
عھد پادشاه

101مزمور 
داودمزمور

تسبیح خواھم خداوندنزد تو ای . رحمت و انصاف را خواھم سرایید1
.خواند

نزد من کی خواھی آمد؟ . طریق کامل بھ خردمندی رفتار خواھم نموددر2
.شدمر خانھ خود با دل سلیم سالک خواھد

کار کج روان را مکروه . م گذاشتخود نخواھچیز بد را پیش نظر3
.بھ من نخواھد چسبیددارممی

.شخص شریر را نخواھم شناخت. دل کج از من دور خواھد شد4

فیَھ بھ ھمسایھ خود غیبت گوید، ھالک خواھم کرد5 کسی . کسی را کھ در خُ
مل نخواھم کرد .را کھ چشم بلند و دل متکبر دارد تحّ

کسی کھ بھ طریق . امنای زمین است تا با من ساکن شوندچشمانم بر 6
.کامل سالک باشد، خادم من خواھد بود

دروغ گو پیش نظر من نخواھد . حیلھ گر در خانھ من ساکن نخواھد شد7
.ماند

ھمھ شریران زمین را صبحگاھان ھالک خواھم کرد تا جمیع بدکاران را 8
.منقطع سازمخداونداز شھر 
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دعا در پریشانی

102مزمور 

دعای مسکین وقتی کھ پریشان حال شده،
ه می ریزد ّ .نالھ خود رابھ حضور یھو

.و فریاد من نزد تو برسددعای مرا بشنوخداوند ای 1

من گوش خود را بھ. در روز تنگی ام روی خود را از من مپوشان2
. ھ زودی اجابت فرماو روزی کھ بخوانم مرا بفراگیر

.زیرا روزھایم مثل دود تلف شد و استخوانھایم مثل ھیزم سوختھ گردید3

دل من مثل گیاه زده شده و خشک گردیده است زیرا خوردن غذای خود 4
.را فراموش می کنم

.بھ سبب آواز نالھ خود، استخوانھایم بھ گوشت من چسبیده است5

.ا شده، و مثل بوم خرابھ ھا گردیده اممانند مرغ سقـّای صحر6

.پاسبانی می کنم و مثل گنجشک بر پشت بام، منفرد گشتھ ام7

بر من دیوانھ شده اندآنانی کھتمامی روز دشمنانم مرا سرزنش می کنند و8
.مرا لعنت می نمایند

زیرا خاکستر را مثل نان خورده ام و مشروب خود را با اشک آمیختھ ام،9

.بھ سبب غضب و خشم تو زیرا کھ مرا برافراشتھ و بھ زیر افکنده ای10

.روزھایم مثل سایھ زوال پذیر گردیده و من مثل گیاه پژمرده شده ام11

ستاھااد و ذکر تو تا جمیع نسلجلوس فرموده ای تا ابداآلبخداوندلیکن تو ای 12

یرا وقتی است کھ بر او ی نمود زتو برخاستھ، بر صھیون ترحم خواھ13
.فت کنی و زمان معین رسیده استأر



.نمایندمیرغبت دارند و بر خاک او شفقت چونکھ بندگان تو در سنگھای وی14

خواھند ترسید و جمیع پادشاھان جھان از خداوندپس امّت ھا از نام 15
.کبریایی تو

.ود ظھور فرموده استو در جالل خصھیون را بنا نموده استخداوندزیرا 16

.و دعای ایشان را خوار نشمرده استبھ دعای مسکینان توجھ نموده17

خداونداین برای نسل آینده نوشتھ می شود تا قومی کھ آفریده خواھند شد 18
.را تسبیح بخوانند

از آسمان بر زمین نظر خداوند.یرا کھ از بلندی قدس خود نگریستھز19
.افکنده است

.آزاد نماید،تا نالھ اسیران را بشنود و آنانی را کھ بھ موت سپرده شده اند20

را در صیھون ذکر نمایند و تسبیح او را در اورشلیمخداوندتا نام 21

.را عبادت نمایندخداوندممالک نیز تا ھنگامی کھ قوم ھا با ھم جمع شوند و22

.روزھای مرا کوتاه گردانیدتوانایی مرا در راه ناتوان ساخت و 23

سالھای تو تا . ای خدای من مرا در نصف روزھایم برمدار« :گفتم24
.جمیع نسل ھا است

.از قدیم بنیاد زمین را نھادی و آسمان ھا عمل دستھای تو است25

آنھا فانی می شوند، لیکن تو باقی ھستی و جمیع آنھا مثل جامھ مندرس خواھد 26
.شد

.کن تو ھمان ھستی و سالھای تو تمام نخواھد گردیدلی27

یت ایشان در حضور تو پایدار 28 فرزندان بندگانت باقی خواھند ماند و ذرّ
».خواھند بود
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ستایش خدا

103مزمور
مزمور داود

و ھرچھ در درون من است نام را متبارک بخوانخداوند ای جان من 1
.را متبارک خواندقدّوس او

را متبارک بخوان و جمیع احسانھای او را فراموش خداوندای جان من 2
مکن

.کھ تمام گناھانت را می آمرزد و ھمھ مرض ھای تو را شفا می بخشد3

فدیھ می دھد و تاج رحمت و رأفت را بر سر کھ حیات تو را از ھاویھ4
تو می نھد

تو مثل عقاب تازه نیکو سیر می کند تا جوانیکھ جان تو را بھ چیزھای5
.شود

.عدالت را بھ جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومانخداوند6

طریقھای خویش را بھ موسی تعلیم داد وعمل ھای خود را بھ بنی 7
.اسرائیل

.رحمان و کریم است؛ دیر غضب و بسیار رحیمخداوند8

.واھد نمود و خشم را ھمیشھ نگاه نخواھد داشتتا بھ ابد محاکمھ نخ9

با ما موافق گناھان ما عمل ننموده، و بھ ما بھ حسب خطایای ما جزا 10
.نداده است

زیرا آنقدر کھ آسمان از زمین بلندتر است، بھ ھمان قدر رحمت او بر 11
.ترسندگانش عظیم است

ھمان اندازه گناھان ما بھ اندازه ای کھ مشرق از مغرب دور است، بھ 12
.را از ما دور کرده است



بر خداوندچنانکھ پدر بر فرزندان خود رئوف است، ھمچنان 13
.فرستندگان خود رأفت می نماید

.زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد کھ ما خاک ھستیم14

.کفدن می شمثل گل صحرا ھمچنا.ما انسان، ایّام او مثل گیاه استو ا15

بود می گردد و مکانش دیگر آن را زیرا کھ باد بر آن می وزد و نا16
.شناسدنمی

ازل تا ابداآلباد است و عدالت او ازبر ترسندگانشخداوندلیکن رحمت 17
.بر فرزندان فرزندان

بر آنانی کھ عھد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنھا 18
. ندرا بھ جا آور

تخت خود را بر آسمانھا استوار نموده، و سلطنت او بر ھمھ خداوند19
.مسلط است

ت زورآورید و را متبارک خوانید، ای فرشتگخداوند20 ان او کھ در قوّ
.کالم او را بھ جا می آورید و آواز کالم او را گوش می گیرید

ی ھمھ خادمان او و ارا متبارک خوانیدخداوندای جمیع لشکرھای او 21
.کھ اراده او را بجا می آورید

در ھمھ مکان ھای .او را متبارک خوانیدخداوندای ھمھ کارھای 22
.را متبارک بخوانخداوندای جان من . سلطنت او
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ستایش خداوند
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من تو بی نھایت ه خدای ای یھو.را متبارک بخوانخداوندای جان من1
ت و جالل ملبّس ھستی.عظیم ھستی .بھ عزّ

.آسمانھا را مثل پرده پھن ساختھ ای.خویشتن را بھ نور مثل ردا پوشانیده ای2

آن کھ غرفات خود را بر آبھا بنا کرده است و ابرھا را مرکب خود نموده 3
.و بر بالھای باد می خرامد

.اند و خادمان خود را آتش مشتعلفرشتگان خود را بادھا می گرد4

.کھ زمین را بر اساسش استوار کرده، تا جنبش نخورد تا ابداآلباد5

ھ ھا مثل ردا پوشانیده ای، کھ آبھا6 .بر کوھھا ایستاده اندآن را بھ لجّ

.از آواز رعد تو پراکنده می شوند. از عتاب تو می گریزند7

بھ مکانی کھ .بھ ھمواریھا فرود می آیندبھ فراز کوھھا بر می آیند و8
.برای آنھا مھیّا ساختھ ای

حدی برای آنھا قرار داده ای کھ از آن نگذرند و برنگردند تا زمین را 9
.بپوشانند

کھ چشمھ ھا را در وادیھا جاری می سازد تا در میان کوھھا روان 10
.بشوند

تا گورخران تشنگی خود را تمام حیوانات صحرا را سیراب می سازند 11
.فرو نشانند

از میان شاخھ ھا آواز خود را بر آنھا مرغان ھوا ساکن می شوند و12
.دھندمی



او از غرفات خود کوھھا را سیراب می کند و از ثمرات اعمال تو زمین 13
.سیر می شود

و ناننباتات را برای بھایم می رویاند و سبزه ھا را برای خدمت انسان14
را از زمین بیرون می آورد

ر ه او را بھ روغن و چھرا کھ دل انسان را شادمان می کندو شراب 15
.و دل انسان را بھ نان قوی می گرداندشاداب می سازد

شادابند، یعنی سروھای آزاد لبنان کھ غرس کرده استخداونددرختان 16

کلکگیرند و اما صنوبرخانھ لخود را می کھ در آنھا مرغان آشیانھا 17
.می باشد

.کوھھای بلند برای بزھای کوھی و صخره ھا برای یربوع ملجاء است18

.ماه را برای موسمھا ساخت و آفتاب مغرب خود را می داند19

تاریکی می سازی و شب می شود کھ در آن ھمھ حیوانات جنگلی راه 20
.می روند

ش می کنند و خوراک خویش را از شیر بچگان برای شکار21 خود غرّ
.خدا می جویند

.خوابندمیمع می شوند و در بیشھ ھای خود چون آفتاب طلوع می کند ج22

.انسان برای عمل خود بیرون می آید و بھ جھت شغل خویش تا شامگاه23

. کرده ایجمیع آنھا را بھ حکمت.تاعمال تو چھ بسیار اسخداوندای 24
.ن از دولت تو پر استزمی

و آن دریای بزرگ و وسیع االطراف نیز کھ در آن حشرات از حدّ 25
.شماره زیاده اند و حیوانات خرد و بزرگ

و در آن کشتیھا راه می روند و آن لویاتان کھ بھ جھت بازی کردن در 26
.آن آفریده ای



.ا در وقتش برسانیجمیع اینھا از تو انتظار می کشند تا خوراک آنھا ر27

. می گیرند دست خود را باز می کنیآنچھ را کھ بھ آنھا می دھی، فرا 28
.پس از چیزھای نیکو سیر می شوند

روح آنھا را قبض . روی خود را می پوشانی، پس مضطرب می گردند29
.بھ خاک خود برمی گردندمی کنی، پس می میرند و

فریده می شوند و روی زمین را تازه چون روح خود را می فرستی، آ30
.می گردانی

.از اعمال خود راضی خواھد بودخداوند. تا ابداآلباد استخداوندجالل 31

کوھھا را لمس می کند، پس . کھ بھ زمین نگاه می کند و آن می لرزد32
.آتش فشان می شوند

د تسبیح برای خدای خو. را خواھم سرایید تا زنده می باشمخداوند33
.تا وجود دارمخواھم خواند 

.شادمان خواھم بودخداوندتفکر من او را لذیذ بشود و من در 34

ای جان . گناھکاران از زمین نابود گردند وشریران دیگر یافت نشوند35
!ھللویاه! را متبارک بخوانخداوندمن، 
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کارھای خدا برای قوم او
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اعمال او را در میان قومھا اعالم . یھوه را حمد گویید و نام او را بخوانید1
.نمایید

در تمام کارھای عجیب او تفکر . او را بسرایید برای او تسبیح بخوانید2
.نمایید

.شادمان باشدخداونددل طالبان . در نام قدّوس او فخر کنید3

ت او رابطلبیدخداوند4 .روی او را پیوستھ طالب باشید.و قوّ

آیات او و داوریھای . کھ او کرده است بھ یاد آوریدکارھای عجیب را5
.دھان او را

برگزیده او،ده او ابراھیم، ای فرزندان یعقوبای ذریّت بن6

.داوریھای او در تمامی جھان است.یھوه خدای ماست7

باد و کالمی را کھ بر ھزاران پشت می دارد تا ابداآلعھد خود را یاد8
.فرموده است

.آن عھدی را کھ با ابراھیم بستھ و قسمی راکھ برای اسحاق خورده است9

و آن را برای یعقوب فریضھ ای استوار ساخت و برای اسرائیل عھد 10
.جاودانی

ھ میراث شما شود11 .و گفت کھ زمین کنعان را بھ تو خواھم داد تا حصّ

.ھنگامی کھ عددی معدود بودند، قلیل العدد و غربا در آنجا12

تی سرگردان می بودند و از یک مملکت تا قوم دیگر13 تی تا امّ .و از امّ

او نگذاشت کھ کسی بر ایشان ظلم کند بلکھ پادشاھان را بھ خاطر ایشان 14
توبیخ نمود

.مرساندیکھ بر مسیحان من دست مگذارید و انبیای مرا ضرر 15



پس قحطی را بر آن زمین خواند تمامی قوام نان را شکست16

و مردی پیش روی ایشان فرستاد، یعنی یوسف را کھ او را بھ غالمی 17
.فروختند

پایھای وی را بھ زنجیرھا خستند و جان او در آھن بستھ شد،18

.نموداو را امتحانخداوندتا وقتی کھ سخن او واقع شد و کالم 19

آنگاه پادشاه فرستاده، بندھای او را گشاد و سلطان قوم ھا او را آزاد 20
.ساخت

او را بر خانھ خود حاکم قرار داد و مختار بر تمام مایملک خویش،21

.تا بھ اراده خود سروران او را بند نماید و مشایخ او را حکمت آموزد22

.قوب در زمین حام غربت پذیرفتپس اسرائیل بھ مصر در آمدند و یع23

و او قوم خود را بھ غایت بارور گردانید و ایشان را از دشمنان ایشان 24
.قوی تر ساخت

لیکن دل ایشان را برگردانید تا بر قوم او کینھ ورزند وبر بندگان وی 25
.حیلھ نمایند

.بنده خود موسی را فرستاد و ھارون را کھ برگزیده بود26

کلمات و آیات او را در میان ایشان اقامھ کردند و عجایب او را در 27
.زمین حام

.پس بھ کالم او مخالفت نورزیدند. ظلمت را فرستاد کھ تاریک گردید28

.آبھای ایشان را بھ خون مبدل ساخت و ماھیان ایشان را می رانید29

در حرمھای پادشاھان زمین ایشان غوکھا را بھ ازدحام پیدا نمود، حتـّی 30
.ایشان

.او گفت و انواع مگسھا پدید آمد و پشھ ھا در ھمھ حدود ایشان31

.تگرگ را بھ عوض باران بارانید و آتش مشتعل را در زمین ایشان32



ال ایشان را بشکست33 .موھا و انجیرھای ایشان را زد و درختان محّ

.د شماره افزوناو گفت و ملخ پدید آمد و کرمھا از حّ 34

و ھر سھم را در زمین ایشان بخوردند و میوه ھای زمین ایشان را 35
.خوردند

ت ایشان .زمین ایشان زدخست زادگان را درو جمیع ن36 اوایل تمامی قوّ
.را

و ایشان را با طال و نقره بیرون آورد کھ در اسباط ایشان یکی ضعیف 37
.نبود

رفتن ایشان شاد بودند زیرا کھ خوف ایشان بر آنھا مصریان از بیرون 38
.مستولی گردیده بود

.ابری برای پوشش گسترانید و آتشی کھ شامگاه روشنایی دھد39

لوی برای ایشان فرستاد وایشان را از نان آسمان 40 سؤال کردند پس سَ
.سیر گردانید

نھر روان صخره را بشکافت و آب جاری شد؛ در جایھای خشک مثل 41
.گردید

.زیرا کالم مقدّس خود را بھ یاد آورد و بنده خویش ابراھیم را42

.و قوم خود را با شادمانی بیرون آورد و برگزیدگان خویش را با ترنّم43

و زمینھا امّت ھا را بدیشان داد و زحمت قوم ھا را شریعت وارث 44
.شدند

ھللویاه. را حفظ نمایندو شریعت اوتا آنکھ فرایض او را نگاه دارند 45
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رحمت خداوند برای قوم خود

106مزمور

را حمد بگویید زیرا کھ او نیکو است و رحمت او تا خداوند ،ھللویاه1
.ابداآلباد

را بگوید و ھمھ تسبیحات او را بشنواند؟خداوند کیست کھ اعمال عظیم 2

نانی کھ انصاف را نگاه دارند و آن کھ عدالت را در ھمھ بحال آخوشا3
.وقت بھ عمل آورد

و بھ نجات رضامندیی کھ با قوم خود می داریبھمرا یاد کنخداوند ای 4
.خود از من تفقـّد نما

تا سعادت برگزیدگان تو را ببینم و بھ شادمانی قوم تو مسرور شوم و با 5
.میراث تو فخر نمایم

.ا پدران خود گناه نموده ایم و عصیان ورزیده، شرارت کرده ایمب6

پدران ما کارھای عجیب تو را در مصر نفھمیدند و کثرت رحمت تو را 7
.بھ یاد نیاوردند، بلکھ نزد دریا یعنی بحر قلزم فتنھ انگیختند

لیکن بھ خاطر اسم خود ایشان را نجات داد تا توانایی خود را اعالن 8
.نماید

ھ ھا مثل . م را عتاب کرد کھ خشک گردیدو بحر قـلز9 پس ایشان را در لجّ
.بیابان رھبری فرمود

.و ایشان را از دست دشمن نجات داد و از دست خصم رھایی بخشید10

.دشمنان ایشان را پوشانید کھ یکی از ایشان باقی نماندو آب11

.او را سراییدندآنگاه بھ کالم او ایمان آوردند و حمد12

.مشورت او را انتظار نکشیدندال او را بھ زودی فراموش کردند ولیکن اعم13

.و خدا را امتحان کردند در ھامونلکھ شھوت برستی نمودند در بادیھب14



.لیکن الغری در جانھای ایشان فرستاد. و مسألت ایشان را بدیشان داد15

هپس بھ موسی در اردو حسد 16 .بردند و بھ ھارون، مقدّس یھوّ

.و زمین شکافتھ شده، داتان را فرو برد و جماعت ابیرام را پوشانید17

.در جماعت ایشان افروختھ شده، شعلھ آتش شریران را سوزانیدو آتش18

.گوسالھ ای در حوریب ساختند و بتی ریختھ شده را پرستش نمودند19

.مودند بھ مثال گاوی کھ علف می خوردو جالل خود را تبدیل ن20

و خدای نجات دھنده خود را فراموش کردند کھ کارھای عظیم در مصر 21
کرده بود

.و اعمال عجیبھ را در زمین حام و کارھای ترسناک را در بحر قلزم22

آنگاه گفت کھ ایشان را ھالک بکند، اگر برگزیده او موسی در شکاف 23
.ایستاد، تا غضب او را از ھالکتِ ایشان برگرداندبھ حضور وی نمی 

.و زمین مرغوب را خوار شمردند و بھ کالم وی ایمان نیاوردند24

.را استماع ننمودندخداوند و در خیمھ ھای خود ھمھمھ کردند و قول 25

.دکھ ایشان را در صحرا از پا درآورھذا دست خود را برایشان برافراشتل26

.میان امّت ھا بیندازد و ایشان را در زمینھا پراکنده کندذریّت ایشان را درو27

.پس بھ بعل فغور پیوستند و قربانی ھای مردگان را خوردند28

.ان آوردند و وبا بر ایشان سخت آمدجھیبخشم او را و بھ کارھای خود29

.ھ شدآنگاه فینحاس بر پا ایستاده، داوری نمود و وبا برداشت30

.نسالً بعد نسل تا ابداآلباد.ین برای او بھ عدالت محسوب گردیدو ا31

حتی موسی را بھ خاطر ایشان . و او را نزد آب مریبھ غضبناک نمودند32
.آزاری عارض گردید

.تا از لبھای خود ناسزا گفتزیرا کھ روح او را تلخ ساختند33



.امر فرموده بودخداوند ره ایشان درباقوم ھا را ھالک نکردند، کھو آن34

.بلکھ خویشتن را با امّت ھا آمیختند و کارھای ایشان را آموختند35

.ایشان دام گردیدو بتھای ایشان را پرستش نمودند تا آنکھ برای36

و پسران و دختران خویش را برای دیوھا قربانی گذرانیدند37

یعنی خون پسران و دختران خود را کھ آن را و خون بی گناه را ریختند 38
ت گردید .برای بتھای کنعان ذبح کردند و زمین از خون ملوّ

.و از کارھای خود نجس شدندو در افعال خویش زناکار گردیدند39

.بر قوم خود افروختھ شد و میراث خویش را مکروه داشتخداوند لھذا خشم 40

تسلیم نمود تا آنانی کھ از ایشان نفرت و ایشان را بھ دست امّت ھا41
.داشتند، بر ایشان حکمرانی کردند

.و دشمنان ایشان بر ایشان ظلم نمودند و زیر دست ایشان ذلیل گردیدند42

لیکن بھ مشورتھای خویش بر او . بارھای بسیار ایشان را خالصی داد43
.فتنھ کردند و بھ سبب گناه خویش خوار گردیدند

.ا وجود این، بر تنگی ایشان نظر کرد، وقتی کھ فریاد ایشان را شنیدب44

و بھ خاطر ایشان، عھد خود را بھ یاد آورد و در کثرت رحمت خویش 45
.بازگشت نمود

.را حرمت داد، در نظر جمیع اسیرکنندگان ایشانایشانو 46

ه خدای ما، ما را نجات ده47 ّ تا ت ھا جمع کنو ما را از میان امّ !ای یھو
.نام قدّوس تو را حمد گوییم و در تسبیح تو فخر نماییم

ه خدای اسرائیل متبارک باد از ازل تا ابداآلباد48 ّ و تمامی قوم بگویند . یھو
!آمین ھللویاه
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کتاب پنجم 

ستایش نیکویی خداوند

107مزمور 

کھ او نیکو است و رحمت او باقی است تا را حمد بگویید زیرا خداوند 1
.ابداآلباد

.این را بگویند کھ ایشان را از دست دشمن فدیھ داده استخداوند فدیھ شدگان 2

.و ایشان را از بُلدان جمع کرده، از مشرق و مغرب و از شمال و جنوب3

.افتنددر صحرا آواره شدند و در بادیھ ای بی طریق و شھری برای سکونت نی4

.گرسنھ و تشنھ نیز شدن و جان ایشان در ایشان مستمند گردید5

فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیھای ایشان خداوند آنگاه در تنگی خود نزد 6
رھایی بخشید

.تا بھ شھری مسکون درآمدندشان را بھ راه مستقیم رھبری نمودو ای7

نمایند و بھ سبب کارھای عجیب وی با را بھ سبب رحمتش تشکر خداوند پس 8
.بنی آدم

زیرا کھ جان آرزومند را سیر گردانید و جان گرسنھ را از چیزھای نیکو پر 9
.ساخت

آنانی کھ در تاریکی و سایھ موت نشستھ بودند، کھ در مذلت و آھن بستھ شده 10
.بودند

.لی اھانت کردندزیرا بھ کالم خدا مخالفت نمودند و بھ نصیحت حضرت اع11

.بلغزیدند و مددکننده ای نبود، ایشان را بھ مشقـّت ذلیل ساختو او دل12



فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیھای خداوند آنگاه در تنگی خود نزد 13
.ایشان رھایی بخشید

ایشان را از تاریکی و سایھ موت بیرون آورد و بندھای ایشان را 14
.بگسست

را بھ سبب رحمتش تشکر نمایند و بھ سبب کارھای عجیب خداوند س پ15
.او با بنی آدم

زیرا کھ دروازه ھای برنجین را شکستھ، و بندھای آھنین را پاره کرده 16
.است

احمقان بھ سبب طریق شریرانھ خود و بھ سبب گناھان خویش، خود را 17
.ذلیل ساختند

مکروه داشت و بھ دروازه ھای موت جان ایشان ھر قسم خوراک را 18
.نزدیک شدند

فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیھای خداوند آنگاه در تنگی خود نزد 19
.ایشان رھایی بخشید

کالم خود را فرستاده، ایشان را شفا بخشید و ایشان را از ھالکتھای 20
.ایشان رھانید

د و بھ سبب کارھای عجیب او با را بھ سبب رحمتش تشکر نماینخداوند پس 21
.بنی آدم

نم ذکر کنند22 .و قربانی ھای تشکر را بگذرانند و اعمال وی را بھ ترّ

.آنانی کھ در کشتیھا بھ دریا رفتند، و در آبھای کثیر شغل کردند23

ھ ھاارا دیدند واعمخداوند اینان کارھای 24 .ل عجیب او رادر لجّ

.د را وزانید و امواج آن را برافراشتاو گفت پس باد تن25

ھ ھا فرود شدند و جان ایشان از سختی 26 بھ آسمانھا باال رفتند و بھ لجّ
.گداختھ گردید



سرگردان گشتھ، مثل مستان افتادند و خیزان شدند وعقل ایشان تماماً 27
.حیران گردید

ن را از تنگیھای فریاد برآوردند و ایشاخداوند آنگاه در تنگی خود نزد 28
.ایشان رھایی بخشید

.طوفان را بھ آرامی ساکت ساخت کھ موجھایش ساکن گردید29

.وایشان را بھ بندر مرادِ ایشان رسانیدزیرا کھ آسایش یافتندپس مسرورشدند30

.سبب کارھای عجیب او با بنی آدمرنمایند و برا بھ سبب رحمتش تشکخداوندپس 31

.تسبیح بگویندر مجمع قوم متعال بخوانند و در مجلس مشایع او راو او را د32

.او نھرھا را بھ بادیھ مبدّل کرد و چشمھ ھای آب را بھ زمین تشنھ33

.و زمین بارور را نیز بھ شوره زار، بھ سبب شرارت ساکنان آن34

.بادیھ را بھ دریاچھ آب مبدّل کرد و زمین خشک را بھ چشمھ ھای آب35

.و گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا شھری برای سکونت بنا نمودند36

.و مزرعھ ھا کاشتند و تاکستانھا غرس نمودند و حاصل غلھ بھ عمل آوردند37

.و ایشان را برکت داد تا بھ غایت کثیر شدند وبھایم ایشان را نگذارد کم شوند38

.م و شقاوت و حزنو باز کم گشتند و ذلیل شدند، از ظل39

.ذلت را بر رؤسا می ریزد و ایشان را در بادیھ ای کھ راه ندارد آواره می سازد40

ھا برایش پیدامثل گلھ ھا راو قبیلھ مسکین را از مشقتش بر می افرازداما41
.کندمی

و تمامی شرارت دھان خود را خواھد شادمان می شوندصالحان این را دیده،42
.بست

را خداوند کیست خردمند تا بدین چیز ھا تفکر نماید؟ کھ ایشان رحمت ھای 43
.خواھند فھمید
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طلب کمک علیھ دشمنان

108مزمور
داودمزمورسرود و 

.جالل من نیزترنّم خواھم نمود ومن خواھم سرایید و. ن مستحکم استای خدا دل م1

.من نیز در سحرگاه بیدار خواھم شد.دار شویدای عود و بربط بی2

تو را در میان قوم ھا حمد خواھم گفت و در میان طایفھ ھا تو خداوند، ای 3
.راخواھم سرایید

.و راستی تو تا افالک می رسد! زیرا کھ رحمت تو عظیم است، فوق آسمانھا4

.ی زمینای خدا، بر فوق آسمانھا متعال باش و جالل تو بر تمام5

.بھ دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما. تا محبوبان تو خالصی یابند6

شکیم را . خدا در قدّوسیت خود سخن گفتھ است، پس وجد خواھم نمود7
.تقسیم می کند و وادی سکوت را خواھم پیمود

و یھودا . و افرایم خود سر من. جلعاد از آن من است و منسّی از آن من8
.صای سلطنت منع

موآب ظرف شست و شوی من است، و بر ادوم نعلین خود راخواھم 9
.انداخت و بر فلسطین فخر خواھم نمود

کیست کھ مرا بھ شھر حصین درآورد؟ کیست کھ مرا بھ ادوم رھبری نماید؟10

آیا نھ تو ای خدا کھ ما را ترک کرده ای؟ و تو ای خدا کھ با لشکرھای ما 11
نمی آیی؟بیرون

.ما را بر دشمن امداد فرما، زیرا کھ مدد انسان باطل است12

.در خدا با شجاعت کار خواھیم کرد واو دشمنان ما را پایمال خواھد نمود13
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شکایت مرد رنجیده

109مزمور
داودمزمور. برای ساالر مغنیان

.خاموش مباشای خدای تسبیح من1

زیرا کھ دھان شرارت و دھان فریب را بر من گشوده اند، و بھ زبان 2
.دروغ بر من سخن گفتھ اند

.بھ سخنان کینھ مرا احاطھ کرده اند و بی سبب با من جنگ نموده اند3

.بھ عوض محبتِ من، با من مخالفت می کنند، و اما من دعا4

.بھ عوض محبت، عداوت نمودهو ھ عوض نیکویی بھ من بدی کرده اندو ب5

.، و دشمن بھ دست راست او بایستدرمردی شریر را بر او بگما6

.ھنگامی کھ در محاکمھ بیاید، خطاکار بیرون آید و دعای او گناه بشود7

.ایّام عمرش کم شود و منصب او را دیگری ضبط نماید8

.فرزندان او یتیم بشوند و زوجھ وی بیوه گردد9

ت را بجویند10 .و فرزندان او آواره شده، گدایی بکنند و ازخرابھ ھای خود قوّ

.طلبکار تمامی مایملک او را ضبط نماید و اجنبیان محنت او را تاراج کنند11

.کسی نباشد کھ بر او رحمت کند و بر یتیمان وی احدی رأفت ننماید12

یت وی منقطع گردند و در طبقھ بعد نام13 .ایشان محو شودذرّ

.بھ یاد آورده شود و گناه مادرش محو نگرددخداوند عصیان پدرانش نزد 14

دخداوند و آنھا در مدّ نظر 15 َ .دائماً بماند تا یادگاری ایشان را از زمین ببُر

رد، بلکھ بر فقیر و مسکین جفا کرد 16 َ زیرا کھ رحمت نمودن را بھ یاد نیاو
.را بھ قتل رساندو بر شکستھ دل تا او



بدو رسیده و چون کھ برکت را چون کھ لعنت را دوست می داشت،17
.خواست، از او دور شده استنمی

و لعنت رامثل ردای خود در بر گرفت و مثل آب بھ شکمش درآمد و مثل 18
.روغن در استخوانھای وی

.پس مثل جامھ ای کھ بھ آن ھمیشھ بستھ می شود، خواھد بود19

و برای آنانی کھ بر جان من خداوند این است اجرت مخالفانم از جانب 20
.بدی می گویند

ه خداوند، بھ خاطر نام خود21 ّ چون کھ رحمت تو .با من عمل نمااما تو ای یھو
.نیکوست، مرا خالصی ده

.اندرونم مجروح استزیراکھ من فقیر و مسکین ھستم و دل من در22

.ھ ای کھ در زوال باشد، رفتھ ام و مثل ملخ رانده شده اممثل سای23

.زانوھایم از روزه داشتن می لرزد و گوشم از فربھی کاھیده می شود24

.چون مرا می بینند سر خود را می جنبانند. و من نزد ایشان عار گردیده ام25

ات ده،ای یھوه خدای من مرا اعانت فرما، و بھ حسب رحمت خود مرا نج26

.این را کرده ایخداوند تا بدانند کھ این است دست تو، و تو27

ایشان برخیزند و خجل گردند و اما . ایشان لعنت بکنند، اما تو برکت بده28
.بنده تو شادمان شود

.جفا کنندگانم بھ رسوایی ملبّس شوند و خجالت خویش را مثل ردا بپوشند29

او را در جماعت کثیر د بسیار تشکر خواھم کرد ورا بھ زبان خوخداوند 30
.حمد خواھم گفت

زیرا کھ بھ دست راست مسکین خواھد ایستاد تا او را از آنانیکھ بر جان او 31
.فتوا می دھند برھاند

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



کاھت بھ رتبھ ملکیصدق

110مزمور
داودمزمور

ھ دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای ب« :یھوه بھ خداوند من گفت1
».انداز تو سازم

ت تو را از صھیون خواھد فرستادخداوند 2 در میان دشمنان . عصای قوّ
.خود حکمرانی کن

عی می باشند3 تِ تو، ھدایای تبرّ در زینتھای قدّوسیت، . قوم تو در روز قوّ
م صحرگاه برای توست حِ .شبنم جوانی تو از رَ

تو کاھن ھستی تا ورده است و پشیمان نخواھد شد کھ قسم خند خداو4
.صدقابداآلباد، بھ رتبھ ملکی

در روز غضب خود پادشاھان را ،خداوند کھ بھ دست راست توست5
.شکست خواھد داد

از الشھا پر خواھد ساخت و سر آنھا . در میان امّت ھا داوری خواھد کرد6
.درا در زمین وسیع خواھد کوبی

.بنابراین سر خود را برخواھد افراشت. از نھرِ سر راه خواھد نوشید7

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



رحمت خداوند

111مزمور 

در مجلس راستان و در .ی دل حمد خواھم گفتاممرا بھ تخداوند ،ھللویاه1
.جماعت

در آنھا ند و ھمگانی کھ بھ آنھا رغبت دارعظیم استخداوند کارھای 2
.نندتفتیش می ک

.کار او جالل و کبریایی است و عدالت وی پایدار تا ابداآلباد3

کریم و رحیم خداوند . یادگاری برای کارھای عجیب خود ساختھ است4
.است

عھد خویش را بھ یاد خواھد . ترسنگان خود را رزقی نیکو داده است5
.داشت تا ابداآلباد

ت اعمال خود ر6 ا برای قوم خود بیان کرده است تا میراث امّت ھا را قوّ
.بدیشان عطا فرماید

.کارھای دستھایش راستی و انصاف است و جمیع فرایض وی امین7

.در راستی و استقامت کرده شده. آنھا پایدار است تا ابداآلباد8

م او نا. فدیھ ای برای قوم خود فرستاد و عھد خویش را تا ابد امر فرمود9
.قدّوس و مھیب است

ابتدای حکمت است ھمھ عالمین آنھا را خردمندی نیکو خداوند ترس 10
.حمد او پایدار است تا ابداآلباد. است
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سعادت شخص خداترس

112مزمور 

می ترسد و در وصایای او بسیار خداوند خوشابحال کسی کھ از ،ھللویاه1
.رغبت دارد

یتش در زمین زورآور خواھند بود2 .طبقھ راستان مبارک خواھند شد. ذرّ

.توانگری و دولت در خانھ او خواھد بود و عدالتش تا بھ ابد پایدار است3

او کریم و رحیم وعادل . نور برای راستان در تاریکی طلوع می کند4
.است

کارھای خود را او. فرخنده است شخصی کھ رئوف و قرض دھنده باشد5
.بھ انصاف استوار می دارد

مرد عادل تا بھ ابد مذکور خواھد . زیرا کھ تا بھ ابد جنبش نخواھد خورد6
.بود

.توکل داردخداوند دل او پایدار است و بر . از خبر بد نخواھد ترسید7

دل او استوار است و نخواھد ترسید تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود 8
.ببیند

شاخ او با . عدالتش تا بھ ابد پایدار است.بذل نموده، بھ فقرا بخشیده است9
ت افراشتھ خواھد شد .عزّ

دندانھای خود را فشرده، . شریر این را دیده، غضبناک خواھد شد10
.آرزوی شریران زایل خواھد گردید. گداختھ خواھد گشت
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محبت خداوند

131مزمور 

.را تسبیح بخوانیدخداوند نام . تسبیح بخوانیدخداوند، ای بندگان ! ھللویاه1

.متبارک باد، از اآلن و تا ابداآلبادخداوند نام 2

طلع آفتاب تا مغرب آن، نام 3 .را تسبیح خوانده شودخداوند از مَ

.بر جمیع امّت ھا متعال است و جالل وی فوق آسمانھاخداوند 4

ه خدای ما کھ بر اعلی علیین نشستھ است؟کیست5 ّ مانند یھو

و متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمانھا و بر زمین6

.کھ مسکین را از خاک برمی دارد و فقیر را از مزبلھ برمی افرازد7

.تا او را با بزرگان بنشاند یعنی بابزرگان قوم خویش8

.ھللویاه. در فرحناک فرزندانو مان می سازدشیزن نازاد را خانھ ن9
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ح َ سرود فِص

114مزمور 

وقتی کھ اسرائیل از مصر بیرون آمدند، و خاندان یعقوب از قوم اجنبی 1
زبان،
ل سلطنت وی2 قدَس او بود و اسرائیل محّ .یھودا مَ

.دریا این را بدید و گریخت و اردن بھ عقب برگشت3

.وھھا مثل قوچھا بھ جستن درآمدند و تلھا مثل بره ھای گلھک4

ای دریا تو را چھ شد کھ گریختی؟ و ای اردن کھ بھ عقب برگشتی؟5

.ای کوھھا کھ مثل قوچھا بھ جستن درآمدید و ای تلھا کھ مثل بره ھای گلھ6

.ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب7

.دریاچھ آب گردانید و سنگ خارا را چشمھ آبکھ صخره را 8

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



در وصف خدای حقیقی

115مزمور
بھ سبب رحمتت و بھ را نی، بلکھ نام خود را جالل دهماخداوندما را نی، ای 1

.سبب راستی خویش

خدای ایشان اآلن کجاست؟امّت ھا چرا بگویند کھ 2

.آنچھ را کھ اراده نمود، بھ عمل آورده است. در آسمانھاستاما خدای ما 3
.بتھای ایشان نقره و طالست، از صنعت دستھای انسان4

.بینندآنھا را چشمھاست و نمی. می گویندآنھا را دھان است و سخن ن5

.آنھا را بینی است و نمی بویند. آنھا را گوشھاست و نمی شنوند6

.نمایندو پایھا و راه نمیروند و بھ گلوی خود تنطق نمی. نمیکننددستھا دارند ولمس7

.سازندگان آنھا مثل آنھا ھستند، و ھر کھ بر آنھا توکل دارد8

.او معاون و سپر ایشان است. توکل نماخداوند ای اسرائیل بر 9

.او معاون و سپر ایشان است. توکل نماییدخداوند ای خاندان ھارون بر 10

.او معاون و سپر ایشان است. توکل نماییدخداوند بر خداوند، ای ترسندگان 11

خاندان اسرائیل را برکت خواھد داد و . ما را بھ یاد آورده، برکت می دھدخداوند 12
.خاندان ھارون را برکت خواھد داد

.را برکت خواھد داد، چھ کوچک و چھ بزرگخداوند ترسندگان 13

.ما را ترقی خواھد داد، شما و فرزندان شما راشخداوند 14

.ھستید کھ آسمان و زمین را آفریدخداوند شما مبارک 15

.است و امازمین را بھ بنی آدم عطا فرمودخداوند آسمانھا، آسمانھای 16

.روندو نھ آنانی کھ بھ خاموشی فرو میخوانند؛ردگان نیستند کھ یاه را تسبیح میم17

ھللویاه. از اآلن و تا ابداآلبادن ما یاه را متبارک خواھیم خواند، لیک18
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سپاسگذاری برای رھایی

116مزمور 

ع مرا شرا محبت می نمایمخداوند 1 .ده استنیزیرا کھ آواز من و تضرّ

.واھم خوانداو را خفرا داشتھ است، پس مدّت حیات خودزیرا کھ گوش خود را بھ من 2

.تنگی و غم پیدا کردم.کرد و تنگیھای ھاویھ مرا دریافتریسمان ھای موت مرا احاطھ3

"جان مرا رھایی دهخداوند آه ای ". را خواندمخداوند آنگاه نام 4

.رئوف و عادل است و خدای ما رحیم استخداوند 5

.نجات دادذلیل بودم و مرا . ساده دالن را محافظت می کندخداوند 6

.بھ تو احسان نموده استخداوند د، زیرا دای جان من بھ آرامی خود برگر7

.چشمانم را از اشک و پایھایم را از لغزیدنزیرا کھ جان مرا از موت خالصی دادی و8

.بھ حضور خداوند سالک خواھم بود، در زمین زندگان9

.دممن بسیار مستمند ش. ایمان آوردم پس سخن گفتم10

.جمیع آدمیان دروغگوینددر پریشانی خود گفتم کھ 11

ھمھ احسانھایی کھ بھ من نموده است؟ایرا چھ ادا کنم، برخداوند 12

.را خواھم خواندخداوند پیالھ نجات را خواھم گرفت و نام 13

.ادا خواھم کرد، بھ حضور تمامی قوم اوخداوند نذرھای خود را بھ 14

.در نظر وی گرانبھا استخداوند ان موت مقدّس15

.بندھای مرا گشوده ای. کنیز تو ھستمپسرده تو و من بن.ھستممن بنده توخداوند،آه ای 16

.را خواھم خواندخداوند قربانی ھای تشکر نزد تو خواھم گذرانید و نام 17

ادا خواھم کرد، بھ حضور تمامی قوم وی،خداوند نذرھای خود را بھ 18

ھللویاه . رون تو ای اورشلیمدر اندخداوند، ر صحن ھای خانھ د19
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}



تسبیح خداوند

117مزمور 

!او را حمد گوییدای تمامی قبایل.را تسبیح بخوانیدخداوند ای جمیع امّت ھا 1

!ھللویاه. تا ابداآلبادخداوند زیرا کھ رحمت او بر ما عظیم است و راستی 2

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

سرود پیروزی

118مزمور 

.را حمد گویید زیرا کھ نیکوست و رحمت او تا ابداآلباد استخداوند 1

.رحمت او تا ابداآلباد استاسرائیل را بگویند کھ 2

.رحمت او تا ابداآلباد استخاندان ھارون بگویند کھ 3

.رحمت او تا ابداآلباد استبگویند کھ خداوند سندگان تر4

.یاه مرا اجابت فرموده، در جای وسیع آورد. در تنگی یاه را خواندم5

انسان بھ من چھ تواند کرد؟. با من است، پس نخواھم ترسیدخداوند 6

پس من بر نفرت کنندگان خود آرزوی خویش. برایم از مددکاران من استخداوند 7
.را خواھم دید

.از توکل نمودن برآدمیانپناه بردن بھتر استخداوند بھ 8

.پناه بردن بھتر است از توکل نمودن بر امیرانخداوند بھ 9

.ایشان را ھالک خواھم کردخداوند نام لیکن بکردندجمیع امت ھا مرا احاطھ 10

ایشان را ھالک خواھم داوند خنام کردند و دور مرا گرفتند، لیکن بمرا احاطھ 11
.کرد



زیرا کھ بھ نام . مثل زنبورھا مرا احاطھ کردند و مثل آتش خارھا خاموش شدند12
.ایشان را ھالک خواھم کردخداوند 

.مرا اعانت نمودخداوند بر من سخت ھجوم آوردی تا بیفتم، لیکن 13

ت و سرود من استخداوند 14 .و نجات من شده استقوّ

با شجاعت خداوند دست راست .آواز ترنّم و نجات در خیمھ ھای عادالن است15
.عمل می کند
.با شجاعت عمل می کندخداوند دست راست. متعال استخداوند دست راست 16

.نمی میرم بلکھ زیست خواھم کرد و کارھای یاه را ذکر خواھم نمود17

.را بھ موت نسپرده استیاه مرا بھ شدت تنبیھ نموده، لیکن م18

بھ آنھا داخل شده، یاه را حمد خواھم .زه ھای عدالت را برای من بگشاییددروا19
.گفت
.عادالن بدان داخل خواھند شد. این استخداوند دروازه 20

.تو را حمد می گویم زیرا کھ مرا اجابت فرموده و نجات من شده ای21

.ند، ھمان سر زاویھ شده استسنگی را کھ معماران رد کرد22

.شده و در نظر ما عجیب استخداوند این از جانب 23

.در آن وجد و شادی خواھیم نمود. ظاھر کرده استخداوند این است روزی کھ 24

.سعادت عطا فرماخداوند آه ای ! نجات ببخشخداوند آه ای 25

.برکت می دھیمخداوند از خانھ شما را . آیدمیخداوند نام متبارک باد او کھ ب26

ه خدایی است کھ ما را روشن ساختھ است27 ّ ذبیحھ را بھ ریسمانھا بر شاخھای . یھو
.قربانگاه ببندید

.را متعال خواھم خواندخدای من، ت. تراحمد می گویمتو خدای من ھستی تو، پس28

.آلباد استرا حمد گویید زیرا کھ نیکوست و رحمت او تا ابداخداوند 29
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در وصف طریق و شریعت خدا

119مزمور

)لفا(

.سالکندخداوند خوشا بھ حال کامالن طریق کھ بھ شریعت 1

خوشا بھ حال آنانی کھ شھادات او را حفظ می کنند و بھ تمامی دل او را 2
.می طلبند

.می نمایندکج روی نیز نمی کنند و بھ طریق ھای وی سلوک 3

.تو وصایای خود را امر فرموده ای تا آنھا را تماماً نگاه داریم4

.کاش کھ راھھای من مستحکم شود تا فرایض تو را حفظ کنم5

.آنگاه خجل نخواھم شد چون تمام اوامر تو را مدّ نظر خود دارم6

آموختھ تو را بھ راستی دل حمد خواھم گفت چون داوریھای عدالت تو را 7
.شوم

.مرا بالکلیھ ترک منما. فرایض تو را نگاه می دارم8

)ب(

بھ چھ چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ بھ نگاه داشتنش موافق 9
.کالم تو

.مگذار کھ از اوامرتو گمراه شوم. بھ تمامی دل تو را طلبیدم10

.و گناه ورزمکالم تو رادر دل خود مخفی داشتم کھ مبادا بھ ت11

.تو متبارک ھستی فرایض خود را بھ من بیاموزخداوند ای 12

.بھ لب ھای خود بیان کردم تمامی داوری ھای دھان تو را13

.در طریق شھادات تو شادمانم14



کنم و بھ طریق ھای تو م توانگری، در وصایای تو تفکر میھر قسچنانکھ در15
.نگران خواھم بود

.رایض تو لذت می برم، پس کالم تو را فراموش نخواھم کرداز ف16

)ج(

.بھ بنده خود احسان بنما تا زنده شوم و کالم تو را حفظ نمایم17

.تا از شریعت تو چیزھای عجیب بینمچشمان مرا بگشا18

.اوامر خود را از من مخفی مدار. من در زمین غریب ھستم19

.از اشتیاق داوریھای تو در ھر وقتجان من شکستھ می شود20

.متکبران ملعون را توبیخ نمودی، کھ از اوامر تو گمراه می شوند21

.ننگ و رسوایی را از من بگردان، زیرا کھ شھادات تو را حفظ کرده ام22

لیکن بنده تو در فرایض تو . سروران نیز نشستھ، بھ ضدّ من سخن گفتند23
.تفکر می کند

ھادات تو نیز ابتھاج من و مشورت دھندگان من بوده اندش24

)د(

.مرا موافق کالم خود زنده ساز. جان من بھ خاک چسبیده است25

پس فرایض خویش را . راھھای خود را ذکر کردم و مرا اجابت نمودی26
.بھ من بیاموز

طریق وصایای خود را بھ من بفھمان و در کارھای عجیب تو تفکر 27
.واھم نمودخ

.مرا موافق کالم خود برپا بدار. جانم من از حزن گداختھ می شود28

.راه دروغ را از من دور کن و شریعت خود را بھ من عنایت فرما29

.طریق راستی را اختیار کردم و داوریھای تو را پیش خود گذاشتم30



.مرا خجل مسازخداوند ای . بھ شھادات تو چسبیدم31

.در طریق اوامر تو دوان خواھم رفت، وقتی کھ دل مرا وسعت دادی32

)ه(

پس آنھا را تا بھ آخر . طریق فرایض خود را بھ من بیاموزخداوند ای 33
.نگاه خواھم داشت

مرا فھم بده و شریعت تو را نگاه خواھم داشت و آن را بھ تمامی دل 34
.خود حفظ خواھم نمود

.امر خود سالک گردان زیرا کھ در آن رغبت دارممرا در سبیل او35

.دل مرا بھ شھادات خود مایل گردان و نھ بھ سوی طمع36

.چشمانم را از دیدن بطالت برگردان و در طریق خود مرا زنده ساز37

.کالم خود را بر بنده خویش استوار کن، کھ بھ ترس تو سپرده شده است38

ترسم از من دور کن زیرا کھ داوریھای تو نیکو ننگ مرا کھ از آن می39
.است

.بھ حسب عدالت خود مرا زنده ساز. ھان بھ وصایای تو اشتیاق دارم40

)و(

.رحمھای تو بھ من برسد و نجات تو بھ حسب کالم توخداوند ای 41

.تو توکل دارمتا بتوانم مالمت کننده خود را جواب دھم زیرا بر کالم42

دھانم بالکل مگیر زیرا کھ بھ داوریھای تو ازو کالم راستی را 43
.امیدوارم

و شریعت تو را دائماً نگاه خواھم داشت تا ابداآلباد44

.و بھ آزادی راه خواھم رفت زیرا کھ وصایای تو را طلبیده ام45

و در شھادات تو بھ حضور پادشاھان سخن خواھم گفت و خجل نخواھم 46
شد



و از وصایای تو تلذذ خواھم یافت کھ آنھا را دوست می دارم47

و دستھای خود را بھ اوامر تو کھ دوست می دارم بر خواھم افراشت و 48
.درفرایض تو تفکر خواھم نمود

)ز(

.کالم خود را با بنده خویش بھ یاد آور کھ مرا بر آن امیدوار گردانیدی49

.ست زیرا قول تو مرا زنده ساختاین در مصیبتم تسلی من ا50

.متکبّران مرا بسیار استھزا کردند، لیکن از شریعت تو رو نگردانیدم119

داوریھای تو را از قدیم بھ یاد آوردم و خویشتن را تسلی خداوند ای 52
.دادم

حدّت خشم مرا در گرفتھ است، بھ سبب شریرانی کھ شریعت تو را 53
.ترک کرده اند

.رایض تو سرود ھای من گردید، در خانھ غربت منف54

.نام تو را در شب بھ یاد آوردم و شریعت تو را نگاه داشتمخداوند ای 55

.این بھره من گردید، زیرا کھ وصایای تو را نگاه داشتم56

)ح(

.گفتم کھ کالم تورا نگاه خواھم داشت. نصیب من استخداوند 57

بھ حسب کالم خود بر من . تمامی دل خود طلبیدمرضامندی تو را بھ58
.رحم فرما

.در راھھای خود تفکر کردم و پایھای خود رابھ شھادات تو مایل ساختم59

.شتابیدم و درنگ نکردم تا اوامر تو را نگاه دارم60

ریسمانھای شریران مرا احاطھ کرد، لیکن شریعت تو را فراموش 61
.نکردم

.ب برخاستم تا تو را حمد گویم برای داوریھای عدالت تودر نصف ش62



و آنانی را کھ وصایای تو را نگاه گانت را رفیق ھستمدمن ھمھ ترسن63
.می دارند

.فرایض خود را بھ من بیاموز. زمین از رحمت تو پر استخداوند ای 64

)ط(

.موافق کالم خویشخداوند با بنده خود احسان نمودی، ای 65

خردمندی نیکو و معرفت را بھ من بیاموز زیرا کھ بھ اوامر تو ایمان 66
.آوردم

قبل از آنکھ مصیبت را ببینم من گمراه شدم لیکن اآلن کالم تو را نگاه 67
.داشتم

.فرایض خود را بھ من بیاموز. تو نیکو ھستی و نیکویی می کنی68

بھ تمامی دل وصایای تو را نگاه و اما من . متکبّران بر من دروغ بستند69
.داشتم

.و اما من در شریعت تو تلذذ می یابم. دل ایشان مثل پیھ فربھ است70

.مرا نیکو است کھ مصیبت را دیدم، تا فرایض تو رابیاموزم71

.شریعت دھان تو برای من بھتر است از ھزاران طال و نقره72

)ی(

مرا فھیم گردان تا اوامر تو را . ده استدستھای تو مرا ساختھ و آفری73
.بیاموزم

ترسنگان تو چون مرا بینند شادمان گردند زیرا بھ کالمت و امیدوار 74
.ھستم

دانستھ ام کھ داوریھای تو عدل است و بر حقّ مرا مصیبت خداوند ای 75
.داده ای

.شپس رحمت تو برای تسلی من بشود، موافق کالم تو با بنده خوی76



رحمت ھای تو بھ من برسد تا زنده شوم زیرا کھ شریعت تو تلذذ من 77
.است

و اما من در . متکبّران خجل شوند زیرا بھ دروغ مرا اذیّت رسانیدند78
.وصایای تو تفکر می کنم

.ترسنگان تو بھ من رجوع کنند و آنانی کھ شھادات تو را می دانند79

.ل شود، تا خجل نشومدل من در فرایض تو کام80

)ک(

.لیکن بھ کالم تو امیدوار ھستم. جان من برای نجات تو کاھیده می شود81

چشمان من برای کالمت تار گردیده است و می گویم کی مرا تسلی 82
.خواھی داد

لیکن فرایض تو را فراموش . زیرا کھ مثل مشک در دود گردیده ام83
.نکرده ام

ھای بنده تو؟ و کی بر جفا کنندگانم داوری خواھی نمود؟چند است روز84

.متکبّران برا ی من حفره ھا زدند زیرا کھ موافق شریعت تو نیستند85

.پس مرا امداد فرما. بر من ناحق جفا کردند. تمامی اوامر تو امین است86

اما من وصایای تو را ترک. نزدیک بود کھ مرا از زمین نابود سازند87
.نکردم

.بھ سبب رحمت خود مرا زنده ساز تا شھادات دھان تو را نگاه دارم88

)ل(

. کالم تو تا ابداآلباد در آسمانھا پایدار استخداوند ای 89

.زمین را آفریده ای و پایدار می ماند. امانت تو نسال بعد نسل است90

.تو ھستندهھمھ بندبرای داوریھای تو تا امروز ایستاده اند زیرا کھ91

.اگر شریعت تو تلذذ من نمی بود، ھرآینھ در مذلت خود ھالک می شدم92



وصایای تو را تا بھ ابد فراموش نخواھم کرد زیرا بھ آنھا مرا زنده 93
.ساختھ ای

.من از آن تو ھستم مرا نجات ده زیرا کھ وصایای تو را طلبیدم94

لیکن در شھادات . ھالک کنندشیدند تا مراشریران برای من انتظار ک95
.تو تأمل می کنم

.برای ھر کمالی انتھایی دیدم، لیک حکم تو بی نھایت وسیع است96

)م(

.شریعت تو را چقدر دوست می دارم، تمامی روز تفکر من است97

اوامر تو مرا از دشمنانم حکیم تر ساختھ است زیرا کھ ھمیشھ نزد من 98
.دمی باش

.از جمیع معلمان خود فھیم تر شدم زیرا کھ شھادات تو تفکر من است99

.از مشایخ خردمندتر شدم زیرا کھ وصایای تو را نگاه داشتم100

پایھای خود را از ھر راه بد نگاه داشتم تا آن کھ کالم تو را حفظ کنم101

.تعلیم دادیاز داوریھای تو رو بر نگردانیدم، زیرا کھ تو مرا 102

.کالم تو بھ مذاق من چھ شیرین است و بھ دھانم از عسل شیرین تر103

بنابراین ھر راه دروغ را . ای تو فطانت را تحصیل کردماز وصای104
.مکروه می دارم

)ن(

.راھھای من نور استایم تو برای پایھای من چراغ، و برکال105

نمود کھ داوریھای عدالت تو را نگاه قسم خوردم و آن را وفا خواھم 106
.خواھم داشت

!موافق کالم خود مرا زنده سازخداوند،ای . بسیار ذلیل شده ام107



عی دھان مرا منظور فرما و داوریھای خود را خداوند ای 108 ھدایای تبرُ
.بھ من بیاموز

لیکن شریعت تو را فراموش جان من ھمیشھ در کف من است، 109
.کنمنمی

.شریران برای من دام گذاشتھ اند، اما از وصایای تو گمراه نشدم110

مانی دل اداث خود ساختھ ام زیرا کھ آنھا ششھادات تو را تا بھ ابد میر111
.من است

دل خود را برای بجا آوردن فرایض تو مایل ساختم، تا ابداآلباد و تا 112
.نھایت

)س(

.دارممیتھ ام، لیکن شریعت تو را دوست داشمردمان دو رو را مکروه113

.بھ کالم تو انتظار می کشم. ستر وسپر من تو ھستی114

و اوامر خدای خویش را نگاه خواھم ! ای بدکاران ، ازمن دور شوید115
.داشت

مرا بھ حسب کالم خود تأیید کن تا زنده شوم و از امید خود خجل 116
.نگردم

.ن تا رستگار گردم و بر فرایض تو دائماً نظر نمایممرا تقویّت ک117

ھمھ کسانی را کھ از فرایض تو گمراه شده اند، حقیر شمرده ای زیرا 118
.کھ مکر ایشان دروغ است

بنابراین شھادات تو . جمیع شریران زمین را مثل دُرد ھالک می کنی119
.را دوست می دارم

.تھ است و از داوریھای تو ترسیدمموی بدن من از خوف تو برخاس120



)ع(

.مرا بھ ظلم کنندگانم تسلیم منما. داد و عدالت را بھ جا آوردم121

.برای سعادت بنده خود ضامن شو تا متکبّران بر من ظلم نکنند122

.چشمانم برای نجات تو تار شده است و برای کالم عدالت تو123

ـتت عمل نما و فرایض خود را بھ من نیبا بنده خویش موافق رحما124
.بیاموز

.مرا فھیم گردان تا شھادات تو را دانستھ باشم. من بنده تو ھستم125

.عمل کند زیرا کھ شریعت تو را باطل نموده اندخداوند وقت است کھ 126

.دوست می دارم، زیادتر از طال و زر خالصاوامر تو رابنابراین127

ھمھ وصایای تو را در ھر چیز راست می دانم و ھر راه ینبنابرا128
.دروغ را مکروه می دارم

)ف(

.ازین سبب جان من آنھا را نگاه می دارد. شھادات تو عجیب است129

.کشف کالم تو نور می بخشد و ساده دالن را فھیم می گرداند130

اق وصایای تو دھان خود را نیکو باز کرده، نفس زدم زیرا کھ مشت131
.بودم

م فرما، بر حسب عادت تو بھ آنانی کھ نام تو را 132 َ بر من نظر کن و کر
.دوست می دارند

خودت پایدار ساز، تا ھیچ بدی بر من تسلط قدم ھای مرا در کالم133
.نیابد

.مرا از ظلم انسان خالصی ده، تا وصایای تو را نگاه دارم134

نده خود روشن ساز، و فرایض خود را بھ من روی خود را بر ب135
.بیاموز



شریعت تو را نگاه نھرھای آب از چشمانم جاری است زیرا کھ 136
.دارندنمی

)ص(

.تو عادل ھستی و داوریھای تو راست استخداوند ای 137

.شھادات خود را بھ راستی امر فرمودی و بھ امانت الی نھایت138

ک کرده است زیرا کھ دشمنان من کالم تو را غیرت من مرا ھال139
.فراموش کرده اند

.کالم تو بی نھایت مصفی است و بنده تو آن را دوست می دارد140

.من کوچک و حقیر ھستم، اما وصایای تو را فراموش نکردم141

.عدالت تو عدل است تا ابداآلباد و شریعت تو راست است142

.در گرفتھ است، اما اوامر تو تلذذ من استتنگی و ضیق مرا 143

.مرا فھیم گردان تا زنده شوم. شھادات تو عادل است تا ابداآلباد144

)ق(

مرا جواب ده تا فرایض تو را نگاه خداوند ای . بھ تمامی دل خوانده ام145
.دارم

و شھادات تو را نگاه خواھم . تو را خوانده ام، پس مرا نجات ده146
.تداش

.و کالم تو را انتظار کشیدملوع فجر سبقت جستھ، استغاثھ کردمبر ط147

.چشمانم بر پاسھای شب سبقت جست، تا در کالم تو تفکر بنمایم148

موافق داوریھای خود خداوند ای . بھ حسب رحمت خود آواز مرا بشنو149
.مرا زنده ساز

ک می آیند، و از شریعت تو آنانی کھ در پی خباثت می روند، نزدی150
.دور می باشند



.تو نزدیک ھستی و جمیع اوامر تو راست استخداوند ای 151

شھادات تو را از زمان پیش دانستھ ام کھ آنھا را بنیان کرده ای تا 152
.ابداآلباد

)ر(

بر مذلت من نظر کن و مرا خالصی ده زیرا کھ شریعت تو را 153
.فراموش نکرده ام

در دعوای من دادرسی فرموده، مرا نجات ده و بھ حسب کالم خویش 154
.مرا زنده ساز

.نجات از شریران دور است زیرا کھ فرایض تو را نمی طلبند155

بھ حسب داوریھای خود مرا . رحمت ھای تو بسیار استخداوند، ای156
.زنده ساز

شھادات تو رو اما از. جفا کنندگان و خصمان من بسیارند157
.برنگردانیدم

.خیانت کاران را دیدم و مکروه داشتم زیرا کالم تو را نگاه نمی دارند158

بھ حسب رحمت خداوندای . ببین کھ وصایای تو را دوست می دارم159
.خود مرا زنده ساز

.جملھ کالم تو راستی است و تمامی داوری عدالت تو تا ابداآلباد است160

)ش(

اما دل من از کالم تو ترسان . سروران بی جھت بر من جفا کردند161
.است

من در کالم تو شادمان ھستم، مثل کسی کھ غنیمت وافر پیدا نموده 162
.باشد

.اما شریعت تو رادوست می دارم. از دروغ کراھت و نفرت دارم163

.ی عدالت تورا ھفت مرتبھ تسبیح می خوانم، برای داوریھاھر روز ت164



آنانی را کھ شریعت تو را دوست می دارند، سالمتی عظیم است و 165
.ھیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواھد شد

.برای نجات تو امیدوار ھستم و اوامر تو را بجا می آورمخداوند، ای 166

را بی نھایت دوست جان من شھادات تو را نگاه داشتھ است و آنھا167
.دارممی

وصایا و شھادات تو را نگاه داشتھ ام زیرا کھ تمام طریق ھای من در 168
.مدّ نظر تو است

)ت(

بھ حسب کالم خود مرا فھیم . فریاد من بھ حضور تو برسدخداوند،ای 169
.گردان

.بھ حسب کالم خود مرا خالصی ده. مناجات من بھ حضور تو برسد170

.زیرا فرایض خود را بھ من آموختھ ایرا جاری کند لبھای من حمد تو171

.زبان من کالم تو را بسراید زیرا کھ تمام اوامر تو عدل است172

.دست تو برای اعانت من بشود زیرا کھ وصایای تو را برگزیده ام173

.برای نجات تو مشتاق بوده ام و شریعت تو تلذذ من استخداوند ای 174

.را تسبیح بخواند و داوریھا تو معاون من باشدجان من زنده شود تا تو175

بنده خود را طلب نما، زیرا کھ اوامر . مثل گوسندِ گم شده، آواره گشتم176
.تو را فراموش نکردم

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



دعا در تنگی

120مزمور
سرود درجات

.در تنگی خود فریاد کردم و مرا اجابت فرمودخداوند نزد 1

.جان مرا خالصی ده از لب دروغ و از زبان حیلھ گرخداوند ای 2

چھ چیز بھ تو داده شود و چھ چیز بر تو افزوده گردد، ای زبان حیلھ گر؟3

!تیرھای تیز جبّاران با اخگرھای طاق4

.و در خیمھ ھای قیدار ساکن شده اموای بر من کھ در ماشک مأوا گزیده ام 5

.د سکونت جان من با کسی کھ سالمتی را دشمن می داردچھ طویل ش6

لیکن چون سخن می گویم، ایشان آماده جنگ .من از اھل سالمتی ھستم7
.می باشند

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



اعانت الھی

121مزمور
سرود درجات

چشمان خود را بھ سوی کوھھا بر می افرازم، کھ از آنجا اعانت من می 1
. یدآ

.است، کھ آسمان و زمین را آفریدخداوند اعانت من از جانب 2

او کھ حافظ توست نخواھد . او نخواھد گذاشت کھ پای تو لغزش خورد3
.خوابید

.اینک او کھ حافظ اسرائیل است، نمی خوابد و بھ خواب نمی رود4

.بھ دست راستت سایھ توستخداوند . حافظ تو می باشدخداوند 5

.آفتاب در روز بھ تو اذیت نخواھد رسانید و نھ ماھتاب در شب6

.او جان تو را حفظ خواھد کرد. تو را از ھر بدی نگاه می داردخداوند 7

.خروج و دخولت را نگاه خواھد داشت، از اآلن تا ابداآلبادخداوند 8

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



در وصف اورشلیم

122مزمور 
ات از داودسرود درج

».برویمخداوند بھ خانھ « :شادمان می شدم چون بھ من می گفتند1

!پایھای ما خواھد ایستاد، بھ اندرون دروازه ھای تو، ای اورشلیم2

ای اورشلیم کھ بنا شده ای مثل شھری کھ تماماً با ھم پیوستھ باشد،3

ا شھادت باشد برای کھ بدانجا اسباط باال می روند، یعنی اسباط یاه، ت4
ه را تسبیح بخوانند ّ .اسرائیل و تا نام یھو

زیرا کھ در آنجا کرسیھای داوری بر پا شده است، یعنی کرسیھای خاندان 5
.داود

آنانی کھ تو را دوست می دارند . برای سالمتی اورشلیم مسألت کنید6
.خجستھ حال خواھندشد

.ت در قصرھای توسالمتی در باره ھای تو باشد، و رفاھیّ 7

.بھ خاطر برادران و یاران خویش، می گویم کھ سالمتی بر تو باد8

ه خدای ما، سعادت تو را خواھم طلبید9 ّ .بھ خاطر خانھ یھو

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



طلب کرم

123مزمور
سرود درجات

.موده ایبھ سوی تو چشمان خود را برمی افرازم، ای کھ بر آسمانھا جلوس فر1

اینک مثل چشمان غالمان بھ سوی آقایان خود، و مثل چشمان کنیزی بھ سوی 2
ه خدای ماست تا بر ما کرم بفرماید ّ .خاتون خویش، ھمچنان چشمان ما بھ سوی یھو

.بر ما کرم فرما، بر ما کرم فرما زیرا چھ بسیار از اھانت پر شده ایمخداوند ای 3

.رانای مُستـَریحان و اھانت متکبر شده است، از استھزچھ بسیار جان ما پ4

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

اعانت از جانب خدا

124مزمور
سرود درجات از داود

.با ما نمی بود، اسرائیل اآلن بگویدخداوند اگر 1

با ما نمی بود، وقتی کھ آدمیان با ما مقاومت نمودند،خداوند اگر 2

.ما افروختھ بودفرو می بردند، چون خشم ایشان برینھ ما را زنده آنگاه ھر آ3

.آنگاه آبھا ما را غرق می کرد و نھرھا بر جان ما می گذشت4

.آنگاه آبھای پر زور، از جان ما می گذشت5

.کھ ما را شکار برای دندانھای ایشان نساختخداوند متبارک باد 6

.ما خالصی یافتیمدام گسستھ شد و.یّادان خالص شددام صما مثل مرغ ازجان7

ه است، کھ آسمان و زمین را آفرید8 ّ .اعانت ما بھ نام یھو

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



متوکالن خدا جنبش نخواھند خورد

125مزمور
سرود درجات

توکل دارند، مثل کوه صھیون اند کھ جنبش نمی خورد و پایدار خداوند آنانی کھ بر 1
.است تا ابداآلباد

.گرداگرد قوم خود، از اآلن تا ابداآلباد استخداوند و کوھھا گرداگرد اورشلیم است2

زیرا کھ عصای شریران بر نصیب عادالن قرار نخواھد گرفت، مبادا عادالن 3
.دست خود را بھ گناه دراز کنند

.می باشندبھ صالحان احسان فرما و بھ آنانی کھ راست دل خداوند ای 4

ایشان را با بدکاران خداوند و اما آنانی کھ بھ راھھای کج خود مایل می باشند، 5
.سالمتی بر اسرائیل باد. رھبری خواھد نمود

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

بازآوردن اسیران صھیون

126مزمور
سرود درجات

.دیماسیران صھیون را باز آورد، مثل خواب بینندگان شخداوند چون 1

« :آنگاه در میان امّت ھا گفتند. آنگاه دھان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنّم2
».با ایشان کارھای عظیم کرده استخداوند 

.برای ما کارھای عظیم کرده است کھ از آنھا شادمان ھستیمخداوند 3
.اسیران ما را باز آور، مثل نھرھا در جنوبخداوند ای 4

.کھ با اشکھا می کارند، با ترنّم درو خواھند نمودآنانی 5

آنکھ با گریھ بیرون می رود و تخم برای زراعت می برد، ھرآینھ با ترنّم خواھد 6
.برگشت و بافھ ھای خویش را خواھد آورد

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



اعتماد بر خدا

127مزمور 
سرود درجات ا ز سلیمان

شھر خداوند اگر .بنا نکند، بنّایانش زحمت بی فایده می کشندخانھ را خداوند اگر 1
.ی فایده پاسبانی می کنندیا پاسبانی نکند، پاسبانان ر

بی فایده است کھ شما صبح زود برمی خیزید و شب دیر می خوابید و نان مشقـّت 2
.ھمچنان محبوبان خویش را خواب می بخشد. را می خورید

م، اجرتی از اوستخداوند ز جانب اینک پسران میراث ا3 حِ َ .می باشند و ثمره ر

.مثل تیرھا در دست مرد زورآور، ھمچنان ھستند پسران جوانی4

خجل نخواھند شد بلکھ . خوشابحال کسی کھ ترکش خود را از ایشان پر کرده است5
.با دشمنان در دروازه سخن خواھند راند

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

ندگان خداخوشابحال ترس

128مزمور
سرود درجات

.باشندمیھای او سالک می ترسد و بر طریقخداوند خوشابحال ھر کھ از 1

.خوشابحال تو و سعادت با تو خواھد بود. عمل دستھای خود را خواھی خورد2

زن تو مثل مو بارآور بھ اطراف خانھ تو خواھد بود و پسرانت مثل نھالھای 3
.د سفره توزیتون، گرداگر

.می ترسدخداوند اینک ھمچنین مبارک خواھد بود کسی کھ از 4

تو را از صھیون برکت خواھد داد، و در تمام ایّام عمرت سعادت اورشلیم خداوند 5
.را خواھی دید

.سالمتی بر اسرائیل باد. پسران پسران خود راخواھی دید6

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



رھایی از شریران

129مزمور
سرود درجات

؛یل اآلن بگویداسرائ. ت رسانیدندچھ بسیار از طفولیّتم مرا اذیّ 1

.ب نیامدندلیکن بر من غال. اذیّت رسانیدندچھ بسیار از طفولیّتم مرا2

.کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارھای خود را دراز نمودندشیار3

.ھای شریران را گسیختعادل است و بندخداوند اما 4

.خجل و برگردانیده شوند ھمھ کسانی کھ از صھیون نفرت دارند5

.می خشکد،را بچینندنر پشت بامھا باشند کھ پیش از آنکھ آمثل گیاه ب6

.کھ درونده دست خود را از آن پر نمی کند و نھ دستھ بند آغوش خود را7

خداوند شما رابھ نام . بر شما بادخداوند و راھگذران نمی گویند برکت 8
.مبارک می خوانیم

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



انتظار برای خدا

130مزمور
سرود درجات

.از عمقھا نزد تو فریاد برآوردمخداوند ای 1

ع من ملتفت شودای خداوند2 .آواز مرا بشنو و گوشھای تو بھ آواز تضرّ

حضور تو بایستد؟نظر آوری، کیست ای خداوند کھ برا بھای یاه، اگر گناھان3

.لیکن مغفرت نزد توست تا از تو بترسند4

.جان من منتظر است و بھ کالم او امیدوارم. ھستمخداوند منتظر 5

.منتظران صبحاست، زیاده ازمنتظران صبح؛ بلی زیاده ازخداوندمن منتظرجان6

است و خداوند شند زیرا کھ رحمت نزد امیدوار باخداوند اسرائیل برای 7
.نزد اوست نجات فراوان

.و او اسرائیل را فدیھ خواھد داد، از جمیع گناھان وی8

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

فروتنی در مقابل خدا

131مزمور
سرود درجات از داود

دل من متکبّر نیست و نھ چشمانم برافراشتھ و خویشتن را بھ خداوند، ای 1
.ھای بزرگ مشغول نساختم، و نھ بھ کارھایی کھ از عقل من بعید استکار

بلکھ جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچھ ای از شیر بازداشتھ 2
.جانم درمن بود، مثل بچھ از شیر بازداشتھ شده. شده، نزد مادر خود

.امیدوار باشند، از اآلن و تا ابداآلبادخداوند اسرائیل بر 3

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



در وصف ھیکل

132مزمور
سرود درجات

.برای داود بھ یاد آور، ھمھ مذلتھای او راخداوند ای 1

و برای قادر مطلق یعقوب نذر نمودردقسم خوخداوند چگونھ برای 2

و بر بستر تختخواب خود برنخواھم آمد،کھ بخیمھ خانھ خود ھرگزداخل نخواھم شد3

و نھ پینکی بھ مژگان خویش،بھ چشمان خود نخواھم دادخواب 4
.پیدا کنم و مسکنی برای قادر مطلق یعقوبخداوند تا مکانی برای 5

.اینک ذکر آن رادر افراتھ شنیدیم و آن را در صحرای یعاریم یافتیم6

.بھ مسکن ھای او داخل شویم و نزد قدمگاه وی پرستش نماییم7

ت توبھخداوند ای 8 .آرامگاه خود برخیز و بیا، تو و تابوت قوّ

.کاھنان تو بھ عدالت ملبّس شوند و مقـّدسانت ترنّم نمایند9

.بھ خاطر بنده خود داود، روی مسیح خود را برمگردان10

ثمره « : برای داود بھ راستی قسم خورد و از آن برنخواھد گشت کھخداوند 11
لب تو بر تخت تو خواھم  .گذاشتصُ

اگر پسران تو عھد مرا نگاه دارند و شھاداتم را کھ بدیشان می آموزم، پسران 12
».ایشان نیز بر کرسی تو تا بھ ابد خواھند نشست

.برای مسکن خویش مرغوب فرمودهآنرابرگزیده است ورازیرا کھ خداوند صھیون13

.این رغبت دارمواھم بود زیرادراینجا ساکن خ. باداین است آرامگاه من تا ابداآل14

و فقیرانش را بھ نان سیر خواھم ساخت،آن را ھرآینھ برکت خواھم دادآذوقھ15
.مقدّسانش ھرآینھ ترنّم خواھند نمودوو کاھنانش را بھ نجات ملبّس خواھم ساخت 16

.ختآماده خواھم سانجا شاخ داودراخواھم رویانید وچراغی برای مسیح خوددر آ17

.تاج او بر وی شکوفھ خواھد آوردرا بخجالت ملبّس خواھم ساخت ودشمنان او18

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



در وصف یکدلی

133مزمور
سرود درجات از داود

اینک چھ خوش و چھ دلپسند است کھ برادران بھ یکدلی با ھم ساکن 1
.شوند

می آید، یعنی بھ ریش مثل روغن نیکو بر سر است کھ بھ ریش فرود2
.ھارون کھ بھ دامن ردایش فرود می آید

زیرا کھ . و مثل شبنم حرمون است کھ بر کوھھای صھیون فرود می آید3
.برکت خود را فرموده است یعنی حیات را تا ابداآلبادخداوند در آنجا 

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

تمجید خدا

134مزمور
سرود درجات

کھ شبانگاه در خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان اوند خدھان 11
.می ایستیدخداوند خانھ 

.را متبارک خوانیدخداوند دستھای خود را بھ قدس برافرازید، و 12

.کھ آسمان و زمین را آفرید، تو را از صھیون برکت خواھد دادخداوند 13

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



تسبیح خداوند

351مزمور 

.تسبیح بخوانیدخداوند ای بندگان .را تسبیح بخوانیدخداوند ھللویاه، نام 1

.می ایستید، در صحن ھای خانھ خدای ماخداوند ای شما کھ در خانھ 1

.نام او را بسرایید زیرا کھ دلپسند است.نیکو استخداوند ھللویاه، زیرا 3

رگزید، و اسرائیل را بھ جھت یعقوب را برای خود بخداوند زیرا کھ 4
ّ خویش .ملکِ خاص

بزرگ است و خداوند ما برتر است از جمیع خداوند دانم کھ زیرا می5
.خدایان

خواست آن را کرد، در آسمان و در زمین و در دریا و خداوند ھر آنچھ 6
ھ ھا .در ھمھ لجّ

د و برقھا را برای ب7 َ ر َ اران می سازد و ابرھا را از اقصای زمین بر می آو
.بادھا را از مخزنھای خویش بیرون می آورد

.کھ نخست زادگان مصر را کشت، ھم از انسان ھم از بھایم8

آیات و معجزات را در وسط تو ای مصر فرستاد، بر فرعون و بر جمیع 9
.بندگان وی

.کھ امّت ھای بسیار را زد و پادشاھان عظیم را کشت10

.ه اموریان و عوج پادشاه باشان و جمیع ممالک کنعان راسیحون پادشا11

.و زمین ایشان را بھ میراث داد، یعنی بھ میراث قوم خود اسرائیل12

یادگاری توست تا جمیع خداوند، نام توست تا ابداآلباد؛ و ای خداوند، ای 13
.طبقات



خویش شفقت ر بندگان قوم خود را داوری خواھد نمود و بخداوند زیرا 14
.خواھد فرمود

.بتھای امّت ھا طال و نقره می باشند، عمل دستھای انسان15

.دھنھا دارند وسخن نمی گویند؛ چشمان دارند و نمی بینند16

.گوشھا دارند و نمی شنوند بلکھ در دھان ایشان ھیچ نَفـَس نیست17

.ا توکل داردسازندگان آنھا مثل آنھا می باشند و ھر کھ بر آنھ18

را متبارک خوانید، ای خاندان ھارون، خداوند ای خاندان اسرائیل، 19
.را متبارک خوانیدخداوند 

خداوند، ای ترسندگان . را متبارک خوانیدخداوند ای خاندان الوی، 20
.را متبارک خوانیدخداوند 

.یاهھللو. از صھیون متبارک باد، کھ در اورشلیم ساکن استخداوند 21

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



سرود سپاسگزاری

136مزمور

.را حمد گویید زیرا کھ نیکو است و رحمت او تا ابداآلباد استخداوند 1

.و تا ابداآلباد استاخدای خدایان را حمد گویید، زیرا کھ رحمت 2

ّ االرباب را حمد گویید، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است3 .رب

نھا کارھای عجیب عظیم می کند، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد او کھ ت4
.است

.او را کھ آسمانھا را بھ حکمت آفرید، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است5

.او را کھ زمین را بر آبھا گسترانید، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است6

.تا ابداآلباد استزیرا کھ رحمت او ،او را کھ نیّرھا بزرگ آفرید7

.آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است8

.ماه و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است9

کھ مصر را در نخست زادگانش زد، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد 10
.است

ن آورد، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد و اسرائیل را از میان ایشان بیرو11
.است

.با دست قویّ و بازوی دراز، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است12

او را کھ بحر قلزم را بھ دو بھره تقسیم کرد، زیرا کھ رحمت او تا 13
.ابداآلباد است

.استو اسرائیل را از میان آن گذرانید، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد 14



و فرعون و لشکر او را در بحر قلزم انداخت، زیرا کھ رحمت او تا 15
.ابداآلباد است

او را کھ قوم خویش را در صحرا رھبری نمود، زیرا کھ رحمت او تا 16
.ابداآلباد است

.او را کھ پادشاھان بزرگ را زد، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است17

ر18 .را کشت، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد استو پادشاھان ناموَ

.سیحون پادشاه اموریان را، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است19

.و عوج پادشاه باشان را، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است20

.را بھ ارثیّت داد، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد استایشانو زمین 21

.ت بنده خویش اسرائیل، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد استیعنی بھ ارثیّ 22

.اد آورد، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد استیو ما را در مذلت ما بھ 23

.و ما را از دشمنان ما رھایی داد، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است24

.اد استکھ ھمھ بشر را روزی می دھد، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلب25

.خدای آسمانھا را حمد گویید، زیرا کھ رحمت او تا ابداآلباد است26
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سرود تبعید یون

137مزمور

نزد نھرھای بابل آنجا نشستیم و گریھ نیز کردیم، چون صھیون را بھ یاد 1
.آوردیم

.بودبربطھای خود را آویختیم بر درختان بید کھ درمیان آنھا 2

زیرا آنانی کھ ما را بھ اسیر برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند؛ و 3
یکی از سرودھای کھ ) خواستند(آنانی کھ ما را تاراج کرده بودند، شادمانی 

.صھیون را برای ما بسرایید

را، در زمین بیگانھ بخوانیم؟خداوندچگونھ سرود 4

.وش کنم، آنگاه دست راست من فراموش کنداگر تو را ای اورشلیم فرام5

اگر تو را بھ یاد نیاورم، آنگاه زبانم بھ کامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر 6
.ھمھ شادمانی خود ترجیح ندھم

منھدم روز اورشلیم را برای بنی ادوم بھ یاد آور، کھ گفتندخداوند،ای 7
.سازید، تا بنیادش منھدم سازید

بابل کھ خراب خواھی شد، خوشابحال آنکھ بھ تو جزا دھد ای دختر8
.نانکھ تو بھ ما جزا دادیچ

.خوشابحال آنکھ اطفال تو را بگیرد و ایشان را بھ صخره ھا بزند9
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سرود حمد

138مزمور
داودمزمور

بھ حضور خدایان تو را حمد . را بھ تمامی دل خود حمد خواھم گفتت1
.خواھم گفت

بھ سوی ھیکل قدس تو عبادت خواھم کرد و نام تو را حمد خواھم گفت، 2
زیرا کالم خویش را بر تمام اسم خود تمجید . بھ سبب رحمت و راستی تو

.نموده ای

ت در جانم . در روزی کھ تو را خواندم مرا اجابت فرمودی3 و مرا با قوّ
.شجاع ساختی

ھان جھان تو را حمد خواھند گفت، چون کالم دھان تمام پادشاخداوند،ای 4
.تو را بشنوند

عظیم خداوندرا خواھند سرایید، زیرا ک جالل خداوندو طریق ھای 5
.است

و اما . متعال است، لیکن بر فروتنان نظر می کندخداوندزیرا کھ 6
.متکبّران را از دور می شناسد

دست خودرا . مرا زنده خواھی کرداگر چھ در میان تنگی راه می روم،7
.بر خشم دشمنانم دراز می کنی و دست راستت مرا نجات خواھد داد

رحمت تو تا ابداآلباد خداوند،ای . کار مرابھ کمال خواھد رسانیدخداوند8
.خویش را ترک منماکارھای دست. است
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حکمت و علم خدا

139مزمور
داودمزمور. برای ساالر مغنیان

.مرا آزموده و شناختھ ایخداوند ای 1

.تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و فکرھای مرا از دور فھمیده ای2

.راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای و ھمھ طریق ھای مرا دانستھ ای3

آن را تماماً خداوندزیرا کھ سخنی بر زبان ن نیست، جز اینکھ تو ای 4
.یدانستھ ا

.عقب و از پیش مرا احاطھ کرده ای و دست خویش را بر من نھاده ایاز5

و بلند است کھ بدان نمی توانم . این گونھ معرفت برایم زیاده عجیب است6
.رسید

و از حضور تو کجا بگریزم؟از روح تو کجا بروم7

بگسترانم و اگر در ھاویھ بستر! اگر بھ آسمان صعود کنم، تو آنجا ھستی8
!اینک تو آنجا ھستی

اگر بالھای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم،9

در آنجا نیز دست تو مرا رھبری خواھد نمود ودست راست تو مرا 10
.خواھد گرفت

کھ در حال شب گرداگرد » .یقیناً تاریکی مرا خواھد پوشانید« :و گفتم11
.من روشنایی گردید

نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی 12
.تاریکی و روشنایی یکی است

.در رحم مادرم نقش بستیازیرا کھ تو بر دل من مالک ھستی؛ مر13



ھیب و عجیب ساختھ شده ام14 . تو را حمد خواھم گفت زیرا کھ بھ طور مَ
.کارھای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند

ستخوانھایم از تو پنھان نبود وقتی کھ در نھان ساختھ می شدم و در ا15
.اسفل زمین نقشبندی می گشتم

چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو ھمھ اعضای من نوشتھ 16
.شده، در روزھایی کھ ساختھ می شد، وقتی کھ یکی از آنھا وجود نداشت

می است و جملھ آنھا چھ عظیم تو نزد من چھ قدر گراای خدا، فکرھای17
!است

وقتی کھ بیدار می شوم ھنوز . اگر آنھا را بشمارم، از ریگ زیاده است18
.نزد تو حاضر ھستم

پس ای مردمان خون ریز از من . یقیناً ای خدا شریران را خواھی کشت19
.دور شوید

را بھ باطل زیرا سخنان مکرآمیز درباره تو می گویند و دشمنانت نام تو 20
.می برند

آیا نقرت نمی دارم از آنانی کھ تو را نفرت می دارند، و آیا خداوندای 21
مخالفان تو را مکروه نمی شمارم؟

ایشان را دشمنان خویشتن . دارمایشان رابھ نفرت تام نفرت می 22
.شمارممی

مرا مرا بیازما و فکرھای . ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس23
بدان،

و مرا بھ طریق جاودانی ھدایت ببین کھ آیا در من راه فساد استو24
.فرما
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دعای حفاظت

140مزمور
داودمزمور. برای ساالر مغنیان

.محفوظ فرمام مرامرد شریر رھایی ده و از مرد ظالمرا ازخداوندای 1

نند و تمامی روز برای جنگ جمع ککھ در دلھای خود در شرارت تفکر می 2
.شوندمی

ساله.نند و زھر افعی زیر لب ایشان استدندانھای خود را مثل مار تیز می ک3

م مرا محافظت فرما کھ تدبیر ز دست شریر نگاه دار، از مرد ظالمرا اخداوندای 4
.می کنند تا پایھای مرا بلغزانند

رده، و کمندھا سر راه گستبمنھا پنھان کرده و دامتکبّران برای من تلھ و ریسما5
ساله.برای من نھاده اند

ع مرا بشنوخداوند،ای . تو خدای من ھستی« :گفتمخداوندبھ 6 »!آواز تضرّ

ت نجات من ھستی، تو سر مرا در روز جنگ پوشانیده ای7 ه خداوند کھ قوّ ّ .ای یھو

نجام مرسانبر میاور و تدابیر ایشان را بھ اآرزوھای شریر را برایشخداوند،ای 8
ساله.مبادا سرافراشتھ شوند

خواھد راآنھاکنند، شرارتِ لبھای ایشاناطھ میاما سرھای آنانی کھ مرا احو9
.پوشانید

ایشان را در آتش خواھند انداخت .سوزنده را بر ایشان خواھند ریختاخگرھای10
.اھند برخاستو در ژرفیھا کھ دیگر نخو

مرد ظالم را شرارت صید خواھد کرد تا . گو در زمین پایدار نخواھد شدمرد بد11
.او را ھالک کند

.دادرسی فقیر را خواھد کرد و داوری مسکینان را خواھد نمودخداونددانم کھ می12

.د شدراحمد خواھند گفت و راستان بھ حضور تو ساکن خواھنھرآینھ عادالن نام ت13
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درخواست کمک

141مزمور
داودمزمور

را بخوانم آواز مرا و چون تنزد من بشتاب. را می خوانمتخداوند ای 1
.بشنو

دعای من بھ حضور تو مثل بخور آراستھ شود، و برافراشتن دستھایم، 2
.مثل ھدیھ شام

.لبھایم را نگاه داربر دھان من نگاھبانی فرما و درخداوند،ای 3

د مایل مگردان تا مرتکب اعمال زشت با مردان بدکار بدل مرا بھ عمل 4
.و از چیزھای لذیذ ایشان نخورم. نشوم

مرد عادل مرا بزند و لطف خواھد بود، و مرا تأدیب نماید و روغن برای 5
یشان و سر من آن را ابا نخواھد نمود زیرا کھ در بدیھای ا! سر خواھد بود

.نیز دعای من دایم خواھد بود

چون داوران ایشان از سر صخره ھا انداختھ شوند، آنگاه سخنان مرا 6
.خواھند شنید زیرا کھ شیرین است

مثل کسی کھ زمین را فالحت و شیار بکند، استخوانھای ما بر سر قبرھا 7
.پراکنده می شود

. و بر تو توکل دارم. وستزیرا کھ ای یھوه خداوند، چشمان من بسوی ت8
!پس جان مرا تلف منما

.مرا از دامی کھ برای من نھاده اند نگاه دار و از کمند ھای گناھکاران9

.شریران بھ دامھای خود بیفتند ومن بسالمتی در بگذرم10
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دعا در تنگی

142مزمور 

قصیده داود و دعا وقتیکھ در مغاره بود

خداوندبھ آواز خود نزد . فریاد برمی آورمخداوندھ آواز خود نزد ب1
ع می نمایم .تضرّ

تنگی ھای خود را نزد او بیان . نالھ خود را در حضور او خواھم ریخت2
.خواھم کرد

. یاپس تو طریق مرا دانستھ . وقتی کھ روح من در من مدھوش می شود3
.کرده انددام برای من پنھان در راھی کھ می روم 

ملجا برای . بھ طرف راست بنگر و ببین کھ کسی نیست کھ مرا بشناسد4
.کسی نیست کھ در فکر جان من باشد. من نابود شد

ھ من در زمین خداوندنزد تو ای 5 فریاد کردم و گفتم کھ تو ملجا و حصّ
.زندگان ھستی

ھ کن زیراکھ بسیار ذلیلمبھ نالھ6 کنندگانم برھان، زیرا مرا از جفا .من توجّ
.کھ از من زورآورترند

عادالن گرداگرد من . جان مرا از زندان درآور تا نام تو را حمد گویم7
.خواھند آمد زیرا کھ بھ من احسان نموده ای
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رع بھ حضور خداضت

143مزمور
داودمزمور

ع من گوش بدهدعایخداوند ای 1 امانت و عدالت در.مرا بشنو و بھ تضرّ
.خویش مرا اجابت فرما

حضور تو عادل شمرده زیرا زنده ای نیست کھ ب. برمیامحاکمھھ بنده خود ببرو2
.شود

زیرا کھ دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا بھ زمین کوبیده است و 3
.مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی کھ مدّتی مرده باشند

.من در من مدھوش شده، و دلم در اندرونم متحیّر گردیده استپس روح4

در ھمھ اعمال تو تفکر نموده، در کارھای دست تو . ایّام قدیم را بھ یاد می آورم5
.تأمل می کنم

.ان من مثل زمین خشک، تشنھ تو استج. دستھای خود را بسوی تو دراز می کنم6
ساله

. روح من کاھیده شده استرااجابت فرما زیبزودی مرا خداوند،ای 7
.روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان بھ ھاویھ بشوم

طریقی . بامدادان رحمت خود را بھ من بشنوان زیرا کھ بر تو توکل دارم8
.را کھ بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را برمی افرازم

.ه امردنم برھان زیرا کھ نزد تو پناه بز دشمنامرا اخداوندای 9

روح مھربان تو . مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو ھستی10
.مرا در زمین ھموار ھدایت بنماید

مرا زنده ساز؛ بھ خاطر عدالت خویش جان مرا از خداوندبھ خاطر نام خود ای 11
.تنگی برھان

الفان جان و ھمھ مخ. دشمنانم را منقطع سازاطر رحمت خود،و بھ خ12
.مرا ھالک کن زیرا کھ من بنده تو ھستم
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سرود پیروزی

144مزمور
داودمزمور

کھ صخره من است، متبارک باد؛ کھ دستھای مرا بھ جنگ و خداوند1
.انگشتھای مرا بھ حرب تعلیم داد

ی من و قلعھ بلند من و رھاننده من و سپر من و رحمت من اوست و ملجا2
.آنکھ بر او توکل دارم، کھ قوم مرا در زیر اطاعت من می دارد

انسان کھ او را بھ رآدمی چیست کھ او را بشناسی؟ و پسخداوند، ای 3
حساب بیاوری؟

.و روزھایش مثل سایھ ای است کھ می گذردانسان مثل نَفَسی است4

و کوھھا را لمس کن انھای خود را خم ساختھ، فرود بیاآسمخداوندای 5
.تا دود شوند

تیرھای خود را بفرست و آنھا . رعد را جھنده ساختھ، آنھا را پراکنده ساز6
.تیرھای خود را بفرست و آنھا را منھزم نما. را پراکنده ساز

خالصی و مرا رھانیده، از آبھای بسیار دست خود را از اعلی بفرست7
ده، یعنی از دست پسران اجنبی

و دست راست ایشان، دستِ دروغ دھان ایشان بھ باطل سخن می گویدکھ8
.است

تو را ترنّم با بربط ذات ده تار. زه می سرایمای خدا، تو را سرودی تا9
.خواھم نمود

کھ پادشاھان را نجات می بخشی، و بنده خود داود را از شمشیر مھلک 10
.می رھانی



مرا از دست اجنبیان برھان و خالصی ده، کھ دھان ایشان بھ باطل 11
.سخن می گوید و دست راست ایشان دست دروغ است

ّ کرده، مثل نھالھا باشند12 و دختران ما . تا پسران ما در جوانی خود نمو
.مثل سنگھای زاویھ تراشیده شده بھ مثال قصر

و گلھ ھای ما . ، بھ انواع نعمت ریزان شوندو انبارھای ما پر شده13
.ھزارھا و کرورھا در صحراھای ما بزایند

در رخنھ و خروج و نالھ ایھیچوبردار شوندو گاوان ما بار14
.کوچھ ھای ما نباشد

خوشابحال آن قوم کھ یھوه . خوشابحال قومی کھ نصیب ایشان این است15
. خدی ایشان است
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تسبیح داود

می خوانم و نام تو را متبارک ای خدای من، ای پادشاه تو را متعال1
.گویم، تا ابداآلبادیم

.تمامی روز تو را متبارک می خوانم، و نام تو را حمد می گویم تاابداآلباد2

.نتوان کردعظیم است و بی نھایت ممدوح، و عظمت او را تفتیش خداوند3

طبقھ تا طبقھ اعمال تو را تسبیح می خوانند و کارھای عظیم تو را بیان 4
.خواھند نمود

.در مجد جلیل کبریایی تو و در کارھای عجیب تو تفکر خواھم نمود5

تِ کارھای مھیبِ تو سخن خواھند گفت6 و من عظمت تو را بیان . در قوّ
.خواھم نمود

و عدالت تو را . حسان تو را حکایت خواھند کردو یادگاری کثرت ا7
.خواھند سرایید

.کریم و رحیم است و دیرغضب و کثیراالحسانخداوند8

برای ھمگان نیکو است، و رحمت ھای وی بر ھمھ اعمال وی خداوند9
.است

را و مقدّسان تو، ت. حمد می گویندجمیع کارھای تو، تو راخداوندای 10
.خوانندمتبارک می

.کننددرباره جالل ملکوت تو سخن می گویند و توانایی تو را حکایت می11

یم دھند و کبریایی مجیدِ ملکوت تا کارھای عظیم تو را بھ بنی آدم تعل12
.رات



ملکوت تو، ملکوتی است تا جمیع دھرھا و سلطنت تو باقی تا تمام 13
.دورھا

.شدگان را برمی خیزاندو خمتأیید می کندگان را دفتااجمیع خداوند14

و تو طعالم ایشان را در موسمش چشمان ھمگان منتظر تو می باشد 15
.دھیمی

.دست خویش را باز می کنی و آرزوی ھمھ زندگان را سیر می نمایی16

عادل است در جمیع طریق ھای خود و رحیم در کل اعمال خداوند17
.خویش

یک است بھ انانی کھ او را می خوانند، بھ آنانی کھ او را بھ نزدخداوند18
.راستی می خوانند

رع ایشان را شنیده، ایشان 19 آرزوی ترسندگان خود را بجا می آورد و تضّ
.را نجات می دھد

ھمھ محبّان خود را نگاه می دارد و ھمھ شریران را ھالک خداوند20
.خواھد ساخت

را خواھد گفت و ھمھ بشر نام قدّوس او را اوندخددھان من تسبیح 21
.متبارک بخوانند تا ابداآلباد
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.را تسبیح بخوانخداوندھللویاه، ای جان من 1

مادامی کھ وجود دارم، خدای . را حمد خواھم گفتخداوندتا زنده ھستم، 2
.خواھم سراییدخود را

.بر رؤسا توکل مکنید و نھ بر ابن آدم کھ نزد او اعانتی نیست3

روح او بیرون می رود و او بھ خاک خود برمی گردد و در ھمان روز 4
.فکرھایش نابود می شود

ه خدای 5 ّ خوشابحال آنکھ خدای یعقوب مددکار اوست، کھ امید او بر یھو
وی می باشد،

دریا و آنچھ را کھ در آنھاست؛ کھ راستی را کھ آسمان و زمین را آفرید و6
نگاه دارد تا ابداآلباد؛

خداوند. و گرسنگان را نان می بخشدکھ مظلومان را دادرسی می کند7
.اسیران را آزاد می سازد

. خم شدگان را برمی افرازدخداوند. چشمان کوران را باز می کندخداوند8
.عادالن را دوست می داردخداوند

یتیمان و بیوه زنان را پایدار غریبان را محافظت می کند و خداوند9
.لیکن طریق شریران را کج می سازد. نمایدمی

سلطنت خواھد کرد تا ابداآلباد و خدای تو ای صھیون، نسالً بعد خداوند10
!ھللویاه. نسل
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ییدن نیکو است و دل پسند، و تسبیح خواندن زیرا خدای ما را سراھللویاه1
.شایستھ است

.اورشلیم را بنا می کند و پراکندگان اسرائیل را جمع می نمایدخداوند2

.ت ھای ایشان را می بنددحشکستھ دالن را شفا می دھد و جرا3

.عدد ستارگان را می شمارد و جمیع آنھا را بھ نام می خواند4

ت اوعظیم و حکمت وی غیر متناھیخداوند ما بزرگ 5 .است و قوّ

.مسکینان را برمی افرازد و شریران را بھ زمین می اندازدخداوند6

.خدای ما را با بربط سرود بخوانید. را با تشکر بسراییدخداوند7

کھ آسمانھا را با ابرھا می پوشاند و باران را برای زمین مھیّا می نماید و 8
.ا می رویاندگیاه را بر کوھھ

ھ ھای غراب را کھ او را می خوانند9 .کھ بھایم را آذوقھ می دھد و بچّ

ت اسب رغبت ندارد، و از ساقھای انسان راضی نمی باشد10 .در قوّ

از ترسندگان وی است و از آنانی کھ بھ رحمت وی خداوندرضامندی11
.امیدوارند

صھیون، خدای خود را حمد ای. را تسبیح بخوانخداوندای اورشلیم، 12
.بگو

زیرا کھ پشت بندھای دروازه ھایت را مستحکم کرده و فرزندانت را در 13
.اندرونت مبارک فرموده است

.کھ حدود تو را سالمتی می دھد و تو را از مغز گندم سیر می گرداند14



کھ کالم خود را بر زمین فرستاده است و قول او بھ زودی ھر چھ تمام 15
.تر می دود

.کھ برف را مثل پشم می باراند، و ژالھ را مثل خاکستر می پاشد16

و کیست کھ پیش سرمای او گرگ خود را در قطعھ ھا می اندازدکھ ت17
تواند ایستاد؟

باد خویش را می وزاند، . کالم خود را می فرستد و آنھا را می گدازد18
.پس آبھا جاری می شود

بھ یعقوب بیان کرده، و فرایض و داویھای خویش را بھ کالم خود را 19
.اسرائیل

تی چنین نکرده است و داوریھای او را ندانستھ اند20 .ھللویاه. با ھیچ امّ
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در اعلی علیّین او را تسبیح .را از آسمان تسبیح بخوانیدخداوند،ھللویاه1
.بخوانید

او را ،ای ھمھ لشکرھای او. گانش او را تسبیح بخوانیدای ھمھ فرشت2
.تسبیح بخوانید

ای ھمھ ستارگان نور او را تسبیح . ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید3
.بخوانید

.ای فلک االفالک او را تسبیح بخوانید، و ای آبھایی کھ فوق آسمانھایید4

.امر فرمود پس آفریده شدندرا تسبیح بخوانند زیرا کھ او خداوند نام 5

.و آنھا را پایدار نمود تا ابداآلباد و قانونی قرار داد کھ از آن در نگذرند6

ھ ھاخداوند7 .را از زمین تسبیح بخوانید، ای نھنگان و جمیع لجّ

.ای آتش و تگرگ و برف و مھ و باد تند کھ فرمان او را بھ جا می آورید8

.ا و درختان میوه دار و ھمھ سروھای آزادای کوھھا و تمام تل ھ9

.ای وحوش و جمیع بھایم و حشرات و مرغان بالدار10

.ای پادشاھان زمین و جمیع امّت ھا و سروران و ھمھ داوران جھان11

.ای جوانان و دوشیزگان نیز و پیران و اطفال12

ت و جالل او فوق زیرا نام او تنھا متعال اس.را تسبیح بخوانندخداوندنام 13
.زمین و آسمان

و او شاخی برای قوم خود برافراشتھ است، تا فخر باشد برای ھمھ 14
ب او می باشند ھللویاه. مقدّسان او، یعنی برای بنی اسرائیل کھ قوم مقرّ
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.مقدّسانرا سرود تازه بسرایید و تسبیح او را در جماعت خداوند! ھللویاه1

.پادشاه خویش وجد نمایندو پسران صھیون در. خود شادی کننداسرائیل در آفریننده 2

.با بربط و عود او را بسرایند. نام او را با رقص تسبیح بخوانند3

.مسکینان را بھ نجات جمیل می سازد. از قوم خویش رضامندی داردخداوندزیرا 4

.و بر بسترھای خود ترنّم بکنند. مقدّسان از جالل فخر بنمایند5

.دو دمھ در دست ایشانشمشیر. تسبیحات بلند خدا در دھان ایشان باشد6

.تأدیب ھا بر طوایف بنمایندتا از امّت ھا انتقام بکشند7

.ھای آھنینندند وسروران ایشان را بھ پابندیرا بھ زنجیرھا ببایشانو پادشاھان 8

این کرامت است برای ھمھ . توب است بر ایشان اجر دارندو داوری را کھ مک9
ھللویاه. مقدّسان او
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ت او، او را تسبیح بخوانید.خدا را در قدس او تسبیح بخوانید،ھللویاه1 .در فلکِ قوّ

یح حسب کثرت عظمتش تسبھ را باو.را بسبب کارھای عظیم او تسبیح بخوانیداو2
.بخوانید
رنّا تسبیح بخوانید3 .او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. او را بھ آواز کَ

.او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید.و را با دف و رقص تسبیح بخوانیدا4

.او را با صنجھای خوش صدا تسبیح بخوانید5

ھللویاه.بخواندرا تسبیحخداوندھر کھ روح دارد، 6
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