،  

 .وإسرائيلُ محلَّ سلطاِنِه 

 3برفه رآه البحر.  

  .اُألردنُّ رجع إلَى خلٍف 
  ،اِجلبالُ قَفَزت ِمثلَ الِكباِش4 

  .واآلكام ِمثلَ حمالِن الغنِم 

  ا لك أيها البحر قد هربت ؟م5

  وما لك أيها اُألردنُّ 

  قد رجعت إلَى خلٍف ؟  

  وما لكُن أيتها اِجلبال6ُ

  ،قد قَفَزتن ِمثلَ الِكباِش 

  أيتها األرض تزلزيل ِمن قُداِم الرب، 7وأيتها التاللُ ِمثلَ حمالِن الغنِم؟   
 قُد ِمناِم إلَِه يعقوب!  

  ،املُحول الصخرةَ إلَى غُدراِن مياٍه8

  .الصوانَ إلَى ينابيِع مياٍه 

رعش اِملئَةُ واخلاِمس املَزمور  
  ،ليس لنا يارب ليس لنا1

  لكن الِمسك أعِط مجدا،  
ِتكمحأجل ر ِمن  

 ِتكأجل أمان ِمن.  

2مملاذا يقولُ اُألم: 



  ."  هو إلَههم؟أين" 

  .إنَّ إلَهنا يف السماِء3

 عنكُلَّما شاَء ص.  

4بةٌ وذَهِفض مهأصنام،  

  .عملُ أيدي الناِس 

5وال تـتكلَّم هلا أفواه.  

 بِصروال ت نهلا أعي .  
6عهلا آذانٌ وال تسم.  

 موال تش ناِخرهلا م.  

 هلا أيٍد وال7

تلِمس.  

 جلٌ والهلا أر 

  ،متشي

 وال  

  .تنِطق حبناِجِرها

  ،ِمثلها يكونُ صاِنعوها8

  .بل كُلُّ من يتِكلُ علَيها 

  .ِّيا إسرائيلُ، اتِكلْ علَى الرب9

 مهنوِمج مهعينهو م .  
  .ِّيا بيت هارونَ، اتِكلوا علَى الرب10

 مهنوِمج مهعينهو م.  

  .ِّرب، اتِكلوا علَى الربيا متقي ال11

 مهنوِمج مهعينهو م.  

12باِركنا فيقد ذَكَر الرب.  

  .يباِرك بيت إسرائيلَ 

  .يباِرك بيت هارونَ  

  ِّ،يباِرك متقي الرب13

  .الصغار مع الِكباِر 

14علَيكُم ِزِد الربلي،  



 وعلَى أبنائكُم علَيكُم.  

  ِّأنتم مباركونَ للرب15

  .الصاِنِع السماواِت واألرِض 

  ِّ،السماوات مساوات للرب16

 مين آدفأعطاها لب ا األرضأم.  

17 ،حونَ الرببسي ليس األموات  
  .وال من ينحِدر إلَى أرِض السكوِت 

18الرب باِركفن حنا نأم  

  .هلِّلويا. ِمن اآلنَ وإلَى الدهِر 

رعش اِدساِملئَةُ والس املَزمور  
1ألنَّ الرب بتأحب  

  .يسمع صويت، تضرعايت 

2إلَي هأمالَ أُذن هألن  

  .فأدعوه مدةَ حيايت 

  .اكتنفَتين ِحبالُ املوِت3

  .أصابتين شدائد اهلاويِة 

  .كابدت ضيقًا وحزنا  

4وباسِم الربتوعد : 

  ."!آِه يارب، نج نفسي" 

5يقانٌ وِصدنح الرب،  

 وإلَهنا رحيم.  

  .الرب حاِفظُ البسطاِء6

  . تذَلَّلت فخلَّصين 
  ،ارِجعي يا نفسي إلَى راحِتِك7

  .ألنَّ الرب قد أحسن إلَيِك 

  ،ألنك أنقَذت نفسي ِمن املوِت8

 يين ِمنِةوعمعالد ،  

  .وِرجلَي ِمن الزلَِق  

  ِّأسلُك قُدام الرب9



  .يف أرِض األحياِء 

10تكلَّمت لذلك نتآم: 

  ". أنا تذَلَّلت ِجدا" 
 :أنا قُلت يف حرييت11

 "كُلُّ إنساٍن كاِذب".  

  ِّماذا أرد للرب12

  ِمن أجل كُلِّ حسناِتِه يل؟ 

  ، أتناولُكأس اخلَالِص13

  .وباسِم الرب أدعو 

  ِّأويف نذوري للرب14

  .مقاِبلَ كُلِّ شعِبِه 

  ِّعزيز يف عينِي الرب15

  . موت أتقيائِه 
16كبدي عألن ،بآِه يار!  

 ِتكأم ابن كبدقُيودي. أنا ع لَلتح.  

  ،فلك أذبح ذَبيحةَ حمٍد17

  .وباسِم الرب أدعو 

  ِّأويف نذوري للرب18

  ،مقاِبلَ شعِبِه 

  ِّ،يف دياِر بيِت الرب 19

 ليمشلِّلويا. يف وسِطِك يا أوره.  

رعش اِبعاِملئَةُ والس املَزمور  
  .سبحوا الرب يا كُلَّ اُألمِم1

  .حمدوه يا كُلَّ الشعوِب 

  ،ألنَّ رمحته قد قَويت علَينا2

 هِروأمانإلَى الد لِّلويا. ةُ الربه.  

رعش اِملئَةُ والثّاِمن املَزمور  
  ،ِامحدوا الرب ألنه صاحل1ٌ

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر .  



 :ليقُلْ إسرائيل2ُ

 "هتمحإنَّ إلَى األبِد ر".  

 :ليقُلْ بيت هارون3َ

 "هتمحإنَّ إلَى األبِد ر".  

4تقُلْ مِّقو الربلي: 

 "هتمحإنَّ إلَى األبِد ر".  

5الرب توعيِق دالض ِمن  

  .فأجابين ِمن الرحِب 
 
 الرب يل فال6

أخاف.  

  ماذا يصنع يب اإلنسانُ؟ 

7عيينم نييل ب الرب،  

 .وأنا سأرى بأعدائي 

  ِّاالحِتماُء بالرب8 

  .ساٍنخري ِمن التوكُّل علَى إن 

  ِّاالحِتماُء بالرب9

  .خري ِمن التوكُّل علَى الرؤساِء 

  . كُلُّ اُألمِم أحاطوا يب10
 مهأُبيد باسِم الرب.  

  .أحاطوا يب واكتنفوين11

 مهأُبيد باسِم الرب.  

  .أحاطوا يب ِمثلَ النحل12

  .انطَفأوا كناِر الشوِك

 مهأُبيد باسِم الرب.  

  ،دحرتين دحورا ألسقُط13َ

  .أما الرب فعضدين 

14مي الربنيت وترقو،  

  .وقد صار يل خالصا 



15يقنيدالٍص يف خياِم الصٍم وخنتر صوت: 

  .يمني الرب صاِنعةٌ ببأٍس" 

  .يمني الرب مرتِفعة16ٌ

  ."يمني الرب صاِنعةٌ ببأٍس 

 ال17
  أموت بل أحيا

  .ِّوأُحدثُ بأعمال الرب 

18ين الرببا أدتأديب،  

  . وإلَى املوِت مل يسلمين 
  .ِِّافتحوا يل أبواب الِبر19

 ِد الربلْ فيها وأمحأدخ.  

  .ِّهذا الباب للرب20

  .الصديقونَ يدخلونَ فيِه 

  أمحدك ألنك استجبت يل21

  اوِصرتالصيل خ.  

  احلَجر الذي رفَضه البناؤون22َ

  .قد صار رأس الزاويِة 

  ِمن ِقبل الرب كانَ هذا، 23
  .وهو عجيب يف أعيِننا 

24الرب هعنالذي ص هذا هو اليوم،  

  .نبتِهج ونفرح فيِه 

25لِّصخ ،بآِه يار!  

  !آِه يارب، أنِقذْ 

26باراآليت باسِم الربم ِّك.  

  .ِّباركناكُم ِمن بيِت الرب 

  . الرب هو اُهللا وقد أنار لَــنا27
  أوِثقوا الذَّبيحةَ 

  .بربٍط إلَى قُروِن املَذبِح  

28كدفأمح إلَهي أنت،  



 كإلَهي فأرفَع.  

  ،امحدوا الرب ألنه صاحل29ٌ

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

رعش اِسعاِملئَةُ والت املَزمور  
  أ
  ،طوبــى للكاِملني طَريقًا1

  .ِّالسالكني يف شريعِة الرب 

  .طوبــى حلاِفظي شهاداِتِه2

 هطلُبوني مِكُلِّ قُلو ِمن.  

 أيضا ال3

  .يرتِكبونَ إمثًا

  .يف طُرِقِه يسلُكونَ 

4صاياكبو يتأوص أنت  

 اأنْ تحفَظَ متام.  

5تثَـبقي تطُر لَيت  

 يف ِحفِظ فرائِضك.  
 
  حينئٍذ ال أخزى6

 إلَى كُلِّ وصاياك ظَرتإذا ن.  

  أمحدك باسِتقامِة قَلٍب7

 دلكع لُّمي أحكامتع ِعند.  

  .وصاياك أحفَظ8ُ

 ال 
  .تتركين إلَى الغايِة

  ب
9طريقَه ابكِّي الشزي ؟مب  

 كالِمك بسح اهِحبفِظِه إي.  

10كبكُلِّ قَليب طَلَبت .  
 ِضلَّين عن وصاياكال ت.  



  خبأت كالمك يف قَليب11

 لكَيال أُخِطئَ إلَيك.  

12بيار أنت كبارم.  

 كلِّمين فرائضع.  

13بتسح يفَتبش  

 كُلَّ أحكاِم فِمك.  

  حتبطريِق شهاداِتك فِر14

 .كما علَى كُلِّ الِغنى 

 15 ،أهلَج صاياكبو  
 لكبوأُالِحظُ س.  

  .بفَرائِضك أتلَذَّذ16ُ

 كى كالمالأنس.  

  ج
17بِدكإلَى ع أحِسن،  

 كفأحيا وأحفَظَ أمر.  

18يينعن ع اكِشف  

 ِتكريعش ِمن جائبى عفأر.  

  .غَريب أنا يف األرِض19

  .ِف عني وصاياكال تخ 

  شوقًا انسحقَت نفسي20

  .إلَى أحكاِمك يف كُلِّ حٍني 

21املَالعني ريناملُتكب رتهانـت  

 عن وصاياك الِّنيالض.  

  ،دحِرج عني العار واإلهانة22َ

 هاداِتكش ِفظتي حألن.  

23لوا علَيساُء، تقاوا رؤأيض لَسج.  

  . عبدك فيناجي بفَرائِضكأما 

  أيضا شهاداتك هي لَذَّيت، 24
  .أهلُ مشوريت 



  د
  ،لَِصقَت بالتراِب نفسي25

 ِتككلم بسفأحِيين ح.  

  .قد صرحت بطُرقي فاستجبت يل26

 كلِّمين فرائضع.  

  ،طريق وصاياك فهمين27

 جائِبكبع فأُناجي.  

28تاحلُزِنقَطَر فسي ِمنن .  

 كالِمك بسأِقمين ح .  
  ،طريق الكَِذِب أبِعد عني29

  .وبشريعِتك ارحمين 

  .ِّاخترت طريق احلَق30

  .جعلت أحكامك قُدامي 

31هاداِتكبش لَِصقت.  

 يارب، ال 

  .تخِزين

  ،يف طريِق وصاياك أجري 32

  .ألنك ترحب قَليب 

  ه 
33 ،فرائِضك طريق بلِّمين يارع  

  .فـأحفَظَها إلَى النهايِة 

  ،فهمين فأُالِحظَ شريعتك34

  .وأحفَظَها بكُلِّ قَليب 

35بين يف سبيل وصاياكرد،  

 ِررتي بِه سألن.  

36هاداِتكأِملْ قَليب إلَى ش،  

  .ال إلَى املَكسِب 

  . النظَِر إلَى الباِطلحولْ عيني عن 37
  .يف طريِقك أحِيين 



38قَولك بِدكلع أِقم  

 قيكالذي ملُت.  

39ِمنه ِذرتأِزلْ عاري الذي ح،  

  .ألنَّ أحكامك طَيبةٌ 

40وصاياك يتههأنذا قد اشت.  

  .بعدلك أحِيين 

  و 
41بيار كتمحلتأِتين ر،  

  ،كخالصك حسب قَول 

  فأُجاِوب معيري كلمةً، 42
 علَى كالِمك كلتي اتألن.  

  ،وال تِرتع ِمن فمي كالم احلَق كُلَّ النزِع43

 كأحكام ظَرتي انتألن.  

  ،فأحفَظَ شريعتك دائما44

  ،إلَى الدهِر واألبِد 

  ،وأتمشى يف رحٍب45

 وصاياك ي طَلَبتألن.  

  أتكلَّم بشهاداِتك و46
  ،قُدام ملوٍك وال أخزى 

47صاياكلَذَّذُ بووأت  

 بتاليت أحب.  

48اليت وِددت إلَى وصاياك يدي وأرفَع،  

 وأُناجي بفَرائِضك.  

  ز 
  اُذكُر لعبِدك القَول49َ

 هِظرين أنتلتعالذي ج.  

  ،هِذِه هي تعزييت يف مذَلَّيت50

  .نَّ قَولك أحياينأل 

  .املُتكبرونَ استهزأوا يب إلَى الغايِة51



  .عن شريعِتك مل أِملْ 

  تذَكَّرت أحكامك منذُ الدهِر52

 يتزفتع ،بيار.  

  احلَميةُ أخذَتين53

 ِتكريعِب األشراِر تاِركي شببس.  

54كيل فرائض ترنيماٍت صارت  

  . ربيتيف بيِت غُ 
55بيار كيف اللَّيل امس ذَكَرت،  

  .وحِفظت شريعتك 

  ،هذا صار يل56

 وصاياك ِفظتي حألن.  

  ح 
57صييب الربن،  

 ِحلفِظ كالِمك قُلت.  

  .ترضيت وجهك بكُلِّ قَليب58

 قَولك بسمين حارح.  

  ،تفَكَّرت يف طُرقي59

 مقَد دتدورهاداِتكإلَى ش ي.  

  أسرعت ومل أتوان60َ

 ِحلفِظ وصاياك.  

61علَي فَّتِحبالُ األشراِر الت.  

  .أما شريعتك فلم أنسها 

62 ِف اللَّيل أقومصنتيف م  

 كعلَى أحكاِم بر كدألمح.  

63كقونيت أنا لكُلِّ الذين فيقر  
 

 وحلاِفظي وصاياك.  

64رألِت األرضقد م بيار كتمح.  

 كلِّمين فرائضع.  



  ط
65بيار بِدكمع ع عتنا صريخ،  

 كالِمك بسح.  

  ،ذَوقًا صاحلًا ومعِرفَةً علِّمين66

 نتآم صاياكي بوألن.  

67لَلتقَبلَ أنْ أُذَلَّلَ أنا ض،  

 قَولك ِفظتا اآلنَ فحأم .  
  .نت ومحِسنصاحلٌ أ68

 كلِّمين فرائضع.  

  ،املُتكبرونَ قد لَفَّقوا علَي كِذبا69

 ا أنا فبكُلِّ قَليب أحفَظُ وصاياكأم.  

70مهحِم قَلبِمثلَ الش ِمسن،  

  .أما أنا فبشريعِتك أتلَذَّذُ 

71ي تذَلَّلتيل أن ريخ  

 كفرائض لَّمعأت لكَي .  
72ريعيلش ريخ ةُ فِمك  

  .ِمن أُلوِف ذَهٍب وِفضٍة 

  ي 
  .يداك صنعتاين وأنشأتاين73

 وصاياك لَّمعمين فأتفه.  

  ،متقوك يرونين فيفرحون74َ

 ككالم ظَرتي انتألن.  

  قد علمت يارب أنَّ أحكامك عدلٌ، 75
  .وباحلَق أذلَلتين 

76ِصريتفلتعزيلت كتمحر ،  

 بِدكلع قَولك بسح.  

  ،لتأِتين مراِحمك فـأحيا77

  .ألنَّ شريعتك هي لَذَّيت 

78ا علَيورا افتزور مهرونَ ألناملُتكب خزلي.  



 صاياكا أنا فأُناجي بوأم.  

  ليرِجع إلَي متقوك 79
 هاداِتكوعاِرفو ش.  

80 كُنليقَليب كاِمالً يف فرائِضك  

  .لكَيال أخزى 

  ك 
81الِصكفسي إلَى خن تاقَت.  

 ظَرتانت ككالم.  

82ظَِر إلَى قَولكالن ِمن ينايع كلَّت،  

  ." متى تعزيين؟:"فأقولُ 

  ،الدخاِن ألني قد ِصرت كِزق يف83

  .أما فرائضك فلم أنسها 

84 هي أي ؟كمبِدكع ام  

  متى تجري حكما علَى مضطَِهدي؟ 

85فائرا يل حورونَ قد كراملُتكب.  

 ِتكريعش بسليس ح ذلك.  

  .كُلُّ وصاياك أمانةٌ 86

  .أِعني. زورا يضطَِهدونين 

 لوال87

  . قَليلٌ ألفنوين ِمن األرِض
 وصاياك كا أنا فلم أترأم.  

88سأحِيينح ِتكمحر ب،  

 هاداِت فِمكفأحفَظَ ش.  

  ل 
89بإلَى األبِد يار،  

  .كلمتك مثَبتةٌ يف السماواِت 

90كتوٍر أمانوٍر فدإلَى د.  

 تتفـثَـب األرض ستأس.  

91 ،ِت اليومـتثَـب علَى أحكاِمك  



 كبيدألنَّ الكُلَّ ع.  

92ريعش لَذَّيتلو مل تكُن كت،  

  .هلَلكت حينئٍذ يف مذَلَّيت 

 إلَى الدهِر ال93

ى وصاياكأنس،  

  .ألنك ا أحييتين 

  ،لك أنا فخلِّصين94

 وصاياك ي طَلَبتألن.  

95األشرار ظَرانت ايهلكوين إيلي.  

 أفطُن هاداِتكبش.  

  ،لكُلِّ كماٍل رأيت حدا96

 ا وصياأمةٌ ِجدفواِسع كت.  

  م 
  !كم أحببت شريعتك97

 .اليوم كُلَّه هي هلَجي 

  ،وصيتك جعلَتين أحكَم ِمن أعدائي98 

  .ألنها إلَى الدهِر هي يل 

  ،معلِّمي تعقَّلت ِّأكثَر ِمن كُل99

  .ألنَّ شهاداِتك هي هلَجي 

  ،نتأكثَر ِمن الشيوِخ فِط100

 وصاياك ِفظتي حألن.  

101ِرجلَي عتنم ركُلِّ طريِق ش ِمن،  

 كأحفَظَ كالم لكَي. 

  ،عن أحكاِمك مل أِمل102ْ 

  .ألنك أنت علَّمتين 

  ! ما أحلَى قَولك حلَنكي103
  .أحلَى ِمن العسل لفَمي 

104فَطَّنأت وصاياك ِمن،  

  ضتأبغ كُلَّ طريِق كِذٍبلذلك. 



  ن 
105كلِرجلي كالم ِسراج  

  .ونور لسبيلي 

106هفأِبر لَفتح،  

 كبر أنْ أحفَظَ أحكام.  

  ،يارب. تذَلَّلت إلَى الغايِة107

 كالِمك بسأحِيين ح .  
108بندوباِت فمي يارِض مبارت،  

  .وأحكامك علِّمين 

  ، كفِّينفسي دائما يف109

  .أما شريعتك فلم أنسها 

  ،األشرار وضعوا يل فخا110

  .أما وصاياك فلم أِضلَّ عنها 

  ،وِرثت شهاداِتك إلَى الدهِر111

  . ألنها هي بهجةُ قَليب 
112كفرائض عقَليب ألصن طَفتع  

  .إلَى الدهِر إلَى النهايِة 

  س 
113قَلِّبنياملُتضتأبغ ،  

 بتتك أحبريعوش.  

114ي أنتنِستري وِمج.  

 ظَرتانت ككالم.  

115ها األشراري أينِرفوا عانص،  

  .فأحفَظَ وصايا إلَهي 

  اعضدين حسب قَولك فأحيا، 116
 وال 

  .تخِزين ِمن رجائي

117أسِندين فأخلُص،  

  .وأُراعي فرائضك دائما 



118احتعن فرائِضك الِّنيكُلَّ الض قَرت،  

  .ألنَّ مكرهم باِطلٌ 

  ،كزغٍَل عزلت كُلَّ أشراِر األرِض119

 هاداِتكش بتأحب لذلك.  

120 ،عِبكر لَحمي ِمن رعقد اقش  
 ِزعتج أحكاِمك وِمن.  

  ع 
  .أجريت حكما وعدال121ً

 سلمين إلَى ظامليال ت.  

  ،كُن ضاِمن عبِدك للخِري122

  .لكَيال يظلمين املُستكِبرونَ 

123الِصكاشتياقًا إلَى خ ينايع كلَّت  

 كِة بروإلَى كلم.  

124 ،ِتكمحر بسح بِدكمع ع عاصن  
  .وفَرائضك علِّمين 

  .عبدك أنا125

 هاداِتكش مين فأعِرففه.  

126وقت هٍل للربإنمع ِّ.  

  .قد نقَضوا شريعتك 

127وصاياك بتأحب ألجل ذلك  

  .أكثَر ِمن الذَّهِب واإلبريِز 

128 كُلَّ وصاياك ِسبتح ألجل ذلك  
  .يف كُلِّ شيٍء مستقيمةً 

  ضتكُلَّ طريِق كِذٍب أبغ.  

  ف 
129كهاداتةٌ هي شجيبع،  

  .لذلك حِفظَتها نفسي 

130نريي كالِمك فتح،  

  .يعقِّلُ اجلُهالَ 



131فمي وهلَثت رتفغ،  

 قتاشت ي إلَى وصاياكألن.  

132إلَي ِفتمين التوارح،  

 ي اِمسكِحبم قكح.  

133ِتكطوايت يف كلمخ تثَب،  

  .وال يتسلَّطْ علَي إمثٌ 

  ،افِدين ِمن ظُلِم اإلنساِن134

 فأحفَظَ وصاياك.  

135بِدكعلَى ع جِهكأِضئْ بو،  

 كلِّمين فرائضوع.  

136يينع ِمن ترداِولُ مياٍه جج،  

  . ألنهم مل يحفَظوا شريعتك 
  ص 

137بيار أنت بار،  

  .وأحكامك مستقيمةٌ 

138هاداِتكبش رتدالً أمع،  

  .وحقا إلَى الغايِة 

  ،أهلكَتين غَرييت139

 كسوا كالمألنَّ أعدائي ن.  

  ،كلمتك ممحصةٌ ِجدا140

  .وعبدك أحبها 

141قريأنا وح غريص،  

  .أما وصاياك فلم أنسها 

  ،عدلُك عدلٌ إلَى الدهِر142

 قح كتريعوش.  

  ،ضيق وِشدةٌ أصاباين143

  . لَذّايتأما وصاياك فهي 

  .عاِدلَةٌ شهاداتك إلَى الدهِر144

  .فهمين فـأحيا 



  ق 
  .صرخت ِمن كُلِّ قَليب145
 

 بيل يار ِجباست.  

  .فرائضك أحفَظُ  

146كتوعلِّصين. دخ،  

 هاداِتكفـأحفَظَ ش.  

147ختربِح وصيف الص متقَدت.  

 ظَرتانت ككالم.  

148عاهلُز ينايع تمقَدت،  

 بأقوالك أهلَج لكَي.  

149ِتكمحر بسح ِمعصويتَ است.  

 .يارب، حسب أحكاِمك أحِيين 

  .اقترب التاِبعونَ الرذيلَة150َ 

  .عن شريعِتك بعدوا 

151بيار أنت قريب،  

 قح وكُلُّ وصاياك.  

152ماٍن عمنذُ زهاداِتكش ِمن فتر  

  .أنك إلَى الدهِر أسستها 

  ر 
  اُنظُر إلَى ذُلِّي وأنِقذين، 153

  .ألني مل أنس شريعتك 

  .أحِسن دعواي وفُكَّين154

  .حسب كلمِتك أحِيـين 

  ،اخلَالص بعيد عن األشراِر155

 كِمسوا فرائضلتمل ي مهألن.  

  . هي مراِحمك ياربكثرية156ٌ

  .حسب أحكاِمك أحِيين 

157ضاِيقيوم ضطَِهديكثريونَ م .  



  .أما شهاداتك فلم أِملْ عنها 

158قَتوم الغاِدرين رأيت،  

  .ألنهم مل يحفَظوا كلمتك 

159وصاياك بتي أحبأن انظُر.  

  .يارب، حسب رمحِتك أحِيين 

160قح كالِمك رأس،  

 دلكهِر كُلُّ أحكاِم عوإلَى الد.  

  ش 
  رؤساُء اضطَهدوين بال161

  سبٍب، 
  .وِمن كالِمك جِزع قَليب 

162أنا بكالِمك ِهجأبت  

  .كمن وجد غَنيمةً واِفرةً 

163هوكِرهت الكَِذب ضتأبغ،  

  .أما شريعتك فأحببتها 

  ع مراٍت يف النهاِر سبحتكسب164

 دلكعلَى أحكاِم ع.  

165 ،ِتكريعي شزيلَةٌ ملُِحبةٌ جسالم  
  .وليس هلُم معثَرةٌ 

166بيار كالصخ توجر،  

 ِملتع صاياكوو.  

167هاداِتكفسي شن ِفظَتح،  

  .وأُِحبها ِجدا 

168هاداِتكوش وصاياك ِفظتح،  

 كقي أمامألنَّ كُلَّ طُر.  

  ت 
169بيار راخي إلَيكبلُغْ صلي .  

  .حسب كالِمك فهمين 

170ِتكضريت إلَى حلْ ِطلبدخلت.  



  .ككلمِتك نجين 

  تنبع شفَتاي تسبيحا171

 كين فرائضلَّمتإذا ع.  

172ي لساين بأقوالكنغي،  

  . وصاياك عدلٌألنَّ كُلَّ 

  ،لتكُن يدك ملَعونيت173

 وصاياك رتين اختألن .  
174بيار الِصكإلَى خ قتاشت،  

  .وشريعتك هي لَذَّيت 

175كحبسفسي وتن حيلت،  

  .وأحكامك لتِعني 

  .ضلَلت، كشاٍة ضالٍَّة176

 وصاياك ي مل أنسألن ،كبدع اطلُب.  

  املَزمور اِملئَةُ والِعشرونَ
  ترنيمةُ املَصاِعِد  
1ختريف ضيقي ص إلَى الرب  

  .فاستجاب يل 

  ،يارب، نج نفسي ِمن ِشفاِه الكَِذِب2

  .ٍِّمن لساِن ِغش 

3عطيكماذا ي  

  وماذا يزيد لك لسانُ الِغش؟ 

  ِسهام جباٍر مسنونة4ً

 مِر الرِممع جت.  

5يت يف ماِشكربويلي لغ،  

 كَين يف خياِم قيدارلس !  
  طالَ علَى نفسي سكَنها6

  .مع مبِغِض السالِم 

7أنا سالم،  

  .وحينما أتكلَّم فهم للحرِب 



  املَزمور اِملئَةُ واحلادي والِعشرونَ
  ترنيمةُ املَصاِعِد

  ،أرفَع عيني إلَى اِجلبال1

 وينِمنيثُ يأيت عح !  

2 ،ِعنِد الرب يت ِمنعونم  
  .صاِنِع السماواِت واألرِض 

 ال3
  .يدع ِرجلك تِزلُّ

 ال 
حاِفظُك سنعي.  

4ناموال ي سنعال ي هإن  

  .حاِفظُ إسرائيلَ 

5حاِفظُك الرب.  

  .الرب ِظلٌّ لك عن يِدك اليمنى 

6 الشمس كهاِرال تضِربيف الن،  

  . وال القَمر يف اللَّيل 
  .ٍّالرب يحفَظُك ِمن كُلِّ شر7

 كفسحفَظُ ني.  

8خولكود كروجحفَظُ خي الرب  

  .ِمن اآلنَ وإلَى الدهِر 

  املَزمور اِملئَةُ والثّاين والِعشرونَ
  لداود. ترنيمةُ املَصاِعِد 

 :فِرحت بالقائلني يل1

  ."نذهب ِّإلَى بيِت الرب" 

  تِقف أرجلُنا يف أبواِبِك2

 ليمشيا أور.  

  أورشليم املَبنية3ُ

  ،كمدينٍة متِصلٍَة كُلِّها 

  ِّ،حيثُ صِعدِت األسباطُ، أسباطُ الرب4



  ،شهادةً إلسرائيلَ 

  .ِّليحمدوا اسم الرب  

5ِت الكَراسيواست هناك هللقَضاِءألن ،  
 

 ديِت داوب كراسي.  

6ليمشةَ أوراسألوا سالم: 

  .ليستِرح مِحبوِك" 

  ،ليكُن سالم يف أبراِجِك7

  ."راحةٌ يف قُصوِرِك 

  ِمن أجل إخويت وأصحايب8

 بِك:"ألقولَن سالم".  

  ِمن أجل بـيِت الرب إلَِهنا9

  .ألتِمس لِك خريا 

  ور اِملئَةُ والثّالثُ والِعشرونَاملَزم
  ترنيمةُ املَصاِعِد

1يينع فَعتر إلَيك  

  .يا ساِكنا يف السماواِت 

  هوذا كما أنَّ عيونَ العبيِد2

 ِتِهمأيدي ساد حون،  

  ،كما أنَّ عينِي اجلاريِة نحو يِد سيدِتها

  هكذا عيوننا نحو الرب إلَِهنا 

  .تى يترأَّف علَيناح  

  ،ارحمنا يارب ارحمنا3

  .ألننا كثريا ما امتألنا هوانا 

  كثريا ما شِبعت أنفُسنا4

 رحينيزِء املُسته ِمن  

  كِبرينِة املُستوإهان.  

  املَزمور اِملئَةُ والراِبع والِعشرونَ
  لداود. ترنيمةُ املَصاِعِد



  ."ب الذي كانَ لنالَوال الر"1

  :ليقُلْ إسرائيلُ 

  لَوال الرب الذي كانَ لنا"2

  ،ِعند ما قام الناس علَينا 

  إذًا البتلَعونا أحياًء3

  ،ِعند احِتماِء غَضِبِهم علَينا 

4فَتنا املياهرإذًا لَج،  

  .لَعبر السيلُ علَى أنفُِسنا 

  ا إذًا لَعبرت علَى أنفُِسن5
  ."املياه الطّاميةُ 

6الرب كبارم  

 ةً ألسناِنِهمسلمنا فريسالذي مل ي.  

  انفَلَتت أنفُسنا ِمثلَ العصفوِر7

 ادينيالص فخ ِمن.  

  .الفَخ انكَسر، ونحن انفَلَتنا  

  ِّ،عوننا باسِم الرب8

 اِنِع السماواِت واألرضالص .  
  ةُ واخلاِمس والِعشرونَاملَزمور اِملئَ

  ترنيمةُ املَصاِعِد

  ِّاملُتوكِّلونَ علَى الرب1

  ،ِمثلُ جبل ِصهيونَ 

ععزالذي ال يتز،  

  .بل يسكُن إلَى الدهِر 

  ،أورشليم اِجلبالُ حوهلا2

  والرب حولَ شعِبِه 

  . ِمن اآلنَ وإلَى الدهِر  
 ألنه ال3

ع ِقرصا األشراِرتست  

 يقنيدصيِب الصعلَى ن،  



  لكَيال يمد الصديقونَ

  .أيديهم إلَى اإلِمث 

4احلنيإلَى الص ،بيار أحِسن  

  .وإلَى املُستقيمي القُلوِب  

  أما العاِدلونَ إلَى طُرٍق معوجٍة5

  . فيذِهبهم الرب مع فعلَِة اإلِمث 
  .ى إسرائيلَسالم علَ  

  املَزمور اِملئَةُ والساِدس والِعشرونَ
  ترنيمةُ املَصاِعِد 

  ،عندما رد الرب سيب ِصهيون1َ

 ِصرنا ِمثلَ احلاملني.  

  ،حينئٍذ امتألت أفواهنا ِضحكًا2

  .وألِسنتنا ترنما 

  :حينئٍذ قالوا بني اُألمِم
 "الع ظَّمقد ع لَ مع هؤالِءإنَّ الربم".  

  ،عظَّم الرب العملَ معنا3

 وِصرنا فِرحني.  

  ،اردد يارب سبينا4

  .ِمثلَ السواقي يف اجلَنوِب 

  الذين يزرعونَ بالدموِع5

  .يحصدونَ باالبِتهاِج 

  الذّاِهب ذَهابا بالبكاِء 6
  ،حاِمالً ِمبذَر الزرِع 

جيُء بالتجيئًا يِممنر  

 همزحاِمالً ح.  

  املَزمور اِملئَةُ والساِبع والِعشرونَ
  لسلَيمانَ. ترنيمةُ املَصاِعِد 

1يتالب ِنب الربإنْ مل ي،  

  .فباِطالً يتعب البناؤونَ 



  إنْ مل يحفَِظ الرب املدينةَ، 
 احلاِرس رسهفباِطالً ي.  

  ،روا إلَى القياِمباِطلٌ هو لكُم أنْ تبك2ِّ

 اجلُلوس رينخمؤ،  

  .آِكلني خبز األتعاِب

  .لكنه يعطي حبيبه نوما 

  ِّ،هوذا البنونَ مرياثٌ ِمن ِعنِد الرب3

  .ثَمرةُ البطِن أُجرةٌ 

  كِسهاٍم بيِد جباٍر، 4
  .هكذا أبناُء الشبيبِة 

5ِمنه هتعبأل جــى للذي مطوبم.  

 .ال يخزونَ بل يكلِّمونَ األعداَء يف الباِب 

  املَزمور اِملئَةُ والثّاِمن والِعشرونَ
  ترنيمةُ املَصاِعِد 

1قي الربيت نــى لكُلِّ مطوب،  

  .ويسلُك يف طُرِقِه

2 ،يكدي بتأكُلُ تع كألن  
 لك ريوخ طوباك.  

  ِمرٍةامرأتك ِمثلُ كرمٍة مث3

 يِتكواِنِب بيف ج.  

  بنوك ِمثلُ غُروِس الزيتوِن

 ِتكولَ مائدح.  

  هكذا يبارك الرجل4ُ

 قي الرباملُت.  

  ،يباِركُك الرب ِمن ِصهيون5َ

 ريخ بِصروت ياِتكاِم حكُلَّ أي ليمشأور،  

6نيكين بى بروت.  

  .سالم علَى إسرائيلَ 

  املَزمور اِملئَةُ والتاِسع والِعشرونَ



  ترنيمةُ املَصاِعِد 

  ."كثريا ما ضايقوين منذُ شبايب"1

  :ليقُلْ إسرائيلُ 

  ،كثريا ما ضايقوين منذُ شبايب"2

 قِدروا علَيلكن مل ي .  
  .علَى ظَهري حرثَ احلُراث3ُ

 مهلوا أتالمطَو".  

4يقِصد الرب.  

  .قَطَع ربطَ األشراِر 

  فليخز وليرتد إلَى الوراِء5

  .كُلُّ مبِغضي ِصهيونَ 

  ليكونوا كعشِب السطوِح6

 قلَعقَبلَ أنْ ي سيبالذي ي،  

 الذي ال7

 ِمنه كفَّه مألَُ احلاِصدي  
 وال 

هِحضن مزاملُح.  

 وال8

 :يقولُ العاِبرونَ

 " كَةُ الربربعلَيكُم.  

  ."ِّباركناكُم باسِم الرب  

  املَزمور اِملئَةُ والثَّالثونَ
  ترنيمةُ املَصاِعِد 

1ختراألعماِق ص ِمن  

 بيار إلَيك.  

  . يارب، امســـــــع صويت2
  لتكُن أُذُناك مصغيتِني 

  .إلَى صوِت تضرعايت  

3ـَـــام   ، ياربإنْ كُنت تراِقب اآلثـ



  يا سيد، فمن يِقف؟ 

  .ألنَّ ِعندك املَغِفرة4َ

 ِمنك خافي لكَي.  

5بيار كظَرتفسي. انتن تظَرانت،  

 وتجوبكالِمِه ر .  
6الرب ِظرفسي تـنــتن  

 بحالص املُراِقبني ِمن أكثَر.  

  بحالص املُراِقبني ِمن أكثَر.  

  ،يرج إسرائيلُ الربل7

  ألنَّ ِعند الرب الرمحةَ 

  ى كثريِفد هوِعند،  

  وهو يفدي إسرائيل8َ

  .ِمن كُلِّ آثــــاِمِه 

  املَزمور اِملئَةُ واحلادي والثَّالثونَ
  لداود. ترنيمةُ املَصاِعِد

  ،يارب، مل يرتِفع قَليب1

 ينايعل عومل تست،  

  ،أسلُك يف العظائِمومل 

  .وال يف عجائب فوقي 

  بل هدأت وسكَّت نفسي2

  .كفَطيٍم نحو أُمِه 

  .نفسي نحوي كفَطيٍم  

3 إسرائيلُ الرب رجلي  
  .ِمن اآلنَ وإلَى الدهِر 

  املَزمور اِملئَةُ والثّاين والثَّالثونَ
  ترنيمةُ املَصاِعِد 

1 بيار اُذكُردداو،  

  .كُلَّ ذُلِِّه 

  ِّ،كيف حلَف للرب2



 زيِز يعقوبلع ذَرن:  

  .ال أدخلُ خيمةَ بييت"3

  . ال أصعد علَى سريِر ِفراشي 
4يينا لعال أُعطي وسن،  

  ،وال نوما ألجفاين 

  ِّ،أو أِجد مقاما للرب5

 زيِز يعقوبا لعسكَنم".  

  . يف أفراتةَهوذا قد ِمسعنا بِه6

  .وجدناه يف حقول الوعِر 

  .لندخلْ إلَى مساِكِنِه"7

  ."لنسجد ِعند موِطئ قَدميِه 

8 ،ِتكإلَى راح بيار قُم  
 كِعز وتابوت أنت.  

9سونَ الِبرلبي كتنكَه،  

  .وأتقياؤك يهِتفونَ 

 ِمن أجل داود عبِدك ال10

دتر  

 سيِحكم وجه.  

 أقسم الرب لداود باحلَق ال11

عنه رِجعي: 

 "كلُ علَى كُرسيأجع طِنكِة برثَم ِمن.  
 
  إنْ حِفظَ بنوك عهدي وشهادايت12

  ،اليت أُعلِّمهم إياها 

  فبنوهم أيضا إلَى األبِد

 كجلسونَ علَى كُرسيي".  

  .اختار ِصهيونَألنَّ الرب قد 13

 ا لهسكَنهاها ماشت:  

  .هِذِه هي راحيت إلَى األبِد"14



  .ههنا أسكُن ألني اشتهيتها 

  .طَعامها أُباِرك بركَة15ً

  .مساكينها أُشِبع خبزا 

  ،كَهنتها أُلِبس خالصا16

  .وأتقياؤها يهِتفونَ هتافًا 

  .لداودهناك أُنِبت قَرنا 17

  .رتبت ِسراجا ملَسيحي 

  ،أعداَءه أُلِبس ِخزيا18

 إكليلُه زِهروعلَيِه ي".  

  املَزمور اِملئَةُ والثّالثُ والثَّالثونَ
  لداود. ترنيمةُ املَصاِعِد

  هوذا ما أحسن وما أمجل1َ

  !أنْ يسكُن اإلخوةُ معا 

  ، الرأِسِمثلُ الدهِن الطَّيِب علَى2

  ،الناِزل علَى اللِّحيِة، حليِة هارونَ 

  .الناِزل إلَى طَرِف ثياِبِه  

  ِمثلُ ندى حرمونَ 3
  .الناِزل علَى جبل ِصهيونَ 

  ،ألنه هناك أمر الرب بالبركَِة

  .حياٍة إلَى األبِد 

  املَزمور اِملئَةُ والراِبع والثَّالثونَ
  املَصاِعِدترنيمةُ  

1هوذا باِركوا الرب  

  ِّ،يا مجيع عبيِد الرب 

  . الواِقفني يف بـيِت الرب باللَّيايل 
  ،ارفَعوا أيديكُم نحو القُدِس2

 وباِركوا الرب.  

  ،يباِركُك الرب ِمن ِصهيون3َ

 السماواِت واألرض اِنعالص.  



  الثونَاملَزمور اِملئَةُ واخلاِمس والثَّ
  .ِّسبحوا اسم الرب. هلِّلويا1

  ِّ،سبحوا يا عبيد الرب 

2 ،يِت الربيف ب الواِقفني  
  .يف دياِر بيِت إلَِهنا 

  .سبحوا الرب ألنَّ الرب صاحل3ٌ

 لوح موا الِمسِه ألنَّ ذاكنر.  

  ،ألنَّ الرب قد اختار يعقوب لذاِتِه4

 ِتِهوإسرائيلَ خلاص.  

5عظيم أنَّ الرب فتري أنا قد عألن،  

  .وربنا فوق مجيِع اآلهلَِة 

6 عنص يف السماواِت ويف األرِض  كُلَّ ما شاَء الرب،  

  .يف الِبحاِر ويف كُلِّ اللُّجِج  

  .املُصِعد السحاب ِمن أقاصي األرِض7

  .الصاِنع بروقًا للمطَِر 

  .ج الريِح ِمن خزائِنِهاملُخِر  

8ِمصر أبكار برالذي ض  

  . ِمن الناِس إلَى البهائِم 
9يف وسِطِك يا ِمصر جائبلَ آياٍت وعأرس،  

  .علَى ِفرعونَ وعلَى كُلِّ عبيِدِه 

  ،الذي ضرب أُمما كثرية10ً

 :وقَتلَ ملوكًا أِعزاَء 

11نياألموري لكسيحونَ م،  

  ،وعوج ملك باشانَ 

  .وكُلَّ ممالِك كنعانَ  

  وأعطَى أرضهم مرياثًا، 12
  .مرياثًا إلسرائيلَ شعِبِه 

  .يارب، امسك إلَى الدهِر13

  .يارب، ِذكرك إلَى دوٍر فدوٍر 



14هعبش ديني ألنَّ الرب،  

 شِفقبيِدِه يوعلَى ع.  

  ،ضةٌ وذَهبأصنام اُألمِم ِف15

  .عملُ أيدي الناِس 

 هلا أفواه وال16

تـتكلَّم.  

 هلا أعين وال 

بِصرت.  

 هلا آذانٌ وال17

عتسم.  

 فَسليس يف أفواِهها ن كذلك!  

  ،ِمثلها يكونُ صاِنعوها18

  .وكُلُّ من يتِكلُ علَيها 

19إسرائيلَ، باِركوا الرب يتيا ب.  

  يتيا بهارونَ، باِركوا الرب.  

20الوي، باِركوا الرب يتيا ب.  

 باِركوا الرب ،يا خائفي الرب.  

  ،مبارك الرب ِمن ِصهيون21َ

 ليمشيف أور اِكنلِّلويا. السه.  

  املَزمور اِملئَةُ والساِدس والثَّالثونَ
  ،ِامحدوا الرب ألنه صاحل1ٌ

  .بِد رمحتهألنَّ إلَى األ 

  ،امحدوا إلَه اآلهلَِة2

 همحتألنَّ إلَى األبِد ر .  
  ،امحدوا رب األرباِب3

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

4هوحد الِعظام جائبالع اِنعالص،  

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الصاِنع السماواِت بفَهٍم5



 تمحألنَّ إلَى األبِد ره.  

  ،الباِسطَ األرض علَى املياِه6

  .إلَى األبِد رمحته ألنَّ 

  ،الصاِنع أنوارا عظيمة7ً

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الشمس حلُكِم النهاِر8

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،القَمر والكَواِكب حلُكِم اللَّيل9

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الذي ضرب ِمصر مع أبكاِرها10

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر .  
11وسِطِهم إسرائيلَ ِمن جوأخر،  

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،بيٍد شديدٍة وِذراٍع ممدودٍة12

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الذي شق حبر سوٍف إلَى شقٍَق13

 ألنَّ إلَى األبِد رهتمح.  

  وعبر إسرائيلَ يف وسِطِه، 14
 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،ودفَع ِفرعونَ وقوته يف حبِر سوٍف15

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الذي سار بشعِبِه يف البريِة16

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الذي ضرب ملوكًا عظَماَء17

  .  إلَى األبِد رمحتهألنَّ 
  ،وقَتلَ ملوكًا أِعزاَء18

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

19نياألموري لكسيحونَ م،  

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  



  ،وعوج ملك باشان20َ

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،وأعطَى أرضهم مرياثًا21

 تمحألنَّ إلَى األبِد ره.  

  ،إلسرائيلَ عبِدِه مرياثًا22

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الذي يف مذَلَِّتنا ذَكَرنا23

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،ونجانا ِمن أعدائنا24

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،الذي يعطي خبزا لكُلِّ بشٍر25

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  ،إلَه السماواِت امحدوا26

 هتمحألنَّ إلَى األبِد ر.  

  املَزمور اِملئَةُ والساِبع والثَّالثونَ
  ،علَى أاِر باِبلَ هناك جلَسنا1

  .بكَينا أيضا عندما تذَكَّرنا ِصهيونَ 

  علَى الصفصاِف يف وسِطها2

  .علَّقنا أعوادنا 

  ألنه هناك سألَنا3

 ٍة، الذينترنيم نا كالموسب   
ا قائلنيحذِّبونا سألونا فرعوم: 

  ."رنموا لنا ِمن ترنيماِت ِصهيونَ" 

  ِّكيف نرنم ترنيمةَ الرب4

  يف أرٍض غَريبٍة؟ 

5ليمشِك يا أورسيتإنْ ن،  

  !تنسى يميين 

  ،ليلتِصق لساين حبنكي إنْ مل أذكُرِك6

  فَضلْ أورشليم إنْ مل أُ 



 !علَى أعظَِم فرحي  

7ليمشأور يوم ين أدوملب بيار اُذكُر،  

 وا:"القائلنيدوا، هده  

  ."حتى إلَى أساِسها  

  ،يابنت باِبلَ املُخربة8َ

  طوبــى ملَن يجازيِك جزاَءِك 

  !الذي جازيـِتنا  

  طوبــى ملَن يمِسك أطفالِك 9
 !ويضِربِ م الصخرةَ 

  املَزمور اِملئَةُ والثّاِمن والثَّالثونَ
 دلداو  

  .أمحدك ِمن كُلِّ قَليب1

 لك مناآلهلَِة أُر امقُد.  

2يف هيكل قُدِسك دأسج،  

 قِّكوح ِتكمحعلَى ر كامس دوأمح،  

تك علَى كُلِّ اِمسككلم ظَّمتقد ع كألن.   
  .يف يوم دعوتك أجبتين3

  .شجعتين قوةً يف نفسي 

  ،يحمدك يارب كُلُّ ملوِك األرِض4

إذا ِمسعوا كلماِت فِمك.  

  ِّ،ويرنمونَ يف طُرِق الرب5

 عظيم الرب جدألنَّ م.  

6واِضعى املُترعاٍل وي ألنَّ الرب،  

  . ه ِمن بعيٍدأما املُتكبر فيعِرفُ 
  .إنْ سلكت يف وسِط الضيِق تحِيين7

 كدي ِب أعدائي متُدعلَى غَض،  

  كمينين يلِّصخوت.  

  .الرب يحامي عني8

  .يارب، رمحتك إلَى األبِد 



 عن أعمال يديك ال  

  .تتخلَّ

  املَزمور اِملئَةُ والتاِسع والثَّالثونَ
  مزمور. لداود. ِم املُغننيإلما 

  يارب، قد اختبرتين1

  .وعرفتين 

  .أنت عرفت جلوسي وقيامي2

  .فِهمت ِفكري ِمن بعيٍد 

3يتضي ذَرربسلكي ومم،  

 فترقي عوكُلَّ طُر.  

  ،ألنه ليس كلمةٌ يف لساين4

  . إال وأنت يارب عرفتها كُلَّها 
  ،ِمن خلٍف وِمن قُداٍم حاصرتين5

 كدي علَي لتعوج.  

  ،عجيبةٌ هِذِه املَعِرفَة6ُ

 فوقي ارتفَعت، ال 

  .أستطيعها

  أين أذهب ِمن روِحك؟7

  وِمن وجِهك أين أهرب؟ 

8 ،هناك إلَى السماواِت فأنت ِعدتإنْ ص  
  .توإنْ فرشت يف اهلاويِة فها أن 

  ،إنْ أخذت جناحِي الصبِح9

  ،وسكَنت يف أقاصي البحِر 

10كدديين ي اأيض فهناك  

 كمينمِسكُين يوت.  

11ةُ تغشاين:"فقُلتما الظُّلمإن".  

  !فاللَّيلُ يضيُء حويل 

 الظُّلمةُ أيضا ال12

ظلمت يكلَد،  



  .واللَّيلُ ِمثلَ النهاِر يضيُء 

  ورِة هكذا النكالظُّلم.  

13يتكُلي يتناقـت أنت كألن.  

  .نسجتين يف بطِن أُمي 

  .أمحدك ِمن أجل أني قد امتزت عجبا14

 ةٌ هي أعمالُكجيبع،  

  .ونفسي تعِرف ذلك يقينا  

  ختتِف عنك ِعظامي مل15

  ،حينما صِنعت يف اخلَفاِء 

  .ورِقمت يف أعماِق األرِض  

  ،رأت عيناك أعضائي16

 تروتص يوم تكُــلُّها كُِتب ويف ِسفِرك،  

  .إذ مل يكُن واِحد ِمنها  

  !ما أكرم أفكارك يا اَُهللا ِعندي17

  !ما أكثَر جملَتها 

  .إنْ أُحِصها فهي أكثَر ِمن الرمل18

 عدوأنا ب يقَظتاستمعك .  

  .لَيتك تقتلُ األشرار يا اَُهللا19

  .فيا ِرجالَ الدماِء، ابعدوا عني 

  ،الذين يكلِّمونك باملَكِر ناِطقني بالكِذِب20

 كم أعداؤه.  

21بيار بِغضيكم أال أُبِغض،  

  وأمقُت مقاِوميك؟  
22مهضتا أبغا تامغضب.  

  .صاروا يل أعداًء 

  .اختِبرين يااَُهللا واعِرف قَليب23

  .امتِحني واعِرف أفكاري 

  ،وانظُر إنْ كانَ يفَّ طَريق باِطل24ٌ

  .واهِدين طَريقًا أبديا 



  املَزمور اِملئَةُ واألربعونَ
 نينإلماِم املُغ. دلداو زمورم  

  .ِّأنِقذين يارب ِمن أهل الشر1

  .لِم احفَظينِمن رجل الظُّ 

2مِروٍر يف قُلويتفَكَّرونَ بش الذين.  

  .اليوم كُلَّه يجتِمعونَ للِقتال 

  .سنوا ألِسنتهم كحيٍة3

 ِشفاِهِهم ةُ اُألفعواِن حتتمح .ِساله.  

  . احفَظين يارب ِمن يدِي الشريِر4
  .ِمن رجل الظُّلِم أنِقذين 

  .فَكَّروا يف تعثِري خطوايتالذين ت  

  .أخفَى يل املُستكِبرونَ فخا وِحباال5ً

  .مدوا شبكَةً جباِنِب الطريِق 

  .ِساله. وضعوا يل أشراكًا  

6للرب إلَهي:"قُلت أنت".  

  . أصِغ يارب إلَى صوِت تضرعايت 
  ،يارب السيد، قوةَ خالصي7

  . يوِم الِقتالظَلَّلت رأسي يف 

 ال8
  .تعِط يارب شهواِت الشريِر

 ال 
هقاِصدم حجنفَّعونَ. تيتر .ِساله.  

  أما رؤوس املُحيطني يب9

 طِّيِهمغي قاُء ِشفاِهِهمفش.  

10مرج سقُطْ علَيِهملي .  
  ،ليسقَطوا يف الناِر 

 ويف غَمراٍت فال  

  .يقوموا

  . لساٍن ال يثبت يف األرِضرجل11ُ



  .رجلُ الظُّلِم يصيده الشر إلَى هالِكِه 

  قد علمت أنَّ الرب يجري12

 ا للبائسنيقساكِني وحا للمكمح.  

13كدونَ امسحميقونَ يدما الصإن .  
 ِتكضرجلسونَ يف حقيمونَ ياملُست.  

  دي واألربعونَاملَزمور اِملئَةُ واحلا
 دلداو زمورم  

1خترص إلَيك ،بيار.  

 إلَي أصِغ إلَى صويت. أسِرع  

  إلَيك خما أصر ِعند. 

 2كامخوِر قُداليت كالبص ِقمستلت.  

  .ليكُن رفع يدي كذَبيحٍة مسائيٍة 

  .اجعلْ يارب حاِرسا لفَمي3

 فَتش احفَظْ بابي.  

 ال4
  ،تِملْ قَليب إلَى أمٍر رديٍء

  ،ألتعلَّلَ بِعلَل الشر مع أُناٍس فاِعلي إٍمث 

  فائِسِهمن وال آكُلْ ِمن.  

  ليضِربين الصديق فرمحةٌ، 5
  .وليوبخين فزيت للرأِس 

  .ال يأبى رأسي

 صائِبِهميف م عداليت بألنَّ ص.  

6حِةقد انطَرخرعلَى الص ِمن مهقُضات ،  

  .وِمسعوا كلمايت ألنها لَذيذَةٌ 

7األرض قشوي فلَحي نكم،  

  .تبددت ِعظامنا ِعند فِم اهلاويِة 

8ينايع بيار ديا سي إلَيك هألن .  
 يتماحت ال. بك 

  .تفِرغْ نفسي



9الذي قد ن الفَخ يلاحفَظين ِمن بوهص،  

  .وِمن أشراِك فاِعلي اإلِمث 

10يف ِشباِكِهم سقُِط األشرارلي  

  .حتى أجنو أنا بالكُلِّيِة 

  املَزمور اِملئَةُ والثّاين واألربعونَ
  صالةٌ. قَصيدةٌ لداود لَما كانَ يف املَغارِة 

1خأصر بصويت إلَى الرب.  

 رضأت بصويت إلَى الربع.  

2كوايش هأمام أسكُب.  

 أُخِبر هامقُد بضيقي.  

  ،ِعند ما أعيت روحي يف3َّ

  .وأنت عرفت مسلكي 

  .يف الطريِق اليت أسلُك أخفَوا يل فخا 
4مِني وأبِصرإلَى الي انظُر،  

 فليس يل عاِرف.  

ي املَناصنع باد.  

  .ليس من يسألُ عن نفسي 

5بيار إلَيك خترص.  

 لجإي:"قُلتم أنت،  

  ."نصييب يف أرِض األحياِء  

  ،أصِغ إلَى صراخي6

  .ألني قد تذَلَّلت ِجدا 

 ،ضطَِهديم ين ِمنجن  
  .ألنهم أشد ِمني 

  ،أخِرج ِمن احلَبِس نفسي7

 حميِد اِمسكلت.  

  ،الصديقونَ يكتِنفونين

 إلَي حِسنت كألن.  

  املَزمور اِملئَةُ والثّالثُ واألربعونَ



دلداو زمورم  

  ،يارب، امسع صاليت1

  . وأصِغ إلَى تضرعايت 
  دلكيل، بع ِجباست ِتكبأمان.  

 وال2

بِدكِة مع علْ يف املُحاكَمتدخ،  

 يح كامقُد ررلن يتب هفإن.  

  .ألنَّ العدو قد اضطَهد نفسي3

  .سحق إلَى األرِض حيايت 

  أجلَسين يف الظُّلُماِت

  .ِمثلَ املوتى منذُ الدهِر 

  .أعيت يفَّ روحي4

  .حتَير يف داِخلي قَليب 

  .تذَكَّرت أيام الِقدِم5

 بكُلِّ أعمالك ِهلجت.  

  .بصنائِع يديك أتأملُ  

6بيدي إلَيك طتس،  

  .ِساله. نفسي نحوك كأرٍض ياِبسٍة 

7بأِجبين يار روحي. أسِرع تفني.  

 ال 
  حتجب وجهك عني، 

  .ِّفأُشِبه اهلاِبطني يف اجلُب  

  ،أِمسعين رمحتك يف الغداِة8

 كَّلتتو ي علَيكألن.  

  ،عرفين الطريق اليت أسلُك فيها

  .ألني إلَيك رفَعت نفسي 

9بأعدائي يار أنِقذين ِمن.  

 جأتالت إلَيك.  

10لَ ِرضاكلِّمين أنْ أعمع،  



  .ألنك أنت إلَهي 

  روحك الصاحلُ

  .يهديين يف أرٍض مستويٍة 

  .ِمن أجل اِمسك يارب تحييين11

  ،بعدلك تخِرج ِمن الضيِق نفسي 

  ،وبرمحِتك تستأِصلُ أعدائي12

  ،وتبيد كُلَّ مضاِيقي نفسي 

  كبدي أنا عألن.  

  والراِبع واألربعونَ املَزمور اِملئَةُ
 دلداو  

  ،مبارك الرب صخريت1

  الذي يعلِّم يدي الِقتالَ 

  وأصاِبعي احلَرب.  

  ،رمحيت وملجإي، صرحي ومنِقذي2

 كَّلتي والذي علَيِه تونِمج،  

  .املُخِضع شعيب حتيت  

3 ،ى تعِرفَهيٍء هو اإلنسانُ حتش أي ،بيار  
  أو ابن اإلنساِن حتى تفتِكر بِه؟ 

  .اإلنسانُ أشبه نفخة4ً

  . عاِبٍرأيامه ِمثلُ ِظلٍّ 

  .يارب، طأِطئْ مساواِتك وانِزل5

  .لَ فتدخناِملِس اِجلبا 

6مدهدروقًا وبب أبِرق.  

 موأزِعجه كأرِسلْ ِسهام.  

  . أرِسلْ يدك ِمن العالِء7
  ،أنِقذين ونجين ِمن املياِه الكثريِة 

  ِمن أيدي الغرباِء  

  ،الذين تكلَّمت أفواههم بالباِطل8

  .ويمينهم يمني كِذٍب 



9ةًيااَُهللا، أُرةً جديدترنيم لك من.  

 لك منِة أوتاٍر أُررباٍب ذاِت عشبر.  

  . املُعطي خالصا للملوِك10
  .املُنِقذُ داود عبده ِمن السيِف السوِء 

  ،أنِقذين ونجين ِمن أيدي الغرباِء11

  ،الذين تكلَّمت أفواههم بالباِطل 

  منيي مهمينكِذٍبوي .  

  لكي يكونَ بنونا ِمثلَ الغروِس الناميِة12

  .يف شبيبِتها 

  بناتنا كأعِمدِة الزوايا منحوتاٍت 
  .حسب بناِء هيكٍل 

  .أهراؤنا مآلنةً تفيض ِمن ِصنٍف فِصنٍف13

  .أغنامنا تنِتج أُلوفًا وِربواٍت يف شواِرِعنا 

  ، اقِتحام وال هجومال. بقَرنا محملَة14ً

  .وال شكوى يف شواِرِعنا 

  . طوبــى للشعِب الذي له كهذا15
 هإلَه عِب الذي الربــى للشطوب.  

  املَزمور اِملئَةُ واخلاِمس واألربعونَ
 دةٌ لداوتسبيح  

1يا إلَهي املَلك كأرفَع،  

  .وأُباِرك امسك إلَى الدهِر واألبِد 

2 يف كُلِّ يوٍم أُباِركُك،  

  .وأُسبح امسك إلَى الدهِر واألبِد
 
  ،عظيم هو الرب وحميد ِجدا3

  .وليس لعظَمِتِه اسِتقصاٌء 

4أعمالك حبسوٍر يإلَى د ورد،  

  .وجببروِتك يخِبرونَ 

5مِدكجِد حالل مجب  



 أهلَج جائِبكوأُموِر ع.  

  ،وِة مخاِوِفك ينِطقونَبق6

  .وبعظَمِتك أُحدثُ 

  ِذكر كثرِة صالِحك يبدونَ، 7
  .وبعدلك يرنمونَ 

8انٌ ورحيمنح باَلر،  

  .طَويلُ الروِح وكثري الرمحِة 

  ِّ،الرب صاحلٌ للكُل9

  .ومراِحمه علَى كُلِّ أعمالِه 

  ،لُّ أعمالكيحمدك يارب ك10ُ

 كأتقياؤ باِركُكوي.  

  مبجِد ملِكك ينِطقونَ، 11
ـِك يتكلَّمونَ    ،وجببروت

  ليعرفوا بين آدم قُدرتك12

 لِككالل مج جدوم.  

  ،ملكُك ملك كُلِّ الدهوِر13

  .وسلطانك يف كُلِّ دوٍر فدوٍر 

  ،طنياَلرب عاِضد كُلَّ الساِق14

 ننيكُلَّ املُنح مقَووم.  

  أعين الكُلِّ إياك تـترجى، 15
  .وأنت تعطيِهم طَعامهم يف حيِنِه 

16شِبعفت كدي حفتت  

  .كُلَّ حي ِرضى 

  ،الرب بار يف كُلِّ طُرِقِه17

  .ورحيم يف كُلِّ أعمالِه 

18ي لكُلِّ الذين قريب الربهدعون،  

  .ِّالذين يدعونه باحلَق 

  ،خائفيِه يعملُ ِرضى19

 مهلِّصخفي ،مهعرتض عسموي.  



  ،يحفَظُ الرب كُلَّ مِحبيِه20

  .ويهلك مجيع األشراِر 

  ،بتسبيِح الرب ينِطق فمي21

 وسالقُد هٍر امسشكُلُّ ب باِركولي  

  هِر واألبِدإلَى الد.  

  املَزمور اِملئَةُ والساِدس واألربعونَ
  سبحي. هلِّلويا1

 فسي الربيا ن.  

  ،أُسبح الرب يف حيايت2

  .وأُرنم إللَهي ما دمت موجودا 

 ال3
  ،تـتِكلوا علَى الرؤساِء

 وال

 علَى ابِن آدم حيثُ ال

هِعند الصخ.  

4روح جخرراِبِهتإلَى ت عودفي ه.  

 هأفكار لك فِسِهاليوِم ن يف ذلك .  
5هعينم يعقوب إلَه ــى ملَنطوب،  

  ،ورجاؤه علَى الرب إلَِهِه 

6اِنِع السماواِت واألرضالص،  

  .البحر وكُلَّ ما فيها 

  .احلاِفِظ األمانةَ إلَى األبِد  

7ظلومنيا للمكماملُجري ح،  

  .املُعطي خبزا للجياِع 

  . الرب يطلق األسرى  
  .الرب يفتح أعين العمِي8

 ننياملُنح مقَوي الرب.  

  يقنيدالص ِحبي الرب.  

  .الرب يحفَظُ الغرباَء9



  ،يعضد اليتيم واألرملَةَ 

  هجوعاألشراِر في ا طَريقأم.  

  ،يملك الرب إلَى األبِد10

  .هلِّلويا. يا ِصهيونُ إلَى دوٍر فدوٍر إلَهِك 

  املَزمور اِملئَةُ والساِبع واألربعونَ
1حوا الربسب،  

  .ألنَّ الترنم إللَِهنا صاحلٌ 

  .التسبيح الئق. ألنه ملذٌّ  

2ليمشبين أوري الرب.  

 نفيم عجمي إسرائيلَي.  

  ،القُلوِب يشفي املُنكَِسري3

 مهكسر رجبوي.  

  .يحصي عدد الكَواِكِب4

  .يدعو كُلَّها بأمساٍء 

  .عظيم هو ربنا، وعظيم القوِة5

  .لفَهِمِه ال إحصاَء 

  ،الرب يرفَع الودعاَء6

  .ويضع األشرار إلَى األرِض 

  .ٍدأجيبوا الرب حبم7

  . رنموا إللَِهنا بعوٍد 
  ،الكاسي السماواِت سحابا8

  ،املُهيئ لألرِض مطَرا 

  ،املُنِبِت اِجلبالَ عشبا  

  ،املُعطي للبهائِم طَعامها9

 خلِفراِخ الِغرباِن اليت تصر.  

  .ال يسر بقوِة اخلَيل10

  .ال يرضى بساقَِي الرجل 

11ى الربرضبأتقيائِهي ،  

 هتمحر اجنيبالر .  



12الرب ليمشحي يا أورسب،  

  .سبحي إلَهِك ياِصهيونُ 

  .ألنه قد شدد عواِرض أبواِبِك13

  .بارك أبناَءِك داِخلِك 

  ،الذي يجعلُ تخومِك سالما14

  .ويشِبعِك ِمن شحِم اِحلنطَِة 

  .األرِضيرِسلُ كلمته يف 15

 جري قَولها يا ِجدسريع .  
  ،الذي يعطي الثَّلج كالصوِف16

  .ويذَري الصقيع كالرماِد 

  .يلقي جمده كفُتاٍت17

  قُدام برِدِه من يِقف؟ 

  .يرِسلُ كلمته فيذيبها 18

 برِحيِه فتسيلُ املياه بهي.  

  ،يخِبر يعقوب بكلمِتِه19

  . وإسرائيلَ بفَرائِضِه وأحكاِمِه 
  ،مل يصنع هكذا بإحدى اُألمِم20

  .هلِّلويا. وأحكامه مل يعِرفوها 

  املَزمور اِملئَةُ والثاِمن واألربعونَ
  .سبحوا الرب ِمن السماواِت. هلِّلويا1

  .سبحوه يف األعايل 

  .سبحوه يا مجيع مالئكَِتِه2

  .يا كُلَّ جنوِدِه هسبحو 

3روالقَم ها الشمستحيِه يا أيسب.  

  .سبحيِه يا مجيع كواِكِب النوِر 

  ،سبحيِه يا مساَء السماواِت4

  .ويا أيتها املياه اليت فوق السماواِت 

  ِّلتسبِح اسم الرب5

 لقَتفخ رأم هألن،  



   واألبِد، وثَــبــتـها إلَى الدهِر6
 اهدعا فلن تـتدهلا ح عوض.  

  ،سبحي الرب ِمن األرِض7

  .يا أيتها التنانني وكُلَّ اللُّجِج 

8بابوالض الثَّلج ،دروالب ارالن،  

 هتةُ كلماِنعالعاِصفَةُ الص يحالر،  

  ،اِجلبالُ وكُلُّ اآلكاِم9

  كُلُّ األرِز، الشجر املُثِمر و 
  ،الوحوش وكُلُّ البهائِم10

  ،الدبابات والطُّيور ذَوات األجِنحِة 

  ،ملوك األرِض وكُلُّ الشعوِب11

  ،الرؤساُء وكُلُّ قُضاِة األرِض 

  ،األحداثُ والعذارى أيضا12

  ،الشيوخ مع الِفتياِن 

  ِّ،ليسبحوا اسم الرب13

  . تعالَى امسه وحدهألنه قد  
  .مجده فوق األرِض والسماواِت  

  ،وينِصب قَرنا لشعِبِه، فخرا جلميِع أتقيائِه14

  .لبين إسرائيلَ الشعِب القريِب إليِه 

  .هلِّلويا  

  املَزمور اِملئَةُ والتاِسع واألربعونَ
  غَنوا للرب ترنيمةً جديدةً، . هلِّلويا1

  .يحته يف جماعِة األتقياِءتسب 

  .ليفرح إسرائيلُ خبالِقِه2

 لِكِهمونَ مبنو ِصهيب ِهجبتلي.  

  .ليسبحوا امسه برقٍص3

 فبدموا لهنروعوٍد لي .  

  .ألنَّ الرب راٍض عن شعِبِه4

  .يجملُ الودعاَء باخلَالِص 



  . ليبتِهِج األتقياُء مبجٍد5
 ضاِجِعِهمموا علَى منرلي.  

6اِهللا يف أفواِهِهم نويهاتت،  

 ِدِهميِن يف يدذو ح وسيف.  

  ،ليصنعوا نقمةً يف اُألمِم7

  .وتأديباٍت يف الشعوِب 

  ،ألسِر ملوِكِهم بقُيوٍد8

  .وشرفائِهم بكُبوٍل ِمن حديٍد 

  . بليجروا ِمُِ احلُكم املَكتو9
  .هلِّلويا. كرامةٌ هذا جلميِع أتقيائِه 

  املَزمور اِملئَةُ واخلَمسونَ
  .سبحوا اَهللا يف قُدِسِه. هلِّلويا1

  .سبحوه يف فلِك قوِتِه 

  .سبحوه علَى قواِتِه2

  .سبحوه حسب كثرِة عظَمِتِه 

  .سبحوه بصوِت الصوِر3

  .سبحوه برباٍب وعوٍد 

4فبد حوهقٍصسبور .  

  .سبحوه بأوتاٍر وِمزماٍر 

  .سبحوه بصنوِج التصويِت5

  .سبحوه بصنوِج اهلُتاِف 

  ِح الرببسٍة فلتمسلِّلويا. كُلُّ نه.  


