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  لقائد المغنين، لبني قورح. تعليم

٤٢ 

عطشَتْ نَفْسي ِإلَى اِهللا، ِإلَى اِإللَه الْحي، ٢. كَما يشْتَاقُ الْغَزاُل ِإلَى جداوِِل الْماء، تَشْتَاقُ نَفْسي ِإلَيك يا اُهللا١
َأين : "صارتْ دموعي طَعامي نَهارا ولَيلًا، َألنَّهم يقُولُون ِلي طُوَل الْيوم٣ُِل في محضرِه؟ فَمتَى َأروح وَأمثُ

، بِهتَاف فََأسكُب نَفْسي في حزنٍ، وَأتَذَكَّر كَيفَ كُنْتُ َأذْهب مع الْجماهيرِ، وَأقُود الْموكب ِإلَى بيت اِهللا٤" ِإلَهك؟
ينديعالْم شُودطَ حسو دمالْححِ والْفَر.  

سَأظَلُّ َأحمده، هو منْقذي . ِلماذَا َأنْت كَِئيبةٌ يا نَفْسي؟ وِلماذَا َأنْت منْزعجةٌ في داخلي؟ ضعي رجاءك في اِهللا٥
بحر عميقٌ ٧. َأذْكُرك من َأرضِ اُألردن ومن جِباِل حرمون ومن جبِل مصعر نَفْسي كَِئيبةٌ، ِلذَِلك ٦. وِإلَهِي

كِئيرِ شَلَّالَاتز نْدع ي آلخَرنَادي. يغَطَّتْن كاتارتَيو اجِكو٨. كُلُّ َأمي اللَّيفو ،هتمحي اُهللا بِرندهتَعارِ يي النَّهِل ف
تُهيي ُأغْنقُنافي، . تُراتيح بو رعِأي٩َأدلْج؟: "َأقُوُل ِهللا مودالْع قَةايضم نزِينًا مشَّى حاذَا َأتَمي؟ ِلميتَناذَا نَسِلم "

ِلماذَا َأنْت كَِئيبةٌ ١١" َأين ِإلَهك؟ ":في عظَامي وجع مميتٌ، وَأعداِئي يسخَرون منِّي ويقُولُون ِلي طُوَل الْيوم١٠ِ
  .يا نَفْسي؟ وِلماذَا َأنْت منْزعجةٌ في داخلي؟ ضعي رجاءك في اِهللا، سَأظَلُّ َأحمده، هو منْقذي وِإلَهِي

 

٤٣ 

١محربٍ ال يشَع عنِّي مع عافدي وفْنأنْص ماللَّه .الظَّاِلمَِأنْقالْغَشَّاشِ و ني ماذَا ٢. ذْنمي، فَلنصَأنْتَ اُهللا، َأنْتَ ح
َأرسْل نُورك وحقَّك فَيهدياني، ويْأتيانِ بِي ِإلَى جبلك ٣رفَضتَني؟ ِلماذَا َأتَمشَّى حزِينًا من مضايقَة الْعدو؟ 

ناكسِإلَى مسِ وقَدالْما ٤. كي ماللَّه ودلَى الْعع كحبي، وُأستجهبي وحاِهللا، ِإلَى اِهللا فَر ةادبكَانِ عِإلَى م بفََأذْه
حمده، هو ِلماذَا َأنْت كَِئيبةٌ يا نَفْسي؟ وِلماذَا َأنْت منْزعجةٌ في داخلي؟ ضعي رجاءك في اِهللا، سَأظَلُّ َأ٥. ِإلَهِي

  .منْقذي وِإلَهِي
  



 لقائد المغنين، لبني قورح. تعليم

٤٤ 

١ةيمامِ الْقَدي اَأليف ،هِمامي َأيف لْتَهما عاُؤنَا بِمنَا آبرَأخْبنَا، ونَا بِآذَانعمس متَ ٢. اللَّهسغَرو متَ اُألمعنَز كدبِي َأنَّك
نَا، حاءنَاآباءتَ آبيَأنْمو ،وبتَ الشُّعِل ٣. طَّما بِفَضِإنَّم ،هِماعرذ ةوا بِقُورنْتَصي لَمو ،هِمفيبِس ضكُوا اَألرتَلمي لَم

منْهيتَ عضر َألنَّك ،هِكجنُورِ وو كاعرذو كينمي.  
٤ري، َأنْتَ نَاصكلَأنْتَ م ماللَّهقُوبعي يننَا٥.  بومخُص وسنَد كمبِاسنَا، واءدَأع دنَص لَى ٦. بِكُل عَأنَا ال َأتَّك

بِاِهللا نَفْتَخر طُوَل الْيومِ، ونحمد ٨. بْل َأنْتَ نَصرتَنَا علَى َأعداِئنَا، وخَيبتَ مبغضينَا٧. سيفي ال ينْصرني. قَوسي
  .سمك ِإلَى اَألبدا

جعلْتَنَا نَتَراجع َأمام الْعدو، فََأخَذَ مبغضونَا ١٠. لَكنَّك رفَضتَنَا وَأخْزيتَنَا، ولَم تَعد تُرافقُ جنُودنَا ِإلَى الْحرب٩ِ
هِمةً َألنْفُسيم١١. غَنددبتَنَا كَالْغَنَمِ ِلَألكِْل، ولَممَأساُألم نيع١٢ِ. تَنَا بيالْب نم حبتَر لَمو ،يدهنٍ زبِثَم كبتَ شَعبِع .

تَجعُل اُألمم تَضرِب بِنَا الْمثََل، ١٤. تَجعُل جِيرانَنَا يسخَرون منَّا، والَّذين حولَنَا يهزُأون بِنَا ويحتَقرونَنَا١٣
حتَض وبالشُّعنَاولَيع هِي، ١٥! كجُل ومِ، غَطَّى الْخَجوطُوَل الْي ارالْع اجِهمِ، ١٦ُأورِ الشَّاتتَقحاخِ الْمرص نم

  .وبِسببِ الْعدو الْمنْتَقمِ
١٧كدهال خُنَّا عو ينَاكا نَسَأنَّنَا م عنَا ملَيع اءذَا جق١٨َ. كُلُّ ه تَدري لَم ناتُنَا علَّتْ خَطَوال ضو ،نْكنَا علْب

ك١٩. طَرِيقاِلكتَنَا بِالظَّالمِ الْحغَطَّيوشِ، وحكَارِ الْوي َأوقْتَنَا فحس نَّكطْنَا ٢٠. لَكسبِإلَهِنَا، و مينَا اسكُنَّا نَس لَو
نَحن في سبِيلك نُواجِه ٢٢ اُهللا ذَِلك، وهو الْعاِلم بِما خَفي في الْقُلُوبِ؟ َأال يعرِف٢١َُأيدينَا نُصلِّي ِإلَى ِإلَه غَرِيبٍ، 

  .الْموتَ طُوَل الْيومِ، ونُحسب كَغَنَمٍ ِللذَّبحِ
٢٣با رقَّظْ يتَي !دنَا ِإلَى اَألبفُضال تَرو ؟ انْتَبِهاذَا تَنَام٢٤. ِلمبجاذَا تَحيقَنَا؟ ِلمضنَا وى شَقَاءاذَا تَنْس؟ ِلمكهجو 
  .قُم وَأعنَّا وافْدنَا من َأجِل رحمتك٢٦. انْحنَتْ ِإلَى التُّرابِ نُفُوسنَا، ولَصقَتْ باَألرضِ َأجسامنَا٢٥

  
 لبني قورح، أغنية للعرس" السوسن"لقائد المغنين، على نغمة . تعليم

٤٥ 

١ رٍفَاضاهبٍ مثُْل قَلَمِ كَاتم يحي فَصانِلسرٍ، وعش نم ا َأنْشَْأتُهبِم كلالْم اِئعٍ، فَُأكَلِّمقَلْبِي بِكَالمٍ ر. 
َأيها الْملك الْجليُل، ٣. بدكَالم النِّعمة يتَدفَّقُ من شَفَتَيك، َألن اَهللا باركَك ِإلَى اَأل. َأنْتَ َأبرع جمالًا من كُلِّ النَّاس٢ِ

 ،نْبِكلَى جع فَكيس تَقَلَّد ،يرالْقَد ارِبحا الْمه٤َأي نَعاصو ،الحالصةَ ومحالرقَّ ورِ الْحانْصالٍل وبِج كَبارو
  .لُوب َأعداء الْملك، تَحتَ قَدميك تَسقُطُ الشُّعوبسهامك الْمسنُونَةُ تَخْتَرِقُ ق٥ُ. بِيمينك َأعماال رهيبةً



٦يناآلبِد دثَابِتٌ ِإلَى َأب شُكرع ،مِل. اللَّهدبِالْع بِكلَى شَعع كلذَا ٧. َأنْتَ تَمَل، ِلهاطالْب هتَكْرقَّ والْح بَأنْتَ تُح
َأطْربتْك . ثيابك كُلُّها معطَّرةٌ بالْمر والْعود والطِّيب٨ِ. صحابِك، فَمسحك بِزيت الْفَرحِعظَّمك اُهللا ِإلَهك فَوقَ َأ

مينك مزينَةٌ َأميراتٌ بين حظياتك، والْعروس الْملَكيةُ عن ي٩. موسيقَى اَألوتَارِ تَصدح من قُصورٍ مزينَة بِالْعاجِ
ديبِ الْجبِالْذَّه.  

١٠بِي ُأذُنَكقَرانْظُرِي وا بِنْتُ وي يعمسا :َأبِيك اردو كبشَع ي١١. ِإنْس َألنَّه يهَأكْرِم ،اِلكمبِج فْتُونم كلالْم
الكوَأغْنَى١٢. مو ،ةيدبِه كي ِإلَيْأتي ورص بشَعاكرِض ونطْلُبالنَّاسِ ي .  

تُزفُّ ِإلَى الْملك بِمالبِس ١٤. عروس الْملك جميلَةٌ جِدا في قَصرِها، ثَوب عرسها منْسوج بِخُيوط من ذَهب١٣ٍ
كِإلَي اتمى قَادذَارا الْعيفَاتُهصا وهعتَتْب ،ةزطَرب١٥ِ. م نرضحيكلرِ الْمِإلَى قَص خُلْندياجٍ، وهتابحٍ وفَر.  

١٦ي كُلِّ الْبِالدف اءرُأم ملُهعتَجو ،كاءآب فُونخْلي الدَأو لَك كُون١٧. فَي اِل، ِلذَِلكيي كُلِّ اَألجف اككْرذ َأنَا ُأخَلِّدو
اآلبِد دِإلَى َأب وبالشّع كدمتَحين.  

  
 لقائد المغنين، لبني قورح، على صوت العذارى. نشيد

٤٦ 

١يقي الضف اِئمد نوعةٌ، وقُوٌأ ولْجاُل ِإلَى ٢. اُهللا لَنَا مالْجِب قَطَتلَو سو ،ضاَألر تلَوِ انْقَلَبال نَخَافُ و ِلذَِلك
  .هها، ولَو تَزلْزلَت الْجِباُل من عنْف هيجانهاولَو هاجتْ وثَارتْ ميا٣َأعماق الْبِحارِ، 

٤يلالْع كُنسثُ ييح سقَدالْم كَانينَةَ اِهللا، الْمدم حتُفَر اوِلُهدج رنَه دوجا  اُهللا٥. يينُهعي ،عزعتَتَز ا فَلَنهطسي وف
اُهللا الْقَدير معنَا، رب يعقُوب ٧. شُّعوب وانْقَلَبت الْمماِلك، دوى بِصوته فَذَابت اَألرضهاجت ال٦. اُهللا في الْفَجرِ

 .هو حصنُنَا
يكْسر . لِّهايوقفُ الْحروب في اَألرضِ ك٩ُ. تَعالَوا وانْظُروا َأعماَل اِهللا، والْعجاِئب الَّتي صنَعها في اَألرض٨ِ

اهدُأوا واعلَموا َأنِّي َأنَا اُهللا، الْعلي بين اُألممِ، الْعلي في ١٠. الْقَوس ويحطِّم الرمح ويحرِقُ الدروع بِالنَّارِ
  .اُهللا الْقَدير معنَا، رب يعقُوب هو حصنُنَا١١. اَألرضِ

  
 لمغنين، لبني قورحلقائد ا. مزمور

٤٧ 

. َألن اَهللا علي مهوب، ملك عظيم علَى كُلِّ اَألرض٢ِ. ِهللا هتَافَ الْفَرحِ اهتفُوا. يا جميع اُألممِ صفِّقُوا بِاَأليادي١
  .صيبنَا، اَألرض الَّتي يفْخَر بِها حبِيبه يعقُوباخْتَار لَنَا ن٤َ. يخْضع الشُّعوب لَنَا، ويطْرح اُألمم تَحتَ َأقْدامنَا٣



٥وقالْب وِيطَ دسنَا وبر تَفَعرا ،تَافطَ الْهساُهللا و تَفَعرنَا، غَنُّوا. ِهللا، غَنُّوا غَنُّوا٦. اكل٧. غَنُّوا ِلم اِلكم وه
دمةَ حيدقَص غَنُّوا لَه ،لْك٨. الْمكُمحسِ يقَدالْم هشرع نمِ، ملَى اُألماُهللا ع لَكا، ٩. معوبِ مالشُّع اءَؤسر عتَماج
يماهرِإب بر بوا شَعارص .َألن يمظالْع يلالْع وها، ونْيالد اءظَمِهللا ع.  

  
 مزمور لبني قورح. نشيد

٤٨ 

الْجبُل الْمقَدس جميٌل وشَامخٌ، ويفَرح كُلَّ ٢. حقُّ كُلَّ تَسبِيحٍ في مدينَته، في جبله الْمقَدسِربنَا عظيم، ويست١َ
  .ه فعلًا حاميهااُهللا موجود فيها يدافع عنْها، وَأثْبتَ َأن٣ُّ. اَألرضِ ِإلَى َأقْصى الشَّماِل، هو مدينةُ الْملك الْعظيمِ

. هنَاك ارتَعدوا وتَوجعوا كَامرَأة تَلد٦. فَلَما رَأوها ذُهلُوا وخَافُوا وهربوا٥. جمع الْملُوك قُواتهِم، وتَقَدموا معا٤
٧شفُنِ تَرةُ بِسيالشَّرق يحُل الرا تَفْعكَم متَهطَّملَى ٨. يشََأنْتَ حوالْم ينَةدي مف اآلن نَاهَأيُل، رقَب نم نَاهعما سم

  .يحميها اُهللا ِإلَى اَألبد. الْقَديرِ، مدينَة ِإلَهِنَا
٩كتمحي رُل فنَتََأم كتيَل باخد ،مِإلَى ١٠. اللَّه كدملُغُ حبي كمثُْل اسم ،ممآلنةٌ اللَّه مينَكي ضِ، َألنرِ اَألرآخ

  .يفْرح الْجبُل الْمقَدس، وتَبتَهِج مدن يهوذَا بِسببِ َأحكَامك١١. صالحا
١٢دنَعا، ولَهوح ورنَدسِ وي الْقُدا نَطُوفُ فالَوا تَعهاجرنُشَا١٣. َأبةَ ويعنا الْمهاروى َأسفَنَر نُخْبِرا، وونَهصح ده

 .َأن اَهللا هذَا هو ِإلَهنَا ِإلَى َأبد اآلبِدين، وهو هادينَا ِإلَى النِّهاية١٤اَألجياَل الْقَادمةَ، 
  

 مزمور لبني قورح،  لقائد المغنين

٤٩ 

. عظَماء وَأدنياء، َأغْنياء وفُقَراء علَى السواء٢الدنْيا، اسمعوا هذَا يا كُلَّ الشّعوبِ، َأصغُوا يا جميع سكَّانِ ١
  .ُأصغي بُِأذُني ِإلَى مثٍَل، وعلَى عزف الْعود َأشْرح لُغْزِي٤. فَمي ينْطقُ حكْمةً، وقَلْبِي يهمس فَهما٣
٥منْدع امِ الشَّري َأياذَا َأخَافُ ف؟ ِلميطَارِدم يطُ بِي شَرح٦ا ي ونرفْتَخيو ،هِمتولَى ثَرع لُونتَّكي ينالَّذ ُأولِئك

منَاهغ ةفْر٧! بِونْهةً عيدِهللا ف مقَدي ال َأنو ،َأخَاه يفْدي َأن دَأح رقْدنِ،٨. ال يظُ الثَّماهالْنَّفْسِ ب اءدف بِيَل َألنال س 
 ،هلَيوِل عص٩ِللْحرى الْقَبال نَرو دا ِإلَى اَألبينَح ١٠. ِلكَي اءياَألغْنو الءهالْجو ،وتُونمي اءكَمالْح ى َأنفَكُلُّنَا نَر

مرِهِلغَي متَهوثَر كُونتْريو ،كُونلها١١. يمَأطْلَقُوا َأس مَأنَّه عِإلَى م مهارد وه رالْقَب فَاآلن ،يهِماضلَى َأرع مهء
. فَاإلنْسان ال يدوم علَى الرغْمِ من غنَاه، بْل يشْبِه الْبهاِئم الّتي تَفْنَى١٢. اَألبد ومسكَنُهم من جِيٍل ِإلَى جِيٍل

١٣لُونتَّكي ينالَّذ يرصم وذَا هههِملَى كَالمع قُونافوي ينالَّذ هِماعَأتْب يرصمو ،هِملَى َأنْفُسكَالْغَنَمِ، ١٤.  ع مه



. متُمحى صورتُهم، ويصير الْقَبر داره. في الصبحِ يتَسلَّطُ اُألمنَاء علَيهِم. والْموتُ كَالراعي يسوقُهم ِإلَى الْقَبرِ
١٥هي ِإلَيْأخُذُني َألنَّه ،توالْم ةضقَب ني مي نَفْسفْداَهللا ي نلَك.  
١٦ارِهي دف اهالْج ادزو ،ان١٧. ال تَخَفْ ِإذَا اغْتَنَى ِإنْساهالْج قُهافرال يو ،هعًئا مْأخُذُ شَيوتُ، ال يما يمنْدع َألنَّه .
لَكنَّه يلْحقُ بِآباِئه الَّذين لَن يروا ١٩ه وهو حي كَان يعتَبِر نَفْسه سعيدا، وكَان الْنَّاس يمدحونَه ِلغنَاه، ومع َأن١٨َّ

  .م الَّتي تَفْنَىَألن اِإلنْسان الْغَني الَّذي ال يفْهم، يشْبِه الْبهاِئ٢٠. نُور الْحياة مرةً ُأخْرى
  

 مزمور آلساف

٥٠ 

من الْقُدسِ الْكَاملَة الْجماِل يشْرِقُ ٢. ربنَا اإللَه الْقَدير يتَكَلَّم وينَادي الدنْيا كُلَّها، من مشْرِق الشَّمسِ ِإلَى مغْرِبِها١
ينَادي السماوات من فَوقُ واَألرض ِلكَي ٤. ار تَْأكُُل وحولَه عاصفَةٌ ثَاِئرةٌيْأتي ِإلَهنَا وال يصمتُ، قُدامه ن٣َ. اُهللا

هبشَع ماكحقُوُل٥. ييو" :ةيحلَى ضا عدهي ععم لْتُممع نا ماِئي يا َأتْقيي وا ِإلَيعتَم٦." اج اتُ َأنَّهاومالس نلتُعو
عانيالد واَهللا ه ٌل، َألناد.  
٧"كلَيع دِإنِّي َأشْه قُوبعا يي ،بِي فََأتَكَلَّما شَعي عماس .ك٨. َأنَا اُهللا ِإلَه ابِينَكقَر َألن ،اكايحلَى ضع خُكبال ُأو

َألن كُلَّ حيوانَات الْغَابة، والْبهاِئمِ ١٠.  ِإلَى كَبشٍ من حظَاِئرِكال َأحتَاج ِإلَى ثَورٍ من دارِك، وال٩. قُدامي داِئما
. َأنَا عاِلم بِكُلِّ طُيورِ الْجِباِل، وِلي َأيضا كُلُّ الْمخْلُوقَات في الْوِديان١١ِ. الْمنْتَشرة علَى ُألُوف الْجِباِل، هي ِلي

هْل َأنَا آكُُل لَحم الثِّيرانِ، َأو َأشْرب دم الْكباشِ؟ ١٣. َأقُوُل لَك، َألن الدنْيا وما فيها هي ِليِإن جعتُ فَال ١٢
١٤لَه شُكْرِك نع ربِهللا ِلتُع انَكبقُر مْل قَدب .يلِللْع كنُذُور ف١٥. َأوُأنْق ،يقمِ الضوي يي فنعياُدنفَتُكْرِم ذُك.  
١٦فَقَاَل اُهللا لَه يرا الشِّري؟ : "َأمدهع نع تَتَكَلَّماِئعي، وثُ بِشَردقٍّ تَتَحح تَ ١٧بَِأييمرو ،ايايصو هَأنْتَ تَكْر

كاءري و١٨! كَالمكيبنَص نَاةالز عمو ،افَقْتَهارِقًا وتَ سَأيش١٩َّ! ِإذَا رالْغ خْتَرِعي انُكِلسو ،بِالشَّر كَأطْلَقْتَ فَم !
٢٠هلَيتَفْتَرِي ع كُأم ناب ،يكلَى َأخع وءبِالس تَ تَتَكَلَّملَسكَت٢١ُّ! جَأنَا سو ،لْتَهذَا َأنْتَ فَعفَظَنَنْتَ َأنِّي . كُلُّ ه

من ٢٣. افْهموا هذَا يا من نَسيتُم اَهللا، ِلَئلَّا َأفْتَرِسكُم وال منْقذَ من يدي٢٢. هِمك في وجهِكمثْلُك، لَكنِّي ُأوبخُك وَأتَّ
ذُهَأنَا اُهللا ُأنْق ،يمتَقساطَ الْمرالص لُكيس نمي، ونكْرِمالشُّكْرِ ي َانبِلي قُر مقَدي".  

  
 ور لداود، بعدما زاره ناثان ووبخه لما فعله مع بثشبعمزم. لقائد المغنين

٥١ 

١يمحا راِئمد َألنَّك ياصعم حاُم ،انمحر ي َألنَّكنمحار مي٢. اللَّهنري طَهيَئتخَط نمي، وكُلِّ ِإثْم ني ملْنغْسا .
٣،ياصعارِفٌ مَأنَا ع َأنْس َأن رال َأقْديويَئتا ٤. ى خَطلْتُ مفَعو ،كدحَأنْتَ و قِّكي حف ،قِّكي حِإنِّي َأخْطَْأتُ ف



ي نَظَرِكف شَر وه .ككْمي حٌل فادعو ،كي كَالمقٌ فادَأنْتَ صي ٥. وي ُأمتْنلَدوا، وبذْنا منْيالد هذَأنَا جِْئتُ ِإلَى ه
  .تَ تُحب اَألمانَةَ في الْقَلْبِ، علِّمني الْحكْمةَ في َأعماق نَفْسيَأن٦ْ. خَاطًئا

فَتَبتَهِج الْعظَام  َأسمعني سرورا وفَرحا،٨. طَهرني بِحزمة من السعتَرِ فََأطْهر، اغْسلْني فََأبيض َأكْثَر من الثَّلْج٧ِ
 .حوْل نَظَرك عن ذُنُوبِي، وامسح كُلَّ آثَامي٩. تَهاالَّتي سحقْ

ال تَطْردني من محضرِك، وال تَنْزِع منَّي ١١. اللَّهم اخْلُقْ في قَلْبا طَاهرا، وضع في روحا جديدةً َأمينَة١٠ً
وسالْقُد كوحبَِأ١٢. ر يددج ني منحفَرةياضوحٍ ري بِرنقَوي، وتَنينَج ١٣. نَّك جِعرفَي ،قَكاةَ طُرصالْع لِّمفَُأع

كالْخُطَاةُ ِإلَي.  
١٤كالحي بِصانِلس غَنِّيمِ، فَيالد فْكس ني مذْني، َأنْقذنْقم ها اِإللَهَأي ،م١٥. اللَّهبا ري شَفَتَي فْتَحي افَم نلعفَي ،

كدمق١٦ُ. حرحانٍ يبى بِقُرضال تَرا، وهمِإال فَكُنْتُ ُأقَدو ،ةيحبِض رال تُس ا اُهللا ١٧. َألنَّكهطْلُبي يةُ الَّتيحِل الضب
  .ره اُهللالْقَلْب الْمنكَسر والْمنْسحقُ ال يحتَق. هي الروح الْمنْكَسرةُ

فَنُقَدم ضحايا الِئقَةً تُسر بِها، وقَرابِين وثيرانًا علَى ١٩. ابنِ َأسوارها. َأحسن ِإلَى الْقُدسِ وارض عنْها١٨
كتنَصم. 

  
تعليم لداود، لما راح دواغ األدومي إلى شاول وأخبره بأن داود ذهب إلى دار . لقائد المغنين

 يملكأخ

٥٢ 

١راذَا تَفْتَخي نَظَرِ اِهللا ِلمَأنْتَ ف يرق؟ حاربا الْجهمِ َأيوطُوَل الْي ٢! بِالشَّرالكالْه ربتُد ! ادح راكالْم انُكِلس
. يضر وِلسانٍ ماكرٍ َأحببتَ كُلَّ كَالم٤ٍ. َأحببتَ الشَّر َأكْثَر من الْخَيرِ، والْكذْب َأكْثَر من الصدق٣. كَالْموسى

٥اءينِ اَألحيب نم كقْلَعيو ،ارِكد نم كنْزِعيو فُكخْطيو ،داُهللا ِإلَى اَألب كمدهي٦. س ذَِلك وناِلحى الصرفَي
قُولُونيو كلَيع كُونحيض ثُم ،خَافُونيى اُنْ"٧: وتَقَوو نَاهلَى غِل اتَّكََل علَى اِهللا، بكَّْل عتَوي ي لَمَل الَّذجوا الرظُر

هبِشَر"!  
لَى ما َأحمدك ِإلَى اَألبد ع٩. تَوكَّلَْتُ علَى رحمة اِهللا ِإلَى َأبد اآلبِدين. َأما َأنَا فَمثُْل زيتُونَة خَضراء في بيت اِهللا٨

  .َأضع رجاِئي في اسمك الصاِلحِ في محضرِ َأتْقياِئك. فَعلْتَ
  



 لقائد المغنين، على العود. تعليم لداود

٥٣ 

١ي قَلْبِهُل فاهقَاَل الْج" :ِإلَه دوجال ي ".شَرالْب دةٌ. فَسكَرِيه مقُهطُر .الحُل الصمعي دال واحَأ٢. و نطَلَّ اُهللا م
كُلُّهم ضلُّوا، كُلُّهم فَسدوا، وال واحد يعمُل ٣. ِإن كَان بينَهم حكيم يطْلُب اَهللا السماء علَى بني الْبشَرِ، ِليرى

داحتَّى وال حو ،الحالص. 
٤شَع ْأكُلُوني مَأنَّه لُو الشَّررِفُ فَاععاَهللا؟َأال ي ونعدال يو ،زالْخُب ْأكُلُونا يفُ، ٥ بِي كَمهِمِ الْخَولَيِلي عتَوسي ِلذَِلك

من يْأتي من الْقُدسِ ٦. يبعثر اُهللا عظَام َأعداِئكُم، تَهزِمونَهم َألن اَهللا رفَضهم. مع َأنَّه لَيس هنَاك ما يخَوفُ
يو،بِهةَ شَعواُهللا ثَر دري ينةَ اِهللا؟ حُأم رنْص ونتَهِجبيو قُوبعنُو يب حفْري. 
  

تعليم لداود لما راح أهل مدينة زيف إلى شاول وقالوا له إن . لقائد المغنين على اآلالت الوترية

 داود مختبئ عندهم

٥٤ 

َألن غُرباء قَاموا علَي، ٣. صغِ ِإلَى كَالمياللَّهم اسمع صالتي، وَأ٢. وتك َأنْصفْنياللَّهم بِاسمك َأنْقذْني، وبِق١ُ
رد الشَّر علَى ٥. لَكن اَهللا هو معيني، اُهللا هو سنَدي٤. لَم يجعلُوا ِهللا اعتبارا. جماعةً ال تَرحم تَسعى ِلقَتْلي
كانَتَأم بسح هِماِئي، َأفْند٦. َأعبطَي َألنَّه با ري كماس حبُأس ،ي لَكحا ُأضع٧. طَو ،يقكُلِّ ض ني ماننَج َألنَّه

  .ورَأيتُ بِعينَي هزِيمةَ َأعداِئي
  

 لقائد المغنين، على اآلالت الوترية. تعليم لداود

٥٥ 

١مي َأاللَّهعرتَض نال تَغْفَْل عاِئي وعغِ ِإلَى دِلي٢. ص تَجِباسي ونعمكْرِي، . اسي فقٌ فقَلو انري٣َأنَا ح نم
قَلْبِي في داخلي ٤. صياحِ اَألعداء ومن مضايقَة اَألشْرارِ، َألنَّهم يجلبون علَي الْمتَاعب، وبِغَضبٍ يضطَهِدونَني

لَيلَّتْ عح تواُل الْموأهي، ونوجِع٥. يدتَعرمَأنَا خَاِئفٌ و .بعي رنرفَقُلْت٦ُ. غَم" : ةامما كَالْحنَاحتَ ِلي جلَي
تَاحَأرو ير٧. فََأطةيري الْبف يمُأقا ويدعب برر٨ِ. كُنْتُ َأهكُنْتُ ُأسفواصالْعاحِ ويالر نم وَألنْج ع".  

لَيال ونَهارا يحيطَانِ ١٠يا رب خَيبِ اَألشْرار، وبلْبِْل َألْسنَتَهم، ِلَأنِّي َأرى في الْمدينَة ظُلْما وخصاما،  ٩
  .الْهالك فيها، وال يفَارِقُ الظُّلْم والْخداع شَوارِعهاانْتَشَر ١١. الشَّر والْفَساد في داخلها. بَِأسوارِها



لَكن ١٣. ولَو كَان الَّذي يتَجبر علَي خَصما، لَكُنْتُ َأخْتَبُِئ منْه. لَو كَان الَّذي يشْتمني عدوا، لَكُنْتُ َأحتَمُل ١٢
الَّذي كَانَتْ ِلي عشْرةٌ طَيبةٌ معه، وكُنَّا نَذْهب معا ِإلَى بيت اِهللا ١٤. وصديقي الْحميمواحد مثْلي، صاحبِي ! َأنْتَ

ينابِدورِ الْعهمي ج١٥! فياءرِ َأحنْزِلُوا ِإلَى الْقَباِئي، فَيدفَاجُِئ َأعتَ يوتَ الْملَي .سي وف ناكس الشَّر َألنهِمط.  
. مساء وصباحا وظُهرا َأصرخُ ِإلَيه وَأشْكُو، فَيسمع صوتي١٧. ربي ينْقذُني. َأما َأنَا فَِإنِّي َأدعو اَهللا١٦
١٨لَيوا عقَام يرِينكَث َأن عان، مي اَألمينطعيتَاِل، وي الْقي فينفْد١٩. ياِلسِل اُهللا الْجنْذُ اَألزشِ مرلَى الْعع 

  .يسمع ويذلُّهم، الَّذين ال يغَيرون طُرقَهم وال يتَّقُون اَهللا
٢٠هدهع نْقُضي ،هقَاءدَأص اجِمهبِي ياحتَاَل٢١. صالْق رمضي ي قَلْبِهفو ،ةدبالز نم مَأنْع هكَالم .اتُهمكَل نم نَألْي 

 .الزيت، لَكنَّها سيوفٌ مسلُولَةٌ
٢٢ولُكعي ولَى اِهللا، فَهع كمه ا. َألْقدقُطُ َأبسي اِلحالص كتْرَأنْت٢٣َ. ال ي ماللَّه  ةفْرِإلَى ح اراَألشْر حتَطْر

 .َأما َأنَا فََأتَّكُل علَيك. لدم والْغَشَّاشينالْهالك، وتُقَصر عمر الَّذين يسفكُون ا
  

حمامة على البلوط "لقائد المغنين، على نغمة . كتابة لداود، لما أمسكه الفلسطيون في جت

 "البعيد

٥٦ 

َأعداِئي يطَارِدونَني طُوَل ٢. نياللَّهم ارحمني، َألن النَّاس يطَارِدونَني، طُوَل الْيومِ يحارِبونَني ويضايقُون١َ
َأتَّكُل علَى . اللَّهم َأحمدك على كَالمك٤. لَكن حتَّى وَأنَا خَاِئفٌ، َأتَّكُل علَيك٣. كَثيرون يهاجِمونَني بِكبرِياء. الْيومِ

داِئما يفَكِّرون في . طُوَل الْيومِ يحرفُون كَالمي٥ يصنَع بِي؟ ماذَا يمكن لإلنسانِ الزاِئِل َأن. اِهللا فَال َأخَافُ
اللَّهم جازِهم علَى شَرهم، َأخْضعِ ٧. يتَآمرون سرا، يراقبون كُلَّ ما َأعملُه، ويرِيدون َأن يقْتُلُوني٦. َأذيتي

بِكبِغَض وبَأن٨ْ. الشُّعكنْدع ةوري قَاري فوعمد عمجي، اانزرِفُ َأح؟. تَ تَعتَابِكي كلَةً فجسم يتْ هسَألَي  
٩اءراِئي ِإلَى الْودَأع قَرتَقَهي ،وكعَأد ينذَا. حه نم تََأكِّدَأنَا مي وع١٠. اُهللا مي ،كلَى كَالمع كدمَأح ماللَّه با ر

كلَى كَالمع كدملَى اِهللا فَال َأخَاف١١ُ. َأحُل عبِي؟ . َأتَّك نَعصي انِ َأنِلِإلنْس نكماذَا ي١٢م ،نُذُور لَيع لَك ماللَّه
الق، ِلكَي َأسير في محضرِ اِهللا في َألنَّك نَجيتَ نَفْسي من الْموت، ورِجلَي من االنْز١٣ِ. ُأوفيك بِقُربانِ الشُّكْرِ

اةينُورِ الْح.  
  



 "ال تهلك"لقائد المغنين، على نغمة . كتابة لداود، لما هرب من شاول إلى المغارة

٥٧ 

١كَأتْ ِإِليي لَجي، َألن نَفْسنمحار مي اللَّهنمحرا . ِإلَى َأن كينَاحلِّ جي ظي فتَمَأحاِئبصالْم ربخُ ِإلَى ٢. تَعرَأص
يرسُل . يرسُل من السماء وينْقذُني، ويوبخُ الَّذين يطَارِدونَني٣. اِهللا الْعلي، ِإلَى اِهللا الَّذي يتَمم قَصده في حياتي

انَتَهَأمو تَهمحَأ٤. اُهللا ر ،ودطَ ُأسسَأنَا و منَتَهَألْسو ،امهسو احرِم مهابَأنْي نلَك شَرب مه ،ةفْتَرِسوشٍ محو نيب قُدر
  .سيوفٌ حادةٌ

. تُ من الْهمنَصبوا فَخا ِلرِجلَي، فَانْحنَي٦. ارتَفع اللَّهم فَوقَ السماوات، ولْيرتَفع جاللُك فَوقَ كُلِّ اَألرض٥ِ
  .حفَروا حفْرةً في طَرِيقي، فَسقَطُوا فيها

استَيقظي يا نَفْسي، استَيقظْ يا عود ويا رباب، َأنَا َأستَيقظُ في ٨. ُأغَنِّي وَأعزِفُ. قَلْبِي ثَابِتٌ، اللَّهم قَلْبِي ثَابِت٧ٌ
َألن رحمتَك عظيمةٌ بلَغَتْ ِإلَى السماوات، ١٠.  بين الشُّعوبِ، ُأغَنِّي لَك بين اُألممَِأحمدك يا رب٩. الْفَجرِ

  .ارتَفع اللَّهم فَوقَ السماوات، وِليرتَفع جاللُك فَوقَ كُلِّ اَألرض١١ِ. وَأمانَتُك ِإلَى السحابِ
  

 "ال تهلك"المغنين، على نغمة لقائد . كتابة لداود

٥٨ 

بْل تُدبرون الشَّر في قُلُوبِكُم، ! ال٢هْل فعلًا تَتَكَلَّمون بِالْحقِّ َأيها الْحكَّام؟ هْل تَحكُمون بِالْعدِل بين النَّاسِ؟ ١
. حتَّى وهم في بطُونِ ُأمهاتهِم، ضلُّوا وكَذَبوا منْذُ َأن وِلدوازاغَ اَألشْرار ٣. وَأيديكُم تَرتَكب الظُّلْم في اَألرضِ

٤مهمس ةيالْح مثُْل سم . ،اءمى الصثَْل اَألفْعم موا آذَانَهدي ٥سا فراهم ا كَانمهاوِي مالْح نَغَم عمي ال تَسالَّت
رِهحس.  

كَسر . اجعلْهم يتَالشَون كَالْماء الْمكْبوب٧ِ. حطِّم َأنْياب الظَّاِلمين يا رب. سر َأسنَانَهم في َأفْواههِماللَّهم ك٦َ
انْزعهم َأسرع مما يحمى ٩. اجعلْهم يزولُون كَحشَرة، وكَجنينٍ ميت لَم ير الشَّمس٨. سهامهم حين يصوبونَها

كبِنَارِ الشَّو اء١٠. الْوِعهِممبِد هيمُل قَدغْسيارِ، واَألشْر قَابى عرا يمنْدع اِلحالص حفْر١١. يقُوُل النَّاسيا : "وقح
  ."ِللصاِلحِ َأجر، حقا في اَألرضِ ِإلَه يقْضي

  



ال "نغمة  لقائد المغنين، على. اود لما أرسل شاول بعض الناس ليراقبوا الدار ليقتلوهكتابة لد

 "تهلك

٥٩ 

نَجني من فَاعلي الشَّر، وَأنْقذْني من الَّذين يسفكُون ٢. نَجني من َأعداِئي يا ِإلَهِي، واحمني من الَّذين يقَاوِمونَني١
مِإ٣. الدا ربةً ييصعم خَطًَأ َأو بتَكَأر َأن وني ددض ونرتَآمي اءِلي، َأقْوِي نُونكْمي ما، ٤. نَّهَأقْتَرِفْ ِإثْم لَم

لَيومِ عجِللْه ونرِعسي منَّهلَكي. والَتح انْظُري ونداعسو ٥. قُم،يرالْقَد نَا اإللَهبا رظْ يقتَياس ،قُوبعي ينب با ري 
الَّذين يخْرجون في اللَّيِل، ينْبحون كَالْكالبِ، يطُوفُون في ٦وعاقب كُلَّ اُألممِ، ال تَرحم هُؤالء الْغَادرِين اآلثمين، 

ينَةدت٧َ. الْم هِمفَاهش نما، ووءس مهاهَأفْو يضتَفقُولُونيةٌ، وارِحاتٌ جمكَل جنَا؟: "خْرعمسي ن٨" م كحتَض نَّكلَك
  .علَيهِم يا رب، تَهزُأ بِجميعِ اُألممِ

٩رَأنْتَظ اكي ِإيتا قُوي. ينصَأنْتَ ح مز١٠ِ. اللَّهي هرِيني، ِإلَهِي يامقُد يرسي يمحاِئيِإلَهِي الردةَ َأعال ١١. يم نلَك
بِسببِ خَطيَئة َأفْواههِم ١٢. تَقْتُلْهم ِلَئلَّا ينْسى شَعبِي، بْل شَتِّتْهم بِقُدرتك، واطْرحهم ِإلَى اَألرضِ يا رب، يا حامينَا

اِئهِمرِيبي كف كُونسمي ملْهعاج ،هِمفَاهكَالمِ شو . ،قُولُونَهي يذْبِ الَّذالْكنِ وبِ اللَّعب١٣بِس هِمَأفْن ،بِكبِغَض هِمَأفْن
  .فَيعرِفَ الناس حتَّى آخر اَألرضِ، َأن اَهللا هو الْحاكم علَى يعقُوب. حتَّى ال تَبقَى لَهم بقيةٌ

 يبحثُون هنَا وهنَاك عنِ الطَّعامِ، يصرخُون ١٥. كالبِ، يطُوفُون في الْمدينَةيخْرجون في اللَّيِل، ينْبحون كَال١٤ْ
. ُأرتُِّل في الصباحِ عن رحمتك َألنَّك حصني وملْجِأي في يومِ الضيق. َأما َأنَا فُأغَنِّي بِقُوتك١٦. ِإن لَم يشْبعوا

١٧حبياُستا قُوي ك .يمحي، ِإلَهِي الرنصَأنْتَ ح ماللَّه.  
  

كتابة لداود للتعليم، لما حارب آرام النهرين وآرام " سوسنِ العهد"لقائد المغنين، على نغمة 

 صوبة ورجع يوآب وضرب اثنى عشر ألف أدومي في وادي الملح

٦٠ 

١قْتَنَا وحستَنَا وفَضَأنْتَ ر متَاللَّهبنَا غَضلَيع .كنَا ِإلَيَأرجِع كلفَض ن٢. فَم ربفَانْشَقَّتْ، فَاج ضلْتَ اَألرلْزز
تَزا تَها َألنَّههروخ٣ُ. كَسلْتَنَا نَدعا، جركستَنَا مقَيا، سرسع كبتَ شَعي٤. َأرر متَ لَهفَعفَر خَافُونَكي ينا الَّذةً َأماي

  .َأنْقذْ بِيمينك واستَجِب لَنَا. ِلكَي ينْجو َأحباُؤك٥يهربون ِإلَيها وقْتَ الْخَطَرِ، 
 َأفْرايم .جِلْعاد ِلي، ومنَسى ِلي٧. َأنْتَصر وَأقْسم َأرض شَكيم، وَأقيس وادي سكُّوتَ: "تَكَلَّم اُهللا من مقْدسه وقَاَل٦

كلا الْمصِلي ع يوذَا ههيي، وْأسطَةَ ٨. خُوذَةُ رسللَى فعي، ولنَع حَأطْر وملَى َأدعو ،يهُل فَأغْتَس ضوح وآبم
  ."َأهتفُ منْتَصرا



َألَيس َأنْتَ اللَّهم الَّذي رفَضتَنَا ولَم تَعد تَخْرج مع ١٠م؟ من يْأخُذُني ِإلَى الْمدينَة الْمحصنَة؟ من يقُودني ِإلَى َأدو٩
  .بِاِهللا نَنْتَصر، وهو يدوس َأعداءنَا١٢. ساعدنَا علَى َأعداِئنَا، َألن عون الْبشَرِ باطٌل١١جيوشنَا؟ 

  
 لقائد المغنين، على اآلالت الوترية. لداود

٦١ 

ِإنِ انْكَسر قَلْبِي َأدعوك من آخرِ اَألرضِ، فَتَهديني ِإلَى صخْرة ٢. صغِ ِإلَى صالتيوَأ للَّهم اسمع صراخي،ا١
ةاِلي٣. عودالْع ني مينمحي ينصح جربِأي، ولْجَأنْتَ م ٤. َألنَّكدِإلَى اَألب كتمي خَيف كُنلِّ َأسي ظي فتَمَأحو ،

كينَاح٥. جكمسا خَافُوني نا ِلميبتَ نَصطَيَأعتَ نُذُورِي، وعمس ماللَّه ِإلَى ٦. َألنَّك هامَأي دمو ،كلالْم رمْل عطَو
ةيراٍل كَثي٧. َأجو ،داِهللا ِإلَى اَألب امَأم هشرلَى عقَى عبيكانَتَأمو كتمحبِر فَظْهي ٨. احُأوفا، واِئمد كماس حبُأس

  .نُذُورِي يوما بعد يومٍ
  

 لقائد المغنين، على يدوثون. مزمور لداود

٦٢ 

١وءداَهللا بِه ري. َأنْتَظيننَجي وَأ٢. ه عزعي، فَال َأتَزنصحي واتنَجِأي ولْجم واهدب. 
٣قُوطالس شْكلَى وع ورس اِئٌل َأواِئطٌ مح كََأنَّه همده اوِلُونتُح كُلُّكُم ،اناِإلنْس وناجِمتَى تُه٤. ِإلَى م ونرتَآمي

ةاِليالْع هكَانَتم نع نْزِلُوهذْبِ. ِليبِالْك ونحفْري .و ،ارِكُونبي هِماهبَِأفْونُونلْعي بِقُلُوبِهِم.  
٥وءداَهللا بِه رَأنْتَظ .هنْدع ناِئي مجي رْأت٦. يعزعي، فَال َأتَزنصحي واتنَجِأي ولْجم وي ٧. هيننَجاُهللا ي

  . داِئما، افْتَحوا قُلُوبكُم لَه، َألن اَهللا ستْر لَنَاَأيها النَّاس، تَوكَّلُوا علَيه٨. هو ملْجِأي الْقَوِي وستْرِي. ويكْرِمني
ال ١٠. ِإن وضعوا في الْميزانِ، ال يزِنُون شَيًئا، هم مجرد نَفْخَة. بنُو آدم هم نَفْخَةٌ، بنُو الْبشَرِ هم ال شَيء٩

َأمر تَكَلَّم بِه الْمولَى، ١١. حتَّى وان زادتْ ثَروتُكُم، فَال تَعتَمدوا علَيها. بِالسرِقَةتَتَّكلُوا علَى الظُّلْمِ، وال تَفْتَخروا 
  .َألنَّك حقا تُجازِي كُلَّ واحد حسب عمله." وَأنْتَ رحيم يا رب١٢اللَّهم لَك الْعزةُ، : "وَأمرانِ سمعتُهما

  
 مزمور لداود لما كان في صحراء يهوذا

٦٣ 

. يشْتَاقُ ِإلَيك جِسمي في َأرضٍ نَاشفَة ويابِسة بِال ماء. نَفْسي عطْشَانَةٌ ِإلَيك. َأطْلُبك بِشَغَف. اللَّهم َأنْتَ ِإلَهِي١
٢اللَكجو تَكقُو دُأشَاهو ،كسقْدي مف اكفََأر.  



٣حارهنَفْس اةيالْح نم نسَأح تُكم .شَفَتَاي كحبتُس ٤. ِلذَِلكاءعبِالد يدي فَعَأر كما، بِاسيتُ حما دم كحبُأس .
٥ةِليمو نا مكَم عي تَشْبنَفْس .لَى شَفَتَيع اجهتالباو كحبسي يفَم.  
. َألنَّك َأنْتَ معيني، وفي ظلِّ جنَاحيك ُأغَنِّي بِفَرح٧ٍ. ي وَأنَا راقد في فراشي، طُوَل اللَّيِل َأذْكُركَأنْتَ في فكْر٦ِ
  .نَفْسي تَلْتَصقُ بِك، ويمينُك تَسندني٨
. يموتُون بِالسيف، ويصيرون طَعاما ِللْوحوش١٠ِ. َألرضِالَّذين يسعون ِلقَتْلي يهلكُون، يهبِطُون ِإلَى َأعماق ا٩

١١دتُس الكذَّابِين َأفْواهو ،فُ بِهلحي نكُلُّ م رفْتَخبِاِهللا، ي حفْرفَي كلا الْمَأم.  
  

 لقائد المغنين. مزمور لداود

٦٤ 

١،كَأشْكُو ِإلَي يني حنعماس ماللَّهودالْع تَخْوِيف ني ماتيفَظْ حاح٢.  و ةابصع نارِ ماَألشْر ةرَؤامم ني منتُراس
نَه يكْمنُون ِليرموا الْكَامَل، يرمو٤. الَّذين سنُّوا َألْسنَتَهم كَالسيف، وصوبوا كَالمهم كَسهامٍ قَاتلَة٣فَاعلي اِإلثْمِ، 

خَافُونال يَأةً و٥. فَجقُولُونيو ِللشَّر مهَأنْفُس وندشَدي" :دانَا َأحري خَاخَ، لَنالْف با نَنْصالَو٦." تَع دكَايالْم ونربدي
قُولُونيةٌ: "وكَمحطَّتُنَا مخ ".قَلْبِهانِ وكْرِ اِإلنْسي فا فم كَرا َأمفَم!  

. كُلُّ من يراهم يهز رْأسه احتقَارا. يوقعهم ويحوُل ِلسانَهم ضدهم٨. يرميهِم بِسهمه، يصابون فَجَأةً لَكن اهللا٧
٩هنَاِئعص لُونتََأمياُهللا، و لَها فَعم ونيعذيخَافُ كُلُّ النَّاسِ، وف١٠ْ. فَيي نكُلُّ م تَهِجبيو ي بِهتَمحيبِاِهللا و اِلحالص حر

  .قُلُوبهم نَقيةٌ
  

 لقائد المغنين. نشيد، مزمور لداود

٦٥ 

غَلَبتْنَا ٣. لُّ ِإنْسانٍيا سامع الصالة ِإلَيك يْأتي ك٢ُ. اللَّهم، َأنْتَ تَستَحقُّ َأن نُسبحك في الْقُدسِ، ولَك نُوفي نُذُورنَا١
نَشْبع من خَيرات . هنيًئا ِلمن تَخْتَاره وتُقَربه ِليسكُن في ديارِك٤. آثَامنَا، لَكنَّك َأنْتَ وحدك تَمحو معاصينَا

 .دارِك، خَيرات بيتك الْمقَدسِ
٥ملَنَا بَِأع تَجِيبَأنْتَ تَس ربعضِ واَألر اءيعِ َأنْحمي جالنَّاسِ ف اءجا رذَنَا، ينْقا مي ماللَّه ،ةجِيبالحِ الْعاِل الص

ةيدعارِ الْب٦. الْبِحةرتَ بِالْقُدلَّحتَسو ،كتاَل بِقُونْتَ الْجِبا٧. َأنْتَ كَوةَ، وطَرِبضالْم ارُئ الْبِحدةَ، تُهاِئجالْه اجوَألم
. يخَافُ سكَّان َأقَاصي اَألرضِ من آياتك، َأنْتَ تَغْمر بالْبهجة ِإشْراقَ الصبحِ وغُروب الْمساء٨. وضجِيج اُألممِ

٩ي بِاَألرتَنتَعصا خلُهعتَجا ووِيهتُراضِ وةً جِدآلنَ. باِهللا م ارَأنْهةٌ ماء . بسيَل، حاصحالْم ي النَّاسطَأنْتَ تُع
بِيرِكا١٠. تَدغَلَّتَه ارِكتُبطَارِ وا بِاَألمنُها، تُلَيفُوفَهص دهتُما وقُولَهوِي حثُ ١١. تُريحو ،كودنَةَ بِجكَلَّلْتَ الس



رلُّ الْخَيحتَ ير١٢. سفَارِ مي الْقاعرمةجهاُل بِالْبالْجِب تََألترةٌ، امهد١٣. ز تَغَطَّتانِ، وبِالْقُطْع وجرالْم تاكْتَس
  .يهتفُ الْكُلُّ بِالْفَرحِ والْتَّسبِيحِ. الْوِديان بِالْغالِل
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! ما َأروع َأعمالَك: "ِهللا قُولُوا٣. قَدموا لَه السبح والْجالَل.  بِجالِل اسمهغَنُّوا٢. ِهللا بِفَرحٍ يا كُلَّ اَألرضِ اهتفي١
  ."كُلُّ األرضِ تَسجد لَك وتُسبحك، ِإنَّها تُسبح اسمك٤. يرتَعد َأعداُؤك منْك َألن قُوتَك عظيمةٌ

٥وا َأعا اُنْظُرالَوتَعمي آدنب عم هيعنص عوا َأراَل اِهللا، م٦. مفَةضٍ نَاشِإلَى َأر رحَل الْبوح . رالنَّه بالشَّع ربع
هِملجبَِأر .نَا بِهفَرِح نَاكل٧َ. هخُ عتَشَامفَال ي ،مانِ اُألمباقتُر نَاهيع ،دِإلَى اَألب هتبِقُو كُمحيوندرتَمالْم هي.  

.  هو الَّذي يبقينَا َأحياء، ويحفَظُ َأرجلَنَا من الزلَِل٩. بارِكُوا ِإلَهنَا َأيها الشُّعوب، سبحوه بِصوت مسموع٨ٍ
١٠ةضتَنَا كَالْفنَقَّيا اهللا، وتَنَا يري ١١. َألنَّك اخْتَبتَنَا فقَعورِنَاَأولَى ظُهيلًا علًا ثَقمتَ حعضوو ،كَةلْتَ ١٢. الشَّبعج

خَاءتَنَا ِإلَى الرجَأخْر نَّكلَكو ،اءالْمي النَّارِ وخَلْنَا فنَا، دُؤوسلَى رع ونكَبري النَّاس.  
. ي نَطَقَتْ بِها شَفَتَاي، وتَكَلَّم بِها فَمي في وقْت ضيقيالَّت١٤َأدخُُل بيتَك ومعي قَرابِين، ُألوفيك نُذُورِي ١٣
  .ُأقَدم لَك ضحايا سمينَةً، قُربانًا َأرفَعه لَك من كباشٍ وثيرانٍ وتُيوس١٥ٍ
١٦نَعا صبِم كُما، فَُأخْبِريعماَهللا ج تَتَّقُون نا موا يعما اسالَوي١٧.  ِليتَعانسبِل تُهحبسي، وفَمب هخْتُ ِإلَيرص .
تَبارك اُهللا الَّذي لَم يرفُض ٢٠. لَكن اهللا َأصغَى وسمع دعاِئي١٩. ِإن دبرتُ الشَّر في قَلْبِي، ال يستَمع اُهللا ِلي١٨

  .دعاِئي، ولَم يمنَع رحمتَه عنِّي
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. ِلكَي تَعرِفَ كُلُّ اَألرضِ طَرِيقَك، وكُلُّ اُألممِ نَجاتَك٢. لَيتَ اَهللا يتَحنِّن علَينَا ويبارِكُنَا، لَيتَه ينير بِوجهِه علَينَا١
تَبتَهِج اُألمم وتَهتفُ بِفَرحٍ َألنَّك تَحكُم الشُّعوب بِالْعدِل، ٤. عوب كُلُّهاتَحمدك الشُّعوب يا اُهللا، تَحمدك الش٣ُّ

يبارِكُنَا اُهللا . َأعطَت اَألرض غَلَّتَها٦. تحمدك الشُّعوب يا اُهللا، تَحمدك الشُّعوب كُلُّها٥. وتَهدي ُأمم اَألرضِ
  .بارِكُنَا اُهللا فَيخَافُه النَّاس في جميعِ َأنْحاء اَألرضِي٧. ِإلَهنَا
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١كامأم نم ونبرهي كومْل خُصعجا ،كاءدَأع ددبو با ري م٢. تَقَدخَانفْنَى الدا يكَم يهِمتُفْن . عالشَّم ذُوبا يكَمو
  .َأما الصاِلحون فَيبتَهِجون ويفْرحون ويطْربون سرورا قُدامه٣. قُدام النَّارِ، يهلك اَألشْرار قُدام اِهللا

اُهللا في ٥.  اسمه هو اُهللاِهللا، سبحوا اسمه، بارِكُوه هو الَّذي يركَب علَى السحابِ، وافْرحوا قُدامه، ِإن غَنُّوا٤
والسجِين يطْلقُه ِإلَى النَّجاحِ، َأما  الْوحيد يعطيه عاِئلةً،٦. مسكَنه الْمقّدسِ، هو َأبو الْيتَامى، وحامي اَألرامِل

 .الْمتَمردون فَيسكُنُون َأرضا مجدبةً
رجفَت اَألرض وَأمطَرت السماء، َأمامك يا رب سينَاء، َأمامك يا ٨قُدتَ شَعبك، وسرتَ في الْقَفْرِ، اللَّهم لَما ٧

ك، ومن خَيرِك فيها َأقَام شَعب١٠. اللَّهم َأرسلْتَ مطَرا غَزِيرا، وَأنْعشْتَ َأرضك الْعطْشَانَة٩َ. رب بني ِإسراِئيَل
  .اللَّهم، َأنْعمتَ علَى الْمساكينِ

الَّذين انتَظَروا في . ملُوك وجيوشٌ يفرون ويهربون١٢. َأعلَن اُهللا الْكَلمةَ، وجماعةٌ عظيمةٌ تُبشِّر بِها١١
الْغَنَاِئم ونمقْسكَرِ يسعتَّى ال١٣َّ. الْمح نمو ،ةاممالْح ةحنكََأج ةضف نم يبنَص مظَاِئرِ، لَهالْح نيوا بقَدر ينذ

  .شَتَّتَ الْقَدير الْملُوك في اَألرضِ كَالثَّلْجِ الساقط علَى جبِل صلْمون١٤. ذَهبٍ كَرِيشها اَألصفَرِ
١٥ج ،يمظٌل عبج اشَانُل ببمِجمالْق يركَث اشَانُل بِإلَى ١٦. ب دسبِح اذَا تَنْظُرِينمِ، ِلممةُ الْقيراُل الْكَثا الْجِبتُهَأي

دِإلَى اَألب يهف كُنسنَا يب؟ ريهف كُنساُهللا ِلي هي اخْتَارِل الَّذب١٧! الْجاءج ،اليينماتُ اِهللا ُألُوفٌ وكَبرم نا ميهنَا فبر 
هسقْدِإلَى م ينَاءالنَّاس١٨ِ. س نا مايدقَبِلْتَ هو ،يرِينى كَثرَأس كعاِلي َأخَذْتَ متَ ِإلَى اَألعدعا صلَم . نتَّى مح

. هو اُهللا منْقذُنَا.  الَّذي يحمُل َأثْقَالَنَا كُلَّ يومٍتَبارك اُهللا١٩. الْمتَمردين َأيضا، ِلكَي تَسكُن هنَاك يا ربنَا وِإلَهنَا
حقا ِإن اَهللا يسحقُ رُؤوس َأعداِئه، رْأس كُلِّ شريرٍ ٢١. ِإلَهنَا وربنَا عنْده الْمالذُ من الْموت. ِإلَهنَا هو ِإلَه ينْقذ٢٠ُ

رِهرٍ بِشَعتَكَبرِ: "قَاَل اُهللا٢٢.  الطَّوِيِلمحالْب اقمَأع نم مهجِعُأر ،اشَانب نم ودالْع جِع٢٣. ُأر لَكُمجَأر ِلكَي تَغُوص
  ."في دمِ َأعداِئكُم، وتَنَاَل َألْسنَةُ كالبِكُم نَصيبها

٢٤مِإلَهِي و بكوم ،ماللَّه كبكونَا مَأيسِري ِإلَى الْقُدكتَارِ، ٢٥. للَى اَألوع ازِفُونالْع مهدعبو ،غَنُّونامٍ الْمقُد نم
في الْمقَدمة ٢٧. بارِكُوا اَهللا في الْمحفَِل الْعظيمِ، بارِكُوا اَهللا يا جماعةَ شَعبِه٢٦. ومعهم فَتَياتٌ يضرِبن الدفُوفَ

  .يمين الصغير، ثُم جمهور عظيم من رَؤساء يهوذَا، ورَؤساء زبولُون ونفْتَاِليبِنْ
. داياهممن بيتك الْمرتَفعِ فَوقَ الْقُدسِ، فَيقَدم الْملُوك لَك ه٢٩اللَّهم َأظْهِر قُوتَك، اللَّهم َأيد ما صنَعتَه لَنَا ٢٨
٣٠ةحامانِ الْجا كَالَّثيرهبشَعا واُؤهَؤسي رةَ الَّتاُألم لْكخْ تببِ، والْقَص نييشُ بعي يشَ الَّذحالْو خْ ذَِلكبو . ملْهعاج

ةضف اِئكبس نم ةيبِجِز ْأتُوني . بي تُحمِ الَّتاُألم لْكشَتِّتْ تبرُل ٣١. الْحَأه فَعريو ،رصم نم اءفَري سْأتفَي
  .الْحبشَة الدعاء ِهللا



ِإنَّه يرعد ! اسمعوا. هو الراكب علَى السماوات الْقَديمة من فَوق٣٣ُ. غَنِّي ِهللا يا مماِلك اَألرضِ، سبحي اَهللا٣٢
اللَّهم َأنْتَ مهوب في مقْدسك، رب ٣٥. قُوتُه في السحابِ. جاللُه فَوقَ شَعبِه. قَدموا الْعزةَ ِهللا٣٤. بِصوت عظيمٍ

بِهةً ِلشَعرقُدةً وي قُوطعي قُوبعي يناُهللا. ب كارتَب.  
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١ماللَّهقالْغَر شْكلَى وي، َألنِّي عذْن٢.  َأنْقيهف تَقَرسال م يقمتَنْقَعٍ عسي مف يقَةٌ،. َأغُوصمع اهيي متْنرغَم 
يكْرهونَني بِال الَّذين ٤. ضعفَتْ عينَاي منِ انْتظَارِ ِإلَهِي. يبِس حلْقي. تَعبتُ من الصراخ٣ِ. وغَطَّاني السيُل

  .َأرجعتُ ما لَم َأغْتَصبه. َأعداِئي َأقْوِياء وظَاِلمون ويسعون ِلهالكي. سببٍ هم َأكْثَر من شَعرِ رْأسي
٥نْكذُنُوبِي ال تَخْفَى عاِئي، وارِفٌ غَبَأنْتَ ع م٦. اللَّهالنَا الْقَدومنَا وبا ري ينالَّذ بُأخَي َأنب حمال تَس ،ير

َألنِّي من َأجلك احتَملْتُ اِإلهانَةَ، وغَطَّى ٧. يطْلُبونَك، وال بَِأن ُأخْجَِل الَّذين يلْتَمسونَك يا رب بني ِإسراِئيَل
َألن الْغيرةَ علَى بيتك تَْأكُلُني، وشَتَائم ٩. يبا عنْد بني ُأميصرتُ َأجنَبِيا عنْد اخْوتي، وغَر٨ِ. الْخَجُل وجهِي

صرتُ حديثَ ١٢. لَبِستُ الْخَيشَ، فَضحكُوا علَي١١. بكَيتُ وصمتُ فَشَتَموني١٠. الَّذين شَتَموك جاءتْ علَي َأنَا
ينَةدابِ الْمي بف يناِلسىالْجكَارةً ِللسيُأغْنو .  

١٣ونَةمضم اةبِنَج مِلي اللَّه تَجِبسا ،ةيمظالْع كتمحِل رَأج نمو ،اكرِض قْتي وفَف ،با ري وكعنَّي َأدلَك .
ال تَسمح بَِأن تَغْمرني ١٥. ن الْمياه الْعميقَةنَجني من الَّذين يكْرهونَني وم. َأنْقذْني من الطِّينِ فَال َأغْرق١٤َ

لَيع هفَم رطْبِقَ الْقَبي ال بَِأنيقَةُ، ومالْع اهيي الْمنلَعتَب ال بَِأنوُل، وي١٦. الس تَكبحم َألن با رِلي ي تَجِبسا
حر بسح تْ ِإلَيةٌ، الْتَفاِلحةصيرالْوف كتي ١٧. مِلي َألنِّي ف تَجِباسو رِعَأس ،كدبع نع كهجو بجال تَح

يقاِئي١٨. ضدَأع ني مني، نَجذْنَأنْقنِّي وم قْتَرِبٍل١٩. اخَجارٍ وعو انَةِإه نقَ بِي ما لَحارِفٌ مكُلُّ . َأنْتَ ع
اِإلهانَةُ كَسرتْ قَلْبِي فَمرِضتُ، الْتَمستُ الْعطْفَ فَلَم َأجِد، وانْتَظَرتُ الْمعزين فَلَم ٢٠. فُهم جيداَأعداِئي َأنْتَ تَعرِ

  .وضعوا علْقَما في طَعامي، ولَما عطشْتُ َأعطَوني خَلًّا٢١. يْأتُوا
. لَيتَ عيونَهم تَعمى فَال يروا، وظُهورهم تَكُون محنيةً داِئما٢٣.  وعقَابا وفَخالَيتَ ماِئدتَهم تَصير مصيدة٢٢ً
٢٤مرِكُهدي يدالشَّد ظَكْل غَيعاج ،كبغَض هِملَيع با٢٥. صيهف ناكال س مهاميخا، وابخَر يرتَص مهارتَ دلَي .
كَومِ الذُّنُوب علَى رْأسهِم، واحرِمهم ٢٧. نَّهم يضطَهِدون الَّذين ضربتَهم، ويزِيدون وجع الَّذين جرحتَهمَأل٢٦

كالحص ن٢٨. مناِلحيالص عم مهال تَكْتُبو ،اةيتَابِ الْحك نم مهاءمَأس حسما.  
٢٩َأنَا مكاتي بِنَجنفَعار ماللَّه ،تََألِّممقٌ واي٣٠. تَضدمبِح هظِّمُأعو ،يداِهللا بِنَش ماس حبذَا ٣١. ُأسنَا بِهبى رضرفَي

َأظْالفونٍ وقَرِ بِقُرالْب نرٍ مثَو نم تَنْت٣٢َ. َأكْثَرو ،ونحفْرفَي ذَِلك اءعدى الْوراَهللاي ونتَطْلُب نا مي كُمشُ قَلُوبع .
٣٣يراَألس هبشَع رتَقحال يو ،تَاجِينحالْم عمسنَا يبا٣٤. ريهف كرتَحا يكُلُّ مو ،ارالْبِحو ضاَألرو اءمالس هحبتُس .



٣٥هي ندي منبيو ،سذُ الْقُدنْقاَهللا ي ا. وذَاَألنكُهتَلميا ويهف بالشَّع كُن٣٦. فَيس ونبحي ينالَّذو ،هبِيدُل عا نَسرِثُهي
  .اسمه يسكُنُون فيها
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ذين يسعون ِلقَتْلي يخْجلُون ويرتَبِكُون، لَيتَ كُلَّ لَيتَ ال٢َّ. اللَّهم َأسرِع وَأنْقذْني، يا رب َأسرِع ِإلَى معونَتي١
خَاِئبِين ونعاجتَري يتيبَِأذ ورِينرسٍل٣. الْمبِخَج ونرجِعي لَيع كُونحضي ينتَ الَّذ٤. لَي ونَكطْلُبي ينتَ كُلَّ الَّذلَيو

بِك ونتَهِجبيو ونحفْرا. ياِئمد قُولُوني كاتِإلَى نَج شْتَاقُوني ينتَ كُلَّ الَّذةُ ِهللا: "لَيظَم٥." الْعيرفَقو ينكسا َأنَا فَمَأم .
ِإلَي رِعَأس مي. اللَّهذنْقمي وينعَأنْتَ م .با ري ال تَتََأخَّر.  

 

٧١ 

كُن ِلي صخْرةً ٣. قَرب ِلي ُأذُنَك وَأنْقذْني. َأنْقذْني ونَجني بِصالحك٢. سمح بَِأن َأخيبِإلَيك لَجْأتُ يا رب، ال ت١َ
ن قَبضة يا ِإلَهِي نَجني من يد الشِّريرِ، م٤. َأنْتَ َأمرتَ بِنَجاتي َألنَّك ملْجِأي وحصني. تَحميني َألْجُأ ِإلَيها داِئما

 .اَألثيمِ والظَّاِلمِ
٥ايبنْذُ صي مدتَمعا مي، يبا ري ماِئي اللَّهجي، ٦. َأنْتَ رطْنِ ُأمب ني متَنجي، َأنْتَ َأخْرتنْذُ وِالداتَّكَلْتُ م كلَيع

يمتَلُئ فَمي من تَسبِيحك، ويعلن مجدك طُوَل ٨.  فَملْجِأي الْقَويصرتُ مثَلًا ِلكَثيرِين، َأما َأنْت٧َ. فَُأسبحك داِئما
  .النَّهارِ

. َألن َأعداِئي يتَآمرون ضدي ويراقبونَني ِليقْتُلُوني١٠. ال تَرفُضني وَأنَا عجوز، وال تَتْركْني حين تَفْنَى قُوتي٩
اللَّهم ال تَبعد عنِّي، يا ِإلَهِي َأسرِع ِإلَى ١٢." اُهللا تَركَه، طَارِدوه واَمسكُوه، َألنَّه ال نَصير لَه: "ولُونويق١١ُ

 .يخْجُل ويفْنَى خُصومي، يغَطِّي الْعار والْهوان الَّذين يطْلُبون َأذيتي١٣. معونَتي
ُأخْبِر بِصالحك، ُأخْبِر طُوَل الْيومِ بِنَجاتك، مع َأنَّي ال َأعرِفُ لَها ١٥. نَا فَيدوم رجاِئي، وُأسبحك كَثيراَأما َأ١٤

  .آتي وُأخْبِر بَِأعماِلك الْقَديرة اللَّهم يا ربي، ُأخْبِر بِصالحك َأنْتَ وحدك١٦. قياسا
١٧ةجِيبالْع اِلكمبَِأع رِي ُأخْبِرمطُوَل عو ،ايبنْذُ صي متَنلَّمَأنْتَ ع مي ١٨. اللَّهكْنال تَتْر ،بَأنَا شَيخٌ َأشْيو فَاآلن

كتةَ بِقُوماَل الْقَادياَألجو كترذَا الْجِيَل بِقُده تَّى ُأخْبِرح ،م١٩. اللَّهما اللَّهي ثْلُكم نم مال، اللَّهلَغَ الْعب كالحص 
َأنْتَ َأريتَني ضيقَات كَثيرةً وقَاسيةً، لَكنَّك تَرد ِلي الْحياةَ من جديد، وتُصعدني من َأعماق ٢٠صانع الْعظَاِئمِ؟ 

ُأسبحك علَى . ُأغَنِّي لَك علَى الْعود من َأجِل َأمانَتك يا ِإلَهِي٢٢. ن جديدتَزِيدني شَرفًا وتُعزيني م٢١. اَألرضِ



قُوبعي ينب بر وسا الْقُدهَأي ةاببا٢٣. الرتَهيي فَدي الَّتنَفْس تَهِجتَبو ،شَفتَاي تَهِجفَتَب كحبي ٢٤. ُأسانِلس خْبِري
  .صالحك طُوَل الْيومِ، َألن الَّذين يطْلُبون َأذيتي خَجِلُوا وارتَبكُوابِ

  
 لسليمان

٧٢ 

١يلَكنِ الْمِلالب كالحص نمو ،كلِللْم ِلكدع نم طَأع مِل٢. اللَّهدبِالْع كيناكسِلمالحِ وبِالص بِكِلشَع يقْضفَي .
٣ماتَحالحصا وربِ خَيالتِّالُل ِللشَّعاُل و٤. ُل الْجِب طِّمحيو ،يناِئسالْب نَاءذُ َأبنْقبِ، ويينِ الشَّعاكسن مع عافدي وهو

اِل٥. الظَّاِلميرِ ِإلَى كُلِّ اَألجالْقَمسِ وامِ الشَّموا، كَداِئمد بالشَّع يكتَّقك٦ُ. ييلَى وطَرِ النَّازِِل عكَالْم كلالْم ون
ضي اَألرقسي يالَّذ ثوزِ، وكَالْغَيزجشْبِ الْمشْرِق٧ُ. الْعي رالْقَم اما دم رالْخَي زِيديو ،هامي َأيف اِلحالص رهدزي.  

تَركَع لَه قَباِئُل الصحراء، وَأعداُؤه ٩. هرِ الْفُرات ِإلَى آخرِ اَألرضِيمتَد ملْكُه من الْبحرِ ِإلَى الْبحرِ، ومن ن٨َ
ابالتُّر ونسلْحة١٠ً. ييده لَه ونمقَدَأ يبا وسشَب لُوكم ،ةيبِجِز لَه ْأتُونرِ يزالْجِل واحوالسيشَ وشتَر لُوكم .

١١ لَه دجسمِيه كُلُّ اُألمدبتَعو ،لُوككُلُّ الْم.  
١٢لَه ينعي ال مالَّذ ينكسالْميثُ، وتَغسي يالَّذ اِئسي الْبنَجي ذُ ١٣. َألنَّهنْقيينِ، وكسالْمو يفعلَى الضقُ عشْفي

توالْم نم يناكسا١٤. الْمالظُّلْمِ و نم مذُهنْقيي نَظَرِهةٌ فغَاِلي ماتَهيح َألن ،نْفلْع.  
١٥كلا الْميحمِ! يوطُوَل الْي ارِكُونَهبيا، واِئمرِ دبِالْخَي لَه ونعدا، يشَب نا مبذَه طُونَهعي ١٦. يالُل فالْغ تَكْثُر

جاواِل تَتَماِلي الْجِبلَى َأععضِ، وقِْلتُثْ. اَألرشْبِ الْحكَع رهدتَزو ،نَانا كَلُبيلُهاصحم رِإلَى ١٧. م هماس خْلُدي
  .اَألبد، يدوم كَدوامِ الشَّمسِ، بِواسطَته يبارِك اُهللا كُلَّ اُألممِ، ويدعونَه مباركًا

تَبارك اسمه الْجليُل ِإلَى اَألبد، ١٩. هو وحده صانع اَألعماِل الْعجِيبةتَبارك اُهللا ربنَا، رب بني ِإسراِئيَل، ١٨
الِلهج نا مكُلُّه ضِئ اَألرتَللْتَمو .ينآمو ين٢٠. آمسىنِ يب داولَواتُ دنَا تَنْتَهِي صه.  


