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١٠٧ 

١دِإلَى اَألب ومتَد تَهمحرو ،بطَي وا اَهللا َألنَّهدمح٢. ا ،ودالْع دي نم ماهفَد يناُهللا، الَّذ ماهفَد ينذَا الَّذقُْل هِلي
٣نم ،الْبِالد فخْتَلم نم مهعمجنُوبِوالْجاِل والشَّم نمبِ، والْغَرو قالشَّر .  
٤اءرحي صوا فاتَاهيهف كُنُونسي ينَةدوا طَرِيقًا ِإلَى مجِدي لَم ،ةرقْف٥.  ممهفَتْ نُفُوسعضشُوا وطعوا واعج .
. هداهم في الطَّرِيق الْمستَقيمِ، ِإلَى مدينَة يسكُنُون فيها٧. ِئبِهِمصرخُوا ِإلَى اِهللا في ضيقهِم، فََأنقَذَهم من مصا٦
٨مي آدنِلب ةجِيبالْع اِلهملَى َأععو ،هتمحلَى روا اَهللا عدمحر٩ِ. فَلْيبِالْخَي انعوالْج شبِعيو ،طْشَانوِي الْعري َألنَّه.  
١٠وا فلَسِلجالسبِالس يندقَيمو لَّاءَأذ ةتْمالْع١١. ي الظَّالمِ ويلالْع ةشُورانُوا بِمتَهاساِهللا، و ا كَالموصع مَألنَّه .
١٢ينعم ملَه سلَيوا وثَرعِل الشَّاقِّ، ومبِالْع مف١٣َ. فََأذَلَّه ،هِميقي ضخُوا ِإلَى اِهللا فرصاِئبِهِمصم نم مَأنْقَذَه .
١٤مهودقُي طَّمحو ،ةتْمالْعالظَّالمِ و نم مهج١٥. َأخْرمي آدنِلب ةجِيبالْع اِلهملَى َأععو ،هتمحلَى روا اَهللا عدمحفَلْي .
١٦الْح انبقُض ركَساسِ والنُّح ابوَأب طَّمح َألنَّهيدد.  
١٧مهبِ شَربوا بِسرِضمو ،هِمتيصعبِ مببِس مهابووا ص١٨. فَقَدتووابِ الْمَأب نوا مباقْتَرامٍ، ووا كُلَّ طَعكَرِه .
١٩اِئبِهِمصم نم مفََأنْقَذَه ،هِميقي ضخُوا ِإلَى اِهللا فر٢٠. صمفَشَفَاه تَهمَل كَلسَأرتوالْم نم ماهنَجو  .
٢١مي آدنِلب ةجِيبالْع اِلهملَى َأععو ،هتمحلَى روا اَهللا عدمح٢٢. فَلْي نوا عخْبِريالشُّكْرِ، و ابِينقَر وا لَهمقَدلْيو

  .َأعماِله بِالتَّرنيمِ
٢٣يي الْمرِ، فحي الْبفُنًا فوا سبكوارتَاجِرِلي ،ةاِئجالْه ٢٤. اهيقمالْع يطحي الْمف هاِئبجعاَل اِهللا وما َأعَأور .
فَكَانَتْ تَعلُو بِهِم ِإلَى السماء، وتَهبِطُ بِهِم ِإلَى ٢٦. َأمر فَهاجتْ رِيح عاصفَةٌ، وارتَفَعتْ َأمواج الْبحر٢٥ِ

صرخُوا ٢٨. تَمايلُوا وتَرنَّحوا كَالسكْرانِ، ولَم يعلَموا ماذَا يفْعلُون٢٧. ى ذَابتْ قُلُوبهم من الْفَزعِاَألعماق، حتَّ
اِئبِهِمصم نم مفََأنْقَذَه ،هِميقي ض٢٩. ِإلَى اِهللا فحالْب اجوكَتَتْ َأمسدَأتْ، وفةَ فَهاصَأ الْعدا ٣٠. رِهوا لَمفَرِح
. فَلْيحمدوا اَهللا علَى رحمته، وعلَى َأعماِله الْعجِيبة ِلبني آدم٣١. هدَأتْ، وقَادهم ِإلَى الْمينَاء الَّتي قَصدوها

  .ولْيعظِّموه في محفَِل الشَّعبِ، ويسبحوه في مجلسِ الشُّيوخ٣٢ِ
٣٣ضٍ عةَ ِإلَى َأرارِيالْج نَابِيعالْيِإلَى قَفْرٍ، و ارَل اَألنْهوح ،٣٤طْشَانَةةَ الْخبالتُّربِ وببِس ،ةاِلحضٍ مةَ ِإلَى َأربص

َأسكَن هنَاك الْجِياع، ٣٦. ارِيةحوَل الصحراء ِإلَى عيونِ ماء، واَألرض الْقَاحلَةَ ِإلَى ينَابِيع ج٣٥. شَر سكَّانها
باركَهم فَكَثُروا ٣٨. زرعوا حقُولًا وغَرسوا كُروما، فََأنْتَجتْ لَهم محصولًا وفيرا٣٧. فََأنْشَُأوا مدينَةً وَأقَاموا فيها

مهاِئمهقَلِّْل بي لَما، و٣٩. جِدلُّ الشَّعقا يمنْدنِ، عزالْحو الشَّقَاءبِ الْذُّلِّ وبي بِسننْحيو لَى ٤٠بع انواُهللا الْه بصي
يهي قَفْرٍ ال طَرِيقَ فف ونيهتي ملُهعجيو ،اءَؤسثَْل ٤١. الرم هِماِئالتع كَثِّريْؤسِ، والْب نم يناكسالْم فَعري نَّهلَك



الْحكيم يحفَظُ هذَا في قَلْبِه، ويتََأمُل ٤٣. يرى اَألتْقياء هذَا فَيفْرحون، َأما اَألشْرار فَيسدون فَمهم٤٢.  الْغَنَمِقُطْعانِ
  .في رحمة اِهللا

  
 مزمور لداود. نشيد

١٠٨ 

َأحمدك ٣. َأنَا َأستَيقظُ في الْفَجرِ. استَيقَظْ يا رباب ويا عود٢. لِّ قَلْبِياللَّهم قَلْبِي ثَابِتٌ، ُأغنِّي وَأعزِفُ لَك من ك١ُ
َألن رحمتَك عظيمةٌ، َأعلَى من السماوات، وَأمانَتَك بلَغَتْ ِإلَى ٤. يا رب بين الشُّعوبِ، ُأغَنِّي لَك بين اُألممِ

َأنْقذْنَا بِيمينك وساعدنَا، ِلكَي ينْجو ٦. ارتَفع اللَّهم فَوقَ السماوات، وليرتَفع جاللُك فَوقَ كُلِّ اَألرض٥ِ .السحابِ
مهبتُح ينالَّذ.  

َأفْرايم . جِلْعاد ِلي، ومنَسى ِلي٨.  وادي سكُّوتََأنْتَصر وَأقْسم َأرض شَكيم وَأقيس: "تَكَلَّم اُهللا من مقْدسه وقَاَل٧
كلا الْمصِلي ع يوذا ههيي، وْأسطَةَ ٩. خُوذَةُ رسللَى فعي، ولنَع حَأطْر وملَى َأدعيه، وُل فَأغْتَس ضوح وآبم

  ."َأهتفُ منْتَصرا
١٠دي ِإلَى الْمْأخُذُني ن؟ مومي ِإلَى َأدنقُودي ن؟ منَةصحالْم ١١ينَة جتَخْر دتَع لَمتَنَا وفَضي رالَّذ مَأنْتَ اللَّه سَألَي

  .داءنَابِعونِ اِهللا نَنْتَصر، وهو يدوس َأع١٣. ساعدنَا علَى َأعداِئنَا، َألن عون الْبشَرِ باطٌل١٢مع جيوشنَا؟ 
  

 مزمور لداود. لقائد المغنين

١٠٩ 

يحاصرونَني بِكَالمٍ كُلُّه ٣. َألن اَألشْرار والْماكرِين يتَكَلَّمون ضدي، ويكْذبون علَي٢! سبحانَك اللَّهم، ال تَسكُت١ْ
يجازونَني عنِ الْخَيرِ ٥. ي لَهم يخَاصمونَني، وَأنَا َأدعو لَهم بِالْبركَةبدَل محبت٤. كَراهيةٌ، وبِال سببٍ يهاجِمونَني

  .شَرا، وعنِ الْمحبة كَراهيةً
٦هتَّهِمي مِل الْخَصعجا ،يودع قَاوِمي يرِل الشِّرعجا ،ماللَّه ٧. ِلذَِلكي هتاكَمحم نْدفَع التُهص رتَبتُعا، وبذْنم ونَهجِد

ِليتَشَرد بنُوه ١٠. ِليكُن بنُوه يتَامى، وزوجتُه َأرملَة٩ً. ِلتَكُن َأيامه قَليلَةً، ولْيْأخُذْ وظيفَتَه واحد آخَر٨. خَطيَئةً
ال يكُن هنَاك ١٢. ِليْأخُذ الْمداين كُلَّ ما عنْده، وينْهبِ الْغُرباء تَعبه١١. بةويتَسولُوا، مطْرودين عن ديارِهمِ الْخَرِ
هتَاملَى َأيع نَّنتَحي نال مو ،همحري نم١٣ِ. مالْجِيِل الْقَاد نم مهمحِ اسسميو ،لُهنَس نْقَرِض١٤. ِليوذْكُرِ الْملَى ِلي

 ،هيَئةَ َأمخَط رغْفال يو ،اِئهآب لَى١٥شَروالْم اما َأماِئمد مهقَى ذُنُوبْل تَبب .مهكْرضِ ذاَألر نم قْطَع١٦. ِلي َألنَّه لَم
يركَسو يرالْفَقو ينكسالْم دطَهِل اضا، بيمحر كُوني َأن اِلهلَى بع خْطُريتوتَّى الْم١٧.  الْقَلْبِ ح نلْعي َأن بَأح

لَبِس اللَّعنَةَ كَرِداء، فَدخَلَتْ ِإلَى جِسمه كَالْماء، ١٨. فَحلَّتْ علَيه اللَّعنَةُ، وكَرِه َأن يبارِك فَابتَعدتْ عنْه الْبركَةُ



تيكَالز هظَامِإلَى ع١٩. وافَلْتَكُناِئمد هسلْبامٍ يزكَحو ،غَطِّيهي اءا ٢٠.  كَرِديهطعي يي الَّتومةَ خُصرُأج هذه ِلتَكُن
بِالشَّر لَيع ونتَكَلَّمي نةَ مرُأج ،ماُهللا لَه.  

٢١َأنْق ،كمسِل اَأج نِلي م ني، فََأحسبا ري ما َأنْتَ اللَّهَأمتَكمحر ي َألنةٌ ذْناِلح٢٢. ص ،يرفَقو ينكسَألنِّي م
وحرجي ملاخي دقَلْبِي فب٢٣ِ. ونِ الثَّوع تُنْفَض ةشَركَحارِ، ورِ النَّهي آخلٍّ فتُ كَظ٢٤. تَالشَي تَايكْبشَتْ رتَعرا

  .رتُ عارا عنْدهم، ينْظُرون ِإلَي ويهزون رُؤوسهمص٢٥. من الْصومِ، جِسمي هزِيٌل ونَحيفٌ
. فَيعرِفُوا َأن هذه هي يدك، وَأنَّك َأنْتَ يا رب فَعلْتَ هذَا٢٧. َأنْقذْني حسب رحمتك. َأعنِّي يا ربي وِإلَهِي٢٦
يلْبس خُصومي الْخَجَل، ٢٩. ِلذَِلك يفْرح عبدك. هم يهاجِمونَني، وَأنْتَ تُخْزيهِم. كُنيهم يلْعنُونَني، وَأنْتَ تُبار٢٨ِ

اءكَرِد ارغَطِّيهِمِ الْع٣٠. يهحبيرٍ ُأسورٍ غَفهمج طسي وفي، وا بِفَميراَهللا كَث ارِك٣١. ُأبنِ الْفَقع عافدي يرِ، َألنَّه
هلَيع ونكُمحي ينالَّذ نم ذَهنْقِلي.  

  
  مزمور لداود

١١٠ 

يمد اُهللا سلْطَانَك وقُدرتَك من الْقُدسِ، ٢." اجلس عن يميني حتَّى َأضع َأعداءك تَحتَ قَدميك: "قَاَل اُهللا ِلسيدي١
اِئكدلَى َأعلَّطَ عح٣ِ .فَتَتَسبى الصكَنَد ةسقَدابٍ ميي ثف انُكشُب كي ِإلَيْأتي ،كبشَع لَك عتَطَوي ،كَةرعالْم موي.  

٤هي كَالمف عاجتَري لَناُهللا و مقَ: "َأقْسادص كلثُْل الْمم دِإلَى اَألب رب٥." َأنْتَ ح ،نْكع عافدنَا يبر بِهمِ غَضوي يف
يشْرب الْملك من نَهرٍ بِجانبِ ٧. يقْضي بين اُألممِ، ويمُأل اَألرض الْواسعةَ بِجثَث رَؤساِئها٦. يحطِّم ملُوكًا

  .الطَّرِيق، ويرفَع الرْأس عاِليا
 

١١١ 

١دمكُلِّ قَ. ِهللا الْح ناَهللا م ارِكيُأبلْبِي، ف هِمفَلحمو اءياَألتْق ةاعما كُلُّ ٢. جلُهتََأماُل اِهللا، يمَأع يةٌ هيمظع
. اُهللا حنُون ورحيم. اشْتَهر بِمعجِزاته٤. صنيعه جليٌل ومجِيد، صالحه يدوم ِإلَى اَألبد٣. الْمسرورِين بِها

َأعمالُه ٧. َأظْهر قُوتَه ِلشَعبِه، لَما َأعطَاهم َأرض اُألمم٦ِ. ذين يتَّقُونَه طَعاما، يفي بِعهده ِإلَى اَألبديعطي ال٥َّ
َأرسَل وفَدى ٩. مانَة واالستقَامةتَبقَى ثَابِتَةً ِإلى َأبد اآلبِدين، مصنُوعةً باَأل٨. َأمينَةٌ وعادلَه، وكُلُّ وصاياه صادقَةٌ

هبشَع .دِإلَى اَألب مهعم هدهَل ععج .وبهمو وسقُد همسُل ١٠. امعي نكُلُّ مو ،ةكْمالْح ءدب يخَافَةُ اِهللا هم
فَهِيم وه اهايصبِو .دِإلَى اَألب ومداِهللا ي بِيحتَس.  

 



١١٢ 

١دمِهللا الْح .اهايصا بِوجِد حفْريي اَهللا وتَّقي يِل الَّذجيًئا ِللرن٢. ه ارِكباَهللا ي ضِ، َألني اَألرا فقَوِي لُهنَس كُوني
يالتَّق الد٣. َأودِإلَى اَألب ومدي هالحصو ،ارِهي دنَى فالْغةُ وو٤. الثَّر َألنَّه ،يِللْتَّق شْرِقُ نُوري الظَّلَامِ يتَّى فح

اِلحصو يمحرو نُونح. 
ذكْر الصاِلحِ يدوم ِإلَى . َألنَّه ال يتَزعزع َأبدا٦. سعيد هو الرجُل الَّذي يقْرِض بِرْأفَة، ويدبر ُأموره بِالْحق٥ِّ

دال٧. اَألبلَى اِهللا بِقَلْبٍ ثَابِتُل عتَّكي ،وءرِ السخَب نخَافُ م٨.  يهومةَ خُصزِيمى هريسخَافُ، وثَابِتٌ فَال ي هقَلْب .
ِلك فَيغْتَاظُ، يرى الشِّرير ذ١٠َ. وزع بِسخَاء، َأعطَى الْفُقَراء، صالحه يدوم ِإلى األبد، يزِيد رِفْعةً وكَرامة٩َ

  .يصر بَِأسنَانه وتَتَدهور حالَتُه، َألن رغْبةَ الشِّريرِ ال تَتَحقَّقُ
  
  

١١٣ 

١دماِهللا. ِهللا الْح موا اسحباِهللا، س بِيدا عوا يحب٢. سدِإلَى اَألبو اآلن نكًا مارباِهللا م مكُنِ اس٣. ِليم نم شْرِق
من مثُْل ٥. ربنَا علي فَوقَ كُلِّ اُألممِ، َأعلَى من السماوات جاللُه٤. الشَّمسِ ِإلَى مغْرِبِها يسبح النَّاس اسم اِهللا

يقيم الْمسكين من التُّرابِ، ٧. رضيطلُّ من َأعاِليه ِليرى السماوات واَأل٦. الْمولَى إلَهِنَا الساكنِ في اَألعاِلي
لَةبزالْم نم يرالْفَق فَعري٨. وبِهشَع اءظَمع عم ،اءظَمالْع عم هسلجي ٩. يةً فيدعا سا ُأملُهعجا، يالدَأو راققُ الْعزري

  .ِهللا الْحمد. دارِها
 

١١٤ 

١ جا خَرلَم ،يمجبٍ َأعنِ شَعيب نم قُوبعنُو يب با ذَهلَم ،رصم ناِئيَل مرنُو ِإس٢ب سقْدوذَا مهي بشَع ارص
هلْطَانس قَراِئيَل مرنُو ِإسبِإلَى٣. اِهللا، و عاجتَر نداُألر رنَهو ،برفَه ذَِلك رماَألح رحَأى الْبراءر٤.  الْو تقَفَز

النما حالتِّالُل كََأنَّهاشٌ، وباُل كََأنَّها ك؟ ٥. الْجِباءرتَ ِإلَى الْوعجر را نَهي الَكمتَ؟ وبره رحا بي ا لَك٦م ا لكم
 َأرض في محضرِ اِهللا، في محضرِ اِهللا رب ارتَعشي يا٧يا جِباُل تَقْفزِين كَالْكباشِ؟ ويا تالُل كَالْحمالنِ؟ 

قُوبع٨. يةارِيج نَابِيعِإلَى ي انوالصو ،ونِ ماءيةَ ِإلَى عخْرَل الصوي حالَّذ.  
 



١١٥ 

١كانَتَأمو كتمحِل رَأج نالَل، مالْج طَأع كمْل السال لَنَا، ب ،٢. ال لَنَا يا ربماذَا تَقُوُل اُألم؟: "ِلممهِإلَه نَأي "
٣شَاءا يُل ممعي ،اءمي السنَا فشَر٤ِ. ِإلَهي الْبدنْعِ َأيص نبٍ، مذَهو ةضف نم مهنَامفََأص ما هال ٥. َأمو اها َأفْولَه

لَها َأيد وال تَلْمس، لَها َأرجٌل وال ٧. ن وال تَسمع، لَها ُأنُوفٌ وال تَشملَها آذَا٦تَتَكَلَّم، لَها عيون وال تَرى، 
  .مثْلَها يكُون صانعوها، وَأيضا كُلُّ من يتَّكُل علَيها٨. تَمشي، وال تَنْطقُ بِحنَاجِرِها

يا بيتَ هارون، اتَّكلُوا علَى اِهللا، فَهو معينُكُم ١٠. فَهو معينُكُم وحاميكُميا بيتَ يعقُوب، اتَّكلُوا علَى اِهللا، ٩
يكُمامح١١. ويكُمامحو ينُكُمعم وفَه ،هلَيلُوا عاَهللا، اتَّك تَتَّقُون نا مارِكُنَا١٢. يبينَا وذْكُرلَى يوتَ . الْميب ارِكبي

عيونارتَ هيب ارِكبي ،ا١٣. قُوباربكا وغَاراَهللا ص تَّقُوني نم ارِكب١٤. يكُمالدَأوو ا، َأنْتُمجِد كُمزِيدتَ اَهللا يلَي .
. رض فََأعطَاها ِلبني آدمالسماواتُ هي ِهللا وحده، َأما اَأل١٦. ِليبارِكُكُم اُهللا، صانع السماوات واَألرض١٥ِ
  .ِهللا الْحمد. َأما نَحن فَنُبارِكُه، من اآلن وِإلَى اَألبد١٨. اَألمواتُ ال يسبحون اَهللا، وال الساكنُون في الْقُبور١٧ِ
 

١١٦ 

حباُل الْموت ٣. ب ُأذُنَه ِلي، ِلذَِلك َأدعوه ما دمتُ حيايقَر٢. ُأحب اَهللا َألنَّه يسمعني ويستَجِيب تَضرعي١
  ."آه يا رب نَجني: "فَدعوتُ بِاسمِ اِهللا٤. قَاسيتُ الضيقَ والْحزن. حاصرتْني، آالم الْقَبرِ َأصابتْني

٥يمحنَا رِإلَه ،اِلحصو نُونن٦َ. اُهللا حبيرتَذَلَّلْتُ فََأنْقَذَن ،طَاءسفَظُ الْبحاَهللا ٧. ا ي َألن ،وِئكدي ِإلَى ها نَفْسي يجِعرا
كِإلَي نس٨. َأحاالنْزِالق نم لَيرِجوعِ، ومالد نم ينَيعو ،توالْم نم يتَ نَفْسينَج با ري ٩. َأنْتَ يف يرَأس
  . اِهللا بين اَألحياءمحضرِ

ِهللا عن كُلِّ  ماذَا َأرد١٢." كُلُّ واحد كَذَّاب: "وقُلْتُ في حيرتي١١َأنَا عانَيتُ كَثيرا، . آمنْتُ ِلذَِلك تَكَلَّمت١٠ُ
  .ي ِهللا قُدام كُلِّ شَعبِهُأوفي نُذُور١٤ِ. َأتَنَاوُل كَْأس النَّجاة، وَأدعو بِاسمه١٣ِإحسانه ِلي؟ 

١٥تَّقُونَهي ينتُ الَّذولَى اِهللا مع زعي١٦. يودلَلْتَ قُيَأنْتَ ح ،كتمخَاد نابو كدبع ،كدبَأنَا ع با ر١٧. ي لَك مُأقَد
في ديارِ بيت اِهللا، في وسطك يا مدينَةَ ١٩ قُدام كُلِّ شَعبِه، ُأوفي نُذُورِي ِهللا١٨. قُربان الشُّكْرِ، وَأدعو بِاسمِ اِهللا

  .ِهللا الْحمد. الْقُدسِ
  

١١٧ 

ِهللا . بدِلَأن رحمتَه عظيمةٌ علَينَا، وَأمانَتَه تَدوم ِإلَى اَأل٢. سبحوا اَهللا يا كُلَّ اُألممِ، عظِّموه يا كُلَّ الشُّعوب١ِ
دمالْح.  
 



١١٨ 

١دِإلَى اَألب ومتَد تَهمحرو ،بطَي وا اَهللا َألنَّهدمحقُولُوا٢. ا قُوبتَ يعيا بي" :دِإلَى اَألب ومتَد تُهمحتَ ٣." ريا بي
  ."رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد: "َهللا قُولُوايا من تَتَّقُون ا٤." رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد: "هارون قُولُوا

اُهللا ٧اُهللا معي فَال َأخَافُ، ماذَا يمكن ِلِإلنْسانِ َأن يصنَع بِي؟ ٦. دعوتُ اَهللا في ضيقي، فَاستَجاب ِلي وَأراحني٥
االحتماء بِاِهللا خَير ٩. اء بِاِهللا خَير من االتِّكَاِل علَى الْبشَرِاالحتم٨. معي وهو معيني، وسَأرى هزِيمةَ َأعداِئي

اءظَملَى الْعاالتِّكَاِل ع ن١٠. ممهمِ اِهللا ُأبِيدبِاس نمِ، لَكي كُلُّ اُألمتْنراص١١. ح نلَك ،ةكُلِّ جِه ني مونراصح
مهمِ اِهللا ُأبِيدا١٢. بِاسحكنْطَفَُأوا كَنَارِ الشَّوا منَّهِل، لَكي كَالنَّحونرص .مهمِ اِهللا ُأبِيد١٣. بِاس نْفي بِعونفَعد

امِ هتَافُ الْفَرحِ والنَّصرِ يدوي في خي١٥. اُهللا قُوتي وُأغْنيتي، وقَد صار نَجاتي١٤. َألسقُطَ، لَكن اَهللا َأعانَني
اِلحينةً: "الصيمظا عورتْ ُأمنَعاِهللا ص ينمة١٦ً. ييمظا عورتْ ُأمنَعاِهللا ص ينمةٌ، يعتَفراِهللا م ينمال ١٧." ي

  .الْمولَى َأدبني لَكنَّه لَم يسلِّمني ِإلَى الْموت١٨. َأموتُ بْل َأحيا وُأذيع َأعماَل اِهللا
َأحمدك ٢١. هذَا هو باب الْمولَى، يدخُُل منْه الصاِلحون٢٠. افْتَحوا ِلي َأبواب الصالحِ، فََأدخَُل وَأحمد اَهللا١٩

ربنَا عمَل هذَا، ٢٣. الْحجر الَّذي رفَضه الْبنَّاؤون صار تَاج الْبِنَاء٢٢. َألنَّك استَجبتَ ِلي، وصرتَ ِلي نَجاةً
  .وهو شَيء عجِيب في نَظَرِنَا

٢٤يهف حنَفْرو تَهِجاُهللا، فَلنَب هنَعي صالَّذ موالْي وذَا ه٢٥. هبا رذْنَا، يَأنْق با رنَا يحمِ ٢٦. نَجي بِاساآلت كارتَب
اركُكُماِهللا نُب تيب ننَا٢٧ .اِهللا، ملَيقَ بِنُورِه عَأشْر قَدنَا، وبر وتَّى . اُهللا هح ،يكُمي َأيدف اناَألغْصو بكوُأوا الْمدبا
 ورحمتَه احمدوا اَهللا َألنَّه طَيب،٢٩. َأنْتَ ِإلَهِي فَُأعظِّمك. َأنْتَ ِإلَهِي فََأحمدك٢٨. تَصلُوا ِإلَى منَصة الْقُربانِ

دِإلَى اَألب ومتَد.  
 

١١٩ 

  )أ(

هنيًئا ِلمن يحفَظُون وصاياه، ويطْلُبونَه ٢. هنيًئا ِلمن يسيرون في الطَّرِيق الْكَامِل، ويعيشُون حسب شَرِيعة اِهللا١
٣. بِكُلِّ قَلْبِهِميرسْل يا، بِإثْم ونبرتَكال يوهقي طُرف ا٤. ونا كُلِّهَل بِهمنَع تَ َأنرَأمو ،اكايصتَنَا وطَيَأنْتَ َأع .

٥كاِئضفَر ةي طَاعف اتبِثَب يري َأستَن٦. لَياكايصي كُلِّ وُل فَأتََأم ينُل حال َأخْج ٧. بِذَِلك ،يبِقَلْبٍ نَق كدمَأح
لَّمَأتَع ينةَحاِلحالص ككَاما٨.  َأحدي َأبكْنفَال تَتْر ،اكايصو يعَأنَا ُأط.  

  )ب(

٩كتمكَل بسيشَ حعي ؟ بَِأنةاربِطَه الشَّاب لُكسفَ ي١٠. كَي نلُّ عي َأضلْنعكُلِّ قَلْبِي، فَال تَج نم كَأطْلُب
اكايص١١. وف كْأتُ كَالمخَبكَئ إلَي١٢. ي قَلْبِي، ِلَئلَّا َأخْطكاِئضي فَرنلِّمع ،با رَأنْتَ ي كارب١٣. م بِشَفَتَي



 في َأتََأمُل١٥. َأفْرح بِالسيرِ في طَرِيق ِإرشَاداتك كَمن وجد ثَروةً عظيمة١٤ً. ُأخْبِر بِكُلِّ اَألحكَامِ الَّتي نَطَقْتَ بِها
كلبلَى سفَظُ نَظَرِي عَأحو ،اكايص١٦. وتَكمى كَلال َأنْسو ،كاِئضَأتَلَذَّذُ بِفَر.  

  )ج(

١٧كتمَل بِكَلمَأعا ويفََأح ،كدبِإلَى ع نس١٨. َأحكتي شَرِيعي فالَّت اِئبجى الْعفََأر ،نَييع فْتَح١٩. ا ي َأنَا غَرِيبف
اكايصنِّي وع بجضِ، فَال تَحا٢٠. اَألراِئمد ككَامقًا ِإلَى َأحي شَونَفْس ن٢١. تَح ينالعالْم رِينتَكَبخُ الْمبَأنْتَ تُو

اكايصو نلُّوا عض ينا٢٢. الَّذشَادُل بِِإرمَألنِّي َأع ،انوالْهو ارنِّي الْعع دعَأبكا ٢٣. توافْتَرو اءؤسالر لَسج
كاِئضي فَرُل فتََأمفَي كدبا عَأم ،لَينَى٢٤. عسةَ الْحشُورالْم ا َأجِديهفي، ولَذَّت يه اكايصو.  

  )د(

٢٥كتمكَل بسي حنيابِ ذَِليلًا، فََأحي التُّرتُ فقَد٢٦. ر نع تُكرَأخْبكاِئضي فَرنلِّمتَ ِلي، عبتَجاِلي فَاسح وءس .
٢٧اِئبِكجي عَل ففََأتََأم ،اكايصو اِليمي تَعنم٢٨. فَهككَالم بسي حنمنِ، َأقزالْح ني متْ نَفْسي ٢٩. ذَابندعَأب

كتبِشَرِيع لَيع نَّنتَحذْب، والْك طَرِيق ني٣٠. عامَأم ككَاملْتُ َأحعجقِّ، وتُ طَرِيقَ الْحكتُ ٣١. اخْتَرستَم
يبي َأخلْنعال تَج ،با ري كاتشَادي٣٢. بِِإرتَنررح َألنَّك ،بِشَغَف اكايصو عَأتْب.  

  )هـ(

َأعطني فَهما ُألطيع شَرِيعتَك، وَأعمَل بِها من ٣٤. لنَّهايةعلِّمني يا رب طَرِيقَ فَراِئضك، فََأعمَل بِها ِإلَى ا٣٣
. َأمْل قَلْبِي ِإلَى ِإرشَاداتك، ال ِإلَى طَلَبِ الربح٣٦ِ. َألنِّي َأفْرح بِها اهدني في طَرِيق وصاياك،٣٥. كُلِّ قَلْبِي

حقِّقْ ِلعبدك وعدك الَّذي وعدتَ بِه من ٣٨. مورِ الْباطلَة، َأحيني حسب كَلمتكحوْل عينَي بعيدا عنِ اُأل٣٧
تَّقُونَكة٣٩ٌ. ياِلحص ككَامَأح َألن ،ي َأخْشَاهالَّذ نِّي الْعاري٤٠. َأزِْل عنيَأح كالحبِص ،اكايصَأشْتَاقُ ِإلَى و كَم.  

  )و(

٤١كدعو بسح كاتنَجو كتمحبِر با ري لَيع م٤٢. َأنْعكلَى كَالمُأ بِي، َألنِّي اتَّكَلْتُ عزهي نلَى مع دفََأر .
٤٣ككَامي َأحاِئي فجتُ رعضي، َألنِّي ومف نقِّ مةَ الْحمكَل ا٤٤. ال تَنْزِعد كتُل بِشَرِيعمَأعيناآلبِد دا، ِإلَى َأبِئم .
٤٥اكايصتُ وَألنِّي طَلَب ،ةيري حف يرُل٤٦. َأسال َأخْجو لُوكم امقُد كاتشَادثُ بِِإردَأتَحَألنَّي َأتَلَذَّذُ ٤٧. و

  .َأتََأمُل في فَراِئضك. اَأرفَع يدي ِللدعاء بِوصاياك وُأحبه٤٨. بِوصاياك وُأحبها
  )ز(

ِإن عزاِئي في الضيق هو َأن كَالمك ٥٠. اُذْكُرِ الْكَالم الَّذي قُلْتَه ِلعبدك، والَّذي علَّمتَني َأن َأضع فيه رجاِئي٤٩
َأذْكُر َأحكَامك منْذُ الْقَديمِ يا رب ٥٢.  َأحيد عن شَرِيعتكبِال حدود يهزُأ بِي الْمتَكَبرون، لَكنِّي ال٥١. َأحياني
صارتْ فَراِئضك تَرانيم ِلي في دارِ ٥٤. تَملَّكَني الْغَضب بِسببِ اَألشْرارِ الَّذين َأهملُوا شَرِيعتَك٥٣. فََأتَعزى
  .فَهذَا هو نَصيبِي َألنِّي َأطَعتُ وصاياك٥٦. لَّيِل يا رب، وُأطيع شَرِيعتَكَأذْكُر اسمك في ال٥٥. غُربتي



  )ح(

٥٧ككَالم يعُأط تُ َأندعَأنَا وو ،با ريبِي يكُلِّ قَلْبِي٥٨. َأنْتَ نَص نم كهجتُ وطَلَب .كدعو بسي حنمحار .
٥٩اتيلْتُ حتََأمكاتشَادِإر عَأتْب تُ َأنرقَر٦٠. ي، واكايصو ةِإلطَاع َأتََأخَّر لَمتُ وعر٦١. َأس اراَألشْر ربد

تَكى شَرِيعنِّي ال َأنْسلَكِلي، و دكَاي٦٢. الْمةاِلحالص ككَاملَى َأحع كدمِل َألحاللَّي فصي نف يقٌ َأن٦٣َ. َأقُومدا ص
اكايصبِو لُونمعي نِلكُلِّ م ،تَّقُونَكي ن٦٤. ِلكُلِّ ماكايصي ونلِّمفَع ،ضاَألر َألتم با ري تُكمحر.  

  )ط(

٦٥ككَالم بسح ،با ري كدبع عا مرتَ خَينَع٦٦. صرِفَةً، َألنِّي آمعما ويزيي تَمنطَأعاكايصَل ٦٧. نْتُ بِوقَب
ككَالم يعفَُأط ا اآلنلَلْتُ، َأمتُ الذُّلَّ َأنَا ضانَيا ع٦٨. مكاِئضي فَرنلِّمفَع ،نسحمو بى ٦٩. َأنْتَ طَيافْتَر

اكايصُل بِومكُلِّ قَلْبِي َأع نا َأنَا فَما، َأمبكَذ لَيع ونرتَكَبا َأنَا فََأتَلَذَّذُ ٧٠. الْماسٍ، َأمسبِال ِإحةٌ ورجتَحم مهقُلُوب
كت٧١. بِشَرِيعكاِئضتُ فَرلَّمرِي، َألنِّي تَعِلخَي كَان تُهانَيي ع٧٢. الذُّلُّ الَّذ التمع ُألُوف نِلي م رخَي كةُ فَمشَرِيع

ةضفبٍ وذَه نم.  
  )ي(

٧٣دياكايصو لَّما فََأتَعمي فَهنطي، َأعنَتَانكَوي وتَاننَعص تُ ٧٤. اكعضَألنِّي و ،ونحفْرفَي تَّقُونَكي يني الَّذانري
كي كَالماِئي فجي ُأ٧٥. رلْتَنعقِّ جبِالْح َأنَّكةٌ، واِلحص ككَامَأح َأن با رارِفٌ يي الذُّلََّأنَا عان٧٦. ع تُكمحر

كدبِلع كدعو بسةٌ ِلي، حزِيي٧٧. تَعلَذَّت يه تَكشَرِيع ا، َألنيي فََأحنمح٧٨. تَر ونفْتَري ينالَّذ ونرتَكَبُل الْمخْجي
اكايصي وُل فا َأنَا فََأتََأمَأم ،لَيا٧٩. ع ي ِإلَيْأتياكايصو رِفُونعي ينالَّذ ،تَّقُونَكي ينُل ٨٠. لَّذمكُلِّ قَلْبِي َأع نم

يبَأخ فَلَن ،كاِئضبِفَر.  
  )ك(

٨١كي كَالماِئي فجتُ رعضو ،كاتفَةٌ ِإلَى نَجتَلَهي مَأقُو٨٢. نَفْسو ،نْكم ةمظَارِ كَلنِ انْتم نَاييفَتْ ععُلض :
ِإلَى متَى ينْتَظر عبدك، ٨٤. َأصبحتُ مثَْل قربة خَمرٍ َأتْلَفَها الدخَان، ولَكنِّي لَم َأنْس فَراِئضك٨٣" متَى تُعزيني؟"

كُلُّ وصاياك صادقَةٌ، ٨٦. وا شَرِيعتَكالْمتَكَبرون حفَروا ِلي حفَرا، وبِذَِلك خَالَف٨٥ُِلتَحكُم علَى من يضطَهِدونَني؟ 
. كَادوا َأن يفْنُوني من اَألرضِ، ولَكنِّي لَم َأبتَعد عن وصاياك٨٧. َأعنِّي َألن النَّاس يضطَهِدونَني بِال سببٍ

٨٨كاتشَادِإر يعفَُأط ،كتمحر بسي حنيَأح.  
  )ل(

. َأمانَتُك تَدوم ِإلَى كُلِّ اَألجياِل، َأنْتَ َأسستَ اَألرض فَثَبتَت٩٠ْ. ِإلَى اَألبد ك يا رب ثَابِتَةٌ في السماواتكَلمت٨٩ُ
٩١كتمدي خالْكُلَّ ف َألن ،ككَاملَى َأحمِ عوتَتْ ِإلَى الْيلَذ٩٢َّ. ثَب تُكشَرِيع تَكُن لَم يلَوتاسي تَعلَكْتُ في، لَهت .
انْتَظَرني اَألشْرار ٩٥. َأنَا لَك فََأنْقذْني، َألنَّي طَلَبتُ وصاياك٩٤. لَن َأنْس وصاياك َأبدا، َألنَّك بِها َأحييتَني٩٣

كشَاداتي ِإرُل فنِّي َأتََأمي، لَككُونلهَأ٩٦. ِلياٍل راكُلُّ كَملَه وددفَال ح تُكيصا وا، َأموددح تُ لَهي.  



  )م(

٩٧تَكشَرِيع بُأح مِ! كَموا طُوَل الْييهُل فا٩٨. َأتََأمدي َأبا ال تُفَارِقُناِئي، َألنَّهدَأع نم كَمي َأحلَتْنعج تُكيصو .
٩٩كُلِّ م نرِفَةً معم تُ َأكْثَررصكاتشَادي ِإرُل فَألنَّي َأتََأم ،يلِّموخِ، َألنِّي ١٠٠. عالشُّي نا ممفَه تُ َأكْثَررص

اكايصو يع١٠١. ُأطككَالم يعُأط ِلكَي ،وءالس طَرِيق نع يمتُ قَدنَعَأنْتَ ١٠٢. م َألنَّك ،ككَامَأح نع دتَعال َأب
تَنلَّمي١٠٣. يعي فَمِل فسالْع نلَى مَأح وي، هانلَى ِلسع كلَى كَالما َأح١٠٤. م ا، ِلذَِلكمي فَهنتَزِيد اكايصو

  .َأكْره كُلَّ طَرِيق باطٍل
  )ن(

.  َأن َأعمَل بَِأحكَامك الصاِلحةَأقْسمتُ وسَأفي بِالْقَسمِ،١٠٦. كَالمك هو مصباح ِلرِجلي، ونُور ِلطَرِيقي١٠٥
١٠٧ككَالم بسح با ري ينيا، فََأحيرتُ كَثي١٠٨. قَاسككَامي َأحنلِّمعي، ومف نم دمالْح انبقُر با رْل يقْبا .
١٠٩تَكى شَرِيعنِّي ال َأنْسلَكي، واتيا بِحاِئمد ر١١٠. ُأخَاط نرِفُ عنِّي ال َأنْحلَكا، وِلي فَخ اراَألشْر بنَص

اكايصةُ قَلْبِي١١١. وجهب يهو ،يبِي الْخَاِلدنَص يه اتُكشَادا وِإلَى ١١٢. ِإراِئمد كاِئضِل بِفَرمتُ قَلْبِي ِللْعهجو
ةايالنَّه.  

  )س(

١١٣و ،تَقَلِّبِينالْم هَأكْرتَكشَرِيع ب١١٤. َأحكي كَالماِئي فجتُ رعضو ،يامحِأي ولْجنِّي ١١٥. َأنْتَ موا عدعاُب
َأيدني فََأنْجو، ١١٧. اسندني حسب وعدك فََأحيا، وال تُخَيب رجاِئي١١٦. َأيها اَألشْرار، فََأعمَل بِوصايا ِإلَهِي

َأعاواِئمد كاِئضَل بِفَر١١٨. ممهنْفَعال ي مهكْرمو ،كاِئضفَر نع اِلينكُلَّ الض فَضكُلَّ ١١٩. َأنْتَ تَر فُضَأنْتَ تَر
كاتشَادِإر بُأح ِلذَِلك ،ةفَايضِ كَنارِ اَألر١٢٠. َأشْرككَامَأحو ،نْكفًا مي خَومجِس رقْشَعايهبهَأر .  

  )ع(

١٢١يني ِإلَى الظَّاِلمنلِّمِل، فَال تُسدالْعو افتُ بِاِإلنْصكَم١٢٢. ح رِينتَكَبِل الْمعال تَجو ،كدبِلع رنِ الْخَيمضا
مْل عبدك حسب رحمتك، وعلِّمني عا١٢٤. ضعفَتْ عينَاي منِ انْتظَارِ نَجاتك وكَالمك الصاِلح١٢٣ِ. يظْلمونَني
كاِئض١٢٥. فَركاتشَادِإر مةً فََأفْهيرصي بنطَأع ،كدبوا ١٢٦. َأنَا عركَس مَألنَّه ،با رَل يمتَع قْتُ َأنالْو انح
تَكبِ، َأ١٢٧. شَرِيعالذَّه نم َأكْثَر اكايصو بَأنَا ُأحيبِ النَّقالذَّه نم ي ١٢٨. كْثَرةً فيمتَقسم اكايصى كُلَّ وَأر

  .كُلِّ شَيء، ِلذَِلك َأكْره كُلَّ طَرِيق باطٍل
  )ف(

َأفْتَح فَمي ١٣١. شَرح كَالمك ينير الْفَهم، ويجعُل الْجاهَل حكيما١٣٠. ِإرشَاداتُك عجِيبةٌ، ِلذَِلك ُأطيعها١٢٩
اكايصفًا ِإلَى وتَلَهثُ مَألْه١٣٢. وكماس ونبحي ينالَّذ عا ماِئمُل دا تَفْعي، كَمنمحارو تْ ِإلَيلْتَف١٣٣. ا هجو

شَر لَيلَّطَ عتَسفَال ي ،كتمب كَلسي حاتظُلْمِ ١٣٤. خَطَو ني مذْنَأنْقاكايصَل بِومشَرِ، فََأع١٣٥. الْب هِكجَأشْرِقْ بِو
كاِئضي فَرنلِّمعو ،كدبلَى ع١٣٦. عكتلُوا بِشَريعمعي لَم مَألنَّه ،نَييع نتْ موعٍ فَاضمد ارَأنْه.  



  )ص(

١٣٧،با ري اِلحةٌ َأنْتَ صيمتَقسم ككَامَأح١٣٨. وافَرقَةٌ جِدادصةٌ واِلحص يا هتَهعضي والَّت كاِئض .
١٣٩كوا كَالماِئي نَسدَأع ي َألنتْنبةُ َأتْعيرا١٤٠. الْغهبحي كدبعا، وةٌ جِدينَق تُكم١٤١. كَل يرغَأنِّي ص عم

اكايصى ونِّي ال َأنْسلَك ،يرقح١٤٢. والحقٌّصح تُكشَرِيعو ،دِإلَى اَألب ١٤٣. ك نلَك ،بالْكَريقُ وي الضنابَأص
  .ِإرشَاداتُك صادقَةٌ ِإلَى اَألبد، فَهمني ِإياها فََأحيا١٤٤. وصاياك هي لَذَّتي

  )ق(

١٤٥مَألع با رِلي ي تَجِبكُلِّ قَلْبِي، فَاس نم وكعَأدكاِئض١٤٦. َل بِفَركاتشَادِإر يعي َألطذْنفََأنْق وكعَأد .
١٤٧كي كَالماِئي فجتُ رعضو ،يثُ بِكتَغَأسرِ وَل الْفَجقَب َل ١٤٨. َأقُومَأتََأم ِل، ِلكَيتَانِ طُوَل اللَّيفْتُوحم نَاييع

اِلكي َأقْو١٤٩. فبسي حتوص عمساككَامَأح بسح با ري ينيَأحو ،كتمحي ١٥٠.  رونَنطَهِدضي ينالَّذ
منْذُ الْقَديمِ عرفْتُ ١٥٢. َأنْتَ يا رب قَرِيب منِّي، وكُلُّ وصاياك حق١٥١ٌّ. اقْتَربوا، لَكنَّهم عن شَرِيعتك ابتَعدوا

  .ك وضعتَها ِلتَثْبتَ ِإلَى اَألبدمن ِإرشَاداتك َأنَّ
  )ر(

١٥٣تَكى شَرِيعي، َألنِّي ال َأنْسذْنَأنْقي وِإلَى آالم ١٥٤. اُنْظُركتمكَل بسي حنيي، َأحنافْدنِّي وع عافد .
١٥٥اِئضفَر ونطْلُبال ي مارِ، َألنَّهنِ اَألشْرةٌ عيدعاةُ بالنَّج١٥٦. ك بسي حنيَأح ،با رةٌ ييمظع تُكمحر

ككَام١٥٧. َأحكاتشَادِإر نع دَأح نِّي لَملَك ،ونيري كَثونَنطَهِدضي يناِئي الَّذد١٥٨. َأع ،مههفََأكْر رِينى الْغَادَأر
تَكمكَل ونيعطال ي م١٥٩. َألنَّهكَي اُنْظُركتمحر بسي حنيَأح با ري ،اكايصو ب١٦٠. فَ َأنِّي ُأح ككُلُّ كَالم

دِإلَى اَألب يه ةاِلحالص ككَامكُلُّ َأحقٌّ، وح.  
  )ش(

١٦١ككَالم بهنِّي َأربٍ، لَكبي بِال سونَنطَهِدضي اءَؤس١٦٢. الرنكَم ككَالمب تَهِجةًَأبرافةً ويمغَن دجو  .
. ُأسبحك سبع مرات في النَّهارِ علَى َأحكَامك الصاِلحة١٦٤. َأكْره الْكذْب وُأبغضه، َأما شَرِيعتُك فَُأحبها١٦٣
١٦٥ءشَي مهرثعي لَنو ،تَكشَرِيع ونبحي نزِيٌل ِلمج الم١٦٦. ساكايصُل بِومَأعو ،با ري اتَكنَج رَأنْتَظ .
  .ُأطيع وصاياك وِإرشَاداتك، وَأنْتَ تَعرِفُ كُلَّ سلُوكي١٦٨. ُأطيع ِإرشَاداتك، َألنَّي ُأحبها جِدا١٦٧
  )ت(

١٦٩ا حمي فَهنطَأع ،با ري كُل ِإلَيصي ياخرتَ صلَيكتمكَل ب١٧٠. س ،رِكضحُل ِإلَى مصي يعرتَ تَضلَي
كدعو بسي حن١٧١. نَجكاِئضي فَرتَنلَّمع بِيحِ، َألنَّكبِالتَّس شَفَتَاي يضكُلَّ ١٧٢. تَف َألن ،كي بِكَالمانغَنِّي ِلسي
َأشْتَاقُ ِإلَى نَجاتك يا رب، وشَرِيعتُك هي ١٧٤. ي اخْتَرتُ وصاياكيدك تَنْصرني، َألن١٧٣ِّ. وصاياك صاِلحةٌ

ضلَلْتُ كَخَروف ضاِئعٍ، فَابحثْ عن عبدك َألنِّي لَم َأنْس ١٧٦. َأحيني فَُأسبحك، وَأحكَامك تَنْصرني١٧٥. لَذَّتي
اكايصو.  



  
  نشيد الحجاج

١٢٠ 

١ِليف ابتَجخْتُ ِإلَى اِهللا فَاسري صيقر٢ِ. ي ضاكانِ الْماللِّسو ةبالْكَاذ الشِّفَاه نم با ري يناُهللا ٣. نَج نَعصاذَا يم
ويٌل ِلي ٥. رٍ َأحمر ملْتَهِبٍيقْذفُك بِسهامِ جبارٍ مسنُونَة، وجم٤لَك، بِماذَا يجازِيك يا صاحب اللِّسانِ الْماكرِ؟ 
اريدامِ قيي خكَنْتُ فسو كاشي متُ ف٦. َألنِّي َأقَمالمالس ونهكْري نم عي مكَنا ٧. طَاَل سكُلَّمالمٍ، وُل سجَأنَا ر

  .دعوتُ ِللسالمِ يدعون ِللْحربِ
  

 نشيد الحجاج

١٢١ 

١نَييع فَعَأُلَأرَأساِل وي؟: " ِإلَى الْجِبنوي عْأتي نَأي نض٢ِ" ماَألرو اتاومعِ الساناِهللا، ص نْدع ني مْأتي ينوع .
٣سنْعال ي كارِسح تَزِلُّ، َألن كمقَد عد٤. ال ينَامال يو سنْعال ي بِهشَع ارِس٥. ح،كارِسنَا حبر لٌّ لَكنَا ظبر 

كينمي نِل٦. عي اللَّيف رال الْقَمارِ، وي النَّهف سالشَّم كرِب٧. ال تَضكُلِّ شَر نم كسرحنَا يبر .اتَكيح سرحي .
٨دوِإلَى اَألب اآلن نم ابِكِإيو ابِكي ذَهف كسرحنَا يبر.  
  

 لداود. نشيد الحجاج

١٢٢ 

واآلن َأقْدامنَا واقفَةٌ هنَاك، داخَل َأبوابِك يا مدينَةَ ٢." تَعاَل نَذْهب معا ِإلَى بيت اِهللا: "فَرِحتُ بِالَّذين قَالُوا ِلي١
عد الْقَباِئُل، قَباِئُل شَعبِ اِهللا، ِليحمدوا اسمه حسب ِإلَى هنَاك تَص٤. الْقُدس مدينَةٌ مبنيةٌ متَماسكَةٌ ومتَّحدة٣ٌ. الْقُدسِ

اُدعوا اَهللا من َأجِل سالمِ الْقُدسِ، لَيتَ الَّذين ٦. هنَاك ُأقيمتْ عروشُ الْقَضاء، عروشُ بيت داود٥. فَرِيضته لَنَا
ِئنُّونطْمي ونَكبح٧. يس كُنِليورِكَل قُصاخد انَأمو ،ارِكوَل َأساخد ٨. الم و لَكعابِي، َأدحَأصي وتخْوِل اَأج نم

 .َأطْلُب لَك الْخَير من َأجِل بيت ربنَا وِإلَهِنَا،٩. بِالسالمِ
  



 نشيد الحجاج

١٢٣ 

كَما تَتَطَلَّع عيون الْعبِيد ِإلَى َأيدي سادتهِم، وعينَا الْجارِية ِإلَى ٢. لسماءَأرفَع عينَي ِإلَيك، يا من عرشُك في ا١
شَبِعنَا ٤. ا هوانًاارحمنَا يا رب ارحمنَا، َألنَّنَا شَبِعن٣َ. يد سيدتها، تَتَطَلَّع عيونُنَا ِإلَى ربنَا وِإلَهِنَا حتَّى يتَحنَّن علَينَا

ينرِفجتَعالْم انَةِإهو رِينتَكَبالْم ءزه نم.  
  

 لداود. نشيد الحجاج

١٢٤ 

 وحين اشْتَعَل٣لَو لَم يكُنِ اُهللا معنَا حين قَام النَّاس علَينَا، ٢لَو لَم يكُنِ اُهللا معنَا، قُولُوا هذَا يا شَعب اِهللا، ١
 ،اءيَأح ننَحونَا ولَعنَا، لَكَانُوا بدض مهبُل، ٤غَضيغَطَّانَا السو ،اجوفَتْنَا اَألمرجة٥ُواِئجالْه اهيقَتْنَا الْمَأغْرو .

. الْفَخُّ انْكَسر ونَحن هربنَا. من فَخِّ الصيادهربنَا كَعصفُورٍ ٧. تَبارك اُهللا الَّذي لَم يتْركْنَا فَرِيسةً َألسنَانِ َأعداِئنَا٦
  .عونُنَا بِاسمِ اِهللا صانعِ السماوات واَألرض٨ِ
  

 نشيد الحجاج

١٢٥ 

١دِإلَى اَألب عزعتَزي ال يخِ الَّذاسسِ الرِل الْقُدبكَج ملَى اِهللا هع كِّلُونتَو٢. الْما تُحكَم سِ، كَذَِلكالْقُداُل بيطُ الْجِب
دِإلَى اَألبو اآلن نم بِهيطُ اُهللا بِشَعح٣. ي دمِلَئلَّا ي ،يناِلحالص ي بِالدلَّطَ فتَتَس َأن الشَّر اتِلقُو حمسال ي وهو

ِإلَى الشَّر مهيدَأي وناِلحِإ٤. الص با ري نسةٌَأحينَق مهقُلُوب نوِإلَى م يناِلحِإلَى ٥. لَى الص رِفُوننْحي ينا الَّذَأم
  .سالم علَى شَعبِه. طُرق معوجة، فَِإن اَهللا يهلكُهم مع فَاعلي اِإلثْمِ

  
 نشيد الحجاج

١٢٦ 

. امتََألتْ َأفْواهنَا بِالضحك، وَألْسنَتُنَا بِالتَّرنيم٢ِ.  صرنَا كَمن يرى حلْمالَما َأرجع اُهللا َأهَل الْقُدسِ من اَألسرِ،١
ماُألم قَالَتالنَّاسِ: "و ؤالءه عةً ميمظا عوراُهللا ُأم نَعا٣." صنَا جِدنَا، فَفَرِحعةً ميمظا عوراُهللا ُأم نَعص ،منَع .



٤جِعي النَّقَبِاَرف افَةاوِِل الْجدِإلَى الْج اهيالْم يدا تُعكَم ،با رانَا يريم٥ِ.  َأسنبِالتَّر دصحوعِ، يمالدب عرزي نم .
٦،هلًا بِذَاراما حياكب بذْهي نم همزلًا حاما حنِّمرم جِعري. 
  

 لسليمان .نشيد الحجاج

١٢٧ 

١ةبِال فَاِئد وننَّاءالْب بتَ، يتْعينِ اُهللا الْببي لَم ِإن .رحي لَم ِإنرهسينَةَ، يدسِ اُهللا الْمةبِال فَاِئد ارِسةٌ ٢.  الْحال فَاِئد
حصوِل علَى الرزق، َألن اَهللا هو الَّذي يرزِقُ وا طُوَل الْيومِ ِللْدنَاموا متََأخِّرِين، وتَكمن َأن تَقُوموا مبكِّرين، وتَ

امين مهتَّى وح هاءب٣. َأحنْهةٌ مرُأج الداِهللا، اَألو نكَةٌ مرب نُون٤. الْب مه ابِهي شَبف داحم الْوهنْجِبي ينالَّذ نُونالْب
يًئا ِللرجِل الَّذي عنْده كَثير منْهم، َألنَّه ال يتَراجع حين يواجِه اَألعداء عنْد بوابة هن٥. كَسهامٍ في يد جبارٍ

ينَةدالْم.  
  

 نشيد الحجاج

١٢٨ 

١هقي طُرف لُكسيي اَهللا وتَّقي نيًئا ِلكُلِّ من٢. ه،بِكارِ تَعمبِث تَّعتَتَم رٍَألنَّكي خَيفكًا واربم تَكُون٣.  و َأتُكرام تَكُون
كتاِئدَل موتُونِ حياسِ الزكََأغْر نُوكبو ،ارِكي دف ةرثْمم ةمي اَهللا٤. كَكَرتَّقي نةُ ِلمدعكَاتُ الْمري الْبه هذه .

سالم . وتَعيشُ ِلتَرى َأوالد َأوالدك٦. فَتَرى خَير مدينَة الْقُدسِ كُلَّ َأيامِ حياتكيبارِكُك اُهللا من الْجبِل الْمقَدسِ، ٥
  .علَى شَعبِ اِهللا

  
 نشيد الحجاج

١٢٩ 

جلَدوني ٣. كنَّهم لَم يغْلبونيجِدا منْذُ حداثَتي، لَ ضايقُوني٢. ضايقُوني جِدا منْذُ حداثَتي، قُولُوا هذَا يا شَعب اِهللا١
. لَكن اَهللا صاِلح، فَقَطَع عنِّي قُيود اَألشْرار٤ِ.  مثَْل خُطُوط حقٍْل محروثي، وتَركُوا جروحا طَويلَةًعلَى ظهرِ

٥سالْقُد ونهكْري ينتَ كُلَّ الَّذلَي خَاِئبِين ونعاجتَر٦. ييَل ووتُ قَبمي يطُوحِ الَّذلَى السع شْبِ النَّابِتكَالْع كُونُون
بركَةُ : "وال يقُوُل عابِرو السبِيِل لَهم٨. فَال الْحاصد يمُأل كَفَّه منْه، وال من يحزِم الْحزم يمُأل حضنَه٧. ما ينْمو

ارِكُكُمنُب ،كُملَيمِ اِهللاِهللا عبِاس ".  
  



 نشيد الحجاج

١٣٠ 

١با ري كخُ ِإلَيرَأص اقماَألع ني٢. معرغِ ِإلَى تَضَأصي، وتوص عمسا با ر٣. ي بسكُنْتَ تَح ِإن با ري
نَفْسي ٦. وضعتُ رجاِئي في كَالمه. فْسي تَنْتَظرهنَ. َأنْتَظر اَهللا٥. لَكنَّك تَغْفر لَنَا فَنَخَافُك٤آثَامنَا، فَمن ينْجو؟ 

نَعم، َأكْثَر من الْحارِسِ الَّذي يشْتَاقُ ِإلَى طُلُوعِ . تَنْتَظر اَهللا، َأكْثَر من الْحارِسِ الَّذي يشْتَاقُ ِإلَى طُلُوعِ الصبحِ
وهو يفْدي شَعبه من كُلِّ ٨. ءك في اِهللا، َألن عنْده الرحمةَ والْفداء الْوفيريا بيتَ يعقُوب ضع رجا٧. الصبحِ
ذُنُوبِه.  
  

 لداود. نشيد الحجاج

١٣١ 

١ال بِمو ةورٍ كَبِيري بُِأمال شَغَلْتُ نَفْسو ،نَاييع عتَفتَر لَمقَلْبِي، و رتَكَبي لَم با رنَّييلَى مَأع وكَّنْتُ ٢. ا هْل سب
هرِ ُأمدلَى صفْطُومٍ عفٍْل مي، كَطْأتُ نَفْسده٣. ودِإلَى اَألبو اآلن ني اِهللا مف كاءجر عض قُوبعتَ ييا بي.  

  
 نشيد الحجاج

١٣٢ 

١لَهتَمي احالَّذ نَاءكُلَّ الْعو اودد اذْكُر ا ربوقال٢. ي قُوبعي بيرِ رِللْقَد نَذَرلَفَ ِهللا، وفَ حكَيخُُل "٣: وال َأد
حتَّى َأجِد مكَانًا ِهللا، مسكَنًا ِللْقَديرِ ٥. وال ُأعطي ِلعينَي نَوما، وال َألجفَاني نُعاسا٤دارِي، وال َأرقُد في فراشي، 

قُوبعي بر".  
٦مسارِيمعقُوِل يي حف نَاهدجاتَةَ، وي َأفْرف دهوقَ الْعنْدص نَا َأن٧. عهيمقَد نْدع دجنَس ،هكَنسخُُل ِإلَى ما نَدالَوتَع .
٨كترقُد زمر دهنْدوقُ الْعصَأنْتَ و ،كتيِإلَى ب با راَل يو٩. تَعسلْبي كاربَأح فْونتهي تَّقُونَكي ينالَّذو ،الحالص ن

: َأقْسم اُهللا يمينًا ِلداود ولَن يتَراجع، وقَاَل١١. من َأجِل داود عبدك، ال تَرفُضِ الْملك الَّذي اخْتَرتَه١٠. بِفَرحٍ
"كشرلَى عع كلنَس نا مداحو ع١٢. َأضح ا ِإنضَأي منُوها، فَباهِإي مهلِّمي ُأعي الَّتاتشَادِإري ودهع نُوكظَ بف

دِإلَى اَألب كشرلَى عع ونسلج١٣." يكَنًا لَهسم تَكُون َأن بغرو سالْقُد اَهللا اخْتَار قَاَل١٤. َألني : "وتيب وذَا هه
ف ،داِإلَى اَألبتُهبَألنِّي َأحب كُنا َأسا١٥. يهزا خُبينَهاكسم ُأشْبِعيرٍ، وفامٍ وا بِطَعارِكُه١٦. ُأب با ثَوهاربَأح ُألْبِس

.  منيرا ِللْملك الَّذي اخْتَرتُههنَاك ُأقيم ملكًا من نَسِل داود، وُأعد مصباحا١٧. النَّجاة، ويهتفُ اَألتْقياء فيها بِفَرحٍ
١٨هْأسلَى رتََألَّقُ عي هتَاج فَِإن وا هارِ، َأمبِالْع هاءدُأغَطِّي َأعو".  



  
 لداود. نشيد الحجاج

١٣٣ 

ت الْعطرِ، الَّذي يوضع علَى الرْأسِ فَذَِلك مثُْل الزي٢! ما َأحسن وما َأجمَل َأن يسكُن اِإلخْوةُ معا في وَِئام١ٍ
بِهثَو فنْزُِل ِإلَى طَريو ،وناره ةيِلح ،ةيلَى اللِّحنْزُِل عي٣. و نَاكسِ، هاِل الْقُدلَى جِبنْزُِل عي ونمرى حثُْل نَدمو

  .َألبدَأمر اُهللا َأن تَحلَّ الْبركَةُ والْحياةُ ِإلَى ا
  

 نشيد الحجاج

١٣٤ 

ارفَعوا َأيديكُم نَحو الْمقْدسِ، وبارِكُوا ٢. بارِكُوا اَهللا يا كُلَّ عبِيده، يا من تَقُومون بِخدمة بيت اِهللا في اللَّياِلي١
  .اُهللا صانع السماوات واَألرضِ يبارِكُك من الْقُدس٣ِ. اَهللا
 

١٣٥ 

١دماِهللا، . ِهللا الْح بِيدا عي وهحباِهللا، س موا اسحبِإلَهِنَا٢س تيارِ بيي داِهللا، ف تيب ةمدبِخ ونتَقُوم نا موا ٣. يحبس
لْوح َألنَّه همتِّلُوا السر ،بطَي َأل٤. اَهللا َألنَّهقُوبعي ينب اخْتَار نَّه هبكُونُوا شَعاِئيَل ِليري ِإسنبو ،كُونُوا لَهِلي 

٥. الْخَاصةكُلِّ اآلِله نم ظَمنَا َأعبر َأن ،يمظاَهللا ع ارِفٌ َأن٦. َأنَا ع اتاومي السف ،شَاءا يكُلَّ م نَعصنَا يبر
 يطَاتحكُلِّ الْمارِ والْبِحضِ واَألرويقَةمطَرِ، ٧. الْعالْم عوقًا مرُل بسرضِ، ويرِ اَألرآخ نم ابحالس دعصي
هخَازِنم نقُ متَنْطَل احيُل الرعجيو.  

طك يا مصر، علَى وَأرسَل آيات ومعجِزات في وس٩. هو الَّذي قَتََل َأبكَار مصر، َأبكَار النَّاسِ والْبهاِئم٨ِ
هبِيدلَى كُلِّ ععو نورع١٠. فاءلُوكًا َأقْوِيقَتََل مةً، ويرا كَثمُأم لَكَأه١١. و كلم وجعن، ورِيياَألمو كلم ونيحس
انكَنْع لُوككُلَّ مو ،اشَان١٢. با ِلشَعيبا، نَصيبنَص مهطَى بِالدَأعاِئيَلوري ِإسنب بِه.  

. اُهللا يحكُم بِالْعدِل ِلشَعبِه، ويشْفقُ علَى عبيده١٤. يا رب اسمك يبقَى ِإلَى اَألبد، وذكْرك ِإلَى كُلِّ اَألجياِل١٣
لَها ١٧َأفْواه وال تَتَكَلَّم، لَها عيون وال تَرى، لَها ١٦. َأصنَام اُألممِ من فضة وذَهبٍ، من صنْعِ َأيدي الْبشَر١٥ِ

  .مثْلَها يكُون صانعوها، وأيضا كُلُّ من يتَّكُل علَيها١٨. آذَان وال تَسمع، وال نَفَس في َأفْواهها
يا من يتَّقُون اَهللا . يا بيتَ الوِي بارِكُوا اَهللا٢٠. ا اَهللايا بيتَ هارون بارِكُو. يا بيتَ ِإسراِئيَل بارِكُوا اَهللا١٩

 .ِهللا الْحمد. تَبارك اُهللا من مدينَة الْقُدسِ، اُهللا الساكن فيها٢١. بارِكُوا اَهللا



 

١٣٦ 

١با اَهللا َألنَّه طَيدوماح .دِإلَى اَألب ومتَد تُهما٢. رحدوماحةاآلِله ِإلَه  .دِإلَى اَألب ومتَد تُهم٣. رح با ردوماح
وصنَع ٥. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. الَّذي صنَع الْعجاِئب الْعظيمةَ وحده٤. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. اَألربابِ

وصنَع اَألنْوار ٧. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. وبسط اَألرض علَى الْمياه٦. لَى اَألبدرحمتُه تَدوم ِإ. السماوات بِفَهمٍ
. اللَّيِلوالْقَمر والنُّجوم ِلحكْمِ ٩. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. الشَّمس ِلحكْمِ النَّهار٨ِ. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. الْعظيمةَ

دِإلَى اَألب ومتَد تُهم١٠. رحرصم كَارقَتََل َأب .دِإلَى اَألب ومتَد تُهم١١. رحهِمطسو ناِئيَل مري ِإسنب جَأخْرو .
دِإلَى اَألب ومتَد تُهم١٢. رحةيراعٍ قَدرذو ةيدشَد دِإلَى اَأل. بِي ومتَد تُهمرحدن١٣ِ. بيمسِإلَى ق رماَألح رحشَقَّ الْب .
دِإلَى اَألب ومتَد تُهم١٤. رحهطسي واِئيَل فري ِإسنب ربعو .دِإلَى اَألب ومتَد تُهم١٥. رح شَهيجو نوعرقَ فَأغْر

قَتََل ملُوكًا ١٧. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. قَاد شَعبه في الصحراء١٦. درحمتُه تَدوم ِإلَى اَألب. في الْبحرِ اَألحمرِ
اءظَمع .دِإلَى اَألب ومتَد تُهم١٨. رحاءلُوكًا َأقْوِياتَ مَأم .دِإلَى اَألب ومتَد تُهم١٩. رحينورِياَألم كلم ونيحس .

رحمتُه تَدوم . وَأعطَى بِالدهم نَصيبا٢١. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. وعوج ملك باشَان٢٠. لَى اَألبدرحمتُه تَدوم ِإ
د٢٢. ِإلَى اَألبهدباِئيَل عرا ِإلسيبنَص .دِإلَى اَألب ومتَد تُهمنَا٢٣. رحذَلَّتي منَا فذَكَر .تَد تُهمرحدِإلَى اَألب وم .

احمدوا ٢٦. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. يرزقُ كُلَّ واحد بِالْخُبز٢٥ِ. رحمتُه تَدوم ِإلَى اَألبد. ونَجانَا من َأعداِئنَا٢٤
اءمالس بر .دِإلَى اَألب ومتَد تُهمرح.  

 

١٣٧ 

١ابَِل جارِ بلَى َأنْهعسنَا الْقُدا تَذَكَّري، لَمكنَا نَب٢. لَساففْصرِ الصلَى شَجنَا عادولَّقْنَا َأعع نَاك٣. ه ينالَّذ َألن
  ."موا لَنَا من تَرانيمِ الْقُدسِرنِّ: "َأسرونَا طَلَبوا منَّا هنَاك َأن نَغَنِّي لَهم، الَّذين عذَّبونَا طَلَبوا منَّا َأن نُطْرِبهم وقَالُوا

يلْصقُ ِلساني بِحنَكي، ِإن ٦! ِإن نَسيتُك يا مدينَةَ الْقُدسِ، تُشَلُّ يميني٥كَيفَ نُرنِّم تَرانيم ربنَا في بِالد غَرِيبة؟ ٤
  . الْقُدسِ علَى َأعظَمِ فَرحيكُنْتُ ال َأذْكُرك، ِإن كُنْتُ ال ُأفَضلُك يا مدينَةَ

يا ٨." اهدموها، اهدموها ِإلَى َأساساتها: "اُذْكُر يا رب ِلبني َأدوم ما فَعلُوه يوم سقُوط مدينَة الْقُدسِ، لَما قَالُوا٧
ي نيًئا ِلمنه ،الكا الْههيرصي مابَِل الَّتينَةَ بدلَنَام هلْتا فَعلَى مع ازِيكبِهِمِ ٩. ج رِبضيو َأطْفَالَك كسمي نيًئا ِلمنه

  .الصخْرةَ
  



  لداود

١٣٨ 

ن َأجِل َأسجد في بيتك الْمقَدسِ، وَأحمد اسمك، م٢. ُأرنِّم لَك قُدام الْعظَماء. َأحمدك يا رب من كُلِّ قَلْبِي١
قَ كُلِّ شَيءفَو كماسو تَكمتَ كَلظَّمع َألنَّك ،كانَتَأمو كتمحي٣. رتَنيقَوي وتَنعشَجي وتَنبَأج ،تُكوعا دلَم.  

٤با ري كوا كَالمعمتَى سضِ ماَألر لُوككُلُّ م كدمحاِل ٥. يمَأعب ونحبسييمظالَل اِهللا عج لَى ٦. اِهللا، َألنوالْم
يدعب نم رِفُهفَيع رتَكَبا الْمعِ، َأماضتَوبِالْم تَمهي نَّهاٍل لَكي٧. عينيتُح نَّكيطُ بِي، لَكحيقَ يالض َأن عم . دتَر كتبِقُو

 كينمبِياِئي، ودَأع بنِّي غَضيعذُني٨. تُنْقاتيي حف هدقَص متَملَى يوالْم .دِإلَى اَألب ومتَد تُكمحر با رفَال . ي
كيدُل يمي، َأنَا عكْنتَتْر.  

  
 مزمور لداود. لقائد المغنين

١٣٩ 

١،با ري يفْتَنرعي وتَنر٢. َأنْتَ اخْتَب قْتي وي فرِفُنيَأنْتَ تَعلمع قْتي وفي، وتاحر . نرِفُ َأفْكَارِي مَأنْتَ تَع
يدعا٣. بيهف يري َأسالَّت قرِفُ كُلَّ الطُّرتَعي، وتفَرِي وِِإقَامس باقا ٤. َأنْتَ تُركُلَّ م لَمَأنْتَ تَع ،ا َأتَكَلَّمَل مقَب

با ري َأقُولُه٥. سنسريَأنْتَ تَحقفَو كدلْتَ يعجامٍ، وقُد نمو اءرو نا٦. ي مهبجا َأعم هذه رِفَتُكعقَ ! ما فَوِإنَّه
ِإن صعدتُ ٨ِإلَى َأين َأهرب من روحك؟ ِإلَى َأين َأذْهب من محضرِك؟ ٧. ِإدراكي، ال َأستَطيع الْوصوَل ِإلَيها

لَو كَانَتْ ِلي َأجنحةٌ ٩! وِإن فَرشْتُ ِلنَفْسي في عالَمِ الْموتَى، فََأنْتَ هنَاك َأيضا! ى السماوات فََأنْتَ هنَاكِإلَ
ضا يدك تَهديني فَهنَاك َأي١٠وطرتُ ِإلَى آخرِ اَألرضِ من الشَّرق، َأو ِإن سكَنْتُ في آخرِ الْبحرِ من الْغَربِ، 

لَكن الظَّالم ١٢." ربما الظَّالم يحجبني، والنُّور الَّذي حوِلي يصير لَيلًا: "ِإن قُلْتُ في نَفْسي١١. ويمينُك تُمسكُني
  .النُّورِال يحجب عنْك شَيًئا، واللَّيَل يضيء كَالنَّهارِ، فَالظَّالم عنْدك كَ

كُلُّ . َأحمدك َألنَّك خَلَقْتَني بِطَرِيقَة راِئعة وبديعة١٤. َأنْتَ خَلَقْتَ تَركيبِي الداخلي، صنَعتَني في بطْنِ ُأمي١٣
ك، لَما صنعتُ في رحمِ ُأمي، وتَكَونْتُ في لَم يكُن كياني مخْفيا عن١٥ْ. وَأنَا َأعلَم هذَا تَماما. َأعماِلك عجِيبةٌ

١٦. الْخَفَاءيننَأنَا جو نَاكيي عَأتْنَأ. ردتَب ِل َأنقَب نا متَهددحو تَابِكي كا في كُلَّهامتَ َأي١٧. كَتَب كَأفْكَار ماللَّه
. حين َأتَيقَّظُ، َأجِد نَفْسي ما زِلْتُ معك. ِإن حاولْتُ َأن َأعدها، فَهِي َأكْثَر من الرمِل١٨! بِشَْأني ثَمينَةٌ، ما َأكْثَرها

١٩مالد كُونفتَس نا منِّي يوا عدعاُب ،ارتَقْتُُل اَألشْر تَكلَي م٢٠! اللَّهبِالشَّر كلَيع ونتَكَلَّمي مِإنَّهكمبِاس ثُونبعيو  .
٢١ونَكقَاوِمي ينالَّذ ضغُأبو ،ونَكهكْري ينالَّذ هِإنِّي َأكْر با راِئي٢٢. يدَأع مهتَبِرَأعا وجِد مهه٢٣. َأكْر ماللَّه

 ِإن كَان في طَرِيقُ سوء، واهدني في طَرِيق وانْظُر٢٤. اخْتَبِرني واعرِفْ قَلْبِي، امتَحنِّي واعرِفْ َأفْكَارِي
ِالْخُلُود.  



  
 مزمور لداود. لقائد المغنين

١٤٠ 

١ الظَّاِلمين ني منارِ، نَجاَألشْر نم با ري يذْنم٢ٍَأنْقوكُلَّ ي برالْح ونيرثيو ،ي قُلُوبِهِمف الشَّر ونربدي ينالَّذ. 
احفَظْني يا رب من قَبضة اَألشْرارِ، نَجني من الظَّاِلمين ٤. َألْسنَتُهم حادةٌ كَالْحية، شفَاههم تَحتَها سم الثَّعابِين٣ِ

  .كَةً في طَرِيقي، ونَصبوا ِلي فَخاَأخْفَى ِلي الْمتَكَبرون مصيدةً، بسطُوا شَب٥. الَّذين يدبرون َأن يوقعوني
اللَّهم يا ربي، يا منْقذي الْقَوِي، َأنْتَ ظَلَّلْتَ رْأسي في يومِ ٧. فَاسمع تَضرعي يا رب." َأنْتَ ِإلَهِي: "ِهللا قُلْت٦ُ

كَةرعال٨. الْمو ،با رارِ يةَ اَألشْرغْبقِّقْ رواال تُحتَكْبِرسِلَئلَّا ي مطَّتَهخ حلَى ٩.  تُنَجع دي رونَنراصحي ينالَّذو
دالْفَاس مهكَالم هِمُؤوس١٠. ر ونجخْرال ي يقةمع ةفْري حي النَّارِ، وفوا فحطْريو ،لْتَهِبم رمج هِملَيقُطْ عسِلي

َأنَا عارِفٌ َأن اَهللا يحكُم بِالْعدِل ١٢. الشَّر يصيد الظَّاِلمين فَيهلكُون. لمفْتَرِين في اَألرضِال بقَاء ِل١١. منْها
  .الصاِلحون يحمدون اسمك، واَألتْقياء يقيمون في محضرِك١٣. ِللْفُقَراء وبِالْحقِّ ِللْمساكينِ

  
 ودمزمور لدا

١٤١ 

١وكعَأد يني حتوص عمسا ،ِإلَي رِعفََأس با ري وكع٢. َأد يدي فَعَأر ينحو ،كامخُورٍ قُدي كَبالتْل صقْبا
اءسالْم انبقُر كََأنَّه ْل ذَِلكقْبا كعِ ِإلَير٣. بِالتَّض،با ري يلَى فَما عارِسح عضشَفَتَي ابفَظْ باحْل ٤.  وعال تَج

هِماتبطَي ني آكُُل ملْنعال تَجو ،ي الشَّرلفَاع عم وءَل السمفََأع ،ِإلَى الشَّر بذنْجقَلْبِي ي.  
، فَكََأنَّه يدهن رْأسي بِالزيت، ورْأسي لَن وِإن كَان يوبخُني. ِإن كَان صاِلح يضرِبني، فَهو يعمُل معي معروفًا٥

هفُضارِ. تَراِل الَْأشْرمَأع دو ضعنِّي َأدلَك٦. و ي كَانكَالم َأن النَّاس لَمعفَي ،ةخْرلَى الصع نم ماُؤهَؤسر حطْري
لَكنِّي َأنْظُر ِإلَيك اللَّهم يا ربي، َأنْتَ ٨. ، تُبعثَر عظَامهم فَوقَ الْقُبورِوكَما تُحرثُ اَألرض وتُشَق٧ُّ. علَى حقٍّ

. احفَظْني من الْفَخِّ الَّذي نَصبوه ِلي، ومن الْمصيدة الَّتي وضعها فَاعلُو الشَّر٩. ملْجِأي، ال تَتْركْني َأموتُ
  . اَألشْرار في شَبكَتهِم، وَأنَا َأسير في َأمانٍيسقُط١٠ُ
  



 صالة. لداود لما كان في المغارة. تعليم

١٤٢ 

١عري ِإلَى اِهللا َأتَضتوخُ، بِصري ِإلَى اِهللا َأصتوبِي٢. بِصتَاعم نع ثُهدُأحو ،ايشَكْو لَه مغْشَى ٣. ُأقَدا يمنْدع
،لَييعي طَرِيقا فا ِلي فَخَأخْفَو مي، َألنَّهاتخَطَو باق٤.  َأنْتَ تُر كَانبِي، ال م تَمهي نى مي فَال َأرينمِإلَى ي َأنْظُر

اسمع ٦." بِي في هذه الْحياةَأنْتَ ملْجِأي ونَصي: "ِإلَيك َأصرخُ يا رب وَأقُوُل٥. َألْجُأ ِإلَيه، وال واحد يسَأُل عنِّي
َأنْقذْني من هذَا السجنِ، فَُأسبح ٧. صراخي َألنِّي تَذَلَّلْتُ جِدا، َأنْقذْني من الَّذين يضطَهِدونَني َألنَّهم َأشَد منِّي

  .لَياسمك، فَيلْتَفَّ حوِلي الصاِلحون، َألنَّك َأحسنْتَ ِإ
  

 مزمور لداود

١٤٣ 

ال تُحاكم عبدك، َألنَّه ال يوجد ٢. َأعنِّي حسب َأمانَتك وصالحك. صغِ ِإلَى تَضرعييا رب اسمع صالتي، وَأ١
كامقُد اِلحص اءياَألح نيام٣ِ. بتَ اَألقْدي تَحقَنحي، سنطَهِدضي ودالْع ينتُ كَالَّذرمٍ، فَصظْلنٍ مجي سي فنعضو ،

مهكْرى ذانْتَهاتوا و٤. ماِئسقَلْبِي يتْ ٥. َأنَا خَاِئفٌ ونَعا صي مف ُأفَكِّرو ،اِلكمُل كُلَّ َأعةَ، فََأتََأميمالْقَد اماَألي َأتَذَكَّر
اكد٦. ي ،كِإلَي يدطُ يسَأبةابِسضٍ يكََأر كطْشَانَةٌ ِإلَيي عنَفْس.  
٧با رِلي ي تَجِباسو رِعي. أَأستتْ قُواحر .ةفْرِإلَى الْح كَالنَّازِِلين يرنِّي ِلَئلَّا َأصع كهجو بجي ٨. ال تَحنكَلِّم

َأنْقذْني من ٩. علِّمني الطَّرِيقَ الَّتي َأسلُكُها، َألنَّي ِإلَيك رفَعتُ نَفْسي. في الصبحِ عن رحمتك، َألنِّي علَيك تَوكَّلْتُ
روحك الصاِلح يهديني في . علِّمني َأن َأعمَل ما يرضيك، َألنَّك َأنْتَ ِإلَهِي١٠. َأعداِئي يا رب، َألنِّي ِإلَيك لَجْأتُ

ضٍ مَأرةتَوِي١١. سبا ري كمِل اسَأج ني منيَأح .يقالض ني منَأخْرِج كالح١٢. بِص طِّمح كتمحِل رَأج نم
كدبي، َألنِّي َأنَا عومَأزِْل خُصاِئي ودَأع.  

  
 لداود

١٤٤ 

هو ِإلَهِي الرحيم، هو قَلْعتي وحصني ومنْقذي ٢. بِعي الْحربتَبارك اُهللا ملْجِأي، يعلِّم يدي الْقتَاَل وَأصا١
يا رب، ما هو اِإلنْسان حتَّى تُفَكِّر فيه؟ وما هو الْبشَرُ حتَّى ٣. وحامي، علَيه تَوكَّلْتُ، وهو يخْضع الشُّعوب ِلي

  .َأيامه كَالظِّلِّ تَزوُل. سان هو كَنَفْخَةاَإلن٤ْتَهتَمَ بِه؟ 



٥خِّناَل فَتُدسِ الْجِبلْمانْزِْل، او كاتاومشُقَّ س با ر٦. يمهزِماهو كامهقْ ساِئي، َأطْلدشَتِّتْ َأعوقًا ورْل بسَأر .
٧اءمالس نم كدي دي. مننَجي وذْنَأنْق اءبي الْغُردَأي نمو ،ةالْغَزِير اهيالْم ن٨ م مينُهميو ،ذْبك مهكَالم ينالَّذ

ورز.  
عبدك يا نَاصر الْملُوك، ويا منْقذَ داود ١٠. اللَّهم، َأعزِفُ لَك ُأغْنيةً جديدةً، َأعزِفُ لَك علَى عود بِعشْرة َأوتَار٩ٍ

فَيكُون بنُونَا في ١٢. َأنْقذْني ونَجني من َأيدي الْغُرباء الَّذين كَالمهم كذْب، ويمينُهم زور١١من السيف الْقَاتِل، 
لُئ مخَازِنُنَا ِإلَى آخرِها من كُلِّ َأنْواعِ الْخَيرِ، تَمت١٣َ. شَبابِهِم كَشَجرٍ نَضرٍ، وبنَاتُنَا كََأعمدة منْحوتَة ِلتَزيينِ قَصرٍ

ال يهاجِمنَا َأحد، وال يْأسرنَا َأحد، وال صراخٌ في . ثيرانُنَا قَوِية١٤ٌ. وتُنْتج غَنَمنَا آالفًا مؤلَّفَةً في مراعينَا
  .ه الْبركَاتُ، هنيًئا ِلشَعبٍ الْمولَى هو ِإلَهههنيًئا ِلشَعبٍ لَه هذ١٥. شَوارِعنَا

  
 لداود. مزمور حمد

١٤٥ 

١ينداآلب دِإلَى َأب كماس حبُأسو ،كلا الْمهَأي ماللَّه كظِّم٢. ُأعيناآلبِد دِإلَى َأب كماس ارِكُأبمٍ، ووكُلَّ ي كحبُأس .
٣نَا عبارلَه وددال ح تُهظَمعبِيحٍ، وقُّ كُلَّ تَستَحسيو يم٤. ظهدعي بِللجِيِل الَّذ الَكمَأع حدمكُلُّ جِيٍل ي . ونخْبِري

كترقُد نة٥َ. عجِيبالْع الَكمُل َأعَأنَا َأتََأمو ،اِئكهبو كدجمو الِلكج نع ثُوندتَح٦. ي اِلكمَأع ةقُو نع ثُوندتَحي
كتظَمبِع َأنَا ُأخْبِرو ،ةيبه٧. الروننِّمري كالحبِصو ،يممالْع كرخَي ونذْكُرا يائمد.  

تُسبحك كُلُّ ١٠. تُه تَشْمُل كُلَّ خَليقَتهربنَا طَيب مع الْكُلِّ، ورحم٩. ربنَا حنُون ورحيم وحليم وكَثير الْحنَان٨ِ
تَّقُونَكي ينالَّذ ارِكُكبيو ،با ري كيقَت١١. خَلكترقُد نع ونتَكَلَّميو ،كلَكَتمالِل مج نع ثُوندتَحرِفَ ١٢. يعِلكَي ي

مالَل وجةَ ويرالْقَد الَكمالْكُلُّ َأعكلَكَتمم داِل١٣. جيِإلَى كُلِّ اَألج ومدي لْطَانُكسو ،دِإلَى اَألب يه لَكَتُكمم.  
١٤ينننْحالْم فَعريو ،رِيناثالْع دنسنَا يب١٥. رهيني حف مهامطَع مقُهزَأنْتَ تَرو ،كِإلَي الْكُلِّ تَنْظُر ونيتَفَت١٦َ. ع ح

يةَ كُلِّ كَاِئنٍ حغْبر تُشْبِعو كد١٧. ياِلهمي كُلِّ َأعف يمحرو ،هقي كُلِّ طُرف اِلحنَا صبِلكُلِّ ١٨. ر نَا قَرِيببر
ربنَا يحفَظُ كُلَّ ٢٠. سمع تَضرعهم وينْقذُهميحقِّقُ رغْبةَ الَّذين يتَّقُونَه، وي١٩. الَّذين يدعونَه، الَّذين يدعونَه بِالْحقِّ
يا كُلَّ الْبشَرِ سبحوا اسمه الْقُدوس ِإلَى َأبد . فَمي ينْطقُ بِتَسبِيحِ اِهللا٢١. الَّذين يحبونَه، ويهلك جميع اَألشْرارِ

يناآلبِد.  
 

١٤٦ 

١دمِهللا الْح .بيسا نَفْسي اَهللا يرِي٢. حماَهللا طُوَل ع حبا. ُأسيتُ حما دِإللَهِي م نِّم٣. ُأر ،اءظَملَى الْعلُوا عال تَتَّك
ذَكُمنْقي َأن رقْدال ي َألنَّه منِ آدلَى ابال ع٤. ووالْي ي ذَِلكابِ، فِإلَى التُّر ودعفَي هوحر جتَخْرهطَطمِ تَنْتَهِي كُلُّ خ.  



٥لَهَأم عضوو ،نَهوع قُوبعي بر كَان نيًئا ِلمنه  ،لَى ِإلَهِهوي الْما ٦فكُلِّ مرِ وحالْبضِ واَألرو اتاومعِ السانص
. ربنَا يطْلقُ سراح الْمسجونين. ين، ويعطي خُبزا ِللْجاِئعينهو ينْصفُ الْمظْلُوم٧. ربنَا يبقَى وفيا ِإلَى اَألبد. فيها
ربنَا يحفَظُ الْغُرباء، ويسند الْيتيم ٩. ربنَا يحب الصاِلحين. ربنَا يرفَع الْمنْحنين. ربنَا يفْتَح عيون الْعمي٨ِ

ِهللا . يا مدينَةَ الْقُدسِ، هو ربك ِإلَى كُلِّ اَألجياِل. ربنَا يملك ِإلَى اَألبد١٠.  ولَكنَّه يخَيب سبِيَل اَألشْرارِواَألرملَةَ
دمالْح.  
 

١٤٧ 

١دمِهللا الْح .بنَاسمو بطَيو لْوِإللَهِنَا ح يمن٢. التَّردي منبنَا يبربِهشَع نع ينينْفَل الْمشَم عمجيسِ، وينَةَ الْقُد .
ربنَا عظيم، ٥. يحصي عدد النُّجومِ، ويدعوها كُلَّها بَِأسماء٤. قَلْبهم مكْسور، ويضمد جروحهم يشْفي الَّذين٣

دبِال ح همفَهةٌ، ويمظتُه عقُووض٦ِ. ودِإلَى اَألر اراَألشْر حطْريو ،اءعدالْو دنسنَا يبر . 
يغَطِّي السماء بِالسحابِ، ويعطي اَألرض مطَرا، وينْبِتُ الْعشْب ٨. ِهللا بِالْحمد، اعزِفُوا ِإللَهِنَا علَى الْعود غَنُّوا٧

ال يسر بِقُوة الْخَيِل، وال تُرضيه ١٠. لْبهاِئم طَعامها، وكَذَِلك صغَار الْغربانِ حين تَصرخُيرزقُ ا٩. علَى الْجِباِل
  .بْل يرضى اُهللا عنِ الَّذين يتَّقُونَه ويرجون رحمتَه١١. سرعةُ ساقَي الرجِل

١٢حبينَةَ الْسدا مسِي اَهللا يينَةَ الْقُددا مي كبي رحبسِ، س١٣. قُديكف كبشَع كاربينَةً، وتم كابوَل َأبعج َألنَّه .
فْرشُ ي١٦. يصدر َأمره ِإلَى اَألرضِ، وكَلمتُه تَجرِي بِسرعة١٥. يجعُل حدودك آمنَةً، ويشْبِعك بَِأفْخَرِ الطَّعام١٤ِ
يرمي الْبرد كَالْحصا، ومن يقفُ َأمام زوبعة جليد من عنْده؟ ١٧. صقيع كَالرمادلْج كَالصوف، ويذَري الالثَّ
١٨اهييُل الْمفَتَس هاحُل رِيسرا، يهيبذفَي هرَأم ردصي ثُم.  
١٩ تَهمكَل نلعيبِهِلشَع هكَامَأحو هاِئضفَرو ،قُوبعي ينا ٢٠. ِلبفْهرعي لَمو ،الطَّرِيقَة هذى بِهةً ُأخْرْل ُأمامعي لَم

هكَامَأح .دمِهللا الْح.  
  

١٤٨ 

١دماِلي. ِهللا الْحي اَألعف وهحبس ،اتاومالس وا اَهللا منحب٢. سحبس هالِئكَتا كُلَّ مي وهحبس ،هالِئكَتا كُلَّ مي وه
ةاِئيم٣. السشْرِقَةومِ الْما كُلَّ النُّجي يهحبس ،را قَموي سا شَمي يهحبا ٤. ستُها َأييو ،اتاوملَى السا َأعي يهحبس

اتاومقَ السي فَوالَّت اهي٥. الْمرِها بَِأمي خَلَقَهالَّذ واِهللا، فَه محِ اسبِلتُس ،هذا ٦. كُلُّ هدا حلَه َأقَامو ،دا ِإلَى اَألبتَهثَبو
اهدال تَتَع.  

٧يطَاتحاقَ الْمما َأعيرِ، وحوشَ الْبحا وضِ ياَألر ني اَهللا محب٨. سوا اَهللا َأيحبس الثَّلْجو ،درالْبقُ ورها الْب
،ابحالسو  ،هرنَفِّذَةُ َأمفَةُ الْماصالْع يحالرزِ، ٩وكُلُّ اَألرو رثْمالْم رالشَّجالتِّالُل، واُل والْجِبكُلُّ ١٠ووشُ وحالْوو



 ،ورفُ والطُّياحوالزاِئمِ، وه١١الْبضِ واألر لُوكمضِ، وكَّامِ اَألركُلُّ حو اءظَمالْعمِ، و١٢كُلُّ اُألم انوالشُّب
. ه قَد تَعالَى اسمه وحده وجاللُه فَوقَ اَألرضِ والسماواتسبحوا اسم اِهللا، َألن١٣َّ والشَّاباتُ، والشُّيوخُ واَألطْفَاُل،

  .ِهللا الْحمد. رِمه كُلُّ اَألتْقياء، كُلُّ بني يعقُوب الشَّعب الْمقَرب ِإلَيهيعطي شَعبه ملكًا يك١٤ْ
 

١٤٩ 

١دمةً غَنُّوا. ِهللا الْحيددةً جيِهللا ُأغْن .اءيفَِل اَألتْقحي مف وهحب٢. س قُوبعنُو يب حفْرنُيب تَهِجبيو ،هِمسِ و بِخَاِلقالْقُد
هِمكل٣. بِمودالْعفِّ ولَى الدع زِفُونعيقْصِ، وبِالر همون اسحبس٤. ي جتَوي وهو ،بِهشَع نع يضاَهللا ر َألن

سبِيح اِهللا علَى َأفْواههِم، وسيفٌ بِحدينِ ت٦َ. يفْرح اَألتْقياء بِهذَا الشَّرف، ويرنِّمون في فراشهِم٥. الْودعاء بِالنَّصرِ
يهِمدي َأي٧. فوبوا الشُّعباقعيمِ، واُألم نوا ممنْتَق٨. ِلكَي ي نم ودبِقُي مهاءظَمعِل، والسبِالس ملُوكَهم وندقَيي

يددكْتُو٩. حالْم اءبِهِمِ الْقَض نْزِلُونيب .تَّقُونَهي يناُهللا كُلَّ الَّذ كْرِميو .دمِهللا الْح.  
 

١٥٠ 

١دمِهللا الْح .هسقْدي موا اَهللا فحبس .هترا بِقُدهنَعي صالَّت اءمي السف وهحب٢. س ،ةيرالْقَد اِلهملَى َأعع وهحبس
سبحوه بِدفٍّ ورقْصٍ، سبحوه ٤. سبحوه بِصوت الْبوق، سبحوه بِربابٍ وعود٣. اِئقَةسبحوه علَى عظَمته الْفَ

  .دِهللا الْحم. كُلُّ ما فيه نَسمةٌ ِليسبِح اَهللا٦. سبحوه بِنَاقُوسٍ يدوي، سبحوه بِنَاقُوسٍ يصدح٥. بَِأوتَارٍ ومزمارٍ
  


