
طلب بخشش

51مزمور 
داود وقتی کھ ناتان نبیمزمور.برای ساالر مغنیان

.بعد از درآمدنش بھ بَتشبَع نزد او آمد

ای خدا بھ حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ بھ حسب کثرت رأفت خویش 1
.گناھانم را محو ساز

.ر کنمرا از عصیانم بھ کلی شست و شو ده و از گناھم مرا طاھ2
.زیرا کھ من بھ معصیت خود اعتراف می کنم و گناھم ھمیشھ در نظرمن است3
بھ تو تنھا گناه ورزیده، و در نظرتو این بدی را کرده ام تا در کالم خود بتو و4

دَق گردی و در داوری خویش مُزکـّی شوی اینک در معصیت سرشتھ شدم و 5.مُصّ
.دمادرم در گناه بھ من آبستن گردی

.پس حکمت را در باطن من بھ من بیاموز. اینک بھ راستی در قلب راغب ھستی6
.مرا شست و شو کن تا از برف سفید تر گردم. مرا با زوفا پاک کن تا طاھر شوم7
.شادی و خرمی را بھ من بشنوان تا استخوانھایی کھ کوبیده ای بھ وجد آید8
.و ھمھ خطایای مرا محو کنروی خود را از گناھانم بپوشان 9
.ین و روح مستقیم در باطنم تازه بسازرای خدا دل طاھر در من بیاف10
.مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگیر11
.شادی نجات خود را بھ من باز ده و بھ روح آزاد مرا تأیید فرما12
کاران بسوی تو بازگشت و گنھخواھم دادخطاکاران تعلیم آنگاه طریق تو را بھ13

.خواھند نمود
تا زبانم بھ عدالت ! ای خدایی کھ خدای نجات من ھستی! مرا از خونھا نجات ده14

.تو ترنّم نماید
.خداوندا لبھایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید15
.سوختنی را پسند نکردیانیبقر. زیرا قربانی را دوست نداشتی واال می دادم16
خدایا دل شکستھ و کوبیده را خوار نخواھی . قربانی ھای خدا روح شکستھ است17
.شمرد
.حصارھای اورشلیم را بنا نماوبھ رضامندی خود بر صھیون احسان فرما18
آنگاه از قربانی ھای عدالت و قربانی ھای سوختنی تمام راضی خواھی شد و 19

.ر مذبح تو خواھند گذرانیدگوسالھ ھا ب
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ھالکت شریر

52مزمور 
قصیده داود وقتی کھ دواَغ. برای ساالر مغنیان

ادومی آمد و شاؤل را خبر داده، گفت کھ داود بھ 
لک رفت .خانھ اخیمَ

.ای جبار چرا از بدی فخر می کنی؟ رحمت خدا ھمیشھ باقی است1

!مثل اُستُره تیز، ای حیلھ ساز.را اختراع می کندزبان تو شرارت 2

بدی را از نیکویی بیشتر دوست می داری و دروغ را زیادتر از راست 3
.ساله.گویی

!ھمھ سخنان مھلک را دوست می داری، ای زبان حیلھ باز4

خدا نیز تو را تا بھ ابد ھالک خواھد کرد و تو را ربوده، از مسکن تو 5
.د و ریشھ تو را از زمین زندگان، سالهخواھد کن

: دیده، خواھند ترسید و بر او خواھند خندیدعادالن این را6

ھان این کسی است کھ خدا را قلعھ خویش ننمود بلکھ بھ کثرت دولت « 7
».خود توکل کرد و از بدی خویش خود را زورآور ساخت

دارم بھ رحمت خدا توکل می. ھ خدا ھستمو اما من مثل زیتون سبز در خان8
.تا ابداآلباد

را تو انتظار نام . این را کرده ایتو را ھمیشھ حمد خواھم گفت، زیرا تو 9
.کشید زیرا نزد مقدّسان تو نیکوستخواھم
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ھمھ مرتد شده اند

53مزمور 
قصیده داود. برای ساالر مغنیان بر ذوات اوتار

فاسد شده، شرارت مکروه .ر دل خود می گوید کھ خدایی نیستاحمق د1
.کرده اند و نیکوکاری نیست

خدا از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند کھ فھیم و طالب خدایی 2
.ھست

نیکوکاری نیست یکی ھم . ھمھ ایشان مرتد شده، با ھم فاسد گردیده اند3
.نی

تند کھ قوم مرا می خورند چنانکھ نان آیا گناھکاران بی معرفت ھس4
خورند و خدا را نمی خوانند؟می

زیرا خدا استخوانھای . آنگاه سخت ترسان شدند، جایی کھ ھیچ ترس نبود5
آنھا راخجل ساختھ ای زیرا خدا ایشان را . از ھم پاشیدمحاصره کننده تو را

.رد نموده است

وقتی کھ خدا اسیری قوم . ی شدکھ نجات اسرائیل از صھیون ظاھر مکاش6
.خویش را برگرداند، یعقوب وجد خواھد نمود و اسرائیل شادی خواھد کرد
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دعا برای محافظت

54مزمور 
قصیده داود بر ذوات اوتار. برای ساالر مغنیان

وقتی کھ زیفیان نزد شاؤل آمده، گفتند آیا داود
.نمی کندنزد ما خود را پنھان 

ت خویش بر من داوری نما1 .ای خدا بھ نام خود مرا نجات بده و بھ قوّ

.ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر2

زیرا بیگانگان بھ ضد من برخاستھ اند و ظالمان قصد جان من دارند؛ و 3
.ساله.خدا را در مد نظر خود نگذاشتھ اند

.خداوند از تأیید کنندگان جان من است. من استاینک خدا مددکار 4

بدی را بر دشمنان من خواھد برگردانید بھ راستی خود ریشھ ایشان را 5
.بکن

حمد خداوندعی نزد تو خواھم گذرانید و نام تو را ای قربانی ھای تـَبرّ 6
خواھم گفت زیرا نیکوست

م من بر دشمنانم چونکھ از جمیع تنگیھا مرا خالصی داده ای و چش7
.نگریستھ است

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}



نالھ از ظلم دوست

55مزمور 
.قصیده داود بر ذوات اوتار. برای ساالر مغنیان

!ای خدا بھ دعای من گوش بگیر و خود را از تضرع من پنھان مکن1

زیرا کھ در تفکر خود متحیرم ! بھ من گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما2
.نالھ می کنمو 

از آواز دشمن و بھ سبب ظلم شریر، زیرا کھ ظلم بر من می اندازند و با 3
.خشم بر من جفا می کنند

.و ترسھای موت بر من افتاده استدل من در اندرونم پیچ و تاب می کند4

.وحشتی ھولناک مرا در گرفتھ است. ترس و لرز بھ من در آمده است5

ی بود تا پرواز کرده، استراحت ھ مرا بالھا مثل کبوتر مو گفتم کاش ک6
.یافتممی

.ھرآینھ بجای دور می پریدم، و در صحرا مأوا می گزیدم، ساله7

.می شتافتم بسوی پناھگاھی از باد تند و از طوفان شدید8

ای خداوند آنھا را ھالک کن و زبانھایشان را تفریق نما زیرا کھ در شھر 9
.نگ دیده امظلم و ج

روز و شب بر حصارھایش گردش می کنند و شرارت و مشقت در 10
.میانش می باشد

.فساد ھا در میان وی است و جور و حیلھ از کوچھ ھایش دور نمی شود11

کرد و االّ تحمل می کردم؛ و خصمزیرا دشمن نبود کھ مرا مالمت می12

خود را از وی پنھان می ساختممن نبود کھ بر من سربلندی می نمود؛ و االّ 

!ای یار خالص ودوست صدیق من! بلکھ تو بودی ای مرد نظیر من13



کردیم و بھ خانھ خدا درانبوه ت شیرین میرکھ با یکدیگر مشو14
.خرامیدیممی

زیرا شرارت در . موت بر ایشان ناگھان آید و زنده بگور فرو روند15
.یشان استمسکن ھای ایشان و در میان ا

.مرا نجات خواھد دادخداوندو اما من نزد خدا فریاد می کنم و 16

م واو آواز مرا خواھد نشامگاھان و صبح و ظھر شکایت و نالھ می ک17
.شنید

زیرا . جانم را از جنگی کھ بر من شده بود، بسالمتی فدیھ داده است18
.بسیاری با من مقاومت می کردند

را جواب خواھد داد، او کھ از ازل نشستھ ایشانشنید و خواھدخدا19
اله.است .زیرا کھ درایشان تبدیلھا نیست واز خدا نمی ترسند. سِ

دست خود را بر صلح اندیشان خویش دراز کرده، و عھد خویش را 20
.شکستھ است

سخنانش چرب تر از . سخنان چربِ زبانش نرم، لیکن دلش جنگ است21
.شمشیرھای برھنھ استلیکن،روغن

او تا بھ ابد . بسپار و تو را رزق خواھد دادخداوندنصیب خود را بھ 22
.نخواھد گذاشت کھ مردِ عادل جنش خورد

مردمان خون . و تو ای خدا ایشان را بھ چاه ھالکت فرو خواھی آورد23
ـل من برتو توکّ لیکن. ریز و حیلھ ساز، روزھای خود را نیمھ نخواھند کرد

.خواھم داشت
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توکل بر خدا

56مزمور 
. برای ساالر مغنیان بر فاختھ ساکت در بالد بعیده

ّ گرفتند ت .مکتوم داود وقتی کھ فلسطینیان او را در جَ

تمامی روز .کندرا کھ انسان مرا بھ شدت تعاقب میای خد بر من رحم فرما، زی1
.نمایدجنگ کرده، مرا اذیت می

.زیرا کھ بسیاری با تکبر با من می جنگند. خصمانم تمامی روز مرا بھ شدت تعاقب می کنند2

.ھنگامی کھ ترسان شوم، من بر تو توکـّل خواھم داشت3

ـل کرده، نخواھم ترسید. در خدا کالم او را خواھم ستود4 انسان بھ من . بر خدا توکّ
چھ می تواند کرد؟

.ھمھ فکرھای ایشان درباره من بر شرارت است. دنسخنان مرا منحرف می سازھر روزه 5

.ن دارندمبر قدمھای من چشم دارند زیرا قصد جان . ایشان جمع شده، کمین می سازند6

آیا ایشان بھ سبب شرارت خود نجات خواھند یافت؟ ای خدا امّت ھا را در غضب 7
.خویش بینداز

آیا این در . اشکھایم را در مشک خود بگذار. قریر کرده ایتو آوارگیھای مرا ت8
دفتر تو نیست؟

دانم زیرا این را می. نم رو خواھند گردانیدآنگاه در روزی کھ تو را بخوانم دشمنا9
.خدا با من است

.کالم او را خواھم ستودخداونددر . در خدا کالم او راخواھم ستود10

ـل دارم پس11 آدمیان بھ من چھ می توانند کرد؟. نخواھم ترسیدبر خدا توکّ

.قربانی ھای حمد را نزد تو خواھم گذرانید. ای خدا نذرھای تو بر من است12

آیا پایھایم را نیز از لغزیدن نگاه نخواھی . زیرا کھ جانم را از موت رھانیده ای13
داشت تا در نور زندگان بھ حضور خدا سالک باشم؟
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پناه زیر سایھ بالھا تو

57مزمور 
مکتوم داود وقتی کھ. برای ساالر مغنیان برالتھلک

.از حضور شاؤل بھ مغاره فرار کرد

و زیرا جانم در تو پناه میبرد! م فرماای خدا بر من رحم فرما، بر من رح1
.در سایھ بالھای تو پناه می برم تا این بالیا بگذرد

تعالی آواز خواھم داد، نزد خدایی کھ ھمھ چیز را برایم تمام نزد خدای2
.می کند

سخت من مالمت ۀزیرا تعاقب کنند. ا خواھد رھانیداز آسمان فرستاده، مر3
.خدا رحمت و راستی خود را خواھد فرستاد. می کند، ساله

در میان آتش افروزان می خوابم یعنی . من درمیان شیران استجان4
نده استآدمیا َ .نی کھ دندانھایشان نیزه ھا و تیرھاست و زبان ایشان شمشیر بُر

.ای خدا بر آسمانھا متعال شو و جالل تو بر تمامی جھان5

پیش رویم کندند، چاھی. دامی برای پایھایم مھیا ساختند و جانم خم گردید6
.افتادند، سالهو خود در میانش

سرود خواھم خواند و . من مستحکم استدل من مستحکم است؛ خدایا دل7
.ترنم خواھم نمود

صبحگاھان من بیدار ! ای بربط و عود بیدار شو! ای جالل من بیدار شو8
.خواھم شد

تو را در میان قوم . تو را در میان امّت ھا حمد خواھم گفتخداوندای 9
.تسبیح خواھم خواند

.راستی تو تا افالکزیرا رحمت تو تا آسمانھا عظیم است و10

.خدایا بر آسمانھا متعال شو، و جالل تو بر تمامی جھان11
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مجازات شریران

58مزمور 
داودمکتوم. برای ساالر مغنیان برالتھلک

آیا فی الحقیقت بھ عدالتی کھ گنگ است سخن می گویید؟ و ای بنی آدم، 1
د؟آیا بھ راستی داوری می نمایی

بلکھ در دل خود شرارتھا بھ عمل می آورید و ظلم دستھای خود رادر 2
.زمین از میزان درمی کنید

م منحرف ھستند، از شکم مادر 3 حِ َ دروغ گفتھ، گمراه شریران از ر
.شوندمی

ر؛ مثل افعی کر کھ گوش خود را ایشان را زھری است مثل زھر ما4
.بنددمی

.نمی شنود، ھر چند بھ مھارت افسون می کندکھ آواز افسونگران را5

دندانھای شیران را خداوندای . ای خدا دندانھایشان را در دھانشان بشکن6
.خرد بشکن

چون او تیرھای خود را می اندازد، در . گداختھ شده، مثل آب بگذرند7
.ساعت منقطع خواھند شد

قط.مثل حلزون کھ گداختھ شده، می گذرد8 .زن، آفتاب را نخواھند دیدمثل سِ

قبل از آنکھ دیگھای شما آتِش خارھا را احساس کند، آنھا را چھ تر و چھ 9
فت .خشک خواھد رُ

پایھای خود را بھ خون . مردِ عادل چون انتقام را دید شادی خواھد نمود10
.شریر خواھد شست

ھرآینھ . تھرآینھ ثمره ای برای عادالن ھس« : و مردم خواھند گفت11
».خدایی ھست کھ در جھان داوری کند
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دعا برای رھایی

59مزمور 
مکتوم داود وقتی. برای ساالر مغنیان بر التـَھلک

.کھ شاؤل فرستاد کھ خانھ را کشیک بکشند

!مرا از مقاومت کنندگانم برافراز! ای خدایم مرا از دشمنانم برھان1
!و ازمردمان خون ریز رھایی بخش! اھکاران خالصی دهمرا از گن2
زورآوران بھ ضد من جمع شده اند،زیرا اینک برای جانم کمین می سازند و3

.و بدون گناه منخداوندبدون تقصیر من ای 
پس برای مالقات من . بی قصور من می شتابند و خود را آماده می کنند4

.بیدار شو و ببین
یھوه، خدای صبایوت، خدای اسرائیل، بیدار شده، ھمھ امّت ھا اما تو ای5

اله .را مکافات برسان و بر غداران بدکار شفقت مفرما، سِ
.زنندسگ بانگ می کنند و در شھر دور میشامگاھان بر می گردند و مثل 6
زیرا . در لبھای ایشان شمشیرھاست. از دھان خود بدی را فرو می ریزند7

»کیست کھ بشنود؟« : می گویند
بر ایشان خواھی خندید و تمامی امّت ھا را استھزا خواھی خداوند،ای واما تو8

.نمود
ت من، بسوی تو انتظار خواھم کشید زیرا خدا قلعھ بلند من است9 .ای قوّ
خدا مرا بر دشمنانم نگران . خدای رحمت من پیش روی من خواھد رفت10

.خواھد ساخت
ت . را بھ قتل مرسان مبادا قوم من فراموش کنندایشان11 ایشان را بھ قوّ

!خود پراکنده ساختھ، بھ زیر انداز، ای خداوند کھ سپر ما ھستی
بھ سبب گناهِ زبان و سخنان لبھای خود، در تکبر خویش گرفتار شوند؛ 12

و بھ عوض لعنت و دروغی کھ می گویند
کن تا نیست گردند و بدانند کھ خدا ایشان را فانی کن، در غضب فانی 13

اله. در یعقوب تا اقصای زمین سلطنت می کند .سِ
.و شامگاھان برگردیده، مثل سگ بانگ زنند و در شھر گردش کنند14
.خوراک پراکنده شوند و سیر نشده، شب را بسر برندو برا ی15
ت تو را خواھم سرایید و بامدادان از رحمت16 تو ترنم خواھم و اما من قوّ
.زیرا قلعھ بلند من ھستی و در روز تنگی ملجای منی. نمود
ت من برای تو سرود می خوانم، زیرا خدا قلعھ بلند من است و خدای 17 ای قوّ

.رحمت من
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درخواست اعانت

60مزمور 
ھداود برای تعلیم وقتی کمکتوم. برای ساالر مغنیان بر سوسن شھادت

م صوبَھبا  َ م نھرین و اَر َ از در مقاتلھ بیرون آمد و یوآب برگشتھ، دوازدها اَر
.ھزار نفر از ادومیان را در وادی الملح کُشت

خشمناک بودی، بسوی ما ! ای خدا ما را دور انداختھ، پراکنده ساختھ ای1
!رجوع فرما

ش را شفا ده ھایشکستگی! زمین را متزلزل ساختھ، آن را شکافتھ ای2
.زیرا بھ جنبش آمده است

.باده سرگردانی بھ ما نوشانیده ای. چیزھای مشکل را بھ قوم خود نشان داده ای3

لمی بھ ترسندگان خود داده ای تا آن را برای راستی برافرازند، ساله4 .عَ

.و مرا مستجاب فرمابھ دست راست خود نجات ده. تا حبیبان تو نجات یابند5

شکیم را .پس وجد خواھم نمود. خدا در قدوسیت خود سخن گفتھ است6
.تقسیم می کنم و وادی سکـّوت را خواھم پیمود

نَسّ 7 افرایم خود سر من است و یھودا . از آن منیجـِلعاد از آن من است، مَ
.عصای سلطنت من

ای . موآب ظرف طھارت من است و بر اَدُوم کفش خود را خواھم انداخت8
!فلسطین برای من بانگ برآور

و کیست کھ مرا بھ ادوم رھبری کند؟ر حصین درآورد؟ھکیست کھ مرا بھ ش9

مگر نھ تو ای خدا کھ ما را دور انداختھ ای و با لشکرھای ما ای خدا 10
بیرون نمی آیی؟

.مرا از دشمن اعانت فرما زیرا معاونت انسان باطل است11

.زیرا اوست کھ دشمنان ما را پایمال خواھد کرد. خواھیم یافتبا خدا ظفر12
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!فریاد مرا بشنو

61مزمور 
داودمزمور. برای ساالر مغنیان بر ذوات اوتار

!ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما1

. ش می شوداز اقصای جھان تو را خواھم خواند، ھنگامی کھ دلم بیھو2
.مرا بھ صخره ای کھ از من بلند تر است ھدایت نما

.زیرا کھ تو ملجای من بوده ای و برج قوی از روی دشمن3

زیر سایھ بالھای تو پناه خواھم . در خیمھ تو ساکن خواھم بود تا ابداآلباد4
ساله.برد

خود را بھ زیرا تو ای خدا نذرھای مرا شنیده ای و میراث ترسندگان نام 5
. من عطا کرده ای

بر عمر پادشاه روزھا خواھی افزود و سالھای او تا نسل ھا باقی خواھد 6
.ماند

رحمت و راستی را مھیا کن تا . بھ حضور خدا خواھد نشست تا ابداآلباد7
.او را محافظت کنند

.کنمپس نام تو را تا بھ ابد خواھم سرایید تا ھر روز نذرھای خود را وفا8
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نجات از جانب خدا

62مزمور 
داودمزمور. برای یدوتون ساالر معنیان

.جان من فقط برای خدا خاموش می شود زیرا کھ نجات من از جانب اوست1

.پس بسیار جنبش نخواھم خورد. او تنھا صخره و نجات من است و قلعھ بلند من2

ردی ھجوم می آورید تا ھمگی شما او را ھالک کنید مثل تا بھ کی بر م3
.دیوار خمشده و حصار جنبش خورده

و دروغ را . در این فقط مشورت می کنند کھ او را از مرتبھ اش بیندازند4
ساله.بھ زبان خود برکت می دھند و در دل خود لعنت می کنند. دوست می دارند

.شو زیرا کھ امید من از وی استفقط برای خدا خاموش ای جان من5

.تا جنبش نخورماو تنھا صخره و نجات من است و قلعھ بلند من6

ت من و پناه من در خداست،بر خداست نجات و جالل من7 .صخره قوّ

ل کنید و دلھای خود را بھ حضور وی ای قوم ھمھ وقت بر او توکـ8
اله.زیرا خدا ملجای ماست. بریزید .سِ

در ترازو باال می روند زیرا . دروغرلبتھ بنی آدم بطالت اند و بنی بشا9
.جمیعاً از بطالت سبکترند

چون دولت افزوده شود . بر ظلم توکـّل مکنید و بر غارت مغرور مشوید10
.دل در آن مبندید

ت از آن خداست11 .خدا یک بار گفتھ است و دو بار این را شنیده ام کھ قوّ

داوند رحمت نیز از آن تو است، زیرا بھ ھر کس موافق عملش ای خ12
.جزا خواھی داد
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جان من تشنھ توست

63مزمور 
داود ھنگامی کھ در صحرای یھودا بودمزمور

جان من تشنھ . در سَحر تو را خواھم طلبید. ای خدا، تو خدای من ھستی1
.ن خشکِ تشنھ بی آبتو است و جسدم مشتاق تو در زمی

ت و جالل تو را مشاھده کنم2 .چنانکھ در قدس بر تو نظر کردم تا قوّ

پس لبھای من ترا تسبیح خواھد . چونکھ رحمت تو از حیات نیکوتر است3
.خواند

و دستھای خود را . از این رو تا زنده ھستم تو را متبارک خواھم خواند4
.بھ نام تو خواھم برافراشت

جان من سیر خواھد شد چنانکھ از مغز و پیھ، و زبان من بھ لبھای 5
.شادمانی تو را حمد خواھد گفت

رم و در پاسھای شب در تو تفکر چون تو را بر بستر خود یاد می آو6
.کنممی

.زیرا تو مددکار من بوده ای و زیر سایھ بالھای تو شادی خواھم کرد7

.و دست راست تو مرا تأیید کرده استجان من بھ تو چسبیده است 8

و اما آنانی کھ قصد جان من دارند ھالک خواھند شد و در اسفل زمین 9
.فرو خواھند رفت

.ایشان بھ دم شمشیر سپرده می شوند و نصیب شغالھا خواھند شد10

د، فخر 11 َ اما پادشاه در خدا شادی خواھد کرد و ھر کھ بدو قسم خور
.یرا دھان دروغ گویان بستھ خواھد گردیدخواھد نمود، ز
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64مزمور 
داودمزمور. برای ساالر مغنیان

ای خدا وقتی کھ تضرع می نمایم، آواز مرا بشنو و حیاتم را از خوف 1
.دشمن نگاه دار

.مرا از مشاورت شریران پنھان کن و از ھنگامھ گناھکاران2

د را مثل شمشیر تیز کرده اند و تیرھای خود یعنی سخنان تلخ کھ زبان خو3
.را بر زه آراستھ اند

ناگھان بر او می اندازند و . تا در کمینھای خود بر مرد کامل بیندازند4
.ترسندنمی

درباره پنھان کردن دامھا . خویشتن را برای کار زشت تقویت می دھند5
»ما را بیند؟کیست کھ« :می گویند. گفتگو می کنند

و » .یر نیکو کرده ایمتدب« :تدبیر می کنند و می گویندکارھای بد را6
.اندرون قلب ھر یک از ایشان عمیق است

اما خدا تیرھا بر ایشان خواھد انداخت و ناگھان جراحت ھای ایشان 7
خواھد شد

یند خود را بر خود فرود خواھند آورد و ھر کھ ایشان را بو زبانھا ی8
.فرار خواھد کرد

ان خواھند ترسید و کار خدا را اعالم خواھند کرد و عمل او یمو جمیع آد9
.را درک خواھند نمود

شادی می کند و بر او توکل می دارد و جمیع خداوندو مرد صالح در 10
.فخر خواھند نمودراست دالن
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سرود تسبیح

65مزمور 
دو سرود داومزمور.ر مغنیانبرای ساال

.منتظر توست و نذرھا برای تو وفا خواھد شدنای خدا، تسبیح در صھیو1

!ای کھ دعا می شنوی، نزد تو تمامی بشر خواھند آمد2

.اره خواھی کردتقصیرھای مرا کفـگناھان بر من غالب آمده است تو 3

قـّرَ رخوشابحال کسی کھ او را ب4 ب خود ساختھ ای تا بھ درگاھھای تو گزیده و مُ
.از نیکویی خانھ تو سیر خواھیم شد و از قدوسیت ھیکل تو. ساکن شود

بھ چیزھای ترسناک در عدل، ما را جواب خواھی داد، ای خدایی کھ 5
نجات ما ھستی، ای کھ پناه تمامی اقصای جھان و ساکنان بعیده دریا ھستی

ت خود مست6 حکم ساختھ ای، و کمر خود را بھ قدرت بستھ ایو کوھھا را بھ قوّ

.و تالطم دریا را ساکن می گردانی، تالطم امواج آن و شورش امّت ھا را7

طلـَع ھا صبح و شام را شادمان می سازی. ساکنان اقصای جھان از آیات تو ترسانند8 .مَ

گر می کنی و آن را بسیار تواناز زمین تفقد نموده، آن را سیراب9
را آماده می کنی زیرا کھ ایشانشھر خدا از آب پر است و غلھ . گردانیمی

.بدین طور تھیھ کرده ای

بھ . پشتھ ھایش را سیراب می کنی و مرزھایش را پست می سازی10
.نباتاتش را برکت می دھی. بارشھا آن را شاداب می نمایی

.چکاندتو چربی را میمی سازی و راھھایتاجداربھ احسان خویش سال را11

.مرتع ھای صحرا نیز می چکاند و کمر تلھا بھ شادمانی بستھ شده است12

ه ھا بھ غلھ پیراستھ؛ از چمن13 ھا بھ گوسفندان آراستھ شده است و درّ
.شادی بانگ می زنند و نیز می سرایند
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بانگ شادمانی برای خدا

66مزمور
مزمور سرود و . مغنیانبرای ساالر 

.ای تمامی زمین برای خدا بانگ شادمانی بزنید1

.جالل نام او را بسرایید و در تسبیح او جالل او را توصیف نمایید2

ھیب است کارھای تو":خدا را گویید3 ت تو دشمنانت ! چھ مَ از شدت قوّ
.نزد تو تذلل خواھند کرد

واھند کرد و تو را خواھد سرایید و بھ نام تو تمامی زمین تو را پرستش خ4
اله".ترنم خواھند نمود .سِ

او در کارھای خود بھ بنی آدم مھیب . بیاید کارھای خدا را مشاھده کنید5
.است

در آنجا . دریا را بھ خشکی مبدل ساخت و مردم از نھر با پا عبور کردند6
.بدو شادی نمودیم

. بد سلطنت می کند و چشمانش مراقب امّت ھا استدرتوانایی خود تا بھ ا7
اله.فتنھ انگیزان خویشتن را بر نیفرازند سِ

.شنوانیدبای قومھا خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را 8

ما را در حیات قرار می دھد و نمی گذارد کھ پایھای ما لغزش یکھ جانھا9
.خورد

امتحان کرده ای و ما را غال گذاشتھ ای چنانکھ زیرا ای خدا تو ما را 10
.نقره را غال می گذارند

.ما را بھ دام درآوردی و باری گران بر پشتھای ما نھادی11

پس ما . مردمان را بر سر ما سوار گردانیدی و بھ آتش و آب در آمدیم12
.را بھ جای خرم بیرون آوردی



نذرھای خود را بھ تو وفا . خواھم آوردبھ خانھ تو ینقربانی ھای سوخت13
خواھم نمود،

کھ لبھای خود را بر آنھا گشودم و در زمان تنگی خود آنھا را بھ زبان 14
.خود آوردم

گوسالھ ھا و . قربانی ھای سوختنی پرواری را نزد تو خواھم گذرانید15
ساله.بزھا را با بخور قوچھا ذبح خواھم کرد

رسان بیایید و بشنوید تا از آنچھ او برای جان من کرده تای ھمھ خدا16
.است خبر دھم

.بھ دھانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر زبان من بود17

.مرا نمی شنیدخداونداگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، 18

.هلیکن خدا مرا شنیده است و بھ آواز دعای من توجھ فرمود19

متبارک باد خدا کھ دعای مرا از خود و رحمت خویش را از من 20
.برنگردانیده است
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سرود حمد و شادی

67مزمور
ر ذوات اوتاربو سرودمزمور. برای ساالر مغنیان

خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را بر ما 1
اله.ایدمتجلی فرم .سِ

.تا راه تو در جھان معروف گردد و نجات تو بھ جمیع امّت ھا2

.جمیع قوم ھا تو را حمد گویند. ای خدا قوم ھا تو را حمد گویند3

امّت ھا شادی و ترنم خواھند نمود زیرا قوم ھا را بھ انصاف حکم خواھی 4
اله.نمود و امّت ھای جھان را ھدایت خواھی کرد سِ

.جمیع قوم ھا تو را حمد گویند. ای خدا قوم ھا تو را حمد گویند5

آنگاه زمین محصول خود را خواھد داد و خدا خدای ما، ما را مبارک 6
.خواھد فرمود

و تمامی اقصای جھان از او خواھند . خدا ما را مبارک خواھد فرمود7
.ترسید
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سرود پیروزی

68مزمور
و سرود داودمزمور. برای ساالر مغنیان

و آنانی کھ از او نفرت دارند از خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند1
.حضورش بگریزند

و چنانکھ موم پیش چنانکھ دود پراکند می شود، ایشان را پراکنده سازد2
.آتش گداختھ می شود، ھمچنان شریران بھ حضور خدا ھالک گردند

اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا بھ وجد آیند و بھ شادمانی 3
.خرسند شوند

برای خدا سرود بخوانید و بھ نام او ترنم نمایید و راھی درست کنید برای 4
!بھ حضورش بھ وجد آیید! نام او یھوه است. او کھ در صحراھا سوار است

!کن قدس خودخداست در مسپدر یتیمان و داور بیوه زنان5

کسان را ساکن خانھ می گرداند و اسیران را بھ رستگاری بیرون یخدا ب6
.لیکن فتنھ انگیزان در زمین تفتیده ساکن خواھند شد.می آورد

ای خدا ھنگامی کھ پیش روی قوم خود بیرون رفتی، ھنگامی کھ در 7
ساله.صحرا خرامیدی

این سینا نیز از حضور .ا باریدزمین متزلزل شد و آسمان بھ حضور خد8
.خدا، خدای اسرائیل

ای خدا باران نعمت ھا بارانیدی و میراثت را چون خستھ بود، مستحکم 9
.گردانیدی

ای خدا بھ جود خویش برای مساکین . جماعت تو در آن ساکن شدند10
.تدارک دیده ای

.مبشرات انبوه عظیمی می شوند. سخن را می دھدخداوند11



در خانھ مانده ملوک لشکرھا فرار کرده، منھزم می شوند و زنی کھ12
.است، غارت را تقسیم می کند

ھا خوابیده بودید، لیکن مثل بالھای فاختھ شده اید کھ بھ ل اگرچھ در آغ13
.نقره پوشیده است و پرھایش بھ طالی سرخ

ثل برف بر چون قادر مطلق پادشاھان را در آن پراکنده ساخت، م14
لمُون درخشان گردید .صَ

.کوه خداکوه باشان است، کوھی با قلھ ھای افراشتھ کوه باشان است15

ای کوھھای با قلھ ھای افراشتھ، چرا نگرانید بر این کوھی کھ خدا برای 16
.در آن تا بھ ابد ساکن خواھد بودخداوندمسکن خود برگزیده است؟ ھرآینھ 

خداوند در میان آنھاست و سینا . کرورھا و ھزارھاستارابھ ھای خدا 17
.در قدس است

از آدمیان . بر اعلی علیین صعود کرده، و اسیران را بھ اسیری برده ای18
بلکھ از فتنھ انگیزان نیز تا یھوه خدا در ایشان مسکن . بخششھا گرفتھ ای

.گیرد

ی شود و خدایی متبارک باد خداوندی کھ ھر روزه متحمل بارھای ما م19
ساله.کھ نجات ماست

فـّرھای موت از آن خداوند یھوه 20 خدا برای ما خدای نجات است و مَ
.است

ھرآینھ خدا سر دشمنان خود را خرد خواھد کوبید و کلھ مویدار کسی را 21
.کھ در گناه خود سالک باشد

باز خواھم از ژرفیھای دریا. از باشان بازخواھم آورد":خداوند گفت22
.آورد

خود بھرهتا پای خود را در خون فروبری و زبان سگان تو از دشمنانت 23
".را بیابد

ای خدا طریق ھای تو را دیده اند یعنی طریق ھای خدا و پادشاه مرا در 24
.قدس



در پیش رو، مغنیان می خرامند و در عقب، سازندگان و در وسط 25
.دوشیزگان دّف زن

.را از چشمھ اسرائیلخداوندا را در جماعت ھا متبارک خوانید و خد26

. ایشانآنجاست بنیامین صغیر، حاکم ایشان و رؤسای یھودا محفل 27
.رؤسای زبولون و رؤسای نفتالی

ت را امر فرموده است28 ای خدا آنچھ را کھ برای ما . خدایت برای تو قوّ
.کرده ای، استوار گردان

ھیکل تو کھ در اورشلیم است، پادشاھان ھدایا نزد تو خواھند بھ سبب 29
.آورد

زار را توبیخ فرما و رمھ گاوان را با گوسالھ ھای قوم کھ با و وحش نی30
دارندو قوم ھایی کھ جنگ را دوست می. شمشھای نقره نزد تو گردن می نھند

.پراکنده ساختھ است

ستھای خود را نزد خدا بزودی سروران از مصر خواھند آمد و حبشھ د31
.دراز خواھد کرد

.برای خداوند سرود بخوانید. ای ممالک جھان برای خدا سرود بخوانید32
ساله

.برای او کھ بر فلک االفالک قدیمی سوار است33

ت است34 .اینک آواز خود را می دھد، آوازی کھ پُر قوّ

ت توصیف نمایید35 ت او در جالل . خدا را بھ قوّ وی بر اسرائیل است و قوّ
.افالک

ھیب ھستی36 ت و . ای خدا از قدسھای خود مَ خدای اسرائیل قوم خود را قوّ
.متبارک باد خدا. عظمت می دھد
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فریاد کمک

69مزمور
داودمزمور. برای ساالر مغنیان بر سوسنھا

.جان من درآمده استزیرا آبھا بھ! خدایا مرانجات ده1

بھ آبھای عمیق . در خالب ژرف فرو رفتھ ام، جایی کھ نتوان ایستاد2
.درآمده ام و سیل مرا می پوشاند

از فریاد خود خستھ شده ام و گلوی من سوختھ و چشمانم از انتظار خدا 3
.تار گردیده است

ه اند و دشمنان آنانی کھ بی سبب از من نفرت دارند، از مویھای سرم زیاد4
پس آنچھ نگرفتھ بودم، رد . ناحق من کھ قصد ھالکت من دارند زورآورند

.کردم

.ای خدا تو حماقت مرا می دانی و گناھانم از تو مخفی نیست5

ای خدای . ای خداوند یھوه صبایوت، منتظرین تو بھ سبب من خجل نشوند6
.اسرائیل، طالبان تو بھ سبب من رسوا نگردند

زیرا بھ خاطر تو متحمل عار گردیده ام و رسوایی روی من، مرا پوشیده 7
.است

.نزد برادرانم اجنبی شده ام و نزد پسران مادر خود غریب8

زیرا غیرت خانھ تو مرا خورده است و مالمت ھای مالمت کنندگان تو 9
.بر من طاری گردیده

و این برای من عار .روزه داشتھ، جان خود را مثل اشک ریختھ ام10
.گردیده است

.پالس را لباس خود ساختھ ام و نزد ایشان ضرب المثل گردیده ام11

.دروازه نشینان درباره من حرف می زنند و سرود میگساران گشتھ ام12



ای . ابت نزد تو می کنمدعای خود را در وقت اجخداوندو اما من، ای 13
.استی نجات خود مرا مستجاب فرمارت رحمانیت خود و رخدا در کث

ی ده تا غرق نشوم و از نفرت کنندگانم و از صمرا از خالب خال14
.ژرفیھای آب رستگار شوم

یَالن آب مرا بپوشاند و ژرفی مرا ببلعد و ھاویھ دھان خود 15 مگذار کھ سَ
.را بر من ببندد

ھ کثرت ب. مرا مستجاب فرما زیرا رحمت تو نیکوستخداوندای 16
رحمانیتت بر من توجھ نما،

مرا بزودی . و روی خود را از بنده ات مپوشان زیرا در تنگی ھستم17
.مستجاب فرما

.بھ سبب دشمنانم مرا فدیھ ده. بھ جانم نزدیک شده، آن را رستگار ساز18

تو عار و خجالت و رسوایی مرا می دانی و جمیع خصمانم پیش نظر 19
.ھستندتو

انتظار مُشفِقی . عار، دل مرا شکستھ است و بھ شدت بیمار شده ام20
.کشیدم، ولی نبود و برای تسلی دھندگان، اما نیافتم

.مرا برای خوراک زردآب دادند و چون تشنھ بودم مرا سرکھ نوشانیدند21

تلھ باد و چون مطمئن ھستند، دامی پس مائده ایشان پیش روی ایشان22
.باشد

چشمان ایشان تار گردد تا نبینند و کمرھای ایشان را دائماً لرزان 23
.گردان

غضب تو ایشان را )شدت(خشم خود را بر ایشان بریز و سورت24
.دریابد

خانھ ھای ایشان مخروبھ گردد و در خیمھ ھای ایشان ھیچ کس ساکن 25
.نشود



ی کوفتگان تو را جفا می کنند و دردھا،زیرا بر کسی کھ تو زده ای26
.اعالن می نمایند

.گناه بر گناه ایشان مزید کن و در عدالت تو داخل نشوند27

.از دفتر حیات محو شوند و با صالحین مرقوم نگردند28

پس ای خدا، نجات تو مرا سرافراز . و اما من، مسکین و دردمندھستم29
.سازد

اند و او را با حمد تعظیم خواھم و نام خدا را با سرود تسبیح خواھم خو30
.نمود

و این پسندیده خدا خواھد بود، زیاده از گاو و گوسالھ ای کھ شاخھا و 31
.سمھا دارد

و ای طالبان خدا دل شما زنده گرددحلیمان این را دیده، شادمان شوند32

فقیران را مستجاب می کند و اسیران خود را حقیر خداوندزیرا 33
.ماردشنمی

.آبھا نیز و آنچھ در آنھا می جنبد. آسمان و زمین او را تسبیح بخوانند34

زیرا خدا صھیون را نجات خواھد داد و شھرھای یھودا را بنا خواھد 35
.د و آن را متصرف گردندننمود تا در آنجا سکونت نمای

ت و ذریت بندگانش وارث آن خواھند شد و آنانی کھ نام او را دوس36
.دارند، در آن ساکن خواھند گردید

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}



دعای اعانت

70مزمور
داود بھ جھت یادگاریمزمور. برای ساالر مغنیان

.بھ اعانت من تعجیل فرماخداوند ای .خدایا، برای نجات من بشتاب1

ر بدی و آنانی کھ دآنانی کھ قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند2
.من رغبت دارند، رو برگردانیده و رسوا گردند

.و آنانی کھ ھَھ ھَھ می گویند، بھ سبب خجالت خویش رو برگردانیده شوند3

و اما جمیع طالبان تو، در تو وجد و شادی کنند، و دوست دارندگان نجات4
"خدا متعال باد": دائماً گویند،تو

خدایا برای من تعجیل کن تو مددکار و . و اما من مسکین و فقیر ھستم5
.تأخیر منماخداوند ای . نجات دھنده من ھستی
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دعای مرد پیر

71مزمور

.پناه برده ام، پس تا بھ ابد خجل نخواھم شدخداوند در تو ای 1

اگیر و گوش خود را بھ من فر. بھ عدالت خود مرا خالصی ده و برھان2
.مرا نجات ده

تو بھ نجات . برای من صخره سکونت باش تا ھمھ وقت داخل آن شوم3
.من امر فرموده ای، زیرا صخره و قلعھ من تو ھستی

.خدایا مرا از دست شریر برھان و از کف بدکار و ظالم4

.یتم اعتماد من بوده ااز طفولیھوه، تو امید من ھستی وزیرا ای خداوند ی5

از رحم مادرم ملجای من تو بوده ای و . از شکم بر تو انداختھ شده ام6
.تسبیح من دائماً درباره تو خواھد بود

.لیکن تو ملجای زورآور من ھستی،بسیاری را آیتی عجیب شده ام7

.و از کبریایی تو تمامی روزدھانم از تسبیح تو پر است8

تم زایل شودردر زمان پیری مرا دو9 ّ .مرا ترک منما،مینداز چون قو

دان جانم با یکدیگر 10 زیرا دشمنانم بر من حرف می زنند و مترصّ
.مشورت می کنند

پس او را تعاقب کرده، . خدا او را ترک کرده است":و می گویند11
".بگیرید، زیرا کھ رھاننده ای نیست

.نت من تعجیل نماخدایا بھ اعا. ای خدا از من دور مشو12

کوشند،خصمان جانم خجل و فانی شوند و آنانی کھ برای ضرر من می13
.بھ عار و رسوایی ملبس گردند



.و اما من دائماً امیدوار خواھم بود و بر ھمھ تسبیح تو خواھم افزود14

زیرا کھ . زبانم عدالت تو را بیان خواھد کرد و نجاتت را تمامی روز15
.شماره آن را نمی دانمحد 

.در توانایی خداوند یھوه خواھم آمد واز عدالت تو بس خبر خواھم داد16

عجایب تو را اعالن ای خدا از طفولیتم مرا تعلیم داده ای و تا اآلن17
.کرده ام

پس ای خدا، مرا تا زمان پیری و سفید مویی نیز ترک مکن، تا این 18
.خبر دھم و جمیع آیندگان را از توانایی توطبقھ را از بازوی تو

خدایا . تو کارھای عظیم کرده ای. خدایا عدالت تو تا اعلی علیین است19
مانند تو کیست؟

ای کھ تنگیھای بسیار و سخت را بھ ما نشان داده ای، رجوع کرده، باز 20
ی ما را زنده خواھی ساخت؛ و برگشتھ، ما را از عمق ھای زمین برخواھ

.آورد

.تسلی خواھی بخشیدبزرگی مرا مزید خواھی کرد و برگشتھ، مرا21

پس من نیز تو را با بربط خواھم ستود، یعنی راستی تو را ای خدای 22
.من، و تو را ای قدوس اسرائیل با عود ترنم خواھم نمود

م چون برای تو سرود می خوانم لبھایم بسیار شادی خواھد کرد و جان23
.نیز کھ آن را فدیھ داده ای

زیرا آنانی کھ . زبانم نیز تمامی روز عدالت تو را ذکر خواھد کرد24
.برای ضرر من می کوشیدند، خجل و رسوا گردیدند
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دعا برای پادشاه

72مزمور
سلیمانمزمور

را بھ پسر پادشاهای خدا، انصاف خود را بھ پادشاه ده و عدالت خویش1

.او قوم تو را بھ عدالت داوری خواھد نمود و مساکین تو را بھ انصافو2

.آنگاه کوھھا برای قوم سالمتی را بار خواھند آورد و تلھا نیز در عدالت3

.و ظالمان را زبون خواھد ساختمساکین قوم را دادرسی خواھد کرد4

ھ آفتاب باقی است و مادامی کھ ماه ھست از تو خواھند ترسید، مادامی ک5
.تا جمیع طبقات

و مثل بارشھایی کھ فرود خواھد آمد،زار چیده شدهاو مثل باران بر علف6
.زمین را سراب می کند

و وفور سالمتی خواھد بود، مادامی در زمان او صالحان خواھند شکفت 7
.کھ ماه نیست نگردد

.از دریا تا دریا و از نھر تا اقصای جھانو او حکمرانی خواھد کرد8

بھ حضور وی صحرانشینان گردن خواھند نھاد و دشمنان او خاک را 9
.خواھند لیسید

با . پادشاھان ترشیش و جزایر ھدایا خواھند آورد10 پادشاھان شبا و سَ
.ارمغانھا خواھند رسانید

امّت ھا او را بندگی جمیع سالطین او را تعظیم خواھند کرد و جمیع 11
.خوھند نمود



زیرا چون مسکین استغاثھ کند، او را رھایی خواھد داد و فقیری را کھ 12
.رھاننده ای ندارد

م خواھد فرمود و جانھای مساکین را نجات خواھد 13 َ بر مسکین و فقیر کر
.بخشید

ر نظر جانھای ایشان را از ظلم و ستم فدیھ خواھی داد و خون ایشان د14
.وی گرانبھا خواھد بود

دائماً برای وی . زنده خواھد ماند و از طالی شبا بدو خواھد دادو او15
.دعا خواھد کرد و تمامی روز او را مبارک خواھد خواند

ره آن مثل لُبنان و فراوانی غلھ در زمین بر قلھ کوھھا خواھد بود کھ ثم16
.زمین نشو و نما خواھند کردو اھل شھرھا مثل علفجنبش خواھد کرد

. اسم او پیش آفتاب دوام خواھد کرد. نام او تا ابداآلبابد باقی خواھد ماند17
آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواھند خواست و جمیع امّت ھای زمین او 

.را خوشحال خواھند خواند

ی عجیب کھ او فقط کارھا. متبارک باد یھوه خدا کھ خدای اسرائیل است18
.می کند

و تمامی زمین از جالل او پر . و مبتارک باد نام مجید او تا ابداآلباد19
.دعاھای داود بن یسی تمام شد. آمین و آمین. بشود
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کتاب سوم

عدالت خدا

73مزمور
آسافمزمور

.کھ پاک دل ھستندھرآینھ خدا برای اسرائیل نیکوست، یعنی برای آنانی 1

و اما من نزدیک بود کھ پایھایم از راه در رود و نزدیک بود کھ قدمھایم 2
.بلغزد

.زیرا بر متکبران حسد بردم چون سالمتی شریران را دیدم3

ت ایشان مستحکم است4 .زیرا کھ در موت ایشان قیدھا نیست و قوّ

.تال نمی باشندنیستند و مثل آدمیان مبمثل مردم در زحمت5

است و ظلم مثل لباس ایشان را بنابراین گردن ایشان بھ تکبر آراستھ6
.پوشاندمی

است واز خیاالت دل خود تجاوز از فربھی بدر آمدهایشانچشمان 7
.کنندمی

استھزا می کنند و حرفھای بد می زنند و سخنان ظلم آمیز را از جای بلند 8
.می گویند

.کندمیند و زبان ایشان در جھان گردش را بر آسمانھا گذارده ادھان خود9

.شودمی گردند و آبھای فراوان بدیشان نوشانیده میپس قوم او بدینجا بر10

"خدا چگونھ بداند و آیا حضرت اعلی علم دارد؟":و ایشان می گویند11

افزوده اینک اینان شریر ھستند کھ ھمیشھ مطمئن بوده، در دولتمندی12
.می شوند

.دستھای خود را بھ پاکی شستھ امخودراعبث طاھرساختھ ویقیناً من دل13



.و من تمامی روز مبتال می شوم و تأدیب من ھر بامداد حاضر است14

تو خیانت اگر می گفتم کھ چنین سخن گویم، ھر آینھ بر طبقھ فرزندان15
.می کردم

.بفھمم، در نظر من دشوار آمدچون تفکر کردم کھ این را 16

.آنگاه در آخرت ایشان تأمل کردم. تا بھ قدسھای خدا داخل شدم17

ایشان را بھ خرابیھا . اییشان را در جایھای لغزنده گذاردهھرآینھ ا18
.خواھی انداخت

تباه شده، از ترسھای ھولناک نیست ، چگونھ بَغتھ بھ ھالکت رسیده اند19
.گردیده اند

مثل خواب کسی چون بیدار شد، ای خداوند ھمچنین چون برخیزی، 20
.صورت ایشان را ناچیز خواھی شمرد

.دل ریش شده بودممن تلخ شده بود و در اندرون خودلیکن دل21

.و من وحشی بودم و معرفت نداشتم و مثل بھایم نزد تو گردیدم22

.مرا تأیید کرده ایتودست راست. ولی من دائماً با تو ھستم23

موافق رأی خود مرا ھدایت خواھی نمود و بعد از این مرا بھ جالل 24
.خواھی رسانید

.تو ھیچ چیز را در زمین نمی خواھموغیرازکیست برای من در آسمان25

اگرچھ جسد و دل من زائل گردد، لیکن صخره دلم و حصھ من خداست 26
.تا ابداآلباد

. ی را کھ از تو زنا می کنند، نابود خواھی ساختزیرا آنان27

بر خداوند یھوه توکل کرده ام . اما مرا نیکوست کھ بھ خدا تقرب جویمو28
.تا ھمھ کارھای تو را بیان کنم
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دعا برای نجات قوم

74مزمور
قصیده آساف

تو بر گوسفندان مرتع و خشم ،چرا ای خدا ما را ترک کرده ای تا بھ ابد1
خود افروختھ شده است؟

ده ای، بیاد آور و آن را کھ فدیھ داده تا یجماعت خود را کھ از قدیم خر2
.سبط میراث تو شود و این کوه صھیون را کھ در آن ساکن بوده ای

قدم ھای خود را بسوی خرابھ ھای ابدی بردار زیرا دشمن ھرچھ را کھ 3
.کرده استدر قدس تو بود، خراب

لمھای خود را برای 4 ش می کنند و عَ دشمنانت در میان جماعت تو غرّ
.عالمات برپا می نمایند

.کنندمیتیرھا را بر درختان جنگل بلند و ظاھر می شوند چون کسانی کھ5

.و اآلن ھمھ نقشھای تراشیده آن را بھ تبرھا و چکشھا خرد می شکنند6

.را تا بھ زمین بی حرمت کرده انده اند و مسکن نام تترا آتش زدقدسھای 7

پس جمیع ".آنھا را تماماً خراب می کنیم":و در دل خود می گویند8
.کنیسھ ھای خدا را در زمین سوزانیده اند

و درمیان ما کسی نیست . آیات خود را نمی بینیم و دیگر ھیچ نبی نیست9
.کھ بداند تابھ کی خواھد بود

تو ای خدا، دشمن تا بھ کی مالمت خواھد کرد؟ و آیا خصم، تا بھ ابد نام10
را اھانت خواھد نمود؟

آن را از ،چرا دست خود یعنی دست راست خویش را برگردانیده ای11
.ایشان را فانی کن؟گریبان خود بیرون کشیده

.می آورداو درمیان زمین نجات ھا پدید . و خدا از قدیم پادشاه من است12

ت خود دریا را منشق ساختی و سرھای نھنگان را در آبھا 13 تو بھ قوّ
.شکستی



.سرھای لِویاتان را کوفتھ، و او را خوراک صحرانشینان گردانیده ای14

.دائمی را خشک گردانیدییاشمھ ھا و سیلھا را شکافتی و نھرھتو چ15

.فتاب را تو برقرار نموده ایآونور.آن توروزازآن توست و شب نیزاز16

تابستان و زمستان را تو . تمامی حدود جھان را تو پایدار ساختھ ای17
.ایجاد کرده ای

این را بیاد آور کھ دشمن مالمت می کند و مردم جاھل نام تو خداوند ای 18
.را اھانت می نمایند

ن خود را جماعت مسکینا. جان فاختھ خود را بھ جانور وحشی مسپار19
.تا بھ ابد فراموش مکن

عھد خود را مالحظھ فرما زیرا کھ ظلمات جھان از مسکن ھای ظلم پر 20
.است

.مساکین و فقیران نام تو را حمد گویند.مظلومان بھ رسوایی برنگردند21

ای خدا برخیز و دعوای خود را برپا دار و بیادآور کھ احمق تمامی 22
.کندروز تو را مالمت می

آواز دشمنان خود را فراموش مکن و غوغای مخالفان خود را کھ 23
.پیوستھ بلند می شود
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داور جھانخدا،

75مزمور
و سرود آسافمزمور.برای ساالر مغنیان بر التھلک

یک تو نزدزیرا ناموییمگای خدا تو را حمد می ! می گوییمتو را حمد1
.است و مردم کارھای عجیب تو را ذکر می کنند

.ھنگامی کھ بھ زمان معین برسم، براستی داوری خواھم کرد2

.من ارکان آن را برقرار نموده ام. زمین و جمیع ساکنانش گداختھ شده اند3
ساله

.شاخ خود را میفرازیدو بھ شریران کھ !فخر مکنیدمتکبران را گفتم4

و با گردن کشی سخنان تکبرآمیز . خھای خود را بھ بلندی میفرازیدشا5
.مگویید

.زیرا نھ از مشرق و نھ از مغرب، و نھ از جنوب سرافرازی می آید6

.نمایدمیاین را بھ زیر می اندازد و آن را سرافراز . داور استلیکن خدا7

از شراب ،کاسھ ای است و باده آن پرجوشخداوند زیرا در دست 8
و اما دُرھایش را جمیع شریران جھان . ممزوج پر است کھ از آن می ریزد

.افشرده، خواھند نوشید

و اما من، تا بھ ابد ذکر خواھم کرد و برای خدای یعقوب ترنم خواھم 9
.نمود

جمیع شاخھای شریران را خواھم برید و اما شاخھای صالحین 10
.برافراشتھ خواھد شد
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76مزمور 
.برای ساالر مغنیان بر ذوات اوتار

و سرود آسافمزمور

.او در اسرائیل عظیمخدا در یھودا معروف است و نام1

.او در صھیونخیمھ او است در شالیم و مسکن2

اله.سپر وشمشیر و جنگ را. ن را شکست برقھای کمادر آنجا3 سِ

.مجید، زیاده از کوھھای یغماتو جلیل ھستی و4

ایشان را درربود و ھمھ مردان ،قوی دالن تاراج شده اند و خواب5
.زورآور دست خود را نیافتند

از توبیخ تو ای خدای یعقوب، بر ارابھ ھا و اسبان خوابی گران مستولی 6
.گردید

کیست کھ بھ حضور تو ایستد؟و در حین غضبت،تو مھیب ھستی، تو7

.ھان بترسید و ساکت گردیدجپس . از آسمان داوری را شنوانیدی8

ا ھمھ مساکین جھان را خالصی ید تچون خدا برای داوری قیام فرما9
اله.بخشد سِ

آنگاه خشم انسان تو راحمد خواھد گفت و باقی خشم را بر کمر خود 10
.خواھی بست

ھمھ کھ گرداگرد او ھستند، . ودنذر کنید و وفا نمایید برای یھوه خدای خ11
.ھدیھ بگذرانند نزد او کھ مھیب است

خت و برای پادشاھان جھان مھیب روح رؤسا را منقطع خواھد سا12
.باشدمی
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راحت در روز تنگی

77مزمور
آسافمزمور. برای ساالر مغنیان بر یدوتون

گوش . آواز من بسوی خداست.می کنماز من بسوی خداست و فریاد آو1
.خود را بھ من فرا خواھد گرفت

دست من دراز شده، در شب. را طلب کردمخداوند در روز تنگی خود 2
.باز کشیده نگشت و جان من تسلی نپذیرفت

می نمایم و روح من متحیر تفکر .خدا را یاد می کنم و پریشان می شوم3
ساله.می گردد

.بی تاب می شدم و سخن نمی توانستم گفت. ا بیدار می داشتیچشمانم ر4

.درباره سالھای زمانھای سلف. کرده امدرباره ایام قدیم تفکر 5

سرود شبانھ خود را بخاطر می آورم و در دل خود تفکر میکنم و روح 6
.  من تنفتیش نموده است

.ی نخواھد شدمگر خدا تا بھ ابد ترک خواھد کرد و دیگر ھرگز راض7

آیا رحمت او تا بھ ابد زایل شده است؟ و قول او باطل گردیده تا ابداآلباد؟8

و رحمت ھای خود را در غضب مسدود آیا خدا رأفت را فراموش کرده9
اله ساختھ است؟ سِ

!زھی سالھای دست راست حضرت اعلی. پس گفتم این ضعف من است10

کھ از قدیم واھم نمود زیرا کار عجیب او رارا ذکر خخداوند کارھای 11
.است، بھ یاد خواھم آورد



مل خواھم کرد و در صنعت ھای تو تفکر أو در جمیع کارھای تو ت12
.خواھم نمود

کیست خدای بزرک مثل خدا؟. ای خدا، طریق تو در قدوسیت است13

ت خویش را 14 بر قوم ھا تو خدایی ھستی کھ کارھای عجیب می کنی و قوّ
.معروف گردانیده ای

یعنی بنی یعقوب و بنی ،قوم خود را بھ بازوی خویش رھانیده ای15
ساله. یوسف را

ھ ھا نیز سخت . آبھا تو را دید، ای خدا، آبھا تو رادیده، متزلزل شد16 لجّ
.مضطرب گردید

ن تیرھای تو نیز بھ ھر طرف روا. ابرھا آب بریخت و افالک رعد بداد17
.گردید

عد تو در گردباد بود و برقھا ربع مسکون را روشن کرد18 پس . صدای رَ
.زمین مرتعش و متزلزل گردید

طریق تو در دریاست و راھھای تو در آبھای فراوان وآثار تو را نتوان 19
.دانست

.قوم خود رامثل گوسفندان راھنمایی نمودی، بھ دست موسی و ھارون20
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78مزمور
قصیده آساف

.گوشھای خود رابھ سخنان دھانم فرا گیرید! ای قوم من شریعت مرا بشنوید1

ثل بار خواھم کرد بھ چیزھایی کھ از بنای عالم مخفی 2 دھان خود را بھ مَ
.بود، تنطق خواھم نمود

.ن کرده اندکھ آنھا را شنیده و دانستھ ایم و پدران ما برای ما بیا3

را برای خداوند تسبیحات . از فرزندان ایشان آنھا را پنھان نخواھیم کرد4
ت اوآنسل  .اعمال عجیبی را کھ او کرده استوینده بیان می کنیم و قوّ

زیرا کھ شھادتی در یعقوب برپا داشت و شریعتی در اسرائیل قرار داد و 5
.دان خود تعلیم دھندفرزنبپدران ما را امر فرمود کھ آنھا را 

ایشاننسل آینده آنھا را بدانند و فرزندانی کھ می بایست مولود شوند تا تا6
.برخیزند و انھا را بھ فرزندان خود بیان نمایند

و ایشان بھ خدا تو کل نمایند واعمال خدا را فراموش نکنند بلکھ احکام او 7
.را نگاه دارند

سلی کھ دل خود نو فتنھ انگیز نشوند، دن کشو مثل پدران خود نسلی گر8
.را راست نساختند و روح ایشان بسوی خدا امین نبود

.بنی افرایم کھ مسلح و کمانکش بودند، در روز جنگ رو بر تافتند9

.ودندمتند و از سلوک بھ شریعت او ابا نعھد خدا را نگاه نداش10

.کھ آنھا را بدیشان ظاھر کرده بودو اعمال و عجایت او را فراموش کردند 11

و در نظر پدران ایشان اعمال عجیب کرده بود، در زمین مصر و در دیار 12
.صوعن

.دریا را مُنشق ساختھ، ایشان را عبور داد و آبھا را مثل توده برپا نمود13

.و ایشان را در روز بھ ابر راھنمایی کرد و تمامی شب بھ نور آتش14



ھ ھای عظیم نوشانیددر 15 .صحرا صخره ھا را بشکافت و ایشان را گویا از لجّ

.پس سیلھا را از صخره بیرون آورد و آب را مثل نھرھا جاری ساخت16

.او گناه ورزیدند وبر حضرت اعلی در صحرا فتنھ انگیختندو بار دیگر بر17

.ات خود غذا خواستندو در دلھای خود خدا را امتحان کردند، چونکھ برای شھو18

آیا خدا می تواند در صحرا سفره ای حاضر ":و بر ضد خدا تکلم کرده، گفتند19
"کند؟

آیا می تواند ".بھا روان شد و وادیھا جاری گشتاینک صخره را زد و آ20
"و گوشت را برای قوم خود حاضر سازد؟. نان را نیز بدھد

و آتش در یعقوب افروختھ گشت و پس خدا این را شنیده، غضبناک شد21
.خشم بر اسرائیل مشتعل گردید

.زیرا بھ خدا ایمان نیاوردند وبھ نجات او اعتماد ننمودند22

.پس ابرھا را از باال امر فرمود ودرھای آسمان راگشود23

ّ را بر ایشان بارانید تا بخورند وغلھ آسمان را24 .بدیشان بخشیدو من

نان زورآوران را خوردند و آذوقھ ای برای ایشان فرستاد تا مردمان، 25
.سیر شوند

ت خود، باد حنوبی را آوردباد شرقی را در آسمان و26 زانید و بھ قوّ

ل غبار بارانید و مرغان بالدار را مثل ریگ ثو گوشت را برای ایشان م27
.دریا

.د مسکن ھای ایشانردوی ایشان فرود آورد، گرداگرمیان اآن را در و 28

.پس خوردند و نیکو سیر شدند و موافق شھوات ایشان بدیشان داد29

و غذا ھنوز در دھان ایشان بودایشان از شھوت خود دست نکشیدند30

تنومندان ایشان را بکُشت و ،کھ غضب خدا بر ایشان افروختھ شده31
.جوانان اسرائیل را ھالک ساخت



مھ، باز گناه ورزیدند و بھ اعمال عجیب او ایمان با وجود این ھ32
.نیاوردند

بنابراین، روزھای ایشان را در بطالت تمام کرد و سالھای ایشان را در 33
.ترس

درباره خدا ،ھنگامی کھ ایشان را کُشت او را طلبیدند و بازگشت کرده34
تفحص نمودند،

.لیّ ایشان استدای تعالی وخدا صخره ایشان، و خو بھ یاد آوردند کھ35

.اما بھ دھان خود او را تملق نمودند و بھ زبان خویش بھ او دروغ گفتند36

.زیرا کھ دل ایشان با او راست نبود و بھ عھد وی مؤمن نبودند37

اما او بھ حسب رحمانیتش گناه ایشان را عفو نموده، ایشان را ھالک 38
برگردانیده، تمامی خشم خویش را نساخت بلکھ بارھا غضب خود را 

.برنینگیخت

.و بھ یاد آورد کھ ایشان بشرند، بادی کھ می رود و برنمی گردد39

.را بدو فتنھ انگیختند و او را در بادیھ رنجانیدندصحچند مرتبھ در 40

و برگشتھ، خدا را امتحان کردند و قدوس اسرائیل را اھانت نمودند،41

ت او 42 را بھ خاطر نداشتند، روزی کھ ایشان را از دشمن رھانیده و قوّ
.بود

کھ چگونھ آیات خود را در مصر ظاھر ساخت و معجزات خود رادر 43
.دیار صوعن

و نھرھای ایشان را بھ خون مبدل نمود و رودھای ایشان را تا نتوانستند 44
.نوشید

را گزیدند و غوکھایی کھ انواع پشھ ھا در میان ایشان فرستاد کھ ایشان 45
،ایشان را تباه نمودند

.و محصول ایشان را بھ کِرم صد پا سپرد و عمل ایشان را بھ ملخ داد46



یز ایشان 47 مَّ تاکستان ایشان را بھ تگرگ درشت خراب کرد و درختان جُ
.را بھ تگرگھای درشت

.ھ ھای برقبھایم ایشان را بھ تگرگ سپرد و مواشی ایشان را بھ شعل48

و آتش خشم خود را بر ایشان فرستاد، غضب و غیظ و ضیق را، بھ 49
.فرستادن فرشتگان شریر

و راھی برای غضب خود مھیا ساختھ، جان ایشان را از موت نگاه 50
.را بھ وبا تسلیم نمودایشاننداشت، بلکھ جان 

ت ایشان را78 در خیمھ و ھمھ نخست زادگان مصر را کُشت، اوایل قوّ
.ھای حام

و قوم خود را مثل گوسفندان کوچانید و ایشان را در صحرا مثل گلھ 52
.راھنمایی نمود

و ایشان را در امنیت رھبری کرد تا نترسند و دریا دشمنان ایشان را 53
.پوشانید

و ایشان را بھ حدود مقدّس خود آورد، بدین کوھی کھ بھ دست راست 54
.بودخود تحصیل کرده 

و امّت ھا را ازحضور ایشان راند و میراث را برای ایشان بھ ریسمان 55
.تقسیم کرد و اسباط اسرائیل را در خیمھ ھای ایشان ساکن گردانید

لیکن خدای تعالی را امتحان کرده، بدو فتنھ انگیختند و شھادات او را 56
. نگاه نداشتند

زیدند و مثل کمان خطا کننده و برگشتھ، مثل پدران خود خیانت ور57
.منحرف شدند

و بھ مقامھای بلند خود خشم او را بھ ھیجان آوردند و بھ بتھای خویش 58
.غیرت او را جنبش دادند

غضبناک گردید و اسرائیل را بھ شدت مکروه ،بشنیدچون خدا این را59
.داشت



ان آدمیان برپا پس مسکن شیلو را ترک نمود، آن خیمھ ای را کھ در می60
ساختھ بود،

ت خود را بھ اسیری داد و جمال خویش را بھ دست دشمن ) تابوت(و 61 قوّ
سپرد،

.و قوم خود را بھ شمشیر تسلیم نمود و با میراث خود غضبناک گردید62

جوانان ایشان را آتش سوزانید و برای دوشیزگان ایشان سرودِ نکاح 63
.نشد

.ھ دم شمشیر افتادند و بیوه ھای ایشان نوحھ گری ننودندکاھنان ایشان ب64

مثل جباری کھ از .بیدار شد،آنگاه خداوند مثل کسی کھ خوابیده بود65
شراب می خروشد

.و دشمنان خود را بھ عقب زد و ایشان را عار ابدی گردانید66

.و خیمھ یوسف را رد نموده، سبط افرایم را برنگزید67

.ھیون را کھ دوست می داشتصسبط یھودا را برگزید و این کوه نلیک68

و قدس خود را مثل کوھھای بلند بنا کرد، مثل جھان کھ آن را تا ابداآلباد 69
.بنیاد نھاد

.و بنده خود داود را برگزید و او را از آغلھای گوسفندان گرفت70

قوب و میراث او از عقب میشھای شیرده او را آورد تا قوم او یع71
.اسرائیل را رعایت کند

پس ایشان را بھ حسب کمال دل خود رعایت نمود و ایشان را بھ مھارت 72
.دستھای خویش ھدایت کرد
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دعا برای نجات قوم

79مزمور
آسافمزمو

. اختندای خدا، امّت ھا بھ میراث تو داخل شده، ھیکل قدس تو را بی عصمت س1
.اورشلیم را خرابھ ھا نمودند

الشھای بندگانت را بھ مرغان ھوا برای خوراک دادند و گوشت مقدّسانت را بھ وحوش 2
.صحرا

.را گرداگرد اورشلیم مثل آب ریختند و کسی نبود کھ ایشان را دفن کندایشانخون 3

.تھزا و سُخریھ شده ایمنزد ھمسایگان خود عار گردیده ایم و نزد مجاوران خویش اس4

تا بھ ابد خشمناک خواھی بود؟ آیا غیرت تو مثل آتش افروختھ خداوند تا کی ای 5
خواھد شد تا ابداآلباد؟

.قھر خود را بر امّت ھایی کھ تو را نمی شناسند بریز و بر ممالکی کھ نام تو را نمی خوانند6

.کرده اندزیرا کھ یعقوب را خورده، و مسکن او راخراب7

رحمت ھای تو بزودی پیش روی ما آید زیرا . گناھان اجداد ما را بر ما بیاد میاور8
.کھ بسیار ذلیل شده ایم

ای خدا، نجات دھنده ما، بھ خاطر جالل نام خود ما را یاری فرما و ما را نجات ده 9
.و بخاطر نام خود گناھان ما را بیامرز

بر امّت خون بندگانت کھ ریختھ شده است، خدای ایشان کجاست؟ انتقامچرا امّت ھا گویند کھ 10
.ھا در نظر ما معلوم شود

بھ حسب عظمت بازوی خود آنانی را کھ بھ موت سپرده . نالھ اسیران بھ حضور تو برسد11
.شده اند، برھان

ه اند، ای ھانتی کھ بھ تو کردو جزای ھفت چندان بھ آغوش ھمسایگان ما رسان، برای ا12
.وندخدا

پس ما کھ قوم تو و گوسفندان مرتع تو ھستیم، تو را تا بھ ابد شکر خواھیم گفت و تسبیح تو 13
.را نسالً ذکر خواھیم نمود
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دعا برای تفقد از قوم

80مزمور
.برای ساالر مغنیان شھادتی بر سوسنھا

آسافمزمور

ای کھ .کھ یوسف را مثل گلھ رعایت می کنیای ! ل بشنوای شبان اسرائی1
.بر کروبین جلوس نموده ای، تجلی فرما

نسی، توانایی خود را برانگیز و برای 2 بھ حضور افرایم و بنیامین و مَ
.نجات ما بیا

.ای خدا ما را باز آور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم3

بھ کی بھ دعای قوم خویش غضبناک خواھی ای یھوه، خدای صبایوت، تا4
بود،

نان ماتم را بدیشان می خورانی و اشکھای بی اندازه بدیشان می نوشانی؟5

ما را محل منازعھ ھمسایگان ما ساختھ ای و دشمنان ما در میان خویش 6
.استھزا می نمایند

.ت یابیمای خدای لشکرھا ما را بازآور و روی خود را روشن کن تا نجا7

وی را از مصر بیرون آوردی8 امّت ھا را بیرون کرده، آن را غرس . مَ
.نمودی

پس ریشھ خود را نیکو زده، زمین را پر . پیش روی آن را وسعت دادی9
.ساخت

.کوھھا بھ سایھ اش پوشانیده شد و سروھای آزاد خدا بھ شاخھ ھایش10

.د و فرعھای خویش را تا بھ نھرشاخھ ھای خود را تا بھ دریا پھن کر11



پس چرا دیوارھایش را شکستھ ای کھ ھر راھگذری آن را می چیند؟12

.گرازھای جنگل آن را ویران می کنند و وحوش صحرا آن را می چرند13

و تفقد 14 ای خدا لشکرھا رجوع کرده، از آسمان نظر کن و ببین و از این مَ
نما

دست راست تو غرس کرده است و از آن پسری کھ و از این نھالی کھ 15
.برای خویشتن قوی ساختھ ای

.مثل ھیزم در آتش سوختھ شده و از عناب روی تو تباه گردیده اند16

دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پسر آدم کھ او را برای 17
.خویشتن قوی ساختھ ای

.یات بده تا نام تو را بخوانیمما را ح. نخواھیم تافتروو ما از تو 18

ای یھوه، خدای لشکرھا ما را بازآور و روی خود را روشن ساز تا 19
.نجات یابیم
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پیروی از خداوند

81مزمور 
آسافمزمور.برای ساالر مغنیان برجتـّیت

ت ماست1 .یعقوب آواز شادمانی دھیدبرای خدای . ترنّم نمایید برای خدایی کھ قوّ

.سرود را بلند کنید و دف را بیاورید و بربط دلنواز را با رباب2

.کرنا را بنوازید در اول ماه، در ماه تمام و در روز عید ما3

.زیرا کھ این فریضھ ای است در اسرائیل و حکمی از خدای یعقوب4

ر زمین مصر بیرون رفت، جایی کھ چون ب.ن را شھادتی در یوسف تعیین فرمودای5
:لغتی را کھ نفھمیده بودم شنیدم

.دوش او را از بار سنگین آزاد ساختم و دستھای او از سبد رھا شد6

تِر رعد، تو را اجابت کردم و . و تو را خالصی دادمیدر تنگی استدعا نمود7 ِ در س
ریبھ امتحان نمودم ساله.تو را نزد آب مَ

.و ای اسرائیل اگر بھ من گوش دھی. من بشنو و تو را تأکید می کنمای قوم8

.در میان تو خدای غیر نباشد و نزدِ خدای بیگانھ سجده منما9

ه خدای تو ھستم کھ تو را از زمین مصر برآوردم10 َ دھان خود را نیکو باز . من یَھُو
.کن و آن را پر خواھم ساخت

.نیدند و اسرائیل مرا ابا نمودندلیکن قوم من سخن مرا نش11

.پس ایشان را بھ سختی دلشان ترک کردم کھ بھ مشورتھای خود سلوک نمایند12

.ای کاش کھ قوم من بھ من گوش می گرفتند و اسرائیل در طریقھای من سالک می بودند13
ن آنگاه دشمنان ایشان را بزودی بھ زیر می انداختم و دست خود را بر خصما14

.ایشان بر می گردانیدم
اما زمانی ایشان باقی می . نفرت دارند بدو گردن می نھادندخداوند آنانی کھ از 15

.بود تا ابداآلباد
.دمایشان را بھ نیکوترین گندم می پرورد؛ و تو را بھ عسل از صخره سیر می کر16
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خدا در جماعت خدا

82مزمور
آسافمزمور

.خدا در جماعت خدا ایستاده است، در میان خدایان داوری می کند1

شریران را طرفداری تا بھ کی بھ بی انصافی داوری خواھید کرد و2
الهخواھید نمود؟ سِ

.مظلومان و مسکینان را انصاف دھید. بکنیدفقیران و یتیمان را دادرس3

.ایشان را از دست شریران خالصی دھیدمظلومان و فقیران را برھانید و4

نمی دانند و نمی فھمند و در تاریکی راه می روند و جمیع اساس زمین 5
.متزلزل می باشد

.من گفتم کھ شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی6

.لیکن مثل آدمیان خواھید مرد و چون یکی از سروران خواھید افتاد7

زیرا کھ تو تمامی امّت ھا .یز و جھان را داوری فرماای خدا برخ8
.رامتصرف خواھی شد
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دعا برای شکست دشمنان

83مزمور 
آسافمزمورسرود و

!ای خدا ساکت مباش و میارام! ای خدا تو را خاموشی نباشد1

.تو نفرت دارند، سر خود را برافراشتھ اندزیرا اینک دشمنانت شورش می کنند و آنانی کھ از2

.بر قوم تو مکاید می اندیشند و بر پناه آوردگان تو مشورت می کنند3

».بیایید ایشان را ھالک کنیم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر مذکور نشود« :و می گویند4

.اندزیرا بھ یک دل با ھم مشورت می کنند و بر ضد تو عھد بستھ 5

.خیمھ ھای اَدُوم و اسماعیلیان و موآب و ھاجریان6

مالیق و فلسطین با ساکنان صور7 مّون و عَ بال و عَ .جَ

.آشور نیز با ایشان متفق شدند و بازویی برای بنی لوط گردیدند، ساله8

،و یابین در وادی قیشون! بدیشان عمل نما چنانکھ بھ مدیان کردی، چنانکھ بھ سیسر9

ر ھالک شدند و سرگین برای زمین گردیدند10 یندوُ .کھ در عَ

ناع،11 لمُ بح گردان و جمیع امرای ایشان را مثل ذبَح و صَ سروران ایشان را مثل غُرب و ذِ

».مساکن خدا را برای خویشتن تصرف نماییم« :کھ می گفتند12

.د کاه پیش روی بادای خدای من، ایشان را چون غبار گردباد بساز و مانن13

.سوزاند و مثل شعلھ ای کھ کوھھا را مشتعل می سازدمثل آتشی کھ جنگل را می14

.تند باد خود بران و بھ طوفان خویش ایشان را آشفتھ گردانھمچنان ایشان را بھ15

.بطلبندخداوند رویھای ایشان را بھ ذلت پر کن تا نام تو را ای 16

.بشوند و تا ابداآلباد و شرمنده و ھالک گردندخجل و پریشان17
.و بدانند تو کھ اسمت یھوه می باشد، بھ تنھایی بر تمای زمین متعال ھستی18
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اشتیاق برای خانھ خدا

84مزمور
بنی قورحمزمور. برجتیتبرای ساالر مغنیان

ه صبایوت، چھ دلپذیر است مسکنھ1 َ .ای توای یَھُو

دلم و جسدم برای . خداوندجان من مشتاق بلکھ کاھیده شده است برای صحنھای 2
.خدای حی صیحھ می زند

گنجشک نیز برای خود خانھ ای پیدا کرده است و پرستو برای خویشتن آشیانھ ای 3
تا بچھ ھای خود را در آن بگذارد، در مذبح ھای تو ای یھوه صبایوت کھ پادشاه من و 

.ی من ھستیخدا

اله4 .خوشابحال آنانی کھ در خانھ تو ساکنند کھ تو را دائماً تسبیح می خوانند، سِ

ت ایشان در تو است و طریق ھای تو در دلھای ایشان5 .خوشابحال مردمانی کھ قوّ

عبور می کنند، آن را چشمھ می سازند و باران آن را بھ هچون از وادی بکا6
.برکات می پوشاند

ت می خرامند و ھر یک از ایشان در صھیون نزد خدا حاضر می شوند7 ت تا قوّ .از قوّ

ساله.ای خدای یعقوب گوش خود را فرا گیر.دعای مرا بشنو،ای یھوه خدای لشکرھا8

.ای خدایی کھ سپر ما ھستی، ببین و بھ روی مسیح خود نظر انداز9

بر آستانھ خانھ خدای نایستاد. از ھزارھتر استزیرا یک روز در صحنھای تو ب10
.خود را بیشتر می پسندم از ساکن شدن در خیمھ ھای اشرار

فیض و جالل خواھد داد و ھیچ چیز خداوند . زیرا کھ یھوه خدا آفتاب و سپر است11
.نیکو را منع نخواھد کرد از آنانی کھ بھ راستی سالک باشند

.کھ بر تو توکل داردای یھوه صبایوت، خشابحال کسی12
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دعا برای سعادت قوم

85مزمور
بنی قورحمزمور. برای ساالر مغنیان

.اسیری یعقوب را باز آورده ای. از زمین خود راضی شده ایخداوند ای 1

هسال.امی گناھان ایشان را پوشانیده ایتم. عصیان قوم خود را عفو کرده ای2

.رجوع کرده ایتمامی غضب خود را برداشتھ ای و از حدت خشم خویش3

.ای خدای نجات ما، ما را برگردان و غیظ خود را از ما بردار4

آیا تا بھ ابد با ما غضبناک خواھی بود و خشم خویش را نسالً بعد نسل 5
طول خواھی داد؟

ودر تو شادی نمایند؟آیا برگشتھ ما راحیات نخواھی داد تا قوم ت6

.نجات خویش را بھ ما عطا فرماورحمت خود را بر ما ظاھر کنخداوند ای 7

آنچھ خدا یھوه می گوید خواھم شنید زیرا بھ قوم خود وبھ مقدسان خویش 8
.بھ سالمتی خواھد گفت تا بسوی جھالت برنگردند

در زمین ما ساکن یقیناً نجات او بھ ترسندگان او نزدیک است تا جالل 9
.شود

عدالت و سالمتی یکدیگر را . رحمت و راستی با ھم مالقات کرده اند10
.بوسیده اند

.راستی از زمین خواھد رویید و عدالت از آسمان خواھد نگریست11

نیز چیزھای نیکو را خواھد بخشید و زمین ما محصول خود را خداوند 12
.خواھد داد

.او خواھد خرامید و آثار خود را طریقی خواھد ساختعدالت پیش روی13
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دعا برای نجات

86مزمور
دعای داود

گوش خود را فرا گرفتھ، مرا مستجاب فرما زیرا مسکین و خداوند ای 1
.نیازمند ھستم

ای خدای من، بنده خود را کھ بر. جان مرا نگاه دار زیرا من متقی ھستم2
.تو توکل دارد، نجات بده

.ای خداوند بر من کرم فرما زیرا کھ تمامی روز تو را می خوانم3

جان بنده خود را شادمان گردان زیرا ای خداوند جان خود را نزد تو 4
.برمی دارم

زیرا تو ای خداوند، نیکو و غفار ھستی و بسیار رحیم برای آنانی کھ تو 5
.را می خوانند

رع من توجھ نماخداوند ای 6 .دعای مرا اجابت فرما و بھ آواز تضّ

در روز تنگی خود تو را خواھم خواند زیرا کھ مرا مستجاب خواھی 7
.فرمود

.ای خداوند در میان خدایان مثل تو نیست و کاری مثل کارھای تو نی8

واھند ھمھ امّت ھایی کھ آفریده ای آمده، بھ حضور تو سجده خخداوند ای 9
.کرد و نام تو را تمجید خواھند نمود

.تو تنھا خدا ھستی. زیرا کھ تو بزرگ ھستی و کارھای عجیب می کنی10

دل . طریق خود را بھ من بیاموز تا در راستی تو سالک شومخداوند ای 11
.مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم



حمد خواھم گفت و نام تو را ای خداوند خدای من، تو را بھ تمامی دِل12
.تمجید خواھم کرد تا ابداآلباد

.ھاویھ اسفل رھانیده ایوجان مرا ازتو بھ من عظیم است زیرا کھ رحمت13

ای خدا متکبّران بر من برخاستھ اند و گروھی از ظالمان قصد جان من 14
.دارند و تو را در مد نظر خود نمی آورند

دیر غضب و پُر از رحمت . ای رحیم و کریم ھستیو تو ای خداوند خد15
.و راستی

ت خود را بھ بنده ات بده و . بسوی من التفات کن و بر من کرم فرما16 قوّ
.پسر کنیز خود را نجات بخش

عالمت خوبی را بھ من بنما تا آنانی کھ از من نفرت دارند آن را دیده، 17
.نت کرده و تسلّی داده ایمرا اعاخداوند خجل شوند زیرا کھ تو ای 
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در وصف اورشلیم

87مزمور
و سرود بنی قورحمزمور

.مقدّس استیاساس او در کوھھا1

دروازه ھای صھیون را دوست می دارد، بیشتر از جمیع مسکن خداوند 2
.ھای یعقوب

اله.ای شھر خداشود،سخنھای مجید درباره تو گفتھ می 3 سِ

ھَب و بابل را از شناسندگان خود ذکر خواھم کرد4 اینک فلسطین و . رَ
.صور و حبش، این در آنجا متولد شده است

و . و درباره صھیون گفتھ خواھد شد کھ این و آن در آن متولد شده اند5
.خود حضرت اعلی آن را استوار خواھد نمود

رد کھ این در آنجا متولد می نویسد، ثبت خواھد کچون امّت ھا را خداوند 6
اله.شده است سِ

.جمیع چشمھ ھای من در تو است. مغنیان و رقص کنندگان نیز7
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فریاد کمک

88مزمور
بنی قورح برای ساالر مغنیان برمزمورسرود و

نوت حلت لعَّ قصیده ھیمان اَزراحی. مَ

ه خدای نجات من، شب و روز نزد تو فریاد کرده امای یَھُ 1 َ .و

.بھ نالھ من گوش خود را فراگیر.دعای من بھ حضور تو برسد2

زیرا کھ جان من از بالیا پر شده است و زندگانی ام بھ قبر نزدیک 3
.گردیده

ت گشتھ ام4 .از فروروندگان بھ ھاویھ شمرده شده ام و مثل مرد بی قوّ

یان مردگان منفرد شده، مثل کُشتگان کھ در قبر خوابیده اند، کھ در م5
.ایشان را دیگربھ یاد نخواھی آورد و از دست تو منقطع شده اند

.مرا در ھاویھ اسفل گذاشتھ ای، در ظلمت در ژرفیھا6

.ساختھ ایخشم تو بر من سنگین شده است و بھ ھمھ امواج خود مرا مبتال7
ساله

محبوس . نم را از من دور کرده، مرا مکروه ایشان گردانیده ایآشنایا8
.شده، بیرون نمی توانم آمد

. نزد تو فریاد کرده ام تمامی روزخداوند ای . چشمانم از مذلت کاھیده شد9
.دستھای خود را بھ تو دراز کرده ام

آیا برای مردگان کاری عجیب خواھی کرد؟ مگر مردگان برخاستھ، تو 10
حمد خواھند گفت؟ سالهرا

آیا رحمت تو در قبر مذکور خواھد شد؟ و امانت تو در ھالکت؟11

آیا کار عجیب تو در ظلمت اعالم می شود و عدالت تو در زمین 12
فراموشی؟



فریاد برآورده ام و بامدادان دعای من در خداوند و اما من نزد تو ای 13
.پیش تو می آید

از منخود راو رویکرده،ترکمراچرا جانخداوندای14
.پنھان نموده ای

ترسھای تو را متحمل . من مستمند و از طفولیت مشرف بر موت شده ام15
.شده، متحیر گردیده ام

.حدّت خشم تو بر من گذشتھ است و خوف ھای تو مرا ھالک ساختھ16

.مرا از ھر سو احاطھ نمودهمثل آب دور مرا گرفتھ است تمامی روز و 17

.یاران و دوستان را از من دور کرده ای و آشنایانم را در تاریکی18
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دعا برای قوم

89مزمور
قصیده ایتان ازراحی

امانت تو را بھ دھان خود . را تا بھ ابد خواھم سراییدخداوند رحمت ھای 1
.اعالم خواھم کردنسالَ بعد نسل 

زیرا گفتم رحمت بنا خواھد شد تا ابداآلباد و امانت خویش را در افالک 2
.پایدار خواھی ساخت

.برای بنده خویش داود قسم خورده ام. با برگزیده خود عھد بستھ ام3

کھ ذریّت تو را پایدار خواھم ساخت تا ابداآلباد و تخت تو را نسال بعد 4
ساله.نمودنسل بنا خواھم

تمجید خواھند کرد و امانت تو خداوند و آسمانھا کارھای عجیب تو را ای 5
.رادر جماعت مقدّسان

برابری تواند کرد؟ و از فرزندان خداوند زیرا کیست در آسمانھا کھ با 6
تشبیھ توان نمود؟خداوند زورآوران کِھ را با 

و ترسناک است بر آنانی خدا بی نھابت مھیب است در جماعت مقدّسان7
.کھ گرداگرد او ھستند

ای یھوه خدای لشکرھا کیست ای یاه قدیر مانند تو؟ و امانت تو، تو را 8
.احاطھ می کند

چون امواجش بلند می شود، آنھا را ساکن . بر تکبر دریا تو مسلط ھستی9
.می گردانی

رآور خویش بھ بازوی زو. رھب را مثل کشتھ شده خرد شکستھ ای10
.دشمنانت را پراکنده نموده ای

ربع مسکون و پری آن را تو . آسمان از تو است و زمین نیز از آن تو11
.بنیاد نھاده ای



.کنندتابور و حرمون بھ نام تو شادی می. شمال و جنوب را تو آفریده ای12

.الدست تو زورآور است و دست راست تو متع. بازوی تو با قوت است13

رحت و راستی پیش روی تو . و استعدالت و انصاف اساس تخت ت14
.خرامندمی

در نور روی تو ای . خوشابحال قومی کھ آواز شادمانی را می دانند15
.خواھند خرامیدخداوند 

در نام تو شادمان خواھند شد تمامی روز و در عدالت تو سرافراشتھ 16
.خواھند گردید

ت ایشان تو ھستی و بھ رضامندی تو شاخ ما مرتفع زیرا کھ فخ17 ر قوّ
.خواھد شد

.است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائیلخداوند زیرا کھ سپر ما از آن 18

آنگاه در عالم رؤیا بھ مقدّس خود خطاب کرده، گفتی کھ نصرت را بر 19
.مردی زورآور نھادم و برگزیده ای از قوم را ممتاز کردم

.ده خود داود را یافتم و او را بھ روغن مقدّس خود مسح کردمبن20

بازوی من نیز او را قوی خواھد . کھ دست من با او استوار خواھد شد21
.گردانید

.دشمنی بر او ستم نخواھد کرد وھیچ پسر ظلم بدو اذیت نخواھد رسانید22

از او نفرت و خصمان او را پیش روی وی خواھم گرفت و آنانی را کھ23
.دارند مبتال خواھم گردانید

و امانت و رحمت من با وی خواھد بود و در نام من شاخ او مرتفع 24
.خواھد شد

.ساخت ودست راست او را برنھرھادست او را بر دریا مستولی خواھم25



او مرا خواھد خواند کھ تو پدر من ھستی، خدای من و صخره نجات 26
.من

ز او را نخست زاده خود خواھم ساخت، بلند تر از پادشاھان من نی27
.جھان

رحمت خویش را برای وی نگاه خواھم داشت تا ابداآلباد و عھد من با 28
.او استوار خواھد بود

و ذریّت وی را باقی خواھم داشت تا ابداآلباد و تخت او را مثل 29
.روزھای آسمانی

و در احکام من سلوک ننمایند،رک کننداگر فرزندانش شریعت مرا ت30

اگر فرایض مرا بشکنند، و اوامر مرا نگاه ندارند،31

آنگاه معصیت ایشان را بھ عصا تأدیب خواھم نمود و گناه ایشان را بھ 32
.تازیانھ ھا

لیکن رحمت خود را از او برنخواھم داشت و امانت خویش را باطل 33
.نخواھم ساخت

د را نخواھم شکست و آنچھ را از دھانم صادر شد تغییر نخواھمعھد خو34
.داد

یک چیز را بھ قدوسیت خود قسم خوردم و بھ داود ھرگز دروغ نخواھم 35
.گفت

کھ ذریّت او باقی خواھد بود تا ابداآلباد و تخت او بھ حضور من مثل 36
آفتاب،

ساله.شاھد امین در آسماناآلباد و مثل مثل ماه ثابت خواھد بود تا ابد37

.لیکن تو ترک کرده ای و دور انداختھ ای و با مسیح خود غضبناک شده ای38

عھد بنده خود را باطل ساختھ ای و تاج او را بر زمین انداختھ، بی 39
.عصمت کرده ای



.خراب نموده ایجمیع حصارھایش را شکستھ و قلعھ ھای او را40

او را تاراج می کنند و او نزد ھمسایگان خود عار ھمھ راه گذران41
.گردیده است

دست راست خصمان او را برافراشتھ، و ھمھ دشمنانش را مسرور 42
.ساختھ ای

.دم شمشیر او را نیز برگردانیده ای و او را در جنگ پایدار نساختھ ای43

.یجالل او را باطل ساختھ و تخت او را بھ زمین انداختھ ا44

ساله.ه، و او را بھ خجالت پوشانیده ایایام شبابش را کوتاه کرد45

خود را تا بھ ابد پنھان خواھی کرد و غضب تو مثل خداوند تا بھ کی ای 46
آتش افروختھ خواھد شد؟

چرا تمامی بنی آدم را برای بطالت . بھ یاد آور کھ ایام حیاتم چھ کم است47
آفریده ای؟

و جان خویش را از دست ی زنده است کھ موت را نخواھد دیددمکدام آ48
.قبر خالص خواھد ساخت؟ ساله

ای خداوند رحمت ھای قدیم تو کجاست کھ برای داود بھ امانت خود قسم 49
خوردی؟

ای خداوند مالمت بنده خود را بھ یاد آور کھ آن را از قومھای بسیار در 50
.سینھ خود متحمل می باشم

مالمت کرده اند، یعنی آثار مسیح تو را مالمت خداوند کھ دشمنان تو ای 51
.نموده اند

.آمین و آمین. متبارک باد تا ابداآلبادخداوند 52
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کتاب چھارم

فانی بودن انسان

90مزمور 
دعای موسی مرد خدا

ھا،مسکن ما تو بوده ای، در جمیع نسلخداوند ای 1

از ازل تا بھ ابد تو خدا . قبل از آنکھ کوھھا بھ وجود آید و زمین و ربع مسکون را بیافرینی2
.ھستی
.انسان را بھ غبار بر می گردانی، و می گویی ای بنی آدم رجوع نمایید3

.مثل پاسی از شبزیرا کھ ھزار سال در نظر تو مثل دیروز است کھ گذشتھ باشد و4

فتھ ای و مثل خواب شده اندایشانیالب سثلم5 .رویدمیبامدادان مثل گیاھی کھ . را رُ
ـفد و می روید6 .شامگاھان بریده و پژمرده می شود. بامدادان می شکُ

.زیرا کھ در غضب تو کاھیده می شویم و در خشم تو پریشان می گردیم7

.ای ما را در نور روی خویشچونکھ گناھان ما را در نظر خود گذارده ای و خفای8
.زیرا کھ تمام روزھای ما در خشم تو سپری شد و سالھای خود را مثل خیالی بسر برده ایم9

لیکن فخر آنھا . ایّام عمر ما ھفتاد سال است و اگر از بُنیھ، ھشتاد سال باشد10
.محنت و بطالت است زیرا بھ زودی تمام شده، پرواز می کنیم

شدت خشم تو را می داند وغضب تو را چنانکھاز تو می باید ترسید؟کیست کھ11

.ما را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریمتا دل خردمندی را حاصل نماییم12
.تا بھ کی؟ و بر بندگان خود شفقت فرما!خداوندرجوع کن ای 13

.شادی نماییمصبحگاھان ما را از رحمت خود سیر کن تا تمامی عمر خود ترنم و 14

.ما را شادمان گردان بھ عوض ایّامی کھ ما را مبتال ساختی و سالھایی کھ بدی را دیده ایم15
.اعمال تو بر بندگانت ظاھر بشود و کبریایی تو بر فرزندان ایشان16

عمل دستھای ما را! خدای ما بر ما باد و عمل دستھای ما را بر ما استوار سازخداوند جمال 17
!استوار گردان
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درستر حضرت اعلی

91مزمور

.آنکھ در ستر حضرت اعلی نشستھ است، زیر سایھ قادر مطلق ساکن خواھد بود1

.خدای من کھ بر او توکل دارممی گویم کھ او ملجا و قلعھ من است وخداوند درباره 2

.ھانید و از وبای خبیثزیرا کھ او تو را از دام صیاد خواھد ر3

راستی او . بھ پرھای خود تو را خواھد پوشانید و زیر بالھایش پناه خواھی گرفت4
ن و سپر خواھد بود جّ .تو را مِ

.از خوفی در شب نخواھی ترسید و نھ از تیری کھ در روز می پرد5

.د می کندخرامد و نھ از طاعونی کھ وقت ظھر فساازوبایی کھ درتاریکی میو نھ6

.لیکن نزد تو نخواھد رسید. ھزار نفر بھ جانب تو خواھند افتاد و ده ھزار بھ دست راست تو7

.فقط بھ چشمان خود خواھی نگریست و پاداش شریران را خواھی دید8

.ملجای من ھستی و حضرت اعلی را مأوای خویش گردانیده ایخداوند زیرا گفتی تو ای 9

.تو واقع نخواھد شد و بالیی نزد خیمھ تو نخواھد رسیدھیچ بدی بر10

ھایت تو زیرا کھ فرشتگان خود را درباره تو امر خواھد فرمود تا در تمامی راه11
.را حفظ نمایند

.تو را بر دستھای خود برخواھند داشت، مبادا پای خود را بھ سنگ بزنی12

.و اژدھا را پایمال خواھی کردبر شیر و افعی پای خواھی نھاد؛ شیربچھ13

چونکھ بھ من رغبت دارد او را خواھم رھانید و چونکھ بھ اسم من عارف است 14
.او را سرافراز خواھم ساخت

من در تنگی با او خواھم بود و او را . چون مرا خواند او را اجابت خواھم کرد15
ز خواھم ساخت،نجات داده زّ عَ .مُ

.را سیر می گردانم و نجات خویش را بدو نشان خواھم دادبھ طول ایام او16
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سرود حمد و تسبیح

92مزمور
بَّتمزمور و سرود برای روز سَ

.، ای حضرت اعلینو تسبیح خواندترا حمد گفتن نیکو است و بھ نامخداوند 1

.تو رابامدادان رحمت تو را اعالم نمودن و در ھر شب امانت2
.بر ذات ده اوتار و بر رباب و بھ نغمھ ھجایون و بربط3

بھ سبب اعمال . مرا بھ کارھای خودت شادمان ساختھ ایخداوندزیرا کھ ای 4
.دستھای تو ترنم خواھم نمود

.اعمال تو چھ عظیم است و فکرھای تو بی نھایت عمیقخداوندای 5

.ھل در این تأمل نمی کندمرد وحشی این را نمی داند و جا6
وقتی کھ شیران مثل علف می رویند و جمیع بدکاران می شکفند، برای این است کھ تا بھ ابد 7

.ھالک گردند

.بر اعلی علیین ھستی، تا ابداآلبادخداوندلیکن تو ای 8

ھان دشمنان تو ھالک خواھند شد و جمیع خداوند،زیرا اینک دشمنان تو ای 9
.پراکنده خواھند شدبدکاران
.و اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحشی بلند کرده ای و بھ روغن تازه مسح شده ام10

و چشم من بر دشمنانم خواھد نگریست و گوشھای من از شریرانی کھ با من 11
.مقاومت می کنند خواھد شنید

.خواھد کردعادل مثل درخت خرما خواھد شکفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو 12
.غرس شده اند، در صحنھای خدای ما خواھند شکفتخداوندآنانی کھ در خانھ 13

.در وقت پیری نیز میوه خواھند آورد و تر و تازه و سبز خواھند بود14

.او صخره من است و در وی ھیچ بی انصافی نیست. راست استخداوندتا اعالم کنند کھ 15

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}



اقتدار خداوند

93مزمور 

خود را خداوند. سلطنت را گرفتھ و خود را بھ جالل آراستھ استخداوند1
ت بستھ است ربع مسکون نیز پایدار گردیده . آراستھ و کمر خود را بھ قوّ

.است و جنبش نخواھد خورد

.تخت تو از ازل پایدار شده است و تو از قدیم ھستی2

. سیالبھا برافراشتھ اند سیالبھا آواز خود را برافراشتھ اندخداوندای 3
.سیالبھا خروش خود را برافراشتھ اند

در اعلی اعلیین خداوند. فوق آواز آبھای بسیار، فوق امواج زورآور دریا4
.زورآورتر است

قدوسیّت خانھ تو را می زبید تا خداوند،ای . شھادت تو بی نھایت امین است5
.دابداآلبا
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مکافات شریران

94مزمور 

ه خدای ذواالنتقام، ای خدای ذواالنتقام، تجلی فرما1 َ .ای یَھُو

.ای داور جھان متعال شو و بر متکبّران مکافات برسان2

تا بھ کی شریران، تا بھ کی شریران فخر خواھند نمود؟خداوندای 3

جمیع بدکاران الف می زنند . و سخنان ستم آمیز می گویندحرفھا می زنند 4
.قوم تو را می شکنند و میراث تو را ذلیل می سازندخداوند،ای 

.بیوه زنان و غریبان را می کشند و یتیمان را بھ قتل می رسانند5

.و می گویند یاه نمی بیند و خدای یعقوب مالحظھ نمی نماید6

و ای ابلھان کی تعقل خواھید نمود؟! یدای احمقان قوم بفھم7

او کھ گوش را غرس نمود، آیا نمی شنود؟ او کھ چشم را ساخت، آیا نمی 8
بیند؟

او کھ معرفت را ؟او کھ امّت ھا را تأدیب می کند، آیا توبیخ نخواھد نمود9
بھ انسان می آموزد؟

.فکرھای انسان را می داند کھ محض بطالت استخداوند10

ای یاه، خوشابحال شخصی کھ او را تأدیب می نمایی و از شریعت خود 11
.او را تعلیم می دھی

تا او را از روزھای بال راحت بخشی، مادامی کھ حفره برای شریران 12
.کنده شود

قوم خود را رد نخواھد کرد و میراث خویش را ترک خداوندزیرا 13
.نخواھد نمود



بھ انصاف رجوع خواھد کرد و ھمھ راست دالن پیروی زیرا کھ داوری14
.آن را خواھند نمود

کیست کھ برای من با شریران مقاومت خواھد کرد و کیست کھ با 15
.بدکاران مقابلھ خواھد نمود

مددکار من نمی بود، جان من بھ زودی در خاموشی ساکن خداونداگر 16
.می شد

مرا تأیید خداوندد، پس رحمت تو ای چون گفتم کھ پای من می لغز17
.نمود

.در کثرت اندیشھ ھای دل من، تسلی ھای تو جانم را آسایش بخشید18

آیا کرسی شرارت با تو رفاقت تواند نمود، کھ فساد را بھ قانون اختراع 19
می کند؟

دیق با ھم جمع م20 .دھندمیی شوند و بر خون بی گناه فتوا بر جان مرد صَ

.برای من قلعھ بلند است و خدایم صخره ملجای من استخداوندلیکن 21

و گناه ایشان را بر ایشان راجع خواھد کرد و ایشان را در شرارت 22
.یَھوه خدای ما ایشان را فانی خواھد نمود. ایشان فانی خواھد ساخت
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سرود حمد و شادی

95مزمور 

.ات خود را آواز شادمانی دھیمبسراییم و صخره نجرا خداوندیایید ب1

.او را آواز شادمانی دھیممزامیرو بابھ حضور او با حمد نزدیک بشویم2

زیرا کھ یھوه، خدای بزرگ است3

نشیبھای زمین در دست وی است و . و پادشاه عظیم بر جمیع خدایان4
.فرازھای کوھھا از آن او

و دستھای وی خشکی را مصور ز آن اوست، او آن را بساختدریا ا5
.نمود

.زانو زنیمخداوندبیایید عبادت و سجده نماییم و بھ حضور آفریننده خود 6

.قوم مرتع و گلھ دست او می باشیمو ما! زیرا کھ او خدای ما است7
!امروز کاش آواز او را می شنیدید

ا در صحرادل خود را سخت مسازی8 .د، مثل مریبا، مانند یوم مسّ

.چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربھ کردند واعمال مرا دیدند9

ق 10 ُ چھل سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل ھستند کھ طُر
.مرا نشناختند

.پس در غضب خود قسم خوردم، کھ بھ آرامی من داخل نخواھند شد11
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بزرگی و جالل خدا

96مزمور 

.را بسراییدخداوندای تمامی زمین .ود تازه بسراییدریھوه را س1

روز بھ روز نجات او را .رایید و نام او را متبارک خوانیدرا بسخداوند2
.اعالم نمایید

در میان امّت ھا جالل او را ذکر کنید و کارھای عجیب او را در جمیع 3
.قومھا

.و او مھیب است بر جمیع خدایانعظیم است و بی نھایت حمیدخداوندزیرا 4

.ھایند، لیکن یھوه آسمانھا را آفریدزیرا جمیع خدایان امّت ھا بت5

ت و جمال در قدس وی6 .مجد و جالل بھ حضور وی است و قوّ

ت را بخداوند.توصیف نماییدراخداوندای قبایل قوم ھا 7 ھ جالل و قوّ
.توصیف نمایید

ھدیھ بیاورید و بھ صحنھای او .را بھ جالل اسم او توصیف نماییدخداوند8
.بیایید

.ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید.را در زینت قدوسیّت بپرستیدخداوند9

ربع مسکون نیز . سلطنت گرفتھ استخداونددر میان امّت ھا گویید 10
.قومھا را بھ انصاف داوری خواھد نمود. جنبش نخواھد خوردپایدار شد و 

.دریا و پری آن غرش نماید. آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد11

آنگاه تمام درختان جنگل ترنم . صحرا و ھرچھ در آن است، بھ وجد آید12
.خواھند نمود

. ان می آیدزیرا کھ می آید، زیرا کھ برای داوری جھخداوندبھ حضور 13
.ربع مسکون را بھ انصاف داوری خواھد کرد و قوم ھا را بھ امانت خود
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بزرگی و مجد خداوند

97مزمور 

سلطنت گرفتھ است، پس زمین شادی کند و جزیرھای بسیار خداوند1
.مسرور گردند

.تخت اوستعدل و انصاف قاعده. ابرھا و ظلمتِ غلیظ گرداگرد اوست2

.آتش پیش روی وی می رود و دشمنان او را بھ اطرافش می سوزاند3

.زمین این را بدید و بلرزید. برق ھایش ربع مسکون را روشن می سازد4

خداوندکوھھا از حضور خداوند مثل موم گداختھ می شود، از حضور 5
.تمامی جھان

.میع قوم ھا جالل او را می بینندآسمانھا عدالت او را اعالم می کنند و ج6

. ھمھ پرستندگان بتھای تراشیده خجل می شوند کھ بھ بتھا فخر می نمایند7
.ای جمیع خدایان او را بپرستید

خداوندای .شد و دختران یھودا مسرور گردیدندصھیون شنید و شادمان 8
.بھ سبب داوریھای تو

بر جمیع . زمین متعال ھستیبر تمامی رویخداوندزیرا کھ تو ای 9
.خدایان، بسیار اعلی ھستی

او حافظ .دوست می دارید، از بدی نفرت کنیدرا خداوندای شما کھ 10
.ایشان را از دست شریران می رھاند. جانھا مقدّسان خود است

.نور برای عادالن کاشتھ شده است و شادمانی برای راست دالن11

.و ذکر قدّوسیّت او را حمد بگوییدشادمان باشیدوندخداای عادالن، در 12
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سرود تازه

98مزمور 

دست . سرود تازه بسرایید زیرا کارھای عجیب کرده استخداوندبرای 1
.راست و بازوی قدّوس او، او را مظفر ساختھ است

ھ نظر امّت ھا مکشوف و عدالتش را بنجات خود را اعالم نمودهخداوند2
.کرده است

ھمھ اقصای زمین . اندان اسرائیل بھ یاد آوردرحمت و امانت خود را با خ3
.نجات خدای ما را دیده اند

بانگ زنید و ترنّم نمایید و . را آواز شادمانی دھیدخداوندای تمامی زمین4
.بسرایید

.ز نغماتبا بربط و با آوا.را با بربط بسراییدخداوند5

.بھ حضور یھوه پادشاه آواز شادمانی دھید،با کرناھا و آواز سرنا6

.ربع مسکون و ساکنان آن.دریا و پری آن بخروشد7

.و کوھھا با ھم ترنّم نمایندنھرھا دستک بزنند8

ربع مسکون را بھ . زیرا بھ داوری جھان می آیدخداوندبھ حضور 9
.و قومھا را بھ راستیانصاف داوری خواھد کرد

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}



سلطنت و اقتدار خداوند

99مزمور 

بر کروبیّین جلوس .سلطنت گرفتھ است پس قوم ھا بلرزندخداوند1
.فرماید، زمین متزلزل گرددمی

.در صھیون عظیم است و او بر جمیع قوم ھا متعال استخداوند2

.را حمد بگویند، کھ او قدّوس استاسم عظیم و مھیب تو 3

ت پادشاه، انصاف را دوست می دارد4 تو راستی را پایدار کرده، و . و قوّ
.انصاف و عدالت را در یعقوب بھ عمل آورده ای

کھ او قدّوس ایید و نزد قدمگاه او عبادت کنیدیھوه خدای ما را تکریم نم5
.است

یھوه را ،ل از خوانندگان نام اونش و سموئیموسی و ھارون از کاھنا6
.خواندند و او ایشان را اجابت فرمود

شھادات او و فریضھ ای را کھ بدیشان . در ستون ابر بدیشان سخن گفت7
.داد نگاه داشتند

ایشان را خدای غفور . ای یھوه خدای ما تو ایشان را اجابت فرمودی8
ا از اعمال ایشان انتقام کشیدی. بودی .امّ

زیرا . یھوه خدای ما را متعال بخوانید و نزد کوه مقدّس او عبادت کنید9
.یھوه خدای ما قدّوس است
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آوازشادمانی

100مزمور 

.را آواز شادمانی دھیدخداوندای تمامی روی زمین 1

را با شادی عبادت نمایید و بھ حضور او با ترنّم خداوند2
.دبیایی

ما قوم او ھستیم و . بدانید کھ یھوه خداست؛ او ما را آفرید3
.گوسفندان مرتع او

! بھ دروازه ھای او با حمد بیایید و بھ صحنھای او با تسبیح4
!او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید

نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا خداوندزیرا کھ 5
.ابداآلباد
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