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 ٩...........................................................................................................................٢مزمور 
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 ٩...........................................................................................................................٣مزمور 

 ٩............................................................................................................بي یحيطون األعداء
 ٩...........................................................................................................................٤مزمور 
 ٩...........................................................................................السوء ألسنَة صفّيه عن یدفع الربُّ
 ٩...........................................................................................................................٥مزمور 
 ٩.......................................................................................................باهللا یستجير رجل صالة
 ١٠.........................................................................................................................٦مزمور 
 ١٠...................................................................................................تحتد وال تغضب ال رب یا

 ١٠.........................................................................................................................٧مزمور 
 ١٠................................................................................................................عادل قاٍض اهللا

 ١١.........................................................................................................................٨مزمور 
 ١١.....................................................................................................اإلنسان وآرامة اهللا مجد

 ١١..................................................................................................................)أ٩ (٩مزمور 
 ١١..........................................................................................والمقهورین للمساآين ملجأ الرب
 ١١..............................................................................................................)ب٩ (١٠مزمور 
 ١١.........................................................................................................المساآين ملجأ الرب
 ١٢...............................................................................................................)١٠ (١١مزمور 

 ١٢.................................................................................................ضاع شيء آل أن ونحسب
 ١٢...............................................................................................................)١١ (١٢مزمور 
 ١٢....................................................................................................فاسد عالم في الرب آلمة
 ١٢...............................................................................................................)١٢ (١٣مزمور 
 ١٢.....................................................................................................رب؟ یا تنساني متى إلى

 ١٢...............................................................................................................)١٣ (١٤مزمور 
 ١٢...................................................................................................فاسد عالم وسط المؤمنون

 ١٣...............................................................................................................)١٤ (١٥مزمور 
 ١٣...................................................................................................................اهللا متطلبات

 ١٣...............................................................................................................)١٥ (١٦مزمور 
 ١٣.................................................................................................الموت من بالخالص الفرح
 ١٣...............................................................................................................)١٦ (١٧مزمور 

 ١٣..................................................................................................................اهللا یا دعوتك
 ١٤...............................................................................................................)١٧ (١٨مزمور 
 ١٤.......................................................................................................النصر بعد للربِّ شكر
 ١٥...............................................................................................................)١٨ (١٩مزمور 
 ١٥...........................................................................................الرب شریعة الكون، في اهللا مجد

 ١٥...............................................................................................................)١٩ (٢٠مزمور 
 ١٥.........................................................................................................الملك أجل من صالة
 ١٥...............................................................................................................)٢٠ (٢١مزمور 
 ١٥............................................................................................................الرب على االتكال

 ١٦...............................................................................................................)٢١ (٢٢مزمور 
 ١٦......................................................................................................ترآتني لماذا يإله إلهي
 ١٧...............................................................................................................)٢٢ (٢٣مزمور 
 ١٧...................................................................................................................راعي الرب
 ١٧...............................................................................................................)٢٣ (٢٤مزمور 
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 ١٧.......................................................................................................هيكله إلى الرب دخول
 ١٧...............................................................................................................)٢٤ (٢٥مزمور 
 ١٧..............................................................................................ویعلمه المضطهد یحمي الرب
 ١٨...............................................................................................................)٢٥ (٢٦مزمور 
 ١٨..........................................................................................................األبریاء عون الرب
 ١٨...............................................................................................................)٢٦ (٢٧مزمور 
 ١٨..................................................................................................لشعبه وخالص نور الرب
 ١٨...............................................................................................................)٢٧ (٢٨مزمور 
 ١٨.............................................................................................الموت من قریـب إنسان صالة
 ١٩...............................................................................................................)٢٨ (٢٩مزمور 
 ١٩.........................................................................................................آالرعد الرب صوت
 ١٩...............................................................................................................)٢٩ (٣٠مزمور 
 ١٩....................................................................................................الحياة إليَّ أعدت رب، یا

 ١٩...............................................................................................................)٣٠ (٣١مزمور 
 ١٩.....................................................................................................................ملجأ الرب
 ٢٠...............................................................................................................)٣١ (٣٢مزمور 
 ٢٠.................................................................................................................یغفر العهد إله

 ٢٠...............................................................................................................)٣٢ (٣٣مزمور 
 ٢٠...................................................................................................والتاریخ الكون سّيد الّرب
 ٢١...............................................................................................................)٣٣ (٣٤مزمور 
 ٢١....................................................................................................مخاوفي من نّجاني الّرّب
 ٢١...............................................................................................................)٣٤ (٣٥مزمور 
 ٢١.....................................................................................................األبریاء عن یدافع الرب
 ٢٢...............................................................................................................)٣٥ (٣٦مزمور 
 ٢٢.........................................................................................................الحياة ملء الرب في

 ٢٢...............................................................................................................)٣٦ (٣٧مزمور 
 ٢٢............................................................................................................السوء أهل مصير
 ٢٣...............................................................................................................)٣٧ (٣٨مزمور 
 ٢٣......................................................................................................بذنبه یقر مریض صالة
 ٢٤...............................................................................................................)٣٨ (٣٩مزمور 
 ٢٤...................................................................................................................عابرة حياتنا
 ٢٤...............................................................................................................)٣٩ (٤٠مزمور 
 ٢٤.................................................................................................................واستغاثة شكر
 ٢٥...............................................................................................................)٤٠ (٤١مزمور 
 ٢٥......................................................................................................المرضى مخلص الرب
 ٢٥...............................................................................................................)٤١ (٤٢مزمور 
 ٢٥...............................................................................................................األیل یشتاق آما

 ٢٦...............................................................................................................)٤٢ (٤٣مزمور 
 ٢٦........................................................................................................نفسي یا تكتئبـين لماذا
 ٢٦...............................................................................................................)٤٣ (٤٤مزمور 

 ٢٦................................................................................................الضيق في اهللا شعب صرخة
 ٢٦...............................................................................................................)٤٤ (٤٥مزمور 
 ٢٦....................................................................................................................الملك زواج
 ٢٧...............................................................................................................)٤٥ (٤٦مزمور 
 ٢٧.............................................................................................................معنا القدیر الرب
 ٢٧...............................................................................................................)٤٦ (٤٧مزمور 
 ٢٧..............................................................................................................الكون ملك الرب
 ٢٧...............................................................................................................)٤٧ (٤٨مزمور 
 ٢٧...........................................................................................................العظيم الملك مدینة
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 ٢٨...............................................................................................................)٤٨ (٤٩مزمور 
 ٢٨......................................................................................................أین؟ إلى األشرار نجاح
 ٢٨...............................................................................................................)٤٩ (٥٠مزمور 
 ٢٨.......................................................................................................اهللا ترضي التي العبادة
 ٢٩...............................................................................................................)٥٠ (٥١مزمور 
 ٢٩........................................................................................القلب وتجدید المغفرة یطلب خاطئ
 ٢٩...............................................................................................................)٥١ (٥٢مزمور 
 ٢٩.........................................................................................................الشریر الجّبار عقاب
 ٣٠...............................................................................................................)٥٢ (٥٣مزمور 

 ٣٠...................................................................................................فاسد عالم وسط المؤمنون
 ٣٠...............................................................................................................)٥٣ (٥٤مزمور 
 ٣٠.............................................................................................................المضطهدین نداء

 ٣٠...............................................................................................................)٥٤ (٥٥مزمور 
 ٣٠...........................................................................................................صدیقه خانه مؤمن
 ٣١...............................................................................................................)٥٥ (٥٦مزمور 
 ٣١..................................................................................................الضيق في اهللا على اإلتكال

 ٣١...............................................................................................................)٥٦ (٥٧مزمور 
 ٣١......................................................................................................................حماني اهللا

 ٣١...............................................................................................................)٥٧ (٥٨مزمور 
 ٣٢.................................................................................................................یدین وحده اهللا

 ٣٢...............................................................................................................)٥٨ (٥٩مزمور 
 ٣٢..........................................................................................................واحِمني اهللا یا نجِّني
 ٣٢...............................................................................................................)٥٩ (٦٠مزمور 
 ٣٢............................................................................................................الهزیمة بعد صالة
 ٣٣...............................................................................................................)٦٠ (٦١مزمور 
 ٣٣............................................................................................................جوارك في أسكنِّي
 ٣٣...............................................................................................................)٦١ (٦٢مزمور 
 ٣٣...............................................................................................الوحيد وملجأي راحتي الرب
 ٣٣...............................................................................................................)٦٢ (٦٣مزمور 

 ٣٣.......................................................................................................الحياة من خير رحمتك
 ٣٤...............................................................................................................)٦٣ (٦٤مزمور 
 ٣٤........................................................................................................السوء ألسنة یحطم اهللا

 ٣٤...............................................................................................................)٦٤ (٦٥مزمور 
 ٣٤.........................................................................................................خيراته على هللا شكر
 ٣٤...............................................................................................................)٦٥ (٦٦مزمور 
 ٣٤...........................................................................................................فنشكره یخلصنا اهللا

 ٣٥...............................................................................................................)٦٦ (٦٧مزمور 
 ٣٥...........................................................................................................اهللا تمدح آلها األمم
 ٣٥...............................................................................................................)٦٧ (٦٨مزمور 
 ٣٥.....................................................................................................النصر إلى الرب مسيرة
 ٣٦...............................................................................................................)٦٨ (٦٩مزمور 

 ٣٦...................................................................................................الضيق أعماق من استغاثة
 ٣٧...............................................................................................................)٦٩ (٧٠مزمور 
 ٣٧......................................................................................................نجدتي إلى اهللا یا أسرع
 ٣٧...............................................................................................................)٧٠ (٧١مزمور 
 ٣٧..................................................................................................الشيخوخة في ملجأنا الرب
 ٣٨...............................................................................................................)٧١ (٧٢مزمور 
 ٣٨.............................................................................................................السالم ملك الرب
 ٣٨...............................................................................................................)٧٢ (٧٣مزمور 
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 ٣٨.................................................................................................................األشرار نجاح
 ٣٩...............................................................................................................)٧٣ (٧٤مزمور 
 ٣٩..............................................................................................................الهيكل دمار بعد

 ٣٩...............................................................................................................)٧٤ (٧٥مزمور 
 ٣٩.................................................................................................................عادل دّیان اهللا

 ٤٠...............................................................................................................)٧٥ (٧٦مزمور 
 ٤٠.................................................................................................................الخالص نشيد
 ٤٠...............................................................................................................)٧٦ (٧٧مزمور 
 ٤٠.................................................................................................الضيق في الرب إلى صالة
 ٤٠...............................................................................................................)٧٧ (٧٨مزمور 
 ٤٠.........................................................................................................الرب مع العهد قصة
 ٤٢...............................................................................................................)٧٨ (٧٩مزمور 
 ٤٢................................................................................................. المدمرة أورشليم على رثاء
 ٤٢...............................................................................................................)٧٩ (٨٠مزمور 
 ٤٢................................................................................................................شعبك بناء أعد

 ٤٣...............................................................................................................)٨٠ (٨١مزمور 
 ٤٣.............................................................................................................األمين اهللا مواعيد

 ٤٣...............................................................................................................)٨١ (٨٢مزمور 
 ٤٣...............................................................................................................األشرار القضاة
 ٤٤...............................................................................................................)٨٢ (٨٣مزمور 
 ٤٤.........................................................................................................تحالفوا الشعب أعداء
 ٤٤...............................................................................................................)٨٣ (٨٤مزمور 
 ٤٤..................................................................................................................الحجاج نشيد
 ٤٤...............................................................................................................)٨٤ (٨٥مزمور 
 ٤٤.............................................................................................................خالصه یتم الرب
 ٤٥...............................................................................................................)٨٥ (٨٦مزمور 
 ٤٥................................................................................................واالضطهاد الشّدة في صالة
 ٤٥...............................................................................................................)٨٦ (٨٧مزمور 

 ٤٥..........................................................................................................الشعوب ُأّم صهيون
 ٤٥...............................................................................................................)٨٧ (٨٨مزمور 
 ٤٥..............................................................................................الموت من قریـب رجل صالة
 ٤٦...............................................................................................................)٨٨ (٨٩مزمور 

 ٤٦............................................................................................لداُود الرب مواعيد صارت ینأ
 ٤٧...............................................................................................................)٨٩ (٩٠مزمور 
 ٤٧................................................................................................وبائسة قصيرة اإلنسان حياة

 ٤٧...............................................................................................................)٩٠ (٩١مزمور 
 ٤٧................................................................................................................العلي حمى في

 ٤٨...............................................................................................................)٩١ (٩٢مزمور 
 ٤٨........................................................................................................الدّیان الرب إلى نشيد
 ٤٨...............................................................................................................)٩٢ (٩٣مزمور 
 ٤٨..............................................................................................................الكون ملك الرب
 ٤٨...............................................................................................................)٩٣ (٩٤مزمور 
 ٤٨................................................................................................................عادل إله الرب
 ٤٩...............................................................................................................)٩٤ (٩٥مزمور 
 ٤٩...................................................................................................................للرب رّنموا
 ٤٩...............................................................................................................)٩٥ (٩٦مزمور 
 ٤٩.......................................................................................................وسيده الكون إله الرب
 ٥٠...............................................................................................................)٩٦ (٩٧مزمور 
 ٥٠.............................................................................................الكاذبة اآللهة على یتغلب الرب
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 ٥٠...............................................................................................................)٩٧ (٩٨مور مز
 ٥٠....................................................................................................الدّیان وهو ینتصر الرب
 ٥٠...............................................................................................................)٩٨ (٩٩مزمور 
 ٥٠....................................................................................................وقدوس عظيم ملك الرب
 ٥٠............................................................................................................)٩٩ (١٠٠مزمور 
 ٥٠......................................................................................................هيكله في الرب احمدوا

 ٥١..........................................................................................................)١٠٠ (١٠١مزمور 
 ٥١..................................................................................................................المثالي الملك
 ٥١..........................................................................................................)١٠١ (١٠٢مزمور 
 ٥١......................................................................................................الضيق في بائس صالة
 ٥٢..........................................................................................................)١٠٢ (١٠٣مزمور 
 ٥٢......................................................................................................................اهللا رحمة
 ٥٢..........................................................................................................)١٠٣ (١٠٤مزمور 
 ٥٢............................................................................................................الخالق للرب نشيد
 ٥٣..........................................................................................................)١٠٤ (١٠٥مزمور 
 ٥٣.............................................................................................................لشعبه اهللا برآات

 ٥٤..........................................................................................................)١٠٥ (١٠٦مزمور 
 ٥٤.......................................................................................................رّبه جميل أنكر الشعب
 ٥٥..........................................................................................................)١٠٦ (١٠٧مزمور 
 ٥٥....................................................................................................الضيق من یخّلصنا الرب
 ٥٦..........................................................................................................)١٠٧ (١٠٨مزمور 
 ٥٦...................................................................................................................یهددنا العدو
 ٥٦..........................................................................................................)١٠٨ (١٠٩مزمور 
 ٥٦............................................................................................................األعداء على دعوة

 ٥٧..........................................................................................................)١٠٩ (١١٠زمور م
 ٥٧..............................................................................................................للملك الرب آالم
 ٥٧..........................................................................................................)١١٠ (١١١مزمور 
 ٥٧...................................................................................................أعماله أجل من الرب حمد

 ٥٨..........................................................................................................)١١١ (١١٢مزمور 
 ٥٨..............................................................................................................الصدیقين سعادة
 ٥٨..........................................................................................................)١١٢ (١١٣مزمور 
 ٥٨...........................................................................................................المساآين إله الرب
 ٥٨.........................................................................................................)أ١١٣ (١١٤مزمور 

 ٥٨............................................................................................................الخروج معجزات
 ٥٨........................................................................................................)ب١١٣ (١١٥مزمور 
 ٥٨.......................................................................................................وصالحه الرب عظمة
 ٥٩..................................................................................................)١١٥-١١٤ (١١٦مزمور 
 ٥٩................................................................................................................النجاة بعد شكر
 ٥٩..........................................................................................................)١١٦ (١١٧مزمور 
 ٥٩....................................................................................................................الكون نشيد
 ٥٩..........................................................................................................)١١٧ (١١٨مزمور 
 ٥٩.........................................................................................................كلالهي في شكر نشيد
 ٦٠..........................................................................................................)١١٨ (١١٩مزمور 
 ٦٠..........................................................................................................الرب شریعة امتداح
 ٦٤..........................................................................................................)١١٩ (١٢٠مزمور 
 ٦٤........................................................................................................السوء ألسنة ضد نداء

 ٦٤..........................................................................................................)١٢٠ (١٢١مزمور 
 ٦٤............................................................................................................شعبه حامي الرب

 ٦٤..........................................................................................................)١٢١ (١٢٢مور مز
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 ٦٤...........................................................................................................ألورشليم الخالص
 ٦٥..........................................................................................................)١٢٢ (١٢٣مزمور 
 ٦٥...................................................................................................رّبه ینادي متضایق شعب
 ٦٥..........................................................................................................)١٢٣ (١٢٤مزمور 
 ٦٥....................................................................................................شعبه مخلص للرب شكر
 ٦٥..........................................................................................................)١٢٤ (١٢٥مزمور 

 ٦٥..........................................................................................................الرب على المّتكلون
 ٦٥..........................................................................................................)١٢٥ (١٢٦مزمور 
 ٦٥.............................................................................................................شعبك شمل إجمع
 ٦٥..........................................................................................................)١٢٦ (١٢٧مزمور 
 ٦٥.........................................................................................................خير آل ینبوع الرب
 ٦٦..........................................................................................................)١٢٧ (١٢٨مزمور 
 ٦٦..........................................................................................................بـيته في البار سعادة
 ٦٦..........................................................................................................)١٢٨ (١٢٩مزمور 
 ٦٦...............................................................................................................ألعدائنا الخزي

 ٦٦..........................................................................................................)١٢٩ (١٣٠مزمور 
 ٦٦...................................................................................................................اقاألعم من

 ٦٦..........................................................................................................)١٣٠ (١٣١مزمور 
 ٦٦..............................................................................................................للرب االستسالم

 ٦٦..........................................................................................................)١٣١ (١٣٢مزمور 
 ٦٦........................................................................................................بمواعيده الرب تذآير
 ٦٧..........................................................................................................)١٣٢ (١٣٣مزمور 
 ٦٧................................................................................................!معًا اإلخوة یقيم أن أحلى ما

 ٦٧..........................................................................................................)١٣٣ (١٣٤مزمور 
 ٦٧..................................................................................................................الرب بارآوا
 ٦٧..........................................................................................................)١٣٤ (١٣٥مزمور 
 ٦٧......................................................................................عبهش إلى والمحسن الكون سّيد الرب
 ٦٧..........................................................................................................)١٣٥ (١٣٦مزمور 
 ٦٧.................................................................................................ومخّلصه شعبه خالق الرب
 ٦٧..........................................................................................................)١٣٦ (١٣٧مزمور 
 ٦٨....................................................................................................................المنفى نشيد
 ٦٨..........................................................................................................)١٣٧ (١٣٨مزمور 
 ٦٨...........................................................................................................یعيننا الذي هللا شكر
 ٦٨..........................................................................................................)١٣٨ (١٣٩مزمور 
 ٦٨.............................................................................شيء آل ویعرف مكان آل في حاضر الرب
 ٦٨..........................................................................................................)١٣٩ (١٤٠مزمور 
 ٦٨..............................................................................................................األعداء من نجنا

 ٦٩..........................................................................................................)١٤٠ (١٤١مزمور 
 ٦٩............................................................................................................التجربة في صالة
 ٦٩..........................................................................................................)١٤١ (١٤٢مزمور 
 ٦٩................................................................................................................الشدة ساعة في

 ٦٩..........................................................................................................)١٤٢ (١٤٣مزمور 
 ٦٩.........................................................................................األعداء من ليحمينا الرب الى نداء

 ٧٠..........................................................................................................)١٤٣ (١٤٤مزمور 
 ٧٠..............................................................................................ونمّوه الشعب خالص أجل من

 ٧٠..........................................................................................................)١٤٤ (١٤٥مزمور 
 ٧٠.........................................................................................................العظيمة الرب عنایة
 ٧٠..........................................................................................................)١٤٥ (١٤٦مزمور 
 ٧١...........................................................................................................البائسين أمل الرب
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 ٧١................................................................................................)١٤٧ - ١٤٦ (١٤٧مزمور 
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 ٧١.....................................................................................................................١٤٨مزمور 
 ٧١............................................................................................................آلها الخالئق نشيد
 ٧١.....................................................................................................................١٤٩مزمور 
 ٧١..........................................................................................................شعبه مخلص الرب
 ٧٢.....................................................................................................................١٥٠مزمور 
 ٧٢.................................................................................................................دائمًا هللا المجد
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  المزامير
  

  المقّدمة
 یتضمن هذا .تعود تسمية سفر المزامير إلى السریانية، وهي تعني األناشيد اّلتي نترنم بها مع النفخ في القصب

 النسخة العبریة، وآخر واحد في:  وهناك رقمان. صالًة وتسبيحًا اعتاد العبرانيون تالوتها في عبادتهم150السفر 
   . أما نحن فنتبع ترقيم النسخة العبریة.في الترجمة اليونانية، وهو بين قوسين

) 71-67) (65-51(مجموعة داود، : یقسم سفر المزامير خمسة أقسام، وهو مكّون من مجموعات قدیمة هي
ومزامير الحجِّ، ) 99-93(، ؛ مزامير اهللا الملك) 83-73(وبني آساف ) 88-84؛ 49-42(؛ مجموعة بني قورح 

)120-134(.   
 مزمورًا، یسبق آالًّ منها عنوان یدل على أصله أو نوعه أو اآلالت الموسيقية اّلتي ترافقه، أو یشير 116هناك 

   .إلى لحنه واستعماله في العبادة، أو إلى الظروف اّلتي دعت إلى إنشاده
تنشد ) : 149-145؛ 136؛ 135؛ 117؛ 114؛ 113؛ 111؛ 105-103؛ 100؛ 33؛ 19؛ 8(المدائح -1

  .عظمة الّرّب وصالحه
  .اهللا ملك هو: تتميز بالهتاف) : 99-96؛ 93؛ 47(أناشيد الُملك -2
تتضمن صلوات من أجل الملك ) : 144؛ 110؛ 101 89؛ 72؛ 45؛ 21؛ 20؛ 18؛ 2(المزامير الملكية -3

  .أو صلوات یتلوها الملك
  .24؛ 15: لمزامير الدخول إلى الهيك-4
ینشدها المؤمنون الذاهبون إلى الحج في خالل األعياد السنویة ) : 122؛ 121؛ 91؛84(مزامير الحج -5
  .الفصح ویوم الخمسين والمظال: الثالثة
  .، تحتفل بالمكان اّلذي اختاره الّرّب ليقيم فيه هيكله)132؛ 87؛ 76؛ 48؛ 46(أناشيد صهيون -6
تحمل إلى المؤمنين تنبيهات اهللا وتعليماته بلسان آاهن أو ): 95؛ 81؛ 75؛ 53؛ 50؛ 14(مزامير إرشاد -7
  .نبـي

  .هدفها تعليم المؤمنين): 133؛ 127؛ 119؛ 112؛ 87؛ 73؛ 49؛ 37؛ 1(مزامير تعليمية -8
؛ 123؛ 108؛ 106؛ 94؛ 90 85؛ 83؛ 80؛ 79؛ 74؛ 60؛ 58؛ 44؛ 12(مزامير الشعب في ضيقه -9
  .ر عن نداء المؤمنين إلى الربِّ في وقت ضيقهمتعّب): 137؛ 126

؛ 54؛ 51؛ 43-41؛ 39؛ 38؛ 35؛ 31؛ 28؛ 26؛ 25؛ 22؛ 17؛ 13؛ 7-5(مزامير التوّسل الفردیة -01
تشّكل أآبر عدد من ): 143-140؛ 130؛ 120؛ 109؛ 102؛ 88؛ 86؛ 71-69؛ 46؛ 63؛61؛ 59؛ 57

  .ین یطلبون معونة الّرّب في المرض واالضطهاد والمنفىالمزامير، وهي تعّبر عن صالة المؤمنين اّلذ
یأتي المؤمن إلى الّرّب ): ظ118؛ 116؛ 107؛ 92؛12-1: 40؛ 34؛ 32؛ 30؛ 10-9(مزامير الشكر -11

  .فيشكره لخالص تم له أو لغفران حصل عليه
واطف الفرح یعّبر المؤمن عن ع): 139؛ 131؛ 62؛ 23؛ 16؛ 11؛ 4: 3(مزامير الثقة واالتكال -12

  .والسالم اّلتي تجيش في قلبه
  )110؛ 118؛ رج مز 10،36: 12مر (وأوردها مرارًا في تعليمه ) 26: 14مر (إن یسوع أنشد المزامير 

   .)5: 31؛ 1: 22 اّلذي یستعيد آلمات من مز 46: 23؛ لو 34: 15مر ( أو في آلماته على الصليب 
؛ 69؛ 22(ي سائر أسفار العهد القدیم، صورة مسبقة للمسيح وآالمه إن العهد الجدید یجد في المزامير، آما ف

  )48-34: 27رج مت
   . وترد المزامير أآثر من مئة مرة في العهد الجدید.)33-31: 2؛ رج أع118؛ 110؛ 16( وقيامته وتمجيده 

ي ال تزال ، وه)26-24: 4أع(آانت المزامير صالة شعب اسرائيل، وصالة یسوع، وصالة المؤمنين األولين 
   .إلى اليوم الينبوع اّلذي یغرف منه آل اّلذین یطلبون آلمات اهللا ليرفعوا صالتهم إلى اهللا

  
 )41-1(الكتاب األول 

  
  ١ مزمور

   السعادة الحقيقية
 َهنيئًا ِلَمْن ال َیسُلُك في َمشورِة األشراِر١

 ئيَن ال یِقُفوفي طریِق الخاِط
 ، وفي مجِلِس الُمسَتهِزئيَن ال یجِلُس

 بل في شریعِة الّربِّ َمسرَُّتُه2
  . نهارًا وليًال وبها َیلهُج

 فيكوُن آَشجرٍة مغروسٍة على مجاري المياِه،3
 ُتعطي ثمَرها في أواِنِه،

 ، ووَرُقها ال یذُبُل
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  .وُآلُّ ما یعَمُلُه صاِلـٌح
 وما هكذا األشراُر،4
  . في َمهبِّ الرِّیِح هم آالرِّیشِةلكنَّ
  یوَم الدَّینونِة ال یثُبتوَن5

  .وال الخاِطئوَن في جماعِة األبراِر
 الّربُّ َیصوُن طریَق األبراِر،6

   .أمَّا طریُق اَألشراِر فَتبيُد
  2مزمور 

  الملك الذي مسحه الرب
 لماذا تضجُّ اُألَمُم،١
 َهُج الشُّعوُب بالباِطِل؟وتل
 ُملوُك األرِض یثوروَن2

 وُحكَّاُمها یتآَمروَن معًا على الّربِّ،
  . وعلى الَمِلِك اّلذي َمسَحُه الّربُّ

 تعاَلوا نقطْع ُقيوَدُهما«: یقولوَن3
  .»ونطرْح نيَرُهما عنَّا

  .لكنَّ السَّاِآَن في السَّماواِت یضَحُك4
  .الّربُّ یستهِزُئ ِبِهم

 ُیؤنُِّبُهم في غَضٍب،5
  .وفي َغيِظِه ُیرِعُبُهم

 أنا َمسحُت َمِلكي«: یقوُل6
  .» على ِصهَيوَن جَبلي الُمقدَِّس

  َدعوني أنا الَمِلَك ُأخِبُر7
 : ِبما قَضى بِه الّربُّ

 بني، أنَت ا: قاَل لي
  . وأنا اليوَم ولْدُتَك

 ُأطلْب، فُأعطَيَك ميراَث األَمِم8
  . ُمْلكًا لَكوأقاصَي األرِض

 َترعاهم ِبَقضيٍب ِمْن حدیٍد9
  . وُتَحطُِّمُهم آِإناٍء ِمْن خَزٍف

 فيا أیُّها الُملوُك تَعقَّلوا،10
 !واتَِّعظوا یا ُحكَّاَم األرِض

 عُبدوا الّربَّ ِبخوٍف ا11
  ِبِرْعدٍة وَقبِّلوا قَدَميِه

  .ِلئالَّ یغَضَب فَتهِلكوا سریعًا12
   .حَتميَن بِهَهنيئًا ِلجميِع الُم

  3مزمور 
  األعداء یحيطون بي

 : مزموٌر ِلداُوَد ِعنَد ِفراِره ِمْن وجِه أِبشالوَم ابِنِه١
  .یا ربُّ ما أآثَر ُخصومي2

  . ما أآثَر القائميَن عليَّ
 : آثيروَن یقولوَن لي3
  .»ِبإلِهَك ال خالَص لَك«
 ،وأنَت یا ربُّ ُتْرٌس لي4

  .ُتكرُِّمني وترَفُع رأسي
 ِبصوتي إلى الّربِّ أصُرُخ،5

  . فُيجيُبني ِمْن جَبِلِه الُمقدَِّس

  في سالٍم أسَتلقي وأناُم،6
  .ُثمَّ أفيُق ألنَّ الّربَّ َسَندي

 ال أخاُف ِمْن عَشراِت اُأللوِف،7
  .ِمْن هؤالِء اّلذیَن ُیحاِصروَنني

 !ُقْم یا ربُّ، َخلِّْصني یا إلهي8
  .إضِرْب أعدائي على الَفكِّ

  .َهشِّْم أسناَن األشراِر
 ِمْن ِعنِدَك یا ربَّ الخالِص،9

   .وعلى شعِبَك َبَرآُتَك
  4مزمور 

  الربُّ یدفع عن صفّيه ألسنَة السوء
 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبيِر الُمَغنِّيَن على القيثارِة١
 حيَن أدعوَك أِجْبِني2

  .یا إلِهي، یا حاِفَظ حقِّي
 في الضِّيِق وسَّعَت لي،

  .سَمْع صالتي فتَحنَّْن وا
 إلى متى تجَرحوَن آراَمتي،3

  .أنتم یا َبني البَشِر
 إلى متى ُتِحبُّوَن الباطَل،
 ؟ وتسَعوَن وراَء الَكِذِب

 إعلموا أنَّ الّربَّ اختارني4
  .ألنِّي أنا َتقيُُّه

 الّربُّ یستِمـُع لي
  .إذا َصرْخُت إليِه

  .ا خوفًا وال َتخَطُأواإرَتِجفو5
 تَكلَّموا في أعماِق قلوِبُكم

  . وأنُتم على َمَضاِجِعُكم صاِمتوَن
 َقرِّبوا ذباِئَحُكم آما َیليُق،6

  .وعلى الّربِّ َتوآَّلوا
 : ما أآثَر اّلذیَن یقولوَن7
 »!ليَتنا نرى الَخيَر«

 فيا ربُّ، یا ِإلَهنا
  .رَفْع عَلينا ُنوَر وجِهَك ا

  فَرحًا في قلبـي،َبَعْثَت8
 أیَن ِمنُه فَرُح األغنياِء

 ِبكثرِة ِحنَطِتِهم والَخمِر؟
 في سالٍم أسَتلقي وأناُم،9

 ألنََّك وحَدَك یا ربُّ
   .تجَعُل َمسِكني آِمنًا

  5مزمور 
  صالة رجل یستجير باهللا

 : داُوَد مزموٌر ِل.ِلكبيِر الُمَغنِّيَن على الِمزماِر١
 أصِغ یا ربُّ الى آالمي2

  .وَتعرَّْف إلى َتنهَُّداتي
 ْسَتِمـْع یا َمليكي، سِتغاَثتي ا ِلصوِت ا3

  .یا إلهي إليَك ُأَصلِّي
  باِآرًا تْسمُع صوتي، في الصَّباِح4
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  .وباِآرًا أَتَأهَُّب وأنَتِظُر
 إلٌه أنَت ال َیُسرُُّه الشَّرُّ،5

  .ِءوال ُیجاِوُر أهَل السُّو
 الُمتباهوَن ال َیِقفوَن أماَمَك،6

  .وُتبِغُض ُآلَّ َمْن یفَعُل اإلْثَم
 ُتبيُد النَّاِطقيَن بالَكذِب،7

  .وَتمُقُت السَّفَّاحيَن الماِآریَن
 وأنا ِبكثرِة رحَمِتَك8

 أدُخُل َبيَتَك یا ربُّ،
 وِبُخشوٍع أسُجُد لَك
  .في َهيكِلَك الُمقدَِّس

  .هِدني َن عليَّ یا ربُّ ُآْن عاِدًال واِلَكثرِة الثَّاِئری9
 هدني َسواَء السَّبيِل، ا

  .وَیسِّْر أمامي طریَق النَّجاِة
  .ِبمشَهٍد ِمَن الثَّاِئریَن عليَّ

 أفواُهُهم ال ِصْدَق فيها،10
  .وبواِطُنُهم َتمُألها اَألهواُء
 ُحلوُقُهم ُقبوٌر مفتوحٌة،

  .وِبألِسَنِتِهم یَتَملَُّقوَن
 ُكْم عَليِهم یا اُهللا،أح11

 فَيسُقطوَن ِلمعاصيِهم
 أخِضْعُهم ِلكثَرِة ُذنوِبِهم
 وِألنَّهم َتمرَُّدوا عَليَك،

 فيفرَح جميُع الُمحتميَن ِبَك12
  .وإلى األبِد ُیَرنِّموَن لَك
 ُتَظلُِّلُهم فَيبَتِهجوَن بَك

  .سَمَك ِألنَُّهم ُیِحبُّوَن ا
 باِرِك األبراَر یا ربُّ،13
   .ْطُهم ِبِرضاَك آالدِّْرِعوأِح

  6مزمور 
  یا رب ال تغضب وال تحتد

 :  مزموٌر ِلداُوَد. ِلَكبيِر الُمغنِّيَن على القيثارِة١
 ال تغَضْب یا ربُّ في ُمعاَتبتي،2

  . وال َتحتدَّ إذا أدَّبَتني
  .َتحنَّْن یا ربُّ ألنِّي عليٌل3

  . ظامي َتبلىإْشِفني، فِع
 أنا في قَلٍق شدیٍد،4

 فإلى متى یا ربُّ تنَتِظُر؟
 ُعْد یا اُهللا وخلِّْصني،5

  .وِبرحَمِتَك أفِرْج عنِّي
 ففي الموِت ال ِذآَر لَك،6

 وفي القبِر َمْن یحَمُدَك؟
  .أنا ُموَجٌع ِمَن النُّواِح7

 ُدموعي ُآلَّ ليلٍة تفيُض
  .فأغُمُر بها ِفراشي

  ِمَن الَكَدِر،َضُعفت عيناَي8
  .وشاَختا ِلكثرِة ُخصومي

  .ِإبَتِعُدوا یا أیُّها اَألَثمُة9

  .الّربُّ یسَمُع صوَت ُبكائي
  .الّربُّ یسَتِمـُع ِلَتَضرُّعي10

  .الّربُّ یَتقبَُّل صالتي
 العاُر واللَّعنُة ألعدائي،11

   .والهزیمُة لُهم في ِخْزِیِهم
  7مزمور 

  اهللا قاٍض عادل
ُمناجاٌة ِلداُوَد أنَشَدها ِللربِّ ِعنَد َسماِعِه آالَم ُآوَش ١

 :  البنيامينيِّ
  .حَتَميُت یا ربُّ، یا إلهي ِبَك ا2

  وِممَّْن َیضَطِهُدني َنجِّني.َخلِّْصني
 ِلئالَّ ُیَمزَِّقني آاألسِد3

  .ویفَتِرَسني وال َمْن ُیَنجِّي
  إلهيإْن ُآنُت یا ربُّ، یا4

 أسأُت إلى أحٍد في شيٍء،
 فَلطَّْخُت یَديَّ بالَجوِر،

 أو آافْأُت َمْن ساَلَمني َشرًّا،5
 أو َسَلبُت ُخصومي باِطًال،

 فلَيضَطِهْدني الَعُدوُّ وَیلَحْق بي،6
 َولَيرِمني إلى األرِض حيًّا،
  .وُیَمرِّْغ في التُّراِب آرامتي

 ُقْم یا ربُّ في غَضِبَك7
  . َآيِد ُخصوميوتغلَّْب على

 تعاَل إلى َنجَدتي سریعًا،
 فأنَت أوصيَت باإلنصاِف،

 جَمِع اُألَمَم ِمْن حوِلَك وا8
 واْجِلْس َفوَقها في األعالي،

 فأنَت یا ربُّ َتدیُن الجميَع،9
  .وأنا صاِدٌق ونزیٌه فَأنِصْفني

 إقَطْع یا ربُّ َشرَّ األشراِر10
  .وَعزِّْز مكانَة الصِّدِّیقيَن

  واَألآباَد،  َتمتِحُن الُقلوَبأنَت
  .أیُّها اإللُه العاِدُل

 اُهللا ُتْرٌس لي11
  .وخالٌص للمستقيِم القلِب

 اُهللا قاٍض عاِدٌل،12
  .وإلٌه َیتوعَُّد ُآلَّ یوٍم

 على َمْن ال یتوُب یصُقُل سيَفُه،13
  .وَیحني قوَسه وُیَسدُِّد ِسهاَمُه

 َیرِميه ِبسالٍح ُمميٍت،14
  .هاَمُه ُملَتِهبًةویجعُل ِس

  .الشِّرِّیُر یَتَمخَُّض باإلثِم15
  .یحَبُل بالفساِد وَیِلُد الَكِذَب

 َیحُفُر ُحفَرًة وُیَوسُِّعها،16
  .وفي الُهوَِّة اّلتي َصنَعها َیسُقُط

 یرَتدُّ فَساُدُه على رأِسِه،17
  .وعلى نافوِخِه َیقُع ُعْنُفُه

 أحَمُد الّربَّ ِلَعدِلِه،18
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   .ُل ِالْسِمِه الَعليِّوُأرتِّ
  8مزمور 

  مجد اهللا وآرامة اإلنسان
 :  مزموٌر ِلداُوَد.  نشيُد الِقطاِف.إلماِم الُمَغنِّين١
 أیُّها الّربُّ َسيُِّدنا،2

  .سَمَك في ُآلِّ األرِض ما أعظَم ا
 ُتغنِّي جالَلَك في السَّماواِت

  .ِل والرُّضَِّعأفواُه األطفا3
  في وجِه ُخصوِمَك َتَعزَّْزَت

  .وأْخرسَت الَعدوَّ والُمنَتِقَم
 أرى السَّماواِت ُصْنَع أصاِبِعَك4

 والقمَر والنُّجوَم اّلتي آوَّْنَتها،
 ما اإلنساُن حّتى تذُآَرُه؟: فأقوُل5
 ؟ بُن آدَم حّتى َتفَتِقَدُه ا

  قليًال، ولو ُآنَت َنقَّْصَتُه َعِن المالِئكِة6
  .وِبالَمجِد والكرامِة َآلَّلَتُه

 َسلَّْطَتُه على أعماِل یَدیَك،7
 :  وَجعْلَت ُآلَّ شيٍء تحَت قَدَميِه

 الغَنَم والبَقَر جميعًا،8
 وَبهائَم الَبرِّ أیضًا،

 وطيَر السَّماِء وَسَمَك البحِر9
  .وُآلَّ ما یسيُر في ُسُبِل المياِه

 أیُّها الّربُّ سيُِّدنا،10
  !سَمَك في ُآلِّ األرِض ما أعظَم ا

  
 )أ9 (9مزمور 

  الرب ملجأ للمساآين والمقهورین
 مزموٌر . ِلكبـيِر الُمغنِّيَن، على صوِت العذارى١

 : ِلداُوَد
 أحَمُدَك یا ربُّ ِبكلِّ قلبـي2

  وُأحدُِّث بجميِع َعجاِئِبَك
 ُج ِبَك،أفَرُح وأبَتِهـ3

  .وُأَرتُِّل السِمَك أیُّها العليُّ
 ِعندما ینهِزُم أعدائي4

 یسُقطوَن وَیبـيدون أماَمَك،
 ألنََّك َتدیُنني باِإلنصاِف،5

  .وعلى عرِشَك تقضي ِبالَعدِل
 ِإنَتَهْرَت األَمَم وأهَلْكَت األشراَر،6

  .وَمَحوَت اسَمُهم إلى آخِر الدَّهِر
 إلى األبِد،َخراُب األعداِء َتمَّ 7
  .نهارْت ُمُدُنُهم وَطواُهُم النِّسياُن وا
 الّربُّ یجِلُس إلى األبِد،8

 وِللقضاِء َثبََّت عرَشُه
 ِلـَيقضَي ِللعاَلِم ِبالَعدِل9

  .وَیدیَن األَمَم باالسِتقامِة
 الّربُّ َملجُأ الَمقهوِریَن،10

  .َملجُأُهم في َزمِن الضِّيِق

  .ْن یعِرُف اسَمُهعلى الّربِّ َیتَِّكُل َم11
  .وهَو ال ُیهِمُل اّلذیَن َیطُلبوَنُه

 َرتُِّلوا ِللّربِّ السَّاِآِن في ِصهَيوَن،12
 َحدُِّثوا الشُّعوَب بأعماِلِه،

 ینتِقُم ِممَّْن یسُفُك الدِّماَء،13
  .ویذُآُر وال ینَسى ُصراَخ الَمساآيِن

 نُظْر إلى َشقائي تَحنَّْن یا ربُّ وا14
  .اّلذیَن ُیبِغضوَننيعلى أیدي 

  أبِعْدني َعْن أبواِب الموِت
  ِألَهلَِّل في أبواِب أوُرشليَم15

  .وُأِخبَر ُمبَتِهجًا بخالِصَك
 األَمُم َوقُعوا في ُحفرٍة َحَفروها،16

  .وفي َشَرٍك أخَفوُه عِلَقت أرُجُلهم
 الّربُّ ُیعَرُف ِبــَعدالِة أحكاِمِه،17

  .َعمِل یَدیِهوالشِّرِّیُر َیعَلُق ِبــ
 اَألشراُر َیرِجعوَن إلى عاَلِم األمواِت،18

  .وُآلُّ ُأمٍَّة تنَسى اَهللا
 الباِئسوَن ال ُینَسوَن الى األبِد،19

  .ورجاُء الَمساآيِن ال َیخيـُب
 ُقْم یاربُّ فال َیَتجبَِّر اإلنساُن،20

  .َوَدِع اُألَمَم َتحَتِكُم ِإليَك
  یا ربُّإمْأل ُقُلوَبُهم ِبالَخوِف21

   .لَيعلموا أنَّهم بَشٌر
  

 )ب9 (10مزمور 
  الرب ملجأ المساآين

 یا ربُّ، ِلماذا َتِقُف بعيدًا؟١
 لماذا َتتوارى في وقِت الضِّيِق؟

 الشِّرِّیُر َیتباهى وَیظِلُم الِمسكيَن،2
  .فُيؤَخُذ بالَمكایِد اّلتي َدبََّرها

 تَهلَُّل ِبشَهواِت نفِسِه،الشِّرِّیُر َی3
  .وَیتفاَءُل بالرِّبِح وَیستهيُن بالّربِّ

 یشَمُخ ِبَأنِفِه وال یسأُل َعِن اِهللا،4
  . ال إلَه: وفي َآيِدِه یقوُل

 َیحتاُل في َمساِعيِه ُآلَّ حيٍن،5
  .وأحكاُمَك فوَق ُمَتناَوِل َفهِمِه
 یسَتِخفُّ ِبـجميِع ُمخاِصميِه

 ال أتَزعَزُع،«: وفي قلِبِه یقوُل6
  .»وال ُأصاُب أبدًا ِبُسوٍء

 ِمْلُء َفِمِه لعنٌة وَمْكٌر وحماقٌة،7
  . وتحَت ِلساِنِه فساٌد وإْثٌم

 یجِلُس في المكاِمِن الضَّيِّقِة،8
  .وفي الِخْفيِة یقُتُل الَبِريَء
 ُتراِقُب عيناُه الضَّعيَف

 ویكُمُن آاألسِد في َعریِنِه،9
 لَمساآيَن،یكُمُن ِلـَيخَطَف ا

  .َیخَطُفُهم وُیمِسُكُهم ِبَشرِآِه
 هكذا َیرَتُموَن وُهم ُضَعفاُء10
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  .وَینحنوَن ویسُقطوَن في قبَضِتِه
 َنسَيني اُهللا،«: ویقوُل في قلِبِه11

  .»وَحجَب وجَهُه فلن ینُظَر
  .ُقْم یا ربُّ وارفْع َیَدَك12

  .یا اُهللا ال َتنَس الَمساآيَن
 َك الشِّرِّیُرِلماذا یستهيُن ِب13

 ،»ال ُیحاِسُب«: ویقوُل في قلِبِه
 ِلماذا ترى الفساَد والُبْؤَس14

 وال ُتِظهُر وتُمدُّ َیَدَك؟
 عَليَك ُیعوُِّل ُآلُّ ضعيٍف،
  .وأنَت اّلذي ُیعيُن اليتيَم

 َحطِّْم ِذراَع الفاجِر الشِّرِّیِر،15
  .ْمُح َشرَُّه آأْن لم یُكْن وا

 ى األبِد،الّربُّ َیمِلُك إل16
  .وَتِبيُد اُألَمُم َعْن أرِضِه

 ِإسَمْع آهاِت الَمساآيِن17
  .وَقوِّ ُقلوَبُهم یا ربُّ
 أصِغ بأُذِنَك یا اُهللا

 ِلُتْنِصَف اليتيَم والمقهوَر،18
   .فال یعود ُیفِسُد األرَض إنساٌن

  
 )10 (11مزمور 

  ونحسب أن آل شيء ضاع
 :  ِلداُوَد.يِر الُمغنِّيَنِلكبـ١

 : حَتَميُت، فكيَف تقولوَن لي بالّربِّ ا
  آالُعصفوِر؟ ُأهُرْب إلى الِجباِل«
 َألنَّ األشراَر ُیحُنوَن الِقسي2َّ

 وُیَسدُِّدوَن ِسهاَمُهم في الظَّالِم
  .ِلـَيرُموا ُآلَّ ُمستقيِم القلِب

 نَهَدَمت جميُع اُألُسِس، إذا ا3
 »ألبراُر؟فماذا یعَمُل ا

  .الّربُّ في َهيكِلِه الُمقدَِّس4
 : الّربُّ في السَّماِء عرُشُه

 عيناه ُتبِصراِن َبني البَشِر،
  .وِبَطْرفِة َجْفٍن یمَتِحُنُهم

 الّربُّ یمَتِحُن اَألشراَر واَألبراَر5
  .وُیبِغُض َمْن ُیِحبُّ الُعْنَف

 ُیمِطُر على اَألشراِر َجمرًا وِآبریتًا،6
  . ریَح السُّموِم َنصيـَبُهمویجَعُل

 الّربُّ عاِدٌل وُیحبُّ الَعدَل،7
   .والُمستقيموَن ُیبصروَن وجَهُه

  
 )11 (12مزمور 

  آلمة الرب في عالم فاسد
 :  مزموٌر ِلداُوَد.  على ثمانيِة أوتاٍر.ِلكبـيِر الُمغنِّيَن١
 نقَطعوا،  اخالَصَك یا ربُّ، فاَألتقياُء2

  .وزاَل اُألَمناُء ِمْن َبني البَشِر

 ُآلُّ واحٍد یكِذُب على اآلخِر،3
  .وبلساَنيِن وقلَبيِن ُیكلُِّمُه

 الّربُّ یقَطُع ِشفاَه الُمتَملِّقيَن4
 وألِسنَة الُمتَكلِّميَن ِبكبریاٍء،

  .ألِسَنُتنا ُتغنينا«: القاِئليَن5
 »ِشفاُهنا مَعنا، َفَمْن عَلينا؟

 أقوُم اآلَن یقوُل الّرب6ُّ
 ألنَّ الَمساآيَن في َشقاٍء
 والبائسيَن َیِئنُّوَن ُظْلمًا،

  .فأمَنُح الخالَص اّلذي َیشَتهوَن
 آالُم الّربِّ آالٌم نقيٌّ،7

 ِفضٌَّة ِصْرٌف في باِطِن األرِض،
  .َتَصفَّت وتَكرََّرت َسْبَع مرَّاٍت

 نُصْرنا  یا ربُّ وا احُرْسنا8
 جيِل الى األبِد،على هذا ال

 َفُهم أشراٌر َیجولوَن في ُآلِّ ناحيٍة،9
   .فيما الرَّذیلُة ترَتِفـُع َبيَن النَّاِس

  
 )12 (13مزمور 

  إلى متى تنساني یا رب؟
 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 إلى متى یا ربُّ تنساني2

 وتحِجُب وجَهَك عنِّي؟
 سي،إلى متى أحِمُل الَغصََّة في نْف3

 والَحْسرَة في قلبـي نهارًا وليًال؟
 وحّتى متى ینتِصُر َعُدوِّي عليَّ؟

 !ُأنُظْر وأِعنِّي أیُّها الّربُّ ِإلهي4
 أِنْر عيَنيَّ فال أناَم َنومَة الموِت

 ،»َتَغلَّْبُت عَليِه«: ویقول َعُدوِّي5
  .ویـبَتِهـج ُخصومي بأني َزَلْلُت

 وأنا على رحمِتَك َتَوآَّْلُت،6
  .وقلبـي یـبَتِهـُج ِبـخالِصَك

  .ِللّربِّ أرفُع نشيدي
   .ألنَُّه أحسَن إليَّ

  
 )13 (14مزمور 

  المؤمنون وسط عالم فاسد
 :  ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١

 »! ال إلَه«: قاَل الجاهُل في قلِبه
 فَسُدوا وَرجُسوا ِبأعماِلِهم،

  . أحٍد یعَمُل الخيَروما ِمْن
  .الّربُّ ِمَن السَّماِء ُیشِرُف على البَشِر2

  .ِلـيرى هل ِمْن عاقٍل یطُلُب اَهللا
 َضلُّوا ُآلُُّهم وفَسدوا جميعًا3

  .وما ِمْن أحٍد یعَمُل الَخيَر
  . َآالَّ، وال واِحٌد

 أال یفهُم اّلذیَن یفعلوَن اِإلْثَم4



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٧٤  من أصل١٣صفحة رقم  

 بُزویأآلوَن شعبـي آما ُیؤَآُل الخ
 وبالّربِّ ال یعتِرفوَن

 أنَّ الرُّْعَب یستولي عَليِهم،5
 ألنَّ اَهللا مَع جيِل الصِّدِّیقيَن؟

 یسَتِخفُّوَن بُهموِم الَمساآيِن،6
  .لكنَّ الّربَّ هَو اّلذي یحميِهم

  .ليَت ِمْن ِصهيوَن خالَص ِإسرائيَل7
  .حيَن َیُردُّ الّربُّ شعَبُه ِمَن السَّْبـي

   . وُب، یفرُح ِإسرائيُلیـبتهُج یعق
  ) 14 (15مزمور 

  متطلبات اهللا
 : مزموٌر ِلداُوَد١

 ؟ یا ربُّ َمْن ُیجاِوُر َمسِكَنَك
 ؟ وَمْن یسُكُن في جَبِلَك الُمقدَِّس

 هَو اّلذي یسُلُك ِبَنزاهٍة2
  .ویْصُدُق في جميِع أعماِلِه

  .یتكلَُّم بالحقِّ في قلِبِه
  َدَجَل على ِلساِنِه،وال3

 ال ُیسيُء إلى أحٍد بشيٍء
  .وال یجِلُب العاَر على قریـِبِه

  ُمحَتَقٌر في عيَنيِه، النَّمَّاُم4
  .وُیكِرُم َمْن یخاُف الّربَّ

  .َیحِلُف وال ُیخِلُف ولو َتضرََّر
 ال ُیعطي ماَلُه بالرِّبى،5

  .وال یقَبُل الرَّشَوَة على الَبِريِء
  بهذا ُآلِِّهَمْن یعَمُل

   .ال یَتَزعَزُع أبدًا
  

 )15 (16مزمور 
  الفرح بالخالص من الموت

 :  ِلداُوَد ُدعاٌء١
  .ْحَتَميُت أحُرْسني یا اُهللا َفِبَك ا

 أنَت سيِّدي،«:  للّربِّ أقوُل2
  .»أنَت وحَدَك سعادتي

 ما أعظَم الِقدِّیسيَن في األرِض،3
  .ُآلُّ ُسروري أْن أآوَن مَعُهمو
 آُثَرْت أوجاُع الُمَتهاِفتيَن4

  .وراَء آلهٍة ُأخَرى
 وأنا ال أسُكُب دَم ذباِئِحها
  .وال أذآُر أسماَءها ِبَشَفتيَّ

 الّربُّ ُمنَيتي وَحظِّي وَنصيـبـي،5
  .وفي َیدیِه مصيري

 ما أحلى ما قَسْمَت لي،6
  .ما أجمَل ميراثي

 ُدني فُأباِرُآُه،الّربُّ ُیرِش7
  .وقلبـي في اللَّيالي دليلي

 الّربُّ أمامي ُآلَّ حيٍن،8

  . فال أَتَزعَزُع وَعْن یميني
 فيفَرُح قلبـي ویـبَتِهـُج آِبدي،9

  .ویستریُح جَسدي في أماٍن
 ال تـتُرْآني في عاَلِم األمواِت یا اُهللا10

  . ِلئالَّ یرى َتِقـيَُّك الفساَد
 َل الحياِة،َعرِّْفني ُسُب11
 مألني فَرحًا ِبـُحُضوِرَك، وا

   .َفِمْن یميِنَك َدواُم النَِّعِم
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  دعوتك یا اهللا

 : صالٌة ِلداُوَد١
 إسمْع یا ربُّ الَحقَّ،
  .وَأنصْت إلى َصيَحتي

 أصِغ إلى صالتي یا ربُّ
  .ِمْن َشَفتيِن ال تعِرفاِن الِغشَّ

 ُكْم ِبِبراَءتي یا اُهللا،ُأح2
  .فعيناَك تَریاِن الصَّواَب

 مَتَحنَت قلبـي لو أنَت ا3
 خَتبرَتني، وَتَفقَّْدَتُه في اللَّيِل وا
 َلَما َوجْدَت بـي َمَذمًَّة

  .وال هَي تخُرُج ِمْن َفمي
 للنَّاِس أعماُلُهم وأمَّا أنا4

  .فَلِزْمُت آما أوَصيَت سبـيَل فراِئِضَك
 كُت بالسَّيِر في ُدروِبَك،َتَمس5َّ

  .فال َتحيُد َعنها ُخطواتي
  .سَتِجْب لي َدعوُتك یا اُهللا فا6

  .ْسَمْع آالمي أِمْل ُأُذَنَك وا
 اْخَتْر َتقيََّك یا ربُّ،7

 یا ُمخلَِّص الُمحَتميَن بَك
  .ِمْن أعداِئِهم بـيميِنَك

 حَفظني ِمثَل حَدقِة العيِن، ا8
 ْسُتْرني  ا وفي ِظلِّ َجناَحيَك

 ِمْن أشراٍر َیُسدُّوَن طریقي9
  .وأعداٍء أِلدَّاٍء َیحُجزوَن عليَّ

 ُیغِلقوَن قلوَبُهم َعِن الرَّحمِة،10
  .وأفواُهُهم َتنِطُق بالِكبِریاِء

 یتبعوَنني واآلَن ُیحيطوَن بـي11
  .وُنْصَب ُعيوِنِهم إلقائي على األرِض

 ُهم آاألسِد الكامِن لالفتراِس،12
  .بِل الُمَتَوثِِّب في مْكَمِنِهوآالشِّ

 صَرْعُهم، ُقْم یا ربُّ في وجوِهِهم وا13
  .وَنجِّني ِمْن ُشروِرِهم ِبسيِفَك

 ُهم ِرجاٌل َصَنْعَتُهم ِبيَدیَك14
 وَمَنْحَتُهم َنصيـَبُهم في الحياِة
  .ومْألَت ُبطوَنُهم ِمْن َخيِرَك
 یشبُعوَن مَع َبنيِهم ویتُرآوَن

  .هم ِلَبني الَبنيَنما َیفُضُل َعن
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 وأنا في براءتي ُأعایُن وجَهَك15
   .وأشَبُع في َیقظتي ِمْن ُحضوِرَك

  
 )17 (18مزمور 

  شكر للربِّ بعد النصر
 أنشَد للّربِّ هذا . ِلَعبِد الّربِّ داُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيِن١

 :   أعداِئِه وِمْن یِد شاُوَلالنشيَد یوَم َخلََّصُه ِمْن یِد ُآلِّ
  .ُأِحبَُّك یا ربُّ، یا ُقوَّتي2
  .الّربُّ صخرتي وِحصني وُمنِقذي3

 إلهي صخَرتي وبِه أحتمي،
  .وُتْرسي وِحْصُن خالصي وَمْلَجأي

 َدعوُت إلى الّربِّ َله الَحمُد،4
  .فَخلََّصني ِمْن أعدائي

 آَتَنَفتني،  ا َحباِئُل الموِت5
  . ي ُسيوُل الهالِكوباَغَتْتن

 َحبائُل عاَلِم الموِت أحاَطت بـي،6
  .وأشراُك الموِت ُنِصَبت ُقدَّامي

 في ضيقي َدعوُت الّربَّ،7
 وإلى إلهي َصَرخُت،

 فَسِمَع ِمْن َهيكِلِه صوتي
 وَبَلَغ ُصراخي ُأُذَنيِه،

 فارتجَِّت األرُض واْرَتَعشت8
 وَتَزعَزَعت ُأُسُس الِجباِل

  .دَِّة غَضِبِهوماَدت ِمْن ِش
 َتصاَعَد ُدخاٌن ِمْن أْنِفِه،9

 وناٌر آآلٌة ِمْن َفِمِه،
  .وَجْمٌر ُمتَِّقٌد ولِهيـٌب

 أزاَح السَّماواِت وَنزَل ِمنها،10
  .والضَّباُب الكثيُف َتحَت قَدَميِه

 َرِآَب على آروٍب وطاَر11
  .وحلََّق على أجِنَحِة الرِّیاِح

 حوَلُهَجعَل الظُّلمَة ِسْترًا 12
  .والغيوَم الدَّاِآنَة الُممِطرَة ِمَظلََّتُه

 ِمَن البریِق اّلذي أماَمُه13
  .َتَفجََّرِت الغيوُم َبَردًا وَجْمَر ناٍر

 أرَعَد الّربُّ ِمَن السَّماِء14
 وأْسمَع الَعلـيُّ صوَتُه

  .َبَردًا وَجْمَر ناٍر
 أرَسَل السِّهاَم فانتَشَرت،15

  .ِبكثرٍةوالُبروَق فَتطاَیَرت 
 أعماُق المياِه َظهَرت،16

 وانَجَلت ُأُسُس الَكوِن
 نِتهاِرَك یا ربُّ، ِمِن ا

  .ِمْن ُهبوِب ریِح أنِفَك
 أرسَل ِمْن َعلياِئه فأخَذني،17
  نَتَشَلني ِمَن المياِه الغامرِة وا

 َنجَّاني ِمْن عُدوٍّ َلُدوٍد،18
 وِمْن ُمبِغٍض أقوى ِمنِّي،

 َبِلـيَّتيهاَجموني في یوِم 19
 : فكاَن الّربُّ َسَندي

 أخَرَجني إلى األماِن وخلََّصني20
  .ألنَّه رِضَي عنِّي

 آافأني الّربُّ ِلِصْدقي،21
  .ولبراَءِة َیديَّ جازاني َخيرًا

 َلِزمُت ُطُرَق الّرب22ِّ
  .وما َعصيُت إلهي

 أحكاُمُه ُآلُّها أمامي23
  .وحقوُقُه ال َتبَتِعُد عنِّي

 زیهًا مَعُهُآنُت َن24
 وحِفظُت نْفسي ِمَن اإلْثِم،

 فجازاني َخيرًا ِلِصْدقي،25
  .وِلبراَءِة َیَديَّ أماَمُه

 رحيٌم أنَت مَع الرَُّحماِء26
  .وآامٌل أنَت مَع الكاِمليَن

 مَع الصَّاِلحيَن تكوُن صاِلحًا،27
  .ومَع المحتاليَن ُتظِهُر حيَلَتَك

 ُتخلُِّص القوَم الَمساآيَن28
  .ِفُض عيوَن الُمَتَرفِّعيَنوُتْخ
  .الّربُّ ُیضيُء ِسراجي29

  .إلهي ُینيُر ُظلَمتي
 ، ِبــعوِنِه أقتحُم الجيوَش30

  .وبِه أتسلَُّق األسواَر
  . اُهللا طریُقُه آاِمٌل31

 الّربُّ آالُمُه َنقيٌّ
  .وُتْرٌس للُمحَتميَن بِه

 ال إلَه غيُر الّربِّ،32
  .وال خالَق ِسوى إلهنا

 اُهللا ُیشدُِّد َحيلي33
  .ویجعُل طریقي آِمنًا

 آأرُجِل الُوعوِل یجَعُل ِرجَليَّ،34
  .فأثُبُت وأنا في األعالي

 ُیعلُِّم َیَديَّ الِقتاَل،35
  .فَتلوي ِذراعاَي قوَس النُّحاِس

 ُتعطيني ُتْرَس الخالِص،36
  . یا َربُّ ُتساِعُدني وَیميُنَك
  َتزیُدني قوًَّة ِعنایُتَك

 وتوسُِّع َتحَت ُخطواتي،37
  .فال َتِزلُّ قدماَي

 أتَبُع أعدائي فألحُقُهم،38
  .وال أرَتدُّ حّتى أفِنـَيُهم

  .أضرُبُهم فال یقوموَن39
  .یسقطوَن َتحَت قَدميَّ

 ُتشدُِّد َحيلي على الِقتاِل40
  .وَتصَرُع تحتي القاِئميَن عليَّ

  أعدائي ُتَسلُِّمني ِرقاَب41
  .یَن ُیبِغضوَننيوُأسِكُت اّلذ

 یسَتغيُثوَن وال ِمْن ُمغيٍث،42
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  .وَیدُعوَن الّربَّ فال َیسَتجيـُب
 فأسَحُقُهم آالُغباِر في الرِّیِح،43

  .وأطرُحُهم آالَوْحِل في الطُُّرقاِت
  َنجَّيَتني ِمْن شعٍب ُمخاِصٍم44

 وَجعْلَتني رئيسًا ِلألَمِم،
  .وشعٌب لم أعِرْفُه یَتَعبَُّد لي

 ُغَرباُء یتَذلَُّلوَن لي،ال45
  .وبآذاٍن سامعٍة یسَمعوَنني

 الُغَرباُء َتُخوُر عزاِئُمُهم46
  . ُمرَتِعدیَن ویخرجوَن ِمْن ُحصوِنِهم

 َحيٌّ هَو الّربُّ وُمباَرٌك خالقي،47
  .وتعاَلى اإللُه ُمَخلِّصي

 اُهللا هَو اّلذي ینتِقُم لي48
  .وُیْخِضُع الشُّعوَب َتحَت قَدميَّ

 ُیَنجِّيني ِمْن جميِع أعدائي49
 وَینُشُلني ِمْن َبيِن القاِئميِن عليَّ،

  .وِمْن أهِل الُعْنِف ُینِقُذني
 ِلذِلَك أحَمُدَك یا رب50ُّ

  . وُأرتُِّل السِمَك َبيَن األَمِم
 الّربُّ یمَنُح خالصًا عظيمًا51

 وُیظِهُر رحمًة للَمِلِك اّلذي َمَسَحُه،
   .  إلى األبِدِلداُوَد وُذرِّیَِّتِه
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  مجد اهللا في الكون، شریعة الرب
 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 السَّماواُت َتنِطُق ِبَمجِد اِهللا2

  .والَفَلُك ُیخِبُر ِبــَعَمِل َیَدیِه
 َفُيعِلُنُه النَّهاُر ِللنَّهاِر،3

 واللَّيُل ُیخِبُر ِبِه اللَّيَل
  وال آالٍمِبــغيِر قوٍل4

  .وال صوٍت یسَمُعُه أحٌد
 ، في األرِض ُآلِّها باَن ُمقاُمها5

  .وفي أقاصي الدُّنيا َزماُنها
  للشَّمِس ُأقيَم َمسِكٌن فيها

 ُتِطلُّ ِمنُه آالعروِس ِمْن ِخْدِرها،6
  . ِبَقْطِع َشوِطها وتبَتِهـُج آالَجوزاِء

 ِمْن أقَصى السَّماِء ُشروُقها7
  َدَوراُنها،وإلى أقاصيها

  .وال شيَء یسَتِتُر َعْن َحرِّها
 شریعُة الّربِّ آاملٌة ُتنِعُش النَّْفَس،8

  .وَفرائُضُه َحقٌّ تجَعُل الغبـيَّ حكيمًا
 أمُر الّربِّ ُمسَتقيٌم ُیفرُِّح القلَب،9

  .ووصيَُّتُه صاِلحٌة ُتنيُر العيوَن
 آالُم الّربِّ طاهٌر ثاِبٌت إلى األبِد،10

  َحقُّ وِصْدٌق َوحَدها،وأحكاُمُه
 أشَهى ِمَن الذَّهِب واإلبریِز الكثيِر،11

  .وأحلى ِمَن العَسِل وقْطِر الشِّهاِد

 وأنا عبُدَك أسَتنيُر ِبها،12
  .ولي في ِحْفِظها ثواٌب عظيٌم

 الزَّالَُّت َمْن یَتَبيَُّنها یا ربُّ؟13
  .َفِمَن الخطایا الُمسَتِترِة َنقِّني

  َعِن الِكبریاِءإمَنْع عبَدَك14
 ِلئالَّ تـتسلََّط عليَّ،

 فأآوَن ُمَنزَّهًا َعْن ُآلِّ َعيـٍب،
 وَنقيًّا ِمْن َمعصيٍة آبـيرٍة،

 وتكوَن أقواُل فمي یا رب15ُّ
 وَهواجُس قلبـي َمرضيًَّة لَدیَك،

   .یا خالقي وَوليِّـي أنَت
  

 )19 (20مزمور 
  صالة من أجل الملك

 :  ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن، ِلداُوَد١
  .ُیعيُنَك الّربُّ یوَم الضِّيِق2

  .سُم إلِه َیعقوَب َیرَفُعَك ا
 ُیرِسُل لَك ِمْن َمقِدِسِه َنْصرًا،3

  .وُیشدُِّد ساِعَدك ِمْن ِصهَيوَن
 یذُآُر جميَع تقِدماِتَك4

  . ُآلَّها ویقَبُل ُمحرقاِتَك
 ُیعطيَك رَغباِت قلِبَك5
  .ُیَتمُِّم ُآلَّ مقاِصِدَكو
 ِلُنَرنِّْم فَرحًا ِبـخالِصَك،6

 ، ونرَفِع الرَّایَة ِباسِم إلِهنا
  .فالّربُّ َسُيَتمُِّم ُآلَّ َطَلباِتَك

 اآلَن َعرْفُت أنَّ الّرب7َّ
  . ُیَخلُِّص الَمِلَك اّلذي َمَسَحُه

 ُیعيُنُه ِمْن ُقْدِس سماِئِه
  .ُصُهوِبـَجَبُروِت َیمينِه ُیَخلِّ

 لُهم َمرآباُتُهم والُخيوُل،8
  .سُم الّربِّ إلِهنا ولنا ا

  .نذُآُرُه وُنَسبُِّح لُه
 ُهم َیرَتموَن وَیسُقطوَن9

  .ونحُن نقوُم ُمَتأهِّبـيَن
 یاربُّ َخلِِّص الَمِلَك10
   . یوَم ندُعوَك ْسَتِجْب وا
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  االتكال على الرب

 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 یا ربُّ، ُتَعزُِّز الَمِلَك فَيفَرُح2

  .بِتهاجًا ُتَخلُِّصُه َفيـبَتِهـُج ا
 أعَطيَتُه ُمنَيَة قلِبِه،3

  .وما َرفْضَت ِطلَبَة َشَفَتيِه
 باَدْرَتُه ِبَفيٍض ِمَن البَرآاِت،4

  .وِبتاٍج ِمْن ذَهٍب على َرأسِه
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 الحياَة فأعَطيَتُهسأَلَك 5
  .ُعْمرًا یُطوُل مَدى األّیاِم

 َخلَّْصَتُه فَعُظَم مجُدُه،6
  .وجالًال وَبهاًء ألَقيَت عَليِه

  َجعلَتُه ُمباَرآًا إلى األبِد7
  .ِلـَيشُدو فَرحًا أماَم وجِهَك

 الَمِلُك یَتَوآَُّل على الّربِّ،8
  .ویرَحُمُه الَعلـيُّ فال یَتَزعَزُع

 ُطوُل أعداَءُهَیُدُه ت9
  .وَیميُنُه جميَع ُمبِغضيِه

 یجَعُلُهم آَتنُّوِر ناٍر10
  .حيَن یَتجلَّى وجُهُه

 الّربُّ ِبــغَضِبِه یـبَتِلُعُهم،
  .والنَّاُر تأُآُلُهم أْآًال

 ُیبـيُد نسَلُهم ِمَن األرِض11
  .وُذرِّیََّتُهم ِمْن َبيِن َبني البَشِر

 سوٍء،عَبثًا َیطالوَن الَمِلَك ِب12
 وُیَدبِّروَن َله الَمكایَد،

 ألنَُّه َیحِمُلُهم على الِفراِر،13
  .حيَن یرمي ُوجوَهُهم ِبسهاِمِه

 َتعاَليَت یا ربُّ ِبــِعزَِّتَك،14
   .ُننِشُد وُنَرتُِّل ِلَجَبُروِتَك

  
 )21 (22مزمور 

  إلهي إلهي لماذا ترآتني
 :  مزموٌر ِلداُوَد.  ُدعاُء الصَّباِح.َغنِّيَنِلكبـيِر الُم١
 إلهي، إلهي ِلماذا تَرْآَتني2
 ؟ متنعَت َعْن َنجَدتي وَسماِع أنيني وا
 في النَّهاِر أدعو فال ُتجيـُب،3

  .وفي اللَّيِل فال ُتحرُِّك ساِآنًا
 وأنَت الُقدُّوُس على عرِشَك،4

  . ُیهلُِّل لَك َبنو ِإسرائيَل
 آََّل آباُؤنا،عَليَك َتَو5

  .عَليَك َتوآَُّلوا فَنَجوا
 إليَك صرُخوا فَأنَقْذَتُهم،6

  .عَتَمُدوا فما خابوا وعَليَك ا
 أنا دودٌة ال ِإنساٌن،7

  .ُیَعيُِّرني البَشُر وَینُبُذني الشَّعُب
  .ُآلُّ َمْن یراني یسَتهِزُئ بـي8

  یقِلُب َشَفَتيِه وَیِهزُّ رأَسُه
  على الّربِّ َفلُيَنجِِّه، َتَوآََّل«: ویقوُل9

  .»وُینِقْذُه إْن آاَن یرَضى َعنُه
 أنَت أخَرْجَتني ِمَن الرَِّحِم،10

  .وَطمأنَتني على َثدِي ُأمِّي
 فأنا ِمَن الرَّحِم محُسوٌب عَليَك،11

  .وِمْن بطِن أمِّي أنَت إلهي
 اقتَرَب الضِّيُق وال َنصيٌر لي،12

  .فال َتتباَعْد عنِّي

 اُء آثيروَن ُیَطوُِّقوَنني،أشد13َّ
  . ُیحيطوَن بـي آثيراِن باشاَن

 فاِغریَن أفواَهُهم علي14َّ
  .آأسٍد ُمفتِرٍس ُمَزْمِجٍر

 آالماِء ساَلت ِقواَي15
  .وَتَفكََّكت جميُع ِعظامي
 صاَر قلبـي ِمثَل الشَّمِع
 یذوُب في داِخل َصْدري

 ، یـِبَست آالخَزِف ُقوَّتي16
 ِبـَحْلقي،وِلساني لِصَق 

  .وإلى ُتراِب الموِت أنَزْلَتني
  .الكالُب ُیحيطوَن بـي17

  .ُزمرٌة ِمَن األشراِر ُیحاِصروَنني
 ، أوَثُقوا َیَديَّ وِرجَليَّ

 وِمَن الُهزاِل أُعدُّ ِعظامي،18
  .وُهم َینُظروَن وَیَتَفرَّسوَن فيَّ

 یقَتِسموَن ثيابـي َبيَنُهم19
  . وعلى ِلباسي یقَتِرعوَن

  .وأنَت یا ربُّ ال تـَتباعْد20
  .یا إلهي أسِرْع إلى َنجَدتي

 أنِقْذني ِمَن السَّيِف یا ربُّ،21
  .وِمْن أیدي هؤالِء الِكالِب

 َخلِّْصني ِمْن أفواِه األسوِد،22
  .وِمْن ُقروِن بَقِر الَوحِش أِعنِّي

 سُأخِبُر باسِمَك إخوتي،23
  . وَبيَن الجماعِة أهلُِّل لَك

  .لوا للّربِّ یا خاِئِفـيِههل24ِّ
 !َمجُِّدوُه یا ُذرِّیََّة َیعقوَب

 إستجيروا بِه یا ُذرِّیََّة ِإسرائيَل،
  .ألنَُّه ال ینُبُذ الَمساآيَن25

  .وال یسَتهيُن أبدًا ِبــَعناِئِهم
 ال یحِجُب وجَهُه َعنُهم،
  .وَیسَمُع ِإْن صرخوا إليِه

 ُأَهلُِّل لَك في الَمجامِع یا رب26ُّ
  .وُأوفي ِبُنذوري أماَم أتِقـياِئَك

  ویشَبعوَن سَيأُآُل الَمساآيُن27
  .وُیَهلُِّل ِللّربِّ طاِلبوُه

  .فتحيا قلوُبُهم إلى األبِد
 جميُع اُألَمِم تـتذآَُّر الّرب28َّ

  .وترِجـُع إليه ِمْن أقاصي األرِض
 أماَم وجِهِه تسُجُد جميُع الشُّعوِب،

  .ّربِّ سيِِّد األَمِمألنَّ الُمْلَك لل29
  یسُجدوَن َله، أغنياُء األرِض30

 وأماَمُه یرَتمي العاِئدوَن إلى التُّراِب،
  .أمَّا أنا فَلُه وحَدُه َأحيا

 ُذرِّیَّتي أیضًا سَتعُبد الّربَّ،31
 واألجياُل اآلتيُة سُتخِبُر َعنُه

 وُتَحدُِّث الشَّعَب اّلذي سُيوَلُد32
   .ْن خالٍصِبما تمَّ على یِدِه ِم
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 )22 (23مزمور 

  الرب راعي
 : مزموٌر ِلداُوَد١

  .الّربُّ راعيَّ فال ُیعِوُزني شيٌء
 في َمراٍع ُخُضٍر ُیریُحني،2

  .ومياهًا هاِدئًة ُیوِرُدني
 ُینِعُش نْفسي، َیهِدیني ُسُبَل الَحق3ِّ

  .سِمِه ِمْن أجِل ا
  ِتلو ِسرُت في وادي ِظلِّ المو4

  .ال أخاُف َشرًّا، ألنََّك أنَت معي
  .َعصاَك وُعكاُزَك ُهما ُیَعزِّیاِنني

 ُتَهيِّـُئ ُقدَّامي ماِئدًة ُتجاَه ُخصومي،5
  .، وآأسي َرویٌَّة وتدَهُن بالطِّيـِب رأسي

 الَخيُر والرَّحمُة َیتبعاِنني ُآلَّ أّیاِم حياتي،6
   .ِم في َبيِت الّربِّ إلى مَدى األّیا وأسكُن

  
 )23 (24مزمور 

  دخول الرب إلى هيكله
 : مزموٌر ِلداُوَد١

 للّربِّ األرُض وما عَليها،
  . الدُّنيا والُمقيمون ِبها

 على الِبـحاِر أسََّسها،2
  .وعلى المياِه َثبََّت أرآاَنها

  َمْن یصَعُد إلى جَبِل الّرب3ِّ
 ُمقدَِّس؟وَیِقُف في ُمقاِمِه ال

 ، هَو النَّقيُّ اليدیِن الطَّاهُر القلِب4
 ، اّلذي ال َیميُل إلى السُّوِء
  .وال َیحِلُف َیمينًا آاِذبًة

 یناُل َبرآًة ِمْن ِعنِد الّربِّ،5
  .وعدًال ِمَن اِهللا ُمخلِِّصِه

 هكذا یكوُن َمْن یطلُب الّربَّ،6
  . َمْن َیلَتِمُس وجَهَك یا إلَه َیعقوَب

 ي ُرُؤوَسِك أیَّتها األبواُب،إرفع7
  .رَتِفعي أیَّتها الَمداِخُل األبدیَُّة وا

  .فَيدُخَل َمِلُك الَمجِد
 َمْن هذا َمِلُك الَمجِد؟8

 هَو الّربُّ العزیُز الَجبَّاُر
  .الّربُّ الَجبَّاُر في الِقتاِل

 إرفعي رؤوَسِك أیَّتها األبواُب9
  .دیَُّةرَتِفعي أیَّتها الَمداِخُل اَألب وا

  .فَيدُخَل َمِلُك الَمجِد
 َمْن هذا َمِلُك الَمجِد؟10

   .الّربُّ القدیُر هَو َمِلُك الَمجِد
  

 )24 (25مزمور 

  الرب یحمي المضطهد ویعلمه
 : ِلداُوَد١

  . إليَك یا ربُّ إلهي أبَتِهُل
 عَليَك َتَوآَّلُت فال أخَزى2

  .ُت بـي أعدائيوال َیشَم
 ُآلُّ َمْن َیرجوَك ال َیخَزى،3

  .بل َیخَزى الغادرون باطًال
 یا ربُّ َعرِّْفني ُطُرَقَك،4

  .وُسُبَلَك َعلِّْمني
 ِبـَحقَِّك إهِدني َوَعلِّْمني،5

 أنَت اُهللا ُمَخلِّصي،
  .وإیَّاَك أرجو نهارًا وليًال

 ُأذُآْر َرْأَفَتَك َوَمَراِحَمَك،6
  . ُمنُذ األَزِلفهَي یا ربُّ

 ال َتذُآْر َمعاصيَّ وخطایا ِصباي،7
 ْذُآْرني، بل ِبَرحَمِتَك ا

  .ألنََّك یا ربُّ صاِلٌح
 الٍربُّ صاِلٌح وُمسَتقيٌم8

  .وُیرِشُد الخاِطئيَن في الطَّریِق
 َیهدي الودَعاَء ِبأحكاِمِه،9

  .وُیعلُِّم المَساآيَن ُطُرَقُه
 ُسُبُل الّربِّ َرحمٌة وَحق10ٌّ

  .ِلمْن َیحَفُظ َعهَده وَفراِئَضُه
 سِمَك یا ربُّ ِمْن أجِل ا11
  .ْغِفر ُذنوبـي الكثيرَة ا

 َمْن خاَف الّربَّ أراُه12
 أيَّ طریٍق َیختاُر،

 فَتنَعُم نْفُسُه بالَخيِر،13
  . وَنسُلُه یِرُث األرَض

 الّربُّ ُیرِشُد أتقياَءُه،14
  .ولُهم ُیعِلُن عهَدُه

 ى الّربِّ ُآلَّ حيٍن،عيناَي إل15
  .فهَو ُیخِرُج ِمَن الّشَرِك ِرجَليَّ

 لَتِفت إليَّ َتحنَّْن یا ربُّ وا16
  .ألنِّي وحيٌد وِمسكيٌن

 ، َفرِِّج الضِّيَق َعْن قلبـي17
  .وِمْن ُسوِء الحاِل أخِرْجني

 ُأنُظْر إلى عنائي وَتعبـي،18
  .ْغِفْر جميَع خطایاَي وا

 ها أعدائي آُثروا،19
  .وِبـحماسٍة ُیبِغضوَنني

  .ْحَفْظ حياتي َنجِّني وا20
  .ْحَتَميُت فلن أخَزى ِبَك ا
 سِتقاَمتي، تشَفُع لي َنزاَهتي وا21

  .وأنَت یا ربُّ رجائي
 إفَتِد َبني ِإسرائيَل یا اُهللا22

   .ِمْن جميِع ِضيقاِتِهم
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 )25 (26مزمور 
  الرب عون األبریاء

 : لداُوَد١
  .أنِصفني یا ربُّ ِلَنزاَهِة ُسلوآي

 عَليَك تَوآَّلُت فال أَتَزعَزُع
 إمَتِحنِّي یا ربُّ وَجرِّْبني،2
  . خَتِبْر أعماَق قلبـي وا
 رحَمُتَك أماَم عيَنيَّ،3

  .وفي حقَِّك َسلْكُت
 ال ُأجاِلُس الُمناِفقيَن،4

  .ومَع الماِآریَن ال أدُخُل
 لسُّوِء،ُأبِغُض أهَل ا5

  .وال أجاِلُس األشراَر
 أغِسُل َیَديَّ فأطهُر6

  .وأطوُف یا ربُّ ِبمذَبِحَك
 ألرَفَع صوَت الَحمِد7

  .وُأَحدَِّث ِبـجميِع َعجاِئِبَك
 ُأِحبُّ َبيتًا تِحلُّ فيِه8

  .وُمقامًا یسُكُن فيِه َمجُدَك
  .ال َتجَمْعني مَع الخاِطئيَن9

 وال مَع َسفَّاآي الدِّماِء
 واّلذیَن أعماُلُهم مذمومٌة10

  .متَألت َرْشوًة وَیمينُهُم ا
 وأنا في النَّزاهِة أسُلُك،11
 فَتِدني وَتَحنَّْن عليَّ فا

 ِلَتِقَف قَدماَي على أرٍض آِمنٍة،12
   .وفي الَمجامِع ُأباِرُك الّربَّ

  
 )26 (27مزمور 

   الرب نور وخالص لشعبه
 : داُوَدِل١

 الّربُّ نوري وخالصي فِممَّْن أخاُف؟
 الّربُّ ِحصُن حياتي فِممَّْن أرتعُب؟

 إذا هاَجمني أهُل السُّوِء،2
 أعدائي واّلذیَن ُیضایقوَنني،
 ، ليأآلوا لحمي آالوحوِش
  .َیعثروَن وَیسقطوَن جميعًا

 صطفَّ عليَّ جيٌش، وإذا ا3
  .فال یخاُف قلبـي

 ،وإْن قاَمت عليَّ حرٌب
  .فأنا أبقى ُمطمِئنًّا

 لي ِطْلبٌة ِمَن الّربِّ،4
 : وال ألتِمُس ِسواها

 أْن ُأقيَم في َبيِت الّربِّ
 جميَع أّیاِم حياتي،

  حتى ُأعایَن نعيَم الّربِّ
  .وأتأمََّل في َهيكِلِه 

 ُهناَك ُیظلُِّلني یوَم السُّوِء5
  وَیستُرني ِبسْتِر َمسِكِنه
  .وعلى صخرٍة یرفُعني

 اآلَن یرتفُع رأسيو6
 َفوَق أعدائي َحولي،

 وأذبُح في َهيكِل الّربِّ
 ذبائَح ُهتاٍف َله،

  .وُأنِشُد وُأرتُِّل السِمِه
 إسمْع یا ربُّ صوَت ُدعائي7

  .ْسَتِجْب لي وَتَحنَّْن وا
  .»إلَتِمسوا وجهي«:  ُقلَت8

  .»وجَهَك یا ربُّ ألتِمُس«: َفُقلُت
 ال تحُجْب وجَهَك عنِّي9
  . َتُصدَّ ِبــَغضٍب عبَدَكوال

 ُآنَت نصيري فال تنُبْذني،
  .وال تـتُرْآني یا اُهللا ُمَخلِّصي

 إْن َترَآني أبـي وأمِّي،10
  .فأنَت یا ربُّ َتقَبُلني

 أِرني یا ربُّ طریَق النَّجاِة11
 ِمْن هؤالِء الثَّائریَن عليَّ

  .وَیسِّْر لي َسبـيلي
 ال ُتَسلِّْمني إلى ُخصومي،12

 إلى أعداٍء ُیقاِوُموَنني باطًال،
  .وُصُدوُرهم تنُفُث الظُّْلَم

 أنا ُمْؤِمٌن بأْن أرى13
  .ُجوَد الّربِّ في أرِض األحياِء

 ِلـَيُكْن رجاُؤَك ِبالّربِّ،14
 َتشدَّْد ولَيَتشجَّْع قلُبَك،
   . وليُكْن رجاُؤَك بالّربِّ

  
 )27 (28مزمور 

  صالة إنسان قریـب من الموت
 : ِلداُوَد١

  .إليَك یا ربُّ أصُرُخ
  .یا خاِلقي ال تسُكْت عنِّي
 إْن أنَت تحاَشيَتني أصيُر

 آالهاِبطيَن في القبِر
 إسَتِمْع الى َتضرُّعي،2

  حيَن أسَتغيُث راِفعًا َیَديَّ
  .إلى ِمْحراِبَك الُمقدَِّس

 ال تجَمْعني مَع األشراِر،3
  .اّلذیَن یفَعلوَن اإلْثَممَع 

 ُیَكلِّموَن أصحاَبُهم بالسَّالِم،
  .وفي ُقلوِبهم یكُمُن الشَّرُّ

 جاِزِهم َشرًّا على أفعاِلِهم،4
  . على ما یعَملوَن ِمَن السَّيِّئاِت

 جاِزِهم على ما َصنَعت أیِدیِهم،
  .وعاِمْلُهم ِبما یسَتِحقُّوَن
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 ُهم ال یفَهموَن أعماَلَك یا رب5ُّ
  .وال ما أبَدَعت یداَك

 لذِلَك َتهِرُسُهم َهْرسًا یا ربُّ
  .وال ُتقيُم لُهم قاِئمًة

 تبارَك الّربُّ ألنَّه یسَتِمُع6
  .الى صوِت َتَضرُّعي

 الّربُّ ِعزَّتي وُترسي،7
  .وعَليِه َتوآََّل قلبـي

 ْبَتَهَج قلبـي، َنَصَرِنـي فا
  .وِبَنشيدي أحَمُدُه

  شعِبِهالّربُّ ِعزٌَّة ِل8
  . وِحْصُن خالٍص للَمِلِك اّلذي َمَسَحُه

  باِرْك ميراَثَك،.َخلِّْص شعَبَك9
   .رَفْعُهم إلى األبِد ْرَعُهم وا وا
  

 )28 (29مزمور 
  صوت الرب آالرعد

 :  مزموٌر ِلداُوَد١
 ، َقدِّموا للّربِّ یا أبناَء اِهللا

  وِعزًَّة،َقدِّموا للّربِّ َمجدًا
  .َقدِّموا للّربِّ َمجدًا السِمِه2

  . اسُجُدوا للّربِّ في َبهاِء ُقْدِسِه
  .صوُت الّربِّ على المياِه3

  .إلُه الَمجِد أرَعَد
  .الّربُّ على المياِه الكثيرِة

  .صوُت الّربِّ عظيُم الُقوَِّة4
  .صوُت الّربِّ بهاٌء ُآلُُّه

 َز،صوُت الّربِّ ُیَكسُِّر األْر5
  .ُیَكسُِّر الّربُّ أْرَز لبناَن

 یجعُل لبناَن یقِفُز آالِعْجِل،6
  . آولِد الثَّوِر الوحشيِّ وَحَرموَن

 صوُت الّربِّ یقَدُح7
  . لهيـَب ناٍر

 صوُت الّربِّ ُیزلِزُل البرِّیََّة،8
  . ُیزلِزُل الّربُّ برِّیََّة قاِدَش

 صوُت الّربِّ َیهزُّ األشجاَر،9
  . لّربُّ أشجاَر الغاِبُیَعرِّي ا

 : ُآلُّ َمْن في َهيكِلِه یهِتُف
  .»الَمجُد لَك یا اُهللا«

 ، الّربُّ یجِلُس على الطُّوفاِن10
  .یجِلُس َمِلكًا إلى األبِد

  .الّربُّ یمَنُح شعَبُه الِعزََّة11
   .الّربُّ یـباِرُك شعَبُه بالسَّالِم
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  یا رب، أعدت إليَّ الحياة
 :   نشيٌد ِلَتدشيِن الَبيِت.مزموٌر لداُوَد١

 ُأعظُِّمَك یا ربُّ ألنََّك َنَشْلَتني2
  .وَحَرْمَت أعدائي الشَّماتَة بـي

 إسَتَغثـُت ِبَك فَشَفيَتني3
  .أیُّها الّربُّ إلهي

 أصَعدَتني ِمْن أعماِق عاَلِم األمواِت4
  . وأحَييَتني ِمْن َبيِن الهاِبطيَن في القبِر

 لوا للّربِّ یا أتقياَءُهَرت5ِّ
  .ْحَمُدوا ِذآَرُه الُمَقدََّس وا
 غَضُب الّربِّ َلحظٌة،6

  .وِرضاُه ُطوَل الحياِة
 إذا أبكاني في المساِء،
  .فمَع الصَّباِح ُأرنُِّم فَرحًا

 : یا ربُّ أقوُل في ُطَمْأِنـيَنتي7
  .»ال أَتَزعَزُع إلى األبِد«
 ، جَبِلِبرضاَك وَقْفُت َمنيعًا آال8

  .ْرَتعْبُت وحيَن َحَجْبَت وجَهَك ا
 إليَك یا ربُّ أصُرُخ،9

  .وإليَك یا إلهي أتَضرَُّع
 ، أيُّ َنفٍع لَك ِمْن موتي10

 ِمن ُهبوطي إلى الهاویِة؟
 فَهِل التُّراُب ُیسبُِّح ِبـحْمِدَك
 وُیحدُِّث فُيخِبَر ِبـَحقَِّك؟

 ْسَتِمع یا ربُّ وَتحنَّْن، فا11
  .بُّ نصيريوُآن یا ر

 َحوِّْل ُنواحي إلى َرْقٍص،12
  إلى ثياِب الفَرِح، وُمسوحي

  .ألرتَِّل َلَك وال أسكت13
 أیُّها الّربُّ إلهي،
   .إلى األبِد أحَمُدَك

  
 )30 (31مزمور 

  الرب ملجأ
 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 ْحَتَميُت، بَك یا ربُّ ا2
  َأخزى إلى األبِد،فلْن

  .بَعدِلَك َنجِّني
 أِمْل إليَّ ُأُذَنَك،3

  .وأنِقْذني یا ربُّ سریعًا
 ُآْن صخرَة ملجٍأ لي،

  .وِحْصنًا حصينًا ِلخالصي
 أنَت قلعتي وِحْصني،4
  . سِمَك وأرِشْدني هِدني ألجِل ا ا

 أخِرْجني ِمْن َفخٍّ َطَمُروُه لي،5
  .ألنََّك أنَت َملجأي

 ، یَك أسَتوِدُع روحيفي یَد6
  .ْفِدني یا ربُّ، یا إلَه الَحقِّ فا
 ، أبُغُض الُمَتَمسِّكيَن باألباطيِل7

  .وعَليَك یا ربُّ أتَوآَُّل
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 أبتِهـُج وأفَرُح ِبرحمِتَك،8
 یا َمْن نظْرَت إلى َعنائي
  .وعَرفَت ما أضَيَق حالي

 فما أوَقْعتني في یِد الَعُدوِّ،9
  . قَدميَّبل في األماِن َثبََّت

  .َتَحنَّْن یا ربُّ فأنا في ضيٍق10
 َضُعَفت عيناي ِمَن الَكَدِر،

  .وروحي وجَسدي ُآلُُّه
 َتفَنى حياتي بالَحْسرِة،11

  .وأعوامي ُآلُّها بالنُّواِح
 في َعنائي خارت ِقواَي
  .وآاَدت َتبلى ِعظامي

  .ِصرُت عارًا ِعنَد ُخصومي12
 بل حّتى ِعنَد جيراني،

  . ُمْرعبًا ِلَمْن َیعِرُفنيوشيئًا
  .َمْن َیراني في الشَّارِع یهُرُب ِمنِّي

 نسَيْتني القلوُب آَميٍت،13
 وِصرُت آإناٍء َمنبوٍذ،

 أسَمُع الَمَذمََّة ِمْن آثيریَن،14
  . والَهوُل أحاَط بـي
 تآمروا عليَّ جميعًا

  .وَعَزموا على الَفْتِك بـي
  .عَليَك یا ربُّ تَوآَّْلُت15
  .»إلهي أنَت«: قوُلأ

 في یِدَك أّیامي َفَنجِّني16
  .ِمْن أعدائي واّلذیَن َیضَطِهدوَنني

 أِنْر بوجِهَك على عبِدَك،17
  .وَخلِّْص حياتي ِبرحَمِتَك

 دَعوُتَك یا ربُّ فلن أخَزى،18
 بل یخَزى األشراُر ویسُكتوَن

  .آجميِع الهاِبطيَن إلى عاَلِم األمواِت
 لَكِذِب،أخِرْس ِشفاَه ا19

  .النَّاطقَة على الصِّدیِق ِبكبریاٍء
 ما أعَظَم ُجوَدَك یا ربُّ،20

 تحفُظُه ِلَمْن یخافوَنَك،
 وتمَنُحُه ِلَمْن یحَتموَن ِبَك
  .ِبَمشَهٍد ِمْن جميِع البَشِر

 َتسُتُرهُم ِبِسْتِر وجِهَك21
  اآلخریَن، ِمْن َمكاِیِد

 وتصوُنُهم یا ربُّ ِبِظالِلَك
  .ِم األلسنِةِمِن اّتها

 َتباَرَك الّربُّ ألنَُّه جعَلني22
  . برحَمِتِه العجيـبِة آمدینٍة ُمَحصَّنٍة

 : ْبِتعادي َعنَك ُآنُت أقوُل في ا23
  .»إنقطعُت ِمْن أماِم عيَنيَك«

 َلِكنََّك َسِمْعَت صوَت تَضرُّعي
  .ِعنَدما َصرْخُت إليَك

 أِحبُّوا الّربَّ یا جميَع أتقياِئِه24
  الّربَّ َینصُر اُألَمناَء َلهألنَّ

  .وَیخِذُل الُمتكبِِّرین عَليِه
 َتَشجَُّعوا وقوُّوا ُقلوَبُكم،25

  .یا جميَع اّلذیَن یرجوَن الّربَّ
   

 )31 (32مزمور 
  إله العهد یغفر

 : قصيدٌة ِلداُوَد١
 َهنيئًا ِلَمْن ُنِسَيْت َمعصيُتُه

  .ئُتُهوُسِتَرت َله خطي
 وِلَمْن ال ُیحاِسُبُه الّرب2ُّ

 ْرتكَبُه ِمْن إْثٍم، على ما ا
  . وِلَمْن ال یكوُن في قلِبِه ِغشٌّ

  حيَن سكتُّ َبِلـيت ِعظامي3
  .ِمَن األنيِن نهارًا وليًال

 نهارًا وليًال َثُقَلت َیُدَك عليَّ،4
 وَنضارتي َجفَّت آما ِمْن حرِّ الصَّيِف

  لَك ِبـخطيَئتي،عترْفُت ِلذِلَك ا5
  .وما آَتْمُت إْثمي َعنَك

 أعتِرُف للّربِّ ِبَمعاصيَّ،«: ُقلُت
  .»فينَسى إْثمي وَخطيَئتي

 ، ُیصلِّي إليَك األتقياُء وقَت الشِّدَِّة6
  .فال َیبلُغ إليِهم َغْمُر المياِه الغزیرِة

 تسُتُرني وتنُصُرني في الضِّيِق،7
  . وِبـحبِل النَّجاِة تنُشُلني

 ُأَعلُِّمَك وُأریَك الطَّریَق،«: تقوُل8
 وُأرِشُدَك وعيني عَليَك،

 فال تُكوُن آالفَرِس والَبْغِل ِبال َفهٍم،9
  .» تكبُحُه ِبلجاٍم وَرَسٍن فال یقَتِرُب

 أحزاُن الشِّرِّیِر آثيرٌة،10
  .والُمتَِّكُل على الّربِّ تشُمُلُه الرَّحمُة

 أیُّها الصِّدِّیقوَن،بَتِهُجوا  إفَرحوا بالّربِّ وا11
   .وَرنِّموا یا جميَع ُمستقيِمـي القلوِب
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  الّرب سّيد الكون والتاریخ
 َرنِّموا للّربِّ أیُّها الصِّدِّیقوَن،١

  .فالتَّهليُل َیليُق بأهِل االسِتقامِة
 ، إحَمدوا الّربَّ بالكنَّاَرِة2

  . َرتُِّلوا لُه  ِمْن عَشَرِة أوتاٍروبعوٍد
 أنِشُدوا َله نشيدًا جدیدًا،3

  . مَع الُهتاِف وأحِسنوا التَّنغيَم
 آالُم الّربِّ ُمسَتقيٌم4

 وُآلُّ أفعاِلِه َحقٌّ
 ُیحبُّ الَعدَل واإلنصاَف،5

 وِمْن رحَمِتِه َتمَتلُئ األرُض،
 ِبكِلَمِتِه ُصِنَعِت السَّماواُت،6

  .ِمْن فِمِه ُآلُّ أفالِآهاوِبَنْسمٍة 
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 ُیَكوُِّم مياَه البحِر آالتَّلِّ،7
  . ویجَعُل األعماَق ُمسَتوَدعًا ِللَغْمِر

  .خافي الّربَّ یا ُآلَّ األرِض8
 ِإسَتجيروا بِه یا ُآلَّ أهِل الدُّنيا،

  ُآلُّ شيٍء، ألنه قاَل فكاَن9
  .وأوصى َفَثبََّت ُآلَّ آاِئٍن

 َمشورَة األَمِمالّربُّ ُیْبِطُل 10
  .ویقاِوُم ما َتنویِه الشُّعوُب

 َمشورُتُه َتثُبُت إلى األبِد،11
  .وِنـيَّاُت قلِبِه إلى جيٍل َبعَد جيٍل

 َهنيئًا ألمٍَّة إلُهها الّربُّ،12
  .لشعٍب اختاَرُه ميراثًا لُه

 الّربُّ ینُظُر ِمَن السَّماِء13
  .فيرى جميَع َبني الَبَشِر

  موضِع ُسْكَناُه،ُیراِقُب ِمْن14
  .جميَع الُمقيِمـيَن في األرِض

 یَتَصوَُّر ما في قلوِبِهم15
  .وَیَتَبيَُّن أعماَلُهم ُآلَّها

 الَمِلُك ال َیخُلُص ِبكثرِة جيِشِه،16
  .وال ُینِقُذ الَجبَّاَر عظيُم ُقوَِّتِه

  ال تقوُد إلى الخالِص، الَخيُل17
  .وِبشدَِّة َعزیَمِتها ال ُتَنجِّي

 عيُن الّربِّ على خاِئفيِه،18
 على اّلذیَن َیرجوَن رحَمَتُه،

 ِلـُينِقَذ ُنفوَسُهم ِمَن الموِت،19
  .وُیبقَي على حياِتِهم في الجوِع

 ُنفوُسنا تنَتِظُر الّربَّ،20
  .فهَو نصيٌر وُتْرٌس لنا

 ِبِه تفَرُح قلوُبنا،21
  .ْسِمِه الُقدُّوِس تَوآَّْلنا وعلى ا

 یا ربُّ رحَمُتَك عَلينافلَتُكْن 22
   .على َقْدِر ما رَجوناَك
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  الّرّب نّجاني من مخاوفي
 :   ِعنَدما تظاهَر ِبالُجنوِن أماَم أبـيماِلكَِ َفطَرَدُه.لداُوَد١
  الّربَّ في ُآلِّ حيٍن، ُأباِرُك2

  .وعلى الدَّواِم ُیهلُِّل َله َفمي
 ُتهلُِّل نْفسي للّربِّ،3

  . الَمساآيُن وَیفرحوَنفَيسمُع
 َعظُِّموا الّربَّ َمعي،4

  .سَمُه وحَدُه وْلَنْرَفِع ا
 َطَلْبُت الّربَّ فاستجاَب لي،5

  .وِمْن ُآلِّ مخاوفي َنجَّاني
  ْسَتنيروا ُأنُظروا إليِه وا6

  . َخَجٌل وال َیْعُل وجوَهُكم
 الِمسكيُن یدعو فَيسَمُع الّرب7ُّ

  .ضيقاِتِهوُیَخلُِّصُه ِمْن جميِع 

  َحوَل أتقياِئِه، مالُك الّرب8ِّ
  .َیحنو عليِهم وُیَخلُِّصُهم

  . ذوُقوا َتَروا ما أطيـَب الّرب9َّ
  .َهنيئًا ِلمْن َیحَتمي بِه

 خافوا الّربَّ یا ِقدِّیسيِه،10
  .فخاِئفوُه ال ُیْعِوُزُهم شيٌء

  َیحتاجوَن وَیجوعوَن، الكاِفروَن11
  . ُیْعِوُزُه َخيٌرومْن َیطلُب الّربَّ ال

 ْسَتِمُعوا لي، َتعاَلوا َأیُّها الَبنوَن وا12
  .فُأَعلَِّمُكم مخاَفَة الّربِّ

 یا َمْن َیحُرُص على الحياِة13
  .وُیِحبُّ آثرَة األّیاِم ِلـيَرى َخيرًا

 ُصْن ِلساَنَك َعِن الشَّرِّ،14
  .وَشَفَتيَك َعِن النُّْطِق بالِغشِّ

 ْعَمِل الَخيَر،  واتَجنَِّب الشَّر15َّ
  .ْسَع وراَءُه والَتِمِس السَّالَم وا

 عينا الّربِّ على الصِّدِّیقيَن،16
  .وُأُذناُه تسمعاِن ِنداَءُهم

 الّربُّ ُیواِجُه َمْن یفعُل الشَّر17َّ
  . ِلـَيقَطَع ِمَن األرِض ِذْآَرُهم

 یصُرُخ الصِّدِّیقوَن فَيسَمُع الّرب18ُّ
  .ميِع ضيقاِتهموُینِقُذُهم ِمْن ج

 الّربُّ قریـٌب ِمْن ُمنَكسري القلوِب،19
  .وُیَخلُِّص الُمنَسِحقيَن في الرُّوِح

 اإلساءاُت إلى الصِّدِّیقيَن آثيرٌة،20
  .وِمْن جميِعها ُینِقُذُهُم الّربُّ

  .یحَفُظ ِعظاَمُهم ُآلَّها21
  . فال َینكِسُر ِمنها واحٌد

 ،َمساِوُئ الشِّرِّیِر ُتميُتُه22
  .وَمْن ُیبِغُض الصِّدِّیقيَن ُیعاَقُب

 الّربُّ یفَتدي ُنفوَس عاِبدیِه،23
   .وال ُیعاِقُب َمْن یحَتمي بِه

  
 )34 (35مزمور 

  الرب یدافع عن األبریاء
 : ِلداُوَد١

 خاِصْم یا ربُّ َمْن ُیخاِصُمني،
  .وقاِتِل اّلذیَن ُیقاِتلوَنني

 مِسْك ُتْرسًا وِدْرعًاأ2
 ! وُقْم إلى نجَدتي

  ِبُرمِحَك ُصدَّ َمْن ُیطاِرُدني،3
 »!أنا خالُصَك«: وُقْل لي

 الِخزُي والَهواُن ِلَمْن َیطُلُب حياتي،4
  .والَهزیمُة والَخَجُل ِلَمْن ینوي لي َشرًّا

  في وجِه الرِّیِح، وليُكونوا آالتِّْبِن5
  .حيَن َیدَحُرُهم مالُك الّربِّ

 وليُكْن طریُقُهم ُمظِلمًا َزِلقًا،6
  .حيَن یطُرُدُهم مالُك الّربِّ
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 بال سَبٍب أخَفوا لي شَرآًا،7
  .وبال سَبٍب َحَفروا ُحفَرًة لي

  وُهم ال یعِرفوَن، یأتيِهِم الشَّر8ُّ
  .وَیصطاُدُهُم الشََّرُك اّلذي أخَفوُه

  . َنفِسها َیسُقطوَن وفي الُحفَرِة
 فأبَتِهـُج بالّربِّأمَّا أنا 9

  .وأنَشِرُح ألنَّه َخلََّصني
 : ِعظامي جميُعها تقوُل10

 َمْن ِمثُلَك أیُّها الّربُّ
 ُینِقُذ الَمساآيَن الباِئسيَن

  .ِمْن سالِبيهم األقوى ِمنُهم
 یقوُم أعَدائي ویسألوَنني11

  .ِبـَحماسٍة َعمَّا ال أعَلُم
 ُیجازوَنني عِن الَخيِر َشرًّا،12
  . ُهم یا ویَح نْفسيفِمن
 وأنا ِعنَدما َمِرضوا13

  .آاَن ِلباسي ِمْسحًا
 وأنهْكُت بالصَّوِم نْفسي،

  . فكاَنت صالتي َترِجـُع إلى ُحضني
 آَصدیٍق بل آأٍخ َسلْكُت مَعُهم،14

  .نَحَنيُت ُحزنًا وآُأمٍّ في الِحداِد وا
  .زَلْلُت َفَشَمتوا وَتَجمَّعوا علي15َّ

 تيَن ولم یترآوني،َتَجمَّعوا شاِم
  .َونكُأوا ِجراحي ولم یُكفُّوا

 في ُعقوِقِهم َهِزُئوا بـي،16
 وَصرُّوا أسناَنُهم عليَّ

 یا ربُّ إلى متى تنُظُر17
 وال َتْسَتِردُّ ِمْن ُشُرورِهم نْفسي،

  حياتي؟ وِمْن هُؤالِء الكاِفریَن
 َفأحَمُدَك في الُجموِع الكبـيرِة،18

  .ُل لَكوفي شعٍب عظيٍم ُأَهلِّ
 یا ربُّ ال َتَدْع أعدائي19

 َیشَمتوَن بـي باِطًال
  وال اّلذیَن ُیبِغضوَنني بال سَبٍب

  .َیتغاَمزوَن بالعيِن عليَّ
 ُهم ال َیتَكلَّموَن بالسَّالِم وینِسبوَن20

  .إلى ُوَدعاِء األرِض آالَم المْكِر
 : فَغروا أفواَهُهم عليَّ وقالوا21
  .»ُننا ما َحلَّ بِه رأت عيو! َهْه!َهْه«

  .رأیَت یا ربُّ فال َتسُكْت22
  .یا سيُِّد ال َتبَتِعْد عنِّي

 ْسَتيِقْظ یا إلهي أِفْق وا23
  .حُكْم لي یا ربُّ في َدعواي وا

 أنِصْفني ِبــَعدِلَك یا ربُّ،24
 یا إلهي، فال یشَمتوا بـي

  .»ِنْلنا ُمنانا«: ویقولوا في قلوِبِهم25
  .» ما تمنَّيناُههذا«: أو یقولوا

  .الِخْزُي والخَجُل للشَّاِمتيَن ِبنكَبتي26
 !ولَيلَبِس العاَر والَهواَن الُمتَكبِّروَن عليَّ

 ُیَرنُِّم ویفَرُح ُآلُّ َمْن ُیریُد َحقِّي،27
 ویُقوُل ُآلَّ حيٍن ما أعظَم الّربَّ،

  .ألنَُّه ُیَسرُّ ِبسالمِة عبِدِه
 ،فَيلَهُج ِلساني ِبــَعدِلَك28

   .ونهارًا وليًال ُیَهلُِّل لَك
  

 )35 (36مزمور 
  في الرب ملء الحياة

 :  ِلَعبِد الّربِّ داُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
  . في أعماِق قلِب الشِّرِّیِر َتهُمُس الَمعصيُة2
  .»ال َتَضْع َمخافَة اِهللا أماَم عيَنيَك«
 َظِرِهفَيحلو ذلَك في َن3

  .وَیِجُد إْثَمُه أهًال ِللَمدیِح
 آالُم َفِمه إْثٌم َوِغشٌّ،4

  .وُیهِمُل الَتعقَُّل والَخيَر
 ُیَهيِّىُء اإلْثَم على َمضَجِعِه،5

 وَیِقُف في طریٍق ال َتصُلُح،
  .وال یرُفُض أْن یفَعَل الشَّرَّ

 یا ربُّ، إلى السَّماواِت رحَمُتَك،6
  .وإلى الُغيوِم أماَنُتَك

 ، َعدُلَك ِمثُل الِجباِل الشَّاِمخِة7
  .وأحكاُمَك یا ربُّ َغْمٌر عظيٌم
  .وأنَت ُتَخلُِّص البَشَر والَبهاِئَم

 !ما أآَرَم رحَمَتَك یا اُهللا8
  . في ِظلِّ َجناَحيَك یحَتمي البَشُر

 ِمْن َدَسِم َبيِتَك یشَبُعوَن،9
  .وِمْن َنهِر ِنَعِمَك َتسقيِهم

 ياِة ِعنَدَك،ُینبوُع الح10
  .وِبنوِرَك ُنعایُن النُّوَر

 أِدْم ِلعاِرفيَك رحَمَتَك،11
  .وَعدَلَك ِللُمسَتقيمي الُقلوِب

 ال قاَرَبْتني قَدُم الُمتكبِِّر12
  .وال باَعَدْتني َعنَك یُد الشِّرِّیِر

  .ُهناَك یسُقُط ُآلُّ َمْن یفَعُل اإلْثَم13
   .یرَتمي، وال قياَم لُه

  
 )36( 37مزمور 

  مصير أهل السوء
 : ِلداُوَد١

 ال َتَغْر ِمْن أهِل السُّوِء،
  .وال َتحُسِد اّلذیَن َیجوروَن

 َفُهْم ینَقِطعوَن سریعًا آالَحشيِش،2
  .ویذُبلوَن آالُعْشِب األخَضِر

 عَمِل الَخيَر  وا تَوآَّْل على الّرب3ِّ
  .اُنتسُكِن األرَض وَیحَفْظَك األم

 َتَوآَّْل على الّربِّ فُيعِطَيَك4
  .ما یطُلُبُه قلُبَك
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  َسلِّْم إلى الّربِّ أمَرَك5
  .تَِّكْل عَليِه وهَو ُیدبُِّر وا
 ُیعِلُن آالنُّوِر ِصْدَقَك،6

  .وِمثَل الظَّهيرِة َبراَءَتَك
  .صِبْر لُه إنَتِظِر الّربَّ وا7

 ال َتَغْر ِمَن النَّاِجـِح في طریِقِه،
  .ِمَن اّلذي ُیَدبُِّر المكاِیَد

 بَتِعْد َعِن الَغيِظ، َتَجنَِّب الغَضَب وا8
  . وال َتحُسْد َمْن یفَعُل الشَّرَّ

 فاألشراُر یقَطُعُهُم الّربُّ،9
  .واّلذیَن َیرجوَنُه یِرثوَن األرَض

  .ما أسرَع ما یزوُل الشِّرِّیُر10
  .تـَتَبيَُّن مكاَنُه فال یكوُن

 ، ُودعاُء فَيِرثوَن األرَضأمَّا ال11
  .وینَعُموَن في سالٍم عميٍم

 الشِّرِّیُر َیُذمُّ الصِّدِّیَق12
  .وَیِصرُّ أسناَنُه عَليه

 َلِكنَّ الّربَّ یضَحُك على الشِّرِّیِر13
  . ویرى أنَّ یوَمُه آٍت

 األشراُر یسَتلُّوَن ُسُيوَفُهم14
  . ِلـَيذَبحوا السَّاِلَك َسواَء السَّبـيِل

 ُیَسدِّدوَن سِهاَم ِقسيِِّهم
  .ِلـيصَرعوا الِمسكيَن والباِئَس

 َلكْن ُسيوُفُهم ترَتدُّ إلى ُقلوِبِهم15
  .وِقسيُُّهم ال ُبدَّ أْن تنَكِسَر

 القليُل اّلذي َیمِلُكُه الصِّدِّیقوَن16
  . َخيٌر ِمْن ثروِة جميِع األشراِر

 سواِعُد األشراِر تنَكِسُر،17
  . یسنُدُهُم الّربُّوالصِّدِّیقوَن

 الّربُّ یصوُن حياَة األبراِر،18
  .وميراُثُهم یـبقى إلى األبِد

 ال یخَزوَن في َزمِن السُّوِء،19
  .وفي أّیاِم الُجوِع یشَبعوَن

 أمَّا األشراُر وأعداُء الّربِّ،20
 فَيبـيدوَن آَنْضَرِة الَمراعي،
  .وِمثَل الدُّخاِن یضَمِحلُّوَن

 َتقِرُض وال َیفي،الشِّریُر یس21
  .أمَّا الصِّدِّیُق فَيَتَحنَُّن وُیعطي

 ، الُمباَرآوَن ِمَن الّربِّ یِرثوَن األرَض22
  .والَملعونوَن ِمنُه یَنَقِطعوَن

 الّربُّ ُیَسيُِّر ُخطواِت اإلنساِن،23
  .وُیَثبُِّتُه ویحَفُظُه في الطَّریِق

 إذا سَقَط فال ینَصِرُع،24
  .ُده ِبَيِدِهألنَّ الّربَّ َیسُن

 ُآنُت صبـيًّا واآلَن ِشْخُت25
 وما رأیُت الصِّدِّیَق ُیهَمُل
  .وال ُذرِّیًَّة َله تلَتِمُس خبزًا

 ، یَتَحنَُّن ُطوَل أّیاِمِه26
  . وُیقِرُض وُذرِّیَُّتُه ُمباَرآٌة

 عَمِل الَخيَر َتَجنَِّب الشَّرَّ وا27
  .َتسُكِن األرَض إلى األبِد

 حبُّ اإلنصاَفالّربُّ ُی28
 وال یَتخلَّى َعْن أتقياِئِه،
  .بل إلى األبِد یحُرُسُهم
 لِكنَُّه ُیعاِقُب اآلخریَن
  . ویقَطُع ُذرِّیََّة األشراِر

 أمَّا الصِّدِّیقوَن فَيرثوَن األرَض29
  .وَیسُكنوَنها إلى األبِد

 َفُم الصِّدِّیِق یلَهُج ِبالِحكمِة،30
  .ولساُنُه َینِطُق باإلنصاِف

 شریعُة إلِهِه في قلِبِه،31
  .فال َیِزلُّ في َسيِرِه

 الشِّرِّیُر ُیراِقُب الصِّدِّیَق32
 وُیحاِوُل جاِهدًا أْن ُیميَتُه،

 َلِكنَّ الّربَّ ال یتُرُآُه في َیِدِه،33
  .وال ُیداُن أماَم القضاِء

 حَفْظ طریَقُه،  بالّربِّ وا َتَقو34َّ
 رَضفَيرَفَع َقْدَرَك ِلَتِرَث األ

  .وَترى األشراَر ینَقِطعوَن
 رأیُت الشِّرِّیَر في ُطغياِنِه35

  . ُمتعاليًا ِمثَل أْرِز لبناَن
  فلم یُكْن ُهناَك، ُثمَّ َعَبْرُت36

  .وبحثـُت َعنُه فما وَجدُتُه
 ، الِحِظ األبراَر وانظِر الُمسَتقيميَن37

  .فِألْهِل السَّالِم آخرٌة تبَقى
 ُيدمَّروَن جميعًا،أمَّا الُعصاُة َف38

  .ونسُل األشراِر ینَقِطـُع
 ، ِمَن الّربِّ خالُص الصِّدِّیقيَن39

  .وهَو ِحصٌن لُهم في الضِّيِق
 ینُصُرُهُم الّربُّ وُیَنجِّيِهم،40

 ُیَنجِّيِهم ِمَن اَألشراِر وُیَخلُِّصُهم،
   .ألنَُّهم بِه َیحَتموَن

  
 )37 (38مزمور 

  صالة مریض یقر بذنبه
 :   ِللَتذآيِر.مزموٌر ِلداُوَد١
 ال َتغَضْب یا ربُّ في ُمعاَتَبتي،2

  . وال َتحَتدَّ إذا أدَّْبَتني
 ِسهاُمَك َنشَبت فيَّ،3

  .وَیُدَك َثُقلت عليَّ
 جَسدي غيُر ُمعافًى، ألنََّك َغِضبَت،4

  .وِعظامي غيُر سليمٍة ألنِّي َخِطْئُت
 َرت َفوَق رأسي،آثامي َعَب5

  .َآِحْمٍل أثقَل ِممَّا أحَتِمُل
 ِجراحي أنَتَنت وَقيََّحت،6

  .یا ربُّ ِبسَبِب حماَقتي
 لَتَویُت آثيرًا، نَحَنيُت وا ا7
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  .وأمشي بالِحداِد نهارًا وليًال
 حِتراقًا، مَتألتا ا خاِصرتاَي ا8

  .وجَسدي ال عافيَة ِفـيِه
 خاِئٌر وُمنَسِحٌق آثيرًا،9
  .نُّ ِمْن زفيِر قلبـيوأِئ
 یا ربُّ، أماَمَك ُآلُّ َرَغباتي،10

  .وُنواحي ال أخفيِه َعنَك
 قلبـي خاِفٌق وقوَّتي فاَرَقتني،11

  .وُنوُر عْينيَّ لم َیْبَق معي
 أِحبَّائي وأصحاِبـي َتَنحَّوا َعْن نكَبتي،12

  .وأقاِربـي وَقفوا بعيدًا َعنِّي
 فخًّا،طاِلُبو حياِتـي َنَصبوا لي 13

 والسَّاعوَن إلى أذیَّتي َیَتَحدَُّثوَن ِبُسقوطي،
  .وَیْلَهجوَن بالمكاِیِد نهارًا وليًال

 وأنا آأصمَّ ال یسَمُع14
  .وآأخَرَس ال یفَتُح َفَمُه

 آأنِّي إنساٌن ال َسْمَع له15
  .وال في َفِمِه ِعتاٌب

 ، رجائي أنَت یا رب16ُّ
  .فاسَتِجْب لي یا إلهي

 م یشَمتوَن بـيال َتَدعُه17
  .ویـبَتِهجوَن بأْن ماَلت قَدماَي

 أنا قریـٌب ِمَن السُّقوِط،18
  .وآآبتي معي ُآلَّ حيٍن

 آثامي أنا ُأخِبُر ِبها،19
  .ّلتي ُتقِلُقني وخطيئتي هَي ا

 أعدائي بال سَبٍب َعُظموا،20
  .وآُثَر الُمبِغضوَن لي باِطًال

 ُیجازوَنني َعِن الَخيِر بالشَّرِّ،21
  .وُیقاوموَنني ألنِّي أتَبُع الَخيَر

  . َوحيدًا یا ربُّ ال تـتُرْآني22
  .یا إلهي، ال تـَتباعْد َعنِّي

 أسِرْع إلى َنجَدتي یا ربُّ،23
  !َفِبَك أنَت خالصي

  
 )38 (39مزمور 

  حياتنا عابرة
 : ُوَد مزموٌر ِلدا.  تلحيُن یدوثوَن.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 أنَتِبُه في ُسلوآي: ُقلُت2

 ، ِلئالَّ َیخَطَأ ِلساني
 وَأَضُع ِلَفِمـي ِلجامًا
  .ما داَم الشِّرِّیُر أمامي

 تَألَّمُت ِجدًّا وَسَكت3ُّ
  .وَتحاَشيُت الَكالَم فزادت آآَبتي

 توهََّج قلبـي في داخلي،4
  .تََّقَدت في جَسدي ناٌر وا
 َعرِّْفني یا ربُّ آخرتي،5

  َتطوُل أّیامي،وآم

  . فأعِرَف آم أنا باٍق
 َجَعْلَت أّیامي أشبارًا،6

  .وَبقائي آال شيٍء أماَمَك
 فاإلنساُن َیتالشى آالنَّسَمِة،

  .یروُح ویجيُء آالِظل7ِّ
 باِطًال َیخُزُن الثَّروَة،

  .فهَو ال یعِرُف َمْن َسَيُحوُزها
 واآلَن یا ربُّ ماذا أرجو8

  .وأنَت رجائي ُآلُُّه
 ، أنِقْذني ِمْن جميِع معاصي9َّ

  .وال َتَدِع الُجهَّاَل ُیعيِّروَنني
 تألَّْمُت ولم أفتْح َفمي،10

  . ألنَّك أنَت َفعْلَت ما بـي
 إرَفْع َضرَبَتَك َعنِّي،11

  .َفِمْن َجوِر َیِدَك َفِنـيُت
 ُتعاِتُب على اإلثِم فُتؤدُِّب اإلنساَن،12

 وُتتِلُف آالِعثِّ ُمشَتهاُه،
  .وما اإلنساُن إالَّ َنفَخُة ریٍح

  .سَتِمْع صالتي یا ربُّ ا13
  .وأِمْل أُذَنَك إلى ُصراخي
  .ال تسكْت عن ُدموعي

 أنا غریـٌب ِعنَدَك
  .ونزیٌل آجميِع آبائي

 وسِّْع لي فأنشرَح،14
   .َقبَل أْن َأمضَي وال أآوَن

  
 )39 (40مزمور 

  شكر واستغاثة
 :  مزموٌر ِلداُوَد.كبـيِر الُمَغنِّيَنِل١
 َرَجوُت الّربَّ آثيرًا،2

  .فماَل إليَّ وَسِمَع ُصراخي
 أصَعَدني ِمْن ُجبِّ الَهالِك،3

  .ْنَتشلني وِمْن ُمستنَقِع الطِّيِن ا
 أقاَم على الصَّخرِة قَدميَّ،

  .وَثبََّت لي ُخطواتي
 ، َلقََّنني نشيدًا جدیدًا4

  .لِهنانشيَد َتهليِل إ
 َیرى الكثيروَن هذا فَيخافوَن

  .وعلى الّربِّ یَتَوآَّلوَن
 َهنيئًا ِلَمن یَتوآَُّل على الّربِّ،5

  . وال ُیداري الطُّغاَة الكاِذبـيَن
 ما أآَثَر عجائَبَك لنا،6

  .وَتدابـيَرك أیُّها الّربُّ
  .یا َمْن ال َشبـيَه لُه

 آيَف لي أْن ُأَحدَِّث بها،
  . ِمْن أْن ُتحَصىفهَي أعَظُم

  ال ُتَسرُّ، ِبذبـيحٍة وتقِدمٍة7
 وُمحَرقًة وذبـيحَة خطيئٍة ال َتطُلُب،
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 ، لِكْن أُذناِن مفتوحتاِن َوَهْبتني
  .»ها أنا آٍت«: فقلُت8

  أما ُآِتَب عليَّ في َطيِّ الكتاِب
 أْن أعَمَل ما ُیرضيَك یا إلهي؟9

 في هذا َمَسرَّتي یا ربُّ،
  .ـي شریَعُتَكففي َصميِم قلب

  َبشَّْرُت ِبــَعدِلَك في الُجموِع الكبـيرِة،10
 وما أطَبْقُت َشَفتيَّ،

 وأنَت یا ربُّ تعِرُف،
 وال آتمُت َعدَلَك في قلبـي،11

  .بل ِبأماَنِتَك وخالِصَك َتَحدَّْثُت
 وما أخَفيُت َرحمَتَك وَحقََّك،
  .یا ربُّ في الُجموِع الكبـيرِة

 بُّ َرحمَتَك َعنِّي،ال َتمَنْع یا ر12
  .فَرحمُتَك وأمانُتَك دومًا َینُصراِنني

 أحاَطت بـي ُشروٌر ال ُتحَصى،13
 وَلِحَقت بـي آثامي فال ُأبِصُر،
 فهَي أآثُر ِمْن َشْعِر رأسي،
  .وها قلبـي یا ربُّ َترَآني

 إقَبْل یا ربُّ أْن ُتَنجَِّيني،14
  .وأْن تأتَي سریعًا إلى نجَدتي

  والعاُر ِلَمْن یطُلُب َهالآي،الِخْزُي15
  .والَهزیمُة والَهواُن ِلَمن ُیریُد الشَّرَّ لي

 َولَيرَتدَّ على أعقاِبهم ِخْزیًا16
 »! َهْه!َهْه«: القاِئلوَن لي

 فَينَشِرَح َصَدُر ُآلِّ َمْن یطُلُبَك،17
 ویفرَح بَك ُآلُّ َمْن ُیحبُّ خالَصَك

  .» ما أعظَم الّربَّ«ویهُتَف ُآلَّ حيٍن 
 أنا ِمسكيٌن وباِئٌس،18

  . لِكنََّك یا ربُّ تهَتمُّ بـي
 نصيري وُمنِقذي أنَت،

   .فال َتَتَأخَّْر یا إلهي
  

 )40 (41مزمور 
  الرب مخلص المرضى

 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 َهنيئًا ِلَمن ُیراعي الِمسكيَن،2

  .وِء ُیَنجِّيِه الّربُّففي یوِم السُّ
 یحُرُسُه وُیطيُل حياَتُه3

 ویجَعُلُه هاِنئًا في األرِض
  .وال ُیَسلُِّمُه إلى أعداِئِه

 ُیساِعُدُه على ِفراِش المرِض4
  . وُیبِدُل أسقاَمُه ُقوًَّة

 یا ربُّ َتَحنَّْن«: ُقلُت5
  .»وأْشِفِنـي، َخِطئُت إليَك

 : قاِئليَنأعدائي َیتكلَّموَن بالشَّرِّ 6
 »متى یموُت وَیبـيُد اسُمُه؟«
 یدُخلوَن ِلـَيَروني فيكِذبوَن عليَّ،7

 وفي ُقلوِبِهم َیتَجمَُّع اإلْثُم،
  .وحيَن یخُرجوَن ُیَدبِّروَن المكاِیَد

 ُیبِغُضوَنني ویَتهاَمسوَن عليَّ،8
  .وجميُعُهم َیظنُّوَن السُّوَء بـي

 داٌء ُعضاٌل ُیضاِیُقُه،«: یقولوَن9
  .»ْضَطجَع ال یعوُد یقوُم إذا او

 حّتى صدیقي اّلذي َوِثْقُت بِه10
  . ْنَقَلَب عليَّ وأآَل خبزي ا

 وأنَت یا ربُّ َتحنَّْن عليَّ،11
 وأِقْمني ُمعاًفى ألجاِزَیُهم،

 فأعِرَف َأنََّك ترَضى َعنِّي،12
 وأنَّ َعُدّوي ال ُیَروُِّعني،

 ، وأنََّك تسُنُدني ِلَنزاَهتي13
  .يني على الدَّواِم أماَمَكوُتبق

 ُمباَرٌك الّربُّ إلُه ِإسرائيَل
 ِمَن اَألَزِل إلى اَألَبِد

   . آميَن ُثمَّ آميَن14
  

  )72-42(الكتاب الثاني 
 

 )41 (42مزمور 
  آما یشتاق األیل

 :   قصيدٌة ِلَبني قوَرَح.ِلكِبيِر الُمَغنِّيَن١
 یَُّل إلى مجاري المياِه،آما َیشتاُق اِإل2

  .آذِلَك تشتاُق نْفسي إليَك یا اُهللا
 ، إليَك، إلى اإللِه الحيِّ َعِطَشت نْفسي3

 فمتى أِجـيُء وَأرى وجَه اِهللا؟
 ُدموعي خبزي نهارًا وليًال،4

 »أیَن إلُهَك؟«: وُیقاُل لي ُآلَّ یوٍم
 أَتَذآَُّر َفَتذوُب نْفسي بـي5

 موِعآيَف ُآنُت أعبُر مَع الُج
 في موآٍب نحَو َبيِت اِهللا،

  بصوِت التَّرنيِم والَحمِد أقوُدُهم
  .وبالُهتاِف آأنَُّهم في عيٍد

 لماذا َتكَتئبـيَن یا نْفسي؟6
 لماذا َتِئنِّيَن في داخلي؟

 إرَتجي اَهللا ألنِّي سأحَمُدُه َبعُد،
  .ُمخلِّصي هَو وإلهي

 نْفسي تكَتِئُب فأذُآُرَك7
 رِض األرُدنِّ وأ ِمْن َحَرموَن

  .وِمْن ِمْصعَر، الجَبِل الصَّغيِر
 الغْمُر یشكو الغْمَر سقوَط أمطاِرَك،8

  .أمواُجَك وَتّياراُتَك َعَبَرت عليَّ
 في النَّهاِر ُیضيُء الّربُّ َرحمَتُه،9

  .وفي اللَّيِل ُأنِشُد وُأصلِّي لإللِه الحيِّ
 لماذا نسيَتني؟«:  أقوُل ِهللا خاِلقي10

 »بالِحداِد ِمِن اضِطهاِد الَعُدوِّ؟أألمشَي 
 َتَرضََّضت ِعظامي َفَعيَّرني ُخصومي،11
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 »أیَن إلُهَك؟«: ونهارًا وليًال یقولوَن
 ِلماذا تكَتِئبـيَن یا نْفسي؟12

 ِلماذا َتِئنِّيَن في داخلي؟
 إرَتجي اَهللا ألنِّي سأحَمُدُه َبعُد،

   .ُمخلِّصي هَو وإلهي
  

 )42 (43مزمور 
  بـين یا نفسيلماذا تكتئ

 خاِصْم یا اُهللا َمْن ُیخاِصُمني١
 وَأنِصْفني ِمْن قوٍم ال َیرَحموَن،
  . وِمْن أهِل المْكِر والَجوِر َنجِّني

 إلهي وِحصني أنَت ِلماذا َخذْلَتني؟2
 أألمشَي بالِحداِد ِمن اضِطهاِد الَعُدوِّ؟

 ِلـَيهِدیاني،أرِسْل نوَرَك وَحقََّك 3
  وإلى َمسِكِنَك، ليقوداني الى جَبِلَك الُمقدَِّس

 فأدُخَل إلى مذَبِحَك یا اُهللا،4
 بِتهاجي، یا إلَه فَرحي وا

  . أحَمَدُك یا اُهللا إلهي وبالَكنَّارِة
 لماذا تكَتِئبـيَن یا نْفسي؟5

 لماذا َتِئنِّيَن في داِخلي؟
 إرتجي اَهللا ألنِّي سأحَمُدُه َبعُد،

   .خلِّصي هَو وإلهيُم
  

 )43 (44مزمور 
  صرخة شعب اهللا في الضيق

 :   قصيدٌة. ِلَبني ُقوَرَح.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
  .بآذاِننا َسِمعنا یا اُهللا2

 آباُؤنا ُهُم اّلذیَن أخَبرونا
 بجميِع األعماِل اّلتي َعِمْلَتها

 : ِم القدیمِةفي أّیاِمِهم، في األّیا
 قَتَلْعَت ُأَممًا وغَرسَتُهم، ِبَيِدَك ا3

  .وأتَلْفَت ُشعوبًا وأنَميَتُهم
 فما ِبسيوِفِهم َوِرثوا األرَض،4

 وال ِبسواِعِدِهم نالوا الخالَص،
 بل ِبيِمـيِنَك وساِعِدَك ونوِر وجِهَك

  .ألنََّك َرِضيَت یا ربُّ َعنُهم
 َمِلكي أنَت یا اُهللا،5

  .  َبني َیعقوَب ـخالِصَفْأُمْر ِب
 ِبَك أنَت َنُصدُّ ُخصوَمنا،6
  . سِمَك ندوُس القاِئميَن عَلينا وبا
 على قوسي ال أتَِّكُل،7

  .وسيفي ال ُیَخلُِّصني
 أنَت َخلَّْصَتنا ِمْن ُخصوِمنا8

  .وأخَزیَت اّلذیَن ُیبِغضوَننا
 فَنحُن على الدَّواِم ُنَهلُِّل لَك9

  .سَمَك ونحَمُد إلى األبِد ا
 لِكنََّك اليوَم َخَذلَتنا وأَهنَتنا،10

  .وال تخرُج ِللِقتاِل مَع ُجيوِشنا
 َتُردُّنا إلى الوراِء عْن ُخصوِمنا،11

  .فَيأُخُذ الغنائَم ُمبِغضونا
 تجَعُلنا آالغَنِم َمأآًال،12

  .وُتَشتُِّتنا َبيَن األَمِم
 َتبـيُع شعَبَك ِبال ماٍل،13
  .ْن َثَمِنِهمْسَتَفْدَت ِم وما ا

 تجَعُلنا عارًا ِلجيراِننا،14
  .وُهْزًءا وُأضُحوآًة ِلَمْن َحوَلنا

 تجَعُلنا َمثًال في األَمِم،15
  . في الشُّعوِب وَهزََّة رأٍس

 َهَواني أمامي نهارًا وليًال16
 والِخْزُي یْكسو وجهي

 ِمْن آالِم الُمَعيِّریَن الشَّاِتميَن،17
  .َتِقٍموِمْن ُآلِّ َعُدوٍّ ُمن

 هذا ُآلُُّه َوقَع عَلينا18
  . وما نسيَناك وال ُخنَّا َعهَدَك

 قلوُبنا لم ترَتدَّ إلى الوراِء،19
 وال ماَلت ُخطواُتنا َعْن َسِبيِلَك،

 ، فِلماذا َسَحْقَتنا في الَقْفِر20
 وآَسوَتنا ِبِظالِل الموِت؟

 سَم إلِهنا، إْن نِسينا ا21
 ریـٍب،أو َبسْطنا أُآفَّنا إللٍه غ

 أَفال یكِشُف اُهللا ذِلَك،22
 ألنَُّه یعِرُف خفایا الُقلوِب؟

 ِمْن أجِلَك ُنقَتُل على الدَّواِم،23
  . وُنْحَسُب ِمثَل َغَنٍم ِللذَّبِح

  ِلماذا تناُم یا ربُّ؟.أِفْق24
  . ال َتخُذْلنا إلى األبِد.إنَهْض

 ِلماذا تحُجُب َوجَهَك عنَّا25
  .الضِّيِقوتنَسى ما ُنعاني ِمَن 

 ُنُفوُسنا َتَمرََّغت في التُّراِب26
  .وُبطوُننا َلِصَقت ِباألرِض

 َفُقْم ِلَنْصَرِتنا یا ربُّ،27
   .ْفِدنا ِمْن أجِل َرحمِتَك وا
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  زواج الملك

 قصيدٌة ِلَبني . ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن، على سّتِة أوتاٍر١
 :  ُد مَودٍَّة نشي. ُقوَرَح

 قلبـي یفيُض ِبكالٍم َطيٍِّب،2
 وِلساني آَقَلِم آاتٍب ماهٍر
  .حيَن ُأنِشُد ِللَمِلِك َأبـياتي

 أنَت َأبهى ِمْن َبني البَشِر،3
 والنِّعمُة انسكَبت على َشَفَتيَك،

  .َفبارَآَك اُهللا إلى األبِد
 َتَقلَّْد َسيَفَك على َفخِذَك،4

 ِلَك وَبهاِئَك،أیُّها الَجبَّاُر في جال
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 ْرآْب إلى النَّصِر في زینٍة ُمقدَّسٍة وا5
 ِدفاعًا َعِن الَحقِّ والَعدِل
  . فَترَبَح َیِمـيُنَك المعارَك

 ِسهاُمَك المسنونُة أیُّها الَمِلُك6
 َتخَتِرُق قلوَب أعداِئَك،

  .والشُّعوُب تحَتَك یسُقطوَن
  یـبقى إلى األبِد، عرُشَك اإللهي7ُّ

  . االسِتقامِة َصولجاُن ُمْلِكَكوَصولجاُن
 ُتِحبُّ الَحقَّ َوتكرُه الشَّرَّ،8

 لذِلَك مَسَحَك اُهللا َمِلكًا
 ِبزیِت االبتهاِج ُدوَن ِرفاِقَك

 ، عبـيُر الُمـرِّ واللَُّباِن في ثياِبَك9
  .وفي ُقصوِر العاِج ُتطِرُبَك األوتاُر

  بنُت الُملوِك َعْن َیميِنَك، الَمِلَكُة10
  . َفت في َوقاٍر ِبذَهِب ُأوفيَروَق

 بَنتي سمعي یا ا ا11
 ُأنظري وأميلي ُأُذَنِك،

 إنَسي شعَبِك وَبيَت أبـيِك،
  .فَيشتهَي الَمِلُك َجماَلِك12

  .هَو سيُِّدِك فاْسُجدي لُه
 ِبنُت صوَر، أغنى ُمُدِن األرِض،13

  .تسَتعِطُف ِبالهدایا وجَهَك
  ِخْدِرها،الَمجُد ِلبنِت الَمِلِك في14

  .َفِمْن نسيِج الذَّهِب مالِبُسها
 بثوٍب ُمَطرٍَّز ُتَزفُّ إلى الَمِلِك،15

 وَتتَبُعها العذارى وصيفاُتها
  .وُهنَّ ُیَقدِّْمنها إليِه

 بِتهاٍج یْزُفْفَنها ِبفَرٍح وا16
  .وُیدِخْلَنها قصَرُه الَملكيَّ

  .عرُش آباِئَك یكوُن ِلبنيَك17
  . في ُآلِّ األرِضُتقيُمُهم ُرؤساَء 

 سَمَك جيًال َبعَد جيٍل، سأذُآُر ا18
   .فتحَمُدَك الشُّعوُب مَدى الدَّهِر
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  الرب القدیر معنا
 على لْحِن ُأغنيِة . . .  ِلَبني ُقوَرَح.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 :  نشيٌد. . .» العذارى«
  وِعزٌَّةاُهللا ِحمایٌة لنا2

  .ونصيٌر عظيٌم في الضِّيِق
 فال نخاُف وإْن تزحزحِت األرُض،3

 وماَلِت الِجباُل إلى قلِب الِبـحاِر،
 وَتَدفََّقت مياُهها وجاَشت،4
  .رِتفاِعها الِجباُل ْرَتَعَشت ِمِن ا وا
  ُتَفرُِّح مدینَة اِهللا جداوُل النَّهِر5

  .َمساِآَن العليِّ الُمقدَّسَة
  .ي داِخِلها فلْن تـَتَزعَزَعاُهللا ف6

  .ینُصُرها ما َطَلَع الصُّبُح

 َتُضجُّ األَمُم وَتَتَزعَزُع الَمماِلُك،7
  .وعلى صوِت اِهللا تموُج األرُض

 الّربُّ القدیُر مَعنا،8
  .ملجُأنا إلُه َیعقوَب

 تعاَلوا انُظروا أعماَل الّربِّ،9
  .أعماَلُه العجيـبَة في األرِض

 روَب إلى أقاصي األرِض،ُیزیُل الح10
 ویكِسُر القوَس ویقَطُع الرُّمَح،

  . بالنَّاِر ویحِرُق الدُّروَع
  .ْعَلُموا إنِّي أنا اُهللا ُآفُّوا وا«: یقوُل11

 أتعاَلى في األَمِم،
  .»أتعاَلى في األرِض

  .الّربُّ القدیُر مَعنا12
   .إلُه َیعقوَب ملجُأنا
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  الرب ملك الكون
 :   مزموٌر ِلَبني ُقوَرَح.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 َصفِّقوا ِباألُآفِّ یا ُآلَّ الشُّعوِب،2

 اهتُفوا ِهللا بصوِت التَّرنيِم،
 ألنَّ الّربَّ عليٌّ رهيـٌب،3

  .َمِلٌك عظيٌم على ُآلِّ األرِض
 أخَضَع الشُّعوَب واُألَمَم،4

 نا،أخَضَعها َتحَت أقداِم
 واختاَر أرَضها ميراثًا لنا،5

  . ِلـيَتباهى َیعقوُب اّلذي أَحبَُّه
 یصَعُد اُهللا ِبُهتاٍف،6

  .یصَعُد الّربُّ ِبصوِت ُبوٍق
 رتِّلوا ِهللا رتِّلوا7

 رتِّلوا لَمِلِكنا رتِّلوا
 اُهللا َمِلُك األرِض ُآلِّها8

  .َرتِّلوا َله ِبنشيٍد
 اُهللا َیمِلُك على األَمِم9

  . ُس على عرِشِه الُمقدَِّسویجِل
 ُعظماُء الشُّعوِب تَجمَّعوا10

  . مَع شعِب إلِه إبراهيَم
 ، ِهللا األرُض َوُوْسُعها

   .وهَو ُمَتعاٍل ِجدًّا
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  مدینة الملك العظيم

 :   مزموٌر ِلَبني ُقوَرَح.نشيٌد١
 ليُلالّربُّ عظيٌم وَله التَّه2

 ، في مدینِة إلِهنا، في جَبِلِه الُمقدَِّس
  .الجميِل االرتفاِع وبهجِة ُآلِّ األرِض3

  جَبُل ِصهَيوَن، في أقصى الشِّماِل
  .مدینِة الَمِلِك العظيِم
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 في ِقالِعها أظهَر اُهللا4
  .أنَّه الِحْصُن الَحصيُن

 آم ِمْن ُملوٍك َتواَعدوا5
 وعَبروا إليها معًا،

 ِعنَدما رَأوها،فُبِهتوا 6
  .وفِزعوا وأسَرعوا إلى الفراِر

 أَخَذْتُهم ُهناَك الرِّْعدُة7
  .وَتَوجَّعوا آاّلتي َتِلُد

 ِبریٍح شرقيٍَّة أنَت یا رب8ُّ
  . حطَّْمَت السُُّفَن العظيمَة

 ِمثَلما َسِمْعنا رأینا9
 في مدینِة الّربِّ القدیِر،

  .في مدینِة إلِهنا
  .ى األبِداُهللا ُیَثبُِّتها إل

 ذَآْرنا َرحَمتَك یا اُهللا10
  .في داِخل َهيكِلَك

 سِمَك التَّهليُل لَك ِمثَل ا11
 َیِصُل الى أقاصي األرِض،

  .ویميُنَك َمملوءٌة بالَعدِل
 فلَيفَرْح جَبُل ِصهَيوَن12

  ولَتبَتِهـْج ُمُدُن َیهوذا
  .ألجِل َأحكاِمَك أیُّها الّربُّ

 روا َحوَلها،ُطوُفوا ِبصهَيوَن وُدو13
  .وُعدُّوا األبراَج اّلتي فيها

 َتَطلَُّعوا ِبقلوِبُكم إلى ُحصوِنها14
 وَتَمعَُّنوا جيِّدًا في ِقالِعها

 ِلُتْخِبروا الجيَل اآلتي
 أنَّ اَهللا هَو إلُهنا مدى الدَّهِر،15

   . هادینا وهَو إلى األبِد
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  نجاح األشرار إلى أین؟

 :   مزموٌر ِلَبني ُقوَرَح.نِّيَنِلكبـيِر الُمَغ١
 ، إسمعوا هذا یا جميَع الشُّعوِب2

 أصغوا یا جميَع أهِل الدُّنيا،
 األشراِف والُوَضعاِء جميعًا،3

  .واألغنياِء والُبؤساِء على السَّواِء
 َفمي َینِطُق بالِحكمِة،4

  .وقلبـي یلَهُج بالَكالِم الُمبـيِن
 أِمـيُل ُأُذني إلى األمثاِل5
  .ُأوِضُح بالَكنَّاَرِة َمغزاهاو
 ِلماذا أخاُف في أّیاِم السُّوِء6

 حيَن ُیطاِرُدني وُیحيُط بـي
 َأَثَمٌة َیتَِّكلوَن على ثروِتِهم7

 وُیَهلِّلوَن ِلكثرِة ِغناُهم؟
 اإلنساُن ال یفَتدي نْفَسُه8

  .وال ُیَكفُِّر ِهللا َعنها
 ِفدَیُة النَّْفِس باِهظٌة9

 آافيًةوال تكوُن أبدًا 
  .ِلـَيحيا وال یرى الهاویَة10
 أال نرى الُحَكماَء َیموتوَن،11

 والَكسالى واألغبـياَء أیضًا َیبـيدوَن
 تارآيَن ثروَتُهم لآلخریَن؟

  ُبيوُتُهم إلى األبِد، ُقبوُرهم12
 مساِآُنُهم إلى جيٍل فجيٍل،
  . ولو َسمَّوا الُبلداَن بأسماِئِهم

  عظَمُة اإلنساِن ال تدوُم13
  .هَو ِمثُل البهاِئم اّلتي تهِلُك

 ، هذا طریُق الُمتكاِسليَن14
  . الرَّاضيَن بأقواِلِهم وآخرُة

 ُیساقوَن آالغَنِم إلى عاَلِم األمواِت،15
  .وُهناَك یرعاُهُم الموُت
  َینِزلوَن َتوًّا إلى القبِر

  تصيُر إلى الَبالِء، وصوَرُتُهم
  .لُهمویكوُن عاَلُم األمواِت َمسِكنًا 

 لكنَّ اَهللا یفَتدي حياتي،16
  .ِمْن یِد الموِت حيَن یأُخُذني

 ال َتَغْر إذا اغَتنى ِإنساٌن17
 وَعُظَم َمجُد َبيِتِه،

  فِعنَد موِتِه ال یأخُذ شيئًا18
  .وال یتَبُعُه إلى القبِر َمجُدُه

 ُیَهنُِّئ نْفَسُه في حياِتِه،19
 ویمَدُحها على ِطيـِب َعيِشِه،

 ُه یموُت وَیلَحُق آباَءُه،لِكن20َّ
  .وِمثُلُهم لن َیرى النُّوَر

 عَظمُة اإلنساِن ال ُتسِعُدُه،21
   .هَو ِمثُل البهائِم اّلتي تهِلُك
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  العبادة التي ترضي اهللا
 :  مزموٌر آلساَف١

  تكلََّم ودعا األرَض الّربُّ إلُه اآللهِة
  .ْن َمشِرِق الشَّمِس الى َمغرِبهاِم
 ِمْن ِصهَيوَن الُمكلََّلِة بالَجماِل2

  .أشرَق اُهللا عَلينا
  .إلُهنا یجيُء وال یصُمُت3

 ُقدَّاَمُه ناٌر آآلٌة،
  .سعيُرها یشتدُّ َحوَلُه

 ُینادي السَّماَء ِمْن َفوُق4
 : واألرَض حيَن َیدیُن شعَبُه

 اجمعوا لي َأتقيائي،«: یقوُل5
  .» القاطعيَن على الذَّبـيحِة َعهدي

 َفُتخِبُر السَّماواُت ِبــَعدِلِه،6
  .وبأنَُّه هَو الدَّیَّاُن

 اسمْع یا شعبـي فُأآلَِّمُكم،7
  .یا َبني ِإسرائيَل فأتَِّهَمُكم
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 أنا اُهللا إلُهُكم
 ال ُأعاِتُبُكم على ذباِئِحُكم،8

  .فُمحَرقاُتُكم أمامي ُآلَّ حيٍن
 ِمْن ُبيوِتُكم ُعجوًالال آُخُذ 9

  .وال ِمْن حظاِئِرُآم ُتيوسًا
 لي جميُع وحوِش الوْعِر10

  . وألوُف البهاِئم اّلتي في الِجباِل
 في َیدي ُآلُّ طيوِر الِجباِل،11

 ولي ُآلُّ حيواٍن في البرِّیَِّة
  .إْن ُجعُت فال ُأخبُرُآم12

  .لَي العاَلُم وُآلُّ ما فيِه
 يراِن،ال آُآُل لحَم الث13ِّ

  .وال َأشَرُب َدَم التُّيوِس
  ِهللا، وَقرُِّبوا الَحمَد ذبـيَحًة14

  .وُأوُفوا العليَّ ُنُذوَرُآم
 ُأدعوني یوَم الضِّيِق،15

  .»فُأَخلَِّصُكم فُتَمجُِّدوني
 : للشِّرِّیِر یقوُل اُهللا16
 ما لَك َتَتحدَُّث َعْن ُحقوقي«

 وَیتَلفَُّظ ِلساُنك ِبــَعهدي؟
 َت َأبَغضَت َمشوَرتيوأن17

  .وَطَرْحَت آالمي وراَءَك
 إذا رأیَت سارقًا صاَحْبَتُه،18

 وال ُتعاِشُر إالَّ الزُّناَة
 ُتطِلُق َفَمَك ِللشَّرِّ،19

  .وِلساُنَك یخَتِلُق الَمْكَر
  .َتجِلُس َفتـَتكلَُّم على أخيَك20

  .بِن ُأمَِّك وتفَتري على ا
 ،فَعلَت هذا وأنا ساآٌت َعنَك21

  . َفَظَنْنَت أّني ِمثُلَك
 لِكنِّي اآلَن ُأعاِتُبَك،

  .وُأعدُِّد خطایاَك أماَم عيَنيَك
 فَهموا یا َمْن ینَسوَن اَهللا، فا22

  .ِلئالَّ ُأَمزَِّقُكم وال ُمنِقَذ
 الَحمُد هَو الذَّبـيحُة اّلتي ُتَمجُِّدني،23

  .» ُأریِه خالصي وَمْن َقوََّم طریَقُه
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  خاطئ یطلب المغفرة وتجدید القلب

 :  َمزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّين١
  . ِعنَدما جاَءُه ناثاُن النبـيُّ ألنَُّه دَخَل على ِبْتَشَبَع2
 إرَحْمني یا اُهللا ِبَرحمِتَك،3

  .وِبكثَرِة رأَفِتَك ُأمُح َمعاصيَّ
 ني َجيِّدًا ِمْن ِإْثمي،إغِسْل4

  .وِمْن خطيَئتي َطهِّْرني
 أنا عاِلٌم ِبَمعاصيَّ،5

  .وخطيَئتي أمامي ُآلَّ حيٍن
 إليَك َوحَدَك َخِطئُت،6

  .وأماَم عيَنيَك َفعْلُت الشَّرَّ
 أنَت صاِدٌق في أقواِلَك،
  . وُمبرٌَّر في الُحْكِم عليَّ

 وأنا في اإلْثم ُوِلْدُت،7
  .حِبَلت بـي ُأمِّيوفي الخطيئِة 

  إحَفْظ َحقََّك في أعماقي8
  . وَعرِّْفني أسراَر الِحكمِة

  فأطُهَر، َطهِّرني بالزُّوفا9
  . واغِسْلني فأبـيضَّ أآثَر ِمَن الثَّلِج

 ، َأسِمْعني ُسُرورًا وفَرحًا10
  . فَتبَتِهـَج ِعظامي اّلتي سَحْقَتها

 أحُجْب وجَهَك َعْن خطایاي،11
  .لَّ آثاميْمُح ُآ وا

 قلبًا طاهرًا ُأخُلْق ِفـيَّ یا اُهللا12
  .وروحًا جدیدًا آوِّْن في داخلي

 ، ال تطَرْحني ِمْن أماِم وجِهَك13
  . ِمنِّي وال تنَزْع روَحَك الُقدُّوَس

 ُردَّ لي ُسروري ِبـخالِصَك،14
 وأرِسْل روَحَك فَتسُندني

 ویعَلُم الُعصاُة ُطُرَقَك،15
  .َك یرِجعوَنوالخاِطئوَن إلي

  یا اُهللا، َنجِّني ِمَن الدِّماِء16
  .أیُّها اإللُه ُمَخلِّصي
  .فُيَرنَِّم ِلساني بَعدِلَك

 إفَتْح َشَفَتيَّ أیُّها الّرب17ُّ
  .فَيجوَد َفمي بالتَّهليِل لَك

 أنَت ِبذبـيحٍة ال ُتَسرُّ،18
  .وِبُمحَرقٍة إذا قدَّمُتها ال ترَضى

  روٌح ُمنَكِسرٌة،ذبـيحتي لَك یا اُهللا19
  .والقلُب الُمنكِسُر الُمنَسِحُق ال تحَتِقُرُه

 أحِسْن برضاَك إلى ِصهَيوَن،20
 بِن أسواَر ُأوُرشليَم، وا

 ، فُتَسرَّ ِبذباِئـَح صاِدقٍة21
 ، ِبُمحَرقٍة وتقِدمٍة تامٍَّة

   .ِبــُعجوٍل ُتَقرَُّب على مذَبِحَك
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  عقاب الجّبار الشریر

 :  ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن نشيٌد لداُوَد١
جاَء داوُد «:  وقاَل لشاُوَل ِعنَدما جاَء َدواُغ اآلدومي2ُّ

  .»إلى َبيِت أخيماِلَك
 ِلماذا َتتَهلَُّل بالشَّرِّ أیُّها الَجبَّاُر،3

 وِبرحمِة اِهللا تكُفُر نهارًا وليًال؟
  اإلْثَم،یخَتِلُق ِلساُنَك4

  .وَآموسى َمسنونٍة یعمُل بالمْكِر
 ُتِحبُّ الشَّرَّ أآثَر ِمَن الَخيِر،5

  .والَكِذَب أآثَر ِمْن آالِم الصِّْدِق
 ُتِحبُّ ُآلَّ آالٍم ُمهِلٍك،6
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  .یا صاحَب اللِّساِن الماِآِر
  .اُهللا ُیَحطُِّمَك إلى األبِد7

 ُیهِلُكَك وُیزیُلَك ِمْن َمسِكِنَك،
  .ُعَك ِمْن أرِض األحياِءویقَتِل

 فيَرى الصِّدِّیقوَن ویخافوَن،8
 : ویضحكوَن عَليَك قاِئليَن

  .ها رجٌل ال َیتَحصَُّن باِهللا«9
  .َیتِِّكُل على آثَرِة ِغناُه
  .»وَیعَتزُّ باتِّباِع أهواِئِه

 وأنا َآزیتونٍة خضراَء10
  .َمغروسٍة في َبيِت اِهللا
 يِةأتَِّكُل على َرحمِتِه الباق
  .ِمَن اآلَن وإلى األبِد

 أحَمُدَك یا ربُّ ُطوَل األّیاِم11
 على ما عِملَت ِمَن األعماِل،
 وأرجو اسَمَك ألنَُّه صاِلـٌح

   .ِعنَد اّلذیَن یتَّقوَنَك
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  المؤمنون وسط عالم فاسد

 : نشيٌد ِلداَوَد . ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن على العوِد١
  .» ال إلَه«: قاَل الجاهُل في قلِبِه2

 َفَسدوا وَرَجسوا ِبـَجوِرِهم،
  .وما ِمْن أحٍد یعَمُل الَخيَر

 اُهللا ِمَن السَّماِء ُیشِرُف على البَشِر3
  .ِلـيرى هل ِمْن عاِقٍل یطلُب اَهللا

 رتدُّوا ُآلُُّهم وَفَسدوا جميعًا ا4
 َر،وما ِمْن أحٍد یعَمُل الَخي

  . آالَّ، وال واحٌد
 أال یفَهُم اّلذیَن یفَعلوَن اإلْثَم5

 ویأُآلوَن شعبـي آما ُیؤَآُل الخبُز،
 وباِهللا ال یعَتِرفوَن؟

  یستولي عَليِهم، ليَت الرُّعَب حيُث ال ُرعٌب6
  ألنَّ اَهللا ُیَفتُِّت ِعظاَم الخاِئنيَن

  . ألنَّ اَهللا َرَفَضُهم وُهم ُیخَزوَن
  . ِصهَيوَن خالَص ِإسرائيَلليَت ِمْن7

  حيَن َیُردُّ اُهللا شعَبُه ِمَن السَّبـِي
   .یـبَتِهـُج یعقوُب، یفَرُح ِإسرائيُل
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  نداء المضطهدین
 :  نشيٌد ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن على القيثارِة١
داوُد ُمخَتِبـٌئ «: َل وقالوا لشاُو ِعنَدما جاَء َبنو ِزیٍف2

  .»ِعنَدنا
 سِمَك یا اُهللا، َخلِّْصني ِبا3

  .وِبـَجَبُروِتَك َأحِسْن إليَّ
 إسَتِمْع صالتي یا اُهللا،4

  .وأصِغ إلى َآالمي
  قاموا عليَّ، الُغَرباُء5

 والطُّغاُة یطُلبوَن حياتي،
  .وال یحِسبوَن ِحسابًا ِهللا

  .لِكنَّ اَهللا نصيٌر لي6
  . ِلحياتي َسَنٌدالّربُّ 

 َیُردُّ الشَّرَّ على الثَّاِئریَن علي7َّ
  .وُیسِكُتُهم ألماَنِتِه لي

 أذَبُح لَك یا ربُّ ِبَسخاٍء،8
  .سَمَك أل نَُّه صالٌح وَأحَمُد ا

 أنَقذَتني ِمْن ُآلِّ ضيٍق،9
   .وِبأعدائي َشِمَتت عيني
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  مؤمن خانه صدیقه
 :  نشيٌد ِلداُوَد. ِلكبـيِر الُمَغنِّين على القيثارِة١
 أصِغ یا اُهللا إلى صالتي،2

  .وال تـَتغاَض َعْن َتَضرُّعي
  .سَتِجْب لي َأنِصْت إليَّ وا3

 أروُد ُمسِرعًا وأهيُم على وجهي
  .هَربًا ِمْن صوِت الَعُدوِّ وَجوِر األشراِر4

 یجِلُبوَن عليَّ الشَّقاَء
  .ُدوَن عليَّ غاِضبـيَنویحُق

 قلبـي یتَوجَُّع في داخلي،5
  .وأهواُل الموِت وقَعت عليَّ

 الخوُف والَفَزُع َحالَّ بـي،6
  .سَتوَلت عليَّ والرَّعشُة ا

 ليَت لي َجناحًا آالحمامِة،«: فأقوُل7
  .فأطيَر بعيدًا وأستریَح

 أبَتِعُد في َطيراني هاِربًا،8
  .وفي البرِّیَِّة أبـيُت

 ُهناَك ُأسِرُع إلى النَّجاِة9
  .»ِمَن الزَّوابِع والرِّیاِح والعاصفِة

  أعدائي، َفرِّْق یا ربُّ ألِسنَة10
 فالُعْنُف والِخصاُم رأیُتُهما في المدینِة،

 یطوفاِن بأسواِرها نهارًا وليًال،11
  .وفي داِخِلها األْثُم والَفساُد

 الظُّْلُم َیُعمُّ أوساَطها12
  .لَمكُر ال یتُرآاِن ساحاِتهاوالِغشُّ وا

 ، ال العدوُّ ُیعيُِّرني فَأحَتِمل13
 وال الُمبِغُض یَتَجبَُّر عليَّ فأخَتِبـُئ،

 بل أنَت یا َمْن ساَویَتُه بـي14
  .وآاَن َأليفي وصدیقي الحميَم

 مَعُه آانِت الِعشَرُة تحلو،15
  . في َبيِت ِإلِهنا والتََّمشِّي مَعُه

  َأعدائي، وُتَسُيباِغُت الم16
 فَيهِبطوَن أحياًء الى عاَلِم األمواِت،

  . ألنَّ الشَّرَّ في َوَسِط َمساِآِنِهم
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 أمَّا أنا فإلى اِهللا أصُرُخ17
  .والّربُّ اإللُه هَو اّلذي ُیَخلُِّصني

  مساًء وصباحًا وُظهرًا18
  .أشكو وأنوُح فَيسَمُع صوتي

 قتربوا یفتدیني بسالٍم إذا ا19
  .ثرٍة َحولي بَك ووقفوا

 اُهللا الجالُس ُمنُذ األَزِل20
 یسَمُع لي َفُيِذلُُّهم،
 ألنَّ ال َعهَد لُهم،

  .وال ُهم َیخافوَن اَهللا
  رفيقي رفَع یَد العداوِة21

 على ُمسالميِه فأَخلَّ ِبــَعهِدِه
 آالُم َفِمِه ألَيُن ِمَن الزُّبدِة،22

  .وفي قلِبِه یكُمُن الِحْقُد
 قُّ ِمَن الزَّیِت،َآِلماُتُه أَر

  .وهي سيوٌف َمسلولٌة
  وهَو َیعوُلَك أْلِق على الّربِّ َهمََّك23

  .وال َیَدُع الصِّدِّیَق َیضَطِرُب إلى األبِد
  .أنَت یا اُهللا ُتوِرُدهم ُجبَّ الهالِك24

 رجاُل الدِّماِء والَمْكِر ال یسَعدوَن بأّیاِمِهم،
   .أمَّا أنا فعَليَك أَتَوآَُّل
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  اإلتكال على اهللا في الضيق
الحمامُة على « على َلحِن أغنيِة .ِلكبـيِر الُمَغنِّين١

 نشيٌد ِلداُوَد ِعنَدما أخذُه الِفلسطيُّوَن .» األشجاِر البعيدِة
 : في َجتَّ

  .َتَحنَّْن یا اُهللا فالنَّاُس ُیعادوَنني2
  .ني ُآلَّ یوٍم وُیضایقوَننيُیحاِربوَن

 الثَّاِئروَن ُیعادوَنني نهارًا وليًال،3
  .وما أآثَر اّلذیَن ُیحاِرُبوَنني

 في یوِم خوفي َأیُّها العلـيُّ،4
  .أنا عَليَك أَتَوآَُّل

 ُأَهلُِّل ِهللا على َآالِمِه،5
 وعَليِه أَتوآَُّل وال أخاُف،
 فالبَشُر ماذا یفَعلوَن لي؟

 ، ًال ُیَحرِّفوَن َآالمينهارًا ولي6
 وجميُع أفكاِرِهم عليَّ للشَّرِّ،

 َیجوروَن عليَّ ویكُمنوَن لي7
  .وُیراِقبوَن ُخُطواتي ِلـيقُتلوني

 ، فجاِزِهم یا اُهللا على إْثِمِهم8
  .وفي غَضِبَك أخِضِع الشُّعوَب

 أنَت عليٌم بما بـي،9
  . وها دموعي أماَمَك
 أما هَي في ِحساِبَك؟

 دُّ أعدائي یوَم أدعوَك،یرَت10
  .فأعِرُف یا اُهللا أنََّك معي

 ُأَهلُِّل ِهللا على َآالِمِه،11

  .أهلُِّل للّربِّ على آالِمِه
 على اِهللا توآَّلُت وال أخاُف،12

 فاإلنساُن ماذا یفَعُل لي؟
 عليَّ ُنذوٌر لَك یا اُهللا،13

 سُأوفيها ذبائَح َحمٍد لَك،
 وِت،ألنََّك نجَّيتني ِمَن الم14

 وُصْنَت ِرجَليَّ ِمَن الزََّلِل،
 حّتى أسيَر أماَمَك یا اُهللا

   .في نوِر الحياِة
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  اهللا حماني

»   . . .ال ُتهِلك« على َلحِن أغنيِة .ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 :  ِلداُوَد ِعنَدما هرَب ِمْن أماِم شاُوَل في المغارِة

  یا اُهللا تَحنَّْن،تَحنَّْن2
 حَتَميُت، ألنِّي ِبَك ا

 في ِظلِّ َجناحيَك أحتمي
 إلى أْن تعُبَر العواِصُف

 إلى اِهللا العلـيِّ أصُرُخ،3
  .الى اِهللا الُمْفِضِل عليَّ

 ُیرِسُل ِمَن السَّماِء وُیَخلُِّصني،4
  . وُیَعيُِّر اّلذیَن ُیعادوَنني
  .اُهللا ُیرِسُل َرحمَتُه وَحقَُّه

 أضَطِجُع َبيَن أعداٍء لي5
  .آُأسوٍد تلَتِهُم البَشَر

 أسناُنُهم ِرماٌح وِسهاٌم
  .وألِسنُتُهم ِحراٌب َمسنوَنٌة

 إرتِفْع على السَّماواِت یا اُهللا،6
  .وليكْن َمجُدَك على ُآلِّ األرِض

 نَصُبوا َشرآًا ِلُخطواتي7
  . فخًّا للقضاِء عليَّ

 وحَفروا في طریقي ُحْفرًة،
  .ُهم سَقطوا فيهالِكنَّ
  في اإلیماِن، قلبـي ثابٌت8

 !قلبـي ثابٌت یا اُهللا
  .ُأنِشُد وُأرتُِّل لَك

 أفيقي یا نْفسي،9
  أِفْق یا عوُد ویا َآّنارُة

  .ُألوِقَظ السََّحَر
 أحَمُدَك في الشُّعوِب یا ربُّ،10

  .وأرتُِّل لَك في األَمِم
 َعُظَمت إلى السَّماواِت َرحمُتَك،11
  .لى الُغيوِم أماَنُتَكوإ

 رَتِفْع على السَّماواِت یا اُهللا، ا12
   . ولَيُكْن َمجُدَك على ُآلِّ األرِض
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  اهللا وحده یدین
 » . . .ُأغنيِة ال ُتهِلك« على لحِن .ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١

 : ِلداُوَد
 ، ّكاُمأَحقًّا تنِطقوَن بالَعدِل یا ح2
 ؟ الستقامِة ُتقاضوَن َبني آدَم وبا
 بل أنُتم َتُجوروَن في ُقلوِبُكم،3

  . الظُّْلَم في األرِض وبأیدیُكم ُتَوزِّعوَن
  .یزوُغ األشراُر ِمَن الرَِّحِم4

  . َیِضلُّوَن ویكذبوَن ُطوَل حياتِهم
 لُهم َسمٌّ آسمِّ الَحيَِّة،5

 آأفعى صّماَء تُسدُّ أُذَنها،
 سَمُع صوَت الُحواِة،فال ت6

  .وال ِسْحَر ساحٍر ماهٍر
  .یا اُهللا حطِّْم أضراَس الكاِفریَن7

  .هشِّْم أسناَنُهم في أفواِهِهم یا ربُّ
  .َدْعُهم َیضَمِحلُّوَن آمياٍه جاریٍة8

  . وُیداسوَن ویُزولوَن آالُعْشِب
 َدْعُهم َیضَمِحلُّوَن آالَحَلزوِن وهَو ماٍش،9

  .َیَروَن الشَّمَسوآالطَّرِح فال 
  آالشَّوِك األخضِر والياِبِس، ولَيحَترقوا10

  .قبَل أْن تشُعَر بِه الُقدوُر
 یفَرُح الَبريُء إذا َشِهَد االنِتقاَم11

  .ویغِسُل قدميِه ِبَدِم الشِّرِّیِر
 َحقًّا ُینَصُف البريُء،«: فُيقاُل12

   .»ففي األرِض إلٌه ُیقاضي البَشَر
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  جِّني یا اهللا واحِمنين
 » . . .ال ُتهِلك« على لحِن ُأغنيِة .ِلكبـير الُمَغنِّيَن١

ِلداُوَد ِعنَدما أرسَل شاُوُل ُرُسًال ُیراقبون َبيَتُه 
 :  ِلـَيقُتلوُه

 نجِّني ِمْن أعدائي یا اُهللا،2
  .حِمني ِمَن القاِئميَن عليَّ وا
 نجِّني ِممَّن یفَعلوَن اإلْثَم،3

  .یسُفكوَن الدِّماَء خلِّْصنيوِممَّْن 
 ُهم یكمُنوَن ِللَفْتِك بـي،4

  .وَیجوروَن عليَّ وُهم أشدَّاُء
 ال معِصيَة لي وال خِطيئَة یا ربُّ،

  .وما أذَنبُت فَبادروا وَتَأهَّبوا5
 نُظْر، فُقْم إلى ِلقائي وا

  .أیُّها الّربُّ القدیُر إلُه ِإسرائيَل6
 ِمَأِفْق وعاِقْب جميَع األَم
  .وال ترحْم أيَّ غاِدٍر أثيٍم

 یرِجعوَن مساًء وینَبحوَن آالِكالِب،7
  .ویطوفوَن في أنحاِء المدینِة

 أفواُهُهم یسيُل ِمنها اللُّعاُب،8
 وألِسَنُتُهم ُسيوٌف َبيَن أسناِنِهم،

 »؟ ما ِمْن أحٍد یسمُع«: یقولوَن

 وأنَت یا ربُّ تضَحُك عَليِهم9
  .َمِموتسَتهِزُئ ِبـجميِع األ

 ، إليَك ُأساِرُع یا ِعزَّتي10
  .ألنََّك یا اُهللا ملجأي

  َتتَقدَُّمني إلى الِقتاِل ِبرحمِتَك11
  .َفُتریني هزیمَة الثَّائریَن عليَّ

 ال تقُتْلُهم ِلئالَّ ینسى شعبـي،12
 صَرْعُهم، بل َفرِّْقُهم ِبُقدَرِتَك وا

  .أیُّها الّربُّ ُترَسنا
 ، ِبَكالِم ِشفاِهِهم،َخِطئوا بأفواِهِهم13

 فَدْعُهم ُیْؤَخُذوَن ِبـحباِئِل ِآبریاِئِهم
  .للشَّتاِئِم واألآاذیـِب اّلتي بها َینِطقوَن

 أفِنِهم بَغيٍظ، أفِنِهم فال یكونوا،14
 ِلـيعرفوا إلى أقاصي األرِض،
  . أنَّ اَهللا سيٌِّد في َبيِت َیعقوَب

 یرِجعوَن مساًء وَینَبحوَن آالِكالِب15
  .طوفوَن في أنحاِء المدینِةوَی

 ینَتِشروَن باحثيَن َعِن الُقوِت،16
  . فال یشَبعوَن وال َیهنأوَن

 وأنا ُأنِشُد ِلِعزَِّتَك،17
 وُأرنُِّم في الصَّباِح ِلَرحمِتَك،

 ألنََّك ُآنَت ملجًأ لي،
  .ومالذًا في یوِم ضيقي

 أرتُِّل لَك یا ِعزَّتي،18
 ألنََّك یا اُهللا ملَجأي،

   .هي اّلذي یرَحُمنيإل
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  صالة بعد الهزیمة

 . نشيٌد لداُوَد. على مقاِم السَّوسِن.ِلكبـير الُمَغنِّيَن١
 وصوبَة،  ِعنَدما حارَب آراميِّـي النَّهریِن2 .للتَّعليم

فرجَع یوآُب وضرَب اثني عَشَر ألفًا ِمَن األدوميِّيَن 
 :  الِمْلِحفي وادي 

  .َخَذْلتنا یا اُهللا وبدَّْدَتنا3
  .ُآنَت غاِضبًا َفُعْد إلينا

 زلَزلَت األرَض وآَسْرَتها،4
  .فاجُبْر َآْسَرها ألنَّها ُمتَزعِزعٌة

 أَریَت شعَبَك الشَّداِئَد،5
 ، وَسَقيَتنا حّتى الُثمالِة

  أعِط ِلخاِئفيَك إشارًة6
  . ليهُربوا ِمْن وجِه ساِلِبيِهم

 َخلِّْصنا ِبَيميِنَك وأِعنَّا،7
  .فَيخُلَص اّلذیَن ُنحبُُّهم

 :  قاَل اُهللا في َمقِدِسِه8
 ، ِبــُغبَطٍة أقِسُم شكيَم«

  .وأقيُس وادي ُسكُّوَت
  .لي َجلعاُد ولي مَنسَّى9

  .أفرایُم ُخوَذتي وَیهوذا َصولجاني
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  َمغَسَلتي، وعلى أدوَم ُموآُب10
 ، يُألقي أنا الّربُّ ِحذائ

  .» نتصاري وعلى فِلسطيََّة ُهتاَف ا
 َمن یقوُدني إلى المدینِة الحصينِة؟11

 َمْن َیهدیني َبعُد إلى أدوَم؟
 أَحقًّا َخَذْلَتنا یا اُهللا،12

 وما ُعْدَت تخُرُج مَع جيوِشنا؟
 ُآْن نصيرًا لنا في الضِّيِق،13

  .فَعَبثًا ُیَخلُِّصنا البَشُر
 ،باِهللا ُنقاِتُل ِببسالٍة14

   . وهَو یدوُس أعداَءنا
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  أسكنِّي في جوارك

 :  ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن على القيثارِة١
 إسمْع یا اُهللا َصيَحتي،2

  .وأنِصْت إلى صالتي
 ِمْن أقاصي األرِض أدعوَك،3

  .نكسَر قلبـي إذا ا
  إهِدني إلى صخرٍة عاليٍة

 َك أنَت ِحمايألن4َّ
  .وِحصٌن َمنيٌع في وجِه الَعُدوِّ

 أسِكنِّي في ِجواِرَك ُطوَل الحياِة5
  . فأحتمَي ِبِستِر َجناَحيَك

 َقِبْلَت یا اُهللا ُنذوري6
  . سَمَك وأعَطيَتني ميراَث َمْن یخاُف ا

 أِطْل أّیاَم الَمِلِك یا ربُّ،7
  .جَعْل ِسنيَنُه مَدى األجياِل وا
 َدى الدَّهِر أماَم اِهللا،یجِلُس م8

  .والرَّحمُة والَحقُّ َینُصراِنِه
 فأَرتَِّل السِمَك ُطوَل الحياِة،9

   .ویومًا فيومًا ُأوفي ُنذوري
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  الرب راحتي وملجأي الوحيد

 :  مزموٌر ِلداُوَد.  تلحيُن َیدوثوَن.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 إلى اِهللا ترتاُح نْفسي،2

  .وِمنُه وحَدُه خالصي
  خالقي هَو وُمَخلِّصي3

  .وملجأي فال أَتَزعَزُع
 إلى متى تهُجموَن جميعًا4

 على إنساٍن ِمْثلي ِلَتهِدموه؟
 وما هَو إالَّ حائٌط ماِئٌل،
  .أو آجداٍر یكاُد ینهاُر

 َیتآمروَن إلسقاِطِه َعْن َمقاِمِه،5
  . ِبكالِم الَكِذِبویجدوَن ُسرورًا

 ُیبارآوَنُه بأفواِهِهم َعَلنًا

  .وفي قلوبهم َیلَعنوَنُه
 إلى اِهللا ترتاُح نْفسي،6

  .وِمنُه وحَدُه رجائي
 خاِلقي هَو وُمَخلِّصي7

  .وملجأي فال أَتَزعَزُع
 ِعنَد اِهللا خالصي وَمْجدي،8

  .وفي ِعزَِّة اِهللا َصخَرتي وُمحَتماي
 یُّها الشَّعُب،تَوآَُّلوا عَليِه أ9

 وافَتحوا قلوَبُكم لُه،
  .ألنَُّه ملجٌأ لنا ُآلَّ حيٍن

  .نْفَخُة ِریٍح َبنو آدَم10
  .آالذُّباِب َبنو البَشِر

 في الموازیِن َتشيُل ِآفَُّتُهم
  .فُهم جميعًا أخفُّ ِمْن َنسَمٍة

 ال َتتَِّكلوا على الظُّْلِم،11
  .وباالختالِس ال تكِسبوا

 رَوُتُكم،إذا آُثرْت ث
  .فال َتِمْل قلوُبُكم إليها

 تكلََّم اُهللا مرًَّة ومرََّتيِن،12
 َفَسِمْعُت أنَّ الِعزََّة ِهللا،

 وأنَّ الرَّحمَة لَك یا ربُّ،13
   . َفُتجازي اإلنساَن ِبـحَسِب عَمِلِه
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  رحمتك خير من الحياة
 :   ِعنَدما آاَن في برِّیَِّة َیهوذامزموٌر ِلداُوَد١
 یا اُهللا، إلهي أنَت، وإليَك ُأَبكُِّر،2

  .فإليَك تعَطُش نْفسي
 جَسدي َیتوُق إليَك

  . قاحلٍة یابسٍة ال ماَء فيها آأرٍض
 َدعني أشاِهدَك في َمقدِسَك،3

  .ألرى ِعزََّتَك وَمجَدَك
  .َخيٌر ِمَن الحياِة َرحمُتَك4

 ِن لَك،شفتاَي ُتَسبِّحا
  .ومَدى حياتي ُأباِرُآَك5
  .  أرَفُع للصَّالِة آفَّيَّ سِمَك وبا
  ُتشِبــُعني آما ِمْن طعاٍم َشهي6ٍّ

  .َفُترنُِّم شفتاَي وُیَهلُِّل َفمي
 إذا َذَآرُتَك على ِفراشي،7

 وفي اللَّيالي َلَهْجُت ِبَك،
 فألنََّك ُآنَت َنصيرًا لي،8

  .وفي ِظلِّ َجناَحيَك ُأرنُِّم
 َتَعلََّقت نْفسي ِبَك،9

  .فَيِمـيُنَك تسُنُدني
 واّلذیَن یطلبوَن الشَّرَّ لي10

  . َینِزلوَن إلى أساِفِل األرِض
 ُیدَفعوَن إلى َیِد السَّيِف،11

  .ویكونوَن فریسًة للثَّعاِلِب
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 أمَّا الَمِلُك فَيفَرُح ِباِهللا،12
  َیتَهلَُّل، وُآلُّ َمْن یحِلُف بِه

   .كاِذبـيَن ُتَسدُّوأفواُه ال
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  اهللا یحطم ألسنة السوء

 :  مزمور ِلداُوَد. . .ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 سَمْعني یا اُهللا حيَن أشكو ا2

  .حفْظ حياتي وِمْن َهوِل الَعُدوِّ ا
 ُأسُترني ِمْن ُمؤاَمرِة األشراِر3

  . یفَعلوَن اإلْثَموِمْن َعجيِج اّلذیَن
 َیِسنُّوَن َألِسَنَتُهم آالسَّيِف4

 وُیَسدِّدوَن ِسهاَمُهم َآالمًا ُمرًّا
 لَيرموا البريَء ِمْن مكاِمِنِهم،5

  .َیرموَنُه َبْغتًة وال َیخافوَن
 ُیشجِّعوَن أنُفَسُهم على الشَّر6ِّ

 وَیتشاوروَن أیَن َیْطُمروَن ِفخاَخُهم،
 »؟ ى َیراهاَمْن یا ُتر«: قاِئليَن

 ُیْخفوَن َجراِئَمُهم بمهارٍة،7
 وَعَبثًا یـبحُث الباِحثوَن،

  .فباطُن اإلنساِن وقلُبُه عميقاِن
 فَيرميهِم الّربُّ ِبَسْهٍم،8

  .وِبَضَرباِتِه ُیباِغُتُهم
 ِلساُنُهم یكوُن َعْثرًة لُهم،9

  .وُآلُّ َمْن َیراهم ُیَندُِّد ِبِهم
 فَيخاُف البَشُر ُآلُُّهم10

 وُیَحدُِّثوَن ِبما َعِمَل اُهللا
  .وَیتَِّخذوَن ِمْن َعمِلِه ِعْبَرًة

 یفَرُح الصِّدِّیُق ویحَتمي بالّربِّ،11
   .ویَتَهلَُّل ُآلُّ ُمسَتقيِم القلِب
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  شكر هللا على خيراته
 : ٌة ُأغني. مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 ،  یدوُم التَّهليُل لَك في ِصهَيوَن2

  .ولَك یا اُهللا ُتوَفى النُّذوُر
 إليَك یا سميَع الدُّعاِء3

  .یجيُء جميُع البَشِر
 آثاُمنا تَجبََّرت عَلينا،4

  .وَمعاصينا أنَت ُتكفُِّر َعنها
 َهنيئًا ِلمْن تختاُرُه یا رب5ُّ

  .وُتَقرُِّبُه ِلـيسُكَن ِدیارَك
 ا ِمْن َخيراِت بـيِتَك،أشِبــْعن

  .َخيراِت َهيكِلَك الُمقدَِّس
 باألعماِل الرَّهيـبِة العادلِة6

  .ُتعيُننا یا اُهللا ُمَخلِّصنا
 ُسكَّاُن أقاصي األرِض َیتَِّكلوَن عَليَك،

  . وسكَّاُن الِبـحاِر البعيدِة
 یا ُمَثبَِّت الِجباِل ِبُقْدَرِتِه7

  .والُمتَِّزَر بالَجبروِت وحَدَك
 الُمهدَِّئ عجيَج الِبـحاِر،8

  .عجيَج أمواِجها وضجيَج األَمِم
  آیاِتَك، سكَّاُن األقاصي یخافوَن9

  .وَمطاِلـُع الصُّبِح والمساِء ُترنُِّم لَك
 َتَعهَّْدَت األرَض وَسَقيَتها،10

  .وأغَنيَتها باِهللا آثيرًا
 ، مألَت سواقَيها مياهًا
  .هافُتَهيُِّؤها ِلُتخِرَج ِغالَل

 تروي أتالَمها وُتَسوِّي أخادیَدها،11
  .وباألمطاِر ُتَطرِّیها وُتباِرُك َنْبَتها

 ُتكلُِّل السَّنَة ِبَطيِّباِتَك،12
  .وِممَّا ُتطِعُمنا یسيُل الدََّسُم

 مراعي البرِّیَِّة َتمَتِلـُئ ِخْصبًا،13
  .والتِّالُل َتتَِّزُر ِبالبهجِة

 الُمروُج تكَتسي َغَنمًا،14
 واألودَیُة تكَتسي بالِحنطِة،
   .فيهِتُف الجميُع وُینِشدوَن
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  اهللا یخلصنا فنشكره
 :  مزموٌر. نشيٌد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١

 !إهِتفوا ِهللا یا جميَع األرِض
 ، سِمِه رتِّلوا ِلَمجِد ا2

  . وَهلِّلوا ِلَمجِده تهليًال
 !ما أرهَب أعماَلَك«: َلهقولوا 3

  أعداُؤَك ِلعظيِم ِعزَِّتَك یَتذلَُّل
  .جميُع األرِض تسُجُد لَك4

  .»سِمَك ُترتُِّل لَك، ُترتُِّل ال
  .تعاَلوا انُظروا أعماَل اِهللا5

  .ما أرَهَب صناِئَعُه ِللبَشِر
 حوََّل البحَر إلى َیَبٍس،6

  . وباألرجِل َعَبَر آباُؤنا النَّهَر
 َك َفِرْحنا بِهُهنا
  .ُمَتسلِّطًا أبدًا ِبـَجَبُروِتِه7

 عيناُه ُتراِقباِن األَمَم،
  .فال َیتشامُخ الُمَتَمرِّدوَن

 بارآوا إلَهنا أیُّها الشُّعوُب8
  .سَمعوا صوَت التَّهليِل وا
 هَو اّلذي أبقانا في الحياِة9

 وَمنَع أقداَمنا َعِن الزََّلِل،
 َتناألنََّك یا اُهللا َجرَّْب10

  .َوَمحَّْصتنا تمحيَص الِفضَِّة
  أنَت أوَقعَتنا في الِمصيدِة11

  . على ُظهوِرنا وألَقيَت ِعْبئًا
  أرآبَت ُأناسًا على ُرُؤوِسنا12
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 َفدَخْلنا النِّيراَن والمياَه،
  . ولكْن إلى الرَّخاِء َأخَرجَتنا

 سأدُخُل بـيَتَك بالُمحَرقاِت13
 وأوِفـيَك یا ربُّ ُنُذورًا

 َتلفََّظت بها شفتاَي14
  .وَنَطْقُت ِبها في الضِّيِق

 : ُمحَرقاٌت سمينٌة ُأصِعُدها لَك15
 آباٌش راِئحُتها َبُخوٌر،
  .وُأقدُِّم بَقرًا مَع ُتيوٍس

 سَمعوا یا خاِئفي اِهللا، َتعاَلوا ا16
  .فُأخِبَرُآم ِبما َعِمَل لي

 ِبَفمي َصَرخُت إليِه،17
  .وَعظَّمُتُه ِبِلساني

 لو َفكَّرُت باإلْثِم في قلبـي18
  .لما َسِمَع اُهللا لي

 لكنَّ اَهللا سِمَع لي19
  .وَأنَصَت إلى صالتي

 تبارَك اُهللا لم ُیهِمْل صالتي20
   .ولم َیُردَّ َرحَمَتُه عنِّي
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  األمم آلها تمدح اهللا
 : مزموٌر:  نشيٌد.لقيثارِةِلكبـيِر الُمَغنِّيَن على ا١
 َتحنَّْن یا اُهللا وباِرْآنا2

 ، وأِنْر ِبوجِهَك عَلينا
 َفيعِرَف أهُل األرِض طریَقَك3

  .وجميُع األَمِم خالَصَك
 یحَمُدك الشُّعوُب یا اُهللا،4

 یحَمُدك الشُّعوُب ُآلُُّهم،
  .ویفَرُح األَمُم وُیَرنُِّموَن5

 تدیُن الشُّعوَب باالسِتقامِة
  . هدي األَمَم في األرِضوَت
 یحَمُدَك الشُّعوُب یا اُهللا،6

  .یحَمُدَك الشُّعوُب ُآلُُّهم
 األرُض أعطت َغلََّتها،7

  .َفبارَآنا اُهللا إلُهنا
 بارَآنا اُهللا اّلذي تخَشُع َله8

   .جميُع أقاصي األرِض
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  مسيرة الرب إلى النصر

 : مزموٌر:  نشيٌد. ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 یقوُم اُهللا فيَتَشتَُّت أعداُؤُه2

  .ویهُرُب ُمبِغُضوُه ِمْن وجِهِه
 آما یَتَبدَُّد الدُّخاُن ُیَبدُِّدُهم،3

 وآما یذوُب الشَّْمُع أماَم النَّاِر
  .َیبـيُد األشراُر أماَم اِهللا

  .أمَّا األبراُر فيفَرحوَن4
  .ِبطوَن أماَم اِهللا وینَشِرحوَنیغَت
 !سِمِه أنِشدوا ِهللا وَرتِّلوا ال5

  .  للرَّاآِب في الَبراري َمهِّدوا
  .ْهِتفوا أماَمُه سُمُه فا الّربُّ ا

 أبو اليتامى وُمعيُن األراِمِل،6
  .هَو اُهللا في َمحلِِّه الُمقدَِّس

  بـيتًا، اُهللا ُیسِكُن الشَّریَد7
 ، إلى االنِفراِجوُیخِرُج األسرى 

  .أمَّا الُمَتَمرِّدوَن فَيسُكنوَن األرَض القاحلَة
  ُقدَّاَم شعِبَك ِعنَد ُخروِجَك8

 وُصُعوِدَك یا اُهللا في البرِّیَِّة
  وَقَطرِت السَّماُء رَتعَشِت األرُض ا9

  .ِمْن وجِهَك یا إلَه سيناَء
  .ِمْن وجِهَك یا اُهللا، إلَه ِإسرائيَل

 ًا أمَطرَت یا اُهللا،َخيرًا عميم10
  .  في َضعِفِه أنَت َقوَّیَتُه وشعُبَك

 رعيَُّتَك وَجَدت َمقامًا ُهناَك،11
  .وِبـجوِدَك یا اُهللا َهيَّأَت ِللَمساآيِن

 الّربُّ ُیعطي أمرًا،12
 : فيحِمُل الُبْشرى آثيروَن

  .الُملوُك وجيوُشُهم َیِفرُّوَن هاِربـيَن13
  .َن الغِنـيمَةَربَّاُت الُبيوِت َیقِسْم

 َیُقْمَن َبيَن الَحظاِئر آالَحماِئم14
 بأجِنَحِتها الَمْطليَِّة بالِفضَِّة

  .وریِشها الُمَوشَِّح ِبَنضيِر الذََّهِب
 ِعنَدما َشتََّت القدیُر ُملوآًا ُهناَك15

  . تساقَط الثَّلُج في َجبِل َصْلُموَن
 !، یا َجبَل الشُّموِخ َجبُل باشاَن16

 !شاَن، یا َجبَل األعاليَجبُل با
 لماذا یا ِقَمَمُه العاليَة،17

 زِدراٍء، َترُصدیَن َجبَل ِصهَيوَن با
 رتضاُه ُمقامًا لُه؟ واُهللا ا

 بل إلى األبِد یسُكُنُه الّربُّ؟
 بألوٍف ِمَن الَمرآباِت جاَء الّرب18ُّ

  . ِمْن سيناَء إلى المكاِن الُمقدَِّس
 ها الّربَُّصِعْدَت إلى الَعالِء أی19ُّ

 تقوُد أسراَك إلى األْسِر
  الُمَتَمرِِّدیَن عَليَك ِلَتقبَل ِجزَیَة

  .وتسُكَن ُهناَك أیُّها الّربُّ اإللُه
 تباَرَك الّربُّ اإللُه ُمَخلُِّصنا،20

  .یومًا فيومًا یحِمُل أعباَءنا
  .اُهللا لنا إلُه خالٍص21

  . الّربُّ السَّيُِّد ُیخِرُجنا ِمَن الموِت
 اُهللا یسَحُق ُرؤوَس أعداِئِه22

  الُمْمِعِن في آثاِمِه وَفْرَوَة رأِس
 ِمْن باشاَن ُأرِجـُع أعداَءَك،«: قاَل الّرب23ُّ

 وُأرِجُعُهم ِمْن أعماِق البحِر،
 َفَتغِسُل ِرجَليَك ِبدماِئِهم،24
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  .»فيما َتلَحُسها ألِسَنُة ِآالِبَك
 َتراَءت مواِآُبَك یا اُهللا،25

  .َمِلكي، في الَموِضِع الُمَقدَِّسیا اُهللا 
  الُمنِشدوَن في الُمقدِّمِة والعاِزفوَن َخْلَفُهم،26

  .وفي الوَسِط عذارى َینُقْرَن الدُّفوَف
 بارآوا اَهللا الّربَّ في الَمجاِمـِع،27

 ! یا َمْن ُهم ِمْن ُصْلِب ِإسرائيَل
 ُهناَك رؤساُء بنياميَن الصَّغيِر الضَّعيِف،28

  َیهوذا األِشدَّاُءورؤساُء 
  .ورؤساُء َزبولوَن وَنفتالي

  ِعزََّتَك، َأظِهْر یا اُهللا29
  .وأیِّْد یا اُهللا ما عِملَت لنا

 ِمْن َهيكِلَك في أوُرشليَم30
  .حيُث الُملوُك ُیَقدِّموَن لَك الهدایا

  إنَتِهِر البَقرَة الوحشيََّة31
  .والثِّيراَن والُعجوَل ِمَن الشُّعوِب

 ْت ُشعوبًا ُیَسرُّوَن ِبالحروِب،َشتِّ
  .َفيَتَذلَّلوَن لَك وُیقدِّموَن الِجزَیَة

 ، َسيأتيَك یا اُهللا أشراُف ِمْصَر32
  . إليَك وُتسِرُع ُآوُش بهدایاها

 أنِشدوا ِهللا یا َمماِلَك األرِض،33
 َرتِّلوا للّربِّ ُآلَّ التَّرتيِل،

  .للرَّاآِب في أعلى السَّماواِت القدیمِة34
  .، صوَت ِعزَِّتِه ها هَو ُیطِلُق صوَتُه

 ُأعُطوا الِعزََّة ِهللا،35
 فعلى ِإسرائيَل جالُلُه،

  .وفي الغيوِم ِعزَُّتُه
  .رهيـٌب هَو اُهللا في َمقِدِسِه36

 إلُه ِإسرائيَل هَو،
  .ُیَعزُِّز شعَبُه وُیَعظُِّمُه

   .َتبارَك اُهللا
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  قاستغاثة من أعماق الضي

 :  ِلداُوَد. ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن على ِستَِّة أوتاٍر١
 خلِّْصني یا اُهللا ألنَّ المياَه2

  .وَصَلت إلى َمناِفسي
 َغِرقُت في ُمسَتنقٍع عميٍق3

  .ال ُمسَتَقرَّ فيِه
 دَخْلُت إلى أعماِق المياِه،

  .والسَّيُل َغَمرني
 اخي وُبحَّ َحْلقي،أوَجَعني ُصر4

  .نتظاِر ِإلهي وَآلَّت عيناَي ِمن ا
 أآَثُر ِمْن َشْعِر رأسي5

  اّلذیَن ُیبِغضوَنني ِبال سَبٍب
 تعاَظَم اّلذیَن أسَكتوني،
 وُهم َأعدائي ِبــغيِر َحقٍّ،

  . وَجعلوني أعوُد َعمَّا لم أُقْلُه

 أنَت یا اُهللا تعِرُف حماَقتي6
 وآثامي ال َتخَفى َعنَك

 ال َیْخَز بـي اّلذیَن َیرجوَنَك،7
 أیُّها السَّيُِّد، یا ربَّنا القدیر،
 وال یخَجِل اّلذیَن یطُلبوَنَك،

  . یا إَله ِإسرائيَل
 ْحَتَملُت العاَر ِمْن أجِلَك ا8

  .وغطَّى الَخَجُل وجهي
 ِصْرُت أجنبـيًّا ِعنَد إخَوتي9

  .وغریـبًا ِعنَد َبني ُأمِّي
  أَآَلتني، َكَغيَرتي على َبيِت10

  . وَقَع عليَّ وما ُیَعيِّروَنَك بِه
  بالصَّوِم نْفسي َأْذَلْلُت11

  .فصاَر ذِلَك عارًا عليَّ
 َجَعلُت ِلباسي ِمْسحًا،12

  .فِصْرُت ِعنَدُهم َمثًال
 ، ُیعِرضوَن عنِّي في مجاِلِسِهم13

  .والسَّكارى َینِظموَن فيَّ األغاني
  .إليَك صالتي یا رب14ُّ
  . اُهللا هذا أواُن الرَِّضىیا

 آْن عونًا لي ِبكثرِة َرحَمِتَك،
  .وخلِّْصني یا ربُّ ِبـَحقَِّك

 أنِقْذني ِمَن الَوْحِل فال َأغَرُق،15
 َنجِّني ِمْن أعماِق المياِه
  .وِمَن اّلذیَن ُیبِغُضوَنني

 ال َتَدِع السَّيَل َیغُمُرني16
 وال األعماَق تبَتِلُعني،

  .وال الهاویة ُتْطِبُق فَمها عليَّ
 أعنِّي یا ربُّ َبُجوِد َرحمِتَك،17

  .لَتِفْت إليَّ وِبكثرِة َرأَفِتَك ا
  .ال َتحُجْب وجَهَك َعْن عبِدَك18

  .أسِرْع إلى َمعوَنتي فأنا في ضيٍق
 إقَتِرْب ِمنِّي وُآْن َوليِّـي،19

  .ْفَتِدني وِمْن أعداِئَي ا
 زیـَي وَهواني،تعِرُف عارَي وِخ20

  .وأماَم عيَنيَك ما ُیضاِیُقني
  .آَسَر العاُر قلبـي َفَمِرْضُت21

  .ال ِرثاَء َوَجْدُت وال َعزاَء
 جَعلوا في طعامي َعْلَقمًا،22

  . وفي عَطشي َسَقوني َخالًّ
 ِلَتُكْن ُرُسُلُهم ُقدَّاَمُهم َفخًّا،23

  .وُآلُّ سالٍم شَرآًا لُهم
 م فال ُتبِصُر،ِلُتظِلْم ُعيوُنه24

  . ولَترَتِجْف ُمتوُنُهم ُآلَّ حيٍن
 ُصبَّ عَليِهم َسَخَطَك،25

  .َولَيلَحْق ِبهم لهيـُب غَضِبَك
 ِلَتِصْر ِدیاُرُهم َخرابًا،26

  . وال َیُكْن في خياِمِهم ساِآٌن
 ْضَطَهدوا اّلذي َضَرْبَتُه، ُهُم ا27
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  . اّلذي َطَعْنَتُه وضاَعفوا أوجاَع
  إْثِمِهم ِإْثمًا،ِزْد على28

  .وال تشُمْلُهم ِبــَعدِلَك
 ، أْمُحُهم ِمْن ِآتاِب األحياِء29

  .وال تكُتْبُهم مَع الصَّاِلحيَن
 أنا ِمسكيٌن آئيـٌب30

 وخالُصَك یااُهللا یرَفُعني
 ُأَهلُِّل السِم اِهللا بالنَّشيِد31

  .وُأعظُِّمُه أبدًا بالَحمِد
 وٍر،َنَذْرُت للّربِّ َأطَيَب من َث32

  . أو ِمْن ِعْجٍل ِبُقروٍن وأظالٍف
 یَرى الَمساِآيُن فَيفَرحوَن،33

  .وَتحيا قلوُب َمْن َیطلبوَن اَهللا
 الّربُّ یسَتِمُع ِللُبؤساِء34

  .وال یحَتِقُر شعَبُه األسيَر
 السَّماواُت واألرُض ُتهلُِّل لُه،35

 !والِبـحاُر وُآلُّ ما َیدِّبُّ فيها
  ِصهَيوَناُهللا ُیَخلُِّص36

 ویـبني ُمُدَن َیهوذا،
 فُيقيُم عبـيُدُه ُهناَك
  .وتكوُن ميراثًا لُهم

 نسُل عبـيِدِه َیمِلكوَنها37
   .سِمِه یسُكنوَن فيها وُمِحبُّو ا
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  أسرع یا اهللا إلى نجدتي
 :  ِر ِللتَّذِآي. ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
  .أسِرْع یا اُهللا إلى َنجَدتي2

  .أسِرْع یا ربُّ إلى ُنصَرتي
 الِخْزُي والعاُر ِلَمْن یطُلُب حياتي3

  .ولَينهِزْم َهوانًا َمْن ُیریُد الشَّرَّ لي
 ِلـَيْرَتدَّ على أعقاِبِهم ِخْزیًا4

 »! َهه!َهه«: القاِئلوَن لي
 فَينَشِرَح َصدُر ُآلِّ َمْن یطُلُبَك5

 َح بَك ُآلُّ َمْن ُیِحبُّ خالَصَكوَیفَر
  .وَیهِتَف َدومًا ما أعَظَم الّربَّ

 أنا مسكيٌن وباِئٌس،6
  .فأسِرْع یا اُهللا إليَّ

 َنصيري وُمنِقِذي أنَت
   .فيا ربُّ، ال َتتأخْر
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  الرب ملجأنا في الشيخوخة
 ِبَك یا ربُّ أحَتمي،١

  .فال َأخزى إلى اَألبِد
  .ِبــَعدِلَك أنِقْذني وَنجِّني2

  .أِمْل إليَّ ُأُذَنَك وَخلِّْصني

 ُآْن لي صخرَة َعوٍن3
  . ألَتِجـُئ إليها ُآلَّ حيٍن

 أوصيَت ِبَتخليصي یا ربُّ
  . ألنََّك صخرتي وِحْصني

 َنجِّني یا اُهللا ِمْن یِد الشِّرِّیِر،4
  .لُمبِغضيَنمن َقبَضِة الجاِئریَن ا

 رجائي أنَت یا سيِّدي الّرب،5
  .تََّكْلُت ُمنُذ ِصباَي وعَليَك ا

 سَتَنْدُت ِمَن الرَِّحِم، إليَك ا6
 ، وِمْن أحشاِء ُأمِّي أنَت ِآفاَیتي

  .ولَك ُأَهلُِّل في ُآلِّ حيٍن
 ِصْرُت ُأعجوَبًة ِلكثيریَن،7

  .وأنَت ِحماَي الَمنيُع
 هليِل لَك،یمَتِلـُئ َفمي ِمَن الت8َّ

  .وِمْن َتمجيِدَك نهارًا وليًال
 ، ال َترُفْضني في َزَمِن شيُخوَختي9

  .وال تـتُرْآني ِعنَد َفناِء ُقوَّتي
 أعدائي َیتَكلَّموَن عليَّ،10

  .ُیراِقبوَنني وَیتآَمُروَن معًا
 یقولوَن ِإنَّ اَهللا َترَآُه،11
  .لَحُقوُه وأمِسكوُه فال َمْن ُینِقُذُه فا

 ال تبَتعْد یا اُهللا عنِّي،12
  .یا إلهي أسِرْع إلى نصَرتي

 الُبؤُس والَفناُء ِلَمْن ُیقاِوُمني،13
  .َولُيغطِّ العاُر والَهواُن َمْن یطُلُب السُّوَء لي

 أنا أرجوَك في ُآلِّ حيٍن14
  .وأزیُدَك َتهليًال على َتهليٍل

 ُأَحدُِّث ِبــَعدِلَك ليَل نهار،15
  . ذي ال أعِرُف حدًّا لُهوِبـخالِصَك اّل

  أیُّها السَّيُِّد، ُأِقرُّ بَجَبروِتَك16
  .وَأذُآُر َعدَلَك یا ربُّ وحَدَك

 علَّْمَتني یا اُهللا ُمنُذ ِصباَي،17
  .وإلى اآلَن ُأخِبُر ِبــَعجاِئِبَك

 في الَمشيـِب والشَّيخوخِة ال تـتُرْآني،18
 فُأخِبَر هذا الجيَل واألجياَل اآلتيَة

  .ُقوَِّة ِذراِعَك وَجَبُروِتَكِب
 عدُلَك یا اُهللا یسمو إلى الُعلى،19

 َمْن ِمثُلَك یا اُهللا یصَنُع العظاِئَم؟
 أَریَتني الكثيَر ِمَن الضِّيِق والبالیا،20

 لِكنَّك یا اُهللا تعوُد فُتحيـيني،
  . ترَفُعني وِمْن أعماِق األرِض

 َتزیُد یا ربُّ في َعَظَمتي21
  .ليَّ َفُتَعزِّینيوَترِجـُع إ

  . أحَمُدَك على القيثارِة22
 ألنََّك یا إلهي أميٌن لي
 وبالَكنَّارِة ُأَرتُِّل لَك
  .یا قدُّوَس إسرائيَل

 ُتَرنُِّم َشَفتاَي وُتَرتِّالِن لَك23
  .فَتدیَتها ونْفسي اّلتي ا



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٧٤  من أصل٣٨صفحة رقم  

 ِلساني یلَهُج ِبــَعدِلَك ليَل نهار،24
   . لي َخُزوا وَخِجلواألنَّ اّلذیَن طَلُبوا الشَّرَّ
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  الرب ملك السالم
 : ِلسليماَن١

 َعلِِّم الَمِلَك أحكاَمَك یا اُهللا
 بَن الَمِلِك َعداَلَتَك وا
 ِلـيدیَن شعَبَك بالَعدِل2

 وِعباَدَك الَمساآيَن باإلنصاِف،
 فَتحِمَل الِجباُل سالمًا3

  .ًال ِلشعِبَك َعد والرَّوابـي
 وِلـَيحُكْم ِلَمساآيِن الشَّعِب4

 وُیَخلِِّص البائسيَن وَیسحْق ظاِلميِهم،
  ما دامِت الشَّمُس فَيدوَم5

  .وما داَم القمُر ِجيًال َبعَد جيٍل
 ینِزُل آالنَّدى على األعشاِب،6

  .وآالَمَطِر اّلذي یسقي األرَض
 ، یفَرُح في أّیاِمِه الصِّدِّیُق7

  . السَّالُم حّتى َزواِل القمِروَیِعمُّ
 ، َیمِلُك ِمَن البحِر إلى البحِر8

  . إلى أقاصي األرِض ومَن النَّهِر
 ، أماَمُه یسُجُد أهُل الصَّحراِء9

  .وأعداُؤُه یلَحسوَن التُّراَب
  النَّائيِة  والُجُزِر ُملوُك َترِشيَش10

 یحِملوَن إليِه الهدایا
   وَشبا ُملوُك َسبا

  .ُموَن َله العطایاُیَقدِّ
 جميُع الُملوِك یسُجدوَن لُه،11

  .وَتَتَعبَُّد َله جميُع األَمِم
 ُینِقُذ الباِئَس الُمسَتِغيَث12

  .والِمسكيَن اّلذي ال نصيَر لُه
 یحمي الذَّليَل والباِئَس13

  .وُیَخلُِّص ُنفوَس الُفَقراِء
 ِمَن األذى والُعْنِف َیفَتدیِهم،14

  . زیزًا عَليِهویكوُن دُمُهم ع
 یحيا وُیعطي ِمْن َذَهِب َشبا15

  .وُیدَعى َله في ُآلِّ حيٍن
 یـبارُآَك نهارًا وليًال

  .فَتكُثُر السَّناِبُل في األرِض16
 تـتماَیُل على رؤوِس الِجباِل

 وُتثِمُر آما في لبناَن
 وتزَدِهُر الُمُدُن ِبُسكَّاِنها

  .ْزِدهاِر الُعْشِب في األرِض ِمثَل ا
 سُمُه إلى األبِد، یكوُن ا17

  ِذآُرُه ما دامِت الشَّمُس، ویدوُم
 فَتتبارُك بِه جميُع الشُّعوِب

  .وُتَهنُِّئُه ُآلُّ اُألَمِم

 َتباَرَك الّربُّ إلُه ِإسرائيَل،18
  .اإللُه الصَّاِنُع الَعجائَب وحَدُه

 سُمُه المجيُد إلى األبِد، َتباَرَك ا19
  .لُّها ِمْن َمجِدِهولَتمَتِلـِئ األرُض ُآ

  . آميَن ُثمَّ آميَن
   . تمَّْت َصلواُت داُوَد بِن یسَّى20
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  نجاح األشرار
 :  مزموٌر آلساَف١

  اُهللا صاِلٌح ِللُمسَتقيميَن
  .صاِلٌح ألنقياِء الُقلوِب

 آاَدت َقَدماَي َتزیغاِن،2
 ولوال قليٌل َلَزلَّت ُخُطواتي،

  ِحيَن ِغْرُت ِمَن الُمَتباهيَن3
  .ورأیُت األشراَر في سالٍم

 ُهم ال ُیقاُسوَن الشَّداِئَد،4
  .وأجساُمُهم سليمٌة سمينٌة

 ال یتَعبوَن آساِئِر النَّاِس5
  .وال ُیصاُبوَن ِمثَل البَشِر

 ِلذِلَك َتَقلَُّدوا الِكبِریاَء6
  .َب الُعْنِفرَتَدوا ثيا وا
 عيوُنُهم َجَحَظت ِمَن الشَّْحِم،7

  . وقلوُبُهم جاَوَزت ُآلَّ شكوى
 یسَتهِزُئوَن وَینِطُقوَن بالسُّوِء،8

  .وَیظِلموَن وَیتَكلَّموَن باستعالٍء
 ، یجعلوَن أفواَهُهم في السَّماِء9

  .وألِسَنَتُهم تسعى في األرِض
 ، یشَبعوَن ِمَن األآِل حّتى التُّْخمِة10

  . وإلى الماِء ال یعَطشوَن
 آيَف یعَلُم اُهللا؟«: یقولوَن11

 »وهل ِعنَد العليِّ َمعِرَفٌة؟
 هؤالِء ُهُم األشراُر الهاِنئوَن،12

  .تزداُد َثرَوُتُهم على الدَّواِم
 أمَّا أنا فَعَبثًا طهَّْرُت قلبـي13

 ، وغَسْلُت بالَنقاَوِة َیَديَّ
 وليًالألنََّك ُتَعذُِّبني نهارًا 14

  .وُتؤدُِّبني في ُآلِّ صباٍح
 لو ُقلُت ِمثَل هذا الَكالِم15

  .َلَغَدْرُت بأجياِل َبِنـيَك
 َحِسبُت أنِّي أعِرُف ذِلَك16

 فرأیُتُه َعسيرًا عليَّ،
 إلى أْن َدَخلُت َهيكَل اِهللا17

  .وَتَبيَّنُت آِخرَة األشراِر
 في الَمزالِق حقًّا جَعْلَتُهم،18

  . یا ربُّ أوَقعَتُهموفي الَمهاِلك
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 یصيروَن إلى الَخراِب في لحظٍة،19
  .ویضَمِحلُّوَن ویفَنوَن ِمَن األهواِل

 َآُحُلٍم ِعنَد اليقظِة یا ربُّ،20
  . ِعنَد اليقظِة تزوُل ُصورُتُهم

 ِعنَدما َتَمرَمَر قلبـي،21
 وفي آِبدي َتَوجَّْعُت،

 آنُت غبـيًّا ال أعِرُف،22
 َك،آنُت آالبهيِم ِعنَد

 وأنا مَعَك في ُآلِّ حيٍن،23
  .ُتمِسُكني ِبَيدي الُيمنى

 ِبَمُشوَرِتَك َتهدیني،24
  . ِمْن َبعُد وإلى الَمجِد تأُخُذني

 َمْن لي في السَّماِء ِسواَك،25
 وفي األرِض ال ُأریُد غيَرَك،

 یفَنى لحمي وقلبـي،26
  .ویـبقى اُهللا صخَرتي وَنصيـبـي

 دوَن،الُبَعداُء عنَك َیبـي27
  .  ُآلَّ َمْن َیخوُنَك وُتسِكُت

 الُقرُب ِمَن اِهللا َیطيـُب لي،28
 وفي السَّيِِّد الّربِّ جَعْلُت ِحماَي

   .ألحدَِّث ِبـجميِع أعماِلِه
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  بعد دمار الهيكل

 :   آلساَف نشيٌد١
 ِلماذا َخَذْلتنا یا اُهللا طویًال،

   غَضُبَك على َرعيَِّتَكوتصاعَد
 قَتَنيَتها ُأذُآْر جماَعَتَك اّلتي ا2

 ْفَتَدیَتها، ُمنُذ القدیِم وا
 ذُآْر ِسْبطًا جَعْلَتُه ُمْلكًا لَك، وا

  .وجَبَل ِصهَيوَن اّلذي سَكْنَتُه
 إرفْع ُخُطواِتَك إلى الخراِئِب الدَّاِئمِة،3

  .فاألعداُء حطَُّموا ُآلَّ شيٍء في َمقِدِسَك
 َزْمَجروا في وَسِط َمعَبِدَك4

  .ورَفعوا رایاِتِهم عالمَة النَّصِر
 عِملوا ُفُؤوَسُهم في أخشاِبِه،5

 آما في غابٍة آثيَفٍة،
 حطَّموا الَمنقوشاِت ُآلَّها6

  .بالَمطارِق والَمعاوِل جميعًا
 أحَرقوا بالنَّاِر َمقِدَسَك،7

  .سِمَك وَدنَّسوا وَهَدموا َمسِكَن ا
 »!ُنزیُلُهم جميعًا«: ي ُقلوِبِهمقالوا ف8

  . ُآلَّ َمعَبٍد ِهللا في األرِض وأحَرقوا
 ال نَرى َعالمًة ولم یـبَق َنبـيٌّ،9

 وال ِعنَدنا َمْن یعِرُف إلى متى؟
 إلى متى یا اُهللا ُیعيُِّرنا الُمضاِیقوَن،10

 سِمَك على الدَّواِم؟ ویستهيُن الَعُدوُّ با
  یا اُهللا؟ ِلماذا َتُردُّ َیميَنَك11

  .ضِرْب أخِرْجها ِمْن َجيـِبَك وا
 أنَت یا اُهللا َمِلكي ِمَن القدیِم،12

  .صاِنـُع الخالِص في األرِض
 َشَقْقَت البحَر ِبُقدَرِتَك،13

  . على المياِه وآَسْرَت ُرؤوَس التَّنانيِن
  أنَت َرَضْضَت ُرؤوَس ُلِویاثاَن14

  .وجَعْلَتُه مأآًال ِلحيتاِن البحِر
 أنَت َفجَّْرَت الينابـيَع والسُّيوَل15

  .َوَجفَّفَت أنهارًا ال َتنَقِطـُع
 لَك النَّهاُر ولَك اللَّيُل أیضًا،16

  . والشَّمَس فأنَت َآوَّنَت القمَر
 رَسْمَت جميَع ُنجوِم األرِض17

  .وأبَدْعَت الصَّيَف والشِّتاَء
 ُأذُآْر یا ربُّ أنَّ َعُدوًا َعيََّرَك18

  .سَمَك اِهًال أهاَن اوشعبًا ج
 ، ال ُتَسلِّْم إلى الوحوِش شعَبَك19

  .وال تنَس أبدًا ُنفوَس َمساآيِنَك
 أعِلْن َعهَدك یا اُهللا،20

  .فالُعْنُف َیمُأل ظالَم َمساِآِن األرِض
 ال َتَدِع الَمقهوَر َیرِجـُع في ِخْزٍي،21

  .ولُيَهلِّْل ِالسِمَك الِمسكيُن والباِئُس
 اُهللا وخاِصْم َمْن ُیخاِصُمَك،ُقْم یا 22
  .ْذُآْر تعيـيَر الجاِهِل لَك نهارًا وليًال وا

 ال َتنَس صوَت َمْن ُیضاِیُقَك23
   .والضَّجيَج الصَّاِعَد ِممَّْن ُیقاِوُمَك
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  اهللا دّیان عادل
»   . . .ُتهِلْكال « على لحِن ُأغنيِة .ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١

 :  نشيٌد. مزموٌر آلساَف
  .نحَمُدَك یا اُهللا نحَمُدَك2

  . وُنَحدُِّث ِبــَعجاِئِبَك ندعو السِمَك
 في الميعاِد اّلذي َأختاُرُه«: تقوُل3

  .ُأجري أحكامي ِبإنصاٍف
 إذا مادِت األرُض وُآلُّ قاطنيها4

  .فأنَت اّلذي َثبََّت أرآاَنها
  ال َتَتباَهوا،أقوُل ِللُمتباهيَن5

  .وِلألشراِر ال َترَفعوا ُرؤوَسُكم
 ال ترَفعوا إلى الَعالِء ُرؤوَسُكم،6

  .» وال َتتَكلَّموا ِبَصالبِة َرقَبٍة
 فال ِمَن الَمشرِق وال ِمَن الَمغِرِب7

  . تجيُء الرَّأَفُة وال ِمَن البرِّیَِّة
 اُهللا یقضي بالَعدِل،8

  .فَيَضُع هذا ویرَفُع ذاَك
 َيِد الّربِّ آأُس خمٍر ُمَعتََّقٍة،ِب9

  .َمزیُجها طاِفٌح َیُصبُّ ِمنها
 جميُع أشراِر األرِض َیجَرعوَنها

  . وَیشربوَن حّتى الُثمالِة
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 أمَّا أنا فُأَحدُِّث على الدَّواِم10
  .وُأَرتُِّل إللِه َیعقوَب

  ُرُؤوَس األشراِر ُآلِِّهم هَو یقَطُع11
   .ویرَفُع ُرُؤوَس األبراِر
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  نشيد الخالص
 .  مزموٌر آلساَف.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن على القيثارِة١

 : نشيٌد
 اُهللا معروٌف في َیهوذا2

  .واسُمُه عظيٌم في ِإسرائيَل
  ُمقاُمُه، في أوُرشليَم3

  .وَمسِكُنُه في ِصهَيوَن
  ُهناَك آَسَر السِّهاَم الباِرَقَة4
  .لتُّْرَس والسَّيَف وَعتاَد الحرِبوا
  أیُّها القدیُر أنَت أبهى5

  . إلى األبِد ِمَن الجباِل الرَّاسخِة
  أقویاُء القُلوِب ُسِلبت غناِئُمُهم6

 وغِرقوا في ُسباِت الموِت،
 نِتهاِرَك یا إلَه َیعقوَب َومِن ا7

  .ُصِعَق الفارُس والجواُد
 أنَت رهيـٌب یا اُهللا،8

 َك َمْن َیِقُف أماَمَك؟ففي غَضِب
 ِمَن السَّماِء ُتسِمُع أحكاَمَك،9

  .فتخاُف األرُض وتهَدُأ
 وحيَن تقوُم للقضاِء یا اُهللا10

  .ُتَخلُِّص جميَع مساآيِن األرِض
 غَضُبَك على أدوَم یحَمُدَك،11

  . وثاراُت حماٍة ُتعيُِّد لَك
  .أنِذروا وأوُفوا للّربِّ إلِهُكم12

 ایا ِلإللِه الَمهيـِب،َقدِّموا الهد
  .یا جميَع اّلذیَن حوَلُه

 هَو یقَطُع أنفاَس الُعَظماِء،13
   .وهَو الرَّهيـُب ِعنَد ُملوِك األرِض
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  صالة إلى الرب في الضيق
 :  مزموٌر.  آلساَف  تلحيُن یدوثوَن.ِلكبـيَر الُمَغنِّيَن١
  صوتي فأصُرُخ،إلى اِهللا2

  .إلى اِهللا صوتي فُيصغي إليَّ
  .في یوِم ِضيقي أطلُب الّرب3َّ

 أبُسُط َیِدي ليًال فال تِكلُّ،
  . وتأَبـى نْفسي أن َتتَعزَّى

 أذآُر اَهللا فأنوُح،4
  .أتأمَُّل فَتنكِسُر روحي

 ُأمِسُك أجفاَن عيَنيَّ،5
  .فأقَلُق وال أتَكلَُّم

 دیمَةأحِسُب األّیاَم الق6
  .وأذآُر السِّنيَن الخوالَي

 ُأناجي في اللَّيِل قلبـي7
 : وأتأمَُّل وأسأُل نْفسي

 أَمَدى الدَّهِر یخُذُلنا الّربُّ،8
 وال یعوُد یرَضى ِمْن َبعُد؟

 نَقَضت َرحمُتُه أعلى الدَّواِم ا9
 نقطعت مَدى األجياِل آِلَمُتُه؟ وا

 أَنسَي اُهللا الَحناَن،10
 ٍب َمراِحَمُه؟أم أغَلَق في غَض

 !یا لها ِمْن ُمصيـبٍة«: فقلُت11
  .»َتَحوََّلت عنِّي َیميُن العليِّ

  أعماَلَك یا ربُّ، أذُآُر12
  .َفِمَن القدیِم َعجاِئُبَك

 وألَهُج ِبـجميِع أفعاِلَك،13
  .وفي أعماِلَك أتأمَُّل

 طریُقَك یا اُهللا ُمقدٌَّس،14
  .وال إلَه عظيٌم ِمثَلَك

 لُه الصَّانُع الَعجاِئَب،أنَت اإل15
  .َعرَّفَت الشُّعوَب ِعزََّتَك

 فتدیَت ِبذراِعَك شعَبَك، ا16
  .َبني َیعقوَب وَبني یوُسَف

 َرأْتَك المياُه یا اُهللا،17
  .َرأتَك المياُه فَتَحوََّلت

  .حّتى األعماُق أخَذت تْضطِرُب
 سَكَبِت السُُّحُب مياَهها18

 وأطلقِت الغيوُم صوَتها،
  . تطاَیَرت في ُآلِّ َصوٍب هاُمَكوِس
 صوُت َرعِدَك في الزَّوَبعِة،19

 ونوُر ُبروِقَك في الَكوِن،
  .ْرَتَعَشت ْضَطَرَبت وا فاألرُض ا

 في البحِر طریُقَك یا اُهللا،20
 وفي المياِه الغزیِرِة ُسُبُلَك،
  . وآثاُر أقداِمَك ال ُتعَرُف

 َهَدیَت شعَبَك آالغَنِم،21
   .وسى وهروَنعلى یِد م
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  قصة العهد مع الرب
 :   آلساف قصيدٌة١

  .َأصغوا یا شعبـي إلى شریَعتي
  .أميلوا آذاَنُكم إلى أقوالي

 أفَتُح َفمي ِباَألمثاِل2
  وأبوُح بألغاٍز ِمَن القدیِم

 بما َسِمْعناُه وَعَرفناُه3
  .وأخَبَرنا بِه أباُؤنا

 ال ُنخِفـيِه َعْن أبناِئنا،4
 بل ُنخِبُر الجيَل اآلتَي
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 بأمجاِد الّربِّ َوِعزَِّتِه
  .وُمعِجزاِتِه اّلتي َصنَع

 أقاَم فریضًة في َبني َیعقوَب،5
  .شریعًة في َبني ِإسرائيَل

  أوصى آباَءنا فيها
 أْن یصونوها ِلَبِنـيِهم،

 ُل اآلتي،فَيعِرَفها الجي6
 البنوَن اّلذیَن َسُيوَلدوَن
  .وُیخِبروَن بها َبنيِهم

 ْعِتماَدُهم یجعلوَن على اِهللا ا7
 وال ینَسوَن أعماَل اِهللا،

 بل یحَفظوَن جميَع وصایاُه
 ال یكونوَن ِمثَل آباِئِهم8

 جيًال َعقوقًا ُمتَمرِّدًا،
 ِجيًال لم َیسَتِقْم قلُبُه

  .وال آاَن روُحُه أمينًا ِهللا
  قوٌس خاِدَعٌة، بنو أفرایَم9

  .هَربوا في یوِم الِقتاِل
 لم ُیراعوا َعهَد اِهللا10

  .وال َسلكوا في شریَعِتِه
 َنسوا أعماَلُه ُآلَّها11

  .وُمعِجزاِتِه اّلتي أراُهم
  أماَم آباِئِهم صنَع الَعجائَب12

  . في أرِض ِمْصَر، بالِد ُصوَعَن
 اشقَّ البحَر لُهم ِلـَيعبرو13

  . ونَصَب المياَه َآَتلٍّ ُمرَتِفـٍع
 َهداُهم بالسَّحاِب في النَّهاِر،14

  . وُطوَل اللَّيِل ِبضوِء النَّاِر
 َشقَّ ُصخورًا في البرِّیَِّة،15

  .فَسقاُهم آأنَّما ِمْن ُلَجٍج
 أخرَج سواقَي ِمَن الصَّخرِة،16

  . وأجَرى المياَه آاَألنهاِر
  إليِه،ُثمَّ عادوا َیْخَطُأوَن17

  .ویَتَمرَُّدوَن على العلـيِّ في القْفِر
 َجرَّبوا اَهللا في ُقلوِبِهم،18

  . طالبـيَن طعامًا یشَتُهوَنُه
 : َفتَكلَُّموا على اِهللا وقالوا19

 أَیقِدُر اُهللا أْن ُیَهيِّـَئ لنا
 مائدًة في هِذِه البرِّیَِّة؟

 فَضَرَب الصَّخرَة وإذا المياُه20
  . أنهارًاَتسيُل وَتفيُض

 أَیقِدُر أْن ُیعطَي خبزًا،: وقالوا
 أو ُیَهيِّـَئ لحمًا ِلشعِبِه؟

 غتاَظ جدًّا، فَسِمَع الّربُّ وا21
 وثاَر غَضُبُه على َبني ِإسرائيَل،
 على َبني َیعقوَب، آناٍر ُمشَتِعَلٍة،

 ألنَُّهم لم ُیؤمنوا باِهللا،22
  .وال َتوآَّلوا على خالِصِه

 ْن فوُقفأمَر الغيوَم ِم23

  .وفتَح أبواَب السَّماِء
 فأمطرْت َمنًّا ِلـيأُآلوا،24

  . ِحنطًة أعطاُهم ِمَن السَّماِء
 فأآَل اإلنساُن ُخبَز المالئكِة،25

  .زادًا أرسَلُه ِللشََّبِع
 أطَلَق ِریحًا شرِقـيًَّة في السَّماِء26

 وساَق ِریَح الَجنوِب ِبُقْدَرِتِه،
  آالتُّراِبفأمَطَر عَليِهم ُلحومًا27

  .وُطيورًا ُمَجنََّحًة آرمِل الِبـحاِر
 أوَقَعها في وَسِط خياِمِهم،28

 وَحوَل مساِآِنِهم ِمْن ُآلِّ َصوٍب،
 فأَآلوا وَشِبــعوا ِجدًّا29

  .وأتاُهم ِبما یشَتهوَن
 وما آادوا ُیشِبــعوَن شهوَتُهم30

 والطَّعاُم َبْعُد في أفواِهِهم،
 َضُب اِهللاحّتى ثاَر عَليِهم غ31

 وقضى على األقویاِء ِمنُهم،
  .وَصرَع النُّْخبَة في َبني ِإسرائيَل

 مَع هذا ُآلِِّه عادوا َیخَطُأوَن32
 وال ُیؤِمنوَن ِبُمعِجزاِتِه،

  فأفنى أّیاَمُهم ِبَنفَخٍة33
  .وسنيَن حياِتِهم ِبَلعَنٍة

 ُآلَّما َفَتَك ِبِهم َطَلُبوُه34
 وتابوا وَبكَّروا إليِه

 ذَآروا أنَّ اِهللا هَو خاِلُقُهمو35
  .وأنَّ اإللَه العليَّ هَو فاِدیِهم

 لكنَُّهم خادعوُه بأفواِهِهم،36
  .وبألسَنِتِهم آَذبوا عَليِه

 فما ثَبَتت قلوُبُهم مَعُه37
  .وال آانوا ُأمناَء ِلَعهِدِه

 وهَو رحوٌم ُیَكفُِّر َعِن اإلْثِم،38
  .وال ُیریُد هالَك أحٍد

 ْن َردِّ غَضِبِه،ُیكِثُر ِم
  .وال ُیثيُر ُآلَّ َسَخِطِه

 یذُآُر أنَُّهم َبَشٌر،39
  .ِریٌح عاِبرٌة ال تعوُد

 آم َتَمرَّدوا عَليه في البرِّیَِّة،40
  .وأغَضُبوُه في األرِض الَقْفِر

 وآم عادوا وَجرَُّبوا اَهللا41
  .وأغاظوا ُقدُّوَس ِإسرائيَل

 لم یذآروا ما َصَنَعت َیُدُه42
 فَتَداُهم ِمَن الضِّيِق وَم ای

 بأْن أجرى في ِمْصَر ُمعِجزاِتِه،43
 في بالِد ُصوَعَن َعجاِئَبُه،

 فحوََّل أنهاَرُهم إلى َدٍم44
  . وسواِقـَيُهم ِلكيال یشَربوا

  فأآَلُهم أرسَل َبعوضًا45
  .وضفاِدَع فأفَسَدت أرَضُهم

 َسلََّم إلى الَجنادِب َغلََّتُهم،46
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  .  ِثماَر َتَعِبِهموإلى الَجراِد
 َقَضى بالَبَرِد على ُآروِمِهم،47

  . وعلى ُجمَّيِزِهم بالصَّقيِع
  بهاِئَمُهم دفَع إلى الَبَرِد48

  .وإلى الصَّواِعِق مواشَيُهم
 أرسَل عَليِهم ُحَميَّا غَضِبِه49

 وَغيظًا وَسَخطًا وضيقًا،
 َمهََّد ُسُبًال ِلَغَضِبِه،50

  .لشَّرِّأرسَلها مَع مالئكِة ا
 فلم یمنِع الموَت َعْن ُنفوِسِهم،
 ، بل أسلَم حياَتُهم إلى الَوباِء

 وضَرَب األبكاَر ُآلَُّهم في ِمْصَر،51
  .  في أرِض حاٍم ُعنُفواَن الُقْدرِة

 ساَق ِمثَل الغَنِم شعَبُه،52
  .وقاَدُهم آالقطيِع في البرِّیَِّة

 َهداُهم آمنيَن فلم َیفَزعوا،53
  . البحِر أعداَءُهموَغطَّى ِب

 أدخَلُهم ُتخوَمه الُمقدَّسَة،54
 ،  اّلذي اقَتنْتُه َیميُنُه الجَبَل

  .وَطَرَد األَمَم ِمْن وجوِهِهم55
  ِبالَحبِل ميراثًا، َقسَم أرَضُهم

  .وفي خياِمِهم أسكَن أسباَط ِإسرائيَل
 فعادوا وجرَّبوا اَهللا العلي56َّ

  . ُهوَتَمرَُّدوا ولم یحفظوا فراِئَض
 إرَتدُّوا وَغَدروا ِمثَل آباِئِهم،57
  .نَقَلبوا آَقوٍس خاِدعٍة وا

 َآدَُّروُه ِبَمذاِبـِحِهم في الُمرَتَفعاِت،58
  .وَأثاُروا بأصناِمِهم َغيَرَتُه

 غتاَظ ِجدًّا َسِمَع اُهللا فا59
  .ورَفَض ِإسرائيَل ُآلَّ الرَّْفِض

 ، َنَبَذ َمسِكَنُه في شيُلو60
  الَمنصوبَة َبيَن البَشِر، َخيَمَتُه

 وَسلََّم ِللسْبـي تابوَت َعهِدِه،61
  . وإلى الُخصوم رمَز جالِلِه

 إلى السَّيِف أسَلَم شعَبُه،62
 على ميراِثه ثاَر َغيُظُه،

 فأآَلِت النَّاُر ِفتياَنُهم63
  . ولم تفَرْح َفَتياُتُهم ِبــُعْرٍس

 آَهَنُتُهم سَقطوا ِبـحدِّ السَّيِف،64
  .أراِمُلُهم َعِجزَن َعِن الُبكاِءو

 وأفاَق الّربُّ آما ِمْن َنوٍم،65
 وآَجبَّاٍر َرنََّحْتُه الخمُر،

 فضَرَب ُخُصوَمُه وُهم هاِربوَن،66
  .وَجَعَلُهم عارًا إلى األبِد

 ، لكنَُّه َرَفَض َبيَت یوُسَف67
 ختاَر ِسْبَط أفرایَم، وما ا

 ْختار ِسْبَط َیهوذا، بِل ا68
  .َل ِصهَيوَن اّلذي أحبَّوجَب
 ُهناَك َبنى َمقِدَسُه آالَعالِء،69

  .وآاألرِض أسََّسُه إلى األبِد
  .ختاَر داُوَد عبَدُه وا70

 أخَذُه ِمْن َحظاِئر الغَنِم،
 ِمْن خْلِف النِّعاِج جاَء بِه71

 ِلـيرعى َبني َیعقوَب شعَبُه،
  . َبني ِإسرائيَل ميراَثه

 ِبِه،فَرعاهم ِبسالمِة قل72
   .وبـيٍد ماِهرٍة قاَدُهم
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   رثاء على أورشليم المدمرة
 :  مزموٌر آلساَف١

 األَمُم َغَزوا أرَضَك یا اُهللا
  .وَنجَّسوا َهيكَلك الُمقدََّس
 جَعلوا ُأوُرشليَم أنقاضًا

 وأطعموا الطُّيوَر ُجثـَث عبـيِدَك2
  . األرِض ُلحوَم أتقياِئَكوُوحوَش

 َسفكوا ِدماَءُهم َحوَل أوُرشليَم،3
  . فساَلت آالماِء وما ِمْن دافٍن

 ِصْرنا عارًا ِلجيراِننا4
  .وُهْزأًة وُأضُحوآًة ِلَمْن َحوَلنا

 إلى متى یا ربُّ؟ أَتغَضُب على الدَّواِم5
 وَتتَِّقُد آالنَّاِر َغيَرُتَك؟

 ٍم ال یعِرفوَنَكُأسُكْب ِحَمَمَك على ُأَم6
 سِمَك، وعلى َمماِلَك ال تدعو با

 ألنَُّهم أآلوا َبني َیعقوَب،7
  .وأنزلوا ِبدیاِرِهِم الخراَب

  .ال تذُآْر لنا ُذنوَب اَألوَّليَن8
 أسِرْع ِبَمراِحِمَك إلينا

  .ألنَّنا ُذلِّلنا ِجدًّا
  .سِمَك أنُصْرنا یا اُهللا وَخلِّْصنا، ِلَمجِد ا9

  .سِمَك َآفِّْر َعْن خطایانا، ِمْن أجِل اَنجِّنا و
  .إآرامًا ِالسِمَك المجيِد

 ِلماذا تسأُل األَمُم أیَن إلُهُهم؟10
 فليَت اُألَمَم ُآلَُّهم یعِرفوَن

 نَتَقْمَت أماَم عيوِننا أنََّك ا
  . ِلدماِء عبـيِدَك الَمسفوآِة

 َدْع أنيَن األسرى َیِصل إليَك،11
  . أبِعْد َعنُهُم الموَت. أبِقِهموِبــَعَظمِة ِذراِعَك

 ُردَّ على جيراِننا یا َرب12ُّ
 َسبعَة أضعاِف ما َعيَّروَك ِبه،

 فَنحَمُدَك إلى مَدى الدَّهِر،13
 نحُن شعَبَك وغَنَم َرعيَِّتَك،
   .وإلى جيٍل فجيٍل ُنَهلُِّل لَك
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  أعد بناء شعبك
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:   مزموٌر آلساَف. على ِستَِّة أوتاٍر.الُمَغنِّيَنِلكبـيِر ١
 : َشهادٌة

 یا راعَي َبني ِإسرائيَل أصِغ إلينا،2
  . آالقطيِع أنَت یا هادَي َبني یوُسَف
  . أشِرْف یا جالسًا على الكروبـيِم

 أماَم أفرایَم وَبنياميَن ومَنسَّى3
 أیِقْظ َجبُروَتَك وتعاَل ِلخالِصنا

 یا اُهللا،أرِجْعنا إليَك 4
  .وأِنْر ِبوجِهَك عَلينا فَنخُلَص

 إلى متى أیُّها الّربُّ القدیُر5
 تسَتِهيُن بصالِة شعِبَك؟

 أطَعمَتهُم خبَز الدُّموِع یا ربُّ،6
  .وَسَقيَتُهم ماَء العيوِن بالَكيِل

 جَعْلتنا خاِضعيَن ِلجيراِننا،7
  . أعداُؤنا سَتهَزَأ ِبنا وا
 دیَر،أرِجْعنا یا ِإلهنا الق8

  .وأِنْر ِبوجِهَك فَنخُلَص
  َنَقْلَتها ِمْن ِمْصَر نحُن آرمٌة9

  .وَطَرْدَت ُأَممًا وَغَرْسَتها
 َمهَّْدَت لُجذوِرها مكانًا10

  . َفَغَرَزت وَمألِت األرَض
 غطَّى ِظلُّها الِجباَل11

  . اِهللا وأغصاُنها أْرَز
  مدَّت ُغصوَنها إلى البحِر12

  .  النَّهِروُفروَعها الى ِضفاِف
 ِلماذا َهَدْمَت سياَجها،13

 فَقَطَفها ُآلُّ عاِبِر سبـيٍل؟
 أتَلَفها ِخنزیُر الوعِر14

  .وَرَعْتها ُوحوُش الَبرِّ
 إرِجـْع یا إلَهنا القدیَر15
 نُظْر ْظَهْر ِمَن السَّماواِت وا وا

 وتَفقَّْد هِذِه الَكرمَة،
  َغَرَسْتُه َیميُنَك، فهَي َغرٌس16

  . اّلذي َقوَّیَتُه لَك ُعوالَفر
 أحرقوها بالنَّاِر وآَسحوها،17
  .نَتِهْرُهم أماَمَك فَيبـيدوَن فا

 بِن َیميِنَك، ِلتُكْن َیُدَك على ا18
  . على الرَّجِل اّلذي َقوَّیَتُه لَك

 نحُن لْن نرَتدَّ َعنَك،19
  .سِمَك ُتحيـينا فندعو ِبا

 أرِجْعنا أیُّها الّربُّ القدیُر،20
   .ِنْر ِبوجِهَك عَلينا فَنخُلَصوأ
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  مواعيد اهللا األمين

 :   آلساَف.  نشيُد الِقطاِف.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
  .رنِّموا ِهللا ِعزَِّتنا2
 !هتفوا إللِه َیعقوَب ا

 إبدأوا الَعزَف وهاتوا ُدفًّا3
  . وَآنَّارًة ُمطِرَبًة وُعودًا

 ، ُأنفخوا بالُبوِق في َهلَِّة الَبدِر4
  .آتماِلِه ِلـيوِم عيِدنا وِعنَد ا

 هذا واجٌب على َبني ِإسرائيَل5
 ُحْكٌم إللِه َبني َیعقوَب،

  جَعَلُه فریضًة على َبني یوُسَف6
  . على أرِض ِمْصَر حيَن هَجَم

 :  ال أعِرُفُه، قاَل أسَمُع صوتًا
 آِتِفَك َعْن  َنَزْعُت الِحْمَل«7

  . وَحرَّرُت َیَدیَك ِمَن الُقفَِّة
 في الضِّيِق دَعوَتني فَخلَّْصُتَك،8

 وِمْن َمخَبأي في الرَّعِد أَعنُتَك
  . وَجرَّْبُتَك ِعنَد مياِه َمریـَبَة

  .إسَمعوا یا شعبـي فُأنِذَرُآم9
 یا َبني ِإسرائيَل لو تسمعوَن لي

 ال َیكْن لُكم إلٌه أجَنبـيٌّ،10
  .دوا إللٍه غریـٍبوال تسُج

 أنا الّربُّ إلُهُكم،11
 أصعدُتكم ِمْن أرِض ِمْصَر
  . َوَوسَّعُت لُكم وساَعدُتُكم

 َلِكنَّ شعبـي لم یسَمعوا ِلصوتي،«12
 َبنو ِإسرائيَل لم یأَبهوا لي،

 َفَخلَّيُتُهم والشَّرُّ في ُقلوِبِهم،13
  .یسُلكوَن طریَق َمعاصيِهم

 لو سِمَع لي شعبـي،14
  سَلَك َبنو ِإسرائيَل ُطُرقي،لو

 ألخَضْعُت أعداَءُهم سریعًا15
 وعاَقْبُت ُخصوَمُهم ِبَيدي،

 وَلكاَن اّلذیَن ُیبغضوَنُهم َتذلَُّلوا لُهم16
  . ْسَتَمرُّوا على ذِلَك مَدى الدَّهِر وا

 أمَّا ُهم فُأطِعُمُهم أجوَد الِحنَطِة،17
   .»وُأشِبــُعُهم ِمَن الصَّخرِة عَسًال
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  القضاة األشرار
 :  مزموٌر آلساَف١

 اُهللا في َمجِلِسه اإللهيِّ،
 : في وَسِط اآلِلَهِة یقضي

 إلى متى َتقضوَن بالَجوِر2
 وَتنحازوَن إلى األشراِر؟

 ُأحُكموا للذليِل واليتيِم،3
  .نِصفوا الِمسكيَن والفقيَر وا
 لبائَسأنِقذوا الوضيَع وا4

  .وَنجُّوُهما ِمْن أیدي األشراِر
 ِبـجهٍل وبالهٍة تسُلكوَن في الظُّلمِة5

  .فَتْضطِرُب جميُع ُأُسِس األرِض
  أنا قلُت أنُتم آلهٌة6
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  .وَبنو العليِّ ُآلُُّكم
 لِكنَُّكم ِمثَل البَشِر تموتوَن،7

  .وِمثَل أيِّ عظيٍم تسُقطوَن
 ْقِض في األرِض، ُقْم یا اُهللا وا8

   .فجميُع األَمِم ُمْلٌك لَك
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  أعداء الشعب تحالفوا

 :  مزموٌر آلساَف: نشيٌد١
  .یا إلَهنا ال تُكْن ساِآتًا2

  .ال تصُمْت وال تهَدْأ یا اُهللا
 فها أعداُؤَك یِضجُّوَن،3

  .وُمبِغُضوَك یرَفعوَن ُرؤوَسُهم
 ِمروَن َآيدًا،على شعِبَك یأَت4

  .ویَتشاَوروَن على اّلذیَن في ِحماَك
 یقولوَن هيَّا ُنزیُلُهم ِمَن األَمِم،5

  .سُم ِإسرائيَل ِمْن َبعُد فال ُیْذَآُر ا
 تشاَوروا في قلوِبِهم َمعًا،6

 : وعَليَك تعاهدوا َعهدًا
 ،  وَبنو ِإسماعيَل ُهم قبائُل أدوَم7

  وَبنو هاجَر، وَبنو ُموآَب
 ،  وَعماليَق  وَعمُّوَن اُن َجباَلوسك8َّ

  .  مَع أهِل ُصوَر وأهُل ِفلسطيََّة
 نَضمَّت إليِهم  أیضًا ا أشُّوُر9

  . وصارت حليفًا قویًّا ِلَبني ُلوٍط
 إصَنْع ِبِهم آما ِبمدیاَن وسيَسرا،10

 ، آما بـياِبيَن ِعنَد نهِر َقيشوَن
  اّلذیَن ُدمِّروا في عيِن ُدوٍر11

  .ْبًال ِلألرِضوصاروا ِز
 إجَعْل ُعظماَءُهم ِمثَل عوریـَب وَزئيـَب،12

 ، وِمثَل َزَبَح وَصَلُمنَّاَع أهِلْك ُآلَّ ُأَمراِئِهم
 ألنَُّهم قالوا تعاَلوا َنِرُث13

  .جميَع َمساِآِن اِهللا
 إجَعْلُهم یا اُهللا آالُغباِر14

  .وآالَقشِّ في َمَهبِّ الرِّیِح
  الغابَة،وآما ُتشِعُل النَّاُر15

 وَیحِرُق اللَّهيـُب الِجباَل،
 طُرْدُهم أنَت ِبَزواِبــِعَك آذِلَك ا16

  .وَروِّْعُهم ترویعًا ِبأعاِصيِرَك
 إمْأل ُوجوَهُهم ُذالًّ،17

  .سَمَك یا ربُّ فَيطُلبوا ا
 َیخَزوَن وُیلَعنوَن إلى األبِد،18

 ویخَجلوَن جميعًا وَیِبيُدوَن،
 سُمَك  افيعِرفوا أنَّ الّرب19َّ

   .وأنََّك الُمتعالي على ُآلِّ األرِض
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  نشيد الحجاج
 :   مزموٌر ِلَبني قوَرَح.  َنشيُد الِقطاِف.ِلكبـيِر الُمَغنِّين١
 !ما أحبَّ َمساِآَنَك یا َربَّنا القدیَر2
  .تذوُب نْفسي َشوقًا إلى دیاِر الّرب3ِّ

  .َرنِّماِن لإللِه الحيِّقلبـي وجسمي ُی
 الُعصفوُر َیِجُد َله َبيتًا،4

 واليمامُة ُعشًّا ِلَتَضَع أفراَخها
 ِعنَد مذاِبـِحَك یا ربَّنا القدیَر،

  .یا َمِلكي وإلهي
 َهنيئًا ِللُمقيميَن في َبيِتَك،5

  .ُهم على الدَّواِم ُیَهلِّلوَن لَك
 َهنيئًا للَّذیَن ِعزَُّتُهم ِبَك،6

  . ِهم یَتوجَّهوَن إليَكوِبقلوِب
 یعُبروَن في وادي الَجفاِف،7

 َفَيجَعلوَنُه ُعيوَن ماٍء،
  .بل ُبرآًا یغُمُرها الَمَطُر

 َینَطِلُقوَن ِمْن جَبٍل إلى جَبٍل8
  .ِلـَيروا إَلَه اآللهِة في ِصهَيوَن

  .ْسَتِمْع صالتي یا ربَّنا القدیَر ا9
  أصِغ یا إلَه َیعقوَب

 ا ُتْرَسنا تَطلَّْعیا اُهللا، ی10
  .لتِفْت إلى وجِه الَمِلِك اّلذي َمَسْحَتُه وا

 یوٌم واحٌد في دیاِرَك11
  .َخيٌر لي ِمْن ألٍف

 أختاُر الوقوَف في عَتَبِة َبيِت إلهي
  .على السََّكِن في خياِم األشراِر

  .الّربُّ اإللُه شمٌس وُتْرٌس12
 الّربُّ یمنُح النِّعمَة والَمجَد

 ال یمنُع الَخيَر َعْن أهِلِه،الّربُّ 
  .َعِن السَّالكيَن في سالمِة القلِب

 َهنيئًا ِلَمن یتَِّكُل عَليَك13
   .یا ربُّ، یا إلَهنا القدیَر
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  الرب یتم خالصه
 :   مزموٌر ِلَبني قوَرَح.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 َرضيَت یا ربُّ عن أرِضَك2

  . َوَرَدْدَت َسْبـَي َبني َیعقوَب
 َرَفْعَت َعْن شعِبَك آثاَمُهم3

  .وَسَترَت جميَع خطایاُهم
 تأسَّْفَت على َغيِظَك ُآلِِّه4

  .وَرَجْعَت َعْن ِشدَِّة غَضِبَك
 أرِجْعنا یا اُهللا ُمَخلِّصنا5
  .ْصِرَف َغيَظَك َعنَّا وا
 أَتغَضُب إلى اَألبِد عَلينا؟6

 َك إلى جيٍل فجيٍلأُتطيُل غَضَب
 أال تعوُد ُتْحيـينا یا اُهللا7

 فَيفَرَح شعُبَك بَك؟
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 أِرنا یا ربُّ َرحَمتَك8
  .وَهْب لنا خالَصَك

 أسَمُع الّربَّ اإللَه9
 حيَن َیتَكلَُّم بالسَّالِم

 ِلشعِبِه واّلذیَن َیتَُّقوَنُه،
  . فال یرِجعوَن إلى الَحماقِة

 َنُهخالُصُه قریـٌب ِممَّن َیخافو10
  .وَمجُدُه یسُكُن في َأرِضنا

 الرَّحَمُة والَحقُّ تالقَيا،11
  .والَعدُل والسَّالُم تعاَنقا

 الَحقُّ ِمَن األرِض َینُبُت،12
  .والَعدُل ِمَن السَّماِء ُیشِرُف

 الّربُّ َیَهُب الَخيَر،13
  .وأرُضنا ُتعطي ِغالَلها

 الَعدُل یسيُر أماَمُه14
   . ُخطواِتِهوُیَمهُِّد سبـيًال ِل
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  صالة في الشّدة واالضطهاد
 : صالٌة ِلداُوَد١

 سَتِجْب لي أِمْل ُأُذَنيَك وا
  .أنا یا ربُّ ِمسكيٌن وبائٌس

  .ُأحُرْسني یا إلهي ألنِّي َتقـي2ٌّ
  .َخلِّْص عبَدَك الُمتَِّكَل عَليَك

 ا إلهي،َتَحنَّْن عليَّ ی3
  .فإليَك أصُرُخ نهارًا وليًال

 َفرِّْح نْفَس عبِدَك یا ربُّ،4
  .ألنِّي إليَك َرَفْعُت صالتي

 أنَت یا ربُّ صاِلـٌح وغفوٌر،5
  .وآثيُر الرَّحمِة ِلَمْن یدعوَك

 َأصَغ یا ربُّ إلى صالتي،6
  .وأنِصْت إلى صوِت َتضرُّعي

 في یوِم ضيقي أصُرُخ إليَك،7
  . تسَتجيـُب ليوأنَت یا ربُّ

 في اآللهِة ال َمثيَل لَك،8
  .یا ربُّ، وال ألعماِلَك

 جميُع األَمِم اّلذیَن َصنْعَتُهم9
  .یجيئوَن ویسُجدوَن أماَمَك

 ، سَمَك یا ربُّ وُیَمجُِّدوَن ا
 ألنََّك عظيٌم وصاِنـُع الَعجاِئِب،10

  .وال إلَه إالَّ أنَت
 أِرني یا ربُّ طریَقَك،11

 ا اُهللا في َحقَِّكفأسُلَك ی
 بِتهاجًا ویشدَو قلبـي ا
  .سِمَك في َمخاَفِة ا

 أحَمُدَك یا ربُّ بكلِّ قلبـي،12
 سَمَك، وإلى األبِد یا اُهللا ُأَمجُِّد ا

 ألنَّ َرحَمتَك َعُظَمت عليَّ،13

  .وِمْن أعماِق عاَلِم األمواِت َنجَّيَتني
 الُمتَكبِّروَن قاموا علي14َّ

 ِة یطُلبوَن حياتيوُزمَرُة الطُّغا
 وال یلَتِفتوَن إليَك یا اُهللا

 وأنَت یا ربُّ رحيٌم حنوٌن،15
  . صبوٌر أميٌن وآثيُر الرَّحمِة

 لَتِفْت وَتَحنَّْن عليَّ فا16
 وَهِب الِعزََّة والخالَص لي،

  .بُن أَمِتَك أنا عبُدَك وا
 أعِطني دليًال على ُجوِدَك17

 فَيْخزى اّلذیَن ُیبِغضوَنني،
  یروَن أنََّك أنَت یا ربُّ،حيَن

   .َنَصْرَتني عَليِهم وَعزَّیَتني
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  صهيون ُأّم الشعوب

 :  نشيٌد. مزموٌر لَبني قوَرَح١
 الّربُّ أسََّس مدینَتُه
 على الجَبِل الُمقدَِّس

 الّربُّ ُیِحبُّ أبواَب ِصهَيوَن2
  .ي َیعقوَبعلى جميِع َمساآِن َبن

 باألمجاِد یا مدینَة اِهللا3
 : ُیَحدَُّث عنِك وُیقاُل

  وباِبَل أذُآُر ِمْصَر«4
 َبيَن اّلذیَن یعَتِرفوَن بـي،

 وأُعدُّ َبيَن اّلذیَن ُوِلدوا في ُأوُرشليَم
  .» شعوَب ِفلسطيََّة وُصوَر وآوَش

 : وَعْن ِصهَيوَن سُيقاُل5
 ،»ُآلُّ اُألَمِم ُوِلدوا فيها«
  .نَّ العلـيَّ هَو اّلذي آوََّنهاأل
 : الّربُّ ُیَدوُِّن في آتاِب الشُّعوِب6

  .أولِئَك ُوِلدوا ُهناَك
 : یرُقصوَن وُینِشدوَن قاِئليَن7
   .» في ِصهَيوَن َینُبوُع َبرآاِتنا«
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  صالة رجل قریـب من الموت

 :  نشيٌد:   مزموٌر ِلَبني قوَرَح.نِّيَنِلكبـيِر الُمَغ١
 :   اَألزراحيِّ قصيدٌة ِلَهيماَن

 أیُّها الّربُّ اإللُه ُمَخلُِّصنا،2
  . في النَّهاِر واللَّيِل َصَرخُت أماَمَك

 دْع صالتي َتِصُل إليَك،3
  .وإلى َصيَحتي أِمْل ُأُذَنَك

 نْفسي َشِبــَعت ِمَن الَمصاِئِب4
  . األمواِت حياتيوَدَنت إلى عاَلِم

 ُحِسْبُت مَع الُمنَحِدریَن في الُجبِّ،5
 ، وِصْرُت آَرُجٍل ال قوََّة لُه
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 آَرُجٍل َمتروٍك بـيَن األمواِت،6
 َبيَن الَقتَلى ِمَن الَمطروِحيَن في الُقبوِر،

 اّلذیَن ال تذُآُرُهم ِمْن َبعُد،
  .نَقَطَعت َعنُهم وَمعوَنُة َیِدَك ا

 ُجبِّ األسَفِل،جَعْلَتني في ال7
  .ُهناَك في الظُُّلماِت والظِّالِل

 ْسَتَقرَّت ِحدَُّة غَضِبَك، عليَّ ا8
  .وِلجميِع الَمهاِلِك أخَضعَتني

 أبَعْدَت َعنِّي َمعاِرفي9
  .وجَعلَتني َمنبوذًا ِمنُهم
 أنا سجيٌن ال أخُرُج،

  .وعيني ذاَبت ِمَن الَعناِء10
 ، أدعوَك یا ربُّ نهارًا وليًال
  .وإليَك أبُسُط ِللصَّالِة َآفَّيَّ

 أِلَألمواِت تصَنُع الَعجاِئَب؟11
 أم یقوُم األشباُح ِلـَيحَمدوَك،

 أفي القبِر ُیحدَُّث ِبرحمِتَك،12
 وفي أرِض الهالِك بأمانِتَك؟

 أفي الظُّلمِة ُتعَرُف َعجاِئُبَك،13
 وفي أرِض النِّسياِن َعدُلَك؟

 ِبَك یا ربُّ أسَتغيُث،14
  .تي باآرًا ُتباِدُر إليَكوصال

 ِلماذا یا ربُّ تخُذُلني15
 وتحُجُب وجَهَك َعنِّي؟

 أنا ِمسكيٌن وُموَجٌع ُمنُذ ِصباَي،16
  . تَحمَّْلُت أهواَلَك فكْدُت أفَنى

 َعَبَر عليَّ َحرُّ غَضِبَك،17
  .وأسكَتني ُرعُبَك الُمفاجُئ

 آالمياِه ُتحيُطني نهارًا وليًال،18
  .لجوانِب تغُمُرنيوِمْن جميِع ا

 أبَعْدَت َعنِّي الُمِحبَّ والصِّدیَق،19
   .وال رفيَق لي ِسوى الظَّالِم
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  أین صارت مواعيد الرب لداُود
 :   األزراحيِّ  ألیثاَن قصيدٌة١
 ِبرحمِة الّربِّ ُأنِشُد إلى األبِد،2

  . ُأذیُع أماَنَتَكوإلى جيٍل َفجيٍل
 إلى األبِد ُتبَنى رحمُتَك،«: أقوُل3

  .وفي السَّماواِت تـثُبُت أماَنُتَك
 خَترُتُه، عاهْدُت اّلذي ا: أَما ُقلَت4

 : َحَلفُت ِلداُوَد عبدي
 إلى األبِد ُأَثبُِّت َنسَلَك،5

  .» وإلى جيٍل َفجيٍل أبني عرَشَك
 السَّماواُت َتحَمُد َعجاِئَبَك یا رب6ُّ

  .وأماَنَتَك في جماعِة الِقدِّیسيَن
 َفَمْن َفوَق الُغيوم ُیزاِحُم الّربَّ،7

 أو ُیشِبُه الّربَّ َبيَن أبناِء اآلِلهِة؟

 اُهللا َمهيـٌب في َمجلِس الِقدِّیسيَن،8
  .عظيٌم وَرهيـٌب ِعنَد اّلذیَن َحوَلُه

 أیُّها الّربُّ القدیُر َمْن ِمثُلَك؟9
  .اَنُتَك ُتحيُطَكربٌّ قويٌّ أنَت وأم

 لَك ُسلطاٌن على َهيجاِن البحِر،10
  .رِتفاِعها َفُتَهدُِّئ أمواَجُه ِعنَد ا

 ، ِبَطْعَنٍة واحدٍة َقَتلَت َرَهَب11
  .وِبقوَِّة ِذراِعَك فرَّْقَت أعداَءَك

 لَك السَّماواُت واألرُض جميعًا،12
  .والكوُن وما فيِه أنَت أسَّسَتُه

 شِّماَل والَجنوَب،أنَت َخَلْقَت ال13
  . سِمَك ُیرنُِّم تابوُر وَحَرموُن وال
  .لَك ِذراٌع ُآلُّها َجَبروٌت14

  . َتُعزُّ َیُدَك وتعلو َیميُنَك
 الُحْكُم بالَعدِل قاِعدُة عرِشَك،15

  .والرَّحمُة والَحقُّ ُقدَّاَم وجِهَك
 َهنيئًا لشعٍب یعِرفوَن الُهتاَف لَك،16

  . یسُلكوَنفِبنوِر وجِهَك یا ربُّ
 ْسِمَك یـبَتِهجوَن نهارًا وليًال، با17

  .وِبــَعدِلَك یرفعوَن آیاِت الَحمِد
 أنَت یا ربُّ َینبوُع ِعزَِّتِهم،18

  . وبِرضاَك یرَتِفـُع شأُننا
 ، الّربُّ هَو ُتْرُسنا19

  .قدُّوُس ِإسرائيَل َمِلُكنا
 یوَم آلَّْمَت تقيََّك في ُرْؤیا20

  .َصْرُتَك أیُّها الَجبَّاُرَن«: ُقلَت َله
  . ورَفعُتَك ِمَن الشَّعِب خَترُتَك ا

 وَجْدُت داُوَد عبدي،21
  . وِبَزیتي الُمقدَِّس َمَسحُتُه

 مَعُه تكوُن َیدي،22
  .وِذراعي ُتؤیُِّدُه

 ال َیغِلُبُه َعُدوٌّ،23
  .وال َیقَهُرُه جاِئٌر

 ُأَحطُِّم ُخصوَمُه ِمْن أماِمِه24
  .ذین ُیبِغضوَنُهوأضِرُب اّل

 أمانتي ورحمتي مَعُه،25
  .سمي یرتفُع شأُنُه وبا
 على البحِر ُأَسلُِّط یَدُه،26

  .وعلى األنهاِر َیميَنُه
 ُینادیني أنَت أبـي27

 وإلهي وصخرُة خالصي،
 وأنا أجَعُلُه ِبْكري،28

  عليًا َفوَق ُملوِك األرِض
 إلى األبِد أحَفُظ َله رحَمتي،29

  . أمينًا لُهویـبقى َعهدي
 أجَعُل نسَلُه إلى األبِد،30

  .وعرَشُه ما دامِت السَّماُء
 ْبَتَعَد َبنوُه َعْن شریَعتي إِن ا31

 ولم یسُلكوا في أحكامي،
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 وإْن أخلُّوا ِبفرائضي،32
 ولم َیحَرصوا على وصایاَي،

 ُأعاِقُب َمعصيَتُهم بالعصا،33
 وبالضََّرباِت آثاَمُهم،

  رحَمتي،لكنِّي ال أحِرُمُه34
 وال أخوُن أبدًا أمانتي،

 ال ُأِخلُّ ِبــَعهدي لُه،35
  .وال أغيُِّر َآالمي

 َمرًَّة َحَلْفُت ِبقداَستي،36
  .وال أآِذُب على داُوَد

 نسُلُه یكوُن إلى األبِد،37
  .وعرُشُه آالشَّمِس أمامي

 ِمثَل القمِر یثُبُت على الدَّواِم،38
  .»ویـبقى في الفضاِء آِمنًا

 لِكنََّك خَذْلَت الَمِلَك اّلذي َمَسْحَتُه39
  .وَرَفْضَتُه ِمْن َغيِظَك عَليِه

 أنَكْرَت َعهَدَك ِلعبِدَك40
  .وَمرَّْغَت تاَجُه في التُّراِب

 َهْدمَت أسواَرُه ُآلَّها41
  .وجَعْلَت ُحصوَنُه َخرابًا

 َسَلَبُه ُآلُّ عاِبري الطَّریِق،42
  .وصاَر عارًا ِلجيراِنِه

 عَليَت َیميَن ُخُصوِمِهأ43
  .وَفرَّْحَت ُآلَّ أعاِدیِه

  َرَدْدَت َحدَّ َسيِفِه44
  .وما َنَصْرَتُه في الِقتاِل

 ، آَسرَت َصولجاَن َمجِدِه45
  .وألَقيَت عرَشُه إلى األرِض

 َقصَّْرَت أّیاَم َشباِبِه46
  .وَغطَّيَتُه بالِخْزِي

 إلى متى یا ربُّ َتحَتِجُب،47
 آالنَّاِر ِحدَُّة غَضِبَك؟وَتتَِّقُد 

 ُأذُآْر آيَف أنا زاِئٌل،48
 أِللباِطِل َخَلْقَت َبني آدَم؟

 أیحيا اإلنساُن وال َیرى الموَت؟49
 أُینجِّي نْفَسُه ِمْن َیِد الهاویِة؟

 أیَن َمراِحُمَك القدیمُة یا رب50ُّ
  .َحَلْفَت ِلداُوَد ِمْن أجِلها ِبأمانٍة

  بـيِدَكُأذُآْر یا ربُّ عاَر ع51
  .حَتَملوُه ِمْن ُشعوٍب آثيریَن وما ا

 بِه ُیَعيُِّر أعداُؤَك یا ربُّ،52
  .ُیَعيِّروَن َنسَل الَمِلِك اّلذي مسْحَتُه

  .َتباَرَك الّربُّ إلى األبِد53
   . آميَن ُثمَّ آميَن
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  حياة اإلنسان قصيرة وبائسة
 : صالٌة لموسى، رجِل اِهللا١

 یا ربُّ ِمْن جيٍل إلى جيٍل
  .ُآنَت ُمعينًا لنا

 ِمْن َقبِل أْن ُتوَلَد الِجباُل2
 وَتنشَأ األرُض وساِآنوها،
  .ِمَن األَزِل إلى األبِد أنَت اُهللا

  ُتعيُد اإلنساَن إلى الُغباِر3
  .»عودوا یا َبني آدَم«: وتقوُل

 ألُف سَنٍة في عيَنيَك4
 آيوِم أمِس اّلذي َعَبَر،
  . أو آُهَنيَهٍة ِمَن اللَّيِل

 َتْجِرُفُهم َفيكونوَن آالَغفَوِة،5
  . وآُعْشٍب ُسرعاَن ما یزوُل

 في الصَّباِح ینُبُت وُیزِهُر6
  .وِعنَد المساِء َیذُبُل وَیْيَبُس

 نحُن َنفنى ِبــغَضِبَك7
  .يِظَكونرَتِعُب ِبـحدٍَّة َغ

 َتظَهُر آثاُمنا أماَمَك8
 وخفایانا في ُنوِر وجِهَك،

 فتزوُل أّیاُمنا بَغيِظَك9
  .وَتفنى َسَنواُتنا آالسَّراِب

 َسَنواُت حياِتنا َسبعوَن سَنًة،10
  .أو ثمانوَن إذا آنَّا أقویاَء
 زهوُتها َتَعٌب وَعَناٌء،

  .وتمرُّ سریعًا ُمروَر الطَّيِر
 َة غَضِبَك؟َمْن یعِرُف ِشد11َّ

  . بل أيُّ خوٍف یجِلُبُه َغيُظَك
 علِّْمنا أنَّ أیَّاَمنا َمعُدوَدٌة،12

  .فَتدُخَل إلى قلوِبنا الِحْكمُة
 إرِجـْع یا ربُّ، حّتى متى؟13

  .وآْن َعزاًء ِلعبـيِدَك
 أشِبــْعنا باآرًا ِمْن َرحمِتَك،14

  .فنرنَِّم ونفَرَح ُآلَّ أّیاِمنا
  أّیاِم َعناِئناَفرِّْحنا َعْن15

  .وَعْن ِسنيَن َرأینا فيها الشَّرَّ
 دْع َفضَلَك َیظَهُر ِلعِبيدَك،16

  .وجالَلَك یَتَجلَّى ِلَبنيِهم
 َأنِعْم یا ربُّ عَلينا،17
  .حَفْظ لنا عَمَل أیدینا وا

   .حَفْظُه لنا عَمُل أیدینا ا
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  في حمى العلي

  ُیقيُم في ِحمى العليِّ،َمْن١
 وفي ِظلِّ القدیِر َیبـيُت

  للّربِّ ِحماي وِحصني أنَت، یقوُل2
  .إلهي اّلذي أتَِّكُل عَليِه
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 الّربُّ ُیَنجِّيَك ِمْن فخِّ الصَّيَّاِد3
  .وِمْن عاقبِة السُّقوِط في الَمهاوي

 ِبریِش َجناَحيِه ُیَظلُِّلَك،4
  .وفي آَنِفِه تحَتمي

  ِمْن َهوِل اللَّيِل،فال تخاُف5
 وال ِمْن َسهٍم َیطيُر في النَّهاِر،

 وال ِمْن وباٍء َیسري في الُغروِب،6
  تسوُد في الظَّهيرِة، وال ِمْن آفٍة

 تسُقُط َعْن جاِنَبيَك األلوُف،7
 وَعْن َیميِنَك عَشراُت األلوِف،

  .وأنَت ال َیَمسَُّك أًذى
 ِلـيَتَك تنُظُر ِبــعيَنيَك8

  .عاقبَة األشراِروترى ُم
 ألنََّك ُقلَت الّربُّ ِحماي،9

 ، وجَعْلَت العليَّ ُمعيَنَك
 ال ُیصيـُبَك أيُّ ُسوٍء10

  .وال تْقَترُب نكبٌة ِمْن َمسَكِنَك
 ُیوصي مالِئكَتُه ِبَك11

  .لَيحُرسوَك في جميِع ُطُرِقَك
 على أیدیِهم یحِملوَنَك،12

  . ِلئالَّ َتصِدَم ِبـحجٍر ِرْجَلَك
 َتَطُأ الِصلَّ واَألْفَعى13

  . وتدوُس الشِّْبَل والتِّنِّيَن
  .ُأَنجِّيِه ألنَُّه تَعلََّق بـي«: ویقوُل اُهللا14

  .سمي أرَفُعُه ِألنَُّه عَرَف ا
 یدعوني َفأستجيـُب لُه،15

  .وَمَعُه أنا في الضِّيِق
 ُأَخلُِّصُه وُأمجُِّدُه،

 وِمْن ُطوِل األّیاِم ُأشِبــُعُه16
   .»ریِه خالصيوُأ
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  نشيد إلى الرب الدّیان

 : مزموٌر:  نشيٌد ليوِم السَّبِت١
 ما أحَسَن الَحمَد ِللّرب2ِّ

  .سِمَك أیُّها العليُّ والتَّرتيَل ال
 ُأعِلُن َرحمَتَك في الصَّباِح3

 وأماَنَتَك في اللَّيالي
 َشَرِة أوتاٍرعلى ُعوٍد ِبــَع4

  . َشِجيَِّة األلحاِن وَآّنارٍة
 أنَت یا ربُّ فرَّحَتني ِبفضِلَك5

  .ِألعماِل َیَدیَك ُأرنُِّم
 ما أعَظَم أعماَلَك یا ربُّ،6

 !وما أعمَق أفكاَرَك
 الغبـيُّ ال یعِرُف هذا،7

 : والبليُد ال یتبـيَُّن َمعناُه
 إذا َنَبَت األشراُر آالُعْشِب8

  َمْن یفَعُل اإلْثَم،وأزهَر ُآلُّ

  .فُهم َیزولوَن إلى األبِد
 أمَّا أنَت أیُّها الّرب9ُّ

  .فُمَتعاٍل على الدَّواِم
 ها أعداُؤَك یا رب10ُّ

 ها أعداُؤَك َیبـيدوَن
  .ویَتَبدَُّد ُآلُّ َمْن یفَعُل اإلْثَم

  آثوٍر َوحشيٍّ جَعْلَتني قویًّا11
 ، وَدَهنَتني ِبزیٍت َطريٍّ

  يناَي َهزیمَة األشراِرفَرأت ع12
  .وَسِمَعت ُأُذناَي ُصراَخ القاِئميَن عليَّ

 الصِّدِّیُق آالنَّخِل َیزهو،13
  .وآأْرِز لبناَن َینمو

 ینَغِرُس في َبيِت الّرب14ِّ
  .وُیزِهُر في دیاِر إلِهنا

 ُیثِمُر حّتى في الَمشيـِب15
 ویكوُن َسمينًا غضًّا،

 قيٌم،فُيعِلُن أنَّ الّربَّ ُمسَت16
   .وهَو خالقي وال َجوَر فيِه
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  الرب ملك الكون
 الّربُّ مَلَك ولِبَس الجاَه١

  .تَّزَر ِبها رتدى الِعزََّة وا الّربُّ ا
 ثبََّت الكوَن في مكاِنِه
  .وال یَتَزعَزُع إلى األبِد

 عرُشَك ثاِبٌت ِمَن الَبْدِء،2
  . ِل أنَتوُمنُذ األَز

 رَفَعِت األنهاُر یا ربُّ،3
 رَفَعْت األنهاُر صوَتها

 رَفَعْت َعجيَجها
 ال صوُت المياِه الغزیرِة4

 وال هدیُر أمواِج البحِر
  .آهدیِر الّربِّ في ُعاله

 َفراِئُضَك أمينٌة ِجدًّا،5
 وِبَبيِتَك َتليُق القداسُة،
   .یا ربُّ ُطوَل األّیاِم
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  له عادلالرب إ

 یا إلَه النَّْقمِة یا ربُّ،١
 !یا إلَه النَّْقمِة أشِرْف

 ْقِض في األرِض إْنَهْض وا2
  .وعاِقِب الُمتَكبِّریَن على َصنيِعِهم

 إلى متى األشراُر یا ربُّ،3
 إلى متى اَألشراُر َیمَرحوَن؟

 ُیَثرِثروَن وَیتَكلَّموَن ِبَوقاحٍة،4
  .روَن مَع ُآلِّ َمْن یفعُل اإلْثَموَیتآَم
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 یسَحقوَن شعَبَك یا ربُّ،5
  .وُیِذلُّوَنُهم وُهم ميراُثَك

 یقتلوَن األرملَة والغریـَب،6
  .وُیَحطِّموَن اليتيَم فيما َبيَننا

 الّربُّ ال یرانا،«: یقولوَن7
  .» إلُه َیعقوَب ال یتبـيَُّن أمَرنا

  .تأمَّلوا یا أغبـياَء الشَّعِب8
 ویا ُجهالَءُه متى تعِقلوَن؟

 غارُس األُذِن أال یسَمُع؟9
 وصانُع العيِن أال ُیبِصُر؟

 ُمؤدُِّب األَمِم أال ُیَوبُِّخ؟10
 ؟ وُمَعلُِّم البَشِر أال َیعَلُم

 الّربُّ یعِرُف أفكاَر البشِر،11
  . وَیْعِرُف أنَّها َنْفخُة ِریٍح

 َهنيئًا ِلَمْن ُتؤدُِّبُه یا ربُّ،12
 َعلُِّمُه أحكاَم شریعِتَكوُت

 ِلتریَحُه ِمْن أّیاِم السُّوِء13
  .إلى أن ُتحَفَر ِللشِّرِّیِر ُحفَرٌة

  .الّربُّ ال ینُبُذ شعَبُه14
  .الّربُّ ال یتُرُك ميراَثُه

 فُيعيُد الَعدَل إلى األحكاِم،15
  .ویتَبُعُه ُآلُّ ُمستقيِم القلِب

 َمْن یقوُم معي على األشراِر؟16
  َیِقُف معي على َمْن یفَعُل اإلْثَم؟َمْن
 لوال أنَّ الّربَّ نصيري17

  .َلسَكنُت سریعًا أرَض السُُّكوِت
 حيَن ُقلُت َتَزعَزَعت َقَدمي،18

 ساَعَدْتني یا ربُّ َرحمُتَك،
 وحيَن تكاَثَرت فيَّ الُهُموُم19

  .أنَعَشت نْفسي تعزیاُتَك
 أَیُسرَُّك أهواُء الُحكَّاِم،20

  .روَن الفساَد على الَحقُِّهم َینُص
 َیجوروَن على حياِة الصِّدِّیِق21

  .ویحُكموَن على الَبريِء بالموِت
 لِكنَّ الّربَّ ِحصٌن لي،22

  .إلهي صخرٌة أحتمي بها
 یُردُّ عَليِهم َآيَدُهم،23

  .وُیسِكُتُهم َجَزاَء ُشروِرِهم
   .ُیسِكُتُهُم الّربُّ ِإلُهنا
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  لربرّنموا ل

 تعاَلوا ُنَرنُِّم للّرب١ِّ
 ونهِتُف للخاِلِق ُمخلِِّصنا

 َنتَقدَُّم أماَمُه بالَحمِد،2
 ونهِتُف َله بالتَّراتيِل،

 ِألنَّ الّربَّ إلٌه عظيٌم3
  .وَمِلٌك عظيٌم على جميِع اآللهِة

 ِبَيِدِه أعماُق األرِض،4
  .وَله أعالي الِجباِل

  وهَو صَنَعُه،َله البحُر5
  .وَیداُه َصوَّرتا الياِبسَة

 تعاَلوا نسُجُد ونرآُع لُه6
  .وَننَحني أماَم الّربِّ خاِلِقنا

 هَو إلُهنا وَنحُن شعُبُه،7
  .رعيَُّتُه اّلتي یرعاها ِبَيِدِه
 : إسَمعوا اليوَم صوَتُه یقوُل

 ، ال ُتَقسُّوا ُقلوَبُكم آما ِعنَد مِریـبَة«8
 ،  في البرِّیَِّة اليوِم ِعنَد َمسََّةآما في ذِلَك 

 ْمَتحنوني حيُث َجرَّبني آباُؤُآم وا9
  .مَع أنَُّهم شاهدوا أفعالي

  أبَغضُت فيها أربعيَن سَنًة10
 : ذِلَك الجيَل وُقلُت فيِهم

 ُهم شعٌب ُقلوُبُهم في ضالٍل،
 وُهْم ال یعِرفون ُطُرقي،

  في غَضبـي حّتى أقَسْمُت11
   .» وا دیاريأن َلن َیدُخل
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  الرب إله الكون وسيده
 أنِشدوا للّربِّ نشيدًا جدیدًا١

  . أنِشدوا للّربِّ یا جميَع األرِض
  .ْسَمُه أنِشدوا للّربِّ وبارآوا ا2

  .َبشِّروا ِمْن یوٍم إلى یوٍم ِبـخالِصِه
 َحدُِّثوا في األَمِم ِبَمجِدِه،3

  .وفي جميِع الشُّعوِب ِبــَعجاِئِبه
 الّربُّ عظيٌم وَله التَّهليُل،4

  .َمرهوٌب فوَق جميِع اآللهِة
 آِلهُة الشُّعوِب ُآلُّها أصناٌم،5

  .والّربُّ هَو َصَنَع السَّماواِت
 الَجالُل والَبهاُء أماَمُه،6

  .والِعزَُّة والرَّوعُة في َمقِدِسِه
  الشُّعوِب،قدِّموا للّربِّ یا جميَع7

  .قدِّموا للّربِّ مجدًا وعزًَّة
 ْسِمِه، قدِّموا للّربِّ َمجَد ا8
  .دخلوا ِبَتقِدمٍة إلى دیاِرِه وا
  .ُأسُجدوا للّربِّ في بهاِء ُقْدِسِه9

  . إرَتِعدوا أماَمُه یا جميَع األرِض
  .نادوا في األَمِم َیمِلُك الّرب10ُّ

 ُیَثبُِّت الكوَن فال یَتَزعَزُع،
  .وَیدیُن الشُّعوَب باالسِتقامِة

 ِلَتفَرِح السَّماواُت وتبَتِهـِج األرُض،11
  .ولَيهِدِر البحُر وُآلُّ ما َیمألُه

 ِلَتغتِبِط الُحقوُل وُآلُّ ما فيها،12
  .َولُيَرنِّْم جميُع أشجاِر الغاِب

 أماَم الّربِّ ِالنُه آٍت،13
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 آٍت ِلـيقِضَي في األرِض،
  بالَعدِل،یقضي في العاَلِم

   .وفي الشُّعوِب باألمانِة
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  الرب یتغلب على اآللهة الكاذبة

 الّربُّ َیمِلُك فلَتبَتِهـِج األرُض،١
  .ولَتفَرِح الِبـحاُر الكثيرُة

 السَّحاُب والضَّباُب ِمْن َحوِلِه،2
  .رِشِهوقضاُؤُه العادُل قاِعَدُة ع

 النَّاُر تنَطِلُق أماَمُه3
  .وتحِرُق ِمْن َحوِلِه ُخصوَمُه

 ُبروُقُه ُتنيُر الكوَن،4
  .وتراها األرُض فَترَتِعُد

 الجباُل تذوُب ِمثَل الشَّْمِع5
  .أماَم الّربِّ سيِِّد األرِض

 السَّماواُت ُتَحدُِّث ِبــَعدِلِه،6
  .وجميُع الشُّعوِب ُتعاِیُن َمجَدُه

 َزى ُآلُّ َمْن َعَبَد األصناَمَیخ7
 وُآلُّ َمْن َتهلََّل ِباألوثاِن،

  .سُجدوا َله یا جميَع اآلِلهِة فا
 َسِمَعت ِصهَيوُن فَفِرَحت،8

 وِمْن أجِل أحكاِمَك یا ربُّ
  .بَتَهَجت ُمُدُن َیهوذا ا

 عليٌّ أنَت على ُآلِّ األرِض،9
  .ُمَتعاٍل ِجدًّا على جميِع اآلِلهِة

 ، َحبَّ الّربَّ ُیبِغُض الشَّرََّمْن أ10
 فالّربُّ یحُرُس حياَة أتقياِئِه،
  .وِمْن أیدي األشراِر ُینِقُذُهم

  على الصِّدِّیِق، النُّوُر ُیشِرُق11
  .والفَرُح على ُمسَتقيِم القلِب

 إفَرحوا بالّربِّ أیُّها الصِّدِّیقوَن،12
   .ْحَمُدوُه ِعنَد ِذْآِر قداَسِتِه وا
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  الرب ینتصر وهو الدّیان

 : مزموٌر١
 َأنِشدوا للّربِّ نشيدًا جدیدًا،
  .ألنَّ الّربَّ َصَنَع الَعجاِئَب
 َیميُنُه وِذراُعُه الُمَقدَّسُة
  .أحَرَزتا لنا الخالَص

 الّربُّ َأعلَن خالَصُه2
  .وِلُعيوِن األَمِم َتجلَّى َعدُلُه

 َذآََّر َرحمَتُه وأماَنَتُهَت3
 ِلَبيِت ِإسرائيَل شعِبِه،

 َفرأت جميُع شعوِب األرِض
  .إلى أقاصيها خالَص إلِهنا

 ِإْهِتفوا للّربِّ یا جميَع األرِض،4
  .غنُّوا وَرنِّموا وَرتِّلوا

 َرتِّلوا للّربِّ بالَكنَّارِة،5
  .بالكنَّاَرِة وصوِت الِمزماِر

 فيِرباألبواِق وصوِت الن6َّ
  .إهِتفوا أماَم الّربِّ الَمِلِك

 ِلـَيْهِدِر البحُر وُآلُّ ما فيِه،7
  .والعاَلُم والُمقيموَن بِه

 ِلُتَصفِِّق األنهاُر باألیدي،8
  .وِلُتَرنِِّم الجباُل جميعًا

 أماَم الّربِّ ِألنَُّه آٍت،9
 آٍت ِلـَيدیَن األرَض،
 ِلـَيدیَن العاَلَم بالَعدِل

   .السِتقامِةوالشُّعوَب با
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  الرب ملك عظيم وقدوس

  .الّربُّ یملُك فَترَتِعُد الشُّعوُب١
  . فَترَتِجُف األرُض یجِلُس على الكروبـيِم

 ، الّربُّ عظيٌم في ِصهَيوَن2
  .ُمَتعاٍل على جميِع الشُّعوِب

 الَحمُد الْسِمِه العظيِم،3
  .ُقدُّوٌس هَوَمرهوٌب و

  .َمِلٌك عزیٌز ُیحبُّ اإلنصاَف4
 أجَرى االستقامَة في َبني َیعقوَب

  .وأقاَم الَعدَل والَحقَّ
 إرَفعوا الّربَّ إلَهنا5
  سُجدوا ِلَموطِئ َقَدَميِه وا

  .الّربُّ ِإلُهنا قدُّوٌس
  َبيَن آَهنِتِه،  وهروُن موسى6

  .ْسِمِه  َبيَن الدَّاعيَن با وصموئيُل
 ْستجاَب لُهم، َدَعوا الّربَّ فا

  . آلََّمُهم وفي عموِد السَّحاِب7
  .راَعوا فراِئَضُه اّلتي أعطاُهم

  .والحقَّ اّلذي َله عَليِهم
 ْسَتَجْبَت لُهم، یا ربُّ أنَت ا8

 وُآنَت لُهم إلهًا َغفورًا
  . وُمعاقبًا لُهم على أعماِلِهم

 إرَفعوا الّربَّ إلَهنا9
  . َبِلِه الُمقدَِّسْسُجدوا ِلج وا

   .الّربُّ إلُهنا قدُّوٌس
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  احمدوا الرب في هيكله

 : مزموٌر للَحمِد١
  .إهِتفوا للّربِّ یا جميَع األرِض

  .ُأعُبدوا الّربَّ بالفَرِح2



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٧٤  من أصل٥١صفحة رقم  

 : َتعاَلوا إلى أماِمِه ُمَرنِّميَن
  .هَو اُهللاإْعَتِرفوا أنَّ الّربَّ 3

 ، هَو صَنَعنا وَله نحُن
  .نحُن شعُبُه ورعيَُّتُه

 ُأدُخلوا أبواَبُه بالَحمِد،4
  .دیاَرُه بالتَّهِلـيِل

  .ْسَمُه ِإحَمُدوُه وبارآوا ا
  . الّربُّ صالٌح وإلى األبِد َرحمُتُه5

   .وإلى جيٍل َفجيٍل أمانُتُه
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  الملك المثالي

 : مزموٌر ِلداُوَد١
  .للرَّحمِة والَعدِل نشيدي

  .لَك یا ربُّ ُأرتُِّل
 َبَتعقٍُّل أسعى إلى الكماِل،2

  .َمهما یا رُب َحلَّ بـي
 ِبَقلٍب سليٍم أسُلُك في َبيتي

  .وال أَضُع اللُّؤَم أماَم عيَني3َّ
 ُأبِغُض أعماَل الُمَتَقلِّبـيَن،

  .فال تعَلُق أبدًا بـي
 إعوجاُج القلِب بعيٌد عنِّي،4

  .وال ُأریُد أْن أعِرَف الشَّرَّ
 ُأسِكُت َمْن یغتاُب اآلخریَن،5

  .وال ُأجاِلُس الُمَترفَِّع الُمتَكبَِّر
 ليَت ُأَمناَء األرِض ُیقيموَن معي،6

  .والسَّاِلكوَن طریَق الكماِل یخِدموَنني
 ال ُیقيُم في َبيتي َمْن یعَمُل ِبمْكٍر،7
  . یِقُف أماَم عيَنيَّ َمْن َینِطُق بالَكِذِبوال
 ُأبـيُد في الحاِل جميَع أشراِر األرِض،8

   .فَينَقِطـُع ِمْن مدینِة الّربِّ ُآلُّ َمْن یفَعُل اإلْثَم
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  صالة بائس في الضيق

ُه أماَم صالُة ِمسكيٍن انهارت َعزیمُتُه، فَسكَب شكوا١
 : اِهللا
 َسَتِمْع صالتي، یا ربُّ ا2

 ولَيِصْل إليَك ُصراخي،
 في یوِم الضِّيِق یا رب3ُّ

  .ال تحُجْب وجَهَك عنِّي
 أِمْل ُأُذَنَك وأِجْبني
  .سریعًا یوَم أدُعوَك

 أّیامي تالَشت آالدُّخاِن،4
  .وِعظامي َتَجمََّرت آالوقوِد

 ُأِصيـَب قلبـي وَیِبَس آالُعْشِب،5
  .حّتى َسَهوُت َعْن أآِل ُخبزي

 ِمْن صوِت ُنواحي یا ربُّ،6

  .َلِصَق ِجْلدي ِبــَعْظمي
 صرُت َشبـيهًا ِبــُغراِب الَبر7ِّ

  .وِمثَل بومِة الَخراِئِب
  أسَهُر اللَّيالي وحيدًا8

  .آُعصفوٍر ُمنَفِرٍد على السَّْطِح
 ُیَعيُِّرني أعدائي ليَل نهار،9

  .شِتموَننيوالُمَهلِّلوَن لي ی
 آُآُل الرَّماَد ِمثَل الخبِز10

  .وأمُزُج الشَّراَب بالدُّموِع
 ِمْن ِشدَِّة َسَخِطَك وَغيِظَك11

  .رَفعَتني عاليًا وطَرحَتني
 أّیامي آِظلٍّ ماِئٍل،12

  .وأنا َیِبْسُت آالُعْشِب
 وأنَت یا ربُّ ُمقيٌم إلى األبِد،13

  .وإلى جيٍل فجيٍل ِذآراَك
  وترحُم ِصهَيوَن،َسَتقوُم14

  .فحناُنَك حاَن َموِعُدُه
 عبـيُدَك ُیَسرُّوَن ِبـِحجاَرِتها،15

  . ویِحنُّوَن حنينًا إلى ُتراِبها
 ْسَمَك، سَتخاُف اُألَمُم ا16

  .وُآلُّ ُملوِك األرِض َمجَدَك
 ِعنَدما یـبني الّربُّ ِصهَيوَن17

 ویَتراءى في َبهاِء َمجِدِه،
 اِل الَمحروميَنبِته یلَتفُت إلى ا18

  .وال یحَتِقُر َصلواِتِهم
 فُيْكَتُب هذا للجيِل اآلتي،19

 :  ِلـُيهلَِّل َله الشَّعُب اّلذي َسُيْخَلُق
 الّربُّ ُیشِرُف ِمْن َعالِء ُقدِسِه،20

  .وِمَن السَّماِء إلى األرِض ینُظُر
 ِلـَيسَمَع َتَنهُّداِت األسرى21

 وُیفِرَج َعْن أبناِء الموِت،
 سِم الّربِّ ُيحدَُّث في ِصهَيوَن باف22

  .وُیَهلَُّل َله في ُأوُرشليَم
 حيَن تجَتِمـُع الشُّعوُب والَمماِلُك،23

  .تجَتِمـُع معًا ِلـَيعُبدوا الّربَّ
 أضَعْفَت في طریِق الُعْمِر قوَّتي24

 وَقصَّْرَت یا ربُّ حياتي
 أقوُل إلهي ال تنَتِزْعني25

 وأنا في ِعزِّ أّیامي،
 نَت إلى ُمنَتهى األجياِل ِسنوَكوأ

 ِمْن قدیٍم أسَّْسَت األرَض،26
  .والسَّماواُت ِمْن ُصْنِع یَدیَك

 فهَي َتبـيُد وأنَت تبقى،27
 وُآلُّها آالثَّوِب َتبلى،

  .وآاللِّباِس ُتَغيُِّرها َفتـَتغيَُّر
 أمَّا أنَت فال تـَتَغيَُّر،28

  . وِسنوَك یا ربُّ لن تفنى
 دَك یسكنوَن آِمنيَن،َبنو عبـي29

   .وُذرِّیَُّتُهم تـثُبُت أماَمَك
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  رحمة اهللا
 : ِلداُوَد١

 بارآي یا نْفسي الّربَّ،
  .سَمُه القدُّوَس ویا ُآلَّ أحشائي ا

 بارآي یا نْفسي الّرب2َّ
 وال َتنَسي جميَع حَسناِتِه،

 یغِفُر جميَع ذنوبـي3
  .ميَع أمراضيویْشفي ج

 یفَتدي ِمَن الُهوَِّة حياتي،4
  .وبالرَّحمِة والرَّأفِة ُیكلُِّلني

 ، ُیشِبـُع بالطَّيِّباِت ُجوعي5
  .فَيَتَجدَُّد آالنَّْسِر شبابـي

  .الّربُّ ُیجري الَعدَل6
  .وَیقضي ِلجميِع المظلوميَن

 َعرََّف موسى ُطُرَقُه7
  .وَبني ِإسرائيَل أعماَلُه

  رحوٌم حنوٌن،الّرب8ُّ
  . َصبوٌر وآثيُر الرَّحمِة

 ال ُیخاِصُم على الدَّواِم،9
  .وال إلى األبِد یحُقُد

 ال ُیعاِمُلنا حَسَب خطایانا10
  .وال حَسَب ُذُنوِبنا ُیجاِزینا

 رِتفاِع السَّماِء َعِن األرِض آا11
  .ترَتِفـُع َرحمُتُه على خاِئفيِه

 آُبعِد المشِرِق ِمَن المغرِب12
  .بِعُد عنَّا معاصَيناُی

 آرحَمِة األِب على َبنيِه13
 یرَحُم الّربُّ أتقياَءُه،

 ألنَُّه عاِلٌم ِبـَجبلِتنا14
  .ویذُآُر أننا ُتراٌب

 اإلنساُن آالُعْشِب أّیاُمُه،15
  .وآزهِر الحقِل ُیزِهُر

 تعُبُر ِریٌح فال یكوُن،16
  .وال ُیعَرُف َموِضُعُه ِمْن َبعُد

 ُة الّربِّ فِمَن األَزِلأمَّا َرحم17
  .وإلى األبِد على خاِئفيِه

 َعدُلُه ِلَبني البنيَن،
 للَّذیَن ُیراعوَن َعهَدُه18

  .ویذُآروَن فَيعَملوَن بأواِمِرِه
 عرُش الّربِّ ثاِبٌت في السَّماِء،19

  .وملكوُتُه یُسوُد على الجميِع
 بارآوا الّربَّ یا مالِئَكَتُه،20

 َن الُمطيعوَن أمَرُهأیُّها الُمقَتِدرو
  .ِعنَد َسماِع صوِت َآالِمِه

  .بارآوا الّربَّ یا جميَع ُجنِدِه21
  .یا ُخدَّاَمُه العاِمليَن ما ُیرضيِه

 بارآي الّربَّ یا جميَع أعماِلِه22
  .في ُآلِّ َمواِضِع ُسلطاِنِه
   .بارآي یا نْفسي الّربَّ
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  نشيد للرب الخالق
  .بارآي یا نْفسي الّرب١َّ

 أیُّها الّربُّ إلهي ما أعَظَمَك،
  .جالًال وبهاًء َلِبْسَت

 تغطَّيَت بالنُّوِر آثوٍب،2
  .ونَصْبَت السَّماَء آَخيَمٍة

 جَعْلَت المياَه سقَف عالليَك3
  .وسحاَب السَّماِء َمرآَبًة لَك
 ِسْرَت على أجِنَحِة الرِّیِح،

 َنْعَت الرِّیاَح ُرُسَلَكوَص4
  . ولهيـَب النِّيراِن ُخدَّاَمَك

 أسَّْسَت األرَض على قواِعِدها5
  .فال تـَتزعَزُع إلى األبِد

 ، آَسوَتها الَغْمَر ِلباسًا6
  .وعلى الِجباِل أوَقْفَت المياَه

 َنَهْرَتها فَهَرَبت في الحاِل،7
  .بَتَعَدت ِمْن صوِت َرعِدَك وا
 ودًا إلى الِجباِلَصعَدت ُصُع8

 وَنَزَلت ُنزوًال إلى األودیِة،
  .إلى موِضٍع أسَّْسَتُه لها

 َرَسْمَت َحدًّا ال َتَتَعدَّاُه9
  .وال تعوُد ُتَغطِّي األرَض

 ُتَفجُِّر اليناِبيَع أنهارًا10
 فتجري األنهاُر َبيَن الِجباِل

 ِلَتسقَي جميَع وحوِش الَبرِّ،11
  .َشهاوبها تكِسُر الِفراُء َعَط

 عَليها تسُكُن ُطيوُر السَّماِء12
  .وُتَغرُِّد ِمْن َبيِن األغصاِن

 تسقي الِجباَل ِمْن عالليَك،13
  .وِمْن َثَمرِة أعماِلَك تشَبُع األرُض

 ُتنِبُت الُعْشَب ِللبهاِئِم14
 والُخضرَة ِلِخدمِة البَشِر،

 فُيخِرُجوَن ُقوتًا ِمَن األرِض،
 اإلنساِنَخمرًا ُتَفرُِّح قلَب 15

 وَزیتًا یجَعُل وجَهُه ُمشِرقًا
  .وخبزًا َیسُنُد بِه قلَبُه

 أشجاُر الّربِّ تشَبُع َمَطرًا،16
  .أْرُز لبناَن اّلذي غَرَسُه

 ُهناَك ُتَعشُِّش العصاِفـيُر،17
  .وِللُّقُلِق َبيٌت في السَّْرِو

 ِللُوعوِل ِجباُلها الشَّامخُة،18
  .خوِر ملَجُأها في الصُّ وِللِوباِر

 َصَنْعَت القمَر للَمواعيِد،19
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  .وَعرَّْفَت الشَّمَس َمداَرها
 جَعْلَت الظَّالَم فكاَن ليٌل،20

 فيِه َتِدبُّ وُحوُش الغاِب
 وتزأُر األشباُل ِلالفِتراِس21

  .والتماِس َطعاِمها ِمَن اِهللا
 ُتشِرُق الشَّمُس فتنَصِرُف22

 وتعوُد ِلَترُبَض في َمـآویها،
  اإلنساُن إلى عَمِلِهفيخُرُج23

  .وإلى ُشغِلِه حّتى المساِء
  .ما أعَظَم أعماَلَك یا رب24ُّ

 بالِحكمِة صَنْعَتها جميعًا،
  .مَتألِت األرُض ِمْن ِغناَك فا

 ُهناَك البحُر العظيُم الواِسُع،25
 حيُث َیِدبُّ ما ال ُیحَصى

 ِمْن ِصغاِر الحيواناِت وِآباِرها،
  َمجراهاوحيُث تجري السُّفُن26

  .ویمَرُح لویاثاُن اّلذي َصوَّرَتُه
 هِذِه ُآلُّها تنُظُر إليَك27

  .ِلُتْرزَقها ُقْوَتها في حيِنِه
 ُتعطيها ِرْزَقها فَتلُقُطُه،28

  .وتفَتُح َیَدَك فَتشَبُع َخيرًا
 تْحُجُب وجَهَك فَتْفزُع،29

 وتنَزُع أرواَحها فتموُت،
  .وإلى ُتراِبها تعوُد

 روَحَك فُتْخَلُقُترِسُل 30
  .وُتَجدُِّد وجَه األرِض

 َمجُد الّربِّ إلى األبِد،31
  .والّربُّ یفَرُح ِبأعماِلِه

 ینُظُر إلى األرِض فترَتِعُد،32
  .وَیلِمُس الِجباَل فَتصيُر ُدخانًا

  .للّربِّ ُأنِشُد ُطوَل حياتي33
  .ِهللا ُأَرتُِّل ما ُدمُت

 عَسى َیروُقُه نشيدي،34
  .لَّ الفَرِح بالّربِّفأفَرُح ُآ

 َینَقِرُض الخاِطئوَن ِمَن األرِض35
  .وال یـبَقى فيها األشراُر
   . هلِّلویا.بارآي یا نْفسي الّربَّ
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  برآات اهللا لشعبه
 ْدعوا باسِمِه، إحَمدوا الّربَّ وا١

  .وعرِّفوا في الشُّعوِب بأعماِلِه
 دوا للّربِّ ورتِّلوا لُه،أنِش2

  .وتأمَُّلوا في جميِع َعجاِئِبِه
 هلِّلوا السِمِه الُقدُّوِس،3
  .ْطُلبوُه فَتفَرَح قلوُبُكم وا
 إلَتِمسوا الّربَّ وِعزََّتُه،4
  .ْطُلبوا وجَهُه ُآلَّ حيٍن وا

 ُأذُآروا عجاِئَبُه اّلتي َصَنَع،5
 وُمعِجزاِتِه وأحكاَم فِمِه،

 براهيَم عبِدِه،یا َنسَل إ6
  .ْختاَرُه یا َبني َیعقوَب اّلذي ا

 هَو الّربُّ إلُهنا،7
  .في ُآلِّ األرِض أحكاُمُه

 یذُآُر إلى األبِد َعهَدُه،8
 ، وصّيَتُه إلى ألِف جيٍل

 ، الَعهَد اّلذي قَطَعُه إلبراهيَم9
  اليميَن اّلتي َحَلَفها إلسَحَق

 ، وَأثَبَتها َحقًّا ليعقوَب10
  . أبدیًّا إلسرائيَلَعهدًا 

 ُأعطيُكم أرَض آنعاَن«: قاَل11
 ،» ِقْسمَة ميراٍث لُكم

 حيَن آانوا عددًا ضئيًال،12
 ، قليليَن ُغَرباَء فيها

 ُمَتَنقِّليَن ِمْن ُأمٍَّة إلى ُأمٍَّة،13
  .وِمْن َممَلكٍة إلى َممَلكٍة

 لم َیَدْع أحدًا َیظِلُمُهم،14
  .ِهمبل َوبََّخ الُملوَك ِمْن أجِل

 ْخَترُتُهم، ال َتَمسُّوا اّلذیَن ا«: قاَل15
  .» وال ُتسيُئوا إلى أنبـيائي

  على األرِض، دعا بالُجوِع16
  .وَقَطَع ُقوَت الخبِز ُآلَُّه

 أرَسَل أماَمُهم إنسانًا،17
  .یوُسَف اّلذي ِبيَع َعبدًا

 حَبسوا ِرجِلـيِه بالُقيوِد،18
 وأدَخلوا ُعُنَقه في الحدیِد،

 لى أْن َتِتمَّ آِلَمُتُهإ19
  . وُیَبرِهَن ِصْدَقها قوُل الّربِّ

 أرسَل الَمِلُك َفَحلَّ ُقيوَدُه،20
  . سلطاُن الشُّعوِب فأخلى َسبـيَلُه

 أقاَمُه سيِّدًا على بـيِتِه21
 ، وَسلََّطُه على جميِع ُمقَتناُه

  ُیؤدُِّب أعواَنُه آما یشاُء22
  .وُیَعلُِّم ُشيوَخُه الِحكمَة

 وجاَء ِإسرائيُل إلى ِمْصَر23
  .  َتَغرََّب في أرِض حاٍم َیعقوُب

 فزاَد الّربُّ شعَبه ُنُموًّا24
  .وجَعَلُه أقوى ِمْن جميِع ُخصوِمِه

  .َلِكنَُّه حوََّل قلوَب الِمْصریِّيَن25
 ، فأبَغضوا شعَبُه ونكَّلوا ِبــعبـيِدِه

 فأرسَل موسى عبَدُه إليِهم26
 ، ْختاَرُه وهروَن اّلذي ا

 فَصَنعا آیاِتِه وُمعِجزاِتِه،27
  .ُهناَك في أرِض حاٍم

  فأظَلَمت، أرسَل الظَّالَم28
  . وما نَفَعُهم تدبـيُرُه

 حوََّل مياَهُهم إلى َدٍم29
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  . وأماَت ُآلَّ أسماِآِهم
 فاَضت أرُضُهم َضفاِدَع،30

 ، حّتى في َمخاِدِع ُملوِآِهم
 أمَر الذُّباَب والَبعوَض31
  . اجتاَح جميَع أرِضِهمف

 جعَل أمطاَرُهم َبَردًا32
 ونارًا في أرِضهم تلَتِهُب،

 وَضَرَب ُآروَمُهم وِتـيَنُهم33
  . وآسََّر أشجاَر أرِضِهم

 أمَر الَجراَد والَجناِدَب34
  .فجاَء ِمنها ما ال ُیحَصى

 فأآَل ُعْشَب أرِضِهم ُآلَُّه35
  . والَتَهَم ِثماَر ُترَبِتِهم

 ، َب األبكاَر ُآلَُّهم في ِمْصَرَضَر36
 ُعنفواَن ُآلِّ ُقدرٍة لُهم،

 وأخرَج الشَّعَب ِبِفضٍَّة وذَهٍب37
  . ولم یسُقْط ِمْن أسباِطِهم واحٌد

 فَفِرَحت ِمْصُر ِبـُخروِجِهم ِمنها،38
  . ألنَّ الرُّعَب َحلَّ عَليها

 َبَسَط َسحابًا َظلََّلُهم39
  . ِلونارًا أضاَءت لُهم في اللَّي

  فجاَءُهم بالسَّلوى، طَلبوا40
  . وِمْن خبِز السَّماِء أشَبَعُهم

 فَتَح الصَّخَرَة فسالِت المياُه41
  . وَجَرت أنهارًا في الِقفاِر

 هكذا ذَآَر آِلَمَتُه الُمقدََّسَة،42
 ، آِلَمَتُه إلبرهيَم عبِدِه

 فأخرَج شعَبُه الُمختاَر،43
  .يِمأخَرَجُهم بالسُّرور والتَّرِنـ

 ومَنَحُهم أرَض األَمِم44
  فَوِرُثوا َتَعَب الشُّعوِب

 ِلـَيسَهروا على ُحقوِقِه45
   . هلِّلویا.وَینُصروا شرائَعُه

  
 )105 (106مزمور 

  الشعب أنكر جميل رّبه
 !هلِّلویا١

  ألنَّه صاِلـٌح، إحَمُدوا الّربَّ
  .ُهألنَّ إلى األبِد َرحَمَت

 َآيَف ُأحدُِّث ِبـَجَبروِت الّرب2ِّ
 وُأسِمُع ُآلَّ َتهليٍل َله؟

 َهنيئًا ِلَمْن ُیراعي الَعدَل3
  .ویعَمُل ِبالصِّْدِق في ُآلِّ حيٍن

  ِبِرضاَك على شعِبَك، ُأذُآرني4
 واْفَتِقْدني یا ربُّ یوَم خالِصِهم،

 ْخَترَتُهم، ِألرى َهناَء اّلذیَن ا5
 ُأمَِّتَكوأفَرَح ِبفَرِح 

  .وأَتَهلََّل مَعُهم وُهم ميراُثَك

 َخِطْئنا نحُن وآباُؤنا،6
  .وَفَعْلنا اإلْثَم والشَّرَّ

 آباُؤنا في أرِض ِمْصَر7
 لم ُیدِرآوا عجاِئَبَك،

 وال ذَآروا آثرَة َرحمِتَك،
 بل َتَمرَُّدوا على الّربِّ العليِّ،

  . ُهناَك ِعنَد البحِر األحمِر
 ْسِمِه  الِكنَُّه ألجِل8

  .خلََّصُهم ِلـُيَعرَِّف ِبـَجَبروِتِه
 إنَتَهَر البحَر األحمَر َفَجفَّ،9

 َفَسيََّرُهم في ُلَجٍج آالَقْفِر،
 وَخلََّصُهم ِمْن َیِد الُمبِغِض10
  .فَتداُهم ِمْن یِد الَعُدوِّ وا

 َغَمَرِت المياُه ُخصوَمُهم،11
  . فما بقَي ِمنُهم أحٌد

 الّربِّفآَمنوا ِبكالِم 12
  . وأنَشدوا وَهلَّلوا لُه

 أسَرعوا فَنَسوا أعماَلُه13
  . ولم ینَتِظروا َمشوَرَتُه

 ِإْشَتَهوا شهَوًة في البرِّیَِّة14
 وَجرَُّبوا اَهللا في الَقْفِر،

 فَمَنَحُهم ما َطَلبوُه،15
  . وَأشَبَعُهم حّتى التُّْخمِة

 حَسدوا موسى في َمحلَِّتِهم16
 الّربِّ،وهروَن ُقدُّوَس 

 بَتَلَعت داثاَن نَفَتَحِت األرُض وا فا17
 وأطَبَقت على جماعِة أِبيراَم،

 شتعلت ناٌر في جماَعِتِهم، وا18
  . فأحَرَق اللَّهيـُب األشراَر

 صَنعوا ِعْجًال في حوریـَب19
 وَسَجدوا ِلِتمثاٍل َمسبوٍك،

 فأبَدلوا اَهللا الَمجيَد20
  .ِبَشكِل ثوٍر یأُآُل الُعْشَب

 نَسوا اَهللا ُمَخلَِّصُهم21
 صانَع الَعظائِم في ِمْصَر،

  الَعجائِب في أرِض حاٍم22
  .واألهواِل ِعنَد البحِر األحمِر

 فَهمَّ الّربُّ أْن ُیَدمَِّرُهم23
 لو لم یِقْف موسى ُمختاُرُه

  أماَمُه في َسْفِح الجَبِل
  .ليُردَّ غَضَبُه َعْن إهالِآِهم

 َة،رَفضوا األرَض الشَّهي24َّ
 ولم یؤِمُنوا ِبكلَمِتِه،

 بل تَذمَّروا في خياِمِهم25
  .ولم یسمعوا ِلصوِت الّربِّ

 فَرَفَع یَدُه ُمَهدِّدًا26
 ، ِبأْن ُیسِقَطُهم في البرِّیَِّة

 وُیسِقَط َنسَلُهم في األَمِم27
  . وُیَبدَِّدُهم في الُبلداِن
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  تَعلَّقوا ِبَبعِل َفغوَر28
   ِموأآلوا ذبائَح األصنا

 وغاظوا الّربَّ ِبأعماِلِهم،29
  .نَتَشَر الوباُء في ما َبيَنُهم فا

 قاَم ِفنحاُس وسيطًا لُهم30
  .فَكفَّ الوباُء َعِن الَفْتِك ِبِهم

 َفُحِسَب َله ذِلَك الَفْضُل،31
  . جيًال َبعَد جيٍل إلى األبِد

 أغَضبوا الّربَّ ِعنَد ماِء َمریـَبَة،32
  .ِلِهمفتأذَّى موسى ِمْن أج

 فثارت ثاِئَرُتُه عَليِهم،33
  . وهجاُهم ِبكالٍم تجاوز الحدَّ

 لم ُیَدمِّروا ِتلَك الشُّعوَب،34
 ، آما أمَر الّربُّ أن یفَعُلوا

 ْخَتَلُطوا باألَمِم، بِل ا35
  .وَتَعلَُّموا ُسوَء أعماِلِهم

 عَبدوا أصناَم آلِهتِهم36
 ، فصاَرت َشرآًا لُهم

 م وَبناِتِهموَقدَّموا َبنيِه37
  . ذبـيحًة ِلتلَك الشَّياطيِن

 ذَبحوُهم ِألصناِم آنعاَن38
 وَسفكوا َدَمُهُم الزَّآَي

  . فَتَدنَّسِت األرُض بالدِّماِء
  تَنجَّسوا بأعماِلِهم وَزَنوا39
 ْرَتكبوا ِمْن أفعاٍل، ِبما ا
 فَغِضَب الّربُّ على شعِبِه،40

  .وَآِرَهُهم وُهم ميراُثُه
 ُهم إلى أیدي اُألَمِم،َسلََّم41

 َفَتَسلََّط عَليِهم ُمبِغضوُهم،
 َضيََّق عَليِهم أعداُؤُهم،42

  .فَخَضعوا َتحَت أیدیِهم
 وآثيرًا ما أنَقَذُهم43
 سَتَمرُّوا على ِعصياِنِهم فا

  .وَهَلكوا في ُذنوِبِهم
 لكنَُّه رأى ِضيَقُهم،44

  .ِعنَد َسماِعِه ُصراَخُهم
 مَفذَآَر َعهَدُه لُه45

  .وَنِدَم ِلكثرِة َرحمِتِه
 أبدى لُهم رأَفَتُه،46

  . أماَم اّلذیَن َسَبوُهم
 َخلِّْصنا یا ربُّ إلَهنا،47
 ْجَمْعنا ِمْن َبيِن اُألَمِم وا

 سَمَك الُقدُّوَس ِلَنحَمَد ا
  .وُنَسبَِّح وُنَهلَِّل لَك

 تباَرَك الّربُّ إلُه ِإسرائيَل،48
  .ِمَن األَزِل وإلى األبِد
   .  َهلِّلویا.یقوُل ُآلُّ الشَّعِب آميَن
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  الرب یخّلصنا من الضيق
 إحمدوا الّربَّ ألنَُّه صالٌح،١

  . ِألنَّ إلى األبِد رحمَتُه
 ْفَتداُهم، ِلـيُقْل ذِلَك اّلذیَن ا2
  ِمْن َیِد الضِّيِقْفَتداُهُم الّربُّ ا

 وَجَمَعُهم ِمْن آلِّ الُبلداِن،3
  . ِمَن المشِرِق والمغِرِب، والشِّماِل والَجنوِب

 بعُضُهم تاَه في برِّیٍَّة ُمقِفَرٍة4
  ولم یجدوا طریقًا لُهم
  .إلى مدینٍة ُیقيموَن بها

 آانوا جياعًا ِعطاشًا5
 تخوُر ُنفوُسُهم فيِهم،

 ي ضيِقِهم،فصَرخوا إلى الّربِّ ف 6
 فأنَقَذُهم ِمْن ُسوِء حاِلِهم

 وَهداُهم طریقًا ُمستقيمًا7
  .توِصُلهم إلى مدینٍة ِلإلقامِة

 َفلَيحَمدوا الّربَّ على َرحمِتِه8
 وعلى َعجاِئِبه ِلَبني البَشِر،

 ألنَّه أشَبَع النَّْفَس الُمشَتهيَة9
  .ومَأل النَّْفَس الرَّاِغبَة َخيرًا

 الِم وِظلِّ الموِتبعُضُهم في الظ10َّ
 جَلسوا أسرى ُیعانوَن الُقيوَد،

 ألنَُّهم َعَصوا آالَم اِهللا11
  .ْسَتهاُنوا ِبَمشوَرِة العليِّ وا

 أَذلَّ ُقلوَبُهم بالتََّعِب،12
  .وتساَقطوا وال نصيَر لُهم

 صَرخوا إلى الّربِّ في ضيِقِهم،13
  .فَخلََّصُهم ِمْن ُسوِء حاِلِهم

  الظَّالِم وِظلِّ الموِتأخَرَجُهم ِمَن14
  .وَقَطَع لُهم ُقيوَدُهم

 فْلَيحَمدوا الّربَّ على َرحمِتِه15
 وعلى َعجاِئِبِه ِلَبني البَشِر،

 ألنَُّه حطََّم أبواَب النُّحاِس16
  . وآَسَر َمغاليَق الحدیِد

 وبعُضُهم َحْمقى ِلُسلوِك الَمعاصي،17
  .وِمْن آثاِمِهم آانوا ُیعانوَن

 فوُسُهم ُآلَّ طَعاٍمعاَفت ُن18
  .وَبَلغوا إلى أبواِب الموِت

 صَرخوا إلى الّربِّ في ضيِقِهم،19
  .فَخلََّصُهم ِمْن ُسوِء حاِلِهم

 أرسَل آِلَمتُه فَشفاُهم20
  .وَنجَّاُهم ِمْن َمهاِلِكهم

 َفلَيحَمدوا الّربَّ على َرحمِتِه21
  .وعلى َعجاِئِبه ِلَبني البَشِر

 ِئـَح الَحمِد،ولَيذَبحوا َذبا22
  .ولُيْخِبروا َعْن أعماِلِه بالتَّرنيِم
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  .وآخروَن أبحروا في السُُّفِن23
 لُيتاجروا في المياِه الغزیرِة،

 فرأوا أعماَل الّرب24ِّ
  .وَعجاِئَبُه في اللَُّجِج

 أمَر فثاَرت ریٌح عاِصفٌة25
 وَهيََّجت أمواَج البحِر،

 فكانت تعلو إلى السَّماِء26
 ِهم إلى األعماِق،وتهُبُط ِب

  .َفَتَرجََّحت حياُتُهم في الَخَطِر
 َتَرنَّحوا ومالوا آالسُّكارى،27

  .وُآلُّ ِحكَمِتِهم ذَهَبت َعَبثًا
 فصَرخوا إلى الّربِّ في ضيِقِهم،28

  .فأنَقَذُهم ِمْن ُسوِء حاِلهم
 هدََّأ الزَّوبَعَة َفسَكَنت29

  .وسَكَتت أمواُج البحِر
  سَكَنتفَفِرحوا حيَن30

  .وهداُهم إلى ميناٍء أرادوها
 َفلَيحَمدوا الّربَّ على َرحمِتِه31

 وعلى َعجائبه ِلَبني البَشِر،
 ولَيرَفعوُه في جماعِة الشَّعِب،32

  .ولُيَهلِّلوا َله في َمجِلِس شيوِخِهم
 یجَعُل األنهاَر َقفرًا 33

  .ومجارَي المياِه َجفافًا
 ًاوالتُّرَبَة الُمخِصبَة ِمْلح34

  .ِلَشرِّ الُمقيميَن بها
 یجَعُل الَقْفَر َمْرجًا35

 واألرَض القاحلَة مجارَي مياٍه،
 فيسُكُن ُهناَك الجياُع36

  .وُیقيموَن لُهم مدینَة ُسْكنى
 یزَرعوَن ُحقوًال ویغِرسون ُآرومًا37

  .فتـثِمُر لُهم ِغالًال
 ُیباِرُآُهم َفيكُثروَن ِجدًّا38

  .موال ُیقلُِّل َبهاِئَمُه
 حيَن َیِقلُّوَن وَینَحُنون ُذال39ًّ

  .تحت ِثْقِل األذى والَحْسَرِة
 یُصبُّ الذُّلَّ على أسياِدِهم40

  .ویقوُدهم في تيٍه ِبال طریٍق
 یرفُع البؤساَء ِمْن َعناِئِهم،41

  . وُیكِثُر َعشاِئَرُهم آُقْطعاِن الغَنِم
 فَينُظُر الُمسَتِقـيموَن ویفَرحوَن،42

  .لُّ جائٍر َفَمُهوَیُسدُّ ُآ
 َمْن آاَن حكيمًا ُیراعي هذا،43

   .وَیَتَبيَُّن َمراحَم الّربِّ
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  العدو یهددنا

 :  نشيٌد.مزموٌر ِلداُوَد١
  .قلبـي ثابٌت یا اُهللا2

  .ُأنِشُد وُأرتُِّل لَك
  .أفيقي یا نْفسي

 أِفْق یا عوُد، یا َآنَّارُة،3
  .ُألوِقَظ السََّحَر

 أحَمُدَك في الشُّعوِب یا ربُّ،4
  .وُأرتُِّل لَك في األَمِم

 َعُظَمت إلى السَّماواِت َرحمُتَك،5
  .وإلى الُغيوِم أماَنُتَك

 إرَتِفـْع على السَّماواِت یا اُهللا6
  . وْلَيُكن َمجُدَك على ُآلِّ األرِض

 َخلِّْصنا ِبَيميِنَك وأِعنَّا،7
  .اّلذیَن ُتحبُُّهمفيْخُلُص 

 :  قاَل اُهللا في َهيكِلِه8
  بُغْبطٍة أقِسُم شكيَم«

  .وأقيُس وادي سكُّوَت
  .لي َجلعاُد ولي مَنسَّى9

  .أفرایُم خوَذتي وَیهوذا َصوَلجاِنـي
 ُموآُب َمغسَلتي وعلى أدوَم10

 ُألقي أنا الّربُّ ِحذائي،
  ».نتصاري وعلى الِفلسطيِّيَن ُهتاُف ا

 یقوُدني إلى المدینِة الحصينِة؟َمْن 11
 َمْن َیهدیني َبعُد إلى أدوَم؟

 أَحقًّا خَذْلَتنا یا اُهللا12
 وما ُعْدَت تخُرُج َمَع جيوِشنا؟

 ُآْن نصيرًا لنا في الضِّيِق،13
  .َفَعَبثًا ُیَخلُِّصنا البَشُر

 باِهللا ُنقاِتُل ِبَبسالٍة،14
   .  أعداَءنا وهَو یدوُس

  
 )108 (109مزمور 

  عوة على األعداءد
 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١

 ُسبحاَنَك یا اُهللا ال َتصُمْت،
 فاألشراُر والماآروَن جميعًا2

 َفَتحوا أفواَهُهم عليَّ
  .وتكلَّموا ِبِلساٍن آاِذٍب

 ِبَكالِم ُبغٍض ُیحيطوَن بـي،3
  .وِبال سَبٍب ُیقاِتلوَنني

 ُیبادلوَنني الُحبَّ بالُخصوَمِة،4
  . وأنا ِمْن أجِلِهم ُأصلِّي

 ُیكاِفئوَنني الشَّرَّ بالَخيِر،5
  .والُبْغَض ِبَمَحبَّتي لُهم

 ، ِلَنْبحْث َعْن شاِهٍد ِشرِّیٍر6
 وَخْصٍم یِقُف َعْن َیميِنِه،

 فإذا ُحوِآَم خَرَج ُمذِنبًا،7
  .وصالُتُه ُتَعدُّ خطيئًة

 ، ُمُه قليَلًةِلتُكْن أّیا8
  .وليأُخْذ وظيَفَتُه آخُر
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 ِلـَيُكْن َبنوُه َیتامى،9
  .مرأُتُه ِمْن َبعدِه أرَمَلًة وا

  َبنوُه وَیَتسوَّلوَن فَيتَشرَّد10
  .وُیمَحى أَثُرُهم ِمْن ُبيوِتِهم

 ِلـيأخِذ الُمرابـي ُآلَّ ما َیمُلُك11
  .ولَيْبَتزَّ الُغرباُء َتَعَبُه

 َك َمْن یرَحُمُه،ال یُكْن ُهنا12
  .وال َمْن َیَتَحنَُّن على أیتاِمِه

 ِلـَينَقِطْع َنسُلُه فال یكون،13
  .سُمُه في الجيل اآلتي ولُيْمَح ا

 ِلـَيْذُآِر الّربُّ آثاَم آباِئِه،14
 وال ُتْمَح خطيئُة ُأمِِّه،

 بل تكوُن أماَم الّربِّ ُآلَّ حيٍن15
 ِلـَينَقِطْع ِمَن األرِض ِذْآُرُه،

 ألنَّه لم ُیفكِّْر أْن َیرَحَم،16
 ْضَطهَد الَمساآيَن حّتى الموِت بل ا

  .وُآلَّ بائٍس َمقهوِر القلِب
 أحبَّ اللَّعَنَة َفَلِحَقت ِبه،17

  . ْبَتَعدت َعنُه وَآِرَه البَرَآَة فا
 َلِبَس اللَّعنَة آقميٍص لُه،18

  فدَخَلت أحشاَءُه آالماِء
  .وفي ِعظاِمِه آالزَّیِت

 فلَتُكْن آثوٍب ُیغطِّيِه،19
  . وآِحزاٍم على َوسِطِه ُآلَّ حيٍن

 لِكْن ِمَن الّربِّ ِعقاُب ُخصومي20
  .واّلذیَن ُیَدبِّروَن الشَّرَّ لي

 وأنَت أیُّها الّربُّ سيِّدي،21
  .أحِسْن ِإليَّ إآرامًا السِمَك

  .َنجِّني ِلِطْيِب َرحمِتَك
 أنا ِمسكيٌن وبائٌس،22

  .اِخلي جریٌحوقلبـي في د
 آِظلٍّ ماِئٍل أمضي،23

  .وآَجرادٍة في َمَهبِّ الرِّیِح
 وَهَنت ُرْآَبتاي ِمَن الصَّوِم،24

  .ولحمي َهزیٌل ِبال َشْحٍم
 ِصْرُت عارًا ِعنَد النَّاِس،25

  . یَروَنني فَيِهزُّوَن ُرُووَسُهم
  .ُأنُصْرِنـي أیَّها الّرب26ُّ

  .َخلِّْصني یا إلهي ِبرحمِتَك
 فَيعِرفوا أنَّ َیَدَك یا رب27ُّ

  .هَي اّلتي فَعَلت هذا
  .ُهم َیلَعنوَن وأنَت ُتباِرُك28

 ُیقاوُموَنني ویفَشلوَن،
  .فَيْشمُت ِبِهم عبُدَك

 ُخصومي یلَبسوَن الذُّلَّ،29
  .وُیَغطِّيِهم عاُرُهم آالرِّداِء

 أحَمُد الّربَّ آثيرًا ِبَفمي،30
  لُه،وَبيَن الَكثيریَن ُأَهلُِّل

  الباِئِس ألنَّه یِقُف َعْن َیميِن31

   .ِلـُيَخلَِّصُه ِممَّْن یحُكموَن عَليِه
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  آالم الرب للملك

 : مزموٌر ِلداُوَد١
 : قاَل الّربُّ لسيِّدي المِلِك

  إجلْس َعْن َیميني«
 حّتى أجَعَل أعداَءَك

  .» ِلقَدَميَك َموِطئًا
 َصولجاُن ِعزَِّك ُیرِسُلُه الّربُّ ِمْن ِصهَيوَن،2

  .»تَسلَّْط في وَسِط أعداِئَك«: ویقوُل
  َطوعًا شعُبَك َیلَتفُّ َحوَلَك3

 ، یوَم تقوُد جنوَدَك على الِجباِل الُمقدَّسِة
  . َفِمْن َرِحِم الَفْجِر َحلَّ آالنَّدى شباُبَك

 : أقَسَم الّربُّ ولن ینَدَم4
  آاهٌن إلى األبِدأنَت«

  .» على ُرتَبِة َملكيصاَدَق
  الّربُّ یِقُف َعْن َیميِنَك5

  .وُیَهشُِّم الُملوَك یوَم غَضِبِه
 َیدیُن في األَمِم،6

  . وبالُجَثِث یمُأل األودیَة
  تْحَمرُّ ِتالُل األرِض الشَّاِهَقُة

 ، وُتسَقى األودیُة ِدماًء7
   .ُكفيرَتِفـُع َرأُسَك أیُّها الَمِل
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  حمد الرب من أجل أعماله
 ! هلِّلویا١

 أحَمُد الّربَّ ِبُكل قلبـي
  .في َمجِلِس الُمسَتقيميَن وفي الجماعِة

 أعماُل الّربِّ عظيمٌة2
  .وَدْرٌس ِلُكلِّ َمْن ُیَسرُّ بها

 َعَمُلُه جليٌل َبهي3ٌّ
  .لى األبِدوَعدُلُه داِئٌم إ

 ِلَعجاِئِبِه ِذْآٌر على الدَّواِم،4
  .وهَو َحنوٌن رحيٌم

 ُیعطي أتقياَءُه طعامًا،5
  .ویذُآُر إلى األبِد َعهَدُه

 أظَهَر ُقوََّتُه ِلشعِبِه،6
  . األَمِم فأعطاُهم أرَض

 أعماُل َیَدیِه َحقٌّ وإنصاٌف7
  .وأواِمُرُه ُآلُّها أميَنٌة

 هِر،تبَقى راسخًة مَدى الد8َّ
  . وِقواُمها األماَنُة واالسِتقامُة

 أرَسَل الِفَداَء ِلشعِبِه،9
  .وعاَهَدُهم َعهدًا أبدیًّا
  .سُمُه قدُّوٌس وَمرُهوٌب ا



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٧٤  من أصل٥٨صفحة رقم  

  مخاَفُة الّربِّ، رأُس الِحكمِة10
  . والعاِقُل َمْن یعَمُل ِبَوصایاُه

   .هلِّلویا إلى اَألبِد
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  سعادة الصدیقين

  .هلِّلویا١
 َهنيئًا ِلَمْن َیخاُف الّربَّ
  . وُیَسرُّ ِبوصایاُه ِجدًّا

 یكوُن َنسُلُه قویًّا في األرِض،2
 فالُمسَتقيموَن ُیباِرُآُهُم الّربُّ،

 ویكوُن الماُل والِغنى في بـيِتِه،3
  .وحقُُّه یدوُم إلى األبِد

 لُمسَتقيميَن،النُّوُر ُیضيُء في الظَّالِم ِل4
  . ألنَّ الّربَّ َحنوٌن ورحيٌم وعاِدٌل

 الرَُّجُل الصَّاِلـُح یَتَحنَُّن وُیقِرُض5
  .وُیدبُِّر أُموَرُه باإلنصاِف

 الصِّدِّیُق لن َیتَزعَزَع إلى اَألبِد،6
  .وِذْآُرُه یـبَقى مَدى الدَّهِر

 ال یخاُف ِمْن َخَبِر السُّوِء،7
  على الّربِّ،وِبقلٍب ثاِبٍت َیتَِّكُل

 قلُبُه راسٌخ فال یخاُف8
  .حينما یرى ُخصوَمُه

 ُیوزُِّع وُیعطي الباِئسيَن،9
 فَفْضُلُه یدوُم إلى األبِد
 ، ورأُسه یرَتِفـُع بالَمجِد

 یراُه الشِّرِّیُر فَيغَتم10ُّ
  .وَیُصرُّ بأسناِنِه ویُذوُب
   . فَرَغباُت الشِّرِّیِر َتبـيُد
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  ب إله المساآينالر
  .هلِّلویا١

  .هلِّلوا یا عبـيَد الّربِّ
  .هلِّلوا السِم الّربِّ

 سُم الّربِّ ُمباَرآًا ِلـيُكِن ا2
  .ِمَن اآلَن وإلى األبِد

 ِمْن مشِرِق الشَّمِس إلى مغِرِبها3
  .ُیَهلُِّل البَشُر السِم الّربِّ

 ى األَمِم،الّربُّ ُمَتعاٍل عل4
  .وفوَق السَّماواِت َمجُدُه

 َمْن ِمْثُل الّربِّ إلِهنا،5
 ذاَك الُمقيُم في األعالي؟

 لِكنَُّه ینَحني ِمْن أعاليِه6
  .ِلـيَرى السَّماواِت واألرَض

 ُیقيُم الِمسكيَن َعِن التُّراِب7
 وَیرَفُع الباِئَس ِمَن الَمزَبَلِة

 ِلـُيجِلَسُه مَع الُعَظماِء،8
  . ُعظماِء شعِبِه ُیجِلُسُهمَع 

 یجَعُل العاِقَر في َبيِتها9
  .ُأمَّ َبنيَن فرحاَنًة

   .هلِّلویا
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  معجزات الخروج

 ِعنَد ُخروِج َبني ِإسرائيَل ِمْن ِمْصَر،١
 :  َبني َیعقوَب ِمْن أرِض شعٍب أعَجمّي

 صاَرت َیهوذا َمْقِدَسُه2
  . سرائيُل َموِضَع ُسلطاِنِهوِإ
  َرأى ذِلَك فَهَرَب، البحُر3

  تراجَع إلى الوراِء واألرُدنُّ
 الِجباُل قَفَزت ِمثَل الِكباِش،4

  .والتِّالُل آأوالِد الغَنِم
 ما لَك یا َبحُر تهُرُب،5

 یا ُأرُدنُّ َتِثُب إلى الوراِء،
 یا ِجباُل تقفزیَن ِمثَل الِكباِش،6

  .ثَل صغاِر الغَنِمویا ِتالُل ِم
 َتَزلَزلي یا أرُض أماَم الّربِّ،7

  .أماَم الّربِّ إلِه َیعقوَب
 َحوََّل الصَّخَر إلى ُبَحيراٍت8

   . والصَّوَّاَن إلى ُعيوِن ماٍء
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  عظمة الرب وصالحه

 ال لنا یا ربُّ ال لنا،١
 جَدْسِمَك أعِط الَم بل ال

  .ِمْن أجِل َرحمِتَك وأماَنِتَك
 : ِلماذا تقوُل األَمُم2
 »؟ أیَن اُهللا إلُهُهم«
  .إلُهنا في السَّماِء3

  .ُآلَّ ما شاَء َصَنَع
 أصناُمُهم ِفضٌَّة وذَهٌب4

  . ِمْن ُصْنِع أیدي البَشِر
  .لها أفواٌه وال َتَتَكلَُّم5

  .لها عيوٌن وال ُتبِصُر
  .ُعلها آذاٌن وال تسَم6

  .لها ُأنوٌف وال َتِشمُّ
  .لها أیٍد وال َتلُمُس7

 لها أرُجٌل وال َتمشي،
  .وال َتنِطُق ِبـَحناِجِرها

 ِمثَلها یكوُن صاِنُعوها8
  . وجميُع الُمتَِّكليَن عَليها

 یا َبني ِإسرائيَل اتَّكُلوا على الّربِّ،9
  .فهَو نصيُرُآم وُتْرُسُكم
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  على الّربِّ،تَّكلوا یا َبيَت هروَن ا10
  .فهَو نصيُرُآم وتْرُسُكم

 تَِّكلوا على الّربِّ، یا خاِئفي الّربِّ ا11
  . فهَو نصيُرُآم وُتْرُسُكم

 : الّربُّ یذُآُرنا وُیباِرُآنا12
 ُیبارُك َبيَت ِإسرائيَل
  .ویـباِرُك َبيَت هروَن

 الّربُّ ُیباِرُك أتقياَءُه،13
  . الصِّغاَر مع الِكباِر

 ِد الّربُّ عَليُكم،ِلـَيِز14
  .عَليُكم وعلى َبنيُكم

 ُمباَرُآوَن أنُتم مَن الّرب15ِّ
  .صانِع السَّماواِت واألرِض

 السَّماواُت َسَمواٌت للّربِّ،16
  .واألرُض مَنَحها ِللبَشِر

 األمواُت ال ُیَهلِّلوَن ِللّرب17ِّ
  .وال الهاِبطوَن إلى أرِض السُُّكوِت

 ُك الّربَّأمَّا نحُن َفُنباِر18
  .ِمَن اآلَن وإلى األبِد

   .َهلِّلویا
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  شكر بعد النجاة

 أحببُت الّربَّ ألنَُّه یسَتِمـُع١
  .إلى صوِت َتَضرُّعي

 ُیميُل ُأُذَنه إلي2َّ
  . ُآلَّما صَرخُت إليِه

 أحاَطت بـي َحباِئُل الموِت3
  . عالِم األمواِتوأصاَبْتني شداِئُد

 قاَسيُت الَحسَرَة والضِّيَق،
 : ْسِم الّربِّ َفَدَعوُت با4
  .»آِه یا ربُّ َنجِِّنـي«
  .الّربُّ َحنوٌن وعاِدٌل5

  .الّربُّ إلُهنا رحيٌم
  .الّربُّ یحُرُس الُبَسطاَء6

  .َله أَتَذلَُّل فُيَخلُِّصني
 إرجعي یا نْفسي إلى ُهدوِئِك،7

  .حَسَن إليِكألنَّ الّربَّ أ
 َخلََّص حياتي ِمَن الموِت8

 وعيَنيَّ ِمَن الدُّموِع
 وَقَدميَّ ِمَن الزََّلِل،

 ألسيَر أماَم الّرب9ِّ
  .في أرِض األحياِء

 :  ُأْؤِمُن بالّربِّ وإْن ُقلُت10
  .»ما أَشدَّ َعنائي«

 : ْبِتعادي َعنَك أو ُقلُت في ا11
  . »ُآلُّ إنساٍن آاِذٌب«

  إلى الّربِّماذا أرد12ُّ

  .َعْن ُآلِّ إحساِنِه إليَّ
  أرَفُع آأَس الخالِص13
  .ْسِم الّربِّ أدعو وبا
 ُأوفي ُنُذوري للّرب14ِّ

  .أماَم ُآلِّ شعِبِه
 عزیٌز في عيَنِي الّرب15ِّ

  .موُت أحِد أتقياِئِه
  .یا ربُّ أنا عبُدَك16

  .بُن أَمِتَك عبُدَك وا
  .أنَت َحَللَت ُقيودي

  أذَبُح ذبـيحَة الَحمِدلَك17
  .سِمَك یا ربُّ أدعو وبا
 ُأوفي ُنُذوري للّرب18ِّ

 أماَم ُآلِّ شعِبِه،
 في دیاِر َبيِت الّربِّ،19

  .في وَسِطِك یا ُأوُرشليُم
   .هلِّلویا
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  نشيد الكون
 هلِّلوا للّربِّ یا جميَع األَمِم١

 ، يَع الشُّعوِبَسبِّحوُه یا جم
 َرحمُتُه عظيمٌة عَلينا،2

  .وَحقُُّه یدوُم إلى األبِد
   .َهلِّلویا
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  نشيد شكر في الهيكل
 إحَمُدوا الّربَّ ألنَّه صاِلـٌح،١

  . وإلى اَألبِد رحَمُتُه
 : ِلـَيُقْل َبيُت ِإسرائيَل2
  .»إلى األبِد َرحمُتُه«
 :  ِلـَيُقْل بـيُت هروَن3
  .»إلى األبِد َرحمُتُه«
 : ِلـَيُقْل خاِئفو الّرب4ِّ
  .»إلى األبِد َرحمُتُه«
 ِمَن الضِّيِق َدَعوُت الّرب5َّ
  .ْسَتجاَب وأفَرَج عنِّي فا
 الّربُّ ُمعيٌن فال أخاُف،6

  فاإلنساُن ماذا یفَعُل لي؟
 الّربُّ معي وهَو نصيري،7

  .َمْن ُیبِغُضنيفأرى َهزیمَة 
 االحِتماُء بالّربِّ َخيٌر لي8

  .ِمَن االتِّكاِل على البَشِر
 االحِتماُء بالّربِّ َخيٌر لي9

  .من االتِّكاِل على الُعَظماِء
 أحاَط بـي جميُع األَمِم،10
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  .سم الّربِّ ُأزیُلُهم وبا
 أَحاطوا بـي ُثمَّ أحاطوا بـي،11
  .سِم الّربِّ ُأزیلهم وبا
 وا بـي آالنَّْحِلأحاط12

 ُثمَّ َخَمدوا َآناِر الشَّوِك،
  .سِم الّربِّ ُأزیُلُهم وبا
  َدْفعًا ألسُقَط، َدَفعوني13

  .لِكنَّ الّربَّ َنَصَرني
 ُأَرتُِّل للّربِّ العزیِز،14

  . فهَو خالٌص لي
 هِذِه َترنيمُة الخالِص15

 : في خياِم الصِّدِّیقيَن
  .َیميُن الّربِّ ُمقَتِدَرٌة«

  .َیميُن الّربِّ ُمرَتِفَعٌة16
  .»َیميُن الّربِّ ُمقَتِدَرٌة

 ال أموُت بل أحيا17
  .وُأَحدُِّث ِبأعماِل الربِّ

 یِعُظني الّربُّ وُیرِشُدني18
  . وال ُیَسلُِّمني إلى الموِت

  الصِّدِّیقيَن، إفَتحوا لي أبواَب19
  .فأدُخَل وأحَمَد الّربَّ

 ،هَي أبواٌب إلى الّرب20ِّ
  .وفيها َیدُخُل الصِّدِّیقوَن

 أحَمُدَك ألنََّك أَعنَتني21
  .وُآنَت لي خالصًا

 الَحَجُر اّلذي رَفَضُه الَبنَّاؤوَن22
  . صاَر رأَس الزَّاویِة

 ِمْن ِعنِد الّربِّ آاَن ذِلَك،23
  . وهَو عجيـٌب في عيوِننا

 هذا یوٌم َصَنَعُه الّربُّ،24
  .فلَنبَتِهـْج ونفَرْح بِه

  . آِه یا ربُّ َخلِّْص25
  .آِه یا ربُّ أحِسْن إلينا

  .تباَرَك اآلتي باسِم الّرب26ِّ
  . ُنباِرُآُكم ِمْن َبيِت الّربِّ

  . الّربُّ هَو اُهللا اّلذي أناَرنا27
  باَألغصاِن الُموِرَقِة َزیِّنوا الَموِآَب

  . إلى قروِن المذَبِح
  .أنَت ِإلهي فأحَمُدَك28

  .أرَفُعَكأنَت إلهي ف
 حَمدوا الّربَّ ألنَُّه صاِلٌح، ا29

   .ألنَّ إلى األبِد َرحمَتُه
  

 )118 (119مزمور 
  امتداح شریعة الرب

  
 )أ(
 َهنيئًا للسَّاِئریَن في الكماِل،١

  . للسَّالكيَن في شریعِة الّربِّ
 َهنيئًا ِلَمْن یحَفُظ فراِئَضُه،2

 ُلُبُه ِبُكلِّ قلِبِه،َوِلَمْن َیط
 وِللَّذیَن ال َیجوروَن،3

  .بل َیسُلكوَن في ُطُرِقِه
 أنَت أعَطيَتنا وصایاَك،4

  .وأَمْرَت أْن نحَفَظها جيِّدًا
  یا ليَت ُطُرقي ثاِبَتٌة5

  .في ُمراعاِة ُحقوِقَك
 أنا ال أخَزى أبدًا6

  .إذا تأمَّلُت وصایاَك
 أتَعلَُّم أحكاَمَك العاِدلَة،7
  .ِبقلٍب ُمسَتقيٍم أحَمُدَكو
 أراعي ُحقوَقَك یا ربُّ،8

   .فال تـتُرْآني أبدًا
  
 )ب(
 ِبماذا ُیصِلـُح الشَّابُّ ُسلوَآُه؟9

  .ُیبرُِّره ِبـِحْفِظ آالِمَك
  .ِبكلِّ قلبـي َطَلْبُتَك10

  .فال ُتَضلِّلني َعْن وصایاَك
 في قلبـي ُصْنُت َآِلَمَتَك،11

  .ِلئالَّ أخَطَأ إليَك
 ُمباَرٌك أنَت یا ربُّ،12

  .َفَعلِّْمني ِإرشاداِتَك
 ِبَشَفتيَّ ُأَحدُِّث َدومًا13

  .ِبكلِّ أحكاِم َفِمَك
 َیُسرُّني اتِّباُع فرائِضَك14

  .أآثَر ِمْن ُآلِّ َثروٍة
 في أواِمِرَك أتأمَُّل،15

  .وُأعایُن ُسُبَلَك
 بإرشاداِتَك أسَتنيُر،16

   .وال أنَسى َآالَمَك
  
 )ج(

 أحِسْن إلى عبِدَك17
  .فأحيا وُأراعَي َآالَمَك

 إفَتْح عيَنيَّ َفُأبِصَر18
  .َعجاِئَب ِمْن شریَعِتَك

 أنا في األرِض غریـٌب19
  .فال َتحُجْب عنِّي وصایاَك

 ْشتياقًا نْفسي َتِحنُّ ا20
  .إلى أحكاِمَك ُآلَّ حيٍن

 تنَتِهُر الُمَتكبِّریَن الَمالعيَن21
  . َعْن َوصایاَكاّلذیَن َضلُّوا

 أِزْل عنِّي الَمهاَنَة والعاَر،22
  .فأنا أحَفُظ َفراِئَضَك

 یجِلُس الرُّؤساُء وَیتَكلَّموَن عليَّ،23
  .وعبُدَك َیتأمَُّل في إرشاداِتَك
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 َفراِئُضَك ُنوٌر لي،24
   .وهَي مصدُر َمشوَرتي

  
 )د(

 َلِصَقت بالتُّراِب نْفسي،25
  .فأحيني ِبـحَسِب َآالِمَك

  .أصَلْحُت سيرتي فأَعنَتني26
  .یا ربُّ َعلِّْمني ُحقوَقَك

 َفهِّْمني طریَقَة أواِمِرَك،27
  .فأتأمََّل في َعجاِئِبَك

 ساَلت نْفسي ِمَن الَحسَرِة،28
  .َفَقوِّْمني ِبـحَسِب َآالِمَك

 أبِعْدني َعْن طریِق الَكِذِب،29
  .وِبشریَعِتَك َتَحنَّْن عليَّ

  الَحقِّإخَتْرُت طریَق30
  .وجَعلُت أمامي أحكاَمَك

 تَمسَّكُت یا ربُّ ِبَفراِئِضَك،31
  .فال َتجَعْلني أخَزى

 ُأسِرُع في طریِق وصایاَك،32
   .ألنََّك تفتُح قلبـي

  
 )هـ(

 أِرني طریَق ُحقوِقَك،33
  .فأحَفَظها یا ربُّ إلى النِّهایِة

 َفهِّْمني شریَعَتَك فأحَفَظها34
  .ـيوأرعاها ِبُكلِّ قلب

 إهِدني َسبـيَل وصایاَك،35
  .ألنِّي ِبها ُسِرْرُت

 أِمْل قلبـي إلى فراِئِضَك،36
  .ال إلى َطَلِب الرِّبِح

 َحوِّْل عيَنيَّ َعِن الباطِل،37
  .وفي َطریِقَك أحيني

 َحقِّْق ِلعبِدَك قوَلَك،38
  .فأنا ِمَن اّلذیَن َیخافوَنَك

 َجنِّْبني العاَر اّلذي أخشاُه،39
  .اُمَك یا ربُّ صاِلَحٌةفأحك
 أشتاُق إلى أواِمِرَك،40

   .فأحيني یا ربُّ ِبــَعدِلَك
  
 )و (

 ِلَتْأِتني َرحَمُتَك یا ربُّ،41
 وخالُصَك ِبـحَسِب قوِلَك،

 َفُأجيـَب َمْن ُیَعيُِّرني42
  .أنِّي اتََّكْلُت على َآالِمَك

 ال َتنِزْع ِمْن َفمي َآالَم الَحقِّ،43
  .حكاَمَكفأنا َرَجوُت أ

 ُأراعي شریَعَتَك ُآلَّ حيٍن،44
  .مَدى الدَّهِر وإلى األبِد

 أسيُر ُمنَشِرَح الصَّْدِر45

  .ألنِّي َطَلْبُت أواِمَرَك
 أنطُق یا ربُّ ِبفراِئِضَك46

  .أماَم الُملوِك وال أخَزى
 أسَتنيُر یا ربُّ ِبوصایاَك،47

  .فهَي اّلتي ُأِحبُّ
 َوصایاَكأرفُع َآفَّيَّ ُحبًّا ب48

   . وأتأمَُّل في إرشاداِتَك
  
 )ز (

 ُأْذُآْر قوَلَك ِلعبِدَك،49
  .وهَو ما َجَعْلَتني أرجوُه

 َتعِزیتي في َعنائي50
  .أنَّ َآِلَمَتَك ُتْحيـيني

 یسَتهِزُئ بـَي الُمتَكبِّروَن،51
  .فال أميُل َعْن شریعِتَك

 أتَذآَُّر یا ربُّ أحكاَمَك52
  .زَّىُمنُذ القدیِم َفأَتَع

 تأخُذني ِحدَُّة الَغَضِب53
  .ِمَن األشراِر الُمهِمليَن شریعَتَك

 آاَنت لي حقوُقَك54
  . تراتيَل في داِر ُغرَبتي

 في اللَّيِل أذُآُر اسَمَك55
  .یا ربُّ وُأناجي شریعَتَك

 آاَن ذِلَك َنصيـبـي،56
   .ألنِّي َحِفْظُت أواِمَرَك

  
 )ح(

 أقوُل َحظِّي یا رب57ُّ
  .حَفَظ َآالَمَكأْن أ
 ِبُكلِّ قلبـي أسَتعِطُفَك،58

  .فَتَحنَّْن ِبـحَسِب قوِلَك
 فكَّرُت یا ربُّ في ُطُرقي،59

  .فُعدُت إلى فراِئِضَك
 أسَرعُت وما َتَمهَّلُت60

  .إلى السََّهِر على وصایاَك
 لَتفَّت عليَّ َحباِئُل األشراِر ا61

  .وما َنِسيُت شریعَتَك
 ِل أقوُمفي ِنصِف اللَّي62

  .ألحَمَدَك على َعدِل أحكاِمَك
 أنا واحٌد ِممَّْن یخافوَنَك63

  .ویسهروَن على أواِمِرَك
 ْمَتألِت األرُض، ِمْن َرحمِتَك ا64

   .فَعلِّْمني یا ربُّ إرشاداِتَك
  
 )ط(

 َصَنْعَت َخيرًا مع عبِدَك،65
  .یا ربُّ ِبـحَسِب َآالِمَك

 أطِعْمني أطایـيَب المعِرَفِة،66
  .ألنِّي ُمؤِمٌن ِبَوصایاَك
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 َضَلْلُت قبَل أْن ُتعيَنني،67
  .واآلَن أسَهُر على َآِلَمِتَك

 صاِلـٌح أنَت وُمصِلـٌح68
 َفَعلِّْمني إرشاداِتَك

 یفَتري عليَّ الُمتَكبِّروَن،69
  .وِبُكلِّ قلبـي أحفُظ أواِمَرَك

 َجَمَدت ُقلوُبُهم آالشَّْحِم،70
  .وأنا أسَتنيُر ِبشریعِتَك

 ما عاَنيُتُه آاَن ِلَخيري،71
  .ألنِّي َتَعلَّْمُت ِإرشاداِتَك

 َآالُم شریعِتَك َخيٌر لي72
   .ِمْن ُألوِف ذهٍب وِفضٍَّة

  
 )ي(

  .َیداَك َصَنَعتاني وَآوََّنتاني73
  .َفهِّْمني فأَتَعلََّم وصایاَك

 َیراني اّلذیَن یخافوَنَك74
  .فَيفَرحوَن ِلَرجائي ِبَكالِمَك

 عِرُف أنَّ أحكاَمَك عاِدلٌة،أ75
  .وأنَت ِبأماَنٍة أَعْنَتني

 رحمُتَك عزاٌء لي76
  .ِبـحَسِب قوِلَك ِلعبِدَك

 َتأتيني َمراِحُمَك َفأحيا77
  .وأسَتنيُر ِبشریعِتَك

 یخَزى الُمتكبِّروَن الُمفَتُروَن،78
  .أمَّا أنا فأَتأمَُّل أواِمَرَك

 ليَت أتقياَءَك یرجعوَن إلي79َّ
  . َعرَِّفُهم فراِئَضَكفُأ

 ِلـيُكْن قلبـي سليمًا في َحقَِّك80
   .فال تجَعْلني أخَزى

  
 )ك(

 تاَقت نْفسي إلى خالِصَك،81
 وفي َآالِمَك رجائي

 تاَقت عيناَي إلى َآِلَمِتَك،82
 »متى ُتَعزِّیني؟«: وأنا أقوُل

 ِصْرُت َآِزقٍّ أفَسَدُه الدُّخاُن،83
  .فما نِسيُت حقوَقَك

  متى ینَتِظر عبُدَكإلى84
 ِلَتحُكَم على َمْن َیْضَطِهُدني؟

 الُمتَكبِّروَن حَفروا لي َحفاِئَر،85
  .وما ذِلَك ِبـحَسِب شریعِتَك

  .جميُع وصایاَك صاِدَقٌة86
  .ُهم َیضَطِهدوَنني َفاْنُصْرني

 آاُدوا ُیزیلوَنني ِمَن األرِض،87
  .ْبَتَعْدُت َعْن أواِمِرَك وما ا

 ـحَسِب َرحمِتَك،أحيني ِب88
   .فأسَهَر على فراِئِضَك

  

 )ل(
 َآالُمَك یا ربُّ ثابٌت89

 في السَّماواِت إلى األبِد،
  .وأماَنُتَك إلى جيٍل فجيٍل90

  .آوَّْنَت األرَض فهَي ثابتٌة
 َثَبَتت على أحكاِمَك إلى اليوِم،91

  .والُكلُّ عبـيٌد لَك
 شریعُتَك ُنوٌر لي92

  .قائيلوالها َهَلْكُت في َش
 ال أنَسى أبدًا أواِمَرَك93

  .ألنََّك بها أحَييَتني
 أنا لَك َفَخلِّْصني،94

  .ألنِّي َطَلْبُت أواِمَرَك
 إنَتظَرني األشراُر ِلـُيهِلُكوني،95

  .وأنا أَتفهََُّم َفراِئَضَك
 ِلُكلِّ آماٍل رأیُت َحدًّا،96

   .أمَّا َوِصيَُّتَك فال َحدَّ لها
  
 )م(

 شریعَتَك،آم ُأِحبُّ 97
  .أَتأمَُّلها نهارًا وليًال

 وصيَُّتَك اّلتي ال ُتفاِرُقني98
  .جَعَلْتني أحَكَم ِمْن أعدائي

 أنا أعَقُل ِممَّْن َعلَُّموني،99
 ألنِّي أتأمَُّل َفراِئَضَك،

 وأآثُر ِمَن الشُّيوِخ َفْهمًا،100
  .ألنِّي أحَفُظ أواِمَرَك

 َميََّعْن طریِق السُّوِء أمَنُع َقَد101
  .ألسَهَر یا ربُّ على َآالِمَك

 أنا ال أحيُد عن أحكاِمَك،102
  .فأنَت أَشْرَت بها عليَّ

 ما أحلى َآِلَمَتَك في َحْلقي103
  .هَي أحلى ِمَن العَسِل في َفمي

 تَفهَّمُت أواِمَرَك یا رب104ُّ
   .فَأبغْضُت طریَق الكاِذبـيَن

  
 )ن(

 آالُمَك ِسراٌج ِلُخطواتي،105
  . یا ربُّ ِلطریقيونوٌر
 أقَسْمُت وسأقوُم ِبَقَسِمـي،106

  .فأسَهُر على أحكاِمَك العاِدلِة
 عاَنيُت یا ربُّ آثيرًا،107

  .َفأْحيني ِبـحَسِب َآالِمَك
  َمداِئـَح َفمي تَقبَّْل108

  .وعلِّْمني یا ربُّ أحكاَمَك
 ُروحي في آفي ُآلَّ حيٍن،109

  .لكنِّي ال أنسى شِریعَتَك
 َصَب األشراُر لي َفخًّا،َن110
  .ْنَحَرْفُت َعْن أواِمِرَك فما ا
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 َوِرْثُت فراِئَضَك إلى األبِد111
  .ألنَّها ُسروٌر ِلقلبـي

 َوجَّْهُت قلبـي ألقِضَي حقوَقَك112
   .وأْتَبَعها یا ربُّ على الدَّواِم

  
 )س(

 ُأبِغُض الُمَتَقلِّبـيَن یا رب113ُّ
  .وُأِحبُّ أحكاَم شریعِتَك

 ِسْتري وُتْرسي أنَت،114
  .وَآالُمَك هَو رجائي

 حيدوا َعنِّي یا أهَل السُّوِء،115
  .فأحَفَظ وصایا إلهي

 أسِنْدني ِبَكِلَمِتَك فأحيا،116
  .وال ُتَخيِّْب رجائي

 ساِعْدني یا ربُّ فأخُلَص117
  .وأقضَي حقوَقَك ُآلَّ حيٍن

 ُتهِمُل الضَّاليَن َعْن حقوِقَك118
  .اِتِهم آاِذَبٌةألنَّ ِنـيَّ

 َتحِسُب أشراَر األرِض ِنفایًة،119
  .ِلذِلَك أحَبْبُت فراِئَضَك

 جَسدي یرَتِعُش ُرْعبًا،120
   .وِمْن أحكاِمَك أخاُف

  
 )ع(

 أعَمُل بالِحكَمِة والَعدِل،121
  .فال ُتْخِضْعني إلى َمْن َیظِلموَنني

 ُأْضُمِن الَخيَر ِلعبِدَك122
  .لُمَتكبِّروَنِلئالَّ َیْظِلَمني ا

 ُتَحدُِّق عيناَي إلى خالِصَك123
  .وإلى َعدِل َآِلَمِتَك

 عاِمْل عبَدَك بالرَّحمِة،124
  .وَعلِّْمني یا ربُّ حقوَقَك

  .أنا عبُدَك یا اُهللا125
  .َفهِّْمني َفأعِرَف فراِئَضَك

 حاَن أْن تعَمَل یا ربُّ،126
  .َفُهم َنَقضوا شریعَتَك

  َوصایاَك ُأِحبُّ حقًّا127
 أآثَر ِمَن الذََّهِب واإلبریِز

 وُأَسرُّ ِبُكلِّ أواِمِرَك،128
   .وُأبِغُض طریَق الكاِذبـيَن

  
 )ف(

 فراِئُضَك عجيـبٌة یا ربُّ،129
  .لذِلَك أنا َأحَفُظها

 َفْتُح آالِمَك ُینيُر،130
  .وَیتَفهَُّمُه حّتى الُبَسطاُء

 أفَتُح فمي وألَهُث131
  .وصایاَكُمَتَلهِّفًا إلى 

 ْلَتِفْت وَتَحنَّْن عليَّ، ا132

  .سَمَك َفُتنِصَف َمْن ُیحبُّ ا
 َثبِّْت ُخطواتي في َآِلَمِتَك،133

  .فال یَتَسلََّط عليَّ ِإْثٌم
 ِإْفَتِدني ِمْن ُظْلِم البَشِر،134

  .فأسَهَر على أواِمِرَك
 أِنْر ِبوجِهَك على عبِدَك135

  .وَعلِّْمني یا ربُّ حقوَقَك
 َجَرت ُدموعي َأنهارًا،136

   .ألنَُّهم ال ُیراعوَن شریعَتَك
  
 )ص(

 أنَت عاِدٌل یا رب137ُّ
  .وأحكاُمَك ُمسَتقيَمٌة

 فراِئُضَك اّلتي أوَصيَت ِبها،138
  .ُآلُّها َحقٌّ وِصْدٌق

 أخَرَسْتني َغيَرتي على َآالِمَك،139
  .ألنَّ ُخصومي یا ربُّ َنَسوها

  .دًّاآِلَمُتَك َنقيٌَّة ِج140
  .ُأِحبُّها أنا عبُدَك

 صغيٌر أنا وحقيٌر،141
  .لكنِّي ال أنَسى أواِمَرَك

 َعداَلُتَك َعدٌل إلى األبِد،142
  .وأحكاُم َشریعِتَك َحقٌّ

 أصاَبني َضَرٌر وضيٌق،143
  .لِكنَّ وصایاَك ُنوٌر لي

  .فراِئُضَك َعدٌل على الدَّواِم144
   .بـيِّْنها لي فأحيا

  
 )ق(

 وُت ِبُكلِّ قلبـيَدَع145
  .ْسَتِجْب لي یا ربُّ فا

 دَعوُتَك یا ربُّ َفَخلِّْصني146
  .ألرعى فراِئَضَك

 أسَتِبُق الَفجَر وأستغيُث،147
  .وَآالُمَك یا ربُّ رجائي

 َتسَتِبُق عيناَي ُهَنيهاِت اللَّيِل148
  .حّتى ألَهَج بأقواِلك

 ِبرحمِتَك اسَمْع َصوتي،149
  .َأحكاِمَكوَأحيني یا ربُّ ِب

 ، یَتَقرَُّب إليَك آلُّ َذميٍم150
  .وهَو بعيٌد َعْن شریعِتَك

 أنَت یا ربُّ قریـٌب ِمنِّي151
  .وجميُع وصایاَك َحقٌّ

 ِمْن زماٍن عَرْفُت عن فراِئِضَك152
   .أنََّك إلى األبِد أسَّْسَتها

  
 )ر (

  .ُأنُظْر إلى َعنائي وَخلِّْصني153
  .أنا ال أنَسى شریعَتَك
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  .ْفَتِدني خاِصْم َمْن ُیخاِصُمني وا154
  .أحيني یا ربُّ ِبَكِلَمِتَك

  .الخالُص بعيٌد َعِن األشراِر155
  .ُهم ال یلَتِمسون حقوَقَك

  .مراِحُمَك آثيرٌة ِجدًّا156
 أْحيني یا ربُّ بَأحكاِمَك

 َآُثَر ُخصومي اّلذیَن یضَطِهدوَنني،157
  .لكنِّي ال َأميُل َعْن َفراِئِضَك

 أرى الغاِدِریَن فأمُقُتُهم،158
  .َفُهم ال ُیراعوَن َآِلَمَتَك

 ُأنُظْر آيف ُأِحبُّ أواِمَرَك،159
  .َأحيني یا ربُّ ِبرحمِتَك

 أساُس َآالِمَك َحقٌّ،160
   .وَعدُل أحكاِمَك إلى األبِد

  
 )ش(

 أعياُنُهم یضَطِهدوَنني باطًال،161
  .وقلبـي یرَتِعُب ِمْن َآالِمَك

 نا ُأَسرُّ ِبَكِلمِتَكأ162
  .آَمْن وَجَد َغنيَمًة واِفرًة

 ُأبِغُض الكِذَب وأآَرُهُه،163
  .وال ُأِحبُّ إالَّ شریعَتَك

 ُأَهلُِّل َسْبَع مرَّاٍت في النَّهاِر،164
  .یا ربُّ ِلَعدِل أحكاِمَك

 یسَلُم اّلذیَن ُیِحبُّوَن شریعَتَك،165
  .ألنَّ ال شيَء به یعَثروَن

 ُر یا ربُّ خالَصَك،أنتِظ166
  .وأعَمُل َدومًا ِبَوصایاَك

 أنا ُأراعي فراِئَضَك،167
  .ألنِّي ُأحبُّها ِجدًّا

 ُأراعي أواِمَرَك وفراِئَضَك،168
   .وجميُع ُطُرقي أماَمَك

  
 )ت(

  .َدْع ُصراخي َیِصُل إليَك169
  .ویا ربُّ َفهْمني َآالَمَك

 َدْع َتَضرُّعي یـبُلُغ إلى أماِمَك،170
 وَنجِّني ِبـَحَسِب قوِلَك

 َتفيُض َشفتاَي بالتَّهليِل171
  .ألنَّك َعلَّْمَتني إرشاداِتَك

 َیَتَغنَّى ِلساني ِبَكِلمِتَك،172
  .فُكلُّ وصایاَك َعدٌل

 َتْنُصُرني یُدَك یا ربُّ،173
  .ْخَتْرُت أواِمَرَك ألنِّي ا
 أشتاُق إلى خالِصَك یا ربُّ،174

  .وشریعُتَك نوٌر لي
 أحيني ألَهلَِّل َلَك،175

  .وانُصْرني یا ربُّ ِبَأحكاِمَك
 َضَلْلُت آالخروِف الضَّاِئـِع،176

  .بَحْث یا ربُّ َعْن عبِدَك فا
   .أنا ال َأنسى وصایاَك

  
 )119 (120مزمور 

  نداء ضد ألسنة السوء
 :  نشيُد الُحجَّاِج١

 لّربِّ،في ضيقي َصَرْخُت إلى ا
  .ستجاَب الّربُّ لي فا
 ِمْن ِشفاِه الكاِذبـيَن یا ربُّ،2

  .وِمْن ألِسَنِة الماِآریَن َنجِّني
 ماذا ُیعَطى أو ُیزاُد لَك،3

 ؟ أیُّها اللِّساُن الماِآُر
 غيَر سهاِم جبَّاٍر َمسنوَنٍة،4

 وغيَر َجْمِر َحَطِب الُبْطِم؟
 ، َویٌل ِلُغْرَبتي في ماِشَك5

  .في خياِم قيداَرِلسَكني 
 طاَلت عليَّ السُّْكنى6

  .مَع اّلذیَن ُیبِغُضوَن السَّالَم
 أنا بالسِّلِم ُأنادي،7

   .وُهْم بالحرِب ُینادوَن
  

 )120 (121مزمور 
  الرب حامي شعبه

 : نشيُد الُحجَّاِج١
 أرَفُع عيَنيَّ إلى الجباِل،
  .إلى حيُث یأتي َعوني

 ني ِمْن ِعنِد الّربِّ،َعو2
  .خالِق السَّماواِت واألرِض

  .ال َیَدُع َقَدَمك َتِزل3ُّ
  .ألنَّ حارَسَك ال یناُم

  .حارُس ِإسرائيَل ال یناُم4
  .حارُس ِإسرائيَل ال ینَعُس

 الّربُّ حارٌس لَك،5
 الّربُّ ِظلٌّ َعْن َیميِنَك،

 فال ُتؤذیَك شمُس النَّهاِر،6
  .ُر في اللَّيِلوال ُیْؤذیَك القم

  .َیحُرُسَك الّربُّ ِمْن ُآلِّ ُسوٍء7
  .َیحُرُس الّربُّ نْفَسَك

  .َیحُرُسها في َرواِحك وَمجيِئَك8
   .ِمَن اآلَن وإلى األبِد

  
 )121 (122مزمور 

  الخالص ألورشليم
 : نشيُد الُحجَّاِج ِلداُوَد١

 َفِرحُت بالقائليَن لي
  .يِت الّربِّ نذَهُبإلى َب
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 َتِقُف َأقداُمنا ُهناَك2
  .في أبواِبِك یا أوُرشليُم

 أوُرشليُم الَمبنيَُّة آمدینٍة3
  .ُتوحُِّد وَتجَمُع َبيَننا

  األسباُط، إلى ُهناَك َتصَعُد4
 أسباُط َبني ِإسرائيَل

 سَم الّربِّ ِلـَيحَمُدوا ا
  .حَسَب َفراِئِضِه لُهم

 ُش الُحكَّاِمُهناَك ُأقيَمت عرو5
  .عروُش ُحكَّاِم َبيِت داُوَد

  .ُأطلبوا السَّالَم ألوُرشليَم6
  .ِلـَيسَعْد أِحباُؤِك«: قولوا

 ِلـيُكِن السَّالُم في أسواِرِك7
  .والسَّعادُة في ُقصوِرِك

 إآرامًا إلخوتي وِرفاقي8
  .أدعو لِك بالسَّالِم

 إآرامًا ِلَبيِت الّربِّ إلِهنا9
   .»َخيَرأطُلُب لِك ال

  
 )122 (123مزمور 

  شعب متضایق ینادي رّبه
 : نشيُد الُحجَّاِج١

 إليَك َرَفْعُت عيَنيَّ
  .یا ُمقيمًا بالسَّماواِت

 آما ینُظُر العبـيُد2
 إلى أیدي َأسياِدِهم،
 وآما تنُظُر الجاریُة

 إلى یِد سيَِّدِتها،
 آذِلَك ننُظُر نحُن

 الّربِّ إلِهناإلى 
  .حّتى یَتَحنََّن عَلينا

  .تَحنَّْن یا ربُّ َتَحنَّْن عَلينا3
 آم َشِبــْعنا ِمَن الذُّلِّ
 آم َشِبــَعت ُنفوُسنا

 ِمْن ُهزِء أصحاِب الشَّأِن4
   .وإهاَنِة الُمستكِبریَن عَلينا

  
 )123 (124مزمور 

  شكر للرب مخلص شعبه
 : يُد الُحجَّاِج ِلداُوَدنش١

 لو لم یُكِن الّربُّ مَعنا،
 : َردُِّدوا یا َبني ِإسرائيَل

 لو لم یُكِن الّربُّ َمَعنا«2
 ِعنَدما قاَم اآلخروَن عَلينا،

 الْبَتَلعونا ونحُن أحياٌء3
  .حَتدَّ غَضُبُهم عَلينا یوَم ا

 ولجَرفْتنا المياُه بعيدًا4

  .وَعَبرِت السُّيول عَلينا
 نعم، لَعَبَرت عَلينا5

  .»ِتلَك المياُه الطَّاغيُة
 تباَرَك اّلذي لم َیجَعْلنا6

  .فریسًة ألسناِن أعداِئنا
  .َنَجونا آالُعصفوِر ِمْن َفخِّ الصَّيَّادیَن7
  .نَكَسَر الَفخُّ ونحُن َنَجونا ا

 سِم الّربِّ إلِهنا، إسَتَعنَّا با8
   .خاِلق السَّماواِت واألرِض

  
 )124 (125مزمور 

  المّتكلون على الرب
 : نشيُد الُحجَّاِج١

 الُمَتَوآِّلوَن على الّربِّ ُهم آجَبِل ِصهَيوَن،
  .ال َیتزعَزُع بل یثُبُت إلى األبِد

 آما ُتحيُط الِجباُل بُأوُرشليَم2
 آذِلَك ُیحيُط الّربُّ ِبشعِبِه،

  .ِمَن اآلَن وإلى األبِد
  ُیِقْم ِسبُط األشراِر بأرِض الصِّدِّیقيَن ال3

  .ِلئالَّ َیسِلبوا الصِّدِّیقيَن َجنى أیدیِهم
  فَأحِسْن یا ربُّ إلى الُمحِسنيَن4

  .وإلى ُآلِّ ُمستقيِم القلِب
 الماِئلوَن إلى ُطُرٍق ُمعَوجٍَّة5

  .ُیهِلُكُهُم الّربُّ مَع َمْن یفَعُل اإلْثَم
   .سالٌم على ِإسرائيَل

  
 )125 (126مزمور 

  إجمع شمل شعبك
 : نشيُد الُحجَّاِج١

  ُآنَّا آالحالميَن، ِعنَدما ردَّ الّربُّ َزهوَة ِصهيوَن
 فاْمَتألت أفواُهنا ِضْحكًا وألِسَنُتنا2

الّربُّ َصَنَع مَعهم َصنيعًا «: َترنيمًا، وقيَل في األَمِم
  .»عظيمًا

ّربُّ مَعنا َصنيعًا عظيمًا وِصْرنا َحقًّا َصَنَع ال3
  .فرحيَن

أِعْدنا یا ربُّ ِمَن السَّْبـي، ِمثَلما ُتعيُد إلى الجداوِل 4
  .في النََّقِب مياَهَها َبعَد َجفاٍف

  .َمْن یزَرْع بالدُّموِع َیحُصْد بالتَّرنيِم5
َمْن َیذَهْب باآيًا، وهَو َیحِمُل ُبذورًا للزَّرِع، َیرِجـْع 6

   . مًا وهَو َیحِمُل ُحَزَمُهُمرنِّ
  

 )126 (127مزمور 
  الرب ینبوع آل خير

 : نشيُد الُحجَّاِج ِلُسليماَن١
  .إْن لم َیبِن الّربُّ البـيَت فباِطًال َیتَعُب البنَّاُؤوَن

 إْن لم َیحُرِس الّربُّ المدینَة،
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  .فباِطًال َیسَهُر الحاِرُس
 ُكم أْن ُتفيقوا ُمَبكِّریَن،باِطٌل َل2

  .وتناموا ُمتأخِّریَن، وتأُآلوا خبَز الجوِع
  .الّربُّ هَو اّلذي ُیَزوُِّد أِحباَءُه وُهم ناِئموَن

  .الَبنوَن ميراٌث ِمَن الّربِّ، وَثَمرُة الَبطِن ثواٌب ِمنُه3
  .أبناُء اإلنساِن في شباِبِه َآِسهاٍم ِبَيِد الجبَّاِر4
َمْن َیمُأل ُجعَبَتُه ِمنُهم، فهَو ال یخَزى إذا َهنيئًا ِل5

   . خاَصَمُه أعداُؤُه أماَم القضاِء
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  سعادة البار في بـيته

 : نشيُد الُحجَّاِج١
  .هنيئًا ِلَمْن َیتَّقي الّربَّ وَیسُلُك في ُطُرِقِه

 ، َفَلَك الهناُء والَخيُر،إذا أَآْلَت ِمْن َتعِب َیَدیَك2
ِمْثَل آرمٍة ُمثِمَرٍة تكوُن أمرأُتَك في جوانِب َبيِتَك، 3

  .وِمْثَل أغراِس الزَّیتوِن یكوُن َبنوَك َحوَل ماِئَدِتَك
  .هكذا ُیباِرُك الّربُّ اّلذیَن َیتَّقوَنُه4
ُیباِرُآَك الّربُّ ِمْن ِصهَيوَن ِلَترى َخيَر ُأوُرشليَم ُآلَّ 5
 اِم حياِتَك،أّی
  .وترى َبني َبنيَك6

   .سالٌم على ِإسرائيَل
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  الخزي ألعدائنا

 : نشيُد الُحجَّاِج١
 ُقْل یا ِإسرائيُل آم ضایقوَك ُمنُذ َنْشأِتَك؟

  .ضایقوني آثيرًا ُمنُذ َنْشأتي، وما قِدروا عليَّ«2
  .َن وَطوَّلوا أتالَمُهمعلى َظهري َحَرَث الحاِرثو3
  .» َقَطَع ُقيوَد األشراِر.الّربُّ صالٌح4
  .الِخْزُي والهزیمُة لُكلِّ اّلذیَن ُیبِغضوَن ِصهَيوَن5
 ، یكونوَن آُعْشِب السُّطوِح اّلذي َیيـبُس َقبَل أْن ینمو6
 فال َیمُأل الحاِصُد َآفَُّه ِمنُه وال حاِزُم الُحَزِم ِحْضَنُه،7
 :  العابروَن لُهموال یقوُل8
   .»سِم الّربِّ  ُنباِرُآُكم با َبَرَآُة الّربِّ عَليُكم«
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  من األعماق

 : نشيُد الُحجَّاِج١
  .ِمَن األعماِق صَرْخُت إليَك یا ربُّ

  .سَمْع صوتي یا ربُّ ا2
  .ِلُتْصِغ ُأُذناَك إلى صوِت َتَضرُّعي

  یا ربُّ،  ُتراِقُب اآلثاَمإْن ُآنَت3
 یا سيُِّد، فَمْن یِقُف َبریئًا؟

  .لِكنََّك تغِفُر لنا، فَنخاُفَك4
  .أنَتِظُر الّربَّ، تنَتِظُرُه نْفسي، وأرجو َآِلمَتُه5

ترجو نْفسي الّربَّ أآثَر ِممَّا یرجو الُحرَّاُس ُطلوَع 6
  .الَفْجِر

  .إجَعل یا ِإسرائيُل َرجاَءَك في الّرب7ِّ
  .ِعنَد الّربِّ َرحمٌة وِفداٌء آثيٌر

   . هَو اّلذي یفَتدي ِإسرائيَل ِمْن جميِع آثاِمِه8
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  االستسالم للرب

 : نشيُد الُحجَّاِج١
 یا ربُّ ال َیتكبَُّر قلبـي، وال تسَتعلي عيناَي،

  .نِّيوال أَتهاَلُك على ما هَو أعظُم وأَحبُّ ِم
بل ُأَهدُِّئ نْفسي وُأسِكُتها ِمثَل َمفطوٍم في ِحْضِن 2

 ُأمِِّه،
  .ِمثَل َمفطوٍم ُأَهدُِّئ نْفسي

إجَعْل یا ِإسرائيُل َرجاَءَك في الّربِّ ِمَن اآلَن وإلى 3
   .األبِد
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  تذآير الرب بمواعيده
 : نشيُد الُحجَّاِج١

َآيَف َحَلَف للّربِّ 2ُأذُآْر یا ربُّ داُوَد وُآلَّ َعناِئِه، 
أنا لن أدُخَل َخيمَة «3: وَنَذَر ِللقدیِر، إلِه َیعقوَب

ولن ُأعطَي عينيَّ 4َمبـيتي، ولن أصَعَد سریري، 
إلى أْن أِجَد ُمقامًا للّربِّ، 5ُرقادًا، وال أجفاني نومًا، 
  .»َمسِكنًا للقدیِر إلِه َیعقوَب

  .  في أفراَتَة َسِمعنا أنَّ تابوَت الَعهِد6
  . َوَجدناُه في ُحقوِل َیَعَر

  .ِلَندُخْل إلى َمساآِن الّرب7ِّ
  . ِلَنسُجْد ِلَموطِئ َقَدَميِه

 ُقْم أیُّها الربُّ إلى دیاِرَك،8
  .أنَت وتابوُت ِعزَِّتَك

 ِلـَيلَبْس آَهنُتَك ثياَبُهُم الُموشَّاَة،9
  .قياُؤَكولُيَرنِّْم أت

ِمْن أجِل داُوَد عبِدَك ال َتُردَّ وجَه الَمِلِك اّلذي 10
  . َمَسْحَتُه

أْن «: َحَلَف الّربُّ ِلداُوَد َیمينًا وال یرَتدُّ َعنها11
إْن حافَظ َبنوَك 12 .سُأجِلُس ِمْن َبنيَك على عرِشَك

على َعهدي وفراِئضي اّلتي ُأعلُِّمُهم إیَّاها، فَبنوُهم 
  .» سوَن على عرِشَك إلى األبِدأیضًا یجِل

 : الّربُّ اختاَر ِصهَيوَن واشَتهاها ُمقامًا َله، قاَل13
  .هِذِه هَي دیاري إلى األبِد«14

  .ْشَتَهيُتها فيها ُأقيُم ألنِّي ا
 ُأباِرُك َطعاَمها َبرَآًة،15

  .وُأشِبـُع الباِئسيَن فيها خبزًا
 ُألِبُس آَهَنتها ثياَبُهم ُموشَّاًة،16

  .وأتقياُؤها ُیَرنُِّموَن َترنيمًا
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ُهناَك ُأنِبُت ِمْن َنسِل داُوَد رئيسًا، وأهيِّـُئ ِللَمِلِك 17
  . اّلذي أمَسُحُه َخَلفًا

   .»ُألِبُس أعداَءُه ِخْزیًا، وعَليِه ُیزِهُر تاُجه18
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  !ما أحلى أن یقيم اإلخوة معًا

 : نشيُد الُحجَّاِج ِلداُوَد١
فذِلَك ِمثُل 2طيـَب وما أحلى أْن ُیقيَم اإلخوُة معًا، ما أ

 الطَّيِِّب على الرَّأِس، النَّاِزِل على اللِّحيِة، لحيِة  الزَّیِت
وِمثُل َنَدى 3، النَّاِزِل على َطوِق قميِصِه،  هروَن

 ُهناَك أوصى .َحرموَن النَّازِل على جَبِل ِصهَيوَن
   .ألبِدالّربُّ بالَبرَآِة والحياِة إلى ا
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  بارآوا الرب
 : نشيُد الُحجَّاِج١

باِرآوا الّربَّ یا جميَع ِعباِدِه الواِقفيَن في َبيِت الّربِّ 
  .في اللَّيالي

  . إرَفعوا أیدَیُكم إلى الَمْقِدِس وباِرآوا الّرب2َّ
 ُیَباِرُآَك الّربُّ ِمْن ِصهَيوَن،3

   .ِلُق السَّماواِت واألرِضالّربُّ خا
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  الرب سّيد الكون والمحسن إلى شعبه

  هلِّلوا یا ِعباَد الّربِّ.هلِّلوا السِم الّرب١ِّ
  .الواِقفيَن في َبيِت الّربِّ، في ِدیاِر َبيِت إلِهنا2
سِمِه ألنَُّه   َرتِّلوا ال. صاِلـٌحهلِّلوا للّربِّ ألنَّ الّرب3َّ

 ُینِعُم عَلينا،
 ختاَر َیعقوَب َله، ألنَُّه ا4
  .ختاَر ِإسرائيَل خاصًَّة لُه ا

 أعِرُف أنَّ الّربَّ عظيٌم،5
  .وأنَُّه سيٌِّد على جميِع اآللهِة

َصَنَع الّربُّ ُآلَّ ما شاَء في السَّماواِت واألرِض 6
  .والبحاِر وجميِع اللُّجِج

 یصَنُع .یجَعُل السَّحاَب یصَعُد ِمْن أقاصي األرِض7
 :  ُیخِرُج الرِّیَح.الُبروَق ِللَمَطِر
  .من َخَزاِئِنِه

الّربُّ هَو اّلذي ضَرَب أبكاَر ِمْصَر ِمَن النَّاِس إلى 8
وأرَسَل آیاٍت وُمعِجزاٍت في وَسِطِك یا 9،  الَبهاِئِم

هَو اّلذي 10 . ِمْصُر على ِفرَعوَن وجميِع عبـيِدِه
سيحوَن 11: ضَرَب ُأَممًا آثيرًة وَقَتَل الُملوَك الِعظاَم

َمِلَك األموریِّيَن، وُعوَج َمِلَك باشاَن وجميَع ُملوِك 
 ، َآنعاَن

 وأعطى أرَضُهم ميراثًا،12
  .ميراثًا إلسرائيَل َشعبِه

 ْسُمَك یا ربُّ إلى األبِد، ا13

  .وِذآُرَك إلى جيٍل فجيٍل
  . الّربُّ َیرأُف ِبــعباِدِه.دیُن شعَبُهالّربُّ َی14
 .أرباُب األَمِم ِفضٌَّة وَذَهٌب ِمْن ُصْنِع أیدي البَشِر15
  . لها أفواٌه وال َتنِطُق، ولها ُعيوٌن وال َترى16
  .لها آذاٌن وال َتسَمُع، وما في أفواِهها َنْسمُة حياٍة17
  . يهاِمثُلها یكوُن صاِنعوها وجميُع الُمتَِّكليَن عَل18
  .یا َبيَت ِإسرائيَل بارآوا الّرب19َّ

  . یا َبيَت هروَن بارآوا الّربَّ
  .یا َبيَت الوي باِرآوا الّرب20َّ

  .یا خاِئفي الّربِّ باِرآوا الّربَّ
  .َتباَرَك الّربُّ ِمْن ِصهَيوَن21

   . هلِّلویا.السَّاِآُن في ُأوُرشليَم
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  ّلصهالرب خالق شعبه ومخ

  .  إلى األبِد َرحمُتُه.إحَمدوا الّربَّ ألنَّه صاِلـٌح١
  . إلى األبِد َرحمُتُه.إحمَدوا إلَه اآللهِة2
  . إلى األبِد َرحمُتُه.إحَمدوا ربَّ األرباِب3
 إلى األبِد .إحَمدوا صاِنـَع العجائِب العظيمِة وْحَدُه4

 َرحمُتُه،
  .  إلى األبِد َرحمُتُه.ـَع السِّماواِت ِبَفهٍمصاِن5
  .  إلى األبِد َرحمُتُه.باسَط األرِض على المياِه6
  . إلى األبِد َرحمُتُه.صانَع األنواِر العظيمِة7
  . إلى األبِد َرحمُتُه.صانَع الشَّمِس ِلُحْكِم النَّهاِر8
  . ِد َرحمُتُه إلى األب.صانَع القمِر والنُّجوِم ِلُحْكِم اللَّيِل9

  .  إلى األبِد َرحمُتُه.ضَرَب ِمْصَر في أبكاِرِهم10
  .  إلى األبِد َرحمُتُه.أخَرَج ِإسرائيَل ِمْن َبيِنِهم11
 إلى األبِد .أخَرَجُهم ِبَيٍد قدیرٍة وِذراٍع َممدوَدٍة12

  .َرحمُتُه
  . إلى األبِد َرحمُتُه.َشقَّ البحَر األحمَر َشقًّا13
 إلى األبد .ائيَل َیعبروَن في وَسِطِهجَعَل ِإسر14

  .َرحمُتُه
 إلى .أغَرَق ِفرَعوَن وجيَشُه في البحِر األحمِر15

  . األبِد َرحمُتُه
  . إلى األبِد َرحمُتُه.ساَر ِبشعِبِه في البرِّیَِّة16
  . إلى األبِد َرحمُتُه.ضَرَب ُعَظماَء الُملوِك17
  . َرحمُتُه إلى األبِد.َقَتَل ُملوآًا قاِدریَن18
  .  إلى األبِد َرحمُتُه.قَتَل سيُحوَن َمِلَك األموریِّيَن19
  .  إلى األبِد َرحمُتُه.َقَتَل ُعوَج َمِلَك باشاَن20
  . إلى األبِد َرحمُتُه.أعطى أرَضُهم ميراثًا21
  . إلى األبِد َرحمُتُه.أعطاها ميراثًا ِإلسرائيَل عبِدِه22
  .لى األبِد َرحمُتُه إ.َذَآرنا في َمَذلَِّتنا23
  . إلى األبِد َرحمُتُه.خلََّصنا ِمْن ُخصوِمنا24
  .  إلى األبِد َرحمُتُه.ُیعطي ُآلَّ إنساٍن خبَزُه25
   .إحَمدوا إلَه السَّماواِت إلى األبِد َرحمُتُه26
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  نشيد المنفى
َفبَكينا ِعنَدما َتذآَّْرنا على أنهاِر بابَل ُهناَك َجَلسنا، ١

  .ِصهَيوَن
  .على الصَّْفصاِف في وَسِطها َعلَّْقنا َآنَّاراِتنا2
ُهناَك طلَب ِمنَّا اّلذیَن َسَبونا أْن ُننِشَد لُهم، واّلذیَن 3

  .َعذَّبونا أْن ُنَفرَِّحُهم
  .»أنِشدوا لنا ِمْن أناشيِد ِصهَيوَن«: قالوا

  في أرٍض غریـبٍة؟َآيَف ُننِشُد نشيَد الّرب4ِّ
  .إْن َنسيُتِك یا أوُرشليُم فلَتْنَسني َیميني5
ِلـَيلَتِصْق ِلساني ِبـَحَنكي إْن ُآنُت ال أذُآُرِك، إْن 6

  .ُآنُت ال ُأعلِّي ُأوُرشليَم على ُذروِة فَرحي
:  قالوا.ُأذُآْر یا ربُّ َبني أدوَم یوَم َسَقَطت ُأوُرشليُم7
  .»ّتى أساِسهااْهِدُموها، اْهِدُموها ح«
، َهنيئًا ِلَمْن  با ابنَة بابَل الصَّاِئرَة إلى الَخراِب8

  .ُیعاِقُبِك على ما فَعْلِتِه بنا
   .َهنيئًا ِلَمْن ُیمِسُك أطفاَلِك وَیضِرُب ِبهِم الصَّخرَة9
  

 )137 (138مزمور 
  شكر هللا الذي یعيننا

 : ِلداُوَد١
  . ُأرتُِّل لَك  أماَم اآللهِة.بُكلِّ قلبـيأحَمُدَك 

 أسُجُد في َهيكِلَك الُمقدَِّس2
سَمَك ألجِل َرحمِتَك وَحقَِّك، وألنََّك عظَّْمَت  وأحَمُد ا
  .سُمَك َفوَق ُآلِّ شيٍء َآِلمَتَك وا

  . أَجْبتني یوَم دعوُتَك، وِزْدَتني ِعزًَّة3
حيَن یسمعوَن َیحَمُدَك یا ربُّ ُآلُّ ُملوِك األرِض 4

  .أقواَلَك
  .یسيروَن في ُطُرِق الّربِّ ألنَّ َمجَد الّربِّ عظيٌم5
الّربُّ عاٍل، وَینُظُر إلى الُمتَِّضعيَن، وَیعِرُف 6

  .الُمَتَكبِّریَن ِمْن بعيٍد
 إذا .إذا َسلكُت في وَسِط الضِّيِق فأنَت ُتحيـيني7

  .غِضَب أعدائي َمدْدَت یَدَك وخلََّصْتني َیميُنَك
 ال . یا ربُّ َرحمُتَك إلى األبِد.الّربُّ ُیتمُِّم وعَدُه لي8

   .ُتهِمْل أعماَل َیَدیَك
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الرب حاضر في آل مكان ویعرف آل 

  شيء
 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١

  .َتنيخَتبرَتِنـي فَعَرف یا ربُّ ا
 عرْفَت ُقعودي وقيامي،2

 وتَبيَّنَت أفكاري ِمْن بعيٍد
 أنَت ُتراقُب َسَفري وإقاَمتي،3

  .وتعِرُف جميَع ُطُرقي
 َقبَل أْن َینِطَق ِلساني ِبَكِلمٍة،4

  .أنَت تعَلُم ِبها یا ربُّ

 ِمْن َوَرائي وِمْن ُقدَّامي ُتحيُط بـي،5
  .وتجَعُل عليَّ َیَدَك

  .ِه ما أعَجبهاَمعِرَفُتَك هِذ6
  .هَي أسمى ِمْن إدراآي

 أیَن أذَهُب وروُحَك ُهناَك؟7
 وأیَن أهرُب ِمْن وجِهَك؟

 إْن َتَسلَّْقُت السَّماَء فأنَت فيها،8
  .وإْن َنَزْلُت إلى عاَلِم األمواِت فأنَت ُهناَك

 تََّخْذُت أجِنَحَة السََّحِر إِن ا9
 وسَكنُت في أقاصي الَيمِّ،

  . ضًا َیُدَك َتهدیني وَیميُنَك ُتمِسُكنيفُهناَك أی10
  .تأُمُر الظَّالَم فَينجلي، واللَّيَل فيصبُح نورًا11
 .لَدیَك ال ُیْظِلُم الظَّالُم، واللَّيُل ُیضيُء آالنَّهاِر12

  .فالظَّالُم ِعنَدَك آالنُّوِر
  .أنَت َملْكَت قلبـي، وأدَخْلَتني َبْطَن ُأمِّي13
  .َرهيـٌب وعجيـٌبأحَمُدَك ألنََّك 14

 عجيـبٌة هي أعماُلَك،
  .وأنا أعِرُف هذا ُآلَّ الَمعِرفِة

ما َخِفـَيت ِعظامي عَليَك، فأنَت َصَنْعَتني في 15
  .، وأبَدْعَتني ُهناَك في الَخفاِء الرَِّحِم

رأْتني عيناَك وأنا َجنيٌن، وفي ِسْفِرَك ُآِتَبت أّیامي 16
  .َن ِمنها شيٌءُآلُّها وُصوَِّرت َقبَل أْن یكو

  .ما أآَرَم أفكاَرَك ِعندي یا اُهللا17
  .ما أآثَر عدیَدها

  .أُعدُّها فَتزیُد على الرِّماِل18
  . وفي َفهِمها أقضي أّیامي

ليَتَك َتقُتُل األشراَر یا اُهللا، فَيبَتِعَد عنِّي ُآلُّ َمْن 19
  .َیسُفُك َدمًا

 مَِّة،ُهُم اّلذیَن َیتَكلَّموَن عَليَك بالَمَذ20
  .وَینَسوَن باطًال َمعروَفَك

 أال ُأبِغُض ُمبِغضيَك یا رب21ُّ
 وأمُقُت ُمقاوميَك؟

  .نعم، ُأبِغُضُهم ُآلَّ الُبْغِض22
  .صاروا لي أعداًء

  .عِرْف َهمِّي  وا.عِرْف قلبـي إخَتبْرني یا اُهللا وا23
ْهِدني في  ، وا ُأنُظْر إْن آاَن في َمسلكي اعِوجاٌج24

   . على الدَّواِمطریِقَك
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  نجنا من األعداء

 :  مزموٌر ِلداُوَد.ِلكبـيِر الُمَغنِّيَن١
 َخلِّْصني یا ربُّ ِمْن أهِل السُّوِء2

  .حَفْظني وِمَن الجائریَن ا
 ُیَفكِّروَن بالسُّوِء في ُقلوِبِهم،3

  .وُآلَّ یوٍم ُینادوَن بالحرِب
 ّنوا ألِسَنَتُهم آالَحيَِّة،َس4

  . وَسمُّ األفعى َتحَت شفاِهِهم
 ْحُرْسني یا ربُّ ِمْن أیدي األشراِر، ا5
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  .حَفْظني وِمَن الجائریَن ا
 َحِسبوا أنَّ ُخُطواتي َتِزلُّ

  .فَطَمَر الُمتَكبِّروَن َفخًّا لي6
 َبَسطوا شبكًة بجانِب الطَّریِق

  .ومدُّوا أشراآًا وحبائَل
  للّربِّ أنَت إلهي،قلُت7

  .فأنِصْت یا ربُّ لصوِت تضرُّعي
 الّربُّ السيُِّد ِعزِّي وخالصي،8

  .وظلٌّ ِلرأسي یوَم الِقتاِل
  .ال ُتعِط األشراَر ما َیشَتهوَن9

  .یكيدوَن المكاِئَد فال ُتَوفِّْقُهم
 ِبُسموِم الُمحيطيَن بـي یا ربُّ،10

  .وِبَفساِد َآالِمِهم َغطِِّهم
 ـَيسُقْط عَليِهم َجمُر ناٍر،ِل11

  .َولُيلَقوا في الَمهاوي فال یقوموَن
 الُمغتاُب ال َیثُبُت في األرِض12

  . والجائُر یصطاُدُه الشَّرُّ فَيهِلُك
 أعِرُف أنَّ الّربَّ َیحُكُم للَمساآيِن13

  .وُیعطي الباِئسيَن َحقَُّهم
 سَمَك، الصِّدِّیقوَن َیحَمُدوَن ا14

   .ُموَن ُیقيموَن في حضَرِتَكوالُمسَتِقـي
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  صالة في التجربة

 : مزموٌر ِلداُوَد١
  .یا ربُّ َدَعوُتَك فأسِرْع إليَّ
  .أنِصْت إلى صوِت ُصراخي

  أماَمَك لتكْن صالتي آالَبخوِر2
  . آَتقِدمِة المساِء ورفَُْع َآفَّيَّ

 سًا ِلَفمي،إجَعْل یا ربُّ حاِر3
  .َرقيـبًا على باِب َشَفَتيَّ

 ال ُتِمْل قلبـي إلى َآالِم السُّوِء،4
 إلى العَمِل آما یعَمُل األشراُر،
 فُأشاِرَك اّلذیَن یفَعلوَن اإلْثَم

  .وآُآَل ِممَّا بِه َینَعموَن
 أْن َیضِرَبني الصِّدِّیقوَن فرحمٌة،5

  . وأْن ُیعاِتبوني فِطيـٌب للرَّأِس
 ُب األشراِر ال یقَبُلُه رأسي،ِطيـ

  .وآم أدعو عَليهم ِلُشروِرِهم
 فُيَسلَّموَن إلى َأیدي ُقضاِتِهم6

  .ویسَمعوَن َآالمي ألنَّه ُمسَتقيٌم
 آما َیفَلُح الِمحراُث األرَض7

  .تكسَّرت ِعظاُمنا على َفِم عاَلِم األمواِت
  .إليَك أنُظُر أیُّها الّربُّ السيُِّد8

  فال َتَتَخلَّ َعنِّيحتميُت بَك ا
 اْحُرْسني ِمْن َفخٍّ َنَصبوُه لي،9

  .وِمْن أشراِك َمْن یفَعلون اإلْثَم
 یسُقُط األشراُر في َمصيَدِتِهم،10

   .وأعُبُر أنا وحدي بأماٍن
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  في ساعة الشدة

 : صالٌة:   ِلداُوَد حيَن آاَن في الَمغارِة نشيٌد١
 ِبصوتي إلى الّربِّ أصُرُخ،2

  .بصوتي إلى الّربِّ أتَضرَُّع
 أسُكُب أماَمُه َنجَواَي3

  .وُأعِلُن لَدیِه ضيقي
 حيَن َتْعيا ُروحي في4َّ

  .تصوُن یا ربُّ َمسيري
 في السَّبـيِل اّلذي َسَلْكُت

  .َطَمَر أعدائي َفخًّا
 َنَظْرُت إلى اليميِن وَرأیُت5

  .َیعِرُفنيَفما َوَجدُت َمْن 
 ال مكاَن ألوُذ بِه،

  .وال أحَد َیسأُل عنِّي
 فَصَرْخُت إليَك یا ربُّ،6

 وُقلُت أنَت ِحماَي،
  .وأنَت نصيـبـي في أرِض األحياِء

 أَُنصْت إلى ُصراخي یا ربُّ،7
  .فأنا ذليٌل ِجدًّا

 َنجِّني ِمَن اّلذیَن یضَطِهدوَنني
  .فُهم أشدُّ َعْزمًا ِمنِّي

  .سَمَك ِمَن األغالِل فأحَمَد اأخِرْجني 8
   .أحِسْن إليَّ فيكُثَر الصِّدِّیقوَن
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  نداء الى الرب ليحمينا من األعداء
 : مزموٌر ِلداُوَد١

  .ْسَمْع صالتي یا ربُّ ا
 أنصْت إلى َتَضرُّعي

  .وأعنِّي بأماَنِتَك وَعدِلَك
 ال ُتحاِآْمني أنا عبُدَك،2

  . فما ِمْن َحيٍّ َیَتَبرَُّر أماَمَك
 الَعُدوُّ یضَطِهُدني یا رب3ُّ

  .وَیُدكُّ إلى األرِض حياتي
 ُیسِكُنني في الظُُّلماِت
 ِمثَل الموَتى ِمْن قدیٍم،

 فَتْعيا فيَّ ُروحي4
  .وُیقِفُر قلبـي في داِخلي

 أَتَذآَُّر األّیاَم القدیَمَة5
 َهُج ِبُكلِّ أعماِلَكفأل

  .وأتأمَُّل في ما َصَنَعت َیداَك
 ، َبَسْطُت َیَديَّ إليَك6

  .ونْفسي أماَمَك آأرٍض یابسٍة
 أسِرْع إلى َمعوَنتي یا ربُّ،7
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  .فروحي َآلَّت في داخلي
 ال َتحُجْب وجَهَك َعنِّي

  .فأآوَن آالهاِبطيَن في الُجبِّ
 مَنْحني ُآلَّ صباٍح َرحمَتَك، ا8
  .أنا عَليَك َتَوآَّْلُتف

 َعرِّْفني أيَّ طریٍق أسُلُك،
  .فإليَك أرَفُع نْفسي

 أنِقْذني ِمْن أعدائي یا ربُّ،9
  . ْحَتَميُت فأنا ِبَك ا

 َعلِّْمني فأعَمَل بما ُیرضيَك،10
  .ألنََّك أنَت إلهي

 روُحُك الصَّاِلـُح َیهدیني
  .في السَّبـيِل السَّويِّ

 سِمَك،أحيني إآرامًا ال11
  .وأخِرْجني ِمَن الضِّيِق ِبــَعدِلَك

 أِبْد أعدائي ِبرحمِتَك،12
 وأهِلِك اّلذیَن ُیضاِیقوَنني،
   .ألنِّي أنا یا ربُّ عبُدَك
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  من أجل خالص الشعب ونمّوه
 : ِلداُوَد١

َديَّ الِقتاَل وأصابعي  ُیَعلُِّم َی.َتباَرَك الّربُّ َصخَرتي
  .الحرَب

 بِه . َمعِقلي وُمنِقذي وُتْرسي.هَو راِحمي وِحْصني2
  . إلى طاَعتي أحَتمي َفَيُردُّ شعبـي

بُن اإلنساِن  یا ربُّ، ما اإلنساُن حّتى َتَتَعرََّف َله، وا3
  . حّتى َتحِسَب َله ِحسابًا

 فما اإلنساُن إالَّ َنفَخُة ِریٍح،4
  .لٍّ عابٍروأّیاُمُه آِظ

  .ْنِزْل یا ربُّ اخِفْض َسماواِتَك وا5
  .إلِمِس الجِباَل فَتصيَر ُدخانًا

  .أبرْق ببروِقَك فُتَشتَِّتُهم6
  .أرِسْل ِسهاَمَك فَتدَحَرُهم

 ِمَن المياِه الكثيرِة .أرِسْل َیدیَك ِمَن الَعالِء وَنجِّني7
  .وِمْن أیدي الُغَرباِء أنِقْذني

  .ِطُق بالباطِل، وَیميُنهم َیميُن ُزوٍرأفواُهُهم َتن8
  .ُأنِشُد لَك یا اُهللا نشيدًا جدیدًا9

  .على عوٍد ِبــَعَشرِة أوتاٍر ُأرتُِّل لَك
  . یا ُمنِقَذ داُوَد عبِدِه.یا واهَب الُملوِك خالصًا10
 ِمَن السَّيِف القاطِع، وِمْن أیدي الُغَرباِء  َنجِّني11

  .ِطُق بالباِطِل، وَیميُنُهم َیميُن ُزوٍر فأفواُهُهم َتن.أنِقْذني
ليكْن َبنونا آالُغروِس النَّامَيِة في َشباِبِهم، وَبناُتنا 12

  .آأعمَدٍة َمنحوَتٍة في زوایا الَهيكِل
 ِلُتنِتـْج غَنُمنا .ِلَتْمَتِلـْئ َمخاِزُننا ِمْن ُآلِّ ِصْنٍف 13

  .األلوَف الُمؤلََّفَة في ُربوِعنا
 وال ُخسراٍن،  َقُرنا وَتِلْد ِمْن ُدوِن إجهاٍضِلَتحِمْل ب14

  .وال یُكْن ُصراُخ ضيٍق في ساحاِتنا

 َهنيئًا للشَّعِب اّلذي .َهنيئًا للشَّعِب اّلذي َله ِمثُل هذا15
   .إلُهُه الّربُّ
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  عنایة الرب العظيمة
 :  نشيٌد ِلداُوَد١

 َك یا إلهي الَمِلُكُأعظُِّم
  .سَمَك إلى األبِد وُأباِرُك ا

  .ُأبارُآَك في ُآلِّ یوٍم وُأهلُِّل السِمَك إلى األبِد2
 الّربُّ عظيٌم وحميٌد ِجدًّا،3

  .وعظمُتُه ال ُیسَتهاُن بها
 ُیسبُِّح أعماَلَك جيٌل َبعَد جيٍل،4

  .وبَجبروِتَك ُیخبروَن
 ُیخبروَن ِببهاِء َمجِد جالِلَك،5

  .وأنا أتأمَُّل َعجائَب تدبـيِرَك
 بعزَِّة أعماِلَك الرَّهيـبِة َیتَكلَّموَن،6

  .وأنا ِبعظاِئِمَك ُأحدُِّث
 َیفيدوَن بِذآِر آثرِة صالِحَك،7

  .وبَعدِلَك ُیرنِّموَن
الّربُّ حنوٌن رحيٌم، بطيٌء عِن الغَضِب وعظيُم 8

  . الرَّحمِة
 الّربُّ صاِلٌح للجميِع،9

  .ُه على ُآلِّ ما خَلَقوَمِراحُم
 تحَمُدَك یا ربُّ جميُع خالئِقَك،10

  .ویـبارُآَك أتقياُؤَك
َیتَكلَّموَن ِبَمجِد َملكوِتَك، وُیحدِّثوَن ِبـَجبروِتَك 11
حّتى ُیعرِّفوا َبني البَشِر َجبروَتَك وَمجَد بهاِء 12

  .َملكوِتَك
 َبعَد ملكوُتَك َملكوٌت أبديٌّ، وُسلطاُنَك في ُآلِّ جيٍل13
  . جيٍل
 الّربُّ َیسُنُد ُآلَّ العاثریَن،14

  .وُیقوُِّم ُآلَّ الُمنَحنيَن
تنُظُر إليَك ُعيوُن الجميِع، وأنَت َترُزُقُهم َطعاَمُهم 15

  .في حيِنه
  . تفَتُح َیَدَك َفُتشِبـُع ُآلَّ حيٍّ ما ُیرِضيِه16
 الّربُّ عاِدٌل في ُآلِّ ُطرِقِه،17

  .ماِلِهورحيٌم في جميِع أع
الّربُّ قریـٌب ِمْن جميِع اّلذیَن یدعوَنُه، ِمْن جميِع 18

 اّلذیَن یدعوَنُه بالَحقِّ،
الّربُّ یعَمُل ما ُیرضي اّلذیَن َیخاُفوَنُه، ویسَمُع 19
  .ْسِتغاَثَتُهم وُیَخلُِّصُهم ا

 الّربُّ یسَهُر على جميِع ُمحبِّيِه20
  .وُیَدمُِّر جميَع األشراِر

ِل للّربِّ َینِطُق َفمي، وُآلُّ بَشٍر یـباِرُك بالتَّهلي21
   .سَمُه القدُّوَس إلى األبِد ا
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  الرب أمل البائسين
  . هلِّلي یا نْفسي للّربِّ.هلِّلویا١
  . ُأرتُِّل إللهي ما ُدمُت.أهلُِّل ِللّربِّ ُآلَّ حياتي2
بِن آدَم، ألنَّ ال  لُعظماِء وال على اال َتتَِّكلوا على ا3

  .خالَص ِعنَدُه
تخُرُج روُحُه فيعوُد إلى التُّراِب، وفي ذلك اليوِم 4

  .َتبـيُد مطاِمُحُه
 َهنيئًا ِلَمْن َنصيُرُه إلُه َیعقوَب،5

  .وأَمُلُه في الّربِّ إلِهِه
اّلذي َصَنَع السَّماواِت واألرَض والبحَر وُآلَّ ما 6

  . اٍن یحُرُسها إلى األبِدفيها، وبأم
الّربُّ ُینِصُف الَمظلوميَن، وَیرُزُق الخبَز للِجياِع، 7

  .وُیطِلُق األسرى
 . الّربُّ ُیقوُِّم الُمنَحنيَن.الّربُّ یفَتُح ُعيوَن الُعمياِن8

  .الّربُّ ُیِحبُّ الصِّدِّیقيَن
الّربُّ یحُرُس الُغَرباَء، وُیعيُن األیتاَم واألرامَل، 9
  .فِسُد طریَق األشراِروُی

الّربُّ َیمِلُك إلى األبِد، الّربُّ هَو إلُهِك یا ِصهَيوُن 10
  .إلى جيٍل فجيٍل

   .َهلِّلویا
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  الرب في شعبه وفي الكون

  .هلِّلوا للّربِّ، التَّهليُل إللِهنا َیطيـُب١
  .حلو وَیليُقالتَّرتيُل َله ی

 الّربُّ َیبني أوُرشليَم2
  .ویجَمُع الَمنِفـيِّيَن ِمْن ِإسرائيَل

 الّربُّ یشفي الُمنكِسري الُقلوِب3
  .ویضمُِّد ُجروَحُهم

 الّربُّ ُیحصي عَدَد الكواِآِب4
  .وَیدعوها ُآلَّها بأسماٍء

  .إلُهنا عظيٌم وقوَُّتُه آثيرٌة، وال َحدَّ لِعْلِمِه5
 عيُن الَمساآيَنالّربُّ ُی6

  .وَیخِفُض األشراَر إلى األرِض
  .  َرتِّلوا إللِهنا بالَكنَّارِة.َغنُّوا للّربِّ بالَحمِد7
الّربُّ ُیغطِّي السَّماَء بالسُُّحِب، وُیهيِّـُئ الَمَطَر 8

  .لألرِض، وُینِبُت الُعْشَب في الِجباِل
 الّربُّ ُیرِزُق الَبهاِئَم َطعاَمها،9

  .رباِن حيَن َتصُرُخوِفراَخ الُغ
  جَبروُتها، ال َیُسرُُّه في الَخيِل10

  .وال ُترِضيِه في الرَُّجِل ُقوَُّة ساَقيِه
 بل َیرضى الّربُّ َعِن اّلذیَن َیخافوَنُه11

  .وَیرُجوَن َرحمَتُه
 َسبِّحي یا أوُرشليُم الّربَّ،12

  .َهلِّلي إللِهِك یا ِصهَيوُن
  أبواِبِك َقالّربُّ ُیَمكُِّن َمغالي13

  .وُیباِرُك َبنيِك في داِخِلِك
 ، یجعُل ُتخوَمِك سالمًة14

  .وِمْن أجوِد الِحنطِة ُیشِبــُعِك
  .ُیرِسُل أمَرُه في األرِض، فما أسرَع َآِلَمَتُه15
 یفُرُش الثَّلَج آالصُّوِف،16

  .وَینُثُر الصَّقيَع آالرَّماِد
 ِدِه َمْن َیِقُف؟ُیلقي َجليَدُه آالُفتاِت، وأماَم َبَر17
 ُیرِسُل آِلَمَتُه َفُيذیـُب الَجليَد18

  .وَیِهبُّ ِبِریِحِه َفَتسيُل المياُه
 ُیخِبُر َبني َیعقوَب ِبَكِلَمِتِه،19

  .َبني إسرائيَل ِبـحقوِقِه وأحكاِمِه
 ال یعَمُل هكذا ُألمٍَّة ِمَن اُألَمِم،20

  .وال ُیَعرُِّفُهم أحكاَمُه
   .هلِّلویا

  
  148مزمور 

  نشيد الخالئق آلها
  .هلِّلویا١

  .هلِّلوا للّربِّ ِمَن السَّماوات
  .هلِّلوا َله في األعالي

  .هلِّلوا َله یا جميع مالِئكِتِه2
  .هلِّلوا َله یا جميَع ُجْنِدِه

 هلِّلي َله، أیَُّتها الشَّمُس والقمُر،3
  .لنُّوِرهلِّلي َله یا جميَع آواآِب ا

  .هلِّلي َله یا َسماَء السَّماواِت4
  .یا مياهًا َفوَق السَّماواِت

 .ِلُتَهلِّْل هِذِه ُآلُّها السِم الّربِّ، فهَو اّلذي َخَلَقها ِبأمرِه5
 َثبََّتها إلى األبِد،6

  .وأقاَم لها َحدًّا َفال َتعُبُرُه
 هلِّلي للّربِّ ِمَن األرِض،7

  . وُآلُّ اللُّجِجأیَُّتها التَّنَّانيُن
  . الثَّلُج والضَّباُب.النَّاُر والَبَرُد8

  .الرِّیُح العاِصَفُة العاملُة ِبَكِلَمتِه
  .الِجباُل وجميُع التِّالِل9

  .الشََّجُر الُمثِمُر وجميُع األْرِز
  .الوحوُش وجميُع الَبهائِم10

  .الطُّيوُر الُمَجنََّحُة وُآلُّ ما َیِدبُّ على األرِض
  .ُملوُك األرِض وجميُع األَمِم11

  .اَألعياُن وجميُع ُحكَّاِم األرِض
  . الشُّيوُخ مَع الِفتياِن.الشُّبَّاُن والصَّبایا جميعًا12
سُمُه وحَدُه َتعاَلى،  سِم الّربِّ، فا لُيَهلِّْل هؤالِء ال13

  .وجالُلُه َفوَق األرِض والسَّماواِت
 هلِّلوا .ه یا جميَع أتقياِئِه هلِّلوا َل.َرَفَع رأَس شعِبِه14

 َله یا َبني ِإسرائيَل،
  .أیُّها الشَّعُب الُمَقرَُّب إليه

   .هلِّلویا
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   صفحة ٧٤  من أصل٧٢صفحة رقم  

  .هلِّلویا١
  .أنشدوا للّربِّ نشيدًا جدیدًا

  .هلِّلوا َله في جماعِة األتقياِء
  .ِلِقهمیفَرُح َبنو ِإسرائيَل ِبـخا2

  .یـبَتِهـُج َبنو ِصهَيوَن ِبَمِلِكِهم
  .سِمِه بالرَّْقِص ُیَهلِّلوَن ال3

  ُیَرتِّلوَن بالدُّفِّ والَكنَّارِة
  .الّربُّ یرضى َعْن شعِبِه4

  .ویمَنُح الَمساآيَن خالَصُه
 یغَتِبُط األتقياُء بانتصاِرِهم5

  .وُیَرنِّموَن فَرحًا على ُخيوِلِهم
  اَهللا ِمْلَء أفواِهِهم،ُیَعظِّموَن6

  .وبأیدیِهم سيٌف ذو َحدَّیِن
 ینَتِقموَن ِمْن جميِع األَمِم7

  .وُیَؤدِّبوَن جميَع الشُّعوِب
 ُیَقيِّدوَن ُملوَآُهم بالُقيوِد8

  .وُأَمراَءُهم ِبَسالِسَل ِمْن حدیٍد
 ُینِزلوَن ِبِهِم القضاَء المكتوَب،9

  .َفَيتَمجَُّد جميُع أتقياِئِه

   .لویاَهلِّ
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  المجد هللا دائمًا
  .هلِّلویا١

  .هلِّلوا ِهللا في َبيِتِه الُمقدَِّس
  . هلِّلوا َله في َسماِء ِعزَِّتِه

  .هلِّلوا َله ِلَجَبروِتِه2
  .هلِّلوا َله ِلكثرِة َعَظَمِتِه

  .هلِّلوا َله ِبصوِت الُبوِق3
  .ِد والَكنَّاَرِةهلِّلوا َله بالعو

  .هلِّلوا َله بالدُّفِّ والرَّْقِص4
  .هلِّلوا َله باألوتاِر والِمزماِر

  .هلِّلوا َله ِبُصنوِج السَّماِع5
  . هلِّلوا َله بُصنوِج الُهتاِف

  .ُآلُّ َنَسَمٍة َفلُتَهلِّْل ِللّرب6ِّ
 .هلِّلویا
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  إ
  ٨٣.....................................إجمع شمل شعبك

  أ
  ٤٦..............................أسرع یا اهللا إلى نجدتي

  ٤١....................................أسكنِّي في جوارك
  ٥٣........................................أعد بناء شعبك

  ٥٥.................................أعداء الشعب تحالفوا

  إ
  ٢٥.........................................إله العهد یغفر

  ١٩.............................إلهي إلهي لماذا ترآتني

  أ
  ٥١.....................................أوصى آباَءنا فيها

  ٥٨....................أین صارت مواعيد الرب لداُود

  ا
  ٦٤..............................احمدوا الرب في هيكله

  ٤٥..........................استغاثة من أعماق الضيق
  ٣٨.........................هللا في الضيقاإلتكال على ا

  ١٠.................................األعداء یحيطون بي
  ٤٣...................................األمم آلها تمدح اهللا
  ١٩....................................االتكال على الرب
  ٨٤......................................االستسالم للرب
  ٨٣.......................................الخزي ألعدائنا

  ٨٢...................................الخالص ألورشليم
  ٦٢...............................الرب إله الكون وسيده
  ٧٣...................................الرب إله المساآين

  ٦١........................................الرب إله عادل
  ٨٩...................................الرب أمل البائسين
  ٣٣.....................................الرب القدیر معنا

  ٨٦....كان ویعرف آل شيءالرب حاضر في آل م
  ٨١....................................الرب حامي شعبه

  ٨٥.........................الرب خالق شعبه ومخّلصه
  ٤١.......................الرب راحتي وملجأي الوحيد

  ٢٠...........................................الرب راعي
  ٨٤..............الرب سّيد الكون والمحسن إلى شعبه

  ٢١..................................الرب عون األبریاء
  ٨٩..........................الرب في شعبه وفي الكون
  ٣١..............................الرب مخلص المرضى

  ٩٠..................................الرب مخلص شعبه
  ٢٤.............................................الرب ملجأ

  ١٣.................................نالرب ملجأ المساآي
  ١٣..................الرب ملجأ للمساآين والمقهورین

  ٤٦.........................الرب ملجأنا في الشيخوخة
  ٤٧.....................................الرب ملك السالم
  ٦١; ٣٤...............................الرب ملك الكون

  ٦٣............................الرب ملك عظيم وقدوس
  ٢٢..........................الرب نور وخالص لشعبه

  ٦٣....................الرب یتغلب على اآللهة الكاذبة
  ٥٦.....................................الرب یتم خالصه

  ٢١.....................الرب یحمي المضطهد ویعلمه
  ٧٠...........................الرب یخّلصنا من الضيق
  ٢٦.............................الرب یدافع عن األبریاء
  ٨٣.................................الرب ینبوع آل خير

  ٦٣............................الرب ینتصر وهو الدّیان
  ٢٥..........................الّرب سّيد الكون والتاریخ

  ١٠.......................................السعادة الحقيقية
  ٦٨..............................الشعب أنكر جميل رّبه
  ٣٥..............................العبادة التي ترضي اهللا

  ٧١...........................................العدو یهددنا
  ١٥.........................الفرح بالخالص من الموت

  ٥٥.......................................القضاة األشرار
  ٣٩.............................................اهللا حماني

  ٤٩.........................................ن عادلاهللا دّیا
  ١٢........................................اهللا قاٍض عادل
  ٣٩.........................................اهللا وحده یدین

  ٤٢...............................اهللا یحطم ألسنة السوء
  ٤٣..................................اهللا یخلصنا فنشكره

  ٣٧; ١٥....................المؤمنون وسط عالم فاسد
  ٨٣..................................المّتكلون على الرب

  ٩١.........................................المجد هللا دائمًا
  ٩...................................................المقّدمة

  ١٠.............................الملك الذي مسحه الرب
  ٦٤..........................................الملك المثالي

  ٧٦.................................امتداح شریعة الرب

  ب
  ٨٤..........................................بارآوا الرب

  ٦٧.....................................رآات اهللا لشعبهب
  ٤٩......................................بعد دمار الهيكل

  ت
  ٨٤................................تذآير الرب بمواعيده

  ح
  ٧٢..........................حمد الرب من أجل أعماله
  ٥٩........................حياة اإلنسان قصيرة وبائسة

  ٣٠...........................................حياتنا عابرة

  خ
  ٣٦...............خاطئ یطلب المغفرة وتجدید القلب

  د
  ٢٠..............................دخول الرب إلى هيكله

  ٧١...................................دعوة على األعداء
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   صفحة ٧٤  من أصل٧٤صفحة رقم  

  ١٦..........................................دعوتك یا اهللا

  ر
  ٥٣......................... دمرةرثاء على أورشليم الم

  ٦٥..............................................رحمة اهللا
  ٤٢..............................رحمتك خير من الحياة

  ٦٢...........................................رّنموا للرب

  ز
  ٣٣............................................زواج الملك

  س
  ٨٣..................................سعادة البار في بـيته

  ٧٣......................................سعادة الصدیقين

  ش
  ٨٢...........................شعب متضایق ینادي رّبه

  ٧٤........................................شكر بعد النجاة
  ٨٢............................شكر للرب مخلص شعبه
  ١٦...............................شكر للربِّ بعد النصر
  ٨٦...................................شكر هللا الذي یعيننا
  ٤٢.................................شكر هللا على خيراته

  ٣٠.........................................شكر واستغاثة

  ص
  ٣٢.......................صرخة شعب اهللا في الضيق
  ٥٠.........................صالة إلى الرب في الضيق

  ٢٢.....................صالة إنسان قریـب من الموت
  ٦٤..............................صالة بائس في الضيق

  ٤٠....................................صالة بعد الهزیمة
  ٥٧......................صالة رجل قریـب من الموت

  ١١............................صالة رجل یستجير باهللا
  ٨٧....................................صالة في التجربة

  ٥٦........................صالة في الشّدة واالضطهاد
  ٢٩.............................نبهصالة مریض یقر بذ
  ١٨.................................صالة من أجل الملك
  ٥٧..................................صهيون ُأّم الشعوب
  ٢٣.................................صوت الرب آالرعد

  ع
  ٧٤...............................عظمة الرب وصالحه
  ٣٧.................................عقاب الجّبار الشریر
  ٨٩.................................عنایة الرب العظيمة

  ف
  ٢٧.................................في الرب ملء الحياة

  ٦٠........................................في حمى العلي

  ٨٧.......................................في ساعة الشدة

  ق
  ٥١.................................قصة العهد مع الرب

  ك
  ٧٢.....................................آالم الرب للملك

  ١٤............................سدآلمة الرب في عالم فا
  ٣١......................................آما یشتاق األیل

  ل
  ٣٢...............................لماذا تكتئبـين یا نفسي

  م
  ٣٨...................................مؤمن خانه صدیقه

  ١٥...........................................متطلبات اهللا
  ١٢............................مجد اهللا وآرامة اإلنسان

  ٣٤...................................مدینة الملك العظيم
  ١٠.................................................مزمور

  ٤٤.............................مسيرة الرب إلى النصر
  ٢٨....................................مصير أهل السوء
  ٧٣....................................معجزات الخروج

  ٨٨.....................من أجل خالص الشعب ونمّوه
  ٨٣...........................................من األعماق

  ٥٤....................................اهللا األمينمواعيد 

  ن
  ٤٨.........................................نجاح األشرار

  ٨٦......................................نجنا من األعداء
  ٣٧.....................................نداء المضطهدین

  ٨٨................نداء الى الرب ليحمينا من األعداء
  ٨١................................نداء ضد ألسنة السوء
  ٦٠................................نشيد إلى الرب الدّیان

  ٥٥..........................................نشيد الحجاج
  ٩٠....................................نشيد الخالئق آلها

  ٥٠.........................................نشيد الخالص
  ٧٥............................................نشيد الكون
  ٨٥............................................نشيد المنفى

  ٧٥................................نشيد شكر في الهيكل
  ٦٦....................................نشيد للرب الخالق

  و
  ١٤.........................ونحسب أن آل شيء ضاع

  ي
  ١١..........................یا رب ال تغضب وال تحتد

 


