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  دعاء للنبي موسى

٩٠ 

َأنْشَْأتَ الْجِباَل، َأو كَونْتَ اَألرض والْعالَم، من اَألزِل ِإلَى اَألبد  قَبَل ما٢. َأنْتَ يا رب ملْجُأنَا في كُلِّ اَألجياِل١
َألْفُ سنَة في عينَيك كَيومِ ٤." ارجِعوا يا بني آدم ِإلَى التُّرابِ: "ان ِإلَى التُّرابِ وتَقُوُلتُرجِع اِإلنْس٣. َأنْتَ اُهللا

حِ ينْبتُ في الصب٦تَجرفُ النَّاس فَيزولُون كَالْحلْمِ عنْد الصباحِ، وكَعشْبٍ ٥. عبر، َأو كَجزء من اللَّيِل َأمسِ الَّذي
 .وينْمو، وعنْد الْمساء يجِفُّ ويذْبُل

فَتَنْقَضي َأيامنَا في ٩. جعلْتَ آثَامنَا قُدامك، وذُنُوبنَا الْخَفيةَ ظَاهرةً عنْدك٨. غَضبك َأفْنَانَا، وسخَطُك َأرعبنَا٧
قَد نَعيشُ سبعين سنَةً، َأو ثَمانين ِإن كُنَّا َأشداء، ومعظَمها تَعب وحزن، ١٠.  بِآهةغَيظك الشَّديد، وتَنْتَهِي سنينَا
 علِّمنَا َأن١٢من يعرِفُ شدةَ غَضبِك؟ من يعرِفُ الرعب الَّذي يسببه غَيظُك؟ ١١. وتَمر سريعا مرور الطَّيرِ

  .نَحسب َأيامنَا، فَتَدخَُل الْحكْمةُ ِإلَى قُلُوبِنَا
١٣با ري جِعرا !كبِيدلَى عقْ عتَى؟ َأشْفكُلَّ ١٤. ِإلَى م تَهِجنَبحٍ وفَ بِفَرتفَنَه ،كتمحر نحِ مبي الصنَا فَأشْبِع
َأظْهِر صنيعك ١٦. مِ الَّتي فيها َأذْلَلْتَنَا، وبِمقْدارِ السنين الَّتي رَأينَا فيها الشَّقَاءَأبهِجنَا بِمقْدارِ اَأليا١٥. َأيامنَا

يهِمنِلب اللَكجو ،كبِيد١٧. ِلعَل َأيمم، عينَا، نَعَل َأيدمفَظْ لَنَا عاحنَا، ولَى ِإلَهوا الْمهنَا َأيلَيع مَأنْعفَظْهينَا احد.  
 

٩١ 

َأنْتَ ملْجِأي وحصني وِإلَهِي الَّذي َأتَوكَُّل : "َأقُوُل ِلربي٢. الَّذي يسكُن في ستْرِ الْعلِّي، يرتَاح في ظلِّ الْقَدير١ِ
هلَيع".  
٣كلهِأ الْمبالْو نمو ،اديفَخِّ الص نم يكنَجنَا يبي٤. رتَمتَح هتحنتَ َأجتَحو ،ظَلِّلُكي هبِرِيش . كستُر يه انَتُهَأم

كعردارِ، ٥. وي النَّهف يرطمٍ يهس نال مِل، وِل اللَّيوه ن٦فَال تَخَافُ م نال مي الظَّالمِ، وي فْأتٍأ يبو نال مو
ي الظُّهف كلتُه ةيل٧. رِبوءس كسمَأنْتَ ال يو ،ةُ آالفشْرع كينمي نعَألْفٌ، و بِكانج  نقُطُ عسفَقَطْ ٨. ي تَنْظُر

  .بِعينَيك، وتَرى عقَاب اَألشْرارِ
٩ ،اكمح يللْتَ الْععج ِإن ،َأكلْجلْتَ اَهللا معج ال ت١٠َِإنو ،شَر كيبصال يككَنسم نةٌ ميبصم ١١. قْتَرِب َألنُّه

. علَى َأيديهِم يحملُونَك، فَال تَصدم رِجلَك بِحجر١٢ٍ. يوصي مالِئكَتَه بِك ِليحرسوك في كُلِّ خَطْوة تَخْطُوها
١٣الثُّعِل ولَى الشِّبى، تَطَُأ عاَألفْعو دلَى اَألسع وسانِتَدب.  



. في الضيق َأنَا معك. تَدعوني فََأستَجِيب لك١٥. تَعرِفُني ُأنَجيك َألنَّك تُحبني، َأحميك َألنَّك: "ويقُوُل اُهللا١٤
كُأكْرِمو ذُكي١٦. ُأنْقاتنَج ُأرِيكرٍ طَويٍل، ومبِع كُأشْبِع". 
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٩٢ 

١ميلا الْعهَأي كمتَِّل السنُر َأناَهللا، و دمنَح لَى َأن٢. ا َأحكانَتِل بَِأمي اللِّيفو ،كتمححِ بِربي الصف لَى ٣. ُأخْبِرع
  .َأنْغَامِ عود بِعشْرة َأوتَارٍ، وربابٍ جميِل اَأللْحانِ

! وما َأعمقَ َأفْكَارك! ما َأعظَم َأعمالَك يا رب٥. صنيعك، َأهتفُ بِفَرحٍ بَِأعماِل يديكَألنَّك يا رب فَرحتَني ب٤ِ
يهلكُون ِإلَى ِإن زها اَألشْرار كَالْعشْبِ، ونَجح كُلُّ فَاعلي الشَّر، فَِإنَّهم ٧. الْغَبِي ال يعرِفُها والْجاهُل ال يفْهمها٦

داَألب. 
٨دِإلَى اَألب يلع با ر٩. َأنْتَ يكُونلهي اُؤكدَأع ،ا ربي اُؤكدَأع .لي الشَّركُلُّ فَاع ددتَبا ١٠. ييي قَولتَنعج

 هزِيمةَ مبغضي، وسمعتُ بُِأذُنَي هزِيمةَ خُصومي رَأيتُ بِعينَي١١. كَالثَّورِ الْوحشي، ودهنْتَني بِزيت منْعشٍ
  .اَألشْرارِ

يثْمرون ١٤. الْمغْروسون في بيت اِهللا يزهرون في ديارِ ربنَا١٣. الصاِلح يزهو كَالنَّخْلَة، وكََأرزِ لُبنَان ينْمو١٢
يبِ، وي الشَّيتَّى فحةارنَضو ةديج ةحي صف ١٥. ظَلُّونيهف ال شَري، وتخْرص وه ،اِلحاَهللا ص بَِأن ونخْبِري. 

  
 

٩٣ 

 الْبدء، من عرشُك ثَابِتٌ من٢. ثَبتَ الْكَون، فَال يتَزعزع. لَبِس اُهللا الْقُدرةَ وتَسلَّح بِها. ملَك اُهللا ولَبِس الْجالَل١
اُهللا الْعلي ٤. رفَعت الْبِحار يا رب، رفَعت الْبِحار صوتَها، رفَعت الْبِحار َأمواجها الْعاتية٣َ. اَألزِل َأنْتَ اُهللا

اِئجرِ الْهحاجِ الْبوَأم نى مَأقْو ،ةالْغَزِير اهيالْم توص نى مَأقْوا ٥. ةي دِإلَى اَألب سقَدم تُكيثَابِتَةٌ، وب كاِئضفَر
بر.  
 

٩٤ 

ِإلَى ٣. قُم يا ديان اَألرضِ، عاقبِ الْمتَكَبرِين علَى َأعماِلهِم٢. َأيها الْمولَى اِإللَه الْمنْتَقم، َأيها اِإللَه الْمنْتَقم َأشْرِق١ْ
تَى يتَى؟م؟ ِإلَى مبا ري اراَألشْر حرم  



يقْتُلُون ٦. يسحقُون شَعبك يا رب، يضطَهِدون نَصيبك٥. الشَّر يتَكَلَّمون داِئما بِوقَاحة ويفْتَخرون كُلُّ فَاعلي٤
يمتالْي ونطِّمحيو ،الْغَرِيبلَةَ ومقُولُو٧. اَألريى: "نراِلي. اُهللا ال يبال ي قُوبعي بر". 

صانع اُألذُنِ َأال يسمع؟ وخَاِلقُ الْعينِ َأال يرى؟ ٩ويا جهاُل متَى تَعقلُون؟ ! افْهموا َأيها اَألغْبِياء بين الشَّعب٨ِ
١٠الْب لِّمعم؟ وباقعمِ َأال ياُألم بَؤد؟ ملَمعة١١ٌشَرِ َأال يها تَافَأنَّه لَمعيالنَّاسِ، و رِفُ َأفْكَارعاُهللا ي.  
١٢كتشَرِيع نم هلِّمتُعو ،با ري هبتَُؤد نيًئا ِلمنة١٣ٌ. هفْريرِ حِللشِّر فَرتُح ِإلَى َأن ،وءامِ السَأي نم هِلتُرِيح .
يرجِع الْعدُل ويكُون َأساسا ِللْقَضاء، ويتْبعه كُلُّ من قُلُوبهم ١٥.  ال يرفُض شَعبه، وال يتْرك نَصيبهَألن اَهللا١٤
 نَصيرِي، لَسكَنْتُ في لَو لَم يكُنِ اُهللا١٧من يقُوم معي علَى اَألشْرارِ؟ من يقفُ معي ضد فَاعلي اِإلثْمِ؟ ١٦. نَقيةٌ

ِإن مَألت الْهموم قَلْبِي، تَعزِياتُك تُنْعشُ ١٩. لَكن رحمتَك يا رب تَسندني." زلَّتْ قَدمي: "قُلْت١٨ُ. صمت الْقَبرِ
  .نَفْسي
يجتَمعون معا ضد الصاِلحِ، ويحكُمون ٢١ء بِقَوانينه؟ هْل يتَحالَفُ معك الْحاكم الْفَاسد، الَّذي يجلب الشَّقَا٢٠

رِيءلَى الْبع توا٢٢. بِالْمهُأ ِإلَيي َألْجةُ الَّتخْرالص وي، وِإلَهِي هنصح واَهللا ه ن٢٣. لَك ،لَى ذُنُوبِهِمع ازِيهِمجي
مهبِ شرببِس مكُهلهيالْ. ومكُهلهنَا يلَى ِإلَهوم.  

 

٩٥ 

َألن الْمولَى هو اِإللَه ٣. نَْأتي قُدامه بِحمد، ونُسبحه بِالتَّرتيِل٢. ِهللا، نَهتفُ ِلملْجِأنَا ومنْقذنَا تَعالَوا نُغَنِّي بِفَرح١ٍ
قَ كُلِّ اآلِلهفَو الْكَبِير كلالْم ،يمظالْع٤. ةاِل لَهالْجِب ممقضِ، واقُ اَألرمَأع هدي ي٥. ف لَهو ،هنَعَألنَّه ص رحالْب لَه

  .اَألرض َألن يده عملَتْها
. رعاه، غَنَمه الَّتي يعتَني بِهاَألنُّه هو ِإلَهنَا، ونَحن شَعبه الَّذي ي٧. تَعالَوا نَسجد ونَركَع لَه، نَعبد اَهللا خَاِلقَنَا٦

 ،موالْي تَهووا صعم٨اس ،اءرحي الصةَ فسم نْدع ومالْي ذَِلك لْتُما فَعةَ، كَمرِيبم نْدع لْتُما فَعكَم كُموا قُلُوبال تُقَسو
٩عي، منُونتَحامو اُؤكُمي آبنرا اخْتَباِليلَمما َأعَأور منَة١٠ً.  َأنَّهس ينعبالْجِيِل َأر لَى ذَِلكتُ عبقُلْتُ. فَغَضو" : ِإن

  .ِلذَِلك َأقْسمتُ في غَضبِي، َأنَّهم لَن يدخُلُوا ِإلَى راحتي١١." قَلْب هذَا الشَّعبِ ضالٌّ، وهم ال يعرِفُون طُرقي
  
  
 

٩٦ 

. غَنُّوا ِهللا، سبحوا اسمه، بشِّروا بِنَصرِه يوما بعد يوم٢ٍ. ِهللا ُأغْنيةً جديدةً، غَنِّي ِهللا يا كُلَّ اَألرضِ اغَنُّو١
٣ةجِيبالْع اِلهمَأع نوبِ عكُلِّ الشُّع نيبو ،الِلهج نمِ عاُألم نيوا ب٤. َأخْبِرظاَهللا ع َألن ،هحبنُس قُّ َأنتَحسيو يم



ةقَ كُلِّ اآلِلهفَو وه وبه٥. ماتاومالس نَعي صو الَّذا اُهللا فَهَأم ،نَامَأص يمِ هاُألم ةكُلَّ آِله ٦. َألن اءهالْب
هسقْدي ماُل فمالْجةُ والْقُو ،رِهضحي مالُل فالْجو.  

٧واقَدةَ مالْقُوالَل ووا ِهللا الْجمضِ، قَدوبِ اَألرا كُلَّ شُع٨. ِهللا يهميقُ بِاسلي يالَل الَّذوا ِهللا الْجمانًا . قَدباتُوا قُره
ارِها ِإلَى ديالَوتَع٩. وهِيالْب وسالْقُد ووا اَهللا فَهدبا . اعي رِهضحي مي فشتَعضِارم١٠ِ! كُلَّ اَألراُألم نيلُوا بقُو :

ِلتَفْرحِ السماواتُ، وتَبتَهِجِ اَألرض، ويهتف ١١." ملَك اُهللا، ثَبتَ الْكَون فَال يتَزعزع، يحاكم الشُّعوب بِالْحقِّ"
 ،هلاخا بِدكُلُّ مو رحك١٢ُالْبقُْل ولَِّل الْحتَهيو ةرِ الْغَابكُلُّ شَج نِّمريو ،يها في١٣لُّ مْأتي نَا َألنَّهبر امي . َأمْأتي

هانَتَأم بسح وبالشُّعِل ودبِالْع الَمالْع ماكحي ،ضاَألر ماكحِلي.  
 

٩٧ 

السحاب والضباب حولَه، الصالح والْعدُل قَاعدةُ ٢. زر كُلُّهاِلتَبتَهِجِ اَألرض، وتَفْرحِ السواحُل والْج. ملَك اُهللا١
هشر٣. علَهوح هاءدرِقُ َأعتَحو ،هامقُد قُ النَّارش٤ُ. تَنْطَلتَعتَرو ضى اَألرتَر ،نالْكَو وقُهرب ير٥. تُن تَذُوب

  .السماواتُ تُحدثُ بِصالحه، وتَرى كُلُّ الشُّعوبِ جاللَه٦. لشَّمعِ، قُدام رب اَألرضِ كُلِّهاالْجِباُل قُدام اِهللا كَا
س وتَفْرح، تَسمع الْقُد٨. اُسجدوا لَه يا كُلَّ اآلِلهة. يخْجُل كُلُّ من يعبدون التَّماثيَل، الَّذين يفْتَخرون بِاَألصنَام٧ِ

با ري ككَامبِ َأحبوذَا بِسهي ندم تَهِج٩. تَببا رضِ يلَى كُلِّ اَألرع يلَأنْتَ الْع قَ كُلِّ . َألنَّكفَو يلَأنْتَ الْع
ةاآلِله.  
١٠وا الشَّرهكْراَهللا، ا ونبتُح نا مي .بِيداةَ عيفَظُ ححاُهللا يمذُهنْقارِ ياَألشْر دي نمو ،اءيفاَألو شْرِقُ ١١. هي النُّور

  .افْرحوا بِاِهللا َأيها الصاِلحون، وسبحوا اسمه الْقُدوس١٢. علَى الصاِلحِ، والْفَرح ِلمن قُلُوبهم نَقيةٌ
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٩٨ 

َأعلَن اُهللا نَصره، وكَشَفَ ٢. َأحرز النَّصر بِيمينه، بِذراعه الْمقَدسة. ةً، َألنَّه صنَع عجاِئبِهللا ُأغْنيةً جديد غَنُّوا١
هالحص نمِ عونِ اُألميع امضِ ن٣َ. َأماَألر اءَأنْح يعمَأتْ جاِئيَل، رري ِإسنِلب انَتَهَأمو تَهمحر ِإلَهِنَاذَكَر رص.  

ِهللا علَى الْعود، علَى الْعود وبِصوت نَشيد،  اعزِفُوا٥. ِهللا يا كُلَّ اَألرضِ، هلِّلُوا ورنِّموا واعزِفُوا اهتفي٤
٦كلنَا الْمبر امفُوا َأمتيرِ، اهالنَّف توصو اقوك٧ُ. بِاَألبو رحالْب فتهاِليهكَّانكُلُّ سا ونْيالد ،هلاخلُّ ما بِد .
َأمام اِهللا، َألنَّه يْأتي ِليحاكم اَألرض، يحاكم الْعالَم بِالْعدِل ٩وتُصفِّق اَألنْهار بِاَأليادي، وتُغَنِّي الْجِباُل معا، ٨

  .والشُّعوب بالْحقِّ
  



  
  

٩٩ 

اُهللا عظيم في الْقُدسِ، ٢. جلَس علَى عرشه فَوقَ الْمالِئكَة الْمقَربِين، فَتَرتَجِفُ اَألرض. رتَعد اُألممملَك اُهللا فَت١َ
َأنْتَ َأقَمتَ . لْعدَلالْملك قَدير ويحب ا٤. هو قُدوس. يسبحون اسمك الْعظيم الْمهوب٣. هو علي فَوقَ كُلِّ اُألممِ

قُوبعي يف الحالصَل ودلْتَ الْعمعقَّ، والْح.  
٥هيمقَد نْددوا عجاسنَا، وِإلَهنَا وبوا رظِّمع .وسقُد و٦. ه نوِئيُل ممص كَانو ،ارِهبَأح نم ونارهى ووسم كَان

مبِاس ونعدي ينالَّذه .ملَه ابتَجا اَهللا فَاسوعاب٧ِ. دحالس ودمي عف مهي . كَلَّمبِالفراِئضِ الَّتو اِلهلُوا بَِأقْومع
ما لَهطَاهل٨َ. َأعع متَهاقَبع َأنَّك عا، مغَفُور مكُنْتَ لَهو ،متَ لَهبتَجنَا، َأنْتَ اسلَى ِإلَهوا الْمهَأياِلهِمَأفْع وءى س .

٩وسنَا قُدلَى ِإلَهوالْم سِ، َألنقَدالْم هلبي جوا فدجاسنَا، وِإلَهنَا وبوا رظِّمع.  
  

 مزمور حمد

١٠٠ 

هو صنَعنَا، . ا َأن الْمولَى هو اُهللاعلَمو٣. اعبدوا اَهللا بِفَرحٍ، تَعالَوا قُدامه مرنِّمين٢. ِهللا يا كُلَّ اَألرضِ اهتفي١
لَه نا. نَحاهعري يالَّت هغَنَمو ،هبشَع نبِيح٤ِ. نَحبِالتَّس هاريدو ،دمبِالْح هابوخُلُوا َأباد . ،هموا اسحبسو وهدمحا

  .بد، وَأمانَتَه ِإلَى كُلِّ اَألجياِلَألن اَهللا طَيب، ورحمتَه تَدوم ِإلَى اَأل٥
  

 مزمور لداود

١٠١ 

١با ري كحبُأس ،ِلكدعو كتمحر ن٢. ُأغَنِّي عاةيي الْحاٍل فكَمقٍُّل وبِتَع لُكَأس . عاِل مبِالْكَم لُك؟ َأسي ِإلَيتَى تَْأتم
َأطْرد عنِّي كُلَّ منْحرِف الْقَلْبِ، ٤. َأكْره الضالَل، ال عالقَةَ ِلي بِه. ا رديًئا قُدام عينَيال َأضع َأمر٣. َأهِل بيتي

بْل ٦. منْتَفخُِأسكتُ من يغْتَاب اآلخَرِين، وال َأحتَمُل صاحب الْعينِ الْمتَكَبرة والْقَلْبِ ال٥ْ. وال َأتَعامُل مع الشِّريرِ
ال يسكُن غَشَّاشٌ في ٧. َأخْتَار َأصحابِي من ُأمنَاء اَألرضِ ِليسكُنُوا معي، وخُدامي من الَّذين يسلُكُون بِالْكَماِل

ي الْبِالد، وَأمحو من مدينَة اِهللا كُلَّ صباحٍ َأقْضي علَى جميعِ اَألشْرارِ ف٨. دارِي، وال يقفُ كَذَّاب في محضرِي
  .كُلَّ فَاعلي اِإلثْمِ

  



 دعاء مسكينٍ انهارت عزيمته وقدم شكواه هللا

١٠٢ 

١كُل ِإلَيصي ياخرتَ صلَي ،با راِئي يعد عمس٢. ايقمِ الضوي ينِّي فع كهجو بجال تَح . ينح ِلي ُأذُنَك بقَر
قَلْبِي مرِيض ٤. َألن َأيامي تَفْنَى كَالدخَانِ، وعظَامي تَحتَرِقُ كََأنَّها جمر متَّقد٣. واستَجِب ِلي َأسرِع. دعوكَأ

 .ومن شدة نَحيبِي َأصبحتُ جِلْدا علَى عظْم٥ِ. ويابِس كَالْعشْبِ، حتَّى نَسيتُ َأن آكَُل طَعامي
طُوَل الْيومِ ٨. َأنَا كَعصفُورٍ وحيد علَى السطْحِ. َأسهر اللَّياِلي٧. َأنَا كَغُرابٍ في الْبرِية، كَبومة في الْخَراِئب٦ِ

بِسببِ غَضبِك ١٠ابِي بِدموعي، َأكَلْتُ الرماد كَالْخُبزِ، ومزجتُ شَر٩. يهزُأ بِي َأعداِئي، يشْتُمونَني ويلْعنُونَني
نْفي بِعتَنيمري وتَنفَعر َألنَّك ،يدشْب١١ِ. الشَّدتُ كَالْعبِسارِ، َأنَا يرِ النَّهي آخلٍّ فوُل كَظي تَزامَأي.  

١٢ككْرذو ،دِإلَى اَألب كشرلَى عع اِلسج فَِإنَّك ،با را َأنْتَ ياِلأميقَى ِإلَى كُلِّ اَألجب١٣.  ي محتَرو َأنْتَ تَقُوم
سالْقُد .اناَألو ا، آنَأفَ بِهقْتُ ِلتَرالْو اءا١٤. جابِهتَّى بِتُرح ونتَمهيتَها، وارجتَّى حح ونبحي كبِيدع .
١٥اللَكضِ جاَألر لُوككُلُّ م ابهياِهللا، و مسا م١٦. فَتَخَافُ اُألمالِلهي جف رظْهيو ،سي الْقُدنباَهللا ي َألن .
١٧مهاءعد رتَقحال يو ،ينومرحالْم اءعتُ ِإلَى دلْتَفي.  
َأطَلَّ اُهللا من مقْدسه في "١٩: ن سيولَدون فيما بعد يسبحون اَهللا ويقُولُونيكْتَب هذَا ِللْجِيِل الْقَادمِ، والَّذي١٨

." ِليسمع َأنين الْمساجِينِ، ويطْلقَ سراح الْمحكُومِ علَيهِم بِالْموت٢٠اَألعاِلي، من السماء نَظَر ِإلَى اَألرضِ، 
  .عنْدما تَجتَمع الشَّعوب والْمماِلك معا ِلتَعبد اَهللا٢٢. ا اسم اِهللا في الْقُدسِ، ويخْبِروا بِتَسبِيحه هنَاكفَيعلنُو٢١
ي في نصف يا ِإلَهِي، ال تَنْزِعن: "فََأقُوُل٢٤. َأضعفَ قُوتي وَأنَا في نصف الطَّرِيق، قَصر َأيام حياتي٢٣

هي تَفْنَى ٢٦َأنْتَ في الْبدء َأسستَ اَألرض، والسماواتُ هي عمُل يديك، ٢٥. َأنْتَ الْباقي ِإلَى اَألبد. عمرِي
بلَى الثَّوبا يلَى كَمقَى، كُلُّها تَبَأنْتَ تَبو .رفَتَتَغَي اءا كَرِدرها َأ٢٧. تُغَيال تَنْتَهِيَأم نُوكسو ،رال تَتَغَيو ومنْتَ فَتَد .

٢٨رِكضحي متُ فثْبي ملُهنَسانٍ، وي َأمف كُنُونسي كبِيدع نَاءَأب".  
  

 لداود

١٠٣ 

١وسالْقُد هماس ارِكي بانيا كُلَّ كيي، وا نَفْسي اَهللا يارِكا نَف٢ْ. بي اَهللا يارِكبهنَاتسكُلَّ ح يال تَنْسي، و٣. س وفَه
يمُألني بِالْخَيرِ ٥. ينْقذُني من حفْرة الْموت، ويتَوجني بِالرحمة والرْأفَة٤. يغْفر كُلَّ ذُنُوبِي، ويشْفي كُلَّ َأمراضي
  .طُوَل عمرِي، فَيعود ِلي شَبابِي كَالْنَّسرِ

٦ينظْلُومَل ِلكُلِّ الْمدالْعقَّ وُل الْحمع٧. اُهللا يالَهماِئيَل َأعري ِإسنفَ برعو ،قَهى طُروسفَ مر٨. ع انمحاُهللا ر
 يعاملُنَا حسب ذُنُوبِنَا، وال ال١٠. ال يتَّهِم داِئما، وال يدوم غَضبه ِإلَى اَألبد٩. رحيم، اُهللا حليم ومحب جِدا



. كَما َأن السماء َأعلَى من اَألرضِ جِدا، رحمتُه علَى الَّذين يتَّقُونَه عظيمةٌ جِدا١١. يجازِينَا حسب آثَامنَا
. طفُ اَألب علَى َأوالده، يعطفُ اُهللا علَى من يتَّقُونَهكَما يع١٣. كَبعد الشَّرق عنِ الْغَربِ، َأبعد عنَّا معاصينَا١٢
١٤ابَأنَّنَا تُر ذْكُرينَا، وانيفَ كعارِفٌ ضع قِْل١٥. َألنَّهالْح ةرهثَْل زم رهزشْبِ، يكَالْع هامَأي ان١٦. فَاِإلنْس ثُم

َأما رحمةُ اِهللا فَتَدوم ِإلَى اَألبد ِلمن يتَّقُونَه، وصالحه َألوالد ١٧. ُل وال يبقَى لَه ذكْرتَهب علَيه الريح، فَيزو
 ،مهالدا١٨َأولُوا بِهمعِلي اهايصو ونذْكُريو ،هدهع فَظُونحي نِلم.  

بارِكُوا اَهللا يا مالِئكَتَه، َأيها اَألبطَاُل اَألقْوِياء، يا من ٢٠. كُه فَوقَ الْكُلِّاُهللا ثَبتَ عرشَه في السماء، ومل١٩ْ
هكَالم ونيعتَطو هرَأم ٢١. تُنَفِّذُونيَئتَهشم لُونميع ينالَّذ هاما خُدةَ، ياِئيمالس الِئكَتَها مارِكُوا اَهللا يار٢٢ِ. بكُوا ب

هلْطَانتَ سكَانٍ تَحي كُلِّ مف هخْلُوقَاتا كُلَّ مي. اَهللا يا نَفْسي اَهللا يارِكب.  
 

١٠٤ 

لَبِستَ النُّور كَثَوبٍ، ونَصبتَ ٢. لَبِستَ الْبهاء والْجالَل! ما َأعظَمك يا ربي وِإلَهِي. بارِكي اَهللا يا نَفْسي١
اومالسةمكَخَي ٣. اتاهيلَى الْمال عي الْعف كارتَ دفَعر .ةً لَككَبرم ابحلْتَ السعيحِ. جالر ةحنلَى َأجتَ عبكر .

. مكَانها َأبداَأسستَ اَألرض علَى قَواعدها، فَال تُزاح من ٥. صنَعتَ مالِئكَتَك رِياحا، وخُدامك لَهِيب نَار٤ٍ
. لَكنَّها هربتْ من تَوبِيخك، وفَرتْ من صوت رعدك٧طَلَعت الْمياه فَوقَ الْجِباِل، . غَطَّيتَها بِالْمحيطَات كَثَوب٦ٍ
٨ي عكَانِ الَّذانِ، ِإلَى الْميلَتْ ِإلَى الْوِدنَزاِل، وتْ ِإلَى الْجِبدعاصلَه نْتَه٩. ي تُغَطِّي فَلَن ،اهدا ال تَتَعدا حتَ لَهعضو

  .اَألرض مرةً ُأخْرى
منْها تَشْرب كُلُّ الْوحوشِ، وتَروِي حمير الْوحشِ ١١. َأنْتَ تُفَجر ينَابِيع الْمياه، فَتَجرِي َأنْهارا بين الْجِباِل١٠

َأنْتَ تَسقي الْجِباَل من سماِئك، تُشْبِع ١٣. بِالْقُربِ منْها تُعشِّشُ طُيور السماء، وتُغَنِّي بين اَألغْصان١٢ِ. عطَشَها
كاددِإم نم ضِل١٤. اَألر انا اِإلنْسلَهمتَعسِلي اتورالْخُضاِئمِ، وهِللْب شْبَأنْتَ تُنْبِتُ الْع نم هاملَى طَعَل عصحي

يرتَوِي شَجر ١٦. َأنْتَ تُعطيه خَمرا تُفَرح قَلْبه، وزيتًا يجعُل وجهه مشْرِقًا، وخُبزا يسند بِه قَلْبه١٥. اَألرضِ
نَاني لُبف هسي غَرالَّذ زلَى، اَألرو١٧. الْمصشِّشُ الْعتُع يهفتَهيي الْلَّقْلَقُ بنبوِ يري السفو ،اَل ١٨. افيري الْجِبف

  .الْعاِلية تَسكُن الْماعز الْبريةُ، والصخُور هي ملْجُأ الْوبارِ
 الظَّالم فَيحلُّ اللَّيُل، وتَخْرج تُرسُل٢٠. صنَعتَ الْقَمر ِلتَحديد الشُّهورِ، والشَّمس ِلتَعرِفَ موعد غُروبِها١٩

ةانَاتُ الْغَابويا٢١. حهاماِهللا طَع نم ستَلْتَمو ،ةا ِللْفَرِيساُل طَلَباَألشْب َأررِفُ ٢٢. تَزتَنْص ،ستُشْرِقُ الشَّم ينح
! ما َأعظَم َأعمالَك يا رب٢٤.  عمله وشُغْله حتَّى الْمساءويخْرج اِإلنْسان ِإلَى٢٣. وتَرجِع ِلتَربِض في مآوِيها

ةكْمتَها كُلَّها بِحنَعص .نَاكغ نآلنَةٌ مم ضى، ٢٥. اَألرصال تُح بِكَاِئنَات لُوءمم ،عاسالْو يمظالْع رحالْب نَاكفَه
ةكَبِيرو يرةغص خْلُوقَات٢٦. مي خَلَقْتَهالَّذ ُاثَانلُوي حرمي يهفو ،فُنرِي الستَج نَاك٢٧. ه كِإلَي كُلُّها تَنْظُر هذه
هيني حا فهاما طَعقَهزتَْأخُذ٢٨ُ. ِلتَر يها وقَها رِزيهطرِ. َأنْتَ تُعالْخَي نم عتَشْب يهو كدي دت٢٩َ. َأنْتَ تَم بجح



تُرسُل روحك فَتَخْلقُها، وتُجدد وجه ٣٠. وجهك عنْها فَتَفْزع، وتَنْزِع عنْها َأرواحها فَتَموتُ وتَرجِع ِإلَى التُّرابِ
  .اَألرضِ

٣١دِإلَى اَألب ومدالُل اِهللا يج .اِلهماُهللا بَِأع حفْرِلَأل٣٢. ي نْظُرخَانًايد يراَل فَتَصالْجِب سلْميشُ، وتَعضِ فَتَرر .
ينْقَرِض الْخُطَاةُ ٣٥. لَيتَ نَشيدي يرضيه، َأنَا َأفْرح بِاِهللا٣٤. ُأغَنِّي ِهللا طُوَل عمرِي، ُأرنِّم ِإللَهِي ما دمتُ حيا٣٣

ارا اَألشْريهقَى فبال يضِ، واَألر ني. ما نَفْسي اَهللا يارِكب .دمِهللا الْح.  
  

١٠٥ 

١هموا بِاسعوا اَهللا، ادمدحا .اِلهمَأع نمِ عاُألم نيوا ب٢. َأخْبِرةجِيبالْع اِلهمثُوا بِكُلِّ َأعدحو وهحبس ،غَنُّوا لَه .
اُذْكُروا ٥. اُطْلُبوا وجهه داِئما. اُطْلُبوا اَهللا وقُوتَه٤. لَّذين يطْلُبون اَهللاِلتَفْرح قُلُوب ا. افتَخروا باسمه القُدوس٣ِ

. هميا نَسَل ِإبراهيم عبده، يا بني يعقُوب الَّذين اخْتَار٦. عجاِئبه الَّتي صنَعها، ومعجِزاته وَأحكَامه الَّتي نَطَقَ بِها
٧هكَامضِ َأحي كُلِّ اَألرنَا، فلَى ِإلَهوالْم و٨. هي نَطَقَ بِهالَّذ هدعفَظُ وحجِيٍل ي ِإلَى َألْفو ،دِإلَى اَألب هدهي بِعفي .
جعلَه فَرِيضةً ِليعقُوب، وعهدا ِلبني ِإسراِئيَل و١٠. الْعهد الَّذي عملَه مع ِإبراهيم، والْيمين الَّتي َأقْسمها ِإلسحاق٩َ

دِإلَى اَألب ومدقَاَل١١. يو" :كُهتَلا تَميبنَص انكَنْع ضي َأرطُأع لَك".  
لين من ْأمة ِإلَى ُأمة، ومن مملَكَة متَنَق١٣ِّ. في ذَِلك الْوقْت كَانُوا نَفَرا قَليال، قَليلين جِدا وغُرباء في اَألرض١٢ِ

ال تَمسوا الَّذين اخْتَرتُهم، : "وقَاَل١٥. لَكنَّه لَم يسمح َألحد بَأن يْؤذيهم، بْل من َأجلهِم وبخَ ملُوكًا١٤. ِإلَى ُأخْرى
  ."وال تُْؤذُوا َأنْبِياِئي

لَكنَّه َأرسَل قُدامهم رجلًا، يوسفَ الَّذي باعوه ١٧.  مجاعةً علَى الْبِالد، وقَطَع عنْهم كُلَّ مدد الْخُبزِثُم َأنْزَل١٦
دب١٨. كَعيددبِالْح تَهقَبقُوا رطَوو ،ودبِالْقُي هلَيوا رِجحر١٩. ج،َأ بِها تَنَبم تَّى تَمح ةُ اِهللا َأنَّهمتْ كَلرَأظْهو 

. جعلَه سيدا علَى دارِه، ومتَسلِّطًا علَى كُلِّ َأمالكه٢١. َأرسَل الْملك وَأطْلَقَه، حاكم الشَّعبِ حرره٢٠.. صادقٌ
وعاشَ يعقُوب كَغَرِيبٍ . ثُم جاء بنُو ِإسراِئيَل ِإلَى مصر٢٣ .يَؤدب عظْماءه كَما يشَاء، ويعلِّم مشيرِيه حكْمة٢٢ً

امح ي بِالد٢٤. فاِئهِمدَأع نى مَأقْو ملَهعجا، وجِد هباُهللا شَع ر٢٥. َأثْم هبوا شَعهكْرِلي ينرِيصالْم قُلُوب رغَيو
هبِيدع دوا ضرتَآميو.  

٢٦هي اخْتَارالَّذ ونارهو ،هدبى عوسَل م٢٧. َأرسامح ي بِالدف اِئبجعو اتآي نم ر بِها َأمم منَهيا بنَعص .
٢٨هكَالم ونرِيصعِ الْممسي لَم ذَِلك عمو ،الْبِالد تفََأظْلَم َل الظَّالمس٢٩. َأرهاهيَل موحمكُهماتَ سمٍ فَمِإلَى د م .
٣٠كلرِ الْملَتْ ِإلَى قَصصتَّى وح ،مهي بِالدف عفَادالض تنْتَشَرَأل كُلَّ ٣١. امو وضعالْبو ابالذُّب اءفَج رَأم

مه٣٢. بِالدمهلَى بِالدقًا عرَل بسَأرا، ودرب هِملَيع طَر٣٣. َأمي كُلِّ ضف مهرشَج ركَسو ،مينَهتو مهومكُر بر
قَتََل كُلَّ ٣٦. فََأكََل كُلَّ عشْبِ بِالدهم، والْتَهم ثمار َأرضهِم٣٥. َأمر فَجاء الْجراد والْجنْدب بِغَيرِ عدد٣٤. مكَانٍ

ارِ الرمَل ثَأو ،مهكَارِ بِالدَأبولَةج.  



٣٧هِماِئلقَب نم درِ َأحيي السف ثَّرتَعي لَمبٍ، وذَهو ةضبِف ينلمحم هبشَع جوا، ٣٨. َأخْرجا خَرلَم رصتْ مفَرِح
طَلَبوا فََأعطَاهم السلْوى، ٤٠. يِلبسطَ سحابا يظَلِّلُهم، ونَارا تُضيء لَهم في الل٣٩َّ. َألنَّهم خَافُوا منْهم جِدا

اءمزِ السخُب نم مهعَأشْب٤١. واءرحي الصرٍ فتْ كَنَهرجو ،اهيالْم ترةَ فَانْفَجخْر٤٢. شَقَّ الْص هدعظَ وفح َألنَّه
هدبع يماهرِإلب سقَدبِا٤٣. الْم هبشَع جيمِفََأخْرنبِالتَّر مهاخْتَار ينالَّذاجٍ، وهترِثُوا ٤٤. بمِ، فَواُألم ياضَأر مطَاهَأع
وناآلخَر يهف با تَع٤٥. مهاِئعوا شَريعطيو ،هفَظُوا فَراِئضحي ِلكَي .دمِهللا الْح.  

 

١٠٦ 

١دمِهللا الْح .و ،بطَي وا اَهللا َألنَّهدماحدِإلَى اَألب ومتَد تُهمحكُلَّ ٢. ر نلعيو ،ةيراِل اِهللا الْقَدمَأعب خْبِري َأن رقْدي نم
ن اذْكُرني يا رب حين تَرضى ع٤. هنيًئا ِلمن يتَمسك بِالْحقِّ ويعمُل الصالح داِئما٣ما يستَحقُّه من تَسبِيحٍ؟ 

كاتبِنَج ِإلَي نسَأح ،بِك٥! شَع مه ينالَّذ عم رَأفْتَخو ،كتحِ ُأمبِفَر حَأفْرو ،متَهاخْتَر ينرِ الَّذبِخَي تَّعَأتَم ِلكَي
كيبنَص.  

٦الشَّرو نَا اِإلثْمتَكَباراِئنَا، و٧. َأخْطَْأنَا كَآبرصي ماُؤنَا فْل آبةَ، بيرفالْو تَكمحوا رذْكُري لَمو ،كاِئبجوا عمفْهي لَم 
وبخَ الْبحر اَألحمر ٩. لَكن اَهللا َأنْقَذَهم من َأجِل اسمه، ِليعرفَ بِقُوته الْعظيمة٨. تَمردوا علَيك عنْد الْبحرِ اَألحمرِ

غَطَّت ١١. َأنْقَذَهم من يد الْخَصمِ، من يد الْعدو فَداهم١٠. ادهم في الْبحرِ الْعميق كَما في الصحراءفَجفَّ، قَ
داحال وو منهقَ مبي لَم ،هِملَيع ينالْقَاِئم اهي١٢. الْمهبِيحغَنُّوا بِتَسو ،هنُوا بِكَالمالًا، ١٣. فَآمح الَهموا َأعنَس منَّهلَك

تَهشُوروا مرنْتَظي لَمي الْقَفْر١٤ِ. ونُوا اَهللا فتَحامو ،اءرحي الصف هِمتواقُوا ِلشَهنْس١٥. ا نَّهلَك ،وها طَلَبم مطَاهفََأع
ملَهزا َأهضرم هِملَيَل عسى ١٦. َأروسوا مدسِهللاح سكَرالْم ونارا هضَأيمِ، وخَيي الْم١٧. ف ضاَألر تفَانْفَتَح

امَأبِير ةاعملَى جقَتْ عَأطْبو ،اثَانتْ دلَعب١٨. واراَألشْر قَ اللَّهِيبرَأحو ،هِمتاعمي جف النَّار لَتاشْتَع.  
١٩سو ،ورِيبي حلًا فجوا عنَعصوكبسثَاٍل مموا ِلتدْأكُُل ٢٠. جرٍ يثَاِل ثَومبِت ،اللَةالْج باحص مهلُوا ِإلَهدَأب

ومعجِزات في بِالد حام، وَأشْياء ٢٢. نَسوا اَهللا الَّذي َأنْقَذَهم، الَّذي صنَع ُأمورا عظيمةً في مصر٢١. الْحشيشَ
يفَةً عخرِممرِ اَألححالْب ال ٢٣. نْد ِلكَي هبغَض درِلي ،هامقُد ةي الثَّغْرقَفَ فو هخْتَارى موسم نلَك ،مكَهلهي َأن رفَقَر
مهيفْن٢٤. يهنُوا بِكَالمْؤمي ةَ، لَمبالطَّي ضوا اَألرتَقَراح ٢٥. ثُميي خوا فروا اَهللاتَذَميعطي لَمو ،هِملَفَ ٢٦. امفَح

اءرحي الصف تينيم مطَهقسي َأنينًا بمي مان٢٧ِ. لَهلْدي الْبف مهددبيمِ، واُألم نيب ملَهطَ نَسقسيكُوا ٢٨. وَأشْر
قَام ٣٠. َأغَاظُوا اَهللا بَأعماِلهِم، فَتَفَشَّى بينَهم الْوبُأ٢٩.  آلِلهة ميتَةوعبدوا بعَل فَغُور، وَأكَلُوا قَرابِين مقَدمةً

  .فَاعتَبر اُهللا ذَِلك لَه صالحا، جِيلًا بعد جِيٍل ِإلَى اَألبد٣١. فينْحاس وسيطًا لَهم، فَتَوقَّفَ الْوبُأ
٣٢اءم نْدوا اَهللا عبَأغْضررى الضوسوا ِلمببسةَ، ورِيبى بِكَالمٍ ال ٣٣.  موسوحِ اِهللا، فَنَطَقَ مر دوا ضدرتَم

حصاُهللا٣٤. ي مهرا َأمكَم وبلُوا الشُّعتَْأصسي ٣٥. لَم ،مالَهموا َأعلَّمتَعمِ، وِل اخْتَلَطُوا بِاُألموا ٣٦بدبعو
مهنَاماَأصفَخ متْ لَهارين٣٧ِ. ، فَصاطِللشَّي هِمنَاتبو يهِمنوا بح٣٨. ذَب ينهِمِ الَّذنَاتوب يهِمنب مد ،اءرِياَألب مفَكُوا دس



هِممبِد ضاَألر تسفَتَنَج ،اننَامِ كَنعَألص موهحخَان٣٩ُ. ذَبو ،اِلهِمموا بَِأعستَنَجواِلهِماُهللا ٤٠. وا اَهللا بَِأفْع بغَض
هيبنَص كَرِهو ،بِهلَى شَع٤١. عهِملَيع مهوملَّطَ خُصمِ، فَتَسلُألم مهلَّم٤٢. سمتَهتَح مَأذَلُّوهو ماؤهَأعد مقَهايض .

٤٣ي عوا فرتَماس منَّهةً، لَكيركَث اترم مَأنْقَذَهالِلهِمطُّوا بِضوانْح ،هِمانيَأى ٤٤. صرو ،ماخَهرص عمس نَّهلَك
ميقَه٤٥. ضةيمظالْع هتمحِل رَأج نم عجور ،ملَه هدهظَ عف٤٦. حملَه رِقُّوني موهرَأس ينَل الَّذعجذْنَا ٤٧. وَأنْق

تَبارك اُهللا رب بني ٤٨. ، واجمعنَا من بينِ اُألممِ، ِلكَي نَحمد اسمك الْقُدوس ونَفتَخر بِتَسبِيحكَأيها الْمولَى ِإلَهنَا
دِإلَى اَألبِل واَألز ناِئيَل مربِ. ِإسقُوُل كُلُّ الشَّعيو" :دمِهللا الْح ،ينآم".  

  


