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١ 

١اِخِرينالس عم ِلسجال يِفي طَِريِق الْخُطَاِة، و ِسيرال ياِر، وةَ اَألشْرشُورم عتْبال ي نِنيًئا ِلم٢. ه حفْرْل يب
كَشَجرٍة مغْروسٍة ِعنْد مجاِري الِْمياِه، تُعِطي ثَمرها ِفي َأواِنِه، فَيكُون ٣. ِبشَِريعِة اِهللا، ويتََأمُل ِفيها نَهارا ولَيال

حنْجي لُهمعا يكُلُّ مُل، وذْبا ال يقُهروو.  
ار ِمن ِعقَاِب يوِم الديِن، وال ِلذَِلك ال يهرب اَألشْر٥.  اَألشْراِر، بْل هم كَالتِّبِن الَِّذي تُبدده الريحلَيس هذَا حاُل٤

اِلِحينِة الصاعمالْخُطَاةُ ِفي ج كُونِفي طَِريِق ٦. ي مفَه ارا اَألشْرِفي الطَِّريِق، َأم اِلِحينفَظُ الصحاَهللا ي َألن
  .الْهالِك

 

٢ 

ِاستَعد ملُوك اَألرِض، واجتَمع الْحكَّام معا، ِضد ٢ُأموٍر باِطلٍَة؟ ِلماذَا هاجِت اُألمم؟ وِلماذَا فَكَّرِت الشُّعوب ِفي ١
الْجاِلس علَى الْعرِش ِفي ٤." ِلنَقْطَع عنَّا قُيودهما، ونَتَحرر ِمن ربِطِهما"٣: اِهللا وِضد الْمِسيِح مخْتَاِرِه وقَالُوا

ر ،كحضاِء يمالسُأ ِبِهمزهنَا يِظِه٥. بِبغَي مهِعبريِبِه، وِفي غَض مخُهبوي قُوُل٦. ثُميو" : كُمحِلكًا يتُ ِلي مَأنَا اخْتَر
  ."شَعِبي ِفي الْقُدِس

اُطْلُب ِمنِّي فَُأعِطيك اُألمم نَِصيبا، ٨. ِابنًا ِليَأنْتَ ابِني، َأنَا الْيوم تَوجتُك : "ُأخِْبر ِبما َأعلَنَه اُهللا، فَقَد قَاَل ِلي٧
لْكًا لَكا مإلَى آِخِره ضاَألرفَخَّاٍر٩. و ٍة ِمنا ِمثَْل آِنيهطِّمتُحِديٍد، وح ا ِمنصا ِبعهكُمفَتَح".  

١٠،لُوكا الْمهقَّلُوا َأيتَع اَأل ِلذَِلك كَّاما حوا يذَراحِضواٍم١١. رِترِباح هاموا َأمتَِهجابٍف، ووا اَهللا ِبخَودباع .
١٢هبشْتَِعُل غَضقَِريٍب ي نع ِلكُوا ِفي الطَِّريِق، َألنَّهفَتَه ،بغْضِلَئلَّا ي ِلكلُوا الْمقَب .ُأونلْجي ِنيًئا ِلكُلِّ الَِّذينِه هِإلَي. 

  
 ِن ابنه أبشلوممزمور لداود لما هرب ِم

٣ 

لَِكنَّك َأنْتَ يا ٣". اُهللا لَن ينِْقذَه: "كَِثيرون يقُولُون عنِّي٢! ما َأكْثَر الَِّذين يقُومون علَي! يا رب ما َأكْثَر َأعداِئي١
 .لَى اِهللا، فَيِجيبِني ِمن جبِلِه الْمقَدِسِإ َأصرخ٤ُ. َأنْتَ مجِدي وراِفع رَأِسي. رب تَحِميِني ِمن كُلِّ ِجهٍة



تَعاَل ٧. ال َأخَافُ ِمن عشَراِت اُأللُوِف الَِّذين جاءوا علَي ِمن كُلِّ ِجهٍة٦. َأرقُد وأنَام، ثُم َأقُوم َألن اَهللا يسِندِني٥
اُهللا ينَجِيِني، يا رب ٨. لَّ َأعداِئي علَى الْفَك، فَهشَّمتَ َأسنَان اَألشْراِرَأنْتَ ضربتَ كُ! وَأنِْقذِْني يا ربي وِإلَِهي

كبشَع اِركب.  
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٤ 

١وكعَأد ِلي ِحين تَِجباس ،اِلحالص ا ِإلَِهيِني . يمحيِق، ارالِتيَأِعنِّي ِفي الضص عماس٢. و،ا النَّاسهِإلَى  َأي
اعلَموا َأن اَهللا اخْتَار ِلنَفِْسِه من ٣متَى تُحولُون مجِدي ِإلَى عاٍر؟ ِإلَى متَى تُِحبون الْباِطَل وتَلْجأون ِإلَى الِْكذِْب؟ 

لَه خِْلصي .وهعَأد ِحين عمس٤. اُهللا يغَِضب فَال تُخِْطُئواِإن تُم .اِشكُمَأنْتُم ِفي ِفروٍء ودِبه كُموا قُلُوبصوا ٥. افْحمقَد
  .قَراِبين الصالِح، واتَِّكلُوا علَى اِهللا

 ٦قُولُوني ونا؟: "كَِثيررِرينَا خَيي نم "با ري ِهكجنَا ِبنُوِر ولَيْألتَ قَلِْبي ِبف٧َ. َأشِْرقْ عِن مِح مفَر ِمن ظَمٍح َأعر
  .َأرقُد وَأنَام ِفي سالٍم، َألنَّك َأنْتَ وحدك يا رب تَحفَظُِني ِفي َأماٍن٨. امتََألتْ ِديارهم ِبالِْغالِل والْخَمِر
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٥ 

١ ،با رِإلَى كَالِمي ي ُأذُنَك بايقَرإلَى شَكْو لِّي٢. اُنْظُرُأص كِإلَِهي، فَِإنِّي ِإلَيِلِكي وا ماِخي يرص عمِفي ٣. ِاس
كَأنْتَِظرو ِتي لَكِطلْب ماِح ُأقَدبِفي الص ،با رِتي يوص عماِح تَسب٤. الصبالشَّر رسال ي َأنْتَ ِإله . قِْدرال ي يرفَالشِّر

كعم ِقيمي ٥. َأنِركضحِقفُوا ِفي مي َأن ونرتَكَبال الْموِء، . واِل السمكُلَّ ع ه٦َأنْتَ تَكْرالْكَذَّاِبين ِلكتُهنَا . وبر
الْغَشَّاِشينو مالد ِفكُونسي الَِّذين ِغضبي.  

٧حِل رِبفَض تَكيخُُل با َأنَا فََأدِس ِبخُشُوٍعَأمقَدالْم ِتكيِفي ب دجَأسِة، وِظيمالْع ِتكدِني ٨. مِاه ،با راِئي يدِب َأعبِبس
نُهم ِلسا. ِفي قَلِْبِهم فَساد، حلْقُهم ِمثُْل قَبٍر مفْتُوٍح. َألنَّه لَيس ِفي فَِمِهم ِصدق٩ٌ. ِبصالِحك، وسهْل طَِريقَك َأماِمي

كِْذب١٠. يكلَيوا عدرتَم مِة، َألنَّهِب ذُنُوِبِهِم الْكَِثيربِبس مهداطْر ،اِتِهمرَؤامِفي م مهِقعَأو ،ِهملَيع كُماح ماللَّه.  
َأنْتَ يا ١٢. لُِّل الَِّذين يِحبون اسمك، فَيفْرحون ِبكَأنْتَ تُظَ. يبتَِهج كُلُّ الَِّذين يلْجُأون ِإلَيك، داِئما يهِتفُون ِبفَرٍح١١

  .رب تُباِرك الصاِلح، وتُِحيطُه ِبِرضاك كَتُرٍس
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٦ 

اشِْفِني يا رب َألن ِعظَاِمي . ِارحمِني يا رب َألنَّي ضِعيف٢ٌ.  ِبغَيِظكيا رب ال تُوبخِْني ِبغَضِبك، وال تَُؤدبِني١
  وَأنْتَ يا رب فَِإلَى متَى تَنْتَِظر؟. نَفِْسي مضطَِربةٌ ِجدا٣. تُوِجعِني

٤ِتكمحِل رَأج ِني ِمنَأنِْقذِْني، نَجو با ري ِجع٥. ارنيب سِرفَلَيال ِفي الْقَبو ،كذْكُري نتَى موالْم كدمحي نم  .
٦تُ ِمنِدتَِعباِشي طُوَل.  التَّنَها ِفرلُِّل ِبهُأبوِعي ومِريِري ِبدِوي سِل ُأرتَا ٧. اللَّيتَِعب ،الْغَم ِمن نَاييفَتْ ععض

 .ِبسبِب كُلِّ َأعداِئي
كُلُّ َأعداِئي ١٠. اُهللا يقْبُل دعاِئي. سِمع اُهللا تَضرِعي٩. يا كُلَّ عماِل الشَّر، َألن اَهللا سِمع بكَاِئيابعدوا عنِّي ٨

ونعاجتَرٍل يَأةً ِبخَجفَج ،ونتَاعريو لُونخْجي.  
  

 قصيدة لداود، غناها هللا بسبب كالم كوش لبنيميني الذي قاله ضده

٧ 

١ِنييطَاِردي نكُلِّ م ِني ِمننَجِأي، َأنِْقذِْني ولْجِإلَِهي، َأنْتَ مي وب٢. ا ر دلَا َأحقَِني، وزميِد وِني كَاَألسفْتَِرسِلَئلَّا ي
  .ينِْقذُِني

نْتُ َأسْأتُ ِلمن َأحسن ِإلَي، وسلَبتُ عدوي ِإن ك٤ُِإن كَان ِفي يدي شَر، : يا ربي وِإلَِهي، ِإن كُنْتُ فَعلْتُ هذَا٣
 .حياِتي، ويمرغُ ِفي التُّراِب كَرامِتي فَاجعِل الْعدو يطَاِردِني ويلْحقُِني، ويدوس ِفي اَألرِض٥ِبال سبٍب، 

ِلتَجتَِمِع الشُّعوب حولَك، ٧. ي، اللَّهم انْهض وطَاِلب ِبالْعدِلتَقَدم ِبغَضٍب يا رب، اُهجم ِضد غَضِب َأعداِئ٦
ضع حدا ِلشَر ٩. َأنِْصفِْني يا رب حسب صالِحي وحسب نَزاهِتي. يحاِكم اُهللا اُألمم٨. فَتَحكُمها ِمن السماِء

فَهو ينِْقذُ من قُلُوبهم . اُهللا يحِميِني١٠. يها اِإللَه الصاِلح، يا فَاِحص الْقُلُوِب واَألفْكَاِراَألشْراِر، وثَبِت الْصاِلِحين َأ
  .نَِقيةٌ
١١اراَألشْر اِقبعا يداِئم وهاِدٌل، و١٢. اُهللا قَاٍض عو هسقَو شُديو فَهيِقُل سصوا، يتُوبي لَم افَِإنهزهج١٣. ي ِعدي

  .َأسِلحتَه الْقَاِتلَةَ، ويجهز ِسهامه الْمشْتَِعلَةَ
١٤اعالِْخد نِْتجيو ،تَاِعبخَطِّطُ الْميو ،الشَّر ربدي يرا١٥. الشِّرقُطُ ِفيهسي هنَفْس وا، هقُهمعيةً وفْرح فُرحي .
  .َأحمد اَهللا علَى عدِلِه، ُأسبح اسم اِهللا الْعِلي١٧.  علَيِه، وظُلْمه ينْصب علَى رْأِسِهشَره يأِتي١٦
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٨ 

جعلْتَ اَألطْفَاَل والرضع يرفَعون ٢.  جاللُكَأعلَى ِمن السماواِت! اللَّهم يا ربنَا، ما َأعظَم اسمك ِفي الدنْيا كُلِّها١
اِرضعالْمو مِكتَ الْخَصِلتُس ،اِئكدَأع امقُد لَك حبالس.  

ما هو : َأقُوُل٤ها، ِحين َأتََأمُل سماواِتك الَِّتي َأبدعتْها َأصاِبعك، والْقَمر والنُّجوم الَِّتي وضعتَها ِفي َأماِكِن٣
جعلْتَه َأقَلَّ ِمن الْمالِئكَِة قَِليال، ثُم تَوجتَه ِبالْجالِل ٥اِإلنْسان حتَّى تُفَكِّر ِفيِه؟ وما هو الْبشَر حتَّى تَهتَم ِبِه؟ 

وطُيوِر ٨كُلَّ الْغَنَِم والْبقَِر والْوحوِش، ٧: شَيٍء تَحتَ قَدميِهولَّيتَه علَى َأعماِل يديك، وَأخْضعتَ كُلَّ ٦. والْكَرامِة
  .السماِء، وسمِك الْبحِر، وكُلَّ ما يسبح ِفي الْماِء

  !اللَّهم يا ربنَا، ما َأعظَم اسمك ِفي الدنْيا كُلِّها٩
  

 ة موت االبنلقائد المغنين، علَى نغم. مزمور لداود

٩ 

 .َأفْرح ِبك وَأبتَِهج، ُأسبح اسمك َأيها الْعِلي٢. ُأخِْبر ِبكُلِّ عجاِئِبك. َأحمدك يا رب ِمن كُلِّ قَلِْبي١
٣ِهكجأمام و ونِبيديو قُطُونساِء، يراِئي ِإلَى الْودَأع عاجتَر٤. يتَ علَسج قِّ، َألنَّكتَقِْضي ِبالْح ِشكرلَى ع

هزمتَ الْعدو، ٦. وبخْتَ اُألمم، َأهلَكْتَ اَألشْرار، محوتَ اسمهم ِإلَى َأبِد اآلِبِدين٥. فَحكَمتَ ِلي ِفي صاِلِحي
هِذكْر ادتَّى بح نَهدتَ مرما، دامتَم تَهَأفْنَي.  

اُهللا ملْجٌأ ِللْمظْلُوِم، ٩. يقِْضي ِللْعالَِم ِبالْحقِّ، يحكُم الشُّعوب ِبالْعدِل٨. لَى اَألبِد، ثَبتَ عرشَه ِللْقَضاِءاُهللا يمِلك ِإ٧
  .عن طَاِلبِيك َأبدايتَِّكُل علَيك الَِّذين يعِرفُون اسمك، َألنَّك يا رب ال تَتَخَلَّى ١٠. وِحصن ِفي وقِْت الضيِق

هو الَِّذي يثَْأر ِلسفِْك الدِم، ويعتَِني ِبالْمساِكيِن وال ١٢. غَنُّوا ِللِه الساِكِن ِفي الْقُدِس، َأِذيعوا َأعمالَه بين اُألمِم١١
ماخَهرُل صاهتَجي.  

ِلكَي ُأسبحك ِعنْد بواباِت ١٤َأنِقذِْني من َأبواِب الْموِت، . ي َأعداِئيارحمِني يا رب، اُنْظُر كَيفَ يضطَِهدِن١٣
اِتكِبنَج تَِهجَأبِس، والْقُد. 

١٥تْهبتْ ِفي الْفَخِّ الَِّذي نَصقَعوا، وتْهفَرِة الَِّتي حفْرِفي الْح مقَطَِت اُألمِل١٦. سدوفٌ ِبعرعِفي . ِهاُهللا م قَعي يرالشِّر
ال يِخيب رجاء . ال ينْسى الْبائس١٨. مِصير اَألشْراِر ِإلَى الْجِحيِم، كُلِّ اُألمِم الَِّتي نَِسيِت اَهللا١٧. شَرِك َأعماِلِه
َأرِعبهم يا رب، عرِف اُألمم ٢٠. اُألمم قُدامكتَعاَل يا رب وال تَجعِل الْبشَر يغِْلبون، حاِكِم ١٩. الِْمسِكيِن َأبدا

  .َأنَّهم مجرد بشٍَر
 



١٠ 

الشِّرير يتَكَبر ويضطَِهد الْمساِكِين، ويوِقعهم ِفي ٢ِلماذَا تَِقفُ بِعيدا يا رب؟ ِلماذَا تَحتَِجب ِفي وقِْت الضِيِق؟ ١
الشِّرير يتَكَبر وال يطْلُب اَهللا، ٤. الشِّرير يفْتَِخر ِبشَهواِت قَلِْبِه ويباِرك الطَّماع ويكْفُر ِباِهللا٣. د الَِّتي يعملُهاالْمكَاِي

لَن : "يقُوُل ِفي نَفِْسِه٦. ، يحتَِقر َأعداءهداِئما ينْجح، ال يباِلي ِبالِْعقَاِب الْقَاِدِم علَيِه٥. ال مكَان ِهللا ِفي َأفْكَاِرِه
وهكْرِني مِصيبال يقٍْت، وا ِفي كُلِّ وِعيدس َأكُون ،ءِني شَيِزععزا٧." يظُلْما وِغشنَةً ولَع لُوءمم هاِنِه . فَمتَ ِلستَح

شَرثٌ وخْت٨َ. خُبى، يالْقُر ِعنْد صبتَرياهايحض اِقبري رِفي الس ،ِريءقْتَُل الْبٍد، ٩. ِبُئ ِليِفي الْخَفَاِء كََأس نكْمي
يسحقُ ضحاياه ويحطِّمهم ِعنْدما يقَعون ِفي ١٠. يكْمن ِليخِْطفَ الِْمسِكين، يخِْطفُ الِْمسِكين ويْأخُذُه ِفي شَبكَِتِه

  ."اُهللا ينْسى، يحجب وجهه، وال يرى ما يجِري: "يقُوُل ِفي نَفِْسِه١١ .قَبضِتِه
١٢اِكينسالْم ال تَنْس ،كدي فَعارو با راَل ي؟ ١٣. تَعهاِسبتُح لَن قُوُل ِفي نَفِْسِه ِإنَّكيِباِهللا و يرالشِّر كْفُراذَا يِلم
َأنْتَ تُجاِزي ِبيِدك، ِإلَيك يسلِّم الِْمسِكين َأمره، َأنْتَ نَاِصر . هم تَرى، َأنْتَ تُالِحظُ الشَّقَاء والْغَمولَِكنَّك الل١٤َّ

  .حاِسبه علَى شَرِه، حتَّى ال يبقَى لَه َأثَر. حطِّم ِذراع الشِّريِر اَألِثيِم١٥. الْيِتيِم
١٦نَا هبرِضِه الْكَاِفرينَأر ِمن ِبيدي وهو ،ِد اآلِبِدينِإلَى َأب ِلكالْم ١٧. و،اِيِقينتَضالْم طَلَب عمتَس با رَأنْتَ ي 

اِخِهمرِغي ِإلَى صتُصو مهعتُشَج١٨. و اناِإلنْس ودعظْلُوِم، فَال يالْمِتيِم وِن الْياِمي عَأنْتَ تُحمفُهخَوالْفَاِني ي. 
  

 لقائد المغنين. لداود

١١ 

َألن اَألشْرار يشُدون قَوسهم، جهزوا ٢. اهرب ِإلَى الِْجباِل كَالْعصفُوِر: "ِإلَى اِهللا لَجْأتُ، فَكَيفَ تَقُولُون ِلي١
نلَى مِفي الظَّالِم ع طِْلقُوهتَِر، ِليِفي الْو مهمهةٌسنَِقي مه؟٣.  قُلُوباِلحُل الصمعاذَا يفَم اساَألس ارِإِن انْه"  

. اُهللا يفْحص الصاِلح والشِّرير٥. يراِقب بِني آدم، ِبعينَيِه يفْحصهم. اُهللا ِفي بيِتِه الْمقَدِس، اُهللا عرشُه ِفي السماِء٤
 هتَكْر هنَفْسالظُّلْم ِحبي نمو يراِة٦. الشِّرياِصِف الْحوِبع تَِليِهمبيِريتًا، وِكبا ونَار ِطرماِر يلَى اَألشراَهللا ٧. ع َألن

  .يرى اَألتِْقياء وجهه. عاِدٌل ويِحب الْعدَل
  



 لقائد المغنين، على الدرجة الثامنة. لداود مزمور

١٢ 

١الْعبا ري نشَِر! ويِن الْبب ِمن نَاءاَل اُألمز ،اءاَألتِْقي ض٢. فَقَِد انْقَرهاِحبِغشُّ صاِحٍد يِبِشفَاٍه . كُلُّ و ونتَكَلَّمي
نَغِْلب ِبِلساِننَا، : "كُلَّ الَِّذين قَالُوا٤َأسكَتَ اُهللا كُلَّ الشِّفَاِه الْماِكرِة، وكُلَّ ِلساٍن متَكَبٍر، ٣. ماِكرٍة، وقُلُوٍب خَاِدعٍة

ننَا، فَمنَِصير نَا؟الْكَالملَيع ودسي "  
  ."ِمن َأجِل الضعفَاِء الْمظْلُوِمين، والْمحتَاِجين الَِّذين يِئنُّون، َأقُوم وَأحِميِهم ِمن الَِّذين يضاِيقُونَهم: "قَاُل اُهللا٥
٦اٍتكَالمرم عبتْ سفِّيوتَقٍَة، صنَقَّاٍة ِفي بٍة مكَِفض ،نَِقي اِهللا كَالم . 
الرِذيلَةُ بين النَّاِس، يتَبخْتَر اَألشْرار  ِحين تُكْرم٨. َأنْتَ يا رب تَحفَظُنَا وتَحِمينَا ِإلَى اَألبِد ِمن هُؤالِء النَّاِس٧

 .حولَنَا
  

 لقائد المغنين. لداود

١٣ 

ِإلَى متَى َأفْكَاِري تُعذِّبِني، والْحزن ٢ِإلَى متَى يا رب تَنْساِني؟ هْل ِإلَى اَألبِد؟ ِإلَى متَى تَحجب وجهك عنِّي؟ ١
نَور عينَي ِلَئلَّا َأنَام . ب ِلي يا ربي وِإلَِهياُنْظُر ِإلَي واستَِج٣ينْتَِصر عدوي علَي؟  ِفي قَلِْبي كُلَّ يوٍم؟ ِإلَى متَى

لَِكنِّي تَوكَّلْتُ علَى رحمِتك، يفْرح قَلِْبي ٥. ويفْرح خُصوِمي ِبسقُوِطي!" غَلَبتُه: "فَيقُوَل عدوي٤. نَومةَ الْموِت
  . َأحسن ِإلَيُأغَنَّي ِلربي َألنَّه٦. َألنَّك تُنِْقذُِني

  
 لقائد المغنين. لداود

١٤ 

َأطَلَّ اُهللا ِمن ٢. وال واِحد يعمُل الصالح. َأعمالُهم كَِريهةٌ. فَسد الْبشَر." ال يوجد ِإلَه: "قَاَل الْجاِهُل ِفي قَلِْبِه١
 منَهيب ى ِإن كَانرشَِر، ِليِني الْبلَى باِء عماَهللالس طْلُبي ِكيمُل ٣. حمعي اِحدال ووا، ودفَس ملُّوا، كُلُّهض مكُلُّه

اِحدتَّى وال حو ،الحالص.  
لَيِهِم الْخَوفُ، ِلذَِلك يستَوِلي ع٥َأال يعِرفُ فَاِعلُو الشَّر، َأنَّهم يْأكُلُون شَعِبي كَما يْأكُلُون الْخُبز، وال يدعون اَهللا؟ ٤

من يْأِتي ِمن الْقُدِس وينْصر ٧. اَألشْرار يعاِرضون رْأي الِْمسِكيِن، لَِكن اَهللا ملْجُأه٦. ي صفِّ اَألتِْقياِءفَِِألن اَهللا 
بيو عقُوبنُو يب حفْرِبِه، يةَ شَعواُهللا ثَر دري ةَ اِهللا؟ ِحينُأمونتَِهج.  

  



 مزمور لداود

١٥ 

الَِّذي يسلُك بالْكَماِل، ويعمُل الصالح، ويتَكَلَّم ٢يا رب، من ينِْزُل ِفي داِرك؟ من يسكُن ِفي جبِلك الْمقَدِس؟ ١
. ء ِإلَى صاِحِبِه، وال يرتَِكب الْعيب ِفي حقِّ قَريِبِهالَِّذي ال يِسي. وال يشَوه سمعةَ اآلخَِرين٣ِبالصدِق ِمن قَلِْبِه، 

الَِّذي ال يقِْرض ٥. الَّذي يوِفي ِبما وعد مهما كَان الثَّمن. الَِّذي يحتَِقر الشَّخْص النَِّجس، ويكِْرم من يتَِّقي اَهللا٤
  .من يعمُل هذَا ال يتَزعزع َأبدا. يشْهد ِضد بِريٍءمالَه ِبالربا، وال يقْبُل رشْوةً ِل

 

 كتابة لداود

١٦ 

َأوِلياء اِهللا الَِّذين ِفي الِْبالِد، ٣." َأنْتَ ربي، وال هنَاء ِلي بِعيدا عنْك: "قُلْتُ ِللِه٢. اللَّهم احفَظِْني َألنِّي ِإلَيك لَجْأت١ُ
 اُأولَِئكِجد ِبِهم حال تَنْتَِهي٤. اَألفَاِضُل، َأنَا َأفْر اِئبصم لَى َأنْفُِسِهمع ونِلبجى، فَيةً ُأخْرآِله ونعتْبي ا الَِّذينَأم . لَن

  .َأشْتَِرك معهم ِفي ِعبادِتِهم، ولَن َأذْكُر َأسماء آِلهِتِهم علَى ِلساِني
ِفي َأحسِن اَألرِض جاءتْ ٦. َأنْتَ ضاِمن ِقسمِتي.  رب حظِّي ونَِصيِبي، وِفيك سداد كُلِّ حاجِتيَأنْتَ يا٥

 !ِحصِتي، فَما َأجود نَِصيِبي
. هو عن يِميِني، فَال َأضطَِرباُهللا َأماِمي داِئما، ٨. ُأباِرك اَهللا الَِّذي يرِشدِني، وحتَّى ِفي اللَّيِل قَلِْبي ينِذرِني٧
َألنَّك لَن تَتْرك نَفِْسي ِفي عالَِم اَألمواِت، ١٠. ِلهذَا قَلِْبي فَرحان وِلساِني متَهلٌِّل، وِجسِمي َأيضا يرقُد علَى رجاٍء٩

تَِني ِإلَى طَِريِق الْحياِة، تَمُألِني ِبالْفَرِح ِفي محضِرك، وعن هدي١١. ولَن تَسمح ِلقُدوِسك َأن يتَعفَّن ِفي الْقَبِر
ِقيمالْم النَّعيم ِميِنكي.  

  
 دعاء لداود

١٧ 

داِفع َأنْتَ ٢. ماقَرب ُأذُنَك ِإلَى دعاِئي، ِإنَّه يْأِتي ِمن شَفَتَيِن ال ِغشَّ ِفيِه! ِاستَِمع يا رب ِللْحقِّ، ِاسمع صراِخي١
فَلَم تَِجد ِفي سوءا، وال خَِطيَئةً ِفي . ِاخْتَبرتَ قَلِْبي، راقَبتَِني ِفي اللَّيِل، ِامتَحنْتَِني٣. عنِّي، عيناك تَرياِن االسِتقَامةَ

ثَبتُّ خَطَواِتي ِفي طُرِقك ٥. فِْسي ِمن طَِريِق الْعنِْفِبفَضِل كَالِم شَفَتَيك، حِفظْتُ نَ! ما ِلي وَأعماُل النَّاِس٤. فَِمي
ايمتَِزلَّ قَد فَلَم.  



الَِّذين يلْجُأون ِإلَيك ِمن . َأظِْهر بِديع رحمِتك٧. َأدعوك اللَّهم َألنَّك تَستَِجيب ِلي، قَرب ُأذُنَك ِلي واسمع صالِتي٦
اِئِهمدَأعِميِنكِبي م٨. ، َأنْتَ تُنِْقذُه ،كينَاحِني ِبِظلِّ جتُراسو ،ِنكيقَِة عدفَظِْني كَح٩ِاح ونِجمهاِر الَِّذين ياَألشْر ِمن

لَِحقُوا ِبي، ١١. تَكَلَّم ِبعجرفٍَةقَلْبهم الْمتَحجر ال يشِْفقُ، َأفْواههم ت١٠َ. علَي، ِمن َأعداِء نَفِْسي الَِّذين يِحيطُون ِبي
هم كََأسٍد جاِئٍع ِإلَى فَِريسٍة، وكَِشبٍل كَاِمٍن ِفي ١٢. واآلن حاصروِني، وثَبتُوا عيونَهم علَي ِليطْرحوِني َأرضا

  .مخْبِأِه
١٣مهعراصو ِقفْ ِفي طَِريِقِهمو با ري منَ. تَقَدِفكييِر ِبسالشِّر ِني ِمنؤالِء ١٤. جه ِمن با ري ِدكَأنِْقذِْني ِبي

ِامتَلََأتْ بطُونُهم ِمن خَزاِئِنك، كَثُر َأبنَاُؤهم، يتْركُون . النَّاِس، ِمن َأهِل هِذِه الدنْيا الَِّذين نَِصيبهم هو ِفي هِذِه الْحياِة
  .ِحين َأستَيِقظُ َأشْبع ِبطَلْعِتك. َأما َأنَا فَِبالصالِح ُأشَاِهد وجهك١٥.  َألوالِدِهمثَروةً

  
فقد أنشد كلمات هذه األغنية هللا لما أنقذه من أيدي كل أعدائه ومن يد . لداود عبد اهللا. المغنين
  شاول

١٨ 

هو حاِمي ومنِْقِذي . ِإلَِهي هو ملْجِأي، وِبِه َأعتَِصم. ِأي وِحصِني ومنِْقِذياُهللا ملْج٢. ُأِحبك يا رب يا قُوِتي١
ِصينَةُ. الْقَِويِتي الْحقَلْع واِئي٣. هدَأع و ِمنٍد، فََأنْجمتَِحقُّ كُلَّ حسو اَهللا الَِّذي يعَأد.  

 ٦. ِحباُل الْقَبِر الْتَفَّتْ حوِلي، وِفخَاخُ الْموِت نُِصبتْ ِلي٥. الْهالِك غَمرتِْنيِحباُل الْموِت حاصرتِْني، وسيوُل ٤
 .فَسِمع صوِتي ِمن بيِتِه، وصراِخي ِإلَيِه بلَغَ ُأذُنَيِه. ِفي ِضيِقي دعوتُ اَهللا، وِإلَى ِإلَِهي صرخْتُ

٧لْزتَزو ضشَِت اَألرتَعفَارغَِضب شَتْ ألنَّهتَعاراِل والِْجب سفَتْ ُأستَجآِكلَةٌ ٨. لَتْ، ار نَارَأنِْفِه، و ِمن خَاند طَلَع
ِبين رِكب الْمالِئكَةَ الْمقَر١٠. شَقَّ السماواِت ونَزَل، وتَحتَ قَدميِه غُيوم قَاِتمة٩ٌ. ِمن فَِمه، كََأنَّها جمر مشْتَِعٌل

. جعَل الظَّالم ِغطَاء لَه، والضباب الْقَاِتم والسحاب ِفي السماِء ِستَارا حولَه١١. وطَار، وحلَّقَ علَى َأجِنحِة الريِح
َأطْلَقَ ١٤.  السماِء، رفَع الْعِلي صوتَهَأرعد اُهللا ِمن١٣. ِمن بهاِء وجوِدِه عبرِت السحب َأمامه، ثُم برد وبرق١٢ٌ

مهمزا فَهِظيمقًا عرَل بسَأرو ،اءدفَشَتَّتَ اَألع هام١٥. ِسه ِض، ِمناتُ األراسانْكَشَفَتْ َأسِر وحاقُ الْبمتْ َأعرظَه
ِة ِريِح َأنِْفكاررح ِمنو با ري ِبيِخكتَو.  

١٦ِميقَِةمالِْمياِه الْع انْتَشَلَِني ِمنكَِني، وسَأماِء ومالس ِمن هدي وِمي ١٧. دخُص ِمنو ،ي الْقَِويودع َأنْقَذَِني ِمن
لَى الرحِب، َأنْقَذَِني ألنَّه َأخْرجِني ِإ١٩. ِفي يوِم بِليِتي هجموا علَي، لَِكن اَهللا كَان سنَِدي١٨. َألنَّهم َأقْوى ِمنِّي

  .فَِرح ِبي



٢٠يدِة يارطَه بسكَاِفُئِني حالِحي، يص بسِني اُهللا حضوع٢١. ي نع َأِحد لَملَكْتُ ِفي طَِريِق اِهللا، وألنِّي س
ف٢٢َ. ِإلَِهي ِإلَى الشَّر نع َأِحد لَماِمي، وا َأمكُلُّه هكَاماِئِضِهَأح٢٣. ر ِفظْتُ نَفِْسي ِمنحو ،هعكُنْتُ كَاِمال مو

  .يكَاِفُئِني اُهللا حسب صالِحي، وحسب طَهارِة يدي قُدام عينَيِه٢٤. الْخَِطيَئِة
َأنْتَ تُنِْقذُ ٢٧. ماِكر مع اَألعوِجَأنْتَ طَاِهر مع الطَّاِهِر، و٢٦. َأنْتَ َأِمين مع اَألِميِن، وكَاِمٌل مع الْكَاِمِل٢٥

ِرينتَكَبالْم تَخِْفضو ،اِضِعينتَوُل ظَالِمي ِإلَى نُوٍر٢٨. الْموحِإلَِهي ي ،با راِحي يب٢٩. َأنْتَ ِمص َأقْتَِحم ونَِتكعِبم
ارولَّقُ اَألسونَِة ِإلَِهي َأتَسعشًا، ِبميج.  

. ال ِإلَه إلَّا اُهللا، وال ملْجَأ غَير ربنَا٣١. وهو يحِمي كُلَّ الَِّذين يلْجُأون ِإلَيِه. كَِلمةُ اِهللا نَِقيةٌ.  كَاِمٌلطَِريقُ اِهللا٣٠
رعةَ الْغَزالَِة، ويثَبتُِني ِفي يعِطي ِرجلَي س٣٣. هو اِإللَه الَِّذي يسلِّحِني ِبالْقُوِة، ويجعلُِني َأسلُك ِبالْكماِل٣٢

َأنْتَ تَحِميِني وتَنْصرِني، يِمينُك تَسِندِني، ٣٥. يعلِّم يدي الِْقتَاَل، فَتَحِني ِذراعاي قَوسا ِمن نُحاٍس٣٤. اَألعاِلي
ِني ِبلُطِْفكظِّم٣٦. تُعا زاِتي، فَمِبيَل ِلخَطَوتَ الْسعسايوملَّتْ قَد.  

٣٧مهتَّى ُأفِْنيح ِجعال َأرو ،مقُهَألْحاِئي ودَأع ٣٨. ُأطَاِرديمتَ قَدتَح قُطُونسْل يب ،ونقُومم فَال يهعرَأص .
٣٩ليع ِلي الْقَاِئِمين تُخِْضعِة ِللِْقتَاِل، وِني ِبالْقُولِّحاِئي ٤٠. تُسدُل َأععتَج الَِّذينو ،ونبرهيالْقَفَا و ونِديري

ونَِني ُأفِْنيِهمِغضب٤١. يملَه تَِجيبساَهللا فَال ي ونعدنِْقذُ، يي نال مو تَِغيثُونسيِه ٤٢. ياِر الَِّذي تُذَركَالْغُب مقُهحَأس
  .الريح، َأدوسهم كَالطِّيِن ِفي الشَّواِرِع

يسمعون َأمِري فَيِطيعون، ٤٤. ِقذُِني ِمن ِنزاِع الشَّعِب، تَجعلُِني سيدا ِلُألمِم، شَعب لَم َأكُن َأعِرفُه يخِْدمِنيتُن٤٣ْ
  .الْغُرباء يرتَِعبون، يخْرجون ِمن حصوِنِهم مرتَِعِدين٤٥. الْغُرباء يتَذَلَّلُون ِلي

ينِْقذُِني ِمن ٤٨. اُهللا ينْتَِقم ِلي، ويخِْضع الشُّعوب تَحتَ سلْطَاِني٤٧! تَعالَى اُهللا منِْقِذي! تَبارك ملْجِأي!  حياُهللا٤٦
 بين الشُّعوِب يا رب، وُأرنِّم ِلذَِلك َأحمدك٤٩. َأنْتَ تَرفَعِني فَوقَ الْقَاِئِمين علَي، وِمن الظَّاِلِمين تُنَجيِني. َأعداِئي
ِمكِد٥٠. السِلِه ِإلَى األبنَسو داوخْتَاِرِه، ِلدِة ِلممحالر اِنعصِلِكِه، وِظيِم ِلمِر الْعالنَّص اِنحم وه.  
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١٩ 

وذَِلك ِبال كَالٍم ٣. يوم يخِْبر يوما ولَيٌل يعلِّم لَيلًا٢. ماِء تُخِْبر بعمِل يديِه ِبجالِل اِهللا، قُبةُ السالسماواتُ تُحدث١ُ
. ومع ذِلك صوتُهم يبلُغُ اَألرض كُلَّها، وكَالمهم يِصُل ِإلَى جِميِع َأنْحاِء الْعالَِم٤. وال لُغٍَة وال صوٍت مسموٍع

َأعسِه الشَّمِإلَي وحاِت تَراومكَانًا ِفي السم اٍن ٥. دحطٍَل فَرِمثُْل بفَِتِه، وغُر ِمثُْل الْعِريِس الْخَاِرِج ِمن ِهيو
  .تُشِْرقُ ِمن آِخِر السماواِت، وتَدور ِإلَى آِخِرها، وال شَيء يخْتَِفي ِمن حرها٦. ِللسباِق

. وصايا اِهللا مستَِقيمةٌ تُفَرح الْقَلْب٨. قَانُون اِهللا صاِدقٌ يجعُل الْجاِهَل حِكيما. عةُ اِهللا كَاِملَةٌ تُنِْعشُ النَّفْسشَِري٧
ِهي َأثْمن ِمن ١٠. حقٌ وعاِدلَةٌ كُلُّهاَأحكَام اِهللا . مخَافَةُ اِهللا طَاِهرةٌ تَدوم ِإلَى اَألبِد٩. َأمر اِهللا نَِقي يِنير الْعينَيِن



عبدك يهتَِدي ِبها، وفي ِإطَاعِتها ثَواب ١١. الذَّهِب النَِّقي، وَأحلَى ِمن الْعسِل الَِذي يقْطُر ِمن َأقْراِص الشَّهِد
ِظيما ال١٢ْ. عالْخَطَاي اِتِه؟ ِمنوهِإلَى س هتَنَبي نِة نَقِِّنيملَّطَ ١٣. خَِفيال تَتَس ِلكَي كدبفَظْ عا ِاحضاِئِر َأيالْكَب ِمنو

ِلتَكُن َأقْواُل فَِمي وخَواِطر قَلِْبي مرِضيةً َأمامك، يا رب يا ملْجِأي ١٤. علَي، فََأكُون كَاِملًا وَأتَبرُأ ِمن ذَنٍْب عِظيٍم
فَاِديو.  
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٢٠ 

١قُوبعي بر ماس ِميكحِفي ِضيٍق، ي تَكُون ِحين اُهللا لَك تَِجيبِلِه ٢. يسبج ا ِمننَدسِتِه، ويب نًا ِمنوع ِسُل لَكري
.  يعِطيك منْيةَ قَلِْبك، ويتَمم لَك كُلَّ مقَاِصِدك٤. كيرضى عن كُلِّ قَراِبيِنك، ويقْبُل كُلَّ ضِحيٍة ِمن٣ْ. الْمقَدِس

  .يعِطيك اُهللا كُلَّ طَلٍَب لَك. فَنَهِتفُ َألنَّك منْصور، وِباسِم ِإلَِهنَا نَرفَع رايتَنَا٥
٦مس ِمن لَه تَِجيبسيو ،هخْتَارنِْقذُ ماَهللا ي تُ َأنِلمع نِْقذَِةاآلنِميِنِه الْمِة يرِة ِبقُدسقَداِتِه الْملَى ٧. اوع ضعتَِّكُل الْبي

هم يتَرنَّحون ٨. الْمركَباِت الْحرِبيِة، والْبعض اآلخَر علَى الْخَيِل، َأما نَحن فَنَتَِّكُل علَى اسِم الْمولَى ِإلَِهنَا
َأم ،قُطُونسيتُونَثْبو فَنَقُوم ن٩. ا نَحوكعنَد لَنَا ِحين تَِجباسو ،ِلكِر الْمانْص با ري .  
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٢١ 

قَابلْتَه ٣. ه ما طَلَبهَأعطَيتَه رغْبةَ قَلِْبِه، ولَم تَمنَع عن٢ْ. يا رب، ِبقُوِتك يفْرح الْمِلك، وِبنَصِرك يبتَِهج ِجدا١
ٍب نَِقيذَه ا ِمنَأِسِه تَاجلَى رتَ ععضوٍة، وكَاٍت غَِنيرِد ٤. ِببا طَويلًا ِإلَى َأبرمع ،ا لَهتَهطَياةً فََأعيح ِمنْك طَلَب

اِء ٥. اآلِبِدينهِبالْب لْتَهمح ،ِركِل نَصِبفَض ِظيمع هدجالِلمالْجِح ِفي ٦. وِبالْفَر ْألتَهمةً، وِديكَاٍت َأبرب تَهطَيَأع
ِركضح٧. معزعتَزال ي ِليِة الْعمِبِنعلَى اِهللا، وكَُّل عتَوي ِلكالْم َألن.  

٨وِمكلُغُ ِإلَى خُصتَب ِمينُكي ،اِئكدِبكُلِّ َأع تَظْفَر كدت٩َ. ي ِحين ِبكشْتَِعٍل، ِفي غَضا ِفي كَانُوٍن مكَم مِرقُهْأِتي تَح
متَْأكُلُه كنَارو ،مهلَع١٠. تَبمِني آدِن بيب ِمن متَهيذُرِض، واَألر ِمن ملَهنَس ١١. تُِبيد ِبالشَّر ونرتَآمي مَأنَّه عم

. َألنَّك تَجعلُهم يِديرون الْقَفَا ِحين تُصوب الْقَوس نَحوهم١٢. لَِكنَّهم ال ينْجحونِضدك، ويدبرون مِكيدةً، 
١٣تَكرقُد حبنُسو فَنُغَنِّي ،ِتكِبقُو با ري تَِفعِار.  
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٢٢ 

ِإلَِهي، َأصرخُ ِفي النَّهاِر فَال ٢َأنْتَ بِعيد عن ِإنْقَاِذي، وعن صوِت تَنَهِدي؟  ماذَا تَركْتَِني؟ ِلماذَاِإلَِهي، ِإلَِهي، ِل١
علَيك اتَّكََل ٤. مع َأنَّك َأنْتَ الْقُدوس الْجاِلس علَى الْعرِش، وشَعبك يسبحك٣. تُِجيبِني، وِفي اللَّيِل فَال راحةَ ِلي

متَهيفَنَج كلَياُؤنَا، اتَّكَلُوا عوا٥. آبِخيبي فَلَم كلَيا، واتَّكَلُوا عوفَنَج كخُوا ِإلَير٦. صةٌ ال ِإنْسانودا َأنَا فَدَأم . تَقَرحم
كَان "٨: ي يهزُأون ِبي، يشِْتمونَِني ويهزون رُؤوسهم ويقُولُونكُلُّ الَِّذين يرونَِن٧. بين النَّاِس، ومنْبوذٌ بين الشَّعِب

  ."يتَوكَُّل علَى اِهللا، فَلَعلَّ اَهللا ينِْقذُه وينَجيِه َألنَّه سر ِبِه
منْذُ ِوالدِتي وَأنْتَ تَرعاِني، منْذُ ١٠.  صدِر ُأميَأنْتَ َأخْرجتَِني ِمن الْبطِْن، جعلْتَِني مطْمِئنا وَأنَا ما ِزلْتُ علَى٩

َأعداء كَِثيرون وَأِشداء ١٢. ال تَبعد عنِّي، َألن الضيقَ قَِريب وال مِعين ِلي١١. كُنْتُ ِفي بطِْن ُأمي َأنْتَ ِإلَِهي
. ِانْسكَبتُ كَالْماِء١٤. فَتَحوا ِلي َأفْواههم كَُأسوٍد مفْتَِرسٍة مزمِجرٍة١٣. ِمثُْل ِثيران باشَان َأحاطُوا ِبي وحاصروِني

لَِصقَ ِلساِني . يِبستْ قُوِتي كَشَقْفٍَة ِمن الْخَزِف١٥. صار قَلِْبي كَالشَّمِع، ذَاب ِفي داِخِلي. انْحلَّتْ كُلُّ ِعظَاِمي
. ثَقَبوا يدي وِرجلَي. َأحاطَِت الِْكالب ِبي، ِعصابةٌ ِمن اَألشْراِر طَوقَتِْني١٦. موِت تَضعِنيِفي تُراِب الْ. ِبحنَِكي

١٧ِفي ونستَفَريو ِإلَي وننْظُري مهكُلَّ ِعظَاِمي، و دال١٨. ِفي إِْمكَاِني أن َأعلَى معو ،مينَهاِبي بِثي ونقِْسمِبِسي ي
  .يلْقُون قُرعةً

َأنِْقذْ حياِتي ِمن السيِف، حياِتي الْغَاِليةَ ِمن مخَاِلِب ٢٠. يا قُوِتي َأسِرع ِإلَى معونَِتي. يا رب ال تَبعد عنِّي١٩
 .ِن الْوحِشيِةالثِّيرا َأنِْقذِْني ِمن فَِم اَألسِد، نَجِني ِمن بيِن قُروِن٢١. الِْكالِب

َأكِْرموه يا جِميع نَسِل ! سبحوا ربنَا يا كُلَّ من يتَّقُونَه٢٣. ُأعِلن اسمك الخْوِتي، وُأسبحك وسطَ الْجماعِة٢٢
قوبعاِئيَل! يرِني إسيا كُلَّ ب ه٢٤. ِاخْشَونْفُري لَمو تَِقرحي لَم ِل َألنَّهب ،ههجو نْهع بجال حِكيِن، وْؤِس الِْمسب ِمن 

  .استَجاب لَه لَما صرخَ ِإلَيِه
يْأكُُل الْودعاء ويشْبعون، والَِّذين ٢٦. ُأوِفي نُذُوِري َأمام الَِّذين يتَّقُونَك. َأسبحك يا رب ِفي الْمحفَِل الْعِظيِم٢٥
كُلُّ َأنْحاِء اَألرِض تَتَذَكَّر وتَرِجع ِإلَى اِهللا، وكُلُّ قَباِئِل اُألمِم ٢٧. تَحيا قُلوبكُم ِإلَى اَألبِد. بون اَهللا يسبحونَهيطْلُ

لَه دجِم٢٨. تَسلَى اُألملَّطُ عتَسي وهِهللا، و لْكالْم َألن.  
 ٣٠.  يْأكُلُون ويعبدونَك يا رب، كُلُّ النَّاِزِلين ِإلَى التُّراِب ومن هم ِإلَى الْفَنَاِء يسجدون لَككُلُّ َأغِْنياِء اَألرِض٢٩

  .ِه وَأعماِلِهويخِْبر الَِّذين سيولَدون ِفيما بعد عن صالِح٣١. نَسلُهم يعبدك، والِْجيُل الْقَاِدم يسمع عن ربنَا
 



 مزموز لداود

٢٣ 

ينِْعشُ نَفِْسي، ٣. ِفي مراٍع خَضراء يِريحِني، ِإلَى ِمياٍه هاِدَئٍة يهِديِني٢. اُهللا راِعي فَال َأحتَاج ِإلَى شَيٍء١
 الْموِت الْمظِْلِم، ال َأخَافُ اَألذَى َألنَّك حتَّى ِإن ِسرتُ ِفي واِدي٤. يرِشدِني ِإلَى طُرٍق صاِلحٍة ِمن َأجِل اسِمِه

  . عصاك وعكَّازك يعزياِنِني. َأنْتَ مِعي
حقا، خَير ٦. تَدهن ِبالزيِت رْأِسي، وتَمُأل كَْأِسي حتَّى تَِفيض. تَبسطُ قُداِمي وِليمةً، علَى مشْهٍد ِمن َأعداِئي٥

محراِموكُلَّ اَألي با ري اِركِفي د كُنَأسِري، وماِفقَاِنِني طُوَل عرةٌ ي. 
 

 مزموز لداود

٢٤ 

  .َألنَّه هو َأسسها علَى الِْبحاِر، وعلَى اَألنْهاِر ثَبتَها٢. لَه الدنْيا وكُلُّ سكَّاِنها. ِلربنَا اَألرض وكُلُّ ما علَيها١
الَِّذي هو طَاِهر الْيديِن ونَِقي الْقَلِْب، ال يعبد ِإلَها ٤من يِحقُّ لَه َأن يصعد جبَل اِهللا، ويِقفَ ِفي بيِتِه الْمقَدِس؟ ٣

هذَا نَِصيب من يعبد اَهللا، ويطْلُب وجه ٦. ينَاُل بركَةً ِمن ربِه، وصالحا ِمن اِهللا منِْقِذِه٥. باِطلًا وال يحِلفُ ِكذْبا
قُوبعي بر .  

من هو هذا ٨. ِانْفَِتِحي َأيتُها الْبواباتُ، ِانْفَِتِحي علَى آِخِرِك َأيتُها الْبواباتُ الْقَِديمةُ، فَيدخَُل الْمِلك صاِحب الْجاللَِة٧
ِانْفَِتِحي َأيتُها الْبواباتُ، ِانْفَِتِحي علَى ٩. الْمِلك صاِحب الْجاللَِة؟ هو ربنَا الْقَِوي الْقَِدير، ربنَا الْقَِدير ِفي الْحرِب

الْج اِحبص ِلكخَُل الْمدةُ، فَياتُ الْقَِديمابوا الْبتُه١٠. اللَِةآِخِرِك َأي اربنَا الْجباللَِة؟ رالْج اِحبص ِلكهذا الْم وه نم
  .هو الْمِلك صاِحب الْجاللَِة

 

 لداود

٢٥ 

١ ،بتُ نَفِْسي يا ربهو ا ِإلَِهي٢لَككَُّل يَأتَو ليكعاِئي. ودتَ ِبي َأعشْمي ال ِبَأنو ،َأِخيب ِبَأن حم٣. فَال تَس نكُلُّ م
ِخيبال ي وكرجي .ونِخيبٍب فَيبِر سغَي ِمن ونغِْدري ا الَِّذين٤. أم ،لَكبِني سلِّمع ،قَكفِْني طُررع با رِدِني ٥يِاه

اذْكُر يا رب رحمتَك وِإحسانَك َألنَّهما منْذُ ٦. ِإلَى حقِّك وعلِّمِني، َألنَّك َأنْتَ اُهللا منِْقِذي، وِإياك َأرجو طُوَل النَّهاِر
  .بل اذْكُرِني ِفي رحمِتك يا رب، َألنَّك طَيب. ال تَذْكُر ذُنُوِبي ومعاِصي الَِّتي ارتَكَبتُها ِفي ِصباي٧. اَألزِل



كُلُّ ١٠. يهِدي الْودعاء ِإلَى الْحقِّ ويعلِّمهم طَِريقَه٩. لِّين ِإلَى الطَِّريِقربنَا طَيب وصاِلح، ِلذَِلك يرِشد الضا٨
. ِمن َأجِل اسِمك يا رب، اغِْفر ذَنِْبي َألنَّه عِظيم١١. طُرِق اِهللا رحمةٌ وَأمانَةٌ ِلمن يِطيعون عهده وِإرشَاداِتِه

يقِْضي َأيامه ِفي خَيٍر، ونَسلُه يمِلك ١٣. ِإلنْسان الَِّذي يتَِّقي اَهللا؟ اُهللا يرِشده ِإلَى طَريٍق يخْتَارها لَهمن هو ا١٢
ضِدِه١٤. اَألرهلَى عع مهطِْلعيو ،تَّقُونَهي نِلم هِطي ِسرعنَا يب١٥. راِئملَى اِهللا دع نَاييع ِمن خِْرجي وه ا، َألنَّه

ِليالْفَخِّ ِرج.  
١٦ِكينِمسو ِحيدَألنِّي و ،لَيع نَّنتَحو ِبي١٧. الْتَِفتْ ِإلَينِّي كَرع قَلِْبي، َأفِْرج تَاِعبتْ مادِإلَى ١٨. ز انْظُر

احفَظْ نَفِْسي ٢٠.  َأعداِئي، وهم يكْرهونَِني ويبِغضونَِني ِجداانْظُر كَيفَ كَثُر١٩. ِضيقي وذُلِّي، واغِْفر كُلَّ ذُنُوِبي
اللَّهم ٢٢. نَزاهِتي واسِتقَامِتي تَحفَظَاِنِني، َألن رجاِئي ِفيك٢١. وَأنِْقذِْني، ال تَسمح ِبَأن َأِخيب، َألنِّي ِإلَيك لَجْأتُ

  .يقَاِتِهافِْد شَعبك ِمن كُلِّ ِض
 

 لداود

٢٦ 

اخْتَِبرِني يا رب وامتَِحنِّي، افْحص قَلِْبي ٢. تَوكَّلْتُ علَى اِهللا ِبال تَردٍد. َأنِْصفِْني يا رب َألنِّي سلَكْتُ ِباِإلخْالِص١
. س مع الْماِكِرين، وال َأنْسِجم مع الْمنَاِفِقينال َأجِل٤. َأرى رحمتَك َأماِمي، وداِئما تَقُودِني ِبَأمانَِتك٣. وِفكِْري

َأطُوفُ ِبمنَصِة . َأغِْسُل يدي فَتَظْهر براءِتي٦. َأكْره اجِتماع َأهِل الْسوِء، وَأرفُض َأن َأجِلس مع اَألشْراِر٥
 ،با ري اِنكبُأخ٧ْقُرو ،ِدكمِتفُ ِبحَأهِةوِجيبالْع اِلكمِبكُلِّ َأع ٨. ِبر كَانالْمو ،ا ربا يِفيه الَِّتي تُِقيم ارالد ُأِحب

اللُكِحلُّ ِفِيه جالَِّذي ي.  
٩ ،مالد ِفكُونسي الَِّذين عاِتي ميال حالْخُطَاِة نَفِْسي، و عم عمش١٠َفَال تَج ِديِهمِفي َأي آلنَةٌ الَِّذينم مِمينُهيو ،ر

ِرجالي واِقفَتَاِن على َأرٍض مستَِويٍة، ُأباِرك اَهللا ِفي ١٢. َأما َأنَا فََأسلُك ِباِإلخْالِص، افِْدِني وارحمِني١١. رشْوةً
  .الْمحفَِل الْعِظيِم

 

 لداود

٢٧ 

١َأخَافُ؟ اُهللا ِحص ناِتي، ِممنَج؟ اُهللا نُوِري وتَِعبَأر ناِتي، ِمميح ِمي، ٢نْأكُلُوا لَحِلي اراَألشْر لَيْأِتي عي ِحين
قُطُونسيو نثُروعوِمي، يخُصاِئي ودَأع لَيع مجهي خَافُ قَلِْبي٣. ِحينشٌ، ال ييي جطَفَّ ِضدتْ . ِإِن اصنَشَب إن

  . ِلك مطْمِئنًاعلَي حرب، َأبقَى ِفي ذَ



٤ َأطْلُباِلِه، ومَل ِفي جَأتََأم اِتي، ِلكَيياِم حاِرِه كُلَّ َأيِفي د ُأِقيم ِسي، َأنلْتَمم وذا هها، واِحدا وراِهللا َأم تُ ِمنطَلَب
علَى صخْرٍة عاِليٍة يرفَعِني، . يخَبُئِني داِخَل خَيمِتِهَألنَّه ِفي يوِم الشَّر يحِميِني ِفي داِرِه، و٥. وجهه ِفي بيِتِه

  .ُأغَنِّي وَأعِزفُ ِهللا. ُأقَدم لَه الْقَراِبين ِفي خَيمِتِه ِبهتَاِف الْفَرِح. فَتَرتَِفع رْأِسي علَى َأعداِئي الَِّذين يِحيطُون ِبي٦
: ِلذَِلك قَاَل قَلِْبي لَك!" اطْلُبوا وجِهي: "َأنْتَ قُلْت٨َ. ين َأدعوك، ارحمِني واستَِجب ِليِاسمع صوِتي يا رب ِح٧
"كهجو َأطْلُب با رنِّي٩." يع كهجو بجال تَح .نْكِني عِعدال تُبو ،لَيع بِعيِني. ال تَغْضِني . َأنْتَ مفُضال تَر

علِّمِني يا رب طَِريقَك، ١١. حتَّى وِإن تَركَِني َأِبي وُأمي، فَاُهللا يرعاِني١٠. ركِْني، َأنْتَ منِْقِذي يا اُهللاوال تَتْ
اءدِلي َأع تَِقيِم ِلَأنساِط الْمرِدِني ِإلَى الص١٢. اهع قَام وِمي، َألنَّهِة خُصادِني ِإلَى ِإرلِّموٍر ال تُسز ودشُه لَي

 .انْتَِظر ربك، تَقَو وتَشَجع وانْتَِظر ربك١٤. لَِكنِّي َأِثقُ ِبَأنِّي سَأرى ِإحسان اِهللا وَأنَا حي١٣. يهددونَِني ِبالْعنِْف
 

  لداود

٢٨ 

١ كُأذُنَي دِأي، فَال تَسلْجا مي با رخُ يرَأص كنِّيِإلَيِة. عفْرِإلَى الْح النَّاِزِلين ُأشِْبه ،ِإلَي كُنْتَ ال تَنْتَِبه ٢. ِإن عماس
ال تَطْرحِني مع اَألشْراِر والَِّذين يعملُون ٣. ِإلَيك َأرفَع يدي نَحو ِمحراِبك الْمقَدِس. ِإنِّي َأستَِغيثُ ِبك. تَضرِعي

جاِزِهم علَى َأفْعاِلِهم وسيئاِتِهم، ٤. اِت، الَِّذين يكَلِّمون َأصحابهم ِبمودٍة، ولَِكنَّهم يضِمرون الشَّر ِفي قُلُوِبِهمالسيَئ
تَِحقُّونسا يم ِطِهمَأع ،ِديِهمِل َأيملَى عع اِزِهما٥. جمِبَأع الُونبال ي مِإنَّه مهِدمهي ِلذَِلك ،اهدي تْهنَعا صال ِبمِل اِهللا و

ِنيِهمبي ودعال يو.  
. قَلِْبي فَرحان، َأحمده بالِْغنَاِء. علَيِه اتَّكََل قَلِْبي فَانْتَصرتُ. اُهللا قُوِتي وحاِمي٧. تَبارك اُهللا َألنَّه سِمع تَضرِعي٦
٨خْتَاِرِهاُهللا قُواِة منَج نِحصِبِه، وِد٩. ةُ شَعِإلَى اَألب مِملْهاحو ما لَهاِعير كُن ،كنَِصيب اِركبو ،كبَأنِْقذْ شَع.  
 

 مزمور لداود

٢٩ 

اعبِدي اَهللا َألنَّه مِجيد . جدا السِمِهقَدِمي ِهللا م٢. ِهللا َأيتُها الْكَاِئنَاتُ السماِئيةُ، قَدِمي ِهللا مجدا وِعزا قَدِمي١
وسقُدو.  

صوتُ اِهللا يدوي ِبقُوٍة، ٤. صاِحب الْجاللَِة َأرعد، اُهللا َأرعد فَوقَ الِْمياِه الْغَِزيرِة. صوتُ اِهللا يدوي فَوقَ الِْمياِه٣
يجعُل لُبنَان يقِْفز كَالِْعجِل، ٦.  يكَسر شَجر اَألرِز، اُهللا يكَسر َأرز لُبنَانصوتُ اِهللا٥. اِهللا يدوي ِبجالٍل صوتُ

 صوتُ اِهللا يزلِْزُل الصحراء، اُهللا يزلِْزُل٨. صوتُ اِهللا يقْدح لَِهيبا وبرقًا٧. وجبَل حرمون يقِْفز كَالثَّوِر الصِغيِر



اُهللا علَى الْعرِش ١٠. مجدا: صوتُ اِهللا يلِْوي الْبلُّوطَ، ويجرد الْغَابةَ، وِفي بيِتِه الْكُلُّ يهِتف٩ُ. صحراء قَاِدشَ
  .ُهللا يباِرك شَعبه بالسالِماُهللا يعِطي قُوةً ِلشَعِبِه، ا١١. مِلك فَوقَ الطُّوفَاِن، اُهللا علَى الْعرِش مِلك ِإلَى اَألبِد

 

 نشيد تدشين الدار. مزمور لداود

٣٠ 

يا رب ٣. ِاستَغَثْتُ ِبك فَشَفَيتَِني يا ربي وِإلَِهي٢. ُأعظِّمك يا رب َألنَّك َأنْقَذْتَِني، ولَم تَجعْل َأعداِئي يشْمتُون ِبي١
تَِني ِمنجِةالْ َأنْتَ َأخْرفْروِل ِإلَى الْحالنُّز تَِني ِمنينَجِر، وقَب. 

٤وسالْقُد هموا اسحبس ،اَهللا غَنُّوا لَه تَتَّقُون نا مِر٥. يمفَطُوَل الْع اها ِرضظَةً فَقَطْ، َأمقَى لَحبي هبظَلُّ .  غَضي
  .رحالْبكَاء لَيلَةً، وِفي الصبِح يْأِتي الْفَ

لَما رِضيتَ علَي يا رب جعلْتَِني َأثْبتُ كَالْجبِل الراِسِخ، لَِكن لَما ٧." ال َأتَزعزع َأبدا: "َأنَا ِفي طُمْأِنينَِتي قُلْت٦ُ
ا الْفَاِئدةُ من موِتي ونُزوِلي ِإلَى م٩. ِإلَيك َأصرخُ يا رب، ِإلَى اِهللا َأتَضرع٨. حجبتَ وجهك عنِّي ارتَعبتُ

حولْتَ ١١. ِاسمع يا رب وارحمِني، كُن مِعيِني يا رب١٠الْحفْرِة؟ هْل يحمدك التُّراب؟ َأو يخِْبر بَأمانَِتك؟ 
َأحمدك . ِلكَي يغَنِّي قَلِْبي لَك وال يسكُت١٢َ. ي ثَوب الْفَرِحخَلَعتَ عنِّي خَيشَ الِْحداِد، وَألْبستَِن. نَوِحي ِإلَى رقٍْص

  .ِإلَى اَألبِد يا ربي وِإلَِهي
  

 لقائد المغنين. لداود مزمور

٣١ 

١الِحكِني ِبصْل نَجب ،َأِخيب ِبَأن حمال تَس ،با رْأتُ يلَج ٢. ِإلَيكَأس ،ِلي ُأذُنَك باِتيقَرِإلَى نَج ِلي . ِرع كُن
َأخِْرجِني ٤. َأنْتَ ملْجِأي وِحصِني، ومن َأجِل اسِمك تَهِديِني وتُرِشدِني٣. صخْرةً تَحِميِني، ِحصنًا قَِويا ينِْقذُِني

  .ِفي يديك، فَديتَِني يا رب، يا ِإلَِهي اَألِمينَأضع روِحي وِديعٍة ٥. ِمن الْفَخِّ الَِّذي نَصبوه ِلي، َألنَّك َأنْتَ ملْجِأي
َأبتَِهج وَأفْرح ِبرحمِتك، َألنَّك رَأيتَ ذُلِّي، ٧. َأما َأنَا فَعلَى اِهللا تَوكَّلْتُ. كَِرهتُ الَِّذين يعبدون اَألصنَام التَّاِفهة٦َ

 . تُسلِّمِني ِإلَى يِد الْعدو، بْل وضعتَِني ِفي مكَاٍن فَِسيٍحلَم٨. واعتَنَيتَ ِبي ِفي ِضيِقي
ضاعتْ حياِتي ِفي ١٠. ضعفَتْ عينَاي ِمن الْغَم، وَأيضا نَفِْسي وِجسِمي. ِارحمِني يا رب، َألنِّي ِفي ِضيٍق٩

كُلُّ َأعداِئي يحتَِقرونَِني، َأصبحتُ ١١.  ِمن الشَّقَاِء، وبِليتْ ِعظَاِميضعفَتْ قُوِتي. الْحزِن وعمِري ِفي اَألِنيِن
نَسوِني كََأنِّي ميتٌ، ١٢. َأصحاِبي يخَافُون ِمنِّي، والَِّذين يرونَِني ِفي الشَّاِرِع يهربون ِمنِّي. ثَِقيلًا علَى ِجيراِني

كْسم كََأنِّي ِإنَاءوون قَتِْلي١٣. ورربديي وِضد ونرتَآمي ،لَيع الْكَِثيِرين اءتُ افِْترِمعا َألنِّي سَأنَا خَاِئفٌ ِجد.  



الَِّذين وِمن . نَجِني ِمن يِد َأعداِئي. مِصيِري ِفي يِدك١٥." َأنْتَ ِإلَِهي: "ولَِكنِّي تَوكَّلْتُ علَيك يا رب، وقُلْت١٤ُ
ال تَسمح ِبَأن َأِخيب يا رب ِحين َأدعوك، بِل ١٧. َأنِْقذِْني ِبرحمِتك. َأشِْرقْ ِبوجِهك علَى عبِدك١٦. يطَاِردونَِني

تُونمصيِر وِإلَى الْقَب طُونبهيو ونِخيبي ارِل اَألشْرعالْكَذَّاِب١٨. اج تَ ِشفَاهلَى لَيع ونتَكَلَّمي الَِّذين ،ستَخْر ين
  .الْصاِلِح ِبوقَاحٍة وِكبِرياٍء واسِتهانٍَة

. ما َأعظَم جودك الَِّذي ذَخَرتَه ِلمن يتَّقُونَك، وَأنْعمتَ ِبِه علَى من يلْجُأون ِإلَيك، وذَِلك علَى مرَأى كُلِّ الْبشَِر١٩
  .حِميِهم ِعنْدك ِفي مخْبِأك ِمن مَؤامراِت النَّاِس، وتَحفَظُهم ِفي َأماٍن ِمن بطِْش اللِّساِنت٢٠َ
 جاءتْ علَي حالَةٌ ِمن الرعِب٢٢! تَبارك اُهللا الَّذي َأظْهر رحمتَه الْعِجيبةَ ِلِي لَما كُنْتُ ِفي مِدينٍَة محاصرٍة٢١

َأِحبوا اَهللا يا كُلَّ عِبيِدِه اَألوِفياِء، ٢٣. لَِكنَّك سِمعتَ تَضرِعي لَما صرخْتُ ِإلَيك." ِإنَّه َأبعدِني عن نَظَِرِه: "وقُلْتُ
  .وا يا من تَرجون اَهللا كُلُّكُمتَقَووا وتَشَجع٢٤. ِإنَّه يحفَظُ اُألمنَاء، ويجاِزي الْمتَكَبر َأشَد الْجزاِء

  
 تعليم. لداود

٣٢ 

١اهلَى خَطَايع هاِمحسيو ،هذُنُوب اُهللا لَه غِْفرن يِنيًئا ِلموِحِه ٢. هال ِفي رخَِطيَئةً، و اُهللا لَه ِسبحال ي نِنيًئا ِلمه
 .ِغشٌّ

يِبستْ نَضارِتي . َألن يدك كَانَتْ ثَِقيلَةً علي نَهارا ولَيال٤. ِني طُوَل الْيوِملَما سكَتُّ، بِليتْ ِعظَاِمي ِمن َأِني٣
فَغَفَرتَ ." َأعتَِرفُ ِهللا بمعاِصي: "ثُم اعتَرفْتُ لَك ِبخَِطيَئِتي ولَم َأكْتُم ِإثِْمي، بْل قُلْت٥ُ. كَالْعشِْب ِفي حر الصيِف

َأنْتَ ِستْر ِلي، ٧. ِلذَِلك يدعوك كُلُّ تَِقي ِفي وقِْت الضيِق، فَحتَّى ِإن جاءِت السيوُل، ال تَِصُل ِإلَيِه٦. نُوِبيِلي ذُ
  .ِفي الضيِق تَحرسِني، وِبَأنَاِشيِد النَّجاِة تُِحيطُِني

ال تَكُن غَِبيا كَالْفَرِس َأو الْبغِْل ٩. َأنْصحك، عيِني علَيك. ِتي تَِسير ِفيهاُأعلِّمك وُأرِشدك الطَِّريقَ الَّ: "يقُوُل اُهللا٨
ِطيعي ٍل ِلكَيبحاٍم وطُ ِبِلجبضٍم، يةُ ١٠." الَِّذي ِبال فَهمحلَى اِهللا فَالركَُّل عتَوي نا مةٌ، َأميِر كَِثيرالشِّر اِئبصم

  .افْرحوا وابتَِهجوا ِباِهللا َأيها الصاِلحون، اهِتفُوا يا كُلَّ من قُلُوبهم نَِقية١١ٌ.  ِبِهتُِحيطُ
 

٣٣ 

علَى رباٍب احمدوا اَهللا علَى الْعوِد اعِزفُوا لَه ٢. ِهللا بفَرٍح َأيها الصاِلحون، يِليقُ ِباَألتِْقياِء َأن يحمدوه ِاهِتفُوا١
كَِلمةُ اِهللا حقٌّ، وهو َأِمين ِفي كُلِّ ما ٤. اعِزفُوا َأحسن عزٍف واهِتفُوا. غَنُّوا لَه ُأغِْنيةً جِديدة٣ً. ِبعشْرِة َأوتَاٍر

  .امتََألِت اَألرض ِمن رحمِتِه. اُهللا يِحب الصالح والْعدَل٥. يعمُل



جمع ِمياه الِْبحاِر كَما ِفي َأوِعيٍة، ووضع الْمِحيطَ ٧.  اِهللا صِنعِت السماواتُ، وِبنَفْخٍَة ِمن فَِمِه كُلُّ كَواِكِبهاِبكَِلمِة٦
خَاِزنالنَّاِس٨. ِفي م ِميعا جي وهِض، َأكِْرما كُلَّ اَألر٩. اتَِّقي اَهللا يو ،قَاَل فَكَان َألنَّهارفَص رِبطُ ١٠. َأمحاُهللا ي

  .َأما ِخطَطُ اِهللا فَتَثْبتُ ِإلَى اَألبِد، ومقَاِصده تَدوم ِإلَى كُلِّ اَألجياِل١١. مَؤامراِت اُألمِم، يبِطُل َأفْكَار الشُّعوِب
. اُهللا ينْظُر ِمن الْسماِء ويرى كُلَّ الْبشَِر١٣. خْتَاره نَِصيبا لَههِنيًئا لُألمِة الَِّتي ربها هو اُهللا، وِللشَّعِب الَِّذي ا١٢
ال ينْتَِصر الْمِلك ِبكَثْرِة ١٦. فَهو صاِنع قُلُوِبِهم جِميعا وعِليم ِبَأعماِلِهم١٥. وِمن مقَرِه يراِقب كُلَّ َأهِل اَألرِض١٤

عين اِهللا علَى من ١٨. قُوتُه الْعِظيمةُ ال تُنِْقذُ. الْفَرس ال ينَجي َأحدا١٧. وز الْمحاِرب ِبعظَمِة قُوِتِهجيِشِه، وال يفُ
نَنْتَِظر اَهللا ِبرجاٍء، ٢٠. مجاعِةِلينِْقذَهم ِمن الْموِت ويحفَظَهم َأحياء ِفي ال١٩ْيتَّقُونَه، الَِّذين يتَوكَّلُون علَى رحمِتِه، 

يا رب، ِلتَكُن رحمتُك علَينَا حسب ٢٢. ِبِه تَفْرح قُلُوبنَا، َألنَّنَا تَوكَّلْنَا على اسِمِه الْقُدوِس٢١. هو عونُنَا وحاِمينَا
اِئنَا ِفيكجر.  

  
 عنه فانصرفلداود، لما تظاهر أمام أبيملك بالجنون فطرده 

٣٤ 

عظِّموا اَهللا ٣. يسمع الْودعاء فَيفْرحون. تَفْتَِخر نَفِْسي ِبربي٢. تَسِبيحه ِفي فَِمي داِئما. ُأباِرك اَهللا ِفي كُلِّ وقٍْت١
 .مِعي، ولْنَرفَِع اسمه معا

هذَا ٦. انْظُروا ِإلَيِه فَتُشِْرقَ وجوهكُم، وال تَخْجَل َأبدا٥.  مخَاِوِفيطَلَبتُ اَهللا فَاستَجاب ِلي وَأنْقَذَِني ِمن كُل٤ِّ
ذُوقُوا ٨. حوَل من يتَّقُونَه وينَِّجيِهم. مالك اِهللا يعسِكر٧. الِْمسِكين صرخَ، فَسِمعه اُهللا ونَجاه ِمن كلِّ متَاِعِبِه

ا َأحوا مانْظُرِهولَيكَُّل عتَوِل الَِّذي يجِنيًئا ِللرنَا، هب٩. لَى ر تَّقُونَهي الَِّذين َألن ،لَه صخَصالْم با الشَّعهاتَّقُوا اَهللا َأي
 .اجون ِإلَى شَيٍء ِمن الْخَيِرتَحتَاج اَألشْباُل وتَجوع، َأما الَِّذين يطْلُبون اَهللا فَال يحت١٠َ. ال يفْتَِقرون ِإلَى شَيٍء

من َأراد َأن يتَمتَّع بالْحياِة، ويرى َأياما طَِويلَةً، ١٢. تَعالَوا يا َأوالِدي وَأصغُوا ِإلَي، فَُأعلِّمكُم تَقْوى اِهللا١١
ويبتَِعد عِن الشَّر ويعمَل الْخَير، ويبِغي السالم ١٤ِكذْب، فَيِجب َأن يمنَع ِلسانَه عِن الشَّر وشَفَتَيِه عِن ال١٣ْ

هعتْبي١٥. واِئِهمعاِن ِإلَى دِغيِه تُصُأذُنَيو ،اِلِحينلَى الصاِهللا ع نَييع ١٦. َألن ،الشَّر لُونمعي الَِّذين ِقفُ ِضدي لَِكنَّه
ِمن قْطَعِليمهِض ِذكْراَألر .  

١٧كُلِّ متاِعِبِهم ِمن يِهمنَجياُهللا و مهعمسفَي ،وناِلحتَِغيثُ الصسنِْقذُ ١٨. ييو ،وركْسم مهقَلْب الَِّذين ِمن نَا قَِريببر
يحفَظُ كُلَّ ِعظَاِمِه، فَال يكْسر ٢٠.  ينَجيِه ِمنْها كُلِّهامتَاِعب الصاِلِح كَِثيرةٌ، لَِكن اَهللا١٩. الَِّذين روحهم منْسِحقَةٌ

اُهللا يفِْدي نُفُوس عِبيِدِه، وكُلُّ مِن اتَّكََل ٢٢. الشَّر يِميتُ الشَّرير، والَِّذين يكْرهون الصاِلح يعاقَبون٢١. واِحد ِمنْها
اقَبعلَيِه ال يع.  

  



 دلداو

٣٥ 

صوب ٣. تَقَلَّد تُرسا وِدرعا وتَعاَل ساِعدِني٢. يا رب خَاِصِم الَِّذين يخَاِصمونَِني، وحاِرِب الَِّذين يحاِربونَِني١
. ون ِلقَتِْلي يخْجلُون ويرتَِبكُون لَيتَ الَِّذين يسع٤." َأنا منِْقذُك: "رمحا وحربةً ِضد الَِّذين يطَاِردونَِني، وقُْل ِلي

خَاِئِبين ونعاجتَرِتي يَأِذي ونربدي ا٥. لَيتَ الَِّذينِعيدب موقُهساِهللا ي الكميِح، والر بهِن ِفي مكَالتِّب كُونُونيو .
٦و ،مهامتَِزلُّ َأقْدظِْلمةً، وم مطَِريقُه تَكُونومهطَاِرداِهللا ي الكٍب ٧. مبِبال سا، ووا ِلي فَخبٍب نَصبِبال س مَألنَّه

. ِلذَِلك فَجَأةً يهِلكُون، ِفي الْفَخِّ الَِّذي نَصبوه يقَعون، وِفي الْحفْرِة الَِّتي حفَروها يسقُطُون٨. حفَروا ِلي حفْرةً
َأنْتَ تُنِْقذُ الِْمسِكين ِمن الَِّذين ! من ِمثْلُك يا رب: "ويهِتفُ كُلُّ ِكياِني ويقُوُل١٠. اِهللا وتَبتَِهج ِبنَجاِتِهفَتَفْرح نَفِْسي ِب٩

ونَهِلبسي الَِّذين ِمن الْفَِقيرو ِكيني الِْمستُنَجو ،ى ِمنْهَأقْو".  
يجازونَِني عِن الْخَيِر شَرا ١٢.  ال َأعِرفُ عنْها شَيًئاون ويتَِّهمونَِني ِبُأموٍردمشُهود ال يرحمون يتَق١١َ

 َأما َأنَا فَقَد لَِبستُ الْخَيشَ حزنًا علَى مرِضِهم، وَأذْلَلْتُ نَفِْسي ِبالصوِم، لَِكن صالِتي رجعت١٣ْ. ويجعلُونَِني باِئسا
فَلَما ١٥. َأخَذْتُ َأنُوح كَما علَى صِديٍق َأو َأٍخ، وَأحنَيتُ رْأِسي حِزينًا كَمن يبِكي علَى ُأمِه١٤. ِإلَي ِبال اسِتجابٍة

لَما زلَلْتُ هزُأوا ِبي ١٦.  تَوقٍُّفشَتَموِني ِبال. تَعثَّرتُ تَجمعوا فَرحانين، تَجمعوا وهجموا علَي وَأنَا غَير منْتَِبٍه
لَيع نَاِنِهموا بَأسرصوا ِمنِّي وِخرسو.  

َأحمدك ِفي ١٨. يا رب، ِإلَى متَى تَتَفَرج؟ َأنِْقذْ نَفِْسي ِمن الَِّذين يِريدون هالِكي، نَفِْسي الْوحيدةَ ِمن اُألسوِد١٧
ال تَجعِل الْعدو الظَّاِلم يشْمتُ ِبي، وال الَِّذين يكْرهونَِني ِبال سبٍب ١٩.  وِفي شَعٍب كَِثيٍر ُأسبحكجمهوٍر غَِفيٍر،
لَيع ونزتَغَامِض٢٠. يِفي اَألر اِلِمينسلَى الْمكٍْر عون ِبمرتَآمْل يالِم، بِبالس ونتَكَلَّمال ي م٢١ .َألنَّه مهوا فَمفَغَر

  !"رَأينَا ما عِملْتَه: "علَي وضِحكُوا وقَالُوا
٢٢با رنِّي يع تَِعدال تَبكُتْ وتَ، فَال تَسَأيَأنْتَ ر با ري٢٣. يبرا ِإلَِهي وِتي ينِّي ِفي قَِضيع اِفعدو قُمقَّظْ وتَي .
٢٤ي ،ِلكدِبيَأنِْصفِْني ِبع تُونشْمي ملْهعال تَجا ِإلَِهي، وي، يب٢٥. ا رقُولُوا ِفي َأنْفُِسِهمِلَئلَّا ي" :نَاهدا َأرلَغْنَا مب "! َأو

  !"قَد حطَّمنَاه: "يقُولُوا
٢٦تَِبكُونريو لُونخْجِتي يِصيبِبي ِفي م تُونشْمي تَ الَِّذينتَ الَِّذ. لَيلَيانوالْهو ارالْع مغَطِّيهي لَيع ونرتَكَبي ين .
." الْعظَمةُ ِهللا الَِّذي يفْرح ِبسالمِة عبِدِه: "لَيتَ الَِّذين يفْرحون ِببراءِتي يهِتفُون ويبتَِهجون ويقُولُون داِئما٢٧
  .حمِدك طُوَل الْيوِمِلساِني يتَكَلَّم عن عدِلك وِب٢٨
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بْل يتَملَّقُ ويخْدع نَفْسه، فَال ٢. ال يخْطُر علَى باِلِه َأن يتَِّقي اَهللا. كَالم الشِّريِر ينْبع ِمن الشَّر الَِّذي ِفي قَلِْبِه١
يدبر اِإلثْم ٤. كَفَّ عِن الْفَهِم وعن عمِل الْخَيِر. كَالم الَِّذي يقُولُه هو إثْم وِغشٌّال٣ْ. يرى خَِطيَئتَه وال يكْرهها

  .يسلُك ِفي طَِريٍق غَيِر صاِلٍح وال يرفُض الشَّر. وهو ِفي ِفراِشِه
٥انَتُكَأماِء، وملُغُ ِإلَى الستَب تُكمحر با راِبيحِميِق٦.  ِإلَى السِحيِط الْعكَالْم لُكدعِة، واِلياِل الْعكَالِْجب كالحص .

انويالْحو انفَظُ اِإلنْستَح با ر٧. َأنْتَ يكينَاحِفي ِظلِّ ج ونتَمحشَِر يِني الْبب فَِإن ،تَكمحر نا َأثْمم ماللَّه .
َأِدم ١٠. َألن ِعنْدك نَبع الْحياِة، وِبنُوِرك نَرى النُّور٩. ن خَيراِت داِرك، وِمن نَهِر نَِعيِمك تَسِقيِهميشْبعون ِم٨

كَِني، وال ِليِد الشِّريِر َأن ال تَسمح ِلقَدِم الْمتَكَبِر َأن تُدِر١١. رحمتَك ِلمن يعِرفُونَك، وصالحك ِلمن قُلُوبهم نَِقيةٌ
  .هنَاك سقَطَ فَاِعلُو الشَّر، طُِرحوا وال يمِكنُهم َأن يقُوموا١٢. تُزحِزحِني

  
 لداود

٣٧ 

ا، وِمثَْل الْعشِْب اَألخْضِر َألنَّهم ِمثَْل الْحِشيِش يذْبلُون سِريع٢. ال تَقْلَقْ ِبسبِب اَألشْراِر، وال تَحِسد عماَل السوِء١
وتُونمي.  

٣رِل الْخَيماعلَى اِهللا وكَّْل عاٍن. تَوِفي َأم عارِض وِفي اَألر كُن٤. اُسةَ قَلِْبكِنيُأم ِطيكعِباِهللا فَي تَِهجِهللا ٥. ِاب لِّمس
كرَأم ربدي وهِه، ولَيكَّْل عتَوو ِر٦. طَِريقَكا كَالظُّهاِضحو قَّكحاِر، وا كالنَّهاِطعس كالحُل صعجْئ٧. يده كنَفْس 

كُفَّ عِن ٨. ال تَقْلَقْ ِعنْدما ينْجح النَّاس ِفي طُرِقِهم وِعنْدما ينَفِّذُون مكَاِيدهِم الشِّريرةَ. َأمام اِهللا وانْتَِظره ِبصبٍر
َألن اَألشْرار ينْزعون، َأما الَِّذين ينْتَِظرون اَهللا فَيِرثُون ٩. ال تَقْلَقْ ِلَئلَّا تَرتَِكب الشَّر. ضِب وابعد عِن الْغَيِظالْغَ

ض١٠. اَألرهفَال تَِجد نْهثُ عحٍة، تَبعجِر رِإلَى غَي يرالشِّر بذْهقَِريٍب ي ن١١. ع ضاَألر ِرثُونفَي اءعدا الْوَأم
  .ويتَمتَّعون ِبسالٍم عِظيٍم

. لَِكن اَهللا يضحك ِمنْه َألنَّه عاِرفٌ َأن يوم ِعقَاِبِه آٍت١٣. الشِّرير يتَآمر ِضد الصاِلِح، ويِصر علَيِه ِبَأسنَاِنِه١٢
١٤س ارتَلَّ اَألشْرِاستَِقيمسالطَِّريقَ الْم لُكُونسي قْتُلُوا الَِّذينيو ،الْفَِقيرو ِكينوا الِْمسعرصِلي مهسوا قَوشَدو ،مفَهي .
١٥نْكَِسري مهسقَوو ،ِفي قَلِْبِهم مفُهيخُُل سدي لَِكن.  
. َألن قُوةَ اَألشْراِر تُكْسر، والْمولَى يسِند الصاِلِحين١٧. روِة اَألشْراِرالْقَِليُل الَِّذي ِللصاِلِح خَير ِمن كُلِّ ث١٦َ
ِفي وقِْت الْمِصيبِة ال يضعفُون، وِفي َأياِم الْجوِع ١٩. الْمولَى عاِرفٌ َأيام الْكَاِمِلين، وِميراثُهم يدوم ِإلَى اَألبِد١٨



الشِّرير يقْتَِرض وال ٢١. َأما اَألشْرار فَيهِلكُون، َأعداء اِهللا يفْنَون كَجماِل الْحقِْل، يفْنَون كَالدخَاِن٢٠. نيشْبعو
  .ِذين يلْعنُهم ينْزعون ِمنْهاالَِّذين يباِركُهم اُهللا يِرثُون اَألرض، وال٢٢َّ. يِفي الدين، َأما الصاِلح فَيعِطي ِبسخَاٍء

٢٣طَِريقُه هراِن الَِّذي تَساِت اِإلنْستُ خَطَوثَبِدِه٢٤. اُهللا يِبي هِندساَهللا ي قُطُ َألنسال ي ثَّرتَع َأنَا ٢٥. ِإنا، وِبيكُنْتُ ص
ِإنَّما يرَأفُ ِباآلخَِرين طُوَل الْيوِم، ويقِْرض ٢٦.  نَسلَه يتَسوُل ِللْخُبِزاآلن شَيخٌ، وما رَأيتُ صاِلحا نَِسيه اُهللا، وال

ِرِهمكَةٌ ِلغَيرب لُهنَسٍم، وِبكَر .  
ى عِبيده اَألوِفياء بْل يحفَظُهم َألن اَهللا يِحب الْعدَل، وال ينْس٢٨. اُبعد عِن الشَّر واعمِل الْخَير، فَتَحيا ِإلَى اَألبِد٢٧

فَم الصاِلِح ٣٠. الصاِلحون يِرثُون اَألرض، ويسكُنُون ِفيها ِإلَى اَألبِد٢٩. َأما نَسُل اَألشْراِر فَينْقَِرض. ِإلَى اَألبِد
الشِّرير يكْمن ِللصاِلِح، ٣٢. ِريعةُ ِإلَِهِه ِفي قَلِْبِه، فَال تَِزلُّ خَطَواتُهش٣١َ. يتَكَلَّم ِبالِْحكْمِة، وِلسانُه ينِْطقُ بالْحقِّ

قْتُلَهي اِوُل َأنحيِتِه٣٣. واكَمحم ِعنْد ِدينُهال يِتِه، وضِفي قَب كُهتْراَهللا ال ي ِفي طَِريِقِه، ٣٤. لَِكن لُكاسِانْتَِظِر اَهللا و
  .عك ِلتَِرثَ اَألرض، وتُشَاِهد انِْقراض اَألشْراِرفَيرفَ
. فَلَما مررتُ بعد ذَِلك، وجدتُ َأنَّه زاَل٣٦. رَأيتُ الشِّرير ِبال رحمٍة، ويمتَد كَشَجرٍة كَِبيرٍة ِفي َأرِضها٣٥

هَأِجد فَلَم نْهثْتُ عحالِحِظ الْكَاِمَل٣٧. بالمالس ِحبي نةُ ِلمبةُ الطَيايفَالنِّه ،انْظُِر التَِّقي٣٨.  و مفَكُلُّه ارا اَألشْرَأم
ِبيدوني .الكالْه متُهاييِق٣٩. ِنهقِْت الضِفي و منُهِحص وهو ،اِلِحيني الصنَج٤٠. اُهللا ي ،يِهمنَجيو مِعينُهاُهللا ي

  .ِقذُهم ِمن اَألشْراِر وينَجيِهم َألنَّهم يلْجُأون ِإلَيِهينْ
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١ِظكِني ِبغَيبال تَُؤدو ،ِبكخِْني ِبغَضبال تُو با ر٢. يلَيلَتْ عنَز كديو ،تْ ِفينَشَب كامِسه ٣. َألن ِظكِب غَيبِبس
صارتْ آثَاِمي َأعلَى ِمن رْأِسي، كَِحمٍل ٤. لصحةُ ِمن ِجسِمي، وِعظَاِمي ال سالمةَ ِفيها ِبسبِب خَِطيَئِتيضاعِت ا

تَِملُهالَِتي٥. ثَِقيٍل ال َأحهِب جبفَّنَتْ ِبستَعوِحي ورش٦َّ. َأنْتَنَتْ جوِم َأتَمتُ، طُوَل الْيرانْكَستُ ونَيِزينًاانْحى ح .
  .َأنَا ضِعيفٌ وذَِليٌل ِجدا، َأِئن ِمن وجِع قَلِْبي٨. داِخِلي يحتَِرقُ ِباَأللَِم، ضاعِت الصحةُ ِمن ِجسِمي٧
٩نْكا عخِْفيم سِدي لَيتَنَه ،با ري كامكْشُوفَةٌ قُداِتي مغَبِت١٠. كُلُّ رخِْفقُ، قُوقَلِْبي ي ِمن احر النُّورقَتِْني، وي فَار

نَييا١١. عِعيدقَفُوا بِتي، َأقَاِرِبي وِصيبِب مباشُونَِني ِبستَحِخلَّاِني ياِبي وحوا ١٢. َأصبِلقَتِْلي نَص نوعسي الَِّذين
  .رون طُوَل الْيوِميتَآم. ِفخَاخَهم، والَِّذين يِريدون َأِذيِتي دبروا هالِكي

١٣تَكَلَّمال ي سكََأخْرو ،عمسشَ ال يَأنَا كََأطْر١٤. واِوبجال ي هفَمو عمساِحٍد ال يتُ كَو١٥. ِصربا ري كَأنْتَِظر .
َأنَا ١٧." ي، وال يتَعظَّمون علَي ِإن زلَّتْ قَدِميال تَجعلْهم يشْمتُون ِب: "َألنِّي قُلْت١٦ُ. َأنْتَ تَستَِجيب يا ربي وِإلَِهي

َأعداِئي كَِثيرون وَأقِْوياء، ١٩. َأعتَِرفُ ِبإثِْمي، وَأحزن ِبسبِب خَِطيَئِتي١٨. علَى وشِْك السقُوِط، واَأللَم مِعي داِئما



بونَِني ِبال سِغضبي الَِّذين مه ون٢٠. ٍبكَِثيرالحالص عَألنَّي َأتْب لَيع ونفْتَري ِبالشَّر رالْخَي ونازجي الَِّذينا ٢١. وي
  .َأسِرع ِلمعونَِتي يا رب يا منِْقِذي٢٢. رب ال تَتْركِْني، يا ِإلَِهي ال تَبعد عنِّي

  
 لقائد المغنين على يدوثون. مزمور لداود

٣٩ 

سكَتُّ ٢." ر َأماِمي علَى فَِمي ما دام الشِّريَأضع ِكمامةً. ُأراِقب سلُوِكي، وَأحفَظُ ِلساِني ِمن الْخَطِأ: "قُلْت١ُ
النَّار ِفي، فَتَكَلَّمتُ الْتَهب قَلِْبي ِفي داِخلي وِفي تََأمِلي اشْتَعلَِت ٣. الْخَيِر، فَزاد َألَِميوصمتُّ ولَم َأتَكَلَّم حتَّى ِب

جعلْتَ حياِتي قَِصيرةً وعمِري كَال ٥. عرفِْني يا رب ِنهايِتي، وعدد َأياِمي، فََأعِرفَ كَيفَ َأنِّي زاِئٌل"٤: وقُلْتُ
كامَأم ءنَفْخَةٌ. شَي واٍن ه٦. كُلُّ ِإنْسكَاِفحشَّى، يتَماٌل يخَي واهْأخُذُهي نِرفُ معال يةً ووثَر عمجثًا، يبع .  

سكَتُّ، ال َأفْتَح ٩. نَجِني ِمن كُلِّ معاِصي، وال تَجعلِْني هزَأةً ِللْغَِبي٨. واآلن يا رب، ماذَا َأنْتَِظر؟ ِفيك رجاِئي٧
َأنْتَ تُوبخُ وتَُؤدب اِإلنْسان ١١. ع عنِّي ضربك، فَِإنِّي ِمن وقِْع يِدك فَِنيتُارف١٠َ. فَِمي، َألنَّك َأنْتَ فَعلْتَ هذَا

  .كُلُّ ِإنْساٍن هو نَفْخَةٌ. َأنْتَ تُتِْلفُ ثَروتَه كَما يفْعُل الْعثُّ. علَى خَِطيَئِتِه
 ال تَتَجاهْل دموِعي، َألنِّي غَِريب ِعنْدك، وعاِبر سِبيٍل كَكُلِّ َأصِغ ِإلَى دعاِئي يا رب، واسمع صراِخي،١٢

 ." قَبَل ما َأموتُ وَأزوُل حوْل غَضبك عنِّي فََأنْتَِعشَ،١٣. آباِئي
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ثَبتَ قَدمي . رفَعِني ِمن حفْرِة الْهالِك، وِمن ِطيِن الْمستَنْقَِع٢. ِانْتَظَرتُ اَهللا بصبٍر، فَالْتَفَتَ ِإلَي وسِمع صراِخي١
كَِثيرون يرون ذَِلك، . وضع ِفي فَِمي ُأغِْنيةً جِديدةً، نَِشيد حمٍد ِإللَِهنَا٣. علَى صخْرٍة، مشَّاِني ِبخُطًى راِسخٍَة

 كَّلُونتَويو خَافُونلَى اِهللافَيع.  
كَِثيرةٌ ِهي الْعجاِئب الَِّتي ٥. هِنيًئا ِللرجِل الَِّذي يتَوكَُّل علَى اِهللا، وال يلْتَِفتُ ِإلَى الْمتَكَبِرين والضالِّين ِفي الِْكذْب٤

دنَع َأن ِمن نَا َأكْثَرونَح كقَاِصدمِإلَِهي، وي وبا را يتَهنَعاصهحنَشْر ا َأونَِصفَه َأن ِمن ظَمَأعا، و٦. ه َأنْتَ ال تُِريد
تَ ُأذُنَيْل فَتَحانًا، ببال قُرةً وِحيِن الذَّنِْب. ضالتَّكِْفيِر ع انبال قُرقُ، ورحانًا يبقُر تَطْلُب فَقُلْت٧ُ. َأنْتَ لَم" : كيلَب

ُأعِلن ٩." شَِريعتُك ِفي قَلِْبي. اللَّهم ِإنِّي ُأِريد َأن َأعمَل مشيَئتَك٨. اَل الِْكتَاب عنِّي ِفي صحِفِهِإنِّي ِجْئتُ كَما قَ
ْل ُأعِلن ب. ال َأكْتُم صالحك ِفي قَلِْبي١٠. َأنْتَ تَعلَم يا رب َأنِّي ال ُأغِْلقُ شَفَتَي. صالحك ِفي الْمحفَِل الْعِظيِم

اتَكنَجو انَتَكِظيِم. َأمفَِل الْعحِن الْمع قَّكحو تَكمحال ُأخِْفي ر.  



َألن شُرورا ال تُحصى َأحاطَتْ ١٢. بِل احفَظِْني داِئما ِبرحمِتك وَأمانَِتك. وَأنْتَ يا رب، ال تَمنَع رَأفَتَك عنِّي١١
يا رب ِمن فَضِلك َأنِْقذِْني، يا رب ١٣. دركَتِْني فَأعمتِْني َألنَّها َأكْثَر ِمن شَعِر رْأِسِي، وقَلِْبي خَذَلَِنيآثَاِمي َأ. ِبي

لْمسروِرين ِبَأِذيِتي لَيتَ كُلَّ الَِّذين يطَاِلبون ِبحياِتي يخْجلُون ويرتَِبكُون، لَيتَ كُلَّ ا١٤. َأسِرع ِإلَى معونَِتي
خَاِئِبين ونعاجتَرِلِهم١٥. يخَج ِمن ونتَِعبري لَيع كُونحضي تَ الَِّذين١٦. لَي ونحفْري ونَكطْلُبي تَ كُلَّ الَِّذينلَيو

ِبك ونتَِهجبيقُولُ. وي اِتكِإلى نَج شْتَاقُوني تَ كُلَّ الَِّذينالَيائمد اُهللا: "ون ظَّمتَع١٧." يفَِقيرو ِكينا َأنَا فَِمسي . َأمبر
  .ال تَتََأخَّر يا ِإلَِهي. َأنْتَ مِعيِني ومنِْقِذي. يهتَم بي
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٤١ 

١وِفي ي نِْقذُهاَهللا ي ِعيِف، فَِإنتَِني ِبالضعي نِنيًئا ِلمه٢. ِم الشَّريو اتَهيفَظُ ححيِميِه وحال اُهللا يِض، وِفي اَألر هِعدس
ساِئِهيدِة َأعغْبِإلَى ر هلَى٣. لِّمع وهو هدضعاُهللا ي تَهقُو ديرِض، وراِش الْمِفر. 
متَى يموتُ وينْقَِرض : "وقَاَل َأعداِئي ِبخُبٍث٥." تُ ِفي حقِّكِاشِْفِني َألنِّي َأخْطَْأ. يا رب ارحمِني: "َأنا قُلْت٤ُ

يحاِوُل َأن يِجد شَيًئا ِليفْتَِري ِبِه علَي، ثُم يخْرج ويِشيعه . ِإن جاء واِحد ِمنهم ِليزورِني، يتَكَلَّم ِبالِْكذِْب٦" اسمه؟
َأصابه مرض رِديء، ولَن يقُوم : "يقُولُون٨. داِئي يتَهامسون معا علَي، وعلَي يتَآمرون ِبالسوِءكُلُّ َأع٧. عنِّي

  .حتَّى صِديِقي الْحِميم، الَِّذي وِثقْتُ ِبِه، الَِّذي َأكََل ِمن خُبِزي، ِانْقَلَب ِضدي٩." ِمن ِفراِشِه
. َأنَا عاِرفٌ َأنَّك رِضيتَ علَي، َألن عدوي لَن يغِْلبِني١١. تَ يا رب فَارحمِني، وَأِقمِني فَُأجاِزيهمَأما َأن١٠ْ
ن اَألزِل وِإلَى تَبارك اُهللا رب بِني ِإسراِئيَل ِم١٣. ِفي نَزاهِتي َأنْتَ تَسِندِني، وتُِقيمِني ِفي محضِرك ِإلَى اَألبِد١٢

  .آِمين وآِمين. اَألبِد
  


