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ِكتاُب الَمزاِمير

الُجزُء األوَُّل )المزامير 1–41(

نساِن الَِّذي لَْم َيمِش َحَسَب نَِصيَحِة 1    َهِنيئاً لِل�إ
أْشراِر، ال�

   َوَعَلى َطِريِق الُخطاِة لَْم َيِقْف،
   َولَْم ُيخالِِط الُمسَتهِزئِيَن.
2  لَِكنَُّه ُيِحبُّ َشِريَعَة اهلِل.  

ُل َتعالِيَمُه لَيَل نَهاٍر.    َوَيَتاأمَّ
3  َفُهَو َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة قُْرَب َجداِوِل الِمياِه،  

   تُنِتُج َثَمَرها ِفي َوْقِتِه،
   َواأْوراقُها ل� َتْذُبُل اأَبداً،
   َوَيْنَجُح كُلُّ ما َيْفَعلُُه.

أْشراُر َفَلْيُسوا َكَذلَِك، 4  اأّما ال�  
يُح. ُرُه الرِّ    َبْل ُهْم َكَبقايا التِّْبِن تَُطيِّ

أْشراُر ِعْنَد الُمحاَكَمِة. 5  لَِهذا ل� ُيَبّراُأ ال�  
أْبراِر.    َول� ُيْحَسُب الُخطاُة َبيَن َجماَعِة ال�
أنَّ اهلَل ُيْرِشُد الُمسَتِقيِميَن َوَيْحِميِهْم، 6  لِ�  

أْشراُر َفَيهِلُكوَن.    اأّما ال�

ُأَمُم،2    لِماذا َتتاآَمُر ال�
ُعوُب الَمكائَِد َعَبثاً؟   َولِماذا تَُدبُِّر الشُّ

أْرِض اأنُفَسُهْم لِلَمعَرَكِة. 2  اأَعدَّ ُملُوُك ال�  
   َواجَتَمَع الُحكّاُم َمعاً َعَلى اهلِل َوَعَلى 

َمِسيِحِه. أ

أ 2:2 مسيحه. كاَن الملُك ُيمَسُح بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة 

لُه لهذا العمل. على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ

3  َيُقولُوَن:  
  » لَِنَتَخلَّْص ِمْن قُُيوِدِهْم،
   َولُْنْلِق بِها َبِعيداً َعنّا!«

ماِء َيضَحُك، 4  الجالُِس ِفي السَّ  
   اهلُل َيْهَزاُأ بِِهْم.

ُث اإلَْيِهْم ِفي َغَضِبِه، 5  ثُمَّ َيَتَحدَّ  
   َوبَِسَخِطِه ُيفِزُعُهْم َوَيُقوُل:

ْبُت َمِلِكي ِفي ِصْهَيْوَن – َجَبِلَي  6 » َقْد نَصَّ  
الُمَقدَِّس.«

7  َدُعونِي اُأخِبُركُْم بِما  
   َقَضى بِِه اهلُل.

   قاَل لِي: »اأنَت اْبِني،
   َواأنا الَيْوَم َولَْدتَُك!

ُعوِب ِميراثاً لََك، 8  اطلُْب، َوَساأجَعُل َجِميَع الشُّ  
أْرِض ُمْلكاً لََك.    َواأطراَف ال�

9  َسَتحُكُمها بَِصولَجاٍن ِمْن َحِديٍد،  
ُرها َكاآنَِيِة الَفّخاِر.«    َوتَُكسِّ

لُوا اأيُّها الُملُوُك. آَن، َتَعقَّ 10  َوال�  
أْرِض.    َوُخُذوا بَِنِصيَحِتي يا قاَدَة ال�

11  اخِدُموا اهلَل بَِخْوٍف َوَتوِقيٍر.  
   ارَتِعُدوا اأماَمُه ارتِعاداً.

12  اخَضُعوا لِل�ْبِن لَِئّل� َيغَضَب، َفَتهِلُكوا!  
أنَّ َغَضَبُه ُيوِشُك اأْن َينَفِجَر.    لِ�

   َهِنيئاً لِلُمتَِّكِليَن َعَليِه.
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َمزُموٌر لِداُودَ أ ِعنَدما َهَرَب ِمَن اْبِنِه اأْبشالُوم.  3   

ِضيقاتِي َكِثيَرٌة يا اهلُل.  

   َفَقْد قاَم َعَليَّ َكِثيُروَن.
2  َكِثيُروَن َيَتاآَمُروَن ِضدِّي.  

ِسل�هْ ب    َوَيُقولُوَن: »لَْن ُيَخلَِّصُه اهلُل.«  

3  لَِكنََّك يا اهلُل تُرِسي.  
   اأنَت َمجِدي.

   اأنَت َمْن َيرَفُع َراأِْسي.

4  بَِصْوتِي اأدُعو اهلَل،  
ِسل�ْه    َوُهَو ُيِجيُبِني ِمْن َجَبِلِه الُمَقدَِّس.  

5  اْسَتلَقيُت َونِْمُت.  
   َوها َقِد اسَتيَقْظُت،
أنَّ اهلَل َيسِنُدنِي!    لِ�

6  َفل� اأخاُف ِمْن  
ُألُوِف الَِّذيَن اأحاُطوا بِي.    َعَشراِت ال�

7  قُْم يا اهلُل! ج  
   قُْدنِي يا اإلَِهي اإلَى النَّْصِر!
   ِعنَدما َتْضِرُب كُلَّ اأعدائِي

   َعَلى ُوُجوِهِهْم،
أْشراِر. ُر كُلَّ اأسناِن َهُؤل�ِء ال�    َسُتَكسِّ

8  ال�نِتصاُر ِمَن اهلِل!  
ِسل�ْه    لَِتُكْن َبَرَكُتَك َعَلى َشعِبَك!  

أ مزمور 3 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  تظهُر في كتاِب  ِسالْه. كلمٌة  ب 2:3 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 4، 8(

ج 7:3 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن َعَلى اآل�ٍت َوَتِريٍَّة. َمزُموٌر لِداُوَد. د  4   

اأِجْبِني يا اإلَِهَي الّصالَِح ِعنَدما اأدُعوَك.  
يِق اأعِطِني فُْسَحًة َوراَحًة!    ِفي الضِّ

   ارَحْمِني َواْسَمْع َصل�تِي.

2  َحتَّى َمَتى اأيُّها النّاُس  
لُوَن َكراَمِتي عاراً؟    تَُحوِّ

أقاِويَل الفاِرَغَة،    َتعَشُقوَن ال�
ِسل�هْ ه    َوتَُفتُِّشوَن َعْن اأكاِذيَب ِضدِّي.  

3  َفاعَلُموا اأنَّ اهلَل  
أِميِن!    ُيْصِغي اإلَى تابِِعِه ال�

   اهلُل َيسَمُعِني
   ِعنَدما اأدُعوُه!

4  ل� َتجَعلُوا َغَضَبُكْم َيُجرَّكُْم اإلَى الَخِطيَِّة. و  
   َتَفكَُّروا ِفي ما َحَدَث بَِصمٍت َعَلى ِفراِشُكْم. 
ِسل�ْه  

بائَِح الّل�ئَِقَة، ُموا الذَّ 5  َقدِّ  
   َواتَِّكلُوا َعَلى اهلِل!

6  َكِثيُروَن َيُقولُوَن:  
  » َمْن ُيِرينا َخيراً؟«

   ارَفْع َعَلينا نُوَر َوجِهَك يا اهلُل.
7  َوَضْعَت ِفي َقْلِبي َسعاَدًة  

   اأعَظَم ِمَن الَفَرِح
   بِاأغَنى َمواِسِم َحصاِد الَقْمِح َوالنَِّبيِذ.

8  ِفي َسل�ٍم كاِمٍل اأسَتْلِقي َواأناُم.  

د مزمور 4 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ه 2:4 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 4(
و 4:4 انظر اأفسس 26:4.
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ََّك َوحَدَك يا اهلُل أن    لِ�
   َتجَعلُِني اأسَتلِقي ِفي اأماٍن!

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن َعَلى اآل�ِت النّفِخ. َمزُموٌر لِداُوَد. أ  5   

اْسَمْع َكِلماتِي يا اهلُل!  
   َوانَتِبْه اإلَى َشْكواَي.

2  اإلَِهي َوَمِلِكي، اْسَتِمْع لِي َواأنا اأصُرُخ اإلَيَك،  
ِّي اإلَيَك اُأَصلِّي. أن    ل�

3  كُلَّ َصباٍح اُأْسِمُع َصل�تِي اإلَيَك يا اهلُل،  
   اُأَصلِّي اإلَيَك َواأنَتِظُر.

رِّ، 4  لَْسَت اإلَهاً ُيَسرُّ بِالشَّ  
أْشراُر ل� َيْخَشْونََك.    َوال�

5  َوالَحمَقى ب ل� َيِقُفوَن قُّداَمَك!  
رَّ.    اأنَت َترفُُض فاِعِلي الشَّ

6  ُيهِلُك الُمَتَكلِِّميَن بِال�أكاِذيِب.  
آَخِريَن.    َيمُقُت اهلُل الَقَتَلَة الَِّذيَن َيَتاآَمُروَن َعَلى ال�

7  اأّما اأنا َفِبَرحَمِتَك اآتِي اإلَى َبيِتَك.  
   اأنَحِني عابِداً تُجاَه َهيَكِلَك الُمَقدَِّس

   ِفي َخوٍف َوَمهاَبٍة.
8  اأْرِشْدنِي يا اهلُل اإلَى بِرَِّك،  

   فاأنا ُمحاٌط بِال�أعداِء.
   اجَعْل َطِريَقَك ُمسَتِقيماً اأماِمي.

، 9  ُهْم ل� َينِطُقوَن بِالَحقِّ  
   َفاإنَّ قُلُوَبُهْم َدماٌر.

   اأفواُهُهْم اأشَبُه بُِقُبوٍر َمفُتوَحٍة.
   َيخَدُعوَن النّاَس بِاألِسَنِتِهُم النّاِعَمِة.

10  عاِقْبُهْم يا اهلُل!  
ُرُهْم.    ُمؤاَمراتُُهْم َسُتَدمِّ

   اْسَحْقُهْم يا اهلُل بَِسَبِب َكْثَرِة َمعاِصيِهْم.

أ مزمور 5 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ب 5:5 الَحمَقى. وتعني هنا اأولئك الّذيَن ل� َيهَتموَن باُأموِر اهلل.

ُدوا َعَليَك. َُّهْم َتَمرَّ أن    لِ�
11  اأّما الَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَليَك َفَسَيفَرُحوَن!  

أَبِد َسَيبَتِهُجوَن.    اإلَى ال�
   اْحِم ُمِحبِّي اْسِمَك،

   َفَيْبَتِهُجوَن بَِك.
12  ِحيَن تُباِرُك الُمسَتِقيِميَن يا اهلُل،  

   َفَكاأنََّك ِسياٌج ُيِحيُط بِِهْم.

ِمِنيِت. 6  لِقائِِد المرنّمين على اآل�ٍت َوَتِريٍَّة، َمصُحوَبًة بِالشِّ  
َمزُموٌر لِداُوَد. ج

   ل� تَُوبِّْخِني يا اهلُل ِفي َغَضِبَك!
ْبِني َواأنَت ساِخٌط.    ل� تَُؤدِّ

2  ارَحْمِني يا اهلُل َفاأنا َضِعيٌف،  
ُع.    اشِفِني ل�أنَّ ِعظاِمي َتَتَوجَّ

3  نَفِسي َترَتِعُد ارتِعاداً.  
يِني.    َفَحتَّى َمَتى يا اهلُل ل� تَُعزِّ

4  اْرِجْع يا اهلُل َواأنِْقْذني،  
ائَِمَتْيِن.    َخلِّْصِني بَِمَحبِِّتَك َوَرْحَمِتَك الدِّ
أنَّ النّاَس ل� ُيكِرُموَن اْسَمَك ِفي عالَِم  5  لِ�  

أْمواِت. ال�
   النّاُس ِفي الُقُبوِر ل� ُيَسبُِّحونََك!

6  اأنَْهْكُت نَفِسي َطواَل اللَّيِل  
ِدي،    بِاأنِيِني َوَتَنهُّ

ُموِع.    َحتَّى َغِرَق ِفراِشي بِالدُّ
7  َذُبَلْت َعيناَي ِمَن الُحزِن،  
أْعداِء.    َوَتِعَبْت ِمْن َكثَرِة ال�

ْثِم! 8  اْبَتِعُدوا َعنِّي كُلُُّكْم يا فاِعِلي ال�إ  
أنَّ اهلَل َقْد َسِمَع َصْوَت ُصراِخي.    لِ�

9  َسِمَع اهلُل َتَضرُّعاتِي،  
   َوَقِبَل َصل�تِي.

ج مزمور 6 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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10  َسُيَذلُّ اأعدائِي َوَيرَتِعُدوَن ِجّداً.  
   نََعْم، َسَيَتراَجُعوَن اأِذلّ�َء َفجاأًة.

 7 . َمزُموٌر لِداُودَ أ َغنّاُه هلِل ُمِشيراً اإلَى كُوَش الَبْنياِمْيِنيِّ  

يا إلَِهي، َعَليَك اأتَِّكُل.  
.    َخلِّْصِني ِمْن كُلِّ ُمْضَطِهِديَّ

   اأنِقْذنِي.
قُونِي َكاأَسٍد، 2  لَِئّل� ُيَمزِّ  
َق َول� ُمنِقَذ لِي!    َفاَأَتّمزَّ

3  يا إلَِهي،  
يِّئاِت،    اإْن كُْنُت َقِد اقَتَرْفُت السَّ

   َواإْن اقَتَرَفْت َيداَي َشّراً،
4  اإْن كُنُت َقْد اأَساأُْت اإلَى َمْن ُيسالُِمِني،  

ي بِل� َسَبٍب،    َواإْن َغِنْمُت َغنائَِم ِمْن َعُدوِّ
ي َيسَعى اإلَى َقتِلي، 5  َفَلْيَت َعُدوِّ  

أْرِض!    َوُيمِسُك بِي َوَيُدوُس َحياتِي ِفي ال�
ِسل�هْ ب    َوَيَضُع نَفِسي َوَكراَمِتي ِفي التُّراِب.  

6  قُْم يا اهللُ ج َواأظِهْر َغَضَبَك!  
أعدائَِي الغاِضِبيَن!    َوَتَصدَّ لِ�

   اأيِّْدنِي بِالَعدِل الَِّذي اأْوَصْيَتنا بِِه!
ُعوُب، 7  لَِتجَتِمْع َحولََك الشُّ  

   َولَْترَتِفْع َعَليها قاِضياً.
ُعوَب. 8  اهلُل ُهَو َمْن ُيِديُن الشُّ  

   َفاْقِض لِي يا اهلُل
   َحَسَب َصل�ِحَي َونَزاَهِتي.

أْشراِر 9  اقَطْع َشرَّ ال�  

أ مزمور 7 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ب 5:7 ِسالْه. كلمةٌ تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي على 

ال�أغلِب اإشارةٌ للمرنّميَن اأِو العازِفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر الطبقة.
ج 6:7 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

   َواأِعِن الُمسِتِقيَم.
لَُه البارُّ،    َفاأنَت اأيُّها ال�إ

أفكاِر َوالُقلُوِب.    فاِحُص ال�

10  تُرِسي ُهَو اهلُل،  
ُأَمناَء.    ُمَخلُِّص الّصالِِحيَن ال�

11  اهلُل قاٍض عاِدٌل.  
واِم. أْشراَر َعَلى الدَّ    َوُهَو َيِديُن ال�

يُر اإلَى اهلِل، رِّ ذا لَْم َيُتِب الشِّ 12  َفاإ  
   َسَيسَتلُّ اهلُل َسيَفُه،

ُب اإلَيِه.    َوَيْسَحُب َقْوَسُه الَقِويَّ َوُيَصوِّ
يِر، رِّ 13  اأَعدَّ اهلُل اأسِلَحَتُه الُمِميَتَة لِلشِّ  

   ُمسَتخِدماً َحتَّى ِسهاماً ناِريًَّة.

رَّ. يُر َيْحِمُل الشَّ رِّ 14  ها ُهَو الشِّ  
   َيحَبُل بِاأعماِل ال�أَذى،

   َوَيِلُد الِخداَع.
15  َقْد َيْحِفُر اإنساٌن ُحفَرًة َوُيَغطِّيها لَِتُكوَن َفّخاً.  

   َفَيَقُع ُهَو ِفيها.
16  َيهِوي َعَلى َراأِْسِه الَفخُّ الَِّذي َصَنَعُه.  
   َوَعَلى ُجمُجَمِتِه َيَقُع ُعْنُفُه َوُظْلُمُه.

ِه. 17  اأَسبُِّح اهلَل َحَسَب بِرِّ  
.    اُأَرنُِّم َمزاِميَر اإْكراماً ل�ْسِم اهلِل الَعِليِّ

لِقائِِد المرنّمين َعَلى الَجتِّيَِّة. َمزُموٌر لِداُوَد. د  8   

يا اهلُل، َربَّنا،  
   لََك اأْرَوُع اْسٍم ِفي كُلِّ الَكْوِن!

ماواِت. ُم التَّسِبيُح َعْبَر السَّ    لََك ُيَقدَّ

ِع، 2  ِمْن اأفواِه ال�أطفاِل َوالرُّضَّ  
ْسَت َتسِبيحاً ِفي َوجِه ُمقاِوميَك،    اأسَّ

د مزمور 8 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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   لَِكي تُخِرَس اأعداَءَك،
   َوالّساِعيَن اإلَى ال�نِتقاِم.

ماواِت الَِّتي َصَنَعْتها  3  ِعنَدما اأَرى السَّ  
اأصابِِعَك.

   َوالَقَمَر َوالنُُّجوَم الَِّتي َوَضْعَتها ِفي اأماِكِنها،
نساِن َحتَّى تَُفكَِّر بِِه، يَُّة ال�إ 4  اُأقُوُل: ما ِهَي اأَهمِّ  

نساِن َحتَّى َتهَتمَّ بِِه؟ يَُّة ابِن ال�إ    َوما اأَهمِّ

5  َجَعْلَتُه لَِوقٍت َقِليٍل اأدنَى ِمَن الكائِناِت   
ماِويَِّة السَّ

ْجَتُه بِالَمجِد َوالَكراَمِة.    َوَتوَّ
6  َوكَّْلَتُه َعَلى كُلِّ ما َصَنْعَت.  

   َواأخَضْعَت كُلَّ ال�أشياِء َتحَت َقَدَميِه.
7  َيحُكُم ال�أغناَم َوالَمواِشَي كُلَّها،  

يََّة،    َوالَحيواناِت الَبرِّ
ماِء، 8  َوالطُُّيوَر ِفي السَّ  

   َوال�أسماَك الّسابَِحَة ِفي َمسالِِك الِبحاِر.
9  يا اهلُل، َربَّنا، لََك اأرَوُع اْسٍم ِفي كُلِّ الَكْوِن!  

لِقائِِد المرنّمين َعَلى لَْحِن »َمْوِت ال�ْبِن.« َمزُموٌر لِداُوَد. أ 9   

بُِكلِّ َقْلِبي َساُأَسبُِّح اهلَل.  
ُد كُلَّ اأعمالِِه الَعِجيَبِة.    َساُأَعدِّ

. 2  بَِك َساأسَعُد َواأبَتِهُج اأيُّها الَعِليُّ  
   َواُأَرنُِّم َمزاِميَر َتسِبيحاً ل�ْسِمَك.
3  بَِفضِلَك َيرَتدُّ اأعدائِي َوَيِفرُّوَن،  

   َوَيسُقُطوَن َوُيقَتلُوَن اأماَمَك.

نََّك َقَضْيَت لِي، 4  َفاإ  
   َجَلْسَت َعَلى الُكرِسيِّ قاِضياً عاِدل�ً.

ُأَمَم الَغِريَبَة. 5  َوبَّْخَت ال�  
أْشراَر،    اأهَلْكَت ال�

آبِِديَن.    َوَمَحْوَت اْسَمُهْم اإلَى اأَبِد ال�

أ مزمور 9 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

! 6  قُِضَي َعَلى الَعُدوِّ  
أَبِد ُمُدنُُهْم.    َخِرَبْت اإلَى ال�

   اْسَتاأَْصْلَتُهْم ِمْنها.
   اأَبْدَت كُلَّ ِذْكٍر لَُهْم.

أَبِد. 7  اأّما اهلُل، َفَعَلى َعْرِشِه اإلَى ال�  
   َجَعَل َعْرَشُه كُرِسيَّ َعدٍل.

8  َوُهَو َيِديُن العالََم بَِعدٍل.  
ُأَمَم بِاْسِتقاَمٍة.    َيِديُن ال�

9  َفْلَيُكِن اهلُل َملَجاأً لِلَمسُحوِقيَن،  
ِة. دَّ    َملَجاأً لَُهْم ِفي اأزِمَنِة الشِّ

10  َوَيتَِّكُل َعَليَك عاِرفُو اْسِمَك،  
أنَّ اهلَل ل� َيَتَخلَّى َعِن الَِّذيَن َيسَتِعيُنوَن بِِه.    لِ�

11  َرنُِّموا َترانِيَم َتسِبيٍح هلِل  
   الّساِكِن َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن.

ُعوَب َعْن اأعمالِِه الَعِجيَبِة. ثُوا الشُّ    َحدِّ
12  ل� َينَسى اهلُل الّساِعيَن اإلَى الُحُصوِل َعَلى   

ِهْم. َحقِّ
   ل� َينَسى الَمساِكيَن الُمتَِّضِعيَن

   الّصاِرِخيَن اإلَيِه.

13  ارَحْمِني يا اهلُل!  
   انُْظْر َكيَف َيضَطِهُدنِي اأعدائِي.

   اأنَت َمْن َيرَفُعِني ِمْن اأبواِب الَمْوِت.
14  َخلِّْصِني لَِكي اُأَرنَِّم َتسابِيَحَك  
   ِعْنَد اأبواِب الَعزيَزِة ِصْهَيْونَ ب

   َواأبَتِهَج بَِخل�ِصَك.

ُعوُب ِفي الُحْفَرِة الَِّتي َحَفَرْتها. 15  َوَقَعِت الشُّ  
َبَكِة.    َعِلَقْت اأقداُمُهْم ِفي الشَّ
16  لَِيعِرَف النّاُس اأنَّ اهلَل عاِدٌل.  

ب 14:9 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«
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   َيعَلُق ال�أشراُر بِالَمصائِِد
   الَِّتي َيصَنُعونَها لِل�آَخِريَن.

   َخلِّْصِني ِمَن الَمْوِت.
ِهيّجاُيونَ أ ِسل�هْ ب     

أْشراَر، كُلُّ الَِّذيَن نَُسوا اهلَل، 17  لَيَت ال�  
   َيمُضوَن اإلَى الَمْوِت.

أَبِد. أنَّ الُفَقراَء الُمْحتاِجيَن لَْن ُيْنَسْوا اإلَى ال� 18  لِ�  
أَبِد.    َواآماُل البائِِسيَن لَْن تَُحطََّم اإلَى ال�

19  قُْم يا اهلُل. ج  
ْوا!    ل� َتَدْع َهُؤل�ِء النّاَس َيَتَقوَّ

ُعوُب ِفي َحْضَرتَِك.    َولُْتحاَكِم الشُّ
20  َضْع ِفيِهْم َفَزعاً يا اهلُل،  

ِسل�ْه ُد َبَشٍر!   ُعوُب اأنَُّهْم ُمَجرَّ    َفَتعِرَف َهِذِه الشُّ

لِماذا، يا اهلُل، َتبَقى َبِعيداً َهَكذا،10 
يِق؟ صاِمتاً ِفي َزماِن الضِّ

رِّ. أْشراُر الُمَتَكبُِّروَن للشَّ 2  ُيَخطُِّط ال�  
   َوَيسُقُط الَمساِكيُن ِفي َفخِّ َمكائِِد ال�أشراِر.

يَرِة لِلَّّذاِت. رِّ أْشراُر بَِرَغباتِِهِم الشِّ 3  َحّقاً َيفَتِخُر ال�  
   َوالَجِشُعوَن َيْلَعُنوَن َوَيحَتِقُروَن اهلَل.

أْشراُر، 4  ِعنَدما َيْغَضُب ال�  
نَُّهْم ل� َيطلُُبوَن ِفي َتَكبُِّرِهْم َمُشوَرَة اهلِل.    َفاإ

   ل� َمكاَن هلِل ِفي ُخَطِطِهْم.
أْشراُر َدْوماً اُأُموراً ُملَتِوَيًة. 5  َيفَعُل ال�  

   َوُهْم ل� َيَرْوَن اأحكاُمَك َوَتعِليَمَك.
   لَِكنََّك َتْسَخُر بِِهْم.

6  َيُقولُوَن ِفي قُلُوبِِهْم اإنَُّهْم لَْن َيفَشلُوا،  

أ 16:9 ِهيّجاُيون. َمَع »ِسل�ْه« ربّما تعني فاصٌل للتاأّمل.

ب 16:9 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً في العدد 20(

ج 19:9 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

   َولَْن َيحُدَث لَُهْم ُسوٌء اأَبداً.
7  اأفواُهُهْم َمملوَءٌة بِاللََّعناِت َوالَمكِر َوالتَّهِديِد،  

   َوَتحَت األِسَنِتِهْم َشقاٌء َوَشرٌّ.
أبِرياَء. أِزقَِّة لَِيغتالُوا ال� 8  َيكُمُنوَن ِفي ال�  

رِّ    َيقَبُعوَن ِفي السِّ
   ُمَتَرقِِّبيَن ُمُروَر الَمْسِكيِن.

9  َيكُمُنوَن َكاأَسٍد ِفي َعِريِنِه.  
   َيخَتِبُئوَن لُِيمِسُكوا بِالَمساِكيِن.

   لُِيمِسُكوُهْم َوَيُجرُّوُهْم ِفي َشَبَكِتِهْم.
10  َينَطِرُح الَمساِكيُن اأيضاً  

   ِمْن َبطِش ال�أشراِر.
11  َيُقوُل الَمساِكين ِفي اأنُفِسِهْم:  

  » اهلُل نَِسَينا. َيَتجاَهلُنا َول� َيَرى ما َيحُدُث 
لَنا.«

12  قُْم يا اهلُل. د  
   ارَفْع َيَدَك لُِتعاِقَبُهْم.
   ل� َتْنَس الَمساِكيَن.

ريُر اهلَل َوَيُقوُل لَِنْفِسِه: 13  لِماذا ُيِهيُن الشِّ  
  » لَْن ُيحاِسَبِني اهلُل َعَلى ما َفَعْلُت«؟

14  لَِكنََّك َتَرى يا اهلُل ما َيحُدُث.  
ألَِم! يِق َوال�    َتَرى كُلَّ الضِّ

   َوَتُمدُّ َيَدَك لُِتساِعَد الُبَؤساَء.
   اأنَت ُمِعيُن َمْن ل� ُمِعيَن لَُه!

يِر! رِّ 15  اكِسْر يا اهلُل ِذراَع الشِّ  

   َحطِّْم ما َفَعَلُه ِمْن َشرٍّ
   َفل� َيبَقى لَُه اأَثٌر!

آبِِديَن! 16  اهلُل َمِلٌك اإلَى اأَبِد ال�  
يَرُة ِمْن اأْرِضِه! رِّ ُأَمُم الشِّ    َوَسُتقَطُع ال�

17  اْسَمْع يا اهلُل َمطَلَب الَمساِكيِن الُمتَِّضِعيَن.  

د 12:10 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.
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ْعُهْم! اْسَتِمْع اإلَى َصَلواتِِهْم.    َشجِّ
أيتاَم َوالُمضَطَهِديَن، 18  اأنِصِف ال�  

أْرِض، نْساُن، الِّذي ُهَو ِمَن ال�    َفل� َيُعوُد ال�إ
   ُيْرِعُبُهْم.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ11 

   َعَلى اهلِل اأتَِّكُل.
   َفَكيَف َتُقولُوَن لِي:

  » اهُرْب َكَعصُفوٍر اإلَى َجَبِلَك!«

2  َفال�أشراُر َيخَتِبُئوَن ِفي الظَّل�ِم،  
وَن اأقواَسُهْم    َيُمدُّ

ُدوَن ِسهاَمُهْم    َوُيَسدِّ
نساِن الُمسَتِقيِم.    لُِيِصيُبوا اأحشاَء ال�إ

3  ماذا َيفَعُل الّصالُِحوَن اإذا َهَوِت ال�أساساُت؟  

4  اهلُل ِفي َهيَكِلِه الُمَقدَِّس.  
ماِء    َعرُش اهلِل ِفي السَّ

   َوُهَو َيَرى كُلَّ ما َيفَعلُُه الَبَشُر.
5  َيمَتِحُن اهلُل الّصالِِحيَن،  

   لَِكنَُّه ُيبِغُض ال�أشراَر الُعَنفاَء،
6  َوُيمِطُر َعَليِهْم ناراً َوِكبِريتاً.  

   َوِريٌح ل�ِفَحٌة ِهَي كُلُّ نَِصيِبِهْم.
7  اهلُل عاِدٌل َوُيِحبُّ الّصالِِحيَن.  
   َوَسُيبِصُر الُمسَتِقيُموَن َوْجَهُه.

يِمِنيِت. َمزُموٌر لِداُوَد. ب12  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن َعَلى الشِّ

ِني يا اهلُل!    نَجِّ
أتِقياُء!    َفَقْد َتل�َشى ال�

أ مزمور 11 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ب مزمور 12 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

ُأَمناِء ِمْن َبْيِنِهْم.    َواخَتَفى كُلُّ ال�
ُث النّاُس اإلّ� بِالتَّواِفِه. 2  ل� َيَتَحدَّ  

   َول� ُيَفكُِّروَن اإلّ� بِاأكاِذيِب النِّفاِق.
ُث بِِه َبْعُضُهْم َبْعضاً!    َهذا ما ُيَحدِّ

فاَه الكاِذَبَة، 3  لَْيَت اهلَل َيقَطُع تِْلَك الشِّ  
ألِسَنَة الُمَتفاِخَرَة.    َوتِلَك ال�

4  َيُقولُوَن:  
  » نَعِرُف َكيَف نَسَتخِدُم األِسَنَتنا َونَنَتِصُر.

   ِشفاُهنا َتْحَت َسيَطَرتِنا، َفَمْن َيَتَسيََّد َعَلينا؟«

أنَّ الَمساِكيَن َقْد ُسِلُبوا، 5 » لِ�  
   َوالبائِِسيَن َيِئنُّوَن األَماً،

   َساأقُوُم، َيُقوُل اهلُل.
أماَن الَِّذي َيُتوقُوَن اإلَيِه.«    َساُأعِطيِهِم ال�

6  ُوُعوُد اهلِل نَِقيٌَّة،  
ِة الُمَصّفاِة ِفي فُرٍن،    ِمثَل الِفضَّ

   الُمَنّقاِة َسْبَع َمّراٍت.
7  اْحِم الَمساِكيَن يا اهلُل.  

أَبِد. يِر اإلَى ال� رِّ    َواحَفْظُهْم ِمْن َهذا الِجيِل الشِّ
8  َيختاُل ال�أشراُر َحولَنا.  

   ِحيَن ُيْمَتَدُح ما ُهَو تاِفٌه َبيَن الَبَشِر.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُود. ج13 

أَبِد؟    َحتَّى َمَتى َتنسانِي يا اهلُل؟ اأاإلَى ال�
   َحتَّى َمَتى تُِشيُح بَِوجِهَك َعنِّي؟

2  َحتَّى َمَتى َينَبِغي اأْن اُأصاِرَع  
   َهِذِه ال�أفكاَر ِفي نَفِسي؟

   َحتَّى َمَتى اأحِمُل َهذا الُحْزَن ِفي َقْلِبي
   َطواَل النَّهاِر؟

؟ ي َعَليَّ    َحتَّى َمَتى َيَتَسلَُّط َعُدوِّ

ج مزمور 13 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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! اأِجْبِني. 3  اهلُل، يا اإلَِهي، الَتِفْت اإلَيَّ  
!    اأنِْر َعيَنيَّ َواإلّ� ِمتُّ

ي: 4  اأِجْبِني لَِئّل� َيُقوَل َعُدوِّ  
  » َقَضْيُت َعَليِه!«

   اإْن َتَعثَّْرُت َوَسَقطُت، َسَيبَتِهُج ُخُصوِمي.

5  اأّما اأنا، َفاأتَِّكُل َعَلى َمَحبَِّتَك الُمخِلَصِة!  
   َيبَتِهُج َقْلِبي بَِخل�ِصَك

6  َساُأَرنُِّم هلِل،  
َُّه اهَتمَّ بِي َكِثيراً. أن    لِ�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ14 

أْحَمُق ِفي َقلِبِه: »اهلُل َغيُر َموُجوٍد!«    َيُقوُل ال�
بوَن.    الَحمَقى ُيَخرِّ

   َيفَعلُوَن اُأُموراً ُملَتِوَيًة.
   َولَيَس ِفيُهْم َمْن َيعَمُل َعَمل�ً صالِحاً.

ماِء نََظَر اهلُل اإلَى الَبَشِر، 2  ِمَن السَّ  
   لَِيَرى اإْن كاَن َبيَنُهْم اأيُّ َحِكيٍم،

   اإْن كاَن ُهناَك َمْن َيطلُُبُه.
3  لَِكنَُّهُم انَْحَرفُوا َجِميعاً َوابَتَعُدوا.  

   َجِميُعُهْم فاِسُدوَن.
   َولَيَس ِفيِهْم َمْن َيعَمُل َعَمل�ً صالِحاً، َول� 

واِحٌد!

4  األ� َيفَهُموَن؟  
أْشراُر َمُشوَرَة اهلِل،    ل� َيطلُُب َهؤل�ِء ال�

   لَِكنَُّهْم َيلَتِهُموَن َشعِبي َكما َيلَتِهُموَن 
الطَّعاَم!

5  َوِعنَدما ُيعاِقُبُهُم اهلُل،  
   َسَيرَتِعُب ال�أشراُر ُرعباً.

أنَّ اهلَل َيِقُف َمَع الّصالِِحيَن.    لِ�

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 14 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

6  َيسَتْصِغُر ال�أشراُر َسعَي الَمساِكيِن اإلَى   
النَِّصيَحِة.

أنَّ اهلَل ُهَو َمل�ُذُهْم َوَمْلَجاُأُهْم.    لِ�

7  لَْيَت َخل�َص َبِني اإْسرائِيَل  
   َياأْتِي َسِريعاً ِمْن ِعنِد اهلِل َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن!

   َعنَدما ُيِعيُد اهلُل اأسَرى الَحرِب،
   َسَيبَتِهُج َيعُقوُب َوَيفَرُح َبُنو اإْسرائِيَل.

َمزُموٌر لِداُوَد. ب15 

   َمْن َيْقِدُر اأْن َيسُكَن ِفي َخيَمِتَك يا اهلُل؟
   َمْن َيْقِدُر اأْن َيسُكَن ِفي َجَبِلَك الُمَقدَِّس؟
2  اُأولَِئَك الَِّذيَن َيحَيْوَن بِال�ْسِتقاَمِة َوَيفَعلُوَن   

واَب، الصَّ
ْدِق ِمَن قُلُوبِِهْم.    َوَيَتَكلَُّموَن بِالصِّ
3  الَِّذيَن ل� َيفَتُروَن َعَلى الَقِريِب،  

   َول� ُيِسيُئوَن اإلَى ال�أصحاِب،
ُجوَن لل�أقاِويَل َعَلى الِجيراِن.    َول� ُيَروِّ
أْشراَر الَِّذيَن َرَفَضُهُم اهلُل، 4  َيحَتِقُروَن ال�  

   َوُيكِرُموَن َمْن َيهاُبوَن اهلَل.
   الَِّذيَن َيُفوَن بُِوُعوِدِهْم، َحتَّى َواإْن َضرَُّهْم 

َذلَِك.
5  اُأولَِئَك الَِّذيَن ُيقِرُضوَن بِل� ُمقابٍِل.  
أبِرياِء. أَذى ال�    َول� َيقَبلُوَن الرِّشَوَة لِ�

   َمْن َيفَعُل َهِذِه كُلَّها ل� َيسُقُط اأَبداً.

قصيدٌة لِداُوَد.16 

ِّي َعَليَك اأعَتِمُد! أن    احِمِني يا اهلُل لِ�
2  قُْلُت هلِل:  

  » اأنَت َربِّي! َبَركاتِي كُلُّها ِمْنَك َتاأْتِي!

ب مزمور 15 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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أْرِض يُسوَن الَِّذيَن ِفي ال� 3  الِقدِّ  
   ُهُم الَجِليلُوَن الَِّذيَن اُأَسرُّ َواأَتَمتَُّع بِِهْم.«

4  لَِكْن ما اأكَثَر اأوجاَع الَِّذيَن  
   َيطلُُبوَن اآلَِهًة اُأْخَرى!

ُمونَها. ِم الَِّتي ُيَقدِّ    َول� اأشَتِرُك ِفي َسكائِِب الدَّ
   َول� اأجَعُل اأسماَء اآلَِهِتِهْم َتُمسُّ لِسانِي!

5  نَِصيِبي ُهَو اهلُل َوَكاأِْسي!  
   اأنَت تُْمِسُك بِِميراثِي َبيَن َيَديَك!

َبٍة. 6  َوَقَع نَِصيِبي ِفي اأْرٍض َطيِّ  
   َفما اأحَلى ِميراثِي!

7  اُأباِرُك اهلَل، الَِّذي َينَصُحِني.  
ُه َقْلِبي.    ُيَعلُِّمِني َحتَّى ِفي اللَّيِل َوُيَوجِّ

8  َجَعْلُت اهلَل اأماِمي دائِماً،  
   ُهَو َعْن َيِميِني َفَلْن اأَتَزْعَزَع.

9  لَِهذا َيفَرُح َقلِبي َوَتبَتِهُج ُروِحي.  
   َحتَّى َجَسِدي َيسُكُن ِفي اأماٍن.

ََّك لَْن َتتُرَك نَفِسي ِفي الهاِوَيِة. أن 10  لِ�  
ُن.    لَْن َتَدَع تابَِعَك التَِّقيِّ َيَتَعفَّ

11  تَُعلُِّمِني َطِريَق الَحياِة!  
   َمعَك اأشَبُع ُسُروراً.

أَبِد!    اأْسَعُد، َواأنا بِجانِِبَك، اإلَى ال�

َصل�ٌة لِداُوَد.17 

   اسَتِمْع يا اهلُل اإلَى ُمطالََبِتي بِالَعدِل.
   اأنِصْت اإلَى َصْوِت اسِتغاَثِتي.

ُم اإلَيَك َصل�تِي ِمْن َشَفَتيِن ل� ِغشَّ     اُأَقدِّ
ِفيِهما.

ي. 2  ِمْن ِعنِدَك َياأْتِي َحقِّ  
   َعيناَك َتَرياِن الَحقَّ.

3  اأنَت َفَحْصَت َقلِبَي.  
   َفتَّْشَتِني ِفي اللَّيِل.

   امَتَحنَتِني َفَلْم َتِجْد ِفيَّ لَْوماً.
   َفَقْد َعَزْمُت األّ� اُأْخِطَئ بَِفِمي.

4  َعَلى َقْدِر طاَقِتي َكاإنساٍن،  
   اأَطْعُت َكل�َم َشَفَتيَك،

   لََكي اأَتَجنََّب ُدُروَب الُعْنِف.
5  َفَليَتَك َتحَفُظ َخَطواتِي ِفي ُطُرِقَك،  

   َحتَّى ل� َتَتَعثََّر َقَدماَي!

ََّك تُِجيُبِني يا اهلُل! أن 6  َدَعْوتَُك لِ�  
   اأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك.
   َواسَمْع َكِلماتِي!

7  اأْظِهْر بَِشكٍل َعِجيٍب َمَحبََّتَك الُمخِلَصَة،  
   يا َمْن تُنِقُذ َيِميُنَك الَِّذيَن َيلَجاُأوَن اإلَيَك

ُهْم. ْن َيُقوُموَن ِضدَّ    ِممَّ

8  احَفْظِني َوَكاأنِّي َحَدَقُة َعيِنَك!  
ْئِني ِفي ِظلِّ َجناَحيَك،    َخبِّ

9  ِمَن ال�أشراِر الَِّذيَن َيسِلُبونَِني!  
   َوِمْن اأعدائِي اللَُّدوِديَن

   الَِّذيَن ُيحاِصُرونَِني!
َفَقِة! 10  اأغَلُقوا قُلُوَبُهْم َعِن الشَّ  

   َفُمُهْم َينُطُق بِالِكبِرياِء.
11  طاَرُدونِي، َوَقْد اأحاُطوا بِي  

ِبيَن لَِطرِحي اأْرضاً!    ُمَتاأهِّ
ٌب ي اأَسٌد ُمَتاأهِّ 12  َوَكاأنَّ َعُدوِّ  
   لِل�نِقضاِض َعَلى َفِريَسِتِه.

   َكِشبٍل َقِويٍّ َيَتَربَُّص.

13  قُْم يا اهلُل! أ  
   َتَصدَّ لَُه، َواأْخِضْعُه!

يِر! رِّ    بَِسيِفَك َخلِّْصِني َمْن َذلَِك الشِّ
نيا! تَِك ِمْن َهِذِه الدُّ 14  اأِزلُْهْم يا اهلُل بَِيِدَك بُِقوَّ  

أ 13:17 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.
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   اأِزلُْهْم ِمْن اأْرِض ال�أحياِء!
ُهْم، َفاأعِطِهْم َوفَرًة لَِيشَبُعوا،    اأّما الَِّذيَن تُِعزُّ

   َوَيشَبَع اأول�ُدُهْم، َوَيكَتِفي اأحفاُدُهْم!

15  اأَرى َوجَهَك بِالِبرِّ.  
   َوَساأْشَبُع ِحيَن اأسَتيِقُظ َعَلى ُرْؤَيِة ُصوَرتَِك.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، مزمور لداودَ أ خاِدِم اهلِل، َغنّاها 18 

داُوُد ِعنَدما نَّجاُه اهلُل ِمْن شاُوَل َوِمْن َجِميِع اأعدائِِه.

تِي!    اُأِحبَُّك يا اهلُل، يا قُوَّ

ْخَرُة الِّتي األَتِجُئ اإلَْيها. 2  اهلُل ُهَو الصَّ  
   اإلَِهي ِدْرِعي.

تُُه تُْنِقُذنِي َوَتْنُصُرنِي.    قُوَّ

3  ناَدْيُت اهلَل الِّذي َيْسَتِحقُّ التَّْسِبيَح،  
   َفَخَلْصُت ِمْن اأْعدائِي!

4  ِحباُل الَموِت اأحاَطْت بِي،  
   َوُسُيوُل الَهل�ِك اقَتَحَمْتِني.

ْت َحولِي. 5  ِحباُل الهاِوَيِة الَتفَّ  
   َواأْفخاُخ الَمْوِت ِمْن اأماِمي.

6  ِفي ِضيِقي َدَعوُت اهلَل،  
   َدَعوُت اإلِهي.

   َوكاَن اهلُل ِفي َهيَكِلِه،
   فَسِمَع ِمْن َهْيَكِلِه َصْوتِي.

   َوَدَخل ُصراِخي اُأُذنَْيِه.
أْرُض َواْرَتَجَفْت! 7  ثمَّ اْهتزَِّت ال�  
ْت،    َوالِجباُل َتَحرََّكْت َواْرَتجَّ

َُّه َغِضَب! أن    ل�
8  ِمْن اأنِْفِه َخَرَج ُدخاٌن،  

   َوناٌر ُمْشَتَعلٌة انَْطَلَقْت ِمْن َفِمِه،
   َواتََّقَدْت ِمْنها الَجْمُر.

ماَء! 9  َشقَّ اهلُل السَّ  

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 18 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

   َوَقَف َفْوَق َغْيَمٍة َسِميَكٍة داِكَنٍة!
10  كاَن َيطيُر ُممَتِطياً َمل�ئَِكَة الَكُروبِيَم. ب   

الُمَحلِّقَة،
يَح.    َوَقِد اْمَتَطى الرِّ

11  لَفَّ اهلُل الُغُيوَم الّداِكَنَة ِمْن َحولِِه،  
ميَكِة.    َجَمَع الماَء داِخَل الُغيوِم الّراِعدِة السَّ

12  انَْطلَقِت الَجْمراُت َكالَفْحِم الُمْشَتِعِل،  
   اأْوَقَع َبَرداً َوَجْمَر ناٍر!

ماِء َغَضباً، 13  َرَعَد اهلُل ِفي السَّ  
َع اهلُل الَعِليُّ َصْوَتُه.    وسمَّ

. 14  اأطَلَق ِسهاَمُه َوَشتََّت الَعُدوَّ  
   اأْرَسَل اهلُل ُبُروَقُه،

   َفتفرََّق النّاُس ُمْرَتِبِكيَن َوِفي َحيَرٍة.

ٍة، 15  تَكلَّْمَت يا اهلُل بِقوَّ  
   َوِمْن َفِمَك هبَّْت ِريٌح َقِويٌَّة،

   َفَتراَجَعِت الِمياُه،
   َحتَّى َراأْينا َقْعَر الَبْحِر،

أْرِض.    َواُأُسَس ال�

16  َمدَّ ِذراَعُه ِمْن َعليائِِه،  
   َواأْمَسَك بِي،

   َوَسَحَبِني ِمَن الِمياِه الَعِميَقِة الُمْنَدِفعِة.
17  َخلََّصِني ِمْن اأْعدائِي الذيَن ُهْم اأْقَوى ِمنِّي.  

،    اأنَْقَذنِي ِمْن كاِرِهيَّ
   َفَقْد كانُوا اأْقَوى ِمْن اأْن اُأواَجَهُهم.

18  َوبيَنما كُْنُت ِفي ماأِزٍق،  
   هاَجَمِني اأْعدائِي،

   لَِكنَّ اهلَل كاَن ُهناَك لَِيْدَعَمني َوُيعيَنِني.
19  اهلُل ُيِحبُِّني،  
   لِذا اأنَْقَذنِي،

اهلل في  الَكُروبيم. مخلوقاٌت ُمجنّحٌة تخدم  ب 10:18 مالئكة 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22.
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   َواأَخَذنِي اإلَى َمكاٍن اأِميٍن ل� ِضيَق ِفيِه.
20  َسيكافُئِني اهلُل  

واَب، َِّني فَعْلُت الصَّ أن    ل�
   لَْم اأْقَتِرْف َذنْباً،

أْشياَء الَحَسَنَة لِي.    لِذا َسَيْصَنُع ال�
َِّني َسَلْكُت ِفي َوصايا اهلَل، أن 21  ل�  

   َولَْم اُأْخِطْئ اإلَى اإلَِهي.
22  اأذكُُر دائِماً َشرائَِعُه َواأفكُِّر بها،  

   َواأْعَمُل بَِحَسِبها!
23  اأْبَقى اأِميناً لَُه،  

   َواأْحَفُظ نَْفِسي نَِقّياً بِل� اإْثٍم اأماَمُه.
24  لِذا، َسُيكاِفُئِني اهلُل َحَسَب بِرِّي َوَصل�ِحي،  

ل�ِح الَِّذي َيرانِي اأْعَملُُه.    بَِحَسِب الصَّ

25  تُظِهُر اأمانََتَك لِل�ُأَمناِء،  
   َوَصل�َحَك لِلّصالِِحيَن.

   اإْن كاَن اأَحُدُهم صاِدقاً َمَعَك،
   كُْنَت اأنَْت اأْيضاً صاِدقاً َمَعُه.

26  تُظِهُر َطهاَرَتَك لِلطّاِهِريَن،  
   َبَيَنما َيراَك ال�أعَوُج ُملَتِوياً.

27  تُساِعُد الُمتواِضِعيَن،  
   لَِكنََّك َتجلُُب العاَر َعَلى الُمَتفاِخِريَن.

28  اأنَْت ِمْصباِحي يا إلِهي،  
   تُِضيُء الظُّْلَمَة ِمْن َحولِي

29  بُمساَعَدتَِك، يا اهلُل،  
   اأْركُُض َمَع الُجُنوِد.

   بَِمُعونَِة اهلِل،
.    اأَتَسلَُّق ُجْدراَن الَعُدوِّ

30  َطِريُق اهلِل كاِمٌل.  
   َكِلَمُة اهلل اْجتاَزْت َكلَّ امِتحاٍن.

   ُهَو تُْرٌس لَِمْن َيحَتُموَن بِِه.
31  ما ِمْن اإلٍه َغْيُر اهلِل،  

   َوما ِمْن َصْخَرٍة ِسوى اإلَِهنا.
32  اهلُل ِحْصِنَي الَمِنيُع.  

ِحيَح، ْرَب الصَّ أنِْقياَء لَِيسلُُكوا الدَّ    ُيساِعُد ال�
33  ُيساِعُدنِي اهلُل َفاأْعُدَو َسِريعاً َكالَغزاِل.  

   ُيْبقيِني َفْوَق الَمشاِرِف.
ُبني لَِشنِّ الَحْرِب، 34  ُيَدرِّ  

   فُتطِلَق ِذراعاَي ِسهاماً َقويًَّة.

35  اأنَْت َحَمْيَتني يا اهلُل  
   َجَعْلَتِني َعظيماً،

أْهِزَم َعدّوي.    َوساَعْدَتني ل�

ًة في ِرجليَّ َوكاِحليَّ 36  َتْمَنُحِني قُوَّ  
   َفاأْمِشَي َسِريعاً ِمْن َغْيِر اأْن اأَتَعثََّر.

37  اُأطاِرُد اأْعدائِي َواُأمِسُك بِِهم!  
   َول� اأُعوُد َحتَّى َيْنَتهَي اأْمُرُهم.

38  اأهَلْكُت اأْعدائَي.  
   َهزمُتُهم!

   َولَْن َيْنَهضوا َبْعَد الَيْوِم.
.    َسَقَط اأْعدائِي ِعْنَد َقَدميَّ

َة ِفي الَمْعَرَكِة. 39  َمَنْحَتني الُقوَّ  
   َجَعْلَت اأْعدائِي َيْنهاُروَن اأماِمي.

أناَل ِمْن عُدّوي، 40  َمَنْحَتِني الُفْرَصَة ل�  
   َواأْهِزَم الِّذي َيْكَرُهِني!

41  َصَرَخ اأْعدائِي َطَلباً لِْلُمساَعَدِة،  
   لَِكْن ما ِمْن اأَحٍد لُيْنِقَذُهْم.

   َبْل َونََظُروا اإلَى اهلِل،
   لَِكنَُّه لَْم َيْسَتِجْب لَُهْم.

42  َقطَّْعُت اأْعدائِي اإَرباً،  
يُح.    َفكانُوا َكالُغباِر الِذي َيْحِملُُه الرِّ

   َسحْقُت اأْعدائِي.
واِرِع.    َوُدْسُتُهْم َكالَوحِل في الشَّ

عِب الذي  43  اأنَت اأنَْقْذتني ِمْن ُمؤاَمراِت الشَّ  
ُيحاِرُبني.

ُأَمِم.    اأْبَقْيَت َعَليَّ حاِكماً َعَلى تِْلَك ال�
آَن اُأناٌس لَْم اأْعِرْفُهْم!    َيخُدُمني ال�
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44  ُيطيُعونَِني َفوَر َسماِعِهْم بِي!  
   اُأولِئَك الُغَرباُء َيَتَذلَّلُوَن اأماِمي!

45  الُغَرباُء َيرَتِعُدوَن َخوفاً.  
   َيْخُرُجوَن ِمْن َمخابِِئِهم َوُهْم َيْرَتِجُفوَن.

! 46  اهلُل حيٌّ  
ُد َصْخَرتِي!    اأَمجِّ

   اللَُّه َعِظيٌم!
ْخَرُة الِّتي تُْنِقُذنِي.    ُهَو الصَّ

47  ُهَو اهلُل الِّذي، ِمْن اأجِلي، عاَقَب اأْعدائِي  
ُعوَب َتْخَضُع لُِحْكِمي.    َجَعَل الشُّ

48  َخلَّْصَتني ِمْن اأْعدائِي.  
   ساَعْدَتِني َعَلى َهْزِم الِذيَن َوَقُفوا ِضدِّي.

ْرَتِني ِمَن الُقساِة!    َحرَّ

ُأَمِم يا اهلُل. 49  لَِهذا َساأْحَمُدَك َبيَن َبقّيِة ال�  
   َوَساُأنِشُد َتسِبيحاً ل�سِمَك.

50  ُيعيُن اهلُل َمِلَكُه ليفوَز بِمعاِرَك كثيرٍة!  
   ُيْظِهُر َرْحَمَتُه لمِلِكه الَممُسوِح.

أبِد!    َوَسَيبَقى َوِفياً لِداُوَد َونَسِلِه اإلَى ال�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ19 

ماواُت َتحِكي َعْن َمْجِد اهلِل.    السَّ
ماِء َعَمَل َيَديِه.    َوَتعِرُض قُبَُّة السَّ

ُر َخَبراً لِلَيْوِم الَِّذي َيِليِه، 2  كُلُّ َيْوٍم ُيَمرِّ  
   َوكُلُّ لَيَلٍة تُعِلُن َمعِرَفَتها لِلَّيَلِة الَِّتي َتِليها.

3  ما ِمْن َكِلماٍت تُقاُل،  
   اأْو ِمْن َصْوٍت ُيْسَمُع.

4  َغيَر اأنَّ اأصواتِِهْم َوَصَلْت  
أْرِض،    اإلَى َجِميِع اأنحاِء ال�

   َوانَتَقَلْت َكِلماتُُهْم اإلَى اأقاِصي العالَِم.

أ مزمور 19 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

ماِء. ْمِس ِفي السَّ    َجَعَل اهلُل َخيَمَة الشَّ
5  َوِهَي َكالَعِريِس الخاِرِج ِمْن َخيَمِتِه،  

باِق. ٍب لِلسِّ    َوِهَي ُمبَتِهَجٌة َكِرياِضيٍّ ُمَتاأهِّ
ماِء، باَق ِمْن اُأفُِق السَّ 6  َتبَداُأ السِّ  

   َوَتركُُض َحتَّى النِّهاَيِة!
   َول� َشيَء َيخَتِبُئ ِمْن َحرِّها.

7  َشِريَعُة اهلِل نَِقيٌَّة، َتُردُّ الرُّوَح  
   َشهاداُت اهلِل َموثُوَقٌة

   َتجَعُل الَبِسيَط َحِكيماً.
8  َفرائُِض اهلِل ُمسَتِقيَمٌة تُْسِعُد الَقْلَب.  

   َوصايا اهلِل طاِهَرٌة تُِنيُر الُعُيوَن.
أَبِد َيبَقى. . اإلَى ال� 9  َخْوُف اهلِل نَِقيٌّ  

   اأحكاُم اهلِل َصِحيَحٌة. عاِدلٌَة كُلُّها.
! 10  ِهَي اأثَمُن ِمْن َذَهٍب َكِثيٍر نَِقيٍّ  

   كُلُّها اأشَهى ِمَن الَعَسِل الَِّذي َيقُطُر ِمْن
ْهِد.    اأقراِص الشَّ

ُر بِها، 11  َواأنا، َعْبَدَك، ُيَحذَّ  
   َوِفي اتِّباِعها ُمكاَفاأٌة َعِظيَمٌة.

12  َمْن ُيدِرُك كُلَّ اأخطائِِه؟  
   َفاحَفْظِني طاِهراً يا اهلُل ِمَن ال�أخطاِء الَخِفيَِّة.

13  احِمِني، اأنا َعْبَدَك، ِمْن اأْفكاِر الِكْبِرياِء.  
.    ل� َتَدْعها َتَتَسلَّْط َعَليَّ

   َفاأكُوَن بِل� شائَِبٍة،
َر ِمْن َخطايا َكِثيَرٍة.    َواأَتَحرَّ

، 14  يا اهلُل، يا َصخَرتِي َوفاِديَّ  
   اقَبْل َكِلماِت َفِمي َواأفكاَر َقلِبي.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. ب20 

   لَْيَت اهلَل َيسَتِجيُب لََك ِفي ِضيِقَك.
   لَْيَت اْسَم اإلَِه َيعُقوَب َيْرَفُعَك َوَيْحِميَك.

ب مزمور 20 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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2  لَْيَتُه ُيرِسُل لََك َعْوناً ِمْن َهيَكِل قُْدِسِه.  
   لَْيَتُه َيسِنُدَك ِمْن ِصْهَيْوَن.

ِقيِق، 3  لَْيَتُه َيَتَذكَُّر كُلَّ َتقِدماتَِك ِمَن الدَّ  
ِسل�هْ أ    َوَيقَبُل َذبِيَحَتَك.  

4  لَيَتُه ُيعِطيَك ُمْشَتَهياِت َقْلِبَك،  
   لَيَتُه ُينِجُح كُلَّ ُخَطِطَك.

5  لَيَتنا نَفَرُح بَِنْصِرَك،  
   َونَْبَتِهُج بِاْسِم اإلَِهنا.

ُق كُلَّ ِطْلباتَِك.    َولَيَت اهلَل ُيَحقِّ

ي َمِلَكُه  آَن اأنَّ اهلَل َسُيَنجِّ 6  َعَرْفُت ال�  
الَممُسوَح. ب

َسِة،    َسَيسَتِجيُب ِمْن َسماواتِِه الُمَقدَّ
   َوبَِيِميِنِه َسُيحِرُز نَْصراً َعِظيماً.

7  َبعُضُهْم َيفَتِخُر بَِمرَكباتِِه،  
   َوَبعُضُهْم بَِخيِلِه.

   اأّما نَحُن َفَنْذكُُر اْسَم إلَِهنا َونَْفَتِخُر بِِه.
8  َهُؤل�ِء َيسُقُطوَن َوُيخَضُعوَن.  

   اأّما نَحُن َفَنْصِمُد َونَغِلُب.

9  َيسِتِجيُب لَنا اهلُل ِحيَن نَدُعوُه،  
   َوَسَينُصُر الَمِلَك.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. ج21 

تَِك يا اهلُل.    َيفَرُح الَمِلُك بُِقوَّ
   َيبَتِهُج َكِثيراً بَِخل�ِصَك.

2  اأعَطيَتُه ُمْشَتَهى َقْلِبِه.  

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:20 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ُيمَسُح  الملُك  »مِسيحه« كاَن  ب 6:20 ملكه الممسوح. حرفياً 

لُه لهذا العمل. بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ
ج مزمور 21 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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ِسل�هْ د    َولَْم َتْحِرْمُه ِمْن َمطَلِب َشَفَتْيِه.  

ُم لَُه َبَركاٍت واِعَدًة بِالَخْيِر. 3  تَُقدِّ  
َهِب َتَضُع َعَلى َراأِْسِه.    َوتاجاً ِمَن الذَّ

4  َحياًة َطَلَب ِمْنَك، َفاأعَطيَتُه َحياًة  
آبِِديَن.    َتُطوُل اإلَى اأَبِد ال�

5  َعظَّْمَت َكراَمَتُه بَِنْصِرَك اإيّاُه.  
   َعَليِه َسَكْبَت َمجداً َوَشَرفاً.

6  َبَركاٍت اأَبِديًَّة اأعَطيَتُه.  
   َفاأْبَهْجَتُه بابِتهاِج َحْضَرتَِك.

أنَّ الَمِلَك َيتَِّكُل َعَلى اهلِل. 7  َهذا لِ�  
   َوبَِمَحبَِّتِه للَعِليِّ لَْن ُيَزْحَزَح.

8  لَِتمَتدَّ َيُدَك َعَلى كُلِّ اأعدائَِك.  

   َولَْتُكْن َيِميُنَك ِضدَّ ُمبِغِضيَك.
9  اأْحِرْقُهْم َكُفْرٍن ِعْنَد ُحُضوِرَك.  

   ابَتِلْعُهْم يا اهلُل ِفي َغَضِبَك،
   َولَتلَتِهْمُهْم ناُرَك.

10  اأبناُؤُهْم َسَيهِلُكوَن.  
   كُلُّ نَسِلِهْم َيُزوُل ِمْن َبيِن النّاس.

11  َيَتاآَمُروَن َعَليَك،  
رِّ، لَِكنَُّهْم لَْن َينَجُحوا!    َوُيَخطُِّطوَن لِلشَّ

ََّك َتربُِطُهْم َكِتفاً اإلَى َكِتٍف. أن 12  لِ�  
   َوَعَليِهْم تُْحِكُم َقْبَضَتَك.

تَِك، 13  اأنَت َعِليٌّ يا اهلُل بُِقوَّ  
   َونَحُن نََتَغنَّى بَِجَبُروتَِك.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى لَْحِن »َظْبِي الَفْجِر.« َمزُموٌر 22 
لِداُوَد. ه

   اإلَِهي، اإلَِهي، لِماذا َتَرْكَتِني؟

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  د 2:21 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ه مزمور 22 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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   اأاأنَْت اأْبَعُد ِمْن اأْن تَُخلَِّصِني،
   اأْو َتسَمَع َصَرخاتِي؟

2  اإلَِهي، ِفي النَّهاِر َدَعْوتَُك َفَلْم تُِجْب.  
   َوَطواَل اللَّيِل لَْم اأسُكْت.

وُس. 3  لَِكنََّك اأنَت الُقدُّ  
ٌج اأنَت َعَلى َعْرِش َتسِبيحاِت َشعِبَك.    ُمَتوَّ

4  َعَليَك اتََّكَل اآباُؤنا.  
   اتََّكلُوا َعَليَك َفاأنَقْذَتُهْم.

5  َصَرُخوا اإلَيَك َفَنُجوا.  
   َعَليَك اتََّكلُوا، َفَلْم َتخِذلُْهْم.

6  َفَهْل اأنا ُدوَدٌة ل� اإنساٌن؟  
   اأاأنا َشيٌء َيحَتِقُرُه النّاُس؟
7  َفُكلُّ َمْن َيرانِي َيهَزاُأ بِي.  

وَن األِسَنَتُهْم    َيُمدُّ
. وَن ُرُؤوَسُهْم َعَليَّ    َوَيُهزُّ

8  َيُقولُوَن:  
   لَِيْدُع اهلَل! َفُينِقَذُه،

   َوُيَخلَِّصُه بِما اأنَُّه َمسُروٌر بِِه!

9  اأّما اأنا، َفَقْد اأْخَرْجَتِني سالِماً ِمْن َبْطِن اُأمِّي.  
   َطْماأنَتِني َواأنا َبْعُد اأْرَضُع.

10  اُألِْقْيُت َبيَن ِذراَعيَك ُمنُذ ُولِْدُت.  
   كُنَت اإلَِهي َواأنا ِفي َبْطِن اُأمِّي.

11  َفل� َتتُرْكِني  
يَق َقِريٌب، أنَّ الضِّ    لِ�

   َول� ُمِعيَن لِي!
12  اأحاَط بِي اأعدائِي َكالثِّيراِن،  

قُونَِني!    َكِثيراِن باشاَن ُيَطوِّ
13  فَتُحوا اأفواَهُهْم َكاأَسٍد غاِضٍب ُمَزْمِجٍر  

   َينَقضُّ َعَلى َفِريَسِتِه.

14  انَسَكْبُت َكالماِء،  
   َوانَفَصَلْت كُلُّ ِعظاِمي.

ْمِع ذاَب َقْلِبي داِخِلي.    َوكالشَّ
تِي َكِقطَعِة َفّخاٍر. ْت قُوَّ 15  َجفَّ  

   َوالَتَصَق لِسانِي بَِسْقِف َحْلِقي.
   َواأنَت َوَضعَتِني َعَلى حافَِّة الَقْبِر.

16  اأحاَط بِي ال�أشراُر َكِكل�ِب باشاَن.  
رِّ.    اأطَبَقْت َعَليَّ َجماَعٌة ِمْن فاِعِلي الشَّ

.    َوَكاأَسٍد َثَقُبوا َيَديَّ َوِرجَليَّ
17  اأَرى كُلَّ ِعظاِمي.  

. قُوَن بِي َوَيَتَفرَُّسوَن ِفيَّ    َوُهْم ُيَحدِّ
18  َيقَتِسُمونَِثيابِي ِفْيما َبْيَنُهْم،  

   َوَعَلى َقِمْيِصي ُيلُقوَن الُقرَعَة.

19  َفل� َتبُعْد َعنِّي َهَكذا يا اهلُل.  
تِي، اأْسِرْع اإلَى َعْونِي.    يا قُوَّ

يِف نَجِّ نَفِسي. 20  ِمَن السَّ  
   َوِمَن الِكل�ِب َخلِّْص َحياتِي الَوِحيَدَة!

أَسِد، 21  َخلِّْصِني ِمْن َفِم ال�  
   احِمِني ِمْن قُُروِن الثِّيراِن.

خَوتِي، 22  لَِهذا َساُأعِلُن اْسَمَك ل�إ  
   َوَساُأَسِبُحَك َوَسَط َجماَعِة َشعِبَك.

23  َسبُِّحوا اهلَل يا َمْن َتخافُونَُه!  
ُموُه يا نَسَل َيعُقوَب!    َكرِّ

   اتَُّقوُه يا كُلَّ نَسِل اإْسرائِيَل.
24  َفاهلُل ل� َيخَجُل ِمَن الُوَدعاِء الُمَتاألِِّميَن َول�   

َيْحَتِقُرُهْم!
   ل� َيخَتِفي َعْنُهْم،

   َبْل َيسَمُع ِعنَدما َيْصُرُخوَن اإلَيِه.

25  ِمْنَك َياأْتِي َتسِبيِحي ِفي ال�ْجِتماِع الَعِظيِم.  
   َوَساُأوِفي بُِنُذوِري اأماَم عابِِديَك.

26  َتعالَوا اأيُّها الُوَدعاُء، كُلُوا َواْشَبُعوا.  
   َسبُِّحوا اهلَل يا َمْن َتطلُُبونَُه،
أَبِد!    َولَْتْحَي قُلُوُبُكْم اإلَى ال�

أْرِض كُلِّها، 27  يا ُسكّاَن ال�  
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   َتَذكَُّروا اهلَل َوارِجُعوا اإلَيِه!
   لَيَت الَبَشَر كُلَُّهْم َينَحُنوَن َوَيعُبُدونََك.

أنَّ الُمْلَك هلِل. 28  لِ�  
ُعوِب.    اهلُل َيحُكُم َعَلى كُلِّ الشُّ

أِصّحاِء َسَياأْكُلُوَن  أْغِنياِء َوال� 29  كُلُّ ال�  
َوَيسُجُدوَن.

   نََعْم، كُلُّ الَِّذيَن َينَحِدُروَن اإلَى التُّراِب،
   َوَحتَّى الَِّذيَن لَْم ُيْعَطْوا َحياًة،

   َسَيسُجُدوَن كُلُُّهْم.
َيُتُهْم َسَتخِدُمُه. 30  ُذرِّ  

ُث النّاَس َعْن َفضِل َربِّنا    َوَسُتَحدِّ
   ِفي ال�أجياِل التّالَِيِة.

31  َياأْتِي اُأناٌس َوُيخِبُروَن َمْن لَْم ُيولَُدوا َبْعُد  
   بِاأْعماِل اهلِل الَحَسَنِة.

َمزُموٌر لِداُوَد. أ23 

، فَلْن َينُقَصِني َشيٌء.    اهلُل راِعيَّ
2  ِفي َمراٍع َخصَبٍة ُيسِكُنِني.  
   اإلَى َجداِوَل هاِدئٍَة َيُقوُدنِي.

3  ُينِعُش ُروِحي،  
   َوَعَلى ُطُرٍق صالَِحٍة َيهِديِني،

4  َحتَّى ِحيَن اأمِشي ِفي واِدي الَمْوِت الُمظِلِم،  
   لَْن اأخَشى َشّراً

ََّك اأنَت َمِعي. أن    لِ�
عانَِني.    َعصاَك َوُعكّاَزَك ُيَشجِّ

5  اأعَدْدَت لِي مائَِدًة اأماَم اأعدائَِي.  
   بَِزيٍت َمَسْحَت َراأِْسي.

   َكاأِْسي امَتل�أْت َوفاَضْت.
6  الَخيُر َوالرَّحَمُة يِتَبعانَِني  

   كُلَّ اأيّاِم َحياتِي.
   َوَساأمُكُث ِفي َبيِت اهلِل َطواَل َحياتِي.

أ مزمور 23 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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َمزُموٌر لِداُوَد. ب24 

أْرُض َوكُلُّ ما ِفيها ُمْلٌك هلِل.    اإنَّما ال�
   العالَُم َوكُلُّ ُسكّانِِه لَُه.

َسها َعَلى الِمياِه، 2  َفُهَو الَِّذي اأسَّ  
أنهاِر َثبََّتها.    َوَعَلى ال�

3  َمْن َيقِدُر اأْن َيْصَعَد َجَبَل اهلِل؟  
   َمْن َيْصَعَد اإلَى َمكانِِه الُمَقدَِّس؟

أيِدي، 4  ل� َيْصَعُد اإلّ� اأنِقياُء الُقلُوِب َوال�  
   الَِّذيَن لَْم ُيْقِسُموا بِاْسِمي َكِذباً،

   َولَْم َيقَطُعوا َوَعْوداً زائَِفًة.

5  ُهُؤل�ِء َينالُوَن َبَركاٍت ِمَن اهلِل،  
ْن ُيَخلُِّصُهْم.    َوَخيراٍت ِممَّ

6  ُهُم العابُِدوَن الَحِقيِقيُّوَن الَِّذيَن  
ِسل�هْ ج    َياأْتُوَن طالِِبيَن اإلََه َيعُقوَب.  

7  اْرَفْعَن ُرُؤوَسُكنَّ اأيَُّتها الَبّواباُت!  
أبواُب الَقِديَمُة،    انَْفِتِحي اأيَُّتها ال�

   َفَيْدُخَل الَمِلُك الَمِجيُد.
8  َمْن ُهَو َهذا الَمِلُك الَمِجيُد!  

.    ُهَو اهلُل الَقِديُر الَقِويُّ
.    ُهَو اهلُل، الُمحاِرُب الَقِويُّ

9  ارَفْعَن ُرُؤوَسُكنَّ اأيَُّتها الَبّواباِت!  
أبواُب الَقِديَمُة!    انَفِتِحي اأيَُّتها ال�

   َفَيْدُخَل الَمِلُك الَمِجيُد.
10  َمْن ُهَو َهذا الَمِلُك الَمِجيُد!  

ِسل�ْه    اهلُل الَقِديُر، ُهَو الَمِلُك الَمِجيُد!  

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ب مزمور 24 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ج 6:24 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 10(
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 أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب25 

   اُأَسلُِّمَك يا اهلُل نَفِسي!
   َواُأَصلِّي اإلَيَك

2  اإلَِهي، َعَليَك اأتَِّكُل،  
   َفل� اُأْخَزى.

َي لَْن َينَتِصَر.    َعُدوِّ
3  ل� َيْخَزى كُلُّ َمْن َجَعَل َعَليَك َرجاَءُه.  

   اأّما الغاِدُروَن َفَسُيْخَزْوَن،
   َوُعْذُرُهْم لَْن َينَفَعُهْم!

4  اأِرنِي يا اهلُل ُطُرَقَك.  
ْبِني ِفي ُسُبِلَك.    َدرِّ

َك. 5  اأرِشْدنِي، َوَعلِّْمِني َحقَّ  
ََّك اهلُل الَِّذي ُيَخلُِّصِني أن    لِ�

   َواأنا اأَتَرقَُّبَك كُلَّ َيْوٍم.
6  َتَذكَّْر َمراِحَمَك َوَمَحبََّتَك الُمخِلَصَة لَنا يا   

اهلُل،

أنَّ َمراِحَمَك َوَمَحبََّتَك ُمنُذ الَقِديِم.    لِ�
ياتِي. 7  َفانَْس َخطايا َشبابِي َوَتَعدِّ  

   اْذكُْرنِي بَِرحَمِتَك،
ََّك صالٌِح يا اهلُل. أن    ل�

8  اهلُل صالٌِح َوُمسَتِقيٌم،  
   ُيَعلُِّم الُخطاَة الطَِّريَق الَقِويَم.
، 9  َيهِدي الَمساِكيَن اإلَى الَحقِّ  

   َوُيَعلُِّمُهْم ُطُرَقُه.
10  كُلُّ َطُرِق اهلِل َمَحبٌَّة َواأمانٌَة،  

   لِلَِّذيَن َيحَفُظوَن َشرائَِع َعْهِدِه.

هذا  ِفي  مقطٍع شعريٍّ  يبداأ كلُّ  العبرية،  اللغِة  ِفي  أ مزمور 25 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.
ب مزمور 25 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

11  َخِطيَِّتي َعِظيَمٌة،  
   فاغِفْر لِي ِمْن اأجِل اْسِمَك يا اهلُل.

12  اهلُل َيُقوُد َمْن َيخافُُه.  
   َيهِديِه ِفي َطِريٍق َيختاُرها لَُه.

َبِة، أْرِض الطَّيِّ 13  َيسُكُن ِفي ال�  
أْرِض.    َونَسلُُه َيحَتِفُظوَن بَِنِصيِبِهْم ِفي ال�

14  ُيْشِرُك اهلُل خائِِفيِه ِفي اأْسراِرِه.  
   ُيَعلُِّمُهْم َمْعَنى َعْهِدِه.
15  َعيناَي نَحَو اهلِل َدْوماً،  

يِق دائِماً. َُّه َينِشلُِني ِمَن الضِّ أن    لِ�

16  انُظْر اإلَيَّ َواْرَحْمِني،  
نِّي ِمْسِكيٌن َوَمسُحوٌق.    َفاإ
ْرنِي، 17  ِمْن ُهُموِم َقْلِبي َحرِّ  

   َواأخِرْجِني ِمْن َعنائِي.
18  انُظْر اإلَى َتجاِربِي َوِضيقاتِي.  

   َواْغِفْر َخطاياَي كُلَّها!
19  ل�ِحْظ َكْثَرَة اأعدائِي،  

   َكيَف ُيبِغُضونَِني ُبغضاً
   َوُيِريُدوَن اأِذيَِّتي ُظْلماً.
20  َفاْحِم َحياتِي َواأنِْقْذنِي.  

   اإلَيَك األَجاُأ، َفل� َتخِذلِْني!
ل�ُح َيحِميانَِني، 21  الطَّهاَرُة َوالصَّ  

ِّي اأَتَرقَُّب َعْونََك. أن    لِ�
22  َخلِّْص يا اهلُل اإْسرائِيَل  

   ِمْن كُلِّ اأعدائِِه!

َمزُموٌر لِداُوَد. ج26 

ِّي ِعْشُت بِاْسِتقاَمٍة، أن    اأنِْصْفِني يا اهلُل ل�
ٍد. ِّي َعَلى اهلِل اأتََّكْلُت بِل� َتَردُّ أن    َول�

ج مزمور 26 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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ْبِني. 2  امَتِحنِّي يا اهلُل، َجرِّ  
   اْفَحْص َعقِلي َوَقْلِبي.

3  َمَحبَُّتَك اأماَم َعيَنيَّ دائِماً.  
   َواأنا اأِسيُر َحْسَب اأمانَِتَك.

أدنِياَء. 4  ل� اُأعاِشُر ال�  
   َوالُمناِفُقوَن ل� اُأخالُِطُهْم.
وِء. 5  اُأبِغُض ِرفَقَة اُأناِس السُّ  

أْشراَر.    َول� اُأراِفُق ال�

ُأظِهَر َبراَءتِي، 6  اأغِسُل َيَديَّ لِ�  
   لَِكي اأُطوَف َحوَل َمذَبِحَك، يا اهلُل.
َع النّاَس َترانِيَم َتسِبيِحَك، 7  لَِكي اُأَسمِّ  

َث بِاأعمالَِك الَعِجيَبِة.    َواُأَحدِّ
8  اُأِحبُّ يا اهلُل اأْن اأكُوَن ِفي َبيِتَك َحيُث   

َتسُكُن،
   ِفي الَخيَمِة َحيُث َمجُدَك.

9  ل� تُهِلكِني َمَع الُخطاِة يا اهلُل،  
   َول� َتاأُْخْذ َحياتِي َمَع الَقَتَلِة.

10  الَِّذيَن ُيَدبُِّروَن َمكائَِد لِل�آَخِريَن،  
   َوَيقَبلُوَن الرِّشَوَة دائِماً.
11  اأّما اأنا، َفاأحيا بِالنَّقاِء.  
   َفارَحْمِني َوَخلِّْصِني.
12  َعَلى َسهٍل اأِقُف ثابِتاً  

   َوِفي الَجماَعِة اأِقُف َواُأباِرُك اهلَل.

َمزُموٌر لِداُوَد. أ27 

   اهلُل نُوِري َوَخل�ِصي،
ْن اأخاُف؟    َفِممَّ

   اهلُل َملَجاُأ َحياتِي،
ْن اأخَشى؟    َفِممَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 27 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

2  اإِن اقَتَرَب ِمنِّي اأعدائِي َوُخُصوِمي  
أْشراُر لَِيفَتِرُسونِي،    َوال�

   َفَسَيَتَعثَُّروَن َوَيسُقُطوَن.
3  لَْن اأخاَف َحتَّى لَْو حاَصَرنِي َجيٌش.  

   َوَساأَظلُّ ُمْطَمِئنّاً َحتَّى لَْو َشنُّوا َعَليَّ َحْرباً.

4  َولَيَس لِي اإلّ� َمطَلٌب واِحٌد ِمَن اهلِل:  
   اأْن اأْبَقى ِفي َبيِت اهلِل َبِقيََّة ُعْمِري،

   لَِكي اأَرى َجماَل اهلِل َواُأَسبَِّحُه ِفي َهيَكِلِه.

رِّ. َُّه َيحِميِني ِفي ِسْتِرِه ِفي َيْوِم الشَّ أن 5  لِ�  
ُئِني ِفي اأعماِق َخيَمِتِه. َوَيرَفُعِني اإلَى     ُيَخبِّ

َمكاِن اأماٍن.
آَن، َيرَفُعِني َفْوَق اأعدائِي 6  َوال�  

   الُمِحيِطيَن بِي،
ُم ِفي َهيَكِلِه َذبائِِحي بُِهتاِف الَفَرِح،    َفاُأَقدِّ

   َواُأَغنِّي ال�أغانَِي َواُأَرنُِّم هلِل.

7  اْسَتِمْع لِي َواأنا اأدُعوَك يا اهلُل.  
   ارَحِمِني َواسَتِجْب لِي.

8  اأنَت َتُقوُل لَِقْلِبي:  
  » اطلُْب َوجِهي.«

   َولَِهذا اأطلُُب يا اهلُل َوْجَهَك.
9  ل� َتْحُجْب َوجَهَك َعنِّي.  

   ل� َتَتجاَهْلِني بَِسَبِب َغَضِبَك.
   َفاأنَت َعْونِي!

   ل� َتتُركِني َول� َتْهُجْرنِي، يا اإلَِهي الُمِعيُن.
10  َحتَّى لَْو َتَرَكِني اأبِي َواُأمِّي،  

   َفاإنَّ اهلَل َيحَتِضُنِني.
11  َعلِّْمِني يا اهلُل ُطُرَقَك،  

ل�َمِة اهِدنِي،    َوِفي َطِريِق السَّ
   َفاأعدائِي َكِثيُروَن.

12  ل� َتسَمْح بِاأْن َيهِزَمِني ُخُصوِمي!  
أنَّ َكِثيِريَن قالُوا َكِذباً َعَليَّ     اأطلُُب َهذا لِ�

لُِيْؤُذونِي.
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13  لَول� اأنِّي اآَمْنُت بِاأنِّي َساأَرى َبَركاِت اهلِل ِفي   
َحياتِي.

14  لَِيُكْن َرجاُؤَك ِفي اهلِل!  
ْع.    َتَقوَّ َوَتَشجَّ

   َولَِيُكْن َرجاُؤَك ِفي اهلِل!

َمزُموٌر لِداُوَد. أ28 

   اأدُعوَك يا اهلُل يا َصخَرتِي،
   َفل� َترَفْض اأْن َتسَمَعِني.

، ََّك اإْن َسَكتَّ أن    لِ�
   َساأكُوُن ِمثَل الهابِِطيَن اإلَى الهاِوَيِة.

2  اْسَمْع َصوَت َتَضرُِّعي َواأنا اأسَتِغيُث بَِك.  
أقداِس.    راِفعاً َيَديَّ نَحَو قُْدِس ال�

وِء، 3  ل� َتُجرَّنِي َمَع فاِعِلي السُّ  

رِّ ل�َم ُمَخطِِّطيَن لِلشَّ    الَِّذيَن ُيلُقوَن السَّ
   ِفي قُلُوبِِهْم.

وَن! 4  عاِقْبُهْم َكما َيسَتِحقُّ  
   عاِقْبُهْم بِالَمصائِِب الَِّتي ُيَخطُِّطونَها لِل�آَخِريَن!

   َكما َفَعلُوا بَِغيِرِهِم افَعْل بِِهْم!
وَن بِما َفَعَلُه اهلُل َوَصَنَعُه. َُّهْم ل� َيهَتمُّ أن 5  َولِ�  

ُرُهْم اهلُل،    َفَسُيَدمِّ
   َول� َيبِنيِهْم.

6  اُأباِرُك اهلَل  
َُّه اْسَتجاَب لِِطْلباتِي. أن    لِ�

تِي َوتُرِسي، 7  اهلُل قُوَّ  
.    لَِهذا اأثُِق بِِه َواأْطَمِئنُّ

   اإلَى َمُعونَِتي جاَء،
   لَِهذا َيبَتِهُج َقْلِبي، َواأحَمُدُه بَِترنِيِمي!

ُة َشعِبِه، 8  اهلُل قُوَّ  
   َمْصَدُر انِتصاٍر لَِمِلِكِه الُمختاِر.

أ مزمور 28 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

9  انُصْر َشعَبَك.  
   باِرْك َجماَعَتَك.

أَبِد بِِرعاَيِتَك! ْدُهْم اإلَى ال�    ارَعُهْم َوَتَعهَّ

َمزُموٌر لِداُوَد. ب29 

   َسبُِّحوا اهلَل يا اأبناَءُه.
تِِه! ُموُه َوَتَغنُّوا بُِقوَّ    َكرِّ

2  اأعُطوا هلِل التَّسِبيَح الّل�ئَِق بِاْسِمِه  
   الَمِجيِد!

   اعُبُدوا اهلَل بَِقداَسٍة َمِجيَدٍة.
3  ُيرِعُد اهلُل بَِصْوتِِه َفْوَق الُمِحيِط.  

لَُه الَمِجيُد    ُيرِعُد ال�إ
ُد َصَدى َصْوتِِه َفْوَق الُمِحيِط.    َوَيَتَردَّ

، 4  َصْوُت اهلِل َقِويٌّ  
   َصْوُت اهلِل َجِليٌل َوَمِهيٌب.

أْرِز. 5  َصْوُت اهلِل الُمْرِعُد ُيَحطُِّم اأْشجاَر ال�  
   ُيَحطُِّم اهلُل اأْرَز لُْبناَن.

6  َيجَعُل ِجباَل لُْبناَن َتقِفُز َكالُعُجوِل،  
   َوَجَبَل َحْرُموَن َكالثَّْوِر.

7  ُيطِلُق َصْوُت اهلِل َوِميَض الَبْرِق.  
حراَء َترَتِجُف. 8  َصْوُت اهلِل َيجَعُل الصَّ  

   َيجَعُل َصحراَء قاِدَش َترَتِعُد.
9  َصْوُت اهلِل َيُهزُّ اأشجاَر الَبلُّوِط،  

   َوُيَعرِّي اأشجاَر الغاَبِة.
    اأّما ِفي َهيَكِلِه َفَيهِتُف الَجِميُع: 

»َمجداً!«

10  اأثناَء الطُّوفاِن، َجَلَس اهلُل َمِلكاً،  
أَبِد.    َوَسَيملُُك اإلَى ال�

ي َشعَبُه! 11  لَْيَت اهلَل ُيَقوِّ  
ل�ِم.    لَْيَتُه ُيباِركُُهْم بِالسَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ب مزمور 29 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«



578 مزمور 1:30

َمزُموٌر لِداُوَد، َترنِيَمٌة لَِتكِريِس الَهيَكِل.30 

   اأرَفُعَك يا اهلُل
ََّك نََشلَتِني، أن    لِ�

   َولَْم َتجَعْل اأعدائِي َيْشَمُتوَن بِي!
2  بَِك اْسَتَغْثُت يا إلَِهي،  

   َفَشَفيَتِني!
3  َرَفْعَتِني يا اهلُل ِمَن الهاِوَيِة.  
   اأحَييَت نَفِسي َوَحِفْظَتِني
   ِمَن الُهُبوِط اإلَى الُحْفَرِة.

ُأمناُء، 4  َسبُِّحوا اهلَل اأيُّها ال�  
   اأكِرُموا ِذَكَر اْسِمِه الُقدُّوِس.

أنَّ الَمْوَت ِفي َغَضِبِه! 5  لِ�  
   َوالَحياُة ِفي ِرضاُه.

   ِفي الَمساِء اْضَطَجْعُت باِكياً
باِح كُنُت ُمبَتِهجاً!    َوِفي الصَّ

ِني. 6  َظَنْنُت ِفي ُطَماأْنِيَنِتي اأنَّ ل� َشيَء َيَمسُّ  
7  َوِحيَن َرِضيَت يا اهلُل َعنِّي  

   ِصْرُت َوَكاأنِّي اأِقُف َعَلى َجَبٍل ثابٍِت.
   َوِعنَدما اأَدْرَت َوجَهَك َعنِّي،

   ارَتَعْدُت َخْوفاً.
8  بَِك اسَتَغْثُت يا اهلُل،  

   َتَضرَّْعُت اإلَى اهلِل.
؟ 9  قُْلُت ما الفائَِدُة اإذا ِمتُّ  

   األََعلَّ التُّراَب ُيَسبُِّحَك؟
   األََعلَّ الَمْوَتى ُيخِبُروَن َعْن اأمانَِتَك؟

10  اْسَمْع يا اهلُل َصل�تِي،  
   َواأظِهْر لِي َرحَمًة.
   كُْن َعْونِي يا اهلُل.

لَْت ِحداِدي اإلَى ابِتهاٍج َعِظيٍم. 11  َفَحوَّ  
   َخَلْعَت َعنِّي ثِياَب الُحْزِن، َواألَبْسَتِني َسعاَدًة.

أَبِد، 12  يا إلَِهي، اُأَسبُِّحَك اإلَى ال�  

   لَِكي ُيوَجَد َمْن َيَتَرنَُّم بَِتسِبيِحَك،
   َول� َيُكوُن َصْمٌت.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ31 

   اأنَت َمْلَجاأِي يا اهلُل،
   َفل� َتخِذلِْني اأَبداً.

ِني بِِبرَِّك.    نَجِّ
2  اأِمْل اإلَيَّ اأُذنََك،  

   َواأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي!
   كُْن لِي َصخَرًة َوَملجاأً،

َنٍة احِمِني.    َوَكَقْلَعٍة ُمَحصَّ

3  َفاأنَت َصخَرتِي َوِحْصِني.  
   لِذا اهِدنِي َوقُْدنِي ِمْن اأجِل اْسِمَك.
4  انِشْلِني ِمَن الَفخِّ الَِّذي نََصُبوُه لِي،  

ِّي َعَليَك اأعَتِمُد. أن    لِ�
5  اأْسَتْوِدُع ُروِحي َبيَن َيَديَك،  

.    َفافِدنِي يا إلََه الَحقِّ
6  اأرفُْض َمْن َيخِدُموَن اأوثاناً باِطَلًة.  

   اأّما اأنا َفَعَلى اهلِل اأتَِّكُل.
7  اأبَتِهُج َواأرقُُص َفَرحاً بَِمَحبَِّتَك َولُْطِفَك!  

   اإِذ الَتَفتَّ اإلَى ُمعاناتِي َواأدَرْكَت ِضيِقي.
ي، 8  لَْم َتتُرْكِني ِفي َقبَضِة َعُدوِّ  

   َبْل اأطَلْقَتِني ُحّراً.
9  اأنا ِفي ِضيٍق يا اهلُل، َفارَحْمِني!  

   ُمَتضايٌِق ِجّداً َحتَّى اإنَّ َعيَنيَّ َذُبَلتا.
   َحلِقي َوَبْطِني ُيؤلِمانِِني.

10  الُحْزُن ُينِهي َحياتِي،  
ِد َتِضيُع َسَنواتِي.    َوِفي التََّنهُّ

تِي،    ُهُموِمي َتنَهُش قُوَّ
   َوِعظاِمي َتْذِوي.

11  اأعدائِي َيحَتِقُرونَِني،  
   َكَذلَِك ِجيرانِي.

أ مزمور 31 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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   َيخاُف ِمنِّي اأقِربائِي.
   َيَرْونَِني ِفي الطَِّريِق َفَيَتَجنَُّبونَِني.

12  نَِسَيِني النّاُس َكَميٍِّت،  
   اأْو َكاآنَِيٍة َمْكُسوَرٍة.

ُدها النّاُس َحولِي، 13  َسِمْعُت الَفظائَِع الَِّتي ُيَردِّ  
   ِعنَدما َيَتشاَوُروَن َوَيَتاآَمُروَن ِضدِّي،

   ُمَخطِِّطيَن لَِنْزِع َحياتِي.

14  اأّما اأنا يا اهلُل، َفَعَليَك اأتَِّكُل.  
   قُْلُت: »اأنَت اإلَِهي.«

15  َحياتِي َوُمْسَتْقَبِلي َبيَن َيَديَك.  
   َفَخلِّْصِني ِمْن اأعدائَِي، َوِمَن الَِّذيَن 

َيضَطِهُدونَِني.
16  اْرَض َعَلى َعْبِدَك،  

   َوِفي َرحَمِتَك َخلِّْصِني.
17  اسَتَغْثُت يا اهلُل بَِك.  

   َولَِهذا لَْن َيِخيَب َرجائِي.
أْشراُر َفَسَيْخَزْوَن،    اأّما ال�
   َوِفي الهاِوَيِة َيْصُمُتوَن.

ألِسَنُة الكاِذَبُة 18  لَِتْخَرِس ال�  
   َوالنّاُس الُمَتَكبُِّروَن،

   الحاِقُدوَن الَِّذيَن بِِكْبِرياٍء َواْحِتقاٍر
نساِن الّصالِِح.    َيَتَكلَُّموَن َعَلى ال�إ

ِخُر َبَركاٍت َعِظيَمًة لِلَِّذيَن َيتَُّقونََك. 19  لَِكنََّك تدَّ  
   َوَتفَعُل الَكِثيَر لَلُمتَِّكِليَن َعَليَك ِمَن الَبَشِر.

20  تُدِخلُُهْم اإلَى َمْحَضِرَك،  
   َوتُخِفيِهْم َعْن الَِّذيَن ُيْضِمُروَن لَُهُم ال�أَذى.
ُئُهْم ِفي ِسْتِرَك ِمْن َهَجماِت ُمبِغِضيِهْم     تَُخبِّ

َواألِْسَنِتِهْم.
َُّه اأرانِي َرحَمًة َعِجيَبًة، أن 21  اُأباِرُك اهلَل لِ�  
   َواأنا ُمَقيٌَّد َكَمِديَنٍة َتحَت الِحصاِر.

22  قُْلُت ِفي َخْوِفي:  
  » اإنِّي اُأْبِعْدُت َعْن َمْحَضِرَك«

   َغيَر اأنََّك َسِمْعَت َتَضرُّعاتِي،

   ِحيَن اْسَتَغْثُت بَِك!

23  اأِحبُّوا اهلَل يا اأتباَعُه الُمخِلِصيَن!  
ُأَمناَء،    َفُهَو َيحِمي ال�

ونَُه،    َوُيجاِزي الُمَتَكبِِّريَن ما َيسَتِحقُّ
   َواأكَثَر!

ُعوا وا َوَتَشجَّ 24  َفَتَقوُّ  
   يا كُلَّ َمْن َيَتَرقَُّب َمُعونََة اهلِل!

قصيدة لِداُوَد.32 

   َهِنيئاً لِلَِّذيَن ُغِفَرْت اآثاُمُهْم
   َوُسِتَرْت َخطاياُهْم.

2  َهِنيئاً لَِمْن ل� َيحِسُب اهلُل اإثَمُه،  
.    َوِفي ُروِحِه ل� ُيوَجُد ِغشٌّ

3  َطواَل ُسُكوتِي َعْن َخِطيَِّتي،  
   كُْنُت اأزداُد َضعفاً،

   َواأنا اأصُرُخ كُلَّ َيْوٍم.
، 4  َثِقيَلٌة َيُدَك كانَْت َعَليَّ  

ُر ُرُطوَبُة تِي َكما َتَتَبخَّ َرْت قُوَّ    َتَبخَّ
ِسل�هْ أ يِف.      النَّباتاِت ِفي َحرِّ الصَّ

5  لَِهذا اأعَتِرُف لََك بَِخطاياَي كُلِّها،  
   َخطيًَّة واِحَدًة لَْن اأكِتَم َعْنَك.

   قُْلُت: »َساأعَتِرُف هلِل بُِذنُوبِي.«
ِسل�ْه    َفَغَفْرَت َذنَب َخِطيَِّتي.  

6  لَِذلَِك َينَبِغي اأْن ُيَصلَِّي لََك كُلُّ َتِقيٍّ  
   طالَما ُهناَك َوْقٌت.

   ِحيَنِئٍذ، َحتَّى َولَو جاَء ُطوفاٌن هائٌِل ِمَن 
يقاِت، الضِّ

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:32 
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لَيِه لَْن َيِصَل.    َفاإ
7  َمخَباأِي اأنَت.  

يِق،    َتحِميِني ِمَن الضِّ
ِسل�ْه يَِّتي.      َوتُِحيُط بِي، َفاَأْبَتِهَج بُِحرِّ

8 » َساُأَعلُِّمَك َواُأنِيُر لََك الطَِّريَق الَِّتي َتسلُُكها.  
   َعَليَك َساأْسَهُر، َوَساأنَصُحَك.«

9  ل� َتُكْن َكِحصاٍن اأْو َبغٍل ل� َيْفَهُم،  
   اإْذ َيْنَبِغي َكْبُحُه بِِلجاٍم َوَرَسٍن.

نَُّه ل� َيُكوُن َتْحَت َسْيَطَرتَِك.    َواإلّ� َفاإ

أْشراِر. 10  َكِثيَرٌة ِهَي اآل�ُم ال�  
   اأّما الُمتَِّكُل َعَلى اهلِل َفُمحاٌط بِِنْعَمِتِه َوَمَحبَِّتِه.

11  َفاْبَتِهُجوا ِباهلِل َوافَرُحوا اأيُّها الّصالُِحوَن،  
   يا كُلَّ اأصحاِب الُقلُوِب الُمسَتِقيَمِة، ابَتِهُجوا.

ابَتِهُجوا َوَرنُِّموا ِباهلِل اأيُّها الّصالُِحوَن!33 
التَّسِبيُح ل�ئٌِق بُِمسَتِقيِمي الُقلُوِب!

2  َسبُِّحوا اهلَل بَِعْزِف الُعوِد!  
   اعِزفُوا لَُه بِِقيثاٍر ِذي َعْشَرِة اأوتاٍر.

3  َرنَُّموا لَُه َترنِيَمًة َجِديَدًة. أ  
   اأحِسُنوا الَعْزَف َواهِتُفوا َفَرحاً.

أنَّ َكِلَمَة اهلِل صاِدَقٌة. 4  لِ�  
   َوُهَو اأِميٌن ِفي كُلِّ اأفعالِِه.
5  ُيِحبُّ ال�ْسِتقاَمَة َوالَعدَل.  

أْرُض َمل�أى بَِرحَمِة اهلِل َوَمَحبَِّتِه.    َوال�
ماواُت. 6  بِاأْمِر اهلِل ُخِلَقِت السَّ  

ماِء ُوِجَدْت بَِنْسَمِة َفِمِه.    َوكُلُّ نُُجوِم السَّ
7  َجَمَع ِمياَه الَبْحِر َمعاً،  

   َوَوَضَع الُمِحيَط ِفي َمكانِِه.
أْرِض اتَُّقوا اهلَل. 8  يا كُلَّ ُسكّاِن ال�  

   خافُوُه يا َجميَع ُسكّاِن الَمسُكونَِة.
َُّه َيُقوُل َشيئاً َفَيُكوَن، أن 9  لِ�  

ترنيَمًة  يكتُبوَن  الّشعِب  ُشعراُء  كاَن  َجِديَدة.  ترِنيَمة  أ 3:33 
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   َوياأُمُر َفَيِصيُر!
ُأَمِم. 10  قاِدٌر ُهَو اهلُل َعَلى اإْبطاِل ُمَخطَّطاِت ال�  

ُعوِب كُلِّها.    َوَعَلى اإْفناِء نَوايا الشُّ
أَبِد َيُدوُم. لَى ال� 11  اأّما َقْصُد اهلِل َفاإ  
   ُخَطُطُه َتبَقى ِجيل�ً َبْعَد ِجيٍل.
ٍة َجَعَلْت اهلَل اإلََهها، ُأمَّ 12  َهِنيئاً لِ�  

ٍة اختاَرها اهلُل ُمْلكاً. ُأمَّ    لِ�
ماِء َتَطلََّع اهلُل، 13  ِمَن السَّ  

   َوَراأى الَبَشَر َجِميعاً.
14  ِمْن َعرِشِه ُيشِرُف  

أْرِض.    َعَلى كُلِّ ُسكّاِن ال�
15  ُهَو الَِّذي َخَلَقُهْم كُلَُّهْم،  
   َوَيفَهُم كُلَّ ما َيفَعلُوَن.

16  ل� َينَتِصُر الُملُوُك بَِكْثَرِة ُجُنوِدِهْم،  
تِِهْم.    َول� َيغِلُب الُجُنوُد بُِقوَّ

17  الَخيُل الَقِويَُّة ل� َتْضَمُن النَّْصَر.  
ي. تُها ل� تَُنجِّ    َوقُوَّ

18  ها َعيُن اهلِل َتْسَهُر َعَلى خائِِفيِه،  
   َيْرَعى الَِّذيَن َيَتَرقَُّبوَن َمَحبََّتُه الّصاِدَقَة.

19  ِمَن الَمْوِت ُينِقُذُهْم،  
   َوِفي الَمجاَعِة ُيحِييِهْم.

20  َتَتَرقَُّب اهلَل نُُفوُسنا،  
َُّه لَنا ُمِعيٌن، َوَعنّا ُمحاٍم. أن    لِ�

َّنا نَْفَرُح بِِه. أن 21  لِ�  
وِس نَتَِّكُل.    َوَعَلى اْسِمِه الُقدُّ

22  َظلِّلنا يا اهلُل بَِرحَمِتَك َوَمَحبَِّتَك،  
   َفَرجاُؤنا ُهَو ِفيَك.

 ب مزموٌر لِداُودَ ج ِعنَدما َتظاَهَر بِالُجُنوِن اأماَم 34 

اأبِيمالَِك َفَطَرَدُه َفانَْصَرَف داُوُد.

   اُأباِرُك اهلَل ِفي كُلِّ ِحيٍن.

العبرية، يبداأ كلُّ مقطٍع شعريٍّ ِفي هذا  اللغِة  ب مزمور 34 ِفي 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.
عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ج مزمور 34 
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.    َودائِماً َتسِبيُحُه َعَلى َشَفَتيَّ
2  ِباهلِل َفْخُر نَْفِسي.  

   لَيَت الَمساِكيَن َيْسَمُعونَِني لَِيْفَرُحوا!
ُموا َمِعي اهلَل. 3  َكرِّ  

   َولَْنْرَفْع َمعاً اْسَمُه.
4  اإنِّي هلِل لََجاأُْت، َفاأجاَبِني!  

   َوِمْن َجِميِع َمخاِوِفي َخلََّصِني.
5  انُْظُروا اإلَيِه َواْسَتِنيُروا،  

   َفَلْن َتْخَجَل ُوُجوُهُكْم.
6  َدَعْوُت اأنا الِمْسِكيَن،  

   َفَسِمَعِني اهلُل،
   َوِمْن َمتاِعِبي اأنَقَذنِي.

7  َمل�ُك اهلِل ُيَخيُِّم َحوَل خائِِفيِه،  
   َوُهَو ُينِقُذُهْم.

8  ُذوقُوا لَِتعِرفُوا ما اأْطَيَب اهلَل.  
نساِن الُمتَِّكِل َعَليِه.    َهِنيئاً لِل�إ
9  اتَُّقوا اهلَل اأيُّها الُمَقدَّسوَن لَُه.  

أنَّ الَّذيَن َيتَُّقونَُه ُمكَتُفوَن َول� َيْنُقُصُهْم َشْيٌء.    لِ�
ُأُسوُد الَقِويَُّة َتُجوُع َوَتحتاُج، 10  َحتَّى ال�  

   اأّما الُملَتِجُئوَن اإلَى اهلِل، َفل� َينُقُصُهْم َشيٌء 
ِمَن الَخيِر.

، 11  َتعالَْوا يا اأبنائِي َواسَتِمُعوا اإلَيَّ  
   َوَساُأَعلُِّمُكْم َكيَف َتتَُّقوَن اهلَل.

12  اأتُِحبُّ اأْن َتَتَمتََّع بِالَحياِة؟  
   اأتُِريُد اأْن َتحيا َحياًة َطِويَلًة َمملوَءًة بِالَخْيِر؟

رِّ، 13  َفاحَفْظ لِسانََك ِمَن الشَّ  
   َوَشَفَتْيَك ِمَن الَكل�ِم الُمخاِدِع.

رَّ، َوافَعِل الَخيَر. 14  َتَجنَِّب الشَّ  
ل�ِم اْسَع، َبْل ِجدَّ ِفي َطَلِبِه!    اإلَى السَّ

أبراِر، 15  َعينا اهلِل َعَلى ال�  
   َواُأُذنَيِه ُمنَتِبَهتاِن اإلَى ُصراِخِهْم.

رِّ، 16  لَِكنَّ اهلَل ُيقاِوُم فاِعِلي الشَّ  
أْرِض ِذْكَرُهْم.    َحتَّى َيقَطَع ِمَن ال�

17  َصَرُخوا اإلَى اهلِل َفَسِمَعُهْم،  

   َوِمْن َجِميِع َمتاِعِبِهْم اأنَقَذُهْم.
18  اهلُل َقِريٌب ِمْن َكِسيِري الُقلُوِب،  

   َوُهَو ُيَخلُِّص الَِّذيَن انَقَطَع َرجاُؤُهْم.
نْساِن الُمْسَتِقيِم. 19  ُربَّما َتكثُُر ِضيقاُت ال�إ  

   لَِكْن ِمْنها كُلِّها ُيَخلُِّصُه اهلُل.
20  َيحَفُظ ِعظاَمُه كُلَّها،  

   َفل� ُيكَسُر واِحٌد ِمْنها.
يُر َسَيْقُتلُُه َشرُُّه. رِّ 21  الشِّ  

نساِن الّصالِِح َسُيعاَقُبوَن.    َواأعداُء ال�إ
22  اهلُل َيفِدي َحياَة َعِبيِدِه،  

   ُيْعَفى َعْن كُلِّ الُمحَتِميَن بِِه.

َمْزُموٌر لِداُوَد. أ35 

   قاِوْم ُمقاِوِميَّ يا اهلُل،
   َوَمْن ُيقاتِلْونَِني قاتِْلُهْم.

2  اأمِسْك تُْرَسَك  
   َوانَْهْض َوَتعاَل اإلَى َعونِي!

3  اْرَفْع ُرْمحاً َوَعصاً َعَلى َمْن ُيطاِرُدنِي.  
   قُْل لِي: »اأنا اُأنِْقُذَك َواأنُصُرَك.«

4  لَيَت الّساِعيَن اإلَى َمْوتِي ُيهَزُموَن َوُيخَزْوَن.  
   لَيَت الُمَتاآِمِريَن َعَليَّ َيَتراَجُعوَن َوَيْرَتِبُكوَن.

5  لَيَت َمل�َك اهلِل َيطُرُدُهْم اأماَمُه،  
! يُح الَقشَّ    َكما تَُطيُِّر الرِّ

6  لَيَت َطِريَق ُهُروبِِهْم َتُكوُن ُمظِلَمًة َزلَِقًة،  
   اأماَم َمل�ِك اهلِل، ُمطاِرِدِهْم.

َُّهْم نََصُبوا لِي َفّخاً بِل� َسَبٍب. أن 7  لِ�  
   اأراُدوا اأِذيَِّتي ِمْن ُدوِن َسَبٍب.

8  لَِتاأْتِِهْم ُمِصيَبٌة ِمْن َحيُث ل� َيْدُروَن!  
   َولَْيَقُعوا ِفي الَفخِّ الَِّذي نََصَبْوُه لِي!

9  َفَتبَتِهَج نَفِسي ِباهلِل َواأفَرَح بَِخل�ِصِه!  
10  َواأقُوَل لََك بُِكلِّ َكيانِي:  
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  » ل� ِمثَل لََك يا اهلُل
ْن ُهَو اأقَوى ِمْنُه،    يا َمْن تَُخلُِّص الِمْسِكيَن ِممَّ

ْن َيسِرقُونَُهْم.«    َوالُفَقراَء ِممَّ
11  ُشُهوٌد قُساٌة َيُقوُموَن ِضدِّي،  

   َوَيتَِّهُمونَِني بَِجرائَِم ل� اأعَملُها!
12  ُيجاُزونَِني َعْن َخيِري َشّراً،  

   ُيحِزنُوَن نَفِسي َحتَّى الَمْوِت.
13  َواأنا الَِّذي لَِبسُت َخيشاً ِفي َمَرِضِهْم،  

وِم،    َواأنَهْكُت ِجسِمي بِالصَّ
!    َفعاَدْت َصَلواتِي اإليَّ

14  َفَبَكيُت َكمْن َفَقَد َصِديقاً اأْو اأخاً.  
ِه!    انَحَنيُت ُحزناً َكَمْن َيُنوُح َعَلى اُأمِّ

15  َوِعنَدما َتَعثَّْرُت، َهِزئُوا بِي.  
   لَْم اأكُْن اأعِرفُُهْم َحقَّ الَمعِرَفِة.

   اأحاُطوا بِي. هاَجُمونِي، لَْم َيَتَوقَُّفوا.
. 16  َسِخُروا بِي، َتَهكَُّموا َعَليَّ  

.    َوبَِشتائَِم َفِظيَعٍة َصَرُخوا َعَليَّ

17  َحتَّى َمَتى يا اهلُل تُراِقُب؟  
ماِر اأنِقْذنِي.    ِمَن الدَّ

ُأُسوِد!    َخلِّْص َحياتِي الثَِّميَنَة ِمْن َهِذِه ال�
18  َوَساُأَسبُِّحَك ِفي ال�ْجِتماِع الَعِظيِم!  

   َساأحَمُدَك َبيَن الُجْمُهوِر الَكِبيِر!
19  ل� َتسَمْح ل�أعدائِي بِاأْن َيهَزاُأوا بِي ُظْلماً!  

   َول� َتسَمْح لَِمْن ُيبِغُضونِي بِل� َسَبٍب
.    بِاأْن َيَتغاَمُزوا َعَليَّ

ل�ِم، 20  ل� َيَتَكلَُّموَن َعِن السَّ  
   َوُهْم َيَتاآَمُروَن َوَيبَتِكُروَن ُشُروراً ِضدَّ

أْرِض.    َشعِب َهِذِه ال�
21  َيكِذُبوَن ِحيَن َيُقولُوَن َعنِّي:  
  » نََعْم، َراأينا بِاأْعُيِننا ما َفَعَل.«

ََّك َراأيَت ما َحَدَث! أن 22  َفَتَكلَّْم يا اهلُل! لِ�  
   ل� َتبُعْد َعنِّي َهَكذا يا َربِّي.

23  يا اإلَِهي َوَربِّي اْسَتيِقْظ!  
   قُْم َواأبِرئِْني. داِفْع اأنَت َعنِّي.

24  اأنِصفِني يا إلَِهي بَِحَسِب بِرَِّك.  
   َول� َتسَمْح بِاأْن َيهَزاُأوا بِي!

25  ل� َتْسَمْح بِاأْن َيُقولُوا: »نِلنا ُمراَد قُلُوبِنا!«  
   ل� َتْسَمْح بِاأْن َيُقولُوا: »اْبَتَلعناُه!«

26  لَِيخَز َوُيَذلُّ اُأولَِئَك الَِّذيَن ُيِريُدوَن َهل�ِكي.  
   لَيَت الِخزَي َوالعاَر ُيَغطِّياِن اُأولَِئَك الَِّذيَن 

! َيَتَعظَُّموَن َعَليَّ
27  لَِيبَتِهْج َوَيْفَرِح الَِّذيَن ُيِحبُّوَن اأْن َتْظَهَر َبراَءتِي!  

   لَيَتُهْم َيُقولُوَن دائِماً: »َعِظيٌم ُهَو اهلُل،
   الَِّذي َيفَرُح بَِنجاِح َعِبيِدِه َوَخْيِرِهْم!«

ْث لِسانِي بَِعدلَِك، 28  َفْلُيَحدِّ  
   َوَيحَمْدَك كُلَّ َيْوٍم.

لِقائِِد الُمَرنِّمين، مزموٌر لِداُودَ أ خادِم اهلِل.36 

ثِم. يِر َصوٌت َيدُعوُه لل�إ رِّ    ِفي اأعماِق َقلِب الشِّ
   َول� َيَضُع َمهاَبَة اهلِل اأماَم َعيَنيِه.

2  َيكِذُب َعَلى نَفِسِه َفل� َيَرى اإْثَمُه.  
   َولَِهذا ل� َيطلُُب الُغْفراَن.

3  َكِلماتُُه اأكاِذيٌب باِطَلٌة َوِخداٌع،  
   ل� تُعِطي ِحكَمًة َول� نَْفَع ِمْنها.

رِّ َوُهَو ُمْسَتْلٍق ِفي ِفراِشِه. 4  ُيَخطُِّط لَِعَمِل الشَّ  
   َيُقوُم َوَيسلُُك ِفي َطِريٍق ل� نَْفَع ِمْنها.

   ل� َيرفُُض اأْن َيفَعَل َشّراً.

ماواِت، 5  يا اهلُل، يا ساِكَن السَّ  
ماِء َمَحبَُّتَك الّصاِدَقُة،    اإلَى السَّ

حاِب اأمانَُتَك!    َواإلَى السَّ
6  بِرَُّك كالِجباِل الّشاِهَقِة.  

   َواأحكاُمَك َكُعْمِق الُمِحيِط.
نساِن َوالَحيواِن يا اهلُل.    َتهَتمُّ بِال�إ

7  اأْثَمُن ِمْن َمَحبَِّتَك الُمخِلَصِة ل� ُيوَجُد.  
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   الَمل�ئَِكُة َوالنّاُس َيلَجاُأوَن اإلَى ِظلِّ َجناَحيَك.
8  ِمْن َفيِض اأطايِِب َبيِتَك َياأكُلُوَن.  

   ِمْن نَهِرَك الَعْذِب َيْشَرُبوَن.
9  َفِمْنَك َيَتَدفَُّق ُينُبوُع الَحياِة،  

   َوبَِفضِل نُوِرَك نََرى النُّوَر.
10  َفاأظِهْر لُطَفَك َوَرحَمَتَك لِعاِرِفيَك،  

   َوُجوَدَك لُِمسَتِقيِمي الَقْلِب.
ِريَن َيُدوُسونِي، 11  ل� َتَدِع الُمَتَكبِّ  

أْشراَر ُيْؤُذونِي.    َول� ال�

رِّ. 12  انُظْر اأيَن َسَقَط فاِعلُو الشَّ  
   ها ُهْم َمطُروُحوَن ل� َيُقوُموَن.

 أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب37 

أْشراُر.    ل� ُيزْعْجَك ال�
آثاَم.    َول� َتحِسْد َمْن َيقَتِرفُوَن ال�

َُّهْم َسْرعاَن ما ُيَذلُّوَن َوَيُموتُوَن، أن 2  لِ�  
   َيْذُبلُوَن ِمثَل الَحشائِِش الَِّتي َتنُمو ِفي 

الُحُقوِل.
3  َعَلى اهلِل اتَِّكْل، َواْفَعِل الَخيَر.  

أماِن.    َوَسَتسُكُن اأْرَضَك َوَتْنُعُم بِال�
ْذ ِباهلِل، 4  َتَلذَّ  

   َوَسُيعِطيَك ُمْشَتَهياِت َقْلِبَك.
5  َسلِّْم هلِل َحياَتَك،  

   َواتَِّكْل َعَليِه، َوُهَو َسَيْعَمُل.
ياِء، 6  َسَيْجَعُل َصل�َحَك ُيْشِرُق َكالضِّ  

   َوَعدلََك َكَشْمِس الظَِّهيَرِة.
7  اثُبْت ِفي َحضَرِة اهلَل، َوانَتِظْرُه بَِصبٍر.  

   َول� َتقَلْق اإذا نََجَحْت ُخَطُط َذِوي الَمكائِِد 
يَرِة. رِّ الشِّ

هذا  ِفي  مقطٍع شعريٍّ  يبداأ كلُّ  العبرية،  اللغِة  ِفي  أ مزمور 37 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.
ب مزمور 37 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

8  ل� َتنَزِعْج َول� َتْغَضْب!  
رِّ.    َول� َتْغَتْظ َفَتْنَدِفَع اإلَى الشَّ

أْشراَر َسَيهِلُكوَن، أنَّ ال� 9  لِ�  
أْرَض.    اأّما الَِّذيَن َينَتِظُروَن اهلَل، َفَسَيْمَتِلُكوَن ال�

يُر. رِّ 10  َبْعَد َوْقٍت َقِليٍل، َيمِضي الشِّ  
   تَُفتُِّش َعْنُه َطِويل�، َفل� َتِجُدُه!

أْرَض، 11  اأّما الُوَدعاُء َفَسَيْمَتِلُكوَن ال�  
   َوَيَتَمتَُّعوَن بَِسل�ٍم َوَخيٍر.

أْشراُر َيِكيُدوَن َدْوماً لِلّصالِِحيَن، 12  ال�  
   َوُيظِهُروَن ُبغَضُهْم لَُهْم.
13  لَِكنَّ اهلَل َيْسَخُر ِمْنُهْم!  

َُّه َيْعِرُف اأنَّ َيْوَمُهْم اآٍت! أن    لِ�
وَن اأقواَسُهْم. أْشراُر ُسُيوَفُهْم َوَيُمدُّ 14  َيسَتلُّ ال�  

   لَِقتِل الَمساِكيِن َوَذْبِح الّصالِِحيَن 
الُمسَتِقيِميَن.

15  لَِكنَّ ُسُيوَفُهْم َسَتخَتِرُق قُلُوَبُهْم،  
   َواأقواَسُهْم َسَتنَكِسُر.

16  الَقِليُل الَِّذي َيمِلُكُه البارُّ  
ُسها     َخيٌر ِمَن الثَّرَوِة الَعِظيَمِة الَِّتي ُيَكدِّ

أْشراُر. ال�
أْشراِر َسُتْكَسُر، َة ال� أنَّ قُوَّ 17  لِ�  

   اأّما الّصالُِحوَن، فَاهلُل َيعَتِني بِِهْم.
18  اهلُل َيعَلُم َمْن ُهُم الطّاِهُروَن،  

أَبِد!    َوَثواُبُهْم َيُدوُم اإلَى ال�
أزِمَنِة الَعِصيَبِة لَْن َيخُزوا، 19  ِفي ال�  

   َوِفي اأيّاِم الُجوِع َيْشَبُعوَن.
أْشراُر َفَسَيهِلُكوَن. 20  اأّما ال�  

   َفاأعداُء اهلِل اأْشَبُه بُِزُهوِر الَحقِل الَجِميَلِة،
   الَِّتي َتصَعُد ذاَت َيْوٍم ِفي الدُّخاِن!

يُر َيسَتِديُن الماَل رِّ 21  الشِّ  
   َول� َيُسدُّ َدْيَنُه،

   اأّما الّصالُِح َفَكِريٌم ِمْعطاٌء.
أْرَض، أنَّ َمْن ُيباِركُهُم اهلُل َيْمَتِلُكوَن ال� 22  لِ�  

   َوَمْن َيلَعُنُهْم َيهِلُكوَن.
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نساِن 23  ُيَثبُِّت اهلُل َخَطواِت ال�إ  
   الَِّذي تُرِضيِه َطِريُقُه.
24  اإذا َتَعثََّر، ل� َيسُقُط،  

َتُه.    فَاهلُل حاِضٌر لَِيسِنَدُه َوُيَثبِّ
ْرُت َطِويل�ً، 25  َعمَّ  

   َولَْم اأَر باّراً َمْتُروكاً،
   َولَْم اأَر اأبناَءُه َيسَتْعُطوَن َطعاماً.

26  َبْل ُهَو َشُفوٌق َدْوماً َوُيْقِرُض بَِسخاٍء،  
   َوالَبَرَكُة نَِصيُب اأْبنائِِه.

رَّ، َوافَعِل الَخيَر 27  َفَتَجنَِّب الشَّ  
   َولَْن َتُكوَن بِل� َماأَوى.

نصاَف. أنَّ اهلَل ُيِحبُّ ال�إ 28  لِ�  
ُأَمناَء.    َول� َيتُرُك اأتباَعُه ال�

أَبِد َيرعاُهْم،    اإلَى ال�
أْشراِر َفُيقَطُع.    اأّما نَسُل ال�

أْرَض الَموُعوَدَة، 29  َياأُخُذ الّصالُِحوَن ال�  
أَبِد َيسُكُنونَها.    َواإلَى ال�

نساُن الّصالُِح، 30  بِِحْكَمٍة َيَتَكلَُّم ال�إ  
   َوَعْن اُأُموٍر ُمسَتِقيَمٍة َيَتَحدَُّث.

31  َشِريَعُة اإلَِهِه ِفي َقلِبِه.  
   بِها َيعَمُل دائِماً.

يُر ُيراِقُب الّصالِِحيَن َدْوماً رِّ 32  الشِّ  
   ُمَتَفكِّراً ِفي ُطُرٍق لَِقتِلِهْم.

نساَن الّصالَِح، 33  لَِكنَّ اهلَل ل� َيتُرُك ال�إ  
   ل� َيَدُعُه اهلُل ُيداُن ِفي الُمحاَكَمِة.

34  انَتِظِر اهلَل َواْعَمْل بَِكل�ِمِه،  
أْرَض،    َوُهَو َيرَفُعَك َفَتْمَتِلَك ال�

أْشراَر َيهِلُكوَن.    َوَتَرى ال�

35  َراأيُت َمرًَّة طاِغَيًة ُمْستِبّداً،  
   ُمَتَشاِمخاً كاأْرِز لُْبناَن.

36  ثُمَّ َمَرْرُت بِِه ثانَِيًة، َفَلْم اأِجْدُه.  
   َبَحْثُت َعْنُه، َفَلْم َيُكْن لَُه َموِضٌع.

ُأَمناَء. أتِقياَء ال� 37  ل�ِحِظ ال�  
ل�ِم صالَِحٌة.    َفاآِخَرُة ُمِحبِّي السَّ

ِريَعِة َفَيهِلُكوَن َجِميعاً، 38  اأّما كاِسُرو الشَّ  
أْرِض. َُّهْم َسُيقَطُعوَن ِمَن ال� أن    لِ�

أبراَر، 39  َينُصُر اهلُل ال�  
يِق.    ُهَو ِحْصُنُهْم ِفي الضِّ

ُرُهْم. 40  ُيِعيُنُهْم اهلُل َوُيَحرِّ  

أْشراِر ُينِقُذُهْم.    َوِمَن ال�
َُّهْم اإلَيِه َيلجاأوَن. أن    لِ�

، َمزُموٌر لِداُوَد. أ38  َمزُموٌر َتْذكاِريٌّ

   ل� تَُؤنِّْبِني يا اهلُل بَِغَضِبَك.

ْبِني َواأنَت ُمهتاٌج.    َول� تَُؤدِّ
2  بِِسهاِمَك اخَتَرْقَتِني،  

   َوبَِيِدَك َضَغْطَتِني.
3  ِفي َغَضِبَك انَهْلَت َعَليَّ َضرباً َوَرَضْضَتِني.  

   لَيَس ِفيَّ َموِضٌع لَْم َيَتَجرَّْح.
   لَيَسْت ِفيَّ َعْظَمٌة لَْم تُكَسْر.

4  اإثِمي َكِحمٍل َثِقيٍل َعَلى َراأِْسي،  
   اأثَقُل ِمْن اأْن اأحَتِمَلُه.

5  قاَحْت قُُروِحي َواأنَتَنْت  
   بَِسَبِب ِفعَلِتي الَحْمقاِء.

ألَِم، َوَمطُروٌح، 6  اأنا َمحِنيٌّ بِال�  
   اأمِشي نائِحاً َكَشخٍص ِفي ِحداٍد.

7  ِجْسِمي َمحُموٌم،  
   َولَيَس ِفي َجَسِدي كُلِِّه َمْوِضٌع َسِليٌم.

8  اأَتاألَُّم َحتَّى الَخَدِر.  
ِة ُحْزِن َقْلِبي!    اأصُرُخ ِمْن ِشدَّ

9  َربِّي اأنَت َتعَلُم َمطَلِبي.  

   َول� َتخَفى َعْنَك اأنّاتِي.
تِي َتَرَكْتِني. 10  بُِعنٍف َيُدقُّ َقْلِبي، َوقُوَّ  

   َحتَّى نُوُر َعيَنيَّ َتَرَكِني!

أ مزمور 38 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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11  اأصحابِي َواأِحّبائِي َينُفُروَن ِمنِّي لَِمَرِضي.  
   َوَحتَّى اأقِربائِي َيَتَجنَُّبونَِني.

12  الّساُعوَن اإلَى َقتِلي َيَضُعوَن لِي ِفخاخاً.  
ُدوَن بَِتدِميِري.    َوالطّالُِبوَن اأِذيَِّتي ُيَهدِّ

.    َطواَل الَيْوِم َيَتاآَمُروَن َعَليَّ
13  َواأنا َكَرُجٍل اأَصمَّ ل� اأْسَمُع.  
   َوَكَرُجٍل اأخَرَس ل� اأَتَكلَُّم.

14  َحّقاً اأنا ِمثُل َرُجٍل اأَصمَّ ل� َيْسَمُع،  
   اأْبَكٍم ل� َيَتَكلَُّم.

ِّي اأنَْتِظُرَك اأنَْت يا اهلُل. أن 15  لِ�  
   َواأنَت َسُتِجيُبِني يا إلَِهي!

أجِل ُسُقوِطي! 16  ل� َتَدْع اأعدائِي َيْشَمُتوا بِي لِ�  
!    ل� َتَدْعُهْم َيَتفاَخُروا َعَليَّ
ُقوِط! 17  اأنا َعَلى حافَِّة السُّ  

واِم.    َواألَِمي حاِضٌر َعَلى الدَّ
18  بَِخطاياَي اأعَتِرُف،  

   َوَعَليها اأحَزُن َكِثيراً.
19  اأّما اأعدائِي َفاأقِوياُء َواأِصّحاُء،  
   َوما زالُوا َينُشُروَن اأكاِذيَبُهْم!

، 20  الَِّذيَن ُيجاُزونَِني َعِن الَخيِر بَِشرٍّ  
   ُمسَتِمرُّوَن ِفي ُمقاَوَمِتي َواأنا اأسَعى اإلَى الَخيِر!

21  ل� َتَتَخلَّ َعنِّي يا اهلُل!  
   اإلَِهي ل� َتْبَق َهَكذا َبِعيداً َعنِّي!

22  اأسِرْع اإلَى َعْونِي!  
   يا َربِّي، َخلِّْصِني!

لِقائِِد الُمَرنِّمين، لَِيُدوثُوَن. أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب39 

   قُْلُت: »َساُأَدقُِّق ِفي كُلِّ ما اأفَعُل.
   َوَساأْحَذُر بِاأْن ل� اُأْخِطَئ ِفي ما اأقُوُل.

كانُوا  ثل�ثٍة  اأحُد  َوُهَو  »َولَِيُدوثُوَن«  اأو  َيُدوُثون.  أ مزمور 39 

أّول  أيّاِم ال� قاَدَة التّسبيِح الرئيسيِّيَن ِفي الهيَكل. انظر كتاَب اأخباِر ال�
.42–38:16 ،16:9

ب مزمور 39 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

رُّ َحولِي.«    َساُأبِقي َفِمي ُمغَلقاً َوالشَّ

2  لَِهذا لَْم اأقُْل َشيئاً،  
   َول� َحتَّى َشيئاً َحَسناً.
   لَِكنِّي اْزَدْدُت انِزعاجاً!

3  ِمَن الّداِخِل كُنُت اأشَتِعُل  
   َوكُلَّما َتَفكَّْرُت ِفي َذلَِك، ازَدْدُت اْشِتعال�ً،

   َفَتَكلََّم لِسانِي.

ُأْمُر بِي! 4  يا اهلُل، قُْل لِي َكيَف َسَينَتِهي ال�  
ى لِي ِفي َهِذِه الَحياِة؟    َكْم َتَبقَّ
ْفِني َكْم َقِصيٌر ُهَو ُعْمِري!    َعرِّ
5  ها َقْد َجَعْلَت ُعمِري َقِصيراً،  

ْبِر ُيقاُس.    بِالشِّ
   َوُعمِري الَقِصيُر لَيَس َشيئاً بِالِقياِس بَِك.

نساِن اأْشَبُه بَِغيَمِة ُبخاٍر زائَِلٍة.  ِسل�هْ ج    َوَحياُة ال�إ

. ُد ِظلٍّ نساُن ُمَجرَّ 6  ال�إ  
   نَنَدِفُع بُِسرَعٍة َمحُموَمٍة

   جاِمِعيَن اأشياَء ل� نَدِري لَِمْن َسَتُكوُن.

؟ 7  َفاأيُّ َرجاٍء لِي يا َربُّ  
   َرجائِي ُهَو اأنَت!

8  ِمْن َعواِقِب َمعاِصيَّ اأنِْقْذنِي.  

   ل� َتْجَعْلِني اُأْخَزى َكالجاِهِل.
9  َساأكُوُن َكال�أخَرِس،  

   لَْن اأفَتَح َفِمي.
ََّك اأنَت َمْن َفَعَل َهذا بِي! أن    لِ�

10  ارَفْع ِعقاَبَك َعنِّي!  
ُة َيِدَك اأهَلَكْتِني.    قُوَّ

11  اأنَت تَُوبُِّخ النّاَس َعَلى َذنِبِهْم لُِتَعلَِّمُهُم.  

ج 5:39 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 11(
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   َكُقماٍش اأَكَلُه الَعثُّ َتخَتِفي ُمْشَتَهياُت 
النّاِس.

ِسل�ْه نساِن ِهَي َكُبخاٍر َحّقاً.      َحياُة ال�إ

12  اْسَمْع َصل�تِي يا اهلُل،  
   َواإلَى ُصراِخي اَأْصِغ.
   ل� َتَتجاَهْل ُدُموِعي.

   َفما اأنا اإلّ� َغِريٌب ِعنَدَك.
   َكَجِميِع اآبائِي، اأنا نَِزيٌل ُهنا.

13  كُفَّ َعنِّي َوَدْعِني اأسَعْد،  
   َقبَل اأْن اأُموَت َواأخَتِفَي!

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ40 

   انَْتَظْرُت اهلَل بَِصْبٍر.
   َفالَتَفَت اإلَيَّ َوَسِمَع ُصراِخي.

2  ِمَن الَمْوِت نََشَلِني.  
   اأخَرَجِني ِمَن الَوحِل.

،    َعَلى اأْرٍض ثابَِتٍة َوَضَع َقَدَميَّ
   َوَثبََّت َخَطواتِي.

، 3  َوَضَع َترنِيَمًة َجِديَدةً ب َعَلى َشَفَتيَّ  
لَِهنا.    َترنِيَمَة ُشْكٍر ل�إ

   َكِثيُروَن َسَيَرْوَن اأْعمالَُه،
   َفَيهاُبوَن اهلِل َوَيتَِّكلُوَن َعَليِه.

4  َهِنيئاً لَِمْن َوَضَع ثَِقَتُه ِفي اهلِل،  
آلَِهِة الُمَزيََّفِة. ياِطيِن َوال�    َول� َيلَجاُأ اإلَى الشَّ
5  يا إلَِهي، اأنَت َصَنْعَت َعجائَِب َكِثيَرًة.  

   رائَِعٌة ِهَي ُخَطُطَك لَنا،
   َولَيَس َمْن َيقِدُر اأْن َيذكَُرها كُلَّها.

ٍة، َمَع اأنَّها ل� تُحَصى. ًة َبعَد َمرَّ    َساُأخِبُر بِها َمرَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 40 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ترنيَمًة  يكتُبوَن  الّشعِب  ُشعراُء  كاَن  َجِديَدة.  ترِنيَمة  ب 3:40 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.

بائِِح َوالَقرابِيِن، 6  اأنَت ل� تَُسرُّ بِالذَّ  
   َبْل َفَتْحُت اُأُذنَيَّ لَِصوتَِك.

   لَْم َتطلُْب َذبائَِح صاِعَدةً ج َوَذبائَِح َخِطيٍَّة.
7  لَِهذا قُْلُت: »ها َقْد ِجْئُت.  

   َمكُتوٌب َهذا َعنِّي ِفي الِكتاِب.
8  َرغَبِتي اأْن اأفَعَل َمِشيَئَتَك يا اإلَِهي،  

   َوَشِريَعُتَك ِهَي ِفي َقْلِبي.«

ْرُت بِاأعمالَِك الَحَسَنِة َبيَن الَجماَعِة  9  َبشَّ  
الَكِبيَرِة.

.    َواأنَت، يا اهلُل، َتعَلُم اأنَِّني ل� اُأقِفُل َشَفَتيَّ
10  لَْم اأكِتْم ِفي َقلِبي اأعمالََك الّصالَِحَة.  
   َبْل جاَهْرُت بِاإخل�ِصَك َوَخل�ِصَك.
   َعِن الَجماَعِة الَكِبيَرِة لَْم اُأخِف َشيئاً

   ِمْن ِصْدِق َمَحبَِّتَك َواأمانَِتَك.
11  َفل� َتمَنْع، يا اهلُل، َعنِّي َرحَمِتَك.  

   َوبِِصْدِق َمَحبَِّتَك َواأمانَِتَك احِمِني َدْوماً.
أنَّ اأْشراراً بِل� َعَدٍد َقْد حاَصُرونِي. 12  لِ�  

   َوَخطاياَي اأمَسَكْت بِي َول� اأَرى َمهَرباً.
   َخطاياَي اأكَثُر ِمْن َشْعِر َراأِْسي.

   َوَشجاَعِتي فاَرَقْتِني.
13  اأْرُجوَك اأنِقْذنِي يا اهلُل!  

   يا اهلُل، اأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي!
14  لَيَت الّساِعيَن اإلَى َمْوتِي َيخَزْوَن َوُيهَزُموَن!  

   لَيَت َمْن ُيِريُدوَن اأِذيَِّتي َيسُقُطوَن
   َوَينَدِحُروَن!

15  لَيَت الُمَتَهكِِّميَن َعَليَّ َيخَرُسوَن  
   ِفي ُذلِِّهْم َوِخْزيِِهْم.

16  َولَْيبَتِهْج َوَيْفَرْح كُلُّ َمْن َيطلُُبَك.  
   لَِيُقْل ُمِحبُّو َخل�ِصَك دائِماً:

  » َعِظيٌم ُهَو اهلُل!«

ُم ل�سترضاء  ج 6:40 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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17  لَِكِن انُظْر اإلَيَّ يا َربِّي،  
ِّي اأنا ِمسِكيٌن َوبائٌِس. أن    ل�

   اإلَِهي، َعْونِي َوَخل�ِصي اأنَت.
ْر.    َفل� َتَتاأخَّ

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُود. أ41 

   َهِنيئاً لَِمْن ُيِعيُن الَمساِكيَن َوَيْهَتمُّ بِِهْم.
ِة. دَّ    فَاهلُل ُينِقُذُه ِفي اأزِمَنِة الشِّ

2  َيحُرُسُه اهلُل َوَيحَفُظُه.  
أْرِض.    َيُكوُن ُمباَركاً ِجّداً ِفي ال�

   َول� ُيَسلُِّمُه اهلُل اإلَى اأيِدي اأعدائِِه.
3  َعَلى ِفراِش َمَرِضِه َيسِنُدُه اهلُل.  

ٍة. ُل َضْعَفُه اإلَى قُوَّ    ُيَحوِّ

4  قُْلُت: »اإلَيَك اأخَطاأُْت يا اهلُل.  
   َفارَحْمِني َواْشِف نَفِسي.«

رِّ َوقالُوا: 5  لَِكنَّ اأعدائِي َتَكلَُّموا َعَليَّ بِالشَّ  
  » َمَتى َيُموُت َوُينَسى؟«

6  َواإْن جاُءوا لُِرْؤَيِتي،  
   ل� َيَتَكلَُّموَن بِما ِفي قُلُوبِِهْم.

   َبْل َياأْتُوَن لَِيْعِرفُوا َخَبراً َسيِّئاً َعنِّي.
ُجوُه.    ثُمَّ َيخُرُجوَن لُِيَروِّ

7  َيَتهاَمُس كُلُّ كاِرِهيَّ َعَليَّ  
   َيَتاآَمُروَن بُِشُروٍر ِضدِّي.

8  َيُقولُوَن: »ل� ُبدَّ اأنَُّه َفَعَل اأمراً َرِديئاً.  
   لِذا ُهَو َمطُروٌح َولَْن َيُقوَم.«

9  َحتَّى اأَعزُّ َصِديٍق لِي،  
   الَِّذي بِِه َوثِْقُت،

   اأَكَل ُخْبِزي َوانَقَلَب ِضدِّي. ب
10  َفارَحْمِني يا اهلُل.  

   اأِقْمِني لَِكي اُأجاِزَيُهْم.

أ مزمور 41 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ي. حرِفّياً »َرَفَع َعَليَّ َعِقَبُه.« ب 9:41 انَقَلَب ِضدِّ

11  بَِهذا َساأعِرُف اأنََّك راٍض َعنِّي،  
.    َواأنََّك لَْم تَُهيِّْج اأعدائِي َعَليَّ

12  َوَساأعِرُف اأنِّي َبِريٌء،  
   َواأنََّك سانَْدَتِني،

أَبِد. أخِدَمَك اإلَى ال�    َواأَقْمَتِني اأماَمَك لِ�

13  ُمباَرٌك اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل  
أَبِد. أَزِل َواإلَى ال�    ُمنُذ ال�

   اآِميَن ثُمَّ اآِميْن.

الجزُء الّثاني )المزامير 42–72(

أبناء قورح.42  لقائد المرنّمين. قصيدة ل�

   اإلَيَك اأتُوُق يا اهلُل
   َتْوَق الَغزاِل اإلَى َجدَوِل ماٍء باِرٍد.

! لَِه الَحيِّ 2  نَفِسي َعطَشى اإلَى اهلِل، ال�إ  
ألَتِقي اهلَل؟    َفَمَتى اأْذَهُب ثانَِيًة اإلَى الَهيَكِل ل�
3  ُدُموِعي صاَرْت َطعاِمي الَِّذي اأَتناَولُُه لَيَل   

نَهاٍر،
   اإْذ َيساألُونَِني كُلَّ الَوْقِت: »اأيَن اإلَُهَك؟«

4  َينَكِسُر َقلِبي َحيَن اأَتَذكَُّر َذلَِك.  
أقُوَد     اأَتَذكَُّر ُمُروِري ٍمْن َبيِن الُجُموِع ل�

الَموِكَب
   اإلَى َبيِت اهلِل،

   َواأنا اأسَمُع َتسابِيَح الَفَرِح ِمْن ُجُموِع 
الُحّجاِج الُمحَتِفِليَن.

5  لِماذا اأنِت َحِزيَنٌة َوُمضَطِرَبٌة يا نَفِسي؟  
   ثِِقي بِاهلِل َوانَْتِظِريِه،

ِّي َساأحَمُدُه ِمْن َجِديٍد، أن    ل�
   َفِفي َحضَرتِِه َخل�ِصي.
6  نَفِسي َكِئيَبٌة يا اإلَِهي،  
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   لَِذلَِك اأَتَذكََّرَك ِمْن َهذا الَمكاِن.
ِغيَرِة، أ    ِمْن َعَلى َهِذِه التَّلَِّة الصَّ

   َحيُث َتلَتِقي ِجباُل َحْرُموَن بِاأْرِض نَهِر 
. ُأرُدنِّ ال�

7  َموَجًة ِفي اإثِر َموَجٍة  
   َتخَتِلُط اأصواتُها بَِصوِت َشّل�ل�تَِك،

َر َعَلى     َتنَدِفُع َتّياراتَُك َواأمواُجَك لَِتَتَكسَّ
َراأِسي.

8  لُِيظِهِر اهلُل َمَحبََّتُه نَهاراً  
ُأَغنِّي لَُه لَيل�ً،    ل�

لَِه َحياتِي.    ُمَصلِّياً ل�إ
9  َواأقُوُل هلِل الَِّذي ُهَو َصخَرتِي:  

  » لِماذا نَِسيَتِني؟
ي؟« َل َقسَوَة َعُدوِّ    لِماذا َعَليَّ اأْن اأَتَحمَّ

10  ُيِهيُنِني ُخُصوِمي،  
   َوِعظاِمي َيْسَحُقوَن.

   َيساألُونَِني كُلَّ الَوْقِت: »اأيَن اإلَُهَك؟«
11  لِماذا اأنِت َحِزيَنٌة  

   َوُمضَطِرَبٌة يا نَفِسي؟
   ثِِقي بِاهلِل،

ِّي َساأحَمُدُه ِمْن َجِديٍد، أن    ل�
   َفِفي َحضَرتِِه َخل�ِصي.

كُنَت اأنَت يا اهلُل الُمداِفَع َعنِّي،43 
أْشراِر، ِني ِمَن ال� نَجِّ

يِر اأنِْجدنِي. رِّ    َوِمَن الُمخاِدِع الشِّ
ََّك اأنَت اإلَِهي َوِحصِني. أن 2  ل�  

   َفِلماذا َتتُركُِني؟
   لِماذا اأِعيُش ِفي ُحْزٍن؟

ي؟    لِماذا َعَليَّ اأْن اأحَتِمَل ُمضاََيَقَة َعُدوِّ
3  اأِرنِي نُوَرَك َوَخل�َصَك،  

ِغيَرة. اأْو َتلَّة َزُعوَرة. ة الصَّ لَّ أ 6:42 التَّ

   َوُهما َيهِديانَِني،
   َوَياأتِياِن بِي اإلَى َمسِكِنَك َعَلى َجَبِلَك 

الُمَقدَِّس.
4  ِعنَد َذلَِك، اأقَتِرُب ِمْن َمذَبِح اهلِل.  

   اأْقَتِرُب ِمَن اهلِل الَِّذي ُهَو َفَرِحي الغاِمُر،
   َفاُأَسبُِّحَك يا اهلُل،

   اُأَسبُِّحَك بِِقيثاٍر يا اإلَِهي.

5  لِماذا اأنِت َحِزيَنٌة  
   َوُمضَطِرَبٌة يا نَفِسي؟

   ثِِقي بِاهلِل
ِّي َساأحَمُدُه ِمْن َجِديٍد، أن    ل�

   َفِفي َحضَرتِِه َخل�ِصي.

أبناِء قُوَرَح.44  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. قصيدٌة ل�

   بِاآذانِنا َسِمعنا يا اهلُل.
   اآباُؤنا َحُكوا لَنا،

ثُونا َعْن اأعمالَِك الَِّتي َعِمْلَت ِفي اأيّاِمِهْم     َحدَّ
ُمنُذ الَقِديِم.

ُأَمَم الَوَثِنيََّة بَِيِدَك 2  َطَرْدَت ال�  
أْرِض    َقَلْعَتُهْم ِمَن ال�

   َواأعَطيَتها لَنا.
َة َسواِعِدُهْم 3  اأخَبُرونا اأنَّ ُسُيوَفُهْم َوقُوَّ  

أْرَض.    لَْم َتضَمْن لَُهُم النَّصَر َوال�
تَُك َوُحُضوُرَك َصَنعا َذلَِك،    َبْل قُوَّ

ََّك َرِضيَت َعنُهْم. أن    ل�
4  اأنَت َمِلِكي يا اهلُل.  

   َفُمْر بانِتصاِر َيعُقوَب.
تَِك 5  باسِمَك َوقُوَّ  

   نَطَرُح َمْن ُيقاِوُمونَنا اأْرضاً َونَُدوُسُهْم.
ِّي ل� اَأتَِّكُل َعَلى َقوِسي، أن 6  ل�  

   َوَسيِفي ل� َينُصُرنِي.
7  بْل اأنَت، اأنَت َتنُصُرنا َعَلى اأعدائِنا.  

   اأنَت َمْن ُيخِزي كاِرِهينا!
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8  َسبَّْحنا اهلَل َطواَل الَيوِم،  
ِسل�هْ أ أَبِد نَُسبُِّح اْسَمَك.      َواإلَى ال�

9  لَِكنََّك َتَخلَّْيَت َعنّا َواأْخَزْيَتنا.  
   َوَرَفضَت اأْن َتْخُرَج اإلَى الَحْرِب َمَعنا!

، 10  َجَعْلَتنا نَِفرُّ ِمْن اأماِم الُعُدوِّ  
   َفاأَخَذ ُمبِغُضونا الَغنائَِم.

بِح، 11  َجَعْلَتنا َكَغَنٍم لِلذَّ  
   َوَشتَّتَّنا َبيَن الُغَرباِء!

12  بِْعَت َشعَبَك َكالَعِبيِد بَِثَمٍن َزِهيٍد!  
   َولَْم َتْسَع لَِرْفِع َثَمِنِهْم!

13  َراأى ِجيرانُنا ما َفَعْلَت بِنا،  
   َوها ُهْم َيهَزاُأوَن بِنا َوَعَلينا َيضَحُكوَن!

ُعوِب الُمجاِوَرِة. 14  َجَعْلَتنا اُأضُحوَكًة ِعنَد الشُّ  
وَن ُرُؤوَسُهْم.    َيسَتهِزئُوَن بِنا َوَيُهزُّ

15  اُأواِجُه ِخْزيِي َطواَل الَيوِم  
   َفاُأَغطِّي َوجِهي،

16  ِعنَد ُسْخِرَيِة َواإهانَِة الَعُدوِّ  
   الّساِعي اإلَى ال�نِتقاِم ِمنِّي.

17  اأنَت َفَعْلَت َهذا كُلَُّه يا اهلُل،  
   ُرْغَم اأنَّنا ما نََسيناَك
   َولَْم نَكِسْر َعهَدَك.

18  لَْم نُبِعْد قُلُوَبنا َعنَك!  
يِر َوراَءَك!    َول� َتَوقَّفنا َعِن السَّ

أفاِعي، 19  لَِكنََّك َسَحقَتنا ِفي اأْرِض ال�  
   َوَغطَّْيَتنا بُِظلَمٍة حالَِكٍة َكالَموِت.

20  لَو نَِسينا اْسَم اإلَِهنا  
لٍَه ُمَزيٍَّف، عاِء ل�إ    َوَرَفْعنا اأيِدينا بِالدُّ

21  َفَسَتعَلُم َذلَِك،  
ََّك َتعِرُف اأسراَر قُلُوبِنا. أن    ل�

22  ل�نَّنا ِمْن اأجِلَك  

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  تظهُر في كتاِب  ِسالْه. كلمٌة  أ 8:44 
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   نُواِجُه َخَطَر الَموِت َطواَل النَّهاِر.
بِح.    َونَحُن َمحُسوُبوَن َكَغَنٍم لِلذَّ

؟ 23  اسَتيِقْظ، لِماذا َتناُم يا َربُّ  
أَبِد!    قُْم َول� َتتُركنا اإلَى ال�

24  لِماذا َتخَتِفي َعنّا؟  
   ل� َتَتجاَهْل ُمعاناَتنا َواضِطهاَدنا.

25  اإلَى الَوحِل ُدِفَعْت نُُفوُسنا  
   َوُبُطونُنا الَتَصَقْت ِفي التُّراِب.

26  قُْم، ساِرْع اإلَى َعونِنا،  
   اأنِقْذنا بَِسَبِب َرْحَمِتَك الّدائَِمِة.

نابِِق.« قصيدة 45  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى لَحِن »الزَّ

أبناِء قُوَرَح. َترنِيَمُة َمَحبٍَّة. ل�

   َكل�ٌم ُحلٌو َيمل�ُأ َقلِبي،
   َواأنا اأكُتُبُه لِلَمِلِك.

   ِمْن لِسانِي َتَتَدفَُّق الَكِلماُت
   َكما ِمْن َقَلِم كاتٍِب ُمبِدٍع.

2  فُْقَت كُلَّ الَبَشِر َجمال�ً.  
   َوِمْن َفِمَك َيخُرُج َكل�ٌم رائٌِع!

أَبِد!    لَِهذا باَرَكَك اهلُل اإلَى ال�
   َضْع ِزيََّك الَمِجيَد!

3  َتَقلَّْد َسيَفَك َعَلى َفخِذَك،  
   ما اأبهاَك فشي ثِياِب الَجل�ِل!

4  ارَكْب َواْمِض اإلَى اأْعماِل الَحقِّ  
   َوالنَّصِر الَعِظيِم!

َبْت َعَلى اأعماٍل ُمِهيَبٍة.    َيِميُنَك َقْد َتَدرَّ
5  ِسهاُمَك الَمسُنونَُة،  

   َتِطيُر ُمباَشَرًة اإلَى َقلِب اأعداِء الَمِلِك،
   َفَتَتساَقُط ُشُعوٌب َتحَت َقَدَميَك.

آبِِديَن، 6  َعرُشَك يا اهلُل باٍق اإلَى اأَبِد ال�  
   بَِصولَجاِن ال�سِتقاَمِة َسَتحُكُم َممَلَكَتَك.

ثَم. 7  اأحَبْبَت الِبرَّ، َوَكِرْهَت ال�إ  
   لَِهذا َمَسَحَك اهلُل اإلَُهَك بَِزيِت ال�بِتهاِج

   اأكَثَر ِمْن كُلِّ ِرفاِقَك.
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بُر ب َوالّسنا ج 8  ِمْن ثِيابَِك َيُفوُح الُمرُّ أ َوالصَّ  

ُمَك العاِزفُوَن.    َوِفي قُُصوٍر ُمَزيََّنٍة بِالعاِج ُيَكرِّ
9  ُهناَك اأِميراٌت َبيَن َسيِّداِت َبل�ِطَك.  

   َوَعْن َيِميِنَك َتِقُف الَمِلَكُة
.    َوَعَلى َراأِسها تاٌج ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ

10  اأيَُّتها الَفتاُة الَعِزيَزُة، اْسَمِعيِني.  
   انَتِبِهي َوافَهِمي،

   انَسْي َشعَبِك َوَبْيَت اأبِيِك.
11  َفالَمِلُك َيشَتِهي َجمالَِك.  

آَن َسيُِّدِك، َفانَحِني لَُه!    ُهَو ال�
ُعوِب، 12  َشعُب ُصوَر الَِّذي ُهَو اأغَنى الشُّ  

   َسَياأتِي بَِهدايا لَِيسَترِضَي َوجَهِك.

13  بِْنُت الَمِلِك غاَيٌة ِفي الَبهاِء  
َهِب.    لِباُسها ُمَزْخَرٌف بِالذَّ

14  تَُزفُّ اإلَى الَمِلِك ِفي ِردائِها الَمنُسوِج   
الَجِميِل.

   َتتَبُعها صاِحباتُها الَعذاَرى
   اللَّواتِي اُأْحِضْرَن َمَعها.
15  ُيْحَضْرَن بَِفَرٍح َوابِتهاٍج  
   لَِيدُخلَن َقصَر الَمِلِك.

16  َيُكوُن لََك اأبناٌء َكِثيُروَن يا َمِلِكي  
   َوَرَثًة لَِعرِش اآبائَِك،

أْرِض.    َيُكونُوَن اُأَمراَء َعبَر ال�
17  ل�أجياٍل قاِدَمٍة َساُأَعرُِّف باسِمَك.  

أَبِد ُشُعوٌب َكِثيَرٌة.    َفُتَسبُِّحَك اإلَى ال�

َبعِض  عصارِة  ِمْن  تُسَتخلُص  الّرائحِة  َطيِّبُة  مادٌة  المّر.  أ 8:45 

ال�أشجار.
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َكعطٍر عاِديٍّ َوَكَذلَِك ِفي َزيِت الِمسحة.

أبناِء 46  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى الَعلُموِث. َمْزُموٌر ل�

قُوَرَح.

تُنا ُهَو اهلُل.    َملَجاُأنا َوقُوَّ
يقاِت.    ُهَو ُمِعيٌن َيسُهُل اإلَيِه الُوُصوُل ِفي الضِّ

أْرُض 2  لَِهذا ل� نَخاُف َحتَّى لَو َتَزلَْزلَِت ال�  
   َوَسَقَطِت الِجباُل ِفي الَبحِر.

3  َحتَّى لَو هاَجِت الِبحاُر َوماَجْت  
ِسل�هْ د    َوَهزَّ ِكبِرياُؤها الِجباَل.  

ُح َمِديَنَة اهلِل، 4  ُهناَك نَْهٌر َرواِفُدُه تَُفرِّ  
. َس هلِل الَعِليِّ    الَمسِكَن الُمَقدَّ

5  اهلُل ِفي الَمِديَنِة، َفَلْن َتسُقَط اأَبداً.  
   اهلُل ُهناَك لُِيداِفَع َعنها َحتَّى َقبَل الَفجِر.
ُعوُب َترَتِعُد َخوفاً، َوَتسُقُط الَممالُِك 6  الشُّ  
أْرُض ِحيَن ُيْرِعُد اهلُل بَِصوتِِه.    َوَتْنَحلُّ ال�

7  اهلُل الَقِديُر َمَعنا  
ِسل�ْه    اإلَُه َيعُقوَب ُهَو َقْلَعُتنا.  

وا انُظُروا بِاأنُفِسُكْم اأْعماَل اهلِل الَقِويََّة. 8  َهلُمُّ  
   انُظُروا اأعمالَُه الَِّتي تُوِقُع الرَّهَبَة ِفي النُُّفوِس.
أْرِض كُلِّها، 9  ُهَو الَِّذي ُيخِمُد الُحُروَب ِفي ال�  

أقواَس َوقاِطعاً الرِّماَح َوحاِرقاً  راً ال�    ُمَكسِّ
التُُّروَس.

وا َعِن الِقتاِل، َواعَلُموا اأنِّي اأنا  10  َيُقوُل: »كُفُّ  
اهلَل،

أْرِض.« ُعوِب َوَفْوَق كُلِّ ال�    ُمرَتِفٌع َفوَق الشُّ

11  اهلُل الَقِديُر َمَعنا  
ِسل�ْه    اإلَُه َيعُقوَب ُهَو َقلَعُتنا.  

د 3:46 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 
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أبناِء قُوَرَح.47  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر ل�

أياِدي  ُقوا بِال� أْرِض، َصفِّ    يا كُلَّ ُشُعوِب ال�
َفَرحاً،

   َوَعلُّوا َترانِيَم التَّسِبيِح هلِل.
2  ل�أنَّ اهلَل الَعِليَّ َعِظيُم الَهيَبِة  

أْرِض.    ُهَو الَمِلُك الَعِظيُم َعَلى كُلِّ ال�
3  اأخَضَع لَنا ُشُعوباً،  

   َوَوَضَعها َتحَت اأقداِمنا.
4  اهلُل ُيِحبُّ َيعُقوَب.  

   َوُهَو الَِّذي اختاَر لَنا ِميراَثنا
ِسل�هْ أ    الَِّذي اعَتزَّ بِِه َيعُقوُب.  

5  َيْصَعُد اهلُل َمصُحوباً بُِهتاٍف.  
   َيْصَعُد اهلُل َمصُحوباً بَِصوِت الُبوِق.

6  َسبُِّحوا اهلَل، َسبُِّحوُه.  
   َسبُِّحوا َمِلِكنا، َسبُِّحوُه.

أْرِض، أنَّ اهلَل ُهَو الَمِلُك َعَلى كُلِّ ال� 7  ل�  
   َسبُِّحوُه بِاأْشعاٍر َعْذَبٍة.

ُعوِب، 8  َيملُُك اهلُل َعَلى َجِميِع الشُّ  
   َيجِلُس اهلُل َعَلى َعرِشِه الُمَقدَِّس.

ُعوِب لُِمل�قاِة اإلَِه اإبراِهيَم. ُع قاَدُة الشُّ 9  َيَتَجمَّ  
أْرِض ُهْم هلِل، أقِوياَء ِفي ال� أنَّ ال�    ل�

   َوُهَو َفوَقُهْم َجِميعاً!

أبناِء قُوَرَح.48  َتْسبيَحٌة ل�

   َعِظيٌم ُهَو اهلُل َوُمسَتِحقٌّ كُلَّ َتسِبيٍح
   ِفي َمِديَنِة اإلَِهنا، َحيُث َجَبلُُه الُمَقدَُّس.

2  الُقدُس َجِميَلُة ال�رتِفاِع،  
   َوِهَي َفَرُح لِل�أْرِض كُلِّها.

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب  أ 4:47 
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ِة صافُوَن. ب    َجَبُل ِصْهَيْوُن َكِقمَّ
   الُقدُس َمِديَنُة الَمِلِك الَعِظيِم.

3  ِفي ُحُصونِها اأظَهَر اهلُل اأنَُّه َملَجاأٌ.  
فنائِها. 4  َفِحيَن احَتَشَد الُملُوُك الُغَرباُء ل�إ  

5  َراَأْوها َفُدِهُشوا َوَفِزُعوا َوَهَرُبوا.  
6  خافُوا َوارَتَعُدوا.  

   كامَراأٍة اأمَسَكْت بِها اآل�ُم الِول�َدِة.
ُفَن  رِقيَِّة الَِّتي تَُحطُِّم السُّ يِح الشَّ 7  َكالرِّ  

الَعِظيَمَة.
َة اهلِل َتماماً َكما َسِمْعنا َعنها. 8  َراأينا قُوَّ  

   ِفي َمِديَنِة اهلِل الَقِديِر
   ِفي َمِديَنِة اإلَِهنا.

ِسل�هْ ج أَبِد.      ُيَثبُِّتها اهلُل اإلَى ال�

9  بَِرْحَمِتَك نَحَتِفُل يا اهلُل ِفي َوَسِط َهيَكِلَك.  
10  َوَكما ذاَع اْسُمَك،  

أْرِض اأيضاً.    لُِيَذْع َتسِبيُحَك ِفي كُلِّ ال�
ل�ِح.    لَِيعِرِف الَجِميُع اأنََّك ُممَتِلٌئ بِالِبرِّ َوالصَّ

11  لَيَت النّاَس َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َيبَتِهُجوَن،  
   َولَيَت ُمُدَن َيُهوذا َتبَتِهُج بِاأحكاِمَك 

الّصالَِحِة.
لُوا الَمِديَنَة. 12  ُطوفُوا َحوَل ِصْهَيْوَن، َوَتاأمَّ  

   اأْحُصوا كُلَّ اأْبراِجها.
لُوا بُِقُصوِرها، لُوا اأسواَرها َوَتَغزَّ 13  َتاأمَّ  
ثُوا َعنها اأجيال�ً قاِدَمًة.    لَِكي تَُحدِّ

أَبِد. أنَّ اهلَل ُهَو اإلَُهنا اإلَى ال� 14  ل�  
   َوُهَو َيهِدينا َحتَّى َعْبَر الَموِت.

َوُيشاُر  ماِل.«  الشَّ َة  »ِقمَّ اأيضاً  وَيعني  ة صاُفون.  قمَّ ب 2:48 

الَكنعانية  الِقَصِص  بعِض  ِفي سوِريَّة – في  اإلَى جبِل صافُوَن – َوُهَو 
َجَبِل  َمَع  المقاَبَلِة  َوجُه  ُرَبما جاَء  ُهنا  َوِمْن  آلَِهِة،  ال� َجَبَل  باعِتباِرِه 

اهلِل ِصْهَيْون.
ج 8:48 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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أبناِء قُوَرَح.49  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر ل�

ُأَمِم.    اْسَمُعوا َهذا يا كُلَّ ال�
   اأصُغوا يا كُلَّ ُسكّاِن العالَِم.

2  يا كُلَّ الَبَشِر ُبَسطاَء َوُعَظماَء،  
   فَُقراَء َواأغِنياَء،

ُث َفِمي بَِتعالِيَم ِحكَمٍة َوَفهٍم 3  َيَتَحدَّ  
ْلُتها.    كُنُت َقْد َتاأمَّ

أمثاِل، 4  اأفَتُح اُأُذنَيَّ لَِهِذِه ال�  
   َواأعِزُف َعَلى َقيثاَرتِي.

يِق 5  لَِم اأقَلُق ِفي اأزِمَنِة الضِّ  
   ِمَن الَِّذيَن ُيل�ِحُقونَِني َوُيحاِصُرونَِني.

تِِهْم َيتَِّكلُوَن، 6  لَْن اأخَشى الَِّذيَن َعَلى قُوَّ  
   َوبَِثرَوتِِهْم َيفَتِخُروَن.

7  ل� َيقِدُر اأٌخ اإنساٌن ِمثلَُك اأْن َيفِديَك.  
   ل� َيْسَتِطيُع اأَحٌد اأْن َيْدَفَع هلِل ما َيْكِفي!

8  ل� َيقِدُر اأَحٌد اأْن َيدَفَع  
   ما َيكِفي لَِتخِليِص َحياتِِه.

أَبِد، 9  اأْو اأْن َيشَتِرَي َحقَّ الَحياِة اإلَى ال�  
   َفُينِقَذ َجَسَدُه ِمَن الَقبِر.

ُنوَن، 10  انُظُروا، َفالُحَكماُء َيُموتُوَن َوَيَتَعفَّ  
   َتماماً َكالُجّهاِل َوالَحمَقى.

   ُهْم اأيضاً َيُموتُوَن َوَيتُركُوَن لِل�آَخِريَن َثرَوَتُهْم.
أَبِد َبيُتُهْم، 11  الَقبُر اإلَى ال�  

   َوَمسَكُنُهْم ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل،
   َمَع اأنَُّهْم اْمَتَلُكوا اأْرضاً َكِثيَرًة.

12  َقْد َيُكوُن اإنساٌن َغِنّياً،  
أَبِد.    لَِكنَُّه ل� َيبَقى ُهنا اإلَى ال�

   َبْل َيُموُت َكما الَحيواُن،
13  َهِذِه ِهَي نِهاَيُة الَحْمَقى،  

ِسل�هْ أ    َونِهاَيُة الَِّذيَن َيَتَعلَُّموَن ِمْنُهْم.  

أ 13:49 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 15(

14  َكالَغَنِم َسَيُموتُوَن،  
   َفُيصِبُح الَقبُر َحِظيَرَتُهْم

   َوالَموُت راِعَيُهْم.
   ثُمَّ َيَتَولَّى الُمسَتِقيُموَن اأجساَدُهْم.

   َيحِملُونَها َوَيَضُعونَها ِفي الَقبِر،
15  لَِكنَّ اهلَل َسَيفِديِني ِمَن الَموِت،  

ِسل�ْه أكُوَن َمَعُه.      َوَسَياأُخُذنِي ل�

16  ل� َتْخَش اإنساناً  
   بَِسَبِب ِغناُه َوَجماِل َمساِكِنِه.

أنَّ الَِّذيَن َيُموتُوَن َوَيهِبُطوَن اإلَى الَقبِر، 17  ل�  
   ل� َياأُخُذوَن َشيئاً ِمْن َثرَوتِِهْم َمَعُهْم.

18  َيعَتِبُر الَغِنيُّ نَفَسُه َمحُظوظاً ِفي الَحياِة،  
   َوَيمَدُحُه النّاُس َعَلى ما َفَعَل لَِنفِسِه.

19  لَِكْن َياأتِي َوقٌت َيذَهُب ِفيِه لَِيُكوَن َمَع اآبائِِه،  
أَبِد.    َحيُث ل� َيَرى نُوراً اإلَى ال�

20  اإنساٌن َغِنيٌّ َول� َيفَهُم  
   اأشَبُه بِالَحيواناِت الَِّتي َتِبيُد.

َمزُموٌر ل�أساَف.50 

لَُه الَعِظيُم.    اهلُل َقْد َتَكلََّم، ال�إ
رِق أْرِض ِمَن الشَّ    َوُهَو َيدُعو كُلَّ ُسكّاِن ال�

   اإلَى الَغرِب.
2  ِفي َجماٍل ساَم  

   ُيشِرُق اهلُل ِمْن ِصْهَيْوَن.
3  َياأتِي اإلَُهنا بَِغيِر َصمٍت،  

   اأماَمُه ناٌر اآِكَلٌة،
   َوَحولَُه عاِصَفٌة َهْوجاُء!

ماواِت ِمْن َفوُق 4  َيدُعو السَّ  
أْرَض ِمْن َتحُت    َوال�

   لَِكي َتشَهَد َمِجيَئُه لُِمحاَكَمِة َشعِبِه.
5  َيُقوُل اهلُل:  

ُأَمناَء   » اجَمُعوا اأتباِعَي ال�
ُموا َذبائَِح ِعنَدما َقَطْعنا الَعهَد َمعاً.«    الَِّذيَن َقدَّ
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ماواُت بِرَّ اهلِل، 6  ِعنَدئٍِذ تُعِلُن السَّ  
ِسل�هْ أ    َواأنَُّه قاٍض َيحُكُم بِالَعدِل.  

7  اَأسَمعِني يا َشعِبَي َواأنا اأَتَكلَُّم.  
   اَأْصِغ يا اإسرائِيُل َواأنا اأشَهُد َعَليِك.

  » اإلَُهَك اأنا!
8  ل� اُأَوبُِّخَك َعَلى َتقِدماتَِك َوَذبائَِحَك.  

   َفِهَي اأماِمي دائِماً.
9  لَْن اآُخَذ ثِيراناً َوِخرافاً  
   ِمْن ُبُيوتَِك َوَحظائِِرَك!

10  َفِلي كُلُّ َحيواٍن َبرِّيٍّ َواألِيٍف  
   َعَلى ِجباٍل ل� َحصَر لَها.

. 11  كُلُّ َطيٍر َعَلى الِجباِل َمعُروٌف لََديَّ  
   َوكُلُّ َمخلُوٍق زاِحٍف ِفي الُحُقوِل.
12  اإْن ُجْعُت ل� اأطلُُب ِمنَك َطعاماً.  

أنَّ العالََم َوكُلَّ ما َعَليِه لِي!    ل�
13  اأاآكُُل لَحَم الَبَقِر اأْو اأشَرُب َدَم التُُّيوِس؟«  

كِر، ْم هلِل َتقِدماِت الشُّ 14  َفَقدِّ  
.    َواأْوِف نُُذوَرَك هلِل الَعِليِّ

15 » َوِحيَن َياأتِي ِضيٌق، اْدُعِني،  
   َوِعنَدما اُأنِقُذَك، اأكِرْمِني.«

يِر َفَيُقوُل اهلُل: رِّ 16  اأّما لِلشِّ  
ُث َعْن َوصاياَي،   » َكيَف َتَتَحدَّ

   َوبَِفِمَك َتتلُو َعهِدي.
17  َواأنَت َتكَرُه التَّاأِديَب َوالتَّْصِحيَح،  

   َوتُلِقي بَِكل�ِمَي َوراَء َظهِرَك؟
18  تُصاِحُب كُلَّ لِصٍّ َتراُه.  

ناَة.    َوتُعاِشُر الزُّ
يَرٍة تُرِسُل لِسانََك، 19  ِفي َمَهّماٍت ِشرِّ  

   َوُهَو ُينِبُت ُغّشاً.
20  تُِديُن اأخاَك،  

َك.    َوَتفَتِري َعَلى اْبِن اُأمِّ

أ 6:50 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي على 

ال�أغلِب اإشارةٌ للمرنّميَن اأِو العازِفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر الطبقة.

ُر اأقَرَب اأقِربائَِك.    َوتَُدمِّ
. 21  َفَعْلَت كُلَّ َهذا، َواأنا َسَكتُّ  

مَت اأنِّي ِمثلَُك.    َفتَوهَّ
آَن َفاأَضُع َهِذِه التَُّهَم اأماَمَك َواُأَوبُِّخَك.    اأّما ال�

22  افَهُموا َهذا َجِميعاً يا تاِرِكي اهلِل،  
َقُكْم َول� ُمنِقَذ لَُكْم.    لَِئّل� اُأَمزِّ

ُم َذبِيَحَة ُشكٍر ُيكِرُمِني. 23  َمْن ُيَقدِّ  
   َوَمْن َيِعيُش باسِتقاَمٍة، اُأِريِه َخل�َص اهلِل!«

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُوَد. ب َكَتَبُه ِعنَدما جاَء 51 

النَِّبيُّ ناثاُن لُِيَوبَِّخُه َبعَد اأِن ارَتَكَب الفاِحَشَة َمَع 

َبْثَشَبَع.

   ارَحمِني يا اهلُل بَِرحَمِتَك الَعِظيَمِة،
   اأظِهْر َشَفَقَتَك الَعِظيَمَة،

.    َواْمُح َمعاِصيَّ
2  اْغِسْلِني ِمْن ُذنُوبَِي الَكِثيَرِة.  
ْرنِي.    َوِمْن كُلِّ َخطاياَي َطهِّ

3  َفاأنا عاِرٌف بَِذنِبي.  
   َوَخطاياَي ماثَِلٌة اأماَم َعيَنيَّ دائِماً.

4  اأخَطاأُت اإلَيَك َوحَدَك،  
رَّ اأماَمَك.    َوَفَعلُت الشَّ

   لَِكي َيثُبَت اأنََّك َعَلى َصواٍب ِفيما َتُقوُل،
   َوَترَبَح َقِضيََّتَك ِحيَن تُحاِكُمِني.

ثِم، 5  َهاأنَذا ُولِدُت بِال�إ  
   َواأنا ِفي الَخِطيَِّة ُمنُذ اأْن َحِبَلْت بِي اُأمِّي.
أمانَُة ِفي اأعماِقي، 6  َمِشيَئُتَك اأْن َتُكوَن ال�  

أماِكِن الَخِفيَِّة تِلَك. ْفِني الِحْكَمَة ِفي ال�    َفَعرِّ
وفا َفاأْطُهَر. ْرنِي بَِنباِت الزُّ 7  َطهِّ  
   اغِسْلِني َفاأفُوَق الثَّلَج َبياضاً!

8  اَأسِمعِني ما َيمل�ُأنِي َفَرحاً َوَسعاَدًة!  
   َواجَعْل ِعظاِمي الَِّتي َسَحقَتها َتبَتِهُج ثانَِيًة!

9  اإلَى َخطاياَي ل� َتنُظْر،  
   َواْمَسْح ُذنُوبِي كُلَّها.

ب مزمور 51 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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، 10  َقلباً طاِهراً يا اهلُل َضْع ِفيَّ  
ْد ِفي داِخِلي.    َوُروحاً َصِحيَحًة َوُمْسَتِقيَمًة َجدِّ

11  ل� َتدَفعِني َبِعيداً َعْن َوجِهَك.  
وَس!    َول� َتنِزْع ِمنِّي ُروَحَك الُقدُّ

َل ِعنَدما َخلَّْصَتِني. أوَّ 12  اأِعْد لِي َفَرِحي ال�  
   َواأعِطِني ُروحاً ُمِطيَعًة.

آثِِميَن ُطُرَقَك. 13  َساُأَعلُِّم ال�  
   َفَيرِجَع اإلَيَك الُخطاُة.

14  َفاأنَت ُمَخلِِّصي ِمْن ُعُقوَبِة الَموِت.  
   اْعُف َعنِّي َفاأَتَغنَّى بَِصل�ِحَك.

! 15  َساأفَتُح َفِمي يا َربِّي َواُأَسبُِّحَك بِاأغانِيَّ  
بائَِح لَْيَسْت ِهَي َمْطَلَبَك، أنَّ الذَّ 16  ل�  

ُم اإلَيَك َذبائَِح ل� تُِريُدها؟    َفِلماذا اُأَقدِّ
بِيَحُة الَِّتي َيطلُُبها  17  الرُّوُح الُمنَسِحَقُة ِهَي الذَّ  

اهلُل!
   َواأنَت ل� َترفُُض صاِحَب الَقلِب الُمتَِّضِع.

ُم َفُتباِرُك ِصْهَيْوَن، 18  لَيَتَك َتَتَكرَّ  
   َوَتبِني اأسواراً َحوَل الُقدِس!

19  ِحيَنِئٍذ َتَتَقبَُّل َذبائَِح َسِليَمًة خالَِيًة ِمَن الَعيِب.  
ُم النّاُس ثِيراناً َعَلى َمذابِِحَك.    َوُيَقدِّ

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. قصيدٌة لِداُوَد ِعنَدما جاَء ُدواُغ 52 

أُدوِميُّ اإلَى شاُوَل لُِيخِبَرُه اأنَّ داُوَد َذَهَب اإلَى َبيِت  ال�

اأِخيَمالَِك.

َك اأيُّها الَجّباُر،    َكيَف َتَتباَهى بَِشرِّ
   َبيَنما ُيظِهُر اهلُل كُلَّ َيوٍم َرحَمَتُه؟

ماِر. واِم َتبَتِكُر ُخَططاً لِلدَّ 2  َعَلى الدَّ  
ٍة.    َولِسانَُك ُمؤٍذ َكَشفَرٍة حادَّ

   ُيَفتُِّش َعْن َطِريٍق لِلَكِذِب َوالِخداِع.
رَّ َعَلى الَخيِر، ُل الشَّ 3  تَُفضِّ  

ِسل�هْ أ دِق.      َوالَكِذَب َعَلى الصِّ

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:52 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 5(

4  اأنَت َولِسانَُك الكاِذُب  
أَذى لِلنّاِس.    تُِحّباِن ال�

5  لَِهذا َسُيمِسُك اهلُل بَِك،  
   َوَيقِذفَُك خاِرَج َخْيَمِتَك َوَيْهِدُمَك!

ِسل�ْه    َوَيسَتاأِصلَُك ِمْن اأْرِض ال�أحياِء.  

6  َسَيَرى ال�أخياُر ما َحَدَث، َفَيهاُبوَن اهلَل،  
ْيِر. رِّ    َوَيضَحُكوَن َعَلى الشِّ

نساِن الَِّذي لَْم َيجَعِل اهلَل  7  انُْظْر اإلَى ال�إ  
َملَجاَأُه.

   َيتَِّكُل َعَلى َثْرَوتِِه،
   َواإلَى الَحماَقِة َيلَجاُأ.

8  اأّما اأنا َفَكَشَجَرِة َزيُتوٍن َخضراَء ِفي ساَحِة   
َبيِت اهلِل.

أَبِد.    َساأتَِّكُل َعَلى ِصدِق َمَحبَِّة اهلِل اإلَى ال�
أَبِد َساأحَمُدَك َعَلى ما َفَعْلَت. 9  اإلَى ال�  
ُأَمناِء َساأذكُُر اْسَمَك،    َواأماَم اأتباِعَك ال�

اً! َُّه ُحلٌو ِجدَّ أن    ل�

لِقائِِد الُمَرنِِّمين. َعَلى الُعوِد. َقِصيَدٌة لِداُوَد.53 

أْحَمُق ِفي َقلِبِه: »اهلُل َغيُر      َيُقوُل ال�
َموَجوٍد!«

بوَن.    الَحمَقى ُيَخرِّ
   َيفَعلُوَن اُأُموراً ُملَتِوَيًة.

   ل� َيعَملُوَن اأيَّ َصل�ٍح.
ماِء نََظَر اهلُل اإلَى الَبَشِر، 2  ِمَن السَّ  
   لَِيَرى اإْن كاَن َبيَنُهْم اأيُّ َحِكيٍم،

   اإْن كاَن ُهناَك َمْن َيطلُُبُه.
3  لَِكنَُّهْم َجِميَعُهُم انَْحَرفُوا َوابَتَعُدوا َعِن    

اهلِل.
   َجِميُعُهْم كانُوا فاِسِديَن.

ل�َح،    لَيَس َبيَنُهْم َمْن َيعَمُل الصَّ
   َول� واِحٌد.
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4  األ� َيفَهُموَن؟  
أْشراُر َمُشوَرَة اهلِل،    ل� َيطلُُب ال�

   َبْل َيلَتِهُموَن َشعِبي َكما َيلَتِهُموَن الطَّعاَم!

5  لََذلَِك َسَيخافُوَن َخْوفاً لَْم َيخافُوُه ِمْن َقبُل.  
أْشراَر. أنَّ اهلَل َقْد َرَفَض ال�    لِ�

   َفَسُيْخَزى َمهاِجُموَك،
   َوُيَشتُِّت اهلُل ِعظاَمُهْم.

6  لَيَت َخل�َص َبِني اإْسرائِيَل  
   َياأْتِي َسِريعاً ِمْن ِعنِد اهلِل َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن!

   َعنَدما ُيِعيُد اهلُل اأسَرى الَحرِب،
   َسَيبَتِهُج َيعُقوُب َوَيفَرُح َبُنو اإْسرائِيَل.

آل�ِت الُموِسيِقيَِّة. قصيدٌة 54  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمَع ال�

يِفيُّوَن لِشاُوَل َوقالُوا لَُه: »داُوُد  لِداُوَد ِعنَدما اأَتى الزِّ

ُمخَتِبٌئ ِعنَدنا.«

   َخلِّْصِني باسِمَك يا اهلُل!
تَِك الَعِظيَمِة اأْبِرئِْني َواْحُكْم لِي.    َوبُِقوَّ

2  يا اهلُل اْسَمْع َصل�تِي،  
   َواإلَى َكِلماتِي انَتِبْه.

3  هاَجَمِني ُغَرباٌء،  
   اُأناٌس اأقِوياُء ُيِريُدوَن َقتِلي.

ِسل�هْ أ    ل� َيَضُعوَن اهلَل اأماَم اأعُيِنِهْم.  

4  ها ُهَو اهلُل ُمِعيِني.  
   الرَّبُّ حاِفُظ َحياتِي.

ِهْم. 5  ُيعاِقُب اأعدائِي بَِحَسِب َشرِّ  
ْرُهْم.    اأِرنِي يا اهلُل اأمانََتَك َوَدمِّ

ُم لََك َذبائَِح اخِتياِريًَّة، 6  َساُأَقدِّ  
   َوَساأحَمُد اْسَمَك الّصالَِح يا اهلُل.

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:54 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ََّك اأنَقْذَتِني ِمْن كُلِّ ِضيقاتِي. أن 7  ل�  
!    َواأنا َراأيُت َذلَِك بَِعيَنيَّ

آل�ِت الُموِسيِقيَِّة. قصيدٌة 55  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمَع ال�

لِداُوَد.

   اإلَى َصل�تِي اسَتِمْع يا اهلُل.
   َول� َتَتجاَهِل اسِترحاِمي.

2  اسَتِمْع لِي َواْسَتِجْب  
أنِيِن اأعِرُض اأماَمَك َكل�ِمي.    بِال�

يُر رِّ 3  َصوُت َخصِمي اأفَزَعِني، َوَذلَِك الشِّ  
!    َصَرَخ َعَليَّ

َئٍة ِجّداً،    بَِفظائَِع َيتَِّهُمونَِني، َوبِاُأُموٍر َسيِّ
   َوُيخاِصُمونَِني ِفي َغَضٍب.

ٍة 4  َيخِفُق َقلِبي داِخِلي بُِقوَّ  
   َواأنا خائٌِف ِمَن الَموِت.
5  َتَملََّكِني َخوٌف َوارتِعاٌد،  

   َوَغَمَرنِي الرُّعُب.
6  لَيَت لِي َجناَحيِن َكالَيماَمِة  

   َفاأِطيَر َبِعيداً َواأِجَد َمكاَن راَحٍة.
7  لَيَتِني اْذَهُب َبِعيداً،  

ِسل�هْ ب حراِء َواُأِقيُم ِفيها.   ُل ِفي الصَّ    اأَتَوغَّ

8  كُنُت َساأنَدِفُع اإلَى َمكاِن النَّجاِة،  
يِق.    َواأهُرُب ِمْن عاِصَفِة الضِّ

، 9  اأفِسْد َمكائَِدُهْم يا َربُّ  
ْق اآراَءُهْم.    َوَفرِّ

   ِفي الَمِديَنِة اأَرى ُعنفاً
10  َوِخصاماً ُيِحيطاِن بِها لَيَل نَهاٍر،  

   َوَيمل�آنِها بَِجرائَِم َوَمَشّقاٍت.
واِرِع اإثٌم َكِثيٌر. 11  ِفي الشَّ  

وَن ِفي كُلِّ     َوالنّاُس َيكِذُبوَن َوَيِغشُّ
 

َمكاٍن!

ب 7:55 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 19(
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12  لَو كاَن الَِّذي َيحَتِقُرنِي َعُدّواً، ل�حَتَمْلُت.  
   َولَو كاَن الَِّذي ُيهاِجُمِني َخصماً، 

ل�ْخَتَباأُت.
13  لَِكنَُّه اأنَت، َرِفيِقي َوَزِميِلي َوصاِحِبي.  

   اأنَت َمْن َيحَتِقُرنِي َوُيهاِجُمِني!
14  كُنّا نَسَتمِتُع بِاأحاِديِثنا َمعاً،  

ى َمعاً َبيَن الُجُموِع ِفي َبيِت     َونَحُن نََتَمشَّ
اهلِل.

15  لَْيَت الَموَت ُيفاِجُئ اأعدائِي!  
أْرَض َتنَفِتُح َوَتبَتِلُعُهْم اأحياًء.    لَْيَت ال�

ُروَر ِفي ُبُيوتِِهْم. َُّهْم َيفَعلُوَن ِمثَل َهِذِه الشُّ أن    ل�

16  اأّما اأنا َفاأسَتنِجُد بِاهلِل.  
   َواهلُل َسُينِجُدنِي!

17  لَيل�ً َوَصباحاً َوُظهراً اُأَصلِّي،  
   َوُهَو لَِصل�تِي َيسَتِجيُب.

18  َمعاِرَك َكِثيَرًة حاَرْبُت،  
   َودائِماً اأنَقَذنِي اهلُل.

   َواأعاَدنِي سالِماً.
19  َسَيسَمُعِني اهلُل، الَمِلُك ُمنُذ الَقِديِم،  

ِسل�ْه    َوَسُيعاِقُب اأعدائِي.  

   لَِكنَُّهْم ل� ُيِريُدوَن اأْن َيَتَغيَُّروا،
   َول� َيخافُوَن اهلَل.

20  َفَقْد هاَجُموا الَِّذيَن سالَُموُهْم،  
   َوَتراَجُعوا َعْن ُوُعوِدِهْم.

ثُوَن لَُطفاُء، 21  ُهْم ُمَتَحدِّ  
   لَِكنَّ قُلُوَبُهْم تَُخطُِّط لِلَحرِب.

يِت،    َكِلماتُُهْم َملساُء َكالزَّ
ِة. كاِكيِن الحادَّ    َوِهَي َتقَطُع َكالسَّ

22  ارِم اأحمالََك َعَلى اهلِل.  
   َوُهَو َسَيهَتمُّ بَِك.

   ل� َيسَمُح بِاأْن َيْنَزلَِق التَِّقيُّ َوَيَقَع.

23  اأّما اأنَت يا اهلُل، َفُتلِقي بِالَقَتَلِة َوالكاِذبِيَن  
ِن َقبَل اأْن َتنَتِصَف اأْعماُرُهْم.    اإلَى ُحفَرِة التََّعفُّ

   اأّما اأنا، َفَعَليَك اأتَِّكُل.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »الَيماَمِة َعَلى الَبلُّوَطِة 56 

الَبِعيَدِة.« ِمكتاٌم لِداُوَد ِعنَدما اأَخَذُه الِفِلسِطيُّوَن 

. ِفي َجتَّ

   ارَحمِني يا اهلُل
ُبِني. أنَّ ُهناَك َمْن َيَتَعقَّ    ل�

   َوَخصِمَي ُيضايُِقِني َطواَل الَيوِم.
ُسوَن َعَليَّ َوُيطاِرُدونَِني الَيوَم كُلَُّه. 2  َيَتَجسَّ  

   ُخُصوٌم َكِثيُروَن ُيعاُدونَِني بِِكْبِرياٍء.
3  لَِكنَِّني اأتَِّكُل َعَليَك ِمْن بِداَيِة َخوِفي.  

4  َواُأَسبُِّح اهلَل َعَلى َوعِدِه لِي.  
   َعَلى اهلِل اأتَِّكُل.

نساٍن اأْن َيفَعَلُه بِي.    َفل� اأخَشى ما ُيمِكُن ل�إ
ُهوَن َكل�ِمي َطواَل الَيوِم، 5  ُيَشوِّ  

رِّ ُيَخطُِّطوَن ِضدِّي.    َولِلشَّ
6  َيَتشاَوُروَن َمعاً، َوُيراِقُبوَن كُلَّ َخَطواتِي  

ُبوَن كُلَّ ُخطَوٍة    َيَتَعقَّ
   اآِمِليَن اصِطياَد ُروِحي.
ِهْم. 7  اَأْبِعْدُهْم يا اهلُل لَِشرِّ  

ُعوِب الَغِريَبِة.    اَأْخِضْعُهْم َتحَت َغَضِب الشُّ
8  ل� َريَب اأنََّك اأحَصيَت َرَعشاِت َعذابِي.  

   اجَمْع ُدُموِعي ِفي قاُروَرتَِك لَِتذكَُرها.
   األَْم َتنَتِبْه اإلَيها؟

9  لَِهذا َسَيَتراَجُع اأعدائِي ِحيَن اأدُعوَك.  
ٌن اأنا ِمْن َذلَِك،    ُمَتَيقِّ

ََّك اأنَت اإلَِهي! أن    ل�

10  اُأَسبُِّح اهلَل َعَلى َوعِدِه لِي.  

   اُأَسبُِّح اهلَل َعَلى َوعِدِه لِي.
11  َعَلى اهلِل اأتَِّكُل َفل� اأخاُف،  

نساٍن اأْن َيفَعَل بِي.    َفماذا ُيمِكُن ل�إ
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12  َساأِفي هلِل بَِوعِدي.  
كِر. ُم يا اهلُل َتقِدماِت الشُّ    لََك اُأَقدِّ
ََّك ِمَن الَموِت اأنَقذَت نَفِسي. أن 13  ل�  

.    َوَحِفظَت ِمَن التََّعثُِّر َقَدَميَّ
   لَِكي اأمِشَي ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي نُوِر ال�أحياِء.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.« ِمْكتاٌم 57 

لِداُوَد ِعنَدما َهَرَب ِمْن شاُوَل ِفي الَكهِف.

   ارَحْمِني يا اهلُل ارَحْمِني.
ِّي َجَعْلُتَك َمْلَجاأِي، أن    ل�

   َوَتحَت ِظلِّ َجناَحيَك اأحَتِمي،
َرُة.    اإلَى اأْن َتعُبَر الَعواِصُف الُمَدمِّ

، 2  اأدُعو اهلَل الَعِليَّ  
.    اهلَل الَِّذي َيسَهُر َعَليَّ

يِني، ماِء َعوناً َوُيَنجِّ 3  ُيرِسُل ِمَن السَّ  
   َوُيِذلُّ َمْن َيضَطِهُدنِي.

ِسل�هْ أ    َسُيرِسُل َرحَمَتُه َواأمانََتُه.  

4  َحياتِي ِفي َخَطٍر،  
   َواأنا ُمحاٌط بِاأعداٍء.

   َكاأنِّي َوَسَط اُأُسوٍد َتفَتِرُس الَبَشَر.
   اأسنانُها ِرماٌح َوِسهاٌم،

   َواألِسَنُتها ُسُيوٌف ماِضَيٌة.

ماواِت اأنَت يا اهلُل. 5  اأعَلى ِمَن السَّ  
أْرِض!    َوَمجُدَك ُيَغطِّي كُلَّ ال�

6  حاَولُوا اأْن َيْنِصُبوا لِي اأشراكاً.  
.    نََشُروا َشَبَكًة لُِيوِقُعوا َقَدَميَّ

   َحَفُروا ُحفَرًة لِي.
ِسل�ْه ُهُم اْصطاَدُهْم!      لَِكنَّ َفخَّ

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:57 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 6(

7  َقلِبي ثابٌِت يا اهلُل،  
   َقلِبي ثابٌِت،

   َوَساُأَغنِّي َواأعِزُف لََك.
8  اسَتيِقِظي يا نَفِسي!  

   اسَتيِقِظي يا َقياثِيُر َويا اأْعواُد
   َولُنوِقِظ الَفجَر!

ُأَمِم! 9  َساُأَسبُِّحَك يا َربُّ َبيَن كُلِّ ال�  
   َواأماَم كُلِّ َبَشٍر َساأَتَغنَّى بَِك.

ماواِت، 10  ل�أنَّ َرحَمَتَك اأعَظُم ِمَن السَّ  
   َواأعَلى ِمْن اأعَلى الُغُيوِم اأمانَُتَك!

ماواِت اأنَت يا اهلُل، 11  اأعَلى ِمَن السَّ  
أْرِض.    َوَمجُدَك ُيَغطِّي كُلَّ ال�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.« ِمْكتاٌم 58 

لِداُوَد.

   لِماذا َتْصِمُتوَن َعِن الَعدِل اأيُّها القاَدُة الِعظاُم؟
   اأَتقُضوَن بِالَعدِل َبيَن النّاِس؟

أْرِض، رِّ ِفي َهِذِه ال� 2  َبْل قُلُوُبُكْم َمل�أى بِالشَّ  
   َوبِاأيِديُكْم ُعنٌف َوَجِريَمٌة.

3  َهُؤل�ِء ال�أشراُر َضلُّوا ُمنُذ َمولِِدِهْم.  
   َوُمنُذ ُطُفولَِتِهْم كاِذُبوَن.
أفَعى. 4  َغَضُبُهْم َكُسمِّ ال�  

،    َول� َيسَمُعوَن َصوَت الَحقِّ
ُة َصوَت  أفَعى الّسامَّ 5  َكما ل� َتسَمُع ال�  

الحاِوي.
وَن َمكائَِدُهْم.    بَِمهاَرٍة ُيِعدُّ

ْر اأسنانَُهْم ِفي اأفواِهِهْم يا اهلُل! 6  َكسِّ  
ُأُسوِد ِمنها.    َواقَلْع اأنياَب ال�

تُُهْم َكالماِء الَِّذي َيمِضي ِفي  7  لَِتُذْب قُوَّ  
َطِريِقِه.

   َولُْيداُسوا َكُعشٍب ذابٍِل.
8  لَيَتُهْم َيخَتُفوَن َكَحَلَزوٍن  

   َيُذوُب كُلَّما َتَحرََّك َحتَّى َيخَتِفَي.
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مِس.    لَيَتُهْم َكَجِنيٍن َميٍِّت لَْم َيَر ُضوَء الشَّ
9  لَيَتُهْم َيِصيُروَن َكال�أشواِك.  

   َبعُضها َيحَتِرُق، َوَبعُضها َينَتِظُر.
يُح َقبَل اأْن َتلِمَس النّاَر.    تَُطيُِّرها الرِّ

10  لَيَت الّصالِِحيَن َيفَرُحوَن، اإْذ َيَروَن ُمكافاأَتُهْم.  
   لَيَتُهْم َيُدوُسوَن ال�أشراَر.

11  َولَيَت النّاَس َيُقولُوَن:  
  » َحّقاً اإنَّ الّصالِِحيَن ُيكاَفاُأوَن.

   َحّقاً ُيوَجُد اإلٌَه َيحُكُم َهذا الَكوَن.«

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.« ِمكتاٌم 59 

لِداُوَد ِعنَدما اأرَسَل شاُوُل ِرجال�ً لُِيراِقُبوا َبيَتُه 

َوَيقُتلُوُه.

   اإلَِهي، َخلِّْصِني ِمْن اأعدائِي!
.    انُْصْرنِي َعَلى الَِّذيَن َيُقوُموَن َعَليَّ

رِّ اأنِقْذنِي. 2  ِمْن فاِعِلي الشَّ  
ِني.    َوِمَن الَقَتَلِة نَجِّ

3  ُيِريُدوَن َقتِلي.  
   َوِرجاٌل اأِشّداُء ُيِثيُروَن َمتاِعَب ِضدِّي.

   َواأنا لَْم اأفَعْل اإثماً،
   َولَْم اأرَتِكْب َخِطيًَّة، يا اهلُل!

4  لَْم اُأخِطْئ، َغيَر اأنَُّهُم انَدَفُعوا نَحِوَي،  
وا لُِمحاَرَبِتي.    اسَتَعدُّ

   قُْم َوَتعاَل اإلَى َعونِي! انُظْر ما َيجِري.
لَُه الَقِديُر، آَن يا اهلُل، اأيُّها ال�إ 5  َوال�  

   اأنَت اإلَُه اإسرائِيَل.
ُعوَب.    َفانَهْض َوحاِسْب َهِذِه الشُّ

ِسل�هْ أ    َول� تُظِهْر َرحَمًة لِلغاِدِريَن.  

6  بِالَخفاِء َياأتُوَن اإلَى ُهنا َمساًء،  
   َوَينَبُحوَن َكَزمَجَرِة ِكل�ٍب َتِهيُم ِفي ُطُرقاِت 

أ 5:59 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 13(

الَمِديَنِة.
7  اْسَمعُهْم َوُهْم ُيطِلُقوَن اإهاناتِِهْم نُباحاً،  

   َوَكاأنَّ األِسَنَتُهْم ُسُيوٌف.
أنُفِسِهْم: »َمْن َيسَمُع؟«    َوَيُقولُوَن ل�

8  لَِكنَّْك َتْضَحُك َعَليِهْم يا اهلُل،  
ُعوِب.    َتسَخُر ِمْن كُلِّ الشُّ

9  َوَساُأَرنُِّم لََك يا اهلُل َترانِيِمي،  
تِي ِحصِنَي الُمرَتِفُع! ََّك قُوَّ أن    ل�

ُمِني ِفي الَمعَرَكِة. 10  اهلُل ُيِحبُِّني َوَيَتَقدَّ  
   َوَسُيِريِني نَصراً َعَلى اأعدائِي.

11  ل� َتكَتِف بَِقتِلِهْم، َواإلّ� نَِسَي َشعِبي َمْن   
نََصَرُه.

تَِك يا َربَّنا َوتُرَسنا.    َشتِّْتُهْم بُِقوَّ
12  قالُوا َعنَك َكِذباً َولََعُنونا َفاأخَطاُأوا.  

ُأُموِر نَفِسها!    َفعاِقْبُهْم بَِهِذِه ال�
   َولَْيُكْن ِكبِرياُؤُهْم َفّخاً لَُهْم!

13  اَأهِلْكُهْم ِفي َغَضِبَك!  
أَبِد!    اَأهِلْكُهْم اإلَى اأْن َيفُنوا اإلَى ال�

   ِعنَدئٍِذ َسَيعَلُم النّاُس اأنَّ اهلَل ُهَو الحاِكُم ِفي 
ِسل�ْه اإسرائِيَل.  

14  َسَيُعوُد َهُؤل�ِء ِعنَد الَمساِء ِخفَيًة،  
   َوَسَينَبُحوَن َكُزمَرِة ِكل�ٍب َتِهيُم ِفي َشواِرِع 

الَمِديَنِة.
15  َيُطوفُوَن َبَحثاً َعْن َطعاٍم،  

   لَِكنَُّهْم لَْن َيِجُدوا ل� َطعاماً َول� َمكاناً 
لِلَمِبيِت.

باِح  تَِك، َواُأَرنُِّم ِفي الصَّ 16  اأّما اأنا َفاُأَغنِّي لُِقوَّ  
لَِمَحبَِّتَك،

   َفاأنَت ِحصِنَي الُمرَتِفُع.
   اأنَت َمْلَجاأِي ِفي َيوِم ِضيِقي.

تِي لََك َساُأَرنُِّم، 17  يا قُوَّ  
ََّك ِحصِنَي الُمرَتِفُع، أن    ل�
. ََّك اإلَِهَي الُمِحبُّ أن    ل�
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لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »َزنَبَقِة الَعهِد.« ِمْكتاٌم 60 

لِداُوَد للتَِّعِليم. ِعنَدما حاَرَب اأراُم النَّهَريِن َواأراَم 

ُصوَبَة، َوَرِجَع ُيواآُب َوَهَزَم اثَني َعَشَر األَف َرُجٍل ِمْن اأُدوَم 

ِفي واِدي الِملِح.

   َغِضْبَت ِمنّا يا اهلُل.
ٍة.    َرَفْضَتنا َوَضَرْبَتنا بُِقوَّ

   َفاأِعْد عاِفَيَتنا اإلَينا.
ْقَتها َتحَتنا. أْرَض َوَشقَّ 2  اأنَت َزلَزلَت ال�  

َّها َتَتهاَوى! أن    َفاَأصِلْحها ل�
3  اأعَطيَت َشعَبَك َمتاِعَب َكِثيَرًة،  

كاَرى نََتَرنَُّح ِمْن َتاأثِيِرها.    َونَحُن َكالسُّ
وا َحولَها ِضدَّ  4  اأعَطيَت لِخائِِفيَك راَيًة لَِيلَتفُّ  

ِسل�هْ أ   . الَعُدوِّ

5  َخلِّْصِني بَِيِميِنَك،  
   اسَتِجْب لَِصل�تِي َوَخلِِّص الَِّذيَن تُِحبُُّهْم.

6  قاَل اهلُل ِفي َهيَكِلِه:  
  » َساأرَبُح الَمعَرَكَة َواأبَتِهُج!

ًة لَِمْن اُأِريُد،    َساُأْعِطي َشِكيَم ب ِحصَّ
ُم واِدي ُسكُّوَت.    َوَساُأَقسِّ

ى. 7  لِي َسَتُكوُن ِجلعاُد، َوَكَذلَِك َمَنسَّ  
   اأْفرايُِم ُخوَذتِي، ج

   َوَيُهوذا َصولَجاُن ُمْلِكي. د
، 8  ُمواآُب ِمغَسَلُة َقَدَميَّ  

   َواُأُدوُم َحْيُث اأخَلُع ِحذائِي.
ي ُهتاُف انِتصاِري.«    َوِفي ِفِلْسِطَيَة ُيَدوِّ

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:60 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ب 6:60 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

أّول.« ج 7:60 ُخوَذِتي. اأْو »ِحصِني ال�

الُمْلُك ِفي قبيَلِة  اأي َسيبَقى  د 7:60 َيُهوذا َصوَلجاُن ُمْلِكي. 

َيُهوذا، َوِهَي الَِّتي ِمنها جاَء الَمسيح.

9  لَِكنِّي اأقُوُل، َمْن َسَياأُْخُذنِي اإلَى الَمِديَنِة   
َنِة؟ الُمَحصَّ

   َمْن َسَيُقوُدنِي اإلَى اأُدوَم؟
10  األَسَت اأنَت َمْن َهَجرَتنا، يا اهلُل؟  

   األَسَت َترفُُض الُخُروَج اإلَى الَمعَرَكِة َمَع 
ُجُيوِشنا؟

! 11  اأِعنّا َفَنَتَخلََّص ِمَن الَعُدوِّ  
   َفَعوُن الَبَشِر بِل� فائَِدٍة!
12  اأّما بَِعوِن اهلِل َفَننَتِصُر.  
   اإْذ ُهَو َيُدوُس اأعداَءنا.

آل�ِت الُموِسيِقيَِّة. َمزُموٌر 61  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى ال�
لِداُوَد. ه

   اإلَِهي، اْسَمْع َصرَخِتي.
   َواإلَى َصل�تِي انَتِبْه.

2  َحيثُما كُنُت َوِحيَنما اأضُعُف، بَِك اأسَتنِجُد!  
   َفُقدنِي اإلَى َقلَعٍة اأعَلى ِمنِّي.
ََّك اأنَت َقلَعِتي الُمرَتِفَعُة! أن 3  ل�  

   َواأنَت ُبرِجَي الَمِنيُع ِفي َوجِه اأعدائَِي!
أَبِد، 4  اُأِريُد اأْن اأسُكَن ِفي َخيَمِتَك اإلَى ال�  

ِسل�هْ و    ُمحَتِمياً َتحَت َجناَحيَك.  

ََّك نََظرَت اإلَى نُُذوِري يا اهلُل. أن 5  ل�  
   َواأعَطيَتِني ِميراَث خائِِفيَك.

6  لَْيَتَك تُِطيُل ُعْمَر الَمِلِك،  
آتَِيِة.    َفَيِعيَش َعبَر ال�أجياِل ال�

أَبِد ِفي َحْضَرِة اهلِل، ُج اإلَى ال� 7  لَْيَتُه ُيَتوَّ  
   َتحِميِه َرحَمُتَك َواأمانَُتَك.

أَبِد، 8  َساُأَرنُِّم َترانِيَم اإكراماً ل�سِمَك اإلَى ال�  
   َواُأوِفي نُُذوِري َيوماً َفَيوماً!

ه مزمور 61 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  و 4:61 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، لَِيُدوثُوَن. أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب62 

   انَتِظِري يا نَفِسَي اهلَل،
   َفِمنُه َياأتِي َخل�ِصي!

2  ُهَو ِحْصِني َوُمَخلِِّصي!  
   ُهَو َقلَعِتي الُمرَتِفَعُة.

نِي َكْثَرُة اأْعدائِي!    َفل� َتُهزُّ

؟ 3  اإلَى َمَتى تُواِصلُوَن الُهُجوَم َعَليَّ  
   اإلَى اأْن َتهِدُمونِي َكحائٍِط مائٍِل؟
4  ُرغَم َكراَمِتي، َيَتاآَمُروَن لَِتدِميِري،  

   َمسُروِريَن بِاأكاِذيِبِهْم.
   اأماَم النّاِس َيمَدُحونَِني،

ِسل�هْ ج    ثُمَّ َيلَعُنونَِني ِفي قُلُوبِِهْم.  

5  انَتِظِري يا نَفِسَي اهلَل،  
   َفِمنُه َياأتِي َرجائِي.

6  ُهَو ِحصِني َوُمَخلِِّصي!  
   ُهَو َقلَعِتي الُمرَتِفَعُة َفل� اأخَزى!

7  َعَلى اهلِل َتعَتِمُد َكراَمِتي َوَخل�ِصي.  
   ُهَو ِحصِني َوَقلَعِتي الُمرَتِفَعُة.

8  ثُِقوا بِِه اأيُّها الَبَشُر.  
   اسُكُبوا قُلُوَبُكْم اأماَمُه.

ِسل�ْه    اهلُل ُهَو َملَجاُأنا.  

9  لَِكنَّ الَبَشَر ُبخاٌر ل� اأكَثَر.  
   ما ُهْم اإلّ� ِكذَبٌة.

   َوِفي الَمواِزيِن ل� َيِزنُوَن اأكَثَر ِمْن ُبخاٍر.

كانُوا  ثل�ثٍة  اأحُد  َوُهَو  »َولَِيُدوثُوَن«  اأو  َيُدوُثون.  أ مزمور 62 

أّول  أيّاِم ال� قاَدَة التّسبيِح الرئيسيِّيَن ِفي الهيَكل. انظر كتاَب اأخباِر ال�
.42–38:16 ،16:9

ب مزمور 62 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ج 4:62 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 8(

آَخِريَن، 10  ل� َتتَِّكلُوا َعَلى ال�نِتزاِع ِمَن ال�  
ِرَقِة.    َول� َتَضُعوا اآمال�ً كاِذَبًة ِفي السَّ

   َواإذا زاَدْت َثرَوتُُكْم،
   ل� َتسَمُحوا بِاأْن َتَتَعلََّق قُلُوُبُكْم بِالثَّْرَوِة.

11  َحيَن َتَكلََّم اهلُل َمرًَّة،  
أمَريِن:    َفِهْمُت َهَذيِن ال�

َة هلِل،   » اأنَّ الُقوَّ
». 12  َواأنَّ الرَّحَمَة لََك يا َربُّ  

   اأنَت تُجاِزي الَجميَع بَِحَسِب اأعمالِِهْم.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُودَ د ِعنَدما كاَن ِفي 63 

َصحراِء َيُهوذا.

   اإلَِهي اأنَت يا اهلُل.
   اإلَيَك اأشتاُق.

   َعطشاٌن اإلَيَك اأنا َجَسداً َوُروحاً،
   َوَكاأنَِّني ِفي اأْرٍض جافٍَّة قاِحَلٍة ل� ماَء ِفيها.

2  َهَكذا َشَعرُت ِحيَن َراأيُتَك ِفي َهيَكِلَك.  
َتَك َوَمجَدَك!    َحيُث َراأيُت قُوَّ

3  َرحَمُتَك اأفَضُل ِمَن الَحياِة نَفِسها.  
   َتشتاُق َشَفتاَي اإلَى َتسِبيِحَك.

4  بَِحياتِي َساُأباِركَُك،  
   َوبِاْسِمَك اأْرَفُع َيَديَّ طالِباً الَبَرَكَة.

5  َشبعاٌن اأنا، َكاأنِّي َتناَولُت َدَسماً َكِثيراً!  
   َوبَِشَفَتيِن َفِرَحَتيِن اُأَسبُِّحَك!

6  َساأذكُُرَك َعَلى ِفراِشي.  
   َوِفي ُمنَتَصِف اللَّيِل َساُأَفكُِّر بَِك،

ََّك اأَعنَتِني، أن 7  ل�  
   َواأنا ابَتَهجُت ِفي ِظلِّ َجناَحيَك.

8  بَِك َتَتَعلَُّق ُروِحي،  
ُتِني.    َوبَِيِميِنَك تَُثبِّ

9  اأّما الّساُعوَن اإلَى اإهل�ِك نَفِسي،  
أْرِض.    َفَسُيرَسلُوَن اإلَى اأعماِق ال�

د مزمور 63 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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ُيوِف َسُيقَتلُوَن. 10  بِالسُّ  

   َوَسَتاأكُلُُهُم الثَّعالُِب.
11  اأّما الَمِلُك، َفِباهلِل َسَيفَرُح.  

   َوكُلُّ َمْن اأقَسَم َعَلى الَول�ِء لَُه، َسُيَسبُِّح 
اهلَل!

. أفواَه الكاِذَبَة َسُتَسدُّ أنَّ ال�    ل�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُوَد. أ64 

   اْسَمعِني يا اهلُل ِعنَدما اأَتَكلَُّم!
ي.    احِمِني ِمْن َتهِديداِت َعُدوِّ
2  َخبِّئِني ِمْن ُمؤاَمراِت ال�أشراِر.  

   َوِمْن َمكائِِدِهِم احَفظِني.
ُيوِف. 3  األِسَنُتُهْم ماِضَيٌة َكالسُّ  

ِة     َوَكِلماتُُهُم الحاِقَدُة َكالَقوِس الُمَعدَّ
طل�ِق. لِل�إ

4  َوَفجاأًة َوُدوَن ِخشَيٍة،  
ِهْم. هَم ِمْن َمخَباإ    ُيطِلُقوَن السَّ
نساَن الُمسَتِقيَم.    َوُيِصيُبوَن ال�إ

آَخَر. ُعوَن اأَحُدُهُم ال� يَرٍة ُيَشجِّ 5  بَِكِلماٍت ِشرِّ  
ثُوَن َعْن نَصِب الَمصائِِد.    َيَتَحدَّ

   َوَيُقولُوَن:
  » لَْن َيراها اأَحٌد!«

6  اَأْخُفوا َمصائَِدُهُم الُمحَكَمَة.  
   َوُهْم َيبَحثُوَن َعْن َضحايا.
نساِن َعِميَقٌة،    َدواِخُل ال�إ

   َوَكَذلَِك َقلُبُه.
7  َغيَر اأنَّ اهلَل اأيضاً َيرِمي ِسهاَمُه!  

   َفَيضِرُب ال�أعداَء َفجاأًة.
8  َيقِدُر اأْن ُيوِقَعُهْم ِفي َمصائِِدِهْم َوُخَطِطِهْم.  

باً.    كُلُّ َمْن َيراُهْم َيُهزُّ َراأَسُه ُمَتَعجِّ
9  ثُمَّ َيَرى الَجِميُع ما َحَدَث،  

   َوُيخِبُروَن بِما َصَنَع اهلُل.

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 64 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

آَخِريَن َعْن اأعمالِِه الَعِظيَمِة.    َوُيَعلُِّموَن ال�
10  لَِيبَتِهِج البارُّ باهلِل،  

   َولَيحَتِم بِِه.
   لَِيَتَهلَّْل ُذو الَقلِب الُمسَتِقيِم.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُوَد. ب َترنِيَمٌة.65 

   َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َتناُل ما َتسَتِحقُّ ِمْن 
َتسِبيٍح

   َوتُوَفى لََك النُُّذوُر.
2  ُهناَك َسَياأتِي اأماَمَك كُلُّ اإنساٍن،  

َلواَت!    يا َمْن َتسَمُع الصَّ
3  اإثُمنا َيغُمُرنا،  

   لَِكنََّك اأنَت تَُغطِّي َخطايانا َوَتْغِفُرها.
4  َهنيئاً لَِمْن َتختاُرُه لِل�قِتراِب اإلَيَك  

كَنى ِفي ساحاِت َبيِتَك،    َوالسُّ
َُّه َسَيشَبُع ِمْن اأطايِِب َهيَكِلَك  أن     ل�

ِس. الُمَقدَّ
5  اأنََت تَُخلُِّصنا يا اإلََهنا، َتسَتِجيُب لَنا،  

ٍة ُمِهيَبٍة َتنُصُرنا.    َوبُِقوَّ
   َعَليَك َيعَتِمُد كُلُّ َبَشٍر

أراِضي الَبِعيَدِة َوِفي الِبحاِر النّائَِيِة.    ِفي ال�
6  َيلَبُس اهلُل الُقدَرَة.  

تِِه.    ُيَثبُِّت الِجباَل بُِقوَّ
ُئ الِبحاَر الهائَِجَة، 7  ُيَهدِّ  
أمواَج الُمضَطِرَبَة،    َوال�

ُعوَب الثّائَِرَة.    َوالشُّ
8  اآياتَُك تُوِقُع الَهيَبَة ِفي النّاِس ِفي الِبل�ِد   

الَبِعيَدِة.
رِق     َواأنَت تُدِهُش الّساِكِنيَن ِفي اأقاِصي الشَّ

َوالَغرِب.
أْرِض َوَتسِقيها. 9  َتعَتِني بِال�  
   َتْجَعلُها َخْصَبًة َوُمْثِمَرًة.

ب مزمور 65 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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   اأنْهاُر اهلِل َمل�آنٌَة ماًء،
أْرَض َوَتِزيُد َقْمَحها َوِغل�لَها.    تَُهيُِّئ ال�

10  اأنَت تَُرطُِّب ُحُقولَها.  
ُمها. ُد تُرَبَتها َوتَُنعِّ    ال�أمطاُر الَخِفيَفُة تَُمهِّ

   َواأنَت تُباِرُك نَباتاتِها َوَغّل�تِها.
َنَة بَِخيِرَك الَوِفيِر، 11  تَُكلُِّل السَّ  

   َوَتمل�ُأ َعَرباتَِك بَِغلٍَّة َعِظيَمٍة.
12  َتِفيُض الَمراِعي َدَسماً َكِثيراً.  

   َوالتِّل�ُل الُمِحيَطُة تُعِطي َثَمَرها كاِمل�ً.
13  َتكَتِسي الُمُروُج بُِقطعاِن الَغَنِم.  

   َوبِالُحُبوِب َتَتَغطَّى الِودياُن.
   َتهِتُف َوتَُغنِّي.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َترنِيَمٌة َمزُموِريٌَّة.66 

أْرِض.    اهِتِفي َتكِريماً هلِل يا كُلَّ ال�
2  اعِزفُوا َتكِريماً ل�سِمِه الَمِجيِد!  

ُموُه!    بِالتَّسِبيِح َكرِّ
3  قُولُوا هلِل:  

  » ُمِهيَبٌة ِهَي اأعمالَُك!
   َحتَّى اأعداُؤَك َيَتَملَُّقونََك بَِترانِيِم َتسِبيٍح 

َكِثيَرٍة.
أْرُض كُلُّها. 4  َتْسُجُد لََك ال�  

   لََك ُيَرنُِّموَن َمزاِميَر.
ِسل�هْ أ    ل�ْسِمَك ُيَرنُِّموَن.«  

5  اذَهُبوا لَِتَروا ما َفَعَل اهلُل.  
   َصَنَع اأعمال�ً ُمِهيَبًة َفل� ُيَقلُِّدها َبَشٌر.

َل الَبحَر ال�أحَمَر اإلَى اأْرٍض يابَِسٍة. 6  َحوَّ  
ُأرُدنِّ َعَلى اأقداِمِهْم.    َوَمَشى َشعُبُه َعبَر نَهِر ال�

   َوُهناَك ابَتَهُجوا بِِه.
أَبِد. أْرِض اإلَى ال� تِِه َيَتَسيَُّد َعَلى ال� 7  بُِقوَّ  

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:66 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 7، 15(

ُعوَب.    بَِعيَنيِه ُيراِقُب الشُّ
ِسل�ْه ُدوَن َعَليِه ل� يْنَجُحوَن!      َوالُمَتَمرِّ

8  يا ُشُعوُب باِركُوا اإلََهنا!  
   َعلُّوا َتسابِيَحُه!

9  ُهَو َحِفَظ َحياَتنا،  
   َولَْم َيَدْعنا نَسُقُط.

10  لَِكنََّك امَتَحنَتنا يا اهلُل!  
   ِفي َتجاِرَب ناِريٍَّة اأدَخْلَتنا،

َتُه! ِة ِفضَّ    َكما َيمَتِحُن صانُِع الِفضَّ
11  اإلَى ِمصَيَدٍة اأدَخلَتنا.  

   َوَرَبطَت ِحبال�ً َعَلى َخواِصِرنا.
12  ِمْن ُرُؤوِسنا َجَرْرَتنا  

   َوِفي النّاِر َوالماِء اأَجْزَتنا.
   قُْدَتنا اإلَى َمكاٍن َبِديٍع.

13  ها اأنا اآتِي اإلَى َبيِتَك بَِذبائَِح صاِعَدةٍ ب  
ُأوِفَي نُُذوِري    ل�

، 14  الَِّتي نََطْقُت بِها بَِشَفتّيَّ  
   َوَوَعْدُت بِها ِفي ِضيِقي.

ُم لََك َذبائَِح صاِعَدًة َسميَنًة 15  اُأَقدِّ  
ِسل�ْه    َوَبُخوراً َوِكباشاً، ثِيراناً َوتُُيوساً.  

16  َتعالَوا يا خائِِفي اهلَل،  
   َوَساُأخِبُركُْم بِما َصَنَع لِي.

17  اأنا َدَعوتُُه!  
   َوَكِلماُت التَّعِظيِم َعَلى لِسانِي.

18  َواأنا اُأدِرُك اأنَّ َسيِِّدي لَْن َيسَمَعِني  
   اإذا َراأيُت نَجاَسًة ِفي َقلِبي َولَْم اأنَزْعها.

19  لَِكنَّ اهلَل بِالِفعِل َقْد َسِمَع!  
   َواأصَغى اإلَى َصل�تِي!

20  اأحَمُد اهلَل الَِّذي لَْم َيُردَّ َصل�تِي،  
   َوَعنِّي لَْم َيمَنْع َرحَمَتُه.

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبائح  ب 13:66 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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آل�ِت. َترنِيَمٌة َمزُموِريٌَّة.67  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمَع ال�

   يا اهلُل ارَحْمنا َوباِرْكنا.
ِسل�هْ أ    لَيَت َوجَهَك ُيشِرُق لَنا.  

2  لَيَت َطِريَقَك ِفي كُلِّ َمكاٍن تُعَرُف.  
َة َخل�ِصَك. ُعوَب كُلَّها َتعِرُف قُوَّ    لَيَت الشُّ

3  لَيَت النّاَس ُيَسبُِّحونََك يا اهلُل.  
   لَيَت كُلَّ النّاِس ُيَسبُِّحونََك.

ُعوِب. 4  َينَبِغي اأْن َتفَرَح كُلُّ الشُّ  
نصاِف َتحُكُم الَبَشَر، ََّك بِال�إ أن    ل�
أْرِض.    َواأنَت َمْن ُيْرِشُدها ِفي ال�

عُب يا اهلُل. 5  لُِيَسبِّْحَك الشَّ  
   لُِيَسبِّْحَك كُلُّ الَبَشِر.

أْرَض َغلََّتها الَوِفيَرَة. 6  اأعِط ال�  
   َفاهلُل اإلَُهنا، ُيباِركُنا دائِماً.

7  اهلُل ُيباِركُنا،  
   َوَعَلى الَبَشِر ِفي الِبل�ِد الَبِعيَدِة اأْن َتخشاُه.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن.مزموٌر لِداُوَد. ب َترنِيَمٌة َمزُموِريٌَّة.68 

   لَْيَت اهلَل َيُقوُم،
   َواأعداُؤُه َيَتَشتَُّتوَن.

   َولَيَت كُلَّ ُمقاِوِميِه َيهُرُبوَن ِمْن اأماِمِه!
2  لَْيَت ال�أشراَر َيخَتُفوَن ِمْن َحْضَرِة اهلِل،  
   َكما َيَتَفرَُّق الدُّخاُن الخاِرُج ِمَن النّاِر،

مُع اأماَمها.    َوَكما َيُذوُب الشَّ
3  َولَْيَت الّصالِِحيَن َيبَتِهُجوَن ِفي َحْضَرِة اهلِل.  

   لَيَتُهْم َيِطيُروَن َفَرحاً!
4  َغنُّوا هلِل،  

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 1:67 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ب مزمور 68 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

   َسبُِّحوا اْسَمُه بِالتَّرنِيِم.
حراِء. ُئوا الطَِّريَق لِلّراِكِب َعبَر الصَّ    َهيِّ

   ابَتِهُجوا اأماَم َمِن اْسُمُه ياه. ج

ِس 5  اهلُل ِفي َمسِكِنِه الُمَقدَّ  
   ُهَو اأٌب لَِمْن لَيَس لَُهْم اأٌب،

أراِمِل.    َوحاِمي ال�
ِديَن ِفي َبيٍت. 6  ُيْسِكُن اهلُل الُمَتَوحِّ  

ُدوَن َفِفي اأْرٍض ناِشَفٍة َيسُكُنوَن.    اأّما الُمَتَمرِّ
7  لَّما َمَضيَت اأماَم َشعِبَك،  

ِسل�هْ د حراِء.      َوَخَرجَت اإلَى الصَّ

ماُء ِحَمماً اأماَم اهلِل، 8  َواأمَطَرِت السَّ  
   اهَتزَّْت َوذاَبْت ِسيناُء نَفُسها اأماَم اإلَِه اإسرائِيَل!

9  اأرَسْلَت َمَطراً ِغِزيراً يا اهلُل،  
   َواأصَلحَت اأْرضَك الُمنَهَكَة.

10  ُهناَك اسَتَقرَّْت قُطعانَُك.  
أْرَض بَِبَركاٍت َكِثيَرٍة     َواأنَت َهيَّاأَت ال�

لِلَمساِكيِن.
11  َسيِِّدي َياأُمُر،  

   َوَجيٌش َعِظيٌم ِمَن النّاِس َينُشُر ال�أخباَر:
أقِوياُء َوُجُيوُشُهْم َفرُّوا! 12 » الُملُوُك ال�  

   َوالَمراأُة الَِّتي لَِزَمْت َبيَتها لَها نَِصيٌب ِمَن 
الَغنائِِم.

13  َوالَِّذيَن َبُقوا لِِرعاَيِة ال�أغناِم ِفي الَحظائِِر،  
   لَُهْم َثرَوٌة ُخراِفيٌَّة.

ِة،    لَُهْم اأجِنَحُة َيماٍم ُمَغّشاٌة بِالِفضَّ
   َوِريٌش ِمْن َذَهٍب!«

14  َفرََّق اهلُل الَقِديُر الُملُوَك  
   َكالثَّلِج النّاِزِل َعَلى َجَبِل َصْلُموَن.

ج 4:68 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.«

د 7:68 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 19، 32(
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15  يا َجَبَل باشاَن الَعِظيَم،  
   يا َجَبَل باشاَن ذا الِقَمِم الَكِثيَرِة!

16  اأيُّها الَجَبُل َكِثيُر الِقَمِم،  
   لِماذا َتحِسُد الَجَبَل الَِّذي اشَتهاُه اهلُل َمقاماً 

لَُه،
أَبِد؟    حيُث َيسُكُن اهلُل اإلَى ال�

ِس 17  ِمْن ِسيناَء ياأتِي الرَّبُّ اإلَى َمْسَكِنِه الُمَقدَّ  
   َمَع َمل�يِيَن ِمْن َمرِكباتِِه.

18  َقْد َصِعْدَت اإلَى ال�أعالِي،  
   َسَبيَت َغنيَمًة،

   َواأعَطيَت النّاَس َعطايا.
ِديَن َعَليَك!    َحتَّى ِمَن الُمَتَمرِّ

   َصِعَد اهلُل اإلَى الَعل�ِء لَِيسُكَن.
، 19  ُمباَرٌك الرَّبُّ  

ُف اأحمالَنا كُلُّ َيوٍم!    ُيَخفِّ
ِسل�ْه    اهلُل ُهَو َخل�ُصنا.  

ينا. لَُه الَِّذي ُيَنجِّ 20  لُِنَسبِِّح اهلَل، َفُهَو ال�إ  
   لُِنَسبِِّح الرَّبَّ اإللََه

   الَِّذي َيمِلُك َمناِفَذ الَموِت.
21  َسَيسَحُق اهلُل َراأَس اأعدائِِه،  

ثِم. عِر لِلّسالِِك ِفي َسَبِل ال�إ اأَس الَكِثيَرَة الشَّ    الرَّ
: 22  قاَل الرَّبُّ  

  » ِمْن باشاَن َوِمْن اأعماِق الَبحِر
   َساأسَتِردُّ ُجَثَث ال�أعداِء،

23  لَِكي َتمِشَي بَِقَدِميَك َوَسَط ِدمائِِهْم،  
   َوَتلَحَس ِكل�ُبَك نَصيَبها ِمنُهْم.«

24  َسَيَرى ال�أعداُء َموِكَب نَصِرَك يا اهلُل!  
ُم ِفي     َموِكُب نَصِر اإلَِهي، َمِلِكي، َوُهَو َيَتَقدَّ

َقداَسٍة.
ُموَن الَموِكَب 25  الُمَرنُِّموَن َيَتَقدَّ  

   َوَوراَءُهُم العاِزفُوَن،
فُوِف.    تُِحيُط بِِهْم َفَتياٌت َيضِرْبَن بِالدُّ
26  َسبُِّحوا اهلَل يا َشعَبُه ِفي ال�جِتماِع.  

   يا نَسَل اإسرائِيَل َسبُِّحوا اهلَل.
ِغيُر َيُقوُدُهْم، 27  ها ُهَو َبْنياِمْيُن الصَّ  

   َوُزَعماُء َيُهوذا اآِمُرُهْم،
   َوُزَعماُء َزُبولُوَن َونَفتالِي!

َتَك يا اهلُل، 28  اَأْظِهْر قُوَّ  
َتَك، يا اهلُل، َكما َفَعْلَت ِفي     اَأْظِهر قُوَّ

الماِضي.
أْرِض َهِديًَّة 29  ُيْحِضُر ُملُوُك ال�  
   اإلَى َهْيَكِلَك ِفي الُقْدِس.

30  عاِقْب يا اهلُل َقِطيَع الُمسَتنَقعاِت!  
   َوبِِّخ الثِّيراَن ِفي َقِطيِع الُغَرباِء.

   اخِز َهُؤل�ِء النّاَس الَِّذيَن اأَحبُّوا الَحرَب 
ْقَتُهْم. َفَفرَّ

   لَِياأتُوا اإلَيَك َزحفاً َعَلى الَوحِل حاِمِليَن 
َتُهْم! ِفضَّ

رائِِب، 31  ِمْن ِمصَر َسَياأتِي حاِملُو الضَّ  
ُل اأهُل الَحَبَشِة بِاإرساِل َهداياُهْم.    َوُيَعجِّ

أْرِض. 32  َغنُّوا هلِل، يا َممالَِك ال�  
ِسل�ْه    َسبُِّحوا الرَّبَّ ِغناًء!  

ماواِت الَقِديَمِة. 33  َغنُّوا لِلّراِكِب َعَلى اأعَلى السَّ  
.    َغنُّوا لَِمْن ُيرِعُد بَِصوتِِه الَقِويِّ

34  َرنُِّموا َترانِيَم َتسِبيٍح هلِل،  
   الَِّذي َجل�لُُه َفوَق َشعِبِه اإسرائِيَل

ماِء! تُُه ِفي السَّ    َوقُوَّ
35  َمُهوٌب اأنَت يا اهلُل ِفي َهيَكِلَك الُمَقدَِّس.  

ًة لَِشعِبِه.    اهلُل ُيعِطي قُدَرًة َوقُوَّ
   َتباَرَك اهلُل.

نابِِق.« مزموٌر 69  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »الزَّ
لِداُوَد. أ

ِني    يا اهلُل نَجِّ

أ مزمور 69 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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أنَّ الماَء َقِد ارَتَفَع اإلَى ُعنِقي.    ل�
2  ِفي الَوحِل الَعِميِق اأُغوُص،  

   َولَيَس لَِقَدَميَّ َموِضٌع.
   َدَخلُت ِفي الِمياِه الَعِميَقِة،

   َوالتَّّياُر َيجِرفُِني!
3  ِمَن ال�سِتغاَثِة َتِعبُت.  

   َوَحلِقي ُيؤلُِمِني.
   َتِعَبْت ِمَن النََّظِر َعْيناَي

   َبيَنما اأنا اأنَتِظُر اهلَل.
4  الَِّذيَن َيبِغُضونَِني بِل� َسَبٍب  

   اأكَثُر ِمْن َشعِر َراأِسي.
   الَِّذيَن ُيحاِولُوَن َتدِميِري َكِثُروا،

   َوَحولَِي َكَذُبوا.
آَن ل� ُبدَّ اأْن اأُردَّ ما لَْم اأسِرْق!    َوال�

5  ُذنُوبِي َمعُروَفٌة لََديَك يا اهلُل!  
   ل� اأقِدُر اأْن اُأخِفَي َعنَك َذنِبي.

6  اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر،  
   ل� َتَدْع َمْن َيرُجونََك َيخَجلُوا ِمنِّي.

   يا اإلََه اإسرائِيَل،
   ل� َتَدْع َمْن َيطلُُبونََك َيُقولُوا ِفيَّ ُسوءاً.

7  َوجِهي ُمَغطًَّى بِالعاِر،  
   َواأنا اأحَتِمُل َذلَِك ِمْن اأجِلَك!
8  َكَغِريٍب ِصرُت ِعنَد اإْخَوتِي.  

   َوَكاأجَنِبيٍّ ِعنَد اأبناِء اُأمِّي.
9  َفَقْد اأَكَلْتِني الَغْيَرُة َعَلى َبْيِتَك،  

!    َواإهاناُت الَِّذيَن اأهانُوَك َوَقَعْت َعَليَّ
10  ِحيَن اأبِكي َواأُصوُم هلِل،  

وَن َعْن َتحِقيِري.    َفل� َيُكفُّ
11  األَبُس الَخيَش ُحزناً،  

   َواأِصيُر لَُهْم اُأضُحوَكًة.
12  الَِّذيَن َيجِلُسوَن ِعنَد َبّواَبِة الَمِديَنِة َيَتَكلَُّموَن   

، َعَليَّ
   َوشاِرُبو الَخمِر ُيَؤلُِّفوَن َعنِّي اأغانَِي.

13  اأّما اأنا يا اهلُل، َفاُأَصلِّي لَِكي اأحَظى بِِرضاَك.  
ِة     َفاْسَتِجْب لِي بَِعِظيِم َرحَمِتَك َوقُوَّ

َخل�ِصَك.
ِني، 14  ِمْن َهذا الَوحِل نَجِّ  

   لَِئّل� اأغَرَق اأكَثَر!
   اأِعنِّي َفاأنُجَو ِمْن اأْعدائِي،

   َوِمَن الِمياِه الَعِميَقِة.
15  ِحيَنِئٍذ، ل� َيجِرفُِني التَّّياُر،  

   َول� َتبَتِلُعِني الِمياُه الَعِميَقُة،
!    َول� تُغِلُق الهاِوَيُة َفَمها َعَليَّ

16  اسَتِجْب يا اهلُل لِي بَِرحَمِتَك الّصالَِحِة.  
.    بَِعِظيِم َمَحبَِّتَك الَتِفْت اإلَيَّ

17  ل� َتْخَتِف َعْن َعبِدَك!  
   اأنا ِفي ِضيٍق، َفاَأسِرْع باسِتجاَبِتَك!

18  َتعاَل َخلِّْصِني! افِدنِي.  
ْرنِي!    بَِسَبِب اأعدائَِي َتعاَل َوَحرِّ

19  عالٌِم اأنَت بِعاِري َوَحَرِجي َوِخزيِي.  
   َوُخُصوِمي اأنَت َتعِرفُُهْم.

20  ُيِذلُِّني َهذا الِخزُي، َفاأنا يائٌِس!  
   َرَجْوُت َعطفاً، َفَلْم َيُكْن ِمْن َعطٍف.

ونَِني، َفما َوَجدُت اأَحداً.    َرَجْوُت َمْن ُيَعزُّ
وا ُسّماً ِفي َطعاِمي. 21  لَِكنَُّهْم َدسُّ  

   َوِفي َعَطِشي اأعُطونِي َخّل�ً.
22  لَِتُكْن َموائُِدُهْم َمصائَِد لَُهْم.  

   َولَْيَت َول�ئَِمُهْم ل�أصحابِِهْم َتِصيُر ِمصَيَدًة.
23  لَيَت ُعُيونَُهْم تُظِلُم َكْي ل� ُيبِصُروا،  

   َولَيَت ُظُهوَرُهْم َتنَحِني بِاسِتمراٍر.
24  اْسُكْب َعَليِهْم َغَضَبَك يا اهلُل،  

   َولُْتدِرْكُهْم ناُرَك!
25  َخرِّْب ُبُيوَتُهْم!  

   َفل� َيسُكُن ِفيها اأَحٌد!
26  َحتَّى َيهُرُبوا ِعنَدما اأضِرُبُهْم!  

ثُوا َعنها!    َوَتُكوَن لَُهْم اأوجاٌع َوِجراٌح لَِيَتَحدَّ
وَن عاِقبُهْم! 27  كما َيسَتِحقُّ  

   َوبَِعدلَِك ل� َتقَبْلُهْم.
28  اْمُح اأسماَءُهْم ِمْن ِسفِر الَحياِة!  

   َوَمَع الّصالِِحيَن ل� َتذكُْرها.
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29  اأّما اأنا َفِمسِكيٌن َوُمَتاألٌِّم.  
   َخل�ُصَك يا اهلُل َيْرَفُعِني.
30  َساُأَسبُِّح اْسَم اهلِل ِغناًء،  

ُدُه بَِترانيِم التَّسِبيِح.    َساُأَمجِّ
31  َفَيفَرُح اهلُل بِها اأكَثَر ِمْن َذبِيَحِة َثوٍر كاِمٍل.  

32  َيَرى الَمساِكيُن َهذا َفَيفَرُحوَن،  
   َوَتنَتِعُش اأرواُح عابِِدي اهلِل.

َُّهْم َسَيعِرفُوَن اأنَّ اهلَل َيسَتِمُع اإلَى  أن 33  ل�  
الَمساِكيِن،

   َول� َيحَتِقُر اأسراُه.
أْرُض َوكُلُّ ما ِفيِهما. ماُء َوال� 34  لُِتَسبِِّح اهلَل السَّ  

أنَّ اهلَل ُيَخلُِّص ِصْهَيْوَن، 35  ل�  
   َوَيبِني ُمُدَن َيُهوذا.

أْرَض.    لَِيسُكَن ُهناَك َشعُبُه َوَيِرثُوا ال�
36  َفَيِرَثها نَسُل َعِبيِدِه اأيضاً،  

   َوَيسُكَن كُلُّ ُمِحبِّي اْسِمِه ُهناَك.

، َمزُموٌر لِداُوَد. أ70  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر َتْذكاِريٌّ

يِني! ْل يا اهلُل لُِتَنجِّ    َعجِّ
   اإلَى َمُعونَِتي اأسِرْع يا اهلُل!

2  لَيَت َمْن َيطلُُبوَن َموتِي َيخَجلُوَن َوَيخَزْوَن!  
رَّ َيَتراَجُعوَن َوُيَذلُّوَن.    لَيَت َمْن َيَتَمنُّوَن لَِي الشَّ

3  لَيَت الُمسَتهِزئِيَن بِي َيخُزوَن َوَيَتَوقَُّفوَن.  
4  َولَْيبَتِهْج َولَْيفَرْح كُلُّ الَِّذيَن َيطلُُبونََك.  

   َولَْيُقْل كُلُّ َمْن ُيِحبُّوَن َخل�َصَك دائِماً:
ِد اهلُل!«   » لَِيَتَمجَّ

5  اَأسِرْع يا اهلُل َواأِعنِّي اأنا الِمسِكيَن.  
ْر.    اأنَت َعونِي َوُمنِقِذي يا اهلُل، َفل� َتَتاأخَّ

َجَعْلُت ِفيَك َمْلَجاأِي يا اهلُل،71 
َفل� َتَدْعِني اُأخَزى اأَبداً.

أ مزمور 70 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

يِني. ََّك ُمسَتِقيٌم، َسُتَخلُِّصِني َوتَُنجِّ أن 2  ل�  
   َفاأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك َوَخلِّْصِني!

3  كُْن َصَخَرَة َمْلَجاأِي،  
   اأهُرُب اإلَيها دائِماً!

   ُمْر بَِخل�ِصي!
ََّك اأنَت َصخَرتِي، أن    ل�

َنُة اأنَت.    َوَمِديَنِتي الُمَحصَّ
وِء، ِني يا اإلَِهي ِمْن اُأناِس السُّ 4  نَجِّ  

   َوِمْن َقبَضِة ال�أشراِر َوالظّالِِميَن الُقساِة.
. ََّك اأنَت َرجائِي يا َربُّ أن 5  ل�  

   ُمنُذ َشبابِي اتََّكلُت َعَليَك يا اهلُل.
6  ُمنُذ ِول�َدتِي ُوِضْعُت َتحَت ِعناَيِتَك.  

   ُمنُذ ُولِْدُت اأَعْنَتِني.
   بَِفضِلَك اُأَسبُِّح دائِماً.
7  ِصرُت َمَثل�ً لَِكِثيِريَن،  

   لَِكنََّك اأنَت َقلَعِتي الَقِويَُّة.
8  لَيَت َفِمي َيمَتِلُئ بَِتْسِبيِحَك  

   َوبَِتْمِجيِدَك كُلَّ الَيوِم.
9  ِحيَن اأِشيُخ ل� َتْرِمِني َبِعيداً.  

تِي.    ل� َتَتَخلَّ َعنِّي ِعنَد َضياِع قُوَّ
، 10  اأعدائِي َيَتاآِمُروَن َمعاً َعَليَّ  

   َوالَِّذيَن َيكُمُنوَن لَِقتِلي َيَتشاَوُروَن.
11  قالُوا: »لَيَس َمْن ُينِقُذُه.  

   َتَرَكُه اهلُل،
   َفْلُنطاِرْدُه َونُمِسْك بِِه.«
12  ل� َتْبُعْد َعنِّي يا اإلَِهي.  

   اَأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي!
13  لَْيَت اأعدائَِي َيخَزوَن َوَيفُنوَن.  

   لَْيَت الّساِعيَن اإلَى اأِذيَِّتي َيعِرفُوَن العاَر 
أَبِد! َوالِخزَي اإلَى ال�
14  لَِكنِّي َساأَظلُّ اأنَتِظُرَك،  

   َوَساُأَسبُِّحَك اأكَثَر َفاأكَثَر!
نساُن َدوماً اأعمالََك  15  َينَبِغي اأْن َيذكَُر ال�إ  

الّصالَِحَة.
   َوُيخِبَر بَِصنائِِع َخل�ِصَك،
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ِّي ل� اأعِرُف لَها َعَدداً. أن    ل�
16  َساُأخِبُر بَِجَبُروتَِك اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه،  

   َوَساُأَذكُِّر بِرََّك َوحَدَك!
ْبَتِني يا اهلُل. 17  ُمنُذ َشبابِي َدرَّ  

آَن اُأْخِبُر بَِصنائِِعَك الَعِجيَبِة.    َواأنا اإلَى ال�
18  َفل� َتَتَخلَّ َعنِّي يا اهلُل ِفي َشيُخوَخِتي،  

تَِك! آتَِي بُِقوَّ    لَِكي اُأخِبَر الِجيَل ال�
19  َعِظيَمٌة َوُمْرَتِفَعٌة اأعمالَُك الّصالَِحُة يا اهلُل،  

ماواِت    َتِصُل اإلَى اأعَلى السَّ
   الَِّتي اأنَْت بَِنفِسَك َصَنعَتها.

   ل� ِمثَل لََك يا اهلُل!
يقاِت َوالَمصائِِب. 20  اأنَت اأَريَتنا كُلَّ َهِذِه الضِّ  

   يا َربُّ ُعْد َواأْحِيِني.
أْرِض انِْشْلِني.    ُعْد، َوِمْن اأعماِق ال�

21  ِزْد اأعمالََك الَقِويََّة الَكِثيَرَة،  
نِي.    الَتِفْت اإلَيَّ َوَعزِّ

22  ِعنَد َذلَِك َساأعِزُف َعَلى الِقيثاِر  
   َواُأَسبُِّحَك َعَلى اأمانَِتَك.

   َعَلى الُعوِد َساُأَرنُِّم َتسابِيَحَك،
وَس اإسرائِيَل.    يا قُدُّ

23  اأنَقذَت نَْفِسي،  
   لَِهذا َتبَتِهُج َوتَُرنُِّم َشَفتاَي َتسابِيَحَك!

24  َولِسانِي َسُيعِلُن اأعمالََك الّصالَِحَة ُطوَل   
الَيوِم.

أنَّ الَِّذيَن َسُعوا اإلَى اأِذيَِّتي ُهُم الَِّذيَن َخُزوا     ل�
َوَخِجلُوا.

اُأغِنيٌَّة لُِسَلْيمان.72 

   اأعِط يا اهلَل ُحكماً َسِديداً لِلَمِلِك.
نصاَف.    َولِ�بِن الَمِلِك اأْعِط الَعدَل َوال�إ
نصاِف 2  لَِكي َيحُكَم الَمِلُك َشعَبَك بِال�إ  

   َوَيقِضَي بِالَعدِل للَمساِكيِن.
3  لَِكي تُثِمَر الِجباُل َسل�ماً،  

   َوالتِّل�ُل اأعماَل َخيٍر.

4  لَِكي ُينِصَف الَمِلُك الَمساِكيَن  
   َوُيِغيَث الُمحتاَج

   َوُيعاِقَب الظّالِِميَن.
5  لَِكي َيخاَفَك َوَيتَِّقيَك الَبَشُر ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل  

   طالَما ُوِجَدْت َشمٌس َوكاَن َقَمٌر!
6  َولَِيُكِن الَمِلُك َكالنََّدى َعَلى ُعْشِب الَحقِل.  

أْرِض.    َوَكالَمَطِر النّاِزِل َعَلى ال�
نساُن الُمسَتِقيُم ِفي َحياتِِه، 7  لَِيزَدِهِر ال�إ  

أَبِد.    َولَِيزَدِهْر َسل�ُمُه اإلَى ال�
8  لَِيمَتدَّ ُمْلُكُه ِمَن الَبحِر اإلَى الَبحِر،  

أْرِض.    َوِمَن النَّْهِر اإلَى اأقاِصي ال�
حراِء، 9  لَِيْنَحِن لَُه اأعداُؤُه، ُسكّاُن الصَّ  

   َولَيلَحُسوا تُراَب َقَدَميِه.
واِحِل بَِهدايا، 10  لَِياأتِِه ُملُوُك َتْرِشيَش َوالسَّ  

ْم لَُه ُملُوُك َشبا َوَسباَأ َضِريَبًة.    َولُِيَقدِّ
11  لَِيْنَحِن ُخُضوعاً لَُه كُلُّ الُملُوِك،  

ُعوِب.    َولَِتخِدْمُه كُلُّ الشُّ
َُّه ُينِقُذ الَمساِكيَن َوالُمحتاِجيَن  أن 12  ل�  

الُمسَتِغيِثيَن،
   الَِّذيَن ل� ُمنِقَذ لَُهْم.

13  َعَلى الَمساِكيَن َوالبائِِسيَن َيَتَحنَُّن الَمِلُك،  
   َوُيَخلُِّص َحياَة العاِجِزيَن الُمحتاِجيَن.
14  ِمَن الَمكائِِد الَخِبيَثِة َوالَبطِش َيفِدي   

نُُفوَسُهْم.
   َفَحياتُُهْم َثِميَنٌة لََديِه.

15  لَيَت ُعمَر الَمِلِك َيُطوُل َوَيُكوَن َذَهُب َشبا   
ِمْن نَِصيِبِه.

   لَيَت النّاَس ُيَصلُّوَن ل�أجِلِه َوُيباِركُونَُه دائِماً.
16  لَيَت ُحُقوَل الُحُبوِب تَُغطِّي ُرُؤوَس الِجباِل!  

   لَيَت َثَمَرها َيكُبُر َكاأْرِز لُبناَن،
   َوَيطلُُع ِمَن الُمُدِن َكالُعشِب ِفي الُحُقوِل.

أَبِد، 17  لَْيَت اْسَمُه َيُدوُم اإلَى ال�  
مِس.    َوَيْعِرفُُه كُلُّ َمْن ُهَو َتحَت الشَّ

ُأَمَم بِاْسِمِه َتَتباَرُك،    لَيَت ال�
   َوَيطلُُبوَن لَُه الَبَرَكَة.
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18  لَِيَتباَرِك اهلُل،  
   اإلَُه اإْسرائِيَل

   الَِّذي َوحَدُه َيصَنُع الَعجائَِب!
أَبِد، 19  لَِيَتباَرِك اْسُمُه الَمِجيُد اإلَى ال�  

أْرِض.    َولَْيمل�أْ َمْجُدُه كُلَّ ال�
   اآِميَن ثُمَّ اآِميَن.

ى. 20بَِهذا َتنَتِهي َصَلواُت داُوَد ْبِن َيسَّ

الجزُء الّثالُث )المزامير 73–89(

َمزُموٌر ل�آساف.73 

ْسرائِيَل،    صالٌِح ُهَو اهلُل ل�إ
واِفِع. أنِقياِء الُقلُوِب َوالدَّ    ل�

2  لَِكنِّي ِكْدُت اأِزلُّ  
   َواأَتَوقَُّف َعِن اتِّباِعِه.

ِّي َراأيُت حاَل ال�أشراِر الَحَسِن، أن 3  ل�  
   َوِغرُت ِمْن اُأولَِئَك النّاِس الُمَتَغطِرِسيَن.
4  َفما ِمْن األٍَم ُيْزِعُجُهْم َطواَل َحياتِِهْم،  

ُتُهْم ُممتاَزٌة.    َوِصحَّ
5  ل� ُيضَطرُّوَن اإلَى الِكفاِح َكَبِقيَِّة النّاِس،  

   َول� ُيشاِركُونَُهْم ِضيقاتِِهْم.
6  َولَِهذا َيعِرُضوَن ِكبِرياَءُهْم َكِقل�َدٍة،  
ونَُه َحولَُهْم.    َوَقساَوَتُهْم َكِرداٍء َيلُفُّ

7  ُيِريُدوَن الَمِزيَد دائِماً َوَيْحُصلُوَن َعَلْيِه.  
   َودائِماً ُيَدبُِّروَن الَمكائَِد لِلُحُصوِل َعَليِه.

رِّ ُيَخطُِّطوَن. 8  بِالنّاِس َيسَتهِزئُوَن َولِلشَّ  
آَخِريَن.    َوِمْن َعليائِِهْم َيرُسُموَن ُطُرقاً لُِظلِم ال�

ثُوَن َوَكاأنَُّهْم اآلَِهٌة. 9  َيَتَحدَّ  
   10  أ لَِذلَِك، َحتَّى َشعُب اهلِل

   َيلَجاُأ اإلَْيِهْم َطَلباً لِلَعوِن،
   َوَيقَبُل كُلَّ ما َيُقولُونَُه.

أ 10:73 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.

11  َيُقوُل اُأولَِئَك الُمَتَكبُِّروَن:  
  » ل� َيعِرُف اهلُل ما نَحُن نَفَعلُُه.«

12  ها اُأولَِئَك اأشراٌر،  
   لَِكنَُّهْم اأغِنياٌء َوَيزداُدوَن ِغنًى!

13  َفِلماذا اأَظلُّ ُمخِلصاً هلِل؟  
   َولِماذا اُأبِقي نَفِسي طاِهَرًة؟

14  لِماذا اُأعانِي الَوقَت كُلَُّه؟  
   َولِماذا اأحَتِمُل التَّاأنِيَب كُلَّ َصباٍح؟

َث َهَكذا، 15  لَِكْن لَْو َقرَّرُت اأْن اأَتَحدَّ  
   لَُكنُت َقْد ُخْنُت َشعَبَك.

ُأُموَر، 16  جاِهداً حاَولُت اأْن اأفَهَم َهِذِه ال�  
.    لَِكنَّ َفهَمها َصعٌب َكِثيراً َعَليَّ

17  اسَتْصَعْبُت َفهَمها اإلَى اأْن َدَخْلُت َهيَكَلَك.  
   ِعنَدئٍِذ َفِهمُت اأِخيراً!

18  اأنَت َوَضعَتُهْم يا اهلُل ِفي َوضٍع َخِطٍر!  
   َواأعَدْدَتُهْم لُِسُقوِطِهْم.

19  َوذاَت َيوٍم َسَيسُقُطوَن ُدوَن سابِِق اإنذاٍر.  
   اأهواٌل َسُتِصيُبُهْم َفَينَتِهي اأمُرُهْم!

20  َسَيُكوُن َهُؤل�ِء يا َربُّ  
حِو!    َكُحلٍم نَنساُه ِعنَد الصَّ

   َسَيُكونُوَن ُمرِعِبيَن
   َكالُوُحوِش لَِكْن ِفي َكوابِيِسنا.

21  ِعنَدما َحِزنُت َوانَزَعْجُت  
أغِبياِء ال�أشراِر.    َواأنا اُأَفكُِّر ِفي اُأولَِئَك ال�

22  كُنُت َغِبّياً َحّقاً ِعنَدَك،  
   َغِبّياً َكالثَّوِر!

واِم َمَعَك! 23  لَِكنَِّني َبِقيُت َعَلى الدَّ  
   َواأنَت تُمِسُك بَِيِدي.
24  بَِنصائِِحَك َتُقوُدنِي.  

   َواإلَى الَمجِد َسَتاأُخُذنِي.
ماِء ِسواَك، 25  لَيَس لِي ِفي السَّ  

أْرِض َغيَرَك.    َول� اُأِريُد َعَلى ال�
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26  َقْد َيضُعُف َجَسِدي َوَعقِلي،  
تِي    لَِكنَّ اهلَل ُهَو قُوَّ

أَبِد! ِتي اإلَى ال�    َوَهَو ِحصَّ
27  لَِكنَّ الَبِعيِديَن َعنَك َسُيباُدوَن.  
   َوَسُتهِلُك َغيَر الُمخِلِصيَن لََك.

28  اأّما اأنا َفَيِطيُب لِي قُرُبَك.  
   ِفي الرَّبِّ اإللَِه َوَضعُت ثَِقِتي،

   َوَساأخِبُر بُِكلِّ َصنائِِعَك!

آساف.74  قصيدة لِ�

   لِماذا اأَدْرَت َظهَرَك يا اهلُل لَنا َهِذِه الَفتَرَة 
الطَِّويَلَة؟

   لِماذا اتََّقَد َغَضُبَك َعَلى َرِعيَِّتَك؟
2  اْذكُِر النّاَس الَِّذيَن اشَتَريَتُهْم ُمنُذ الَقِديِم!  

   اْذكُِر النّاَس الَِّذيَن َفَديَتُهْم َوامَتَلكَتُهْم!
   اْذكُْر َجَبَل ِصْهَيْوَن. َحيُث تسُكُن!

آثاِر الَقِديَمِة. 3  َفامِش َعبَر ال�  
. وُّ    َوارِجْع اإلَى الَهيَكِل الَِّذي َحطََّمُه الَعدُّ

وُّ َصيحاِت الَحرِب ِفي َمكاِن  4  اأطَلَق الَعدُّ  
اجِتماِعَك الُمَقدَِّس.

   َوَرَفُعوا اأعل�َمُهْم َعل�َمًة َعَلى انِتصاِرِهْم.
5  َضَرُبوُه ِمثَل َحطّاٍب َيرَفُع ِمعَولَُه  

َجيراِت الَكِثيَفَة بَِفاأٍْس.    لَِيقَطَع الشُّ
ألواَح الَخَشِبيََّة الَمنُقوَشَة آَن ُيَحطُِّموَن ال� 6  َوال�  

   بِالَبلطاِت َوالَمعاِوِل.
أْرِض، وُه بِال� 7  اأحَرقُوا َهيَكَلَك َوَسوُّ  

   َوَدنَُّسوا َمْسَكَن اْسِمَك.
أنُفِسِهْم، »لَِنْسَحْقُهْم َجِميعاً.« 8  قالُوا لِ�  

   َوَحَرقُوا كُلَّ َمعابِِد اهلِل.

9  ل� نََرى اإشاراِت نِيرانِنا.  
   ما عاَد ُهناَك اأنِبياُء!

   َول� نَدِري ما الَِّذي َيحُدُث!
وُّ َيهَزاُأ بَِك؟ 10  يا اهلُل، َحتَّى َمَتى َسَيَظلُّ الَعدُّ  

أَبِد َسَيَظلُّ ُيِهيُنَك؟    َهْل اإلَى ال�
َتَك؟ 11  لِماذا َحَجزَت قُوَّ  

   اَأْظِهْرها َوَحطِّْمُهْم َجِميعاً!
12  َمِلِكي ُهَو اهلُل ُمنُذ الَقِديِم!  

   ُيَخلُِّص َشعَبُه َوَيْنُصُرُهْم ِفي اأْرِضِه!
تَِك َشَطْرَت الَبحَر ال�أحَمَر. 13  بُِقوَّ  

   َسَحقَت َراأَس ُوُحوِش الَبحِر الَجّباَرِة.
مَت َراأَس لَوياثاَن، أ 14  َهشَّ  

أْرِض.    َواأطَعْمَت َجَسَدُه لِلنّاِس َولُِوُحوِش ال�
أوِدَيَة َتفيُض َوَتجِري، 15  اأنَت َتجَعُل الَينابِيَع َوال�  

أنهاَر الُمنَدِفَعَة. ُف ال�    َوتَُجفِّ

16  النَّهاُر َواللَّيُل لََك ِكل�ُهما.  
مَس.    اأنَت َخَلقَت الَقَمَر َوالشَّ

أْرِض. 17  اأنَت َوَضعَت كُلَّ الُحُدوِد َعَلى ال�  
تاَء! يَف َوالشِّ    َوَشكَّلَت الصَّ
، وِّ 18  اْذكُْر يا اهلُل اسِتهزاَء الَعدُّ  

أْحَمُق اسَمَك. عُب ال�    َوَكيَف َيلَعُن الشَّ
19  ل� َتَدِع الُوُحوَش َتقُتْل َيماَمَتَك،  

أَبِد.    ل� َتنَس َشعَبَك الِمسِكيَن اإلَى ال�
20  اْذكُْر َعهَدَك َمَعنا َواحِمنا!  

   ُهناَك ُعنٌف َوُظْلٌم ِفي كُلِّ زاِوَيٍة ُمظِلَمٍة ِفي 
اأْرِضنا!

21  ل� َتدِع الَمسُحوِقيَن َيُعوُدوَن خائِِبيَن.  
   َبْل َدِع الَمساِكيَن َوالُمحتاِجيَن ُيَسبُِّحوا 

اْسَمَك!
22  َهّيا يا اهلُل، حاِرْب َحرَبَك.  

   اذكُْر َتْعِييَر َهُؤل�ِء الَحمَقى لََك ُطوَل الَيوِم.
23  ل� َتْنَس َصْيحاِت اأعدائَِك،  

   َوَصَخَب الَِّذيَن َيُقوُموَن َعَليَك دائِماً.
  » لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.«

أ 14:74 وحوش البحر . . . َلِوياثان. ال�أغَلُب اأنَّها حيواناٌت 

ُيِصيُب  كُلِّ دضماٍر  وراَء  اأنَّها  النّاُس  َظنَّ  القِديمِة،  الُخرافاِت  ِمَن 
أْرَض. َفالَمعَنى ُهنا ُيَبّيُن سيادَة اهلِل الُمطَلَقة. ال�
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َقِصيَدُة َمزُموٍر ل�آساَف.75 

   نَُسبُِّحَك يا اهلُل، نَُسبُِّحَك.
   َقِريٌب اأنَت.

   النّاُس ُيْخِبُروَن َعْن اأْعمالَِك الَعِجيَبِة.

2  َيُقوُل اهلُل:  
  » ِحيَن اأعِقُد الَمحَكَمَة،

نْصاِف اأقِضي! نِّي بِال�إ    َفاإ
أْرُض َوُسكّانُها، 3  َقْد َترَتِجُف ال�  

ِسل�هْ أ    لَِكنِّي اُأَثبِّتها َواأدَعُم اأساساتِها.  

وا َعِن التََّكبُِّر. ِريَن بِاأْن َيُكفُّ 4 » اأنا اأَمْرُت الُمَتَكبِّ  
وا َعِن التَّباِهي     َواأُمْرُت ال�أشراَر بِاأْن َيُكفُّ

تِِهْم. بُِقوَّ
تُِكْم. وا اهلَل بُِقوَّ › ل� َتَتَحدُّ  5  
   َوبَِعجَرَفٍة ل� َتَتَكلَُّموا.‹«

رِق اأْو ِمَن  نساِن ل� َتاأتِي ِمَن الشَّ َة ال�إ أنَّ قُوَّ 6  لِ�  
الَغرِب

حراِء الَجَبِليَِّة.    اأْو ِمَن الصَّ
7  لَِكنَّ اهلَل القاِضي  

   ُهَو الَِّذي ُيِذلُّ َوَيرَفُع!
8  ِفي َيِد اهلِل َكاأٌس َمملُوَءٌة  

.    نَِبيذاً اأحَمَر َممُزوجاً بُِسمٍّ
   َوَسَيسُكُب ِمْن َكاأِسِه،

أْرِض َحتَّى الثُّمالَِة.    َوَسَيشَرُبها اأشراُر ال�
9  اأّما اأنا َفاأحِكي الِحكاَيَة دائِماً.  

لَِه َيْعُقوَب.    اأشُدو َتسِبيحاً ل�إ
10  َيُقوُل اهلُل:  

َة ال�أشراِر، ُر قُوَّ   » َساُأَكسِّ
أبراَر.«    َوَساأنُصُر ال�

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:75 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

»لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« َعَلى اآل�ٍت َوَتِريٍَّة، اُأنُشوَدٌة 76 

آساَف. لِ�

   اهلُل َشِهيٌر ِفي َيُهوذا،
   َواْسُمُه َعِظيٌم ِفي اإْسرائِيَل.

2  ِفي سالِيَم ب َخْيَمُتُه،  
   َوَعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َمسَكُنُه.
هاَم الُملَتِهَبَة، َر السِّ 3  ُهناَك َكسَّ  

ِسل�هْ ج    َوالتُُّروَس َوُسُيوَف الَحرِب.  

4  كُنَت َبِهّياً َوَمِجيداً  
باِل الَِّتي ُذبَِح َعَليها َكِثيُروَن.    َعَلى ِسلِسَلِة الجِّ

أقِوياُء َوُهْم نائُِموَن. 5  نُِهَب الُجُنوُد ال�  
   َولَْم َيْقَو اأَحٌد ِمْن اأْصحاِب الَباأِس

   َعَلى اأْن َيرَفَع َيداً.
6  َيسُقُط الِحصاُن َوراِكُبُه َكما لَْو كانُوا نِياماً  

   ِعنَدما َتنَتِهُرُهْم يا اإلََه َيْعُقوَب.
7  اأّما اأنَْت َفَمُهوٌب!  

   لَيَس َمْن َيسَتِطيُع اأْن َيْصُمَد اأماَم َغَضِبَك 
ِديِد. الشَّ

ماِء اأعَلنَت ُحكَمَك. 8  ِمَن السَّ  
أْرُض َصَمَتْت َخوفاً    ال�

9  ِعنَدما قاَم اهلُل  
   لُِيصِدَر ُحكماً َوَيحِمَي الَمساِكيَن،

أْرِض.    َوالُوَدعاَء ِفي ال�
10  َحتَّى َغَضُب النّاِس  

   ُيمِكُن اأْن َيجِلَب الَمِديَح لََك.
ٍة. د    َوالنّاُجوَن ُيْصِبُحوَن اأْكَثَر قُوَّ

ُأَمُم الُمِحيَطُة! 11  اَأحِضُروا ِجزَيَتُكْم اأيَُّتها ال�  
   اأنِذُروا نُُذوراً َواَأوفُوها إللَِهكُْم،

ب 2:76 ساليم. اسٌم اآخُر لَِمديَنِة القدس يعني »سل�م.«

ج 3:76 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك   .10 إَلى  األعداد من 7  د 10:76 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.



مزمور 6113:78

لَِه الواِجِب التَّوِقيِر!    ال�إ
12  ُيْرِعُب اهلُل القاَدَة الِعظاَم.  
أْرِض َيخُشونَُه.    َوُملُوُك ال�

آساَف.77  لِقائِِد الُمَرنِِّمين، لَِيُدوثُوَن. أ َمزُموٌر لِ�

   اُأناِدي اهلَل َواأصُرُخ طالِباً الَعوَن.
!    اُأناِدي اهلَل، َفَلَعلَُّه ُيصِغي اإلَيَّ

. يِق لََجاأُت اإلَى الرَّبِّ 2  ِفي َوقِت الضِّ  
ل�ِة َطواَل اللَّيِل.    َمَددُت َيَديَّ لِلصَّ

   اأرفُُض اأْن اأَتَعزَّى.
3  اُأَفكُِّر بِاهلِل َوَيبَداُأ اأنِيِني.  

ُل بِِه لَِكنَّ ُروِحي َتَتضاَيُق!    اَأَتاأمَّ
4  اأْمَسكَت ِجفَنيَّ لَِئّل� اأناَم.  

   َتضاَيقُت َكِثيراً َولَْم اأَتَكلَّْم.
أيّاِم الماِضيِة، 5  َفكَّرُت ِفي ال�  

ِنيَن الَقِديَمِة.    بِالسِّ
6  َواأَخْذُت اُناِجي َقلِبي ِفي اللَّيِل.  

   َفكَّْرُت َكِثيراً َوَفتَّْشُت ُروِحَي َعْن َجواٍب.
أَبِد اأداَر لَنا الرَّبُّ َظهَرُه؟ 7  اأاإلَى ال�  

   األَْن نَحَظى بِِرضاُه اأَبداً؟
أَبِد َرحَمُتُه؟ 8  َهْل َذَهَبْت اإلَى ال�  

أَبِد َسَيبَقى صاِمتاً!    اأاإلَى ال�
9  َهْل نَِسَي َكيَف ُيشِفُق؟  

ِسل�هْ ب    اأْم اأنَّ َغَضَبُه اأغَلَق َعَلى َمَحبَِّتِه؟  

10  قُْلُت لَِنفِسي:  
  » ما ُيحِزنُِني ُهَو اأنَّ الَقِديَر لَْم َيُعْد ُيظِهُر 

َتُه!« قُوَّ
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11  اأَتَذكَُّر اأعماَل ياه ج الَعِظيَمَة!  
   اأتَذكَُّر ال�أعماَل الَعِجيَبَة الَِّتي َصَنْعَتها َقِديماً!

ُل كُلَّ اأعمالَِك. 12  َفَبَداأُت اأَتاأمَّ  
   َوَبَداأُت اأَتَفكَُّر ِفي كُلِّ اأفعالَِك!

َسٌة يا اهلُل. 13  ُطُرقَُك ُمَقدَّ  
   َوما ِمْن اإلٍَه َعِظيٍم َكاهلِل.

لَُه الَِّذي َيفَعُل الَعجائَِب َحّقاً. 14  اأنَت ال�إ  
َتَك! ُعوِب قُوَّ    اأظَهْرَت لِلشُّ
تَِك َخلَّصَت َشعَبَك، 15  بُِقوَّ  

ِسل�ْه    نَسَل َيْعُقوَب َوُيوُسَف.  

16  َراآَك ماُء الَبحِر يا اهلُل،  
   َراآَك الماُء َفارَتَجَف َخوفاً.

   َحتَّى ِمياُه الُمِحيِط اضَطَرَبْت.
17  َجَرى الماُء ِمَن الُغُيوِم الَكِثيَفِة،  

حاِب َزمَجَر الرَّعُد،    َوِمَن السَّ
   َوِمنها َوَمَضْت ِسهاُم الَبرِق.

أمواِج. 18  َجَرى َصوتَُك الُمرِعُد َفوَق ال�  
   َواأضاَء الَبرُق الَمْسُكونََة.

أْرُض اهَتزَّْت َوارَتَجَفْت!    َوال�
19  ِفي الَبحِر َمَشيَت، َوالُمِحيَط َعَبرَت،  

   لَِكنََّك لَْم َتتُرْك اآثاراً لَِقَدَميَك!
20  قُدَت َشعَبَك َكالِخراِف  

   َعَلى َيَديِّ ُموَسى َوهاُروَن.

قصيدة ل�آساَف78 

   اسَتِمْع يا َشعِبي لَِتعِليِمي.
   افَتُحوا اآذانَُكْم اإلَى َكل�ِمي.

2  َساأفَتُح َفِمي بَِمَثٍل.  
   َوَساأنِطُق بِاألغاٍز َقِديَمٍة.

َة َونَْعِرفُها َجيِّداً، 3  َسِمْعنا الِقصَّ  
   َوَقْد اأْخَبَرنا اآباُؤنا بِها.

ج 11:77 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.« انظر »اأْسماء 

اهلل« في مقدمة الكتاب.
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4  لَْن نُخِفيها َعِن اأول�ِدنا،  
آتِي    َبْل َسُنَخبُِّر الِجيَل ال�

   بِاأعماِل اهلِل الَمِجيَدِة
   َوَعجائِِبِه الَِّتي َصَنَعها!

5  َقَطَع َعهداً َمَع َيْعُقوَب.  
   َوَضَع َشِريَعًة ِفي اإْسرائِيَل.

أبنائِِهْم.    اأَمَر اآباَءنا بِاأْن ُيَعلُِّموها لِ�
آتَِيُة بَِهذا الَعْهِد. أْجياُل ال� 6  لَِكي َتْعِرَف ال�  

   ِفي كُلِّ ِجيٍل ُيولَُد اأبناٌء،
أبنائِِهْم.    َيْكَبُروَن َوَينُقلُوَن الِقَصَص لِ�

7  َيَضُعوَن َمِصيَرُهْم ِفي َيِد اهلِل.  
   ل� َيْنَسْوَن اأعمالَُه الَعِجيَبَة،

   َوَيتَِّبُعوَن َوصاياُه.
داً، 8  لَْن َيُكونُوا َكاآبائِِهْم ِجيل�ً ُمَتَمرِّ  

   ِجيل�ً لَْم ُيَكرِّْس هلِل نَفَسُه،
خل�َص هلِل.    َولَْم َيَتَعلَِّم ال�إ

9  ارَتدَّ َبُنو اأْفرايَِم ِفي الَمعَرَكِة،  
هاِم ِفي َيْوِم الَحْرِب.    ارتِداَد السِّ

10  لَْم َيحَفُظوا َعهَدُهْم َمَع اهلِل.  
   َوَرَفُضوا اأْن َيتَبُعوا َوَصاياُه.

11  نَُسوا اأعمالَُه الَقِويََّة الَعِجيَبَة،  
   َوُمْعِجزاتِِه الَِّتي اأراُهْم اإيّاها.

12  َصَنَع َهِذِه ال�أعماَل الَعِجيَبَة اأماَم اآبائِِهْم  
   ِفي ُحُقوِل ُصوَعَن ِفي ِمْصَر.

13  َشَطَر الَبحَر ال�أحَمَر َوقاَدُهْم َعبَرُه،  
ٌم َكَجَبٍل َعَلى جانَِبْيِهْم.    َوالماُء ُمَكوَّ

حاَبِة نَهاراً، 14  ثُمَّ َهداُهْم بِالسَّ  
   َوبُِنوِر النّاِر لَيل�ً.

حراِء، خَرَة ِفي الصَّ 15  َشَطَر الصَّ  
   َفانَدَفَع الماُء َكما ِمْن بِئٍر َعِظيَمٍة.
خَرِة، 16  َفَتَدفََّق َجْدَوُل الماُء ِمَن الصَّ  

   َوَجَرى َكَنهٍر.

ُدوَن َعَلى الَعِليِّ 17  لَِكنَُّهْم َظلُّوا ُيخِطُئوَن َوَيَتَمرَّ  
أْرِض الّجاَفِة.    ِفي تِلَك ال�

18  ثُمَّ َعَزُموا َعَلى امِتحاِن اهلِل،  
ْشباِع َشِهيَِّتِهْم.    َفَطَلُبوا َطعاماً ل�إ

19  َتَكلَُّموا َعَلى اهلِل َوقالُوا:  
حراِء؟   » اأَيسَتِطيُع اهلُل اأْن ُيِعدَّ لَنا مائَِدًة ِفي الصَّ

خَرَة، 20  ها اإنَُّه َضَرَب الصَّ  
   َفَتَدفََّق الماُء َوَمل�أ الِودياَن.

ِفَر لَحماً لَِشعِبِه؟«    لَِكْن َهْل َيسَتِطيُع اأْن ُيوَّ
21  لَِذلَِك، ِحيَن َسِمَع اهلُل، امَتل�َأ َغَضباً.  

   اْشَتَعَلْت ناٌر َعَلى َيعُقوَب.
   َوازداَد َغَضُبُه َعَلى اإْسرائِيَل.

َُّهْم لَْم ُيْؤِمُنوا بِاهلِل، أن 22  لِ�  
   َولَْم َيِثُقوا بَِخل�ِصِه.

ُحَب ِمْن َفْوُق، 23  ثُمَّ اأَمَر اهلُل السُّ  
ماواُت.    َوانَفَتَحِت السَّ

24  َفاأمَطَر َعَليِهْم َمنّاً لَِياأكُلُوا.  
ماِء.    اأعطاُهْم ُخبَز السَّ

25  اأَكَل اُأولَِئَك الَبَشُر ُخبَز الَمل�ئَِكِة.  
شباِعِهْم.    اأرَسَل اإلَْيِهْم َطعاماً ل�إ

ماِء، 26  اأثاَر اهلُل ِرياحاً َشرِقيًَّة ِمَن السَّ  
   َوساَق ِرياَح الَجُنوِب َحيُث ُيِريُد.

27  اأمَطَرْت َعَليِهْم اأيّاماً اأسراباً ِمَن الطُُّيوِر  
   بَِعَدِد الرَّمِل َوالُغباِر.

28  َسَقَطِت الطُُّيوُر ِفي َوَسِط ُمَعسَكِرِهْم  
   َحوَل ِخياِمِهْم.

29  اأَكلُوا َكِثيراً َوَشِبُعوا،  
   اأْعطاُهْم ما اْشَتُهوُه.

30  لَْم َيضُبُطوا َشِهيََّتُهْم.  
   اأَكلُوها َفوراً ُدوَن َطْبٍخ َولَْم َيْشُكُروا اهلَل.

31  َفَنَزَل َغَضُب اهلِل َعَليِهْم،  
ًة،    َوَقَتَل َحتَّى اأوَفَرُهْم ِصحَّ

   َواأَذلَّ َحتَّى ِخيَرَة ُجُنوِد اإْسرائِيَل.
32  َوُرْغَم َهذا كُلِِّه، َظلُّوا ُيخِطُئوَن،  

   َولَْم ُيؤِمُنوا بِاأعمالِِه الَعِجيَبِة.
33  بِالُبطل�ِن انَتَهْت اأيّاُمُهْم،  

   َوبِالَخوِف َوالِ�رتِعاِد َسَنواتُُهْم.
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34  كُلَّما َقَتَل اهلُل َبعضاً ِمنُهْم لََجاأْت اإلَيِه   
َبِقيَُّتُهْم.

   بَِلهَفٍة كانُوا َيُعوُدوَن اإلَيِه َوَينَتِظُرونَُه.
35  َوكانُوا َيَتَذكَُّروَن اأنَّ اهلَل ُهَو َصخَرتُُهْم،  

   َواأنَّ اهلَل الَعِليَّ ُهَو الَِّذي َيفِديُهْم.
36  حاَولُوا اأْن َيْخَدُعوُه بَِكل�ِمِهْم،  

   َكَذُبوا َعَليِه بِاألِسَنِتِهْم.
37  لَْم َتُكْن قُلُوُبُهْم صاِدَقًة نَحَوُه،  

   َولَْم ُيخِلُصوا لَِعهِدِه.
38  لَِكنَّ اهلَل َغَفَر َذنَبُهْم ل�أجِل َمَحبَِّتِه  

   َولَْم ُيهِلْكُهْم.
ٍة ًة َبْعَد َمرَّ اَأ َغَضَبُه َمرَّ    َهَكذا َهدَّ

   َوَرَفَض اأْن ُيَهيَِّج َغيَظُه.
يِح 39  لَْم َيْنَس اهلُل اأنَُّهْم َكالرِّ  

   الَِّتي َتُمرُّ َفل� َتُعوُد.
حراِء. ُدوا َعَليِه ِفي الصَّ 40  َكِثيراً ما َتَمرَّ  
أراِضي القاِحَلِة.    َواأحَزنُوُه ِفي تِلَك ال�

وَس  ٍة امَتَحُنوا َواأحَزنُوا قُدُّ ًة َبْعَد َمرَّ 41  َوَمرَّ  
اإْسرائِيَل.

َتُه 42  لَْم َيَتَذكَُّروا قُوَّ  
يِق.    ِحيَن اأنَقَذُهْم ِمَن الضِّ

43  لَْم َيَتَذكَُّروا اأنَُّه اأراُهْم  
   اآياٍت َوَعجائَِب ِفي ُحُقوِل ُصوَعَن.

أنهاِر، َل الماَء اإلَى َدٍم ِفي ال� 44  َحوَّ  
ْرِب ِمْن     َفَلْم َيَتَمكَِّن الِمصِريُّوَن ِمَن الشُّ

َجداِولِِهْم.
باَب َفَنَهَشُهْم، 45  اأرَسَل الذُّ  

َرْتُهْم.    َوالَضفاِدَع َفَدمَّ
46  اأرَسَل الَجناِدَب َوالَجراَد  

   لَِياأكَُل َمحاِصيَلُهْم الَِّتي َتِعُبوا ِفيها.
47  َقَضى َعَلى كُُروِمِهْم بِالَبَرِد،  
ِقيِع. ْيِزِهْم بِالصَّ    َوَعَلى ُجمَّ

48  َقَتَل َحَيواناتِِهْم بَِحّباِت الَبَرِد،  
واِعِق.    َوقُطَعانَُهْم بِالصَّ

49  اأظَهَر َغَضَبُه لِلِمْصِريِّيَن،  

ماِر َعَليِهْم.    َواأرَسَل َمل�ئَِكَة الدَّ
50  اأطَلَق لَِغَضِبِه الَعناَن،  

   َفَلْم َيْمَنِع الَموَت َعْنُهْم،
   َواأسَلَمُهْم لِلَوباِء.

51  َصَرَع كُلَّ بِكٍر لِلَمصِريِّيَن،  
ِة ِفي َمساِكِن نَسِل حاَم.    اأهَلَك َبواِدَر الُقوَّ

52  َوساَق َشعَبُه َكما َيُسوُق الّراِعي َغَنَمُه،  
ْحراِء َكَقطيٍع.    َقاَدُهْم في الصَّ

أماِن قاَدُهْم! 53  اإلَى ال�  
   لَْم َيخُشوا اأْعداَءُهْم،

أنَّ اهلَل اأغَرَقُهْم ِفي الَبحِر ال�أحَمِر.    لِ�
54  ثُمَّ قاَدُهْم اإلَى َحدِّ َجَبِلِه الُمَقدَِّس،  

   الَجَبِل الَِّذي َشكََّلُه بَِيِميِنِه.
ِة  أْرِض الُممَتدَّ ُعوَب ِمَن ال� 55  ثُمَّ َطَرَد الشُّ  

اأماَمُهْم.
أْرِض، َتُهْم ِمَن ال� ّص لَُهْم ِحصَّ    َوَخصَّ

   ُمسِكناً َقبائِِل اإْسرائِيَل ِفي َمساِكِن اأعدائِِهْم.
56  لَِكنَّ َبِني اإْسرائِيَل َعُصوُه دائِماً َوامَتَحُنوا اهلَل   

، الَعِليَّ
   َولَْم َيحَفُظوا َشهاداتِِه.

ٍة ُمَتَقلَِّبٍة ِفي الطََّيراِن، 57  َكِسهاٍم ُمرَتدَّ  
وا َوَهَجُروُه َكاآبائِِهْم.    ارَتدُّ

58  اأغَضُبوُه بَِمعابِِدِهِم العالَِيِة،  
   َواأثاُروا َسَخَطُه بِاأصناِمِهْم.

59  َسِمَع اهلُل َهذا َفَغِضَب،  
   َوَرَفَض اإْسرائِيَل َرفضاً.

َسَة ِفي ِشيلُوَه، 60  َهَدَم الَخيَمَة الُمَقدَّ  
   َحيُث كاَن َيسُكُن َبيَن النّاِس.
61  َسلََّم ُصنُدوَق َعهِدِه لِلُغَرباِء،  

تِِه َوَمجِدِه.    َرْمَز قُوَّ
62  َغِضَب َعَلى َشعِبِه،  

يِف.    َوَعيََّنُهْم لِلَموِت بِالسَّ
بِيَن، 63  الَتَهَمِت النّاُر الُجُنوَد الُمَدرَّ  

   َوما َغنَِّت الَعذاَرى اأغانَِي الَفَرِح!
يِف. 64  َسَقَط الَكَهَنُة بِالسَّ  
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أراِمُل ِمَن الُبكاِء َعَلْيِهْم.    َولَْم َتَتَمكَِّن ال�
65  َفانَتَفَض الرَّبُّ َكُمقاتٍِل َيصُحو ِمَن الَخمِر.  

ُهْم اإلَى الَوراِء، وُّ َوَردَّ 66  َضَرَب الَعدُّ  
أَبِد.    َفاأَذلَُّهْم اإلَى ال�

67  ثُمَّ َرَفَض اهلُل َخيَمَة ُيوُسَف،  
   َولَْم َيْخَتْر َقِبيَلَة اأْفرايَِم.

68  اختاَر َعِشيَرَة َيُهوذا لِْلُمْلِك،  
   َوَجَبَل ِصْهَيْوَن الَِّذي اختاَرُه َموِقعاً لَِهيَكِلِه.

69  َبَنى َمْقِدَسُه ِكالِجباِل،  
أَبِد. أْرِض لَِيُدوَم اإلَى ال� َخ اأساَسُه َكال�    َوَرسَّ

70  اْختاَر داُوَد خاِدَمُه،  
   َواأَخَذُه ِمْن َحظائِِر الَغَنِم.

71  َوَبْعَد اأْن َرَفَعُه اأَخَذُه  
   لَِيرَعى َيْعُقوَب َشعَبُه َواإْسرائِيَل ُمقَتناُه.

72  َفقاَدُهْم داُوُد بَِقلٍب نَِقيٍّ  
   َوِحكَمٍة باِرَعٍة.

آساَف.79  َمزُموٌر لِ�

   جاَءْت ُشُعوٌب يا اهلُل لُِتقاتَِل َشعَبَك،
   َوَدنَُّسوا َهيَكَلَك الُمَقدََّس،

   َواأحالُوا الُقدَس َكوَمًة ِمَن الَخراِب.
2  َتَركُوا ُجَثَث ُخّداِمَك لَِتاأكَُلها الطُُّيوُر   

الكاِسَرُة.
   َوَتَركُوا لَحَم اأتِقيائَِك لِلُوُحوِش الُمفَتِرَسِة.

3  اأراقُوا َدَم َشعِبَك َحوَل الُقدِس  
   ُدوَن اأْن َيدِفُنوا ِمنُهْم اأَحداً.
4  ِصرنا َمنُبوِذيَن ِمْن ِجيرانِنا،  
   َواُأضُحوَكًة لَِمْن ُهْم َحولَنا.

5  َحتَّى َمَتى َتَظلُّ غاِضباً َعَلينا يا اهلُل؟  
   َهْل َسَيَظلُّ َسَخُطَك َعَلينا ُمتَِّقداً َكالنّاِر اإلَى 

أَبِد؟ ال�
ُعوِب الَِّتي ل�  6  اسُكْب َغَضَبَك َعَلى الشُّ  

َتْعِرفَُك،
   َوَعَلى الَممالِِك الَِّتي ل� َتْلَجاُأ اإلَيَك.

َُّهْم ُهُم الَِّذيَن اأهَلُكوا َيْعُقوَب، أن 7  افَعْل َهذا لِ�  
ُبوا اأْرَضُهْم!    َوَخرَّ

8  ل� َتْذكُْر اآثاَمنا الّسابَِقَة!  
   َبْل اَأْظِهْر َرحَمَتَك،

ٍة! َّنا بِل� َحوٍل َول� قُوَّ أن    لِ�
لَُه الَِّذي ُيَخلُِّصنا، 9  اأيُّها ال�إ  

   اأِعنّا ِمْن اأجِل َكراَمِة اْسِمَك!
   اأنِقْذنا َواْمُح َخطايانا، ِمْن اأجِل َخْيِر اْسِمَك!

ُعوَب َتُقوُل لَنا: 10  لِماذا َتتُرُك الشُّ  
  » اأيَن اإلَُهُكْم؟«

ُعوَب َتَرى انِتقاَمَك    لَيَت َهِذِه الشُّ
   لَِدِم ُخّداِمَك الَمسُفوِك.

11  لَيَتَك َتسَمُع اأنّاِت ال�أسَرى.  
تَِك َوتُنِقُذ الَمحُكوَم     لَيَتَك تُظِهُر َعِظيَم قُوَّ

َعَليِهْم بِالَمْوِت.
12  َولَيَتَك َتِكيُل َعَلى ِجيرانِنا َسبَعَة اأضعاٍف  

   ِمْن َذلَِك الِ�حِتقاِر الَِّذي اأظَهُروُه لََك، يا 
! َربُّ

13  ِعنَدئٍِذ َسَنْحَمُدَك نَحُن َشعَبَك َوِخراَف   
َمْرعاَك،
أَبِد.    اإلَى ال�

   َوِمن ِجيٍل اإلَى ِجيٍل َسُنَرنُِّم بَِتسِبيِحَك!

آساف.80  نابِِق، َمزُموٌر لِ� لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى لَْحِن الزَّ

   يا راِعَي اإْسرائِيَل، يا َمْن َتُقوُد َشعَب
   ُيوُسَف َكالِخراِف، اْسَمْعِني!

   اظَهْر يا َمْن َتجِلُس َعَلى َمل�ئَِكِة الكاُروبِْيِم.
َتَك اأماَم َشعِبَك اأْفرايَِم َوَبْنياِمْيَن  2  اَأْيِقْظ قُوَّ  

ى، َوَمَنسَّ
   َواخُرْج اأماَمنا َوَخلِّْصنا َوانُْصْرنا.

3  اسَتِجْب لَنا يا اهلُل،  
   َواعِطْف َعَلينا، َواأنِقذنا.

4  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  
   َحتَّى َمَتى َسَتَظلُّ غاِضباً،
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   َفل� َتسَتِمُع اإلَى َصَلواِت َشعِبَك؟
ُموِع، 5  اأطَعمَتُهْم ُخبَز الدُّ  

   َوَجَعلَتُهْم َيشَرُبوَن ُدُموعاً َكِثيَرًة.
6  َجَعْلَتنا نَبُدو َكِثيِري الِخصاِم اأماَم ِجيرانِنا،  

   َواأعداُؤنا َيْسَخُروَن بِنا.
لَُه الَقِديُر، 7  اسَتِجْب لَنا اأيُّها ال�إ  

   اْعِطْف َعَلينا َفَنخلَُص.

8  اأخَرجَت الَكرَمَة ِمْن ِمصَر.  
   اْقَتَلْعَت الُغَرباَء َوَزَرْعَتها.

َة ِمْن اأجِلها، 9  نََزْعَت ال�أعشاَب الّضارَّ  
أْرَض.    اأطَلْقَت ُجُذوَرها َفَمل�أِت الَكرَمُة ال�

10  َغطَِّت الِجباَل،  
   اأوراقُها َظلََّلْت َحتَّى اأْرَز اهلِل ِفي لُبناَن

ِت الَكرَمُة ُغُصونَها اإلَى الَبحِر َغرباً، 11  َمدَّ  
   َواإلَى نَهِر الُفراِت َشرقاً.

12  َفِلماذا َهَدْمَت ُسوَر الِحماَيِة َحوَل الَكرِم،  
   لَِيْلَتِقَط ِمْنُه كُلُّ َمْن َيُمرُّ بِِه؟

َيُة َتُدوُسُه، 13  الَخناِزيُر الَبرِّ  
   َوالُوُحوُش الكاِسَرُة َتلَتِهُمُه.

لَُه الَقِديُر، ُعْد! 14  اأيُّها ال�إ  
ماِء َوانُظْر ما َحلَّ بَِكْرِمَك.    َتَطلَّْع ِمَن السَّ

   َتعاَل َواْرَع تِْلَك الَكْرَمَة!
15  انُظْر اإلَى ما َزَرْعَتُه بَِيِميِنَك،  

ْرِع الَغضِّ أ الَِّذي اأَقْمَتُه.    َواإلَى الزَّ
16  َكالُقماَمِة احَتَرَقِت الَكرَمُة.  

عُب ِحيَن انَتَهْرَتُهْم.    َهَلَك الشَّ

17  ُمدَّ َيَدَك اإلَى َمْن اأْحَبْبَتُه،  
ْدَتُه لََك. نْساِن الَِّذي َشدَّ    اإلَى ال�إ

18  ِعنَدئٍِذ لَْن نَرَتدَّ َعنَك  
   َسُتحِيينا َفَنْدُعَو باْسِمَك َونَْعُبُدَك.

ْرع الَغض. حرفياً »ال�بن.« أ 15:80 الزَّ

19  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، اأِعْدنا اإلَْيَك.  
   اْعِطْف َعَلينا َفَنخلَُص.

»لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« بُِمصاَحَبِة الَجتِّيَّة. َمزُموٌر 81 

آساف. لِ�

تِنا،    َدُعونا نَُرنُِّم هلِل قُوَّ
لَِه َيْعُقوَب!    اْهِتُفوا ل�إ

2  ُدقُّوا الُموِسيَقى،  
   اضِرُبوا َعَلى الدُّفِّ َوالُعوِد الَجِميِل َوالِقيثاِر!

هِر، ِل الشَّ 3  انُفُخوا الُبوَق ِعنَد اأوَّ  
   َوِعنَد اكِتماِل الَبدِر اإيذاناً بَِبدِء ِعيِدنا 

الُمَقدَِّس.
4  َوَهِذِه َفِريَضٌة َعَلى اإْسرائِيَل،  

   اإنَّها َوِصيٌَّة اأْعطاها اهلُل لَِيعُقوَب.
5  َهذا ُجزٌء ِمَن َعهِد اهلِل  

   لَّما غاَدُروا ِمصَر.
   َسِمْعُت َصوتاً بِلَُغٍة لَْم اأْعِرْفها َيُقوُل:

6 » اأَزحُت الِعبَء َعْن َكِتِفِه،  
لََّة ِمْن َيَديِه.    َوالسَّ

7  ِحيَن كُنَت ِفي ِضيٍق اسَتنَجدَت بِي.  
   َفاأَجبُتَك ِسّراً بِالرَّعِد.

ِسل�هْ ب    امَتَحْنُتَك ِعْنَد ِمياِه َمِريَبَة.«  

8 » اسَتِمْع اإلَيَّ يا َشعِبي!  
، َساأْقَطُع َمَعَك َعهداً.    اإْن اسَتَمعَت اإلَيَّ

9  ل� َيُكْن ِفي َوَسِطُكْم اآلَِهٌة َغِريَبٌة.  
لٍَه َغِريٍب ل� َتْنَحُنوا.    َول�إ

10  اأنا إلَُهكُْم الَِّذي اأخَرَجُكْم ِمْن ِمصَر.  
   افَتْح َفَمَك َواأنا اأمل�ُأُه.

11 » لَِكنَّ َشعِبي لَْم َيسَمْع لَِصوتِي.  
   اإْسرائِيُل لَْم َيُكْن ُيِريُدنِي.

ب 7:81 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.



616 مزمور 12:81

12  لَِهذا َساأتُركُُهْم لِِعناِدِهْم،  
   َفَيفَعلُوَن ما َيحلُو لَُهْم.

، 13  لَيَت َشعِبي َيسَتِمُع اإلَيَّ  
   لَيَت اإْسرائِيَل َيمِشي ِفي الطَِّريِق الَِّتي اُأِريُدها 

لَُه.
َِّني ِعنَدئٍِذ َساُأسِرُع اإلَى اإخضاِع اأعدائِِهْم، أن 14  لِ�  

   َواُأعاِقُب ُخُصوَمُهْم.
15  الَِّذيَن َيكَرُهوَن اهلَل َسَينَكِمُشوَن اأماَمُه،  

أَبِد.    َوَدماُرُهْم َسَيُكوُن اإلَى ال�
16  اأّما اأنا َفَساُأطِعُمُكْم َقمحاً َكِثيراً.  

خَرِة.«    َوَساُأشِبُعُكْم َعَسل�ً ِمَن الصَّ

آساف.82  َمزُموٌر لِ�

   َوَقَف اهلُل قاِضياً َبيَن الَمل�ئَِكِة ِفي الَمجَمِع 
. لَِهيِّ ال�إ

فُوَن الَعدالََة؟ 2 » َحتَّى َمَتى تَُحرِّ  
ِسل�هْ أ    َحتَّى َمَتى ل� تُحاِسُبوَن ال�أشراَر؟«  

َعفاِء. نصاِف لِلَيتاَمى َوالضُّ 3 » احُكُموا بِال�إ  
   داِفُعوا َعِن الُمْعَدِميَن َوالُبَؤساِء.
4  اأنِقُذوا الَمساِكيَن َوالعاِجِزيَن!  

   َخلُِّصوُهْم ِمَن ال�أشراِر!

5 » لَيَس ِعنَدُهْم ِعلٌم َول� َفْهٌم.  
    ِفي الظُّلَمِة َيمُشوَن َوالعالَُم َحولَُهْم 

َيَتهاَوى!
6  اأنا قُْلُت اإنَُّكْم اآلَِهٌة.  
.    كُلُُّكْم اأبناُء الَعِليِّ

7  لَِكنَُّكْم كُلَُّكْم َسَتُموتُوَن َكَبِقيَِّة الَبَشِر.  
   َوَسَتسُقُطوَن كُلُُّكْم َكما َسَقَط الُحكّاُم 

الّسابُِقوَن.«

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 2:82 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

أْرِض، 8  قُْم يا اهلُل َواْحُكْم َعَلى ال�  
ُأَمِم ِهَي لََك!    َفُكلُّ ال�

   نَِشيٌد. َمزُموٌر ل�آساف.

آساف.83  َمزُموٌر لِ�

   ل� َتْبَق صاِمتاً يا اهلُل،
   ل� َتهداأْ َول� َتسُكْت يا اهلُل.

2  اأعداُؤَك الَِّذيَن ُيبِغُضونََك ُمَتَغطِرُسوَن،  
   ُيَقْعِقُعوَن بُِسُيوِفِهْم.

3  َيجَتِمُعوَن َمعاً َوُيَخطُِّطوَن  
   لُِمحاَرَبِة َشعِبَك الغالِي.

أْرِض، 4  َيُقولُوَن: »لَِنمَسْحُهْم ِمْن َعَلى َوجِه ال�  
   َفل� َيَتَذكََّر اأَحٌد ِفيما َبْعُد اْسَم اإْسرائِيَل.«

5  َتاآَمَر َهُؤل�ِء َصّفاً واِحداً،  
َك.    َوَتعاَهُدوا ِضدَّ

ْسماِعيِليِّيَن َوالُمواآبِيِّيَن  6  َوُهْم َقبائُِل اأُدوَم َوال�إ  
َوالهاَجِريِّيَن

ونِيُّوَن 7  َوُسكّاُن ُجِبيَل َوالَعمُّ  
   َوَعمالِيُق َوالَفَلسِطيِّوَن َوُسكّاُن ُصوَر.

وُر انَضمَّ اإلَْيِهْم، 8  َحتَّى اأشُّ  
ِسل�هْ ب    َوصاَر ِذراعاً لَِنسِل لُوَط!  

9  افَعْل بِِهْم َكما َفَعْلَت بِِمْدياَن َوِسيَسرا  
   َويابِيَن ِعنَد واِدي ِقيُشوَن.

10  قُِتلُوا ِفي َعيِن ُدوٍر،  
أْرِض ُجَثثُُهْم. َنْت َعَلى ال�    َوَتَعفَّ

11  افَعْل بِقاَدتِِهْم َكما َفعلَت بُِغراٍب َوِذئٍْب،  
   افَعْل بِقاَدتِِهْم َكما َفَعْلَت بَِزَبَح َوَصْلُمنّاَع.

12  قاَل َهُؤل�ِء:  
  » لَِنسَتوِل َعَلى َشعِب اهلِل.«

يُح  13  اعِصْف بِِهْم يا اإلَِهي َكما َتعِصُف الرِّ  

ب 8:83 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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. بُِغباِر الَقْمِح َوالَقشِّ
14  َكْن َكناٍر ِفي غاَبٍة،  

   َكَحِريٍق هائٍِل َيلَتِهُم التِّل�َل.
ْبُهْم َواأْرِعْبُهْم بَِزوابِِعَك َوَعواِصِفَك. 15  َتَعقَّ  

16  بِالِخزيِّ َغطِّ ُوُجوَهُهْم  
   لَِكي َيطلُُبوَك يا اهلُل.

أَبِد، 17  لَيَتُهْم َيْخَزْوَن َوُيَذلُّوَن اإلَى ال�  
   لَيَتُهْم َيْخُزوَن َوَيهِلُكوَن!

18  ِعنَدئٍِذ َسَيعَلُموَن اأنََّك اأنَت يهوه أ  
أْرِض!    َوحَدَك اهلُل الَعِليُّ َعَلى كُلِّ ال�

أول�ِد 84  »لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« بُِمصاَحَبِة الَجتِّيَِّة. َمزُموٌر ل�

قُوَرح.

   ما اأرَوَع َهيَكَلَك اأيُّها اإللَُه الَقِديُر!
2  اأتُوُق َواأشتاُق اإلَى اأْن اأكُوَن ِفي ساَحِة َبيِت   

اهلِل.

. لَِه الَحيِّ    َيهِتُف َعقِلي َوَجَسِدي َفَرحاً بِال�إ
3  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، يا اإلَِهي َوَمِلِكي،  

   َحتَّى الَعصاِفيُر َوَجَدْت لَها َبيتاً ُهنا َعَلى 
الَجَبِل الُمَقدَِّس،

ُنونُواُت َمكاناً ل�أعشاِشها،    َوالسُّ
   َمكاناً تَُربِّي ِفيِه ِصغاَرها قُْرَب َمْذَبِحَك.

4  َهِنيئاً لَِمْن َيسُكُنوَن َبيَتَك،  
ِسل�هْ ب َُّهْم ُيَسبُِّحوَن بَِحمِدَك!   أن    لِ�

تُُهْم 5  َهِنيئاً لَِمْن ِمنَك قُوَّ  
وا َطِريَقُهْم اإلَى َهيَكِلَك    َعَزُموا َعَلى اأْن َيُشقٌّ

6  َيعُبُروَن واِدي الُبكاِء،  
   جاِعِليَن بَِرَك ِمياِه الَخِريِف َمصَدَر مائِِهْم.

7  ِمْن َبلَدٍة اإلَى َبلَدٍة َيرَتِحلُوَن  
   لَِيْمثُلُوا ِفي َحْضَرِة اهلِل َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن.

أ 18:83 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 4:84 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 8(

8  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، اْسَمْع َصل�تِي!  
ِسل�ْه    اأْصِغ اإلَيَّ يا اإلََه َيْعُقوَب.  

9  يا اهلُل احِم حاِمينا الَمِلَك،  
   َواْحُرْس َمِلَكَك الُمختاَر.

10  َيوٌم واِحٌد ِفي ساَحِة َهيَكِلَك  
   َخيٌر ِمْن األِف َيوٍم ِفي اأيِّ َمكاٍن اآَخَر!

   اُأَفِضلُّ اأْن اأِقَف َبّواباً ِفي َبيِت اإلَِهي
يِر. رِّ    َعَلى اأْن اأسُكَن ِفي َبيِت الشِّ

11  اهلُل  َشمِسي َوتُرِسي.  
   ُيعِطيني َمجداً َوَكراَمًة.

   ل� َيمَنُع اهلُل َشيئاً صالِحاً
   َعِن الَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي َطهاَرٍة.

12  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  
   َهِنيئاً لَِمْن َيتَِّكُل َعَليَك.

أول�ِد قُوَرح.85  »لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« َمزُموٌر ل�

   ارَض يا اهلُل َعْن َبَلِدَك،
أْرِض.    َواأرِجْع َمنِفيِّي َيْعُقوَب اإلَى َهِذِه ال�

2  انَزْع اإثَم َشعِبَك!  
ِسل�هْ ج    امُح َجميَع َخطاياُهْم!  

3  كُفَّ َعْن َغَضِبَك!  
   ارِجْع َعْن َسَخِطَك َعَلينا!

4  يا اهلُل ُمَخلَِّصنا، اأْرِجْعنا اإلَْيَك،  
   َوكُفَّ َعْن َغَضِبَك َعَلينا.

أَبِد غاِضباً ِمنّا؟ 5  َهْل َسَتبَقى اإلَى ال�  
   َهْل َسُتِديُم َغَضَبَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل؟

6  ُعْد اإلَينا َواأْحِينا  
   لَِكي َيفَرَح بَِك َشعُبَك!

7  اأِرنا يا اهلُل َرْحَمَتَك!  
   َخلِّصنا!

ج 2:85 ِسالْه. كلمةٌ تظهُر في كتاِب المزاميرِ وكتاِب َحَبُقوَق. وهي على 

ال�أغلِب اإشارةٌ للمرنّميَن اأِو العازِفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر الطبقة.
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8  َساأْسَمُع ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َسل�ٌم لَِشعِبِه َواأتِقيائِِه!

   لَِذلَِك ل� َينَبغي اأْن َيرِجُعوا اإلَى ُطُرِقِهِم 
الَحمقاِء.«

9  َوَسُينِقُذ اأيضاً َعْن َقِريٍب خائِِفيِه.  
   َفَنحيا بَِكراَمٍة َعَلى اأْرِضنا.

10  الرَّْحَمُة َوالَحقُّ َتل�َقيا.  
ل�ُم َتعانَقا!    الِبرُّ َوالسَّ

أْرِض َسَيْنُبُت الَحقُّ، 11  ِمَن ال�  
ماِء َسَينِزُل الِبرُّ.    َوِمَن السَّ
12  اهلُل نَفُسُه َسُيعِطينا َخيراً،  
   َواأْرُضنا َسُتعِطي َثَمَرها.

13  الِبرُّ اأماَمُه َسَيِسيُر،  
ُد الطَِّريَق.    َولُِخُطواتِِه َسُيَمهِّ

َصل�ٌة لِداُود.86 

   اأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك يا اهلُل!
   اأِجبِني، َفاأنا بائٌِس َوِمسِكيٌن.
ِّي اأتَِّقيَك، أن 2  اْحُرْس نَفِسي لِ�  

   اأنِقذنِي َفاأنا اأتَِّكُل َعَليَك َواأنَت اإلَِهي.
، 3  ارَحْمِني يا َربُّ  

   َفاأنا اأْسَتْنِجُد بَِك َطواَل الَيوِم.
ْح يا اهلُل نَفَس َعبِدَك، 4  َفرِّ  

ِّي َوَضعُت َحياتِي َبيَن َيَديَك. أن    لِ�
، 5  َفاأنَت صالٌِح يا َربُّ  

   َوَغّفاٌر َوَمملُوٌء َمَحبًَّة لُِكلِّ الَِّذيَن َيدُعونََك!
6  اسَتِمْع يا اهلُل اإلَى َصل�تِي.  

   اْسَمْع ِطلباتِي!
7  ِفي ِضيقاتِي اأدُعوَك  

يِني. ََّك تَُنجِّ أن    ل�
8  يا َربُّ ما ِمْن اإلٍَه اآَخَر ِمثَلَك!  
   َوما ِمْن اأَحٍد َيفَعُل ما َتفَعُل!

ُعوِب، ، اأنَت َصَنعَت كُلَّ الشُّ 9  يا َربُّ  
   َوكُلُُّهْم اإلَيَك َسَياأتُوَن َوَيُنوُحوَن اأماَمَك

   َوُيكِرُموَن اْسَمَك.
10  َفاأنَت َعِظيٌم َوصانُِع الَعجائِِب.  

   اأنَت َوحَدَك اهلُل!
أحيا ِفي اأمانَِتَك. 11  َعلِّمِني يا اهلُل ُطُرَقَك لِ�  

   َركِّْز ِكيانِي كُلَُّه َعَلى َتوِقيِر اْسِمَك.
12  ِمْن كُلِّ ِكيانِي اُأَسبُِّحَك يا إلَِهي،  

أَبِد َساُأْكِرُم اْسَمَك!    َواإلَى ال�
أنَّ َرْحَمَتَك لَِي َعِظيَمٌة، 13  ل�  

ََّك ِمَن الَموِت َخلَّصَت َحياتِي! أن    َولِ�
. 14  يا اهلُل، َهَجَم َبعُض الُمَتَغطِرِسيَن َعَليَّ  

   ِعصاَبُة قُساٍة َيسُعوَن اإلَى َموتِي،
   َوُهْم ل� َيتَُّقونََك.

لٌَه َرُحوٌم َوُمنِعٌم، 15  اأّما اأنَت يا َربُّ َفاإ  
   َبِطيُئ الَغَضِب،

أمانَِة.    ُمسِرٌع اإلَى الرَّحَمِة َوال�
16  َفانَتِبْه لِي َوارَحْمِني.  

َتَك،    اأعِطِني اأنا َعبَدَك قُوَّ
   َواأنِقِذ اْبَن اأَمِتَك.

17  اأعِطِني َعل�َمًة َعَلى َصل�ِحَك يا اهلُل!  
   َفَيراها اأعدائِي َفَيخُزوَن.

   ِعنَدئٍِذ َسَيعِرفُوَن اأنََّك يا اهلُل اأَعنَتِني 
يَتِني! َوَعزَّ

أول�ِد قُوَرَح، اُأنُشوَدة.87  َمزُموٌر ل�

   َوَضَع اهلُل اأساَسها ِفي ِسلِسَلِة الِجباِل 
َسِة. الُمَقدَّ

2  َيِحبُّ اهلُل َبّواباِت ِصْهَيْوَن،  
   اأكَثَر ِمْن كُلِّ ُمُدِن اإسرائِيَل ال�ُأخَرى.

3  يا َمِديَنَة اهلِل،  
ِسل�هْ أ    َيُقُوُل ِفيِك النّاُس اأشياَء َبِديَعًة.  

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  أ 3:87 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 6(
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ُأَمِم الَِّتي  4  اأْذكُُر ِمصَر أ َوبابَِل ِمْن َبيِن ال�  
َتعِرفُِني.

   اأْذكُُر الَِّذيَن ُولُِدوا ِفي ِفَلسِطيَن َوُصوَر 
َوكُوَش.

5  َهذا َوذاَك َيُقول�ِن اإنَُّهما ُولِدا ِفي    
ِصْهَيْوَن،

.    الَمِديَنِة الَِّتي َبناها اهلُل الَعِليُّ
6  ِعنَد اهلِل ِسِجّل�ٌت لَِشعِبِه،  

ِسل�ْه    َفَيعِرُف اأيَن ُولَِد كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم.  

7  َسَيرقُُصوَن َوُيَغنُّوَن َوَيُقولُوَن:  
  » ِمْن ِصْهَيْوَن َتاأتِي كُلُّ الَخيراِت.«

أول�ِد قُوَرح. لِلقائِِد َعَلى لَْحِن 88  َقِصيَدٌة َمزُموِريٌَّة ل�

. ْزراحيِّ »َمَرٍض األِيٍم.« قصيدة لَِهْيماِن ال�إ

لَُه الَِّذي ُيَخلُِّصِني.    يا اهلُل، اأنَت ال�إ
   َدَعوتَُك نَهاراً َولَيل�ً.

2  اقَبْل َصل�تِي،  
   َواإلَى ِطلَبِتي اأِمْل اُأُذنََك.

3  اأَخَذْت نَفِسي نَِصيَبها الكاِمَل ِمَن   
الَمصائِِب.

   َوها َحياتِي َتْقَتِرُب ِمَن الهاِوَيِة!
4  اأنا َكالنّاِزلِيَن اإلَى الَقبِر،  
َتُه.    َكُمحاِرٍب َفَقَد قُوَّ

5  اْبَحْث َعنِّي َبيَن ال�أمواِت،  
َدِة ِفي الَقبِر،    َبيَن الُجَثِث الُمَمدَّ
   الَِّذيَن انَقَطْعَت َعْن َتَذكُِّرِهْم،

   َوانَقَطُعوا َعنَك َوَعْن َمحَضِرَك.
6  َوَضَعِني اهلُل ِفي اأعَمِق ُحفَرٍة،  

   َمحُبوساً ِفي ُظلَمِة الَقبِر.

أ 4:87 مصر. َحرِفّياً »َرَهب.« َوُهَو اسُم تِنِّيٌن اأْو َحَيواٌن َبحرٌي 

العاَدِة  ِفي  َوُهَو  البحِر.  عَلى  ُيسيطُر  اأنَُّه  َيظنُّوَن  النّاُس  كاَن  َضخٌم 
رِّ َول�أعداِء اهلل، َوَقْد ُعِرَفْت ِمصُر بَِهذا ال�سِم. )انظر كتاَب  رمٌز للشَّ

اإشعياء 7:30(

7  بَِغَضِبَك َغطَّيَتِني  
ِسل�هْ ب    َوبِاأمواِج ِضيقاتَِك اآلَْمَتِني.  

8  اأصِدقائِي َيَتَجنَُّبونَِني بَِسَبِب ما َفَعْلَتُه بِي.  
   َوَكَمنُبوٍذ ُيعاِملُونَِني.

   َمحُبوٌس اأنا َول� اأسَتِطيُع الُخُروَج!
9  َعيناَي تُؤلِمانِِني ِمَن الُبكاِء بَِسَبِب األَِمي!  

   اأبِسُط ِذراَعيَّ كُلَّ َيوٍم
   اإلَيَك يا اهلُل!

10  اأاأنَْت تُجِري َعجائَِب لِلَموَتى؟  
ِسل�ْه    اأَتُقوُم ال�أشباُح ِمَن الَقبِر لُِتَسبَِّحَك؟  

11  َهْل ُيخِبُر الَموَتى ِمَن الُقُبوِر بَِمَحبَِّتَك،  
ثُوَن َعْن اأمانَِتَك ِفي َمْوِضِع     َوَهْل َيَتَحدَّ

الَهل�ِك؟ ج
ُث الَموَتى ِفي عالَِم الظُّلَمِة 12  ل� ُيَحدِّ  

   بَِعجائِِبَك َواأعمالَِك الّصالَِحِة.
13  اأّما اأنا يا اهلُل، َفاأْصُرُخ اإلَيَك  
   ُمَصلِّياً كُلَّ َصباٍح قُّداَمَك!

14  لِماذا َتَركَتِني يا اهلُل؟  
   لِماذا َحَجْبَت َوْجَهَك َعنِّي؟

15  َضِعيٌف َوَسِقيٌم اأنا ُمنُذ َشبابِي.  
   احَتَملُت اأنا البائُِس َغَضَبَك.

16  اكَتَسَحِني َغَضُبَك،  
   َوكاَد الرُّعُب ِمنَك َيقَتِلُع َحياتي.

ألَُم َطواَل  17  َكَموجاٍت ُمَتل�ِحَقٍة َيغُمُرنِي ال�  
الَيوِم.

   َتضِرُبِني ِمْن كُلِّ جانٍِب َمعاً.
18  َعْن كُلِّ َصِديٍق َوَحِبيٍب َفَصلَتِني.  

   َوالظُّلَمُة ِهَي َرِفيِقي الَوِحيُد!

ب 7:88 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 10(

ج 11:88 َمْوِضع الَهالك. حرفياً »اأبّدُّون« َوُهَو اسٌم من اأسماِء 

»الهاِوَية.« )انظر كتاب ُرؤيا يوحنا 11:9(



620 مزمور 1:89

أزراِحّي.89  أْيثاَن ال� قصيدة ل�

واِم    َساأَتَغنَّى َعَلى الدَّ
   بَِرحَمِتَك يا اهلُل.

   َوَساُأخِبُر بِِلسانِي َعْن اأمانَِتَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!
2  َكما قُْلُت:  

أَبِد،   » َرحَمُتَك ِهَي اإلَى ال�
ماواِت.    ِمثُل السَّ

ماواِت.«    َواإخل�ُصَك ثابٌِت َكالسَّ

3  اأنَت قُْلَت: »َقَطْعُت َعهداً َمَع ُمختاِري،  
   َحَلْفُت لِخاِدِمي داُوَد:

أَبِد َساُأبِقي نَسَلَك، › اإلَى ال�  4  
ِسل�هْ أ    َوَساُأَثبُِّت َعرَشَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.‹«  

ماواُت َسُتَسبُِّحَك َعَلى َعجائِِبَك يا اهلُل! 5  السَّ  
ِسيَن َعَلى اأمانَِتَك.    َوَجماَعُة الُمَقدَّ

ماِء ُيعاِدُل اهلَل؟ 6  َمْن ِفي السَّ  
آلَِهِة ال�ُأخَرى ُيقاَرُن ِباهلِل؟    اأْو َمْن َبيَن ال�
ِسيَن، 7  َمهاَبُة اهلِل ِهَي ِفي اجِتماِع الُمَقدَّ  

   ُهَو اأعَظُم َواأرَهُب ِمْن كُلِّ الُمِحيطيَن بِِه.
8  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  

   َمْن ِمثلَُك َجّباٌر يا اهلُل؟
   اأمانَُتَك َكِثيَرٌة ِجّداً!

، 9  َتحُكُم الَبحَر الَقِويَّ  
أمواَج العاتَِيَة. ُئ ال�    َوتَُهدِّ
10  اأنَت َسَحقَت َرَهَب، ب  

   بِِذراِعَك الَقِويَِّة َبعَثرَت اأعداَءَك.
أْرُض َوكُلُّ َشيٍء َعَليها لََك. ماواُت َوال� 11  السَّ  

   اأنَت َخَلقَتها كُلَّها!

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:89 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 37، 45(

ب 10:89 َرَهب. تِنِّيٌن اأْو َحَيواٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن النّاُس َيظنُّوَن 

رِّ َول�أعداِء اهلل. اأنَُّه ُيسيطُر عَلى البحِر. َوُهَو ِفي العاَدِة رمٌز للشَّ

ماَل َوالَجُنوَب! 12  اأنَت َخَلقَت الشَّ  
   َجَبُل تاُبوَر َوَجَبُل َحرُموَن ُيَغنِّياِن َفَرحاً ِعنَد 

ْذكِر اْسِمَك!
13  َقِويٌَّة ِهَي ِذراُعَك!  
   َيُدَك َمل�أى قُدَرًة!

   َوَيِميُنَك َمرفُوَعٌة بِالنَّصِر!
ل�ِح َوالَعدِل قائٌِم! 14  َعرُشَك َعَلى الصَّ  
أمانَُة َيِسيراِن اأماَمَك! خل�ُص َوال�    ال�إ

15  َهِنيئاً يا اهلُل لَِمْن ُيَميُِّزوَن ُبوَق َدعَوتَِك اإلَى   
ال�جِتماِع لِلِعباَدِة،

   الَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي نُوِر ُحُضوِرَك!
16  َطواَل الَيوِم َيبَتِهُجوَن بَِتسِبيِح اْسِمَك.  

   َواأعمالَُك الّصالَِحُة َترَفُعُهْم.
تُُهُم الَعِجيَبُة! 17  َفاأنَت قُوَّ  

ُدوَن!    َوِحيَنما َتشاُء َيَتَمجَّ
18  ل�أنَّ حاِمينا َياأتِي ِمْن ِعنِد اهلِل،  

وِس اإسرائِيَل!    َمِلُكنا ُهَو ِمْن ِعنِد قُدُّ
ُأَمناَء ِفي ُرؤيا َوقُلَت: 19  َولَِهذا َكلَّمَت اأتباَعَك ال�  

ًة لُِمحاِرٍب.   » اأْعَطْيُت َعْوناً َوقُوَّ
ِة النّاِس!    َرَفْعُت شابّاً ِمْن َبيِن عامَّ

20  َوَجدُت خاِدِمي داُوَد،  
   َوَمَسْحُتُه بَِزيِتَي الُمَقدَِّس.

21  َيِدي َسَتسِنُدُه.  
ُدُه!    َوِذراِعي َسُتَشدِّ

، 22  لَْن َيغِلَبُه َعُدوٌّ  
يٌر.    َولَْن َيقَوى َعَليِه ِشرِّ

23  َساأسَحُق ُخُصوَمُه اأماَمُه.  
   َوَساأهِزُم ُمبِغِضيِه.

24  اأمانَِتي َونِعَمِتي ُيل�ِزمانِِه،  
   َوبِاسِمَي َسَيرَفُع َراأَسُه ُمنَتِصراً.

أنهاِر َساأُمدُّ َسيَطَرَتُه. 25  َعَلى الَبحِر َوال�  
26  َسَيُقوُل لِي:  

› اأنَت اأبِي َواإلَِهي،   
خَرُة الَِّتي تَُخلُِّصِني.‹    اأنَت الصَّ

27  َوَساأجَعلُُه بِْكِرَي،  
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أْرِض!    ال�أعَلى َبيَن ُملُوِك ال�
أَبِد َساأحَفُظ لَُه َمَحبَِّتي 28  اإلَى ال�  

أميَن َمَعُه!    َوَعهِدَي ال�
أَبِد َساُأَثبُِّت نَسَلُه، 29  اإلَى ال�  

ماواِت.    َوُمْلُكُه َسَيُدوُم َدواَم السَّ
30  َقْد َيتُرُك اأبناُؤُه َشِريَعِتي.  
   َول� ُيِطيُعوَن اأحكاِمي.

31  َوَقْد َينَتِهُكوَن ُحرَمَة َمباِدئِي،  
   َول� َيحَفُظوَن اأواِمِري.

32  ِعنَدئٍِذ َساُأحاِسُبُهْم َعَلى َجرائِِمِهْم  
   َواأضِرُبُهْم بَِسَبِب ُذنُوبِِهْم.

33  لَِكنِّي لَْن اأسَحَب َمَحبَِّتي لَُه،  
   َولَْن اأنُقَض اإخل�ِصي لَُه!
34  لَْن اأخِرَق َعهِدي َمَعُه،  

   َولَْن اُأَغيَِّر ما َتَكلَّْمُت بِِه لَُه!
35  اأحِلُف بَِقداَسِتي  

   اإنِّي ل� اأكِذُب َعَلى داُوَد.
أَبِد َسَيُدوُم نَسلُُه! 36  اإلَى ال�  

مِس!    َوَعرُشُه َسَيُدوُم اأماِمي َدواَم الشَّ
أَبِد! 37  َكالَقَمِر َسَيُدوُموَن اإلَى ال�  

ماِء َجِديٌر بِالثَِّقِة!«     َوالّشاِهُد الَِّذي ِفي السَّ
ِسل�ْه  

38  لَِكنََّك َتَركَت الَمِلَك الَِّذي َمَسحَتُه، أ  
   َرَفْضَتُه َوعاَقْبَتُه.

39  َرَفْضَت الَعهَد َمَع خاِدِمَك.  
أْرِض. ْثَت تاَجُه ُملِقياً اإيّاُه َعَلى ال�    لَوَّ
40  َهَدمَت ُسوَر الِحماَيِة َحوَل َمِديَنِتِه.  

   َسَحقَت ِحصَنُه تُراباً.
ِبيِل. 41  َسَلَبُه عابُِرو السَّ  

   َواحَتَقَرُه ِجيرانَُه.
42  َعلَّْيَت َيميَن ُخُصوِمِه،  

كاَن  »مِسيحك.«  َمَسحَتُه. حرفياً  ِذي  الَّ الَمِلَك  أ 38:89 

الملُك ُيمَسُح بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه 
لُه لهذا العمل. )اأيضاً ِفي العدد 50( َواَأهَّ

   َوَفرَّحَت َجميَع اأعداَءُه.
خَرُة َسيَفُه ِفي ِغمِدِه. 43  َوَضَع الصَّ  

ْم ِفي الَمعَرَكِة!    َوَعوناً لَْم ُيَقدِّ
44  اَأنَهْيَت َمجَدُه.  

   اَأَزحَت َعرَشُه ِمْن َمكانِِه،
أْرِض.    َواألَقْيَتُه اإلَى ال�
ْرَت اأيّاَم َشبابِِه، 45  َقصَّ  

ِسل�ْه    َوبِالعاِر َغطَّْيَتُه.  

46  َحتَّى َمَتى يا اهلُل َسُتْخِفي نَْفَسَك؟  
أَبِد َسَيتَِّقُد َكالنّاِر َغَضُبَك؟    اأاإلَى ال�

47  َتذكَّْر اأنَّنا َجِميعاً فانُوَن،  
   َواأنَّ كُلَّ الَبَشِر َكُبخاٍر.

48  ما ِمْن اإنساٍن َيحيا َول� َيَرى الَموَت اأيضاً.  
ِة     ما ِمْن اأَحٍد َيقِدُر اأْن َيحِمَي نَفَسُه ِمْن قُوَّ

الهاِوَيِة.

49  اأيَن يا َربُّ َرْحَمُتَك الَِّتي اأظَهرَتها ِفي   
الِبداَيِة،

   الَِّتي َحَلْفَت بِها بِاإخل�ٍص لِداُوَد؟
50  اْذكُْر يا َربُّ العاَر الَِّذي َيحَتِملُُه ُخّداُمَك.  

   اأِعنِّي َفاُأَعزِّي كُلَّ َهُؤل�ِء النّاِس.
51  اْذكُْر اإهاناِت اأعدائَِك يا اهلُل،  

   الَِّذيَن اأهانُوا الَمِلَك الَِّذي َمَسحَتُه.

أَبِد. 52  باِركُوا اهلَل اإلَى ال�  
   اآِميَن ثُمَّ اآِميَن.

الجزُء الّرابع )المزامير 90–106(

َصل�ٌة لُِموَسى َرُجِل اهلِل.90 

ً واِم َملجاأ    يا َربُّ كُنَت لَنا َعَلى الدَّ
   ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.

2  ِمْن َقبِل ِول�َدِة الِجباِل،  
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أْرُض َوالعالَُم.    ِمْن َقبِل اأْن تُخَلَق ال�
أَبِد، اأنَت اهلُل! أَزِل َواإلَى ال�    ُمنُذ ال�

نساَن اإلَى التُّراِب، 3  اأنَت تُِعيُد ال�إ  
   َولِلَبَشِر َتُقوُل: »ُعوُدوا.«

4  اإنَّ األَف َسَنٍة لََديَك ِهَي َكُمُروِر َيوٍم واِحٍد،  
   َكُجزٍء ِمَن اللَّيِل ِحيَن َيغِلُب النُّعاُس.

5  َتُزوُل َكاأنَّها ُحْلٌم،  
باِح. ُد ِعنَد الصَّ    َكُعْشٍب َيَتَجدَّ

ُد، باِح َينُمو َوَيَتَجدَّ 6  ِفي الصَّ  
   َوَقبَل الَمساِء َييَبُس َوَيذِوي.
7  َهَكذا نَهِلُك ِحيَن َتْغَضُب،  

   َوِحيَن َتْسَخُط نَْرَتِعُب.
8  بُِوُضوٍح َتَرى كُلَّ اآثاِمنا.  

   َوَخطايانا الَخِفيَُّة ل� َتخَفى َعَليَك.
9  كُلُّ َسَنواتِنا َتُمرُّ َتحَت َغَضِبَك،  

   َتُمرُّ َسَنواتُنا َكِفْكَرٍة.
10  نَِعيُش لَِسبِعيَن َسَنٍة َكَتنِهيَدٍة!  

   َواإْن كُنّا اأقِوياَء، َفُربَّما َثمانِيَن.
ألَِم. َنواِت َمِليَئٌة بِالتََّعِب َوال�    َواأغَلُب تِلَك السَّ

   َفجاأًة َتنَتِهي َسَنواتُنا، َونَحُن نَِطيُر!
َة َغَضِبَك؟ 11  َمْن َيعِرُف قُوَّ  

   اأْم َهْل َسَنسَتِطيُع بَِتقوانا اأْن نَتَِّقَي َغَضَبَك؟
12  َعلِّْمنا اأْن نُْحِصَي اأيّاَمنا الَقِليَلَة،  

   لَِكي نَحُصَل َعَلى قُلُوٍب َحِكيَمٍة.
13  َفَمَتى َسَتُعوُد يا اهلُل،  

   َوتَُعزِّي َعِبيَدَك؟
14  اَأْشِبْعنا كُلَّ َصباٍح بَِمَحبَِّتَك،  

   َوَسَنبَتِهُج َونَفَرُح كُلَّ اأيّاِم َحياتِنا.
عاَدِة 15  اَأْعِطنا َسَنواٍت ِمَن السَّ  

يِق! ألَِم َوالضِّ    بَِعَدِد ما اأعَطيَتنا ِمْن َسَنواِت ال�
16  َدْع ُخّداَمَك َونَسَلُهْم َيَروا اأعمالََك الُمِهيَبَة.  

لَِه. 17  َفْلَنعِرْف نِعَمَة الرَّبِّ ال�إ  
   َولُْيدَعْم َوُيَثبَّْت ما نَعَمُل.

   َولَْيَت ما نَفَعلُُه ُيثِمُر.

 91، الّساِكُن َتحَت ِستِر الَعِليِّ
تَُظلِّلُُه ِحماَيُة الَقِديِر.

2  اأقُوُل هلِل الَِّذي اأتَِّكُل َعَليِه:  
  » اأنَت اإلَِهي َوَمْلَجاأِي َوِحصِني!«

3  ِمَن الَفخِّ َسُينِقُذَك.  
أْوبَِئِة.    َسُينِقُذَك ِمَن الُمِصيَبِة َوال�

4  َسَيفِرُد َجناَحيِه َفوَقَك،  
   َوَيَدُعَك َتحَتِمي َتحَت َجناَحيِه.

   َوَسَيُكوُن اإخل�ُصُه ِسياجاً حاِمياً َحولََك!
5  لَْن َتخَشى ِمْن ُرعِب اللَّيِل،  

   َول� ِمْن ِسهاِم الَعُدوِّ الطّائَِرِة ِفي النَّهاِر!
6  لَْن َتخَشى ِمْن َمَرٍض َينَتِشُر ِفي الَخفاِء.  

   َول� ِمْن َوباٍء َيضِرُب ِعنَد الظُّهِر.
7  األٌف ِمْن ُجُنوِد ال�أعاِدي َسَيسُقُطوَن    

َحولََك.
   َوَعْشَرُة اآل�ٍف َسَيسُقُطوَن بَِسيِفَك،

   لَْن ُيؤِذَيَك اأيٌّ ِمنُهْم!
8  اأَجْل، بِاُأمِّ َعيَنيَك َسَتَرى كُلَّ َهذا!  

وَن!    َسَتَرى ال�أشراَر َينالُوَن ما َيسَتِحقُّ
ََّك َجَعْلَت اهلَل َملَجاأَك، أن 9  ل�  

آِمَن.    َوالَعِليَّ َمسَكَنَك ال�
10  لَِهذا ما ِمْن ُمِصيَبٍة َسُتِصيُبَك.  

   َوما ِمْن َوباٍء َسَيدُخُل َمسَكَنَك.
َُّه ُيوِصي َمل�ئَِكَتُه بَِك أن 11  ل�  

   لَِكي َيحُرُسوَك َحيثُما َتذَهُب!
12  َسَيْحِملونََك َعَلى اأياِدْيِهْم،  
   لَِئّل� َترَتِطَم َقَدُمَك بَِحَجٍر.

أفَعى َتُدوُس، أَسِد َوال� 13  َعَلى ال�  
   َوَتَطاُأ الِشبَل َوالتَّنِّيَن!

14  َفَكما َيُقوُل اهلُل:  
  » ُيِحبُِّني، لَِهذا َساُأنِقُذُه!

َُّه َيعَتِرُف باسِمي. أن    َساأرَفُعُه ل�
15  َيسَتنِجُد بِي َفاأْسَتِجيُب.  

يِق اأكُوُن َمَعُه.    ِفي َوقِت الضِّ
ُمُه.    اُأنِقُذُه َواُأَكرِّ
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16  اأعِطيِه ُعمراً َطِويل�ً،  
   َواُأِريِه َخل�ِصي.«

ْبت.92  َمزُموٌر ِشعِريٌّ لِلسَّ

كِر َوالتَّْسِبيِح هلِل،    َحَسٌن ُهَو َتقِديُم الشُّ
.    َوالتََّغنِّي باسِمَك اأيُّها اهلُل الَعِليُّ

2  َحَسٌن اأْن ُيخَبَر بَِمَحبَِّتَك كُلَّ َصباٍح.  
   َوبِاإخل�ِصَك ِفي اللَّيِل.

3  َحَسٌن اأْن َيُكوَن التََّغنِّي َمصُحوباً بَِقيثاَرٍة ذاِت   
َعْشَرِة اأوتاٍر،

   َوَدنَدنَِة الُعوِد.
ََّك َفرَّحَتِني يا اهلُل بِاأعمالَِك. أن 4  ل�  

   َواأنا اأبَتِهُج بِاأعماِل َيَديَك.
5  اأعمالَُك َعِظيَمٌة ِجّداً يا اهلُل،  

   َواأفكاُرَك َتَتجاَوُز الَفهَم.
6  َكِثيراً ما ُيْشِبُه النّاُس الَبهائَِم الَغِبيََّة،  

   ُهْم ل� َيفَهُموَن َشيئاً.
يَِّة، أزهاِر الَبرِّ 7  ُربَّما ُيزِهُر ال�أشراُر َكال�  

رِّ ِفي كُلِّ َمكاٍن،    َوَقْد َينُمو فاِعلُو الشَّ
ُروَن! أَبِد َسُيَدمَّ    لَِكنَُّهْم اإلَى ال�

8  اأّما اأنَت يا اهلُل،  
أَبِد ُمْرَتِفٌع! لَى ال�    َفاإ

9  اأّما اأعداؤَك يا اهلُل َفَسَيهِلُكوَن،  
رِّ َسَيَتَبعَثُروَن.    َوكُلُّ فاِعِلي الشَّ

. أ يَتِني َكَثوٍر َبرِّيٍّ 10  َواأنَت َقوَّ  
   َوسَكْبَت َزيَتَك النَِّقَي َعَلى راأِسي!

11  اأَجْل، َراأيُت ِرجاَل الِعصاباِت َيكُمُنوَن لِي،  
! ُبوَن لِل�نِقضاِض َعَليَّ    َيَتاأهَّ

   َسِمْعُت اُأولَِئَك ال�أشراَر َوُهْم َيَتَسلَّلُوَن لِلُهُجوِم 
! َعَليَّ

». ّي. حرفّياً: »َرَفْعَت َقْرنِي َكَثوٍر َبرِّيٍّ يَتِني َكَثور َبرِّ أ 10:92 َقوَّ

نساُن الّصالُِح، 12  َكَنخَلٍة ُيزِهُر ال�إ  
   َوَكاأْرَزٍة ِفي لُبناَن َسَيعلُو.

13  ُيزِهُر اُأولَِئَك الَمزُروُعوَن ِفي ساَحِة َبيِت اهلِل   
اإلَِهنا!

ثماَر، 14  َحتَّى ِفي َشيُخوَخِتِهْم َسُيواِصلُوَن ال�إ  
   َكاأشجاٍر دائَِمِة الُخضَرِة.

15  لَِكي ُيخِبُروا بِاأنَّ اهلَل اأميٌن،  
   ُهَو َصْخَرتِي، َول� ُظلَم ِفيِه.

اهلُل ُهَو الَمِلُك!93 

َيَتَسرَبُل بِالَمجِد!
!    لَِبَس اهلُل ِرداَءُه الَمَلِكيَّ

ِة!    اكَتَسى بِالُقوَّ
   العالَُم ثابٌِت لَْن َيسُقَط.

2  َعرُشَك ُمنُذ الِقَدِم،  
أَزِل!    َواأنَت ُمنُذ ال�

أنهاُر اأصواَتها. 3  يا اهلُل، َترَفُع ال�  
أمواِج اأكَثَر َفاأكَثَر. ِر ال�    َوَيرَتِفُع َصوُت َتَكسُّ

4  َضِجيُج الُمِحيِط عاٍل ِجّداً.  
   َواأمواُج الَبحِر الُمرَتِطَمُة َقِويٌَّة ِجّداً!

   َولَِكنَّ اهلَل اأعَلى َواأْعَظُم!
5  َوصاياَك يا اهلُل ُيوَثُق بِها.  

َسًة ُطوَل     لَيَت َهيَكَلَك َيُكوُن اأْرضاً ُمَقدَّ
أيّاِم! ال�

اهلُل ُهَو اإلَُه ال�نِتقاِم.94 

َفيا اإلََه ال�نِتقاِم اظَهْر!
أْرِض قُْم، 2  يا قاِضَي ال�  

وَن.    َوعاِقِب الُمَتَغطِرِسيَن بِما َيسَتِحقُّ
3  يا اهلُل، اإلَى َمَتى َيسَرُح اُأولَِئَك ال�أشراُر   

َوَيمَرُحوَن؟
   َحتَّى َمَتى َيْعَملُوَن ما ُيِريُدوَن؟

4  َحتَّى َمَتى َيَظلُّ اُأولَِئَك الُمجِرُموَن بَِحماَسٍة   
ُحوَن! َيَتَبجَّ

5  َسَحُقوا َشعَبَك يا اهلُل!  



624 مزمور 6:94

ونََك!    َواضَطَهُدوا الَِّذيَن َيُخصُّ
أراِمَل َوالُغَرباَء، 6  َيقُتلُوَن ال�  

   َوَيْذَبُحوَن الَيتاَمى!
7  َيُقولُوَن: »اهلُل ل� َيَرى ما نَفَعُل!  

   اإلَُه َيعُقوَب ل� َيدِري.«

لُوا اأيُّها الُبَلهاُء! 8  َتَعقَّ  
   َمَتى َتَتَعلَُّموَن اأيُّها الَحمَقى؟

9  اهلُل الَِّذي َصَنَع اآذانَُكْم،  
   األ� َيسَمُع!

   َوالَِّذي َصَنَع ُعُيونَُكْم،
   األ� َيَرى!

ُأَمَم، ُب ال� 10  اهلُل ُيَؤدِّ  
   َفل� ُبدَّ اأنَُّه َيقِدُر اأْن ُيَوبَِّخُهْم!

   اهلُل ُيَعلُِّم النّاَس ما ل� َيعَلُموَن.
11  َيعَلُم اهلُل ما ُيَفكُِّر بِِه النّاُس.  

   َيعَلُم اأنَُّهْم لَيُسوا ِسَوى ُبخاٍر!

ُبُه يا اهلُل، نساِن الَِّذي تَُؤدِّ 12  َهِنيئاً لِل�إ  
   َوتَُعلُِّمُه َتعالِيَمَك.

يِق ئُُه ِفي َوقِت الضِّ 13  تَُهدِّ  
   اإلَى اأْن َيفِصَل الَموُت َبيَن ال�أشراِر َوَبيَنُه.

14  لَْن َيتُرَك اهلُل َشعَبُه،  
   اأْو َيهُجَر الَِّذيَن لَُه.

نصاُف، ُق ال�إ 15  َسَيُعوُد الَعدُل َوَيَتَحقَّ  
   َوَسَيراُه كُلُّ ُمسَتِقيِمي الَقلِب.

16  َمْن َسَينُصُرنِي َعَلى َهُؤل�ِء ال�أشراِر؟  
   َمْن َسَيَتَصدَّى لَِهُؤل�ِء الُمجِرِميَن؟

17  لَول� اأنَّ اهلَل ُهَو َعونِي،  
   لََسَكَنْت نَفِسي َسِريعاً ِفي اأرِض الَموِت.

، 18  َحتَّى ِعنَدما َظَننُت اأنَّ َقَدِمي َسَتِزلُّ  
   َسَنَدْتِني َمَحبَُّة اهلِل.

19  َقِلقاً كُنُت َوُمضَطِرباً،  
يَتِني َوَفرَّحَتِني.    لَِكنََّك َعزَّ

يِر، رِّ 20  اأنَت ل� َتصَنُع َتحالُفاً َمَع الَمِلِك الشِّ  
ِريَعَة لَِخْلِق الَمتاِعِب.    الَِّذي َيسَتخِدُم الشَّ

21  ُيهاِجُموَن الّصالِِحيَن،  
أبِرياَء َوَيقُتلُونَُهْم!    َوُيِديُنوَن ال�

22  لَِكنَّ اهلَل َسَيُكوُن َمْلَجاأِي الُمرَتِفَع.  
   اإلَِهي َسَيُكوُن ِحصِني الَِّذي األُوُذ بِِه.

23  َعَلى َجرائِِمِهْم َسُيعاِقُبُهْم،  
   َوَعَلى َسيِّئاتِِهْم َسُيَحطُِّمُهْم.

   اهلُل اإلَُهنا َسُيَحطُِّمُهْم!

َهّيا نَُرنُِّم َفَرحاً هلِل.95 
خَرِة الَِّتي  َهّيا نَهِتُف بَِتسابِيَح للصَّ

تَُخلُِّصنا.
2  لَِنقَتِرْب ِمْن َحضَرتِِه بُِشكٍر،  

   َونَْهِتُف لَُه بِالَمزاِميِر.
3  ل�أنَّ يهوه أ اإلٌَه َعِظيٌم،  

آلَِهِة كُلِّها.    ُهَو الَمِلُك َعَلى ال�
أنَّ العالََم لَُه، 4  ل�  

   ِمْن اأعَمِق الُكُهوِف اإلَى اأعَلى ُذَرى الِجباِل!
5  الُمِحيطاُت الَِّتي َصَنَعها َوالقاّراُت الَِّتي   

نَها، َكوَّ
   كُلُّها لَُه!

6  لَِنْنَحِن َونُخِضْع اأنُفَسنا،  
   َونُباِرِك اهلَل الَِّذي َصَنَعنا!

َُّه اإلَُهنا، أن 7  ل�  
عُب الَِّذي يِرعاُه،    َونَحُن الشَّ
   َوالِخراُف الَِّتي َيهِديها بَِيِدِه.

   َفاسَتِمُعوا الَيوَم اإلَى َصوتِِه:
وا قُلُوَبُكْم َكما َفَعْلُتْم ِفي َمِريَبَة، 8 » َول� ًتَقسُّ  
حراِء. َة ِفي الصَّ ْبُتُموُه ِفي َمسَّ    َوِعنَدما َجرَّ

َبِني اآباُؤكُْم َوامَتَحُنونِي، 9  ُهناَك َجرَّ  
   َمَع اأنَُّهْم َراَأْوا اأعمالِي

أ 3:95 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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10  اأرَبِعيَن عاماً  

   َصَبرُت َعَلى َذلَِك الِجيِل.
   اأقُوُل لَُكْم اإنَُّهْم كانُوا َشعباً عاِصياً

وا بُِطُرِقي.    لَْم َيهَتمُّ
11  َولَِهذا اأقَسمُت غاِضباً:  
› لَْن َيدُخلُوا راَحِتي.‹«   

َرنُِّموا هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة. أ96 
أْرِض. َغنُّوا هلِل يا كُلَّ اأهِل ال�

2  َغنُّوا هلِل، باِركُوا اْسَمُه.  
ثُوا بَِخل�ِصِه َيوماً َبعَد َيوٍم.    َحدِّ
ُعوِب. 3  اأخِبُروا بَِمجِدِه َبيَن الشُّ  

   اأخِبُروا كُلَّ النّاِس بَِعجائِِبِه.
4  ل�أنَّ اهلَل َعِظيٌم َوُمسَتِحقٌّ لِلتَّسِبيِح!  
آلَِهِة.    ُهَو ال�أكَثُر َمهاَبًة َبيَن َجِميِع ال�
ُأَمِم َتماثِيُل تاِفَهٌة. 5  ل�أنَّ كُلَّ اآلَِهِة ال�  

ماواِت!    اأّما اهلُل َفُهَو الَِّذي َصَنَع السَّ
6  ُيِشعُّ َمجداً َوَكراَمًة.  

ُة َوالَجماُل!    َوِفي َهيَكِلِه الُقوَّ
أْرِض، 7  يا ُشُعوَب ال�  

تِِه.    َسبُِّحوا اهلَل َعَلى َمجِدِه َوقُوَّ
ُدوا اهلَل ل�أجِل اْسِمِه! 8  َمجِّ  

   هاتُوا َتقِدَمًة َوادُخلُوا ساحاِت َهيَكِلِه.
9  اعُبُدوا اهلَل ِفي َبهاِء َقداَسِتِه!  

أْرِض!    ارَتِعُدوا ِفي َحضَرتِِه يا َجميَع ُسكّاِن ال�
ُأَمِم: 10  قُولُوا َبيَن ال�  

ُتُه َفل� َيَتَزْعَزُع!   » اهلُل َيحُكُم العالََم َوُيَثبِّ
نصاِف.«    َوَيقِضي َبيَن الَبَشِر بِال�إ

أْرُض. ماواُت َولَْتبَتِهِج ال� 11  لَِتفَرِح السَّ  
   لَِيهِتِف الُمِحيُط َوكُلُّ ما ِفيِه!
12  لَِتفَرِح الُحُقوُل َوكُلُّ ما ِفيها.  

   ثُمَّ لَِيفَرْح كُلُّ َشيٍء ِفي الَبراِري!

أ 1:96 ترِنيَمة َجِديَدة. كاَن ُشعراُء الّشعِب يكتُبوَن ترنيَمًة جديدًة 

في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.

13  لَِنفَرْح َجِميعاً ل�أنَّ اهلَل اآٍت!  
أْرَض.    ُهَو اآٍت لَِيحُكَم ال�

خل�ِص َسَيحُكُم العالََم. نصاِف َوال�إ    بِال�إ

اهلُل َيحُكُم!97 

أْرُض َولَْتفَرْح كُلُّ الُجُزِر  لَِتبَتِهِج ال�
الَكِثيَرِة.

حاُب َوالظُّلَمُة الَكِثيَفُة. 2  َيُحوُطُه السَّ  
نصاُف َيسِنداِن َعرَشُه!    َوالَعدُل َوال�إ

3  النّاُر َتِسيُر اأماَمُه.  
   َوال�أعداُء َحولَُه َيشَتِعلُوَن لََهباً!

4  تُِضيُء العالََم ُبُروقُُه.  
أْرُض َتراها َفَترَتِعُد َخوفاً.    َوال�

مِع ذاَبِت الِجباُل اأماَم يهوه، ب 5  َكالشَّ  
أْرِض!    َربِّ كُلِّ ال�

ماواُت، 6  بَِصل�ِحِه تُخِبُر السَّ  
   َوكُلُّ النّاِس َيَرْوَن َمجَدُه.

7  كُلُّ َمْن َيْعُبُد َتماثِيَل تاِفَهًة َوَيفَتِخُر بِها  
   َسُيَذلُّ َوَينَحِني ذاَت َيوٍم ُخُضوعاً لِلخالِِق!

8  َسِمَعْت ِصْهَيْوُن َفَسِعَدْت،  
   َوُمُدُن َيُهوذا ابَتَهَجْت،

   بَِسِبِب اأحكاِمَك يا اهلُل،
أْرِض! ََّك اأنَت اهلُل الَعِليُّ َعَلى كُلِّ ال� أن 9  ل�  

آلَِهِة! ٌق اأنَت َكِثيراً َعَلى كُلِّ ال�    ُمَتَفوِّ
رَّ! 10  يا ُمِحبِّي اهلِل، اأْبِغُضوا الشَّ  

   ُهَو َيحُرُس نُُفوَس اأتِقيائِِه،
   َوِمَن ال�أشراِر ُيَخلُِّصُهْم!
أبراِر، 11  نُوٌر ُيشِرُق َعَلى ال�  

   َوَفَرٌح َعَلى ُمسَتِقيِمي الُقلُوِب.
12  افَرُحوا ِفي اهلِل اأيُّها الّصالُِحوَن،  

وَس!    َواأكِرُموا اْسَمُه الُقدُّ

ب 5:97 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َمزُمور.98 

   َرنُِّموا هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة، أ
   ل�أجِل الَعجائِِب الَِّتي َصَنَعها.

   َخلََّصْت ِذراُعُه الَقِويَُّة َشعَبُه لَِنفِسِه.
َتُه لِلَخل�ِص. 2  اأبَدى اهلُل قُوَّ  

   اأعَلَن لِل�ُأَمِم َصل�َحُه.
سرائِيَل. 3  َتَذكََّر َرْحَمَتُه َواأمانََتُه ل�إ  

   َواأبَصَرْت كُلُّ الُبلداِن الَبِعيَدِة َخل�َص اإلَِهنا.
أْرِض، 4  يا كُلَّ َمْن َعَلى ال�  

   اهِتُفوا هلِل بَِفَرٍح!
   َرنُِّموا َوابَتِهُجوا َواعِزفُوا ال�أغانَِي!

5  َرنُِّموا َمزاِميَر هلِل َعَلى الِقيثاِر.  
أناِشيِد!    َعَلى الِقيثاِر َمَع ال�
أبواِق َوَصوِت الِمزماِر، 6  بِال�  
   اهِتُفوا قُّداَم اهلِل الَمِلِك!

7  الَبحُر َوكُلُّ ما ِفيِه لَِيهِتْف هلِل.  
أْرُض َوكُلُّ ُسكّانِها!    َوال�
أنهاُر بِاأياِديها، ِق ال� 8  لُِتَصفِّ  

   َولَْترقُِص الِجباُل َفَرحاً
9  اأماَم اهلِل.  

أْرَض. َُّه َسَياأتِي لَِيِديَن ال� أن    ل�
نصاِف،    َسَيِديُن العالََم بِال�إ

ُعوَب بِالِبرِّ.    َوالشُّ

اهلُل َمِلٌك.99 

ُعوُب َخوفاً! َفِلَترَتِعِد الشُّ
   َيجِلُس َعَلى َمل�ئَِكِة الَكُروبِيَم. ب

أْرُض اأماَمُه.    َولِذا َفْلَتهَتزِّ ال�
2  اهلُل َعِظيٌم ِفي ِصْهَيْوَن!  

أ 1:98 ترِنيَمة َجِديَدة. كاَن ُشعراُء الّشعِب يكتُبوَن تِرانِيَم جديدًة 

في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.
في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  ب 1:99 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22.

ُعوِب! ٌد ُهَو َفوَق كُلِّ الشُّ    ُمَمجَّ
ُعوَب تَُعظُِّم اْسَمَك الَمُهوَب! 3  لَيَت الشُّ  

وٌس ُهَو!    قُدُّ
4  اأيُّها الَمِلُك الَجّباُر الَِّذي ُيِحبُّ الَعدَل،  

نصاَف، خَت ال�إ    اأنَت َرسَّ
   َوَحَكْمَت بالَعدِل َوالِبرَّ ِفي َيعُقوَب!

ُدوا إلََهنا، 5  َمجِّ  
   َوانَحُنوا ِعنَد َموِضِع َقَدَميِه،

وٌس ُهَو.    قُدُّ
6  كاَن ُموَسى َوهاُروُن ِمْن َبيِن َكَهَنِتِه،  
   َوَصُموئِيُل ِمْن َبيِن َمْن َدُعوا بِاْسِمِه،

   َدَعْوا اهلَل َفاسَتجاَب لَُهْم!
7  َكلََّمُهْم ِمْن ِخل�ِل َعُموِد النّاِر  

   َوَعُموِد الدُّخاِن.
ِريَعَة اللَّذْيِن اأعطاُهما لَُهْم.    َوَحِفُظوا الَعهَد َوالشَّ

8  اأنَْت اسَتَجْبَت لَُهْم يا اهلُل اإلَُهنا!  
   اأْظَهرَت لَُهْم اأنََّك اإلٌَه َغُفوٌر

ِريَرِة.    َوعاَقْبَتُهْم َعَلى اأْفعالِِهِم الشِّ
ُدوا اهلَل اإلََهنا، 9  َمجِّ  

   َوانَحُنوا نَحَو َجَبِلِه الُمَقدَِّس!
وٌس!    ل�أنَّ اهلَل اإلََهنا قُدُّ

َمزُموُر َحْمد.100 

أْرِض،    يا كُلَّ َمْن َعَلى ال�
   اهِتُفوا اإكراماً هلِل!

2  اعُبُدوا اهلَل َفِرِحيَن!  
   ابَتِهُجوا َواأنُتْم َتاأتُوَن لِلِعباَدِة اأماَمُه!

3  اعَلُموا اأنَّ يهوه ج ُهَو اهلُل!  
   ُهَو َصَنَعنا، َونَحُن لَُه.

   نَْحُن َشعُبُه َوَغَنُمُه الَِّذي َيرعاُه.
كِر. 4  ادُخلُوا َبّواَبَتُه بِالشُّ  

   ادُخلُوا ساحاِت َهيَكِلِه بِالتَّسِبيِح.

ج 3:100 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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ُموُه، باِركُوا اْسَمُه.    َكرِّ
َُّه صالٌِح، أن 5  َسبُِّحوا اهلَل لِ�  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

   َواأمانَُتُه دائَِمٌة ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.

َمزُموٌر لِداُود. أ101 

   لََك يا اهلُل اُأَرنُِّم َهذا،
   َواأَتَغنَّى بَِمَحبَِّتَك َوَعدلَِك.

2  َساأِعيُش َحياًة نَِقيًَّة،  
   َساأسلُُك بَِقلٍب نَِقيٍّ ِفي َبيِتي.

   َفَمَتى َسَتاأتِي اإلَيَّ يا اهلُل؟
. يراً اأماَم َعيَنيَّ 3  لَْن اأَضَع اأمراً ِشرِّ  
   اُأبِغُض ِفعَل ما ُيبِعُدنِي َعِن اهلِل،

   َواأرفُُض اأْن اأفَعَلُه.
4  لَِيبَتِعْد َعنِّي النّاُس الُملَتُووَن.  
رِّ لَْن َيُكوَن نَِصيِبي.    َمَع الشَّ

5  َساُأَوبُِّخ كُلَّ َمْن َيغتاُب جاَرُه اأماِمي.  
   الُمَتَكبُِّروَن َوالُمنَتِفُخوَن ل� اُأِطيُقُهْم.

أْرِض، 6  اأبَحُث َعْن اأَمناِء َهِذِه ال�  
   لَِكي َيِعيُشوا َمِعي.

   لَْن َيخِدَمِني اإلّ� الَِّذيَن َيسلُُكوَن ِفي َطهاَرٍة.
7  لَْن َيسُكَن ِفي َبيِتي ُمخاِدٍع!  

   َولَْن ُيسَمَح لِكاِذٍب بِاأْن َيخِدَمِني.
أْرِض. 8  َساُأبِيُد كُلَّ َهُؤل�ِء ال�أشرارِ الّساِكِنيَن ِفي ال�  

   َوَساُأخِلي ال�أشراَر ِمْن َمِديَنِة اهلِل.

َعُه ِفي ُمعاناتِِه 102  َصل�ُة ِمسِكيٍن َيسُكُب َتَضرُّ

اأماَم اهلل.

   اْسَمْع يا اهلُل َصل�تِي.
   لَيَت اسِتغاَثِتي َتِصُل اإلَى اُأُذنَيَك.

2  ل� َتَتجاَهْلِني ِفي َوقِت ِضيِقي َهذا!  

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 101 
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   اأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك ِحيَن اأسَتنِجُد بَِك،
   َواأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي.

3  َتصاَعَدْت َكالدُّخاِن َحياتِي.  
   َوالُتِهَمْت ِعظاِمي َكما بَِلَهٍب ُمتَِّقٍد.

4  َكُعشٍب يابٍِس َذُبَل َقْلِبي،  
ِّي نَِسيُت اأْن اآكَُل َطعاِمي. أن    ل�

ْعُت َطِويل�ً، 5  َتَفجَّ  
   َحتَّى َتَدلَّى ِجلِدي ِمْن ِعظاِمي.

حراِء، 6  َوِحيٌد اأنا َكُبوَمِة الصَّ  
   َكُبوَمٍة َبيَن الِخَرِب.

7  َبِقيُت ُمَؤرَّقاً،  
طِح.    اأنا َكُعصُفوٍر َوِحيٍد َعَلى السَّ

واِم ُيِهيُنِني اأعدائِي، 8  َعَلى الدَّ  
   بِي َيهَزاُأوَن َواإيّاَي َيلَعُنوَن.

9  لَْم اأَتناَوْل َغيَر الُحزِن َطعاماً،  
ُموِع َشراباً.    َول� َغيَر الدُّ

10  َهذا كُلُُّه صاَر بَِسَبِب َغَضِبَك الَعِظيِم.  
   َفَقِد الَتَقْطَتِني َوَقَذْفَت بِي َبِعيداً.

11  ما َحياتِي اإلّ� ِظلٌّ َيخُبو.  
   َواأنا اأذُبُل َكُعشٍب يابٍِس.

جاً! أَبِد ُمَتوَّ 12  اأّما اأنَت يا اهلُل َفَسَتَظلُّ اإلَى ال�  
   َوَسَيَظلُّ ِذكُر اْسِمَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!

13  اأظِهْر لِِصْهَيْوَن َرْحَمَتَك.  
   اآَن اأواُن َتعِزَيِتها،

   َوقُتها حاَن.
14  َيُتوُق ُخّداُمَك اإلَى ُرؤَيِة ِحجاَرتِها.  

   َوُيِحبُّوَن ُغباَر َشواِرِعها!
ُعوُب ال�ُأخَرى اْسَم اهلِل. 15  ِعنَدئٍِذ َسَتخاُف الشُّ  

   َوُيكِرُم ُملُوكُُهْم َمجَدَك!
16  ل�أنَّ اهلَل َسُيِعيُد بِناَء ِصْهَيْوَن،  

   َوَسَيظَهُر ُهناَك ِفي َمجِدِه!
17  َينَتِبُه اهلُل اإلَى َصَلواِت الُمحتاِجيَن،  

   َول� َيَتجاَهلُها.
ُأُموَر لِل�أجياِل القاِدَمِة، 18  اكُتُبوا َهِذِه ال�  
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   لَِكي ُيَسبَِّح ياه أ اُأناٌس لَْم ُيولَُدوا َبْعُد.
ماِء 19  ِمْن َعرِشِه الّساِمي ِفي السَّ  

أْرِض.    اأَطلَّ اهلُل َعَلى ال�
20  اأَطلَّ لَِكي َيسَمَع اأنّاِت ال�أسَرى  

َر الَمحُكوَم َعَليِهْم بِالَمْوِت،    َوُيَحرِّ
ثُوا َعِن اْسَم اهلِل ِفي ِصْهَيْوَن، 21  لَِكي َيَتَحدَّ  

ُموا َتسابِيَحُه ِفي الُقدِس    َوُيَقدِّ
ُعوِب َوالَممالِِك َمعاً 22  ِعنَد اجتماِع الشُّ  

   لَِيعُبُدوا اهلَل.

تِي، 23  َتُخوُر َعَلى الطَِّريِق قُوَّ  
ُر َحياتِي!    َوتَُقصَّ

24  َفاأقُوُل: »يا اإلَِهي، ل� َتاأُخْذ َحياتِي ِفي   
ُمنَتَصِف ُعْمِري،

   يا َمْن َتمَتدُّ ِسنيُنَك َعبَر َجميِع ال�أجياِل.
أْرِض ِفي  25  ِمْن َقِديٍم َوَضْعَت اأساساِت ال�  

الَبْدِء.
ماواِت.    َوَيداَك ُهما اللَّتاِن َصَنَعتا السَّ

26  ِهَي َسَتفَنى، اأّما اأنَت َفَتبَقى.  

   ِهَي َسَتبَلى َكما َيبَلى الثَّوُب.
   َكِرداٍء َسَتطِويها،
   َفَتمِضي َبِعيداً!

27  اأّما اأنَت َفل� َتَتَغيَُّر اأَبداً،  
   َول� نِهاَيَة لَِسَنواِت َحياتَِك.

28  اأْبناُء ُخّداِمَك َسَياأتُوَن َوَيمُضوَن،  
   َوَسَياأتِي اأْبناُء ُخّداِمَك لَِكي َيخِدُموَك!«

َمزُموٌر لِداُود. ب103 

   باِرِكي اهلَل يا نَفِسي،
وَس!    َويا كُلَّ َكيانِي، باِرِك اْسَمُه الُقدُّ

أ 18:102 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.« انظر »اأْسماء 

اهلل« في مقدمة الكتاب.
عنواِن  ِفي  الّصيغُة  توجُد هذِه  مزمور لداود.  ب مزمور 103 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

2  باِرِكي اهلَل يا نَفِسي،  
   َول� َتِغْب َعْن ذاِكَرتِِك اأعماُل لُطِفِه َواإْحسانِِه 

اأَبداً!
3  َفُهَو َمْن َيغِفُر َخطاياِك.  

   َوُهَو َمْن َيشِفي كُلَّ اأمراِضِك.
4  ُهَو الَِّذي َيفِدي َحياَتِك ِمَن الُحفَرِة.  

اأَفِة.    ُهَو َمْن ُيَغلُِّفِك بِالَمَحبَِّة الَحِقيِقيَِّة َوالرَّ
5  ُهَو َمْن ُيْشِبُعَك َوَيمل�ُأَك بِالَعطايا الّصالَِحِة،  

. ُد َشباَبِك َكَنسٍر َفِتيٍّ    َوُيجَددِّ
6  َيْعَمُل اهلُل بِالَعدِل  

   َوُيْنِصُف كُلَّ الَمْسُحوِقيَن.
7  َعلََّم ُموَسى ُطُرَقُه،  

   َواأَرى َبِني اإسرائِيَل اأعمالَُه الَقِويََّة.
8  اهلُل َحُنوٌن َوَرِحيٌم  

   َحِليٌم َوَمِليٌء بالَمَحبَِّة.
أَبِد، 9  لَِذلَِك ل� ُيخاِصُمنا اإلَى ال�  

أَبِد َغَضَبُه.    َول� ُيبِقي اإلَى ال�
10  ل� ُيعاِقُبنا َعَلى َقْدِر َخطايانا،  

   َول� َيقَتصُّ ِمنّا َحَسَب ُذنُوبِنا.
أْرِض، ماواُت َعَلى ال� 11  َكما َترَتِفُع السَّ  

   َهَكذا َتِفيُض َرْحَمُتُه،
َأْتباِعِه.    َوَتْكثُُر ل�

12  ُيبِعُد َعنّا َخطايانا،  
رِق َعِن الَغرِب!    ُبْعَد الشَّ
13  َيحُنو اهلُل َعَلى خائِِفيِه،  

   َكما َيحُنو اأٌب َعَلى اأبنائِِه.
14  اإنَُّه َيْعِرُف َتْكِويَننا،  

   َيعَلُم اأنَّنا ِمَن التُّراِب ُشكِّْلنا.
15  َيعَلُم اأنَّ َحياَة النّاِس َقِصيَرٌة َكالُعْشِب،  

يٍَّة َتطلُُع َفجاأًة،    َكَزهَرٍة َبرِّ
ياُح الجافَُّة، 16  َوَفجاأًة َتخَتِفي ِحيَن َتُهبُّ الرِّ  
   َفل� َيسَتِطيُع اأَحٌد اأْن َيْعِرَف اأيَن كانَْت 

َتنُمو.
أتباِعِه، 17  اأّما َمَحبَُّة اهلِل الَحِقيِقيَُّة ل�  

أول�ِدِهْم،    َواأعمالُُه الّصالَِحُة ل�
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واِم كانَْت،    َفَعَلى الدَّ
.    َوَكَذلَِك َسَتَظلُّ

18  اهلُل َسُيظِهُر َمَحبََّتُه َواأعمالَُه الّصالَِحَة  
   لِلَِّذيَن َيحَفُظوَن َعهَدُه،

   َوُيِطيُعوَن َوصاياُه.
ماِء َعرَشُه، 19  نََصَب اهلُل ِفي السَّ  
   َوَعَلى الَجِميِع َيمَتدُّ ُحكُمُه.

20  يا َمل�ئَِكَة اهلِل، باِركُوُه!  
أقِوياُء    باِركُوُه اأيُّها الُمحاِرُبوَن ال�

   الَِّذيَن ُيِطيُعوَن اأواِمَرُه،
   الّساِمُعوَن َكل�َمُه.

ماِء 21  باِركُوا اهلَل يا كُلَّ ُجُيوِش السَّ  
ِذيَن َمِشيَئَتُه!    َوُخّداَمُه الُمَنفِّ

22  يا كُلَّ َخلِق اهلِل،  
   باِركُوُه ِفي كُلِّ َمكاٍن ِفي ُملِكِه!

   باِرِكي اهلَل يا نَفِسي!

باِرِكي اهلَل يا نَفِسي!104 
يا اهلُل اإلَِهي، َعِظيٌم اأنَت،

   ل�بٌِس َمجداً َوَكراَمًة.
2  َيلُفُّ نَفَسُه بِالنُّوِر َكما بَِثوٍب.  

ماَء.    َوَكِستاَرٍة َيبِسُط السَّ
ُحِب َبَنى ُحُجراتِِه الُعْلِويََّة. 3  َفوَق السُّ  

   َيجَعُل الُغُيوَم َمرَكَبَتُه.
ماَء. يِح َيعُبُر السَّ    َوَعَلى اأجِنَحِة الرِّ

4  ُهَو َيجَعُل ُرُسَلُه ِرياحاً،  
   َوَيجَعُل ُخّداَمُه ناراً َولَِهيباً.

أْرَض َعَلى اأساساتِها، 5  َثبََّت ال�  
   َفل� َتْهَتزُّ اأَبداً.

أْرَض بِالُمِحيِط َكِدثاٍر، 6  َغطَّى ال�  
   ُمَغطِّياً بِالماِء الِجباَل.

7  َوِعنَد َتوبِيِخَك، ِعنَد َصوتَِك الُمرِعِد،  
   انَدَفَع الماُء ِمَن الِجباِل.

8  الِجباُل ارَتَفَعْت،  
   َوالِودياُن َسَقَطْت،

   كُلُّ واِحٍد اإلَى الَمكاِن الَِّذي َعيَّنَتُه لَُه.
9  َوَضعَت ُحُدوداً ل� َتقِدُر الِمياُه اأْن َتَتجاَوَزها  

أْرَض.    لُِتَغطَِّي ال�

10  َجَعْلَت الَينابِيَع َتُصبُّ ِفي الَجداِوِل الُمَتَدفَِّقِة   
َبيَن الِجباِل.

يََّة. 11  َتسِقي الَجداِوُل كُلَّ الَحيواناِت الَبرِّ  
يَُّة لُِتطِفَئ َظَماَأها.    َوَتاأتِي َحتَّى الَحِميُر الَبرِّ

12  َتصَنُع الطُُّيوُر اأعشاَشها قُرَب الماِء،  
   ُمَغنَِّيًة َعَلى اأغصاِن ال�أشجاِر الَقِريَبِة.
13  َيسِقي الِجباَل بِماٍء ِمْن ُغَرِفِه الُعْلِويَِّة،  

أْرُض ِمْن َثَمِر َيَديِه.    َفَتشَبُع ال�
14  ُيطِلُع لِلَبهائِِم اأعشاباً،  

نساُن    َوالُحُبوَب لَِكي َيعَمَل ال�إ
أْرِض ُخْبزاً،    َوُيخِرُج ِمَن ال�
ُح قُلُوَب النّاِس! 15  َونَِبيذاً ُيَفرِّ  

ُع ُوُجوَهنا،    َوَزيتاً ُيَلمِّ
   َوُخْبزاً َيسِنُد اأجساَدنا.

16  ال�أشجاُر الِعمل�َقُة الَِّتي َزَرَعها اهلُل َتَتَغذَّى   
َحَسناً.

   َهِذِه اأشجاُر اأْرِز لُبناَن،
وِريِّ اإلَى اللَّقَلِق، 17  َحيُث الطُُّيوُر، ِمَن الدُّ  

ُرِو.    َتبِني ُبُيوَتها ِفي اأْغصاِن السَّ
18  الِجباُل العالَِيُة ِهَي َمسَكٌن لِماِعِز الَجَبِل.  

ُخوُر َمل�ِجُئ لَِحيواِن الُغِريِر.    َوالصُّ

19  َخَلْقَت الَقَمَر لَِتحِديِد الَمواِسِم،  
مُس َتعِرُف َوقَت َمِغيِبها.    َوالشَّ

20  َخَلْقَت الظُّلَمَة لَِيُكوَن ُهناَك لَيٌل،  
   لَِكي َتخُرَج َحيواناُت الغاَبِة َوَتُطوَف.

ُأُسوُد َتزاأُر ِمْن اأجِل َفِريَسٍة 21  ال�  
   ُملَتِمَسًة ِمَن اهلِل َطعاَمها.

مُس، 22  ثُمَّ تُشِرُق الشَّ  
   َفَتُعوُد َحيواناُت اللَّيِل لَِترُبَض ِفي َمساِكِنها.
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23  ثُمَّ َيخُرُج النّاُس لَِيعَملُوا،  
   لَِيُقوُموا بِاأعمالِِهْم َحتَّى الَمساِء.

24  يا اهلُل اأعمالَُك ل� تُحَصى!  
   َصَنْعَتها كُلَّها بِِحكَمٍة!

أْرُض َمملُوَءٌة بَِصنائِِعَك.    ال�
25  ها الَبحُر َمَثل�ً!  

   ُهَو واِسٌع َوُممَتدٌّ،
    َوَمملُوٌء بَِحيواناٍت َكبيَرٍة َوَصِغيَرٍة بِل� 

َعَدٍد!
ُفُن، 26  َعَلى َسطِحِه تُبِحُر السُّ  

   َوِفي اأعماِقِه َيلَعُب لِِوياثاُن الَّذي َصَنْعَتُه.

27  كُلُّها اإلَيَك َتاأتِي لَِتناَل نَِصيَبها ِمَن الطَّعاِم ِفي   
ِحيِنِه.

28  َتفَتُح َيَديَك َوَتنثُُر َطعاَمها لَِتلَتِقَطُه،  
   َفَتشَبَع َخيراٍت.

29  لَِكْن ِحيَن تُِديُر لَها َظهَرَك،  
نَّها َترَتِعُب َوَتحِبُس اأنْفاَسها.    َفاإ

   َتضُعُف َوَتُموُت،
   َواإلَى التُّراِب َتُعوُد.

30  لَِكْن ِعنَدما تُرِسُل ُروَحَك،  
نَّها َتْحيا،    َفاإ

ُد. أْرُض َتَتَجدَّ    َوال�

أَبِد، ِد اهلُل اإلَى ال� 31  لَِيَتَمجَّ  
   َولَْيفَرْح َوَيبَتِهْج بَِخِليَقِتِه.

أْرِض َفَترَتِعَد. َُّه ُيَحمِلُق ِفي ال� أن 32  ل�  
   َيلِمُس الِجباَل َفَيخُرَج ُدخاٌن ِمْنها.

33  َساُأَغنِّي هلِل ماُدمُت َحّياً،  
   اُأَسبُِّح اإلَِهي بَِمزاِميَر ما ُدمُت َحّياً.

34  َساأنُْظُم لَُه َقصائَِد،  
   َوَساأفَرُح ِفي اهلِل.

أْرِض، 35  َسُيباُد الُخطاُة ِمَن ال�  

   َول� َيُكوُن ِفيما َبْعُد اأشراٌر.
   َسبِِّحي اهلَل يا نَفِسي!

   َسبِِّحي ياه! أ

اشُكُروا اهلَل، بِاْسِمِه ادُعوا!105 
ُعوَب بِما َصَنَع. َخبُِّروا الشُّ

2  َغنُّوا لَُه.  
   َرنُِّموا لَُه.

لُوا.    َوِفي َروائِِعِه َتاأمَّ
وِس. 3  َتباَهْوا بِاْسِمِه الُقدُّ  

   َولَْيفَرِح الَِّذيَن َيطلُُبوَن اهلَل.
َتُه. 4  اطلُُبوا اهلَل َوقُوَّ  
   اإلَيِه الَجاُأوا دائِماً.

ُأُموَر الَعِظيَمَة الَِّتي اأجراها، 5  َتَذكَُّروا ال�  
   َوَعجائَِبُه َواأْحكاَمُه الَِّتي نََطَق بِها.

6  يا اأبناَء خاِدِمِه اإبراِهيَم،  
   يا اأبناَء ُمختاِرِه َيعُقوَب.

7  يهوه ب ُهَو اإلَُهنا،  
أْرِض.    َواأحكاُمُه َعَلى كُلِّ ال�

أَبِد َسَيذكُُر َعهَدُه، 8  اإلَى ال�  
ألِْف ِجيٍل.    الَوصايا الَِّتي اأَمَر بِها ِهَي ل�

9  َهذا ُهَو َعهُدُه َمَع اإبراِهيَم،  
ْسَحاَق.    َوَوْعُدُه ل�إ

َمُه َشِريَعًة لَِيعُقوَب، 10  َقدَّ  
سرائِيَل َعهداً اأَبِديّاً.    ل�إ

11  قاَل: »اُأعِطيَك اأْرَض َكْنعاَن لَِتُكوَن نَِصيَبَك   
ِمَن ال�أمل�ِك.«

أْرِض. 12  َفَعَل َهذا ِحيَن كانُوا ِقلًَّة َوُغَرباَء ِفي ال�  
آباُء ِمْن َشعٍب اإلَى َشعٍب، 13  جاَل َهُؤل�ِء ال�  

   َوِمْن َممَلَكٍة اإلَى اُأْخَرى.
أَحٍد بِاأْن ُيِسيَئ ُمعاَمَلَتُهْم، 14  لَْم َيسَمْح ل�  

أ 35:104 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.«

ب 7:105 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َر الُملُوَك َوقاَل:    َبْل َحذَّ
! وا ُمختاِريَّ 15 » ل� َتَمسُّ  
   ل� تُؤُذوا اأنِبيائِي.«

أْرِض َمجاَعًة، 16  َجَلَب اهلُل َعَلى ال�  
   َفَلْم َيُعْد ُهناَك ما َيْكِفي ِمَن الُخْبِز!

17  اأرَسَل َرُجل�ً اإلَى ِمصَر َقبَل عائَِلِة اإسرائِيَل،  
   ُيوُسَف الَِّذي بِيَع َعبداً.
ل�ِسِل َقَدَميِه، 18  اآُذوا بِالسَّ  

قُوا َرَقَبَتُه.    َوبَِطوٍق َحِديِديٍّ َطوَّ
َق َكل�ُمُه، 19  َحتَّى َتَحقَّ  

   َوَكِلَمُة اهلِل َبرَهَنْت َعَلى ِصدِقِه.
20  اأرَسَل الَمِلُك ِفي َطَلِبِه َوكاَفاأُه.  

جِن. َرُه ِمَن السِّ عِب َحرَّ    َوحاِكُم الشَّ
21  َعيََّنُه َسيِّداً َعَلى الَبيِت،  

   َمسُؤول�ً َعْن كُلِّ اأمل�ِكِه.
22  اأعَطى ُيوُسُف َتعِليماٍت لِْلقاَدِة،  

   َوَدرََّب قاَدًة اأكَبَر ِمنُه.
23  ثُمَّ َدَخَل اإسرائِيُل ِمصَر.  

   عاَش َيعُقوُب َغِريباً ِفي اأْرِض حاَم.
24  َكثََّر اهلُل َشعَبُه َكِثيراً،  

   َفصاُروا اأعَظَم َواأقَوى ِمْن اأعدائِِهْم.
25  ِعنَدئٍِذ َتَغيََّرْت نَظَرُة الِمصِريِّيَن اإلَْيِهْم،  

   َفَبَداُأوا ُيبِغُضونَُهْم َوَيَتاآَمُروَن َعَلى َعِبيِدِهْم.
26  َفاأرَسَل اهلُل َعبَدُه ُموَسى،  

   َوهاُروَن الَِّذي اختاَرُه.
27  اأظَهُروا َبراِهيَنُه َوَسَط َشعِب ِمصَر،  

   َوُمعِجزاتِِه ِفي اأْرِض حاَم.
28  اأرَسَل َظل�ماً َشديداً،  

   َولَْم ُيصِغ الِمْصِريوَن اإلَيِه.
َل ماَءُهْم َدماً، 29  َحوَّ  

   َوَقَتَل َسَمَكُهْم.
فاِدِع، 30  َمل�أ َبَلَدُهْم بِالضَّ  
   َحتَّى ِفي َقصِر الَمِلِك.

31  اأصَدَر اأمَرُه،  
باِب َوالَبُعوِض.    َفَغَزْت ِمْصَر اأسراُب الذُّ

َل َمَطَرُهْم َبَرداً 32  َحوَّ  
   َواأرَسَل َبْرقاً َضَرَب اأرَضُهْم

َر كُُروَمُهْم َوتِيَنُهْم 33  َفَدمَّ  
َر اأشجاراً ِفي كُلِّ بِل�ِدِهْم.    َوَكسَّ

34  اأَمَر، َفجاَء الَجراُد َوالَجناِدُب بِل� َعَدٍد.  
35  اأَكَل كُلَّ نَباٍت اأخَضَر ِفي الُحُقوِل،  

أْرِض.    َوكُلَّ محاِصيِل ال�
36  ثُمَّ َضَرَب كُلَّ ابٍن بِكٍر ِفي كُلِّ عائَِلٍة،  

ِة اآبائِِهْم.    الَّذيَن ُهْم ُبرهاُن قُوَّ
ًة، 37  اأخَرَجُهْم حاِمِليَن َذَهباً َوِفضَّ  

   َولَْم َيَتَعثَّْر اأَحٌد ِمْن كُلِّ َعشائِِر َبِني اإسرائِيَل.
38  َفِرَح الِمْصِريُّوَن بَِرحيِلِهْم،  

َُّهُم اْرَتَعُبوا ِمنُهْم. أن    ل�
39  َكِغطاٍء َبَسَط اهلُل َسحاَبَتُه َفوَقُهْم،  
   َواأعطاُهْم َعُموَد ناٍر لُِيِضيَء اللَّيَل.

40  َطَلُبوا ِمَن اهلِل،  
لَوى َعَليِهْم.    َفاأنَزَل السَّ

ماِويِّ اأشَبَعُهْم.    َوِمَن الُخبِز السَّ
خَرَة، 41  َشقَّ اهلُل الصَّ  

أْرِض الجافَِّة َكَنهٍر.    َفانَدَفَع الماُء َعَلى ال�

َس لِخاِدِمِه اإبراِهيَم، َُّه َتَذكََّر َعْهَدُه الُمَقدَّ أن 42  ل�  
43  َواأخَرَج َشعَبُه الُمختاَر ِمْن ِمصَر َفِرِحيَن   

ُمَتَهلِِّليَن.
44  ثُمَّ اأعطاُهُم اأْرَض ُشُعوٍب اُأْخَرى،  

   َوَوَرثُوا َثَمَر َتَعِب الُغَرباِء.
45  لَِكي ُيِطيُعوا َشرائَِعُه،  

   َوَيحَفُظوا َتعالِيَمُه.

   َسبُِّحوا اهلَل.

َسبُِّحوا اهلَل.106 
َُّه صالٌِح، أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�

أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
2  َمْن َيقِدُر اأْن َيِصَف اأعماَل اهلِل الَجّباَرَة،  



632 مزمور 3:106

   لَِكي ُيَسبَِّحُه بِما َيكِفي؟
3  َهِنيئاً لَِمْن َيحَفُظوَن الَعدَل،  

واِم َيعَملُوَن اأعمال�ً صالَِحًة     َوَعَلى الدَّ
َوُمسَتِقيَمًة.

4  اذكُْرنِي يا اهلُل ِعنَدما تُِري َشعَبَك لُطَفَك.  
   اأِعنِّي اأنا اأيضاً ِحيَن تَُخلُِّصُهْم.
5  َفاُأشاِرَك ِفي َبَركاِت ُمختاِريَك،  

   َواأفَرَح َمَع َشعِبَك،
   َواُأَسبُِّح َمَع الَِّذيَن ُهْم لََك.

6  َكاآبائِنا نَحُن اأخَطاأنا.  
   اأشراراً كُنّا.

   ُمذنُِبوَن نَحُن!
7  لَْم َيَتَعلَّْم اآباُؤنا ِفي ِمصَر ِمَن الُمعِجزاِت.  

   لَْم َيَتَذكَُّروا َمَحبََّتَك َواإْحسانََك الَعِظيَمْيِن.
   ُهناَك ِعنَد الَبحِر ال�أحَمِر،

ُدوا َعَليَك.    َتَمرَّ

8  لَِكنَُّه َخلََّصُهْم ِمْن اأجِل اْسِمِه،  
   لَِكي ُيظِهَر َعَظَمَتُه،

، 9  انَتَهَر الَبحَر ال�أحَمَر َفَجفَّ  
حراِء.    َفقاَدُهْم َعبَر الَبحِر َكاأنَُّه قاَدُهْم َعبَر الصَّ

10  َخلََّصُهْم ِمْن ُمبِغِضيِهْم،  
ِهْم.    َوَفداُهْم ِمْن َعُدوِّ

11  ثُمَّ َغَمَر ِفي الماِء اأْعداَءُهْم.  
   َفَلْم َينُج ِمنُهْم اأَحٌد.

12  بَِكل�ِمِه اآَمُنوا،  
   َوَرنَُّموا َتسابِيَحُه.

13  لَِكنَُّهْم َسْرعاَن ما نََسْوا ما َصَنَعُه،  
   َوَرَفُضوا اأْن َينَتِظُروا َمُشوَرَتُه َوَراأَْيُه.

حراِء اسَتسَلُموا لَِشَهواتِِهْم، 14  َوِفي الصَّ  
يَِّة.    َوامَتَحُنوا اهلَل ِفي الَبرِّ

15  َفاأعطاُهْم ما َطَلُبوُه،  

   َواأرَسَل اإلَْيِهْم َمَرضاً ُمِميتاً.
عُب ِمْن ُموَسى، 16  َفغاَر الشَّ  

ِس هلِل.    َوغاُروا ِمْن هاُروَن، الكاِهِن الُمَقدَّ
أْرُض َوالَتَهَمْت َجماَعَة داثاَن  ِت ال� 17  َفانَشقَّ  

َواأبِيراَم،
َدِة.    َوَدَفَنْت كُلَّ تِْلَك الَجماَعِة الُمَتَمرِّ

18  َشبَّْت ناٌر ِفيِهْم،  
   َوالَتَهَمْت اُأولَِئَك ال�أشراَر.

َهِبيَّ ِعْنَد َجَبِل ُحوِريَب، 19  َصَنُعوا الِعجَل الذَّ  
   َوَسَجُدوا لَِذلَِك التِّمثاِل.

20  اسَتبَدلُوا َمجَد اهلِل بِِتمثاٍل َمسُبوٍك لَِثوٍر اآِكٍل   
لِلُعشِب.

21  نََسْوا اهلَل الَِّذي َخلََّصُهْم،  
   َوَصَنَع ُمعِجزاٍت َعِظيَمًة ِفي ِمصَر،

22  َصَنَع َعجائَِب ِفي اأْرِض حاَم،  
   َوُمعِجزاٍت ُمِهيَبًة ِعنَد الَبحِر ال�أحَمِر!

23  كاَن َسُيهِلُكُهْم لَول� اأنَّ ُموَسى الَِّذي اختاَرُه  
اأ َغَضَب اهلِل، َل َوَهدَّ    َتَدخَّ

   َفحاَل ُدوَن َهل�ِكِهْم.

َبَة. أْرَض الطَّيِّ 24  ثُمَّ َرَفُضوا ال�  
   لَْم ُيؤِمُنوا بَِوعِدِه.

ُروَن َعَلى اهلِل، 25  َجَلُسوا ِفي ِخياِمِهْم َيَتَذمَّ  
   َولَْم ُيِطيُعوا َوصايا اهلِل.

26  َفَرَفَع َيَدُه َواأقَسَم اأْن َيرِمَيُهْم  
حراِء َبِعيداً،    ِفي الصَّ

ُأَمِم ال�ُأخَرى، 27  َواأْن ُيهَزَم اأحفاُدُهْم اأماَم ال�  
أْرِض.    َفَيَتَشتَُّتوا َعَلى َوجِه ال�

28  ثُمَّ َتَعلَُّقوا بَِبعِل َفُغوَر،  
َمِة لِلَموَتى. أ بائَِح الُمَقدَّ    َواأَكلُوا ِمَن الذَّ

مُة  الُمقدَّ الّذبائِح  ربّما  ِللَموَتى.  َمِة  الُمَقدَّ باِئَح  الذَّ أ 28:106 

أقِرباء الَموَتى. لِل�آلِِهِة الُمَزيََّفِة، اأْو َعْن اأرواِح ال�
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29  اأثاُروا َغَضَب اهلِل بِاأعمالِِهْم،  
   َفانَتَشَر َوباٌء َبيَنُهْم.

َل ِفيَنحاُس، 30  ثُمَّ َتَدخَّ  
   َفَتَوقََّف الَوباُء.

31  َوُحِسَب لَُه َهذا َعَمل�ً باّراً،  
   َوُحِفَظْت ِذكراُه ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!

32  اأغَضُبوا اهلَل ِعنَد ماِء َمِريَبَة،  
   َواضَطَرَب ُموَسى بَِسَبِبِهْم.

33  اأَمرُّوا ُروَحُه،  
   َفَتَكلََّم بَِطيٍش.

ُأَمَم ال�ُأخَرى 34  ثُمَّ لَْم ُيهِلُكوا ال�  
   َكما اأَمَرُهُم اهلُل.

35  َبِل اْخَتَلُطوا بِِهْم،  
   َوَتَعلَُّموا عاداتِِهْم.

36  َبَداُأوا َيخِدُموَن اأصناَمُهْم،  
   َفصاَر َهذا لَُهْم َفّخاً.

وا َحتَّى بِاأبنائِِهْم، 37  َضحُّ  
ُموُهْم لَِشياِطيَن!    َوَقدَّ

38  َسَفُكوا َدماً َبِريئاً،  
أْصناِم  وا بِِهْم ل�    َدَم اأبنائِِهْم َوَبناتِِهِم الَِّذيَن َضحُّ

َكنعاَن.
ِم اأْرُضُهْم. َثْت بِالدَّ    َفَتَلوَّ

ُسوا ُهْم اأيضاً بِاأعمالِِهِم الخائَِنِة  39  َوَتَنجَّ  
َوالنَِّجَسِة.

40  َفَغِضَب اهلُل َعَلى َشعِبِه،  
   َوَبَداأ َيشَمِئزُّ ِمَن الَِّذيَن كانُوا لَُه.

41  َفاأسَلَمُهْم لِل�ُأَمِم ال�ُأخَرى،  
   َوصاَر كاِرُهوُهْم َيحُكُمونَُهْم.

42  َوضاَيَقُهْم اأْعداُؤُهم،  
تِِهْم.    َواأْخَضُعوُهْم بُِقوَّ

43  َكِثيراً ما كاَن اهلُل ُينِقُذُهْم،  
ُدوا َوَفَعلُوا ما اأراُدوُه،    لَِكنَُّهْم َتَمرَّ

   َوانَحَدُروا اأكَثَر َفاأكَثَر ِفي ُذنُوبِِهْم.

44  َوكُلَّما كانُوا ِفي ِضيٍق، َوَصلُّوا اإلَيِه،  
   كاَن َيسَمُعُهْم َوَيْرَفُع اأعباَءُهْم.

45  َيَتَذكَُّر َعهَدُه َمَعُهْم،  
يِهْم بَِمَحبَِّته َواإْحسانِِه الَعِظيَمْيِن.    َوُيَعزِّ

46  َبْل َجَعَل قُلُوَب اآِسِريِهْم َتِرقُّ لَُهْم.  
آَن يا إلََهنا اأنِقْذنا، 47  َفال�  

ُأَمِم،    َواجَمعنا ِمْن َبيِن ال�
وِس، كَر ل�سِمَك الُقدُّ َم الشُّ    لَِكي نَُقدِّ

   َوبَِترانِيِم التَّسِبيِح نُكِرُمَك.
48  ُمباَرٌك اهلُل اإلَُه اإسرائِيَل  
أَبِد. أَزِل اإلَى ال�    ِمَن ال�

عُب كُلُُّه: »اآِميَن!«    َوقاَل الشَّ

   َسبُِّحوا اهلَل.

الُجزُء الخامُس )المزامير 107–150(

َُّه صالٌِح،107  أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال� ل�

َرُهْم ِمَن  2  لَِيُقْل َهذا َمفِديُّو اهلِل الَِّذيَن َحرَّ  
! الَعُدوِّ

3  الَِّذيَن َجَمَعُهْم ِمْن بِل�ٍد َكِثيَرٍة  
رِق َوالَغرِب،    ِفي الشَّ

ماِل َوالَجُنوِب.    ِفي الشَّ

4  هاُموا َعبَر َصحاَرى جافٍَّة  
   َبحثاً َعْن َمِديَنِة َسَكٍن،

   َفَلْم َيِجُدوا.
5  نُُفوُسُهْم اُأنِهَكْت ِمَن الُجوِع َوالَعَطِش.  

6  َصَرُخوا اإلَى اهلِل ِفي َوقِت ِضيِقِهْم،  
   َفاأنَقَذُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.

7  اأَخَذُهْم ِفي َطِريٍق ُمْسَتِقيَمٍة،  
   َواإلَى َمِديَنِة َسَكٍن قاَدُهْم.

8  َفْلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  
   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.
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9  َفُهَو ُيرِوي النَّفَس الَعطشانََة  
   َوُيشِبُع النَّفَس الَجْوعانََة َخيراٍت.

عُب ِفي َزناِزَن 10  َسَكَن الشَّ  
   َحيُث الظُّلَمُة َسوداُء َكالَموِت.

   َواُأوثُِقوا بَِسل�ِسَل ِمْن َحِديٍد.
ُدوا َعَلى َوصايا اهلِل، َُّهْم َتَمرَّ أن 11  َهذا ل�  

!    َواحَتَقُروا نَصائَِح الَعِليِّ
12  اأخَضَعُهْم لِلَعَمِل الُمجِهِد َوالُمعاناِة.  

   َتَعثَُّروا َول� َمْن ُيِعيُنُهْم.
13  َصَرُخوا اإلَى اهلِل ِفي َوقِت ِضيِقِهْم،  

   َفَخلََّصُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.
14  ِمْن ُسُجونِِهِم الُمظِلَمِة َكالَموِت اأخَرَجُهْم  

   َوَقطََّع قُُيوَدُهْم!
15  َفْلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  

   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.

16  َفَقْد َحطََّم تِلَك الَبّواباِت الُبرونِْزيََّة،  
   َوَحطََّم قُضبانَها الَحِديِديََّة.

َد َعَلى اهلِل َبعُض الَحمَقى، 17  َتَمرَّ  
ُروِر الَِّتي َفَعلُوها.    َفعانُوا بَِسَبِب الشُّ

18  عاَفْت نُُفوُسُهُم الطَّعاَم،  
   َوَعَلى الَموِت اأشَرفُوا.

19  َصَرُخوا اإلَى اهلِل ِفي َوقِت ِضيِقِهْم،  
   َفَخلََّصُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.
20  نََطَق بَِكِلَمِتِه َفَشفاُهْم،  

   َوَخلََّصُهْم ِمَن الَقبِر َوالَهل�ِك.
21  َفلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  

   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.
كِر، ُموا َتقِدماِت الشُّ 22  َفْلُيَقدِّ  

   َولُْيخِبُروا بَِفَرٍح َوَتِرنِيٍم بِما َفَعَل اهلُل لَُهْم.

23  انَطَلَق َبعُض الَبّحاَرِة اإلَى الَبحِر ِفي ُسُفِنِهْم،  
   لَِيجَتِهُدوا ِفي تِجاَرٍة َعبَر الُمِحيِط.

24  َراَأْوا اأعماَل اهلِل،  

آياِت الَِّتي َصَنَعها ِفي الُمِحيِط.    َوال�
أمَر، َفَهبَّْت عاِصَفٌة، 25  اأعَطى ال�  

أمواُج!    َوَتعالَِت ال�
ماِء، ُفُن تُقَذُف عالِياً ِفي السَّ 26  كانَِت السُّ  

   ثُمَّ تُلَقى اإلَى الَبحِر الَعِميِق!
   َتل�َشْت َشجاَعُتُهْم ِمَن الكاِرَثِة الَوِشيَكِة.

كاَرى َتَعثَُّروا َوَتَرنَُّحوا، 27  َكالسُّ  
   َوَمهاَرتُُهْم لَْم َتنَفْعُهْم!

28  ِفي َوقِت ِضيِقِهْم اإلَى اهلِل َصَرُخوا،  
   َفَخلََّصُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.

29  َسكََّن العاِصَفَة،  
اأ اأمواَج الَبحِر.    َوَهدَّ

30  َفابَتَهُجوا بُِسُكوِن الُمِحيِط.  
   َواأرَشَدُهُم اهلُل اإلَى الَمل�ِذ الَِّذي َيطلُُبونَُه.

31  َفْلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  
   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.

32  َولُْيَعظُِّموُه ِفي ال�جِتماِع الَكِبيِر ِفي الَهيَكِل،  
   َولُْيَسبُِّحوُه ِفي اجِتماِع َمجِلِس ُشُيوِخ 

الَمِديَنِة.

أنهاَر اإلَى َصحاَرى، َل ال� 33  َحوَّ  
   َوَينابِيَع الِمياِه اإلَى اأْرٍض جافٍَّة.
أْرَض الَخِصيَبَة َجَعَلها مالَِحًة 34  ال�  

رِّ الَِّذي َفَعَلُه ُسكّانُها!    بَِسَبِب الشَّ
حراَء اإلَى بَِرِك ِمياٍه، َل الصَّ 35  لَِكنَُّه َحوَّ  

أْرَض النّاِشَفَة اإلَى َينابِيَع.    َوال�
36  اأسَكَن الِجياَع ُهناَك  

ُسوا َمِديَنًة ِفيها َيسُكُنوَن.    َفاأسَّ
37  َبَذَر الِجياُع الُحُقوَل،  

   َوَزَرُعوا الُكُروَم،
   َفاأنَتَجْت َثَمَرها.

38  َواهلُل باَرَكُهْم،  
   َفَتكاَثُروا ُهْم َوَمواِشيُهْم.

يقاِت، 39  َوبَِسَبِب الَمصائِِب َوالضِّ  
   َصُغَرْت َوَضُعَفْت َعشائُِرُهْم.
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40  َخِجَل النَُّبل�ُء،  
   َوَجَعَلُهْم َيِهيُموَن ِفي َصحراَء فاِرَغٍة ل� َطِريَق 

ِفيها.
41  لَِكنَُّه َرَفَع الَمساِكيَن ِمْن ُبْؤِسِهْم،  

   َوَجَعَل عائِل�تِِهْم َتنُمو َكُقطعاِن الِخراِف.
42  َيَرى َهذا الّصالُِحوَن َفَيفَرُحوَن،  
وَن اأْفواَهُهْم.    اأّما ال�أشراُر َفَيُسدُّ

ُأُموَر 43  َمْن كاَن َحِكيماً َفراَعى َهِذِه ال�  
   َسَيفَهُم َمَحبََّة اهلِل الّصاِدَقَة.

َقِصيَدٌة َمزُموِريٌَّة لِداُود.108 

   ها َقْد اأعَدْدُت َقلِبي، يا اهلُل.
   َساُأَرنُِّم َواأعِزُف َترانِيَم َتسِبيٍح بُِكلِّ َكيانِي.

2  اسَتيِقِظي يا ِقيثاَرتِي، يا ُعوِدي  
   َدُعونا نُوِقُظ الَفجَر!

ُأَمِم، 3  اأحَمُدَك، يا اهلُل، َبيَن ال�  
ُعوِب.    َواُأَسبُِّحَك َبيَن الشُّ

ماِء. 4  َفَمَحبَُّتَك َتعلُو َكِثيراً َفوَق السَّ  
حاِب،    َواأمانَُتَك اإلَى السَّ

ماِء، 5  اْرَتِفْع يا اهلُل ُمَعظَّماً َفوَق السَّ  
أْرِض كُلِّها.    َولَْيْرَتِفْع َمْجُدَك َفوَق ال�

6  َخلِّْصِني بَِيِميِنَك،  
   اسَتِجْب لَِصل�تِي َوَخلِِّص الَِّذيَن تُِحبُُّهْم.

7  قاَل اهلُل ِفي َهْيَكِلِه:  
  » َساأرَبُح الَمعَرَكَة َواأبَتِهُج!

ًة لَِمْن اُأِريُد،    َساُأْعِطي َشِكيَم أ ِحصَّ
   َواأِقيُس واِدي ُسكُّوَت.

ى. 8  لِي َسَتُكوُن ِجلعاُد، َكَذلَِك َمَنسَّ  
   اأْفرايُِم ُخوَذتِي،

   َوَيُهوذا َصولَجانِي.
9  ِمغَسَلًة لَِقَدَميَّ َسَتُكوُن ُمواآُب،  

أ 7:108 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

   َواُأُدوُم َحْيُث اأخَلُع ِحذائِي.
ي ُهتاُف انِتصاِري.«    َوِفي ِفِلْسِطَيَة ُيَدوِّ

َنِة؟ 10  لَِكْن َمْن َسَياأُْخُذنِي اإلَى الَمِديَنِة الُمَحصَّ  
   َمْن َسَيُقوُدنِي اإلَى اأُدوَم؟

11  األَْسَت اأنَت َمْن َهَجرَتنا، يا اهلُل؟  
   األَْسَت َترفُُض الُخُروَج اإلَى الَمعَرَكِة َمَع 

ُجُيوِشنا؟
! 12  اأِعنّا َفَنَتَخلََّص ِمَن الَعُدوِّ  

   َفَعوُن الَبَشِر بِل� فائَِدٍة!
13  اأّما بَِعوِن اهلِل َفَننَتِصُر.  
   اإْذ ُهَو َيُدوُس اأعداَءنا.

لِلقائِِد، َمزُموٌر لِداُود. ب109 

   يا اهلُل، يا َمْن اإيّاُه اُأَسبُِّح،
   اأِجْبِني َول� َتسُكْت!

2  َفَقِد افَتَرى َعَليَّ اأشراٌر ُمخاِدُعوَن.  
.    بِال�أكاِذيِب َتَكلَُّموا َعَليَّ

3  بِاألِسَنِتِهْم هاَجُمونِي،  
   َوقالُوا َعَليَّ اأشياَء َبِغيَضًة،

   َوُيحاِرُبونَِني بِل� َسَبٍب.
4  كاَفاُأوا َمَحبَِّتي بِالَعداَوِة.  

آَن اُأَصلِّي اإلَيَك يا اهلُل.    َوها اأنا ال�
5  َصَنُعوا َمِعي َشّراً ُمقابَِل الَخيِر،  

   بِالُبغِض قاَبلُوا َمَحبَِّتي.

يراً ُيداِفُع َعنُه، ُنوا َرُجل�ً ِشرِّ 6  قالُوا: »َعيِّ  
   َفَيُكوُن ُمقاِوماً لَُه َيِقُف َعْن َيِميِنِه.

7  لُِيوَجَد ُمذنِباً ِحيَن ُيحاَكُم،  
ُه!    َولُِتسَتخَدَم َصل�تُُه ِضدَّ

8  َوَهَكذا تُقَطُع َحياتُُه َقبَل اأوانِها،  
   َوُيشِغُل َوِظيَفَتُه َشخٌص اآَخٌر.

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  مزمور لداود.  ب مزمور 109 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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9  لُِيْصِبْح اأول�ُدُه َيتاَمى،  
ْل َزوَجُتُه.    َولَْتَتَرمَّ

لِيَن، ْل اأبناُؤُه ِمْن َمكاٍن اإلَى َمكاٍن ُمَتَسوِّ 10  لَِيَتَنقَّ  
   َولُيطَرُدوا ِمْن َمسَكِنِهُم الَخِرِب!

11  لِْيَت ُمقِرِضيِه َياأُخُذوَن كُلَّ ما لَُه،  
   َولَيَت الُغَرباَء َينَهُبوَن كُلَّ ما َتِعَب ِفيِه.

12  لَْيَت اأَحداً ل� َيرَحُمُه،  
   َولَْيَتُه ل� ُيوَجُد َمْن ُيشِفُق َعَلى اأبنائِِه الَيتاَمى.

13  لُِيقَطْع نَسلُُه،  
   َوَيمَح ِذْكُر اْسِمِه ِفي الِجيِل التّالِي.
14  لَْيَت اهلَل ُيَذكَُّر دائِماً بَِخطيَِّة اآبائِِه،  
ِه ل� تُمَحى اأَبداً.    َولَْيَت َخطايا اُأمِّ

15  لَْيَت َهِذِه الَخطايا َتُكوُن اأماَم اهلِل دائِماً،  
أْرِض تُنَسى.    َولَْيَت كُلَّ ِذكَرى لَها َعَلى ال�

16  َفُهَو لَْم ُيَفكِّْر َيوماً اأْن ُيبِدَي لُطفاً،  
   َبِل اضَطَهَد الَمساِكيَن الُفَقراَء

   َوطاَرَد الُمنَسِحِقيَن َحتَّى الَموِت.
آَخِريَن، 17  اأَحبَّ اأْن َيلَعَن ال�  
   َفْلُتِصبُه ُهَو َهِذِه اللََّعناُت.

   لَْم ُيِحبَّ اأْن َيَتباَرَك النّاُس،
   َفَلْيَتُه ل� َيَرى الَبَركاِت.
18  لَِبَس اللََّعناِت َكِثياٍب،  

   َفْلَتُكْن َهِذِه اللََّعناُت الماَء الَِّذي َيشَرُبُه،
ُن بِِه ِعظاَمُه!    َوالطَّعاَم الَِّذي ُيَسمِّ
واِم ثِياباً لَُه، 19  لَْيَتها َتُكوُن َعَلى الدَّ  

ُه َحوَل َخْصِرِه.«    َوِحزاماً َيُشدُّ

ُأُموَر 20  لَيَت اهلَل َيفَعُل كُلَّ َهِذِه ال�  
   بَِمْن َيتَِّهُمونَِني،

. رِّ َعَليَّ    لَِمْن َيَتَكلَُّموَن بِالشَّ
21  اأّما اأنَت اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه،  

ُد اْسَمَك.    َفافَعْل بِي ما ُيَمجِّ
   اأنِقذنِي َحَسَب َصل�ِح َمَحبَِّتَك الّصاِدَقِة 

َوَرحَمِتَك.
22  َفاأنا ِمسِكيٌن َفِقيٌر!  

َتتاِن. تِي َوَشجاَعِتي َميِّ    قُوَّ
23  َوَصَلْت َحياتِي اإلَى نِهاَيِتها،  

   َكِظلِّ زائٍِل،
   َكَحَشَرٍة َمطُروَدٍة!

24  ُركَبتاَي َتضُعفاِن ِمَن الُجوِع.  
   ِجسِمي َينُقُص َوزنُُه َوَيهَزُل.

25  َيحَتِقُرونَِني،  
وَن ُرُؤوَسُهْم.    َينُظُروَن اإلَيَّ َوَيُهزُّ

26  اأِعنِّي يا اهلُل.  
   اأنِقْذنِي، يا اهلُل، َحَسَب َمَحبَِّتَك.
َتَك، يا اهلُل، 27  َفِعنَدئٍِذ َيعَلُموَن اأنَّ قُوَّ  

   ِهَي الَِّتي َخلََّصتِني.
لْها اإلَى َبَرَكٍة! 28  ِعنَدما ُيطِلُقوَن لَعَنًة، َحوِّ  

   َوِعنَدما ُيهاِجُمونَِني اأْخِزِهْم.
   َولَيَت َعبَدَك َيفَرُح.

29  لَيَت الُمْشَتِكيَن َعَليَّ َيلِبُسوَن ِخزَيُهْم َكَثوٍب  
   َوُذلَُّهْم َكِمعَطٍف.

30  بَِفِمي اأشُكُر اهلَل َكِثيراً،  
   َوِفي ال�جِتماِع الَعِظيِم اُأَسبُِّحُه.

31  َفُهَو َياأُخُذ بَِيِميِن الَمساِكيِن،  
   لُِينِصَفُهْم ِمَن الَِّذيَن ُيِريُدوَن لَُهْم ُحْكَم 

الَموِت.

َمزُموٌر لِداُود. أ110 

   قاَل اهلُل لَِسيِِّدي:
  » اجِلْس َعْن َيِميِني،

   اإلَى اأْن اأجَعَل اأعداَءَك َتْحَت َقَدَميَك.«

2  َسَيُمدُّ اهلُل َسيَطَرَتَك اأبَعَد ِمْن ِصْهَيْوَن  
   َوَسَتُسوُد اأعداَءَك.

أ مزمور 110 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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ُع َشعُبَك لِل�نِضماِم اإلَيَك ِحيَن َتُقوُد  3  َسَيَتَطوَّ  
َجيَشَك بَِبهاٍء ُمقدٍَّس.

   َوَسياأتِي ُشبَّانَُك اإلَيَك َكما ياأتِي النََّدى ِمْن 
َرِحِم الّصباِح. أ

4  اأقَسَم اهلُل َولَْن َيَتراَجَع:  
أَبِد   » اأنَت كاِهٌن اإلَى ال�

   َعَلْى ُرْتَبِة َمْلِكيصاَدَق.«

. 5  َعْن َيِميِنَك َيِقُف الرَّبُّ  
   َوِعنَدما َيغَضُب،

   َسَيسَحُق الُملُوَك َوالُحكّاَم.
ُأَمِم، 6  َوَسَيقِضَي َبيَن ال�  

أْرَض الَعِظيَمَة بِالُجَثِث.    َوَيمل�ُأ تِلَك ال�

7  ِفي الطَِّريِق َسَينَحِني لَِيشَرَب ِمْن َجدَوٍل،  
   َوِفي تِلَك الُبقَعِة َسَيرَفُع َراأَسُه.

 ب َهلِّلُويا! اأحَمُد اهلَل بُِكلِّ َقلِبي111 

ِفي َمجالِِس الُمسَتِقيِميَن 
َواجِتماعاتِِهْم.

2  َيصَنُع اهلُل اُأُموراً َعِظيَمًة،  
   َيسَعى اإلَيها الّصالُِحوَن الَِّذيَن َيُسرُّونَُه.

3  اأعمالُُه َعِجيَبٌة َوَمِجيَدٌة،  
ِه. أَبِد َتثُبُت اأعماُل بِرِّ    اإلَى ال�

4  َعجائُِبُه ل� تُنَسى،  
   تَُذكُِّر بِاأنَّ اهلَل َطيٌِّب َوَرِحيٌم!

5  دائِماً َيَتَذكَُّر َعهَدُه،  
   َوُيعِطي لِتابِِعيِه َطعاماً.

أ 3:110 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة. حرفياً: 

ندى  َوَسيُكوُن  تَِك.  قُوَّ يوِم  ِفي  اختياريًّة  تقدمًة  »سَيُكوُن شعُبَك 
ٍس ِمْن َرِحِم لَفجِر.« َشبابَِك لََك، ِفي بهاٍء ُمقدَّ

ِفي هذا  يبداأ كلُّ مقطٍع شعريٍّ  العبرية،  اللغِة  ِفي  ب مزمور 111 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.

ُة اأعمالِِه، 6  اأخَبَر َشعَبُه َكْم َسَتُكوُن قُوَّ  
   لَِكي ُيعِطَيُهْم اأْرَض ُشُعوٍب اُأْخَرى.

7  اأعمالُُه َموثُوَقٌة َوُمنِصَفٌة.  
   اأحكاُمُه ُيتََّكُل َعَليها.

أَبِد، 8  َتَظلُّ راِسَخًة اإلَى ال�  
   بِاأمانٍَة َواإخل�ٍص ُصِنَعْت.

َر َشعَبُه ِمْن اآِسِريِهْم 9  َحرَّ  
أَبِد.    اأعطاُهْم َعهَدُه اإلَى ال�

ٌس َوَمُهوٌب.    اْسُمُه ُمَقدَّ
10  َمخاَفُة اهلِل ِهَي بِداَيُة الِحْكَمِة.  
   َوكُلُّ َمْن ُيِطيُع َوصاياُه َفِهيٌم.

أَبِد َيسَتِمرُّ َتسِبيُحُه!    اإلَى ال�

 ج َهلِّلُويا!112 

َهِنيئاً لَِمْن َيخاُف اهلَل،
   َوَيشَتِهي طاَعَة َوصاياُه.

أْرِض، 2  سَيُكوُن نَسلُُه ُمحاِربِيَن اأِشّداَء ِفي ال�  
   َذلَِك الِجيُل الُمسَتِقيُم َسُيباِركُُه اهلُل.

3  الِغَنى َوالَكراَمُة َسَيمل�آِن َبيَتُه.  
ِه. أَبِد َتُقوُم اأعماُل بِرِّ    اإلَى ال�

ياُء َيسَطُع ِفي الظُّلَمِة لِلُمْسَتِقيِميَن، 4  الضِّ  
أنَّ اهلَل َطيٌِّب َوَرِحيٌم َوعاِدٌل.    ل�

نساَن الطَّيَِّب َوالَكِريَم 5  الَخيُر ُيِصيُب ال�إ  
   الَِّذي ُيجِري ُشُؤونَُه بِالَعدِل.

أْبراُر، 6  لَْن َيسُقَط ال�  
أَبِد.    َولَْن ُينَسى ِذكُرُهْم اإلَى ال�

وِء، 7  ل� َيخَشْوَن اأخباَر السُّ  
   فُقلُوُبُهْم راِسَخٌة َواآِمَنٌة ِفي اهلِل.

8  قُلُوُبُهْم ثابَِتٌة َفل� َيخافُوَن،  
أمِر.    َوَسُيخِضُعوَن اأعداَءُهْم ِفي نِهاَيِة ال�

زُِّعوَن َعَلى الُفَقراِء بَِسخاٍء. 9  ُيوَّ  

ِفي هذا  مقطٍع شعريٍّ  يبداأ كلُّ  العبرية،  اللغِة  ِفي  ج مزمور 112 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.
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أَبِد َيبَقى، ُهْم اإلَى ال�    بِرُّ
   َوَترَتِفُع ُرُؤوُسُهْم َكراَمًة.

10  َيَرى ال�أشراُر َهذا َفَيغتاُظوَن،  
   َوُيِصرُّوَن بِاأسنانِِهْم،

   لَِكنَُّهْم َيُزولُوَن.
   َشَهواُت ال�أشراِر لَْن َتُؤوَل اإلَى َشيٍء.

َهلِّلُويا!113 
يا ُخّداَم اهلِل َسبُِّحوُه!

   َسبُِّحوا اْسَم اهلِل!
2  لَِيَتباَرِك اْسُم اهلِل،  
أَبِد! آَن َواإلَى ال�    ال�
3  لُِيَسبَِّح اْسُم اهلِل  

مُس رِق َحيُث تُشِرُق الشَّ    ِمَن الشَّ
   َواإلَى َحيُث َتغُرُب.

ُعوِب، 4  ُمَعظٌَّم ُهَو اهلُل َفوَق كُلِّ الشُّ  
ماواِت َمجُدُه.    اأعَلى ِمَن السَّ

5  لَيَس ِمْن َمِثيٍل إللَِهنا.  
   َرَفَع َعرَشُه لَِيَتَربََّع َعَليِه.

ماِء، 6  ُيشِرُف ِمَن السَّ  
أْرِض. ماِء َوال�    لَِينُظَر اإلَى السَّ

7  َيرَفُع الَمساِكيَن ِمَن الَحِضيِض.  
   َوُيِقيُم الَمساِكيَن ِمَن الرَّماِد.

8  ثُمَّ ُيجِلُسُهْم َبيَن النَُّبل�ِء،  
   قاَدِة َشعِبِه.

9  ُيمل�ُأ َبيَت الَمراأِة العاِقِر،  
ُأمِّ بِاأول�ِدها.    ُيعطيها َفَرَح ال�

   َهلِّلُويا!

لَّما َتَرَك اإسرائِيُل ِمصَر114 
أْرَض  لَّما غاَدَر َيْعُقوُب تِلَك ال�

الَغِريَبَة،
2  صاَر َبُنو َيُهوذا َوَبُنو اإسرائِيَل  

   َشعَبُه الُمَقدََّس.
3  نََظَر الَبحُر َذلَِك َفَهَرَب.  

ُأْرُدنِّ َتراَجَع.    َونَهُر ال�
، 4  الِجباُل َرَقَصْت َكالماِعِز الَبرِّيِّ  

   َوالتِّل�ُل َكالِحمل�ِن.

5  لِماذا َهَرْبَت يا َبحُر؟  
ُأْرُدنِّ َعِن الَجَرياِن َوَتراَجَع؟    لِماذا َتَوقََّف نَهُر ال�

6  اأيَُّتها الِجباُل، لِماذا َرَقْصِت َكالِكباِش،  
   اأيَُّتها التِّل�ُل لِماذا َرَقْصِت َكالِحمل�ِن؟

أْرُض، 7  اأيَُّتها ال�  
،    ارَتِعِدي ِمْن َحضَرِة الرَّبِّ

   ِمْن َحضَرِة اإلَِه َيعُقوَب،
خَرَة اإلَى بِْرَكِة ماٍء، َل الصَّ 8  الَِّذي َحوَّ  

ّواَن اإلَى ُينُبوَع.    َوالصُّ

ل� تُعِطنا نَحُن، يا اهلُل، الَكراَمَة،115 
َفِهَي لََك، لََك َوحَدَك الَمجُد،

   ِمْن اأجِل َمَحبَِّتَك َواأمانَِتَك.
ُأَمُم: 2  َكيَف َتُقوُل ال�  

  » اأيَن اإلَُهُكْم؟«
ماِء، 3  اإلَُهنا ِفي السَّ  

   َيفَعُل ما َيشاُء!
4  اأّما اأْصناُمُهْم َفما ِهَي اإلّ� َتماثِيُل  

ٍة.    َصَنَعْتها اأيِدي َبَشٍر ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ
5  لَها اأفواٌه، َول� َتقِدُر اأْن َتنِطَق.  
   لَها ُعُيوٌن، َول� َتقِدُر اأْن َتَرى.
6  لَها اآذاٌن، َول� َتقِدُر اأْن َتْسَمَع.  
.    لَها اُأنُوٌف، َول� َتقِدُر اأْن َتُشمَّ
7  لَها اأيٍد، َول� َتقِدُر اأْن َتلِمَس.  

   لَها اأقداٌم، َول� َتقِدُر اأْن َتمِشَي.
.    َوَحناِجُرها ل� َتقِدُر اأْن َتِئنَّ

8  َوَمْن َيصَنُعونَها َوَيتَِّكلُوَن َعَليها  
   َسْرعاَن ما َيِصيُروَن ِمثَلها.
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9  اتَِّكْل َعَلى اهلِل، يا اإسرائِيُل.  
   ُهَو ُيِعيُنُهْم َوَيحِميُهْم.

10  اتَِّكلُوا َعَلى اهلِل، يا َبيَت هاُروَن،  
   ُهَو ُيِعيُنُهْم َوَيحِميُهْم.

11  يا خائِِفي اهلَل،  
   اتَِّكلُوا َعَلى اهلِل.

   ُهَو ُيِعيُنُهْم َوَيحِميُهْم.

12  اهلُل َيذكُُرنا َوَسُيباِركُنا:  
   َسُيباِرُك َبيَت اإسرائِيَل.
   َسُيباِرُك َبيَت هاُروَن.

13  َسُيباِرُك ُمتَِّقي اهلِل،  
أَقلِّ َشاأناً اإلَى ال�أعَظِم َشاأناً.    ِمَن ال�
14  اهلُل َسَيَظلُّ َيِكيُل َبَركاٍت َعَليُكْم،  

   َعَليُكْم َوَعَلى اأبنائُِكْم.
15  ُمباَركُوَن اأنُتْم ِمَن اهلِل،  
أْرِض. ماِء َوال�    خالِِق السَّ

ماُء ِهَي هلِل. 16  السَّ  
أْرُض، َفاأعطاها لَنا نَحُن الَبَشَر.    اأّما ال�

أمواُت الَِّذيَن َيهِبُطوَن اإلَى عالَِم  17  ال�   
ْمِت الصَّ

   ل� ُيَسبُِّحوَن اهلَل.
18  اأّما نَحُن َفُنباِرُك اهلَل  

أَبِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�

   َهلِّلُويا!

ما اأحَلى اأْن َيسَتِمَع اهلُل اإلَى 116 
َصوتِي
   ِحيَن اُأَصلِّي اإلَيِه.

، َُّه اأماَل اُأُذنَيِه اإلَيَّ أن 2  ل�  
   لَِذلَِك َساْدُعوُه َطواَل َحياتِي.

3  َعَلى باِب الَموِت كُنُت،  
   َواأمَسَكْت بِي اأوجاُع الهاِوَيِة.

يُق َغَمرانِي.    ال�أَسى َوالضِّ

4  َدَعوُت باسِم اهلِل َوقُْلُت:  
  » َخلِّْص يا اهلُل َحياتِي.«

5  اهلُل َرِحيٌم َوبارٌّ.  
   اإلَُهنا َحنّاٌن،

6  اهلُل َيرَعى الُبَسطاَء.  
   اإْذ ِحيَن كُنُت عاِجزاً َخلََّصِني.

7  ُعوِدي اإلَى راَحِة بالِِك، يا نَفِسي.  
   فَاهلُل َسَيهَتمُّ بِِك.

8  ِمْن َفِم الَموِت انَتَزْعَت َحياتِي.  
، ُموِع َخلَّْصَت َعيَنيَّ    ِمَن الدُّ

ُقوِط.    َوَقَدَميَّ ِمَن السُّ
9  اَأخِدُم اهلَل ما ُدمُت  
   ِفي اأْرِض ال�أحياِء.

10  َحِفْظُت اإيمانِي َحتَّى ِحيَن َتَكلَّْمُت    
َوقُْلُت:

  » َقْد َتَحطَّْمُت ِجّداً.«
11  َوِفي اضِطرابِي َواإحباِطي قُْلُت:  

  » كُلُّ الَبَشِر كاِذُبوَن.«

12  َفماذا بِِوسِعَي اأْن اُأعِطَي اهلَل  
   الَِّذي اأعطانِي كُلَّ ما اأملُُك؟

13  اهلُل َخلََّصِني،  
   لِذا َساأرَفُع َتقِدَمَة َسِكيٍب

   َواأدُعو بِاْسِم اهلِل.
14  هلِل َساُأوِفي نُُذوِري  

   اأماَم كُلِّ َشعِبِه.

15  َثِميٌن لََدى اهلِل دائِماً  
ُأَمناِء.    َمْوُت اأَحِد اأتباِعِه ال�

16  يا اهلُل اأرُجوَك،  
   َعبٌد ِمْن َعِبيِدَك اأنا،

   َعبٌد ِمْن َعِبيِدَك،
   ابُن اإحَدى اإمائَِك.

ْرَتِني.    َواأنَت ِمْن قُُيوِدي َحرَّ
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ُم َتقِدماِت الَحمِد، 17  اإلَيَك اأنَت يا اهلُل اُأَقدِّ  
   َواأدُعو باسِمَك ِحيَن اأدُعو.

18  هلِل َساُأوِفي نَُذوِري  
   اأماَم كُلِّ َشعِبِه.

19  َسبُِّحوا اهلَل ِفي ساَحِة َهيَكِلِه  
   ِفي َوَسِطِك يا قُْدُس.

   َهلِّلُويا.

ُأَمِم،117  َسبِِّحي اهلَل يا َبِقيََّة ال�
ُعوِب! َدُه كُلُّ الشُّ َولُتَمجِّ

2  ل�أنَّ َرحَمَة اهلِل َعِظيَمٌة نَحَونا،  
أَبِد.    َواأمانََتُه اإلَى ال�

   َهلِّلُويا.

َُّه صالٌِح،118  أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال� ل�

2  يا َبِني اإسرائِيَل، قُولُوا َهذا:  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

3  يا َبْيَت هاُروَن، قُولُوا َهذا:  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

4  يا عابِِدي اهلِل، قُولُوا َهذا:  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

يِق َدَعوُت اهلَل، 5  ِفي الضِّ  
َع َصدِري.    َفاْسَتجاَب اهلُل َوَوسَّ

6  اهلُل اإلَى جانِِبي َفل� اأخاُف.  
   َفما الَِّذي ُيمِكُن لَِبَشٍر اأْن َيصَنَعُه بِي؟

7  اهلُل اإلَى جانِِبي،  
   ُيِعيُنِني، َفاأَرى َهِزيَمَة اأعدائِي.

8  التََّوكُُّل َعَلى اهلِل  
   َخيٌر ِمَن الِ�عِتماِد َعَلى الَبَشِر.

9  التََّوكُُّل َعَلى اهلِل  
   َخيٌر ِمَن التََّوكُِّل َعَلى القاَدِة.

ُأَمِم اأحاَط بِي اأعدائِي، 10  ِمْن كُلِّ ال�  
   َفَدَعْوُت بِاْسِم اهلِل َوَهَزْمُتُهْم.
11  ِمْن كُلِّ جانٍِب اأحاُطوا بِي،  

   لَِكنِّي َدَعْوُت بِاْسِم اهلِل َوَهَزمُتُهْم.
12  اأحاَط بِي اأْعدائِي َكالنَّحِل،  

   لَِكنَُّهْم باُدوا َسِريعاً َكاأشواٍك ُمحَتِرَقٍة.
   َفَدَعْوُت بِاْسِم اهلِل وَهَزمُتُهْم.

13  بُِكلِّ َطِريَقٍة حاَوَل اأعدائَِي اإهل�ِكي،  
   لَِكنَّ اهلَل اأعانَِني!

تِي ُهَو اهلُل َونَِشيُد انِتصاِري، 14  قُوَّ  
   ُهَو ُينِقُذنِي.

15  َتَتعالَى اأصواُت ال�بِتهاِج َواأناِشيُد  
   ال�نِتصاِر ِفي ِخياِم الُمنَتِصِريَن،

َتُه.    ِحيَن ُيبِدي اهلُل قُوَّ
16  َيِميُن اهلِل َمرفُوَعٌة ُمنَتِصَرٌة  

َتُه.    ل�أنَّ اهلَل اأظَهَر قُوَّ

17  لِذا َساأحيا َولَْن اأُموَت!  
ُث بِاأعماِل اهلِل.    َوَساُأَحدِّ

َبِني اهلُل، 18  اأدَّ  
   لَِكنَُّه لَْم ُيَسلِّْمِني لِلَموِت.

أْدُخَلها، 19  َفافَتُحوا لِي اأبواَب الِبرِّ ل�  
   َواأْحَمَد اهلَل.

20  َهِذِه َبّواَبُة اهلِل،  
أبراُر!    َول� َيعُبُرها اإلّ� ال�

ََّك اسَتَجبَت لِي، أن 21  اأحَمُدَك يا اهلُل ل�  
   َواأنَقذَتِني.

22  الَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه الَبنّاُؤوَن  
   صاَر َحَجَر ال�أساِس.

23  اهلُل َفَعَل َهذا،  
   َوُهَو َبِديٌع ِفي ُعُيونِنا.

24  َهذا ُهَو الَيوُم الَِّذي َصَنَعُه اهلُل،  
   لَِنبَتِهْج َونَفَرْح ِفيِه!
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آَن، أ 25  َخلِّْصنا ال�  

ُل اإلَيَك يا اهلُل!    نََتَوسَّ
ُل اإلَيَك،    يا اهلُل، نََتَوسَّ

   اأنِجْح َمسعانا.
آتِي بِاْسِم اهلِل. 26  ُمباَرٌك ُهَو ال�  

   ِمْن َبيِت اهلِل نُباِركَُك.

27  يهوه ب ُهَو اهلُل، َوَسَيقَبلُنا.  
   َفارُبُطوا َذبِيَحَة الِعيِد بَِزوايا الَمذَبِح.

28  اإلَِهي اأنَت الَِّذي اُأَسبُِّحُه،  
   اإلَِهَي الَِّذي اُأَعظُِّمُه!

َُّه صالٌِح، أن 29  َسبُِّحوا اهلَل لِ�  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

— أ ج —

َهِنيئاً لَِمْن َيِعيُشوَن ِفي َطهاَرٍة،119 
الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َتعالِيَم اهلِل.

2  َهِنيئاً لَِمْن َيحَفُظوَن َوصاياُه،  
   َوَيطلُُبونَُه ِمْن كُلِّ قُلُوبِِهْم.

رَّ اأَبداً. 3  ل� َيصَنُعوَن الشَّ  
   َبْل َيتَِّبُعوَن ُطُرَقُه.
4  اأعَطيَتنا َوصاياَك،  

   َواأَمرَتنا بِاأْن نَحَفَظها بِِدقٍَّة.
5  اآِه، لَيَتِني كُنُت اأكَثَر َثباتاً  

   ِفي ِحفِظ َشرائِِعَك.
6  َحيَنِئٍذ ل� اأْخَجُل  

ُهنا  انَّها  َوال�أرجُح  ْصنا اآلن. حرفّياً: »ُهوَشعنا.«  أ 25:118 َخلِّ

َحيُث  َوَضعناها  َوَقْد  الَمِلك،  وَمسيِحِه  اهلِل  لتسبيِح  ُهتاٍف  صيَحُة 
َمتَّى  )انظر  الَمِلُك.«  »َيِعيُش  بِِصيغِة  الجديِد  العهِد  ِفي  اقُتِبَسْت 

9:21، مرقس 9:11، يوحنا 13:12(
ب 27:118 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ٌم اإلَى اثنيِن َوِعشريَن ِقسماً، َوكُلُّ  ج مزمور 119 أ. ّهذا المزموُر ُمَقسَّ

قسٍم َثمانِيُة اأعداٍد. َوَتبداُ كلُّ ال�أعداِد الثَّمانَِيِة ِفي كُلِّ ِقسٍم بِحرٍف 
ِمْن ُحروِف ال�أبجدية العبريِّة َعَلى التّوالي. ِعلماً بِاأنَّ اأصواَت الحروِف 
العبريِة َتَتواَفُق اإلَى َحدٍّ كبيٍر َمَع اأصواِت الُحروِف العَربّيِة َوْفقاً للَترتيِب 

ال�أبجدّي المعروف: اأبجد هوز . . .

ُل َجميَع َوصاياَك.    َبْل اأَتاأمَّ
7  ِمْن َقلٍب نَِقيٍّ اأحَمُدَك  

ََّك َعلَّمَتِني اأحكاَمَك الُمنِصَفَة. أن    ل�

8  ل� َتتُركِني َطِويل�ً  
ِّي اُأِطيُع َشرائَِعَك َحّقاً. أن    ل�

— ب —

ي الّشابُّ نَفَسُه؟ 9  َكيَف ُيَنقِّ  
   بِِحْفِظِه َوصاياَك.

10  ِمْن كُلِّ َقلِبي اأطلُُبَك،  
   َفاحَفْظِني ِمْن اأْن اأِضلَّ َعْن َوصاياَك.

نُت َكل�َمَك ِفي َقلِبي 11  َخزَّ  
   لَِئّل� اُأخِطَئ اإلَيَك.

12  َتباَرْك، يا اهلُل.  
   َعلِّْمِني َشرائَِعَك.

13  بَِشَفَتيَّ اُأخِبُر بُِكلِّ ال�أحكاِم  
   الخاِرَجِة ِمْن َفِمَك.
14  بَِوصايا َعهِدَك اُأَسرُّ،  

   َكَمْن َيبَتِهُج بَِثرَوٍة َعِظيَمٍة.
لُها 15  اأحكاُمَك اأَتاأمَّ  

   َوُطُرقَُك بِِحرٍص اأفَحُصها.
تِي، 16  َشرائُِعَك لَذَّ  

   َول� اأنَْسى َكل�َمَك اأَبداً.

— ج —

17  كاِفْئ َعبَدَك بَِسخاٍء،  
   َفاأحيا َواأحَفَظ َوصاياَك.

18  افَتْح َعيَنيَّ  
   َحتَّى اأَرى َعجائَِب َتعالِيِمَك.

أْرِض، 19  َغِريٌب اأنا ِفي َهِذِه ال�  
   َفل� تُْخِف َوصاياَك َعنِّي.

20  َتلَتِهُب نَفِسي َشوقاً  
   اإلَى اأحكاِم َشِريَعِتَك ِفي كُلِّ ِحيٍن.

ِريَن 21  اأنَت تَُوبُِّخ الُمَتَكبِّ  
   الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َوصاياَك.
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   َملُعونُوَن ُهْم!
22  َحِفْظُت َعهَدَك،  

   َفانِزْع َعنِّي الُهزَء َوال�زِدراَء.
، 23  قاَدٌة َقْد َيجِلُسوَن لَِيَتاآَمُروا َعَليَّ  
ُل ِفي اأحكاِمَك.    َواأنا َعبَدَك اأَتامَّ

ُذ بَِوصايا َعهِدَك. 24  اأَتَلذَّ  
   َتعالِيُمَك ِهَي نَصائِِحي.

— د —

آَن، َفاأنا َعَلى َوَشِك الَموِت، 25  اأّما ال�  
   َفاأْحِيِني َكَوعِدَك.

26  لََك اعَتَرفُت بُِطُرِقي َفاْسَتَجْبَت.  
   َفَعلِّمِني اأحكاَمَك.

ْمِني َكيَف اأحَفُظ َوصاياَك، 27  َفهِّ  
ُل ِفي اأْعمالَِك الَعِجيَبِة.    َوَساأَتاأمَّ

28  ُمتَعٌب َوَكِئيٌب اأنا،  
   َفارَفْعِني بَِحَسِب َوعِدَك.

29  ِمَن الطُُّرِق الُمخاِدَعِة احَفْظِني،  
   َواأنِعْم َعَليَّ بَِشِريَعِتَك.

30  اخَترُت اأْن اأكُوَن َوِفّياً لََك،  
ُص بِِدقٍَّة اأحكاَمَك.    اأَتَفحَّ
31  بَِعهِدَك َتَعلَّقُت، يا اهلُل،  

   َفل� تُِذلَِّني!
32  طاَعُة َوصاياَك ُمتَعِتي  

ُح َقلِبي! ََّك تَُفرِّ أن    ل�

— ه —

33  يا اهلُل، َعلِّْمِني َشرائَِعَك  
   َوبَِثباٍت َساأتَبُعها.

ُأِطيَع َتعالِيَمَك، 34  اأعِطِني َفهماً ل�  
   لَِكي اأتَبَعها ِمَن الَقلِب.

35  اهِدنِي َعبَر ُسُبِل َوصاياَك  
ُذ. ِّي بِها اأَتَلذَّ أن    ل�

ْل َقلِبي اإلَى َوصايا َعهِدَك، 36  َحوِّ  
   ل� اإلَى الِغَنى َوالَمْكَسِب.

ْل َعيَنيَّ َعِن التَّواِفِه. 37  َحوِّ  
   اأِعنِّي َفاأحيا َكما تُِريُد.

38  احَفْظ ُوُعوَدَك لِي، اأنا َعبَدَك،  
   تِلَك الُوُعوَد الَِّتي َتْجَعُل النّاَس ُيَوقُِّرونََك.

39  انَزِع العاَر الَِّذي اأخشاُه،  
أنَّ اأحكاَم َشِريَعِتَك صالَِحٌة.    ل�

40  ها اأنا اأتُوُق لَِشرائِِعَك،  
   َفاأِرنِي َمراِحَمَك لَِكي اأحيا!

— و —

41  اأِرنِي يا اهلُل َرحَمَتَك َوَمَحبََّتَك.  
   اأنِقذنِي َكَوعِدَك.

42  ِعنَدئٍِذ َساُأجاِوُب الَِّذيَن ُيعيُِّرونَِني،  
ِّي بَِكل�ِمَك اأثُِق! أن    ل�

43  اأِعنِّي َفاأَتَكلََّم َدوماً بَِحقِّ َكِلَمِتَك،  
نِّي َعَلى اأحكاِمَك ُمَتَوكٌِّل.    َفاإ

هِر َساأتَِّبُع اأحكاَمَك. أَبِد َوالدَّ 44  اإلَى ال�  
ِّي ِفي ُرْحٍب َساأحيا، أن 45  ل�  

ِّي اأسَعى اإلَى ِحفِظ اأحكاِمَك. أن    ل�
ُث ُملُوكاً 46  َساُأَحدِّ  

   بَِعهِدَك بَِجساَرٍة َوبِل� َخَجٍل.
ُذ. 47  َوبَِوصاياَك الَِّتي اُأِحبُّ َساأَتَلذَّ  

، 48  اأقَسْمُت َعَلى الَول�ِء لَِوصاياَك الَِّتي اُأِحبُّ  
   َوَساأَتَفكَُّر ِفي َشرائِِعَك.

— ز —

49  اذكُْر َوعَدَك لِي، اأنا َعبَدَك،  
   َفِلي بِِه َرجاٌء.

50  ِفي ُمعاناتِي، َهِذِه ِهَي َتعِزَيِتي.  
   ُوُعوُدَك تُحِييِني!

51  الُمَتَكبُِّروَن َسِخُروا بِي َكِثيراً،  
   لَِكنِّي ل� اأنَْحِرُف َعْن َوصاياَك اأَبداً.
52  اأحكاُمَك الَقِديَمُة، يا اهلُل، اأذكُُرها،  

   َفاأَتَعزَّى.
53  ُيِخيُفِني اُأولَِئَك ال�أشراُر،  
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   الَِّذيَن َتَركُوا َتعالِيَمَك.
54  َكالُموِسيَقى ِفي َبيِتي ِهَي َشرائُِعَك.  

55  ِفي اللَّيِل اأَتَذكَُّر اْسَمَك يا اهلُل،  
   َوَشِريَعَتَك اأحَفُظ.
56  َيحُدُث َهذا لِي،  

ِّي اأحَفُظ اأحكاَمَك. أن    ل�

— ح —

57  اأنَت نَِصيِبي يا اهلُل.  
مُت اأْن اُأِطيَع َوصاياَك.    لِذا َصمَّ

58  بُِكلِّ َكيانِي اأشَتِهي اأْن اأخِدَمَك،  
   َفارَحْمِني َكَوعِدَك.

لُت َخَطواتِي، 59  َتاأمَّ  
   لَِكي اُأِعيَدها اإلَى َشرائِِعَك.

60  ساَرعُت اإلَى ِحفِظ َوصاياَك َولَْم اُأبِطْئ.  
61  َمصائُِد ال�أشراِر َتَتَربَُّص بِي،  

   لَِكنِّي ل� اأنَسى اأَبداً َتعالِيَمَك.
62  ِفي ُمنَتَصِف اللَّيِل اأصُحو،  

   َواأنَهُض ل�أشُكَرَك َعَلى َعدِل اأحكاِمَك.
63  َصِديٌق اأنا لُِكلِّ عابِِديَك الَِّذيَِن َيهاُبونََك،  

   َصِديٌق لُِكلِّ الَِّذيَن َيحَفُظوَن َوصاياَك.
أْرَض. 64  َرحَمُتَك، يا اهلُل، َتمل�ُأ ال�  

   َعلِّْمِني َشرائَِعَك.

— ط —

65  كُْنَت، يا اهلُل، َكِريماً َمَع َعبِدَك،  
   َتماماً َكَوعِدَك.

َل َوالَمعِرَفَة، 66  َعلِّْمِني التََّعقُّ  
ِّي بَِوصاياَك اأثُِق. أن    ل�

، 67  َفَقبَل اأْن اأعانَي ِمَن الُذلِّ  
   كُْنُت َقْد تِْهُت َعْنَك.

آَن َفساُأطيُع َكل�َمَك.    اأّما ال�
68  َكِريٌم اأنَت َوصانٌِع َخْيراً َمَع النّاِس،  

   َفَعلِّمِني َوصاياَك.
69  الُمَتفاِخُروَن حاكُوا َحولِي َكِذباً،  

   َغيَر اأنِّي َحِفظُت َوصاياَك ِمَن الَقلِب.
70  اأغِبياُء ُهْم!  

ُذ بَِتعالِيِمَك.    اأّما اأنا َفاأَتَلذَّ
71  َحَسٌن اأنَِّني َتَذلَّْلُت،  
   اإْذ َتَعلَّمُت َشرائَِعَك.

72  صالَِحٌة ِهَي َتعالِيُمَك لِي.  
ِة. َهِب َوالِفضَّ    ِهَي اأثَمُن ِمْن األِف ِقطَعٍة ِمَن الذَّ

— ي —

73  َيداَك َصَنَعتانِي َوُهما َتسِندانِِني.  
   اأِعنِّي َفاأَتَعلََّم َواأفَهَم َوصاياَك.

74  خائُِفوَك َيَرونَِني َفَيفَرُحوَن،  
ِّي َعَلى َكِلَمِتَك اأتَِّكُل. أن    ل�

75  َيِقيِني، يا اهلُل، اأنَّ اأحكاَمَك ُمنِصَفٌة،  
   َواأنَّ ِعقاَبَك لِي كاَن َصواباً.

نِي بَِرحَمِتَك. آَن َفَعزِّ 76  اأّما ال�  
   َكما َوَعدَت َعبَدَك.

77  لُِتقابِْلِني َرحَمُتَك َفاأحيا  
ُذ بَِتعالِيِمَك.    َفاأنا اأَتَلذَّ

َُّهْم ُظلماً اتََّهُمونِي. أن 78  لُِيخَز َهُؤل�ِء الُمنَتِفُخوَن ل�  
لُت َفرائَِضَك.    اأّما اأنا َفَتاأمَّ

. 79  لِيَت عابِِديَك َوعاِرِفي َعهِدَك َيرِجُعوَن اإلَيَّ  
80  اأِعنِّي َفاُأْخِلَص لَِشرائِِعَك،  

   َفل� اُأخَزى اأَبداً.

— ك —

81  اأَتَحرَُّق َشوقاً لَِخل�ِصَك.  
   ُمنَتِظٌر اأنا واِضعاً ِفي َكل�ِمَك َرجائِي!

أمِرَك، 82  َكلَّْت َعيناَي انِتظاراً ل�  
يِني؟    َفَمَتى َسُتَعزِّ

ناِء َخمٍر َقِديٍم 83  َحتَّى ِعنَدما اُأصِبُح َعُجوزاً َكاإ  
   َعَلى َكْوَمِة قُماَمٍة،

   لَْن اأنَسى َشرائَِعَك.
84  َحتَّى َمَتى َيحيا َعبُدَك  

؟    َقبَل اأْن َتقَتصَّ ِمْن ُمضَطِهِديَّ
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85  الُمَتَغطِرُسوَن اأقاُموا لِي َكمائَِن.  
   َعَلى نَِقيِض َشِريَعِتَك َتَصرَّفُوا.

86  اضَطَهُدونِي بِل� َسَبٍب.  
   كُلُّ َوصاياَك ُيعَتَمُد َعَليها،

   َفاأِعنِّي يا اهلُل!
87  كاَد َهُؤل�ِء اأْن ُيِميُتونِي،  

   َواأنا ما َتَوقَّفُت َيوماً َعْن طاَعِة َوصاياَك.
88  اأحِيِني بَِرحَمِتَك،  

   َفاأحَفَظ الَوصايا الَِّتي اأعَطيَتها.

— ل —

أَبِد َسَتثُبُت َكِلَمُتَك 89  اإلَى ال�  
ماِء، يا اهلُل.    ِفي السَّ

90  َتَظلُّ اأمانَُتَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!  
أْرَض، َوها ِهَي قائَِمٌة. سَت ال�    َفَقْد اأسَّ
91  كُلُّ َشيٍء قائٌِم الَيوَم بَِفضِل َعدلَِك،  

   ل�أنَّ كُلَّ َشيٍء َيخِدُمَك.
92  لَول� اأنَّ َتعالِيَمَك ِهَي َمَسرَّتِي  
   لََهَلْكُت ِفي اآل�ِمي َوُمعاناتِي.

93  َوصاياَك لَْن اأنساها  
ِّي بَِسَبِبها َحِييُت. أن    ل�

94  لََك اأنا َفاأنِقذنِي،  
ِّي اأشَتِهي اأْن اُأِطيَع َوصاياَك. أن    ل�

95  اأِمَل ال�أشراُر اأْن ُيهِلُكونِي،  
   لَِكنِّي َظَللُت اُأحاِوُل َفهَم َعهِدَك.
96  اأدَركُت اأنَّ لُِكلِّ َشيٍء ُحُدوَدُه،  

   اأّما َوصاياَك َفل� ُحُدوَد لَها!

— م —

97  اآِه َكْم اُأِحبُّ َتعالِيَمَك،  
لُها.    كُلَّ الَوقِت اأَتاأمَّ

98  َوصاياَك َتجَعلُِني اأحَكَم ِمْن اأعدائِي  
َّها دائِماً َمِعي. أن    ل�

99  َجَعْلَتِني اأعَقَل َحتَّى ِمْن كُلِّ ُمَعلِِّميَّ  
ِّي اأَتَفكَُّر ِفي َعهِدَك. أن    ل�

ُيوِخ اأنا 100  اأحَكُم ِمَن الشُّ  
ِّي اُأِطيُع َوصاياَك. أن    ل�

رِّ 101  َمَنْعُت نَفِسي َعْن َعَمِل الشَّ  
   لَِكي اُأِطيَع َوصاياَك.

102  لَْم اأنَْحِرْف َعْن اأْحكاِمَك،  
ََّك َعلَّمَتِني اإيّاها! أن    ل�
103  ما اأحَلى َكل�َمَك!  

   اأحَلى ِمَن الَعَسِل ِفي َفِمي!
104  َتجَعلُِني َتعالِيُمَك َحِكيماً،  

   لِذا اُأبِغُض الباِطَل.

— ن —

105  َكِمصباٍح لَِقَدَميَّ َكل�ُمَك،  
   ُيِنيُر َسِبيِلي.

106  نََذرُت اأْن اأحَفَظ اأحكاَمَك الُمنِصَفَة،  
   َوَساُأوِفي.

107  َكِثيراً ما عانَيُت يا اهلُل،  
   َفاأْحِيِني بَِحَسِب َوعِدَك.

108  اقَبْل َحمِدَي يا اهلُل،  
   َوَشرائَِعَك َعلِّمِني.

109  اأحِمُل ُروِحي دائِماً َعَلى راَحِتي،  
   لَِكي ل� اأنَسى اأَبداً َتعالِيَمَك.

110  نََصَب ال�أشراُر لِي َمصائَِد،  
   لَِكنِّي لَْم اأْعِص َوصاياَك.
أَبِد َساأتَِّبُع َعهَدَك، 111  اإلَى ال�  

ُذ بِِه. ِّي اأَتَلذَّ أن    ل�
واِم 112  َساُأَكرُِّس َقلِبي َعَلى الدَّ  

   لِطاَعِة َشرائِِعَك َحتَّى النِّهاَيِة!

— س —

113  اَأْكَرُه اأفكاَر الُمَتَقلِقِليَن.  
   اأّما َتعالِيُمَك َفاُأِحبُّها.
114  ِسْتِري اأًنَت َوتُرِسي،  

   بَِكل�ِمَك اأثُِق.
115  ابَتِعُدوا َعنِّي اأيُّها ال�أشراُر  
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   َفاأحَفَظ َوصايا اإلَِهي.
116  اأْسِنْدنِي َحَسَب َوعِدَك َفاأحيا،  

   َول� َتخِذلِني ِفي اآمالِي.
117  اأْسِنْدنِي َفاَأنُجَو،  

   َواألَتِزَم بَِشرائِِعَك كُلَّ َحياتِي.
118  َترفُُض الَِّذيَن ُيِضلُّوَن َعْن َشرائِِعَك  

   َوتُظِهُر ِخداَعُهْم.
أْرِض َكالنِّفاَيِة. 119  اأنَت َتنُبُذ كُلَّ اأْشراِر ال�  

   لِذا اُأِحبُّ َوصايا َعهِدَك.
120  ِجْسِمي َيرَتِعُد َخوفاً،  

   َفاأنا اأخاُف َواُأَوقُِّر اأحكاَمَك.

— ع —

121  عاِدل�ً َوُمنِصفاً كُنُت،  
.    َفل� َتتُرْكِني ِفي اأيِدي ظالِِميَّ

122  اْضَمْن َخْيَر َعْبِدَك.  
   ل� َتسَمْح للُمَتَغطِرِسيَن بِاأْن َيظِلُمونِي.

123  َكلَّْت َعيناَي ِمِن انِتظاِر َخل�ِصَك  
   َوانِتظاِر َوعِدَك البارِّ.

124  عاِمْل َعبَدَك َحَسَب َرْحَمِتَك،  
   َوَشرائَِعَك َعلِّْمِني.

125  َعبُدَك اأنا،  
   َفاأِعنِّي َعَلى الَفهِم ل�أعِرَف َعهَدَك.

126  اآَن لََك اأْن َتفَعَل َشيئاً يا اهلُل،  
عَب َيكِسُروَن َشِريَعَتَك. أنَّ الشَّ    ل�

َبِب، اُأِحبُّ َوصاياَك. 127  لَِهذا السَّ  
ِة. َهِب َوالِفضَّ    اأكَثَر ِمَن الذَّ
128  لَِهذا اُأِطيُع كُلَّ َتعالِيِمَك،  

   َواُأبِغُض ُطُرَق الَكِذِب.

— ف —

129  َعِجيٌب ُهَو َعهُدَك،  
   لَِهذا اأحَفُظ كُلَّ َوصاياُه.

130  َكباِب نُوٍر َمفُتوٍح ُيِنيُر َكل�ُمَك  
   َحتَّى الُبَسطاُء َيْفَهُمونَُه.

فاً 131  األَهُث ُمَتَلهِّ  
   ُمنَتِظراً اأْن اأدُرَس َوصاياَك.

نِي 132  انَتِبْه لِي َوَعزِّ  
   َكعاَدتَِك َمَع الَِّذيَن ُيِحبُّونََك.

133  َكما َوَعدَت يا اهلُل اهِدنِي  
. رِّ بِاأْن َيُسوَد َعَليَّ    َول� َتسَمْح لِلشَّ

134  ِمَن اسِتبداِد النّاِس َخلِّْصِني،  
   َفاُأِطيَع َفرائَِضَك.

135  اأشِرْق بُِنوِر َحضَرتَِك َعَلى خاِدِمَك،  
ْمِني اأْحكاَمَك.    َوَفهِّ

136  َجداِوُل ُدُموٍع َتجِري َعَلى َوجِهي  
   ل�أنَّ َشعَبَك ل� ُيِطيُعوَن َتعالِيَمَك.

— ص —

137  اأنَت يا اهلُل بارٌّ،  
   َواأحكاُمَك ُمنِصَفٌة َوُمسَتِقيَمٌة.

138  الَعهُد الَِّذي َقَطْعَتُه  
   صالٌِح َوَجِديٌر بِالثَِّقِة.

139  اشَتَعْلُت َغيَرًة  
أنَّ اأعدائِي نَُسوا َكل�َمَك.    ل�

ْبُت َكل�َمَك، 140  َقْد َجرَّ  
   َوَعبُدَك اأَحبَُّه َكِثيراً.

آَخُروَن 141  َصِغيٌر اأنا، َوُربَّما ال�  
   ل� َيحَتِرُمونَِني،

   لَِكنِّي ل� اأنَسى اأَبداً َوصاياَك.
142  خالٌِد ٌهَو بِرَُّك،  

ٌة َوَموثُوَقٌة.    َوَتعالِيُمَك َحقَّ
143  َحتَّى لَو ل�َقتِني َمصائُِب َوِضيقاٌت،  
   َفَساأَظلُّ اأِجُد ِفي َوصاياَك َمَسرَّتِي.

أَبِد. 144  ُعُهوُدَك صالَِحٌة َوُمنِصَفٌة اإلَى ال�  
   اأِعنِّي َعَلى َفهِمها َفاأحيا.

— ق —

145  َشرائُِعَك اأحَفُظها يا اهلُل.  
   ِمْن كُلِّ َقلِبي َدَعوُت، َفاْسَتِجْب لِي!
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146  َدَعوتَُك اإلَى َعونِي َفاأنِقْذنِي،  
   لَِكي اأحَفَظ َعهَدَك.

ل�ِة اإلَيَك، 147  َبكَّْرُت لِلصَّ  
   َعَلى َكِلَمِتَك اأعَتِمُد.

148  باِكراً َصَحْوُت َقبَل الَفجِر،  
َل َكِلَمَتَك.    لَِكي اأَتاأمَّ

149  اسَتِمْع اإلَيَّ َحَسَب َمَحبَِّتَك،  
   َوبَِعدلَِك اأحِيِني يا اهلُل.

150  ال�أشراُر الُمَتاآِمُروَن َيدنُوَن،  
   َعْن َتعالِيِمَك ابَتَعُدوا.

151  اأّما اأنَت، يا اهلُل، َفَقِريٌب  
ٌة َوَموثُوَقٌة.    َوَوصاياَك َحقَّ

152  َواأنا َتَعلَّمُت ُمنُذ َزَمٍن َبِعيٍد َعْن    
َشهاداتَِك،

أَبِد َتحَفُظها.    اأنََّك اإلَى ال�

— ر —

153  انُظْر اإلَى ُمعاناتِي َواأنِقْذنِي،  
ِّي لَْم اأنَس َتعالِيَمَك. أن    ل�
154  حاِرْب َحربِي َوافِدنِي.  

   اَأحِيِني بَِحَسِب َكِلَمِتَك.
155  َبِعيٌد ُهَو الَخل�ُص َعِن ال�أشراِر  

َُّهْم ل� ُيحاِولُوَن َحتَّى اأْن ُيِطيُعوا  أن    ل�
 

َشرائَِعَك.
156  َعِظيَمٌة ِهَي َمراِحُمَك يا اهلُل،  

   َفاأْحِيِني بَِعدلَِك.
157  اأعداٌء َكِثيُروَن َيضَطِهُدونَِني،  
   اأّما اأنا َفَلْم اأِضلَّ َعْن َعهِدَك.

158  اأَرى الَخَونََة الَِّذيَن ل� َيحَفُظوَن    
َكِلَمَتَك،

   َفاأرفُُضُهْم!
159  انُظْر َكْم اأحَببُت َوصاياَك.  
   َفاأْحِيِني َحَسَب َرحَمِتَك.

160  ُمنُذ الَبدِء َكل�ُمَك ُيتََّكُل َعَليِه،  
أَبِد َموثُوَقٌة!    َواأحكاُمَك العاِدلَُة اإلَى ال�

— ش —

161  بِل� َسَبٍب هاَجَمِني قاَدٌة اأقِوياُء،  
   اأّما اأنا َفل� اأخاُف اإلّ� َوصاياَك.

ُحِني َكِلَمُتَك، 162  تَُفرِّ  
   َكما َيفَرُح َمْن َوَجَد َكْنزاً َعِظيماً.

163  ال�أكاِذيَب اُأبِغُضها َواأحَتِقُرها،  
   اأّما َتعالِيُمَك َفاُأِحبُّها.
164  َسبَع َمّراٍت ِفي الَيوِم  

   اُأَسبُِّحَك َعَلى اأحكاِمَك الُمنِصَفِة.
165  َينَعُم ُمِحبُّو َتعالِيِمَك بَِسل�ٍم َعِظيٍم،  

   َوما ِمْن َشيٍء َيهِزُمُهْم.
166  َخل�َصَك، يا اهلُل، اأنَتِظُر،  

   َوبِما اأَمْرَت اأعَمُل.
167  َعهَدَك َحِفظُتُه،  
   َواأنا َكِثيراً اُأِحبُُّه.

168  َحِفظُت َوصاياَك َوَعهَدَك،  
   َوها َحياتِي َمكُشوَفٌة اأماَمَك.

— ت —

169  لَيَتَك، يا اهلُل، َتنَتِبُه اإلَى َترنِيَمِتي    
الَفِرَحِة.

   اأعِطِني َفهماً َكَوعِدَك.
170  لَيَتَك َتنَتِبُه اإلَى َصل�تِي.  
   اأنِقْذنِي بَِحَسِب َوعِدَك.

171  َتِفيُض َشَفتاَي بَِترانِيِم التَّسِبيِح،  
ََّك تَُعلُِّمِني َشرائَِعَك. أن    ل�

172  اأِعنِّي َفاْسَتِجيَب لَِكل�ِمَك،  
   َفُكلُّ َوصاياَك صائَِبٌة.

173  َتَهيَّاأْ لَِمُعونَِتي  
ِّي اخَترُت اأْن اُأِطيَع َوصاياَك. أن    ل�
174  َشوِقي ُهَو اإلَى َخل�ِصَك يا اهلُل.  

ُذ.    َوبَِتعِليِمَك اأَتَلذَّ
175  اأْحِيِني َفُتَسبَِّحَك نَفِسي.  

   َفرائُِضَك َعونِي.
، 176  اإْن تُهُت َكَخُروٍف ضالٍّ  
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   َفَتعاَل يا اهلُل، َوِجْد َعبَدَك،
   َفاأنا لَْم اأنَْس َوصاياَك.

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.120  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   ِفي ِضيِقي َدَعوُت اهلَل، َفاْسَتجاَب لِي.
2  ِمَن النّاِس الكاِذبِيَن الُمخاِدِعيَن  

ِني، يا اهلُل.    نَجِّ

3  اأيُّها الكاِذُبوَن الُمخاِدُعوَن،  
   ماذا َسَترَبُحوَن ِمَن الَكِذِب؟
ٍة 4  لَْن َترَبُحوا َغيَر ِسهاٍم حادَّ  

   َوَجمراٍت حاِمَيٍة.

5  َويٌل لِي! َفانا َبيَنُكْم كالَغِريِب الّساِكِن ِفي   
ماِشَك

   اأْو ِفي الِخياِم ِفي َصحراِء ِقيداَر. أ
6  طالَْت ُسكناَي  

ل�ِم.    َبيَن اأعداِء السَّ
ل�ِم اأدُعو، 7  اإلَى السَّ  

   اأّما ُهْم َفُيناُدوَن بِالَحرِب.

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.121  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   اأرَفُع َعيَنيَّ نَحَو الِجباِل،
   لَِكْن ِمْن اأيَن َسَياأتِي َعونِي؟

2  َياأتِي َعونِي ِمْن ِعنِد اهلِل  
أْرَض. ماَء َوال�    الَِّذي َخَلَق السَّ

3  لَْن َيْتُرَكَك لَِتسُقَط،  
   َوحاِرُسُك ل� َيناُم.

4  حاِمي اإسرائِيَل،  
   ل� َينَعُس َول� َيناُم اأَبداً!
5  اهلُل ُهَو الَِّذي َيْحُرُسَك!  

أماِكِن المعروفة بِصُعوبِة العيِش  أ 5:120 ماشك . . . َقيدار. ِمَن ال�

فيها َوقسوِة ُسكّانها.

   حاِميَك ُهَو،
   واِقٌف َعْن َيِميِنَك.

مُس تُؤِذيَك نَهاراً، 6  َفل� الشَّ  
   َول� الَقَمُر َيُضرَُّك لَيل�ً.

، 7  َيحِميَك اهلُل ِمْن كُلِّ َشرٍّ  
   َوَيحَفُظ َحياَتَك.
8  ِفي كُلِّ ما َتفَعلُُه  

   َسَيسَهُر اهلُل َعَليَك،
أَبِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.122  مزموٌر لِداُوَد، ب لِلصُّ

   َفِرحُت بِالقائِِليَن:
  » َهّيا نَصَعُد اإلَى َبيِت اهلِل.«

2  نَِقُف ِعنَد َبّواباتِِك يا قُدُس.  
3  نََعْم، الُقدُس  

   الَمِديَنُة الَِّتي ُبِنَيْت ِمْن َجِديٍد
َدًة واِحَدًة.    َمِديَنًة ُمَوحَّ

4  َتصِعُد الَقبائُِل اإلَى ُهناَك، َقبائُِل يهوه  
   لَِيحَمُدوا اْسَم يهوه،

   بَِحَسِب َفرائِِضِه لَِبِني اإسرائِيَل.
َُّه ُهناَك تُقاُم ُعُروُش الَعدِل، أن 5  ل�  

   ُعُروُش نَسِل داُوَد.

6  َصلُّوا ِمْن اأجِل َسل�ِم الُقدِس.  
ل�ِم!    قُولُوا: »لَيَت ُمِحبِّيِك َينَعُموَن بِالسَّ

ل�َم َيسُكُن داِخَل اأسواِرِك  7  لَيَت السَّ  
َوقُُصوِرِك.«

ل�ِم ِفي الُقدِس اُأَصلِّي، 8  ِمْن اأجِل السَّ  
   ِمْن اأجِل اإْخَوتِي َوِجيرانِي.

9  اأطلُُب لَِك َخيراً  
   ِمْن اأجِل َبيِت إلَِهنا.

ب مزمور 122 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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ُعوِد اإلَى الَهيَكل.123  َترنِيَمٌة لِلصُّ

،    اإلَيَك اأرَفُع َعيَنيَّ
ماِء! ُج ِفي السَّ    اأيُّها الُمَتوَّ

2  َكما َيعَتِمُد الَعبُد َعَلى َسيِِّدِه،  
   َوالخاِدَمُة َعَلى َسيَِّدتِها،

   َهَكذا نَحُن نَتَِّكُل َعَلى إلَِهنا
   لَِكي ُيبِدَي لَنا َرحَمًة.

3  ارَحْمنا، يا اهلُل، ارَحمنا،  

لِّ    َفَقِد اكَتَفينا ِمَن الذُّ
هاناِت َوال�ْسِتهزاِء 4  ِمَن ال�إ  

   ِمْن اُأولَِئَك الُمرتاِحيَن الُمَتَغطِرِسيَن!

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.124  مزموٌر لِداُوَد، أ لِلصُّ

   لَِيُقْل اإسرائِيُل،
   لَو لَْم َيُكِن اهلُل َمَعنا!
2  لَو لَْم َيُكِن اهلُل َمَعنا  

   ِعنَدما قاَم َعَلينا َهُؤل�ِء!
3  ل�بَتَلَعنا اأعداُؤنا اأحياَء  
   ِعنَد اشِتعاِل َغَضِبِهْم!
4  ل�جتاُحونا َكُطوفاٍن،  

يُل الجاِرُف.    َوَغَمَرنا السَّ
أغَرقُونا ِفي الِمياِه الثّائَِرِة. 5  ل�  

6  باِركُوا اهلَل الَِّذي لَْم َيجَعْلنا َفِريَسًة ل�أسنانِِهْم.  

ّياِد 7  كُنّا َكُعصُفوٍر كاَد َفخُّ الصَّ  
   اأْن ُيطِبَق َعَليِه.

، َونَحُن اأفَلْتنا.    َوانَكَسَر الَفخُّ
8  َعونُنا جاَء ِمَن اهلِل  

أْرَض. ماَء َوال�    الَِّذي َصَنَع السَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 124 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.125  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   َكَجَبِل ِصْهَيْوَن َسَيُكوُن الَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَلى 
اهلِل،

   َفل� َيسُقُطوَن اأَبداً،
أَبِد.    َبْل َيثُبُتوَن اإلَى ال�

2  َكما تُِحيُط الِجباُل بِالُقدِس،  
   َهَكذا ُيِحيُط اهلُل بَِشعِبِه

أَبِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�
3  لَيَس لَِعصا ال�أشراِر اأْن َتحُكَم اأرضاً   

َصْت لِل�أْبراِر، ُخصِّ
أْبراُر اأياِدَيُهْم اإلَى الَخَطيَِّة.    َحتَّى ل� َيُمدَّ ال�

4  اأحِسْن يا اهلُل اإلَى الّصالِِحيَن َوُمسَتِقيِمي   
الُقلُوِب.

5  َولَيَتَك يا اهلُل تُهِلُك الُملَتِويَن ِفي ُسلُوِكِهْم   
َمَع َبِقيَِّة ال�أشراِر.

ل�ِم!    لَيَت َبِني اإسرائِيَل َيَتَمتَُّعوَن بِالسَّ

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.126  َترنِيَمٌة لِلصُّ

عَب الَمنِفيَّ اإلَى ِصْهَيْوَن،    ِعنَدما َيُردُّ اهلُل الشَّ
   َسَيُكوُن َذلَِك اأشَبَه بُِحلٍم!

2  َسَنمَتِلُئ َفَرحاً َونَُرنُِّم َترانِيَم َبِهيَجًة.  
ُعوِب ال�ُأخَرى،    ِعنَدما ُيذاُع الَخَبُر َبيَن الشُّ

   َسَيُقولُوَن:
  » اهلُل َصَنَع َعجائَِب لَِهُؤل�ِء!«

3  نََعْم، َصَنَع اهلُل اأشياَء َعِظيَمًة ِمْن اأجِلنا،  
   َوَفرََّحنا بِها!

4  اأِعْد، يا اهلُل، الَمنِفيِّيَن ِمنّا.  
حاَرى الُمَتَدفَِّقِة بِالماِء.    َكَجداِوِل الصَّ

ُموِع، 5  الَِّذيَن َزَرُعوا بِالدُّ  
   َيحُصُدوَن بِالَفَرِح.
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6  الَِّذيَن َحَملُوا الِبذاَر اإلَى الُحُقوِل ذاِرِفيَن   
ُدُموعاً،

   َيبَتِهُجوَن َوُهْم َيحِملُوَن ُحَزماً ِمَن
   الُحُبوِب!

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.127  َترنِيَمُة ُسَلْيماَن لِلصُّ

   اإْن لَْم َيُكِن اهلُل ُهَو بانِي الَبيِت،
   َفُكلُّ َتَعِب الَبنّائِيَن بِل� فائَِدٍة!

   َواإْن لَِم َيُكِن اهلُل ُهَو الَِّذي َيْحُرُس الَمِديَنَة،
   َفُمراَقَبُة الُحّراِس بِل� فائَِدٍة!

2  َولََيَسِت الفائَِدُة ِفي الُخُروِج باِكراً اإلَى   
الَعَمِل،

َهِر ِمْن اأجِل لُْقَمِة الَعْيِش.    اأو ِفي السَّ
   َفاهلُل َيعِطي اأِحّباَءُه راَحًة.

أبناُء ِهَبٌة ِمَن اهلِل، 3  ال�  
ُأمِّ.    ُمكاَفاأٌة َتاأْتِي ِمْن اأحشاِء ال�

أول�ُد 4  َكِسهاٍم بَِيَدي ُمحاِرٍب ُهُم ال�  
   الَِّذيَن ُيرَزُق الَمرُء بِِهْم ِفي َشبابِِه.

5  َهِنيئاً لِلُمحاِرِب الَِّذي َمل�أ ُجعَبَتُه ِمنُهْم!  
   لََدى ُمواَجَهِة اأعدائِِهْم ِعنَد باِب الَمِديَنِة

   لَْن ُيْخَزوا.

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.128  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   َهِنيئاً لُِكلِّ َمْن َيخافُوَن اهلَل َوُيَوقُِّرونَُه،
   الَِّذيَن َيتَبُعوَن ُطُرَقُه.

2  بَِثَمِر َتَعِب َيَديَك َسَتَتَمتَُّع.  
   َوَيُكوُن لََك َخيٌر َوَسعاَدٌة.

3  ِفي َبيِتَك َتُكوُن َزوَجُتَك َكَكرَمٍة ُمثِمَرٍة.  
   َوَيُكوُن اأول�ُدَك َحوَل مائَِدتَِك

   َكاأْشجاِر َزيُتوٍن َمزُروَعٍة ِعنَد الَجداِوِل.

4  َهَكذا ُيباِرُك اهلُل َمْن َيخافُُه َوَمْن ُيَوقُِّرُه.  
5  َفْلُيباِرْكَك اهلُل ِمْن َهيَكِلِه َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن،  

   َفَتَتَمتََّع بَِبَركاِت الُقدِس كُلَّ َحياتَِك!
6  َولَيَتَك َتَرى اأبناَء َبِنيَك.  

   َسل�ٌم لِلُقدِس!

ُعود اإلَى الَهْيَكل.129  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   لَِيُقْل اإسرائِيُل:
   كاَن لِي اأعداٌء َكِثيُروَن ُمنُذ َشبابِي.
2  كاَن لِي اأعداٌء َكِثيُروَن ُمنُذ َشبابِي،  

   َوواِحٌد ِمنُهْم لَْم َينَتِصْر!
3  بَِقسَوٍة َضَرُبونِي،  

   َتَركُوا َعَلى َظهِري ِجراحاً َطِويَلًة،
أتل�مِ أ ِفي َحقٍل َمحُروٍث.    َكال�

4  َغيَر اأنَّ اهلَل البارَّ  
َرنِي ِمْن قُُيوِد ال�أشراِر.    َحرَّ
5  لُِيَذلَّ كُلُّ اأعداِء ِصْهَيْوَن،  
وا َمهُزوِميَن َمْخِزيِّيَن.    َوُيَردُّ

ُطوِح 6  لَيَتُهْم َيُكونُوَن َكُعشٍب َعَلى السُّ  
ُه.    َيذِوي َقبَل اأْن َيكَتِمَل نُُموُّ

7  ل� َيمل�ُأ الحاِصُدوَن ِمنُه اأيِدَيُهْم،  
   َول� َيِجُدوَن ما َيكِفي لُِحزَمٍة واِحَدٍة!

8  َول� َيُقوُل َمْن َيُمرُّ بَِهُؤل�ِء ال�أشراِر:  
  » لَِتُكْن لَُكْم َبَركاُت اهلِل!«
   اأْو »نُباِركُُكْم بِاْسِم اهلِل!«

ُعود اإلَى الَهْيَكل.130  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   ِمْن اأعماِق ِضيِقي اسَتَغثُت بَِك يا اهلُل.
، اْسَمْع َصوتِي! 2  يا َربُّ  

أْرِض ِمْن اآثار. أ 3:129 األتالم. ما تتُركُُه حراَثُة ال�
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   اأعِط اآذاناً صاِغَيًة لَِتَضرُّعاتِي.
3  اإْن حاَسْبَتنا يا اهلُل َعَلى كُلِّ اآثاِمنا،  

؟    َفَمِن َيصِمُد اأماَمَك يا َربُّ
4  لَِكنَّنا نَعِرُف اأنَّ الَمغِفَرَة ِهَي ِمْن ِعنِدَك.  

   لَِذلَِك نَتَِّقيَك.

5  اأنا ِفي انِتظاِر اهلِل.  
   نَفِسي َتنَتِظُرُه،

   َوَتْنَتِظُر َكل�َمُه َوَتَضُع َرجاَءها ِفيِه.
، 6  َكحاِرٍس َينَتِظُر الَفجَر اأنَتِظُر الرَّبَّ  

   اأنَتِظُر َكل�َمُه
   َكحاِرٍس َينَتِظُر الَفجَر.

7  انَتِظْر، يا اإسرائِيُل، اهلَل.  
أنَّ الَمَحبََّة ِهَي ِعنَد اهلِل َوحَدُه،    ل�

ًة َبعَد َمرٍَّة.    ُهَو ُيَخلُِّص َمرَّ
8  َوَسُيَخلُِّص اإسرائِيَل  
   ِمْن كُلِّ َخطاياُه.

ُعوِد اإلَى الَهْيَكِل لِداُوَد.131  َترنِيَمٌة لِلصُّ

ِر اأِو الُمنَتِفِخ.    يا اهلُل، ما اأنا بِالُمَتَكبِّ
   َوِفي اُأُموٍر اأعَظَم ِمنِّي َوَمسائَِل َعِويَصٍة

   ل� اُأقِحُم نَفِسي.
اأُت نَفِسي، 2  لَِكْن ها اأنا َهدَّ  

   َسكَّتُّها َكاُمٍّ تَُسكُِّت َفِطيَمها.
   نََعْم، نَْفِسي ِعْنِدي َكِطفٍل َمفُطوٍم.

3  يا َبِني اإسرائِيَل،  
   لَِيُكْن َرجاُؤكُْم ِفي اهلِل،

أبِِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�

ُعوِد اإلَى الَهْيَكل.132  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   يا اهلُل، اذكُْر داُوَد َوكُلَّ ما عاناُه!
2  َقَطَع َهذا الَوعَد بَِقَسٍم  

   هلِل الَقِديِر، اإلَِه اإسرائِيَل:
3 » َبيِتي لَْن اأدُخَلُه،  

   َوَعَلى َسِريِري لَْن اأضَطِجَع.
4  َعيناَي لَْن َتعِرفا نَوماً،  

   َول� اأجفانِي نُعاساً.
5  اإلَى اأْن اأِجَد هلِل َمكاناً،  

، اإلَِه َيعُقوَب!«    َمسِكناً لِلَعِليِّ

6  َسِمعنا َعِن الَمسِكِن ِفي اأفراَتَة.  
   َوَجْدنا ُصنُدوَق الَعهِد ِفي َقرياِت ياِعيَر.

ِس! 7  َيُقوُل النّاُس: »لَِنذَهْب اإلَى َمسِكِنِه الُمَقدَّ  
   لَِنْنَحِن ِعنَد َموِطِئ َقَدَميِه!«

تَِك 8  قُْم يا اهلُل، أ اأنَت َوتاُبوُت َعهِد قُوَّ  
   َواْسَتِقرَّ ِفي َمكاِن راَحِتَك الَجِديِد!

ل�َح َكِثياٍب، 9  لَِيلَبْس َكَهَنُتَك الصَّ  
   َولَْيتَبْعُهْم اأتِقياُؤَك بِالرَّقِص َوالَفَرِح!

10  ِمْن اأجِل داُوَد، َعبِدَك،  
   ل� َترفُْض َطَلَب الَمِلِك الَِّذي َمَسحَتُه. ب

11  اأقَسَم اهلُل لِداُوَد،  
   َوُهَو ل� َيكِذُب َولَْن َيْرِجَع َعْن َوْعِدِه:

  » َساأَضُع نَسَلَك َعَلى َعرِشَك،
12  اإْن َظلَّ َبُنوَك َيحَفُظوَن َعهِدي  

   َوَوصاياَي الَِّتي اُأَعلُِّمها.
   َونَسلُُهْم اأيضاً،

أَبِد.«    َسَيجِلُسوَن َعَلى الَعرِش اإلَى ال�

13  َهذا ل�أنَّ اهلَل اختاَر ِصْهَيْوَن.  
   َفُهناَك ُيِريُد َمسَكَنُه.
14  َهذا َمكاُن راَحِتي،  
أَبِد،    َمسَكِني اإلَى ال�

أ 8:132 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

ِذي َمَسَحتُه. حرفياً »مِسيح يهوه.« كاَن الملُك  ب 10:132 الَّ

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ
لهذا العمل. )كذلك ِفي العدد 17(
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   ل�نَِّني اخَترتُُه.
15  بِالَوفَرِة َساُأباِركُها،  

   َوَسَيُكوُن َحتَّى لِلُفَقراِء َطعاٌم َكِثيٌر.
16  َساأكُسو َكَهَنَتها بِِثياِب الَخل�ِص،  

   َوبِالَفَرِح َسَيرقُُص اأتِقياُؤها!
َة داُوَد. 17  ُهناَك َساُأَعظُِّم قُوَّ  

ُد الَمِلِك الَِّذي َمَسحَتُه.    َوُهناَك َساُأَمجِّ
18  َساُأِذلُّ اأعداَءُه،  

   اأّما تاُج داُوَد، َفَساأجَعلُُه َيسَطُع!

ُعوِد اإلَى الَهْيَكِل لِداُوَد.133  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   انُظُروا ما اأرَوَع َوما اأحَلى
خَوُة ِفي ِوحَدٍة َمعاً!    اأْن َيسُكَن ال�إ

يِت الثَِّميِن الُمنَسِكِب َعَلى َراأِس  2  َهذا َكالزَّ  
هاُروَن،

   النّاِزِل َعَلى لِحَيِتِه،
   النّاِزلَِة َفوَق ثِيابِِه.

3  َكالنََّدى َفوَق َجَبِل َحرُموَن  
   الّساِقِط َعَلى ِجباِل ِصْهَيْوَن.

   َفُهناَك اأَمَر اهلُل اأْن تُعَطى َبَرَكٌة،
أَبِد.    َبَرَكُة الَحياِة اإلَى ال�

ُعود134  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   َسبُِّحوا اهلَل،
   يا َجِميَع ُخّداِمِه الّساِهِريَن َطواَل اللَّيِل

   ِفي الَهيَكِل!
َسَة 2  ارَفُعوا اأيِدَيُكُم الُمَقدَّ  

   َوباِركُوا اهلَل.
3  ِمْن ِصْهَيْوَن لُِيباِرْكُكُم اهلُل  

أْرِض. ماِء َوال�    خالُِق السَّ

َهلِّلُويا!135 
َسبُِّحوا اْسَم اهلِل.

   َسبُِّحوا اهلَل يا ُخّداَمُه.
2  َسبُِّحوا اهلَل اأيُّها الواِقُفوَن لِلِخدَمِة ِفي   

َهيَكِلِه،
   ِفي ساَحِة َبيِت اإلَِهنا.
3  َهلِّلُوا هلِل َفُهَو صالٌِح.  

   َرنُِّموا َترانِيَم اإكراماً ل�سِمِه،
أنَّ َذلَِك َعذٌب.    ل�

4  ل�أنَّ اهلَل اختاَر َيعُقوَب لَِيُكوَن َشعَبُه   
، الخاصَّ

   َوصاَر اإسرائِيُل َكنَزُه الثَِّميَن.
5  اأعَلُم اأنَّ اهلَل َعِظيٌم!  

آلَِهِة الُمَزيََّفِة!    اأعَلُم اأنَّ َربَّنا اأعَظُم ِمْن كُلِّ ال�
6  كُلُّ ما َيشاُء اهلُل َيفَعلُُه،  

أْرِض ماِء َوَعَلى ال�    ِفي السَّ
   َوَحتَّى ِفي اأعَمِق اأعماِق الُمِحيطاِت.
أْرِض، حاَب ِمْن اأطراِف ال� 7  ُيطِلُع السَّ  

   ُيِحيلُُه اإلَى َعواِصَف َرعِديٍَّة بَِمَطٍر َوَبرٍق،
يَح ِمْن َمخاِزنِِه.    َوُيرِسُل الرِّ
8  َضَرَب كُلَّ بِكٍر ِفي ِمصَر،  

   َقَتَل اأبكاَر النّاِس َوالَمواِشي.
9  ِفي كُلِّ ِمصَر نََشَر اآياٍت َوُمعِجزاٍت  

   ِضدَّ ِفْرَعْوَن َواأْعوانِِه.
10  ُشُعوباً َكِثيَرًة َهَزَم،  
   َوُملُوكاً اأقِوياَء َقَتَل.

وِريَّ أمُّ 11  َفَقَتَل ِسيُحوَن الَمِلَك ال�  
   َوُعوَج َمِلَك باشاَن

   َوكُلَّ الَممالِِك ِفي اأْرِض ِكْنعاَن.

12  ثُمَّ اأعَطى اأْرَضُهْم ِميراثاً لَِشعِبِه اإسرائِيَل.  
أَبِد َيُدوُم! 13  ِصيُتَك، يا اهلُل، اإلَى ال�  

   َوالنّاُس َسَيذكُُروَن اْسَمَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!
14  اهلُل َسَيِديُن َشعَبُه،  

   َوَسَيُكوُن َرِحيماً َمَع ُخّداِمِه.
ٍة، ُعوِب ال�ُأخَرى ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ 15  اأوثاُن الشُّ  
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   َصَنَعها النّاُس بِاأيِديِهْم.
16  لَها اأفواٌه لَِكنَّها ل� َتقِدُر اأْن َتنِطَق.  

   لَها ُعُيوٌن، لَِكنَّها ل� َتقِدُر اأْن َتَرى.
17  لَها اآذاٌن، لَِكنَّها ل� َتقِدُر اأْن َتسَمَع.  

   َول� نََفَس ِفي اأْفواِهِها.
18  صانُِعوها َوالُمتَِّكلُوَن َعَليها  

   َسُيصِبُحوَن ِمثَلها.

19  يا َبيَت اإسرائِيَل، باِركُوا اهلَل!  
   يا َبيَت هاُروَن، باِركُوا اهلَل!
20  يا َبيَت ل�ِوي، باِركُوا اهلَل!  

   باِركُوا اهلَل يا ُمتَِّقيِه.
21  يا ُسكّاَن الُقدِس، باِركُوا اهلَل ِمْن ِصْهَيْوَن.  

   َهلِّلُويا!

َُّه صالٌِح،136  أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال� ل�

آلَِهِة 2  َسبُِّحوا اإلََه ال�  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

أْرباِب 3  َسبُِّحوا َربَّ ال�  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

4  َسبُِّحوا َمْن َوحَدُه َيصَنُع الَعجائَِب الَعِظيَمَة،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

ماَء، 5  َسبُِّحوا َمْن بِِحكَمٍة َصَنَع السَّ  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

6  َسبُِّحوا َمْن َمدَّ اليابَِسَة َفوَق الماِء،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

7  َسبُِّحوا َمْن َصَنَع النُّوَريِن الَعِظيَميِن،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

مَس لَِتحُكَم النَّهاَر، 8  َسبُِّحوا َمْن َصَنَع الشَّ  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

9  َسبُِّحوا َمْن َصَنَع الَقَمَر َوالنُُّجوَم لَِتحُكَم   
اللَّيَل،

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

10  َسبُِّحوا َمْن َضَرَب اأْبكاَر ِمصَر،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

11  َواأخَرَج اإسرائِيَل ِمْن َوَسِطِهْم،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

12  بَِيٍد َقِويٍَّة َوِذراٍع َممُدوَدٍة اأخَرَجُهْم،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

13  َسبُِّحوا َمْن َقَسَم الَبحَر ال�أحَمَر اإلَى نِصَفيِن،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

14  َوساَر َبُنو اإسرائِيَل َعْبَرُه،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

َح بِِفرَعوَن َوُجُنوِدِه ِفي الَبحِر  15  ثُمَّ َطوَّ   
ال�أحَمِر،

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
حراِء، 16  َسبُِّحوا َمْن قاَد َشعَبُه ِفي الصَّ  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
17  َسبُِّحوا َمْن َهَزَم ُملُوكاً ِعظاماً،  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
18  َوَقَتَل ُملُوكاً اأِشّداَء،  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
أُموِريِّيَن 19  َفَقَتَل ِسيُحوَن َمِلَك ال�  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
20  َقَتَل ُعوَج َمِلَك باشاَن  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

21  ثُمَّ اأعَطى اأْرَضُهْم ِميراثاً،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
22  اأعطاها لَِعبِدِه اإسرائِيَل،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

23  ُهَو لَْم َيتُرْكنا ِفي اأسواأ اأحوالِنا،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

24  ِمْن اأعدائِنا اأنَقَذنا،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

25  َسبُِّحوا َمْن ُيعِطي الَجِميَع َطعاماً،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

ماِء، 26  َسبُِّحوا اإلََه السَّ  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�



مزمور 6536:139

ُهناَك َجَلسنا َعَلى ِضفاِف اأنهاِر 137 
بابَِل،

   َتَذكَّْرنا ِصْهَيْوَن َفَبَكينا.
2  َوُهناَك َعَلى َصفصاِف تِلَك الَمِديَنِة  

   َعلَّْقنا َقياثِيَرنا.
3  َفُهنالَِك َطَلَب اآِسُرونا ِمنّا اأْن نُنِشَد الَقصائَِد،  

   َواأْن نَُرنَِّم َترانِيَم َتسِبيٍح َبِهيَجًة.
   قالُوا: »َرنُِّموا َترانِيَم ِصْهَيْوَن.«
4  َفَكيَف لَنا اأْن نَُرنَِّم َترانِيَم اهلِل  

أْرِض الَغِريَبِة؟    ِفي َهِذِه ال�
5  لَِتنَس َيِميِني َكيَف َتعِزُف  

   اإْن نَِسيُتِك يا قُدُس.
6  لَِيلَتِصْق لِسانِي بَِسقِف َفِمي  

   اإْن لَْم اأَتَذكَّْرِك دائِماً،
   َواإْن لَْم اأجَعِل الُقدَس َمصَدَر اأكَبِر َفَرٍح لِي!

أُدوِميُّوَن 7  َولَيَت اهلَل َيذكُُر ما َفَعَلُه ال�  
   َيوَم َسَقَطِت الُقدُس!

أْرِض!« وها بِال�    قالُوا: »اهِدُموها! َسوُّ
ِريَن َوتُنَهِبيَن! 8  َواأنِت اأيضاً، يا بابُِل، َسُتَدمَّ  

   ُمباَرٌك َمْن ُيجاِزيِك َعَلى ما َفَعْلِت بِنا!
9  ُمباَرٌك َمْن ُيمِسُك بِاأطفالِِك  
ُخوِر!    َوَيسَحُقُهْم َعَلى الصُّ

مزموٌر لِداُود. أ138 

   اأحَمُدَك ِمْن كُلِّ َقلِبي يا اهلُل.
آلَِهِة.    اُأَرنُِّم لََك اأماَم كُلِّ ال�

2  اأنَحِني تُجاَه َهيَكِلَك الُمَقدَِّس.  
   َواُأحَمُد اْسَمَك

   ِمْن اأجِل اأمانَِتَك َوَمَحبَِّتَك.
ََّك َرَفْعَت اْسَمَك َوَكِلَمَتَك َفوَق كُلِّ  أن    ل�

َشيٍء.

أ مزمور 138 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

3  اسَتَجبَت لِي َيوَم َدَعوتَُك،  
ْدَت نَفِسي.    َوَشدَّ

أْرِض 4  َسُيَسبُِّحَك، يا اهلُل، كُلُّ ُملُوِك ال�  
   ِحيَن َيسَمُعوَن َكل�َمَك.
5  َولَيَتَغنُّوا بِما َيفَعلُُه اهلُل  
   ل�أنَّ َمجَد اهلِل َعِظيٌم!

ٌد، َغيَر اأنَُّه َينَتِبُه لِلُمَتواِضِعيَن، 6  اهلُل ُمَمجَّ  
   َوَيعِرُف الُمَتعالِيَن لَِكنَُّه َيناأى َعنُهْم.

7  اإْن ِسرُت ِفي َوَسِط ِضيٍق  
، َي َيقِضي َعَليَّ    ل� َتَدُع َغَضَب َعُدوِّ

   َبْل َتُمدُّ َيَدَك َوتَُخلُِّصِني بَِيِميِنَك.
8  اهلُل َسَيقَتصُّ لِي ِمْن اأعدائِي  

أَبِد، أنَّ َرْحَمَتَك اإلَى ال�    ل�
   يا اهلُل.

   اأنَت َخَلْقَتنا بَِيَديَك،
   َفل� َتَتَخلَّ َعنّا.

لِلقائِِد. َمزُموٌر لِداُود. ب139 

   اأنَت َفَحصَتِني، يا اهلُل،
   َوَتعِرفُِني بَِشكٍل كاِمٍل.

2  َتعِرُف َمَتى اأجِلُس َوَمَتى اأقُوُم.  
   َتفَهُم اأفكاِرَي ِمْن َبِعيٍد.

3  الطَِّريُق الَِّتي اأسلُُكها َواِضَحٌة لََديَك،  
   َوَمكاُن اضِطجاِعي ل� َيخَفى َعنَك.

   َتعِرُف كُلَّ ما اأفَعُل.
4  َقبَل اأْن اأنِطَق بَِكِلَمٍة  

   اأنَت َتعِرفُها يا اهلُل َتماَم الَمعِرَفِة.
5  اأنَت ِمْن َحولِي ِمْن كُلِّ ِجَهٍة،  

   َوَتحُرُس َظهِري،
   واِضعاً َيَدَك بِِرفٍق َعَلى َكِتِفي.

6  َعِجيَبٌة َمعِرَفُتَك، ِهَي َفوِقي،  

ب مزمور 139 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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   َتْسُمو َعَلى َفْهِمي.
7  اأيَن ُيمِكُنِني اأْن اأذَهَب ل�أهُرَب ِمْن ُروِحَك؟  

   اأيَن ُيمِكُنِني اأْن اأذَهَب ل�أخُرَج ِمْن 
َحضَرتَِك؟

ماواِت، َفاأنَت  8  َحتَّى لَو َصِعْدُت اإلَى السَّ  
ُهناَك.

   َولَِو اضَطَجْعُت ِفي الهاِويِِة، َفاأنَت ُهناَك!
مِس  9  لَو نََبَت لَِي َجناحاِن َوِطرُت اإلَى الشَّ  

الُمشِرَقِة،
   اأْو ِطرُت َغرباً اإلَى اأقَصى الَبحِر،

10  َحتَّى ُهناَك، اأِجُد اأنَّ َيَدَك تُمِسُكِني   
َوَتُقوُدنِي.

11  ُربَّما قُْلُت لَِنفِسي: »الظَّلَمُة َسُتْخِفيِني َعنَك!  
   َوِمَن اللَّيِل َسَتاأُخُذ لِي ِستراً.«

12  لَِكنَّ الظُّلَمَة لَيَسْت ُمظِلَمًة لََديَك.  
   َمهما اأظَلَم اللَّيُل، َفُهَو َواِضٌح َكالنَّهاِر لََك.

وُء َوالظُّلَمُة ِسّياَن ِعنَدَك.    الضُّ
13  اأعضائِي كُلُّها اأنَت َشكَّلَتها،  

   َوَكَسوَتها ِجلداً َواأنا َبعُد ِفي َبطِن اُأمِّي.
ِّي ُخِلقُت َعَلى نَحٍو  أن 14  لَِهذا اأحَمُدَك ل�  

َعِجيٍب،
   َعَمل�ً ُمدِهشاً اأنَت َتصَنُع،

   َواأنا اأعِرُف َهذا َحّقاً!

15  َحتَّى ِعظاِمي لَْم َتُكْن خاِفَيًة َعْن َعيَنيَك،  
نُْت ِفي ُبقَعٍة َخِفيٍَّة.    َمَع اأنِّي كُوِّ

   ِفي َذلَِك الَمكاِن الَخِفيِّ ُجِمعُت.
16  َغيَر اإنََّك َراأيَت َجَسِدي،  

   َوَضعَت قائَِمًة لُِكلِّ ُجزٍء ِمنُه.
نَْتها َمَع كُلِّ َيوٍم ُشكَِّلْت ِفيِه،    َدوَّ

   َوواِحٌد ِمنها لَْم َينُقْص.
17  ما اأغَلى اأفكاَرَك ِعنِدي يا اهلُل!  

   ِمْن اأيَن َتاأتِي كُلُّها؟
18  لَو اأحَصيُتها لَكانَْت اأكَثَر ِمْن َحّباِت الرَّمِل،  

   َوكُلَّما َظَنْنُت اأنِّي انَتَهيُت،
   اأِجُد اأنَِّني ماِزلُت ِفي الِبداَيِة!

19  لَيَتَك َتقِضي َعَلى ال�أشراِر يا اهلُل،  
   َوتُبِعُد َعنِّي َهُؤل�ِء الَقَتَلَة!
20  َيُقوُل ُهُؤل�ُء ِفيَك ُسوءاً،  

   باِطل�ً َيحِلُفوَن باسِمَك. أ
21  األ� اُأْبِغُض ُمْبِغِضيَك يا اهلُل،  
ِديَن َعَليَك؟    َواأحَتِقُر الُمَتَمرِّ

22  اُأْبِغُضُهْم ُبغضاً َشِديداً،  
   ُهْم اأعدائِي!

23  افَحْصِني يا اهلُل، لَِتعِرَف ما ِفي َقلِبي.  
   امَتِحنِّي َواعِرْف اأفكاِري.

يَرٌة. 24  َوانُظْر اإْن كانَْت ِفيَّ اأفكاٌر ِشرِّ  
أَبِديَِّة.    َوقُْدنِي ِفي َطِريِق الَحياِة ال�

لِلقائِِد. َمزُموٌر لِداُود. ب140 

   اأنِقْذنِي ِمَن ال�أشراِر، يا اهلُل.
   احِمِني ِمَن الُعَنفاِء،

رِّ 2  الَِّذيَن ُيَخطُِّطوَن لِلشَّ  
   َوُيِثيُروَن النِّزاعاِت.

أفَعى، ٌة َكِلساِن ال� 3  األِسَنُتُهْم حادَّ  
ِسل�هْ ج أفاِعي َعَلى ِشفاِهِهْم!      َوُسمُّ ال�

4  ِمْن َهُؤل�ِء ال�أشراِر، يا اهلُل، احِمِني،  
   اْحِمِني ِمَن َهُؤل�ِء الُعَنفاِء

.    الَِّذيَن َيسُعوَن اإلَى اإعثاِر َقَدَميَّ
5  َيْنِصُب َهُؤل�ِء الُمَتَغطِرُسوَن َمصَيَدًة لِي  

أ 20:139 باطاًل َيحلُفوَن باسِمك. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا 
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   َيحُفُروَن ُحَفراً َوَيبِسُطوَن ِشباَكُهْم قُرَب 
َمصائِِدِهْم.

ِسل�ْه َرِك.      ُيِريُدوَن اإيقاِعي ِفي الشَّ

6  َفُقلُت هلِل: »اأنَت اإلَِهي.«  
   َفاْسَتِمْع اإلَى الِتماِسي َرحَمَتَك.

7  اهلُل ُهَو َربِّي.  
   ُمَخلِِّصي الَقِديُر اأنَت،

   َفاحِمِني ِفي َيوِم الَمعَرَكِة.
أْشراَر ِمْن ُمراِدِهْم! 8  يا اهلُل، ل� تَُمكِّْن َهُؤل�ِء ال�  
ِسل�ْه    ل� تَُوفِّْق ُخَطَطُهْم لِِئّل� َيغَترُّوا بِاأنُفِسِهْم.  

9  ُيِحيُطوَن بِي راِفِعيَن ُرُؤوَسُهْم.  
ساَءِة     َفاجَعْل ما ُيَخطُِّطوَن لَُه ِمَن ال�إ

َيسَحُقُهْم.
10  اأْسِقْط َعَليِهْم َجمراٌت ُملَتِهَبٌة.  

   َوادَفْعُهْم اإلَى قُُبوٍر ل� َيُقوُموَن ِمنها!
11  ل� َتسَمْح لِلُمفَتِريَن بِاأْن َيسَتِقرُّوا ِفي َهِذِه   

أْرِض، ال�
رُّ َسِريعاً.    َبْل لَِيقَتِنْصُهُم الشَّ

12  اأعَلُم اأنَّ اهلَل َسَيفَعُل ما ُهَو َحقٌّ لِلَمساِكيِن،  
   َوما ُهَو ُمنِصٌف لِلبائِِسيَن.

13  َواأعِرُف اأنَّ الّصالِِحيَن َوالُمسَتِقيِميَن،  
   َسُيكِرُموَن اْسَمَك َوَيِعيُشوَن ِفي َحضَرتَِك.

َمزُموٌر لِداُود. أ141 

   بَِك اسَتَغثُت يا اهلُل،
   َفاأسِرْع اإلَى َعونِي!

   اأصِغ اإلَيَّ حيَنما اأدُعوَك!
2  لَيَتَك َتقَبُل َصَلواتِي َكرائَِحِة الَبُخوِر،  
يَّ الُمرَتِفَعَتيِن َكَتقِدَمِة الَمساِء.    َوَكفَّ

أ مزمور 141 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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3  اأِعنِّي، يا اهلُل، َواضُبْط لِسانِي.  
   اأِعنِّي َفاأنَتِبَه اإلَى ما َيخُرُج ِمْن َفِمي.

رِّ، ْل َقلِبي اإلَى الشَّ 4  ل� تَُحوِّ  
ُروِر َمَع ِرفاِق ال�ثِم.    َفاأنَشِغَل ِفي الشُّ

ُذ بِما َيْشَتُهوَن.    ل� َتجَعْلِني اأَتَلذَّ
َبِني اإنساٌن صالٌِح، 5  اإْن اأدَّ  

   َفَساأعَتِبُر َذلَِك َكَرماً.
   َواإْن َوبََّخِني،

   َفَكَزيٍت لِراأِسي.
   َواُأواِصُل َصل�تِي ِضدَّ اأفعاِل ال�أشراِر.

ُخوِر، 6  لَيَتُه ُيلِقي بِقاَدتِِهْم ِمْن اأعالِي الصُّ  
.    َفَيعَلُم ال�أشراُر اأنِّي َتَكلَّْمُت بِالَحقِّ

7  َتناَثَرْت ِعظاُمنا ِعنَد باِب الَقبِر  
   َكما ُينَثُر التُّراُب ِعنَد الِفل�َحِة َوالَحفِر.

8  نَحَوَك َعيناَي اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه،  
   َعَليَك اأتَِّكُل، َفل� تَُسلِّمِني اإلَى الَموِت!

9  احِمِني ِمَن ال�أشراِك َوالَمصائِِد  
   الَِّتي نََصَبها لَِي ال�أشراُر لَِيصطاُدونِي!

10  لَِيسُقِط ال�أشراُر ِفي ِشباِكِهْم  
   َبيَنما اأُمرُّ َعنها بَِسل�َمٍة.

قصيدة لِداُوَد ِعنَدما كاَن ِفي الَكهِف. 142 

َصل�ة.

   بَِصْوتِي اإلَى اهلِل اأصُرُخ!
   بَِصْوتِي اأَتَضرَُّع اإلَى اهلِل.
2  اأسُكُب اأماَمُه َشْكواَي،  

   َوَعْن كُلِّ ِضيقاتِي اُأخِبُرُه.
3  ِعنَدما َيَتَملَُّكِني الَخوُف، اأنَت َتعِرُف اأيَن   

اأنا،
   َوَتعِرُف اأنَّ اأعدائِي َيْنِصُبوَن

   َمصائَِد ِفي َطِريِقي.

4  ها اأنا بِل� َصِديٍق َيِقُف َمِعي!  
   اأنا بِل� َمل�ٍذ،
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.    َولَيَس َمْن َيهَتمُّ اإْن ِعشُت اأْو ِمتُّ
5  َدَعوتَُك يا اهلُل.  

   قُْلُت لََك: »اأنَت َمْلَجاأِي!
   كُلُّ نَِصيِبي اأنَت ِفي َهِذِه الَحياِة!«

ٌة! 6  اسَتِمْع اإلَى َصل�تِي ل�أنَّ حاَجِتي ماسَّ  
ِني،    ِمْن ُمطاِرِديَّ نَجِّ

َُّهْم اأقَوى ِمنِّي. أن    ل�
، رنِي ِمْن َهذا الَفخِّ 7  َحرِّ  

   َفاُأَسبَِّح اْسَمَك.
   ِعنَدئٍِذ َسَيْلَتفُّ الّصالُِحوَن َحولَِي

ََّك اهَتَممَت بِي. أن    ل�

َمزُموٌر لِداُود. أ143 

   اْسَمْع َصَلواتِي، يا اهلُل!
   اأصِغ اإلَى ِطْلباتِي!

ََّك بارٌّ. أن    اْسَتِجْب لِي ل�
2  ل� َترَفْع َدعواَك ِضدِّي، اأنا َعبَدَك.  
   َفما ِمْن َحيٍّ َيِقُف اأماَمَك َوَيَتَبرَُّر!

3  َعُدوٌّ ُيطاِرُدنِي لَِيقُتَلِني،  
   اإلَى الَموِت َيدَفُعِني،

   اإلَى َمكاٍن ُمظِلٍم،
أنَضمَّ اإلَى َمْن َسَبُقونِي اإلَى الَموِت!    ل�

4  ارَتَمت ُروِحي َخوفاً،  
   َوُذِعَر َقلِبي ِفي داِخِلي!
5  اأذكُُر اأعمالََك َقِديماً!  
ُل كُلَّ ما َفَعْلَت،    اأَتاأمَّ

   َوكُلَّ ما َصَنَعْت َيداَك.
! 6  اأبِسُط اإلَيَك َيَديَّ  

ِسل�هْ ب    نَفِسي َتعَطُش اإلَيَك َكاأْرٍض ناِشَفٍة!  

أ مزمور 143 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

7  اسَتِجْب لِي َسِريعاً يا اهلُل،  
   َفاأنا اُأوِشُك َعَلى الَموِت.

.    ل� َتسُتْر َوجَهَك َعنِّي، َواإلّ� ِمتُّ
باِح اأِرنِي َرْحَمَتَك، 8  ِفي الصَّ  

ِّي َعَليَك اأَتَوكَُّل. أن    ل�
   اخَتْر لِي َطِريِقي،

يَك َوَضعُت َحياتِي. ِّي ِفي َكفَّ أن    ل�
ِني يا اهلُل، 9  ِمْن اأعدائِي نَجِّ  

ِّي اإلَيَك األَتِجُئ. أن    ل�
10  َعلِّمِني َمِشيَئَتَك  

ََّك اأنَت اإلَِهي. أن    ل�
   ُروُحَك الّصالُِح َيُقوُدنِي َعبَر اأْرٍض ُمسَتِوَيٍة.

11  احَفْظ َحياتِي ل�أجِل اْسِمَك: يهوه.  
ِني.    ارَحمِني، َوِمْن ِضيقاتِي نَجِّ
12  اأِرنِي َمَحبََّتَك، َواهِزْم اأعدائَِي.  
ِّي َعبُدَك. أن    اأهِلْك اأعدائَِي، ل�

مزمور لِداُود. ج144 

   اُأباِرُك اهلَل، َصخَرتِي.
   الَِّذي ُيَدرُِّب َيَديَّ َعَلى الِقتاِل،

   َواأصابِِعي َعَلى الَحرِب.
2  ُهَو َمَحبَِّتي َوِحصِني،  

   َمْلَجاأِي َوُمنِقِذي َوتُرِسي.
   اإلَيِه األَجاُأ، َفَيخَضُع َشعِبي َتحِتي.

نساُن َحتَّى َتهَتمَّ بِِه؟ 3  يا اهلُل، ما ُهَو ال�إ  
   َوما ُهَو َمولُوُد الَبَشِر لَِكي تُل�ِحَظُه؟

ُد َسِريعاً َوَيخَتِفي. نساُن َيَتَبدَّ 4  َكُبخاٍر ُهَو ال�إ  
   َكِظلِّ عابٍِر َحياتُُه.

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ج مزمور 144 
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ماواِت، يا اهلُل، َوانِزْل. 5  ُشقَّ السَّ  
َر ُدخاناً.    الِمِس الِجباَل َفَتَتَفجَّ

6  اضِرْب بِالُبُروِق اأعدائَِي َوَشتِّْتُهْم.  
   اأرِسْل َعَليِهْم ِسهاَم َصواِعِقَك َواأربِْكُهْم.

ِني! ماِء، يا اهلُل، َونَجِّ 7  انِزْل ِمَن السَّ  
   انِشْلِني ِمْن َهِذِه الِمياِه الَقِويَِّة،

   ِمْن َهُؤل�ِء الُغَرباِء َخلِّْصِني.
8  َخلِّْصِني ِمْن َذِوي الُوُعوِد الكاِذَبِة،  

   َوالحالِِفيَن بِالباِطِل.

9  لََك، يا اهلُل، اُأَرنُِّم َترنِيَمًة َجِديَدًة، أ  
   َساُأَرنُِّم لََك َعَلى ِقيثاَرتِي بَِعْشَرِة اأوتاٍر!

10  اأنَت َمْن ُيَخلُِّص الُملُوَك  
ي َعبَدُه، داُوَد، ِمْن َسيِف ال�أشراِر.    َوُيَنجِّ

11  َفَخلِّصِني ِمَن الُغَرباِء  
   َذِوي الُوُعوِد الكاِذَبِة،

   َوالحالِِفيَن بِالباِطِل.
12  اأّما نَحُن، َفاأول�ُدنا َينُموَن ِفي َشبابِِهْم  

   َكاأشجاٍر َقِويٍَّة.
   َوَبناتُنا َكاأعِمَدِة َزوايا
   َمنُحوَتٍة لِِبناِء َقْصٍر.

13  َمخاِزُن ُحُبوبِنا َمل�آنٌَة ِمْن كُلِّ ِصنٍف  
ُألُوِف.    َوالِخراُف ِفي ُحُقولِنا اُألوٌف َوِمئاُت ال�

14  ُجُنوُدنا ُمَسلَُّحوَن،  
   َوما ِمْن َثَغراٍت ِفي اأسواِر الَمِديَنِة.

   ل� َمْن َيخُرُج اإلَى الَحرِب،
   َول� َمْن َيبِكي َعَلى َفِقيٍد ِفي َشواِرِعنا.

15  َهِنيئاً لِلَِّذيَن َينَعُموَن بَِهذا.  
   َهِنيئاً لِلَِّذيَن اإلَُهُهْم ُهَو يهوه. ب

ترنيَمًة  يكتُبوَن  الّشعِب  ُشعراُء  كاَن  َجِديَدة.  ترِنيَمة  أ 9:144 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.
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   َساأرَفُع اْسَمَك يا اإلَِهَي الَمِلَك.
آبِِديَن!    َساُأباِرُك اْسَمَك اإلَى اأَبِد ال�
2  كُلَّ َيوٍم َساُأباِركَُك َواُأَسبُِّح اْسَمَك  

آبِِديَن!    اإلَى اأَبِد ال�
3  َعِظيٌم ُهَو اهلُل َوُمسَتِحقٌّ لِلتَّسِبيِح!  
   َولَيَس َمْن َيسَتوِعُب كُلَّ َعَظَمِتِه.
4  ِجيٌل َبعَد ِجيٍل َسُيَسبُِّح اأعمالََك،  

   َوبَِعَظَمِتَك َسُيخِبُروَن.
، 5  َمجُدَك َبِهيٌّ  

ُل بِاأعمالَِك الَعِجيَبِة،    اأنا اأَتاأمَّ
   َوبَِبهاِء َجل�لَِك الَمِجيِد.

تَِك الُمِهيَبِة ُث النّاُس َعْن قُوَّ 6  َسَيَتَحدَّ  
   ِحيَن اُأَخبُِّر بَِعَظَمِتَك.

7  َصل�َحَك الَعِظيَم َسَيذكُُروَن،  
َك َسَيَتَغنُّوَن.    َوبِِبرِّ

8  َطيٌِّب ُهَو اهلُل َوَرِحيٌم،  
   َصُبوٌر َوَكِثيُر الَمَحبَِّة.

9  صالٌِح ُهَو اهلُل لِلَجِميِع،  
   َولُِكلِّ َمْن َخَلَقُهْم ُيظِهُر َرحَمَتُه.

10  َفْلَيحَمْدَك، يا اهلُل، كُلُّ َمْن َخَلْقَت،  
   َولُيباِرْكَك اأتباُعَك الُمخِلُصوَن.

ثُوا بُِملِكَك الَمِجيِد َوبُِقدَرتَِك، 11  لُِيَحدِّ  
12  َفَيعَلَم كُلُّ َبَشٍر َعْن َعَظَمِتَك  

   َوَبهاِء َمجِد ُملِكَك.
، 13  ُمْلُكَك ُمْلٌك اأَبِديٌّ  

   َوِسياَدتَُك ثابَِتٌة ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.

14  اهلُل َيسِنُد كُلَّ العاثِِريَن  
   َوُهَو ُيِقيُمُهْم.

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ج مزمور 145 
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15  الَجِميُع َيَتَطلَُّعوَن اإلَيَك ِمْن اأجِل َطعاِمِهْم.  
   اإلَيَك َياأتُوَن،

َتُهْم ِفي َوقِتها.    َواأنَت تُعِطيِهْم ِحصَّ
16  َتفَتُح َيَدَك  

.    َوَتُسدُّ حاجاِت كُلِّ َحيٍّ
17  اهلُل عاِدٌل ِفي كُلِّ ما َيفَعلُُه،  
.    َوِفي كُلِّ ما َيصَنُعُه ُهَو َوِفيٌّ

18  َقِريٌب ُهَو اهلُل لُِكلِّ َمْن َيدُعوُه،  
   لِلَِّذيَن بِاإخل�ٍص َيدُعونَُه.

19  َيعَمُل ُمشَتَهى َعِبيِدِه  
   َيسَمُع َصَرخاتِِهْم َوُيَخلُِّصُهْم.

20  َيْحِمي اهلُل الَِّذيَن ُيِحبُّونَُه.  
   اأّما ال�أشراُر َفُيهِلُكُهْم.

21  لِذا اُأَسبُِّح اهلَل،  
وَس كُلُّ َبَشٍر اإلَى اأَبِد     َولُْيباِرِك اْسَمُه الُقدُّ

آبِِديَن. ال�

َهلِّلُويا!146 
َسبِِّحي اهلَل، يا نَفِسي!

2  َطواَل َحياتِي َساُأَسبُِّح اهلَل.  
لَِهي َساُأَرنُِّم ما ُدمُت َحّياً.    ل�إ

ُأَمراِء ل� َتتَِّكْل، 3  َعَلى ال�  
   َفَليَس ِعنَد َبَشٍر قُدَرٌة َعَلى اأْن ُيَخلَِّص.

4  ُهْم اأيضاً َيُموتُوَن، َواإلَى التُّراِب َيُعوُدوَن،  
   َوكُلُّ اأفكاِرِهْم َوُخَطِطِهْم ل� تُسِفُر َعْن َشيٍء.

5  َهِنيئاً لَِمْن اإلَُه َيْعُقوَب ُمِعيُنُه،  
   َهِنيئاً لَِمْن َيتَِّكُل َعَلى إلَِهِه.

أْرَض َوالَبحَر، ماَء َوال� 6  ُهَو الَِّذي َصَنَع السَّ  
   َوكُلَّ ما ِفيها.

! أَبِد َيحَفُظ الَحقَّ    ُهَو الَِّذي اإلَى ال�
7  ُهَو الَِّذي ُينِصُف الَمظلُوِميَن،  

   َوُيطِعُم الِجياَع.
َجناَء.    اهلُل ُيطِلُق السُّ

8  اهلُل َيفَتُح ُعُيوَن الُعمِي،  
   َوُيِقيُم العاثِِريَن.

أبراَر.    اهلُل ُيِحبُّ ال�
9  اهلُل َيحِمي الُغَرباَء،  

أراِمَل َوالَيتاَمى،    َوُيطِعُم ال�
أَثَمُة َفُيحِبُط ُطُرَقُهْم.    اأّما ال�

أَبِد! 10  لَِيملُِك اهلُل اإلَى ال�  
   ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل لَِيملُْك اإلَُهِك، يا ِصْهَيْوَن.

   َهلِّلُويا!

َسبُِّحوا اهلَل، َفُهَو صالٌِح.147 
أنَّ التَّرنِيَم َحَسٌن  لَِهنا َرنُِّموا، ل� ل�إ

َوُمِسرٌّ.
2  اهلُل َبَنى الُقدَس،  

   َوَسَيلُمُّ َشمَل اأسَرى اإسرائِيَل.
3  َيشِفي الَمكُسوِري الَقلِب،  

   َوَيعِصُب ُجُروَحُهْم.
ُر َعَدَد النُُّجوِم، 4  ُيَقرِّ  

   َوَيعِرفُها كُلَّها بِال�ْسِم.
، 5  َعِظيٌم َوَقِديٌر ُهَو الرَّبُّ  

   َول� َحدَّ لَِمعِرَفِتِه.
6  اهلُل َيسِنُد الُوَضعاَء،  

أْرِض ُينِزلُُهْم. لَى ال�    اأّما ال�أشراُر َفاإ
كِر اسَتِجيُبوا هلِل، 7  بَِتقِدماِت الشُّ  

لَِهنا!    َرنُِّموا َعَلى ِقيثاَرٍة ل�إ
حاِب، ماَء بِالسَّ 8  ُهَو الَِّذي ُيَغطِّي السَّ  

أْرِض،    َوُيرِسُل َمَطراً َعَلى ال�
   َفَتنُمو ال�أعشاُب َعَلى الِجباِل.

9  ُهَو الَِّذي ُيعِطي َطعاماً لِلَبهائِِم،  
   َولِلِغرباِن الَِّتي َتصُرُخ اإلَيِه!

َة الَخيِل 10  ل� َيشَتِهي قُوَّ  
ِة ِسيقاِن الرِّجاِل.    َول� ُيَسرُّ بُِقوَّ

11  َبْل بِخائِِفيِه ُيَسرُّ اهلُل،  
   بِالَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَلى َمَحبَِّتِه.

12  يا قُدُس، َسبِِّحي اهلَل!  
   َويا ِصْهَيْوُن، َسبِِّحي اإلََهِك!
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ي قُضباَن اأبوابِِك لَِيحِميِك، 13  َفُهَو ُيَقوِّ  
عَب ِفي َوَسِطِك.    َوُيباِرُك الشَّ

ل�َم، 14  ُهَو الَِّذي َيمَنُح ُحُدوَدِك السَّ  
   َوبَِقمٍح َوِفيٍر ُيشِبُعَك.

أْرَض اأْمراً، 15  ُهَو الَِّذي ُيعِطي ال�  
   َفُتسِرُع اإلَى طاَعِتِه.

وِف، 16  ُهَو الَِّذي ُيرِسُل الثَّلَج َكالصُّ  
   َوَينثُُر الَجِليَد َكالرَّماِد.

17  ُهَو الَِّذي َيرُشُق الَبَرَد َكالِحجاَرِة.  
   َوَمْن َيحَتِمُل الَبْرَد الَِّذي ُيرِسلُُه؟

أمَر، َفَيُذوُب الَجِليُد َوالثَّلُج. 18  ثُمَّ ُيعِطي ال�  
يَح َفَتَتَدفَُّق الِمياُه.    ُيرِسُل الرِّ

19  لَِشعِب َيعُقوَب اأعَطى الَوصايا.  
سرائِيَل َشرائَِعُه َواأحكاَمُه.    اأعَطى ل�إ
ٍة اُأْخَرى. 20  لَْم َيفَعْل َهذا َمَع اأيَِّة اُأمَّ  

ُأَمُم اأحكاَمُه.    ل� َتعِرُف ال�

   َهلِّلُويا.

َهلِّلُويا!148 
ماِء! َسبُِّحوا اهلَل ِمَن السَّ

   َسبُِّحوُه ِفي ال�أعالِي.
2  َسبُِّحوُه يا كُلَّ َمل�ئَِكِتِه.  

! ماِويَّ    َسبُِّحوُه يا َجيَشُه السَّ
3  َسبِِّحيِه يا َشمُس، َواأنَت يا َقَمُر َسبِّْحُه!  

   يا كُلَّ النُُّجوِم الُمَتل�ألَِئِة، َسبِِّحيِه!
ماواُت َوالِمياُه ِمْن َفوُق، 4  اأيَُّتها السَّ  

   َسبِِّحيِه!
5  كُلُّها لُِتَسبِِّح اْسَم اهلِل،  

أمَر َفَظَهَرْت اإلَى الُوُجوِد. َُّه اأعَطى ال� أن    ل�
آبِِديَن َوَضَعها! 6  اإلَى اأَبِد ال�  

   َوَضَع لَها َقوانِيَن ل� َتقِدُر اأْن َتكِسَرها!
7  اأيَُّتها الَمخلُوقاُت الَعِظيَمُة ِفي الَبرِّ َوالَبحِر،  

   َسبِِّحي اهلَل!

8  النّاُر َوالَبرُد َوُدخاُن الَبراِكيِن َوال�أعاِصيُر  
   َجِميعاً تُطيُع اأمَرُه.

9  َخَلَق التِّل�َل َوالِجباَل،  
أْرَز.    ال�أشجاَر الُمثِمَرَة َوال�

10  َخَلَق الَحيواناِت ِصغاراً َوِكباراً  
أْجِنَحِة. واِحِف َوالُطُيوَر َذواِت ال�    ِصغاَر الزَّ

ُعوِب، أْرِض َوكُلَّ الشُّ 11  َخَلَق ُملُوَك ال�  
أْرِض. ُأَمراَء َوكُلَّ قُضاِة ال�    ال�

ّباَن َوالّشابّاِت 12  َخَلَق الشُّ  
ُيوَخ َوالِفتياَن.    الشُّ

13  َفلُيَسبُِّحوا َجِميعاً اْسَم اهلِل،  
   َفاسُمُه َوحَدُه ُهَو الَِّذي َيسَتِحقُّ اأْن ُيَعظََّم!

أْرِض َمجُدُه.    اأعَلى ِمَن ال�
14  َسَينُصُر َشعَبُه.  

   ُيَسبُِّحُه اأتباُعُه الُمخِلُصوَن.
أقَرُب اإلَيِه.    ُيَسبُِّحُه َبُنو اإسرائِيُل ال�

   َهلِّلُويا.

َهلِّلُويا!149 
َرنُِّموا هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة. أ
أتباِع     َرنُِّموا َتسابِيَحُه ِفي اجِتماِع ال�

الُمخِلِصيَن.
2  ابَتِهْج يا اإسرائِيُل بِخالِِقَك.  

   َويا ُسكّاَن ِصْهَيْوَن، بَِمِلِكُكُم ابَتِهُجوا.
3  بِالرَّقِص َسبُِّحوُه.  

فُوِف َوالَقياثِيِر َرنُِّموا لَُه.    بِالدُّ
4  اهلُل راٍض َعْن َشعِبِه.  

عَب الُمَتواِضَع بِالَخل�ِص.    ُيَزيُِّن الشَّ

5  بَِمجِدِه َيبَتِهُج اأتباُعُه الُمخِلُصوَن.  
   َوُهْم َبعُد ِفي ِفراِشِهْم ُيَرنُِّموَن َفَرحاً.

6  لَِيهِتُفوا َتسِبيحاً هلِل،  
يِن ِفي  ِحيَن بُِسُيوٍف ِمْن َذواِت الَحدَّ    ُمَلوِّ

ترنيَمًة  يكتُبوَن  الّشعِب  ُشعراُء  كاَن  َجِديَدة.  ترِنيَمة  أ 1:149 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.
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اأيِديِهْم.
ُأَمِم ال�ُأخَرى، ِئيَن لِل�نِتقاِم ِمَن ال� 7  لَِيهِتُفوا ُمَتَهيِّ  

ُعوَب.    َوُمعاِقِبيَن الشُّ
8  لَِيهِتُفوا َوُهْم ُيَقيُِّدوَن ُملُوَكُهْم ِفي َسل�ِسَل،  

   َوقاَدَتُهْم ِفي قُُيوٍد ِمْن َحِديٍد.

9  ُيعاِقُبونَُهْم َحَسَب الُحكِم الَمكُتوِب،  
   َوَيظَهُر َمجُد اأْتِقيائِِه.

   َهلِّلُويا!

َهلِّلُويا.150 
َسبُِّحوا اهلَل ِفي َهيَكِلِه.

تِِه.    َسبُِّحوُه ِفي قُبَِّة قُوَّ
2  َسبُِّحوُه َعَلى اأعمالِِه الَجّباَرِة.  

   َسبُِّحوُه َعَلى َقدِر َعَظَمِتِه الفائَِقِة.
3  َسبُِّحوُه بَِصوِت الُبوِق.  

   َسبُِّحوُه بِالُعوِد َوبِالِقيثاَرِة.
فُوِف َوبِالرَّقِص. 4  َسبُِّحوُه بِالدُّ  
   َسبُِّحوُه بِالَوَتِريّاِت َوبِالنّاِي.
ُنوِج العالَِيِة. 5  َسبُِّحوُه بِالصُّ  

َيِة. ُنوِج الُمَدوِّ    َسبُِّحوُه بِالصُّ

ُس! 6  َفِلُيَسبِِّح اهلَل كُلُّ ما َيَتَنفَّ  

   َهلِّلُويا!
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