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طوبى للرجل الذي لم یسلك في مشورة االشرار وفي  1
 طریق الخطاة لم یقف وفي مجلس المستھزئین لم یجلس.

مسّرتھ وفي ناموسھ یلھج نھارا  إیوۇولكن في ناموس  2
فیكون كشجرة مغروسة عند مجاري المیاه. التي  3 ولیال.

تعطي ثمرھا في اوانھ. وورقھا ال یذبل. وكل ما یصنعھ 
كذلك االشرار لكنھم كالعصافة التي تذریھا  لیس 4 ینجح

لذلك ال تقوم االشرار في الدین وال الخطاة في  5 الریح.
یعلم طریق االبرار. اما  إیوۇوالن  6 جماعة االبرار.

   طریق االشرار فتھلك

قام  2 لماذا ارتّجت االمم وتفّكر الشعوب في الباطل. 2
وعلى  إیوۇوملوك االرض وتآمر الرؤساء معا على 

  لنقطع قیودھما ولنطرح عنا ربطھما 3 مسیحھ قائلین
  الساكن في السموات یضحك. الرب یستھزئ بھم. 4
اما انا  6 حینئذ یتكلم علیھم بغضبھ ویرجفھم بغیظھ. 5

اني اخبر  7 فقد مسحت ملكي على صھیون جبل قدسي
 . قال لي انت ابني. انا الیوم ولدتكإیوۇومن جھة قضاء 

طیك االمم میراثا لك واقاصي االرض ملكا اسألني فاع 8
تحطمھم بقضیب من حدید. مثل اناء خّزاف  9 لك.

فاآلن یا ایھا الملوك تعقلوا. تأدبوا یا قضاة  10 تكّسرھم
  بخوف واھتفوا برعدة. إیوۇواعبدوا  11 االرض.

قّبلوا االبن لئال یغضب فتبیدوا من الطریق النھ عن  12
   یع المتكلین علیھقلیل یتقد غضبھ. طوبى لجم

مزمور لداود حینما ھرب من وجھ ابشالوم ابنھ. یا  3
كثیرون  2 ما اكثر مضایقي. كثیرون قائمون علّي. إیوۇو

اما انت یا  3 یقولون لنفسي لیس لھ خالص بالھھ. ساله
بصوتي الى  4 فترس لي. مجدي ورافع رأسي. إیوۇو
انا  5 اصرخ فیجیبني من جبل قدسھ. ساله إیوۇو

ال  6 یعضدني. إیوۇوضطجعت ونمت. استیقظت الن ا
  اخاف من ربوات الشعوب المصطفین علّي من حولي.

. خّلصني یا الھي. النك ضربت كل اعدائي إیوۇوقم یا  7
الخالص.  إلیوۇو 8 على الفك. ھشمت اسنان االشرار.

   على شعبك بركتك. ساله

عند المام المغنین على ذوات االوتار. مزمور لداود.  4
دعائي استجب لي یا الھ بّري. في الضیق رحبت لي. 

یا بني البشر حتى متى  2 تراءف علّي واسمع صالتي
یكون مجدي عارا. حتى متى تحبون الباطل وتبتغون 

 إیوۇوقد مّیز تقّیھ.  إیوۇوفاعلموا ان  3 الكذب. ساله.
ارتعدوا وال تخطئوا. تكلموا في  4 یسمع عندما ادعوه.

اذبحوا ذبائح  5 ضاجعكم واسكتوا. ساله.قلوبكم على م
كثیرون یقولون من یرینا  6 إیوۇوالبر وتوكلوا على 

جعلت سرورا  7 .إیوۇوخیرا. ارفع علینا نور وجھك یا 
 في قلبي اعظم من سرورھم اذ كثرت حنطتھم وخمرھم.

 إیوۇوبسالمة اضطجع بل ایضا انام. النك انت یا  8
   منفردا في طمأنینة تسّكنني

 

المام المغنین على ذوات النفخ. مزمور لداود. لكلماتي  5
استمع لصوت دعائي  2 . تامل صراخي.إیوۇواصغ یا 

بالغداة تسمع  إیوۇویا  3 یا ملكي والھي الني الیك اصّلي.
النك انت  4 صوتي. بالغداة اوجھ صالتي نحوك وانتظر

ال یقف  5 لست الھا یسّر بالشر. ال یساكنك الشریر.
تھلك  6 ون قدام عینیك. ابغضت كل فاعلي االثم.المفتخر

  .إیوۇوالمتكلمین بالكذب. رجل الدماء والغش یكرھھ 
اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بیتك. اسجد في ھیكل  7

اھدني الى برك بسبب اعدائي.  إیوۇویا  8 قدسك بخوفك
النھ لیس في افواھھم صدق.  9 سّھل قدامي طریقك.

دنھم  10 مفتوح. ألسنتھم صقلوھا. جوفھم ھّوة. حلقھم قبر
یا هللا. لیسقطوا من مؤامراتھم بكثرة ذنوبھم طّوح بھم 

ویفرح جمیع المتكلین علیك. الى  11 النھم تمردوا علیك
النك  12 االبد یھتفون وتظللھم. ویبتھج بك محبو اسمك.

   . كانھ بترس تحیطھ بالرضاإیوۇوانت تبارك الصدّیق یا 

لى ذوات االوتار على القرار. مزمور المام المغنین ع 6
  ال توبخني بغضبك وال تؤدبني بغیظك. إیوۇولداود. یا 

 الن إیوۇوالني ضعیف . اشفني یا  إیوۇوارحمني یا  2
ونفسي قد ارتاعت جدا. وانت یا  3 عظامي قد رجفت

. نج نفسي. خّلصني من إیوۇوعد یا  4 فحتى متى إیوۇو
وت ذكرك. في الھاویة النھ لیس في الم 5 اجل رحمتك.
تعبت في تنھدي. اعّوم في كل لیلة  6 من یحمدك.

ساخت من الغم عیني.  7 سریري بدموعي اذّوب فراشي.
ابعدوا عني یا جمیع فاعلي  8 شاخت من كل مضایقيّ 

 إیوۇوسمع  9 قد سمع صوت بكائي. إیوۇواالثم. الن 
جمیع اعدائي یخزون  10 یقبل صالتي. إیوۇوتضرعي. 

   ون جدا. یعودون ویخزون بغتةویرتاع

بسبب كالم كوش  إلیوۇوشجویة لداود غناھا  7
الھي علیك توكلت. خلصني من كل  إیوۇو. یا البنیامیني

لئال یفترس كاسد نفسي  2 الذین یطردونني ونجني.
الھي ان كنت قد فعلت  إیوۇویا  3 ھاشما ایاھا وال منقذ

مي شرا ان كافأت مسال 4 ھذا ان وجد ظلم في یديّ 
فلیطارد عدو نفسي  5 وسلبت مضایقي بال سبب

ولیدركھا ولیدس الى االرض حیاتي ولیحط الى التراب 
بغضبك ارتفع على سخط  إیوۇوقم یا  6 مجدي. ساله

ومجمع القبائل  7 مضایقّي وانتبھ لي. بالحق اوصیت.
یدین الشعوب.  إیوۇو 8 یحیط بك فعد فوقھا الى العلى.

لینتھ  9 قي ومثل كمالي الذي فّي.كح إیوۇواقض لي یا 
شر االشرار وثبت الصدّیق. فان فاحص القلوب والكلى 

  ترسي عند هللا مخّلص مستقیمي القلوب 10 هللا البار.
ان لم  12 هللا قاض عادل والھ یسخط في كل یوم. 11

وسدد نحوه آلة  13 یرجع یحدد سیفھ. مدّ قوسھ وھّیأھا.
ھوذا یمخض باالثم.  14 الموت. یجعل سھامھ ملتھبة

كرا جّبا. حفره فسقط في الھوة  15 حمل تعبا وولد كذبا.
یرجع تعبھ على راسھ وعلى ھامتھ یھبط  16 التي صنع.

 إیوۇوحسب بره. وارنم السم  إیوۇواحمد  17 ظلمھ.
   العلي
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 إیوۇوالمام المغنین على الجتّیة. مزمور لداود. ایھا  8
حیث جعلت جاللك  سیدنا ما امجد اسمك في كل االرض

من افواه االطفال والرّضع اسست  2 فوق السموات.
اذا ارى  3 حمدا بسبب اضدادك لتسكیت عدّو ومنتقم

فمن  4 سمواتك عمل اصابعك القمر والنجوم التي كّونتھا
وتنقصھ  5 ھو االنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده.

ى تسلطھ عل 6 قلیال عن المالئكة وبمجد وبھاء تكللھ.
الغنم والبقر  7 اعمال یدیك. جعلت كل شيء تحت قدمیھ.

وطیور السماء وسمك البحر  8 جمیعا وبھائم البر ایضا.
سیدنا ما امجد اسمك  إیوۇوایھا  9 السالك في سبل المیاه.

   في كل االرض

المام المغنین. على موت االبن. مزمور لداود احمد  9
افرح وابتھج  2 بكل قلبي. احدث بجمیع عجائبك. إیوۇو

عند رجوع اعدائي الى  3 بك ارنم السمك ایھا العلي.
النك اقمت  4 خلف یسقطون ویھلكون من قدام وجھك.

  حقي ودعواي. جلست على الكرسي قاضیا عادال.
انتھرت االمم. اھلكت الشریر. محوت اسمھم الى  5

العدو تم خرابھ الى االبد. وھدمت مدنا.  6 الدھر واالبد.
فالى الدھر یجلس. ثبّت  إیوۇواما  7 فسھ.باد ذكره ن

وھو یقضي للمسكونة بالعدل. یدین  8 للقضاء كرسیھ
ملجأ للمنسحق.  إیوۇوویكون  9 الشعوب باالستقامة.

ویتكل علیك العارفون اسمك.  10 ملجأ في ازمنة الضیق.
الساكن  إلیوۇورنموا  11 إیوۇوالنك لم تترك طالبیك یا 

النھ  12 لشعوب بافعالھ.في صھیون. اخبروا بین ا
  مطالب بالدماء. ذكرھم. لم ینس صراخ المساكین

. انظر مذلتي من مبغضّي یا رافعي إیوۇوارحمني یا  13
لكي احدث بكل تسابیحك في  14 من ابواب الموت.

تورطت االمم  15 ابواب ابنة صھیون مبتھجا بخالصك
 تفي الحفرة التي عملوھا. في الشبكة التي اخفوھا انتشب

. قضاء امضى. الشریر إیوۇومعروف ھو  16 ارجلھم.
االشرار  17 یعلق بعمل یدیھ. ضرب االوتار. ساله

النھ ال  18 یرجعون الى الھاویة. كل االمم الناسین هللا.
ینسى المسكین الى االبد. رجاء البائسین ال یخیب الى 

. ال یعتّز االنسان. لتحاكم االمم إیوۇوقم یا  19 الدھر.
اجعل علیھم رعبا. لیعلم االمم انھم  إیوۇویا  20 قدامك.

   بشر. ساله

لماذا تقف بعیدا. لماذا تختفي في ازمنة  إیوۇویا  10
في كبریاء الشریر یحترق المسكین. یؤخذون  2 الضیق.

الن الشریر یفتخر بشھوات  3 بالمؤامرة التي فكروا بھا.
الشریر حسب  4 .إیوۇونفسھ. والخاطف یجدف یھین 

تثبت  5 مخ انفھ یقول ال یطالب. كل افكاره انھ ال الھ.تشا
سبلھ في كل حین. عالیة احكامك فوقھ. كل اعدائھ ینفث 

قال في قلبھ ال اتزعزع. من دور الى دور بال  6 فیھم.
فمھ مملوء لعنة وغشا وظلما. تحت لسانھ مشقة  7 سوء.
یجلس في مكمن الدیار في المختفیات یقتل  8 واثم.

یكمن في المختفى كاسد  9 ناه تراقبان المسكین.البري. عی
في عّریسھ. یكمن لیخطف المسكین. یخطف المسكین 

فتنسحق وتنحني وتسقط المساكین  10 بجذبھ في شبكتھ.
قال في قلبھ ان هللا قد نسي. حجب وجھھ. ال  11 ببراثنھ.

. یا هللا ارفع یدك. ال تنس إیوۇوقم یا  12 یرى الى االبد
لماذا اھان الشریر هللا. لماذا قال في قلبھ ال  13 المساكین.

قد رأیت النك تبصر المشقة والغم لتجازي  14 تطالب.
 بیدك. الیك یسلم المسكین امره. انت صرت معین الیتیم

 احطم ذراع الفاجر. والشریر تطلب شّره وال تجده. 15
 ملك الى الدھر واالبد بادت االمم من ارضھ. إیوۇو 16
. تثبت قلوبھم. تمیل إیوۇواء قد سمعت یا تأوه الودع 17

لحق الیتیم والمنسحق لكي ال یعود ایضا  18 اذنك
   یرعبھم انسان من االرض

توكلت. كیف  إیوۇوالمام المغنین. لداود. على  11
النھ ھوذا  2 تقولون لنفسي اھربوا الى جبالكم كعصفور.

 ياالشرار یمدون القوس. فّوقوا السھم في الوتر لیرموا ف
اذا انقلبت االعمدة فالصدیق  3 الدجى مستقیمي القلوب.

في السماء  إیوۇوفي ھیكل قدسھ.  إیوۇو 4 ماذا یفعل
 إیوۇو 5 كرسیھ. عیناه تنظران اجفانھ تمتحن بني آدم.

 یمتحن الصدّیق. اما الشریر ومحب الظلم فتبغضھ نفسھ.
یمطر على االشرار فخاخا نارا وكبریتا وریح السموم  6

عادل ویحب العدل. المستقیم  إیوۇوالن  7 كاسھم.نصیب 
   یبصر وجھھ

المام المغنین على القرار. مزمور لداود. خلص یا  12
النھ قد انقرض التقي النھ قد انقطع االمناء من بني  إیوۇو
یتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبھ بشفاه  2 البشر.

 جمیع الشفاه إیوۇویقطع  3 ملقة بقلب فقلب یتكلمون.
الذین قالوا بألسنتنا  4 الملقة واللسان المتكلم بالعظائم

من اغتصاب  5 نتجبر. شفاھنا معنا من ھو سید علینا
 .إیوۇوالمساكین من صرخة البائسین اآلن اقوم یقول 

كالم نقي  إیوۇوكالم  6 اجعل في وسع الذي ینفث فیھ
كفضة مصّفاه في بوطة في االرض ممحوصة سبع 

تحفظھم. تحرسھم من ھذا الجیل  ۇوإیوانتیا  7 مرات.
االشرار یتمشون من كل ناحیة عند ارتفاع  8 الى الدھر.

   االرذال بین الناس

 إیوۇوالمام المغنین. مزمور لداود. الى متى یا  13
الى  2 تنساني كل النسیان. الى متى تحجب وجھك عني.

متى اجعل ھموما في نفسي وحزنا في قلبي كل یوم. الى 
 إیوۇوانظر واستجب لي یا  3 عدّوي علّي. متى یرتفع

لئال یقول عدّوي  4 الھي. انر عینّي لئال انام نوم الموت.
اما  5 قد قویت علیھ. لئال یھتف مضایقي باني تزعزعت

اغني  6 انا فعلى رحمتك توكلت. یبتھج قلبي بخالصك.
   النھ احسن اليّ  إلیوۇو

بھ لیس الھ. المام المغنین. لداود. قال الجاھل في قل 14
 إیوۇو 2 فسدوا ورجسوا بافعالھم. لیس من یعمل صالحا.

من السماء اشرف على بني البشر لینظر ھل من فاھم 
الكل قد زاغوا معا فسدوا. لیس من یعمل  3 طالب هللا.

ألم یعلم كل فاعلي االثم الذین  4 صالحا لیس وال واحد
 5 لم یدعوا. إیوۇویأكلون شعبي كما یأكلون الخبز و

  ھناك خافوا خوفا الن هللا في الجیل البار.
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لیت من  7 ملجأه. إیوۇورأي المسكین ناقضتم الن  6
سبي شعبھ  إیوۇوصھیون خالص اسرائیل. عند رد 

   یھتف یعقوب ویفرح اسرائیل

من ینزل في مسكنك. من  إیوۇومزمور لداود. یا  15
السالك بالكمال والعامل الحق  2 یسكن في جبل قدسك.

الذي ال یشي بلسانھ وال  3 متكلم بالصدق في قلبھ.وال
  یصنع شرا بصاحبھ وال یحمل تعییرا على قریبھ.

لف . یحإیوۇووالرذیل محتقر في عینیھ ویكرم خائفي  4
فضتھ ال یعطیھا بالّربا وال یأخذ  5 للضرر وال یغیر

الرشوة على البريء. الذي یصنع ھذا ال یتزعزع الى 
   الدھر

  اود. احفظني یا هللا الني علیك توكلت.مذھبة لد 16
  انت سیدي. خیري ال شيء غیرك. إلیوۇوقلت  2
 القدیسون الذین في االرض واالفاضل كل مسّرتي بھم. 3
تكثر اوجاعھم الذین اسرعوا وراء آخر. ال اسكب  4

 إیوۇو 5 سكائبھم من دم. وال اذكر اسماءھم بشفتي.
حبال  6 نصیب قسمتي وكاسي. انت قابض قرعتي.

ابارك  7 وقعت لي في النعماء. فالمیراث حسن عندي
  الذي نصحني. وایضا باللیل تنذرني كلیتاي. إیوۇو

امامي في كل حین. النھ عن یمیني فال  إیوۇوجعلت  8
لذلك فرح قلبي وابتھجت روحي. جسدي  9 اتزعزع.

النك لن تترك نفسي في الھاویة.  10 ایضا یسكن مطمئنا.
تعّرفني سبیل الحیاة. امامك  11 یرى فسادا.لن تدع تقیّك 

   شبع سرور. في یمینك نعم الى االبد

للحق. انصت الى  إیوۇوصالة لداود. اسمع یا  17
من  2 صراخي اصغ الى صالتي من شفتین بال غش.

  قدامك یخرج قضائي. عیناك تنظران المستقیمات.
 جربت قلبي تعھدتھ لیال. محصتني. ال تجد فّي ذموما. 3

من جھة اعمال الناس فبكالم شفتیك انا  4 ال یتعدى فمي.
تمسكت خطواتي بآثارك  5 .تحفظت من طرق المعتنف

انا دعوتك النك تستجیب لي یا هللا.  6 فما زلت قدماي
مّیز مراحمك یا مخّلص  7 امل اذنك الّي. اسمع كالمي

احفظني مثل  8 المتكلین علیك بیمینك من المقاومین.
من وجھ االشرار  9 بظل جناحیك استرني حدقة العین.

  الذین یخربونني اعدائي بالنفس الذین یكتنفونني.
 قلبھم السمین قد اغلقوا. بافواھھم قد تكلموا بالكبریاء. 10
في خطواتنا اآلن قد احاطوا بنا. نصبوا اعینھم  11

مثلھ مثل االسد القرم الى  12 لیزلقونا الى االرض.
 إیوۇوقم یا  13 من في عّریسھاالفتراس وكالشبل الكا

من  14 تقدمھ. اصرعھ. نج نفسي من الشریر بسیفك
من اھل الدنیا. نصیبھم في حیاتھم.  إیوۇوالناس بیدك یا 

بذخائرك تمأل بطونھم. یشبعون اوالدا ویتركون فضالتھم 
اما انا فبالبر انظر وجھك. اشبع اذا  15 الطفالھم.

   استیقظت بشبھك

 

م بكال إیوۇوداود الذي كلم  إیوۇون. لعبد المام المغنی 18
من ایدي كل  إیوۇوالنشید في الیوم الذي انقذه فیھ  ھذا

  یا قوتي. إیوۇواحبك یا  اعدائھ ومن ید شاول. فقال
صخرتي وحصني ومنقذي. الھي صخرتي بھ  إیوۇو 2

 إیوۇوادعوا  3 احتمي. ترسي وقرن خالصي وملجإي.
اكتنفتني حبال الموت.  4 الحمید فاتخّلص من اعدائي.

حبال الھاویة حاقت بي.  5 وسیول الھالك افزعتني.
 إیوۇوفي ضیقي دعوت  6 اشراك الموت انتشبت بي.

والى الھي صرخت. فسمع من ھیكلھ صوتي وصراخي 
فارتجت االرض وارتعشت أسس  7 قدامھ دخل اذنیھ.

صعد دخان من  8 الجبال ارتعدت وارتجت النھ غضب.
طأطأ  9 مھ اكلت. جمر اشتعلت منھ.انفھ ونار من ف

ركب على  10 السموات ونزل وضباب تحت رجلیھ.
جعل الظلمة  11 كروب وطار وھف على اجنحة الریاح.

من  12 ستره حولھ مظلتھ ضباب المیاه وظالم الغمام.
ارعد  13 .الشعاع قدامھ عبرت سحبھ. برد وجمر نار

ر من السموات والعلي اعطى صوتھ بردا وجم إیوۇو
 ارسل سھامھ فشتتھم وبروقا كثیرة فازعجھم. 14 نار.
فظھرت اعماق المیاه وانكشفت اسس المسكونة من  15

ارسل من العلى  16 من نسمة ریح انفك. إیوۇوزجرك یا 
انقذني من عدوي  17 فأخذني. نشلني من میاه كثیرة.

اصابوني في  18 القوي ومن مبغضّي النھم اقوى مني.
اخرجني الى الرحب.  19 سندي. وۇوإییوم بلیتي وكان 

حسب بري.  إیوۇویكافئني  20 خلصني النھ سّر بي.
 إیوۇوالني حفظت طرق  21 حسب طھارة یدّي یرد لي.

الن جمیع احكامھ امامي وفرائضھ  22 ولم اعص الھي.
واكون كامال معھ واتحفظ من  23 لم ابعدھا عن نفسي.

 ّي امام عینیھلي كبّري وكطھارة ید إیوۇوفیرد  24 اثمي.
مع الرحیم تكون رحیما. مع الرجل الكامل تكون  25

مع الطاھر تكون طاھرا ومع االعوج تكون  26 كامال.
النك انت تخلص الشعب البائس واالعین  27 ملتویا.

 إیوۇوالنك انت تضيء سراجي.  28 المرتفعة تضعھا.
الني بك اقتحمت جیشا وبالھي  29 الھي ینیر ظلمتي.

نقي.  إیوۇوهللا طریقھ كامل. قول  30 را.تسورت اسوا
النھ من ھو الھ غیر  31 ترس ھو لجمیع المحتمین بھ.

االلھ الذي ینّطقني  32 . ومن ھو صخرة سوى الھناإیوۇو
الذي یجعل رجلّي  33 بالقوة ویصّیر طریقي كامال

الذي یعلم یدّي القتال  34 كاإلیل وعلى مرتفعاتي یقیمني.
وتجعل لي ترس  35 من نحاس.فتحنى بذراعّي قوس 

توسع  36 خالصك ویمینك تعضدني ولطفك یعظمني.
اتبع اعدائي  37 خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي.
اسحقھم فال  38 فادركھم وال ارجع حتى افنیھم.

تنّطقني بقوة  39 یستطیعون القیام. یسقطون تحت رجليّ 
وتعطیني اقفیة  40 للقتال. تصرع تحتي القائمین علّي.

یصرخون وال مخّلص. الى  41 عدائي ومبغضّي افنیھم.ا
فاسحقھم كالغبار قدام الریح.  42 فال یستجیب لھم. إیوۇو

تنقذني من مخاصمات  43 مثل طین االسواق اطرحھم.
 الشعب. تجعلني راسا لالمم. شعب لم اعرفھ یتعبد لي.

 من سماع االذن یسمعون لي. بنو الغرباء یتذللون لي. 44
حّي  46 رباء یبلون ویزحفون من حصونھم.بنو الغ 45
  ومبارك صخرتي ومرتفع الھ خالصي إیوۇوھو 
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  االلھ المنتقم لي والذي یخضع الشعوب تحتي 47
منجّي من اعدائي. رافعي ایضا فوق القائمین علّي.  48

في  إیوۇولذلك احمدك یا  49 من الرجل الظالم تنقذني.
ھ والصانع برج خالص لملك 50 االمم وارنم السمك.

   رحمة لمسیحھ لداود ونسلھ الى االبد

المام المغنین. مزمور لداود. السموات تحدث بمجد  19
یوم الى یوم یذیع كالما  2 هللا. والفلك یخبر بعمل یدیھ.

ال قول وال كالم. ال یسمع  3 ولیل الى لیل یبدي علما.
في كل االرض خرج منطقھم والى اقصى  4 صوتھم.

وھي مثل  5 تھم. جعل للشمس مسكنا فیھاالمسكونة كلما
العروس الخارج من حجلتھ. یبتھج مثل الجبار للسباق في 

من اقصى السموات خروجھا ومدارھا الى  6 الطریق.
 إیوۇوناموس  7 اقاصیھا وال شيء یختفي من حّرھا

صادقة تصّیر الجاھل  إیوۇوكامل یرد النفس. شھادات 
 وإیوۇّرح القلب. امر مستقیمة تف إیوۇووصایا  8 حكیما.

نقي ثابت الى االبد.  إیوۇوخوف  9 طاھر ینیر العینین.
اشھى من الذھب  10 حق عادلة كلھا. إیوۇواحكام 

  واالبریز الكثیر واحلى من العسل وقطر الشھاد.
  ایضا عبدك یحذّر بھا وفي حفظھا ثواب عظیم. 11
 السھوات من یشعر بھا. من الخطایا المستترة ابرئني 12
ایضا من المتكبرین احفظ عبدك فال یتسلطوا علّي.  13

لتكن اقوال  14 حینئذ اكون كامال واتبرأ من ذنب عظیم.
   صخرتي وولیي إیوۇوفمي وفكر قلبي مرضیة امامك یا 

 في إیوۇوالمام المغنین. مزمور لداود. لیستجب لك  20
لیرسل لك عونا  2 یوم الضیق. لیرفعك اسم الھ یعقوب.

لیذكر كل تقدماتك  3 ومن صھیون لیعضدك. من قدسھ
لیعطك حسب قلبك ویتمم  4 ویستسمن محرقاتك. ساله.

نترنم بخالصك وباسم الھنا نرفع رایتنا.  5 كل رایك.
مخّلص  إیوۇواآلن عرفت ان  6 كل سؤلك إیوۇولیكّمل 

 مسیحھ یستجیبھ من سماء قدسھ بجبروت خالص یمینھ.
 إیوۇویل. اما نحن فاسم ھؤالء بالمركبات وھؤالء بالخ 7

  ھم جثوا وسقطوا اما نحن فقمنا وانتصبنا. 8 الھنا نذكر
   خّلص. لیستجب لنا الملك في یوم دعائنا إیوۇویا  9

بقوتك یفرح  إیوۇوالمام المغنین. مزمور لداود. یا  21
شھوة قلبھ  2 الملك وبخالصك كیف ال یبتھج جدا.

النك تتقدمھ  3 اعطیتھ وملتمس شفتیھ لم تمنعھ. ساله.
حیاة  4 ببركات خیر. وضعت على راسھ تاجا من ابریز.

عظیم  5 سألك فاعطیتھ. طول االیام الى الدھر واالبد.
النك جعلتھ  6 مجده بخالصك جالال وبھاء تضع علیھ.
الن الملك  7 بركات الى االبد. تفّرحھ ابتھاجا امامك.

ب تصی 8 . وبنعمة العلي ال یتزعزعإیوۇویتوكل على 
  یدك جمیع اعدائك. یمینك تصیب كل مبغضیك.

 إیوۇوتجعلھم مثل تنور نار في زمان حضورك.  9
تبید ثمرھم من  10 بسخطھ یبتلعھم وتاكلھم النار.

النھم نصبوا علیك  11 االرض وذریتھم من بین بني آدم.
النك تجعلھم  12 شرا. تفكروا بمكیدة. لم یستطیعوھا.

  وتارك تلقاء وجوھھم.یتولون. تفّوق السھام على ا
   بقوتك. نرنم وننغم بجبروتك إیوۇوارتفع یا  13

المام المغنین على ایلة الصبح. مزمور لداود. الھي  22
 الھي لماذا تركتني. بعیدا عن خالصي عن كالم زفیري.

الھي في النھار ادعو فال تستجیب في اللیل ادعو فال  2
حات وانت القدوس الجالس بین تسبی 3 ھدوء لي.

الیك  5 علیك اتكل آباؤنا. اتكلوا فنّجیتھم. 4 اسرائیل
اما انا فدودة ال  6 صرخوا فنجوا. علیك اتكلوا فلم یخزوا.
كل الذین  7 انسان. عار عند البشر ومحتقر الشعب.

یرونني یستھزئون بي. یفغرون الشفاه وینغضون الراس 
  فلینجھ. لینقذه النھ سّر بھ. إیوۇواتكل على  8 قائلین

النك انت جذبتني من البطن. جعلتني مطمئنا على  9
علیك ألقیت من الرحم. من بطن امي انت  10 ثدیي امي.

 ال تتباعد عني الن الضیق قریب. النھ ال معین 11 الھي.
  احاطت بي ثیران كثیرة. اقویاء باشان اكتنفتني. 12
  فغروا علّي افواھھم كاسد مفترس مزمجر. 13
انفصلت كل عظامي. صار قلبي  كالماء انسكبت. 14

یبست مثل شقفة  15 وسط امعائي. كالشمع. قد ذاب في
 قوتي ولصق لساني بحنكي والى تراب الموت تضعني.

النھ قد احاطت بي كالب. جماعة من االشرار  16
احصي كل عظامي.  17 اكتنفتني. ثقبوا یدّي ورجلّي.
 یقسمون ثیابي بینھم 18 وھم ینظرون ویتفرسون فّي.

فال تبعد. یا  إیوۇواما انت یا  19 وعلى لباسي یقترعون
انقذ من السیف نفسي. من  20 قوتي اسرع الى نصرتي.

خلصني من فم االسد ومن قرون  21 ید الكلب وحیدتي.
اخبر باسمك اخوتي. في  22 بقر الوحش استجب لي
سبحوه.  إیوۇویا خائفي  23 وسط الجماعة اسبحك.

وب. واخشوه یا زرع اسرائیل مجدوه یا معشر ذریة یعق
النھ لم یحتقر ولم یرذل مسكنة المسكین ولم  24 جمیعا.

من  25 یحجب وجھھ عنھ بل عند صراخھ الیھ استمع.
قبلك تسبیحي في الجماعة العظیمة. اوفي بنذوري قدام 

. طالبوه إیوۇویأكل الودعاء ویشبعون. یسبح  26 خائفیھ
كل  إیوۇوجع الى تذكر وتر 27 تحیا قلوبكم الى االبد.

الن  28 اقاصي االرض. وتسجد قدامك كل قبائل االمم.
اكل وسجد  29 الملك وھو المتسلط على االمم. إلیوۇو

كل سمیني االرض. قدامھ یجثو كل من ینحدر الى 
الذریة تتعبد لھ. یخبر عن  30 التراب ومن لم یحي نفسھ.

 دیأتون ویخبرون ببره شعبا سیول 31 الرب الجیل اآلتي.
   بانھ قد فعل

في  2 راعّي فال یعوزني شيء. إیوۇومزمور لداود.  23
یرد  3 مراع خضر یربضني. الى میاه الراحة یوردني.

ایضا اذا  4 نفسي. یھدیني الى سبل البر من اجل اسمھ.
سرت في وادي ظل الموت ال اخاف شرا النك انت 

ترتب قدامي  5 معي. عصاك وعكازك ھما یعزیانني.
  اه مضایقّي. مسحت بالدھن راسي. كاسي ریا.مائدة تج

انما خیر ورحمة یتبعانني كل ایام حیاتي واسكن في  6
   الى مدى االیام إیوۇوبیت 

االرض وملؤھا. المسكونة  إلیوۇولداود. مزمور.  24
النھ على البحار اسسھا وعلى  2 وكل الساكنین فیھا.

وم في ومن یق إیوۇومن یصعد الى جبل  3 االنھار ثبتھا
  موضع قدسھ.
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الطاھر الیدین والنقي القلب الذي لم یحمل نفسھ الى  4
وبرا  إیوۇویحمل بركة من عند  5 الباطل وال حلف كذبا.

ھذا ھو الجیل الطالبھ الملتمسون  6 من الھ خالصھ.
ارفعن ایتھا االرتاج رؤوسكّن  7 وجھك یا یعقوب. ساله

  ك المجد.وارتفعن ایتھا االبواب الدھریات فیدخل مل
 إیوۇوالقدیر الجبار  إیوۇومن ھو ھذا ملك المجد.  8

ارفعن ایتھا االرتاج رؤوسكّن  9 الجبار في القتال.
  وارفعنھا ایتھا االبواب الدھریات فیدخل ملك المجد.

الجنود ھو ملك المجد.  إیوۇومن ھو ھذا ملك المجد.  10
   ساله

لھي علیك یا ا 2 ارفع نفسي. إیوۇولداود. الیك یا  25
ایضا  3 توكلت. فال تدعني اخزى. ال تشمت بي اعدائي.

  كل منتظریك ال یخزوا. لیخز الغادرون بال سبب.
دربني في  5 عّرفني. سبلك علمني. إیوۇوطرقك یا  4

حقك وعلمني. النك انت الھ خالصي. ایاك انتظرت الیوم 
واحساناتك النھا منذ  إیوۇواذكر مراحمك یا  6 كلھ.

ال تذكر خطایا صباي وال معاصّي.  7 .االزل ھي
 إیوۇو 8 إیوۇوكرحمتك اذكرني انت من اجل جودك یا 

یدرب  9 صالح ومستقیم. لذلك یعّلم الخطاة الطریق.
كل سبل  10 الودعاء في الحق ویعلم الودعاء طرقھ.

من اجل  11 رحمة وحق لحافظي عھده وشھاداتھ. إیوۇو
من ھو  12 اغفر اثمي النھ عظیم. إیوۇواسمك یا 

نفسھ  13 . یعلمھ طریقا یختاره.إیوۇواالنسان الخائف 
 إیوۇوسّر  14 في الخیر تبیت ونسلھ یرث االرض.

. إیوۇوعیناي دائما الى  15 لخائفیھ. وعھده لتعلیمھم.
التفت الّي وارحمني  16 النھ ھو یخرج رجلّي من الشبكة

افرج ضیقات قلبي. من  17 الني وحد ومسكین انا.
انظر الى ذلي وتعبي واغفر جمیع  18 اخرجني. شدائدي

انظر الى اعدائي النھم قد كثروا. وبغضا  19 خطایاي.
احفظ نفسي وانقذني. ال اخزى الني  20 ظلما ابغضوني.

یحفظني الكمال واالستقامة الني  21 علیك توكلت.
   یا هللا افدي اسرائیل من كل ضیقاتھ 22 انتظرتك.

الني بكمالي سلكت وعلى  ۇوإیولداود. اقض لي یا  26
وامتحني.  إیوۇوجربني یا  2 توكلت بال تقلقل. إیوۇو

الن رحمتك امام عیني. وقد سلكت  3 صّف كلیتّي وقلبي.
لم اجلس مع اناس السوء. ومع الماكرین ال  4 بحقك.
 .ابغضت جماعة االثمة ومع االشرار ال اجلس 5 ادخل.

  إیوۇویا اغسل یدّي في النقاوة فاطوف بمذبحك  6
یا  8 ألسّمع بصوت الحمد واحدث بجمیع عجائبك. 7

ال  9 احببت محل بیتك وموضع مسكن مجدك إیوۇو
  تجمع مع الخطاة نفسي وال مع رجال الدماء حیاتي.

اما  11 الذین في ایدیھم رذیلة ویمینھم مآلنة رشوة. 10
رجلي واقفة على  12 انا فبكمالي اسلك. افدني وارحمني.

   إیوۇولجماعات ابارك سھل. في ا

 إیوۇونوري وخالصي ممن اخاف.  إیوۇولداود.  27
عندما اقترب الّي االشرار  2 حصن حیاتي ممن ارتعب.

ان  3 لیأكلوا لحمي مضایقّي واعدائي عثروا وسقطوا.
نزل علّي جیش ال یخاف قلبي. ان قامت علّي حرب ففي 

تمس. وایاھا ال إیوۇوواحدة سألت من  4 ذلك انا مطمئن.
كل ایام حیاتي لكي انظر الى  إیوۇوان اسكن في بیت 

النھ یخبئني في مظلتھ  5 واتفرس في ھیكلھ. إیوۇوجمال 
 في یوم الشر. یسترني بستر خیمتھ. على صخرة یرفعني.

واآلن یرتفع راسي على اعدائي حولي فاذبح في خیمتھ  6
. إیوۇواستمع یا  7 إلیوۇوذبائح الھتاف. اغني وارنم 

لك قال قلبي قلت  8 تي ادعو فارحمني واستجب لي.بصو
ال تحجب  9 اطلب. إیوۇواطلبوا وجھي. وجھك یا 

وجھك عني. ال تخیب بسخط عبدك. قد كنت عوني. فال 
ان ابي وامي  10 ترفضني وال تتركني یا الھ خالصي.

طریقك.  إیوۇوعلمني یا  11 یضّمني. إیوۇوقد تركاني و
ال تسلمني  12 ب اعدائي.واھدني في سبیل مستقیم بسب

الى مرام مضایقّي. النھ قد قام علّي شھود زور ونافث 
في ارض  إیوۇولوال انني آمنت بان ارى جود  13 ظلم.

. لیتشدد ولیتشجع قلبك وانتظر إیوۇوانتظر  14 االحیاء.
   إیوۇو

اصرخ یا صخرتي ال تتصامم  إیوۇولداود. الیك یا  28
  الھابطین في الجب. من جھتي لئال تسكت عني فاشبھ

استمع صوت تضرعي اذ استغیث بك وارفع یدّي الى  2
ال تجذبني مع االشرار ومع فعلة االثم  3 محراب قدسك.

اعطھم  4 المخاطبین اصحابھم بالسالم والشر في قلوبھم.
حسب فعلھم وحسب شر اعمالھم. حسب صنع ایدیھم 

ى افعال النھم لم ینتبھوا ال 5 اعطھم. رد علیھم معاملتھم.
مبارك  6 وال الى اعمال یدیھ یھدمھم وال یبنیھم إیوۇو
عّزي وترسي  إیوۇو 7 النھ سمع صوت تضرعي. إیوۇو

 علیھ اتكل قلبي فانتصرت. ویبتھج قلبي وباغنیتي احمده.
خّلص  9 عّز لھم وحصن خالص مسیحھ ھو. إیوۇو 8

   شعبك وبارك میراثك وارعھم واحملھم الى االبد

 إلیوۇویا ابناء هللا قدموا  إلیوۇوود. قدموا مزمور لدا 29
 إلیوۇومجد اسمھ. اسجدوا  إلیوۇوقدموا  2 مجدا وعّزا.

على المیاه. الھ المجد  إیوۇوصوت  3 في زینة مقدسة
بالقوة.  إیوۇوصوت  4 فوق المیاه الكثیرة. إیوۇوارعد. 
مكسر االرز  إیوۇوصوت  5 بالجالل. إیوۇوصوت 
ویمرحھا مثل عجل. لبنان  6 ان.ارز لبن إیوۇوویكسر 

یقدح  إیوۇوصوت  7 وسریون مثل فریر البقر الوحشي.
 إیوۇویزلزل البریة یزلزل  إیوۇوصوت  8 لھب نار

یولد اإلیل ویكشف الوعور  إیوۇوصوت  9 بریة قادش.
بالطوفان جلس  إیوۇو 10 وفي ھیكلھ الكل قائل مجد.

عّزا  یعطي إیوۇو 11 ملكا الى االبد. إیوۇوویجلس 
   یبارك شعبھ بالسالم إیوۇولشعبھ. 

 إیوۇومزمور اغنیة تدشین البیت. لداود. اعظمك یا  30
الھي  إیوۇویا  2 النك نشلتني ولم تشمت بي اعدائي.

اصعدت من الھاویة  إیوۇویا  3 استغثت بك فشفیتني.
رنموا  4 نفسي احییتني من بین الھابطین في الجب.

الن للحظة  5 ذكر قدسھ. یا اتقیاءه واحمدوا إلیوۇو
غضبھ. حیاة في رضاه. عند المساء یبیت البكاء وفي 

وانا قلت في طمأنینتي ال اتزعزع الى  6 الصباح ترنم
  االبد.
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برضاك ثبت لجبلي عّزا. حجبت وجھك  إیوۇویا  7
اصرخ والى السید  إیوۇوالیك یا  8 فصرت مرتاعا.

لحفرة. ھل ما الفائدة من دمي اذا نزلت الى ا 9 اتضرع.
 إیوۇواستمع یا  10 یحمدك التراب. ھل یخبر بحقك.

حولت نوحي الى  11 كن معینا لي. إیوۇووارحمني یا 
لكي تترنم  12 رقص لي. حللت مسحي ومنطقتني فرحا

   الھي الى االبد احمدك إیوۇولك روحي وال تسكت. یا 

توكلت.  إیوۇوالمام المغنین. مزمور لداود. علیك یا  31
أمل الّي  2 ني اخزى مدى الدھر. بعدلك نجني.ال تدع

اذنك. سریعا انقذني. كن لي صخرة حصن بیت ملجإ 
الن صخرتي ومعقلي انت. من اجل اسمك  3 لتخلیصي.

اخرجني من الشبكة التي خبأوھا لي.  4 تھدیني وتقودني.
في یدك استودع روحي. فدیتني یا  5 النك انت حصني.

ین یراعون اباطیل كاذبة. ابغضت الذ 6 الھ الحق. إیوۇو
ابتھج وافرح برحمتك النك  7 توكلت. إیوۇواما انا فعلى 

ولم  8 نظرت الى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي.
  تحبسني في ید العدو بل اقمت في الرحب رجلي

الني في ضیق. خسفت من الغم  إیوۇوارحمني یا  9
الن حیاتي قد فنیت بالحزن  10 عیني. نفسي وبطني.

 ني بالتنھد. ضعفت بشقاوتي قّوتي وبلیت عظامي.وسنی
عند كل اعدائي صرت عارا وعند جیراني بالكلیة  11

  ورعبا لمعارفي. الذین رأوني خارجا ھربوا عني.
 نسیت من القلب مثل المیت. صرت مثل اناء متلف. 12
الني سمعت مذمة من كثیرین. الخوف مستدیر بي  13

اما انا  14 اخذ نفسي بمؤامرتھم معا علّي. تفكروا في
في یدك  15 . قلت الھي انت.إیوۇوفعلیك توكلت یا 

  آجالي. نجني من ید اعدائي ومن الذین یطردونني.
یا  17 اضئ بوجھك على عبدك. خلصني برحمتك. 16

ال تدعني اخزى الني دعوتك. لیخز االشرار.  إیوۇو
لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على  18 لیسكتوا في الھاویة.

ما اعظم جودك  19 لصدّیق بوقاحة بكبریاء واستھانةا
الذي ذخرتھ لخائفیك. وفعلتھ للمتكلین علیك تجاه بني 

تسترھم بستر وجھك من مكاید الناس. تخفیھم  20 البشر.
النھ قد  إیوۇومبارك  21 في مظّلةمن مخاصمة األلسن.

وانا قلت  22 جعل عجبا رحمتھ لي في مدینة محصنة.
د انقطعت من قدام عینیك. ولكنك سمعت في حیرتي اني ق

یا  إیوۇواحبوا  23 صوت تضرعي اذ صرخت الیك
حافظ االمانة ومجاز بكثرة العامل  إیوۇوجمیع اتقیائھ. 

لتتشدد ولتتشجع قلوبكم یا جمیع المنتظرین  24 بالكبریاء.
   إیوۇو

لداود. قصیدة. طوبى للذي غفر اثمھ وسترت  32
خطیة وال في  إیوۇوسب لھ طوبى لرجل ال یح 2 خطیتھ.

لما سكت بلیت عظامي من زفیري الیوم  3 روحھ غش
الن یدك ثقلت علّي نھارا ولیال. تحولت رطوبتي  4 كلھ.

اعترف لك بخطیتي وال اكتم  5 . ساله.الى یبوسة القیظ
بذنبي وانت رفعت أثام  إلیوۇواثمي. قلت اعترف 

یجدك  لھذا یصّلي لك كل تقي في وقت 6 خطیتي. ساله.
انت ستر  7 فیھ. عند غمارة المیاه الكثیرة ایاه ال تصیب.

  لي. من الضیق تحفظني. بترنم النجاة تكتنفني. ساله

اعلّمك وارشدك الطریق التي تسلكھا. انصحك. عیني  8
ال تكونوا كفرس او بغل بال فھم. بلجام وزمام  9 علیك.

یر. كثیرة ھي نكبات الشر 10 زینتھ یكم لئال یدنو الیك.
افرحوا  11 فالرحمة تحیط بھ إیوۇواما المتوكل على 

وابتھجوا یا ایھا الصدّیقون واھتفوا یا جمیع  بإیوۇو
   المستقیمي القلوب

. بالمستقیمین یلیق بإیوۇواھتفوا ایھا الصدیقون  33
بالعود. بربابة ذات عشرة اوتار  إیوۇواحمدوا  2 التسبیح.

 احسنوا العزف بھتاف. غنوا لھ اغنیة جدیدة. 3 رنموا لھ.
یحب  5 مستقیمة وكل صنعھ باالمانة. إیوۇوالن كلمة  4

بكلمة  6 .إیوۇوالبر والعدل. امتألت االرض من رحمة 
یجمع  7 صنعت السموات وبنسمة فیھ كل جنودھا. إیوۇو

كل  إیوۇولتخش  8 كندّ امواه الیم یجعل اللجج في اھراء.
النھ قال  9 االرض ومنھ لیخف كل سكان المسكونة.

ابطل مؤامرة االمم.  إیوۇو 10 فكان. ھو أمر فصار.

فالى االبد  إیوۇواما مؤامرة  11 الشى افكار الشعوب.
طوبى لالّمة التي  12 تثبت. افكار قلبھ الى دور فدور

من  13 الھھا الشعب الذي اختاره میراثا لنفسھ. إیوۇو
من  14 . رأى جمیع بني البشر.إیوۇوالسموات نظر 

المصّور  15 سكناه تطّلع الى جمیع سكان االرض. مكان
لن یخلص  16 قلوبھم جمیعا المنتبھ الى كل اعمالھم.

باطل  17 الملك بكثرة الجیش. الجبار ال ینقذ بعظم القوة.
ھوذا  18 ھو الفرس الجل الخالص وبشدة قّوتھ ال ینّجي.

لینّجي من  19 على خائفیھ الراجین رحمتھ إیوۇوعین 
انفسنا انتظرت  20 ھم ولیستحییھم في الجوعالموت انفس

النھ بھ تفرح قلوبنا الننا  21 . معونتنا وترسنا ھو.إیوۇو
رحمتك  إیوۇولتكن یا  22 على اسمھ القدوس اتكلنا.

   علینا حسبما انتظرناك

لداود عندما غّیر عقلھ قدام ابیمالك فطرده فانطلق.  34
  فمي.في كل حین. دائما تسبیحھ في  إیوۇوابارك 

  تفتخر نفسي. یسمع الودعاء فیفرحون. بإیوۇو 2
طلبت الى  4 معي ولنعّل اسمھ معا إیوۇوعظموا  3

نظروا  5 فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني. إیوۇو
ھذا المسكین  6 الیھ واستناروا ووجوھھم لم تخجل.

مالك  7 استمعھ ومن كل ضیقاتھ خلصھ. إیوۇوصرخ و
ذوقوا وانظروا ما  8 نجیھم.حال حول خائفیھ وی إیوۇو

 إیوۇواتقوا  9 . طوبى للرجل المتوكل علیھ.إیوۇواطیب 
االشبال احتاجت  10 یا قدیسیھ النھ لیس عوز لمتقیھ.

 فال یعوزھم شيء من الخیر إیوۇووجاعت واما طالبو 
 .إیوۇوھلم ایھا البنون استمعوا الّي فاعلّمكم مخافة  11
حیاة ویحب كثرة االیام من ھو االنسان الذي یھوى ال 12

صن لسانك عن الشر وشفتیك عن التكلم  13 لیرى خیرا.
حد عن الشر واصنع الخیر. اطلب السالمة  14 بالغش.

نحو الصدیقین واذناه الى  إیوۇوعینا  15 واسع وراءھا.
ضد عاملي الشر لیقطع من  إیوۇووجھ  16 صراخھم.

سمع ومن  إیوۇواولئك صرخوا و 17 االرض ذكرھم.
من المنكسري  إیوۇوقریب ھو  18 ل شدائدھم انقذھم.ك

كثیرة ھي بالیا  19 القلوب ویخلص المنسحقي الروح.
  .إیوۇوالصدّیق ومن جمیعھا ینجیھ 
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الشر  21 یحفظ جمیع عظامھ. واحد منھا ال ینكسر. 20
 إیوۇو 22 یمیت الشریر ومبغضو الصدّیق یعاقبون.
   یعاقبفادي نفوس عبیده وكل من اتكل علیھ ال 

  مخاصمي. قاتل مقاتلّي. إیوۇولداود. خاصم یا  35
واشرع  3 امسك مجنا وترسا وانھض الى معونتي 2

  .رمحا وصد تلقاء مطاردّي. قل لنفسي خالصك انا
لیخز ولیخجل الذین یطلبون نفسي. لیرتد الى الوراء  4

لیكونوا مثل العصافة قدام  5 ویخجل المتفكرون باساءتي.
لیكن طریقھم ظالما  6 داحرھم. إیوۇوك الریح ومال

النھم بال سبب اخفوا لي  7 طاردھم. إیوۇووزلقا ومالك 
لتأتھ التھلكة وھو  8 ھّوة شبكتھم. بال سبب حفروا لنفسي.

ال یعلم ولتنشب بھ الشبكة التي اخفاھا وفي التھلكة نفسھا 
  وتبتھج بخالصھ. بإیوۇواما نفسي فتفرح  9 لیقع.
من مثلك المنقذ المسكین  إیوۇوتقول یا جمیع عظامي  10

شھود  11 ممن ھو اقوى منھ والفقیر والبائس من سالبھ
یجازونني عن  12 زور یقومون وعما لم اعلم یسألونني.

اما انا ففي مرضھم كان  13 الخیر شرا ثكال لنفسي.
لباسي مسحا. اذللت بالصوم نفسي. وصالتي الى حضني 

كنت اتمشى. كمن ینوح  كانھ قریب كانھ اخي 14 ترجع.
ولكنھم في ظلعي فرحوا  15 على امھ انحنیت حزینا.

واجتمعوا. اجتمعوا علّي شاتمین ولم اعلم. مّزقوا ولم 
بین الفجار المّجان الجل كعكة حّرقوا علّي  16 یكفوا.

یا رب الى متى تنظر. استرد نفسي من  17 اسنانھم
جماعة احمدك في ال 18 تھلكاتھم وحیدتي من االشبال.

ال یشمت بي الذین  19 الكثیرة في شعب عظیم اسبحك.
ھم اعدائي باطال وال یتغامز بالعین الذین یبغضونني بال 

النھم ال یتكلمون بالسالم وعلى الھادئین في  20 سبب.
فغروا علّي افواھھم.  21 االرض یفتكرون بكالم مكر.

. ال إیوۇوقد رأیت یا  22 قالوا ھھ ھھ قد رأت اعیننا.
استیقظ وانتبھ الى حكمي  23 سكت یا سید ال تبتعد عني.ت

اقض لي حسب عدلك یا  24 یا الھي وسیدي الى دعواي.
ال یقولوا في قلوبھم ھھ  25 الھي فال یشمتوا بي. إیوۇو

لیخز ولیخجل معا  26 شھوتنا. ال یقولوا قد ابتلعناه.
الفرحون بمصیبتي. لیلبس الخزي والخجل المتعظمون 

ھتف ویفرح المبتغون حقي ولیقولوا دائما لی 27 عليّ 
ولساني یلھج  28 المسرور بسالمة عبده. إیوۇولیتعظم 

   بعدلك. الیوم كلھ بحمدك

داود. نأمة معصیة الشریر  إیوۇوالمام المغنین. لعبد  36
النھ ملّق  2 في داخل قلبي ان لیس خوف هللا امام عینیھ.

كالم فمھ اثم  3 نفسھ لنفسھ من جھة وجدان اثمھ وبغضھ.
یتفكر باالثم  4 وغش. كف عن التعقل عن عمل الخیر.

على مضجعھ. یقف في طریق غیر صالح. ال یرفض 
 في السموات رحمتك. امانتك الى الغمام. إیوۇویا  5 الشر

عدلك مثل جبال هللا واحكامك لجة عظیمة. الناس  6
ما اكرم رحمتك یا هللا. فبنو  7 .إیوۇو والبھائم تخّلص یا

یروون من دسم بیتك  8 البشر في ظل جناحیك یحتمون.
الن عندك ینبوع الحیاة.  9 ومن نھر نعمك تسقیھم.

  بنورك نرى نورا.

  أدم رحمتك للذین یعرفونك وعدلك للمستقیمي القلب. 10
 ال تأتني رجل الكبریاء وید االشرار ال تزحزحني. 11
   یامقھناك سقط فاعلو االثم. دحروا فلم یستطیعوا ال 12

  لداود. ال تغر من االشرار وال تحسد عّمال االثم 37
فانھم مثل الحشیش سریعا یقطعون ومثل العشب  2

وافعل الخیر. اسكن  إیوۇواتكل على  3 االخضر یذبلون.
فیعطیك سؤل  بإیوۇووتلذذ  4 االرض وارع االمانة.

  طریقك واتكل علیھ وھو یجري. إلیوۇوسلم  5 قلبك.
انتظر  7 لنور برك وحقك مثل الظھیرة.ویخرج مثل ا 6

واصبر لھ وال تغر من الذي ینجح في طریقھ من  إیوۇو
كف عن الغضب واترك السخط  8 الرجل المجري مكاید.

الن عاملي الشر یقطعون والذین  9 وال تغر لفعل الشر.
بعد قلیل ال یكون  10 ھم یرثون االرض. إیوۇوینتظرون 

اما الودعاء  11 كون.الشریر. تطلع في مكانھ فال ی
الشریر  12 فیرثون االرض ویتلذذون في كثرة السالمة

الرب  13 یتفكر ضد الصدّیق ویحرق علیھ اسنانھ.
االشرار قد سلّوا  14 یضحك بھ النھ رأى ان یومھ آت.

السیف ومدوا قوسھم لرمي المسكین والفقیر لقتل 
سیفھم یدخل في قلبھم وقسیّھم  15 المستقیم طریقھم.

القلیل الذي للصدیق خیر من ثروة اشرار  16 سرتنك
الن سواعد االشرار تنكسر وعاضد  17 كثیرین.

عارف ایام الكملة ومیراثھم  إیوۇو 18 .إیوۇوالصدیقین 
ال یخزون في زمن السوء وفي ایام  19 الى االبد یكون.
 إیوۇوالن االشرار یھلكون واعداء  20 الجوع یشبعون.

الشریر  21 الدخان فنوا.كبھاء المراعي. فنوا. ك
  یستقرض وال یفي واما الصدّیق فیترأف ویعطي.

الن المباركین منھ یرثون االرض والملعونین منھ  22
تتثبت خطوات االنسان وفي  إیوۇومن قبل  23 یقطعون

 مسند یده. إیوۇواذا سقط ال ینطرح الن  24 طریقھ یسّر.
نھ عایضا كنت فتى وقد شخت ولم ار صدّیقا تخلي  25

الیوم كلھ یترأف ویقرض  26 وال ذریة لھ تلتمس خبزا.
حد عن الشر وافعل الخیر واسكن الى  27 ونسلھ للبركة

یحب الحق وال یتخلى عن اتقیائھ.  إیوۇوالن  28 االبد.
  الى االبد یحفظون اما نسل االشرار فینقطع.

  الصدیقون یرثون االرض ویسكنونھا الى االبد. 29
  لھج بالحكمة ولسانھ ینطق بالحق.فم الصدّیق ی 30
الشریر  32 شریعة الھھ في قلبھ. ال تتقلقل خطواتھ. 31

ال یتركھ في  إیوۇو 33 یراقب الصدّیق محاوال ان یمیتھ
واحفظ  إیوۇوانتظر  34 یده وال یحكم علیھ عند محاكمتھ.

طریقھ فیرفعك لترث االرض. الى انقراض االشرار 
یا وارفا مثل شجرة شارقة قد رأیت الشریر عات 35 تنظر

عبر فاذا ھو لیس بموجود والتمستھ فلم  36 ناضرة.
الحظ الكامل وانظر المستقیم فان العقب  37 یوجد.

اما االشرار فیبادون جمیعا. عقب  38 النسان السالمة.
 إیوۇواما خالص الصدیقین فمن قبل  39 االشرار ینقطع.

نجیھم. وی إیوۇوویعینھم  40 حصنھم في زمان الضیق.
   ینقذھم من االشرار ویخلصھم النھم احتموا بھ
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ال توبخني بسخطك  إیوۇومزمور لداود للتذكیر. یا  38
الن سھامك قد انتشبت فّي ونزلت  2 وال تؤدبني بغیظك

لیست في جسدي صحة من جھة غضبك.  3 علّي یدك.
الن آثامي  4 لیست في عظامي سالمة من جھة خطیتي

قد  5 مل ثقیل اثقل مما احتمل.قد طمت فوق راسي. كح
لویت  6 انتنت قاحت حبر ضربي من جھة حماقتي.

الن  7 انحنیت الى الغایة الیوم كلھ ذھبت حزینا.
  خاصرتي قد امتألتا احتراقا ولیست في جسدي صحة.

 خدرت وانسحقت الى الغایة. كنت أئن من زفیر قلبي 8
 .یا رب امامك كل تأّوھي وتنھدي لیس بمستور عنك 9

قلبي خافق. قوتي فارقتني ونور عیني ایضا لیس  10
احبائي واصحابي یقفون تجاه ضربتي واقاربي  11 معي.

وطالبو نفسي نصبوا شركا والملتمسون  12 وقفوا بعیدا.
  لي الشر تكلموا بالمفاسد والیوم كلھ یلھجون بالغش

  واما انا فكاصم. ال اسمع. وكابكم ال یفتح فاه. 13
  انسان ال یسمع ولیس في فمھ حجة. واكون مثل 14
 ھي.ال إیوۇوالني لك یا رب صبرت انت تستجیب یا  15
الني قلت لئال یشمتوا بي. عندما زلت قدمي تعظموا  16

 .النني موشك ان اظلع ووجعي مقابلي دائما 17 علّي.
واما  19 النني اخبر باثمي واغتم من خطیتي. 18

 ضونني ظلما كثروا.اعدائي فاحیاء. عظموا. والذین یبغ
والمجازون عن الخیر بشر یقاومونني الجل اتباعي  20

 . یا الھي ال تبعد عني.إیوۇوال تتركني یا  21 الصالح.
   اسرع الى معونتي یا رب یا خالصي 22

المام المغنین. لیدوثون. مزمور لداود. قلت اتحفظ  39
لسبیلي من الخطأ بلساني. احفظ لفمي كمامة فیما الشریر 

 صمّت صمتا سكّت عن الخیر فتحرك وجعي. 2 مقابلي.
حمي قلبي في جوفي. عند لھجي اشتعلت النار. تكلمت  3

نھایتي ومقدار ایامي كم ھي  إیوۇوعرفني یا  4 بلساني.
ھوذا جعلت ایامي اشبارا  5 فاعلم كیف انا زائل.

وعمري كال شيء قدامك. انما نفخة كل انسان قد جعل. 
ل یتمشى االنسان. انما باطال یضّجون. انما كخیا 6 ساله.

واآلن ماذا انتظرت  7 یذخر ذخائر وال یدري من یضمھا
من كل معاصّي نجني. ال  8 یا رب. رجائي فیك ھو.

صمت. ال افتح فمي النك  9 تجعلني عارا عند الجاھل.
ارفع عني ضربك من مھاجمة یدك انا قد  10 انت فعلت.

سان من اجل اثمھ افنیت بتأدیبات ان ادبت االن 11 فنیت.
استمع  12 مثل العث مشتھاه. انما كل انسان نفخة. ساله.

واصغ الى صراخي. ال تسكت عن  إیوۇوصالتي یا 
 انا غریب عندك. نزیل مثل جمیع آبائي. دموعي. الني

   اقتصر عني فاتبلج قبل ان اذھب فال اوجد 13

 وۇوإیالمام المغنین. مزمور لداود. انتظارا انتظرت  40
واصعدني من جب الھالك  2 فمال الّي وسمع صراخي

 من طین الحمأة واقام على صخرة رجلّي. ثبت خطواتي
وجعل في فمي ترنیمة جدیدة تسبیحة اللھنا. كثیرون  3

طوبى للرجل  4 إیوۇویرون ویخافون ویتوكلون على 
متكلھ ولم یلتفت الى الغطاریس  إیوۇوالذي جعل 

كثیرا ما جعلت انت ایھا  5 والمنحرفین الى الكذب.
الھي عجائبك وافكارك من جھتنا. ال تقّوم لدیك.  إیوۇو

بذبیحة وتقدمة  6 الخبرن واتكلمن بھا. زادت عن ان تعد.
  لم تسر. اذنّي فتحت. محرقة وذبیحة خطیة لم تطلب

ان  8 حینئذ قلت ھانذا جئت. بدرج الكتاب مكتوب عني 7
ك في وسط افعل مشیئتك یا الھي سررت. وشریعت

بشرت ببر في جماعة عظیمة. ھوذا شفتاي لم  9 احشائي
لم اكتم عدلك في وسط  10 علمت. إیوۇوامنعھما. انت یا 

قلبي. تكلمت بامانتك وخالصك. لم اخف رحمتك وحقك 
فال تمنع  إیوۇواما انت یا  11 عن الجماعة العظیمة

الن  12 رأفتك عني. تنصرني رحمتك وحقك دائما.
صى قد اكتنفتني. حاقت بي آثامي وال شرورا ال تح

ابصر. كثرت اكثر من شعر راسي وقلبي قد  استطیع ان
الى  إیوۇوبان تنجیني. یا  إیوۇوارتض یا  13 تركني.

لیخز ولیخجل معا الذین یطلبون  14 معونتي اسرع.
نفسي الھالكھا. لیرتد الى الوراء ولیخز المسرورون 

 لقائلون لي ھھ ھھلیستوحش من اجل خزیھم ا 15 باذیتي
لیبتھج ویفرح بك جمیع طالبیك. لیقل ابدا محبو  16

اما انا فمسكین وبائس الرب  17 إیوۇوخالصك یتعظم 
   یھتم بي. عوني ومنقذي انت. یا الھي ال تبطئ

المام المغنین. مزمور لداود. طوبى للذي ینظر الى  41
یحفظھ  إیوۇو 2 .إیوۇوالمسكین. في یوم الشر ینجیھ 

  ییھ. یغتبط في االرض وال یسلمھ الى مرام اعدائھ.ویح
یعضده وھو على فراش الضعف. مھدت  إیوۇو 3

ارحمني.  إیوۇوانا قلت یا  4 مضجعھ كلھ في مرضھ
اعدائي یتقاولون  5 اشف نفسي الني قد اخطأت الیك.
وان دخل لیراني  6 علّي بشر. متى یموت ویبید اسمھ.

ج اثما. یخرج في الخار یتكلم بالكذب. قلبھ یجمع لنفسھ
كل مبغضّي یتناجون معا علّي. علّي تفكروا  7 یتكلم.

یقولون امر رديء قد انسكب علیھ. حیث  8 باذیتي.
ایضا رجل سالمتي الذي وثقت  9 اضطجع ال یعود یقوم.

 إیوۇواما انت یا  10 بھ آكل خبزي رفع علّي عقبھ
 بھذا علمت انك سررت 11 فارحمني واقمني فاجازیھم.

اما انا فبكمالي دعمتني  12 بي انھ لم یھتف علّي عدّوي.
الھ اسرائیل  إیوۇومبارك  13 واقمتني قدامك الى االبد.

   من االزل والى االبد. آمین فآمین

المام المغنین. قصیدة لبني قورح. كما یشتاق اإلیل  42
  الى جداول المیاه ھكذا تشتاق نفسي الیك یا هللا.

 الى االلھ الحي. متى اجيء عطشت نفسي الى هللا 2
صارت لي دموعي خبزا نھارا  3 واتراءى قدام هللا.

ھذه اذكرھا فاسكب  4 ولیال اذ قیل لي كل یوم این الھك.
معھم الى  نفسي علّي. الني كنت امّر مع الجّماع اتدرج

لماذا انت  5 بیت هللا بصوت ترنم وحمد جمھور معّید.
 فّي. ارتجي هللا الني بعد منحنیة یا نفسي ولماذا تئّنین
یا الھي نفسي منحنیة فّي.  6 احمده الجل خالص وجھھ

لذلك اذكرك من ارض االردن وجبال حرمون من جبل 
غمر ینادي غمرا عند صوت میازیبك. كل  7 مصعر.

 إیوۇوبالنھار یوصي  8 تیاراتك ولججك طمت علّي.
اقول  9 رحمتھ وباللیل تسبیحھ عندي صالة اللھ حیاتي.

ّ� صخرتي لماذا نسیتني. لماذا اذھب حزینا من مضایقة 
  العدو.
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بسحق في عظامي عّیرني مضایقّي بقولھم لي كل  10
لماذا انت منحنیة یا نفسي ولماذا تئنین  11 یوم این الھك.

   فّي. ترجي هللا الني بعد احمده خالص وجھي والھي

اقض لي یا هللا وخاصم مخاصمتي مع امة غیر  43
النك انت الھ  2 ومن انسان غش وظلم نجني. راحمة

حصني. لماذا رفضتني. لماذا اتمشى حزینا من مضایقة 
ارسل نورك وحقك ھما یھدیانني ویاتیان بي  3 العدو.

فآتي الى مذبح هللا الى  4 الى جبل قدسك والى مساكنك.
لماذا انت  5 هللا بھجة فرحي واحمدك بالعود یا هللا الھي.

ولماذا تئنین فّي. ترجي هللا الني بعد  منحنیة یا نفسي
   احمده خالص وجھي والھي

المام المغنین. لبني قورح. قصیدة. اللھم بآذاننا قد  44
سمعنا. آباؤنا اخبرونا بعمل عملتھ في ایامھم في ایام 

انت بیدك استأصلت االمم وغرستھم. حطمت  2 القدم.
رض وال النھ لیس بسیفھم امتلكوا اال 3 شعوبا ومددتھم.

ذراعھم خلصتھم لكن یمینك وذراعك ونور وجھك النك 
انت ھو ملكي یا هللا. فأمر بخالص  4 رضیت عنھم

بك ننطح مضایقینا. باسمك ندوس القائمین  5 یعقوب.
  الني على قوسي ال اتكل وسیفي ال یخلصني. 6 علینا.

  النك انت خلصتنا من مضایقینا واخزیت مبغضینا. 7
  یوم كلھ واسمك نحمد الى الدھر. سالهبا� نفتخر ال 8
  لكنك قد رفضتنا واخجلتنا وال تخرج مع جنودنا. 9

ترجعنا الى الوراء عن العدو ومبغضونا نھبوا  10
  جعلتنا كالضأن اكال. ذریتنا بین االمم. 11 النفسھم.

تجعلنا  13 بعت شعبك بغیر مال وما ربحت بثمنھم. 12
تجعلنا  14 للذین حولنا.عارا عند جیراننا. ھزأة وسخرة 

الیوم  15 مثال بین الشعوب. النغاض الراس بین االمم.
من  16 كلھ خجلي امامي وخزي وجھي قد غطاني

ھذا كلھ  17 صوت المعّیر والشاتم. من وجھ عدو ومنتقم
لم یرتد  18 جاء علینا وما نسیناك وال خّنا في عھدك.

حتى  19 قلبنا الى وراء وال مالت خطواتنا عن طریقك
ان  20 سحقتنا في مكان التنانین وغطیتنا بظل الموت.

أفال  21 نسینا اسم الھنا او بسطنا ایدینا الى الھ غریب
 22 یفحص هللا عن ھذا النھ ھو یعرف خفّیات القلب.

 الننا من اجلك نمات الیوم كلھ. قد حسبنا مثل غنم للذبح
 استیقظ. لماذا تتغافى یا رب. انتبھ. ال ترفض الى 23

  لماذا تحجب وجھك وتنسى مذلتنا وضیقنا. 24 االبد.
الن انفسنا منحنیة الى التراب. لصقت في االرض  25

   قم عونا لنا وافدنا من اجل رحمتك 26 بطوننا.

المام المغنین على السوسن. لبني قورح. قصیدة.  45
ترنیمة محبة. فاض قلبي بكالم صالح. متكلم انا بانشائي 

انت ابرع جماال من بني  2 كاتب ماھر للملك. لساني قلم
البشر. انسكبت النعمة على شفتیك لذلك باركك هللا الى 

تقلد سیفك على فخذك ایھا الجبار جاللك  3 االبد.
وبجاللك اقتحم. اركب. من اجل الحق والدعة  4 وبھاءك.

نبلك المسنونة في قلب  5 والبر فتریك یمینك مخاوف.
كرسیك یا هللا الى  6 طوناعداء الملك. شعوب تحتك یسق

احببت  7 دھر الدھور. قضیب استقامة قضیب ملكك.

البر وابغضت االثم من اجل ذلك مسحك هللا الھك بدھن 
كل ثیابك مّر وعود وسلیخة.  8 االبتھاج اكثر من رفقائك.

بنات ملوك بین  9 من قصور العاج سّرتك االوتار.
  حظیاتك. جعلت الملكة عن یمینك بذھب اوفیر

اسمعي یا بنت وانظري وامیلي اذنك وانسي شعبك  10
فیشتھي الملك حسنك النھ ھو سیدك  11 وبیت ابیك

وبنت صور اغنى الشعوب تترضى  12 فاسجدي لھ.
كلھا مجد ابنة الملك في خدرھا.  13 وجھك بھدیة

بمالبس مطّرزة تحضر الى  14 منسوجة بذھب مالبسھا.
  دمات الیكالملك. في اثرھا عذارى صاحباتھا. مق

  یحضرن بفرح وابتھاج. یدخلّن الى قصر الملك. 15
عوض عن آبائك یكون بنوك تقیمھم رؤساء في كل  16

اذكر اسمك في كل دور فدور. من اجل ذلك  17 االرض.
   تحمدك الشعوب الى الدھر واالبد

المام المغنین. لبني قورح. على الجواب. ترنیمة. هللا  46
لذلك ال  2 ي الضیقات وجد شدیدا.لنا ملجأ وقوة. عونا ف

نخشى ولو تزحزحت االرض ولو انقلبت الجبال الى قلب 
تعج وتجیش میاھھا. تتزعزع الجبال بطموھا.  3 البحار

 نھر سواقیھ تفرح مدینة هللا مقدس مساكن العلي. 4 ساله
هللا في وسطھا فلن تتزعزع. یعینھا هللا عند اقبال  5

ت الممالك. اعطى صوتھ عّجت االمم. تزعزع 6 الصبح.
الجنود معنا. ملجأنا الھ یعقوب.  إیوۇو 7 ذابت االرض.

كیف جعل خربا في  إیوۇوھلموا انظروا اعمال  8 ساله
مسكن الحروب الى اقصى االرض. یكسر  9 االرض.

كفّوا  10 القوس ویقطع الرمح. المركبات یحرقھا بالنار.
 .الى في االرضواعلموا اني انا هللا. اتعالى بین االمم اتع

   الجنود معنا. ملجأنا الھ یعقوب. ساله إیوۇو 11

المام المغنین. لبني قورح. مزمور. یا جمیع االمم  47
 إیوۇوالن  2 صفقوا باالیادي. اھتفوا � بصوت االبتھاج.

یخضع  3 علي. مخوف ملك كبیر على كل االرض.
 یختار لنا نصیبنا 4 الشعوب تحتنا واالمم تحت اقدامنا.

 إیوۇوصعد هللا بھتاف  5 فخر یعقوب الذي احبھ. ساله
 رنموا � رنموا. رنموا لملكنا رنموا. 6 بصوت الصور.

ملك هللا  8 الن هللا ملك االرض كلھا رنموا قصیدة. 7
شرفاء  9 على االمم. هللا جلس على كرسي قدسھ.

الشعوب اجتمعوا. شعب الھ ابراھیم. الن � مجان 
   جدااالرض. ھو متعال 

 وحمید إیوۇوتسبیحة مزمور. لبني قورح. عظیم ھو  48
جمیل االرتفاع فرح كل  2 جدا في مدینة الھنا جبل قدسھ.

االرض جبل صھیون. فرح اقاصي الشمال مدینة الملك 
النھ ھوذا  4 هللا في قصورھا یعرف ملجأ 3 العظیم.

لما رأوا بھتوا ارتاعوا  5 الملوك اجتمعوا. مضوا جمیعا.
بریح  7 اخذتھم الرعدة ھناك. والمخاض كوالدة. 6 ا.فّرو

كما سمعنا ھكذا رأینا في  8 شرقیة تكسر سفن ترشیش.
مدینة رب الجنود في مدینة الھنا. هللا یثبّتھا الى االبد. 

نظیر  10 ذكرنا یا هللا رحمتك في وسط ھیكلك. 9 ساله
اسمك یا هللا تسبیحك الى اقاصي االرض. یمینك مآلنة 

  برا.
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یفرح جبل صھیون تبتھج بنات یھوذا من اجل  11
طوفوا بصھیون ودوروا حولھا. عدّوا  12 احكامك
ضعوا قلوبكم على متارسھا. تأملوا  13 ابراجھا.

الن هللا ھذا ھو  14 قصورھا لكي تحدثوا بھا جیال آخر.
   الموت الھنا الى الدھر واالبد. ھو یھدینا حتى الى

رح. مزمور. اسمعوا ھذا یا المام المغنین. لبني قو 49
عال ودون  2 جمیع الشعوب. اصغوا یا جمیع سكان الدنیا

 فمي یتكلم بالحكم ولھج قلبي فھم. 3 اغنیاء وفقراء سواء.
لماذا اخاف  5 امیل اذني الى مثل واوضح بعود لغزي 4

الذین یتكلون  6 في ایام الشر عندما یحیط بي اثم متعقّبّي.
االخ لن یفدي  7 م یفتخرون.على ثروتھم وبكثرة غناھ

وكریمة ھي  8 االنسان فداء وال یعطي هللا كفارة عنھ.
حتى یحیا الى االبد فال  9 فدیة نفوسھم فغلقت الى الدھر.

بل یراه. الحكماء یموتون. كذلك الجاھل  10 یرى القبر.
باطنھم ان  11 والبلید یھلكان ویتركان ثروتھما آلخرین.

م الى دور فدور. ینادون باسمائھم بیوتھم الى االبد مساكنھ
واالنسان في كرامة ال یبیت. یشبھ  12 في االراضي.

ھذا طریقھم اعتمادھم وخلفاؤھم  13 البھائم التي تباد.
مثل الغنم للھاویة یساقون.  14 یرتضون باقوالھم. ساله.

الموت یرعاھم ویسودھم المستقیمون. غداة وصورتھم 
نما هللا یفدي نفسي من ید ا 15 تبلى. الھاویة مسكن لھم.

ال تخش اذا استغنى انسان  16 الھاویة النھ یأخذني. ساله
النھ عند موتھ كلھ ال یأخذ. ال ینزل  17 اذا زاد مجد بیتھ.

النھ في حیاتھ یبارك نفسھ. ویحمدونك  18 وراءه مجده.
تدخل الى جیل آبائھ الذین ال  19 اذا احسنت الى نفسك.
انسان في كرامة وال یفھم  20 بد.یعاینون النور الى اال
   یشبھ البھائم التي تباد

تكلم ودعا االرض  إیوۇومزمور. آلساف. الھ اآللھة  50
من صھیون كمال  2 من مشرق الشمس الى مغربھا.

یأتي الھنا وال یصمت. نار قدامھ  3 الجمال هللا اشرق.
یدعو السموات من فوق  4 تأكل وحولھ عاصف جدا.

اجمعوا الّي اتقیائي  5 ینة شعبھ.واالرض الى مدا
وتخبر السموات بعدلھ  6 القاطعین عھدي على ذبیحة.

اسمع یا شعبي فاتكلم. یا  7 الن هللا ھو الدیان. ساله
ال على ذبائحك  8 اسرائیل فاشھد علیك. هللا الھك انا.

ال آخذ من بیتك  9 اوبخك. فان محرقاتك ھي دائما قدامي.
الن لي حیوان الوعر  10 ة.ثورا وال من حظائرك اعتد

قد علمت كل طیور  11 والبھائم على الجبال االلوف.
ان جعت فال اقول لك  12 الجبال ووحوش البریة عندي.

ھل آكل لحم الثیران او  13 الن لي المسكونة ومألھا.
 اذبح � حمدا واوف العلي نذورك 14 اشرب دم التیوس.

وللشریر  16 وادعني في یوم الضیق انقذك فتمجدني 15
 قال هللا مالك تحدث بفرائضي وتحمل عھدي على فمك.

  وانت قد ابغضت التأدیب وألقیت كالمي خلفك. 17
  اذا رأیت سارقا وافقتھ ومع الزناة نصیبك. 18
تجلس  20 اطلقت فمك بالشر ولسانك یخترع غشا. 19

  تتكلم على اخیك. البن امك تضع معثرة.
 
 

ي مثلك. اوبخك واصّف ھذه صنعت وسكت. ظننت ان 21
افھموا ھذا یا ایھا الناسون هللا  22 خطایاك امام عینیك.

ذابح الحمد یمجدني والمقوم  23 لئال افترسكم وال منقذ.
   طریقھ اریھ خالص هللا

المام المغنین. مزمور لداود عندما جاء الیھ ناثان  51
ما دخل الى بثشبع. ارحمني یا هللا حسب  النبي بعد

اغسلني  2 ب كثرة رأفتك امح معاصّي.رحمتك. حس
الني عارف  3 كثیرا من اثمي ومن خطیتي طھرني.

الیك وحدك اخطأت  4 بمعاصّي وخطیتي امامي دائما.
والشر قدام عینیك صنعت لكي تتبرر في اقوالك وتزكو 

ھانذا باالثم صّورت وبالخطیة حبلت بي  5 في قضائك.
السریرة ھا قد سررت بالحق في الباطن ففي  6 امي

طّھرني بالزوفا فاطھر. اغسلني فابیّض  7 تعّرفني حكمة.

اسمعني سرورا وفرحا. فتبتھج عظام  8 اكثر من الثلج.
  استر وجھك عن خطایاي وامح كل آثامي 9 سحقتھا.

قلبا نقیا اخلق فّي یا هللا وروحا مستقیما جدّد في  10
ال تطرحني من قدام وجھك وروحك القدوس  11 داخلي.

رد لي بھجة خالصك وبروح منتدبة  12 تنزعھ مني.ال 
 فاعلم االثمة طرقك والخطاة الیك یرجعون 13 اعضدني.

نجني من الدماء یا هللا الھ خالصي. فیسبح لساني  14
  یا رب افتح شفتّي فیخبر فمي بتسبیحك. 15 برك.

النك ال تسّر بذبیحة واال فكنت اقدمھا. بمحرقة ال  16
 ھي روح منكسرة. القلب المنكسر ذبائح هللا 17 ترضى.

احسن برضاك الى  18 والمنسحق یا هللا ال تحتقره
حینئذ تسّر بذبائح البر  19 صھیون. ابن اسوار اورشلیم.

   محرقة وتقدمة تامة. حینئذ یصعدون على مذبحك عجوال

المام المغنین. قصیدة لداود عندما جاء دواغ  52
ود الى بیت شاول وقال لھ جاء دا االدومي واخبر

رحمة هللا ھي  اخیمالك. لماذا تفتخر بالشر ایھا الجبار.
لسانك یخترع مفاسد كموسى مسنونة یعمل  2 كل یوم.
احببت الشر اكثر من الخیر. الكذب اكثر من  3 بالغش.

احببت كل كالم مھلك ولسان  4 التكلم بالصدق. ساله
ایضا یھدمك هللا الى االبد. یخطفك ویقلعك من  5 غش.

فیرى  6 سكنك ویستاصلك من ارض االحیاء. ساله.م
ھوذا االنسان  7 الصدیقون ویخافون وعلیھ یضحكون.

الذي لم یجعل هللا حصنھ بل اتكل على كثرة غناه واعتّز 
اما انا فمثل زیتونة خضراء في بیت هللا. توكلت  8 بفساده

احمدك الى الدھر  9 على رحمة هللا الى الدھر واالبد.
   انتظر اسمك فانھ صالح قدام اتقیائكالنك فعلت و

المام المغنین على العود. قصیدة لداود قال الجاھل  53
في قلبھ لیس الھ. فسدوا ورجسوا رجاسة. لیس من یعمل 

هللا من السماء اشرف على بني البشر لینظر  2 صالحا.
كلھم قد ارتدوا معا فسدوا. لیس  3 ھل من فاھم طالب هللا.
ألم یعلم فاعلو االثم  4 وال واحد من یعمل صالحا لیس

  الذین یأكلون شعبي كما یأكلون الخبز وهللا لم یدعوا.
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ھناك خافوا خوفا ولم یكن خوف الن هللا قد بدد عظام  5
لیت من  6 محاصرك. اخزیتھم الن هللا قد رفضھم.

صھیون خالص اسرائیل. عند رد هللا سبي شعبھ یھتف 
   یعقوب ویفرح اسرائیل

مام المغنین على ذوات االوتار. قصیدة لداود ال 54
الزیفیون وقالوا لشاول ألیس داود مختبئا  عندما أتى

اسمع یا  2 احكم لي. عندنا. اللھم باسمك خلصني وبقوتك
الن غرباء قد قاموا  3 هللا صالتي اصغ الى كالم فمي.

  علّي وعتاة طلبوا نفسي. لم یجعلوا هللا امامھم. ساله.
یرجع  5 معین لي. الرب بین عاضدي نفسي. ھوذا هللا 4

اذبح لك منتدبا. احمد  6 الشر على اعدائي. بحقك افنھم.
النھ من كل ضیق نجاني  7 النھ صالح. إیوۇواسمك یا 

   وباعدائي رأت عیني

المام المغنین على ذوات االوتار. قصیدة لداود.  55
  اصغ یا هللا الى صالتي وال تتغاض عن تضرعي.

  لي واستجب لي. اتحیر في كربتي واضطرب استمع 2
من صوت العدو من قبل ظلم الشریر. النھم یحیلون  3

یمخض قلبي في  4 علّي اثما وبغضب یضطھدونني.
خوف ورعدة أتیا  5 داخلي واھوال الموت سقطت علّي.

فقلت لیت لي جناحا كالحمامة  6 علّي وغشیني رعب.
ا وأبیت في ھانذا كنت ابعد ھارب 7 فاطیر واستریح.

كنت اسرع في نجاتي من الریح العاصفة  8 البریة. ساله.
اھلك یا رب فّرق السنتھم الني قد رأیت  9 ومن النوء

نھارا ولیال یحیطون بھا  10 ظلما وخصاما في المدینة.
مفاسد في  11 على اسوارھا واثم ومشقة في وسطھا.

النھ لیس  12 وسطھا وال یبرح من ساحتھا ظلم وغش.
یعیرني فاحتمل. لیس مبغضي تعظم علّي فاختبئ عدو 

الذي  14 بل انت انسان عدیلي الفي وصدیقي 13 منھ
معھ كانت تحلو لنا العشرة. الى بیت هللا كنا نذھب في 

لیبغتھم الموت. لینحدروا الى الھاویة احیاء  15 الجمھور.
اما انا فالى هللا  16 الن في مساكنھم في وسطھم شرورا

مساء وصباحا وظھرا  17 یخلصني. إیوۇواصرخ و
فدى بسالم نفسي من  18 اشكو وانوح فیسمع صوتي.

یسمع هللا فیذلھم  19 قتال علّي النھم بكثرة كانوا حولي.
والجالس منذ القدم. ساله. الذین لیس لھم تغیر وال 

  ألقى یدیھ على مسالمیھ. نقض عھده. 20 یخافون هللا.
ل. ألین من الزیت كلماتھ أنعم من الزبدة فمھ وقلبھ قتا 21

ھمك فھو  إیوۇوألق على  22 وھي سیوف مسلولة
وانت یا  23 یعولك. ال یدع الصدّیق یتزعزع الى االبد.

هللا تحدرھم الى جب الھالك. رجال الدماء والغش ال 
   ینصفون ایامھم. اما انا فاتكل علیك

المام المغنین على الحمامة البكماء بین الغرباء.  56
لداود عندما اخذه الفلسطینیون في جّت. ارحمني یا  مذھبة

 2 والیوم كلھ محاربا یضایقني. هللا الن االنسان یتھممني
 تھممني اعدائي الیوم كلھ الن كثیرین یقاومونني بكبریاء.

هللا أفتخر بكالمھ على  4 في یوم خوفي انا علیك اتكل. 3
م كلھ الیو 5 هللا توكلت فال اخاف. ماذا یصنعھ بي البشر.

یجتمعون  6 یحرفون كالمي. علّي كل افكارھم بالشر.

  یختفون یالحظون خطواتي عندما ترّصدوا نفسي.
  على اثمھم جازھم. بغضب اخضع الشعوب یا هللا. 7
تیھاني راقبت. اجعل انت دموعي في زقّك. أما ھي في  8

حینئذ ترتد اعدائي الى الوراء في یوم ادعوك  9 سفرك
هللا أفتخر بكالمھ  10 تھ الن هللا لي.فیھ. ھذا قد علم

على هللا توكلت فال اخاف. ماذا  11 أفتخر بكالمھ. إیوۇو
اللھم علّي نذورك. اوفي ذبائح  12 یصنعھ بي االنسان.

النك نجیت نفسي من الموت. نعم ورجلّي  13 شكر لك.
   من الزلق لكي اسیر قدام هللا في نور االحیاء

تھلك. مذھبة لداود عندما  المام المغنین. على ال 57
شاول في المغارة. ارحمني یا هللا ارحمني  قدام ھرب من

جناحیك احتمي الى ان تعبر  النھ بك احتمت نفسي وبظل
 اصرخ الى هللا العلي الى هللا المحامي عني. 2 المصائب.

یرسل من السماء ویخلصني. عّیر الذي یتھممني.  3
سي بین االشبال. نف 4 ساله. یرسل هللا رحمتھ وحقھ.

اضطجع بین المتقدین بني آدم اسنانھم أسّنة وسھام 
ارتفع اللھم على السموات.  5 ولسانھم سیف ماض.

ھیأوا شبكة لخطواتي.  6 لیرتفع على كل االرض مجدك.
انحنت نفسي. حفروا قدامي حفرة. سقطوا في وسطھا. 

  .ثابت قلبي یا هللا ثابت قلبي. اغني وارنم 7 ساله
یقظ یا مجدي. استیقظي یا رباب ویا عود انا است 8

احمدك بین الشعوب یا رب. ارنم لك  9 استیقظ سحرا.
الن رحمتك قد عظمت الى السموات والى  10 بین االمم.

ارتفع اللھم على السموات لیرتفع على  11 الغمام حقك.
   كل االرض مجدك

المام المغنین. على ال تھلك. لداود. مذھبة. أحقا  58
 حق االخرس تتكلمون بالمستقیمات تقضون یا بني آدم.بال
بل بالقلب تعملون شرورا في االرض ظلم ایدیكم  2

زاغ االشرار من الرحم ضلّوا من البطن  3 تزنون.
لھم حمة مثل حمة الحّیة. مثل الصّل  4 متكلمین كذبا.

الذي ال یستمع الى صوت الحواة  5 االصم یسد اذنھ
ھم كّسر اسنانھم في افواھھم. الل 6 الراقین رقى حكیم

لیذوبوا كالماء  7 .إیوۇواھشم اضراس االشبال یا 
كما یذوب الحلزون  8 لیذھبوا. اذا فّوق سھامھ فلتنب.

قبل ان  9 ماشیا. مثل سقط المرأة ال یعاینوا الشمس.
یفرح  10 تشعر قدوركم بالشوك نیئا او محروقا یجرفھم.

  ھ بدم الشریر.الصدّیق اذ راى النقمة. یغسل خطوات
ویقول االنسان ان للصدیق ثمرا. انھ یوجد الھ قاض  11

   في االرض

المام المغنین. على ال تھلك. مذھبة لداود لما ارسل  59
شاول وراقبوا البیت لیقتلوه. انقذني من اعدائي یا الھي. 

نجني من فاعلي االثم ومن رجال  2 من مقاومّي احمني.
نون لنفسي. االقویاء النھم یكم 3 الدماء خلصني.

بال اثم  4 .إیوۇویجتمعون علي ال الثمي وال لخطیتي یا 
  مني یجرون ویعدّون انفسھم. استیقظ الى لقائي وانظر.

الھ الجنود الھ اسرائیل انتبھ لتطالب كل  إیوۇووانت یا  5
یعودون عند  6 االمم. كل غادر اثیم ال ترحم. ساله.

  ن في المدینة.المساء یھّرون مثل الكلب ویدورو
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ھوذا یبقّون بافواھھم. سیوف في شفاھھم. النھم یقولون  7
فتضحك بھم. تستھزئ  إیوۇواما انت یا  8 من سامع.

  من قّوتھ الیك التجئ الن هللا ملجإي 9 بجمیع االمم.
ال  11 الھي رحمتھ تتقدمني. هللا یریني باعدائي. 10

ا رب م یتقتلھم لئال ینسى شعبي. تیّھھم بقوتك واھبطھ
خطیة افواھھم ھي كالم شفاھھم. ولیؤخذوا  12 ترسنا.

  بكبریائھم ومن اللعنة ومن الكذب الذي یحدّثون بھ.
افن بحنق افن وال یكونوا ولیعلموا ان هللا متسلط في  13

ویعودون عند  14 یعقوب الى اقاصي االرض. ساله.
ھم  15 المساء یھّرون مثل الكلب ویدورون في المدینة.

اما انا فاغني  16 ون لألكل. ان لم یشبعوا ویبیتوایتیھ
بقوتك وارنم بالغداة برحمتك النك كنت ملجأ لي ومناصا 

یا قوتي لك ارنم الن هللا ملجإي الھ  17 في یوم ضیقي.
   رحمتي

المام المغنین على السوسن. شھادة مذھبة لداود  60
محاربتھ ارام النھرین وارام صوبة فرجع  للتعلیم. عند

اثني عشر الفا. یا  وآب وضرب من ادوم في وادي الملحی
زلزلت االرض  2 هللا رفضتنا اقتحمتنا سخطت. ارجعنا.

اریت شعبك  3 فصمتھا. اجبر كسرھا النھا متزعزعة.
اعطیت خائفیك رایة ترفع  4 عسرا. سقیتنا خمر الترنح.

لكي ینجو احباؤك. خّلص بیمینك  5 الجل الحق. ساله.
 قد تكلم بقدسھ. أبتھج اقسم شكیم هللا 6 واستجب لي

لي جلعاد ولي منّسى وافرایم  7 واقیس وادي سكوت.
موآب مرحضتي. على  8 خوذة راسي یھوذا صولجاني.

من یقودني  9 ادوم اطرح نعلي. یا فلسطین اھتفي عليّ 
ألیس  10 الى المدینة المحّصنة. من یھدیني الى ادوم.

  یا هللا مع جیوشنا.انت یا هللا الذي رفضتنا وال تخرج 
 اعطنا عونا في الضیق فباطل ھو خالص االنسان. 11
   با� نصنع ببأس وھو یدوس اعداءنا 12

المام المغنین. على ذوات االوتار. لداود. اسمع یا هللا  61
من اقصى االرض  2 صراخي واصغ الى صالتي.

ادعوك اذا غشي على قلبي. الى صخرة ارفع مني 
 نت ملجأ لي. برج قوة من وجھ العدو.النك ك 3 تھدیني.

السكنن في مسكنك الى الدھور. احتمي بستر جناحیك.  4
النك انت یا هللا استمعت نذوري. اعطیت  5 ساله.

الى ایام الملك تضیف ایاما سنینھ  6 میراث خائفي اسمك.
یجلس قدام هللا الى الدھر. اجعل رحمة  7 كدور فدور.

سمك الى االبد لوفاء ھكذا ارنم ال 8 وحقا یحفظانھ.
   نذوري یوما فیوما

المام المغنین على یدوثون. مزمور لداود. انما ّ�  62
انما ھو صخرتي  2 انتظرت نفسي. من قبلھ خالصي.

الى متى تھجمون  3 وخالصي ملجإي. ال اتزعزع كثیرا
 على االنسان. تھدمونھ كلكم كحائط منقض كجدار واقع.

ن شرفھ. یرضون بالكذب. انما یتآمرون لیدفعوه ع 4
انما ّ�  5 بافواھھم یباركون وبقلوبھم یلعنون. ساله

انما ھو  6 انتظري یا نفسي الن من قبلھ رجائي.
على هللا  7 صخرتي وخالصي ملجإي فال اتزعزع.

توكلوا  8 خالصي ومجدي صخرة قوتي محتماي في هللا.

أ جعلیھ في كل حین یا قوم اسكبوا قدامھ قلوبكم. هللا مل
انما باطل بنو آدم. كذب بنو البشر. في  9 لنا. ساله

ال  10 الموازین ھم الى فوق. ھم من باطل اجمعون.
تتكلوا على الظلم وال تصیروا باطال في الخطف. ان زاد 

مرة واحدة تكلم الرب  11 الغنى فال تضعوا علیھ قلبا.
ولك یا رب  12 وھاتین االثنتین سمعت ان العّزة ّ�.

   النك انت تجازي االنسان كعملھالرحمة 

مزمور لداود لما كان في بریة یھوذا. یا هللا الھي  63
انت. الیك ابّكر. عطشت الیك نفسي یشتاق الیك جسدي 

لكي ابصر قوتك  2 في ارض ناشفة ویابسة بال ماء
الن رحمتك افضل  3 ومجدك كما قد رأیتك في قدسك.

كك في حیاتي. ھكذا ابار 4 من الحیاة. شفتاي تسبحانك.
كما من شحم ودسم تشبع نفسي  5 باسمك ارفع یدّي.

اذا ذكرتك على فراشي.  6 وبشفتي االبتھاج یسبحك فمي
النك كنت عونا لي وبظل جناحیك  7 في السھد الھج بك.

اما الذین  9 التصقت نفسي بك. یمینك تعضدني. 8 ابتھج
  ھم للتھلكة یطلبون نفسي فیدخلون في اسافل االرض.

 یدفعون الى یدي السیف. یكونون نصیبا لبنات آوى. 10
اما الملك فیفرح با�. یفتخر كل من یحلف بھ. الن  11

   افواه المتكلمین بالكذب تسد

مزمور لداود لما كان في بریة یھوذا. یا هللا الھي  64
انت. الیك ابّكر. عطشت الیك نفسي یشتاق الیك جسدي 

لكي ابصر قوتك  2 في ارض ناشفة ویابسة بال ماء
الن رحمتك افضل  3 ومجدك كما قد رأیتك في قدسك.

ھكذا اباركك في حیاتي.  4 من الحیاة. شفتاي تسبحانك.
كما من شحم ودسم تشبع نفسي  5 باسمك ارفع یدّي.

اذا ذكرتك على فراشي.  6 وبشفتي االبتھاج یسبحك فمي
النك كنت عونا لي وبظل جناحیك  7 في السھد الھج بك.

اما الذین  9 التصقت نفسي بك. یمینك تعضدني. 8 جابتھ
  ھم للتھلكة یطلبون نفسي فیدخلون في اسافل االرض.

 یدفعون الى یدي السیف. یكونون نصیبا لبنات آوى. 10
. یفتخر كل من یحلف بھ. الن بإیوۇواما الملك فیفرح  11

   افواه المتكلمین بالكذب تسد

سبیحة. لك ینبغي المام المغنین. مزمور لداود. ت 65
یا سامع  2 التسبیح یا هللا في صھیون ولك یوفى النذر.

آثام قد قویت علّي.  3 الصالة الیك یأتي كل بشر.
طوبى للذي تختاره وتقربھ  4 معاصینا انت تكّفر عنھا.

  لیسكن في دیارك. لنشبعّن من خیر بیتك قدس ھیكلك
ل كبمخاوف في العدل تستجیبنا یا الھ خالصنا یا مت 5

المثبت الجبال  6 جمیع اقاصي االرض والبحر البعیدة.
المھدئ عجیج البحار عجیج  7 بقوتھ المتنطق بالقدرة

وتخاف سكان االقاصي من  8 امواجھا وضجیج االمم.
تعھدت  9 آیاتك. تجعل مطالع الصباح والمساء تبتھج.

االرض وجعلتھا تفیض. تغنیھا جدا. سواقي هللا مآلنة 
أرو اتالمھا  10 ھم النك ھكذا تعدّھا.ماء. تھيء طعام

كللت  11 مّھد اخادیدھا. بالغیوث تحللھا. تبارك غلتھا.
  السنة بجودك وآثارك تقطر دسما.
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  تقطر مراع البریة وتتنطق اآلكام بالبھجة. 12
اكتست المروج غنما واالودیة تتعّطف برا. تھتف  13

   وایضا تغني

اھتفي � یا كل المام المغنین. تسبیحة مزمور.  66
  رنموا بمجد اسمھ. اجعلوا تسبیحھ ممجدا. 2 االرض.

قولوا � ما اھیب اعمالك. من عظم قوتك تتملق لك  3
كل االرض تسجد لك وترنم لك. ترنم  4 اعداؤك.

ھلم انظروا اعمال هللا. فعلھ المرھب  5 السمك. ساله
حول البحر الى یبس وفي النھر عبروا  6 .نحو بني آدم

متسلط بقوتھ الى الدھر. عیناه  7 لرجل. ھناك فرحنا بھ.با
  تراقبان االمم. المتمردون ال یرفعّن انفسھم. ساله

  باركوا الھنا یا ایھا الشعوب وسّمعوا صوت تسبیحھ. 8
 الجاعل انفسنا في الحیاة ولم یسّلم ارجلنا الى الزلل. 9

  النك جربتنا یا هللا. محصتنا كمحص الفضة. 10
  لتنا الى الشبكة. جعلت ضغطا على متوننا.ادخ 11
ركبت اناسا على رؤوسنا. دخلنا في النار والماء ثم  12

ادخل الى بیتك بمحرقات  13 اخرجتنا الى الخصب
التي نطقت بھا شفتاي وتكلم بھا فمي  14 اوفیك نذوري

اصعد لك محرقات سمینة مع بخور كباش  15 في ضیقي
لم اسمعوا فاخبركم یا كل ھ 16 اقدم بقرا مع تیوس. ساله

صرخت الیھ بفمي  17 الخائفین هللا بما صنع لنفسي.
ان راعیت اثما في قلبي ال  18 وتبجیل على لساني.

لكن قد سمع هللا. اصغى الى صوت  19 یستمع لي الرب.
مبارك هللا الذي لم یبعد صالتي وال رحمتھ  20 صالتي.

   عني

مزمور. تسبیحة. المام المغنین على ذوات االوتار.  67
  لیتحنن هللا علینا ولیباركنا. لینر بوجھھ علینا. ساله.

 لكي یعرف فیاالرض طریقك وفي كل االمم خالصك. 2
تفرح  4 یحمدك الشعوب یا هللا یحمدك الشعوب كلھم. 3

وتبتھج االمم النك تدین الشعوب باالستقامة. وامم 
دك یحمدك الشعوب یا هللا یحم 5 االرض تھدیھم. ساله.

 االرض اعطت غلتھا. یباركنا هللا الھنا. 6 الشعوب كلھم.
   یباركنا هللا وتخشاه كل اقاصي االرض 7

المام المغنین. لداود. مزمور. تسبیحة. یقوم هللا.  68
كما  2 یتبدد اعداؤه ویھرب مبغضوه من امام وجھھ.

یذرى الدخان تذریھم. كما یذوب الشمع قدام النار یبید 
والصدیقون یفرحون یبتھجون امام  3 هللا.االشرار قدام 

غنوا ّ� رنموا السمھ. اعدّوا  4 هللا ویطفرون فرحا
ابو  5 واھتفوا امامھ. إیوطریقا للراكب في القفار باسمھ 

هللا  6 الیتامى وقاضي االرامل هللا في مسكن قدسھ.
مسكن المتوحدین في بیت مخرج االسرى الى فالح. انما 

اللھم عند خروجك امام  7 الرمضاءالمتمردون یسكنون 
االرض ارتعدت  8 شعبك عند صعودك في القفر. ساله.

السموات ایضا قطرت امام وجھ هللا سینا نفسھ من وجھ 
مطرا غزیرا نضحت یا هللا. میراثك  9 هللا الھ اسرائیل.

قطیعك سكن فیھ. ھّیأت  10 وھو معي انت اصلحتھ.
طي كلمة. الرب یع 11 بجودك للمساكین یا هللا.
ملوك جیوش یھربون  12 المبشرات بھا جند كثیر.

اذا اضطجعتم  13 یھربون. المالزمة البیت تقسم الغنائم.
بین الحضائر فاجنحة حمامة مغشاة بفضة وریشھا 

عندما شتت القدیر ملوكا فیھا اثلجت  14 بصفرة الذھب.
جبل هللا جبل باشان. جبل اسنمة جبل  15 في صلمون

ذا ایتھا الجبال المسنمة ترصدن الجبل لما 16 باشان.
  یسكن فیھ الى االبد. إیوۇوالذي اشتھاه هللا لسكنھ. بل 

مركبات هللا ربوات الوف مكررة. الرب فیھا. سینا  17
صعدت الى العالء. سبیت سبیا. قبلت  18 في القدس.

 االلھ إیوعطایا بین الناس وایضا المتمردین للسكن ایھا 
 فیوما. یحّملنا الھ خالصنا. ساله. مبارك الرب یوما 19
 السید للموت مخارج. إیوۇوهللا لنا الھ خالص وعند  20
ولكن هللا یسحق رؤوس اعدائھ الھامة الشعراء  21

قال الرب من باشان ارجع. ارجع  22 للسالك في ذنوبھ.
لكي تصبغ رجلك بالدم. ألسن  23 من اعماق البحر

طرقك یا هللا طرق رأوا  24 كالبك من االعداء نصیبھم.
من قدام المغنون ومن وراء  25 الھي ملكي في القدس.

 26 ضاربو االوتار في الوسط فتیات ضاربات الدفوف.
ایھا الخارجون من عین  إیوۇوفي الجماعات باركوا هللا 

ھناك بنیامین الصغیر متسلطھم رؤساء  27 اسرائیل.
ر قد أم 28 یھوذا جلّھم رؤساء زبولون رؤساء نفتالي.

من ھیكلك  29 الھك بعّزك. اّید یا هللا ھذا الذي فعلتھ لنا
انتھر وحش  30 فوق اورشلیم لك تقدم ملوك ھدایا.

القصب صوار الثیران مع عجول الشعوب المترامین 
  بقطع فضة. شتت الشعوب الذین یسّرون بالقتال.

 یأتي شرفاء من مصر. كوش تسرع بیدیھا الى هللا 31
  غنوا � رنموا للسید. ساله.یا ممالك االرض  32
للراكب على سماء السموات القدیمة. ھوذا یعطي  33

اعطوا عزا ّ�. على اسرائیل  34 صوتھ صوت قوة.
مخوف انت یا هللا من  35 جاللھ وقّوتھ في الغمام.

مقادسك. الھ اسرائیل ھو المعطي قوة وشدة للشعب. 
   مبارك هللا

داود. خلصني یا هللا المام المغنین على السوسن. ل 69
غرقت في حمأة عمیقة  2 الن المیاه قد دخلت الى نفسي.

  ولیس مقر. دخلت الى اعماق المیاه والسیل غمرني.
تعبت من صراخي. یبس حلقي. كلّت عیناي من  3

اكثر من شعر راسي الذین یبغضونني  4 انتظار الھي.
بال سبب. اعتّز مستھلكّي اعدائي ظلما. حینئذ رددت 

یا هللا انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك  5 ي لم اخطفھالذ
 الجنود. ال إیوۇوال یخز بي منتظروك یا سید  6 لم تخف.

الني من اجلك  7 یخجل بي ملتمسوك یا الھ اسرائیل.
صرت اجنبیا عند  8 احتملت العار. غّطى الخجل وجھي.

الن غیرة بیتك اكلتني  9 اخوتي وغریبا عند بني امي.
وابكیت بصوم نفسي  10 ریك وقعت علّي.وتعییرات معّی 

جعلت لباسي مسحا وصرت  11 فصار ذلك عارا علّي.
یتكلم فّي الجالسون في الباب واغاني  12 لھم مثال.

في وقت  إیوۇواما انا فلك صالتي یا  13 شّرابي المسكر
 رضى یا هللا بكثرة رحمتك استجب لي بحق خالصك.

مبغضّي ومن  نجني من الطین فال اغرق نجني من 14
ال یغمرني سیل المیاه وال یبتلعني  15 اعماق المیاه.

  العمق وال تطبق الھاویة علّي فاھا.
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الن رحمتك صالحة. ككثرة  إیوۇواستجب لي یا  16
وال تحجب وجھك عن عبدك.  17 مراحمك التفت الّي.

اقترب الى نفسي.  18 الن لي ضیقا. استجب لي سریعا.
انت عرفت عاري  19 ي.فكھا. بسبب اعدائي افدن

العار قد  20 وخزیي وخجلي. قدامك جمیع مضایقّي.
كسر قلبي فمرضت. انتظرت رقة فلم تكن ومعّزین فلم 

ویجعلون في طعامي علقما وفي عطشي  21 اجد
لتصر مائدتھم قدامھم فخا ولآلمنین  22 یسقونني خال

 لتظلم عیونھم عن البصر وقلقل متونھم دائما. 23 شركا.
 25 .علیھم سخطك ولیدركھم حمو غضبك صبّ  24

الن  26 لتصر دارھم خرابا وفي خیامھم ال یكن ساكن.
الذي ضربتھ انت ھم طردوه وبوجع الذین جرحتھم 

 اجعل اثما على اثمھم وال یدخلوا في برك. 27 یتحدثون.
  لیمحوا من سفر االحیاء ومع الصدیقین ال یكتبوا 28
  یا هللا فلیرفعني. اما انا فمسكین وكئیب. خالصك 29
فیستطاب  31 اسبح اسم هللا بتسبیح واعظمھ بحمد. 30

  اكثر من ثور بقر ذي قرون واظالف. إیوۇوعند 
یرى ذلك الودعاء فیفرحون وتحیا قلوبكم یا طالبي  32
  سامع للمساكین وال یحتقر اسراه. إیوۇوالن  33 هللا.
 .ھاتسبحھ السموات واالرض البحار وكل ما یدّب فی 34
الن هللا یخلص صھیون ویبني مدن یھوذا فیسكنون  35

ونسل عبیده یملكونھا ومحبو اسمھ  36 ھناك ویرثونھا.
   یسكنون فیھا

المام المغنین. لداود للتذكیر. اللھم الى تنجیتي یا  70
لیخز ویخجل طالبو نفسي.  2 الى معونتي اسرع. إیوۇو

جع من لیر 3 لیرتد الى خلف ویخجل المشتھون لي شرا
ولیبتھج ویفرح بك كل  4 اجل خزیھم القائلون ھھ ھھ.

اما انا  5 طالبیك ولیقل دائما محبو خالصك لیتعظم الرب
فمسكین وفقیر. اللھم اسرع الّي. معیني ومنقذي انت. یا 

   ال تبطؤ إیوۇو

بعدلك  2 احتمیت فال اخزى الى الدھر. إیوۇوبك یا  71
كن لي صخرة  3 ني.نجني وانقذني امل الّي اذنك وخّلص

ملجأ ادخلھ دائما. امرت بخالصي النك صخرتي 
یا الھي نجني من ید الشریر من كف فاعل  4 وحصني.

متكلي  إیوۇوالنك انت رجائي یا سیدي  5 الشر والظالم.
علیك استندت من البطن وانت مخرجي  6 منذ صباي.

صرت كآیة  7 من احشاء امي بك تسبیحي دائما.
یمتلئ فمي من  8 فملجإي القوي. لكثیرین. اما انت

ال ترفضني في زمن  9 تسبیحك الیوم كلھ من مجدك
الن اعدائي  10 الشیخوخة. ال تتركني عند فناء قّوتي.

  تقاولوا علّي والذین یرصدون نفسي تآمروا معا
قائلین ان هللا قد تركھ. الحقوه وامسكوه النھ ال منقذ  11
  ي الى معونتي اسرع.یا هللا ال تبعد عني یا الھ 12 لھ.
لیخز ویفن مخاصمو نفسي. لیلبس العار والخجل  13

اما انا فارجو دائما وازید على  14 الملتمسون لي شرا.
فمي یحدث بعدلك الیوم كلھ بخالصك  15 كل تسبیحك.

 .إیوۇوآتي بجبروت السید  16 الني ال اعرف لھا اعدادا.
والى اللھم قد علمتني منذ صباي  17 اذكر برك وحدك

وایضا الى الشیخوخة والشیب یا  18 اآلن اخبر بعجائبك.

هللا ال تتركني حتى اخبر بذراعك الجیل المقبل وبقوتك 
وبرك الى العلیاء یا هللا الذي صنعت  19 .كل آت

انت الذي اریتنا ضیقات  20 العظائم. یا هللا من مثلك
كثیرة وردیة تعود فتحیینا ومن اعماق االرض تعود 

فانا  22 تزید عظمتي وترجع فتعزیني. 21 .فتصعدنا
ایضا احمدك برباب حقك یا الھي. ارنم لك بالعود یا 

تبتھج شفتاي اذ ارنم لك ونفسي التي  23 قدوس اسرائیل.
ولساني ایضا الیوم كلھ یلھج ببرك. النھ قد  24 فدیتھا.

   خزي النھ قد خجل الملتمسون لي شرا

لملك وبرك البن لسلیمان. اللھم اعطي احكامك ل 72
تحمل  3 یدین شعبك بالعدل ومساكینك بالحق. 2 الملك.

یقضي لمساكین  4 الجبال سالما للشعب واالكام بالبر.
یخشونك  5 الشعب. یخّلص بني البائسین ویسحق الظالم.
ینزل مثل  6 ما دامت الشمس وقدام القمر الى دور فدور.

 رض.المطر على الجزاز ومثل الغیوث الذارفة على اال
یشرق في ایامھ الصدّیق وكثرة السالم الى ان یضمحل  7

ویملك من البحر الى البحر ومن النھر الى  8 القمر.
امامھ تجثو اھل البریة واعداؤه  9 اقاصي االرض

ملوك ترشیش والجزائر یرسلون  10 یلحسون التراب.
ویسجد لھ كل  11 تقدمة. ملوك شبا وسبإ یقدمون ھدیة.

النھ ینجي الفقیر  12 م تتعبد لھ.الملوك. كل االم
یشفق على  13 المستغیث والمسكین اذ ال معین لھ.

من الظلم  14 المسكین والبائس ویخلص انفس الفقراء.
  والخطف یفدي انفسھم ویكرم دمھم في عینیھ.

ویعیش ویعطیھ من ذھب شبا. ویصّلي الجلھ دائما .  15
في  تكون حفنة بر في االرض 16 الیوم كلھ یباركھ

رؤوس الجبال. تتمایل مثل لبنان ثمرتھا ویزھرون من 
یكون اسمھ الى الدھر.  17 المدینة مثل عشب االرض.

قدام الشمس یمتد اسمھ. ویتباركون بھ. كل امم االرض 
هللا الھ اسرائیل الصانع  إیوۇومبارك  18 یطّوبونھ.

ومبارك اسم مجده الى الدھر ولتمتلئ  19 العجائب وحده.
تّمت صلوات  20 ھا من مجده. آمین ثم آمیناالرض كل

   داود بن یّسى

مزمور آلساف. انما صالح هللا السرائیل النقیاء  73
اما انا فكادت تزل قدماي. لوال قلیل لزلقت  2 القلب.

الني غرت من المتكبرین اذ رایت سالمة  3 خطواتي.
 النھ لیست في موتھم شدائد وجسمھم سمین. 4 االشرار.

لذلك  6 ي تعب الناس ومع البشر ال یصابون.لیسوا ف 5
جحظت عیونھم  7 تقلدوا الكبریاء. لبسوا كثوب ظلمھم.
یستھزئون  8 من الشحم. جاوزوا تصورات القلب.

جعلوا  9 ویتكلمون بالشر ظلما من العالء یتكلمون.
  افواھھم في السماء وألسنتھم تتمشى في االرض.

رویة یمتصون لذلك یرجع شعبھ الى ھنا وكمیاه م 10
 وقالوا كیف یعلم هللا وھل عند العلي معرفة. 11 منھم.

ھوذا ھؤالء ھم االشرار ومستریحین الى الدھر  12
حقا قد زّكیت قلبي باطال وغسلت  13 یكثرون ثروة
وكنت مصابا الیوم كلھ وتأدبت كل  14 بالنقاوة یدي.

  لو قلت احدّث ھكذا لغدرت بجیل بنیك. 15 صباح.
  دت معرفة ھذا اذ ھو تعب في عینّي.فلما قص 16
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حقا  18 حتى دخلت مقادس هللا وانتبھت الى آخرتھم. 17
كیف صاروا  19 في مزالق جعلتھم. اسقطتھم الى البوار.

كحلم عند  20 .للخراب بغتة. اضمحلوا فنوا من الدواھي
النھ تمرمر  21 التیّقظ یا رب عند التیقظ تحتقر خیالھم

وانا بلید وال اعرف.  22 تّي.قلبي وانتخست في كلی
ولكني دائما معك. امسكت بیدي  23 صرت كبھیم عندك.

من  25 برأیك تھدیني وبعد الى مجد تأخذني. 24 الیمنى.
قد  26 لي في السماء. ومعك ال ارید شیئا في االرض.

 فني لحمي وقلبي. صخرة قلبي ونصیبي هللا الى الدھر.
تھلك كل من یزني النھ ھوذا البعداء عنك یبیدون.  27

اما انا فاالقتراب الى هللا حسن لي. جعلت  28 عنك.
   ملجإي الخبر بكل صنائعك إیوۇوبالسید 

قصیدة آلساف. لماذا رفضتنا یا هللا الى االبد. لماذا  74
اذكر جماعتك التي  2 یدخن غضبك على غنم مرعاك.

اقتنیتھا منذ القدم وفدیتھا سبط میراثك. جبل صھیون ھذا 
ارفع خطواتك الى الخرب االبدیة.  3 ي سكنت فیھ.الذ

قد زمجر مقاوموك في  4 الكل قد حطم العدو في المقدس.
یبان كانھ رافع فؤوس  5 وسط معھدك جعلوا آیاتھم آیات.

واآلن منقوشاتھ معا بالفؤوس  6 على االشجار المشتبكة.
اطلقوا النار في مقدسك. دنسوا  7 والمعاول یكسرون.

قالوا في قلوبھم لنفنیھم معا.  8 اسمك.لالرض مسكن 
آیاتنا ال نرى. ال  9 .احرقوا كل معاھد هللا في االرض

حتى متى یا  10 نبي بعد. وال بیننا من یعرف حتى متى
لماذا  11 هللا یعیر المقاوم ویھین العدو اسمك الى الغایة.

  ترد یدك ویمینك. اخرجھا من وسط حضنك. افن.
قدم فاعل الخالص في وسط وهللا ملكي منذ ال 12

انت شققت البحر بقوتك. كسرت رؤوس  13 االرض.
انت رضضت رؤوس لویاثان.  14 التنانین على المیاه.

انت فجرت عینا  15 جعلتھ طعاما للشعب الھل البریة.
لك النھار  16 وسیال. انت یّبست انھارا دائمة الجریان.

ت ان 17 ولك ایضا اللیل. انت ھیأت النور والشمس.
 نصبت كل تخوم االرض الصیف والشتاء انت خلقتھما

وشعبا جاھال قد  إیوۇواذكر ھذا ان العدو قد عّیر  18
ال تسلم للوحش نفس یمامتك. قطیع  19 اھان اسمك.

انظر الى العھد. الن  20 بائسیك ال تنس الى االبد.
ال  21 مظلمات االرض امتألت من مساكن الظلم.

 قیر والبائس لیسبحا اسمك.یرجعن المنسحق خازیا. الف
قم یا هللا. اقم دعواك. اذكر تعییر الجاھل ایاك الیوم  22
ال تنس صوت اضدادك ضجیج مقاومیك  23 كلھ.

   الصاعد دائما

المام المغنین. على ال تھلك. مزمور آلساف.  75
تسبیحة. نحمدك یا هللا نحمدك واسمك قریب. یحدثون 

  ا بالمستقیمات اقضي.الني اعین میعادا. ان 2 بعجائبك.
  ذابت االرض وكل سكانھا. انا وزنت اعمدتھا. ساله 3
 قلت للمفتخرین ال تفتخروا ولالشرار ال ترفعوا قرنا. 4
 ال ترفعوا الى العلى قرنكم. ال تتكلموا بعنق متصلب. 5
النھ ال من المشرق وال من المغرب وال من بریة  6

 ضعھ وھذا یرفعھ.ولكن هللا ھو القاضي. ھذا ی 7 الجبال.
كاسا وخمرھا مختمرة. مآلنة شرابا  إیوۇوالن في ید  8

ممزوجا. وھو یسكب منھا. لكن عكرھا یمصھ یشربھ كل 
اما انا فاخبر الى الدھر. ارنم اللھ  9 اشرار االرض

وكل قرون االشرار اعضب قرون الصدّیق  10 .یعقوب
   تنتصب

آلساف.  المام المغنین على ذوات االوتار. مزمور 76
 تسبیحة. هللا معروف في یھوذا اسمھ عظیم في اسرائیل.

ھناك  3 كانت في سالیم مظلتھ ومسكنھ في صھیون. 2
  سحق القسي البارقة. المجن والسیف والقتال. ساله

سلب اشداء القلب.  5 ابھى انت امجد من جبال السلب. 4
من  6 ناموا سنتھم. كل رجال البأس لم یجدوا ایدیھم

انت مھوب  7 انتھارك یا الھ یعقوب یسبخ فارس وخیل.
من السماء اسمعت  8 انت. فمن یقف قدامك حال غضبك.

عند قیام هللا للقضاء  9 حكما. االرض فزعت وسكتت
الن غضب  10 لتخلیص كل ودعاء االرض. ساله.

انذروا  11 االنسان یحمدك. بقیة الغضب تتمنطق بھا
میع الذین حولھ. لیقدموا ھدیة الھكم یا ج إلیوۇوواوفوا 

یقطف روح الرؤساء. ھو مھوب لملوك  12 للمھوب.
   االرض

المام المغنین على یدوثون. آلساف مزمور. صوتي  77
في یوم  2 الى هللا فاصرخ. صوتي الى هللا فاصغى الّي.

ضیقي التمست الرب. یدي في اللیل انبسطت ولم تخدر. 
فأئّن. اناجي نفسي فیغشى اذكر هللا  3 ابت نفسي التعزیة.
امسكت اجفان عیني. انزعجت فلم  4 على روحي. ساله

اذكر  6 تفكرت في ایام القدم السنین الدھریة. 5 اتكلم.
ھل  7 ترنمي في اللیل. مع قلبي اناجي وروحي تبحث.
ھل  8 الى الدھور یرفض الرب وال یعود للرضا بعد.
  ر فدور.انتھت الى االبد رحمتھ انقطعت كلمتھ الى دو

  ھل نسي هللا رأفة او قفص برجزه مراحمھ. ساله 9
اذكر اعمال  11 فقلت ھذا ما یعلّني تغّیر یمین العلي. 10
والھج بجمیع افعالك  12 اذ اتذكر عجائبك منذ القدم إیو

اللھم في القدس طریقك. اي الھ  13 وبصنائعك اناجي
 انت االلھ الصانع العجائب. عرفت 14 عظیم مثل هللا.

فككت بذراعك شعبك بني یعقوب  15 بین الشعوب قوتك.
ابصرتك المیاه یا هللا ابصرتك المیاه  16 ویوسف. ساله.

سكبت الغیوم میاھا  17 ففزعت ارتعدت ایضا اللجج
صوت  18 اعطت السحب صوتا. ایضا سھامك طارت.

رعدك في الزوبعة البروق اضاءت المسكونة. ارتعدت 
طریقك وسبلك في المیاه  في البحر 19 ورجفت االرض.

ھدیت شعبك كالغنم بید  20 الكثیرة وآثارك لم تعرف.
   موسى وھرون

قصیدة آلساف. اصغ یا شعبي الى شریعتي. امیلوا  78
افتح بمثل فمي. اذیع الغازا منذ  2 آذانكم الى كالم فمي.

ال  4 التي سمعناھا وعرفناھا وآباؤنا اخبرونا. 3 القدم.
 یوۇوإالجیل اآلخر مخبرین بتسابیح نخفي عن بنیھم الى 

اقام شھادة في یعقوب  5 وقوتھ وعجائبھ التي صنع.
ووضع شریعة في اسرائیل التي اوصى آباءنا ان یعّرفوا 

لكي یعلم الجیل اآلخر. بنون یولدون  6 بھا ابناءھم
  فیقومون ویخبرون ابناءھم



Psalms - مزامیر 

16 

 

فیجعلون على هللا اعتمادھم وال ینسون اعمال هللا بل  7
وال یكونون مثل آبائھم جیال زائغا  8 فظون وصایاهیح

بنو  9 وماردا جیال لم یثبت قلبھ ولم تكن روحھ امینة �
افرایم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في یوم 

 لم یحفظوا عھد هللا وابوا السلوك في شریعتھ 10 الحرب.
قدام آبائھم  12 ونسوا افعالھ وعجائبھ التي اراھم. 11

شق  13 اعجوبة في ارض مصر بالد صوعن.صنع 
وھداھم بالسحاب  14 البحر فعّبرھم ونصب المیاه كندّ.

شق صخورا في البریة  15 نھارا واللیل كلھ بنور نار.
اخرج مجاري من  16 وسقاھم كانھ من لجج عظیمة.

ثم عادوا ایضا  17 صخرة واجرى میاھا كاالنھار.
  الناشفة.لیخطئوا الیھ لعصیان العلي في االرض 

  وجربوا هللا في قلوبھم بسؤالھم طعاما لشھوتھم. 18
فوقعوا في هللا. قالوا ھل یقدر هللا ان یرتب مائدة في  19

ھوذا ضرب الصخرة فجرت المیاه وفاضت  20 البریة.
االودیة. ھل یقدر ایضا ان یعطي خبزا ویھیئ لحما 

فغضب واشتعلت نار في  إیوۇولذلك سمع  21 لشعبھ.
النھم لم  22 وسخط ایضا صعد على اسرائیل.یعقوب 

فامر السحاب  23 یؤمنوا با� ولم یتكلوا على خالصھ.
وامطر علیھم مّنا  24 من فوق وفتح مصاریع السموات

اكل االنسان خبز  25 لألكل وبر السماء اعطاھم.
اھاج شرقیة في  26 المالئكة. ارسل علیھم زادا للشبع.

وامطر علیھم لحما مثل  27 السماء وساق بقوتھ جنوبیة
واسقطھا  28 التراب وكرمل البحر طیورا ذوات اجنحة.

فأكلوا وشبعوا جدا  29 في وسط محلتھم حوالي مساكنھم.
لم یزوغوا عن شھوتھم طعامھم بعد  30 واتاھم بشھوتھم.

فصعد علیھم غضب هللا وقتل من  31 في افواھھم
في ھذا كلھ  32 اسمنھم. وصرع مختاري اسرائیل.

فافنى ایامھم بالباطل  33 اخطأوا بعد ولم یؤمنوا بعجائبھ
اذ قتلھم طلبوه ورجعوا وبكروا الى  34 وسنیھم بالرعب.

  وذكروا ان هللا صخرتھم وهللا العلي ولیّھم. 35 هللا
اما  37 فخادعوه بافواھھم وكذبوا علیھ بالسنتھم. 36

 اما 38 قلوبھم فلم تثبت معھ ولم یكونوا امناء في عھده
ھو فرؤوف یغفر االثم وال یھلك وكثیرا ما رد غضبھ ولم 

ذكر انھم بشر ریح تذھب وال  39 یشعل كل سخطھ.
  كم عصوه في البریة واحزنوه في القفر. 40 تعود.

لم  42 رجعوا وجربوا هللا وعنّوا قدوس اسرائیل. 41
حیث جعل في مصر  43 یذكروا یده یوم فداھم من العدو

اذ حول خلجانھم الى  44 د صوعنآیاتھ وعجائبھ في بال
ارسل علیھم بعوضا  45 دم ومجاریھم لكي ال یشربوا.

اسلم للجردم غلتھم وتعبھم  46 فاكلھم وضفادع فافسدتھم.
  اھلك بالبرد كرومھم وجمیزھم بالصقیع. 47 للجراد.

ارسل  49 ودفع الى البرد بھائمھم ومواشیھم للبروق. 48
یقا جیش مالئكة علیھم حمو غضبھ سخطا ورجزا وض

مھد سبیال لغضبھ. لم یمنع من الموت انفسھم  50 .اشرار
وضرب كل بكر في مصر.  51 بل دفع حیاتھم للوبإ

وساق مثل الغنم شعبھ  52 اوائل القدرة في خیام حام.
وھداھم آمنین فلم  53 وقادھم مثل قطیع في البریة.

وادخلھم في  54 یجزعوا. اما اعداؤھم فغمرھم البحر.
وطرد االمم  55 وم قدسھ ھذا الجبل الذي اقتنتھ یمینھ.تخ

من قدامھم وقسمھم بالحبل میراثا واسكن في خیامھم 

فجربوا وعصوا هللا العلي وشھاداتھ  56 اسباط اسرائیل
بل ارتدّوا وغدروا مثل آبائھم. انحرفوا  57 لم یحفظوا

اغاظوه بمرتفعاتھم واغاروه  58 كقوس مخطئة.
  ع هللا فغضب ورذل اسرائیل جداسم 59 بتماثیلھم.

 ورفض مسكن شیلو الخیمة التي نصبھا بین الناس. 60
ودفع الى  62 وسلم للسبي عزه وجاللھ لید العدو. 61

مختاروه اكلتھم  63 السیف شعبھ وغضب على میراثھ.
كھنتھ سقطوا بالسیف  64 النار وعذاراه لم یحمدن.

كجبار معّیط فاستیقظ الرب كنائم  65 واراملھ لم یبكین
فضرب اعداءه الى الوراء. جعلھم عارا  66 من الخمر.

 ورفض خیمة یوسف ولم یختر سبط افرایم. 67 ابدیا.
  بل اختار سبط یھوذا جبل صھیون الذي احبھ. 68
وبنى مثل مرتفعات مقدسھ كاالرض التي اسسھا الى  69

  واختار داود عبده واخذه من حظائر الغنم. 70 االبد.
ف المرضعات أتى بھ لیرعى یعقوب شعبھ من خل 71

فرعاھم حسب كمال قلبھ وبمھارة  72 واسرائیل میراثھ.
   یدیھ ھداھم

مزمور. آلساف. اللھم ان االمم قد دخلوا میراثك.  79
دفعوا  2 نجسوا ھیكل قدسك. جعلوا اورشلیم اكواما.

جثث عبیدك طعاما لطیور السماء. لحم اتقیائك لوحوش 
مھم كالماء حول اورشلیم ولیس من سفكوا د 3 االرض

صرنا عارا عند جیراننا ھزءا وسخرة للذین  4 یدفن.
تغضب كل الغضب وتتقد  إیوۇوالى متى یا  5 حولنا.

افض رجزك على االمم الذین ال  6 كالنار غیرتك.
النھم قد  7 یعرفونك وعلى الممالك التي لم تدع باسمك.

لینا ذنوب ال تذكر ع 8 اكلوا یعقوب واخربوا مسكنھ
  االولین. لتتقدمنا مراحمك سریعا الننا قد تذللنا جدا.

أعّنا یا الھ خالصنا من اجل مجد اسمك ونجنا واغفر  9
لماذا یقول االمم این ھو  10 خطایانا من اجل اسمك.

الھھم. لتعرف عند االمم قدام اعیننا نقمة دم عبیدك 
عك لیدخل قدامك انین االسیر. كعظمة ذرا 11 المھراق.

ورد على جیراننا سبعةاضعاف  12 استبق بني الموت.
اما نحن  13 في احضانھم العار الذي عیروك بھ یا رب.

شعبك وغنم رعایتك نحمدك الى الدھر. الى دور فدور 
   نحدث بتسبیحك

المام المغنین. على السوسن. شھادة. آلساف.  80
مزمور. یا راعي اسرائیل اصغ یا قائد یوسف كالضأن یا 

قدام افرایم وبنیامین  2 لسا على الكروبیم اشرقجا
یا هللا ارجعنا  3 ومنّسى ایقظ جبروتك وھلم لخالصنا.

الھ الجنود الى متى  إیوۇویا  4 وانر بوجھك فنخلص
قد اطعمتھم خبز الدموع  5 تدخن على صالة شعبك.
جعلتنا نزاعا عند جیراننا  6 وسقیتھم الدموع بالكیل.
یا الھ الجنود ارجعنا  7 ن انفسھم.واعداؤنا یستھزئون بی
كرمة من مصر نقلت. طردت  8 وانر بوجھك فنخلص

ھیأت قدامھا فأصلت اصولھا فمألت  9 امما وغرستھا.
  غطى الجبال ظلھا واغصانھا ارز هللا. 10 االرض.

  مدت قضبانھا الى البحر والى النھر فروعھا. 11
 ریق.فلماذا ھدمت جدرانھا فیقطفھا كل عابري الط 12
  یفسدھا الخنزیر من الوعر ویرعاھا وحش البریة 13
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یا الھ الجنود ارجعّن اّطلع من السماء وانظر وتعھد  14
والغرس الذي غرستھ یمینك واالبن الذي  15 ھذه الكرمة

ھي محروقة بنار مقطوعة. من  16 اخترتھ لنفسك.
لتكن یدك على رجل یمینك  17 انتھار وجھك یبیدون.

فال نرتد عنك.  18 الذي اخترتھ لنفسك.وعلى ابن آدم 
الھ الجنود ارجعنا. أنر  إیوۇویا  19 أحینا فندعو باسمك.

   بوجھك فنخلص

المام المغنین على الجتیة. آلساف. رنموا � قوتنا  81
ارفعوا نغمة وھاتوا دفا عودا حلوا  2 اھتفوا اللھ یعقوب.

ل انفخوا في راس الشھر بالبوق عند الھال 3 مع رباب.
الن ھذا فریضة السرائیل حكم اللھ  4 لیوم عیدنا.

جعلھ شھادة في یوسف عند خروجھ على  5 یعقوب.
ابعدت من الحمل  6 ارض مصر. سمعت لسانا لم اعرفھ

في الضیق دعوت فنجیتك.  7 كتفھ. یداه تحولتا عن السل.
  استجبتك في ستر الرعد. جربتك على ماء مریبة. ساله

ال  9 رك. یا اسرائیل ان سمعت لياسمع یا شعبي فاحذ 8
 إیوۇوانا  10 یكن فیك الھ غریب وال تسجد اللھ اجنبي.

 الھك الذي اصعدك من ارض مصر. افغر فاك فامأله.
  فلم یسمع شعبي لصوتي واسرائیل لم یرض بي. 11
فسلمتھم الى قساوة قلوبھم. لیسلكوا في مؤامرات  12

 ل في طرقيلو سمع لي شعبي وسلك اسرائی 13 انفسھم.
سریعا كنت اخضع اعداءھم وعلى مضایقیھم كنت  14

یتذللون لھ. ویكون وقتھم  إیوۇومبغضو  15 ارد یدي.
وكان اطعمھ من شحم الحنطة. ومن  16 الى الدھر.

   الصخرة كنت اشبعك عسال

مزمور آلساف. هللا قائم في مجمع هللا. في وسط  82
ون حتى متى تقضون جورا وترفع 2 اآللھة یقضي.

اقضوا للذلیل وللیتیم. انصفوا  3 وجوه االشرار. ساله.
نجوا المسكین والفقیر. من ید  4 المسكین والبائس.

ال یعلمون وال یفھمون. في الظلمة  5 االشرار انقذوا
انا قلت انكم آلھة  6 یتمشون. تتزعزع كل أسس االرض.

لكن مثل الناس تموتون وكاحد  7 وبنو العلي كلكم.
قم یا هللا. دن االرض. النك انت  8 طون.الرؤساء تسق

   تمتلك كل االمم

تسبیحة. مزمور آلساف. اللھم ال تصمت ال تسكت  83
فھوذا اعداؤك یعجون ومبغضوك قد  2 وال تھدأ یا هللا.
على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا  3 رفعوا الراس.
قالوا ھلم نبدھم من بین الشعوب وال  4 على أحمیائك.

النھم تآمروا بالقلب معا. علیك  5 سرائیل بعدیذكر اسم ا
خیام ادوم واالسمعیلیین . موآب  6 تعاھدوا عھدا.
جبال وعمون وعمالیق. فلسطین مع  7 والھاجریون.
اشور ایضا اتفق معھم. صاروا ذراعا  8 سكان صور.

افعل بھم كما بمدیان كما بسیسرا كما  9 لبني لوط. ساله.
بادوا في عین دور. صاروا  10 بیابین في وادي قیشون.

اجعلھم شرفاءھم مثل غراب ومثل  11 دمنا لالرض.
الذین  12 ذئب. ومثل زبح ومثل صلمناع كل امرائھم.

یا الھي اجعلھم مثل  13 قالوا لنمتلك النفسنا مساكن هللا
كنار تحرق الوعر  14 الجل مثل القش امام الریح.

ھكذا اطردھم بعاصفتك  15 كلھیب یشعل الجبال
امأل وجوھھم خزیا فیطلبوا  16 بزوبعتك روعھم.و

لیخزوا ویرتاعوا الى االبد ولیخجلوا  17 .إیوۇواسمك یا 
وحدك العلي على  إیوۇوویعلموا انك اسمك  18 ویبیدوا

   كل االرض

المام المغنین على الجتیة. لبني قورح. مزمور. ما  84
تشتاق بل تتوق نفسي  2 الجنود. إیوۇواحلى مساكنك یا 

  . قلبي ولحمي یھتفان بااللھ الحي.إیوۇوالى دیار 
العصفور ایضا وجد بیتا والسنونة عّشا لنفسھا حیث  3

  الجنود ملكي والھي. إیوۇوتضع افراخھا مذابحك یا 
طوبى  5 طوبى للساكنین في بیتك ابدا یسبحونك. ساله 4

عابرین في  6 الناس عزھم بك. طرق بیتك في قلوبھم.
یرونھ ینبوعا. ایضا ببركات یغطون وادي البكاء یص

یذھبون من قوة الى قوة. یرون قدام هللا في  7 مورة
الھ الجنود اسمع صالتي واصغ یا  إیوۇویا  8 صھیون

یا مجننا انظر یا هللا والتفت الى وجھ  9 الھ یعقوب. ساله.
الن یوما واحدا في دیارك خیر من الف.  10 مسیحك.

 بیت الھي على السكن فياخترت الوقوف على العتبة في 
 إیوۇوهللا شمس ومجن.  إیوۇوالن  11 خیام االشرار.

 یعطي رحمة ومجدا. ال یمنع خیرا عن السالكین بالكمال.
   الجنود طوبى لالنسان المتكل علیك إیوۇویا  12

 إیوۇوالمام المغنین. لبني قورح. مزمور. رضیت یا  85
عبك. غفرت اثم ش 2 على ارضك. ارجعت سبي یعقوب.

حجزت كل رجزك. رجعت  3 سترت كل خطیتھم. ساله.
ارجعنا یا الھ خالصنا وانف غضبك  4 عن حمو غضبك.

ھل الى الدھر تسخط علینا. ھل تطیل غضبك الى  5 عنا.
  أال تعود انت فتحیینا فیفرح بك شعبك. 6 دور فدور.

اني اسمع ما  8 رحمتك واعطنا خالصك إیوۇوأرنا یا  7
ال . النھ یتكلم بالسالم لشعبھ والتقیائھ فیوۇوإیتكلم بھ هللا 

الن خالصھ قریب من خائفیھ  9 یرجعن الى الحماقة.
الرحمة والحق التقیا. البر  10 لیسكن المجد في ارضنا.

الحق من االرض ینبت والبر من  11 والسالم تالثما.
یعطي الخیر وارضنا  إیوۇوایضا  12 السماء یطلع.
امھ یسلك ویطأ في طریق البر قد 13 تعطي غلتھا.

   خطواتھ

اذنك. استجب لي. الني  إیوۇوصالة لداود. امل یا  86
احفظ نفسي الني تقي. یا الھي  2 مسكین وبائس انا.

ارحمني یا رب النني  3 .خلص انت عبدك المتكل علیك
فرح نفس عبدك النني الیك یا  4 الیك اصرخ الیوم كلھ.

صالح وغفور النك انت یا رب  5 رب ارفع نفسي.
الى  إیوۇواصغ یا  6 وكثیر الرحمة لكل الداعین الیك

في یوم  7 صالتي وانصت الى صوت تضرعاتي.
ال مثل لك بین اآللھة  8 ضیقي ادعوك النك تستجیب لي.

كل االمم الذین صنعتھم یاتون  9 یا رب وال مثل اعمالك.
النك عظیم  10 ویسجدون امامك یا رب ویمجدون اسمك

 إیوۇوعلمني یا  11 عجائب. انت هللا وحدكانت وصانع 
  طریقك اسلك في حقك. وحد قلبي لخوف اسمك.
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احمدك یا رب الھي من كل قلبي وامجد اسمك الى  12
الن رحمتك عظیمة نحوي وقد نجیت نفسي  13 .الدھر

اللھم المتكبرون قد قاموا علّي  14 من الھاویة السفلى
اما  15 وك امامھم.وجماعة العتاة طلبوا نفسي ولم یجعل

انت یا رب فالھ رحیم ورؤوف طویل الروح وكثیر 
التفت الّي وارحمني. اعط عبدك  16 الرحمة والحق

اصنع معي آیة للخیر فیرى  17 قوتك وخلص ابن امتك.
   نياعنتني وعزیت إیوۇوذلك مبغضّي فیخزوا النك انت یا 

لبني قورح. مزمور تسبیحة. اساسھ في الجبال  87
احب ابواب صھیون اكثر من جمیع  إیوۇو 2 ة.المقدس

  قد قیل بك امجاد یا مدینة هللا. ساله 3 مساكن یعقوب.
اذكر رھب وبابل عارفتّي. ھوذا فلسطین وصور مع  4

ولصھیون یقال ھذا االنسان وھذا  5 كوش. ھذا ولد ھناك.
یعد في كتابة  إیوۇو 6 االنسان ولد فیھا وھي العلي یثبتھا.

ومغنون كعازفین كل  7 ذا ولد ھناك. ساله.الشعوب ان ھ
   السكان فیك

تسبیحة مزمور لبني قورح. المام المغنین على العود  88
الھ خالصي  إیوۇوللغناء. قصیدة لھیمان االزراحي. یا 

فلتأت قدامك صالتي.  2 بالنھار واللیل صرخت امامك.
النھ قد شبعت من المصائب  3 امل اذنك الى صراخي.

حسبت مثل المنحدرین  4 تي الى الھاویة دنت.نفسي وحیا
بین االموات  5 الى الجب. صرت كرجل ال قوة لھ.

فراشي مثل القتلى المضطجعین في القبر الذین ال 
وضعتني في الجب  6 تذكرھم بعد وھم من یدك انقطعوا.

علّي استقر غضبك  7 االسفل في ظلمات في اعماق.
عني معارفي.  ابعدت 8 وبكل تیاراتك ذللتني. ساله.

عیني ذابت  9 جعلتني رجسا لھم. اغلق علّي فما اخرج.
  كل یوًم. بسطت الیك یدي إیوۇومن الذل. دعوتك یا 

أفلعلك لالموات تصنع عجائب أم االخیلة تقوم  10
ھل یحدث في القبر برحمتك او بحقك  11 تمجدك. ساله.

ھل تعرف في الظلمة عجائبك وبرك في  12 في الھالك.
صرخت وفي  إیوۇواما انا فالیك یا  13 نسیانارض ال

ترفض نفسي.  إیوۇولماذا یا  14 الغداة صالتي تتقدمك.
انا مسكین ومسلم الروح  15 لماذا تحجب وجھك عني.

علّي عبر  16 منذ صباي. احتملت اھوالك. تحیرت.
احاطت بي كالمیاه الیوم  17 سخطك. اھوالك اھلكتني.

عني محبا وصاحبا.  ابعدت 18 كلھ. اكتنفتني معا.
   معارفي في الظلمة

اغني الى  إیوۇوقصیدة الیثان االزراحي. بمراحم  89
الني قلت ان  2 الدھر. لدور فدور اخبر عن حقك بفمي.

  الرحمة الى الدھر تبنى. السموات تثبت فیھا حقك.
الى  4 قطعت عھدا مع مختاري. حلفت لداود عبدي 3

  فدور كرسیك. ساله.الدھر اثبت نسلك وابني الى دور 
وحقك ایضا في  إیوۇووالسموات تحمد عجائبك یا  5

. من إیوۇوالنھ من في السماء یعادل  6 جماعة القدیسین.
الھ مھوب جدا في مؤامرة  7 بین ابناء هللا. إیوۇویشبھ 

الھ  إیوۇویا  8 القدیسین ومخوف عند جمیع الذین حولھ
انت  9 وحقك من حولك. إیوالجنود من مثلك قوي 

 متسلط على كبریاء البحر. عند ارتفاع لججھ انت تسكنھا.
انت سحقت رھب مثل القتیل. بذراع قوتك بددت  10

لك السموات. لك ایضا االرض . المسكونة  11 اعداءك.
الشمال والجنوب انت خلقتھما.  12 .وملؤھا انت اّسستھما

لك ذراع القدرة. قویة  13 تابور وحرمون باسمك یھتفان.
العدل والحق قاعدة كرسیك.  14 . مرتفعة یمینك.یدك

طوبى للشعب  15 الرحمة واالمانة تتقدمان امام وجھك.
  بنور وجھك یسلكون. إیوۇوالعارفین الھتاف. یا 

  باسمك یبتھجون الیوم كلھ وبعدلك یرتفعون. 16
  النك انت فخر قوتھم وبرضاك ینتصب قرننا. 17
حینئذ  19 ل ملكنامجننا وقدوس اسرائی إیوۇوالن  18

كلمت برؤیا تقیكوقلت جعلت عونا على قوي. رفعت 
وجدت داود عبدي. بدھن  20 مختارا من بین الشعب.

الذي تثبت یدي معھ. ایضا ذراعي  21 قدسي مسحتھ.
واسحق  23 ال یرغمھ عدو وابن االثم ال یذ�. 22 تشدده.

اما امانتي  24 اعداءه امام وجھھ واضرب مبغضیھ.
واجعل على  25 فمعھ وباسمي ینتصب قرنھ.ورحمتي 

ھو یدعوني ابي انت.  26 البحر یده وعلى االنھار یمینھ.
انا ایضا اجعلھ بكرا اعلى  27 الھي وصخرة خالصي.

الى الدھر احفظ لھ رحمتي.  28 من ملوك االرض.
واجعل الى االبد نسلھ وكرسیھ مثل  29 وعھدي یثبت لھ.

شریعتي ولم یسلكوا  ان ترك بنوه 30 ایام السموات.
 ان نقضوا فرائضي ولم یحفظوا وصایاي 31 باحكامي

اما  33 افتقد بعصا معصیتھم وبضربات اثمھم. 32
ال  34 رحمتي فال انزعھا عنھ وال اكذب من جھة امانتي.

مرة  35 انقض عھدي وال اغّیر ما خرج من شفتّي.
نسلھ الى الدھر  36 حلفت بقدسي اني ال اكذب لداود.

مثل القمر یثبت الى  37 وكرسیھ كالشمس امامي.یكون 
لكنك رفضت  38 الدھر. والشاھد في السماء امین. ساله

نقضت عھد عبدك.  39 ورذلت. غضبت على مسیحك.
ھدمت كل جدرانھ. جعلت  40 نجست تاجھ في التراب.

افسده كل عابري الطریق. صار  41 حصونھ خرابا.
یھ. فرحت رفعت یمین مضایق 42 عارا عند جیرانھ.

ایضا رددت حد سیفھ ولم تنصره في  43 جمیع اعدائھ.
  ابطلت بھاءه والقیت كرسیھ الى االرض. 44 القتال.

حتى  46 قصرت ایام شبابھ غطیتھ بالخزي. ساله 45
تختبئ كل االختباء. حتى متى یتقد كالنار  إیوۇومتى یا 
اذكر كیف انا زائل. الى اي باطل خلقت  47 غضبك

اي انسان یحیا وال یرى الموت اي  48 م.جمیع بني آد
این مراحمك األول  49 ینجي نفسھ من ید الھاویة. ساله.

اذكر یا رب  50 یا رب التي حلفت بھا لداود بامانتك.
 عار عبیدك. الذي احتملھ في حضني من كثرة االمم كلھا

الذین عّیروا آثار  إیوۇوالذي بھ عیر اعداؤك یا  51
   الى الدھر. آمین فآمین وإیوۇمبارك  52 مسیحك.

صالة لموسى رجل هللا. یا رب ملجأ كنت لنا في  90
من قبل ان تولد الجبال او أبدأت االرض  2 دور فدور.

ترجع االنسان  3 والمسكونة منذ االزل الى االبد انت هللا.
الن الف سنة في  4 الى الغبار وتقول ارجعوا یا بني آدم.

 5 وكھزیع من اللیل. عینیك مثل یوم امس بعدما عبر
  جرفتھم. كسنة یكونون. بالغداة كعشب یزول.
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الننا قد  7 بالغداة یزھر فیزول. عند المساء یجّز فییبس 6
قد جعلت آثامنا امامك  8 فنینا بسخطك وبغضبك ارتعبنا.

الن كل ایامنا قد انقضت  9 .خفیاتنا في ضوء وجھك
سبعون  ایام سنینا ھي 10 برجزك. افنینا سنینا كقصة.

سنة. وان كانت مع القوة فثمانون سنة وافخرھا تعب 
من یعرف قوة  11 وبلیة. النھا تقرض سریعا فنطیر.

احصاء ایامنا ھكذا علمنا  12 غضبك. وكخوفك سخطك.
. حتى متى. وترأف إیوۇوارجع یا  13 فنؤتى قلب حكمة

اشبعنا بالغداة من رحمتك فنبتھج ونفرح  14 على عبیدك.
فرحنا كاالیام التي فیھا اذللتنا كالسنین التي  15 كل ایامنا.

 لیظھر فعلك لعبیدك وجاللك لبنیھم. 16 رأینا فیھا شرا
ولتكن نعمة الرب الھنا علینا وعمل ایدینا ثبت علینا  17

   وعمل ایدینا ثبتھ

اقول  2 الساكن في ستر العلي في ظل القدیر یبیت 91
النھ ینجیك  3 ملجإي وحصني الھي فاتكل علیھ. إلیوۇو

بخوافیھ یظللك  4 من فخ الصیاد ومن الوبإ الخطر.
ال تخشى من  5 وتحت اجنحتھ تحتمي. ترس ومجن حقھ.
وال من وبإ  6 خوف اللیل وال من سھم یطیر في النھار.

یسقط  7 یسلك في الدجى وال من ھالك یفسد في الظھیرة.
  عن جانبك الف وربوات عن یمینك. الیك ال یقرب.

النك قلت  9 بعینیك تنظر وترى مجازاة االشرارانما  8
ال یالقیك  10 ملجإي. جعلت العلي مسكنك. إیوۇوانت یا 

النھ یوصي مالئكتھ  11 شر وال تدنو ضربة من خیمتك.
على االیدي  12 بك لكي یحفظوك في كل طرقك.

على االسد  13 یحملونك لئال تصدم بحجر رجلك.
النھ تعلق بي  14 والصل تطأ. الشبل والثعبان تدوس.

یدعوني فاستجیب  15 انجیھ. ارفعھ النھ عرف اسمي.
من طول االیام  16 لھ. معھ انا في الضیق. انقذه وامجده.

   اشبعھ واریھ خالصي

 وإلیوۇمزمور تسبیحة. لیوم السبت. حسن ھو الحمد  92
ان یخبر برحمتك في الغداة  2 والترنم السمك ایھا العلي.

لى ذات عشرة اوتار وعلى الرباب ع 3 وامانتك كل لیلة
بصنائعك.  إیوۇوالنك فرحتني یا  4 على عزف العود.

واعمق  إیوۇوما اعظم اعمالك یا  5 باعمال یدیك ابتھج.
الرجل البلید ال یعرف والجاھل ال یفھم  6 جدا افكارك.

اذا زھا االشرار كالعشب وازھر كل فاعلي االثم  7 ھذا.
فمتعال الى  إیوۇوما انت یا ا 8 فلكي یبادوا الى الدھر.

النھ ھوذا اعداؤك  إیوۇوالنھ ھوذا اعداؤك یا  9 االبد.
وتنصب مثل البقر  10 یبیدون. یتبدد كل فاعلي االثم.

وتبصر عیني  11 الوحشي قرني. تدھنت بزیت طري.
الصدّیق  12 بمراقبّي. وبالقائمین علّي بالشر تسمع اذناي

مغروسین في  13 مو.كالنخلة یزھو كاالرز في لبنان ین
ایضا یثمرون في  14 في دیار الھنا یزھرون. إیوۇوبیت 

 إیوۇولیخبروا بان  15 الشیبة. یكونون دساما وخضرا
   مستقیم. صخرتي ھو وال ظلم فیھ

القدرة.  إیوۇوقد ملك. لبس الجالل. لبس  إیوۇو 93
كرسیك  2 ائتزر بھا. ایضا تثبتت المسكونة. ال تتزعزع.

 إیوۇورفعت االنھار یا  3 لقدم. منذ االزل انت.مثبتة منذ ا

من  4 رفعت االنھار صوتھا. ترفع االنھار عجیجھا.
في  إیوۇواصوات میاه كثیرة من غمار امواج البحر 

شھاداتك ثابتة جدا. ببیتك تلیق القداسة یا  5 العلى اقدر.
   الى طول االیام إیوۇو

ارتفع  2 اشرق. یا الھ النقمات إیوۇویا الھ النقمات یا  94
حتى متى  3 یا دیان االرض. جاز صنیع المستكبرین.

یبقون  4 حتى متى الخطاة یشمتون. إیوۇوالخطاة یا 
یسحقون  5 یتكلمون بوقاحة. كل فاعلي االثم یفتخرون.

یقتلون االرملة  6 ویذلون میراثك. إیوۇوشعبك یا 
ال یبصر والھ  إیوویقولون  7 والغریب ویمیتون الیتیم.

افھموا ایھا البلداء في الشعب ویا  8 قوب ال یالحظیع
الغارس االذن أال یسمع. الصانع  9 جھالء متى تعقلون.

المؤدب االمم أال یبكت. المعلم  10 العین أال یبصر.
یعرف افكار االنسان انھا  إیوۇو 11 االنسان معرفة.

وتعلمھ من  إیوطوبى للرجل الذي تؤدبھ یا  12 باطلة.
ریحھ من ایام الشر حتى تحفر للشریر لت 13 شریعتك

 ال یرفض شعبھ وال یترك میراثھ. إیوۇوالن  14 حفرة.
النھ الى العدل یرجع القضاء وعلى اثره كل  15

من یقوم لي على المسیئین. من یقف  16 مستقیمي القلوب
معیني لسكنت  إیوۇولوال ان  17 لي ضد فعلة االثم.

قد زلت قدمي اذ قلت  18 نفسي سریعا ارض السكوت.
عند كثرة ھمومي في  19 تعضدني. إیوۇوفرحمتك یا 

ھل یعاھدك كرسي  20 داخلي تعزیاتك تلذذ نفسي.
یزدحمون على  21 المفاسد المختلق اثما على فریضة.

 إیوۇوفكان  22 نفس الصدّیق ویحكمون على دم زكي.
ویرد علیھم اثمھم  23 لي صرحا والھي صخرة ملجإي

   الھنا إیوۇویھم وبشرھم یفنیھم. یفن

نتقدم  2 نھتف لصخرة خالصنا. إلیوۇوھلم نرنم  95
الھ عظیم  إیوۇوالن  3 امامھ بحمد وبترنیمات نھتف لھ.

الذي بیده مقاصیر االرض  4 ملك كبیر على كل اآللھة.
الذي لھ البحر وھو صنعھ ویداه  5 وخزائن الجبال لھ.

 یوۇوإھلم نسجد ونركع ونجثو امام  6 سبكتا الیابسة
النھ ھو الھنا ونحن شعب مرعاه وغنم یده.  7 خالقنا.

فال تقّسوا قلوبكم كما في مریبة  8 الیوم ان سمعتم صوتھ
حیث جربني آباؤكم.  9 مثل یوم مسة في البریة

اربعین سنة مقت ذلك  10 اختبروني. ابصروا ایضا فعلي
 الجیل وقلت ھم شعب ضال قلبھم وھم لم یعرفوا سبلي.

   في غضبي ال یدخلون راحتيفاقسمت  11

یا كل  إلیوۇوترنیمة جدیدة رنمي  إلیوۇورنموا  96
باركوا اسمھ بشروا من یوم  إلیوۇورنموا  2 االرض.

حدثوا بین االمم بمجده بین جمیع  3 الى یوم بخالصھ.
عظیم وحمید جدا مھوب  إیوۇوالن  4 الشعوب بعجائبھ.

اصنام اما الن كل آلھة الشعوب  5 ھو على كل اآللھة.
مجد وجالل قدامھ. العّز  6 فقد صنع السموات. إیوۇو

یا قبائل الشعوب  إلیوۇوقدموا  7 والجمال في مقدسھ
مجد اسمھ.  إلیوۇوقدموا  8 مجدا وقوة. إلیوۇوقدموا 

في زینة  إلیوۇواسجدوا  9 ھاتوا تقدمة وادخلوا دیاره.
  مقدسة. ارتعدي قدامھ یا كل االرض.
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قد ملك. ایضا تثبتت المسكونة  إیوۇومم قولوا بین اال 10
لتفرح  11 فال تتزعزع. یدین الشعوب باالستقامة.

لیجذل  12 السموات ولتبتھج االرض لیعج البحر وملؤه
امام  13 الحقل وكل ما فیھ لتترنم حینئذ كل اشجار الوعر

النھ جاء. جاء لیدین االرض. یدین المسكونة  إیوۇو
   بالعدل والشعوب بامانتھ

قد ملك فلتبتھج االرض ولتفرح الجزائر  إیوۇو 97
السحاب والضباب حولھ. العدل والحق قاعدة  2 الكثیرة.
  قدامھ تذھب نار وتحرق اعداءه حولھ. 3 كرسیھ.

  اضاءت بروقھ المسكونة. رأت االرض وارتعدت. 4
قدام سید االرض  إیوۇوذابت الجبال مثل الشمع قدام  5

دلھ ورأى جمیع الشعوب اخبرت السموات بع 6 كلھا.
یخزى كل عابدي تمثال منحوت المفتخرین  7 مجده

سمعت صھیون  8 باالصنام. اسجدوا لھ یا جمیع اآللھة.
 .إیوۇوففرحت وابتھجت بنات یھوذا من اجل احكامك یا 

علي على كل االرض. علوت  إیوۇوالنك انت یا  9
ابغضوا الشر. ھو  إیوۇویا محبي  10 جداعلى كل اآللھة

نور قد  11 افظ نفوس اتقیائھ. من ید االشرار ینقذھم.ح
افرحوا ایھا  12 زرع للصدیق وفرح للمستقیمي القلب.

   واحمدوا ذكر قدسھ بإیوۇوالصدیقون 

ترنیمة جدیدة النھ صنع  إلیوۇومزمور. رنموا  98
 إیوۇواعلن  2 عجائب. خلصتھ یمینھ وذراع قدسھ.

رحمتھ وامانتھ ذكر  3 خالصھ. لعیون االمم كشف بره.
  لبیت اسرائیل. رأت كل اقاصي االرض خالص الھنا

  یا كل االرض اھتفوا ورنموا وغنوا. إلیوۇواھتفي  4
باالبواق  6 بعود. بعود وصوت نشید إلیوۇورنموا  5

لیعج البحر  7 .إیوۇووصوت الصور اھتفوا قدام الملك 
االنھار لتصفق  8 وملؤه المسكونة والساكنون فیھا.

النھ جاء لیدین  إیوۇوامام  9 ادي الجبال لترنم معاباالی
   االرض. یدین المسكونة بالعدل والشعوب باالستقامة

قد ملك. ترتعد الشعوب. ھو جالس على  إیوۇو 99
عظیم في صھیون  إیوۇو 2 الكروبیم. تتزلزل االرض.

یحمدون اسمك العظیم  3 وعال ھو على كل الشعوب.
لملك ان یحب الحق. انت وعز ا 4 والمھوب. قدوس ھو.

علّوا  5 ثبت االستقامة انت اجریت حقا وعدال في یعقوب
  الھنا واسجدوا عند موطئ قدمیھ. قدوس ھو. إیوۇو

موسى وھرون بین كھنتھ وصموئیل بین الذین یدعون  6
بعمود السحاب  7 وھو استجاب لھم.  إیوۇوباسمھ. دعوا 

ایھا  8 ھم.كلمھم. حفظوا شھاداتھ والفریضة التي اعطا
الھنا انت استجبت لھم. الھا غفورا كنت لھم  إیوۇو

الھنا. واسجدوا في  إیوۇوعلّوا  9 ومنتقما على افعالھم.
   الھنا قدوس إیوۇوجبل قدسھ الن 

  یا كل االرض. إلیوۇومزمور حمد. اھتفي  100
  بفرح. ادخلوا الى حضرتھ بترنم. إیوۇواعبدوا  2
. ھو صنعنا ولھ نحن شعبھ ھو هللا إیوۇواعلموا ان  3

  وغنم مرعاه.

ادخلوا ابوابھ بحمد دیاره بالتسبیح احمدوه باركوا  4
صالح. الى االبد رحمتھ والى دور  إیوۇوالن  5 اسمھ.

   فدور امانتھ

 إیوۇولداود. مزمور. رحمة وحكما اغني. لك یا  101
اتعقل في طریق كامل. متى تاتي الّي. اسلك في  2 ارنم.

ال اضع قدام عینّي امرا  3 ي في وسط بیتي.كمال قلب
قلب معوج  4 ردیئا عمل الزیغان ابغضت. ال یلصق بي.

الذي یغتاب صاحبھ سرا  5 یبعد عني. الشریر ال اعرفھ.
  ھذا اقطعھ. مستكبر العین ومنتفخ القلب ال احتملھ.

عیناي على امناء االرض لكي اجلسھم معي. السالك  6
ال یسكن وسط بیتي عامل  7 طریقا كامال ھو یخدمني.

باكرا ابید  8 غش. المتكلم بالكذب ال یثبت امام عینّي.
كل فاعلي  إیوۇوجمیع اشرار االرض القطع من مدینة 

   االثم

. إیوۇوصالة لمسكین اذا اعیا وسكب شكواه قدام  102
ال  2 استمع صالتي ولیدخل الیك صراخي. إیوۇویا 

الّي اذنك في یوم تحجب وجھك عني في یوم ضیقي. امل 
الن ایامي قد فنیت في  3 ادعوك. استجب لي سریعا.

ملفوح كالعشب  4 دخان وعظامي مثل وقید قد یبست.
من صوت  5 ویابس قلبي حتى سھوت عن اكل خبزي.

اشبھت قوق البریة.  6 تنھدي لصق عظمي بلحمي.
سھدت وصرت كعصفور  7 صرت مثل بومة الخرب.

كلھ عّیرني اعدائي. الحنقون الیوم  8 منفرد على السطح.
اني قد اكلت الرماد مثل الخبز  9 علّي حلفوا علّي.

بسبب غضبك وسخطك النك  10 ومزجت شرابي بدموع
ایامي كظل مائل وانا مثل العشب  11 حملتني وطرحتني.

فالى الدھر جالس وذكرك  إیوۇواما انت یا  12 یبست
وقت انت تقوم وترحم صھیون النھ  13 الى دور فدور.

الن عبیدك قد سّروا  14 الرأفة النھ جاء المیعاد.
 إیوۇوفتخشى االمم اسم  15 بحجارتھا وحنّوا الى ترابھا.
صھیون  إیوۇواذا بنى  16 وكل ملوك االرض مجدك.

التفت الى صالة المضطر ولم یرذل  17 یرى بمجده.
یكتب ھذا للدور اآلخر وشعب سوف یخلق  18 دعاءھم.

من  إیوۇواشرف من علو قدسھ  النھ 19 .إیویسبح 
لیسمع انین االسیر لیطلق  20 السماء الى االرض نظر

 إیوۇولكي یحدث في صھیون باسم  21 بني الموت
عند اجتماع الشعوب معا  22 وبتسبیحھ في اورشلیم

ضّعف في الطریق قوتي  23 إیوۇووالممالك لعبادة 
اقول یا الھي ال تقبضني في نصف  24 قصر ایامي.

من قدم اسست  25 . الى دھر الدھور سنوك.ایامي
ھي تبید وانت  26 االرض والسموات ھي عمل یدیك.

وانت  27 تبقى وكلھا كثوب تبلى كرداء تغّیرھّن فتتغّیر.
ابناء عبیدك یسكنون وذریتھم  28 ھو وسنوك لن تنتھي.

   تثبت امامك

وكل ما في باطني  إیوۇولداود. باركي یا نفسي  103
وال تنسي  إیوۇوباركي یا نفسي  2 القدوس.لیبارك اسمھ 
الذي یغفر جمیع ذنوبك الذي یشفي كل  3 كل حسناتھ.

  امراضك
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الذي یفدي من الحفرة حیاتك الذي یكللك بالرحمة  4
الذي یشبع بالخیر عمرك فیتجدد مثل النسر  5 والرأفة
 مجري العدل والقضاء لجمیع المظلومین. إیوۇو 6 شبابك

 إیوۇو 8 وبني اسرائیل افعالھ.عرف موسى طرقھ  7
ال یحاكم  9 رحیم ورؤوف طویل الروح وكثیر الرحمة.

لم یصنع معنا حسب  10 .الى االبد وال یحقد الى الدھر
النھ مثل ارتفاع  11 خطایانا ولم یجازنا حسب آثامنا.

  السموات فوق االرض قویت رحمتھ على خائفیھ.
كما  13 صیناكبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معا 12

  على خائفیھ. إیوۇویترأف االب على البنین یترأف 
االنسان  15 النھ یعرف جبلتنا. یذكر اننا تراب نحن. 14

الن  16 مثل العشب ایامھ. كزھر الحقل كذلك یزھر.
  ریحا تعبر علیھ فال یكون وال یعرفھ موضعھ بعد.

فالى الدھر واالبد على خائفیھ  إیوۇواما رحمة  17
لحافظي عھده وذاكري  18 على بني البنینوعدلھ 

في السموات ثبت كرسیھ  إیوۇو 19 وصایاه لیعملوھا
یا مالئكتھ  إیوۇوباركوا  20 ومملكتھ على الكل تسود.

 المقتدرین قوة الفاعلین امره عند سماع صوت كالمھ.
یا جمیع جنوده خدامھ العاملین  إیوۇوباركوا  21

ع اعمالھ في كل یا جمی إیوۇوباركوا  22 مرضاتھ.
   إیوۇومواضع سلطانھ باركي یا نفسي 

الھي قد عظمت  إیوۇو. یا إیوۇوباركي یا نفسي  104
الالبس النور كثوب الباسط  2 جدا مجدا وجالال لبست.

المسقف عاللیھ بالمیاه الجاعل  3 السموات كشّقة.
الصانع  4 السحاب مركبتھ الماشي على اجنحة الریح

المؤسس االرض  5 مھ نارا ملتھبةمالئكتھ ریاحا وخدا
كسوتھا  6 على قواعدھا فال تتزعزع الى الدھر واالبد.

من انتھارك  7 الغمر كثوب. فوق الجبال تقف المیاه.
تصعد الى الجبال. تنزل  8 تھرب من صوت رعدك تفر.

وضعت لھا  9 الى البقاع الى الموضع الذي اسستھ لھا.
المفجر  10 رضتخما ال تتعداه. ال ترجع لتغطي اال

تسقي كل  11 عیونا في االودیة. بین الجبال تجري.
فوقھا طیور السماء  12 حیوان البر. تكسر الفراء ظمأھا.

الساقي الجبال  13 تسكن. من بین االغصان تسمع صوتا.
المنبت  14 من عاللیھ. من ثمر اعمالك تشبع االرض.

عشبا للبھائم وخضرة لخدمة االنسان الخراج خبز من 
وخمر تفرح قلب االنسان إللماع وجھھ اكثر  15 رضاال

تشبع اشجار  16 من الزیت وخبز یسند قلب االنسان.
حیث تعشش ھناك  17 ارز لبنان الذي نصبھ. إیوۇو

الجبال العالیة  18 العصافیر اما اللقلق فالسرو بیتھ.
صنع القمر للمواقیت  19 للوعول الصخور ملجأ للوبار

تجعل ظلمة فیصیر لیل. فیھ  20 الشمس تعرف مغربھا.

االشبال تزمجر لتخطف  21 یدّب كل حیوان الوعر.
تشرق الشمس فتجتمع وفي  22 ولتلتمس من هللا طعامھا.

االنسان یخرج الى عملھ والى شغلھ  23 مآویھا تربض.
. كلھا بحكمة إیوۇوما اعظم اعمالك یا  24 الى المساء

ر الكبیر ھذا البح 25 صنعت. مآلنة االرض من غناك.
الواسع االطراف. ھناك دبابات بال عدد. صغار حیوان 

ھناك تجري السفن. لویاثان ھذا خلقتھ  26 مع كبار.
 كلھا ایاك تترجى لترزقھا قوتھا في حینھ. 27 لیلعب فیھ.

تحجب  29 تعطیھا فتلتقط. تفتح یدك فتشبع خیرا. 28
 وجھك فترتاع. تنزع ارواحھا فتموت والى ترابھا تعود.

یكون  31 ترسل روحك فتخلق. وتجدد وجھ االرض 30
الناظر  32 باعمالھ. إیوۇوالى الدھر. یفرح  إیوۇومجد 

اغني  33 الى االرض فترتعد. یمّس الجبال فتدخن.
فیلذ  34 في حیاتي. ارنم اللھي ما دمت موجودا. إلیوۇو

لتبد الخطاة من االرض  35 .بإیوۇولھ نشیدي وانا افرح 
حوا سب. إیوۇووا بعد. باركي یا نفسي واالشرار ال یكون

   إیو

ادعوا باسمھ. عرفوا بین االمم  إیوۇواحمدوا  105
  غنوا لھ رنموا لھ. انشدوا بكل عجائبھ. 2 باعمالھ.

افتخروا باسمھ القدوس. لتفرح قلوب الذین یلتمسون  3
  وقدرتھ. التمسوا وجھھ دائما. إیوۇواطلبوا  4 إیوۇو

یا ذریة  6 صنع. آیاتھ واحكام فیھاذكروا عجائبھ التي  5
الھنا  إیوۇوھو  7 ابراھیم عبده یا بني یعقوب مختاریھ.

ذكر الى الدھر عھده كالما  8 في كل االرض احكامھ.
الذي عاھد بھ ابراھیم وقسمھ  9 اوصى بھ الى الف دور

 فثبتھ لیعقوب فریضة والسرائیل عھدا ابدیا 10 السحق
اذ  12 حبل میراثكم.قائال لك اعطي ارض كنعان  11

ذھبوا من امة  13 كانوا عددا یحصى قلیلین وغرباء فیھا.
فلم یدع انسانا  14 الى امة من مملكة الى شعب آخر.
قائال ال تمسوا  15 یظلمھم. بل وبخ ملوكا من اجلھم.
دعا بالجوع على  16 مسحائي وال تسیئوا الى انبیائي.

م رجال. ارسل امامھ 17 االرض كسر قوام الخبز كلھ.
آذوا بالقید رجلیھ. في الحدید دخلت  18 بیع یوسف عبدا.

  امتحنھ. إیوۇوالى وقت مجيء كلمتھ. قول  19 نفسھ
  ارسل الملك فحلھ. ارسل سلطان الشعب فاطلقھ. 20
لیأسر  22 اقامھ سیدا على بیتھ ومسلطا على كل ملكھ 21

فجاء  23 رؤساءه حسب ارادتھ ویعلم مشایخھ حكمة.
  الى مصر ویعقوب تغرب في ارض حام اسرائیل

حول  25 جعل شعبھ مثمرا جدا واعزه على اعدائھ 24
ارسل  26 قلوبھم لیبغضوا شعبھ لیحتالوا على عبیده.

اقاما بینھم كالم  27 موسى عبده وھرون الذي اختاره.
ارسل ظلمة فاظلمت  28 آیاتھ وعجائب في ارض حام.

دم وقتل حول میاھھم الى  29 ولم یعصوا كالمھ.
افاضت ارضھم ضفادع. حتى في مخادع  30 اسماكھم.
 أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومھم. 31 ملوكھم.

  جعل امطارھم بردا ونارا ملتھبة في ارضھم. 32
 ضرب كرومھم وتینھم وكسر كل اشجار تخومھم. 33
فأكل كل  35 امر فجاء الجراد وغوغاء بال عدد 34

قتل كل بكر  36 ار ارضھم.عشب في بالدھم. وأكل اثم
فاخرجھم بفضة وذھب  37 في ارضھم. اوائل كل قوتھم.

فرحت مصر بخروجھم  38 ولم یكن في اسباطھم عاثر.
بسط سحابا سجفا ونارا  39 الن رعبھم سقط علیھم

سألوا فاتاھم بالسلوى وخبز السماء  40 لتضيء اللیل.
شق الصخرة فانفجرت المیاه. جرت في  41 اشبعھم.

 النھ ذكر كلمة قدسھ مع ابراھیم عبده 42 ابسة نھرا.الی
واعطاھم  44 فاخرج شعبھ بابتھاج ومختاریھ بترنم. 43

لكي یحفظوا  45 اراضي االمم. وتعب الشعوب ورثوه.
   سبحوا إیوفرائضھ ویطیعوا شرائعھ. 
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النھ صالح الن الى االبد  إیوۇو. احمدوا سبحوا إیو 106
من یخبر بكل  إیوۇومن یتكلم بجبروت  2 رحمتھ.

طوبى للحافظین الحق وللصانع البر في كل  3 تسابیحھ.
برضا شعبك. تعھدني  إیوۇواذكرني یا  4 حین.

ألرى خیر مختاریك. ألفرح بفرح أمتك.  5 بخالصك.
  اخطأنا مع آبائنا اسأنا واذنبنا. 6 ألفتخر مع میراثك

آباؤنا في مصر لم یفھموا عجائبك لم یذكروا كثرة  7
فخلصھم  8 حمك فتمردوا عند البحر عند بحر سوف.مرا

وانتھر بحر سوف  9 من اجل اسمھ لیعرف بجبروتھ
وخّلصھم من ید  10 فیبس وسیرھم في اللجج كالبریة.

وغطت المیاه  11 المبغض وفداھم من ید العدو.
فآمنوا بكالمھ. غنوا  12 مضایقیھم واحد منھم لم یبق

 . لم ینتظروا مشورتھ.اسرعوا فنسوا اعمالھ 13 بتسبیحھ.
  بل اشتھوا شھوة في البریة وجربوا هللا في القفر. 14
  فاعطاھم سؤلھم وارسل ھزاال في انفسھم. 15
  .إیوۇووحسدوا موسى في المحّلة وھرون قدوس  16
فتحت االرض وابتلعت داثان وطبقت على جماعة  17

واشتعلت نار في جماعتھم. اللھیب احرق  18 ابیرام.
صنعوا عجال في حوریب وسجدوا لتمثال  19 االشرار
  وابدلوا مجدھم بمثال ثور آكل عشب. 20 مسبوك.

  نسوا هللا مخلصھم الصانع عظائم في مصر 21
 وعجائب في ارض حام ومخاوف على بحر سوف. 22
فقال باھالكھم لوال موسى مختاره وقف في الثغر  23

ورذلوا االرض  24 قدامھ لیصرف غضبھ عن اتالفھم.
بل تمرمروا في خیامھم. لم  25 الشھیة. لم یؤمنوا بكلمتھ.

فرفع یده علیھم لیسقطھم في  26 .إیوۇویسمعوا لصوت 
ولیسقط نسلھم بین االمم ولیبددھم في  27 البریة

 وتعلقوا ببعل فغور واكلوا ذبائح الموتى. 28 االراضي.
فوقف فینحاس  30 واغاظوه باعمالھم فاقتحمھم الوبأ. 29

فحسب لھ ذلك برا الى دور فدور  31 متنع الوبأ.ودان فا
واسخطوه على ماء مریبة حتى تأذى  32 الى االبد

 النھم امّروا روحھ حتى فرط بشفتیھ. 33 موسى بسببھم.
بل  35 عنھم إیوۇولم یستأصلوا االمم الذین قال لھم  34

وعبدوا اصنامھم  36 اختلطوا باالمم وتعلموا اعمالھم
  وذبحوا بنیھم وبناتھم لالوثان 37 فصارت لھم شركا.

واھرقوا دما زكیا دم بنیھم وبناتھم الذین ذبحوھم  38
وتنجسوا  39 الصنام كنعان وتدنست االرض بالدماء

على  إیوۇوفحمي غضب  40 باعمالھم وزنوا بافعالھم.
واسلمھم لید االمم وتسلط علیھم  41 شعبھ وكره میراثھ.

  ا تحت یدھموضغطھم اعداؤھم فذلو 42 مبغضوھم.
مرات كثیرة انقذھم. اما ھم فعصوه بمشورتھم  43

 فنظر الى ضیقھم اذ سمع صراخھم 44 وانحطوا باثمھم
  وذكر لھم عھده وندم حسب كثرة رحمتھ. 45
خّلصنا ایھا  47 واعطاھم نعمة قدام كل الذین سبوھم. 46

الھنا واجمعنا من بین االمم لنحمد اسم قدسك  إیوۇو
الھ اسرائیل من  إیوۇومبارك  48 حك.ونتفاخر بتسبی

   سبحوا إیواالزل والى االبد. ویقول كل الشعب آمین. 

  النھ صالح الن الى االبد رحمتھ. إیوۇواحمدوا  107
ومن  3 الذین فداھم من ید العدو إیوۇولیقل مفدیو  2

البلدان جمعھم من المشرق ومن المغرب من الشمال ومن 

في قفر بال طریق. لم یجدوا  تاھوا في البریة 4 البحر.
  .جیاع عطاش ایضا اعیت انفسھم فیھم 5 مدینة سكن.

 في ضیقھم فانقذھم من شدائدھم. إیوۇوفصرخوا الى  6
  وھداھم طریقا مستقیما لیذھبوا الى مدینة سكن. 7
النھ  9 على رحمتھ وعجائبھ لبني آدم إیوۇوفلیحمدوا  8

الجلوس في  10 زااشبع نفسا مشتھیة ومأل نفسا جائعة خب
النھم  11 الظلمة وظالل الموت موثقین بالذل والحدید.

فاذل قلوبھم  12 عصوا كالم هللا واھانوا مشورة العلي
في  إیوۇوثم صرخوا الى  13 بتعب. عثروا وال معین.

اخرجھم من الظلمة  14 ضیقھم فخلصھم من شدائدھم.
على  إیوۇوفلیحمدوا  15 وظالل الموت وقطع قیودھم.

النھ كسر مصاریع نحاس  16 حمتھ وعجائبھ لبني آدم.ر
والجھال من طریق معصیتھم  17 وقطع عوارض حدید

كرھت انفسھم كل طعام واقتربوا  18 ومن آثامھم یذلون.
في ضیقھم  إیوۇوفصرخوا الى  19 الى ابواب الموت.

ارسل كلمتھ فشفاھم ونجاھم  20 فخّلصھم من شدائدھم.
على رحمتھ وعجائبھ  إیوۇووا فلیحمد 21 من تھلكاتھم.

ولیذبحوا لھ ذبائح الحمد ولیعدوا اعمالھ  22 لبني آدم
النازلون الى البحر في السفن العاملون عمال  23 بترنم

وعجائبھ في  إیوۇوھم رأوا اعمال  24 في المیاه الكثیرة
  امر فاھاج ریحا عاصفة فرفعت امواجھ. 25 العمق.

الى االعماق. ذابت یصعدون الى السموات یھبطون  26
یتمایلون ویترنحون مثل السكران  27 انفسھم بالشقاء.

في  إیوۇوفیصرخون الى  28 وكل حكمتھم ابتلعت.
یھدئ العاصفة  29 ضیقھم ومن شدائدھم یخلصھم.

فیفرحون النھم ھدأوا  30 فتسكن وتسكت امواجھا.
 إیوۇوفلیحمدوا  31 فیھدیھم الى المرفإ الذي یریدونھ.

ولیرفعوه في مجمع  32 وعجائبھ لبني آدم. على رحمتھ
یجعل االنھار  33 الشعب ولیسبحوه في مجلس المشایخ

واالرض المثمرة  34 قفارا ومجاري المیاه معطشة
یجعل القفر غدیر میاه  35 سبخة من شر الساكنین فیھا.

ویسكن ھناك الجیاع  36 وارضا یبسا ینابیع میاه.
قوال ویغرسون ویزرعون ح 37 فیھیئون مدینة سكن.

ویباركھم فیكثرون جدا وال  38 كروما فتصنع ثمر غلة.
ثم یقلون وینحنون من ضغط الشر  39 یقلل بھائمھم.

یسكب ھوانا على رؤساء ویضلھم في تیھ  40 والحزن.
ویعلي المسكین من الذل ویجعل القبائل  41 بال طریق.

یرى ذلك المستقیمون فیفرحون  42 مثل قطعان الغنم.
من كان حكیما یحفظ ھذا ویتعقل  43 م یسد فاه.وكل اث
   إیوۇومراحم 

تسبیحة. مزمور لداود. ثابت قلبي یا هللا اغني  108
استیقظي ایتھا الرباب والعود انا  2 .وارنم. كذلك مجدي

وارنم لك  إیوۇواحمدك بین الشعوب یا  3 استیقظ سحرا.
الن رحمتك قد عظمت فوق السموات والى  4 بین االمم.

ارتفع اللھم على السموات ولیرتفع على  5 الغمام حقك.
لكي ینجو احباؤك. خلص بیمینك  6 كل االرض مجدك.

هللا قد تكلم بقدسھ. ابتھج اقسم شكیم  7 واستجب لي
لي جلعاد لي منّسى. افرایم خوذة  8 واقیس وادي سكوت.

موآب مرحضتي. على ادوم  9 راسي. یھوذا صولجاني.
  ین اھتفي عليّ اطرح نعلي. یا فلسط
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من یقودني الى المدینة المحّصنة. من یھدیني الى  10
ألیس انت یا هللا الذي رفضتنا وال تخرج یا هللا  11 ادوم.

اعطنا عونا في الضیق فباطل ھو  12 مع جیوشنا.
با� نصنع بباس وھو یدوس  13 خالص االنسان.

   اعداءنا

بیحي ال المام المغنین. لداود. مزمور. یا الھ تس 109
النھ قد انفتح علّي فم الشریر وفم الغش. تكلموا  2 تسكت.

بكالم بغض احاطوا بي وقاتلوني بال  3 معي بلسان كذب.
  بدل محبتي یخاصمونني. اما انا فصالة. 4 سبب.

فاقم  6 وضعوا علي شرا بدل خیر وبغضا بدل حبي 5
اذا حوكم  7 .انت علیھ شریرا ولیقف شیطان عن یمینھ

لتكن ایامھ قلیلة  8 مذنبا وصالتھ فلتكن خطیة. فلیخرج
 لیكن بنوه ایتاما وامرأتھ ارملة. 9 ووظیفتھ لیأخذھا آخر.

لیتھ بنوه تیھانا ویستعطوا. ویلتمسوا خبزا من  10
لیصطد المرابي كل ما لھ ولینھب الغرباء  11 خربھم.

ال یكن لھ باسط رحمة وال یكن مترأف على  12 تعبھ.
 قرض ذریتھ. في الجیل القادم لیمح اسمھم.لتن 13 یتاماه.

  وال تمح خطیة امھ. إیوۇولیذكر اثم آبائھ لدى  14
 دائما ولیقرض من االرض ذكرھم. إیوۇولتكن امام  15
من اجل انھ لم یذكر ان یصنع رحمة بل طرد انسانا  16

واحب اللعنة  17 والمنسحق القلب لیمیتھ. مسكینا وفقیرا
ولبس اللعنة  18 كة فتباعدت عنھ.فأتتھ ولم یسر بالبر

  مثل ثوبھ فدخلت كمیاه في حشاه وكزیت في عظامھ.
 لتكن لھ كثوب یتعطف بھ وكمنطقة یتنطق بھا دائما. 19
واجرة المتكلمین  إیوۇوھذه اجرة مبغضّي من عند  20

السید فاصنع معي  إیوۇواما انت یا  21 شرا على نفسي
فاني فقیر  22 .من اجل اسمك. الن رحمتك طیبة نجني
كظل عند میلھ  23 ومسكین انا وقلبي مجروح في داخلي.

ركبتاي ارتعشتا من الصوم  24 ذھبت. انتفضت كجرادة.
وانا صرت عارا عندھم.  25 ولحمي ھزل عن سمن.

 إیوۇوأعّني یا  26 ینظرون الّي وینغضون رؤوسھم
ولیعلموا ان ھذه ھي  27 الھي. خّلصني حسب رحمتك.

اما ھم فیلعنون. واما  28 فعلت ھذا. إیوۇو یدك. انت یا
لیلبس  29 انت فتبارك. قاموا وخزوا. اما عبدك فیفرح.
احمد  30 خصمائي خجال ولیتعطفوا بخزیھم كالرداء.

النھ یقوم  31 جدا بفمي وفي وسط كثیرین اسبحھ. إیوۇو
   عن یمین المسكین لیخّلصھ من القاضین على نفسھ

لربي اجلس عن یمیني  یوۇوإلداود. مزمور. قال  110
 إیوۇویرسل  2 حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك.

  قضیب عزك من صھیون. تسلط في وسط اعدائك.
شعبك منتدب في یوم قوتك في زینة مقدسة من رحم  3

ولن یندم. انت كاھن  إیوۇواقسم  4 الفجر لك طل حداثتك
الرب عن یمینك  5 الى االبد على رتبة ملكي صادق.

یدین بین االمم. مأل جثثا  6 یوم رجزه ملوكا. یحطم في
من النھر یشرب في  7 ارضا واسعة سحق رؤوسھا.

   الطریق لذلك یرفع الراس

 

بكل قلبي في مجلس  إیوۇو. احمد سبحوا إیو 111
 إیوۇوعظیمة ھي اعمال  2 المستقیمین وجماعتھم.

جالل وبھاء عملھ وعدلھ  3 مطلوبة لكل المسرورین بھا.
صنع ذكرا لعجائبھ. حّنان ورحیم ھو  4 ى االبد.قائم ال
  اعطى خائفیھ طعاما . یذكر الى االبد عھده. 5 . إیوۇو

  اخبر شعبھ بقوة اعمالھ لیعطیھم میراث االمم. 6
ثابتة مدى  8 اعمال یدیھ امانة وحق. كل وصایاه امینة 7

ارسل فداء  9 الدھر واالبد مصنوعة بالحق واالستقامة.
  الى االبد عھده. قدوس ومھوب اسمھ. لشعبھ. اقام

. فطنة جیدة لكل عاملیھا. إیوۇوراس الحكمة مخافة  10
   تسبیحھ قائم الى االبد

المسرور  إیوۇو. طوبى للرجل المتقي سبحوا إیو 112
نسلھ یكون قویا في االرض. جیل  2 جدا بوصایاه.

رغد وغنى في بیتھ وبره قائم الى  3 المستقیمین یبارك.
نور اشرق في الظلمة للمستقیمین. ھو حّنان  4 .االبد

سعید ھو الرجل الذي یترأف  5 ورحیم وصدیق
النھ ال یتزعزع الى  6 ویقرض. یدبر اموره بالحق.

ال یخشى من خبر  7 الدھر. الصدّیق یكون لذكر ابدي.
قلبھ ممكن فال  8 .إیوۇوسوء. قلبھ ثابت متكال على 
اعطى المساكین بره فّرق  9 یخاف حتى یرى بمضایقیھ.

الشریر یرى  10 قائم الى االبد. قرنھ ینتصب بالمجد.
   فیغضب. یحرق اسنانھ ویذوب. شھوة الشریر تبید

. سبحوا اسم إیوۇو. سبحوا یا عبید سبحوا إیو 113
  مباركا من اآلن والى االبد. إیوۇولیكن اسم  2 .إیوۇو

  مسبح. إیوۇومن مشرق الشمس الى مغربھا اسم  3
من  5 عال فوق كل االمم. فوق السموات مجده. إیوۇو 4

الناظر االسافل في  6 الھنا الساكن في االعالي إیوۇومثل 
المقیم المسكین من التراب.  7 السموات وفي االرض

لیجلسھ مع اشراف مع  8 الرافع البائس من المزبلة
المسكن العاقر في بیت ام اوالد فرحانة.  9 اشراف شعبھ.

   سبحوا إیو

عند خروج اسرائیل من مصر وبیت یعقوب من  114
 كان یھوذا مقدسھ. واسرائیل محل سلطانھ. 2 شعب أعجم

الجبال  4 البحر رآه فھرب. االردن رجع الى خلف. 3
ما لك  5 قفزت مثل الكباش واآلكام مثل حمالن الغنم.

ایھا البحر قد ھربت وما لك ایھا االردن قد رجعت الى 
ا الجبال قد قفزتّن مثل الكباش وایتھا وما لكن ایتھ 6 خلف

ایتھا االرض تزلزلي من قدام  7 التالل مثل حمالن الغنم.
المحول الصخرة الى غدران  8 الرب من قدام الھ یعقوب

   میاه الصوان الى ینابیع میاه

لیس لنا لكن السمك اعط مجدا  إیوۇولیس لنا یا  115
ل االمم این لماذا یقو 2 من اجل رحمتك من اجل امانتك.

  ان الھنا في السماء. كلما شاء صنع. 3 ھو الھھم.
لھا افواه  5 اصنامھم فضة وذھب عمل ایدي الناس. 4

لھا آذان وال تسمع. لھا  6 وال تتكلم. لھا اعین وال تبصر.
  مناخر وال تشم.
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لھا اید وال تلمس. لھا ارجل وال تمشي وال تنطق  7
 ل كل من یتكل علیھامثلھا یكون صانعوھا ب 8 بحناجرھا.

  . ھو معینھم ومجنھم.إیوۇویا اسرائیل اتكل على  9
 . ھو معینھم ومجنھم.إیوۇویا بیت ھرون اتكلوا على  10
. ھو معینھم إیوۇواتكلوا على  إیوۇویا متقي  11

قد ذكرنا فیبارك. یبارك بیت اسرائیل  إیوۇو 12 ومجنھم.
ر مع الصغا إیوۇویبارك متقي  13 یبارك بیت ھرون.

  علیكم. علیكم وعلى ابنائكم. إیوۇولیزد  14 الكبار.
 الصانع السموات واالرض. إلیوۇوانتم مباركون  15
. اما االرض فاعطاھا لبني إلیوۇوالسموات سموات  16
وال من ینحدر الى  إیولیس االموات یسبحون  17 آدم.

من اآلن والى  إیواما نحن فنبارك  18 ارض السكوت.
   إیو سبحواالدھر. 

النھ  2 یسمع صوتي تضرعاتي. إیوۇواحببت الن  116
اكتنفتني حبال  3 امال اذنھ الّي. فادعوه مدة حیاتي.

  الموت اصابتني شدائد الھاویة. كابدت ضیقا وحزنا.
 إیوۇو 5 نج نفسي. إیوۇودعوت آه یا  إیوۇووباسم  4

حافظ البسطاء.  إیوۇو 6 حّنان وصدیق والھنا رحیم.
ارجعي یا نفسي الى راحتك الن  7 ني.تذللت فخلص

النك انقذت نفسي من الموت  8 قد احسن الیك. إیوۇو
 إیوۇواسلك قدام  9 وعیني من الدمعة ورجلي من الزلق.

 آمنت لذلك تكلمت. انا تذللت جدا. 10 في ارض االحیاء
ماذا ارد  12 انا قلت في حیرتي كل انسان كاذب. 11

كاس الخالص  13 من اجل كل حسناتھ لي. إلیوۇو
 إلیوۇواوفي نذوري  14 ادعو. إیوۇواتناول وباسم 

 موت اتقیائھ. إیوۇوعزیز في عیني  15 مقابل كل شعبھ
. الني عبدك. انا عبدك ابن امتك. حللت إیوۇوآه یا  16

  .ادعو إیوۇوفلك اذبح ذبیحة حمد وباسم  17 قیودي.
في دیار بیت  19 مقابل شعبھ إلیوۇواوفي نذوري  18

   سبحوا إیوفي وسطك یا اورشلیم.  إیوۇو

  یا كل االمم حمدوه یا كل الشعوب. إیوۇو سبحوا 117
الى الدھر.  إیوۇوالن رحمتھ قد قویت علینا وامانة  2

   سبحوا إیو

  النھ صالح الن الى االبد رحمتھ. إیوۇواحمدوا  118
لیقل بیت ھرون  3 لیقل اسرائیل ان الى االبد رحمتھ. 2

ان الى االبد  إیوۇولیقل متقو  4 االبد رحمتھ.ان الى 
فاجابني من  إیوو إیومن الضیق دعوت  5 رحمتھ

 لي فال اخاف. ماذا یصنع بي االنسان. إیوۇو 6 الرحب.
االحتماء  8 لي بین معینّي وانا سأرى باعدائي. إیوۇو 7

 بإیوۇواالحتماء  9 خیر من التوكل على انسان بإیوۇو
كل االمم احاطوا بي.  10 لرؤساء.خیر من التوكل على ا

احاطوا بي واكتنفوني. باسم  11 ابیدھم. إیوۇوباسم 
احاطوا بي مثل النحل. انطفأوا كنار  12 ابیدھم. إیوۇو

دحرتني دحورا السقط.  13 ابیدھم. إیوۇوالشوك. باسم 
وقد صار لي  إیوقوتي وترنمي  14 فعضدني. إیوۇواما 

یام الصدیقین. صوت ترنم وخالص في خ 15 خالصا.
مرتفعة. یمین  إیوۇویمین  16 صانعة ببأس إیوۇویمین 
ال اموت بل احیا واحدث  17 صانعة ببأس. إیوۇو

 والى الموت لم یسلمني إیوتأدیبا ادبني  18 .إیوباعمال 
ھذا  20 .إیوافتحوا لي ابواب البر. ادخل فیھا واحمد  19

النك احمدك  21 . الصدیقون یدخلون فیھ.إلیوۇوالباب 
الحجر الذي رفضھ  22 استجبت لي وصرت لي خالصا.
كان  إیوۇومن قبل  23 البناؤون قد صار راس الزاویة.

ھذا ھو الیوم الذي صنعھ  24 ھذا وھو عجیب في اعیننا
خّلص. آه یا  إیوۇوآه یا  25 . نبتھج ونفرح فیھ.إیوۇو
. باركناكم من إیوۇومبارك اآلتي باسم  26 انقذ. إیوۇو
ھو هللا وقد انار لنا. اوثقوا الذبیحة  إیوۇو 27 .ۇوإیوبیت 

الھي انت فاحمدك الھي  28 بربط الى قرون المذبح.
النھ صالح الن الى االبد  إیوۇواحمدوا  29 فارفعك.
   رحمتھ

ا ـ طوبى للكاملین طریقا السالكین في شریعة  119
طوبى لحافظي شھاداتھ. من كل قلوبھم  2 .إیوۇو

  ال یرتكبون اثما. في طرقھ یسلكون. ایضا 3 یطلبونھ.
لیت طرقي  5 انت اوصیت بوصایاك ان تحفظ تماما 4

حینئذ ال اخزى اذا نظرت الى  6 تثبت في حفظ فرائضك.
احمدك باستقامة قلب عند تعلمي احكام  7 كل وصایاك.

ب ـ بم  9 وصایاك احفظ. ال تتركني الى الغایة 8 عدلك.
بكل  10 حسب كالمك. یزكي الشاب طریقھ. بحفظھ ایاه

خبأت كالمك  11 قلبي طلبتك. ال تضلني عن وصایاك.
. إیوۇومبارك انت یا  12 في قلبي لكیال اخطئ الیك.

  بشفتّي حسبت كل احكام فمك. 13 علمني فرائضك.
  بطریق شھاداتك فرحت كما على كل الغنى. 14
بفرائضك اتلذذ. ال  16 بوصایاك الھج واالحظ سبلك. 15

ج ـ احسن الى عبدك فاحیا واحفظ  17 مكانسى كال
 اكشف عن عینّي فارى عجائب من شریعتك. 18 امرك.

  غریب انا في االرض. ال تخف عني وصایاك. 19
  انسحقت نفسي شوقا الى احكامك في كل حین. 20
 انتھرت المتكبرین المالعین الضالین عن وصایاك. 21
 تك.دحرج عني العار واالھانة الني حفظت شھادا 22
جلس ایضا رؤساء تقاولوا علّي. اما عبدك فیناجي  23

 ایضا شھاداتك ھي لذّتي اھل مشورتي 24 بفرائضك.
  د ـ لصقت بالتراب نفسي فاحیني حسب كلمتك. 25
 قد صّرحت بطرقي فاستجبت لي. علمني فرائضك. 26
قطرت  28 طریق وصایاك فھمني فاناجي بعجائبك. 27

طریق الكذب  29 المك.نفسي من الحزن. اقمني حسب ك
اخترت طریق الحق.  30 ابعد عني وبشریعتك ارحمني.

ال  إیوۇولصقت بشھاداتك. یا  31 جعلت احكامك قدامي.
 في طریق وصایاك اجري النك ترحب قلبي 32 تخزني.

طریق فرائضك فاحفظھا الى  إیوۇوه ـ علّمني یا  33
 فھمني فاالحظ شریعتك واحفظھا بكل قلبي. 34 النھایة.

أمل  36 دربني في سبیل وصایاك الني بھ سررت. 35
حول عینّي عن  37 قلبي الى شھاداتك ال الى المكسب.

أقم لعبدك قولك  38 النظر الى الباطل. في طریقك احیني.
أزل عاري الذي حذرت منھ الن  39 الذي لمتقیك.

ھانذا قد اشتھیت وصایاك. بعدلك  40 احكامك طیبة.
خالصك حسب  إیوۇوحمتك یا و ـ لتأتني ر 41 احیني
  فأجاوب معّیري كلمة. الني اتكلت على كالمك. 42 قولك
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وال تنزع من فمي كالم الحق كل النزع الني  43
فاحفظ شریعتك دائما الى الدھر  44 انتظرت احكامك.

  واتمشى في رحب الني طلبت وصایاك. 45 واالبد.
ذ واتلذ 47 واتكلم بشھاداتك قدام ملوك وال اخزى 46

وارفع یدّي الى وصایاك التي  48 بوصایاك التي احببت.
ز ـ اذكر لعبدك القول الذي  49 وددت واناجي بفرائضك

ھذه ھي تعزیتي في مذلتي. الن  50 جعلتني انتظره.
المتكبرون استھزأوا بي الى الغایة.  51 قولك احیاني.

تذكرت احكامك منذ الدھر یا  52 عن شریعتك لم امل.
الحمیة اخذتني بسبب االشرار تاركي  53 .فتعزیت إیوۇو

ترنیمات صارت لي فرائضك في بیت  54 شریعتك.
وحفظت  إیوۇوذكرت في اللیل اسمك یا  55 غربتي.

ح  57 ھذا صار لي الني حفظت وصایاك 56 شریعتك.
ترضیت وجھك  58 قلت لحفظ كالمك. إیوۇوـ نصیبي 

تفكرت في طرقي  59 بكل قلبي. ارحمني حسب قولك.
اسرعت ولم اتوان لحفظ  60 رددت قدمي الى شھاداتك.و

حبال االشرار التفت علّي. اما شریعتك فلم  61 وصایاك.
في منتصف اللیل اقوم الحمدك على احكام  62 انسھا.
 رفیق انا لكل الذین یتقونك ولحافظي وصایاك. 63 برك.

 قد مألت االرض. علّمني فرائضك إیوۇورحمتك یا  64
 حسب كالمك. إیوۇوعت مع عبدك یا ط ـ خیرا صن 65
 ذوقا صالحا ومعرفة علمني الني بوصایاك آمنت. 66
  قبل ان أذلل انا ضللت. اما اآلن فحفظت قولك. 67
المتكبرون  69 صالح انت ومحسن علمني فرائضك. 68

  قد لفقوا علّي كذبا. اما انا فبكل قلبي احفظ وصایاك.
  ریعتك اتلذذ.سمن مثل الشحم قلبھم. اما انا فبش 70
شریعة  72 خیر لي اني تذللت لكي اتعلم فرائضك. 71

ي ـ یداك  73 فمك خیر لي من الوف ذھب وفضة
متقوك  74 صنعتاني وانشأتاني. فھمني فاتعّلم وصایاك.

قد علمت یا  75 یرونني فیفرحون الني انتظرت كالمك.
فلتصر  76 ان احكامك عدل وبالحق اذللتني. إیوۇو

لتأتني مراحمك  77 ي حسب قولك لعبدك.رحمتك لتعزیت
لیخز المتكبرون النھم  78 فاحیا الن شریعتك ھي لذّتي.

لیرجع  79 زورا افتروا علّي. اما انا فاناجي بوصایاك.
لیكن قلبي كامال في  80 الّي متقوك وعارفو شھاداتك.

ك ـ تاقت نفسي الى خالصك.  81 فرائضك لكیال اخزى
ناي من النظر الى قولك كلّت عی 82 كالمك انتظرت.

الني قد صرت كزق في الدخان.  83 فاقول متى تعزیني.
كم ھي ایام عبدك. متى  84 اما فرائضك فلم انسھا.

المتكبرون قد كروا لي  85 تجري حكما على مضطھدّي.
كل وصایاك امانة.  86 حفائر. ذلك لیس حسب شریعتك.

 لوال قلیل الفنوني من 87 زورا یضطھدونني. أعّني.
حسب رحمتك  88 االرض. اما انا فلم اترك وصایاك.

 إیوۇول ـ الى االبد یا  89 احیني فاحفظ شھادات فمك
الى دور فدور امانتك.  90 كلمتك مثبتة في السموات.

على احكامك ثبتت الیوم الن  91 اسست االرض فثبتت.
لو لم تكن شریعتك لذّتي لھلكت حینئذ  92 الكل عبیدك.

ى الدھر ال انسى وصایاك النك بھا ال 93 .في مذلتي
  لك انا فخّلصني الني طلبت وصایاك. 94 احییتني.

  ایاي انتظر االشرار لیھلكوني. بشھاداتك افطن. 95
  لكل كمال رأیت حدا. اما وصیتك فواسعة جدا 96

  م ـ كم احببت شریعتك. الیوم كلھ ھي لھجي. 97
لدھر وصیتك جعلتني احكم من اعدائي النھا الى ا 98

اكثر من كل معلّمّي تعقلت الن شھاداتك ھي  99 ھي لي.
اكثر من الشیوخ فطنت الني حفظت  100 لھجي.

من كل طریق شر منعت رجلي لكي  101 وصایاك.
عن احكامك لم امل النك انت  102 احفظ كالمك.

ما احلى قولك لحنكي احلى من العسل  103 علّمتني.
بغضت كل طریق من وصایاك اتفطن. لذلك ا 104 لفمي.
  ن ـ سراج لرجلي كالمك ونور لسبیلي. 105 كذب
تذللت الى  107 حلفت فأبره ان احفظ احكام برك. 106

ارتض  108 احیني حسب كالمك. إیوۇوالغایة. یا 
نفسي  109 واحكامك علمني. إیوۇوبمندوبات فمي یا 

االشرار  110 دائما في كفي. اما شریعتك فلم انسھا.
  ما وصایاك فلم اضل عنھا.وضعوا لي فخا. ا

 ورثت شھاداتك الى الدھر النھا ھي بھجة قلبي. 111
 عطفت قلبي الصنع فرائضك الى الدھر الى النھایة 112
  س ـ المتقلبین ابغضت وشریعتك احببت. 113
  ستري ومجني انت. كالمك انتظرت. 114
 انصرفوا عني ایھا االشرار فاحفظ وصایا الھي. 115
 ب قولك فاحیا وال تخزني من رجائي.اعضدني حس 116
  اسندني فاخلص واراعي فرائضك دائما. 117
احتقرت كل الضالین عن فرائضك الن مكرھم  118

كزغل عزلت كل اشرار االرض. لذلك  119 باطل.
قد اقشعر لحمي من رعبك ومن  120 احببت شھاداتك.
ع ـ اجریت حكما وعدال. ال  121 احكامك جزعت

كن ضامن عبدك للخیر لكیال  122 ّي.تسلمني الى ظالم
كلت عیناي اشتیاقا الى  123 یظلمني المستكبرون.

اصنع مع عبدك حسب  124 خالصك والى كلمة برك.
عبدك انا. فھمني  125 رحمتك وفرائضك علمني.

. قد نقضوا إلیوۇوانھ وقت عمل  126 فاعرف شھاداتك.
الجل ذلك احببت وصایاك اكثر من  127 شریعتك.

الجل ذلك حسبت كل وصایاك في  128 واالبریز. الذھب
ف ـ  129 كل شيء مستقیمة. كل طریق كذب ابغضت

فتح  130 عجیبة ھي شھاداتك لذلك حفظتھا نفسي.
فغرت فمي ولھثت الني  131 كالمك ینیر یعقل الجھال.

التفت الّي وارحمني كحق  132 الى وصایاك اشتقت.
ال یتسلط ثبت خطواتي في كلمتك و 133 محبي اسمك.

 افدني من ظلم االنسان فاحفظ وصایاك. 134 علّي اثم.
  اضئ بوجھك على عبدك وعلمني فرائضك. 135
جداول میاه جرت من عیني النھم لم یحفظوا  136

 واحكامك مستقیمة. إیوۇوص ـ بار انت یا  137 شریعتك
  عدال امرت بشھاداتك وحقا الى الغایة. 138
  ئي نسوا كالمك.اھلكتني غیرتي الن اعدا 139
صغیر انا  141 كلمتك ممحصة جدا وعبدك احبھا. 140

عدلك عدل الى  142 وحقیر. اما وصایاك فلم انسھا.
ضیق وشدة اصاباني اما  143 الدھر وشریعتك حق.
عادلة شھاداتك الى الدھر  144 وصایاك فھي لذّاتي.

ق ـ صرخت من كل قلبي. استجب لي  145 فھمني فاحیا
دعوتك. خّلصني فاحفظ  146 ائضك احفظ.. فرإیوۇویا 

تقدمت في الصبح وصرخت. كالمك  147 شھاداتك.
  انتظرت.
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  تقدمت عیناي الھزع لكي الھج باقوالك. 148
حسب  إیوۇوصوتي استمع حسب رحمتك. یا  149

اقترب التابعون الرذیلة. عن  150 احكامك احیني.

 وكل وصایاك إیوۇوقریب انت یا  151 شریعتك بعدوا.
منذ زمان عرفت من شھاداتك انك الى الدھر  152 حق.

ر ـ انظر الى ذلي وانقذني الني لم انسى  153 اسستھا
احسن دعواي وفكني. حسب كلمتك  154 شریعتك.

الخالص بعید عن االشرار النھم لم یلتمسوا  155 احیني.
. حسب إیوۇوكثیرة ھي مراحمك یا  156 فرائضك.

ضطھدّي ومضایقّي. اما كثیرون م 157 احكامك احیني.
رأیت الغادرین ومقت النھم  158 شھاداتك فلم امل عنھا.

انظر اني احببت وصایاك. یا  159 لم یحفظوا كلمتك.
راس كالمك حق والى  160 حسب رحمتك احیني. إیوۇو

ش ـ رؤساء اضطھدوني بال  161 الدھر كل احكام عدلك
 ابتھج انا بكالمك 162 سبب. ومن كالمك جزع قلبي.

ابغضت الكذب وكرھتھ.  163 كمن وجد غنیمة وافرة.
سبع مرات في النھار سبحتك  164 اما شریعتك فاحببتھا.

سالمة جزیلة لمحبي شریعتك  165 على احكام عدلك.
 إیوۇورجوت خالصك یا  166 ولیس لھم معثرة.
حفظت نفسي شھاداتك واحبھا  167 ووصایاك عملت.

ن كل طرقي حفظت وصایاك وشھاداتك ال 168 جدا.
. حسب إیوۇوت ـ لیبلغ صراخي الیك یا  169 امامك

لتدخل طلبتي الى حضرتك .  170 كالمك فھمني.

تنبع شفتاي تسبیحا اذا علمتني  171 ككلمتك نجني.
یغني لساني باقوالك الن كل وصایاك  172 فرائضك.

 لتكن یدك لمعونتي النني اخترت وصایاك. 173 عدل.
 وشریعتك ھي لذّتي. إیوۇواشتقت الى خالصك یا  174
ضللت  176 لتحي نفسي وتسبحك واحكامك لتعّني. 175

   كشاة ضالة. اطلب عبدك الني لم انس وصایاك

في ضیقي صرخت  إیوۇوترنیمة المصاعد. الى  120
نج نفسي من شفاه الكذب من  إیوۇویا  2 فاستجاب لي.

  ماذا یعطیك وماذا یزید لك لسان الغش. 3 لسان غش.
ویلي لغربتي في  5 م جبار مسنونة مع جمر الرتم.سھا 4

طال على نفسي سكنھا  6 ماشك لسكني في خیام قیدار.
   انا سالم وحینما اتكلم فھم للحرب 7 مع مبغض السالم.

ترنیمة المصاعد. ارفع عینّي الى الجبال من حیث  121
صانع السموات  إیوۇومعونتي من عند  2 یاتي عوني.

انھ  4 رجلك تزل. ال ینعس حافظك.ال یدع  3 واالرض.
 إیوۇوحافظك.  إیوۇو 5 ال ینعس وال ینام حافظ اسرائیل.

ال تضربك الشمس في النھار  6 ظل لك عن یدك الیمنى.
یحفظك من كل شر یحفظ  إیوۇو 7 وال القمر في اللیل.

یحفظ خروجك ودخولك من اآلن والى  إیوۇو 8 نفسك.
   الدھر

د. فرحت بالقائلین لي الى ترنیمة المصاعد. لداو 122
 تقف ارجلنا في ابوابك یا اورشلیم. 2 نذھب. إیوۇوبیت 

حیث صعدت  4 اورشلیم المبنیة كمدینة متصلة كلھا 3
 .إیوۇوشھادة السرائیل لیحمدوا اسم  إیواالسباط اسباط 

 النھ ھناك استوت الكراسي للقضاء كراسي بیت داود. 5

لیكن سالم  7 حبوك.اسالوا سالمة اورشلیم. لیسترح م 6
من اجل اخوتي  8 في ابراجك راحة في قصورك.

الھنا  إیوۇومن اجل بیت  9 واصحابي القولّن سالم بك.
   التمس لك خیرا

ترنیمة المصاعد. الیك رفعت عینّي یا ساكنا في  123
ھوذا كما ان عیون العبید نحو ایادي ساداتھم  2 السموات.

ھا ھكذا عیوننا نحو كما ان عیني الجاریة نحو ید سیدت
ارحمنا  إیوۇوارحمنا یا  3 الھنا حتى یترأف علینا. إیوۇو

كثیرا ما شبعت انفسنا من  4 الننا كثیرا ما امتألنا ھوانا.
   ھزء المستریحین واھانة المستكبرین

الذي كان لنا  إیوۇوترنیمة المصاعد. لداود. لوال  124
دما قام الناس الذي كان لنا عن إیوۇولوال  2 لیقل اسرائیل

  اذا البتلعونا احیاء عند احتماء غضبھم علینا 3 علینا
اذا لعبرت  5 اذا لجرفتنا المیاه لعبر السیل على انفسنا 4

الذي لم یسلمنا  إیوۇومبارك  6 على انفسنا المیاه الطامیة.
انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ  7 فریسة السنانھم.

 إیوۇوعوننا باسم  8 تنا.الصیادین الفخ انكسر ونحن انفل
   الصانع السموات واالرض

 مثل جبل إیوۇوترنیمة المصاعد. المتوكلون على  125
  صھیون الذي ال یتزعزع بل یسكن الى الدھر.

حول شعبھ من اآلن  إیوۇواورشلیم الجبال حولھا و 2
النھ ال تستقر عصا االشرار على نصیب  3 والى الدھر.

احسن  4 یقون ایدیھم الى االثم.الصدیقین لكیال یمد الصد
اما  5 الى الصالحین والى المستقیمي القلوب. إیوۇویا 

مع فعلة االثم.  إیوۇوالعادلون الى طرق معوجة فیذھبھم 
   سالم على اسرائیل

سبي صھیون  إیوۇوترنیمة المصاعد. عندما رد  126
حینئذ امتألت افواھنا ضحكا  2 صرنا مثل الحالمین.

ّظم قد ع إیوۇوما. حینئذ قالوا بین االمم ان وألسنتنا ترن
العمل معنا وصرنا  إیوۇوعّظم  3 .العمل مع ھؤالء

 سبینا مثل السواقي في الجنوب. إیوۇواردد یا  4 فرحین.
الذاھب  6 الذین یزرعون بالدموع یحصدون باالبتھاج. 5

ذھابا بالبكاء حامال مبذر الزرع مجیئا یجيء بالترنم 
   حامال حزمھ

یت الب إیوۇوترنیمة المصاعد. لسلیمان. ان لم یبن  127
اطال المدینة فب إیوۇوفباطال یتعب البناؤون. ان لم یحفظ 

باطل ھو لكم ان تبكروا الى القیام  2 یسھر الحارس.
مؤخرین الجلوس آكلین خبز االتعاب. لكنھ یعطي حبیبھ 

ثمرة البطن  إیوۇوھوذا البنون میراث من عند  3 نوما.
طوبى  5 كسھام بید جبار ھكذا ابناء الشبیبة. 4 اجرة.

للذي مأل جعبتھ منھم. ال یخزون بل یكلمون االعداء في 
   الباب
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 إیوۇوترنیمة المصاعد. طوبى لكل من یتقي  128
النك تأكل تعب یدیك. طوباك وخیر  2 ویسلك في طرقھ.

امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بیتك. بنوك  3 لك.
ھكذا یبارك الرجل  4 یتون حول مائدتك.مثل غروس الز

من صھیون وتبصر خیر  إیوۇویباركك  5 .إیوۇوالمتقي 
وترى بني بنیك. سالم على  6 اورشلیم كل ایام حیاتك.

   اسرائیل

ترنیمة المصاعد. كثیرا ما ضایقوني منذ شبابي  129
كثیرا ما ضایقوني منذ شبابي. لكن لم  2 لیقل اسرائیل
لى ظھري حرث الحّراث. طّولوا ع 3 یقدروا علّي.

فلیخز  5 صدیق. قطع ربط االشرار. إیوۇو 4 اتالمھم.
لیكونوا  6 ولیرتد الى الوراء كل مبغضي صھیون.
الذي ال یمأل  7 كعشب السطوح الذي ییبس قبل ان یقلع.

وال یقول  8 الحاصد كفھ منھ وال المحزم حضنھ.
   وۇوإیعلیكم. باركناكم باسم  إیوۇوالعابرون بركة 

ترنیمة المصاعد. من االعماق صرخت الیك یا  130
یا رب اسمع صوتي لتكن اذناك مصغیتین الى  2 .إیوۇو

یا سید  إیوان كنت تراقب اآلثام یا  3 صوت تضرعاتي.
  الن عندك المغفرة لكي یخاف منك. 4 .فمن یقف

  انتظرت نفسي وبكالمھ رجوت. إیوۇوانتظرتك یا  5
كثر من المراقبین الصبح اكثر من نفسي تنتظر الرب ا 6

 إیوۇوالن عند  إیوۇولیرج اسرائیل  7 المراقبین الصبح.
وھو یفدي اسرائیل من كل  8 الرحمة وعنده فدى كثیر.

   آثامھ

لم یرتفع قلبي  إیوۇوترنیمة المصاعد. لداود. یا  131
ولم تستعل عیناي ولم اسلك في العظائم وال في عجائب 

كت نفسي كفطیم نحو امھ نفسي بل ھدأت وس 2 فوقي.
من اآلن والى  إیوۇولیرج اسرائیل  3 نحوي كفطیم.

   الدھر

  داود كل ذلھ. إیوۇوترنیمة المصاعد. اذكر یا  132
ال ادخل خیمة  3 نذر لعزیز یعقوب إلیوۇوكیف حلف  2

ال اعطي وسنا لعینّي  4 بیتي ال اصعد على سریر فراشي
مسكنا لعزیز  إلیوۇوما او اجد مقا 5 وال نوما الجفاني

ھوذا قد سمعنا بھ في افراتة. وجدناه في حقول  6 یعقوب.
  لندخل الى مساكنھ. لنسجد عند موطئ قدمیھ 7 الوعر.

كھنتك  9 الى راحتك انت وتابوت عزك. إیوۇوقم یا  8
من اجل داود عبدك ال  10 یلبسون البر واتقیاؤك یھتفون.

د بالحق ال یرجع لداو إیوۇواقسم  11 ترد وجھ مسیحك.
ان حفظ  12 عنھ. من ثمرة بطنك اجعل على كرسیك.

بنوك عھدي وشھاداتي التي اعلمھم ایاھا فبنوھم ایضا 
قد اختار  إیوۇوالن  13 الى االبد یجلسون على كرسیك.

ھذه ھي راحتي الى االبد  14 صھیون اشتھاھا مسكنا لھ.
طعامھا ابارك بركة  15 ھھنا اسكن الني اشتھیتھا.

كھنتھا البس خالصا واتقیاؤھا  16 ساكینھا اشبع خبزا.م
ھناك انبت قرنا لداود. رتبت سراجا  17 یھتفون ھتافا.

  اعداءه البس خزیا وعلیھ یزھر اكلیلھ 18 لمسیحي.

ترنیمة المصاعد. لداود. ھوذا ما احسن وما اجمل  133
مثل الدھن الطیب على الراس  2 ان یسكن االخوة معا.

  للحیة لحیة ھرون النازل الى طرف ثیابھ.النازل على ا
مثل ندى حرمون النازل على جبل صھیون. النھ ھناك  3

   بالبركة حیاة الى االبد إیوۇوأمر 

یا جمیع عبید  إیوۇوترنیمة المصاعد. ھوذا باركوا  134
ارفعوا ایدیكم  2 باللیالي. إیوۇوالواقفین في بیت  إیوۇو

من صھیون  إیوۇواركك یب 3 .إیوۇونحو القدس وباركوا 
   الصانع السموات واالرض

. سبحوا یا عبید إیوۇو. سبحوا اسم سبحوا إیو 135
  في دیار بیت الھنا إیوۇوالواقفین في بیت  2 إیوۇو

صالح. رنموا السمھ الن ذاك  إیوۇوالن  إیوسبحوا  3
 قد اختار یعقوب لذاتھ واسرائیل لخاصتھ. إیوالن  4 حلو.

عظیم وربنا فوق جمیع  إیوۇوفت ان الني انا قد عر 5
صنع في السموات وفي  إیوۇوكل ما شاء  6 اآللھة.

المصعد السحاب  7 االرض في البحار وفي كل اللجج.
من اقاصي االرض. الصانع بروقا للمطر. المخرج 

الذي ضرب ابكار مصر من الناس  8 الریح من خزائنھ.
مصر ارسل آیات وعجائب في وسطك یا  9 الى البھائم.

الذي ضرب امما  10 على فرعون وعلى كل عبیده.
سیحون ملك االموریین  11 كثیرة وقتل ملوكا اعزاء

واعطى  12 وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان.
اسمك  إیوۇویا  13 ارضھم میراثا. میراثا السرائیل شعبھ

 إیوۇوالن  14 ذكرك الى دور فدور. إیوۇوالى الدھر. یا 
اصنام االمم فضة  15 ه یشفق.یدین شعبھ وعلى عبید

لھا افواه وال تتكلم. لھا  16 وذھب عمل ایدي الناس.
لھا آذان وال تسمع. كذلك لیس في  17 اعین وال تبصر.

مثلھا یكون صانعوھا وكل من یتكل  18 افواھھا نفس.
. یا بیت ھرون إیوۇویا بیت اسرائیل باركوا  19 علیھا.

. یا خائفي إیوۇووا یا بیت الوي بارك 20 .إیوۇوباركوا 
من صھیون  إیوۇومبارك  21 .إیوۇوباركوا  إیوۇو

   سبحوا إیوالساكن في اورشلیم. 

  .النھ صالح الن الى االبد رحمتھ إیوۇواحمدوا  136
احمدوا رب  3 احمدوا الھ اآللھة الن الى االبد رحمتھ. 2

الصانع العجائب العظام  4 االرباب الن الى االبد رحمتھ.
الصانع السموات بفھم الن  5 ن الى االبد رحمتھ.وحده ال

الباسط االرض على المیاه الن الى  6 الى االبد رحمتھ.
الصانع انوارا عظیمة الن الى االبد  7 االبد رحمتھ.

  الشمس لحكم النھار الن الى االبد رحمتھ. 8 رحمتھ.
  القمر والكواكب لحكم اللیل الن الى االبد رحمتھ. 9

 مصر مع ابكارھا الن الى االبد رحمتھ. الذي ضرب 10
 واخرج اسرائیل من وسطھم الن الى االبد رحمتھ. 11
  بید شدیدة وذراع ممدودة الن الى االبد رحمتھ. 12
 الذي شق بحر سوف الى شقق الن الى االبد رحمتھ. 13
  وعبر اسرائیل في وسطھ الن الى االبد رحمتھ. 14
الن الى االبد  ودفع فرعون وقوتھ في بحر سوف 15

  رحمتھ.
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  الذي سار بشعبھ في البریة الن الى االبد رحمتھ. 16
  الذي ضرب ملوكا عظماء الن الى االبد رحمتھ. 17
سیحون  19 وقتل ملوكا اعزاء الن الى االبد رحمتھ. 18

وعوج ملك  20 ملك االموریین الن الى االبد رحمتھ
میراثا  واعطى ارضھم 21 باشان الن الى االبد رحمتھ.

میراثا السرائیل عبده الن الى  22 الن الى االبد رحمتھ
الذي في مذلتنا ذكرنا الن الى االبد  23 االبد رحمتھ.

  ونجانا من اعدائنا الن الى االبد رحمتھ. 24 رحمتھ.
  الذي یعطي خبزا لكل بشر الن الى االبد رحمتھ. 25
   احمدوا الھ السموات الن الى االبد رحمتھ 26

على انھار بابل ھناك جلسنا. بكینا ایضا عندما  137
على الصفصاف في وسطھا علقنا  2 تذكرنا صھیون.

النھ ھناك سألنا الذین سبونا كالم ترنیمة  3 اعوادنا.
ومعذبونا سألونا فرحا قائلین رنموا لنا من ترنیمات 

  في ارض غریبة. إیوۇوكیف نرنم ترنیمة  4 صھیون
لیلتصق لساني  6 تنسى یمیني.ان نسیتك یا اورشلیم  5

بحنكي ان لم اذكرك ان لم افضل اورشلیم على اعظم 
لبني ادوم یوم اورشلیم القائلین  إیوۇواذكر یا  7 فرحي

یا بنت بابل المخربة  8 ھدوا ھدوا حتى الى اساسھا.
طوبى لمن  9 طوبى لمن یجازیك جزاءك الذي جازیتنا.

   یمسك اطفالك ویضرب بھم الصخرة

  داود. احمدك من كل قلبي. قدام اآللھة ارنم لك.ل 138
اسجد في ھیكل قدسك واحمد اسمك على رحمتك  2

في یوم  3 وحقك النك قد عظمت كلمتك على كل اسمك.
یحمدك یا  4 دعوتك اجبتني. شجعتني قوة في نفسي

 5 كل ملوك االرض اذا سمعوا كلمات فمك. إیوۇو
الن  6 ظیم.ع إیوۇوالن مجد  إیوۇوویرنمون في طرق 

عال ویرى المتواضع. اما المتكبر فیعرفھ من  إیوۇو
ان سلكت في وسط الضیق تحیني. على غضب  7 بعید.

یحامي عني.  إیوۇو 8 اعدائي تمد یدك وتخّلصني یمینك.
   رحمتك الى االبد. عن اعمال یدیك ال تتخل إیوۇویا 

قد  إیوۇوالمام المغنین. لداود. مزمور. یا  139
انت عرفت جلوسي وقیامي.  2 وعرفتني.اختبرتني 

مسلكي ومربضي ذریت وكل  3 فھمت فكري من بعید
النھ لیس كلمة في لساني اال وانت یا  4 طرقي عرفت.

من خلف ومن قدام حاصرتني  5 عرفتھا كلھا. إیوۇو
عجیبة ھذه المعرفة فوقي ارتفعت  6 وجعلت علّي یدك.

ك این این اذھب من روحك ومن وجھ 7 ال استطیعھا.
ان صعدت الى السموات فانت ھناك. وان  8 اھرب.

ان اخذت جناحي الصبح  9 فرشت في الھاویة فھا انت.
فھناك ایضا تھدیني یدك  10 وسكنت في اقاصي البحر

فقلت انما الظلمة تغشاني. فاللیل  11 وتمسكني یمینك.
الظلمة ایضا ال تظلم لدیك واللیل مثل  12 یضيء حولي.

النك انت اقتنیت  13 الظلمة ھكذا النورالنھار یضيء. ك
احمدك من اجل اني قد  14 كلیتّي. نسجتني في بطن امي.

امتزت عجبا. عجیبة ھي اعمالك ونفسي تعرف ذلك 
لم تختف عنك عظامي حینما صنعت في الخفاء  15 یقینا.

رأت عیناك اعضائي  16 ورقمت في اعماق االرض.

یكن واحد وفي سفرك كلھا كتبت یوم تصورت اذ لم 
 ما اكرم افكارك یا هللا عندي ما اكثر جملتھا. 17 منھا.

ان احصھا فھي اكثر من الرمل. استیقظت وانا بعد  18
لیتك تقتل االشرار یا هللا. فیا رجال الدماء  19 معك.

الذین یكلمونك بالمكر ناطقین بالكذب  20 ابعدوا عني.
وامقت  إیوۇوأال ابغض مبغضیك یا  21 ھم اعداؤك.

  بغضا تاما ابغضتھم. صاروا لي اعداء 22 مقاومیك.
اختبرني یا هللا واعرف قلبي امتحني واعرف  23

وانظر ان كان فّي طریق باطل واھدني  24 افكاري.
   طریقا ابدیا

من  إیوۇوالمام المغنین. مزمور لداود. انقذني یا  140
الذین یتفكرون  2 اھل الشر. من رجل الظلم احفظني.

سنوا  3 قلوبھم. الیوم كلھ یجتمعون للقتال.بشرور في 
  ألسنتھم كحیة حمة االفعوان تحت شفاھھم. ساله.

من یدي الشریر. من رجل الظلم  إیوۇواحفظني یا  4
اخفى لي  5 انقذني. الذین تفكروا في تعثیر خطواتي.

المستكبرون فخا وحباال. مدوا شبكة بجانب الطریق. 
انت الھي. اصغ  یوۇوإلقلت  6 وضعوا لي اشراكا. ساله

السید قوة  إیوۇویا  7 الى صوت تضرعاتي. إیوۇویا 
 إیوۇوال تعط یا  8 خالصي ظللت راسي في یوم القتال.

اما  9 شھوات الشریر. ال تنجح مقاصده. یترفعون. ساله.
لیسقط  10 رؤوس المحیطین بي فشقاء شفاھھم یغطیھم.

 ا.یقوموعلیھم جمر. لیسقطوا في النار وفي غمرات فال 
رجل لسان ال یثبت في االرض. رجل الظلم یصیده  11

یجري حكما  إیوۇوقد علمت ان  12 الشر الى ھالكھ.
انما الصدیقون یحمدون  13 للمساكین وحقا للبائسین.

   اسمك. المستقیمون یجلسون في حضرتك

الیك صرخت. اسرع الّي.  إیوۇومزمور لداود. یا  141
لتستقم صالتي  2 الیك.اصغ الى صوتي عندما اصرخ 

اجعل یا  3 كالبخور قدامك لیكن رفع یدي كذبیحة مسائیة.
ال تمل قلبي الى  4 حارسا لفمي. احفظ باب شفتّي. إیوۇو

امر رديء ألتعلل بعلل الشر مع اناس فاعلي اثم وال آكل 
لیضربني الصدّیق فرحمة ولیوبخني فزیت  5 من نفائسھم

  بعد في مصائبھم. للرأس. ال یأبى راسي. الن صالتي
قد انطرح قضاتھم من على الصخرة. وسمعوا كلماتي  6

كمن یفلح ویشق االرض تبددت عظامنا  7 النھا لذیذة.
عیناي. بك  إیوۇوالنھ الیك یا سید یا  8 عند فم الھاویة.

احفظني من الفخ الذي قد  9 احتمیت. ال تفرغ نفسي.
شرار لیسقط اال 10 نصبوه لي ومن اشراك فاعلي االثم

   في شباكھم حتى انجو انا بالكلیة

قصیدة لداود لما كان في المغارة. صالة بصوتي  142
اسكب  2 اتضرع. إیوۇواصرخ بصوتي الى  إیوۇوالى 

عندما اعیت روحي  3 امامھ شكواي. بضیقي قدامھ اخبر
فّي وانت عرفت مسلكي. في الطریق التي اسلك اخفوا 

ر. فلیس لي عارف. باد انظر الى الیمین وأبص 4 لي فخا.
صرخت الیك  5 عني المناص. لیس من یسأل عن نفسي.

  . قلت انت ملجإي نصیبي في ارض االحیاء.إیوۇویا 
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اصغ الى صراخي الني قد تذللت جدا. نجني من  6
اخرج من الحبس نفسي  7 مضطھدّي النھم اشد مني.

   لتحمید اسمك. الصدیقون یكتنفونني النك تحسن اليّ 

اسمع صالتي واصغ الى  إیوۇومور لداود. یا مز 143
وال تدخل في  2 تضرعاتي. بامانتك استجب لي بعدلك.

الن  3 المحاكمة مع عبدك فانھ لن یتبرر قدامك حّي.
العدو قد اضطھد نفسي سحق الى االرض حیاتي. 

اعیت فّي  4 اجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدھر.
تذكرت ایام القدم لھجت  5 روحي. تحّیر في داخلي قلبي.

بسطت الیك یدي  6 بكل اعمالك بصنائع یدیك اتأمل.
اسرع اجبني یا  7 نفسي نحوك كارض یابسة. ساله

. فنیت روحي ال تحجب وجھك عني فاشبھ إیوۇو
اسمعني رحمتك في الغداة الني  8 الھابطین في الجب.

علیك توكلت. عرفني الطریق التي اسلك فیھا الني الیك 
 الیك التجأت. إیوۇوانقذني من اعدائي یا  9 سي.رفعت نف

علّمني ان اعمل رضاك النك انت الھي. روحك  10
من اجل اسمك یا  11 الصالح یھدیني في ارض مستویة.

  تحییني. بعدلك تخرج من الضیق نفسي. إیوۇو
وبرحمتك تستأصل اعدائي وتبید كل مضایقي نفسي  12

   الني انا عبدك

صخرتي الذي یعلم یدي القتال  یوۇوإلداود. مبارك  144
رحمتي وملجإي صرحي ومنقذي  2 واصابعي الحرب.

یا  3 مجني والذي علیھ توكلت المخضع شعبي تحتي.
اي شيء ھو االنسان حتى تعرفھ او ابن االنسان  إیوۇو

 االنسان اشبھ نفخة. ایامھ مثل ظل عابر 4 حتى تفتكر بھ.
 لجبال فتدخن.طأطئ سمواتك وانزل المس ا إیوۇویا  5
ارسل  7 ابرق بروقا وبددھم. ارسل سھامك وازعجھم. 6

یدك من العالء. انقذني ونجني من المیاه الكثیرة من ایدي 
الذین تكلمت افواھھم بالباطل ویمینھم یمین  8 الغرباء
یا هللا ارنم لك ترنیمة جدیدة برباب ذات عشرة  9 كذب.

لمنقذ داود المعطي خالصا للملوك ا 10 اوتار ارنم لك.
انقذني ونجني من ایدي  11 عبده من السیف السوء

 الغرباء الذین تكلمت افواھھم بالباطل ویمینھم یمین كذب
لكي یكون بنونا مثل الغروس النامیة في شبیبتھا.  12

  بناتنا كاعمدة الزوایا منحوتات حسب بناء ھیكل.
اھراؤنا مآلنة تفیض من صنف فصنف. اغنامنا تنتج  13

بقرنا محملة. ال اقتحام  14 وربوات في شوارعنا. الوفا
طوبى للشعب  15 وال ھجوم وال شكوى في شوارعنا.
   الھھ إیوۇوالذي لھ كھذا. طوبى للشعب الذي 

تسبیحة لداود. ارفعك یا الھي الملك وابارك اسمك  145
في كل یوم اباركك واسبح اسمك الى  2 الى الدھر واالبد.

وحمید جدا ولیس  إیوۇوھو عظیم  3 الدھر واالبد.
دور الى دور یسبح اعمالك  4 لعظمتھ استقصاء.

بجالل مجد حمدك وامور  5 وبجبروتك یخبرون.
 بقوة مخاوفك ینطقون وبعظمتك احدث 6 عجائبك الھج.

 إیوۇو 8 ذكر كثرة صالحك یبدون وبعدلك یرنمون 7
 إیوۇو 9 حّنان ورحیم طویل الروح وكثیر الرحمة.

یحمدك یا  10 احمھ على كل اعمالھ.صالح للكل ومر

بمجد ملكك  11 كل اعمالك ویباركك اتقیاؤك. إیوۇو
لیعرفوا بني آدم قدرتك  12 ینطقون وبجبروتك یتكلمون

ملكك ملك كل الدھور وسلطانك  13 ومجد جالل ملكك.
عاضد كل الساقطین ومقوم  إیوۇو 14 في كل دور فدور

وانت تعطیھم  اعین الكل ایاك تترجى 15 كل المنحنین.
 تفتح یدك فتشبع كل حّي رضى. 16 طعامھم في حینھ.

  بار في كل طرقھ ورحیم في كل اعمالھ. إیوۇو 17
 قریب لكل الذین یدعونھ الذین یدعونھ بالحق. إیوۇو 18
  یعمل رضى خائفیھ ویسمع تضرعھم فیخلصھم. 19
  كل محبیھ ویھلك جمیع االشرار. إیوۇویحفظ  20
ینطق فمي. ولیبارك كل بشر اسمھ  إیوۇوبتسبیح  21

   القدوس الى الدھر واالبد

 إیوۇواسبح  2 .إیوۇو. سبحي یا نفسي سبحوا إیو 146
ال تتكلوا على  3 في حیاتي. وارنم اللھي ما دمت موجودا

تخرج  4 الرؤساء وال على ابن آدم حیث ال خالص عنده.
 هروحھ فیعود الى ترابھ. في ذلك الیوم نفسھ تھلك افكار

 الھھ إیوۇوطوبى لمن الھ یعقوب معینھ ورجاؤه على  5
الصانع السموات واالرض البحر وكل ما فیھا. الحافظ  6

المجري حكما للمظلومین المعطي  7 االمانة الى االبد.
یفتح اعین  إیوۇو 8 یطلق االسرى. إیوۇوخبزا للجیاع. 

  یحب الصدیقین. إیوۇویقوم المنحنین.  إیوۇوالعمي. 
یحفظ الغرباء. یعضد الیتیم واالرملة. اما طریق  وإیوۇ 9

الى االبد الھك یا  إیوۇویملك  10 فیعوجھ. االشرار
   سبحوا إیوصھیون الى دور فدور. 

الن الترنم اللھنا صالح النھ ملذ.  إیوسبحوا  147
یبني اورشلیم. یجمع منفیي  إیوۇو 2 التسبیح الئق.

  جبر كسرھم.یشفي المنكسري القلوب وی 3 اسرائیل.
عظیم ھو  5 یحصي عدد الكواكب. یدعو كلھا باسماء. 4

یرفع  إیوۇو 6 ربنا وعظیم القوة. لفھمھ ال احصاء.
 إیوۇواجیبوا  7 الودعاء ویضع االشرار الى االرض

الكاسي السموات سحابا  8 بحمد. رنموا اللھنا بعود.
المعطي  9 المھیئ لالرض مطرا المنبت الجبال عشبا

ال یسر  10 عامھا لفراخ الغربان التي تصرخ.للبھائم ط
 إیوۇویرضى  11 بقوة الخیل. ال یرضى بساقي الرجل.

 إیوۇوسبحي یا اورشلیم  12 باتقیائھ بالراجین رحمتھ
النھ قد شدد عوارض  13 سبحي الھك یا صھیون.

الذي یجعل تخومك  14 ابوابك. بارك ابناءك داخلك.
رسل كلمتھ في ی 15 سالما ویشبعك من شحم الحنطة.
الذي یعطي الثلج  16 االرض سریعا جدا یجري قولھ.

یلقي جمده كفتات.  17 كالصوف ویذري الصقیع كالرماد
یرسل كلمتھ فیذیبھا. یھب بریحھ  18 قدام برده من یقف.

یخبر یعقوب بكلمتھ واسرائیل بفرائضھ  19 فتسیل المیاه.
لم لم یصنع ھكذا باحدى االمم. واحكامھ  20 واحكامھ.
   سبحوا إیویعرفوھا. 

من السموات سبحوه في  إیوۇو. سبحوا سبحوا إیو 148
 سبحوه یا جمیع مالئكتھ سبحوه یا كل جنوده. 2 االعالي.

سبحیھ یا ایتھا الشمس والقمر سبحیھ یا جمیع كواكب  3
  النور.
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سبحیھ یا سماء السموات ویا ایتھا المیاه التي فوق  4
وثبتھا  6 النھ امر فخلقت. وإیوۇلتسبح اسم  5 السموات.

سبحي  7 الى الدھر واالبد. وضع لھا حدا فلن تتعداه
النار  8 من االرض یا ایتھا التنانین وكل اللجج. إیوۇو

  والبرد الثلج والضباب الریح العاصفة الصانعة كلمتھ
  الجبال وكل اآلكام الشجر المثمر وكل االرز 9

یور ذوات الوحوش وكل البھائم الدبابات والط 10
ملوك االرض وكل الشعوب الرؤساء وكل  11 االجنحة

االحداث والعذارى ایضا الشیوخ مع  12 قضاة االرض
النھ قد تعالى اسمھ وحده.  إیوۇولیسبحوا اسم  13 الفتیان

وینصب قرنا لشعبھ  14 مجده فوق االرض والسموات.
فخرا لجمیع اتقیائھ لبني اسرائیل الشعب القریب الیھ. 

   إیوسبحوا 

ترنیمة جدیدة تسبیحتھ في  إلیوۇو. غنوا سبحوا إیو 149
لیفرح اسرائیل بخالقھ. لیبتھج بنو  2 جماعة االتقیاء.
لیسبحوا اسمھ برقص. بدف وعود  3 صھیون بملكھم

راض عن شعبھ. یجمل الودعاء  إیوۇوالن  4 لیرنموا لھ.
لیبتھج االتقیاء بمجد لیرنموا على  5 بالخالص.
تنویھات هللا في افواھھم وسیف ذو حدین  6 مضاجعھم.

لیصنعوا نقمة في االمم وتأدیبات في  7 في یدھم.

ألسر ملوكھم بقیود وشرفائھم بكبول من  8 الشعوب.
لیجروا بھم الحكم المكتوب. كرامة ھذا لجمیع  9 حدید.

   سبحوا إیواتقیائھ. 

. سبحوا هللا في قدسھ. سبحوه في فلك سبحوا إیو 150
  بحوه على قواتھ سبحوه حسب كثرة عظمتھ.س 2 قوتھ.

سبحوه  4 سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود. 3
سبحوه بصنوج  5 بدف ورقص. سبحوه باوتار ومزمار.

كل نسمة فلتسبح  6 التصویت سبحوه بصنوج الھتاف.
    سبحوا إیو. إیو


