
رمزامی
1مزمور

خوشا بحال کسی کھ بھ مشورت شریران نرود و بھ راه گناھکاران نایستد، 1
و در مجلس استھزا کنندگان ننشیند؛

است و روز و شب در شریعت او تفکر خداوند بلکھ رغبت او در شریعت 2
.می کند

بود، کھ میوه خود را در پس مثل درختی نشانده نزد نھرھای آب خواھد3
موسمش می دھد، و برگش پژمرده نمی گردد و ھر آنچھ می کند نیک انجام 

.خواھد بود

.شریران چنین نیستند، بلکھ مثل کاھند کھ باد آن را پراکنده می کند4

لھذا شریران در داوری نخواھند ایستاد و نھ گناھکاران در جماعت 5
.عادالن

عادالن را می داند، ولی طریق گناھکاران ھالک طریقخداوند زیرا 6
.خواھد شد
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2مزمور

چرا امّت ھا شورش نموده اند و طوائف در باطل تفکر می کنند؟1

اند، بھ ضد پادشاھان زمین برمی خیزند و سروران باھم مشورت نموده2
و ضد مسیح او؛خداوند 

.ا بگسلیم و زنجیرھای ایشان را از خود بیندازیمکھ بندھای ایشان ر3

.بر ایشان استھزا می کندخداوند . او کھ بر آسمانھا نشستھ است می خندد4

آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواھد کرد و بھ غضب خویش ایشان را 5
.آشفتھ خواھد ساخت

».ونو من پادشاه خود را نصب کرده ام، بر کوه مقدّس خود صھی« 6

تو پسر من ھستی « :بھ من گفتھ استخداوند : فرمان را اعالم می کنم7
.امروز تو را تولید کردم

از من درخواست کن و امّت ھا را بھ میراث تو خواھم داد و اقصای زمین 8
.را ملک تو خواھم گردانید

ایشان را بھ عصای آھنین خواھی شکست؛ مثل کوزه گر آنھا را خرد 9
»|.مودخواھی ن

ـقل نمایید10 !ای داوران جھان متنبّھ گردید! و اآلن ای پادشاھان تعّ

!را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نماییدخداوند 11

زیرا و از طریق ھالک شویدپسر را ببوسید مبادا غضبناک شود12
ل خوشابحال ھمھ آنانی کھ بر او توکـّ . غضب او بھ اندکی افروختھ می شود

.دارند
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3مزمور
داود وقتی کھ از پسر خود ابشالوم فرار کردمزمور

.بسیاری بھ ضد من برمی خیزند. دشمنانم چھ بسیار شده اندخداوند ای 1

بھ جھت او در خداوند خالصی « :جان من می گویندیبسیاری برا2
.ساله» .نیست

.رد من سپر ھستی، جالل من و فرازنده سر منگرداگخداوند لیکن تو ای 3

می خوانم و مرا از کوه مقدّس خود اجابت می خداوند بھ آواز خود نزد 4
.ساله. نماید

مرا تقویّت می خداوند و اما من خسبیده، بھ خواب رفتم و بیدار شدم زیرا 5
.دھد

.از کرورھای مخلوق نخواھم ترسید کھ گرداگرد من صف بستھ اند6

زیرا بر رخسار ھمھ ! ای خدای من، مرا برھان! برخیزخداوند، ای 7
.دشمنانم زدی؛ دندانھای شریران را شکستی

.ساله. است و برکت تو بر قوم تو می باشدخداوند نجات از آن 8
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4مزمور
داودمزموربرای ساالر مغنیان بر ذوت اوتار، 

در تنگی مرا وسعت . عدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرماای خدای 1
.بر من کرم فرموده، دعای مرا بشنو. دادی

ای فرزندان انسان تا بھ کی جالل من عار خواھد بود، و بطالت را دوست 2
.داشتھ، دروغ را خواھید طلبید؟ ساله

ت، و چون مرد صالح را برای خود انتخاب کرده اسخداوند اما بدانید کھ 3
.خواھد شنیدخداوند او را بخوانم 

در دلھا بر بسترھای خود تفکر کنید و خاموش . خشم گیرید و گناه مورزید4
.ساله. باشید

.توکل نماییدخداوند قربانی ھای عدالت را بگذرانید و بر 5

نور چھره خداوند ای » کیست کھ بھ ما احسان نماید؟« :بسیار می گویند6
.ر ما برافرازخویش را ب

شادمانی در دل من پدید آورده ای، بیشتر از وقتی کھ غلـّھ و شیره ایشان 7
.افزون گردید

مرا خداوند بسالمتی می خسبم و بھ خواب ھم می روم زیرا کھ تو فقط ای 8
.در اطمینان ساکن می سازی
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5مزمور
داودمزموربرای ساالر مغنیان بر ذوات نفخھ،

!در تفکر من تأمل فرما! بھ سخنان من گوش بدهخداوند، ای 1

ای پادشاه و خدای من، بھ آواز فریادم توجھ کن زیرا کھ نزد تو دعا می 2
.کنم

) دعای خود را(صبحگاھان آواز مرا خواھی شنید؛ بامدادان خداوند ای 3
.نزدتو آراستھ می کنم و انتظار می کشم

.خدایی نیستی کھ بھ شرارت راغب باشی، و گناھکار نزد تو ساکن نخواھد شدزیرا تو4

ا5 ّ .از ھمھ بطالت کنندگان نفرت می کنی.ن در نظر تو نخواھند ایستادمتکبر

شخضی خونی و حیلھ گر خداوند . دروغگویان را ھالک خواھی ساخت6
.را مکروه می دارد

داخل خواھم شد، و از ترس تو و اما من از کثرت رحمت تو بھ خانھ ات7
.بسوی ھیکل قدس تو عبادت خواھم نمود

بسبب دشمنانم مرا بھ عدالت خود ھدایت نما و راه خود را پیش خداوند،ای 8
.روی من راست گردان

راستی نیست؛ باطن ایشان محض شرارت است؛ ایشانزیرا در زبان 9
.می دھندءگلوی ایشان قبر گشاده است و زبانھای خود را جال

ای خدا، ایشان را ملزم ساز تا بھ سبب مشورتھای خود بیفتند، و بھ 10
کثرت خطایای ایشان، ایشان را دور انداز زیرا کھ بر تو فتنھ کرده اند،

زیرا . و تا بھ ابد ترنّم خواھند نمودو ھمھ متوکـّالنت شادی خواھند کرد11
تو را دوست می دارند، در تو وجد کھ ملجاء ایشان تو ھستی و آنانی کھ اسم 

.خواھند نمود

مرد عادل را برکت خواھی داد، او را بھ رضامندی خداوند زیرا تو ای 12
.مثل سپر احاطھ خواھی نمود
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6مزمور
داودمزمور. برای ساالر مغنیان بر ذوات اوتار برثمانی

تأدیب منما و مرا در خشم خویش مرا در غضب خود توبیخخداوند،ای 1
!مکن

مرا شفا ده خداوند،ای ! بر من کرم فرما زیرا کھ پژمرده امخداوند،ای 2
زیرا کھ استخوانھایم مضطرب است، 

بھ کی؟تاخداوند،پس تو ای . و جان من بشدت پریشان است3

بھ رحمت خویش مرا نجات ! رجوع کن و جانم را خالصی دهخداوند،ای 4
!بخش

در ھاویھ کیست کھ تو را حمد گوید؟! زیرا کھ در موت ذکر تو نمی باشد5

تمامی شب تخت خواب خود را غرق می کنم، و ! از نالھ خود وامانده ام6
!بستر خویش را بھ اشکھا تر می سازم

.کھ چشم من از غصھ کاھیده شد و بسبب ھمھ دشمنانم تار گردید7

آواز گریھ مرا شنیده خداوند ر شوید، زیرا ای ھمھ بدکاران از من دو8
!است

.دعای مرا اجابت خواھد نمودخداوند . استغاثھ مرا شنیده استخداوند 9

گردانیده، ناگھان رروب. خواھند شدھمھ دشمنانم بھ شدت خجل و پریشان 10
.خجل خواھند گردید
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7مزمور
خداوند سرایید بھ سبب سخنان کُوش بنیامینیسرود داود کھ آن را برای

.مرا نجات ده و برھاناز ھمھ تعاقب کنندگانم. ای یھوه خدای من،در تو پناه می برم1

.مبادا او مثل شیر جان مرا بدرد، و خرد سازد و نجات دھنده ای نباشد2

ای یھوه خدای من اگر این را کردم و اگر در دست من ظلمی پیدا شد،3

اگر بھ خیراندیش خود بدی کردم و بی سبب دشمن خود را تاراج نمودم،4

پس دشمن جانم را تعاقب کند، و آن را گرفتار سازد، و حیات مرا بھ زمین پایمال کند، و جاللم 5
.ساله. را در خاک ساکن سازد

ای کھ ! شودر غضب خود برخیز، بھ سبب قھر دشمنانم بلند شو و برای من بیدارخداوند ای 6
!داوری را امر فرموده ای

.و مجمع امّت ھا گرداگرد تو بیایند و بر فوق ایشان بھ مقام اعلی رجوع فرما7

موافق عدالتم و کمالی کھ در من است مرا داد خداوند،امّت ھا را داوری خواھد نمود ای خداوند 8
!بده

تحان کننده دلھا و قلوب، خدای بدی شریران نابود شود و عادل را پایدار کن زیرا ام9
.عادل است

.سپر من بر خدا می باشد کھ راست دالن را نجات دھنده است10

.خدا داور عادل است و ھر روزه خدا خشمناک می شود11

.اگر بازگشت نکند شمشیر خود را تیز خواھد کرد؛ کمان خود را کشیده و آماده کرده است12

.ا مھیا ساختھ و تیرھای خویش را شعلھ ور گردانیده استاو آالت موت ریو برا13

.اینک بھ بطالت آبستن شده، و بھ ظلم حاملھ گردیده، دروغ را زاییده است14

.حفره ای کند و آن را گود نمود، و در چاھی کھ ساخت خود بیفتاد15

.ظلم او بر سرش خواھد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواھد آمد16

.تعالی را تسبیح خواھم خواندخداوند را بر حسب عدالتش حمد خواھم گفت و اسم داوند خ17
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8مزمور
داودمزمور. برای ساالر مغنیان برجتیّت

ای یھوه خداوند ما، چھ مجید است نام تو در تمامی زمین، کھ جالل خود 1
!را فوق آسمانھا گذارده ای

ت را بنانھادی تا .دکان و شیر خوارگاناز زبان کو2 بھ سبب خصمانت قوّ
.دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی

چون بھ آسمان تو نگاه کنم کھ صنعت انگشتھای توست، و بھ ماه و 3
ستارگانی کھ تو آفریده ای،

پس انسان چیست کھ او را بھ یاد آوری، و بنی آدم کھ از او تفقد نمایی؟4

ا از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جالل و اکرام را بر سر او او ر5
.گذاردی

او را بر کارھای دست خودت مسلط نمودی، و ھمھ چیز را زیر پای وی 6
نھادی، 

گوسفندان و گاوان جمیعاً، و بھایم صحرا را نیز؛7

.مرغان ھوا و ماھیان دریا را، و ھرچھ بر راھای آبھا سیر می کند8

!ای یھوه خداوند ما، چھ مجید است نام تو در تمامی زمین9
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9مزمور
داودمزمور.برای ساالر مغنیان بر موت لبین

را بھ تمامی دل حمد خواھم گفت؛ جمیع عجایب تو را بیان خواھم خداوند 1
.کرد

.اھم سراییددر تو شادی و وجد خواھم نمود؛نام تو را ای متعال خو2

چون دشمنانم بھ عقب بازگردند، آنگاه لغزیرده، از حضور تو ھالک 3
.خواھند شد

. داور عادل بر مسند نشستھ ای. زیرا انصاف و داوری من کردی4

امت ھا را توبیخ نموده ای و شریران را ھالک ساختھ، نام ایشان را محو 5
.کرده ای تا ابداآلباد

ت شده خرابھ ھای ابدی گردیده اند؛ و شھرھا را ویران و اما دشمنان نیس6
.ساختھ ای، حتی ذکر آنھا نابود گردید

داوری برپا براینشستھ است تا ابداآلباد، و تخت خویش را خداوند لیکن 7
داشتھ است؛

و او ربع مسکون را بھ عدالت داوری خواھد کرد، و امّت ھا را بھ راستی 8
.داد خواھد داد

قلعھ بلند برای کوفتھ شدگان خواھد بود، قلعھ بلند در زمانھا داوند خو 9
.تنگی

و آنانی کھ نام تو را می شناسند، بر تو توکل خواھند داشت، زیرا ای 10
.تو طالبان خود را ھرگز ترک نکرده ایخداوند 

را کھ بر صھیون نشستھ است بسرایید؛ کارھای او را در میان خداوند 11
الن نمایید،قوم ھا اع

زیرا او کھ انتقام گیرنده خون است، ایشان را بھ یاد آورده، وفریاد 12
.مساکین را فراموش نکرده است



م فرموده، بھ ظلمی کھ از خصمان خود می کشم ربر من کخداوند ای 13
!ای کھ برافرازنده من از درھای موت ھستی! نظر افکن

در نجات . دروازه ھای دختر صھیونتا ھمھ تسبیحات تو را بیان کنم در14
.تو شادی خواھم نمود

امّت ھا بھ چاھی کھ کنده بودند خود افتادند؛ در دامی کھ نھفتھ بودند پای 15
.ایشان گرفتارشد

خود را شناسانیده است و داوری کرده، و شریر از کار دست خداوند 16
.ھجایون ساله. خود بھ دام گرفتار گردیده است

ران بھ ھاویھ خواھند برگشت و جمیع امّت ھایی کھ خدا را فراموش شری17
می کنند،

زیرا مسکین ھمیشھ فراموش نخواھد شد؛ امید حلیمان تا بھ ابد ضایع 18
.نخواھد بود

بر امّت ھا بھ حضور تو داوری . تا انسان غالب نیایدخداوند برخیز ای 19
.خواھد شد

. مستولی گردان، تا امّت ھا بدانند کھ انسانندترس را بر ایشان خداوند ای 20
.ساله
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10مزمور

چرا دور ایستاده ای و خود را در وقت ھای تنگی پنھان می خداوند ای 1
کنی؟

از تکبّر شریران، فقیر سوختھ می شود؛ در مشورت ھایی کھ اندیشیده اند، 2
.گرفتار می شوند

کھ شریر بھ شھوات نفس خود فخر می کند، و آنکھ می رباید شکر زیرا 3
.را اھانت می کندخداوند می گوید و 

ھمھ فکرھای » .بازخواست نخواھد کرد« :شریر در غرور خود می گوید4
.او اینست کھ خدایی نیست

ھمھ . احکام تو از او بلند و بعید است. راھھای او ھمیشھ استوار است5
.را بھ ھیچ می شمارددشمنان خود 

خورد و دور بدور بدی را ھرگز جنبش نخواھم « :در دل خود گفتھ است6
».نخواھم دید

نت و مکر و ظلم پر است؛ زیر زبانش مشقـّت و گناه است؛عدھن او از ل7

در کمینھای دھات می نشیند؛ در جایھای مخفی بی گناه را می کشد؛ 8
؛چشمانش برای مسکینان مراقب است

در جای مخفی مثل شیر در بیشھ خود کمین می کند؛ بھ جھت گرفتن 9
.مسکین کمین می کند؛ فقیر را بھ دام خود کشیده، گرفتار می سازد

.پس کوفتھ و زبون می شود؛ و مساکین در زیر جباران او می افتند10

خدا فراموش کرده است؛ روی خود را پوشانیده و « :در دل خود گفت11
».نخواھد دیدھرگز 

ای خدا دست خود را برافراز و مسکینان را فراموش ! برخیزخداوند ای 12
!مکن



تو بازخواست « :چرا شریر خدا را اھانت کرده، در دل خود می گوید13
»نخواھی کرد؟

البتھ دیده ای زیرا کھ تو بر مشقـّت و غم می نگری، تا بھ دست خود 14
مددکار یتیمان . یش را بھ تو تسلیم کرده استمسکین امر خو. مکافات برسانی

.تو ھستی

و اما شریر را از شرارت او بازخواست کن . بازوی گناھکار را بشکن15
.تا آن را نیابی

.او ھالک خواھند شدامّت ھا از زمین. پادشاه است تا ابداآلبادخداوند 16

ان را استوار مسألت مسکینان را اجابت کرده ای، دل ایشای خداوند 17
نموده ای و گوش خود را فرا گرفتھ ای،

انسانی کھ از زمین است، . تا یتیمان و کوفتھ شدگان را دادرسی کنی18
.دیگر نترساند
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داودمزمور.برای ساالر مغنیان

مثل مرغ بھ کوه خود «:می گوییدچرا بھ جانم. توکل می دارمخداوند بر 1
»بگریزید؟

زیرا اینک شریران کمان را می کشند و تیر را بھ زه نھاده اند، تا بر 2
.راست دالن در تاریکی بیندازند

وند و مرد عادل چھ کند؟زیرا کھ ارکان منھدم میش3

چشمان او . در آسمانخداوند در ھیکل قدس خود است و کرسی خداوند 4
.وی بنی آدم را می آزمایدمی نگرد، پلکھای 

مرد عادل را امتحان می کند؛ و اما از شریر و ظلم دوست، جان خداوند 5
.او نفرت می دارد

بارانید، و باد سموم حصھ پیالھ بر شریر دامھاو آتش و کبریت خواھد6
.خواھد بودایشان

عادل است و عدالت را دوست می دارد، و راستان روی اوخداوند زیرا 7
.را خواھند دید
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داودمزمور. برای ساالر مغنیان برثمانی

نجات بده زیرا کھ مرد مقدّس نابود شده است و امناء از میان خداوند ای 1
!بنی آدم نایاب گردیده اند

ھمھ بھ یکدیگر دروغ می گویند؛ بھ لبھای چاپلوس و دل منافق سخن می 2
.درانن

ھمھ لبھای چاپلوس را منقطع خواھد ساخت، و ھر زبانی را کھ خداوند 3
سخنان تکبر آمیز بگوید،

کیست . لبھای ما با ما است. بھ زبان خویش غالب می آییم« :کھ می گویند4
»کھ بر ما خداوند باشد؟

بھ سبب غارت مسکینان و نالھ فقیران، اآلن برمی خیزم « :می گویدخداوند 5
».ا در نجاتی کھ برای آن آه می کشد، برپا خواھم داشتو او ر

کالم طاھر است، نقره مصفای در قال زمین کھ ھفت مرتبھ خداوند کالم 6
.پاک شده است

محافظت خواھی نمود؛ از این طبقھ و تا ابداآلباد اایشان رخداوند تو ای 7
.محافظت خواھی فرمود

.ھ خبائث در بنی آدم بلند می شودشریران بھ ھر جانب می خرامند، وقتی ک8
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داودمزمور. برای ساالر مغنیان

تا بھ کی ھمیشھ مرا فراموش می کنی؟ تا بھ کی روی خود را خداوند ای 1
از من خواھی پوشید؟

تا بھ کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم ھر روزه غم خواھد بود؟ تا 2
دشمنم بر من سرافراشتھ شود؟بھ کی

چشمانم را روشن کن ! ای یھوه خدای من نظر کرده، مرا مستجاب فرما3
.مبادا بھ خواب موت بخسبم

.مبادا دشمنم گوید بر او غالب آمد و مخالفانم از پریشانی ام شادی نمایند4

و اما من بھ رحمت تو توکل می دارم؛ دل من در نجات تو شادی خواھد 5
.کرد

.سرود خواھم خواند زیرا کھ بھ من احسان نموده استخداوند برای 6
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داودمزمور. برای ساالر مغنیان

کارھای خود را فاسد و . احمق در دل خود می گوید کھ خدایی نیست1
.مکروه ساختھ اند و نیکوکاری نیست

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

.نیکوکاری نیست یکی ھم نی. روگردانیده، با ھم فاسد شده اند3

آیا ھمھ گناھکاران بی معرفت ھستند کھ قوم مرا می خورند، چنانکھ نان 4
را نمی خوانند؟خداوند می خورند، و 

.بقھ عادالن استآنگاه ترس بر ایشان مستولی شد، زیرا خدا در ط5

.ملجای اوستخداوند مشورت مسکین را خجل می سازید چونکھ 6

اسیری قوم خداوند چون ! کاش کھ نجات اسرائیل از صھیون ظاھر می شد7
خویش را برگرداند، یعقوب وجد خواھد نمود و اسرائیل شادمان خواھد 

.گردید
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داودمزمور

کیست کھ در خیمھ تو فرود آید؟ و کیست کھ در کوه مقدّس تو خداوند ای 1
ساکن گردد؟

آنکھ بی عیب سالک باشد و عدالت را بھ جا آورد، و در دل خویش 2
راست گو باشد؛

کھ بھ زبان خود غیبت ننماید؛ و بھ ھمسایھ خود بدی نکند و درباره 3
اقارب خویش مذمت را قبول ننماید؛

می ترسند خداوند کھ در نظر خود حقیر و خوار است و آنانی را کھ از 4
.مکرم می دارد؛ و قسم بھ ضرر خود می خورد و تغییر نمی دھد

آنکھ این را . نقره خود را بھ سود نمی دھد و رشوه بر بی گناه نمی گیرد5
د تا بھ ابداآلباد جنبش نخواھد خورد َ .بھ جا آور
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داودمزمور

.ای خدا مرا محافظت فرما، زیرا بر تو توکل می دارم1

».نیکویی من نیست غیر از تو. من ھستیخداوند تو « :را گفتمخداوند 2

.تمامی خویش من در ایشان استو اما مقدّسانی کھ در زمین اند و فاضالن، 3

. دیگر می شتابند، بسیار خواھد شد) خدای( دردھای آنانی کھ عقب 4
ھدایای خونی ایشان را نخواھم ریخت، بلکھ نام ایشان را بھ زبانم نخواھم 

.آورد

.تو قرعھ مرا نگاه می داری. نصیب قسمت و کاسھ من استخداوند 5

طـّھ ھا من بھ جایھای خوش افتاد6 .میراث بَھیّ بھ من رسیده است. خِ

شبانگاه نیز قلبم . را کھ مرا نصیحت نمود، متبارک می خوانمخداوند7
.مرا تنبیھ می کند

چونکھ بھ دست راست من . را ھمیشھ پیش روی خود می دارمخداوند 8
.است، جنبش نخواھم خورد

از این رو دلم شادی می کند و جاللم بھ وجد می آید؛ جسدم نیز در 9
.اطمینان ساکن خواھد شد

در عالم اموات ترک نخواھی کرد، و قدوس خود را یرا جانم راز10
.نخواھی گذاشت کھ فساد را بیند

بھ حضور تو کمال خوشی است . طریق حیات را بھ من خواھی آموخت11
!و بھ دست راست تو لذت ھا تا ابداآلباد
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صالت داود

و دعای مرا کھ از لب بی ریا می آید، ! و بھ فریاد من توجھ فرماعدالت را بشنوخداوند،ای 1
!گوش بگیر

.داد من از حضور تو صادر شود، چشمان تو راستی را ببیند2

مرا قال گذاشتھ ای و ھیچ نیافتھ ای، . دل مرا آزموده ای، شبانگاه از آن تفقد کرده ای3
.زیراعزیمت کردم کھ زبانم تجاوز نکند

.کارھای آدمیان بھ کالم لبھای تو؛ خود را از راھھای ظالم نگاه داشتمو اما 4

.قدمھایم بھ آثار تو قائم است، پس پایھایم نخواھد لغزیرد5

گیر و سخن اگوش خود را بھ من فر. ای خدا تو را خوانده ام زیرا کھ مرا اجابت خواھی نمود6
.بشنوامر

متوکالن خویش را بھ دست راست خود از رحمت ھای خود را امتیاز ده، ای کھ7
.مخالفان ایشان می رھانی

مرا مثل مردمک چشم نگاه دار؛ مرا زیر سایھ بال خود پنھان کن،8

.میکنداز دشمنان جانم کھ مرا احاطھ،از روی شریرانی کھ مرا خراب می سازند9

.ی گویندبھ زبان خویش سخنان تکبر آمیز م. دل فربھ خود را بستھ اند10

.و چشمان خود را دوختھ اند تا ما را بھ زمین بیندازنداآلن قدمھای مرا احاطھ کرده اند، 11

ثل شیر ژیان کھ در بیشھ 12 ثل شیری است کھ در دریدن حریص باشد، و مَ ثل او مَ مَ
.خود در کمین است

بھ رشریبرخیز و پیش روی وی درآمده، او را بینداز و جانم را ازخداوند ای 13
شمشیر خود برھان،

در زندگانی است کھ یشانبھ دست خویش، از اھل جھان کھ نصیب اخداوند،از آدمیان، ای 14
را بھ ذخایر خود پر ساختھ ای و از اوالد سیر شده، زیادی مال خود را برای اطفال ایشانشکم 

.خویش ترک می کنند

.چون بیدار شوم، از صورت تو سیر خواھم شدو اما من روی تو را در عدالت خواھم دید، و15
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در روز ی کھ خداوند . کالم این سرود را بھ خداوند گفتبرای ساالر مغنیان، داود بنده خداوند کھ
:پس گفت. او را از دست ھمھ دشمنانش و از دست شاؤل رھایی داد

ت من! خداوندای 1 .می نمایمتو را محبت! ای قوّ

خدایم صخره من است .صخره من است و ملجا و نجات دھنده منخداوند 2
.سپر من و شاخ نجاتم و قلعھ بلند من. کھ در او پناه می برم

پس از دشمنانم رھایی . را کھ سزاوار کل حمد است، خواھم خواندخداوند 3
.خواھم یافت

سَ 4 .رارت مرا ترسانیده بودھای موت مرا احاطھ کرده، و سیالبھای شنرَ

سَ 5 .ھای گور دور مرا گرفتھ بود و دامھای موت پیش روی من درآمدهنرَ

او آواز . را خواندم و نزد خدای خویش استغاثھ نمودخداوند در تنگی خود 6
.مرا از ھیکل خود شنید و استغاثھ من بھ حضورش بھ گوش وی رسید

بلرزید و متزلزل گردید زمین متزلزل و مرتعش شده، اساس کوھھا7
.چونکھ خشم او افروختھ شد

دُخان از بینی او برآمد و نار از دھانش ملتھب گشت و آتشھا از آن 8
.افروختھ گردید

.آسمان را خم کرده، نزول فرمود و زیر پای وی تاریکی غلیظ می بود9

.بر کروبی سوار شده، پرواز نمود و بر بالھای باد طیران کرد10

تاریکی را پرده خود و خیمھ ای گرداگرد خویش بساخت، تاریک آبھا و 11
.ابرھای متراکم را

از تابـِش پیش روی وی ابرھایش می شتافتند، تگرگ و آتشھای 12
.افروختھ

از آسمان رعد کرده، حضرت اعلی آواز خود را بداد، تگرگ خداوند و 13
.و آتشھای افروختھ را



ا فرستاده، ایشان را پراکنده ساخت، و برقھا بینداخت خود رپس تیرھای 14
.و ایشان را پریشان نمود

مسکون مکشوف گردید، از عآنگاه عمق ھای آب ظاھر شد و اساس رب15
ھ باد بینی توخداوند، تنبیھ او ای  !از نـَفخِ

.پس، از اعلی فرستاده، مرا برگرفت و از آبھای بسیار بیرون کشید16

آورم رھایی داد و از خصمانم، زیرا کھ از من رز دشمنان زوو مرا ا17
.تواناتر بودند

.تکیھ گاه من بودخداوند در روز بالی من پیش رویم درآمدند، لیکن 18

و مرا بجای وسیع بیرون آورد؛ مرا نجات داد زیرا کھ در من رغبت می 19
.داشت

رت دستم مرا مکافات موافق عدالتم مرا جزا داد و بھ حسب طھاخداوند 20
.رسانید

را نگاه داشتھ، و بھ خدای خویش عصیان خداوند زیرا کھ راھھای 21
نورزیده ام،

و جمیع احکام او پیش روی من بوده است و فرائض او را از خود دور 22
نکرده ام،

.و نزد او بی عیب بوده ام و خویشتن را از گناه خود نگاه داشتھ ام23

مرا موافق عدالتم پاداش داده است و بھ حسب طھارت دستم خداوندپس 24
.در نظر وی

خویشتن را با رحیم، رحیم می نمایی، و با مرد کامل، خود را کامل می 25
.نمایی

خویشتن را با طاھر، طاھر می نمایی و با مکار، بھ مکر رفتار می 26
.کنی

ان را بھ زیرا خواھی زیرا قوم مظلوم را خواھی رھانید و چشمان متکبر27
.انداخت



زیرا کھ تو چراغ مرا خواھی افروخت؛ یھوه خدایم تاریکی مرا روشن 28
.خواھد گردانید

زیرا بھ مدد تو بر فوجھا حملھ می برم و بھ خدای خود از حصارھا بر 29
.می جھم

او برای ھمھ . مُصفیخداوند و اما خدا طریق او کامل است و کالم 30
خود سپر است؛متوکالن 

زیرا کیست خدا غیر از یھوه؟ و کیست صخره ای غیر از خدای ما؟31

ت بستھ و راھھای مرا کامل گردانیده است32 .خدایی کھ کمر مرا بھ قوّ

قامھای اعالی من برپا داشتھ است33 .پایھای مرا مثل آھو ساختھ و مرا بھ مُ

کمان برنجین بھ بازوی من دستھای مرا برای جنگ تعلیم داده است، کھ 34
.خم شد

دست راستت عمود من شده و . سپر نجات خود را بھ من داده ای35
.مھربانی تو مرا بزرگ ساختھ است

.قدمھایم را زیرم وسعت دادی کھ پایھای من نلغزید36

دشمنان خود را تعاقب نموده، بدیشان خواھم رسید و تا تلف نشوند بر 37
.نخواھم گشت

یشان را فرو خواھم کوفت کھ نتوانند برخاست و زیر پاھای من خواھند ا38
.افتاد

ت بستھ ای و مخالفانم را زیر پایم 39 زیرا کمر مرا برای جنگ بھ قوّ
.انداختھ ای

گردنھای دشمنانم را بھ من تسلیم کرده ای تا خصمان خود را نابود 40
.بسازم

ولی ایشان را اجابت خداوند، د نزد فریاد برآوردند اما رھاننده ای نبو41
.نکرد



ایشان را چون غبار پیش باد ساییده ام؛ مثل گِل کوچھ ھا ایشان را دور 42
.ریختھ ام

قومی را کھ نشناختھ . مرا از منازغھ قوم رھانیده، سر امّت ھا ساختھ ای43
.بودم، مرا خدمت می نمایند

فرزندان غربا نزد من تذلـّل بھ مجرد شنیدن، مرا اطاعت خواھند کرد؛44
.خواھند نمود

.فرزندان غربا پژمرده می شوند و در قلعھ ھای خود خواھند لرزید45

!زنده است و صخره من متبارک باد، و خدای نجات من متعالخداوند 46

خدایی کھ برای من انتقام می گیرد و قوم ھا را زیر من مغلوب می 47
.سازد

م رھانیده، بر خصمانم بلند کرده ای و از مرد ظالم مرا مرا از دشمنان48
!خالصی داده ای

تو را در میان امّت ھا حمد خواھم گفت و بھ نام تو سرود خداوند لھذا ای 49
خواھم خواند،

کھ نجات عظیمی بھ پادشاه خود داده و بھ مسیح خویش رحمت نموده 50
یت او تا ابداآلبادیعنی بھ داود. است .و ذرُ
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.داودمزمور. برای ساالر مغنیان

.آسمان جالل خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستھایش خبر می دھد1

.روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعالن می کند تا شب2

.سخن نیست و کالمی نی و آواز آنھا شنیده نمی شود3

.قانون آنھا در تمام جھان بیرون رفت و بیان آنھا تا اقصای ربع مسکون4

خیمھ ای برای آفتاب در آنھا قرار دارد؛ و او مثل داماد از حجلھ خود 5
.بیرون می آید و مثل پھلوان از دویدن در میدان شادی می کند

چیز خروجش از کرانھ آسمان است و مدارش تا بھ کرانھ دیگر؛ و ھیچ 6
.از حرارتش مستور نیست

امین خداوند کامل است و جان را برمی گرداند؛ شھادت خداوند شریعت 7
.است و جاھل را حکیم می گرداند

پاک است خداوند امر . راست است و دل را شاد می سازدخداوند فیض 8
.و چشم را روشن می کند

.حق و تماماً عدل استخداوند احکام . طاھر است و ثابت تا ابداآلبادخداوند ترس 9

از شھد شیرینتر و از . از طال مرغوب تر و از زر خالِص بسیار10
.قطراتِ شانھ عسل

.بنده تو نیز از آنھا متنبھ می شود، و در حفظ آنھا ثواب عظیمی است11

.کیست کھ سھوھای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفی ام طاھر ساز12

بنده ات را نیز از اعمال متکبرانھ باز دار تا بر من مسلط نشود؛ آنکاه 13
.بی عیب و از گناه عظیم مبرا خواھم بود

کھ صخره خداوند سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای 14
!نجات دھنده من ھستیمن و
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20مزمور
داودمزمور.برای ساالر مغنیان

نام خدای یعقوب تو را . تو را در روز تنگی مستجاب فرمایدخداوند 1
.سرافراز نماید

.نصرت برای تو از قدس خود بفرستد و تو را از صھیون تأیید نماید2

. جمیع ھدایای تو را بھ یاد آورد و قربانی ھای سوختنی تو را قبول فرماید3
.ساله

.ھمھ مشورت ھا تو را بھ انجام رساندموافق دل تو بھ تو عطا فرماید و 4

لم خود را خواھیم 5 بھ نجات تو خواھیم سرایید و بھ نام خدای خود، عَ
.تمامی مسألت تو را بھ انجام خواھد رسانیدخداوند . افراشت

از فلک قدس خود او را . مسیح خود را می رھاندخداوند اآلن دانستھ ام کھ 6
ت نجات .بخش دست راست خویشاجابت خواھد نمود، بھ قوّ

اینان ارابھ ھا را و آنان اسبھا را، اما ما نام یھوه خدای خود را ذکر خواھیم 7
.نمود

.ایشان خم شده، افتاده اند و اما ما برخاستھ، ایستاده ایم8

.پادشاه در روزی کھ بخوانیم، ما را مستجاب فرماید! نجات بدهخداوند ای 9
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21مزمور 
داودمزمور.برای ساالر مغنیان

ت تو پادشاه شادی می کند و در نجات تو چھ بسیار بھ وجد خواھد خداوند ای 1 در قوّ
.آمد

.ساله. مراد دل او را بھ وی بخشیدی و مسألت زبانش را از او دریغ نداشتی2

لص بر سر وی تاجی از زر خا. زیرا بھ برکات نیکو بر مراد او سبقت جستی3
.نھادی

.حیات را از تو خواست و آن را بھ وی دادی، و طول ایام را تا ابداآلباد4

.اکرام و حشمت را بر او نھاده ای،جالل او بھ سبب نجات تو عظیم شده5

نھایتور خود او را بیضبھ ح. زیرا او را مبارک ساختھ ای تا ابداآلباد6
.گردانیده ایشادمان

توکل می دارد، و بھ رحمت حضرت اعلی جنبش خداوند را کھ پادشاه بر زی7
.نخواھد خورد

دست راست تو آنانی را کھ از تو نفرت . دست تو ھمھ دشمنانت را خواھد دریافت8
.دارند خواھد دریافت

ایشان را خداوند . در وقت غضب خود، ایشان را چون تنور آتش خواھی ساخت9
.بلعید و آتش ایشان را خواھد خورددر خشم خود خواھد

.را از زمین ھالک خواھی ساخت و ذریت ایشان را از میان بنی آدمایشانثمره 10

رد11 َ .زیرا قصد بدی برای تو کردند و مکایدی را اندیشیدند کھ آن را نتوانستند بجا آو

ا بھ بر زھھای خود تیرھا ر. زیرا کھ ایشان را روگردان خواھی ساخت12
.روی ایشان نشان خواھی گرفت

ت خود متعال شوخداوند ای 13 .جبروت تو را ترنم و تسبیح خواھیم خواند. در قوّ
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22مزمور
داودمزمور.برای ساالر مغنیان بر غزالھ صبح

ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای و از نجات من و سخنان 1
م دور ھستی؟فریاد

در شب نیز و مرا . ای خدای من در روز می خوانم و مرا اجابت نمی کنی2
.خاموشی نیست

.و اما تو قدوس ھستی، ای کھ بر تسبیحات اسرائیل نشستھ ای3

.پدران ما بر تو توکل داشتند؛ بر تو توکل داشتند و ایشان را خالصی دادی4

.بر تو توکل داشتند، پس خجل نشدند.یی یافتندنزد تو فریاد برآوردند و رھا5

.و اما من کِرم ھستم و انسان نی؛ عار آدمیان ھستم و حقیر شمرده شده قوم6

لبھای خود را باز می کنند و سرھای خود را . ھر کھ مرا بیند بھ من استھزا می کند7
:می جنبانند  و می گویند

او را برھاند چونکھ بھ وی رغبت . الصی بدھدتوکل کن پس او را خخداوند بر « 8
».می دارد

زیرا کھ تو مرا از شکم بیرون آوردی؛ وقتی کھ بر آغوش مادر خود بودم مرا 9
.مطمئن ساختی

.از رحم بر تو انداختھ شدم؛ از شکم مادر خدای من تو ھستی10

.نداز من دور مباش زیرا تنگی نزدیک است و کسی نیست کھ مدد ک11

.گاوان نر بسیار دور مرا گرفتھ اند؛ زورمندان باشان مرا احاطھ کرده اند12

.دھان خود را بر من باز کردند، مثل شیر درنده غران13

مثل آب ریختھ شده ام و ھمھ استخوانھایم از ھم گسیختھ؛ دلم مثل موم گردیده، در 14
.ان احشایم گداختھ شده استمی

.و مرا بھ خاک موت نھاده ایکامم چسبیده؛ سفال خشک شده و زبانم بمن مثلقوّت15

زیرا سگان دور مرا گرفتھ اند؛ جماعت اشرار مرا احاطھ کرده، دستھا و پایھای 16
.مرا سفتھ اند



.نگرندایشان بھ من چشم دوختھ، می. ھمھ استخوانھای خود را می شمارم17

.دند و بر لباس من قرعھ انداختندرخت مرا در میان خود تقسیم کر18

ت من برای نصرت من شتاب کن. دور مباشخداوند اما تو ای 19 .ای قوّ

.جان مرا از شمشیر خالص کن و یگانھ مرا از دست سگان20

.مرا از دھان شیر خالصی ده، ای کھ از میان شاخھای گاو وحشی مرا اجابت کرده ای21

.ن خود اعالم خواھم کرد؛ در میان جماعت تو را تسبیح خواھم خواندنام تو را بھ برادرا22

او را حمد گویید؛ تمام ذریت یعقوب او را تمجید نمایید و خداوند ای ترسندگان 23
.جمیع ذریت اسرائیل از وی بترسید

زیرا مسکنت مسکین را حقیر و خوار نشمرده، و روی خود را از او نپوشانیده 24
.نزد وی فریاد برآورد او را اجابت فرموداست؛ و چون

نذرھای خود را بھ حضور ترسندگانت ادا خواھم . تسبیح من در جماعت بزرگ از تو است25
.نمود

.حلیمان غذا خورده، سیر خواھند شد و دلھای شما زیست خواھد کرد تا ابداآلباد26

و ھمھ زگشت خواھند نمودباخداوند جمیع کرانھ ھای زمین متذکر شده، بسوی 27
.قبایل امّت ھا بھ حضور تو سجده خواھند کرد

.است و او بر امّت ھا مسلط استخداوند زیرا سلطنت از آن 28

الن زمین غذا خورده، سجده خواھند کرد؛ و بھ حضور وی ھر کھ بھ 29 ھمھ متموّ
.ھد ساختخاک فرو می رود رکوع خواھد نمود؛ و کسی جان خود را زنده نخوا

.نموداخبارخواھندطبقھ بعد را خداوند اورا عبادت خواھند کرد ودرباره ذریتی30

ایشان خواھند آمد و از عدالت او خبر خواھند داد قومی را کھ متولد 31
.او این کار کرده استخواھند شد، کھ
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خداوند شبان من است

23مزمور
داودمزمور

.شبان من است؛ محتاج بھ ھیچ چیز نخواھم بودخداوند 1

می نزد آبھای راحت مرا رھبری . در مرتع ھای سبز مرا می خواباند2
.کند

جان مرا بر می گرداند و بھ خاطر نام خود بھ راھھای عدالت ھدایتم می 3
.نماید

ید زیرا تو با چون در وادی سایھ موت نیز راه روم از بدی نخواھم ترس4
.من ھستی؛ عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواھد داد

سر مرا بھ روغن . سفره ای برای من بھ حضور دشمنانم می گسترانی5
.تدھین کرده ای و کا سھ ام لبریز شده است

ھرآینھ نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواھد بود و در خانھ 6
.ا ابداآلبادساکن خواھم بود تخداوند 
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24مزمور
داودمزمور

.است، ربع مسکون و ساکنان آنخداوند زمین و پُری آن از آن 1

.زیرا کھ او اساس آن را بر دریاھا نھاد و آن را بر نھرھا ثابت گردانید2

و ساکن شود؟برآید؟ و کیست کھ بھ مکان قدس اخداوند کیست کھ بھ کوه 3

او کھ پاک دست و صاف دل باشد، کھ جان خود را بھ بطالت ندھد و قسم 4
.دروغ نخورد

.خواھد یافت، و عدالت را از خدای نجات خودخداوند او برکت را از 5

اله. یعقب) خدای( این است طبقھ طالبان او، طالبان روی توای 6 .سِ

ای درھای ابدی برافراشتھ ! فرازیدای دروازه ھا سرھای خود را برا7
! شوید تا پادشاه جالل داخل شود

کھ در جنگ جبار خداوند قدیر و جبار، خداوند این پادشاه جالل کیست؟ 8
!است

ای درھای ابدی برافرازید تا ! ای دروازه ھا، سرھای خود را برافرازید9
!پادشاه جالل داخل شود

ه صبایوت پادشاه جالل اوستاین پادشاه جالل کیست؟ یَ 10 َ .ساله! ھُو
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25مزمور 
مزمور داود

ای خدای من بر تو .بسوی تو جان خود را بر می افرازمخداوند، ای 1
.توکل می دارم

.پس مگذار کھ خجل بشوم و دشمنانم بر من فخر نمایند2

آنانی کھ بی سبب خیانت . د شدبلی ھر کھ انتظار تو می کشد خجل نخواھ3
.می کنند خجل خواھند گردید

طریق ھای خود را بھ من بیاموز و راھھای خویش را بھ من خداوند، ای 4
.تعلیم ده

نجات من خدایمرا بھ راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو 5
.تمامی روز منتظر تو بوده ام. ھستی

و رحمت ھای خود را بیاد آور چونکھ آنھا از ازل احسانات خداوند، ای 6
.بوده است

بھ رحمت خود و بھ خداوند ای . خطایای جوانی و عصیانم را بیاد میاور7
.خاطر نیکویی خویش مرا یاد کن

.نیکو و عادل است، پس بھ گناه کاران طریق را خواھد آموختخداوند 8

د و بھ مسکینان طریق خود را مسکینان را بھ انصاف رھبری خواھد کر9
.تعلیم خواھد داد

رحمت و حق است برای آنانی کھ عھد و شھادت خداوند ھمھ راھھای 10
.او را نگاه می دارند

.بھ خاطر اسم خود، گناه مرا بیامرز زیرا کھ بزرگ استخداوند ای 11

کرده می ترسد؟ او را بطریقی کھ اختیارخداوند کیست آن آدمی کھ از 12
.است خواھد آموخت



جان او در نیکویی شب را بسر خواھد برد وذریت او وارث زمین 13
.خواھند شد

14 ّ .با ترسندگان او است وعھد او تا ایشان را تعلیم دھدخداوند سر

است زیرا کھ او پایھای مرا از دام خداوند چشمان من دائماً بسوی 15
.بیرون می آورد

.تفت شده، رحمت بفرما زیرا کھ منفرد و مسکین ھستمبر من مل16

.مرا از مشقت ھای من بیرون آور. تنگیھای دل من زیاد شده است17

.بر مسکنت و رنج من نظر افکن و جمیع خطایایم را بیامرز18

.و بھ کینھ تلخ بھ من کینھ می ورزندبر دشمنانم نظر کن زیرا کھ بسیارند19

.حفظ کن و مرا رھایی ده تا خجل نشوم زیرا بر تو توکل دارمجانم را 20

.کمال و راستی حافظ من باشند زیرا کھ منتظر تو ھستم21

.ای خدا، اسرائیل را خالصی ده، از جمیع مشقت ھای وی22
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26مزمور 
مزمور داود

ر کمال خود رفتار نموده ام و بر مرا داد بده زیرا کھ من دخداوند ای 1
.توکل داشتھ ام، پس نخواھم لغزیدخداوند 

.باطن و قلب مرا مصفـّی گردان. مرا امتحان کن و مرا بیازماخداوند ای 2

زیرا کھ رحمت تو در مدّ نظر من است و در راستی تو رفتار نموده ام؛3

.خواھم شدبا مردان باطل ننشستھ ام و با منافقین داخل ن4

.از جماعت بدکاران نفرت می دارم و با طالحین نخواھم نشست5

طواف خواھم خداوند مذبح تو را ای . دستھای خود را در صفا می شویم6
نمود،

.تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم7

.ل تو رامحل خانھ تو را دوست می دارم و مقام سکونت جالخداوند ای 8

جانم را با گناھکاران جمع مکن و نھ حیات مرا با مردمان خون ریز،9

.کھ در دستھای ایشان آزار است ودست راست ایشان پر از رشوه است10

.مرا خالصی ده و بر من رحم فرما.و اما من در کمال خود سالک می باشم11

در جماعت ھا متبارک راخداوند . پایم در جای ھموار ایستاده است12
.خواھم خواند
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27مزمور 
مزمور داود

ملجای جان من است؛ از خداوند خداوند نور من و نجات من است؛ از کِھ بترسم؟ 1
کِھ ھراسان شوم؟

چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و 2
.وافتادنددشمنانم، ایشان لغزیردند

اگر جنگ بر من برپا شود، در . اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواھد ترسید3
.این نیز اطمینان خواھم داشت

کھ تمام ایام عمرم در خانھ: خواستم و آن را خواھم طلبیدخداوند یک چیز از 4
.یمرا مشاھده کنم و در ھیکل او تفکر نماخداوند ساکن باشم تا جمال خداوند 

زیرا کھ در روز بال مرا در سایبان خود نھفتھ، در پرده خیمھ خود مرا مخفی خواھد داشت و 5
.مرا بر صخره بلند خواھد ساخت

قربانی ھای شادکامی را در خیمھ او . و اآلن سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشتھ خواھد شد6
.واندسرود و تسبیح خواھم خخداوند خواھم گذرانید و برای 

.چون بھ آواز خود می خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرماخداوند ای 7

خواھم خداوند بلی روی تو را ای » .روی مرا بطلبید« ): کھ گفتھ ای(دل من بھ تو می گوید 8
.طلبید

ای . ایدهتو مددکار من بو. روی خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم بر مگردان9
.خدای نجاتم مرا رد مکن و ترک منما

.مرا برمی داردخداوند چون پدر و مادرم مرا ترک کنند، آنگاه 10

.طریق خود را بھ من بیاموز و بھ سبب دشمنانم مرا بھ راه راست ھدایت فرماخداوند ای 11

.بر من برخاستھ اندمرا بھ خواھش خصمانم مسپار، زیرا کھ شھود کذبھ و دمندگان ظلم 12

.را در زمین زندگان ببینمخداوند اگر باور نمی کردم کھ احسان 13

.باشخداوند بلی منتظر . منتظر باش و قویّ شو و دلت را تقویّت خواھد دادخداوند یبرا14
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28مزمور 
مزمور داود

خره من، از من خاموش ای ص. نزد تو فریاد بر می آورمخداوند، ای 1
مباش، مبادا اگر از من خاموش شوی، مثل آنانی باشم کھ بھ حفره فرو 

.روندمی

آواز تضرع مرا بشنو چون نزد تو استغاثھ می کنم و دست خود را بھ 2
.محراب قدس تو بر می افرازم

مرا با شریران و بدکاران مکش کھ با ھمسایگان خود سخن صلح آمیز 3
.و آزار در دل ایشان استمی گویند 

آنھا را بھ حسب کردار ایشان و موافق اعمال زشت ایشان بده آنھا را 4
.مطابق عمل دست ایشان بده و رفتار ایشان را بھ خودایشان رد نما

ایشان را . و صنعت دست وی تفکر نمی کنندخداوند چونکھ در اعمال 5
.منھدم خواھی ساخت و بنا نخواھی نمود

.متبارک باد زیرا کھ آواز تضرع مرا شنیده استخداوند 6

ت من و سپر من استخداوند 7 . دلم بر او توکل داشت و مدد یافتھ ام. قوّ
.پس دل من بھ وجد آمده است و بھ سرود خود او را حمد خواھم گفت

ت ایشان است و برای مسیح خود قلعھ نجاتخداوند 8 .قوّ

ایشان را رعایت کن . و میراث خود را مبارک فرماقوم خود را نجات ده 9
.و برافراز تا ابداآلباد
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29مزمور
مزمور داود

ت را برای . را توصیف کنیدخداوندای فرزندان خدا، 1 خداوندجالل و قوّ
.توصیف نمایید

نت قدوسیّت را در زیخداوند. را بھ جالل اسم او تمجید نماییدخداوند2
.سجده کنید

.فوق آبھای بسیار استخداوندآواز 3

ت استخداوندآواز 4 .با جالل استخداوندآواز . با قوّ

سروھای لبنان را خداوند. سروھای آزاد را می شکندخداوندآواز 5
.شکندمی

.ون را مثل بچھ گاو وحشییلبنان و سر. آنھا را مثل گوسالھ می جھاند6

.زبانھ ھای آتش را می شکافدخداوندآواز 7

.قادِش را متزلزل می سازدخداوندآواز 8

غزالھا را بھ درد زه می اندازد، و جنگل را بی برگ خداوندآواز 9
.و در ھیکل او جمیعاً جالل را ذکر می کنند. گرداندمی

.تا ابداآلبادنشستھ است پادشاه خداوند. بر طوفان جلوس نمودهخداوند10

ت خواھد بخشیدخداوند11 قوم خود را بھ سالمتی خداوند. قوم خود را قوّ
.مبارک خواھد نمود
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30مزمور
داودمزمور.سرود برای متبّرک ساختن خانھ

تو را تسبیح می خوانم زیرا کھ مرا باال کشیدی و دشمنانم را خداوندای 1
.ر نساختیبر من مفتخ

.ای یھوه خدای من، نزد تو استغاثھ نمودم و مرا شفا دادی2

مرا زنده ساختی تا بھ ھاویھ فرو . جانم را از حفره برآوردیخداوندای 3
.نروم

!او را بسرایید و بھ ذکر قدوسیّت او حمد گوییدخداوندای مقدّسان 4

و زندگانی شامگاه زیرا کھ غضب او لحظھ ای است و در رضامندی ا5
.صبحگاھان شادی رخ می نماید. گریھ نزیل می شود

».جنبش نخواھم خورد تا ابداآلباد« : و اما من در کامیابی خود گفتم6

ت ثابت گردانیدی و چون خداوندای 7 بھ رضامندی خود کوه مرا در قوّ
.روی خود را پوشانیدی پریشان شدم

.تضرع می نمایمخداوندمی آورم و نزد نزد تو فریاد برخداوندای 8

در خون من چھ فایده است چون بھ حفره فرو روم؟ آیا خاک تو را حمد 9
می گوید و راستی تو را اخبار می نماید؟

.مددکار من باشخداوندای 10

پالس را از من بیرون . ماتم مرا برای من بھ رقص مبدل ساختھ ای11
.بستھ ایکرده و کمر مرا بھ شادی

ای یھوه خدای من، تو را . تا جاللم ترا سرود خواند و خاموش نشود12
.حمد خواھم گفت تا ابداآلباد
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31مزمور
داودمزمور.برای ساالر مغنیان

.بر تو توکل دارم؛ پس مرا نجات بدهخداوندای 1

برایم صخره ای قوی . دی برھانگوش خود را بھ من فراگیر و مرا بھ زو2
.و خانھ ای حصین باش تا مرا خالصی دھی

بھ خاطر نام خود مرا ھدایت و رھبری . زیرا صخره و قلعھ من تو ھستی3
.فرما

.مرا از دامی کھ برایم پنھان کرده اند بیرون آور4

ای یھوه، . روح خود را بھ دست تو می سپارم. زیرا قلعھ من تو ھستی5
.دای حق، تو مرا فدیھ دادیخ

و اما من بر . از آنانی کھ اباطیل دروغ را پیروی می کنند نفرت می کنم6
.توکل می دارمخداوند

بھ رحمت تو وجد و شادی می کنم زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در 7
.تنگیھا شناختھ ای

قائم گردانیده پایھای مرا بجای وسیع.مرا بھ دست دشمن اسیر نساختھ ای8
.ای

چشم من از غصھ . بر من رحمت فرما زیرا در تنگی ھستمخداوندای 9
.کاھیده شد، بلکھ جانم و جسدم نیز

تم از گناھم . زیرا کھ حیاتم از غم و سالھایم از نالھ فانی گردیده است10 ّ قو
.ضعیف و استخوانھایم پوسیده شد

صوصاً نزد ھمسایگان خویش؛ و خ. نزد ھمھ دشمنان عار گردیده ام11
.ھر کھ مرا بیرون بیند از من می گریزد. باعث خوف آشنایان شده ام

.گردیده اممثل مرده از خاطر فراموش شده ام و مانند ظرفِ تلف شده12



زیرا کھ بھتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من می باشد، زیرا 13
.قصد جانم تفکر می نمایندبر من با ھم مشورت می کنند و در 

.توکل می دارم و گفتھ ام خدای من تو ھستیخداوندو اما من بر تو ای 14

مرا از دست دشمنانم و جفا کنندگانم . وقتھای من در دست تو می باشد15
.خالصی ده

.روی خود را بر بنده ات تابان ساز و مرا بھ رحمت خود نجات بخش16

شریران خجل شوند و در . نشوم چونکھ تو را خوانده امخجلخداوندای 17
.حفره خاموش باشند

لبھای دروغگو گنگ شود کھ بھ درشتی و تکبر و استھانت بر عادالن 18
.سخن می گوید

زھی عظمت احسان تو کھ برای ترسندگانت ذخیره کرده ای و برای 19
.پیش بنی آدم ظاھر ساختھ ایمتوکـّالنت 

ایشان را . ن را در پرده روی خود از مکاید مردم خواھی پوشانیدایشا20
.در خیمھ ای از عداوت زبانھا مخفی خواھی داشت

کھ رحمت عجیب خود را در شھر حصین بھ من خداوندمتبارک باد 21
.استظاھر کرده

لیکن چون . و اما من در حیرت خود گفتم کھ از نظر تو منقطع شده ام22
.اد کردم آواز تضرع مرا شنیدینزد تو فری

اُمنا را محفوظ خداوند. او را دوست داریدخداوندای جمیع مقدّسان 23
.دارد و متکبران را مجازات کثیر می دھدمی

خداوندقوی باشید و دل شما را تقویت خواھد داد، ای ھمگانی کھ برای 24
!انتظار می کشید
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32مزمور
قصیده داود

.خوشابحال کسی کھ عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید1

د و در روح او خداوندخوشابحال کسی کھ 2 َ ر َ بھ وی جرمی در حساب نیاو
.حیلھ ای نمی باشد

ھنگامی کھ خاموش می بودم، استخوانھایم پوسیده می شد از نعره ای کھ 3
.تمامی روز می زدم

رطوبتم بھ خشکی . دست تو روز و شب بر من سنگین می بودچونکھ 4
.ساله.تابستان مبدل گردید

: گفتم. بھ گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم5
.اقرار می کنم پس تو آالیش گناھم را عفو کردیخداوندعصیان خود را نزد 

.ساله

وقتی کھ . زد تو دعا خواھد کرداز این رو ھر مقدّسی در وقت اجابت ن6
یَالن آید، ھرگز بدو نخواھد رسید .آبھای بسیار بھ سَ

مرا بھ سرودھای . تو ملجای من ھستی مرا از تنگی حفظ خواھی کرد7
.نجات احاطھ خواھی نمود، ساله

تو را حکمت خواھم آموخت و بھ راھی کھ باید رفت ارشاد خواھم نمود 8
.ھ بر تو است نصیحت خواھم فرمودوتو را بھ چشم خود ک

مثل اسب و قاطر بی فھم مباشید کھ آنھا را برای بستن بھ دھنھ و لگام 9
.زینت می دھند، واالّ نزدیک تو نخواھند آمد

ا ھر کھ بر 10 توکل دارد رحمت خداوندغمھای شریر بسیار می باشد، امّ
.او را احاطھ خواھد کرد

شادی و وجد کنید و ای ھمھ راست دالن ترنّم خداوندای صالحان در 11
.نمایید
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33مزمور

زیرا کھ تسبیح خواندن راستان را شادی نمایید،خداوندای صالحان در 1
.می شاید

.را با بربط حمد بگویید؛ با عود ده تار او را سرود بخوانیدخداوند2

. یید؛ نیکو بنوازید با آھنگ بلندسرودی تازه برای او بسرا3

.مستقیم است و جمیع کارھای او با امانت استخداوندزیرا کالم 4

.پر استخداوندجھان از رحمت . عدالت و انصاف را دوست می دارد5

ھ دھان اوخداوندبھ کالم 6 .آسمانھا ساختھ شد و کل جنود آنھا بھ نَفخِ

ھ ھا را در خزانھ ھا ذخیرهآبھای دریا را مثل توده 7 جمع می کند و لجّ
.مینماید

بترسند؛ جمیع سکنھ ربع مسکون از او خداوندتمامی اھل زمین از 8
.بترسند

.زیرا کھ او گفت و شد؛ او امر فرمود و قایم گردید9

مشورت امّت ھا را باطل می کند؛ تدبیرھای قبائل را نیست خداوند10
.میگرداند

.قائم است تا ابداآلباد؛ تدابیر قلب او تا دھرالدّھوررت خداوندمشو11

تی کھ یھوه خدای ایشان است و قومی کھ ایشان را برای 12 خوشابحال امّ
.میراث خود برگزیده است

.نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریستخداونداز آسمان 13

.اکنان جھاناز مکان سکونت خویش نظر می افکند، بر جمیع س14

او کھ دلھای ایشان را جمیعاً سرشتھ است واعمال ایشان را درک نموده 15
.است



ت 16 پادشاه بھ زیادتی لشکر خالص نخواھد شد و جبار بھ بسیاری قوّ
.رھایی نخواھد یافت

ت خود کسی را 17 اسب بھ جھت استخالص باطل است و بھ شدت قوّ
.رھایی نخواھد داد

بر آنانی است کھ از او می ترسند، بر آنانی کھ خداوندشم اینک چ18
.انتظار رحمت او را می کشند

را از موت رھایی بخشد وایشان را در قحط زنده نگاه ایشانتا جان 19
.دارد

.او اعانت و سپر ما است. می باشدخداوندجان ما منتظر 20

.قدوس او توکّل می داریمزیرا کھ دل ما در او شادی می کند و در نام 21

.رحمت تو بر ما باد، چنانکھ امیدوار تو بوده ایمخداوندای 22
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34مزمور 
داود وقتی کھ منش خود را بھ حضور اَبیمَلک
.تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت

تسبیح او دائماً بر زبان من . م گفترا در ھر وقت متبارک خواھخداوند1
.خواھد بود

مسکینان شنیده، شادی خواھند . فخر خواھد کردخداوندجان من در 2
.نمود

.نام او را با یکدیگر بر افرازیم. را با من تکبیر نماییدخداوند3

را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسھایم خداوندچون 4
.شیدخالصی بخ

.و رویھای ایشان خجل نشدبسوی او نظر کردند و منور گردیدند5

او را شنید واو را از تمامی تنگیھایش خداونداین مسکین فریاد کرد و 6
.رھایی بخشید

.میرھاندگرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، ایشان را خداوندفرشتھ 7

خوشابحال شخصی کھ بدو توکّل . استنیکوخداوندبچشید و بینید کھ 8
.یداردم

از او بترسید زیرا کھ ترسندگان او را ھیچ کمی خداوندای مقدّسان 9
.نیست

ا طالبان 10 را بھ خداوندشیربچگان بی نوا شده، گرسنگی می کشند و امّ
.ھیچ چیز نیکو کمی نخواھد شد

.را بھ شما خواھم آموختخداوندای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس 11

کیست آن شخصی کھ آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می 12
دارد تا نیکویی را ببیند؟

زبانت را از بدی نگاه دار و لبھایت را از سخنان حیلھ آمیز؛13



از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن؛ صلح را طلب نما و در پی آن 14
.بکوش

.بسوی صالحان است و گوشھای وی بسوی فریاد ایشانداوندخچشمان 15

بسوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع خداوندروی 16
.سازد

ایشان را شنید و ایشان را از خداوندفریاد برآوردند، ) صالحان(چون 17
.ھمھ تنگیھای ایشان رھایی بخشید

.و روح کوفتگان رانجات خواھد دادنزدیک شکستھ دالن استخداوند18

ا 19 او را از ھمھ آنھا خواھد خداوندزحمات مرد صالح بسیار است، امّ
.رھانید

ھمھ استخوانھای ایشان را نگاه می دارد، کھ یکی از آنھا شکستھ 20
.نخواھد شد

شریر را شرارت ھالک خواھد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤآخذه 21
.خواھد شد

جان بندگان خود را فدیھ خواھد داد و از آنانی کھ بر وی توکل خداوند22
.دارند مؤآخذه نخواھد شد
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35مزمور
داودمزمور

با خصمان من مخاصمھ نما و جنگ کن با آنانی کھ با من خداوندای 1
.جنگ می کنند

ّ را بگیر وبھ 2 ن جَ اعانت من برخیز،سپر و مِ

و نیزه را راست کن و راه را پیش روی جفا کنندگانم ببند و بھ جان من 3
.بگو من نجات تو ھستم

خجل و رسوا شوند آنانی کھ قصد جان من دارند؛ و آنانی کھ بداندیش 4
.منند، برگردانیده و خجل شوند

.ا براندایشان رخداوندمثل کاه پیش روی باد باشند و فرشتھ 5

.ایشان را تعاقب کندخداوندراه ایشان تاریکی و لغزنده باد و فرشتھ 6

زیرا دام خود را برای من بی سبب در حفره ای پنھان کردند کھ آن را 7
.برای جان من بی جھت کنده بودند

ھالکت ناگھانی بدو برسد و دامی کھ پنھان کرد خودش را بگیرد و در 8
.گرفتار گرددآن بھ ھالکت

.وجد خواھد کرد و در نجات او شادی خواھد نمودخداوندو اما جان من در 9

کیست مانند تو کھ مسکین را خداوندای « :ھمھ استخوانھایم می گویند10
»!مسکین و فقیر را از تاراج کننده ویاز شخص قوی تر از او می رھاند و 

.پرسندچیزھایی را کھ نمی دانستم از من می. شاھدان کینھ ور برخاستھ اند11

.گردانیده اندجان مرا بی کس. بھ عوض نیکویی بدی بھ من می کنند12

و اما من چون ایشان بیمار می بودند، پالس می پوشیدم؛ جان خود را 13
.بھ روزه می رنجانیدم و دعایم بھ سینھ ام برمی گشت

چون کسی . گردان می رفتمرمی بود، سمثل آنکھ او دوست و برادرم 14
.کھ برای مادرش ماتم گیرد، از حزن خم می شدم



آن فرومایگان بر من جمع . ون افتادم شادی کنان جمع شدندچولی 15
.شدند، و کسانی کھ نشناختھ بودم مرا دریدند و ساکت نشستند

ا بر من مثل فاجرانی کھ برای نان مسخرگی می کنند، دندانھای خود ر16
.می افشردند

تا بھ کی نظر خواھی کرد؟ جانم را از خرابیھای ایشان خداوندای 17
.برھان و یگانھ مرا از شیربچگان

.ترا در میان قوم عظیم تسبیح خواھم خواند. و تو را در جماعتِ بزرگ حمد خواھم گفت18

آنانی کھ بر من تا آنانی کھ بی سبب دشمن منند، بر من فخر نکنند، و 19
.بی سبب بغض می نمایند، چشمک نزنند

زیرا برای سالمتی سخن نمی گویند و بر آنانیکھ در زمین آرامند، 20
.سخنان حیلھ آمیز را تفکر می کنند

.و دھان خود را بر من باز کرده، می گویند ھَھ ھَھ چشم ما دیده است21

.از من دور مباشخداوندای . کوت مفرماتو آن را دیده ای، پس سخداوندای 22

خویشتن را برانگیز و برای داد من بیدار شو، ای خدای من و خداوند 23
.من، برای دعوی من

.مبادا بر من شادی نمایندای یھوه خدایم مرا موافق عدل خود داد بده،24

»!بلعیده ایماو را« تا نگویند »راد ما؛ماینک « :تا در دل خود نگویند25

و آنانی کھ در بدی من شادند، با ھم خجل و شرمنده شوند؛ و آنانی کھ 26
.تکبر می کنند، بھ خجلت و رسوایی ملبس شوندبر من

خداوندآنانی کھ خواھان حق منند ترنّم و شادی نمایند و دائماً گویند 27
.بزرگ است کھ بھ سالمتی بنده خود رغبت دارد

.روزتو را تمامیبانم عدالت تو را بیان خواھد کرد و تسبیح و ز28
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36مزمور 
داود بنده خداوندمزمور.برای ساالر مغنیان

.معصیت شریر در اندرون دل من می گوید کھ ترس خدا در مد نظر او نیست1

اھر نشود و زیرا خویشتن را در نظر خود تملق می گوید تا گناھش ظ2
.مکروه نگردد

سخنان زبانش شرارت و حیلھ است از دانشمندی و نیکوکاری دست 3
.برداشتھ است

خود را بھ راه ناپسند قائم کرده، . شرارت را بر بستر خود تفکر می کند4
.از بدی نفرت ندارد

.و امانت تو تا افالکتانھا اسسمرحمت تو در آخداوندای 5

انسان خداوندای . ت تو مثل کوھھای خداست و احکام تو لجھ عظیمعدال6
.و بھایم را نجات می دھی

.بنی آدم زیر سایھ بالھای تو پناه می برد. ای خدا رحمت تو چھ ارجمند است7

.د ایشان را می نوشانیواز نھر خوشیھای خ. از چربی خانھ تو شاداب می شوند8

.نور را خوھیم دید،تورھ حیات است و در نوکھ نزد تو چشمزیرا 9

رحمت خود را برای عارفان خود مستدام فرما و عدالت خود را برای 10
.راست دالن

.پای تکبر بر من نیاید و دست شریران مرا گریزان نسازد11

ایشان انداختھ شده اند و نمی توانند . در آنجا بدکرداران افتاده اند12
.برخاست
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37مزمور 
داودمزمور

.بھ سبب شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنھ انگیزان حسد مبر1

زیرا کھ مثل علف بھ زودی بریده می شوند و مثل علف سبز پژمرده 2
.خواھند شد

در زمین ساکن باش و از امانت . توکل نما و نیکویی بکنخداوندبر 3
.رورده شوپ

.تمنع ببر، پس مسألت دل تو را بھ تو خواھد دادخداوندو در 4

بسپار و بر وی توکل کن کھ آن را انجام خواھد خداوندطریق خود را بھ 5
داد،

.و عدالت تو را مثل نور بیرون خواھد آورد و انصاف تو را مانند ظھر6

از شخص فرخنده طریق و ساکت شو و منتظر او باش وخداوندنزد 7
.مرد حیلھ گر خود را مشوش مساز

خود را مشوش مساز کھ البتھ . از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن8
.باعث گناه خواھد شد

وارث زمین خداوندو اما منتظران . زیرا کھ شریران منقطع خواھند شد9
.خواھند بود

در مکانش تأمل خواھی . بودھان بعد از اندک زمانی شریر نخواھد10
.کرد و نخواھد بود

و اما حلیمان وارث زمین خواھند شد و از فراوانی سالمتی متلذذ 11
.خواھند گردید

.می کند و دندانھا خود را بر او می افشردیشریر بر مرد عادل شور12

.زیرا می بیند کھ روز او می آید. خداوند بر او خواھد خندید13



شریران شمشیر را برھنھ کرده و کمان را کشیده اند تا مسکین و فقیر 14
.را بیندازند و راست روان را مقتول سازند

شمشیر ایشان بھ دل خود ایشان فرو خواھد رفت و کمانھای ایشان 15
.شکستھ خواھد شد

.نعمتِ اندکِ یک مرد صالح بھتر است، از اندوختھ ھای شریران کثیر16

خداوندو اما صالحان را . زیرا کھ بازوھای شریران شکستھ خواھد شد17
.تأیید می کند

خواھد بود تا ایشانداند و میراث روزھای کامالن را میخداوند18
.ابداآلباد

.در زمان بال خجل نخواھند شد، و در ایام قحط سیر خواھند بود19

می مرتعھا خداوندنان زیرا شریران ھالک می شوند و دشم20 مثل خرّ
.بلی مثل دُخان فانی خواھند گردید. فانی خواھند شد

.شریر قرض می گیرد و وفا نمی کند و اما صالح رحیم و بخشنده است21

و اما آنانی کھ . زیرا آنانی کھ از وی برکت یابند وارث زمین گردند22
.ملعون وی اند، منقطع خواھند شد

قدمھای انسان را مستحکم می سازد، و در طریق ھایش سرور خداوند23
.می دارد

.دستش را می گیردخداونداگرچھ بیفتد افکنده نخواھد شد زیرا 24

من جوان بودم و اآلن پیر ھستم و مرد صالح را ھرگز متروک ندیده ام 25
.و نھ نسلش را کھ گدای نان بشوند

.و ذریت او مبارک خواھند بودض دھنده، تمامی روز رئوف است و قر26

.پس ساکن خواھی بود تا ابداآلباد. از بدی برکنار شو و نیکویی بکن27

انصاف را دوست می دارد و مقدّسان خود را ترک خداوندزیرا 28
و اما نسل شریر منقطع . محفوظ خواھند بود تا ابداآلبادایشان. نخواھد فرمود

.خواھد شد



.در آن تا بھ ابد سکونت خواھند نمودالحان وارث زمین خواھند بود وص29

.دھان صالح حکمت را بیان می کندو زبان او انصاف را ذکر می نماید30

.پس قدمھایش نخواھد لغزید. شریعت خدای وی در دل اوست31

.شریر برای صالح کمین می کند و قصد قتل وی می دارد32

او را در دستش ترک نخواھد کرد و چون بھ داوری آید بر وی خداوند33
.فتوا نخواھد داد

باش و طریق او را نگاه دار تا تو را بھ وراثت زمین خداوندمنتظر 34
.چون شریران منقطع شوند آن را خواھی دید. برافرازد

شریر را دیدم کھ ظلم پیشھ بود و مثل درخت بومی سبزخود را بھ ھر 35
.سو می کشید

.اما گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد36

مرد کامل را مالحظھ کن و مرد راست را ببین زیرا کھ عاقبت آن مرد 37
.سالمتی است

اما خطاکاران جمیعاً ھالک خواھند گردید و عاقبت شریران منقطع 38
.خواھد شد

.و در وقت تنگی او قلعھ ایشان خواھد بوداست اوندخدو نجات صالحان از 39

ایشان را از شریران . ایشان را اعانت کرده، نجات خواھد دادخداوندو 40
.خالص کرده، خواھد رھانید زیرا بر او توکّل دارند
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38مزمور
داود برای تذکرمزمور

وبیخ منما و در خشم خویش تأدیبم مرا در غضب خود تخداوندای 1
.مفرما

.زیرا کھ تیرھای تو در من فرو رفتھ و دست تو بر من فرود آمده است2

در جسد من بھ سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانھایم بھ سبب 3
.خطای خودم سالمتی نی

مثل بار گران از طاقتم . تھ استزیرا گناھانم از سرم گذش4
.سنگین تر شده

.جراحات من متعفّن و مقروح شده است، بھ سبب حماقت من5

.تمامی روز ماتم کنان تردد می کنم. بھ خود می پیچم و بی نھایت منحنی شده ام6

.زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست7

.ن دل خود نعره می زنممن بی حس و بی نھایت کوفتھ شده ام و از فغا8

ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و نالھ ھای من از تو 9
.مخفی نمی باشد

تم از من رفتھ است و نور چشمانم نیز با من 10 ّ دل من می طپد و قو
.نیست

دوستان و رفیقانم از بالی من برکنار می ایستند و خویشان من دور 11
.ایستاده اند

می گسترند و بداندیشانم سخنان فتنھ انگیز مآنانی کھ قصد جانم دارند دا12
.می گویند و تمام روز حیلھ را تفکر می کنند

.و اما من مثل کر نمی شنوم؛ و مانند گُنگم کھ دھان خود را باز نکند13

.و مثل کسی گردیده ام کھ نمی شنود و کسی کھ در زبانش حجتی نباشد14



تو ای یھوه خدایم جواب . زیرا کھ ای خداوند انتظار تو را می کشم15
.خواھی داد

چونکھ گفتھ ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من16
.تکبر کنند

زیرا کھ برای افتادن نصب شده ام و درد من ھمیشھ پیش روی من 17
.است

.می نمایم و از خطای خود غمگین ھستمزیرا گناه خود را اخبار18

اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی کھ بی سبب بر من بغض 19
نمایند بسیارند،می 

بر من عداوت. و آنانی کھ بھ عوض نیکی بھ من بدی می رسانند20
.می روزند زیرا نیکویی را پیروی می کنم

ای خدای من از من درو مباش،. مرا ترک منماخداوندای 21

.و برای اعانت من تعجیل فرما، ای خداوندی کھ نجات من ھستی22
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39مزمور 
داودمزمور.ن ساالر مغنیانتوبرای یَدو

دھان خود . گفتم راھھای خود را حفظ خواھم کرد تا بھ زبانم خطا نورزم1
.ه خواھم داشت، مادامی کھ شریر پیش من استام نگاگرا بھ ل

.من گنگ بودم و خاموش و از نیکویی نیز سکوت کردم و درد من بھ حرکت آمد2

پس بھ . چون تفکر می کردم آتش افروختھ گردید. دلم در اندرونم گرم شد3
.زبان خود سخن گفتم

را کھ چیست تا اجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم خداوندای 4
.بفھمم چھ قدر فانی ھستم

اینک روزھایم را مثل یک وجب ساختھ ای و زندگانی ام در نظر تو 5
اله.یقیناً ھر آدمی محض بطالت قرار داده شد. ھیچ است .سِ

.آن تمتع خواھد بردکیست کھ ازکند و نمی داندن در خیال رفتار میاینک انسا6

.چھ منتظر باشم؟ امید من بر تو می باشدیرابخداوندو اآلن ای 7

.مرا از ھمھ گناھانم برھان و مرا نزد جاھالن عار مگردان8

.من گنگ بودم و زبان خود را باز نکردم زیرا کھ تو این را کرده ای9

.زیرا کھ از ضرب دست تو من تلف می شومبالی خود را از من بردار 10

ھ سبب گناھش بھ عتابھا تأدیب می کنی، نفایس او را چون انسان را ب11
اله.یقیناً ھر انسان محض بطالت است. مثل بید می گذاری .سِ

دعای مرا بشنو و بھ فریادم گوش بده و از اشکھایم ساکت خداوندای 12
.زیرا کھ من غریب ھستم و در نزد تو و نزیل ھستم مثل جمیع پدران خود. مباش

خود را از من بگردان تا فرحناک شوم قبل از آنکھ ) شمخ( روی 13
.رحلت کنم و نایاب گردم
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40مزمور 
داودمزمور.برای ساالر مغنیان

.و بھ من مایل شده، فریاد مرا شنیدکشیده امخداوندانتظار بسیار برای 1

و پایھایم را بر صخره و مرا از چاه ھالکت برآورد و از گِل لجن 2
.گذاشتھ، قدمھایم را مستحکم گردانید

بسیاری چون این . و سرودی تازه در دھانم گذارد یعنی حمد خدای ما را3
.توکل خواھند کردخداوندرا بینند ترسان شده، بر 

توکل دارد و بھ متکبران ظالم و مرتدان خداوندخوشابحال کسی کھ بر 4
.دروغ مایل نشود

ه خدای ما چھ بسیار است کارھای عجیب کھ تو کرده ای و 5 َ ای یَھُو
در نزد تو آنھا را تقویم نتوان کرد، اگر آنھا . تدبیرھایی کھ برای ما نموده ای

.را تقریر و بیان بکنم، از حد شمار زیاده است

قربانی . اما گوشھای مرا باز کردی. در قربانی و ھدیھ رغبت نداشتی6
.ی و قربانی گناه را نخواستیسوختن

.در طومارکتاب درباره من نوشتھ شده است! اینک می آیم« :آنگاه گفتم7

در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می دارم و شریعت تو در 8
».اندرون من است

اینک لبھای خود را باز . در جماعت بزرگ بھ عدالت بشارت داده ام9
.می دانیخداوندتو ای نخواھم داشت و

امانت و نجات تو را بیان . عدالت تو را در دل خود مخفی نداشتھ ام10
.کرده ام رحمت و راستی تو را از جماعت بزرگ پنھان نکرده ام

رحمت و راستی تو . لطف خود را از من باز مدارخداوندپس تو ای 11
.دائماً مرا محافظت کند



گناھانم دور مرا گرفتھ است . بیشمار مرا احاطھ می کندزیرا کھ بالیای12
از مویھای سر من زیاده است و دل من مرا ترک . بھ حدی کھ نمی توانم دید

.کرده است

بھ اعانت من خداوندای . مرحمت فرموده، مرا نجات بدهخداوندای 13
.تعجیل فرما

و شرمنده شوند، و آنانی کھ قصد ھالکت جان من دارند، جمیعاً خجل14
.آنانی کھ در بدی من رغبت دارند، بھ عقب برگردانیده و رسوا گردند

.آنانی کھ بر من ھَھ ھَھ می گویند، بھ سبب خجالت خویش حیران شوند15

و اما جمیع طالبان تو در تو وجد و شادی نمایند و آنانی کھ نجات تو 16
.بزرگ استخداوندرادوست دارند، دائماً گویند کھ 

تو . و اما من مسکین و فقیر ھستم و خداوند درباره من تفکر می کند17
. ای خدای من، تأخیر مفرما. معاون و نجات دھنده من ھستی
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41مزمور
داودمزمور.برای ساالر مغنیان

را در روز بال اوخداوند. خوشا بحال کسی کھ برای فقیر تفکر می کند1
.خالصی خواھد داد

او در زمین . او را محافظت خواھد کرد و زنده خواھد داشتخداوند2
.مبارک خواھد بود و او را بھ آرزوی دشمنانش تسلیم نخواھی کرد

تمامی خوابگاه او را در . او را بر بستر بیماری تأیید خواھد نمودخداوند3
.بیماری اش خواھی گسترانید

».جان مرا شفا بده زیرا بھ تو گناه ورزیده ام. بر من رحم نماخداوندای « :من گفتم4

.دشمنانم درباره من بھ بدی سخن می گویند کھ کی بمیرد و نام او گُم شود5

واگر برای دیدن من بیاید، سخن باطل می گوید و دلش در خود شرارت 6
.ا شایع می کندچون بیرون رود آن ر. را جمع می کند

امی می کنند و درباره من بدی می اندیشند،7 و جمیع خصمانم با یکدیگر بر من نمّ

و در حال کھ خوابیده است . حادثھ ای مھلک بر او ریختھ شده است« کھ 8
».دیگر نخواھد برخاست

و آن دوست خالص من کھ بر او اعتماد می داشتم کھ نان مرا نیز می 9
.اشنھ خود را بر من بلند کردخورد، پ

بر من رحم فرموده، مرا برپا بدار تا مجازات خداوندو اما تو ای 10
.بدیشان رسانم

.از این می دانم کھ در من رغبت داری زیرا کھ دشمنم بر من فخر نمی نماید11

و مرا بھ سبب کمالم مستحکم نموده ای و مرا بھ حضور خویش دائماً 12
.خواھی نمودقائِم

.آمین و آمین. تا بھ ابداز ازل. یھوه خدای اسرائیل متبارک باد13
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42مزمور
قصیده بنی قورح. الر مغنیانابرای س

چنانکھ آھو برای نھرھای آب شدت اشتیاق دارد، ھمچنان ای خدا جان 1
.من اشتیاق شدید برای تو دارد

، کھ کی بیایم و بھ حضور خدا حاضر شوم2 .جان من تشنھ خداست تشنھ خدای حیّ

اشکھایم روز و شب نان من می بود، چون تمامی روز مرا3
»خدای تو کجاست؟« :می گفتند

چگونھ با . چون این را بیاد می آورم، جان خود را بر خود می ریزم4
ا بھ خانھ خدا پیشروی می کردم، بھ آواز ترنم و جماعت می رفتم و ایشان ر
.تسبیح در گروه عید کنندگان

ای جانم چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشتھ ای؟ بر خدا امید 5
.دار زیرا کھ او را برای نجات روی او باز حمد خواھم گفت

اُردُن یاد بنابراین تو را از زمین. ای خدای من، جانم در من منحنی شد6
ر .خواھم کرد، از کوھھای حرمون و از جبل مِصغَ

ھ ندا می دھد از آواز آبشارھای تو؛ جمیع خیزابھا و موجھای 7 ھ بھ لجّ لجّ
.تو بر من گذشتھ است

رحمت خود را خواھد فرمود، و در شب سرود او با من خداونددر روز 8
.خواھد بود و دعا نزد خدا حیات من

ای صخره من چرا مرا فراموش کرده ای؟ چرا بھ سبب « :دا گفتھ امبھ خ9
»ظلم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟

دشمنانم بھ کوبیدگی در استخوانھایم مرا مالمت می کنند، چونکھ ھمھ 10
»خدای تو کجاست؟« :روزه مرا می گویند

خدا امید برای جان من چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشتھ ای؟ 11
.دار زیرا کھ او را باز حمد خواھم گفت، کھ نجات روی من و خدای من است
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43مزمور 

ای خدا مرا داوری کن و دعوای مرا با قوم بی رحم فیصل فرما و از مرد 1
.حیلھ گر و ظالم مرا خالصی ده

ت من ھستی2 تی؟ چرا بھ سبب ستم چرا مرا دور انداخ. زیرا تو خدای قوّ
دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟

ه مقدّس تو کونور و راستی خود را بفرست تا مرا ھدایت نمایند و مرا بھ 3
.و مسکن ھای تو رسانند

آنگھ بھ مذبح خدا خواھم رفت، بسوی خدایی کھ سرور و خرمی من است 4
.و تو را ای خدا، خدای من با بربط تسبیح خواھم خواند

ی جان من چرا منحنی شده ای؟ و چرا در من پریشان گشتھ ای؟ا5
امید بر خدا دار زیرا کھ او را باز حمد خواھم گفت، کھ نجات روی من و 

.خدای من است
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44مزمور
قصیده بنی قورح. برای ساالر مغنیان

ما، ما را خبر داده اند، از ای خدا بھ گوشھای خود شنیده ایم و پدران1
.کاری کھ در روزھای ایشان و در ایام سَلف کرده ای

. تو بھ دست خود امّت ھا را بیرون کردی، اما ایشان را غرس نمودی2
.قومھا را تباه کردی، اما ایشان را منتشر ساختی

زیرا کھ بھ شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان ایشان 3
زیرا از ایشان . ا نجات نداد بلکھ دست راست تو و بازو و نور روی تور

.خرسند بودی

.ای خدا تو پادشاه من ھستی، پس بر نجات یعقوب امر فرما4

بھ مدد تو دشمنان خود را خواھیم افکند و بھ نام تو مخالفان خویش را 5
.پایمال خواھیم ساخت

م داشت و شمشیرم مرا خالصی نخواھد زیرا بر کمان خود توکل نخواھ6
.داد

ضان ما را خجل 7 بغِ بلکھ تو ما را از دشمنان ما خالصی دادی و مُ
.ساختی

تمامی روز بر خدا فخر خواھیم کرد و نام تو را تا بھ ابد تسبیح خواھیم 8
.ساله.خواند

ای ما لیکن اآلن تو ما را دور انداختھ و رسوا ساختھ ای و با لشکرھ9
.بیرون نمی آیی

و ما را از پیش دشمن روگردان ساختھ ای و خصمان ما برای خویشتن 10
.تاراج می کنند

ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ای و ما را در میان امّت 11
.ھا پراکنده ساختھ ای

.فروختی واز قیمت ایشان نفع نبردیءقوم خود را بی بھا12



یھ نزد آنانی کھ 13 ما را نزد ھمسایگان ما عار گردانیدی اھانت و سخرّ
.گرداگرد مایند

ما را در میان امّت ھا ضرب المثل ساختھ ای، جنبانیدن سر در میان 14
.قومھا

و رسوایی من ھمھ روزه در نظر من است و خجالت رویم مرا 15
.پوشانیده است

ا16 .ش، از روی دشمن و انتقام گیرندهاز آواز مالمت گو و فحّ

این ھمھ بر ما واقع شد اما تو را فراموش نکردیم و در عھد تو خیانت 17
.نورزیدم

.دل ما بھ عقب برنگردید و پایھای ما از طریق تو انحراف نورزید18

.ھرچند ما را در مکان اژدرھا کوبیدی و ما را بھ سایھ موت پوشانیدی19

خدای خود را ھرگز فراموش نکردیم و دست خود را بھ خدای غیر نام20
.برنیفراشتیم

.داندمیآیا خدا این را غوررسی نخواھد کرد؟ زیرا او خفایای قلب را 21

ھرآینھ بھ خاطر تو تمامی روز کشتھ می شویم و مثل گوسفندان ذبح 22
.شمرده می شویم

ده ای؟ برخیز و ما را تا بھ ابد دور چرا خوابی! بیدار شوخداوندای 23
.مینداز

چرا روی خود را پوشانیدی و ذلّت و تنگی ما را فراموش کردی؟24

.زیرا کھ جان ما بھ خاک خم شده است و شکم ما بھ زمین چسبیده25

.بھ جھت اعانت ما برخیز و بخاطر رحمانیّت خود ما را فدیھ ده26
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45مزمور 
بنی قورحقصیده. برای ساالر مغنیان بر سوسنھا

سرود حبیبات

. می گویمانشاء خود را درباره پادشاه. دل من بھ کالم نیکو می جوشد1
.زبان من قلم کاتب ماھر است

. تو جمیل تر ھستی از بنی آدم و نعمت بر لبھای تو ریختھ شده است2
.ساختھ است تا ابداآلبادبنابراین، خدا تو را مبارک

ای جبار شمشیر خود را بر ران خود ببند، یعنی جالل و کبریایی خویش 3
.را

و بھ کبریایی خود سوار شده، غالب شو بھ جھت راستی و حلم و عدالت؛ 4
.و دست راستت چیزھای ترسناک را بھ تو خواھد آموخت

ند و بھ دل دشمنان پادشاه فرو بھ تیرھای تیز تو امّت ھا زیر تو می افت5
.می رود

ای خدا، تخت تو تا ابداآلباد است؛ عصای راستی عصای سلطنت تو 6
.است

بنابراین، خدا، خدای تو تو . عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی7
.را بھ روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است

رّ و عود و سل8 یخھ است، از قصرھای عاج کھ بھ تارھا ھمھ رختھای تو مُ
.تو را خوش ساختند

ملکھ بھ دست راستت در . دختران پادشاھان از زنان نجیب تو ھستند9
.طالی اوفیر ایستاده است

اي دختر بشنو و ببین و گوش خود را فرادار، و قوم خود و خانھ پدرت 10
را فراموش کن،

شود، زیرا او خداوند تو است پس او را تا پادشاه مشتاق جمال تو ب11
.عبادت نما



و دختر صور با ارمغانی، و دولتمندان قوم رضامندی تو را خواھند 12
.طلبید

ع 13 صَّ دختر پادشاه تماماً در اندرون مجید است و رختھای او با طال مُرَ
.است

اھان او باکره ھای ھمر. بھ لباس طرازدار نزد پادشاه حاضر می شود14
.در عقب وی نزد تو آورده خواھند شد

بھ شادمانی و خوشی آورده می شوند و بھ قصر پادشاه داخل خواھند 15
.شد

بھ عوض پدرانت پسرانت خواھند بود و ایشان را بر تمامی جھان 16
.سروران خواھی ساخت

د خواھند پس قوم ھا تو را حم. نام تو را در ھمھ دھرھا ذکر خواھم کرد17
.گفت تا ابداآلباد
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46مزمور 
بنی قورح برعالموتبرای ساالر مغنیان

ت ماست، و مددکاری کھ در تنگیھا فوراً یافت می شود1 .خدا ملجا و قوّ

مبدل گردد و کوھھا در قعر دریا بھ پس نخواھیم ترسید، اگر چھ جھان2
.لرزش آید

اگر چھ آبھایش آشوب کنند و بھ جوش آیند و کوھھا از سرکشی آن 3
.ساله.متزلزل گردند

نھری است کھ شعبھ ھایش شھر خدا را فرحناک می سازد و مسکن 4
.قدوس حضرت اعلی را

خدا او را اعانت خواھد . خدا در وسط اوست پس جنبش نخواھد خورد5
.کرد در طلوع صبح

پس . داداو آواز خود را. نعره زدند و مملکتھا متحرک گردیدندامّت ھا 6
.جھان گداختھ گردید

اله7 ه صبایوت با ماست، و خدای یعقوب قلعھ بلند ما، سِ َ .یَھُو

.را نظاره کنید، کھ چھ خرابیھا در جھان پیدا نمودخداوندبیایید کارھای 8

د؛ کمان را می شکند و نیزه او جنگھا را تا اقصای جھان تسکین می دھ9
.را قطع می کند و ارابھ ھا را بھ آتش می سوزاند

بازایستید و بدانید کھ من خدا ھستم؛ در میان امّت ھا متعال و در جھان، 10
.متعال خواھم شد

اله11 .یھوه صبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعھ بلند ما، سِ
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47مزمور
بنی قورح. برای ساالر مغنیان

. نزد خدا بھ آواز شادی بانگ برآورید. ای جمیع امّت ھا دستک زنید1

.متعال و مھیب است و بر تمامی جھان خدای بزرگخداوندزیرا 2

.طایفھ ھا را در زیر پایھای ماقوم ھا را در زیر ما مغلوب خواھد ساخت و 3

ما خواھد برگزید یعنی جاللت یعقوب را کھ دوست میراث ما را برای4
اله. می دارد سِ

.بھ آواز کرناخداوندخدا بھ آواز بلند صعود نموده است؛ 5

تسبیح بخوانید، پادشاه ما را تسبیح . تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید6
.بخوانید

.ح بخوانیدبھ خردمندی تسبی. زیرا خدا پادشاه تمامی جھان است7

.خدا بر تخت قدس خود نشستھ است. خدا بر امّت ھا سلطنت می کند8

سروران قوم ھا با قوم خدای ابراھیم جمع شده اند زیرا کھ سپرھای 9
.او بسیار متعال می باشد. جھان از آن خداست
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48مزمور
بنی قورحمزمورسرود و 

.زرگ است و بی نھایت مجید، در شھر خدای ما و در کوه مقدس خویشبخداوند1

جمیل در بلندی اش و شادی تمامی جھان است کوه صھیون، در جانب 2
.شمال، قریھ پادشاه عظیم

.خدا در قصرھای آن بھ ملجای بلند معروف است3

.زیرا اینک پادشاھان جمع شدند، و با ھم درگذشتند4

.و در حیرت افتاده، فرار کردند. چون دیدند متعجب گردیدندایشان5

.لرزه بر ایشان در آنجا مستولی گردید و درد شدید مثل زنی کھ می زاید6

.تو کشتیھای ترشیش را بھ باد شرقی شکستی7

چنانکھ شنیده بودیم، ھمچنان دیده ایم، در شھر یھوه صبایوت، در شھر 8
.ساله.را تا ابداآلباد مستحکم خواھد ساختخدای ما؛ خدا آن 

.ای خدا در رحمت تو تفکر کرده ایم، در اندرون ھیکل تو9

. تو است، ھمچنان تسبیح تو نیز تا اقصای زمینای خدا چنانکھ نام10
.دست راست تو از عدالت پُر است

.سبب داوریھای تویون شادی می کند و دختران یھودا بھ وجد می آیند، بھھکوه ص11

.گرداگرد اوبخرامید وبرجھای وی را بشماریدوصھیون را طواف کنید12

دل خود را حصارھایش بنھید و در قصرھایش تأمل کنید تا طبقھ آینده را اطالع 13
.دھید

.تا ابداآلباد و ما را تا بھ موت ھدایت خواھد نمودزیرا این خدا، خدای ماست 14
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حماقت اعتماد بر ثروت

49مزمور
بنی قورحمزمور.برای ساالر مغنیان

ای جمیع سکنھ ربع مسکون این را ! ای تمامی قوم ھا این را بشنوید1
!گوش گیرید

!ای دولتمندان و فقیران جمیعاً ! ای عوام و خواص2

.ت استزبانم بھ حکمت سخن می راند و تفکر دل من فطان3

ثلی فرا می گیرم4 معمای خویش را بر بربط. گوش خود را بھ مَ
.می گشایم

چرا در روزھای بال ترسان باشم، چون گناه پاشنھ ھایم مرا احاطھ5
می کند؛

آنانی کھ بر دولت خود اعتماد دارند و بر کثرت توانگری خویش فخر 6
.می نمایند

برای برادر خود فدیھ نخواھد داد و کفّاره او را بھ خدا ھیچ کس ھرگز7
.نخواھد بخشید

.زیرا فدیھ جان ایشان گران بھاست و ابداً بدان نمی توان رسید8

.تا زنده بماند تا ابداآلباد و فساد را نبیند9

زیرا می بیند کھ حکیمان می میرند و جاھالن و ابلھان با ھم ھالک 10
.ولتِ خود را برای دیگران ترک می کننددد و می گردن

این است کھ خانھ ھای ایشان دائمی باشد و مسکنھای فکر دل ایشان11
.ایشان دُوربھ دُور؛ و نامھای خود را بر زمینھای خود می نھند

لیکن انسان در حرمت باقی نمی ماند، بلکھ مثل بھایم است کھ ھالک 12
.می شود

سخن ایشان را ایشانھ ایشان جھالت ایشان است و اعقاب این طریق13
.می پسندند، ساله



مثل گوسفندان در ھاویھ رانده می شوند و موت ایشان را شبانی می کند 14
.و صبحگاھان راستان در ھاویھ پوسیده خواھد شد تا مسکنی برای آن نباشد

ا کھ مرا خواھد لیکن خدا مرا از دست ھاویھ نجات خواھد داد زیر15
.گرفت، ساله

پس ترسان مباش، چون کسی دولتمند گردد و جالل خانھ او افزوده 16
!شود

زیرا چون بمیرد، چیزی از آن نخواھد برد و جاللش در عقب او فرو 17
.نخواھد رفت

زیرا در حیات خود، خویشتن را مبارک می خواند؛ و چون بر خود 18
.ترا می ستاینداحسان می کنی، مردم 

.لیکن بھ طبقھ پدران خود خواھد پیوست کھ نو را تا بھ ابد نخواھند دید19

انسانی کھ در حرمت است و فھم ندارد، مثل بھایم است کھ ھالک20
.می شود
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طلع آفتاب تا بھ مغربش می خدا، خدا یھوه تکلـّم می کند و زمین 1 را از مَ
.خواند

.از صھیون کھ کمال زیبایی است، خدا تجلـّی نموده است2

آتش پیش روی او می بلعد و . خدای ما می آید و سکوت نخواھد نمود3
.طوفان شدید گرداگرد وی خواھد بود

:آسمان را از باال می خواند و زمین را، تا قوم خود را داوری کند4

».مقدسان مرا نزد من جمع کنید، کھ عھد را با من بھ قربانی بستھ اند« 5

.ساله.و آسمانھا از انصاف او خبر خواھند داد، زیرا خدا خود داور است6

ای قوم من بشنو تا سخن گویم، و ای اسرائیل تا برایت شھادت دھم کھ « 7
».خدا، خدای تو من ھستم

یت تو را توبیخ نمی کنم و قربانی ھای سوختنی تو دائماً درباره قربانی ھا8
.در نظر من است

.گوسالھ ای از خانھ تو نمی گیرم و نھ بزی از آغل تو9

زیرا کھ جمیع حیوانات جنگل از آن منند و بھایمی کھ بر ھزاران کوه 10
.می باشند

.ضرندھمھ پرندگان کوھھا را می شناسم و وحوش صحرا نزد من حا11

اگر گرسنھ می بودم تو را خبر نمی دادم، زیرا ربع مسکون و پُری آن 12
.از آن من است

آیا گوشت گاوان را بخورم و خون بزھا را بنوشم؟13

خدا قربانی تشکر را بگذران، و نذرھای خویش را بھ حضرت برای14
.اعلی وفا نما



الصی دھم و مرا تمجید پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خ« 15
».بنمایی

ترا چھ کار است کھ فرایض مرا بیان « :و اما بھ شریر خدا می گوید16
کنی و عھد مرا بھ زبان خود بیاوری؟

چونکھ تو از تأدیب نفرت داشتھ ای و کالم مرا پشت سر خود انداختھ 17
.ای

.ان استچون دزد را دیدی او را پسند کردی و نصیب تو با زناکار18

اختراعراحیلھزبانتودھان خود را بھ شرارت گشوده ای19
.می کند

نشستھ ای تا بھ ضد برادر خود سخن رانی و درباره پسر مادر خویش 20
.غیبت گویی

. پس گمان بردی کھ من مثل تو ھستم. این را کردی و من سکوت نمودم21
.این را پیش نظر تو بھ ترتیب خواھم نھادو . لیکن تو را توبیخ خواھم کرد

مبادا شما را بدرم و ! ای فراموش کنندگان خدا، در این تفکر کنید22
.رھاننده ای نباشد

ھر کھ قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می کند، و آنکھ طریق خود 23
».را راست سازد، نجات خدا را بھ وی نشان خواھم داد
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