
817 

   مزامیر کتاب
  
  

در  نایستد، و   گناهکاران  راه  نرود و به  شریران  مشورت  به  که  کسی الخوشابح1    

   در شریعت  شب و روز و  استخداوند  ریعت او در ش  رغبت بلکه2  ننشیند؛  استهزاکنندگان مجلس
 خود را در   میوه  خواهد بود، که  آب  نزد نهرهای  نشانده  درختی  مثل پس3. کند او تفکر می

  . خواهد بود  انجام کند نیک  می گردد و هر آنچه  نمی  پژمرده دهد، و برگش  می موسمش
 در  لهذا شریران5 .کند  می  را پراکنده اد آن ب که کاهند   مثل  نیستند، بلکه  چنین شریران4   
داند،   را می  عادالن  طریقخداوند زیرا6 .  عادالن  در جماعت  گناهکاران  نخواهند ایستاد و نه داوری
  . خواهد شد  هالک  گناهکاران  طریق ولی

  
  

  ین زم پادشاهان2 کنند؟  تفکر می  در باطل و طوائفاند   نموده ها شورش چرا امت2    

  بندهای  که3  او؛  ضد مسیح بهو خداوند  ضد  اند، به  نموده  مشورت  با هم خیزند و سروران برمی
. خندد  می  است  بر آسمانها نشسته او که4 .  را از خود بیندازیم  ایشان ای و زنجیره  را بگسلیم ایشان
   غضب  خواهد کرد و به لم تک  خود بدیشان  در خشم آنگاه5. کند  استهزا می  بر ایشانخداوند
  .  خواهد ساخت  را آشفته  ایشان خویش
   را اعالم فرمان7 ».  خود صهیون  مقدس ، بر کوه ام  کرده  خود را نصب  پادشاه و من«6   

   درخواست از من8 .  امروز تو را تولید کردم  هستی تو پسر من«:   است  گفته  من  بهخداوند:  کنم می
   را به ایشان9 .ردانید گ  تو خواهم  را ملک  زمین  داد و اقصای  تو خواهم  میراث را بهها   و امت کن

  ». نمود گر آنها را خرد خواهی زه کو  کوزه ؛ مثل  شکست  خواهی  آهنین عصای
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  را با ترسخداوند 11 ! گردید  متنبه  جهان  داوران ای!  نمایید  تعقل  پادشاهان  ای نو اآل10   
 شوید،   هالک  شود و از طریق پسر را ببوسید مبادا غضبناک12 ! نمایید کنید و با لرز شادی  دتعبا

  . دارند  بر او توکل  که  آنانی  همه خوشابحال. شود  می  افروخته  اندکی  او به زیرا غضب
  
  

   فرار کرد  از پسر خود ابشالوم  که مزمور داود وقتی

. خیزند  برمی  ضد من  به بسیاری .اند شده بسیار   چه  دشمنانمخداوند  ای3    
   ساله» .  نیست  او در خدا خالصی  جهت به«: گویند  می  من  جان  برای بسیاری2

  ،  سپر هستی گرداگرد منخداوند    تو ای لیکن3   
   خود اجابت  مقدس  و مرا از کوه خوانم  میخداوند آواز خود نزد  به4.   سر من  و فرازنده  من  جالل

   ساله. نماید می
از 6 .دهد  می  مرا تقویتخداوند زیرا   و بیدار شدم  رفتم  خواب ، به  خسبیده و اما من5   

  .اند  بسته  صف  گرداگرد من د که ترسی  نخواهم  مخلوق کرورهای
؛   زدی  دشمنانم زیرا بر رخسار همه!  ، مرا برهان  من  خدای ای! ، برخیزخداوند  ای7   

   ساله. باشد  تو می  تو بر قوم  و برکت  استخداوند   از آن نجات8 .  را شکستی شریران  دندانهای
  
  

  داود مزمور. ار اوت  برذوات  ساالر مغنیان برای

   مرا وسعت در تنگی.  فرما  مرا مستجاب  بخوانم ، چون  من  عدالت  خدای ای4    

 عار خواهد بود،   من  جالل  کی  تا به  انسان زندان فر ای2 . مرا بشنو ، دعای  فرموده  کرم بر من.  دادی
   را برای مرد صالح خداوند  اما بدانید که3   را خواهید طلبید؟ ساله ، دروغ  داشته  را دوست و بطالت

  .خواهد شنیدخداوند  او را بخوانم  ، و چون  است  کرده خود انتخاب
  ساله.  باشید  خود تفکر کنید و خاموش هایدر دلها بر بستر.  مورزید  گیرید و گناه خشم4   

  . نمایید توکلخداوند  را بگذرانید و بر   عدالت های قربانی5
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 را بر   خویش  نور چهرهخداوندای »  نماید؟  ما احسان  به  که کیست«: گویند  می بسیاری6   
.  گردید  افزون  ایشان  و شیره  غله  که ، بیشتر از وقتی ای  پدید آورده  من  در دل شادمانی7 .ما برافراز

   ساکن  مرا در اطمینانخداوند   ای  تو فقط  زیرا که روم  می  هم  خواب  و به خسبم  می بسالمتی8
  . سازی می
  
  

  مزمور داود.   نفخه  برذوات  ساالر مغنیان برای

 و  اه پادش ای2!  فرما  تأمل در تفکر من!   بده  گوش  من  سخنان  خداوند، به ای5    

 آواز مرا  صبحگاهانخداوند   ای3 . کنم و دعا می نزد ت  زیرا که  کن  توجه  آواز فریادم ، به  من خدای
  زیرا تو خدایی4.  کشم  و انتظار می کنم  می ستهنزد تو آرا)  خود را دعای (  شنید؛ بامدادان خواهی
 در نظر تو  متکبران5 . نخواهد شد گناهکار نزد تو ساکن، و   باشی  راغب  شرارت  به  که نیستی

.   ساخت  خواهی  را هالک گویان دروغ6 . کنی  می  نفرت کنندگان  بطالت از همه. نخواهند ایستاد
  .دارد  می گر را مکروه  و حیله ی خون شخصخداوند 
  کل هی  تو بسوی  شد، و از ترس  خواهم  داخل ات  خانه  تو به  رحمت  از کثرت و اما من7   

   نما و راه  خود هدایت  عدالت  مرا به  دشمنانم ، بسببخداوند   ای8 . نمود  خواهم  تو عبادت دسق
  .  گردان  راست  من  روی یشخود را پ
 قبر   ایشان ؛ گلوی  است  شرارت  محض  ایشان ؛ باطن  نیست  راستی  ایشان زیرا در زبان9   
   مشورتهای  سبب  ساز تا به  را ملزم  خدا، ایشان ای10 .دهند  خود را جال می  و زبانهای  است گشاده

  و همه11 اند،  کرده  بر تو فتنه  زیرا که را دور انداز ، ایشان  ایشان  خطایای  کثرت خود بیفتند، و به
 و   تو هستی  ملجاء ایشان زیرا که.  خواهند نمود  ابد ترنم  خواهند کرد و تا به  شادی متوکالنت

 را  مرد عادلخداوند   زیرا تو ای12. دارند، در تو وجد خواهند نمود  می  تو را دوست  اسم  که آنانی
  . نمود  خواهی  سپر احاطه  مثل  رضامندی  داد، او را به  خواهی برکت
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  مزمور داود.   اوتار برثمانی  برذوات  ساالر مغنیان برای

!   مکن  تأدیب  خویش را در خشم منما و م  خود توبیخ  خداوند، مرا در غضب ای6    
   استخوانهایم ا که زیر ، مرا شفا دهخداوند   ای!  ام  پژمرده  فرما زیرا که  کرم ، بر منخداوند   ای2

، خداوند   ای4؟   کی ، تا بهخداوند   تو ای پس.   است  پریشان  بشدت  من و جان3 ،  است مضطرب
 ذکر تو   در موت زیرا که5 !  بخش  مرا نجات  خویش رحمت  به!   ده  را خالصی  و جانم  کن رجوع
   تو را حمد گوید؟  که  کیست اویهدر ه! باشد نمی

  یش، و بستـر خو کنم  می  خـود را غرق خواب  تخت  شـب تمامـی!  ام  خـود وامانـده از ناله6   
 تـار   دشمنانـم  همـه  شـد و بسبـب  کاهیـده  از غصه  من چشـم7 ! سـازم  اشکها تـر می را به

  .گردیـد
خداوند 9 ! ست ا  مرا شنیده آواز گریهخداوند  دور شوید، زیرا   از من  بدکاران  همه ای8   
 و   خجل  شدت  به  دشمنانم همه10 . خواهد نمود  مرا اجابت  دعایخداوند.   است  مرا شنیده استغاثه
  . خواهند گردید  خجل ، ناگهان روبرگردانیده.  خواهند شد پریشان

  
  

    بنیامینی  کوش  سخنان  سبب  خداوند سرایید به  را برای  آن سرود داود که

 و   ده  مرا نجات  کنندگانم  تعاقب از همه.  برم  می ، در تو پناه  من  خدای  یهوه ای7    

   من  خدای  یهوه ای3 . نباشد ای دهنده رد سازد و نجات مرا بدرد، و خ  شیر جان مبادا او مثل2.  برهان
 و   کردم  خود بدی  خیراندیش  بهاگر4 پیدا شد،   ظلمی  من  و اگر در دست  را کردم اگر این

 را گرفتار سازد، و   کند، و آن  را تعاقب  دشمنْ جانم پس5 ،  نمودم  خود را تاراج  دشمن ببس بی
  . ساله. سازد   ساکن  را در خاک  کند، و جاللم  پایمال  زمین  مرا به حیات

!  بیدار شو  من  بلند شو و برای  قهر دشمنانم  سبب  خود برخیز، به  در غضبخداوند  ای6   
   اعلی  مقام  به ان ایش و بر فوق. ها گرداگرد تو بیایند  امت و مجمع7 ! ای  را امر فرموده  داوری  که ای

  . فرما رجوع
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   است  من در  که  و کمالی  عدالتم ، موافقخداوند  ای.  خواهد نمود ها را داوری  امتخداوند8   
  ، خدای دلها و قلوب   کننده  زیرا امتحان  را پایدار کن  نابود شود و عادل بدی شریران9 ! مرا داد بده

  خدا داور عادل11.   است دهنده  را نجات  دالن ست را باشد که  بر خدا می سپر من10 .  است عادل
 نکند شمشیر خود را تیز خواهد کرد؛  اگر بازگشت12 .شود  می ا خشمناک خد  و هر روزه است
  ویش خ  و تیرهای  را مهیا ساخته  موت  او آالت و برای13 .  است  کرده  و آماده  را کشیده خود کمان

  زاییده را  ، دروغ گردیده   حامله  ظلم ، و به  شده  آبستن  بطالت  به اینک14 .  است ور گردانیده را شعله
   او برسرش ظلم16 . خود بیفتاد  ساخت  که  در چاهی را گود نمود، و  کند و آن ای حفره15 . است

   حمد خواهم  عدالتش  را برحسبخداوند17 . فرود خواهد آمد  او بر فرقش تم و س خواهد برگشت
  . خواند  خواهم  را تسبیح  تعالیخداوند   و اسم گفت

  
 

  مزمور داود.  رجتیت ب  ساالر مغنیان رای

خود را    جالل ، که  زمین  تو در تمامی  نام  مجید است  خداوند ما، چه  یهوه ای8    

 تا   را بنا نهادی  قوت  خصمانت  سبب  به  و شیرخوارگان  کودکان از زبان2 ! ای  آسمانها گذارده فوق
   انگشتهای  صنعت  که  کنم  نگاه تو  آسمان  به چون3 .  گردانی  را ساکت  گیرنده تقام و ان دشمن
  آدم بنی، و   یاد آوری  او را به  که  چیست  انسان پس4،  ای  تو آفریده  که  و ستارگانی  ماه ، و به توست

 را بر سر او   و اکرام  جالل  و تاج  کمتر ساختی  اندکی او را از فرشتگان5 ؟  از او تفقد نمایی که
،   نهادی  وی  چیز را زیر پای ، و همه  نمودی  مسلط  خودت  دست او را بر کارهای6 . گذاردی

   بر راههای چه دریا را، و هر   هوا و ماهیان مرغان8 صحرا را نیز؛   جمیعا، و بهایم  و گاوان گوسفندان7
  !  تو در تمامی زمین  نام  مجید است  خداوند ما، چه  یهوه ای9 .کند آبها سیر می

  
  
  مزمور داود.   لبین  برموت یان ساالر مغن برای 

 . کرد  خواهم  تو را بیان  عجایب ؛ جمیع  گفت  حمد خواهم  تمامی دل  را بهخداوند9    
   عقب  به  دشمنانم چون3 . سرایید  خواهم  متعال تو را ای   نمود؛ نام  و وجد خواهم در تو شادی2
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داور .   کردی  و داوری من زیرا انصاف4 .د خواهند ش ، از حضور تو هالک ه لغزید بازگردند، آنگاه
 را محو   ایشان ، نام  ساخته  را هالک  و شریران ای  نموده ها را توبیخ امت5 . ای  بر مسند نشسته عادل
  .باد تا ابداآل ای کرده

  ، حتی ای  ساخته اند؛ و شهرها را ویران  گردیده  ابدی های  خرابه  شده  نیست و اما دشمنان6   
 برپا   داوری  برای را  خویش باد، و تخت تا ابداآل  است  نشستهخداوند  لیکن7 .د آنها نابود گردیذکر

 داد خواهد   راستی ها را به  خواهد کرد، و امت  داوری  عدالت  را به  مسکون و او ربع8 ؛  است داشته
  و آنانی10 .  تنگی د در زمانهای بلن  خواهد بود، قلعه شدگان  کوفته  بلند برای  قلعهخداوند و  9 .داد
   خود را هرگز ترک  تو طالبانخداوند  ، زیرا ای  خواهند داشت شناسند، بر تو توکل  تو را می  نام که

  . ای نکرده
  ها اعالن  قوم  در میان او را  بسرایید؛ کارهای  است  نشسته  بر صهیون  را کهخداوند11   
   را فراموش مساکین، و فریاد   یاد آورده  را به ، ایشان  است  خون یرنده گ  انتقام زیرا او که12 نمایید،
  .  است نکرده

   که ای!   نظر افکن کشم  خود می  از خصمان  که  ظلمی ، به  فرموده  کرم  بر منخداوند  ای13   
 دختر  های زه در دروا  کنم  تو را بیان  تسبیحات تا همه14 !  هستی  موت  از درهای  من برافرازنده
  . نمود  خواهم  تو شادی  در نجات. صهیون
 گرفتار   ایشان  بودند پای ه نهفت  که  بودند خود افتادند؛ در دامی  کنده  که  چاهی ها به امت15   

 گرفتار   دام  خود به ، و شریر از کار دست  کرده  و داوری  است خود را شناسانیده دخداون16 .شد
 خدا را   که ییها  امت  و جمیع  خواهند برگشت  هاویه  به شریران17 . ه سال ونهجای.   است گردیده
 نخواهد   ابد ضایع  تا به ن نخواهد شد؛ امید حلیما  فراموش  همیشه زیرا مسکین18 کنند،  می فراموش

  .بود
  ای20 . خواهد شد  حضور تو داوری ا بهه بر امت.  نیاید  غالب  تا انسانخداوند  برخیز ای19   
  . ساله.  انسانند ها بدانند که ، تا امت  گردان  مستولی  را بر ایشان  ترسخداوند
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از 2؟  کنی  می  پنهان  تنگی های  و خود را در وقت ای  چرا دور ایستادهخداوند  ای10    

  را کهزی3. شوند اند، گرفتار می  اندیشیده  که هایی شود؛ در مشورت  می ، فقیر سوخته تکبر شریران
  .کند  می  را اهانتخداوند گوید و رباید شکر می  می  و آنکهکند،  خود فخر می  نفس  شهوات شریر به
   که  او اینست ای فکره همه» . نخواهد کرد بازخواست«: گوید شریر در غرور خود می4   
 خود  منان دش همه.  ت تو از او بلند و بعید اس احکام.   استوار است  او همیشه راههای5 .  نیست خدایی
 را   دور بدی ر به خورد، و دو  نخواهم هرگز جنبش«:   است  خود گفته در دل6 .شمارد  می  هیچ را به

  ». دید نخواهم
  در کمینهای8 ؛  است  و گناه  مشقت  زیر زبانش؛  پر است  و مکر و ظلم  او از لعنت دهن7   
در 9 ؛  است  مراقب  مسکینان  برای نشکشد؛ چشما  را می گناه  بی  مخفی نشیند؛ در جایهای  می دهات
کند؛ فقیر را   می  کمین  مسکین  گرفتن  جهت کند؛ به  می  خود کمین  شیر در بیشه  مثل  مخفی جای
 او   در زیر جباران ینشود؛ و مساک  می  و زبون  کوفته پس10 .سازد ، گرفتار می  خود کشیده ام د به
 و هرگز نخواهد  ا پوشانیده خود ر ؛ روی  است  کرده خدا فراموش«:   خود گفت در دل11 .افتند می
  ».دید

چرا 13!   مکن  را فراموش از و مسکینان خود را برافر  خدا دست ای! برخیزخداوند   ای12   
  ای  دیده البته14 » کرد؟  نخواهی تو بازخواست«: یدگو  خود می ، در دل  کرده شریر خدا را اهانت

 تو   را به  امر خویش مسکین.   برسانی  خود مکافات  دست ، تا به نگری  می  و غم  تو بر مشقت را کهزی
 او  و اما شریر را از شرارت.   گناهکار را بشکن بازوی15.   تو هستی مددکار یتیمان.   است  کرده تسلیم

  .  را نیابی  تا آن  کن بازخواست
خداوند   ای17 . خواهند شد  او هالک ها از زمین امت. بادآل تا ابدا ت اس پادشاهخداوند 16   
تا 18 ، ای  خود را فراگرفته  و گوش ای  را استوار نموده  ایشان ، دل ای  کرده  را اجابت  مسکینان مسألت
  .، دیگر نترساند  است  از زمین  که انسانی.   کنی  را دادرسی شدگان  و کوفته یتیمان
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  مزمور داود.  نیان ساالر مغ برای

 خود   کوه ل مرغ بهمث« :گویید می   جانم چرا به.  دارم  می توکل خداوندبر 11    

 در  دالن اند، تا بر راست  نهاده  زه کشند و تیر را به  را می  کمان  شریران زیرا اینک2 ؟»بگریزیید
   کند؟  چه شوند و مرد عادل  می  منهدم  ارکان زیرا که3.   بیندازند تاریکی
نگرد،   او می چشمان.   در آسمانخداوند   و کرسی  خود است  قدس در هیکلخداوند 4   

کند؛ و اما از شریر و   می  را امتحان  مرد عادلخداوند5 .آزماید  را می آدم  بنی  وی هایپلک
  د سموم خواهد بارانید، و با  و کبریت بر شریر دامها و آتش6 .دارد  می  او نفرت ، جان دوست مظل

   روی دارد، و راستان  می  را دوست  و عدالت  است عادلخداوند زیرا 7 . خواهد بود  ایشان  پیاله حصه
  .او را خواهند دید

  
  

  مزمور داود.   برثمانی  ساالر مغنیان برای

  ان و امناء از می  است  نابود شده  مرد مقدس  زیرا که  بده  نجاتخداوند  ای12    

   سخن  منافق  و دل وس چاپل  لبهای گویند؛ به  می  یکدیگر دروغ  به همه2 !اند  گردیده ب نایا آدم بنی
 تکبرآمیز   سخنان  را که ، و هر زبانی  خواهد ساخت  را منقطع  چاپلوس  لبهای  همهخداوند3 .رانند می

ر ما  ب  که کیست.   ما با ما است لبهای.  آییم  می  غالب  خویش  زبان به«: گویند  می که4 بگوید،
  »خداوند باشد؟

 و او را در  خیزم  برمی ن، اآل  فقیران  و ناله  مسکینان  غارت  سبب به«: گوید  میخداوند5   
  .»  داشت کشد، برپا خواهم  می آه   آن  برای  که نجاتی

  ه شد  پاک  مرتبه  هفت  که  در قال زمین  مصفای ، نقره  طاهر است  کالمخداوند  کالم6   
  . است

   خواهی باد محافظت و تا ابداآل  طبقه  نمود؛ از این  خواهی  را محافظت  ایشانخداوند  تو ای7   
  .شود  بلند می آدم  در بنی  خباثت  که خرامند، وقتی  می  هر جانب  به شریران8 .فرمود
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  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 خود را از  وی ر  کی ؟ تا به کنی  می اموش مرا فر  همیشه  کی  تا بهخداوند  ای13    

   خواهد بود؟ تا به  غم  هرروزه  و در دلم  بکنم  خود مشورت  در نفس  کی تا به2  پوشید؟  خواهی من
   شود؟  سرافراشته  بر من  دشمنم کی

  ب خوا  مبادا به ن ک  را روشن چشمانم!  فرما ، مرا مستجاب  نظر کرده  من  خدای  یهوه ای3   
  . نمایند  شادی ام  از پریشانی م و مخالفان  آمدم  گوید بر او غالب مبادا دشمنم4 .  بخسبم موت

  برای6.  خواهد کرد  تو شادی  در نجات  من ؛ دل دارم  می  تو توکل  رحمت  به و اما من5   
  .  است  نموده  احسان  من  به  خواند زیرا که سرود خواهمخداوند 

  
  
  مزمور داود.   مغنیان ساالر برای 

  ه خود را فاسد و مکرو کارهای.   نیست  خدایی گوید که  خود می  در دل احمق14    

 و   آیا فهیم  تا ببیند که  نظر انداخت آدم  بربنی  از آسمانخداوند2 .  نیست اند و نیکوکاری ساخته
  .  نی  هم  یکی  نیست ارینیکوک. اند  فاسد شده ، با هم  روگردانیده همه3 .  هست  خدایی طالب

خورند، و    می  نان خورند، چنانکه  مرا می  قوم  هستند که معرفت  بی  گناهکاران آیا همه4   
  خوانند؟ را نمیخداوند 
 را  مسکین  مشورت6 .  است  عادالن  شد، زیرا خدا در طبقه  مستولی  بر ایشان  ترس آنگاه5   
  .  اوست ملجایخداوند   سازید چونکه  می خجل

 را   خویش  اسیری قومخداوند  چون! شد  ظاهر می  از صهیون ئیل اسرا  نجات  که کاش7   
  . خواهد گردید  شادمان  وجد خواهد نمود و اسرائیل برگرداند، یعقوب
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  مزمور داود

   مقدس  در کوه ه ک آید؟ و کیست  تو فرود  در خیمه  که  کیستخداوند   ای15    

  ؟ گردد تو ساکن
  که3گو باشد؛   راست  خویش ، و در دل جا آورد  را به  باشد و عدالت  سالک عیب  بی آنکه2   

   را قبول  مذمت  خویش ب اقار  نکند و درباره  خود بدی  همسایه  ننماید؛ و به  خود غیبت  زبان به
دارد؛ و   می رسند مکرمت  میخداوند  از    را که  و آنانی  در نظر خود حقیر و خوار است که4 ننماید؛
  گناه  بر بی د و رشوهده  سود نمی  خود را به نقره5. دهد خورد و تغییر نمی  ضرر خود می  به قسم
  .گیرد نمی

  . نخواهد خورد باد جنبش جا آورد تا ابداآل  را به  این  آنکه  
  
  

   داود مکتوم

تو «:   را گفتمداوندخ2 . دارم  می فرما، زیرا برتو توکل   خدا مرا محافظت ای16    

  مامی، ت اند و فاضالن  در زمین  که و اما مقدسانی3» . غیر از تو  نیست  من نیکویی.   هستی  منخداوند
. شتابند، بسیار خواهد شد دیگر می)  خدای (  عقب  که  آنانی دردهای4 .  است  در ایشان  من خوشی
  . آورد  نخواهم  زبانم  را به  ایشان م نا ، بلکه  ریخت  را نخواهم  ایشان  خونی هدایای
   به  من های خطه6 . داری  می  مرا نگاه تو قرعه.   است  من  و کاسه نصیب قسمتخداوند 5   
   نمود، متبارک  مرا نصیحت  را کهخداوند7.   است  رسیده  من  بهی به میراث.  افتاد  خوش جایهای

  .کند  می  مرا تنبیه  نیز قلبم شبانگاه.  خوانم می
  ، جنبش  است  من  راست  دست  به چونکه.  دارم  خود می  روی  پیش  را همیشهخداوند8   
   ساکن  نیز در اطمینان آید؛ جسدم  وجد می  به کند و جاللم  می  شادی  رو دلم از این9 . خورد نخواهم

   گذاشت خواهی خود را ن  کرد، و قدوس  نخواهی  ترک  اموات  را در عالم زیرا جانم10 .دخواهد ش
   و به  است  خوشی  حضور تو کمال به.   آموخت  خواهی  من  را به  حیات طریق11 . فساد را بیند که

  !بادها تا ابداآل  تو لذت  راست دست
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   داود صالت

  ز لب ا  مرا که و دعای!  فرما  توجه  فریاد من  را بشنو و به ، عدالتخداوند  ای17    

 مرا  دل3.  را ببیند  تو راستی ود؛ چشمان از حضور تو صادر ش داد من2 ! بگیر د، گوشآی ریا می بی
   که  کردم ، زیرا عزیمت ای  نیافته  و هیچ ای  گذاشته مرا قال.  ای  تفقد کرده  از آن ، شبانگاه ای آزموده

 .  داشتم  نگاه  ظالم  راههای تو؛ خود را از  لبهای  کالم  به  آدمیان و اما کارهای4 . تجاوز نکند نمزبا
  . نخواهد لغزید  پایهایم ، پس ست ا  آثار تو قائم  به قدمهایم5

 فراگیر و   من  خود را به گوش.  نمود  خواهی  مرا اجابت  زیرا که ام  خدا تو را خوانده ای6   
د از  خو  راست ست د  را به  خویش  متوکالن  که ، ای  خود را امتیاز ده های رحمت7 .مرا بشنو  سخن

از 9 ،  کن  خود پنهان  بال  دار؛ مرا زیر سایه  نگاه  چشم  مردمک مرا مثل8 . رهانی  می  ایشان مخالفان
 خود را   فربه دل10 .کنند  می طه مرا احا  که  جانم سازند، از دشمنان  می  مرا خراب  که  شریرانی روی
اند، و   کرده  ما را احاطه  قدمهای ناآل11. گویند می تکبرآمیز   سخنان  خویش  زبان به. اند بسته

   در دریدن  که  است  شیری  او مثل مثل12 . بیندازند  زمین ند تا ما را بها  خود را دوخته چشمان
  .  است  خود در کمین  در بیشه  که  شیر ژیان  باشد، و مثل حریص
شمشیر    را از شریر به  بینداز و جانم، او را  درآمده  وی  روی  برخیز و پیشخداوند  ای13   

   در زندگانی  ایشان  نصیب  که  جهان ، از اهل  خویش  دست ، بهخداوند  ، ای از آدمیان14 ، خود برهان
   خود را برای  مال ، زیادی  و از اوالد سیر شده ای  ذخایر خود پرساخته  را به  ایشان  شکم  که است
  .کنند  می  ترک  خویش اطفال

   تو سیر خواهم ، از صورت  بیدار شوم  دید، و چون  خواهم  تو را در عدالت  روی و اما من15   
  .شد

   که ، در روزی  خداوند گفت  سرود را به  این  کالم  خداوند که ، مزمور داود بنده  ساالر مغنیان برای 
  :  گفت پس.  داد  رهایی  شاؤل  و از دست  دشمنانش  همه خداوند او را از دست
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 و   است  من  صخرهخداوند2 . نمایم می  تو را محبت!   من  قوت ای! خداوند  ای18    

 و   نجاتم  و شاخ سپر من.  برم  می  در او پناه  که  است  من  صخره خدایم.   من  دهنده ملجا و نجات
   خواهم  رهایی ز دشمنانم، ا سپ.  خواند ، خواهم  حمد است  سزاوار کل  را کهخداوند3 .  بلند من قلعه
  . یافت

 گور دور  رسنهای5 . بود  مرا ترسانیده  شرارت بهای، و سیال  کرده  مرا احاطه  موت رسنهای4   
 و نزد   را خواندمخداوند خود  در تنگی6.   درآمده  من  روی  پیش  موت  بود و دامهای مرا گرفته

   گوش  به  حضورش  به  من  خود شنید و استغاثه ا از هیکلاو آواز مر.   نمودم  استغاثه  خویش خدای
  . رسید وی

 او   خشم دید چونکه گر  کوهها بلرزید و متزلزل ، اساس  شده  و مرتعش  متزلزل زمین7   
   افروخته  و آتشها از آن  گشت  ملتهب  او برآمد و نار از دهانش  از بینی دخان8 . شد افروخته
 سوار  برکروبی10. بود  می  غلیظ  تاریکی  وی پای فرمود و زیر  ، نزول  کرده م را خ آسمان9. گردید
   گرداگرد خویش ای  خود و خیمه  را پرده تاریکی11 . کرد  باد طیران ود و بر بالهای، پرواز نم شده

 و   تگرگشتافتند،  می  ابرهایش  وی  روی از تابش پیش12 . را  متراکم  آبها و ابرهای یکی، تار بساخت
 و  د، تگرگ آواز خود را بدا  اعلی ، حضرت  رعد کرده  از آسمانخداوندو 13 . وخته افر آتشهای
 و  داخت، و برقها بین  ساخت  را پراکنده ، ایشان  خود را فرستاده  تیرهای پس14 . را  افروخته آتشهای
 گردید، از   مکشوف  مسکون ربع   ظاهر شد و اساس  آب های  عمق آنگاه15 . نمود  را پریشان ایشان
  ! تو  باد بینی خه، از نفخداوند    تو ای تنبیه

  و مرا از دشمنان17 . کشید  بسیار بیرون  و از آبهای ، مرا برگرفت  فرستاده' ، از اعلی پس16   
  ویم ر  پیش  من در روز بالی18 . تواناتر بودند  از من  زیرا که،  داد و از خصمانم  رهایی زورآورم

  زیرا که داد   آورد؛ مرا نجات  بیرون  وسیع و مرا بجای19 . بود  من گاه تکیهخداوند   درآمدند، لیکن
  . داشت  می  رغبت در من

زیرا 21.  رسانید  مرا مکافات  دستم ارت طه  حسب  مرا جزا داد و به  عدالتم  موافقخداوند20   
   او پیش  احکام و جمیع22 ، ام  نورزیده  عصیان  خویش  خدای ، و به  داشته  را نگاهخداوند   راههای که

ا از  ر  و خویشتن ام  بوده عیب و نزد او بی23 ، ام  او را از خود دور نکرده ئض و فرا  است  بوده  من روی
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   طهارت  حسب  و به  است  داده  پاداش  عدالتم  مرا موافقخداوند  پس24 . ام  داشته  خود نگاه گناه
  .  در نظر وی تمدس

  خویشتن26 . نمایی می  ، خود را کامل ، و با مرد کامل نمایی  می ، رحیم  را با رحیم خویشتن25   
 رهانید و   را خواهی  مظلوم زیرا قوم27 . کنی فتار می مکر ر  و با مکار، به نمایی را با طاهر، طاهر می

   خدایم ؛ یهوه  افروخت  مرا خواهی  تو چراغ  کهزیرا28.   انداخت  زیر خواهی  را به  متکبران چشمان
 خود از   خدای  و به برم  می  مدد تو بر فوجها حمله زیرا به29 . خواهد گردانید  مرا روشن اریکیت

  . جهم حصارها برمی
 خود سپر   متوکالن  همه او برای. ' مصفی خداوند   و کالم  است  او کامل و اما خدا طریق30   
 کمر مرا   که خدایی32  ما؟  غیر از خدای ای  صخره کیست؟ و   خدا غیر از یهوه را کیستزی31؛  است
  ی مقامها  و مرا به  آهو ساخته  مرا مثل پایهای33.   است  گردانیده  مرا کامل  و راههای  بسته  قوت به

   به  برنجین  کمان ه، ک  است  داده  تعلیم  جنگ  مرا برای دستهای34 .  است  برپا داشته  من اعالی
  بانی و مهر  شده  عمود من  راستت دست.  ای  داده  من  خود را به سپر نجات35 . شد  خم  من بازوی

  . نلغزید  من  پایهای  که  دادی  وسعت  را زیرم قدمهایم36 .  است  ساخته تو مرا بزرگ
.   گشت  نشوند بر نخواهم لف رسید و تا ت  خواهم ، بدیشان  نموده  خود را تعاقب دشمنان37   

زیرا کمر مرا 39 . خواهند افتاد  من ی و زیر پاها  نتوانند برخاست  که  کوفت  را فرو خواهم ایشان38
   من  را به  دشمنانم گردنهای40 . ای  انداخته  را زیر پایم فانم و مخال ای  بسته  قوت  به  جنگ برای
، خداوند نبود نزد  ای فریاد برآوردند اما رهاننده41.  ود بسازم خود را ناب  تا خصمان ای  کرده تسلیم
 را  ها ایشان وچه گل ک ؛ مثل ام  باد ساییده  غبار پیش  را چون ایشان42 . نکرد  را اجابت  ایشان ولی

را ، م بودم   نشناخته  را که قومی.  ای ها ساخته ، سر امت  رهانیده  قوم مرا از منازعه43 . ام دور ریخته
   تذلل غربا نزد من   خواهند کرد؛ فرزندان ، مرا اطاعت  مجرد شنیدن به44 .نمایند  می خدمت

  . خود خواهند لرزید های  در قلعهشوند و  می  غربا پژمرده فرزندان45 .خواهند نمود
   که خدایی47 !  متعال  من  نجات  باد، و خدای  متبارک  من  و صخره  است  زندهخداوند46   

  ، برخصمانم  رهانیده مرا از دشمنانم48. سازد  می  مغلوب ها را زیر من گیرد و قوم  می  انتقام  من رایب
ها حمد   امت  تو را در میانخداوند  لهذا ای49!  ای  داده  مرا خالصی  و از مرد ظالم ای بلند کرده

   مسیح  و به  خود داده  پادشاه  به  عظیمی  نجات که50 خواند،   تو سرود خواهم  نام  و به  گفت خواهم
  .باد او تا ابداآل و ذریت  داود  به یعنی.   است  نموده  رحمت خویش
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  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

روز 2. دهد  خبر می  دستهایش  فلک از عملکند و  می  خدا را بیان اللآسمان ج19    

 و آواز  نی   و کالمی  نیست سخن3 . د تا شبکن  می  را اعالن فت معر راند تا روز و شب  می سخن
.   مسکون  ربع  آنها تا اقصای  و بیان  رفت  بیرون  جهان  آنها در تمام قانون4 .شود  نمی آنها شنیده

   پهلوان آید و مثل  می  خود بیرون  داماد از حجله  در آنها قرار داد؛ و او مثل  آفتاب  برای ای خیمه5
 دیگر؛ و   کرانه  تا به  و مدارش  است  آسمان  از کرانه خروجش6 .کند  می  شادی  در میدان  دویدناز

  .  مستور نیست چیز از حرارتش  هیچ
   و جاهل ست ا  امینخداوند  گرداند؛ شهادات  را برمی  و جان  است  کاملخداوند  شریعت7   
 و   است کپا خداوند امر. سازد  را شاد می و دل   است  راستخداوند  فرایض8 .گرداند  می را حکیم
 و تماما   حقخداوند  احکام. باد تا ابداآل  و ثابت  طاهر استخداوند  ترس9 .کند  می  را روشن چشم
 .  عسل از شهد شیرینتر و از قطرات شانه. تر و از زر خالص بسیار از طال مرغوب10 .  است عدل

  .  است  عظیمی  آنها ثواب در حفظشود، و   می  تو نیز از آنها متنبه بنده11
 را نیز  ات بنده13 . طاهر ساز ام  مخفی ا از خطایای خود را بداند؟ مر  سهوهای  که کیست12   
 . بود خواهم مبرا   عظیم  و از گناه عیب  بی  نشود؛ آنگاه  مسلط  باز دار تا بر من  متکبرانه از اعمال

   من دهنده  و نجات  من  صخره  کهخداوند  شد، ای منظور نظر تو با  و تفکر دلم  زبانم سخنان14
  ! هستی

  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 تو را سرافراز   یعقوب ای خد نام.  فرماید  مستجاب  تو را در روز تنگیخداوند20    

و را  ت  هدایای جمیع3.  تأیید نماید و تو را از صهیون خود بفرستد   تو از قدس  برای نصرت2 .نماید
   تو عطا فرماید و همه  تو به  دل موافق4 . ساله.  فرماید  تو را قبول تنی سوخ های  یاد آورد و قربانی به

  . رساند  انجام  تو را به های رتمشو
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خداوند  .  افراشت  خود را خواهیم د، علم خو  خدای  نام  سرایید و به  تو خواهیم  نجات به5   
از . رهاند  خود را می مسیحخداوند    که ام  دانسته ناآل6.  خواهد رسانید نجام ا  تو را به  مسألت تمامی
ها   ارابه اینان7.   خویش  راست  دست بخش  نجات  قوت  خواهد نمود، به  خود او را اجابت  قدس فلک

 اما اند و افتاده،   شده  خم ایشان8 . نمود  خود را ذکر خواهیم  خدای  یهوه  اسبها را، اما ما نام را و آنان
  . ایم ، ایستاده ما برخاسته

  . فرماید ، ما را مستجاب بخوانیم   که  در روزی پادشاه!   بده  نجاتخداوند  ای9   
  
  

  .مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 وجد   بسیار به تو چه  کند و در نجات  می  شادی  تو پادشاه  در قوتخداوند  ای21    

  زیرا به3 . ساله.   نداشتی  را از او دریغ  زبانش  و مسألت  بخشیدی  وی  او را به مراد دل2 .خواهد آمد
   را از تو خواست حیات4 .  نهادی  برسر وی  از زر خالص یتاج.   جستی  نیکو بر مراد او سبقت برکات
 و  اماکر.   شده  عظیم تو  نجات  سبب  او به جالل5 .باد را تا ابداآل  ایام ، و طول  دادی  وی  را به و آن

  نهایت بی حضور خود او را  به. باد تا ابداآل ای  ساخته زیرا او را مبارک6 . ای  را بر او نهاده حشمت
   جنبش'  اعلی  حضرت  رحمت دارد، و به  می توکلخداوند  بر   پادشاه زیرا که7 . ای  گردانیده شادمان

  .نخواهد خورد
 دارند  ز تو نفرت ا  را که  تو آنانی  راست دست.   خواهد دریافت را  دشمنانت  تو همه دست8   

ا  ر  ایشانخداوند  .  ساخت  خواهی  تنور آتش را چون   خود، ایشان  غضب در وقت9 . خواهد دریافت
   خواهی  هالک  را از زمین  ایشان ثمره10.  را خواهد خورد  ایشان خود خواهد بلعید و آتش در خشم
 را   تو کردند و مکایدی  برای زیرا قصد بدی11.  آدم  بنی  را از میان  ایشان ت و ذری ساخت

  بر زههای.   ساخت  خواهی  را روگردان  ایشان زیرا که12 . را نتوانستند بجا آورد  آن کهاندیشیدند 
  بروتج.  شو  خود متعال  در قوتخداوند ای13.   گرفت  خواهی  نشان  ایشان  روی خود تیرها را به

  . خواند  خواهیم  و تسبیح ا ترنمتو ر
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  مزمور داود.   صبح  بر غزاله  ساالر مغنیان برای

   و سخنان من   و از نجات ای  کرده ، چرا مرا ترک  من  خدای ، ای  من  خدای ای22    

 و مرا  نیز در شب.  کنی  نمی  و مرا اجابت خوانم  در روز می  من  خدای ای2 ؟  دور هستی فریادم
 ما بر تو  پدران4 . ای  نشسته  اسرائیل  بر تسبیحات  که ، ای  هستی و اما تو قدوس3 .  نیست خاموشی

  نزد تو فریاد برآوردند و رهایی5 ؛  دادی  را خالصی اشتند و ایشان د  داشتند؛ بر تو توکل توکل
  . نشدند  خجل  داشتند، پس و توکلیافتند؛ بر ت

 مرا  هرکه7 .  قوم  شده  و حقیر شمرده  هستم ؛ عار آدمیان  نی  و انسان ستم ه  کرم و اما من6   
 ):گویند و می(جنبانند  خود را می  کنند و سرهای  خود را باز می لبهای. کند  استهزا می  من بیند به

زیرا 9 ».دارد  می  رغبت  وی  به  چونکهاو را برهاند.  بدهد  او را خالصی  پس  کن  توکلخداوندبر «8
  از رحم10 .  ساختی  مرا مطمئن در خود بودم ما  بر آغوش  که ؛ وقتی  آوردی  بیرون  تو مرا از شکم که

   نزدیک  زیرا تنگی  دور مباش از من11 .  تو هستی  من  خدای  مادرم شکم؛ از   شدم بر تو انداخته
   مرا احاطه  باشان اناند؛ زورمند فته نر بسیار دور مرا گر گاوان12 . مدد کند  که  نیست  و کسی است
   و همه ام  شده  ریخته  آب مثل14 .  غران  شیر درنده  باز کردند، مثل  خود را بر من دهان13 .اند کرده

   من قوت15.   است  شده  گداخته  احشایم ، در میان  گردیده  موم  مثل ؛ دلم  گسیخته  از هم استخوانهایم
 دور  زیرا سگان16 . ای  نهاده  موت  خاک  و مرا به؛  چسبیده  کامم  به  و زبانم  شده  خشک  سفال مثل

   استخوانهای همه17 .اند  مرا سفته ، دستها و پایهای  کرده  اشرار مرا احاطه اند؛ جماعت مرا گرفته
 کردند و  م خود تقسی  مرا در میان رخت18 .نگرند ، می  دوخته  چشم  من  به ایشان.  شمارم خود را می
  . انداختنـد  قرعـه  مـن بر لباس
 مرا از  جان20 .  کن  شتاب  من  نصرت  برای  من  قوت ای.   دور مباشخداوند   اما تو ای19   

   از میان  که ، ای  ده  شیر خالصی مرا از دهان21 .  سگان  مرا از دست  و یگانه  کن شمشیر خالص
   کرد؛ در میان  خواهم  خود اعالم  برادران  تو را به نام22 . ای  کرده  مرا اجابت  گاو وحشی شاخهای

  . خواند  خواهم  تو را تسبیح اعتجم
   او را تمجید نمایید و جمیع  یعقوب  ذریت او را حمد گویید؛ تمامخداوند    ترسندگان ای23   
 خود را از او  ، و روی رده را حقیر و خوار نشم  مسکین زیرا مسکنت24 . بترسید  از وی  اسرائیل ذریت

   بزرگ  در جماعت  من تسبیح25.  فرمود او را اجابت فریاد برآورد   نزد وی ؛ و چون  است نپوشانیده
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، سیر   غذا خورده حلیمان26 . نمود واهم ادا خ  حضور ترسندگانت  خود را به نذرهای.  از تو است
 خواهد کرد تا   شما زیست ند خواند؛ و دلهای خواه او را تسبیحخداوند    خواهند شد؛ و طالبان

   قبایل  خواهند نمود؛ و همه  بازگشتخداوند  ، بسوی  متذکر شده  زمین های  کرانه جمیع27 .بادابداآل
  ها مسلط  و او بر امت استخداوند    از آن زیرا سلطنت28 . کرد خواهند  حضور تو سجده ها به امت
 فرو   خاک  به  هر که  حضور وی  خواهند کرد؛ و به ، سجده  غذا خورده  زمین  متموالن همه29 . است
 خواهند   او را عبادت ذریتی30.   نخواهد ساخت  خود را زنده  جان  خواهد نمود؛ و کسی رود رکوع می

 او خبر   خواهند آمد و از عدالت ایشان31.  بعد را اخبار خواهند نمود طبقه خداوند  کرد و درباره
  .  است  کار کرده  او این  متولد خواهند شد، که  را که د داد قومیخواهن

  
  

  مزمور داود

 سبز  های در مرتع2.  بود  چیز نخواهم  هیچ  به ؛ محتاج  است  من  شبانخداوند23    

 خود   خاطر نام گرداند و به  مرا برمی جان3 .کند  می  مرا رهبری  راحت آبهاینزد . خواباند مرا می
 ترسید   نخواهم  از بدی  روم  نیز راه  موت  سایه  در وادی چون4 .نماید  می  هدایتم  عدالت هایاه ر به

 حضور   به  من  برای ای سفره5 . خواهد داد  تو مرا تسلی دستی ب؛ عصا و چو  هستی زیرا تو با من
   نیکویی هرآینه6.   است ده لبریز ش ام  و کاسه ای  کرده  تدهین  روغن سر مرا به.  گسترانی  می دشمنانم
  .باد بود تا ابداآل  خواهم  ساکنخداوند   خواهد بود و در خانه  من  در پی  عمرم  ایام  تمام و رحمت

  
  

  مزمور داود

  زیرا که2 .  آن  و ساکنان مسکون  ، ربع  استخداوند   از آن  آن  و پری زمین24    

 برآید؟ خداوند  کوه  به  که کیست3 . گردانید  نهرها ثابت را بر  آن را بر دریاها نهاد و  آن او اساس
 خود را   جان  باشد، که دل  و صاف  دست  پاک او که4  شود؟  او ساکن  قدس  مکان  به ه ک و کیست
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   را از خدای و عدالت،  خواهد یافتخداوند  را از  او برکت5 . نخورد  دروغ  ندهد و قسم بطالت  به
  . ساله.  یعقوب)  خدای (  تو ای  روی  او، طالبان  طالبان  طبقه است  این6 . خود نجات

   جالل اه شوید تا پادش  برافراشته  ابدی  درهای ای!  خود را برافرازید ها سرهای  دروازه ای7   
  ای9!   جبار است  در جنگ  کهخداوندقدیر و جبار، خداوند  ؟  کیست  جالل  پادشاه این8 ! شود داخل
  این10 ! شود  داخل  جالل زید تا پادشاه برافرا  ابدی  درهای ای!  خود را برافرازید ها، سرهای هدرواز
  . ساله!   اوست  جالل  پادشاه  صبایوت ؟ یهوه  کیست  جالل پادشاه

  
  

  مزمور داود

   بر تو توکل  من خدای  ای.  افرازم  خود را برمی  تو جان ، بسویخداوند  ای25    

کشد   انتظار تو می  هر که بلی3 . فخر نمایند  بر من  و دشمنانم  بشوم  خجل  مگذار که پس2 . دارم می
  های ، طریقخداوند  ای4 .خواهند گردید  کنند خجل  می  خیانت سبب  بی  که آنانی.  نخواهد شد خجل

 و مرا   گردان د سالک راستی خو مرا به5 .  ده  تعلیم  من  را به  خویش ی بیاموز و راهها  من خود را به
 و  ، احساناتخداوند  ای6 . ام  روز منتظر تو بوده تمامی.   هستی  من  نجات  زیرا تو خدای  ده تعلیم

.  را بیاد میاور  و عصیانم ی جوان خطایای7.   است  بوده  آنها از ازل ونکه خود را بیاد آور چ های رحمت
  ، پس  است نیکو و عادلخداوند 8 .  مرا یاد کن  خویش ییخاطر نیکو   خود و به  رحمت  بهخداوند  ای
   مسکینان  خواهد کرد و به  رهبری  انصاف  را به مسکینان9 .  را خواهد آموخت  طریق انکار  گناه به

 عهد و   که  آنانی  برای  است  و حق رحمتخداوند    راههای همه10 . خواهد داد  خود را تعلیم طریق
  .دارند  می نگاه او را  شهادات
   آدمی  آن کیست12 .  است  بزرگ مرا بیامرز زیرا که   خود، گناه  خاطر اسم  بهخداوند  ای11   

   او در نیکویی جان13 .  خواهد آموخت  است اختیار کرده   که ترسد؟ او را بطریقی می دخداون از  که
 و   او است  با ترسندگانخداوندسر 14 . خواهند شد  زمین  او وارث ذریت را بسر خواهد برد و  شب

ز  مرا ا  او پایهای  زیرا که است خداوند   دائما بسوی  من چشمان15 . دهد  را تعلیم عهد او تا ایشان
  تنگیهای17.   هستم  منفرد و مسکین زیرا که بفرما  ، رحمت  شده  ملتفت بر من16 .آورد  می  بیرون دام
 و  کن نظر اف  من  و رنج بر مسکنت18.  آور  بیرون  من های از مشقتا مر.   است  زیاد شده  من دل
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   کینه  من  به  تلخ  کینه  بسیارند و به  زیرا که  نظر کن بر دشمنانم19 . را بیامرز  خطایایم جمیع
 و  کمال21 .  دارم  زیرا بر تو توکل  نشوم  تا خجل  ده  و مرا رهایی  کن  را حفظ جانم20. ورزند می
  ، از جمیع  ده  را خالصی  خدا، اسرائیل ای22 .  منتظر تو هستم  باشند زیرا که  من  حافظ استیر

  .  وی های مشقت
  
  

  مزمور داود

خداوند  و بر  ام  خود رفتار نموده  در کمال  من  زیرا که  مرا داد بدهخداوند  ای26    
 مرا   و قلب  باطن. و مرا بیازما  کن حانمرا امتخداوند   ای2 . لغزید  نخواهم ، پس ام  داشته توکل
  با مردان4 ؛ ام  تو رفتار نموده و در راستی   است  تو در مد نظر من  رحمت زیرا که3 .  گردان مصفی
   و با طالحین دارم  می  نفرت  بدکاران از جماعت5 . شد  نخواهم  داخل و با منافقین  ام  ننشسته باطل

تا 7  نمود،  خواهم  طوافخداوند   تو را ای مذبح.  شویم خود را در صفا می  دستهای6.   نشست نخواهم
  .  تو را اخبار نمایم  و عجایب مآواز حمد تو را بشنوان

 را با  جانم9 . تو را  جالل  سکونت  و مقام رمدا  می  تو را دوست  خانه  محلخداوند  ای8   
 و   آزار است  ایشان  در دستهای که10ریز،   خون  مرا با مردمان  حیات  و نه  جمع مکن گناهکاران

 و   ده  خالصیمرا.  باشم  می  خود سالک  در کمال و اما من11 .  است  پر از رشوه  ایشان  راست دست
 خواهم  ها متبارک  را در جماعتخداوند.   است  هموار ایستاده  در جای پایم12 . فرما  رحم بر من
  .خواند

  
  

  مزمور داود

   من  جان  ملجایخداوند ؟  بترسم ؛ از که  است  من  و نجات  نور منخداوند27    

   مرا بخورند، یعنی  آمدند تا گوشت  نزدیک  بر من  شریران چون2 ؟  شوم  هراسان ؛ از که است
.  نخواهد ترسید  فرود آید، دلم  بر من اگر لشکری3 . لغزیدند و افتادند ، ایشان انم و دشمن خصمان
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   و آن خواستمخداوند   چیز از یک4.   داشت  خواهم  نیز اطمینان  برپا شود، در این  بر من  جنگاگر
 و  کنم   را مشاهدهخداوند   تا جمال  باشم  ساکنخداوند   در خانه  عمرم  ایام  تمام که:  طلبید را خواهم
 خود مرا   خیمه ، در پرده  نهفته خود  در روز بال مرا در سایبان زیرا که5 .  او تفکر نمایم در هیکل

   گرداگردم  بر دشمنانم  سرم نو اآل6 .  بلند خواهد ساخت ره و مرا بر صخ  خواهد داشت مخفی
 سرود و خداوند     گذرانید و برای  او خواهم  را در خیمه  شادکامی های قربانی.  خواهد شد برافراشته

  . خواند  خواهم تسبیح
 . فرما ، مرا مستجاب  فرموده حمت، مرا بشنو و ر خوانم  آواز خود می ه ب  چونخداوند  ای7   

 . طلبید  خواهمخداوند   تو را ای  روی بلی ». مرا بطلبید روی«):  ای  گفته که(گوید   تو می  به  من دل8
   خدای ای.  ای  بوده تو مددکار من.   برمگردان  خود را در خشم  و بنده  مپوشان  خود را از من روی9
. دارد  مرا برمیخداوند   کنند، آنگاه  مرا ترک  و مادرم پدر چون10 . منما  و ترک ، مرا رد مکن جاتمن

مرا 12.  فرما  هدایت  راست  راه  مرا به  دشمنانم  سبب  بیاموز و به  من  خود را به  طریقخداوند  ای11
اگر باور 13 .اند  برخاسته  بر من  ظلم انندگ و دم  شهود کذبه  مسپار، زیرا که  خصمانم  خواهش به

 و قوی شو و  منتظر باشخداوند   برای14.   ببینم  زندگان  را در زمینخداوند   احسان  که کردم نمی
  .  باشخداوند منتظر  بلی.  خواهد داد  را تقویت دلت

  
  

  مزمور داود

،   مباش  خاموش من، از   من  صخره ای.  آورم ، نزد تو فریاد برمیخداوند  ای28    

 مرا بشنو  آواز تضرع2. روند  فرو می  حفره  به  که شم با  آنانی ، مثل  شوی  خاموش مبادا اگر از من
 و  مرا با شریران3 . افرازم  تو برمی  قدس  محراب ه خود را ب  و دست کنم  می  نزد تو استغاثه چون

آنها را 4 .  است  ایشان ویند و آزار در دلگ  میآمیز  صلح  خود سخن  با همسایگان  که  مکش بدکاران
 و   بده  ایشان  دست  عمل  آنها را مطابق  بده  ایشان  زشت  اعمال  و موافق  کردار ایشان  حسب به

. کنند  تفکر نمی  وی  دست و صنعت خداوند   در اعمال چونکه5 . رد نما  خود ایشان  را به یشانرفتار ا
  . نمود  و بنا نخواهی  ساخت هی خوا  را منهدم ایشان
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   و سپر من  من قوتخداوند 7 .  است  مرا شنیده  آواز تضرع که باد زیرا  متبارکخداوند 6   
 سرود خود او را   و به  است  وجد آمده  به  من  دل پس.  ام  و مدد یافته  داشت  بر او توکل دلم.  است

   خود را نجات قوم9.   نجات  خود قلعه  مسیح و برای   است  ایشان قوتخداوند 8.   گفت حمد خواهم
  .باد و برافراز تا ابداآل  کن  را رعایت ایشان.  فرما  خود را مبارک  و میراث ده
  
  

  مزمور داود

خداوند    را برای  و قوت جالل.  کنید  را توصیفخداوند خدا،   فرزندان ای29    
   سجده  قدوسیت  را در زینتخداوند. او تمجید نمایید   اسم  جالل  را بهخداوند2 . نمایید توصیف

  .نیدک
.   بسیار است  آبهای  باالیخداوند .دهد  رعد می  جالل خدای.  است آبها   فوقخداوندآواز 3   

. شکند  آزاد را می  سروهایخداوندآواز 5 .  است با جاللخداوند آواز  .   است  با قوتخداوندآواز 4
   را مثل  و سریون لبنان. جهاند  می  گوساله آنها را مثل6 .شکند  را می  لبنان آزاد سروهای خداوند

  صحرا را متزلزلخداوند آواز  8 .شکافد  را می  آتش های زبانهخداوند آواز 7 .  گاو وحشی بچه
، و اندازد  می  درد زه  غزالها را بهخداوند آواز9 .سازد  می ل قادش را متزلز  صحرایخداوند. سازد می

  .کنند  را ذکر می میعا جالل او ج و در هیکل. گرداند  می برگ  را بی جنگل
   قومخداوند11. باد تا ابداآل  پادشاه  است نشستهخداوند .   نموده  جلوس  بر طوفانخداوند10   

  . خواهد نمود  مبارک  سالمتی  خود را به  قومخداوند . خواهد بخشید خود را قوت
  
  

  مزمور داود.   خانه  ساختن ک متبر سرود برای

 را بر  منانم و دش  مرا باال کشیدی  زیرا که خوانم  می تو را تسبیحخداوند   ای30    

  جانمخداوند   ای3 .  و مرا شفا دادی  نمودم ستغاثه، نزد تو ا  من  خدای  یهوه ای2 .  مفتخر نساختی من
  .  فرونروم ویه ها  تا به  ساختی مرا زنده.   برآوردی را از حفره
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 او   غضب زیرا که5 ! او حمد گویید  ذکر قدوسیت و به او را بسرایید خداوند   مقدسان ای4   
   رخ  شادی صبحگاهان. شود  می  نزیل  گریه شامگاه.   او زندگانی  و در رضامندی  است ای لحظه
  ».باد ابداآل خورد تا  نخواهم شجنب«:   خود گفتم  در کامیابی و اما من6 .نماید می

 خود را   روی  و چون  گردانیدی  ثابت  مرا در قوت  خود کوه  رضامندی بهخداوند   ای7   
در 9.  نمایم  می  تضرعخداوند و نزد  آورم  نزد تو فریاد برمیخداوندای 8 .  شدم  پریشان پوشانیدی

 تو را اخبار   و راستیگوید  می؟ آیا خاک تو را حمد  فرو روم  حفره  به  چون  است  فایده  چه  من خون
   مرا برای ماتم11.   باش مددکار منخداوند ای .  فرما  کرم  من بشنو و به خداوند  ای10 نماید؟ می
  تا جاللم12 . ای  بسته  شادی  و کمر مرا به  کرده  بیرون  را از من پالس.  ای  ساخته  مبدل  رقص  به من

  .باد تـا ابداآل  گفت ، تـو را حمـد خواهم  مـن  خـدای  یهوه یا.  نشود ترا سرود خواند و خاموش
  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

   خویش در عدالت.  ابد  تا به  نشوم  خجل ؛ پس  دارم  بر تو توکلخداوند  ای31    

  ای  و خانه قوی  ای  صخره برایم.   برهان  زودی  فراگیر و مرا به  من  خود را به گوش2 .  بده اتمرا نج
 و   خود مرا هدایت  خاطر نام به.   تو هستی  من  و قلعه زیرا صخره3 .  دهی  تا مرا خالصی  باش حصین
 خود  روح.   تو هستی  من زیرا قلعه5 .ر آو اند بیرون  کرده  پنهان  برایم  که مرا از دامی4 . فرما رهبری
 را   دروغ  اباطیل  که از آنانی6 .  دادی ، تو مرا فدیه حق   خدای،  یهوه ای.  سپارم  تو می  دست را به
   تو وجد و شادی  رحمت به7 . دارم  می توکلخداوند  بر  و اما من.  کنم  می کنند نفرت  می پیروی

 اسیر   دشمن  دست مرا به8 ؛ ای ر تنگیها شناخته را د  و جانم  مرا دیده  زیرا مشقت کنم می
  . ای  گردانیده  قائم  وسیع مرا بجای  ؛ پایهای ای نساخته
   شد، بلکه ه کاهید  از غصه  من چشم.   هستم  فرما زیرا در تنگی  رحمت  بر منخداوند  ای9   
   از گناهم قوتم.   است  گردیده  فانی  از ناله  و سالهایم  از غم  حیاتم زیرا که10 . نیز  و جسدم جانم
  خصوصا نزد همسایگان.  ام  عار گردیده  دشمنانم نزد همه11 . شد  پوسیده  و استخوانهایم عیفض

 از   مرده مثل12. گریزد  می  بیند از من ا بیرون مر هرکه.  ام  شده  آشنایان  خوف ؛ و باعث خویش
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 و   شنیدم  را از بسیاری  بهتان زیرا که13 . ام  گردیده  شده  و مانند ظرف تلف ام  شده خاطر فراموش
  .نمایند  تفکر می کنند و در قصد جانم  می  مشورت  با هم باشد، زیرا بر من  می گرد من گردا خوف

 در   من وقتهای15 .  تو هستی  من  خدای ام  و گفته دارم  می  توکلخداوند   بر تو ای و اما من14   
   تابان ات ربنده خود را ب روی16 .  ده  خالصی  و جفاکنندگانم انم دشمن مرا از دست. باشد  تو می دست
  شریران.  ام  تو را خوانده  چونکه  نشوم  خجلخداوند  ای17 .  بخش  خود نجات  رحمت و مرا بهساز 
 و تکبر و   درشتی  به  شود که گو گنگ  دروغ لبهای18 . باشند  خاموش  شوند و در حفره خجل

  ای  کرده  ذخیره  ترسندگانت برای   تو که  احسان  عظمت زهی19 .گوید  می  سخن  بر عادالن تهانتاس
   خود از مکاید مردم  روی  را در پرده ایشان20 . ای  ظاهر ساخته آدم  بنی  پیش  متوکالنت و برای
 خداوند باد  متبارک21 .  داشت  خواهی  مخفی زبانها  از عداوت ای  را در خیمه ایشان.  پوشانید خواهی

 خود   در حیرت و اما من22.   است  ظاهر کرده  من  به  خود را در شهر حصین  عجیب  رحمت که
  .  مرا شنیدی  آواز تضرع  نزد تو فریاد کردم  چون لیکن.  ام  شده  از نظر تو منقطع  که گفتم

  تکبراندارد و م  می  امنا را محفوظخداوند.  دارید او را دوستخداوند  مقدسان   جمیع ای23   
   برای  که  همگانی  خواهد داد، ای  شما را تقویت  باشید و دل ویق24 .دهد  کثیر می را مجازات

  !کشید انتظار میخداوند 
  
  

   داود قصیده

.  مستور گردید  وی  شد و گناه  او آمرزیده  عصیان  که  کسی خوشابحال32    
 .شدبا  نمی ای  او حیله و در روح نیاورد   در حساب  جرمی  وی  بهخداوند   که  کسی خوشابحال2
 . زدم  روز می  تمامـی  که ای رهشـد از نعـ  می  پوسیده ، استخوانهایم بودم  می  خاموش  که هنگامی3
 گردیـد،  مبـدل   خشکی تابستـان  به رطوبتـم. بـود  می  سنگین  بر من  تو روز و شب  دست چونکه4

 خـود را  عصیـان:  گفتـم.  نداشتـم   خود را مخفی  و جرم  کردم  خود نزد تو اعتراف  گناه به5 . سـاله
 در   رو هر مقدسی از این6.  ، ساله  را عفو کردی  گناهم  تو آالیش پس.  کنم اقـرار میخداوند نـزد 
 آید، هرگز بدو نخواهد  الن سی  بسیار به  آبهای  که وقتـی.  نزد تـو دعـا خواهـد کـرد  اجابت وقت

  سی و دومفصل / مزامیر کتاب



840 

   خواهی  احاطه  نجات  سرودهای مرا به.  کرد  خواهی  حفظ ز تنگی مرا ا  هستی  من تو ملجـای7 .رسید
  . نمود، ساله

   چشم  نمود و تو را به  ارشاد خواهم  باید رفت  که  راهی  و به  آموخت  خواهم تو را حکمت8   
   آنها را برای  مباشید که فهم  و قاطر بی  اسب مثل9 . فرمود  خواهم  نصیحت بر تو است  خود که
  . تو نخواهند آمد  نزدیکدهند، واال  می  زینت  و لگام  دهنه  به بستن

   او را احاطـه حمـت دارد ر توکـل خداوند بر  باشد، اما هر که  شریر بسیار می غمهای10   
   ترنـم دالن  راست  همـه  و وجـد کنیـد و ای شادی خداونـد  در  صالحـان ای11 .خواهـد کرد

  .نماییـد
  
  

 را   راستان  خواندن  تسبیح  نمایید، زیرا که  شادیخداوند در   صالحان ای33    

 او   برای  تازه سرودی3 . تار او را سرود بخوانید عود ده حمد بگویید؛ با   را با بربطخداوند2. شاید می
  با امانت او   کارهای میع و ج  است مستقیم خداوند  زیرا کالم4.  بلند بسرایید؛ نیکو بنوازید با آهنگ

خداوند    کالم به6 .  پر استخداوند   از رحمت جهان. دارد  می  را دوست  و انصاف عدالت5 . است
کند و   می  جمع  توده  دریا را مثل آبهای7 . او  دهان  نفخه  جنود آنها به  شد و کل آسمانها ساخته

   ربع  سکنه  بترسند؛ جمیعداوندخ  از  زمین تمامی اهل8 .نماید ی م ها ذخیره ها را در خزانه لجه
  مشورت خداوند10.  گردید  و شد؛ او امر فرمود و قایم  او گفت زیرا که9 . از او بترسند مسکون

 تا   است  قائمخداوند  مشورت11 .گرداند  می  را نیست  قبائل هایکند؛ تدبیر  می ها را باطل امت
   که  و قومی  است  ایشان  خدای  یهوه  که  امتی ابحالخوش12 . او تا دهرالدهور د؛ تدابیر قلبباابداآل
  .  است  خود برگزیده  میراث  را برای ایشان

   خویش  سکونت از مکان14 .  را نگریست آدم  بنی  نظر افکند و جمیعخداوند  از آسمان13   
   ایشان ال و اعم است   را جمیعا سرشته  ایشان  دلهای او که15 .  جهان  ساکنان افکند، برجمیع ینظر م

   رهایی  قوت یاری بس  نخواهد شد و جبار به  زیادتی لشکر خالص  به پادشاه16 .  است  نموده را درک
   را رهایی  خود کسی  قوت  شدت  و به  است  باطل  استخالص  جهت  به اسب17 . نخواهد یافت
 او   انتظار رحمت که  ترسند، بر آنانی  می از او  که  است  بر آنانیخداوند   چشم اینک18 .نخواهد داد
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 ما  جان20 . دارد  نگاه  زنده  را در قحط ن بخشد و ایشا  رهایی  را از موت  ایشان تا جان19 .کشند را می
  کند و در نام  می  ما در او شادی  دل زیرا که21 .  و سپر ما است او اعانت. باشد میخداوند منتظر 
  . ایم  امیدوار تو بوده  تو بر ما باد، چنانکه رحمتخداوند   ای22.  یمدار  می  او توکل قدوس

  
  

،   شده  رانده  تغییر داد و از حضور او بیرون  حضور ابیملک  خود را به  منش  که مزمور داود وقتی
   برفت

   من  او دائما بر زبان تسبیح.   گفت  خواهم  متبارک  را در هر وقتخداوند34    

خداوند 3.  خواهند نمود ، شادی  شنیده انمسکین.  فخر خواهد کردخداوند در   من جان2. خواهد بود
 فرمود  ، مرا مستجاب  را طلبیدمخداوند  چون4 .  او را با یکدیگر برافرازیم امن.  تکبیر نمایید را با من

   ایشان هاییدند و روی او نظر کردند و منور گرد بسوی5 . بخشید  خالصی  ترسهایم و مرا از جمیع
 . بخشید  رهایی ز تمامی تنگیهایش او را شنید و او را اخداوند فریاد کرد و   مسکین این6 . نشد خجل

  .رهاند  را می ، ایشان  اردو زده؛  او است گرداگرد ترسندگانخداوند   فرشته7
  ای9 .دارد  می  بدو توکل  که  شخصی لخوشابحا.  نیکو استخداوند   بچشید و ببینید که8   

،  نوا شده  بی شیربچگان10 .  نیست  کمی  او را هیچ رسندگان ت  از او بترسید زیرا کهخداوندمقدسان 
ایید  بی  اطفال ای11 . نخواهد شد  چیز نیکو کمی  هیچ  را بهخداوند  کشند و اما طالبان  می گرسنگی

   آرزومند حیات  که  شخصی  آن کیست12 .  آموخت  شما خواهم را به خداوند  مرا بشنوید و ترس
 را از  لبهایت دار و   نگاه  را از بدی زبانت13  را ببیند؟ دارد تا نیکویی  می ت را دوس  ایام  و طول است

  .  بکوش  آن  نما و در پی  را طلب ؛ صلح  بکن  نما و نیکویی  اجتناب از بدی14 آمیز؛  حیله سخنان
 خداوند  روی16.   فریاد ایشان  بسوی  وی وشهای و گ  است  صالحان بسویخداوند   چشمان15   
 فریاد برآوردند،)  صالحان ( چون17 . سازد  منقطع  را از زمین ایشان تا ذکر   است  بدکاران بسوی
  . بخشید  رهایی  ایشان  تنگیهای  را از همه  را شنید و ایشان  ایشانخداوند
 مرد  زحمات19 . خواهد داد  را نجات  کوفتگان ح و رو  است دالن  شکسته نزدیکخداوند 18   
   را نگاه  ایشان  استخوانهای همه20 . آنها خواهد رهانید  او را از همهخداوند، اما   بسیار است صالح
   خواهد کرد و از دشمنان  هالک شریر را شرارت21.  نخواهد شد  از آنها شکسته  یکی دارد، که می
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 بر   که  خواهد داد و از آنانی  خود را فدیه  بندگان  جانخداوند22.  خواهد شد  مؤآخذه مرد صالح
  . نخواهد شد  دارند مؤآخذه  توکل وی
  
  

  مزمور داود

   جنگ  با من  که  با آنانی  کن  نما و جنگ  مخاصمه  من  با خصمانخداوند  ای35    

   روی  را پیش  و راه  کن راست را  و نیزه3  برخیز،  من  اعانت را بگیر و بهسپر و مجن 2 .کنند می
  .  تو هستم  نجات  بگو من  من ان ج  ببند و به جفاکنندگانم

   منند، برگردانیده  بداندیش  که  دارند؛ و آنانی  من  قصد جان  که  و رسوا شوند آنانی خجل4   
 و   تاریکی  ایشان راه6 . را براند ایشان خداوند   باد باشند و فرشته  روی  پیش  کاه مثل5 . شوند لو خج
  ای  در حفره سبب  بی  من  خود را برای زیرا دام7.  کند  را تعاقب ایشان خداوند   باد و فرشته لغزنده
   که  بدو برسد و دامی  ناگهانی هالکت8 . بودند  کنده جهت  بی  من  جان  را برای  آن  کردند که پنهان
  . گرفتار گردد  هالکت  به  را بگیرد و در آن  کرد خودش پنهان

  همه10. مود خواهد ن  او شادی وجد خواهد کرد و در نجاتخداوند  در   من و اما جان9   
رهاند  تر از او می  را از شخص قوی  مسکین  مانند تو که کیستخداوند ای «: گویند  می استخوانهایم
  »!  وی کننده  وفقیر را از تاراج و مسکین

   عوض به12 .پرسند  می  از من دانستم  نمی ه را ک چیزهایی. اند خاستهور بر  کینه شاهدان11   
بودند،   بیمار می  ایشان  چون و اما من13 .اند  گردانیده کس  مرا بی جان. کنند  می  من  به  بدی نیکویی
 او   آنکه ثلم14.  گشت  برمی ام  سینه  به  و دعایم رنجانیدم  می  روزه  خود را به ؛ جان پوشیدم  می پالس
   خم  گیرد، از حزن اتم م  مادرش  برای  که  کسی چون.  رفتم  می بود، سرگردان  می  و برادرم دوست

   که  شدند، و کسانی  جمع  بر من  فرومایگان آن.  شدند  جمع کنان  شادی  افتادم  چون ولی15 . شدم می
کنند،   می  مسخرگی  نان  برای  که انی فاجر مثل16.  نشدند  مرا دریدند و ساکت ودم ب نشناخته

  .افشردند  می  خود را بر من نهایدندا
  مرا از  و یگانه  برهان  ایشان  را از خرابیهای  کرد؟ جانم  نظر خواهی  کی  تا بهخداوند  ای17   

  م خواه  تسبیح  عظیم قوم  ترا در میان.   گفت  حمد خواهم و تو را در جماعت بزرگ18 . شیربچگان
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   بغض بسب  بی  بر من  که  فخر نکنند، و آنانی  منند، بر من  دشمن سبب  بی  که تا آنانی19 .خواند
 آرامند،   در زمین  که گویند و بر آنانی  نمی  سخن  سالمتی زیرا برای20 . نزنند نمایند، چشمک می
 ما   چشم هه ویند ههگ ، می  باز کرده  خود را بر من و دهان21 .کنند آمیز را تفکر می  حیله نانسخ
  .  است دیده

 .  دور مباش  از منخداوند  ای.  مفرما  سکوت ، پس ای  را دیده  تو آنخداوند  ای22   
  ای24 .  من  دعوی ، برای  و خداوند من  من  خدای  بیدار شو، ای  داد من  را برانگیز و برای خویشتن23

 خود نگویند  تا در دل25 . نمایند  شادی ، مبادا بر من ده خود داد ب  عدل  مرا موافق  خدایم یهوه
 و   خجل  شادند، با هم  در بدی من  که و آنانی26 »! ایم او را بلعیده« تا نگویند ؛» مراد ما اینک«

   که آنانی27 . شوند  ملبس  و رسوایی  خجلت بهکنند،   تکبر می  بر من  که  شوند؛ و آنانی شرمنده
 خود   سالمتی بنده  به  که  است  بزرگخداوند نمایند و دائما گویند   و شادی نند ترنم م  حق خواهان
  . تو را تمامی روز  خواهد کرد و تسبیح  تو را بیان  عدالت و زبانم28 . دارد رغبت

  
  

   خداوند مزمور داود بنده.   ساالر مغنیان برای

 خدا در مد نظر او  س تر هگوید ک  می  من  دل  شریر در اندرون معصیت36    

.  نگردد  ظاهر نشود و مکروه گوید تا گناهش  می  را در نظر خود تملق زیرا خویشتن2 . نیست
 را  شرارت4.   است  برداشته  دست  و نیکوکاری از دانشمندی.   است  و حیله  شرارت  زبانش سخنان3

  . ندارد  نفرت ، از بدی  کرده  ناپسند قائم  راه خود را به. کند بر بستر خود تفکر می
   کوههای  تو مثل عدالت6 .  تو تا افالک  و امانت نها است تو در آسما  رحمتخداوند  ای5   
 تو   خدا رحمت ای7 . دهی  می  را نجات  و بهایم سانانخداوند   ای.   عظیم  تو لجه  و احکام خداست

از . شوند  می  تو شاداب  خانه از چربی8 .برند  می  تو پناه  بالهای  زیر سایه آدم بنی.   ارجمند است چه
و در نور تو نور را    است  حیات  نزد تو چشمه زیرا که9 . نوشانی  را می  خود ایشان یهاینهر خوش
 .  دالن  راست برای خود را   فرما و عدالت  خود مستدام  عارفان  خود را برای رحمت10 . دید خواهیم

  ایشان. اند  افتاده در آنجا بدکرداران12 . نسازد  مرا گریزان  شریران دستید و  نیا  تکبر بر من پای11
  . توانند برخاست اند و نمی  شده انداخته
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  مزمور داود

.  حسد مبر انگیزان از و بر فتنهمس   را مشوش  خویشتن  شریران  سبب به37    
  . خواهند شد بز پژمرده س  علف ثلشوند و م  می  بریده  زودی  به  علف  مثل زیرا که2

و در 4 . شو  پرورده ز امانت و ا  باش  ساکن در زمین.   بکن  نما و نیکویی  توکلخداوندبر 3   
   بسپار و بر ویخداوند   خود را به طریق5.  تو خواهد داد  تو را به  دل  مسألت  ببر، پس تمتعخداوند 
 تو را   آورد و انصاف خواهد  نور بیرون  تو را مثل و عدالت6  خواهد داد،  را انجام  آن  که ن ک توکل

گر   مرد حیله و  طریق  فرخنده  و از شخص  شو و منتظر او باش  ساکتخداوند نزد7 .مانند ظهر
   البته ه مساز ک خود را مشوش.   کن  را ترک  برکنار شو و خشم از غضب8 . مساز خود را مشوش

   زمین  وارثخداوند  و اما منتظران.  خواهند شد  منقطع یران شر زیرا که9 . خواهد شد  گناه باعث
 کرد و نخواهد   خواهی  تأمل در مکانش.  شریر نخواهد بود  زمانی  بعد از اندک هان10 .خواهند بود

  . متلذذ خواهند گردید انی سالمتی خواهند شد و از فراو  زمین  وارث و اما حلیمان11 .بود
خداوند بر او 13 .افشرد  خود را بر او می ندانهایکند و د شورا می  شریر بر مرد عادل12   

 را   و کمان  کرده  شمشیر را برهنه شریران14. آید  روز او می بیند که خواهد خندید، زیرا می
 خود   دل  به شمشیر ایشان15 . سازند  را مقتول روان ت و فقیر را بیندازند و راس اند تا مسکین کشیده
  . خواهد شد  شکسته  ایشان مانهای و ک  خواهد رفت فرو ایشان

  زیرا که17 . کثیر  شریران های ، از اندوخته  بهتر است  مرد صالح نعمت اندک یک16   
  روزهایخداوند 18 .کند  می تأییدخداوند را  و اما صالحان.  خواهد شد ، شکسته  شریران بازوهای
و در  نخواهند شد،   بال خجل در زمان19 .بادد بود تا ابداآل خواه  ایشان داند و میراث  را می کامالن

 مرتعها   خرمی  مثلخداوند  شوند و دشمنان  می  هالک زیرا شریران20 . سیر خواهند بود  قحط ایام
اما کند و  گیرد و وفا نمی  می شریر قرض21. واهند گردید خ  فانی  دخان  مثل بلی.  خواهند شد فانی
  و اما آنانی.  گردند  زمین  یابند وارث  برکت  از وی  که زیرا آنانی22 .  است خشنده و ب  رحیم صالح
  . خواهند شد اند، منقطع  وی لعون م که

  اگر چه24 .دارد  سرور می هایش ، و در طریقسازد  می  را مستحکم  انسان قدمهایخداوند 23   
 و   پیر هستم ن و اآل  بودم  جوان من25 .ردگی  را می  دستشخداوند نخواهد شد زیرا  بیفتد افکنده
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   است  روز رئوف تمامی26 . بشوند  نان  گدای  را که  نسلش  و نه ام  ندیده  را هرگز متروک مرد صالح
  . خواهند بود  او مبارک ، و ذریت  دهنده و قرض
 خداوندزیـرا 28 .باد بود تا ابداآل  خواهی  ساکن پس.   بکن  برکنار شو و نیکویی از بدی27   
 خواهند بود تا   محفوظ انایش.  نخـواهد فرمود  خود را ترک دارد و مقدسان  می  را دوست انصاف
  تـا به   خواهند بـود و در آن  زمیـن  وارث صالحان29.  خواهد شد  شریر منقطع و اما نسل. بادابداآل

 را ذکـر   او انصـاف کنـد و زبـان  می  را بیان  حکمت  صالح دهان30 . خواهند نمود ابد سکونت
  شریـر برای32 .لغزیـد نخواهـد   قدمهایش پس.   اوست  در دل  وی  خدای شریعت31 .نمایـد می

 نخواهـد کـرد و   تـرک او را در دستـشخداوند 33. دارد  می  وی کند و قصد قتل  می  کمیـن صالـح
  . داد فتـوا نخواهــد  آیــد بـر وی  داوری  به چـون

  چون.  برافرازد  زمین  وراثت  دار تا تو را به  او را نگاه  و طریق باشخداوند منتظر 34   
   بومی  درخت  بود و مثل  پیشه  ظلم  که شریر را دیدم35 . دید  را خواهی  شوند آن  منقطع شریران

   و یافت جستجو کردم او را  گردید و  نیست  و اینک اما گذشت36 .کشید  هر سو می سبز خود را به
 .  است  مرد سالمتی  آن  عاقبت ه زیرا ک  را ببین  و مرد راست  کن  را مالحظه مرد کامل37 .نشد

  و نجات39  خواهد شد ع منقط  شریران  خواهند گردید و عاقبت  جمیعا هالک اما خطاکاران38
   را اعانت  ایشانخداوندو 40 .بود خواهد   ایشان  او قلعه  تنگی  و در وقت  استخداوند از  صالحان
  . دارند ، خواهد رهانید زیرا بر او توکل  کرده  خالص  را از شریران ایشان.  خواهد داد ، نجات کرده

  
  

   تذکر مزمور داود برای

.  مفرما  تأدیبم  خویش  منما و در خشم  خود توبیخ  مرا در غضبخداوند  ای38    
   سبب  به در جسد من3 .  است  فرود آمده  تو بر من دست و  رو رفته ف  تو در من  تیرهای زیرا که2

   از سرم زیرا گناهانم4.   نی  سالمتی  خودم  خطای  سبب  به  و در استخوانهایم  نیست  تو صحتی غضب
  ، به  است شده   و مقروح  متعفن  من جراحات5 . تر شده  سنگین  از طاقتم  گران بار مثل.   است گذشته
 . کنم  تردد می کنان  روز ماتم یتمام.  ام  شده  منحنی نهایت  و بی پیچم  خود می به6 .  من  حماقت سبب

 م سی و هشتفصل / مزامیر کتاب



846 

  نهایت  و بی حس  بی من8 .  نیست  صحتی  و در جسد من  است  پر شده  از سوزش زیرا کمر من7
  . زنم  می  خود نعره  دل از فغان و  ام  شده کوفته

 .باشد  نمی  از تو مخفی  من های  و ناله  در مد نظر تو است  من وی خداوند تمامی آرز ای9  
 از   و رفیقانم دوستان11 .  نیست  نیز با من و نور چشمانم   است  رفته  از من طپد و قوتم  می  من دل10

   دارند دام  قصد جانم  که آنانی12. اند  دور ایستاده  من ایستند و خویشان  برکنار می  من بالی
  .کنند  را تفکر می  روز حیله مامگویند و ت انگیز می  فتنه  سخنان گسترند و بداندیشانم یم

   کسی و مثل14 .د خود را باز نکن  دهان  که ؛ و مانند گنگم شنوم  کر نمی  مثل و اما من13  
ار تو را  خداوند انتظ  ای زیرا که15.  نباشد  حجتی  در زبانش  که شنود و کسی  نمی  که ام گردیده

   نمایند و چون  شادی  مبادا بر من ام  گفته چونکه16 . داد  خواهی  جواب  خدایم  یهوه تو ای.  کشم می
   من  روی  پیش  همیشه  من و درد ام  شده  نصب  افتادن  برای زیرا که17 . تکبر کنند  بلغزد بر من پایم
 و   زنده اما دشمنانم19 .  هستم  خود غمگین ی و از خطا نمایم  خود را اخبار می زیرا گناه18 . است

   من  به  نیکی  عوض  به  که و آنانی20 نمایند بسیارند،  می  بغض  بر من سبب  بی  که زورآورند و آنانی
  . کنم  می  را پیروی زیرا نیکوییورزند   می  عداوت بر من. رسانند  می بدی

   تعجیل  من  اعانت و برای22 ،  دور مباش  از من  من  خدای ای.  منما  مرا ترکخداوند  ای21  
  .  هستی  من  نجات  که  خداوندی فرما، ای

  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان  یدوتون برای

 خود را  دهان.   خطا نورزم  زبانم  کرد تا به  خواهم  خود را حفظ  راههای گفتم39    

 و از   و خاموش  بودم  گنگ من2.  ست ا  من ر پیش شری  که ، مادامی  داشت  خواهم  نگاه  لجام به
  کردم  تفکر می چون.  شد  گرم  در اندرونم دلم3 . آمد  حرکت  به  و درد من  کردم  نیز سکوت نیکویی
 ساز و   معلوم  مرا بر من اجلخداوند   ای4.   گفتم  خود سخن  زبان  به پس.  گردید  افروخته آتش

   وجب  یک  را مثل  روزهایم اینک5.   هستم  قدر فانی  چه  تا بفهمم ست چی  را که مقدار ایامم
 .  شد، ساله ر داده قرا  بطالت  محض یقینا هر آدمی.   است  در نظر تو هیچ ام  و زندگانی ای ساخته
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داند  کند و نمی  می ذخیره. گردد  می  مضطرب  بطالت کند و محض  رفتار می  در خیال  انسان اینک6
  .واهد برد خ  تمتع  از آن  که تکیس

   گناهانم مرا از همه8 .باشد  بر تو می ؟ امید من  باشم منتظر  چه  برایخداوند   ای نو اآل7   
 را   تو این  زیرا که  خود را باز نکردم  و زبان  بودم  گنگ من9 .  عار مگردان اهالن و مرا نزد ج برهان
 را   انسان چون11 . شوم  می  تلف  تو من  دست  ضرب از دار زیرا که بر  خود را از من بالی10.  ای کرده
   محض انسانیقینا هر .  گذاری  بید می  او را مثل ، نفایس کنی  می  عتابها تأدیب  به  گناهش  سبب به

   ساکت  و از اشکهایم  بده  گوش  فریادم  مرا بشنو و به  دعایخداوند  ای12 . ، ساله  است بطالت
)  خشم ( روی13 . خود  پدران  جمیع  مثل  هستم ل در نزد تو و نزی  هستم  غریب  من ، زیرا که شمبا

  .  گردم  و نایاب  کنم  رحلت  از آنکه  قبل  شوم  تا فرحناک  بگردان خود را از من
  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

و 2.  شنید، فریاد مرا  شده یل ما  من ، و به ام  کشیدهخداوند  انتظار بسیار برای40    

   را مستحکم ، قدمهایم  گذاشته  را بر صخره  برآورد و از گل لجن و پایهایم  هالکت مرا از چاه
   را بینند ترسان  این  چون بسیاری.  ما را  حمد خدای  گذارد یعنی  در دهانم  تازه و سرودی3 .گردانید

  لم ظا  متکبران  دارد و به توکلخداوند  بر   که  کسی بحالخوشا4 . خواهند کرد  توکلخداوند، بر  شده
  . نشود  مایل  دروغ و مرتدان

 ما   برای  که  و تدبیرهایی ای  تو کرده  که  عجیب  کارهای  بسیار است  ما چه  خدای  یهوه ای5   
  ، از حد شمار زیاده  بکنم  کرد، اگر آنها را تقریر و بیان  نتوان در نزد تو آنها را تقویم.  ای نموده
   گناه  و قربانی قربانی سوختنی.   مرا باز کردی اما گوشهای.   نداشتی  رغبت  و هدیه در قربانی6.  است

در بجا 8 .  است  شده  نوشته  من  درباره در طومار کتاب!  آیم  می اینک«:   گفتم آنگاه7 . تیرا نخواس
  ».  است  من  دل  تو در اندرون  و شریعت دارم  می  رغبت  من  خدای  تو ای  اراده آوردن
 و تو   داشت  خود را باز نخواهم  لبهای اینک.  ام  داده  بشارت  عدالت  به  بزرگ در جماعت9   

.  ام  کرده بیان تو را   و نجات امانت.  ام  نداشته  خود مخفی  تو را در دل عدالت10 . دانی  میخداوند  ای
   خود را از من لطفخداوند     تو ای پس11 . ام  نکرده  پنهان  بزرگ  جماعتا از و راستی تو ر رحمت
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. کند  می  بیشمار مرا احاطه  بالیای زیرا که12 .ند ک  و راستی تو دائما مرا محافظت رحمت. باز مدار
   من  و دل ت اس  زیاده  سر من از مویهای.  دید توانم  نمی  که  حدی  به  است  دور مرا گرفته گناهانم

  .  است  کرده مرا ترک
.  فرما  تعجیل  من  اعانت بهخداوند    ای.   بده ، مرا نجات  فرموده مرحمتخداوند   ای13   

   در بدی من  که  شوند، و آنانی  و شرمنده  دارند، جمیعا خجل  من  جان  قصد هالکت  که آنانی14
   سبب گویند، به  می هه  هه  بر من  که آنانی15 .ند و رسوا گرد  برگردانیده  عقب  دارند، به رغبت
   نجات  که  نمایند و آنانی  تو در تو وجد و شادی  طالبان و اما جمیع16 . شوند  حیران  خویش خجالت

 و   و فقیر هستم  مسکین و اما من17 .  است بزرگخداوند    دارند، دائما گویند که تو را دوست
  .، تأخیر مفرما  من  خدای ای.   هستی  من دهنده  و نجات تو معاون. کند  می تفکر  من خداوند درباره

  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

  را در روز بال خالصی او خداوند .کند  فقیر تفکر می  برای  که سی ک خوشابحال41    

 خواهد   مبارک یناو در زم.   خواهد داشت  خواهد کرد و زنده  او را محافظتخداوند2 .خواهد داد
 تأیید خواهد  او را بر بستر بیماریخداوند 3 . کرد  نخواهی  تسلیم  دشمنانش ی آرزو بود و او را به

  . گسترانید  خواهی اش  در بیماری او را تمامی خوابگاه. نمود
 ». ما  ورزیده  تو گناه  زیرا به  مرا شفا بده جان.  نما  رحم  بر منخداوند  ای«:   گفتم من4   

   دیدن و اگر برای6 . شود  او گم  بمیرد و نام  کی هگویند ک  می  سخن  بدی  به  من  درباره دشمنانم5
 را   رود آن بیرون  چون. کند  می  را جمع  در خود شرارت گوید و دلش  می  باطل  بیاید، سخن من

 اندیشند،  می  بدی  من  دربارهکنند و  می  نمامی  با یکدیگر بر من  خصمانم و جمیع7 .کند  می شایع
و 9 ». نخواهد برخاست دیگر   است  خوابیده  که و حال.   است  شده  بر او ریخته  مهلک ای حادثه « که8

   خود را بر من خورد، پاشنه  مرا نیز می  نان  که داشتم  بر او اعتماد می  که  من  خالص  دوست آن
  . بلند کرد
از 11.   رسانم  بدیشان دار تا مجازات، مرا برپا ب  فرموده  رحم ر من بخداوندو اما تو ای 10   

   کمالم  سبب و مرا به12 .نماید  فخر نمی  بر من  دشمنم ه زیرا ک  داری  رغبت  در من  که دانم  می این
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  رک متبا  اسرائیل  خدای یهوه13 . نمود  خواهی  دائما قائم  خویش حضور  و مرا به ای  نموده مستحکم
  .  و آمین آمین.  ابد  تا به از ازل. باد
  
  

   قورح  بنی قصیده.   ساالر مغنیان برای

  من   خدا جان  ای  دارد، همچنان  اشتیاق  شدت  آب  نهرهای  آهو برای چنانکه42    

  . تو دارد  شدید برای اشتیاق
.   خدا حاضر شوم حضور  و به ایم بی  کی  حی، که  خدای  تشنه  خداست  تشنه  من جان2   

  چون4 »؟  تو کجاست خدای«: گفتند ا می روز مر  تمامی بود، چون  می  من  نان  روز و شب اشکهایم3
   خانه  را به  و ایشان رفتم  می  با جماعت چگونه.  ریزم  خود را بر خود می ، جان آورم  را بیاد می این

  .  عید کنندگان  گروه در و تسبیح   آواز ترنم ، به کردم  می خدا پیشروی
 او  ؟ بر خدا امید دار زیرا که ای  گشته  پریشان  و چرا در من ای  شده  چرا منحنی  جانم ای5   
  .  گفت  او باز حمد خواهم  روی ت نجا را برای
 کرد، از   یاد خواهم دن ار زمین تو را از  بنابراین.  شد  منحنی  در من ، جانم  من  خدای ای6   
 خیزابها و   تو؛ جمیع دهد از آواز آبشارهای  ندا می  لجه  به لجه7 .غر مص  و از جبل حرمون  کوههای
 خود را خواهد فرمود، و در شب سرود او  رحمتخداوند در روز 8 .  است  گذشته  تو بر من یموجها
   مرا فراموش چرا  من  صخره ای«:  ام  خدا گفته به9 .  من  حیات  بود و دعا نزد خدای خواهد با من
   در استخوانهایم  کوبیدگی  به دشمنانم10» ؟  تردد بکنم کنان  ماتم  دشمن  ظلم  سبب ؟ چرا به ای کرده

  »؟  تو کجاست خدای«: گویند را می م  روزه  همه کنند، چونکه  می مرا مالمت
  د دار زیرا که؟ بر خدا امی ای  گشته  پریشان  و چرا در من  شده  چرا منحنی  من  جان ای11   

  .  است  من  و خدای  من  روی  نجات ، که  گفت او را باز حمد خواهم
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 فرما و از مرد   فیصل رحم  بی  مرا با قوم  و دعوای  کن  خدا مرا داوری ای43    

  ؟ چرا به چرا مرا دور انداختی.   هستی  من  قوت زیرا تو خدای2 .  ده  مرا خالصی گر و ظالم حیله
  ؟  تردد بکنم  کنان  ماتم  دشمن ستم  سبب

 تو  های  تو و مسکن مقدس   کوه  نمایند و مرا به  تا مرا هدایت نور و راستی خود را بفرست3   
  و تو را ای.   است  من  سرور و خرمی  که  خدایی ، بسوی  رفت  خدا خواهم  مذبح  به آنگاه4 .رسانند

  . خواند  خواهم  تسبیح  با بربط  من خدا، خدای
؟ امید بر خدا دار زیرا  ای  گشته  پریشان ؟ و چرا در من ای  شده  چرا منحنی  من  جان ای5   

  .  است  من  و خدای  من  روی  نجات ، که  گفت  او را باز حمد خواهم که
  
  

   قورح  بنی قصیده.   ساالر مغنیان برای

  اند، از کاری ما را خبر داده ما،   و پدران ایم  خود شنیده  گوشهای  خدا به ای44    

، اما   کردی ها را بیرون  خود امت  دست تو به2 . ای  کرده  سلف  و در ایام یشان ا  در روزهای که
 شمشیر خود   به زیرا که3 . ختی را منتشر سا ، اما ایشان  کردی قومها را تباه.   نمودی  را غرس ایشان
 تو و بازو و نور   راست  دست  نداد بلکه  را نجات ایشان ایشان   را تسخیر نکردند و بازوی زمین
  .  خرسند بودی زیرا از ایشان. تو  روی

 خود را   مدد تو دشمنان به5 . امر فرما  یعقوب  برنجات ، پس  هستی  من  خدا تو پادشاه ای4   
   خود توکل بر کمانزیرا 6 .  ساخت  خواهیم  را پایمال خویش   تو مخالفان  نام  افکند و به خواهیم
 و   دادی  ما خالصی  تو ما را از دشمنان بلکه7 . نخواهد داد  مرا خالصی  شمشیرم و  داشت نخواهم
  تسبیح ابد   تو را تا به  کرد و نام تمامی روز بر خدا فخر خواهیم8 .  ساختی  ما را خجل مبغضان
   ما بیرون با لشکرهای و  ای  و رسوا ساخته ته تو ما را دور انداخ ن اآل لیکن9 .  خواند، ساله خواهیم

 .کنند  می  تاراج  خویشتن ا برای م  و خصمان ای  ساخته  روگردان  دشمن و ما را از پیش10 . آیی نمی
 . ای  ساخته ها پراکنده  امت یان و ما را در م ای  کرده  تسلیم  خوراک  برای  گوسفندان ما را مثل11
 ما عار  ما را نزد همسایگان13 .  نبردی  نفع  ایشان  و از قیمت  فروختیبها  خود را بی قوم12
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  المثل ها ضرب  امت ما را در میان14 . گرداگرد مایند  که  نزد آنانی  و سخریه اهانت.  گردانیدی
  جالت و خ  است  در نظر من  روزه  همه  من و رسوایی15 ها؛  قوم ان سر در می ، جنبانیدن ای ساخته

  .  گیرنده  و انتقام  دشمن ز روی، ا گو و فحاش از آواز مالمت16 ،  است  مرا پوشانیده یمرو
  دل18.   نورزیدیم  و در عهد تو خیانت  نکردیم اما تو را فراموش.  شد  بر ما واقع  همه این17   
 اژدرها  مکانهرچند ما را در 19 . نورزید  تو انحراف  ما از طریق  برنگردید و پایهای  عقب ما به

  خود  و دست  نکردیم  خود را هرگز فراموش  خدای نام20 .  پوشانیدی  موت  سایه  و ما را به کوبیدی
 را   قلب  خفایای نخواهد کرد؟ زیرا او  را غوررسی آیا خدا این21 .  غیر برنیفراشتیم  خدای را به
.  شویم  می  شمرده  ذبح  گوسفندان  و مثل شویم  می  روز کشته  خاطر تو تمامی  به هر آینه22 .داند می
 خود را  چرا روی24 . ابد دور مینداز  و ما را تا به؟ برخیز ای چرا خوابیده!  بیدار شوخداوند  ای23

   و شکم ت اس  شده  خم  خاک  ما به  جان زیرا که25؟   کردی  ما را فراموش  و تنگی  و ذلت پوشانیدی
  .  ده  خود ما را فدیه  ما برخیز و بخاطر رحمانیت  اعانت  جهت هب26 .  چسبیده  زمین ما به

  
  

   سرود حبیبات.  قورح  بنی قصیده.  بر سوسنها  ساالر مغنیان برای

  زبان.  گویم  می  پادشاه انشاء خود را درباره. جوشد  نیکو می  کالم  به  من دل45    

  .  ماهر است  کاتب  قلم من
، خدا تو را  بنابراین.   است  شده  تو ریخته  بر لبهای  و نعمت آدم بنی از  تر هستی تو جمیل2   
   و کبریایی  جالل  خود ببند، یعنی  جبار شمشیر خود را بر ران ای3 .باد تا ابداآل  است  ساخته مبارک
  ؛ و دست  و عدالت  و حلم  راستی  جهت  شو به ، غالب  خود سوار شده  کبریایی و به4.  را خویش
  افتند و به ها زیر تو می  تیز تو امت  تیرهای به5 .  تو خواهد آموخت  را به ترسناک   چیزهای راستت

  .رود  فرو می  دشمنان پادشاه دل
 را  عدالت7 .  تو است  سلطنت  عصای استی ر ؛ عصای باد است تو تا ابداآل  خدا، تخت ای6   
شتر از  بی  شادمانی  روغن  تو تو را به خدا، خدای،  بنابراین.   داشتی  را دشمن  و شرارت دوست
 تارها   به  که  عاج ، از قصرهای  است  تو مر و عود و سلیخه  رختهای همه8 .  است  کرده  مسح رفقایت

   در طالی  راستت  دست  به ملکه.  تو هستند  نجیب  از زنان  پادشاهان دختران9 .ند ساخت تو را خوش
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 را   پدرت  خود و خانه  خود را فرادار، و قوم  و گوش  دختر بشنو و ببین ای10 .  است اوفیر ایستاده
و 12.  نما  او را عبادت  پس  تو بشود، زیرا او خداوند تو است  جمال  مشتاق تا پادشاه11 ،  کن فراموش

  . رضامندی تو را خواهند طلبید وم ق ، و دولتمندان دختر صور با ارمغانی
   لباس به14 .  است  او با طال مرصع و رختهای   مجید است  تماما در اندرون هدختر پادشا13   

.  خواهند شد  نزد تو آورده  وی  او در عقب  همراهان های باکره. شود  حاضر می طرازدار نزد پادشاه
  ت پدران  عوض به16.  خواهند شد  داخل  قصر پادشاه شوند و به  می  آورده  و خوشی  شادمانی به15

 دهرها   تو را در همه نام17 . ساخت   خواهی  سروران  را بر تمامی جهان  خواهند بود و ایشان پسرانت
  .باد تا ابداآل ها تو را حمد خواهند گفت  قوم پس.  کرد ذکر خواهم

  
  

    برعالموت قورح سرود بنی.   ساالر مغنیان برای

  پس2 .شود  می  فورا یافتگیها در تن  که ، و مددکاری  ماست خدا ملجا و قوت46    

   آبهایش اگر چه3 . آید  لرزش وهها در قعر دریا به گردد و ک  مبدل  جهان  ترسید، اگر چه نخواهیم
  .  گردند، ساله  متزلزل سرکشی آن آیند و کوهها از   جوش  کنند و به آشوب
 '  اعلی  حضرت قدوس   و مسکنسازد  می  شهر خدا را فرحناک هایش  شعبه  که  است نهری4   

 .  صبح  خواهد کرد در طلوع اعانتخدا او را .  نخواهد خورد  جنبش  پس  اوست خدا در وسط5 .را
 . گردید  گداخته  جهان پس. ا داداو آواز خود ر.  گردیدند  زدند و مملکتها متحرک ها نعره امت6
  .  بلند ما، ساله  قلعه  یعقوب ، و خدای  با ماست  صبایوت یهوه7

او جنگها را تا 9.  پیدا نمود  خرابیها در جهان ه چ  کنید، که  را نظارهخداوند  بیایید کارهای8   
   آتش ها را به کند و ارابه  می  را قطع شکند و نیـزه  را می دهد؛ کمان  می  تسکین  جهان اقصای

  .سوزاند می
   خواهم ، متعال  و در جهان ، متعالها  امت ؛ در میان  خدا هستم  من بازایستید و بدانید که10   

  .  بلند ما، ساله  قلعه  یعقوب  و خدای  با ماست  صبایوت یهوه11. شد
  
  

  چهل و ششمفصل / مزامیر کتاب



853 

   قورح مزمور بنی.   ساالر مغنیان برای

زیرا 2.  برآورید  بانگ  آواز شادی  بهنزد خدا.  زنید ها دستک  امت  جمیع ای47    

 خواهد  ها را در زیر ما مغلوب قوم3 .  بزرگ  خدای جهان و بر تمامی   است  و مهیب متعالخداوند 
  ب یعقـو  جاللت  ما خواهد برگزید یعنی  ما را برای میـراث4 . ما ها را در زیر پایهای  طایفه و ساخت
  . دارد، ساله  می  دوست را که

   خدا را تسبیح بخوانید، تسبیح6 . آواز کرنا بهخداوند ؛   است  آواز بلند صعود نموده خدا به5   
  به.   است  تمامی جهان زیرا خدا پادشاه7 . بخوانید  ما را تسبیح ، پادشاه بخوانید تسبیح. بخوانید

 .  است  خود نشسته  قدس ا بر تختخد. کند  می ها سلطنت خدا بر امت8 .انید بخو  تسبیح خردمندی
او بسیار .   خداست  از آن  جهان  سپرهای کهاند زیرا   شده  جمع  ابراهیم  خدای ها با قوم  قوم سروران9

  .باشد  می متعال
  
  

   قورح سرود و مزمور بنی

   مقدس  و در کوه ما  مجید، در شهر خدای نهایت  و بی  است  بزرگخداوند48    

  ، قریه  شمال ، در جوانب  صهیون  کوه  است  جهان  تمامی  و شادی اش  در بلندی جمیل2.  خویش
   جمع  پادشاهان زیرا اینک4.   است  بلند معروف  ملجای  به  آن خدا در قصرهای3 . م عظی پادشاه

 .، فرار کردند  افتاده و در حیرت.  گردیدند  دیدند متعجب  چون ایشان5 . درگذشتند شدند، و با هم
  ترشیش  تو کشتیهای7. زاید  می  که  زنی  گردید و درد شدید مثل  در آنجا مستولی  بر ایشان لرزه6

، در شهر   صبایوت یهوه ، در شهر ایم  دیده ، همچنان  بودیم  شنیده چنانکه8 .  شکستی  باد شرقی را به
 تو تفکر   خدا در رحمت ای9 . ، ساله  خواهد ساخت باد مستحکمآل را تا ابدا  ما؛ خدا آن خدای
  نیز تا اقصای  تو  تسبیح ، همچنان  تو است  نام  خدا چنانکه ای10 . تو  هیکل ، در اندرون ایم کرده
 وجد   یهودا به کند و دختران  می  شادی  صهیون کوه11.   پر است دالت تو از ع  راست دست.  زمین
 را   وی و برجهای  کنید و گرداگرد او بخرامید  را طواف صهیون12.  تو  داوریهای  سبب آیند، به می
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   را اطالع  آینده  کنید تا طبقه  تأمل هید و در قصرهایش بن  حصارهایش  خود را به دل13 .بشمارید
  . خواهد نمود  هدایت  موت باد و ما را تا به تا ابداآل  ماست  خدا، خدای زیرا این14 .دهید

  
  

   قورح مزمور بنی.   ساالر مغنیان برای

   را گوش  این  مسکون ربع   سکنه ای جمیع!  را بشنوید ها این  تمامی قوم ای49    

راند و تفکر   می  سخن  حکمت  به زبانم3 ! جمیعا  و فقیران  دولتمندان ای!   و خواص  عوام ای2 !گیرید
  . گشایم  می  را بر بربط  خویش معمای.  گیرم  فرا می  مثلی  خود را به گوش4 .  است نت فطا  من دل

 بر   که آنانی6 کند؛  می حاطه مرا ا هایم  پاشنه گناه ، چون  باشم  بال ترسان چرا در روزهای5   
 برادر   هرگز برای  کس هیچ7 .نمایند  فخر می  خویش  توانگری  خود اعتماد دارند و بر کثرت دولت

 و  ستبها  گران  ایشان  جان زیرا فدیه8 . خدا نخواهد بخشید  او را به  نخواهد داد و کفاره خود فدیه
   حکیمان بیند که زیرا می10. باد و فساد را نبیندد تا ابداآل بمان تا زنده9  رسید توان  نمی ابدا بدان

. کنند  می  ترک  دیگران گردند و دولت خود را برای  می  هالک  با هم  و ابلهان میرند و جاهالن می
  دور؛ و نامهای  دوربه  ایشان  باشد و مسکنهای  دائمی  ایشان های  خانه  که  است  این  ایشان فکر دل11

   که  است  بهایم  مثل ماند، بلکه  نمی  باقی  در حرمت  انسان لیکن12 .نهند  خود می ا بر زمینهایخود ر
 را   ایشان خن س  ایشان  و اعقاب  است  ایشان ، جهالت  ایشان  طریقه این13 .شود  می هالک

کند و   می  شبانی را  ایشان شوند و موت  می  رانده  در هاویه  گوسفندان مثل14 . پسندند، ساله می
 خواهد شد تا   پوسیده  در هاویه  ایشان  خواهند کرد و جمال  حکومت  بر ایشان  راستان صبحگاهان

 مرا خواهد  یرا که خواهد داد ز  نجات  هاویه دست  مرا از  خدا جان لیکن15 . نباشد  آن  برای مسکنی
  . ، ساله گرفت

  زیرا چون17 ! شود  او افزوده  خانه د گردد و جالل دولتمن  کسی ، چون  مباش  ترسان پس16   
 خود،  زیرا در حیات18 . فت او فرو نخواهد ر  در عقب  نخواهد برد و جاللش  از آن بمیرد، چیزی

   طبقه  به لیکن19. ستایند  ترا می ، مردم کنی  می  بر خود احسان خواند؛ و چون  می  را مبارک خویشتن
   و فهم  است  در حرمت  که انسانی20 . ابد نخواهند دید  نور را تا به  که ت خود خواهد پیوس پدران

  .شود  می  هالک  که  است  بهایم ندارد، مثل
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   مزمور آساف

. خواند  می  مغربش  تا به  آفتاب لع را از مط کند و زمین  می  تکلم خدا، خدا یهوه50    
 نخواهد  آید و سکوت  ما می خدای3 .  است موده ن ، خدا تجلی  است ی زیبای  کمال  که از صهیون2

 را از باال  آسمان4 . خواهد بود  شدید گرداگرد وی انبلعد و طوف  او می  روی  پیش آتش. نمود
ا با  عهد ر  کنید، که  جمع مقدسان مرا نزد من«5 : کند  خود را داوری  را، تا قوم خواند و زمین می
  . ، ساله  زیرا خدا خود داور است او خبر خواهند داد، آسمانها از انصافو 6 ».اند  بسته  قربانی  به من

 تو   خدا، خدای  که م ده  شهادت  تا برایت  اسرائیل ، و ای  گویم  بشنوتا سخن  من  قوم ای«7  
  وختنی تو دائما در نظر من س های  و قربانی کنم  نمی  تو را توبیخ هایت  قربانی درباره8 .  هستم من
  از آن   جنگل  حیوانات  جمیع زیراکه10 . تو  از آغل  بزی  و نه گیرم می تو ن  از خانه ای گوساله9 . تاس

 صحرا   و وحوش مشناس  کوهها را می  پرندگان همه11. باشند  می  کوه  بر هزاران  که منند و بهایمی
   من  از آن  آن  و پری ون مسک ربع، زیرا  دادم  تو را خبر نمی بودم  می اگر گرسنه12 . حاضرند نزد من
، و   تشکر را بگذران  خدا قربانی برای14؟   بزها را بنوشم  و خون  را بخورم  گاوان آیا گوشت13 . است

 و   دهم صی تا تو را خال  مرا بخوان  در روز تنگی پس15.  وفا نما  اعلی  حضرت  را به ش خوی نذرهای
  ». مرا تمجید بنمایی

   و عهد مرا به  کنی  مرا بیان  فرایض  که  کار است ترا چه«: گوید  شریر خدا می بهو اما 16   
.  ای سر خود انداخته  مرا پشت  و کالم ای  داشته  نفرت  تو از تأدیب چونکه17 ؟ د بیاوری خو زبان

   شرارت ه خود را ب دهان19 .  است  تو با زناکاران  و نصیب  او را پسند کردی  دزد را دیدی چون18
   و درباره  رانی  ضد برادر خود سخن  تا به ای نشسته20 .کند  می  را اختراع  حیله زبانت و  ای گشوده

   مثل  من  که  بردی  گمان پس.   نمودم  سکوت  و من  را کردی این21 .  گویی  غیبت پسر مادر خویش
  ای22 . نهاد  خواهم  ترتیب نظر تو به   را پیش و این.  کرد  خواهم  تو را توبیخ لیکن.  تو هستم
   قربانی هر که23 . نباشد ای  و رهاننده ا را بدرممبادا شم!  تفکر کنید  خدا، در این کنندگان فراموش

   نشان  وی  خدا را به  سازد، نجات  خود را راست  طریق کند، و آنکه تشکر را گذراند مرا تمجید می
  ». داد خواهم
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   نزد او آمد  بتشبع  به  بعد از در آمدنش  نبی  ناتان  که مزمور داود وقتی.  غنیان ساالر م برای

  أفت ر  کثرت  حسب  فرما؛ به  رحم  خود بر من  رحمت  حسب  خدا به ای51    

.   مرا طاهر کن  و از گناهم  و شو ده  شست  کلی  به مرا از عصیانم2 . را محو ساز  گناهانم خویش
 تو   تو و به به4 .  است  در نظر من  همیشه  گناهم و کنم  می  خود اعتراف  معصیت به   من زیرا که3

   و در داوری  گردی  خود مصدق ، تا در کالم ام  را کرده  بدی ، و در نظر تو این  ورزیده تنها گناه
  .  شوی'  مزکی خویش
 راستی   به اینک6 . گردید ن آبست  من  به  در گناه  و مادرم  شدم  سرشته  در معصیت اینک5   
 تا طاهر   کن مرا با زوفا پاک7 . بیاموز  من ه ب  من  را در باطن  حکمت پس.   هستی  راغب در قلب

 تا   بشنوان  من  را به  و خرمی شادی8 .  سفیدتر گردم  تا از برف شو کن و  مرا شست.  شوم
 مرا محو   خطایای  و همه  بپوشان  را از گناهانم خود روی9 . وجد آید  به ای  کوبیده  که ییاستخوانها

مرا از حضور خود 11.  بساز  تازه  در باطنم  مستقیم  و روح  بیافرین  طاهر در من  خدا دل ای10 . کن
 آزاد مرا   روح  و به  باز ده  من  خود را به شادی نجات12 . مگیر  خود را از من  قدوس  روحمینداز، و
   تو بازگشت  بسوی کاران  داد، و گناه  خواهم  تعلیم  خطاکاران  تو را به  طریق اهآنگ13. تأیید فرما

   عدالت  به تا زبانم!   هستی  من  نجات  خدای  که  خدایی ای!   ده مرا از خونها نجات14. خواهند نمود
   را دوست زیرا قربانی16 . تو را اخبار نماید  تسبیح بانم را بگشا تا ز خداوندا لبهایم15.  نماید تو ترنم
خدایا .   است  شکسته  خدا روح های قربانی17.   را پسند نکردی قربانی سوختنی.  دادم  واال می نداشتی

و  فرما   احسان  رضامندی خود بر صهیون به18 . شمرد  را خوار نخواهی و کوبیده   شکسته دل
   راضی  سوختنی تمام های  و قربانی  عدالت یها  از قربانی آنگاه19 . را بنا نما  اورشلیم حصارهای

  . تو خواهند گذرانید ها بر مذبح  شد و گوساله خواهی
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 داود   که ، گفت  را خبر داده  آمد و شاؤل  ادومی  دوآغ  که  داود وقتی قصیده.   ساالر مغنیان برای
    رفت  اخیملک  خانه به

 تو  زبان2 .  است  باقی  خدا همیشه رحمت؟ کنی  فخر می  جبار چرا از بدی ای52    

  داری  می  بیشتر دوست  را از نیکویی بدی3 ! ساز  حیله  تیز، ای  استره کند، مثل  می  را اختراع شرارت
  !باز  حیله  زبان ، ای داری  می  را دوست  مهلک  سخنان همه4.  ، ساله  گویی  را زیادتر از راست و دروغ
   تو خواهد کند و ریشه ، از مسکن  خواهد کرد و تو را ربوده  ابد هالک  بهخدا نیز تو را تا5   

  هان«7 :هند ترسید و بر او خواهند خندید، خوا  را دیده  این عادالن6 . ، ساله  زندگان تو را از زمین
 بدی کرد و از   خود توکل  دولت  کثرت  به  ننمود بلکه  خویش  خدا را قلعه  که  است  کسی این

  ».  خود را زورآور ساخت خویش
  .باد تا ابداآل دارم  می  خدا توکل  رحمت به.   خدا هستم  سبز در خانه  زیتون  مثل و اما من8   
 کشید   تو را خواهم و انتظار نام.  ای  را کرده ، زیرا تو این  گفت  حمد خواهم تو را همیشه9   

  .  تو نیکوست زیرا نزد مقدسان
  
  

   داود قصیده.  اوتار  بر ذوات غنیان ساالر م برای

  وه مکر ، شرارت فاسد شده.   نیست  خدایی گوید که  خود می  در دل احمق53    

  .  نیست اند و نیکوکاری کرده
  همه3.   هست  خدایی  و طالب  فهیم که تا ببیند   نظر انداخت آدم  بر بنی خدا از آسمان2   
  معرفت  بی آیا گناهکاران4 .  نی  هم  یکی  نیست نیکوکاری. اند ده فاسد گردی ، با هم  مرتد شده ایشان

   ترسان  سخت آنگاه5 خوانند؟ خورند و خدا را نمی  می  نان خورند چنانکه  مرا می  قوم هستند که
آنها را .  پاشید  تو را از هم  کننده  محاصره زیرا خدا استخوانهای.  نبود  ترس  هیچ  که شدند، جایی

  .  است  را رد نموده ا خدا ایشان زیر ای ساخته  خجل
 را   خویش  خدا اسیری قوم  که وقتی. شد  ظاهر می  از صهیون  اسرائیل  نجات  که کاش6   

  . خواهد کرد  شادی مود و اسرائیل وجد خواهد ن برگرداند، یعقوب
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، گفتند آیا داود   آمده زد شاؤل ن  زیفیان  که  اوتار وقتی  داود بر ذوات قصیده.   ساالر مغنیان برای
  کند  نمی نزد ما خود را پنهان

  ای2.  نما  داوری  بر من  خویش  قوت  و به  بده  خود مرا نجات  نام  خدا به ای54    

  اند و ظالمان  برخاسته  ضد منزیرا بیگانگان به3.  بگیر  را گوش  زبانم  مرا بشنو و سخنان خدا دعای
.   است  خدا مددکار من اینک4.  اند، ساله  و خدا را در مد نظر خود نگذاشته دارند؛  من قصد جان
 راستی خود  به.  خواهد برگردانید  من  را بر دشمنان بدی5 .  است  من  جان ز تأیید کنندگانخداوند ا

  مد خواهمحخداوند    تو را ای  گذرانید و نام  نزد تو خواهم  تبرعی های قربانی6 .  را بکن  ایشان ریشه
   نگریسته  بر دشمنانم  من ، و چشم ای  داده  تنگیها مرا خالصی  از جمیع چونکه7 ،  زیرا نیکوست گفت
  . است

  
  

  اوتار   داود بر ذوات قصیده.   ساالر مغنیان برای

   من به2 !  مکن  پنهان  من ود را از تضرع بگیر و خ  گوش  من  دعای  خدا به ای55    

 و  از آواز دشمن3  کنم  می  و ناله فکر خود متحیرم در ت زیرا که!  فرما مرا مستجاب فراگیر و  گوش
 در   من دل4 .کنند  جفا می  بر من ند وبا خشمانداز  می  بر من  ظلم  شریر، زیرا که  ظلم  سبب به

.   است  در آمده  من  و لرز به ترس5.   است  افتاده  بر من  موت کند، و ترسهای  می  و تاب  پیچ اندرونم
،  رواز کردهبود تا پ  کبوتر می  مرا بالها مثل  که  کاش و گفتم6 .  است  مرا در گرفته  هولناک تیوحش

  شتافتم می8.   ، ساله گزیدم ، و در صحرا مأوا می پریدم  دور می  بجای هرآینه7 . یافتم  می استراحت
  . شدید  از باد تند و از طوفان ی پناهگاه بسوی

   و جنگ  ظلم در شهر  نما زیرا که  را تفریق  و زبانهایشان  کن  خداوند آنها را هالک ای9   
 .باشد  می  در میانش  مشقت و کنند و شرارت  می  گردش  بر حصارهایش روز و شب10.  ام دیده

 مرا  ود که نب زیرا دشمن12 .شود  دور نمی هایش  از کوچه یله و جور و ح  است  وی فسادها در میان11
خود را از نمود؛ واال   می  سربلندی  بر مـن  نبود که  من ؛ و خصم کردم  می کرد واال تحمل  می مالمت

  که14 !  من  صدیق  و دوست  یار خالص یا!   مرد نظیر من  ای  تو بودی بلکه13 ، ساختم  می  پنهان وی

  پنجاه و چهارم و پنجمفصل / مزامیر کتاب



859 

   بر ایشـان موت15 . خرامیدیـم  می انبـوه خدا در   خانه  و به کردیم  می  شیرین با یکدیگر مشورت
  .  است  ایشان  و در میان  ایشان های  در مسکن زیرا شرارت.  بگـور فـرو روند  آیـد و زنـده ناگهـان
 و   و صبح شامگاهان17 . خواهد داد مرا نجاتخداوند  و   کنم  نزد خدا فریاد می و اما من16   

 بود،   شده  بر من  که  را از جنگی جانم18 . آواز مرا خواهد شنید و او کنم  می  و ناله ظهر شکایت
 را  خدا خواهد شنید و ایشان19 .کردند  می  مقاومت  با من سیاریزیرا ب.   است  داده  فدیه بسالمتی
 و از خدا  دیلها نیست تب  در ایشان زیراکه.  ، ساله  است  نشسته  از ازل  خواهد داد، او که جواب
 .  است  را شکسته ، و عهد خویش ه دراز کرد  خویش اندیشان  خود را بر صلح دست20 .سندتر نمی

   شمشیرهای  لیکن نتر از روغ  چرب سخنانش.   است  جنگ  دلش ، لیکن سخنان چرب زبانش نرم21
  ذاشت گ ابد نخواهد او تا به.  خواهد داد  بسپار و تو را رزقخداوند   خود را به نصیب22 .  است برهنه
  مردمان.  آورد  فرو خواهی  هالکت  چاه  را به  خدا ایشان و تو ای23 . خورد  جنبش  مرد عادل که

  .  داشت  خواهم  بر تو توکل  من لیکن.  نخواهند کرد  خود را نیمه ساز، روزهای ریز و حیله خون
  
  

 او را در   فلسطینیان  که وقتی داود  مکتوم.   در بالد بعیده  ساکت  بر فاخته  ساالر مغنیان برای
  جت گرفتند

  تمامی. کند  می  تعاقب  شدت  مرا به  انسان  فرما، زیرا که  رحم  خدا بر من ای56    

  زیرا که. کنند  می  تعاقب  شدت  تمامی روز مرا به خصمانم2. یدنما  می ، مرا اذیت  کرده روز جنگ
  .  داشت  خواهم  بر تو توکل ، من  شوم  ترسان که  هنگامی3 .جنگند  می  با تکبر با من سیاریب

   چه  من  به نسانا.  ترسید ، نخواهم  کرده بر خدا توکل.  ستود  او را خواهم در خدا کالم4   
  برشرارت   من  درباره  ایشان  فکرهای همه. سازند  می  مرا منحرف  سخنان هر روزه5 تواند کرد؟ می

 . دارند  من  دارند زیرا قصد جان  چشم  من بر قدمهای. سازند  می مین، ک  شده  جمع ایشان6 . است
 . بینداز  خویش ها را در غضب  خدا امت ؟ ای  خواهند یافت  خود نجات  شرارت  سبب  به آیا ایشان7
 ؟  در دفتر تو نیست آیا این. ذار خود بگ  را در مشک اشکهایم.  ای  مرا تقریر کرده تو آوارگیهای8
  .  است  زیرا خدا با من دانم  می را این.  روخواهند گردانید  دشمنانم  تو را بخوانم  که  در روزی هآنگا9
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  بر خدا توکل11 . ستود  او را خواهم مکالخداوند در .  ستود  او را خواهم در خدا کالم10   
.   است  تو بر من ای خدا نذره ای12 توانند کرد؟  می  چه  من  به یانآدم.  ترسید  نخواهم  پس دارم

 را نیز  آیا پایهایم.  ای  رهانیده  را از موت  جانم زیرا که13.  گذرانید  حمد را نزد تو خواهم های قربانی
  ؟  باشم  حضور خدا سالک  به  تا در نور زندگان  داشت  نخواهی  نگاه از لغزیدن

  
  

   فرار کرد  مغاره  به حضور شاؤل  از  که  داود وقتی مکتوم.   برالتهلک  ساالر مغنیان برای

برد، و   می  در تو پناه زیرا جانم! فرما   رحم  فرما، بر من  رحم ا بر من خد ای57    

   که  داد، نزد خدایی  آواز خواهم  تعالی نزد خدای2 . بالیا بگذرد  تا این برم  می  تو پناه  بالهای در سایه
   سخت  کننده زیرا تعاقب. ، مرا خواهد رهانید  فرستاده ماناز آس3 .کند  می  تمام  چیز را برایم مهه

   شیران  در میان  من جان4 . و راستی خود را خواهد فرستاد تخدا رحم.  کند، ساله  می  مالمت من
   و زبان ها و تیرهاست  نیزه  دندانهایشان  که  آدمیانی  یعنی خوابم  می افروزان  آتش در میان.  است

  دامی6 .  تو بر تمامی جهان  شو و جالل  خـدا بر آسمانها متعال ای5 .  است ـر برنـده شمشی یشانا
 افتادند،   کندند، و خود در میانش  رویم  پیش چاهی.  گردید  خم  مهیا ساختند و جانم  پایهایم برای
  . ساله

   خواهم  ترنم خواند و اهمسرود خو.   است  مستحکم  من ؛ خدایا دل  است  مستحکم  من دل7   
  ای9.  شد  بیدار خواهم  من صبحگاهان!  و عود بیدار شو  بربط ای!  بیدار شو  من  جالل ای8 .نمود

زیرا 10 . خواند  خواهم ها تسبیح  قوم تو را در میان.   گفت ها حمد خواهم  امت  تو را در میانخداوند 
 تو   شو، و جالل خدایا بر آسمانها متعال11 .  و راستی تو تا افالک  است یم تو تا آسمانها عظ رحمت

  . بر تمامی جهان
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   داود مکتوم.   برالتهلک  مغنیان ساالر برای

یا ، آ آدم  بنی گویید؟ و ای  می  است سخن  گنگ  که  عدالتی  به الحقیقت آیا فی58    

ا  خود ر رید و ظلم دستهایآو  می  عمل  خود شرارتها به  در دل بلکه2 نمایید؟  می  داوری  راستی به
  ، گمراه  گفته  مادر دروغ  هستند، از شکم  منحرف  از رحم شریران3 .کنید  درمی  از میزان در زمین

 آواز  که5 بندد  خود را می  گوش افعی کر که   زهر مار؛ مثل  مثل  است  را زهری ایشان4 .دشون می
  .کند  می ون افس  مهارت چند بهشنود، هر   را نمی افسونگران

.   را خرد بشکن  شیران  دندانهایخداوند  ای.   بشکن  را در دهانشان  خدا دندانهایشان ای6   
.  خواهند شد  منقطع اندازد، در ساعت  خود را می  او تیرهای چون.  بگذرند  آب ، مثل  شده گداخته7
   از آنکه قبل9. ا نخواهند دید ر ، آفتاب  زن ط سق مثل. گذرد ، می  شده  گداخته  که  حلزون مثل8

  .  خواهد رفت  خشک  تر و چه ا چه کند، آنها ر  شما آتش خارها را احساس دیگهای
 شریر خواهد   خون ود را به خ پایهای.  خواهد نمود  را دید شادی  انتقام  چون مرد عادل10   
   که  هست  خدایی هر آینه.   هست  عادالن  برای ای  ثمره هرآینه«:   خواهند گفت و مردم11 . شست

  ».کند  می  داوری در جهان
  
  

 بکشند تا   را کشیک  خانه  فرستاد که  شاؤل  که  داود وقتی مکتوم.   بر التهلک  ساالر مغنیان برای
  او را بکشند

مرا از 2 ! برافراز  کنندگانم ا از مقاومتمر!   برهان  مرا از دشمنانم  خدایم ای59    

سازند   می  کمین  جانم  برای زیرا اینک3 !  بخش ریز رهایی  خون از مردمانو !   ده الصی خ گناهکاران
  قصور من بی4.   من  گناه  و بدونخداوند   ای  تقصیر من اند، بدون  شده  جمع  ضد من  به و زورآوران

  ، خدای  یهوه اما تو ای5.   بیدار شو و ببین ن م  مالقات  برای پس. کنند  می شتابند و خود را آماده می
   و بر غداران بدکار شفقت  برسان ها را مکافات  امت ، همه ، بیدار شده  اسرائیل ، خدای صبایوت

  از دهان7 .زنند کنند و در شهر دور می  می  بانگ  سگ گردند و مثل  برمی شامگاهان6 . مفرما، ساله
  » بشنود؟  که کیست«: گویند زیرا می.  است شمشیره  ایشان در لبهای. ریزند  را فرومی خود بدی
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  ای9.  نمود ها را استهزا خواهی  خندید و تمامی امت  خواهی ، بر ایشانخداوند  و اما تو ای8   
   پیش  من  رحمت خدای10 .  است  بلند من  کشید زیرا خدا قلعه  تو انتظار خواهم ، بسوی  من قوت
مبادا .   مرسان  قتل  را به ایشان11 .  خواهد ساخت  نگران انم بردشمنخدا مرا.   خواهد رفت  من روی
 سپر ما   خداوند که ز، ای زیر اندا ، به  ساخته  خود پراکنده  قوت  را به ایشان.  کنند  فراموش  من قوم

   لعنت ض عو  گرفتار شوند؛ و به  خود، در تکبر خویش  لبهای  و سخنان  گناه زبان  سبب به12 ! هستی
 خدا   گردند و بدانند که  تا نیست  کن  فانی ، در غضب  کن  را فانی ایشان13 گویند،  می  که دروغیو 

 زنند و  بانگ   سگ ، مثل  برگردیده و شامگاهان14 . ساله. کند  می  سلطنت  زمین ای تا اقص در یعقوب
  .را بسر برند  ، شب  شوند و سیر نشده  پراکنده  خوراک و برای15 . کنند در شهر گردش

  زیرا قلعه.  نمود  خواهم  تو ترنم  از رحمت  سرایید و بامدادان  تو را خواهم  قوت و اما من16   
  ، زیرا خدا قلعه خوانم  تو سرود می  برای  من  قوت ای17.   منی  ملجای  و در روز تنگی  هستی بلند من
  .  من  رحمت  و خدای  است بلند من

  
  

 و ارم   نهرین با ارم  که  وقتی  تعلیم  داود برای مکتوم.   بر سوسن شهادت ن ساالر مغنیا برای
   الملح  را در وادی  هزار نفر از ادومیان ، دوازده  برگشته  آمد و یوآب  بیرون  از در مقاتله صوبه
   کشت

 ما  ، بسوی  بودی اکخشمن!  ای  ساخته ، پراکنده  خدا ما را دور انداخته ای60    

   جنبش  زیرا به  را شفا ده شکستگیهایش!  ای  را شکافته ، آن  ساخته  را متزلزل زمین2 ! فرما رجوع
 . ای  ما نوشانیده  به  سرگردانی باده.  ای  داده  خود نشان  قوم  را به  مشکل چیزهای3 . ت اس آمده

  . یابند  تو نجات تا حبیبان5 . ه برافرازند، سال  راستی  برای را  تا آن ای  خود داده  ترسندگان  به علمی4
   گفته  خود سخن خدا در قدوسیت6 . فرما  و مرا مستجاب  ده د نجات خو  راست  دست  به  
عاد از جل7 . پیمود  را خواهم  سکوت  و وادی کنم  می  را تقسیم شکیم«:  نمود  وجد خواهم پس.  است
  موآب8 .  من  سلطنت  و یهودا عصای  است من خود سر  افرایم.   من  از آن ، منسی  است  من آن

   بانگ  من  برای فلسطین  ای.   انداخت  خود را خواهم  کفش  و بر ادوم  است  من  طهارت ظرف
  »!برآور
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  مگر نه10  کند؟  رهبری  ادوم  مرا به  که  درآورد؟ و کیست  شهر حصین  مرا به  که کیست9   
  مرا از دشمن11 ؟ آیی  نمی یرون خدا ب  ما ای  و با لشکرهای ای ه ما را دور انداخت  خدا که تو ای
 ما  شمنان د  که زیرا اوست.   یافت با خدا ظفر خواهیم12 .  است  باطل انسان   فرما زیرا معاونت اعانت

  . خواهد کرد را پایمال
  
  

  مزمور داود.  اوتار  برذوات  ساالر مغنیان برای

 تو را   جهان از اقصای2 ! فرما  مرا اجابت و و دعایا بشن خدا فریاد مر ای61    

.  نما  هدایت  بلندتر است  از من  که ای  صخره مرا به. شود  می  بیهوش  دلم  که  خواند، هنگامی خواهم
 بود تا  خواهم   تو ساکن در خیمه4 .  دشمن  از روی  قوی  و برج ای  بوده  من  تو ملجای زیرا که3

   و میراث ای  مرا شنیده  خدا نذرهای زیرا تو ای5 .  برد، ساله  خواهم  تو پناه ای باله سایهزیر . بادابداآل
 او تا   افزود و سالهای  روزها خواهی بر عمر پادشاه6.  ای  عطا کرده  من  خود را به  نام ترسندگان

 تا  مهیا کن را  و راستی  رحمت. باد تا ابداآل  حضور خدا خواهد نشست به7 . خواهد ماند ها باقی نسل
  .  خود را وفا کنم هر روز نذرهای سرایید تا   ابد خواهم  تو را تا به  نام پس8 . کنند او را محافظت

  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان  یدوتون برای

 .  اوست  از جانب  من  نجات ا کهشود زیر  می  خدا خاموش  برای  فقط  من جان62    
 بر   کی تا به3.  خورد  نخواهم  بسیار جنبش  پس.  بلند من  و قلعه  است  من  نجات و او تنها صخره2

 ؟  خورده  و حصار جنبش وار خمشده دی  کنید مثل  شما او را هالک آورید تا همگی  می  هجوم مردی
   زبان به. دارند  می  را دوست و دروغ.  بیندازند اش  او را از مرتبه کنند که  می  مشورت  فقط در این4

  . کنند، ساله  می  خود لعنت ر دلدهند و د  می خود برکت
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 و  او تنها صخره6 .  است  از وی  امید من  زیرا که شو  خدا خاموش  برای ، فقط  من  جان ای5   
   من قوت  صخره.   من  و جالل  نجات برخداست7.   نخورم  تا جنبش  بلند من  و قلعه  است  من نجات
  .  در خداست من  و پناه

زیرا خدا .  بریزید  حضور وی  خود را به  کنید و دلهای  بر او توکل  وقت  همه  قوم ای8   
  . ، ساله  ماست ملجای
  روند زیرا جمیعا از بطالت در ترازو باال می.  بشر دروغ اند و بنی  بطالت آدم  بنی البته9   
   در آن  شود دل  افزوده  دولت چون. ر مشوید مغرو  مکنید و بر غارت  توکل بر ظلم10. سبکترند
  .مبندید
  .  خداست  از آن  قوت  که ام یده را شن  و دو بار این  است  بار گفته خدا یک11   
  . داد  جزا خواهی  عملش  موافق س هر ک ، زیرا به  تو است  نیز از آن  خداوند رحمت ای12   

  
  

  بود یهودا   در صحرای  که مزمور داود هنگامی

 تو   تشنه  من جان.  طلبید در سحر تو را خواهم.   هستی  من  خدا، تو خدای ای63    

  وت تا ق  بر تو نظر کردم  در قدس چنانکه2 . آب  بی  تو در زمین خشک تشنه  مشتاق  و جسدم است
  ا تسبیح تر  من ای لبه پس.   نیکوتر است  تو از حیات  رحمت چونکه3 .  کنم  تو را مشاهده و جالل

 تو   نام ا به خود ر و دستهای.  خواند  خواهم  تو را متبارک  هستم  رو تا زنده از این4 .خواهد خواند
 تو   شادمانی  لبهای  به  من ، و زبان  از مغز و پیه  سیر خواهد شد چنانکه  من جان5 .  برافراشت خواهم

 . کنم  در تو تفکر می  شب پاسهای و در  ورمآ  تو را بر بستر خود یاد می چون6 ، را حمد خواهد گفت
   تو چسبیده  به  من جان8 . کرد  خواهم  تو شادی  بالهای  و زیر سایه ای  بوده زیرا تو مددکار من7

 خواهند   دارند هالک  من  قصد جان  که و اما آنانی9.   است  تو مرا تأیید کرده راست   و دست است
 شغالها  نصیبشوند و   می  شمشیر سپرده  دم  به ایشان10.  اهند رفت فرو خو  زمین شد و در اسفل

 خورد، فخر خواهد نمود،   بدو قسم  خواهد کرد و هر که  در خدا شادی اما پادشاه11 .خواهند شد
  . خواهد گردید  بسته گویان  دروغ زیرا دهان
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  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

  دشمن   را از خوف ، آواز مرا بشنو و حیاتم نمایم می   تضرع  که  خدا وقتی ای64    

  شمشیر  خود را مثل  زبان که3 .  گناهکاران  و از هنگامه  کن  پنهان  شریران مرا از مشاورت2 !دار نگاه
 خود بر مرد  تا در کمینهای4 .اند  آراسته  را بر زه  تلخ نان سخ  خود یعنی اند و تیرهای تیز کرده

. دهند  می  تقویت  کار زشت  را برای خویشتن5. ترسند اندازند و نمی  بر او می ناگهان. ند بینداز کامل
 بد را تدبیر  کارهای6»  ما را ببیند؟  که کیست«: گویند می. کنند  دامها گفتگو می  کردن  پنهان درباره

  .  است  عمیق شان از ای  هر یک ب و قل و اندرون» . ایم تدبیر نیکو کرده«: گویند کنند و می می
و 8  خواهد شد،  ایشان های  جراحت ان و ناگه  خواهد انداخت اما خدا تیرها بر ایشان7   
  و جمیع9.  را بیند فرار خواهد کرد  ایشان  خود را برخود فرود خواهند آورد و هر که زبانهای
و مرد 10 . خواهند نمود  او را درک  و عمل خواهند کرد  خواهند ترسید و کار خدا را اعالم آدمیان
  .، فخر خواهند نمود دالن  راست عدارد و جمی  می کند و بر او توکل  می شادی خداوند  در صالح

  
  

  مزمور و سرود داود.   ساالر مغنیان برای

 . تو وفا خواهد شد  و نذرها برای،  منتظر توست  در صهیون  خدا، تسبیح ای65    
تو .   است  آمده  غالب  بر من گناهان3 !مامی بشر خواهند آمد، نزد تو ت شنوی  دعا می  که ای2
   تا به ای  خود ساخته  و مقرب  او را برگزیده  که  کسی خوشابحال4 . کرد  خواهی  مرا کفاره قصیرهایت

  . تو  هیکل  شد و از قدوسیت اهیم تو سیر خو از نیکویی خانه.  شود  تو ساکن درگاههای
  ، ای  ما هستی  نجات  که  خدایی  داد، ای  خواهی ، ما را جواب  در عدل ناک ترس  چیزهای به5   

   خود مستحکم  قوت و کوهها را به6،   دریا هستی  بعیده  و ساکنان  جهان  تمامی اقصای  پناه که
 و   آن  امواج ، تالطم گردانی  می  دریا را ساکن و تالطم7 ، ای  بسته  قدرت  کمر خود را به، و ای ساخته
   را شادمان  و شام بح ص های لعمط.  تو ترسانند  از آیات  جهان  اقصای ساکنان8 .ها را  امت شورش

نهر خدا از .  گردانی  را بسیار توانگر می  و آن کنی  می  را سیراب ، آن  تفقد نموده از زمین9 . سازی می
 را  هایش پشته10.  ای  کرده  طور تهیه ن بدی  زیرا که کنی  می  را آماده  ایشان غله.   پر است آب
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 را  نباتاتش.  یینما  می  را شاداب  بارشها آن به.  سازی  می  را پست  و مرزهایش کنی  می سیراب
 .چکاند  را می  تو چربی و راههای  سازی  را تاجدار می  سال  خویش  احسان به11 . دهی  می برکت

   گوسفندان چمنها به13.   است  شده  بسته  شادمانی  تلها بهچکاند و کمر  صحرا نیز می های مرتع12
  .سرایند زنند و نیز می  می بانگ  ؛ از شادی  پیراسته  غله ها به  و دره  است  شده آراسته

  
  
  سرود و مزمور.   ساالر مغنیان ایبر

ید، و  او را بسرای  نام جالل2 ! بزنید شادمانی   خدا بانگ ، برای  تمامی زمین ای66    

  از شدت!  تو  کارهای  است  مهیب چه«: خدا را گویید3 ! نمایید  او را توصیف و جالل ا در تسبیح
 خواهند کرد و تو را   تو را پرستش تمامی زمین4 ! خواهند کرد  نزد تو تذلل منانت تو دش قوت

  . ساله» .هند نمود خوا  تو ترنم  نام خواهند سرایید و به
دریا را 6.   است  مهیب آدم  بنی  خود به کارهای او در.  کنید  خدا را مشاهده بیایید کارهای5   

در توانایی 7 .  نمودیم در آنجا بدو شادی. ند از نهر با پا عبور کرد  و مردم  ساخت  مبدل  خشکی به
رازند،  را برنیف  خویشتنانگیزان فتنه.  ها است  امت راقب م کند و چشمانش  می  ابد سلطنت خود تا به

 ما را در   جانهای که9 . او را بشنوانید د و آواز تسبیح خوانی  ما را متبارک ها، خدای  قوم ای8 . ساله
  . خورد  ما لغزش  پایهای ذارد کهگ دهد و نمی  قرار می حیات

   را غال  نقره  چنانکه ای  گذاشته  و ما را غال ای  کرده  خدا تو ما را امتحان زیرا ای10   
 را بر سر ما  مردمان12.   ما نهادی  بر پشتهای  گران ی و بار  درآوردی  دام ما را به11. ذارندگ می

  های قربانی13.   آوردی  بیرون  خرم  جای ا به ما ر پس.   در آمدیم  و آب  آتش  و به سوار گردانیدی
 خود را بر   لبهای که14 ود، نم  تو وفا خواهم  خود را به نذرهای.  آورد  تو خواهم  خانه  به سوختنی

 را   سوختنی پرواری های قربانی15.   خود آوردم  زبان  تنگی خود آنها را به  و در زمان آنها گشودم
  .  کرد، ساله  خواهم ر قوچها ذبحها و بزها را با بخو گوساله.  گذرانید نزد تو خواهم

 .  خبر دهم  است  کرده  من  جان  برای او  بیایید و بشنوید تا از آنچه  خداترسان  همه ای16   
 خود   را در دل اگر بدی18 . بود  من لند بر زبان ب  و تسبیح  نزد او آواز خود را بلند کردم  دهانم به17
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   توجه  من  آواز دعـای  و به  است  خدا مرا شنیـده لیکن19 .شنید  مرا نمیخداوند ، داشتم منظور می
  .  است  برنگردانیده  را از من ش خوی  مـرا از خود، و رحمت  دعـای دا که باد خ متبارک20 . فرموده

  
  

   اوتار مزمور و سرود برذوات.   ساالر مغنیان برای

   را بر ما متجلی خود  سازد و نور روی  کند و ما را مبارک خدا بر ما رحم67    

ها تو را   خدا قوم ای3 .ها  امت  جمیع  تو به  گردد و نجات  معروف  تو در جهان تا راه2 . ساله! فرماید
  .ها تو را حمد گویند  قوم جمیع. حمد گویند

  های  نمود و امت  خواهی  حکم  انصاف ها را به  خواهند نمود زیرا قوم  و ترنم ها شادی امت4   
مد ها تو را ح  قوم جمیع. ها تو را حمد گویند  خدا قوم ای5 .  کرد، ساله  خواهی  را هدایت نجها

خدا 7 . خواهد فرمود  ما، ما را مبارک  خود را خواهد داد و خدا خدای  محصول  زمین آنگاه6 .گویند
  . از او خواهند ترسید  جهان قصایو تمامی ا.  خواهد فرمود ما را مبارک

  
  

  مزمور و سرود داود.  االر مغنیان س برای

 دارند از   نفرت از او  که و آنانی!  شوند  پراکنده خدا برخیزد و دشمنانش68    

   آتش  پیش  موم  ساز، و چنانکه  را پراکنده شود، ایشان  می  دود پراکنده چنانکه2 ! بگریزند حضورش
  . گردند  حضور خدا هالک  به یران شر شود، همچنان  می گداخته
  برای4 . خرسند شوند  شادمانی آیند و به وجد   کنند و در حضور خدا به  شادی اما صالحان3   

.   در صحراها سوار است  او که  کنید برای  درست  نمایید و راهی  او ترنم  نام خدا سرود بخوانید و به
   در مسکن ، خداست نان ز  و داور بیوه پدر یتیمان5 ! وجد آیید  به  حضورش به!   است  او یهوه نام

  آورد، لیکن  می  بیرون  رستگاری  را به گرداند و اسیران  می  خانه  را ساکن کسان خدا بی6 ! خود قدس
  . خواهند شد  ساکن  در زمین تفتیده انگیزان فتنه
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،   در صحرا خرامیدی  که ی، هنگام  رفتی  خود بیرون  قوم  روی  پیش  که  خدا هنگامی ای7   
  ییز از حضور خدا، خدا سینا ن  حضور خدا بارید، این  به  شد و آسمان  متزلزل زمین8 . ساله

.   گردانیدی  بود، مستحکم  خسته  را چون  و میراثت ها بارانیدی  نعمت  خدا باران ای9 . اسرائیل
  . ای  دیده  تدارک  مساکین  برای  جود خویش  خدا، به ای.  شدند  ساکن  تو در آن جماعت10

،  ر کرده لشکرها فرا ملوک12 .شوند ی م  عظیمی  انبوه مبشرات. دهد  را می  سخنخداوند11   
   در آغلها خوابیده اگرچه13 .کند  می  را تقسیم ، غارت  است  مانده  در خانه  که شوند و زنی  می منهزم

  چون14.   سرخ  طالی  به  و پرهایش  است  پوشیده  نقره  به اید که  شده  فاخته  بالهای  مثل بودید، لیکن
  . گردید  درخشان ون بر صلْم  برف مثل،   ساخت  پراکنده  را در آن  پادشاهان قادر مطلق

 با   کوههای ای16.   است  باشان  کوه  افراشته های  با قله ، کوهی  است  باشان  خدا، کوه کوه15   
  ؟ هر آینه  است  خود برگزیده  مسکن  خدا برای  که  کوهی ، چرا نگرانید بر این  افراشته های قله

  خداوند در میان.   خدا کرورها و هزارهاست های ارابه17. اهد بود خو  ابد ساکن  تا به در آنخداوند 
از .  ای  برده  اسیری  را به ، و اسیران  صعود کرده  علیین' بر اعلی18 .  است  و سینا در قدس آنهاست
  متبارک19 . گیرد  مسکن ر ایشان خدا د  نیز تا یهوه انگیزان  از فتنه بلکه.  ای  بخششها گرفته آدمیان

  خدا برای20 . ، ساله  ماست  نجات  که  خداییشود و  ما می  بارهای  متحمل  هر روزه  که باد خداوندی
 خود   خدا سردشمنان هر آینه21 .  است  خداوند یهوه  از آن  موت  و مفرهای  است  نجات ما، خدای

  . باشد  خود سالک  در گناه  را که  مویدار کسی را خرد خواهد کوبید و کله
  تا پای23 . آورد  دریا باز خواهم از ژرفیهای.  آورد  باز خواهم از باشان«:  خداوند گفت22   

 تو  های  خدا طریق ای24 ». خود را بیابد  بهره  تو از دشمنانت  سگان  و زبان  فروبری خود را در خون
خرامند و در   می  مغنیان رو، در پیش25 .  مرا در قدس پادشاه خدا و  های  طریق اند یعنی را دیده
 خداوند خوانید و  ها متبارک خدا را در جماعت26.   دف زن  دوشیزگان  و در وسط ، سازندگان عقب

  رؤسای.   ایشان  یهودا محفل  و رؤسای  ایشان  صغیر، حاکم  بنیامین آنجاست27 .  اسرائیل را از چشمه
 ما   برای  را که  خدا آنچه ای.   است  را امر فرموده  تو قوت  برای خدایت28.   نفتالی  و رؤسای زبولون
 هدایا نزد تو خواهند  اهان، پادش  است  در اورشلیم  تو که  هیکل  سبب به29.  ، استوار گردان ای کرده
 نزد تو   نقره  با شمشهای  که  قوم های  را با گوساله  گاوان  فرما و رمه زار را توبیخ  نی و وحش30 .آورد
 از مصر  سروران31.   است  ساخته دارند پراکنده  می  را دوست  جنگ  که هایی و قوم. نهند  می گردن

  . دراز خواهد کرد  نزد خدا بزودی خود را  دستهای خواهند آمد و حبشه
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 او  برای33.  د بخوانید، ساله خداوند سرو برای.  خدا سرود بخوانید  برای  جهان  ممالک ای32   
 .  است  پرقوت  که دهد، آوازی می آواز خود را  اینک34 .  سوار است  قدیمی الفالکا  فلک بر که
 خدا از  ای36 .  او در افالک  و قوت  است ائیل بر اسر  وی جالل.  نمایید  توصیف  قوت خدا را به35

  . خدا باد متبارک. دهد  می  عظمت و  خود را قوت  قوم  اسرائیل خدای.   هستی  خود مهیب قدسهای
  
  

  مزمور داود. ا بر سوسنه  ساالر مغنیان برای

   ژرف در خالب2 .  است  درآمده  من  جان آبها بهزیرا !   ده خدایا مرا نجات69    

از فریاد خود 3. اندپوش  مرا می  و سیل ام  درآمده  عمیق  آبهای به.  ایستاد  نتوان  که ، جایی ام فرو رفته
 از  سبب  بی  که آنانی4 .  است از انتظار خدا تار گردیده   و چشمانم سوخته   من  و گلوی ام  شده خسته
 دارند   من  قصد هالکت  که اند و دشمنان ناحق من  زیاده  سرم  دارند، از مویهای  نفرت من

  . ، رد کردم  بودم  نگرفته  آنچه پس. زورآورند
،   صبایوت  خداوند یهوه ای6 .  نیست خفی از تو م  و گناهانم دانی  مرا می  خدا، تو حماقت ای5   
.  رسوا نگردند  من  سبب  تو به ، طالبان  اسرائیل  خدای ای.  نشوند  خجل  من  سبب  تو به منتظرین

   اجنبی نزد برادرانم8 .  است ، مرا پوشیده  من  روی  و رسوایی ام  عار گردیده  خاطر تو متحمل زیرا به7
  های  و مالمت  است  تو مرا خورده  خانه زیرا غیرت9 . در خود غریب ما  و نزد پسران ما شده

  و این.  ام  ریخته  اشک  خود را مثل ، جان  داشته روزه10 .  گردیده  طاری  تو بر من ندگانکن مالمت
.  ام  گردیده المثل  ضرب  و نزد ایشان ام  خود ساخته  را لباس پالس11.   است  عار گردیده  من برای

  . ام  گشته گساران زنند و سرود می  می  حرف  من  درباره  نشینان دروازه12
   خدا در کثرت ای.  کنم  نزد تو می  اجابت  خود را در وقت دعایخداوند   ، ای و اما من13   

 و   نشوم  تا غرق  ده  خالصی مرا از خالب14.  فرما  خود مرا مستجاب  خود و راستی نجات رحمانیت
 مرا   مرا بپوشاند و ژرفی  آب  سیالن مگذار که15.   رستگار شوم  آب  و از ژرفیهای کنندگانم از نفرت

 تو   فرما زیرا رحمت  مرا مستجابخداوند  ای16 . ببندد  خود را بر من  دهان ویهببلعد و ها
   زیرا در تنگی  مپوشان ات  خود را از بنده و روی17 نما،   توجه  بر من  رحمانیتت  کثرت به.  نیکوست
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   دشمنانم  سبب هب.  را رستگار ساز ، آن  شده  نزدیک  جانم به18 . فرما  مستجاب مرا بزودی.  هستم
  .  ده مرا فدیه
عار، دل مرا 20 .ند نظر توا  پیش  خصمانم  و جمیع دانی  مرا می  و رسوایی تو عار و خجالت19   
، اما  دهندگان  تسلی ای نبود و بر ، ولی  کشیدم ار مشفقیانتظ.  ام  بیمار شده  شدت  و به  است شکسته
   مائده پس22 . نوشانیدند  مرا سرکه  بودم شنه ت  دادند و چون  زردآب  خوراک مرا برای21 . نیافتم
 تار گردد تا   ایشان چشمان23. باشد   هستند، دامی  مطمئن  باد و چون  تله  ایشان  روی  پیش ایشان

 تو   غضب سورت بریز و   خود را بر ایشان خشم24 .  گردان  را دائما لرزان  ایشان اینبینند و کمره
 . نشود  ساکن کس  هیچ  ایشان های  گردد و در خیمه  مخروبه  ایشان های خانه25 . را دریابد ایشان

   بر گناه گناه27 .نمایند  می  تو را اعالن وفتگان ک کنند و دردهای  جفا می ای  تو زده  که زیرا برکسی26
   مرقوم وند و با صالحین محو ش از دفتر حیات28.  نشوند  تو داخل  و در عدالت ن مزید ک ایشان
  .نگردند
  و نام30 .سازد تو مرا سرافراز   خدا، نجات  ای پس.   و دردمند هستم ، مسکین و اما من29   

 خدا   پسندیده و این31 . نمود  خواهم و را با حمد تعظیم خواند و ا  خواهم خدا را با سرود تسبیح
 شوند،  ، شادمان  را دیده  این حلیمان32 . شاخها و سمها دارد  که ای ساله از گاو و گو خواهد بود، زیاده

 خود را   اسیرانکند و  می فقیران را مستجابخداوند زیرا 33 گردد،   شما زنده  خدا دل  طالبان و ای
زیرا 35 .جنبد  در آنها می ها نیز و آنچهآب.  بخوانند  او را تسبیح و زمین  آسمان34 .شمارد حقیر نمی

 نمایند و   یهودا را بنا خواهد نمود تا در آنجا سکونت  خواهد داد و شهرهای  را نجات خدا صهیون
   او را دوست  نام  که  خواهند شد و آنانی  آن  وارث  بندگانش و ذریت36 . گردند  را متصرف آن
  . خواهند گردید  ساکن د، در آندارن

  
  

    یادگاری  جهت مزمور داود به.   ساالر مغنیان برای

  آنانی2!  فرما  تعجیل  من  اعانت  بهخداوند  ای!   بشتاب  من  نجات خدایا، برای70    

د، رو  دارن  رغبت  من  در بدی  که  شوند، و آنانی  و شرمنده  دارند، خجل  من  قصد جان که
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   رو برگردانیده  خویش الت خج  سبب گویند، به  می هه  هه  که و آنانی3  و رسوا گردند، انیدهبرگرد
  .شوند

 تو دائما   نجات  دارندگان  کنند، و دوست  تو، در تو وجد و شادی  طالبان و اما جمیع4   
  :گویند

تو مددکار و .   کن ل تعجی  من خدایا برای.   و فقیر هستم  مسکین و اما من5 »! باد خدا متعال«
  .تأخیر منماخداوند   ای.   هستی  من دهنده نجات

  
  

   عدالت به2 . شد  نخواهم  ابد خجل  تا به پس،  ام  برده  پناهخداوند  در تو ای71    

   صخره  من برای3 .  ده  فراگیر و مرا نجات  من به خود را  گوش.   و برهان  ده خود مرا خالصی
   من  و قلعه ، زیرا صخره ای  امر فرموده  من  نجات تو به.   شوم  آن  داخل  وقت ه تا هم  باش سکونت
  .  بدکار و ظالم  و از کف  برهان شریر خدایا مرا از دست4.  تو هستی
 بر تو  از شکم6 . ای  بوده  اعتماد من ز طفولیتم و ا  هستی ، تو امید من  خداوند یهوه زیرا ای5   
.  تو خواهد بود  دائما درباره  من  و تسبیح ای  تو بوده  من  ملجای  مادرم  از رحم. ام  شده انداخته

 و  است تو پر   از تسبیح دهانم8 .  هستی  زورآور من  تو ملجای کنلی.  ام  شده  عجیب  را آیتی بسیاری7
  .از کبریایی تو تمامی روز

 بر  زیرا دشمنانم10 . منما  مرا ترک شود  زایل  قوتم  مرا دور مینداز چون  پیری در زمان9   
  خدا او را ترک«: گویند و می11 کنند  می  با یکدیگر مشورت  جانم زنند و مترصدان  می  حرف من

  ».  نیست ای  رهاننده د، زیرا که، بگیری  کرده  او را تعاقب پس.   است کرده
   و فانی  خجل  جانم خصمان13 .ا نم  تعجیل  من  اعانت دایا بهخ.  دور مشو  خدا از من ای12   
 دائما  و اما من14 . گردند  ملبس  عار و رسوایی  بهکوشند،  می  ضرر من  برای  که و آنانی. شوند

 خواهد کرد و   تو را بیان  عدالت زبانم15.  افزود  تو خواهم  تسبیح  بود و بر همه امیدوار خواهم
 آمد و از   خواهم در توانایی خداوند یهوه16.  دانم  را نمی آن   حد شماره زیرا که.  را تمامی روز نجاتت
  . داد  خبر خواهم  تو و بس عدالت
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   ای پس18 . ام  کرده عالن تو را ا ، عجایب ن و تا اآل ای  داده  مرا تعلیم  خدا از طفولیتم ای17   
  میع و ج  تو خبر دهم  از بازوی را  طبقه ، تا این  مکن  نیز ترک  و سفید مویی  پیری خدا، مرا تا زمان

خدایا .  ای  کرده  عظیم تو کارهای.   است علیین  تو تا اعلی خدایا عدالت19 . را از توانایی تو آیندگان
  ؟ مانند تو کیست

   خواهی ، باز ما را زنده  کرده ، رجوع ای  داده  ما نشان  را به  بسیار و سخت  تنگیهای  که ای20   
 کرد و  بزرگی مرا مزید خواهی21 . آورد  برخواهی  زمین های ، ما را از عمق ه؛ و برگشت ساخت

   راستی تو را ای  ستود، یعنی  خواهم  نیز تو را با بربط  من پس22 . بخشید  خواهی ، مرا تسلی رگشتهب
  خوانم ی تو سرود م  برای چون23 . نمود  خواهم  با عود ترنم ائیل اسر  قدوس ، و تو را ای  من خدای
   نیز تمامی روز عدالت زبانم24.  ای  داده  را فدیه  آن نیز که   خواهد کرد و جانم  بسیار شادی لبهایم

  . و رسوا گردیدند کوشیدند، خجل ی م  ضرر من  برای  که زیرا آنانی. تو را ذکر خواهد کرد
  
  

   مزمور سلیمان

و 2!   پسر پادشاه  را به  خویش لت و عدا  ده  پادشاه  خود را به  خدا، انصاف ای72    

   قوم  کوهها برای آنگاه3 .  انصاف  تو را به مود و مساکین خواهد ن  داوری  عدالت  تو را به او قوم
   خواهد کرد؛ و فرزندان  را دادرسی  قوم مساکین4 . د آورد و تلها نیز در عدالت را بار خواهن سالمتی

   که از تو خواهند ترسید، مادامی5 .  خواهد ساخت  را زبون انو ظالم خواهد داد؛  فقیر را نجات
   شده زار چیده  برعلف  باران او مثل6.   طبقات  تا جمیع  هست  ماه  که  و مادامی  است  باقی آفتاب

 خواهند   او صالحان در زمان7. کند  می  را سیراب  زمین  که  بارشهایی فرود خواهد آمد، و مثل
  . نگردد  نیست  ماه  که  خواهد بود، مادامی  سالمتی و وفور شکفت
   حضور وی به9 .  جهان  دریا و از نهر تا اقصای خواهد کرد از دریا تا و او حکمرانی8   

 و   ترشیش پادشاهان10 . را خواهند لیسید  او خاک شمنان خواهند نهاد و د  گردن صحرانشینان
 او را   سالطین جمیع11 .ا و سبا ارمغانها خواهند رسانیدب ش پادشاهان. جزایر هدایا خواهند آورد

 کند، او   استغاثه  مسکین زیرا چون12 . خواهند نمود ها او را بندگی مت ا  خواهند کرد و جمیع تعظیم
 خواهد فرمود و   و فقیر کرم بر مسکین13 . ندارد ای  رهاننده  را که قیری خواهد داد و ف را رهایی
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 خواهد داد و   فدیه  و ستم  را از ظلم  ایشان جانهای14.  خواهد بخشید  را نجات ن مساکی جانهای
  .بها خواهد بود  گران  در نظر وی  ایشان خون

 دعا خواهد کرد و   وی دائما برای.  شبا بدو خواهد داد  خواهد ماند و از طالی و او زنده15   
   ثمره  کوهها خواهد بود که  بر قله  در زمین ی غلهو فراوان16 . خواهد خواند  روز او را مبارک تمامی
 او  نام17.  نشو و نما خواهند کرد  زمین  علف  شهرها مثل و اهل.  خواهد کرد  جنبش  لبنان  مثل آن

 یکدیگر   در او برای آدمیان.  خواهد کرد  دوام  آفتاب  او پیش اسم.  خواهد ماند باد باقیتا ابداآل
   باد یهوه متبارک18.  خواهند خواند  او را خوشحال  زمین های  امت  و جمیع ت خواهند خواس برکت
 مجید او تا   باد نام و متبارک19 .کند  می  عجیب  کارهای  او فقط که.   است  اسرائیل  خدای خدا که
  .پر بشود او   از جالل و تمامی زمین. بادابداآل

  . شد ام تم  یسی  داود بن دعاهای.   و آمین  آمین  
  
  

   مزمور آساف

و 2 . هستند دل  پاک  که  آنانی برای  ، یعنی  نیکوست  اسرائیل  خدا برای هرآینه73    

  زیرا بر متکبران3 . بلغزد  قدمهایم  بود که  نزدیک در رود و  از راه  پایهایم  بود که  نزدیک اما من
   ایشان  و قوت ست قیدها نی  ایشان ت در مو زیرا که4 .  را دیدم  سالمتی شریران  چون حسد بردم
  .باشند  مبتال نمی  آدمیان و مثل نیستند   در زحمت  مردم مثل5 .  است مستحکم
. پوشاند  را می  ایشان  لباس ثل م  و ظلم  است  تکبر آراسته  به  ایشان  گردن بنابراین6   

کنند و  استهزا می8. کنند د تجاوز می خو  دل خیاالت و از   است  بدر آمده  از فربهی  ایشان چشمان7
 خود را بر آسمانها  دهان9 .گویند  بلند می آمیز را از جای  ظلم زنند و سخنان  بد می حرفهای
  گردند و آبهای  او بدینجا برمی  قوم پس10 .کند  می  گردش  در جهان  ایشان اند و زبان گذارده

   علم  اعلی  بداند و آیا حضرت خدا چگونه«: گویند  می نو ایشا11 .شود  می  نوشانیده ، بدیشان وانفرا
  .شوند  می  افزوده ، در دولتمندی  بوده  مطمئن  همیشه  شریر هستند که  اینان اینک12» دارد؟

  و من14 . ام  شسته  پاکی  خود را به های و دست  طاهر ساخته  خود را عبث  دل یقینا من13   
،   گویم  سخن  چنین  که گفتم اگر می15 .  هر بامداد حاضر است  من تأدیب و  شوم تمامی روز مبتال می
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  ، در نظر من  را بفهمم  این  که  تفکر کردم چون16 . کردم  می  تو خیانت  فرزندان  بر طبقه هر آینه
  هر آینه18 .  کردم  تأمل  ایشان  در آخرت هآنگا.   شدم  خدا داخل  قدسهای تا به17. دشوار آمد

   بغته به چگونه19 .  انداخت  خرابیها خواهی  را به ایشان.  ای  گذارده  لغزنده  را در جایهای ایشان
 بیدار   چون  خواب کسی مثل20 .اند  گردیده  نیست  هولناک سهای، از تر  شده تباه! اند  رسیده هالکت
  .رد شم  را ناچیز خواهی  ایشان ، صورت  برخیزی  چون  خداوند همچنین شد، ای
   بودم  وحشی و من22 .  بودم  شده  ریش  خود، دل درون بود و در ان  شده  تلخ  من  دل لیکن21   

 مرا   راست  دستتو.   دائما با تو هستم  من ولی23.   نزد تو گردیدم  بهایم  و مثل  نداشتم و معرفت
   خواهی  جالل  مرا به ن از ای نمود و بعد  خواهی  خود مرا هدایت  رأی موافق24 . ای تأیید کرده

  اگرچه26 . خواهم  نمی  چیز را در زمین یچ؟ و غیر از تو ه  در آسمان  من  برای کیست25 .رسانید
 از   که زیرا آنانی27 .باد تا ابداآل  خداست  من  و حصه  دلم  صخره  گردد، لیکن  زائل  من جسد و دل

و اما مرا 28 .  ساخت نابود خواهیکنند،   از تو زنا می ه را ک و آنانی.  خواهند شد تو دورند هالک
  .  کنـم  تو را بیـان  کارهـای  تا همه ام  کرده  توکل بر خداوند یهوه.   جویم  خدا تقرب  به  که نیکـوست

  
  

   آساف قصیده

 خود   مرتع  تو بر گوسفندان  و خشم ابد  تا به ای  کرده  ما را ترک خدا چرا ای74    

 تا  ای  داده  فدیه  را که ، بیاد آور و آن ای  خریده  از قدیم  خود را که جماعت2 ؟  است  شده تهافروخ
   خود را بسوی های قدم3 . ای  بوده  ساکن  در آن  را که  صهیون  کوه  تو شود و این  میراث سبط
 در  دشمنانت4 .  است ده کر  تو بود، خراب  قدس در  را که  هرچه  بردار زیرا دشمن  ابدی های خرابه
شوند  و ظاهر می5 .نمایند  برپا می  عالمات ا برای خود ر کنند و علمهای  می  تو غرش  جماعت میان
   را به  آن  تراشیده  نقشهای  همه نو اآل6 .کنند  بلند می  جنگل  بر درختان تبرها را  که  کسانی چون

   زمین تا به تو را   نام اند و مسکن  زده  آتش تو را های قدس7. شکنند تبرها و چکشها خرد می
  های  کنیسه  جمیع پس» . کنیم  می آنها را تماما خراب«: گویند  خود می و در دل8 .اند  کرده حرمت بی

  .اند  سوزانیده خدا را در زمین
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  د تا به بدان ه ک  نیست  ما کسی و در میان.   نیست  نبی  و دیگر هیچ بینیم  خود را نمی آیات9   
 تو را   ابد نام ، تا به  خواهد کرد؟ و آیا خصم  مالمت  کی  تا به  خدا، دشمن ای10.  خواهد بود کی

 را از  ؟ آن ای  را برگردانیده  خویش  راست  دست  خود یعنی چرا دست11 خواهد نمود؟  اهانت
  .  کن  را فانی ، ایشان  کشیده ن خود بیرو گریبان
   قوت تو به13 .آورد ها پدید می  نجات  زمین اناو در می.   است  من  پادشاه و خدا از قدیم12   

، و او را   را کوفته  لویاتان سرهای14 .  را در آبها شکستی  نهنگان های و سر  ساختی خود دریا را منشق
  خشک را   دائمی رهای و نه ها و سیلها را شکافتی تو چشمه15 . ای  گردانیده  صحرانشینان وراکخ

  تمامی17.  ای  را تو برقرار نموده نور و آفتاب.  نیز از آن تو  و شب روز از آن توست16 . گردانیدی
  . ای  را تو ایجاد کرده و زمستان  تابستان.  ای  را تو پایدار ساخته حدود جهان

  اهانت تو را   نام  جاهل کند و مردم  می  مالمت  دشمن  را بیادآور که اینخداوند   ای18   
 ابد   خود را تا به  مسکینان جماعت.  مسپار  جانور وحشی  خود را به جان فاخته19. نمایند می

.   پراست  ظلم های  از مسکن هان ج  ظلمات  فرما زیرا که عهد خود را مالحظه20.   مکن فراموش
   خدا برخیز و دعوای ای22 . تو را حمد گویند  نام و فقیران  مساکین.  برنگردند  رسوایی  به مظلومان21

 خود را  آواز دشمنان23 .کند  می  تمامی روز تو را مالمت  احمق خود را برپا دار؛ و بیادآور که
  .شود  بلند می  پیوسته خود را که   مخالفان  و غوغای  مکن فراموش

  
  

   مزمور و سرود آساف.   بر التهلک  ساالر مغنیان برای

 و   است  تو نزدیک زیرا نام!  گوییم می  خدا تو را حمد  ای! گوییم تو را حمد می75    

   خواهم  داوری ، براستی سم بر  معین  زمان  به  که هنگامی2. کنند  تو را ذکر می  عجیب  کارهای مردم
 را  متکبران4.  ، ساله ام  را برقرار نموده  آن  ارکان من. اند  شده  گداخته  ساکنانش  و جمیع زمین3 .کرد
.  میفرازید  بلندی  خود را به شاخهای5.  خود را میفرازید شاخ «  که ان شریر و به» !فخر مکنید«:  گفتم

   از جنوب  نه، و  از مغرب  و نه  از مشرق زیرا نه6 ». تکبرآمیز مگویید  سخنان کشی نو با گرد
  .آید  می سرافرازی
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  زیرا در دست8 .نماید  را سرافراز می  و آندازدان  زیر می  را به این.   خدا، داور است لیکن7   
و اما . ریزد  می  از آن  که  پر است  ممزوج از شراب.   پرجوش  آن  و باده  است ای کاسهخداوند 

 کرد و   ابد ذکر خواهم ، تا به و اما من9 .، خواهند نوشید  افشرده  جهان ن شریرا  را جمیع دردهایش
   برید و اما شاخهای  را خواهم  شریران  شاخهای جمیع10.  نمود هم خوا  ترنم  یعقوب  خدای برای

  . خواهد شد شته برافرا صالحین
  
  

   مزمور و سرود آساف . اوتار  برذوات  ساالر مغنیان برای

در    او است خیمه2 !  عظیم  او در اسرائیل  و نام ت اس خدا در یهودا معروف76    

.   را، ساله سپر و شمشیر و جنگ.   را شکست  کمان  آنجا، برقهایدر3 .  او در صهیون  و مسکن شالیم
 را   ایشان اند و خواب  شده  تاراج  دالن قوی5!  یغما  از کوههای  و مجید، زیاده  هستی تو جلیل4

ها و  ، بر ارابه  یعقوب  خدای  تو ای از توبیخ6 . خود را نیافتند  زورآور دست ان مرد درربود و همه
 حضور   به  که ، کیست  غضبت و در حین! ، تو  هستی تو مهیب7 . گردید  مستولی  گران خوابی  اناسب

   خدا برای چون9 . گردید  بترسید و ساکت  جهان پس.   را شنوانیدی  داوری از آسمان8 تو ایستد؟
 تو را حمد  ان انس  خشم آنگاه10،   بخشد، ساله  را خالصی ن جهان مساکی  فرماید تا همه  قیام داوری

   خدای  یهوه نذر کنید و وفا نمایید برای11.   بست  را بر کمر خود خواهی  خشم  و باقی خواهد گفت
   رؤسا را منقطع روح12 .  است  مهیب بگذرانند نزد او که   گرداگرد او هستند، هدیه  که همه. خود

  .باشد  می  مهیب  جهان  پادشاهان  و برای خواهد ساخت
  
  

   مزمور آساف.   بر یدوتون مغنیان ساالر  برای

  گوش.   خداست  بسوی ؛ آواز من کنم  و فریاد می  خداست  بسوی آواز من77    

   من ، دست در شب.   کردم  را طلبخداونددر روز تنگی خود 2 .  فرا خواهد گرفت  من خود را به
.  شوم  می  و پریشان کنم خدا را یاد می3 .  نپذیرفت  تسلی  من  و جان گشت ن ، بازکشیده دراز شده
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 و  شدم  می تاب بی.  داشتی  را بیدار می چشمانم4.  گردد، ساله  متحیر می  من  و روح نمایم تفکر می
سرود 6 .  سلف  زمانهای  سالهای درباره.  ام  تفکر کرده  قدیم  ایام درباره5 .  گفت توانستم  نمی سخن
مگر خدا 7 .  است  نموده  تفتیش  من  و روح کنم  خود تفکر می  و در دل مآور  خود را بخاطر می شبانه
   شده  ابد زایل  او تا به آیا رحمت8 . نخواهد شد رد و دیگر هرگز راضی خواهد ک  ابد ترک تا به
 خود را  های ؟ و رحمت  کرده  را فراموش آیا خدا رأفت9 باد؟ابداآل تا   گردیده  او باطل ؟ و قول است
  . ؟ ساله  است  مسدود ساخته  غضبدر

  کارهای11!   اعلی  حضرت  راست  دست الهای س زهی.   است  من  ضعف  این  گفتم پس10   
و در 12  آورد  یاد خواهم ، به  است قدیم از   تو را که  نمود زیرا کار عجیب را ذکر خواهمخداوند 
  . نمود  تو تفکر خواهم های  صنعت کرد و در  خواهم  تو تأمل کارهای  جمیع

   هستی تو خدایی14  خدا؟  مثل  بزرگ  خدای کیست.   است  تو در قدوسیت  خدا، طریق ای13   
   خود را به قوم15 . ای  گردانیده ها معروف  بر قوم را  خویش  و قوت کنی  می  عجیب  کارهای که

 خدا، آبها تو  آبها تو را دید، ای16 . ساله.  را یوسف  و بنی یعقوب ی بن  یعنی ای  رهانیده  خویش بازوی
.  رعد بداد  و افالک  بریخت ابرها آب17 . گردید  مضطرب ها نیز سخت لجه.  شد ، متزلزل را دیده
 را   مسکون  رعد تو در گردباد بود و برقها ربع صدای18.  گردید  روان  هر طرف  تو نیز به تیرهای
   تو در آبهای  و راههای  تو در دریاست طریق19.  گردید زلزل و مت  مرتعش  زمین پس.  کرد روشن
   موسی  دست ، به مودی ن  راهنمایی  گوسفندان  خود را مثل قوم20 .  دانست ا نتوان و آثار تو ر فراوان

  . و هارون
  
  

    آساف قصیده

   دهانم  سخنان  را به خود گوشهای!  مرا بشنوید  شریعت  من  قوم ای78    

   بود، تنطق  مخفی  عالم  از بنای  که  چیزهایی  کرد به  باز خواهم  مثل  خود را به دهان2 !یریدفراگ
   ایشان از فرزندان4 .اند  کرده  ما بیان  ما برای ان و پدر ایم  و دانسته  آنها را شنیده که3  نمود، خواهم

  ل او و اعما  و قوت کنیم  می  بیان ینده آ  نسل  را برایخداوندتسبیحات .  کرد  نخواهیم آنها را پنهان
 قرار   در اسرائیل  و شریعتی  برپا داشت  در یعقوب  شهادتی زیرا که5 .  است  او کرده  را که عجیبی
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 آنها را بدانند   آینده تا نسل6  دهند؛  خود تعلیم  فرزندان ا به آنها ر  ما را امر فرمود که داد و پدران
و 7 نمایند؛   خود بیان  فرزندان  برخیزند و آنها را به  مولود شوند تا ایشان بایست  می  که و فرزندانی

  و مثل8 . دارند  او را نگاه  احکام بلکه نکنند   خدا را فراموش  نمایند و اعمال  خدا توکل  به ایشان
   ایشان حند و رو نساخت  خود را راست  دل  که انگیز نشوند، نسلی  و فتنه کش  گردن  خود نسلی پدران
  . نبود  خدا امین بسوی

  عهد خدا را نگاه10 . رو برتافتند بودند، در روز جنگ  کش  و کمان  مسلح  که افرایم بنی9   
آنها را    کردند که  او را فراموش  و عجایب و اعمال11  او ابا نمودند،  شریعت  به سلوکنداشتند و از 

 مصر و در   بود، در زمین  کرده  عجیب  اعمال  ایشان ر پدرانو در نظ12  بود،  ظاهر کرده بدیشان
 را  و ایشان14 . برپا نمود  توده و آبها را مثل را عبور داد  ، ایشان دریا را منشق ساخته13 . صوعندیار 

   و ایشان ها را بشکافت در صحرا صخره15 .  نور آتش  به  کرد و تمامی شب  ابر راهنمایی در روز به
   نهرها جاری  را مثل  آب آورد و  بیرون  سیلها را از صخره پس16 . نوشانید  عظیم های یا از لجهگورا 

  و در دلهای18  انگیختند،  در صحرا فتنه'  اعلی  ورزیدند و بر حضرت و بار دیگر بر او گناه17 . ساخت
،   کرده ر ضد خدا تکلمو ب19 . خود غذا خواستند  شهوات  برای  کردند، چونکه خود خدا را امتحان

 شد و   را زد و آبها روان  صخره اینک20 » حاضر کند؟ ای فرهتواند در صحرا س آیا خدا می«: گفتند
  » خود حاضر سازد؟  قوم  را برای و گوشت.  را نیز بدهد تواند نان آیا می«.   گشت وادیها جاری

 بر   خشم و  گشت  افروخته  در یعقوب  شد و آتش ، غضبناک  را شنیده  خدا این پس21   
 ابرها را  پس23 . او اعتماد ننمودند  نجات  و به نیاوردند  خدا ایمان زیرا به22 . گردید  مشتعل اسرائیل
 را   آسمان  بارانید تا بخورند و غله و من را بر ایشان24  را گشود  آسمان ر فرمود و درهایاز باال ام
 .تا سیر شوند فرستاد   ایشان  برای ای  را خوردند و آذوقه رآوران زو ، نان مردمان25 . بخشید بدیشان

   ایشان  را برای و گوشت27 را آورد،   خود، باد جنوبی  قوت  وزانید و به  را در آسمان باد شرقی26
آورد،  فرود   ایشان  اردوی  را در میان و آن28 . دریا  ریگ  بالدار را مثل رغان غبار بارانید و م مثل
.  داد  بدیشان  ایشان  شهوات  خوردند و نیکو سیر شدند و موافق پس29 .  ایشان های رداگرد مسکنگ

 خدا بر   غضب که31  بود  ایشان  و غذا هنوز در دهان. نکشیدند  خود دست  از شهوت ایشان30
  .  ساخت  را هالک  اسرائیل وانان و ج  را بکشت  ایشان ؛ تنومندان  شده  افروخته ایشان

،  بنابراین33.  نیاوردند  او ایمان جیب ع  اعمال  ورزیدند و به ، باز گناه  همه با وجود این32   
 او   را کشت  ایشان  که هنگامی34 .  را درترس  ایشان کرد و سالهای   تمام  را در بطالت  ایشان روزهای
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،   ایشان  خدا صخره یاد آوردند که  و به35  نمودند،  خدا تفحص ، درباره  کرده را طلبیدند و بازگشت
 او   به  خویش زبان   نمودند و به  خود او را تملق  دهان اما به36 .  است  ولی ایشان عالی ت و خدای
  . نبودند  مؤتمن  عهد وی ود و به نب  با او راست  ایشان  دل زیرا که37  گفتند، دروغ

 بارها   بلکه  نساخت  را هالک ، ایشان عفو نموده را   ایشان  گناه  رحمانیتش  حسب اما او به38   
 بشرند،   ایشان  یاد آورد که و به39 .  را برنینگیخت  خویش تمامی خشم،   خود را برگردانیده غضب
  ند و او را در بادیه انگیخت  در صحرا بدو فتنه چند مرتبه40 .گردد رود و بر نمی  می  که بادی

 او را  و قوت42  نمودند، ا اهانت ر  اسرائیل  کردند و قدوس  را امتحان، خدا و برگشته41 .رنجانیدند
 خود را در مصر   آیات  چگونه که43  بود؛  رهانیده  را از دشمن یشان ا  که  خاطر نداشتند، روزی به

 نمود و   مبدل  خون  را به  ایشان و نهرهای44.   خود را در دیار صوعن  و معجزات ظاهر ساخت
 را گزیدند و   ایشان  فرستاد که  ایشان ها در میان  پشه انواع45 . را تا نتوانستند نوشید  ایشان رودهای
   را به  ایشان  و عمل صد پا سپرد  کرم  را به  ایشان و محصول46  نمودند؛  را تباه  ایشان  که ییغوکها
.   درشت  تگرگهای  را به ز ایشان جمی  کرد و درختان  خراب  تگرگ  را به  ایشان تاکستان47 . داد ملخ

 خود را بر   خشم و آتش49 .  برق های  شعله  را به  ایشان  سپرد و مواشی  تگرگ  را به  ایشان بهایم48
 خود   غضب  برای و راهی50 . شریر  فرشتگان  فرستادن را، به   و ضیق  و غیظ  فرستاد، غضب ایشان

  و همه51.  نمود  وبا تسلیم  را به  ایشان  جان ، بلکه  نداشت نگاه   را از موت  ایشان ، جان مهیا ساخته
  .  حام های  را در خیمه  ایشان ت قو ، اوایل  مصر را کشت زادگان نخست
و 53 . نمود  راهنمایی  گله  صحرا مثل را در  کوچانید و ایشان  گوسفندان  خود را مثل و قوم52   
 حدود   را به و ایشان54.  را پوشانید ن ایشا  نترسند و دریا دشمنان کرد تا  رهبری  را در امنیت ایشان
ها را از حضور  و امت55 .بود   کرده  خود تحصیل  راست  دست  به  که  کوهی  خود آورد، بدین مقدس
  های خیمه را در   اسرائیل  کرد و اسباط  تقسیم  ریسمان  به  ایشان  را برای  راند و میراث ایشان
  . گردانید  ساکن ایشان

و 57 .اشتند ند  او را نگاه  انگیختند و شهادات ، بدو فتنه  کرده  را امتحان  تعالی  خدای لیکن56   
   مقامهای و به58 . شدند  منحرف  خطا کننده  کمان  ورزیدند و مثل  خود خیانت  پدران ، مثل برگشته

 خدا  چون59 . دادند  او را جنبش  غیرت  خویش  بتهای  آوردند و به  هیجان  او را به بلند خود خشم
   شیلو را ترک  مسکن پس60 .  داشت  مکروه  شدت  را به ائیل گردید و اسر  را بشنید غضبناک این

 داد   اسیری  خود را به قوت)  تابوت(و 61ود،  ب  برپا ساخته  آدمیان  در میان  را که ای  خیمه نمود، آن
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 خود   و با میراث نمود  شمشیر تسلیم  خود را به و قوم62  سپرد،  دشمن ت دس  را به  خویش و جمال
 . نشد  سرود نکاح  ایشان وشیزگان د  سوزانید و برای  را آتش  ایشان جوانان63 . گردید غضبناک

  . ننمودند گری  نوحه  ایشان های  شمشیر افتادند و بیوه  دم  به  ایشان کاهنان64
خروشد،   می  از شراب  که  جباری  بود بیدار شد، مثل  خوابیده  که  کسی  خداوند مثل آنگاه65   

  ، سبط موده را رد ن  یوسف و خیمه67 . گردانید  را عار ابدی  و ایشان زد  عقب  خود را به و دشمنان66
و 69 . داشت  می  دوست  را که  صهیون  کوه  یهودا را برگزید و این  سبط لیکن68 . را برنگزید افرایم
 خود  و بنده70 .باد بنیاد نهاد را تا ابداآل  آن  که  جهان  بلند بنا کرد، مثل  کوههای  خود را مثل قدس

 او   او را آورد تا قوم  شیرده  میشهای از عقب71 .  گرفت  گوسفندان  را از آغلهایداود را برگزید و او
 نمود   خود رعایت  دل  کمال  حسب  را به ن ایشا پس72.  کند  را رعایت  او اسرائیل  و میراث یعقوب
  . کرد  هدایت  خویش  دستهای  مهارت  را به و ایشان

  
  

  مزمور آساف

  عصمت  تو را بی  قدس ، هیکل  شده تو داخل  میراث ها به خدا، امت  ای79    

 دادند و  اک خور  هوا برای  مرغان  را به  بندگانت الشهای2 .ها نمودند  را خرابه اورشلیم. دساختن
  ی ریختند و کس  آب  مثل  را گرداگرد اورشلیم  ایشان خون3 . صحرا  وحوش  را به  مقدسانت شتگو

 استهزا و  خویش   و نزد مجاوران ایم  خود عار گردیده نزد همسایگان4 . کند  را دفن  ایشان نبود که
   آتش  تو مثل  بود؟ آیا غیرت  خواهی  ابد خشمناک  تا بهخداوند   ای تا کی5 . ایم  شده سخریه
  لکیشناسند بریز و بر مما  تو را نمی  که هایی قهر خود را بر امت6 باد؟ خواهد شد تا ابداآل افروخته

  .اند  کرده  او را خراب ، و مسکن  را خورده  یعقوب زیرا که7 !خوانند  تو را نمی  نام که
   زیرا که ما آید  روی  پیش  تو بزودی های ترحم.  اجداد ما را بر ما بیاد میاور گناهان8   

 فرما و ما را   خود ما را یاری  نام  خاطر جالل  ما، به دهنده  نجات  خدا، ای ای9 . ایم  شده بسیار ذلیل
؟   کجاست  ایشان  خدای ها گویند که چرا امت10.  ما را بیامرز  خود گناهان  و بخاطر نام  ده نجات
   به  اسیران ناله11 . شود ها در نظر ما معلوم بر امت،   است  شده  ریخته  که ت بندگان  خون انتقام

و 12.  اند، برهان  شده  سپرده  موت  به  را که  خود آنانی  بازوی  عظمت  حسب به. حضور تو برسد
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. داوند خ اند، ای  تو کرده  به  که  اهانتی ، برای  ما رسان  همسایگان  آغوش  به  چندان  هفت جزای
 تو را   و تسبیح  گفت  ابد شکر خواهیم ، تو را تا به  تو هستیم  مرتع  تو و گوسفندان  قوم  ما که پس13

  . نمود  ذکر خواهیم نسال بعد نسل
  
  

   مزمور آساف.  بر سوسنها شهادتی.   ساالر مغنیان برای

 بر   که ای!  کنی  می  رعایت  گله  را مثل  یوسف  که ای!  بشنو  شبان اسرائیل ای80    

ا برانگیز و  خود ر ، توانایی  و منسی  و بنیامین  حضور افرایم به2 ! فرما ، تجلی ای  نموده  جلوس نکروبیی
  !  یابیم  تا نجات  کن د را روشن خو  خدا ما را باز آور و روی ای3 ! ما بیا  نجات برای

   ماتم نان5  بود،  خواهی  غضبناک  خویش م قو  دعای  به  کی ، تا به  صبایوت ، خدای  یهوه ای4   
 ما   همسایگان  منازعه ما را محل6 ؟ نوشانی  می شان بدی اندازه  بی  و اشکهای خورانی  می را بدیشان

   لشکرها ما را بازآور و روی  خدای ای7 .نمایند  استهزا می  خویش ر میان ما د  و دشمنان ای ساخته
 را  ، آن  کرده ها را بیرون امت.   آوردی مصر بیرون  را از موی8 !  یابیم  تا نجات  کن د را روشنخو

.   را پر ساخت ، زمین  خود را نیکو زده  ریشه پس.   دادی  را وسعت  آن  روی پیش9.   نمودی غرس
   خود را تا به های شاخه11 . هایش  شاخه  آزاد خدا به روهای شد و س  پوشانیده اش  سایه کوهها به10

 هر   که ای  را شکسته  چرا دیوارهایش پس12.  نهر  را تا به  خویش  کرد و فرعهای دریا پهن
  .چرند  را می  صحرا آن ند و وحوشکن  می  را ویران  آن  جنگل گرازهای13 چیند؟  را می  آن راهگذری

  و از این15د نما تفق  مو  و از این  و ببین  نظر کن ، از آسمان  کرده  لشکرها رجوع  خدای ای14   
 ! ای  ساخته  قوی  خویشتن برای   که  پسری  و از آن  است  کرده  تو غرس  راست  دست  که نهالی

   تو بر مرد دست دست17! اند  گردیده  تو تباه  روی تاب و از ع  شده  سوخته  در آتش  هیزم مثل16
  و ما از تو رو نخواهیم18 . ای  ساخته  قوی  خویشتن ا برای او ر  که  تو باشد و بر پسر آدم راست
د را  خو  لشکرها ما را بازآور و روی ، خدای  یهوه ای19 . بخوانیم تو را   تا نام  بده ما را حیات.  تافت
  .  یابیم  ساز تا نجات روشن

  
  

  هشتادمفصل / مزامیر کتاب



882 

   مزمور آساف.   برجتیت نر مغنیا ساال برای

   آواز شادمانی  یعقوب دای خ رایب.   ماست  قوت  که  خدایی  نمایید برای ترنم81    

 ،  ماه کرنا را بنوازید در اول3!   دلنواز را با رباب  را بیاورید و بربط سرود را بلند کنید و دف2 !دهید
 .  یعقوب  از خدای  و حکمی رائیل در اس  است ای  فریضه  این زیرا که4 . و در روز عید ما  تمام در ماه

   را که  لغتی  که ، جایی  رفت  مصر بیرون  بر زمین  فرمود، چون  تعیین  در یوسف  را شهادتی این5
  :  شنیدم  بودم نفهمیده
 استدعا  در تنگی7 . او از سبد رها شد  و دستهای تم آزاد ساخ دوش او را از بار سنگین«6   
   امتحان به مری  و تو را نزد آب  کردم در ستر رعد، تو را اجابت.   دادم  و تو را خالصی نمودی
در 9 .  دهی  گوش  من  اگر به اسرائیل  و ای.  کنم  بشنو و تو را تأکید می  من  قوم ای«8 . ساله.  نمودم
 تو را از   که  تو هستم  خدای  یهوه من10.  منما  سجده  بیگانه  غیر نباشد و نزد خدای  تو خدای میان
   سخن  من  قوم لیکن11 .  ساخت  را پر خواهم  آن و ز کن خود را نیکو با دهان.   مصر برآوردم زمین

  به   که  کردم  ترک  سختی دلشان  را به  ایشان پس12 . مرا ابا نمودند اسرائیلمرا نشنیدند و 
در   گرفتند و اسرائیل  می  گوش  من  به  من  قوم  که  کاش ای13 . نمایند  خود سلوک مشورتهای
 خود را   و دست انداختم  زیر می  به  را بزودی  ایشان  دشمنان آنگاه14 .بودند  می  سالک  من طریقهای
  اما زمان. نهادند  می  دارند بدو گردن  نفرتخداوند از   که آنانی15 . گردانیدم  برمی  ایشان برخصمان

   از صخره  عسل پرورد؛ و تو را به  می  گندم  نیکوترین  را به ایشان16 .بادبود تا ابداآل  می  باقی ایشان
  ». کردم سیر می

  
  

   مزمور آساف

  تا به«2: کند  می  داوری  خدایان ر میان، د  است  خدا ایستاده خدا در جماعت82    

   و یتیمان فقیران3.   خواهید نمود؟ ساله ا طرفداری ر  خواهید کرد و شریران  داوری انصافی  بی  به کی
را    را برهانید و ایشان  و فقیران مظلومان4 . دهید ا انصاف ر  و مسکینان مانمظلو.  بکنید را دادرسی
  . دهید  خالصی  شریران از دست
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. باشد  می  متزلزل  زمین  اساس روند و جمیع  می  راه فهمند و در تاریکی دانند و نمی نمی«5   
 خواهید مرد و   آدمیان  مثل لیکن7 .  اعلی  حضرت  شما فرزندان جمیع شما خدایانید و   که  گفتم من6

  »! خواهید افتاد  از سروران  یکی چون
  . شد  خواهی ها را متصرف امی امت تو تم  فرما زیرا که  را داوری  خدا برخیز و جهان ای8   

  
  

   سرود و مزمور آساف

  زیرا اینک2 !  و میارام  مباش  خدا ساکت  ای! نباشد  خدا تو را خاموشی ای83    

 تو  بر قوم3 .اند ا برافراشته دارند، سر خود ر  از تو نفرت  که  و آنانیکنند  می  شورش دشمنانت
   کنیم  را هالک بیایید ایشان«: گویند و می4. کنند  می  تو مشورت آوردگان اندیشند وبر پناه مکاید می
  ». دیگر مذکور نشود  اسرائیل نام نباشند و  تا قومی
 و   ادوم های خیمه6 .اند هد بستهند و بر ضد تو عکن  می  مشورت  با هم  دل  یک زیرا به5   

آشور نیز با 8 . صور  با ساکنان  و فلسطین  و عمالیق  و عمون جبال7 .  و هاجریان  و موآب اسماعیلیان
  .  گردیدند، ساله لوط  بنی  برای  شدند و بازویی  متفق ایشان

 ،  قیشون  در وادی  سیسرا و یابین به  ، چنانکه  کردی  مدیان  به  نما چنانکه  عمل بدیشان9   
 و   غراب  را مثل سروران ایشان11 . گردیدند  زمین  برای د و سرگین شدن  در عیندور هالک که10

   خدا را برای مساکن«: گفتند  می که12 ، مناع ذبح و صل  را مثل  ایشان  امرای  و جمیع  گردان ذئب
  ».  نماییم  تصرف خویشتن
   آتشی مثل14 . باد  روی  پیش ساز و مانند کاه غبار گردباد ب  را چون ، ایشان  من  خدای ای13   

 تند   را به  ایشان همچنان15 .سازد  می  کوهها را مشتعل  که یا  شعله سوزاند و مثل  را می  جنگل که
   تا نام  پر کن  ذلت  را به  ایشان رویهای16 .  گردان  را آشفته  ایشان  خویش  طوفان  و به باد خود بران

و 18 . گردند  و هالک باد و شرمنده بشوند تا ابداآل  و پریشان خجل17 . بطلبندخداوند   تو را ای
  .  هستی  متعال  تنها بر تمامی زمین باشد، به  می  یهوه  اسمت بدانند تو که
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   قورح مزمور بنی.   برجتیت  ساالر مغنیان برای

   بلکه  مشتاق  من جان2 ! تو های مسکن پذیر است  دل چه،   صبایوت  یهوه یا84    

  گنجشک3. زند  می  صیحه  حی  خدای  برای  و جسدم دلم. خداوند صحنهای   برای  است  شده کاهیده
 خود را در  های  تا بچه ای  آشیانه  خویشتن  برای  و پرستوک  است  پیدا کرده ای  خود خانه نیز برای

   آنانی خوشابحال4.   هستی  من  و خدای  من  پادشاه  که  صبایوت  یهوه  تو ای های بح بگذارد، در مذ آن
   ایشان  قوت  که  مردمانی خوشابحال5.  خوانند، ساله  می دائما تسبیح تو را   تو ساکنند که  در خانه که

   را چشمه ، آنکنند  از وادی بکا عبور می چون6 .  ایشان  تو در دلهای های  طریق و در تو است
در    از ایشان خرامند و هر یک  می  تا قوت از قوت7 .پوشاند  می  برکات  را به  آنسازند و باران می

  .شوند  نزد خدا حاضر می صهیون
.  ساله!  خود را فراگیر  گوش  یعقوب  خدای ای!  مرا بشنو دعای!  لشکرها  خدای  یهوه ای8   

   روز در صحنهای زیرا یک10 . خود نظر انداز  مسیح  روی  و به ببین،   سپر ما هستی  که  خدایی ای9
 در   شدن  ساکن از پسندم  خود را بیشتر می  خدای  خانه  بر آستانه ایستادن.  از هزار تو بهتر است

   خواهد داد و هیچ  و جالل فیضخداوند .   و سپر است  خدا آفتاب  یهوه زیرا که11 . اشرار های خیمه
  ، خوشابحال  صبایوت  یهوه ای12.  باشند  سالک استی ر  به  که  نخواهد کرد از آنانی نیکو را منعچیز 
  . دارد  بر تو توکل  که کسی

  
  

   قورح مزمور بنی.   ساالر مغنیان برای

 . ای  را باز آورده  اسیری یعقوب. ای  شده  خود راضی  از زمینخداوند  ای85    
 خود را  تمامی غضب3.  ، ساله ای  را پوشانیده  ایشان تمامی گناهان.  ای و کرده خود را عف  قوم عصیان2

 خود   و غیظ دان ما، ما را برگر  نجات  خدای ای4 . ای  کرده  رجوع  خویش  خشم حدت و از  برداشته
   طول  را نسال بعد نسل  خویش  بود؟ و خشم  خواهی  ابد با ما غضبناک آیا تا به5 .را از ما بردار

   نمایند؟  تو در تو شادی  تا قوم داد  نخواهی  ما را حیات آیا برگشته6  داد؟ اهیخو
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 خدا  آنچه8 . ما عطا فرما  را به  خویش نجات و   خود را بر ما ظاهر کن  رحمتخداوند  ای7   
  ا بسوی ت فت خواهد گ  سالمتی  به  خویش  مقدسان  خود و به  قوم  شنید زیرا به گوید خواهم  می یهوه

.  شود  ما ساکن  در زمین  تا جالل  است  او نزدیک  ترسندگان  او به یقینا نجات9 . برنگردند جهالت
 از  راستی11. اند  یکدیگر را بوسیده  و سالمتی عدالت. اند  کرده  مالقات  با هم  و راستی رحمت10

 نیکو را خواهد  نیز چیزهایاوند خد12 .  خواهد نگریست  از آسمان عدالت خواهد رویید و  زمین
آثار خود  او خواهد خرامید و   روی  پیش عدالت13 . خود را خواهد داد  ما محصول ینبخشید و زم

  .  خواهد ساخت را طریقی
  
  

   داود دعای

 و  ما زیرا مسکین فر ، مرا مستجاب  خود را فراگرفته  گوشخداوند  ای86    

   بر تو توکل  خود را که ، بنده  من  خدای ای.   هستم  متقی ار زیرا من د  مرا نگاه جان2 ! نیازمند هستم
 خود   بنده جان4!  خوانم  تمامی روز تو را می که فرما زیرا   کرم  خداوند بر من ای3 .  بده دارد، نجات
کو و غفار  خداوند، نی زیرا تو ای5 . دارم  خود را نزد تو برمی  جان خداوند  زیرا ای  گردان را شادمان

 آواز   فرما و به  مرا اجابت  دعایخداوند  ای6 .خوانند  تو را می  که  آنانی ای بر  و بسیار رحیم هستی
  . فرمود  خواهی  مرا مستجاب ا که خواند زیر  خود تو را خواهم در روز تنگی7 ! نما  توجه  من تضرع

  همهخداوند   ای9 .  تو نی  کارهای ثل م  و کاری ت تو نیس  مثل  خدایان  خداوند در میان ای8   
.  تو را تمجید خواهند نمود  خواهند کرد و نام  حضور تو سجده ، به  آمده ای  آفریده  که هایی امت

  . تو تنها خدا هستی.  کنی  می  عجیب  و کارهای  هستی  تو بزرگ زیرا که10
ساز تا  مرا واحد  دل.   شوم  تو سالک  بیاموز تا در راستی  من  خود را به  طریقخداوند  ای11   
 تو را   و نام  گفت  حمد خواهم  دل  تمامی ، تو را به  من  خداوند خدای ای12 .  باشم  تو ترسان از نام

   اسفل  مرا از هاویه  و جان  است  عظیم  من  تو به  رحمت زیرا که13 .باد کرد تا ابداآل تمجید خواهم
 تو را  دارند و  من  قصد جان  از ظالمان اند و گروهی  برخاسته  بر من متکبران خدا  ای14 . ای رهانیده

 و پر از  یر غضبد.   هستی  و کریم  رحیم  خداوند خدای و تو ای15 .آورند در مد نظر خود نمی
ر  و پس ه بد ات  بنده  خود را به قوت.  فرما  کرم  و بر من  کن  التفات  من بسوی16 .  و راستی رحمت
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 را   دارند آن  نفرت  از من  که  بنما تا آنانی  من  را به  خوبی عالمت17 . بخش کنیز خود را نجات
  . ای  داده  و تسلی  کرده  اعانت مراخداوند   تو ای  شوند زیرا که ، خجل دیده

  
  

   قورح مزمور و سرود بنی

   را دوست ن صهیو های دروازهخداوند 2.   است  مقدس  او در کوههای اساس87    

!  شهر خدا شود، ای  می ته تو گف  مجید درباره سخنهای3 .  یعقوب های  مسکن یشتر از جمیعدارد، ب می
 در  ، این  و صور و حبش  فلسطین اینک.  کرد  خود ذکر خواهم  را از شناسندگان رهب و بابل4 . ساله

و . اند  متولد شده  در آن  و آن  این  خواهد شد که  گفته  صهیون و درباره5 .  است آنجا متولد شده
 خواهد کرد  نویسد، ثبت ها را می  امت  چونخداوند 6.  را استوار خواهد نمود  آن علی ا خود حضرت

 در تو   من های  چشمه جمیع.  نیز کنندگان  و رقص مغنیان7 . ، ساله  است در آنجا متولد شده   این که
  . است

  
  

    هیمان ازراحی قصیده . بر محلت لعنوت  ساالر مغنیان رای ب قورح سرود و مزمور بنی

   به  من دعای2 . ام تو فریاد کرده  و روز نزد ، شب  من  نجات  خدای  یهوه ای88    

 و   است  از بالیا پر شده  من  جان زیرا که3.  خود را فراگیر  گوش  من  ناله حضور تو برسد، به
  قوت  مرد بی  و مثل ما  شده  شمرده  هاویه  به از فروروندگان4 . یده گرد  قبر نزدیک  به ام انیزندگ
   را دیگر به  ایشان اند، که  در قبر خوابیده  که  کشتگان ، مثل  منفرد شده  مردگان در میان5 . ام گشته

ر  د ، در ظلمت ای ذاشته گ  اسفل مرا در هاویه6. اند  شده  تو منقطع  آورد و از دست یاد نخواهی
.  ، ساله ای  خود مرا مبتال ساخته  امواج  همه  و به  است  شده  سنگین  تو بر من خشم7. ژرفیها

.  آمد توانم  نمی ، بیرون  شده محبوس.  ای  گردانیده  ایشان ، و مرا مکروه  دور کرده  را از من آشنایانم8
 تو   خود را به یدستها.  تمامی روز ما ، نزد تو فریاد کردهخداوند  ای.  شد  کاهیده  از مذلت چشمانم9

  . ام دراز کرده
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، تو را حمد خواهند   برخاسته  کرد؟ مگر مردگان  خواهی  عجیب  کاری  مردگان آیا برای10   
  آیا کار عجیب12؟   تو در هالکت اهد شد؟ و امانت تو در قبر مذکور خو آیا رحمت11 . ؟ ساله گفت

فریاد خداوند     نزد تو ای و اما من13 ؟  فراموشی  تو در زمین الت و عدشود  می  اعالم تو در ظلمت
  ، و روی  کرده  مرا ترک  چرا جانخداوند  ای14 .آید  تو می  در پیش  من  دعای ن و بامدادا ام برآورده

  تو را ترسهای.  ام  شده  بر موت  مشرف  مستمند و از طفولیت من15 . ای  نموده  پنهان خود را از من
   تو مرا هالک های و خوف   است  گذشته  تو بر من  خشم حدت16 . ام ، متحیر گردیده  شده متحمل
 و  یاران18 .  نموده ز و مرا از هر سو احاطه تمامی رو  است  دور مرا گرفته  آب مثل17 . ساخته
  .  را در تاریکی و آشنایانم  ای  دور کرده  را از من دوستان

  
  

   احی ایتان ازر قصیده

 خود   دهان  تو را به امانت.  سرایید  ابد خواهم  را تا بهخداوند  های رحمت89    

 را   خویش باد و امانت بنا خواهد شد تا ابداآل  رحمت زیرا گفتم2 . کرد  خواهم  اعالم سال بعد نسلن
  .  ساخت  پایدار خواهی در افالک

 تو را   ذریت که4 . ام  خورده  داود قسم ش خوی نده ب برای.  ام  خود عهد بسته با برگزیده3   
  .  نمود، ساله  بنا خواهم عد نسل تو را نسال ب باد و تخت تا ابداآل  ساخت پایدار خواهم

  ماعت تو را در ج تمجید خواهند کرد و امانتخداوند    تو را ای  عجیب و آسمانها کارهای5   
 را   که  زورآوران  تواند کرد؟ و از فرزندان برابرید خداون با   در آسمانها که زیرا کیست6 . مقدسان

بر    است  و ترسناک  مقدسان  در جماعت  است  مهیب نهایت خدا بی7  نمود؟  توان تشبیهخداوند با 
 تو، تو  امانت قدیر مانند تو؟ و   یاه  ای  لشکرها کیست  خدای  یهوه ای8 . گرداگرد او هستند  که آنانی

  شود، آنها را ساکن  بلند می  امواجش چون.   هستی بر تکبر دریا تو مسلط9 .ندک  می را احاطه
 را  دشمنانت   زورآور خویش  بازوی به.  ای  خرد شکسته  شده  کشته  را مثل رهب10 . گردانی می

تو بنیاد  را   آن پری و   مسکون ربع.  تو  نیز از آن  و زمین  تو است  از آن آسمان11 . ای  نموده پراکنده
 تو با  بازوی13 .کنند  می  تو شادی  نام ه ب تابور و حرمون.  ای  را تو آفریده  و جنوب شمال12 . ای نهاده
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 تو   تخت  اساس  و انصاف عدالت14 .  تو متعال  راست  و دست ور است تو زورآ دست.   است قوت
  .خرامند  تو می  روی  پیش  راستی و رحمت.  است

هند خواخداوند    تو ای در نور روی. دانند  را می  آواز شادمانی  که  قومی خوشابحال15   
.  خواهند گردید  تو سرافراشته  خواهند شد تمامی روز و در عدالت  تو شادمان در نام16 .خرامید

 سپر  زیرا که18.  خواهد شد  ما مرتفع دی تو شاخ رضامن  و به  تو هستی  ایشان  فخر قوت زیرا که17
 خود   مقدس  رؤیا به  در عالم آنگاه19 .  اسرائیل  قدوس  ما از آن دشاه و پا است خداوند از آنما 

.   را ممتاز کردم  از قوم ای  و برگزیده  زورآور نهادم  را بر مردی  نصرت  که ، گفتی  کرده خطاب
 با او استوار   من  دست که21 .  کردم  خود مسح  مقدس  روغن به و او را   خود داود را یافتم بنده20

ر  پس  نخواهد کرد و هیچ  بر او ستم دشمنی22 .واهد گردانید خ  نیز او را قوی  من بازوی. خواهد شد
 از او   را که  و آنانی  گرفت  خواهم  وی  روی  او را پیش و خصمان23 . نخواهد رسانید  بدو اذیت ظلم
 او   شاخ  من  خواهد بود و در نام  با وی  من  و رحمت و امانت24 . گردانید  دارند مبتال خواهم رتنف

او 26.  او را بر نهرها  راست  و دست  ساخت  خواهم  او را بر دریا مستولی دست25 . خواهد شد مرتفع
  زاده  نیز او را نخست من27 .  من  نجات  و صخره  من ، خدای  هستی  تو پدر من مرا خواهد خواند که

 تا   داشت  خواهم  نگاه  وی  را برای  خویش رحمت28 .  جهان  بلندتر از پادشاهان، خت سا خود خواهم
  تختباد و  تا ابداآل  داشت  خواهم  را باقی  وی و ذریت29 . با او استوار خواهد بود عهد منباد و ابداآل

  .  آسمان  روزهای او را مثل
  اگر فرایض31  ننمایند،  سلوک من   و در احکام کنند،  مرا ترک  شریعت اگر فرزندانش30   

  گناه نمود و   خواهم  عصا تأدیب  را به  ایشان  معصیت آنگاه32  ندارند،  مرا نگاهمرا بشکنند، و اوامر
   را باطل  خویش  و امانت  داشت  خود را از او برنخواهم  رحمت لیکن33 .ها  تازیانه  را به ایشان
.  داد  صادر شد تغییر نخواهم  را از دهانم  و آنچه  شکست همعهد خود را نخوا34 .  ساخت نخواهم

 او   ذریت که36 .  گفت  نخواهم  داود هرگز دروغ  و به  خوردم  خود قسم  قدوسیت  چیز را به یک35
 خواهد بود تا   ثابت  ماه مثل37 ،  آفتاب  مثل  حضور من  او به تباد و تخ خواهد بود تا ابداآل باقی
  . ، ساله  در آسمان  شاهد امین و مثلباد ابداآل

  عهد بنده39 . ای  شده  خود غضبناک و با مسیح  ای  و دور انداخته ای  کرده  تو ترک لیکن38   
 را   حصارهایش جمیع40 . ای  کرده عصمت ، بی  انداخته ن او را بر زمی  و تاج ای  ساخته خود را باطل

  همسایگانکنند و او نزد   می  او را تاراج  گذران  راه همه41 . ای ه نمود  او را خراب های لعه و ق شکسته
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 را مسرور   دشمنانش ه، و هم  او را برافراشته  خصمان  راست دست42 .  است خود عار گردیده
 او را  جالل44 . ای  پایدار نساخته و را در جنگ و ا ای  شمشیر او را نیز برگردانیده دم43 . ای ساخته
   خجالت به، و او را   کرده  را کوتاه  شبابش ایام45.  ای  انداخته  زمین  او را به  و تخت خته سا باطل

  . ، ساله ای پوشانیده
   افروخته  آتش تو مثل   کرد و غضب  خواهی  ابد پنهان  خود را تا بهخداوند   ای  کی تا به46   

   بطالت  را برای آدم چرا تمامی بنی.   است  کم  چه  حیاتم  ایام  یاد آور که به47 خواهد شد؟
 قبر   را از دست  خویش  را نخواهد دید؟ و جان  موت  که  است  زنده  آدمی کدام48 ؟ ای فریدهآ

   امانت اود به د  برای  که  تو کجاست  قدیم های  خداوند رحمت ای49 . ؟ ساله  خواهد ساخت خالص
ر در  بسیا  را از قومهای  آن  یاد آور که  خود را به نده ب  خداوند مالمت ای50 ؟  خوردی خود قسم

 تو را  ر مسیح آثا اند، یعنی  کرده  مالمتخداوند   تو ای  دشمنان که51 . باشم  می  خود متحمل سینه
  .  و آمین آمین. باد باد تا ابداآل متبارکخداوند 52 .اند  نموده مالمت

  
  

   مرد خدا  موسی دعای

   کوهها به  از آنکه قبل2 ها،  نسل ، در جمیع ای  ما تو بوده مسکن خداوند  ای90    

  غبار  را به انسان3 .  ابد تو خدا هستی  تا به ز ازلا.   را بیافرینی  مسکون  و ربع وجود آید و زمین
  ست دیروز ا  در نظر تو مثل  هزار سال زیرا که4 . نمایید  رجوع آدم  بنی  ای وییگ ، و می گردانی برمی
. اند  شده  خواب  و مثل ای ه را رفت  ایشان  سیالب مثل5 .  از شب پاسی   باشد و مثل  گذشته که
   و پژمرده  بریده گاهانشام. روید شکفد و می  می بامدادان6 .روید  می  که  گیاهی  مثل دادانبام
   گناهان چونکه8 . گردیم  می  تو پریشان و در خشم  شویم  می  تو کاهیده  در غضب زیرا که7 .شود می

 ما در   روزهای  تمام زیرا که9 .  خویش  ما را در نـور روی یـای و خفا ای ما را در نظـر خود گـذارده
 و   است  عمـر ما هفتـاد سـال ایام10 . ایم  بسر برده  خیالی د را مثل خو  شد و سالهای  تو سپری خشم

،   شده  تمـام  زودی  زیرا به  است  و بطالت  فخر آنها محنت نلیکـ.  باشـد ، هشتاد سال اگـر از بنیه
  باید ترسید؟  از تو می  تو را چنانکه داند و غضب  تو را می  خشم  شدت  که کیست11 . کنیم پـرواز می
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   کن رجوع13.   نماییم  را حاصـل  خردمندی ل تا د  خود را بشماریم  تا ایام  ده مـا را تعلیـم12   
 خود   مـا را از رحمت صبحگاهـان14 . فرما  خـود شفقـت  بـر بنـدگان؟ و  کی تـا بـه! داوند خ   ای

   ایامـی  عوض  به  گردان ما را شادمان15 .  نماییم  و شـادی ر خـود ترنـم تا تمامـی عمـ سیـر کن
 ظاهر بشود و  ر بندگانت تـو بـ اعمال16 . ایم  را دیده  بدی  که سالهایی و   ما را مبتـال ساختـی که
 ما را بر ما   دستهای  ما بر ما بـاد و عمل خدایخداوند   جمال17 .  ایشان  تو بر فرزنـدان بریاییک

  !  ما را استوار گردان  دستهای لعم! استوار ساز
  
  

 خواهد   ساکن  قادرمطلق ، زیر سایه  است  نشسته  اعلی  در ستر حضرت آنکه91    

زیرا 3.   دارم  بر او توکل  که  من  و خدای  است  من  او ملجا و قلعه  که گویم  میاوندخد  درباره2 .بود
 خود تو را خواهد پوشانید و   پرهای به4 .  خبیث  خواهد رهانید و از وبای صیاد  او تو را از دام که

   نخواهی  در شب یاز خوف5.  و سپر خواهد بود او تو را مجنراستی .   گرفت  خواهی  پناه زیر بالهایش
   که عونی از طا خرامد و نه  می  در تاریکی  که  از وبایی و نه6 .پرد  در روز می  که  از تیری نهترسید و 

  لیکن.  تو  راست  دست هزار به  تو خواهند افتاد و ده  جانب هزار نفر به7 .کند  ظهر فساد می وقت
  . دید واهی را خ  شریران  و پاداش  نگریست اهی خود خو  چشمان  به فقط8 .نزد تو نخواهد رسید

.  ای  گردانیده  خویش  را مأوای  اعلی  و حضرت  هستی  من ملجایخداوند  تو ای  زیرا گفتی9   
 خود را   فرشتگان زیرا که11 . تو نخواهد رسید  نزد خیمه الیی نخواهد شد و ب  بر تو واقع  بدی هیچ10

 خود  تو را بر دستهای12. مایند ن  تو را حفظ تا در تمامی راههایت تو امر خواهد فرمود  درباره
 و   نهاد؛ شیربچه  خواهی  پای بر شیر و افعی13 .  بزنی  سنگ  خود را به ادا پای، مب برخواهند داشت
  . کرد  خواهی اژدها را پایمال

 او را  ست ا  عارف من   اسم  به  رهانید و چونکه  دارد او را خواهم  رغبت  من  به چونکه«14   
 و  بود  با او خواهم  در تنگی من.  کرد  خواهم  مرا خواند او را اجابت چون15 .  ساخت سرافراز خواهم

 را بدو   خویش  و نجات گردانم  او را سیر می  ایام  طول به16 .  ساخت ، معزز خواهم  داده نجاتاو را 
  ». داد  خواهم نشان
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   ز سبت رو مزمور و سرود برای

   حضرت ، ای  خواندن بیح تو تس  نام  و به  نیکو است  را حمد گفتنخداوند92    

  ب اوتار و بر ربا  ده بر ذات3 . تو را  امانت  و در هر شب مودن ن  تو را اعالم  رحمت بامدادان2 .' اعلی
   سبب به.  ای  ساخته دمان شا  خودت  کارهای مرا بهخداوند    ای زیرا که4 .  و بربط  هجایون  نغمه و به

  نهایت  تو بی  و فکرهای  است  عظیم  تو چه اعمالخداوند ای 5 . نمود  خواهم  تو ترنم  دستهای اعمال
   علف  مثل  شریران  که وقتی7 .کند  نمی  تأمل  در این  و جاهلداند  را نمی  این مرد وحشی6 . عمیق
  تو ای لیکن8 . گردند  ابد هالک  تا به  که ت اس  این یشکفند، برا  می  بدکاران رویند و جمیع می

 تو   دشمنان ، هانخداوند  تو ای  دشمنان زیرا اینک9. باد، تا ابداآل  هستی  علیین'  بر اعلیخداوند
  . خواهند شد  پراکنده  بدکاران ع خواهند شد و جمی هالک

  و چشم11.  ام  شده  مسح  تازه روغن   به و ای  بلند کرده  گاو وحشی  شاخ  مرا مثل و اما شاخ10   
کنند خواهد   می  مقاومت  با من  که  از شریرانی  من  و گوشهای  خواهد نگریست  بر دشمنانم من

  .شنید
.  نمو خواهد کرد  آزاد در لبنان سرو  و مثل  خرما خواهد شکفت  درخت  مثل عادل12   

  در وقت14 .  ما خواهند شکفت  خدای  صحنهای دراند،  شده  غرسخداوند   در خانه  که آنانی13
   راستخداوند   کنند که تا اعالم15.  و سبز خواهند بود  خواهند آورد و تر و تازه  نیز میوه پیری
  .  نیست انصافی  بی  هیچ و در وی   است  من او صخره.  است

  
  

 خود را خداوند .  است  آراسته  جالل  خود را به و  را گرفته  سلطنتخداوند93    

 نخواهد   و جنبش  است دیده نیز پایدار گر  مسکون ربع.   است  بسته  قوت  و کمر خود را به آراسته
اند   سیالبها برافراشتهخداوند  ای3 .  هستی  و تو از قدیم  است  شده پایدار  تو از ازل تخت2 .خورد

 بسیار،   آواز آبهای فوق4 .اند  را برافراشتهخود  سیالبها خروش. اند سیالبها آواز خود را برافراشته
.   است  امین نهایت  تو بی تشهادا5.   زورآورتر است  اعلیین ر اعلید خداوند.  زورآور دریا  امواج فوق
  .بادزیبد تا ابداآل  تو را می ، قدوسیت خانهخداوند  ای
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   داور جهان ای2 ! فرما ، تجلی نتقام ذواال  خدای ، ای  ذواالنتقام  خدای  یهوه ای94    

 فخر   شریران  کی ه، تا ب  شریران  کی  تا بهخداوند  ای3 !  برسان  مکافات و و بر متکبران ش متعال
  ای. زنند  می  الف  بدکاران جمیع. گویند آمیز می  ستم زنند و سخنان حرفها می4 خواهند نمود؟

و کشند   را می  و غریبان  زنان بیوه5 .سازند می   تو را ذلیل  و میراثشکنند  تو را می ، قومخداوند
  .نماید  نمی  مالحظه  یعقوب بیند و خدای  نمی گویند یاه و می6 رسانند  می  قتل  را به یتیمان

 نمود،   را غرس  گوش او که8  خواهید نمود؟  تعقل  کی  ابلهان و ای!  بفهمید  قوم  احمقان ای7   
  کند، آیا توبیخ  می ها را تأدیب  امت او که9 بیند؟ ، آیا نمی  ساخت را  چشم هشنود؟ او ک آیا نمی

   محض داند که ا می ر  انسان  فکرهایخداوند10 آموزد؟  می  انسان  را به  معرفت نخواهد نمود، او که
  .  است بطالت

  یم خود او را تعل  و از شریعت نمایی  می  او را تأدیب  که  شخصی ، خوشابحال  یاه ای11   
زیرا 13.  شود  کنده  شریران  برای حفره   که ، مادامی  بخشی  بال راحت تا او را از روزهای12  دهی می

   به  داوری زیرا که14 . نخواهد نمود  را ترک  خویش راث خود را رد نخواهد کرد و می قومخداوند 
  .مود را خواهند ن  آن  پیروی الن د  راست  خواهد کرد و همه  رجوع انصاف
   مقابله با بدکاران   که  خواهد کرد و کیست  مقاومت  با شریران  من  برای  که کیست15   

 .شد  می  ساکن  خاموشی در  زودی  به  من بود، جان  نمی مددکار منخداوند اگر 16 .خواهد نمود
  .مرا تأیید نمودخداوند     تو ای  رحمت لغزد، پس  می  من  پای  که  گفتم چون17

  آیا کرسی19 . بخشید  را آسایش  تو جانم های ، تسلی  من  دل های  اندیشه در کثرت18   
 با   مرد صدیق بر جان20 کند؟  می  اختراع  قانون د را به فسا  توانـد نمـود، که  با تـو رفاقت شرارت

 و   بلند است  قلعه  من  برایخداوند  لیکن21. دهند  فتوا می گناه  بی شوند و بر خون  می  جمع هم
 را در   خواهد کرد و ایشان  راجع  را بر ایشان  ایشان و گناه22 .  است  من  ملجای  صخره خدایم
  . خواهد نمود  را فانی  ما ایشان  خدای یهوه.  ساخت  خواهد  فانی  ایشان شرارت
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  به2!   دهیم  خود را آواز شادمانی ت نجا  و صخره  را بسراییمخداوندبیایید 95    

   بزرگ ، خدای  یهوه را کهزی3 !  دهیم امیر او را آواز شادمانیو با مز!   بشویم حضور او با حمد نزدیک
 کوهها از   و فرازهای ست ا  وی  در دست  زمین نشیبهای.   خدایان  بر جمیع  عظیم و پادشاه4 ، است
  . را مصور نمود خشکی   وی ؛ و دستهای  را بساخت ، او آن  اوست دریا از آن5 . او آن

 او  زیرا که7 !  زانو زنیمخداوند  خود  آفریننده حضور  و به  نماییم  و سجده بیایید عبادت6   
  دل8 !شنیدید  آواز او را می مروز کاشا!  باشیم  او می  دست  و گله  مرتع و ما قوم!   ما است خدای

 اجداد شما مرا آزمودند و  چون9 .حرا مسا در ص  مریبا، مانند یوم  مسازید، مثل خود را سخت
  ل د  گمراه  قوم  و گفتم  بودم  محزون  قوم  از آن  سال چهل10 . مرا دیدند  کردند و اعمال جربهت

   داخل  آرامی من  به ، که  خوردم  خود قسم  در غضب پس11 . مرا نشناختند  طرق هستند که
  .نخواهند شد

  
  

 را خداوند2!  را بسراییدخداوند   زمین  تمامی ای! ید بسرای  را سرود تازه یهوه96    

 او  ها جالل  امت در میان3 . نمایید  او را اعالم  روز نجات روز به!  خوانید  او را متبارک بسرایید و نام
و .  حمید نهایت  و بی  است  عظیمخداوندزیرا 4 . قومها  او را در جمیع  عجیب ایرا ذکر کنید و کاره

 . آسمانها را آفرید  یهوه ، لیکنها بتهایند  خدایان امت جمیع زیرا5 .  خدایان ر جمیع ب است  او مهیب
  .  وی  در قدس  و جمال  و قوت ست ا  حضور وی  به مجد و جالل6

!  نمایید  توصیف  و قوت  جالل  را بهخداوند!  نمایید  را توصیفخداوند ها   قوم  قبایل ای7   
را در خداوند 9!  او بیایید  صحنهای  بیاورید و به هدیه!  نمایید  او توصیف  اسم  جالل  را بهخداوند8

 خداوندها گویید   امت در میان10 ! بلرزید  از حضور وی  زمین مامی ت ای!  بپرستید  قدوسیت زینت
  اوری د  انصاف قومها را به.  نخواهد خورد  نیز پایدار شد و جنبش  مسکون ربع.   است  گرفته سلطنت

  .خواهد نمود
  صحرا و هر چه12 . نماید  غرش  آن دریا و پری. دد مسرور گر  کند و زمین  شادی آسمان11   
 زیرا خداوند حضور  به13  خواهند نمود  ترنم  جنگل درختان   تمام آنگاه.  وجد آید ، به  است در آن
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 خواهد کرد و   داوری  انصاف  را به  مسکون ربع. آید  می  جهان  داوری  برای آید، زیرا که  می که
  . خود  امانت ها را به قوم

  
  

 بسیار  های و جزیره کند   شادی  زمین ، پس  است  گرفته سلطنتخداوند 97    

  آتش3.   اوست  تخت  قاعده  و انصاف لعد.   گرداگرد اوست ابرها و ظلمت غلیظ2 .مسرور گردند
   را روشن  مسکون  ربع هایش برق4 .سوزاند  می  اطرافش به را رود و دشمنان او  می  وی  روی پیش
شود، از حضور   می  گداخته  موم کوهها از حضور خداوند مثل5 . را بدید و بلرزید  این زمین. دساز می

 .بینند  او را می ها جالل  قوم عکنند و جمی  می  او را اعالم آسمانها عدالت6 .  جهان  تمامیخداوند
 او را   خدایان  جمیع یا. نمایند  بتها فخر می  به شوند که  می  خجل  تراشیده  بتهای انپرستندگ همه7

  .بپرستید
   سبب بهخداوند    یهودا مسرور گردیدند، ای  شد و دختران  شنید و شادمان صهیون8   

، بسیار  ایان خد بر جمیع.   هستی  متعال  زمین  روی  بر تمامیخداوند تو ای  زیرا که9 . تو داوریهای
  .  هستی' اعلی

   مقدسان  جانهای او حافظ!  کنید  نفرت دارید، از بدی  می  را دوستخداوند   شما که ای10   
   و شادمانی ت اس  شده  کاشته  عادالن نور برای11 .رهاند  می  شریران  را از دست نایشا.  خود است

  . او را حمد بگویید و ذکر قدوسیت!  باشید نشادماخداوند ، در   عادالن ای12 . دالن  راست برای
  
  

  دست.   است  کرده  عجیب  بسرایید زیرا کارهای تازه  سرودخداوند  برای98    

  ، و عدالتش  نموده  خود را اعالم نجاتخداوند 2 .  است  او، او را مظفر ساخته وس قد  و بازوی راست
.  یاد آورد  به  اسرائیل  خود را با خاندان و امانت  رحمت3.   است  کرده ها مکشوف  نظر امت را به
  .اند  ما را دیده  خدای  نجات ین زم  اقصای همه
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.  نمایید و بسرایید  زنید و ترنم بانگ.  دهید  را آواز شادمانیخداوند،   زمین  تمامی ای4   
   پادشاه وه حضور یه به! ز سرنابا کرناها و آوا6!   و با آواز نغمات با بربط!  بسرایید  را با بربطخداوند5

و ! د بزنن نهرها دستک8 !  آن  و ساکنان  مسکون ربع! وشد بخر  آن دریا و پری7 ! دهید آواز شادمانی
   را به  مسکون ربع. آید  می  جهان  داوری  زیرا بهخداوند حضور  به9 . نمایند  ترنم کوهها با هم

  .  راستی واهد کرد و قومها را به خ  داوری انصاف
  
  

   جلوس بر کروبیین! ها بلرزند  قوم ، پس  است  گرفته  سلطنتخداوند99    

 !  است ها متعال  قوم او بر جمیع و   است  عظیم  در صیهونخداوند2 ! گردد  متزلزل فرماید، زمین می
   دوست را ، انصاف  پادشاه و قوت4.   است  او قدوس  تو را حمد بگویند، که  و مهیب  عظیم اسم3

  . ای  آورده  عمل  به  را در یعقـوب  و عـدالت ، و انصـاف  را پایدار کرده تو راستی. دارد می
  موسی6.   است  او قدوس  کنید، که  او عبادت  نماییـد و نزد قدمگاه  ما را تکریم  خدای یهوه5   
 . فرمود  را اجابت ند و او ایشاند را خوان یهوه.  او  نام  از خوانندگان  و سموئیل  از کاهنانش و هارون

  . داشتند  داد نگاه  بدیشان ا که ر ای  او و فریضه شهادات.   گفت  سخن  ابر بدیشان در ستون7
  اما از اعمال.   غفور بودی  را خدای ایشان.   فرمودی  را اجابت  مـا تو ایشان  خدای  یهـوه ای8   
  زیرا یهوه.  کنید  او عبادت  مقدس  بخوانید و نزد کوه را متعال ما   خدای یهوه9 .  کشیدی تقام ان ایشان
  .  است  ما قدوس خدای

  
  

   را با شادیخداوند2 . دهید  را آواز شادمانیخداوند   زمین  روی  تمامی ای100    

او   ما قوم. ؛ او ما را آفرید  خداست  یهوه بدانید که3.  بیایید  حضور او با ترنم  نمایید و به عبادت
او را حمد !   او با تسبیح  صحنهای  او با حمد بیایید و به های  دروازه به4 . او  مرتع  و گوسفندان هستیم

 تا   وی  و امانت  او ابدی  و رحمت  نیکوستخداوند   زیرا که5 ! خوانید  او را متبارک ید و نامگوی
 .بادابداآل
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  مزمور داود

 . خواند  خواهم ، تسبیحخداوند    نزد تو ای.ید سرای  را خواهم  و انصاف حمتر101    
  د با دل خو  آمد؟ در خانه  خواهی  کی نزد من.  نمود  رفتار خواهم  خردمندی  به  کامل در طریق2

   را مکروه  روان کار کج.   گذاشت  نظر خود نخواهم  بد را پیش چیزی3 . شد  خواهم  سالک سلیم
 .  شناخت  شریر را نخواهم شخص. د دور خواهد ش  از من  کج دل4 . نخواهد چسبید  من ، به دارم می

 بلند و   چشم  را که کسی.  کرد  خواهم  گوید، هالک  خود غیبت  همسایه  به  در خفیه  را که کسی5
   که کسی.  شوند  ساکن  تا با من  است  زمین  بر امنای چشمانم6.  کرد  نخواهم  متکبر دارد تحمل دل
.  نخواهد شد  ساکن  من  گر در خانه حیله7 . خواهد بود  من  باشد، خادم الک س  کامل  طریق به

  کرد تا جمیع   خواهم  هالک  را صبحگاهان  زمین  شریران همه8.  نخواهد ماند  نظر من گو پیش دروغ
  .  سازم  منقطعخداوند  را از شهر بدکاران

  
  

  ریزد  می  حضور یهوه  خود را به  ناله،  شده  حال  پریشان که  وقتی  مسکین دعای

   روی ام در روز تنگی2 . نزد تو برسد  بشنو، و فریاد من مرا دعایخداوند   ای102    

.  فرما  اجابت ی زود  مرا به  بخوانم  که  فراگیر، و روزی  من  خود را به گوش.   مپوشان خود را از من
   زده  گیاه  مثل  من دل4 . گردید  سوخته  هیزم  مثل ایمنه شد و استخوا  دود تلف  مثل زیرا روزهایم3

 خود،   آواز ناله  سبب به5.  کنم  می  خود را فراموش  غذای  زیرا خوردن  است  گردیده  و خشک شده
ها   خرابه  بوم  مثل، و  صحرا شده  سقای مانند مرغ6 .  است  چسبیده  من  گوشت  به یماستخوانها
 مرا   روز دشمنانم تمامی8 . ام ، منفرد گشته بام  بر پشت ک گنجش  و مثل کنم  می انیپاسب7 . ام گردیده
   نان زیرا خاکستر را مثل9 .نمایند  می اند مرا لعنت  شده ه دیوان  بر من  که کنند و آنانی  می سرزنش
   مرا برافراشته که تو زیرا   و خشم  غضب  سبب به10 ، ام یخته آم  خود را با اشک  و مشروب ام خورده
  . ام  شده  پژمرده  گیاه  مثل من و   پذیر گردیده  زوال  سایه  مثل روزهایم11.  ای  زیر افکنده و به

تو 13!  هاست  نسل و ذکر تو تا جمیع! باد تا ابداآل ای  فرموده جلوس خداوند   تو ای لیکن12   
   رسیده  معین  و زمان کنی   بر او رأفت  که ست ا  نمود زیرا وقتی  خواهی  ترحم ، بر صهیون برخاسته
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  پس15. نمایند  می  او شفقت  دارند و بر خاک  رغبت  وی  تو در سنگهای  بندگان چونکه14 . است
  صهیون خداوندزیرا 16.  تو  از کبریایی  جهان  پادشاهان  خواهند ترسید و جمیعخداوند  ها از نام امت

   ایشان ی، و دعا  نموده  توجه  مسکینان  دعای به17 .  است  خود ظهور فرموده در جالل، و  را بنا نموده
  .  است را خوار نشمرده

  بیح را تسخداوند  خواهند شد  آفریده  که  تا قومیشود  می  نوشته  آینده  نسل  برای این18   
 .  است  نظـر افکنـده مین بر ز ناز آسمـا خداوند ،  خود نگریسته  قدس  از بلندی هزیرا ک19 .بخوانند

را خداوند   تا نـام21 .انـد آزاد نمایـد  شده  سپرده ت مو  به  را که  را بشنود و آنانی  اسیران تا نالـه20
   شونـد و ممالک  جمـع ها با هم  قوم که هنگامی22 ،  او را در اورشلیم  ذکر نمایند و تسبیح در صیهون

  .نـد نمای  را عبـادتخداوندنیـز تا 
   من  خدای ای«:  گفتم24 . گردانید  مرا کوتاه  و روزهای  ساخت  ناتوان  مرا در راه توانایی23   

  و  را نهادی  بنیاد زمین از قدیم25 . ها است  نسل  تو تا جمیع الهایس.  برمدار  روزهایم مرا در نصف
   جامه  آنها مثل  و جمیع  هستی  باقی تو شوند، لیکن  می آنها فانی26 .  تو است  دستهای ها عمل آسمان
   تـو همان لیکن27 . خواهند شد  کرد و مبدل  خواهی  ردا آنها را تبدیل و مثل.  خواهند شد مندرس
   ایشان  خواهند ماند و ذریت  باقـی  بندگانت فرزنـدان28 . نخواهد گردیـد  تو تمام سالهای و  هستی

  ».در حضور تو پایدار خواهنـد بـود
  
  

  مزمور داود

  نام   است  من  در درون و هرچه!   بخوان  را متبارکخداوند   من  جان ای103    

 او را  های  احسان  و جمیع  بخوان  را متبارکخداوند   من  جان ای2 . خواند  او را متبارک قدوس
 تو   حیات که4 شد؛بخ  تو را شفا می های مرض همهآمرزد و   را می  گناهانت  تمام که3 !  مکن فراموش

   چیزهای  تو را به  جان که5 نهد؛  را بر سر تو می  و رأفت مت رح دهد و تاج  می  فدیه را از هاویه
  .شود   تازه  عقاب  تو مثل کند تا جوانی نیکو سیر می

 را   خویش های طریق7 .  مظلومان  جمیع  را برای انصافآورد و   جا می  را به  عدالتخداوند6   
 و  ؛ دیر غضب  است  و کریم  رحمانخداوند8 . اسرائیل  بنی  خود را به های ل داد و عم  تعلیم  موسی به
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  با ما موافق10 .  نخواهد داشت  نگاه  را همیشه  نخواهد نمود و خشم  ابد محاکمه تا به9 . بسیار رحیم
 از   آسمان زیرا آنقدر که11 .  است  ما جزا نداده  خطایای سب ح  ما به ، و به  ننموده  ما عمل گناهان
 از   مشرق  که ای  اندازه به12 .  است  عظیم  او بر ترسندگانش ت قدر رحم  همان ، به  بلندتر است زمین
   پدر بر فرزندان چنانکه13 .  است  ما را از ما دور کرده ان گناه  اندازه  همان ، به  دور است مغرب

داند و   ما را می زیرا جبلت14 .نماید  می  خود رأفت ر ترسندگان بندخداو  ، همچنان  است خود رئوف
  را همچنان صح  گل ، مثل  است  گیاه  او مثل ، ایام و اما انسان15 .  هستیم  ما خاک دارد که یاد می

  .شناسد  را نمی  دیگر آن گردد و مکانش وزد و نابود می  می  باد بر آن زیرا که16 .شکفد می
 او بر فرزندان   عدالت و باد است تا ابداآل  از ازل  بر ترسندگانشخداوند   رحمت لیکن17   
.  جا آورند دارند تا آنها را به  او را یاد می کنند و فرایض  می  عهد او را حفظ  که بر آنانی18 . فرزندان

  .  است  مسلط  او بر همه ، و سلطنت  خود را بر آسمانها استوار نموده تختخداوند 19
 جا   او را به  زورآورید و کالم  در قوت  او که  فرشتگان  خوانید، ای  را متبارکخداوند20   

و !  خوانید  را متبارکخداوند او   لشکرهای  جمیع ای21 !گیرید  می  او را گوش آواز کالمآورید و  می
در !  خوانید  او را متبارکخداوند   کارهای  همه ای22 !آورید  او را بجا می  اراده  که او  خادمان ای
  !  بخوان  را متبارکخداوند   من  جان ای.  او  سلطنت های  مکان همه

  
  

  نهایت  تو بی  من  خدای  یهوه ای!   بخوان  را متبارکخداوند،   من  جان ای104    

ا را آسمانه.  ای  ردا پوشانیده  نور مثل  را به خویشتن2 .  هستی  ملبس  و جالل  عزت به!   هستی عظیم
 خود   و ابرها را مرکب  است  خود را بر آبها بنا کرده  غرفات  که آن3 . ای  ساخته  پهن  پرده مثل
   خود را آتش د و خادمانگردان  خود را بادها می فرشتگان4خرامد؛   باد می  و بر بالهای نموده

  ها مثل  لجه  را به آن6 .باد تا ابداآل نخورد ، تا جنبش کرده استوار   را بر اساسش  زمین که5 ؛ مشتعل
  از آواز رعد تو پراکنده. گریزند  تو می از عتاب7 .اند  آبها بر کوهها ایستاده  که، ای ردا پوشانیده

 آنها مهیا   برای  که  مکانی آیند، به  همواریها فرود می آیند، و به  فراز کوهها برمی به8 .شوند یم
  که10.  را بپوشانند  نگذرند و برنگردند تا زمین  از آن  که ای نها قرار داده آ  برای حدی9 . ای ساخته
 صحرا را   حیوانات تمام11 .شوند ب  کوهها روان سازد تا در میان  می ها را در وادیها جاری چشمه
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 از شوند و  می  هوا ساکن بر آنها مرغان12 . خود را فرو نشانند  تشنگی خرانسازند تا گور  می سیراب
  کند و از ثمرات  می  خود کوهها را سیراب او از غرفات13 .دهند ها آواز خود را می  شاخه نمیا

  .شود  سیر می  تو زمین اعمال
   بیرون  را از زمین ان، و ن  انسان  خدمت ها را برای رویاند و سبزه  می  بهایم  را برای نباتات14   

سازد؛ و   می  شاداب  روغن  او را به کند، و چهره  می ا شادمان ر  انسان  دل  را که و شراب15 آورد، می
   که زاد لبنان آ  سروهای  شادابند، یعنیخداوند  درختان16. گرداند  می  قوی  نان  را به  انسان دل

  لق  لق گیرند و اما صنوبر خانه  خود را می  آشیانهای  در آنها مرغان که17 ،  است  کرده غرس
   را برای ماه19 .  ملجاء است  یربوع ها برای خره و ص  کوهی  بزهای  بلند برای وههایک18. باشد می

  .داند  خود را می  مغرب  و آفتاب موسمها ساخت
شیر 21. روند  می  راه  جنگلی  حیوانات  همه  در آن شود که  می  و شب سازی  می تاریکی20   
   طلوع  آفتاب چون22 .جویند  را از خدا می خویش  وراککنند و خ  می  شکار خود غرش  برای بچگان

  آید و به  می  خود بیرون  عمل  برای انسان23 .خوابند  خود می های در بیشهشوند و   می کند جمع می
  .  تا شامگاه  خویش  شغل جهت

 تو   از دولت زمین.  ای  کرده  حکمت  آنها را به جمیع!   بسیار است  تو چه  اعمالخداوند  ای24   
اند و  اده زی  از حد شماره  حشرات  در آن  نیز که  االطراف  و وسیع  بزرگ  دریای و آن25 . پر است
 در   کردن  بازی  جهت  به  که  لویاتان روند و آن  می  کشتیها راه و در آن26 .  خرد و بزرگ حیوانات

 را  آنچه28.   برسانی آنها را در وقتش  کشند تا خوراک  اینها از تو انتظار می جمیع27 . ای  آفریده آن
 .شوند ی نیکو سیر م  از چیزهای ، پس کنی  خود را باز می دست. گیرند ، فرا می دهی  آنها می  به که
  یرند و بهم  می ، پس کنی  می  آنها را قبض روح. گردند  می  مضطرب ، پس پوشانی  خود را می روی29

   را تازه  زمین رویشوند و   می ، آفریده فرستی  خود را می  روح چون30 .گردند  خود برمی خاک
  . گردانی می

   زمین  به که32 . خواهد بود  خود راضی  از اعمالخداوند.  باد است تا ابداآلخداوند  جالل31   
   را خواهمخداوند33. شوند  می فشان  آتش کند، پس می  کوهها را لمس. لرزد  می کند و آن  می نگاه
 او را لذیذ  کر منتف34 .  خواند تا وجود دارم  خواهم یح خود تسب  خدای برای.  باشم  می ید تا زندهسرای

 دیگر   نابود گردند و شریران  از زمین گناهکاران35.  بود  خواهم  شادمانخداوند  در بشود و من
  ! هللویاه!   بخوان  را متبارکخداوند،   من  جان ای.  نشوند یافت
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  ها اعالم  قوم  در میان او را اعمال.  او را بخوانید  را حمد گویید و نام هیهو105    

  در نام3.  او تفکر نمایید  عجیب  کارهای در تمام.  بخوانید  او تسبیح او را بسرایید برای2 .نمایید
او را   روی او را بطلبید؛   و قوتخداوند4 . باشد شادمانخداوند    طالبان دل.  او فخر کنید قدوس
   دهان  او و داوریهای آیات.  یاد آورید  به  است  او کرده  را که  عجیب کارهای5 . باشید  طالب پیوسته
  .او را

  ریهایداو!   ماست  خدای یهوه7  او، ، برگزیده  یعقوب  فرزندان ، ای  او ابراهیم  بنده  ذریت ای6   
   پشت  بر هزاران  را که باد و کالمی تا ابداآلدارد عهد خود را یاد می8 .  است  جهان او در تمامی

  و آن10.   است  خورده  اسحاق  برای  را که  و قسمی  بسته  با ابراهیم  را که  عهدی آن9 .  است فرموده
   کنعان  زمین  که و گفت11.   عهد جاودانی  اسرائیل و برای   استوار ساخت ای  فریضه  یعقوب را برای
العدد و غربا  دند، قلیل معدود بو  عددی  که هنگامی12 . شما شود  میراث  داد تا حصه هم تو خوا را به

   که او نگذاشت14.  دیگر  تا قوم  مملکت بودند و از یک  می  سرگردان  تا امتی و از امتی13 در آنجا،
   دست  من  مسیحان بر که15  نمود  توبیخ  خاطر ایشان  را به  پادشاهان  کند بلکه  ظلم  بر ایشان کسی
 را   نان م قوا  خواند و تمامی  زمین  را بر آن  قحطی پس16.  مرا ضرر مرسانید رید و انبیایمگذا

 . فروختند  غالمی  او را به ا که ر  یوسف  فرستاد، یعنی  ایشان  روی  پیش و مردی17 ، شکست
 و شد   او واقع  سخن  که تا وقتی19 شد،   بسته  او در آهن تند و جان زنجیرها خس  را به  وی پایهای18

ها او را   قوم سلطان او را گشاد و  ، بندهای  فرستاده  پادشاه آنگاه20.  نمود  او را امتحانخداوند  کالم
   اراده تا به22 ،  خویش  مایملک و مختار بر تمام قرار داد   خود حاکم او را بر خانه21 . آزاد ساخت
  . آموزد  او را حکمت  نماید و مشایخ او را بند خود سروران

 خود  و او قوم24 .  پذیرفت ت غرب  حام  در زمین  مصر درآمدند و یعقوب  به  اسرائیل پس23   
 را   ایشان  دل لیکن25 . تر ساخت  قوی  ایشان از دشمنان را   بارور گردانید و ایشان  غایت را به

د و  را فرستا  خود موسی بنده26.  نمایند  حیله  وی  بندگان ورزند و بر  او کینه برگردانید تا بر قوم
 او را در   کردند و عجایب  اقامه  ایشان  او را در میان  و آیات کلمات27 . بود  برگزیده  را که هارون
  آبهای29 . نورزیدند  او مخالفت  کالم  به پس.  گردید  تاریک  را فرستاد که ظلمت28.   حام زمین
 پیدا   ازدحام  غوکها را به  ایشان زمین30 .رانید  را می  ایشان  و ماهیان  ساخت  مبدل  خون  به را ایشان

  .  ایشان  پادشاهان  در حرمهای ینمود، حت
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   عوض  را به تگرگ32 .  حدود ایشان ها در همه د و پشه مگسها پدید آم  و انواع او گفت31   
   محال درختان را زد و   ایشان موها و انجیرهای33 .  ایشان ین را در زم  مشتعل آتش بارانید و  باران
 را در  و هر سهم35.   افزون د و کرمها از حد شماره پدید آم  و ملخ او گفت34 .  را بشکست ایشان
   را در زمین زادگان  نخست و جمیع36 . را خوردند  ایشان  زمین های وه بخوردند و می  ایشان زمین
   ایشان  در اسباط  آورد که  بیرون  را با طال و نقره و ایشان37 . را  ایشان  قوت  تمامی ایل، او زد ایشان
   بر آنها مستولی ن ایشا  خوف  شاد بودند زیرا که  ایشان  رفتن  از بیرون مصریان38.  نبود  ضعیف یکی

   کردند پس سؤال40 . دهد  روشنایی  شامگاه  که آتشی گسترانید و   پوشش  برای ابری39 . بود گردیده
   و آب  را بشکافت صخره41 . گردانید سیر  آسمان  را از نان  فرستاد و ایشان  ایشان  برای سلوی
آورد و  یاد   خود را به  مقدس زیرا کالم42 . گردید نهر روان   مثل  خشک  شد؛ در جایهای جاری
 .  را با ترنم  خویش و برگزیدگان آورد   بیرون  خود را با شادمانی و قوم43 . را  ابراهیم  خویش بنده

   او را نگاه  فرایض تا آنکه45 . شدند ها را وارث  قوم د و زحمت دا ها را بدیشان  امت و زمینهای44
  ! هللویاه.  نمایند  او را حفظ تدارند و شریع

  
  

تا  او   و رحمت  او نیکو است  را حمد بگویید زیرا کهخداوند!  هللویاه106    

  خوشابحال3 او را بشنواند؟   تسبیحات  را بگوید و همهخداوند   عظیم  اعمال  که کیست2 !بادابداآل
 مرا یاد خداوند  ای4.  آورد  عمل  به  وقت را در همه   عدالت  که  دارند و آن  را نگاه  انصاف که آنانی
  تا سعادت5 . تفقد نما د از من خو  نجات  به؛ و داری  خود می  با قوم  که یی  رضامندی  به کن

  .  تو فخر نمایم  و با میراث  تو مسرور شوم  قوم  شادمانی  و به  تو را ببینم برگزیدگان
   ما کارهای پدران7 . ایم  کرده ، شرارت  ورزیده یان و عص ایم  نموده  خود گناه با پدران6   
 بحر  یعنی نزد دریا   یاد نیاوردند، بلکه  تو را به  رحمت  تو را در مصر نفهمیدند و کثرت عجیب
و 9 . نماید  خود را اعالن ا توانایی داد ت  را نجات  خود ایشان  خاطر اسم  به لیکن8 . انگیختند  فتنه قلزم

و 10 . فرمود  رهبری  بیابان ها مثل ه را در لج  ایشان پس.  گردید  خشک  کرد که  را عتاب بحر قلزم
 را   ایشان ، دشمنان و آب11 . بخشید  رهایی  خصم اد و از دست د  نجات شمن د  را از دست ایشان

 . آوردند و حمد او را سراییدند ن او ایما  کالم  به آنگاه12 . نماند  باقی  از ایشان  یکی کهپوشانید 
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  پرستی ت شهو بلکه14 . او را انتظار نکشیدند  و مشورت کردند  فراموش  زودی  او را به  اعمال لیکن13
  لیکن.  داد  را بدیشان  ایشان و مسألت15.   کردند در هامون ؛ و خدا را امتحان نمودند در بادیه

  . فرستاد  ایشان  در جانهای غریال
،   شده  شکافته و زمین17.   یهوه ، مقدس  هارون دند و به در اردو حسد بر  موسی  به پس16   
  له، شع  شده  افروخته  ایشان ، در جماعت و آتش18 .را پوشانید   ابیرام رد و جماعت را فرو ب داتان
 . نمودند پرستش را   شده  ریخته  ساختند و بتی  در حوریب ای گوساله19 . را سوزانید  شریران آتش

 خود را   دهنده  نجات و خدای21 .خورد  می  علف  که  گاوی  مثال  نمودند به  خود را تبدیل و جالل20
  ارهای و ک  حام  را در زمین  عجیبه و اعمال22  بود،  در مصر کرده  عظیم کارهای  ردند که ک فراموش
   در شکاف  او موسی  بکند، اگر برگزیده  را هالک  ایشان  که  گفت آنگاه23 .  را در بحر قلزم ترسناک

 را خوار   مرغوب و زمین24 . برگرداند او را از هالکت ایشان  ایستاد، تا غضب  نمی  حضور وی به
را خداوند    کردند و قول  خود همهمه های و در خیمه25 .ردند نیاو  ایمان  وی  کالم شمردند و به

و 27 . را در صحرا از پا درآورد یشان ا ، که  برافراشت  خود را برایشان ذا دستله26 . ننمودند استماع
 فغور   بعل  به پس28 . کند ر زمینها پراکنده را د شانها بیندازد و ای  امت  را در میان  ایشان ذریت

 آوردند و وبا   هیجان  او را به  خود خشم  کارهای و به29 . را خوردند  مردگان های  قربانیپیوستند و
   برای و این31 . شد  نمود و وبا برداشته  داوری،  بر پا ایستاده  فینحاس آنگاه30.  آمد  سخت بر ایشان

  .باد تا ابداآل  گردید، نسال بعد نسل ب محسو  عدالت او به
   عارض  آزاری خاطر ایشان   را به  موسی حتی.  نمودند  غضبناک  مریبه و او را نزد آب32   
  الکها را ه  قوم و آن34 .  خود ناسزا گفت د، تا از لبهای ساختن  او را تلخ  روح زیرا که33 .گردید

  ند و کارهایها آمیخت  را با امت  خویشتن بلکه35.  بود مر فرمودها خداوند   ایشان  درباره نکردند، که
  و پسران37 . گردید  دام  ایشان  برای  آنکه نمودند تا  را پرستش  ایشان و بتهای36 . را آموختند ایشان

 و   پسران  خون  را ریختند یعنی گناه  بی و خون38  گذرانیدند،  دیوها قربانی  برای را  خویش و دختران
و از 39 . گردید  ملوث  از خون ند و زمین کرد  ذبح  کنعان  بتهای  را برای  آن  خود را که دختران
 خود   بر قومخداوند  لهذا خشم40 . زناکار گردیدند  خویش در افعال شدند و   خود نجس کارهای
   نمود تا آنانی ا تسلیمه  امت  دست  را به و ایشان41 .  داشت  را مکروه  خویش و میراث شد  افروخته

  نمودند و  ظلم  بر ایشان  ایشان و دشمنان42 . کردند  حکمرانی شتند، بر ایشان دا  نفرت  از ایشان که
   خویش  مشورتهای  به لیکن.  داد  را خالصی  بسیار ایشان بارهای43 . گردیدند  ذلیل  ایشان زیر دست
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 نظر کرد،   ایشان ، بر تنگی با وجود این44 .خوار گردیدند   خویش  گناه  سبب  کردند و به براو فتنه
   رحمت  یاد آورد و در کثرت ، عهد خود را به  خاطر ایشان و به45 . را شنید فریاد ایشان   که وقتی

  .  ایشان  اسیرکنندگان  نظر جمیع داد، در  را حرمت و ایشان46.  نمود  بازگشت خویش
 تو را   قدوس تا نام!   کن ها جمع  امت و ما را از میان!   ده ا نجات ما، ما ر  خدای  یهوه ای47   
و . باد تا ابداآل  باد از ازل  متبارک  اسرائیل  خدای یهوه48 .  تو فخر نماییم  و در تسبیح یمحمد گوی
  ! هللویاه.   بگویند آمین  قوم تمامی

  
  

 تا   است  او باقی ت و رحم  او نیکو است  را حمد بگویید زیرا کهخداوند107    

و 3.   است  داده  فدیه  دشمن ز دست را ا  ایشان  را بگویند که  اینخداوند   شدگان فدیه2 .بادابداآل
 شدند و در  در صحرا آواره4 .  و جنوب  و از شمال  و مغرب رق، از مش  کرده  جمع  را از بلدان ایشان
   در ایشان  ایشان  نیز شدند و جان  و تشنه گرسنه5. ند نیافت  سکونت  برای  و شهری طریق  بی ای بادیه

   ایشان ز تنگیهای را ا  فریاد برآوردند و ایشانخداوند خود نزد   در تنگی آنگاه6 .مستمند گردید
  . درآمدند  مسکون  شهری  نمود، تا به  رهبری  مستقیم  راه  را به و ایشان7  بخشید، رهایی

.  آدم  با بنی  وی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس8   
   که آنانی10 ،  نیکو پر ساخت  را از چیزهای ه گرسن  آرزومند را سیر گردانید و جان  جان زیرا که9

 خدا  الم ک زیرا به11 . بودند  شده  بسته  و آهن  مذلت در  بودند، که  نشسته  موت  و سایه در تاریکی
   ذلیل  مشقت  را به  ایشان و او دل12 . کردند  اهانت  اعلی  حضرت صیحت ن  نمودند و به مخالفت
  فریاد برآوردند و ایشانخداوند  خود نزد    در تنگی آنگاه13 . نبود ای  بلغزیدند و مدد کننده؛ ساخت

   بندهای آورد و  بیرون  موت  سایه و  را از تاریکی ایشان14.  بخشید  رهایی  ایشان را از تنگیهای
  .  را بگسست ایشان

 . آدم  او با بنی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس15   
   سبب  به احمقان17 .  است  کرده  را پاره  آهنین ای، و بنده  را شکسته  برنجین های  دروازه زیرا که16

   هر قسم  ایشان جان18 . ساختند یل، خود را ذل  خویش  گناهان  سبب د و به خو  شریرانه طریق
خداوند  خود نزد   در تنگی آنگاه19 . شدند  نزدیک  موت های  دروازه  و به  داشت  را مکروه خوراک

 صد و هفتم فصل / مزامیر کتاب



904 

ا شفا  ر ، ایشان  خود را فرستاده کالم20 . بخشید  رهایی  ایشان ز تنگیهای را ا فریاد برآوردند و ایشان
  . رهانید  ایشان  را از هالکتهای بخشید و ایشان

.  آدم  او با بنی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس21   
 دریا   در کشتیها به  که آنانی23 . ذکر کنند  ترنم  را به  وی مال تشکر را بگذرانند و اع های و قربانی22

 او را در   عجیب و اعمال را دیدند خداوند   کارهای اینان24.  کردند  کثیر شغل یرفتند، و در آبها
   آسمانها باال رفتند و به به26 .  را برافراشت  آن انید و امواج باد تند را وز  پس او گفت25 .ها لجه
 و   افتان ان مست ، مثل  گشته سرگردان27 . گردید  گداخته  از سختی  ایشان ها فرود شدند و جان لجه

 فریاد برآوردند خداوند خود نزد   در تنگی آنگاه28.  گردید  تماما حیران  ایشان  شدند و عقل خیزان
   موجهایش  که اخت س  ساکت  آرامی  را به طوفان29 . بخشید  رهایی  ایشان ز تنگیهای را ا و ایشان
  . رسانید بندر مراد ایشان   را به یشان یافتند و ا  آسایش  مسرور شدند زیرا که پس30.  گردید ساکن

.  آدم  او با بنی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس31   
  او نهرها را به33 . بگویند  او را تسبیح  مشایخ لس بخوانند و در مج  متعال  قوم و او را در مجمع32

   سبب ر، بهزا  شوره  بارور را نیز به و زمین34 . تشنه   زمین  به را  آب های  کرد و چشمه  مبدل بادیه
و 36.   آب های  چشمه  را به  خشک  کرد و زمین  مبدل  آب  دریاچه  را به بادیه35 .  آن  ساکنان شرارت

ها کاشتند و  و مزرعه37 . بنا نمودند  سکونت  برای  شهری تا  ساخت  را در آنجا ساکن گرسنگان
 کثیر   غایت  داد تا به  را برکت و ایشان38 . آوردند  عمل  به  غله  نمودند و حاصل ها غرستاکستان

 و   و شقاوت  شدند، از ظلم  گشتند و ذلیل و باز کم39 . شوند  را نگذارد کم  ایشان ایمشدند و به
  اما مسکین41 .ازدس  می  ندارد آواره  راه  که ای  را در بادیه ریزد و ایشان  را بر رؤسا می ذلت40.  حزن

،   را دیده  این صالحان42 .کند  پیدا می ها برایش  گله مثلها را  افرازد و قبیله  برمی را از مشقتش
 چیزها   خردمند تا بدین کیست43 .  خود را خواهد بست  دهان شرارت  شوند و تمامی  می شادمان

  . فهمید را خواهندخداوند  های  رحمت  ایشان تفکر نماید؟ که
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  سرود و مزمور داود

 نمود و   خواهم م سرایید و ترن  خواهم من.   است  مستحکم  من  خدا دل ای108    

، تو خداوند  ای3.  شد  بیدار خواهم یز در سحرگاه ن من!  بیدار شوید  عود و بربط ای2 . نیز  من جالل
 تو   رحمت زیرا که4 . سرایید ا تو را خواهمه  طایفه  و در میان  گفت ها حمد خواهم  قوم را در میان

 و  اش ب  آسمانها متعال  خدا، بر فوق ای5!  رسد  می  تو تا افالک و راستی!  آسمانها ، فوق  است عظیم
   و مرا اجابت  ده ود نجات خ  راست  دست به.  یابند  تو خالصی تا محبوبان6 !  زمین  تو بر تمامی جالل
  .فرما

 و  کنم  می  را تقسیم شکیم.  نمود  وجد خواهم ، پس  است  گفته  خود سخن سیتخدا در قدو7   
و .   من خود سر و افرایم.   من  از آن  و منسی  است  من جلعاد از آن8 . پیمود  را خواهم  سکوت وادی

  م خود را خواه  نعلین ، و بر ادوم  است  من  و شوی  شست  ظرف موآب9 .  من  سلطنت یهودا عصای
 مرا  که   درآورد؟ کیست  شهر حصین  مرا به  که کیست10.  نمود  فخر خواهم  و بر فلسطین انداخت

  با لشکرهای   خدا که ؟ و تو ای ای  کرده  ما را ترک  خدا که  تو ای آیا نه11  نماید؟  رهبری  ادوم به
در خدا با 13 .  است  باطل سان مدد ان  امداد فرما، زیرا که ما را بر دشمن12 ؟ آیی  نمی ما بیرون
  . خواهد نمود  ما را پایمال منان کرد و او دش  کار خواهیم شجاعت

  
  

  دمزمور داو.   ساالر مغنیان برای

 و دهان   دهان شرارت زیرا که2 !  مباش ، خاموش  من  تسبیح خدای  ای109    

   مرا احاطه  کینه  سخنان به3 .اند ه گفت  سخن ر من ب  دروغ  زبان اند، و به  گشوده  را بر من فریب
  کنند، و اما من  می مخالفت  ، با من  محبت من  عوض به4 .اند  نموده  جنگ  با من سبب  بیاند و کرده
 شریر را  مردی6 .  نموده ، عداوت  محبت  عوض  بهاند، و  کرده  بدی  من  به  نیکویی  عوض و به5 .دعا

 آید  رون بیاید، خطا کار بی  در محاکمه  که هنگامی7.  او بایستد  راست  دست  به بر او بگمار، و دشمن
   او یتیم فرزندان9 . نماید  ضبط  او را دیگری  منصب شود و  کم  عمرش ایام8 . بشود  او گناه و دعای

 را   قوت خود های  خرابه بکنند و از ، گدایی  شده  او آواره و فرزندان10 . گردد  بیوه  وی بشوند و زوجه
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 نباشد  کسی12.  کنند  او را تاراج  محنت  نماید و اجنبیان  او را ضبط  مایملک طلبکار تمامی11 .بجویند
   گردند و در طبقه  منقطع  وی ذریت13 . ننماید  رأفت  احدی  یتیمان وی کند و بر  بر او رحمت که

 محو   مادرش  شود و گناه یاد آورده  بهخداوند  نزد   پدرانش عصیان14.  محو شود  ایشان بعد نام
  زیرا که16 . ببرد  را از زمین  ایشان دگاریدائما بماند تا یا خداوندو آنها در مد نظر 15 .نگردد
   قتل  تا او را به  دل  جفا کرد و بر شکسته  بر فقیر و مسکین بلکه  یاد نیاورد،  را به  نمودن رحمت
، از او  خواست می را ن  برکت  که  و چون ، بدو رسیده داشت  می  را دوست  لعنت  که چون17. رساند

   مثل درآمد و  شکمش  به  آب  و مثل  خود در بر گرفت  ردای  را مثل و لعنت18 .  است دور شده
   آن  به  که  کمربندی پوشاند، و چون  او را می  که ای  جامه  مثل پس19 .  وی  در استخوانهای روغن
   که  آنانی و برایخداوند    از جانب  مخالفانم  اجرت  است این20 .شود، خواهد بود  می  بسته همیشه
  .گویند  می  بدی  من بر جان
،   تو نیکوست مت رح  که  نما؛ چون  عمل  خود با من  خاطر نام  خداوند، به  یهوه اما تو ای21   

  مثل23 .  است  مجروح  در اندرونم  من ل و د  هستم  فقیر و مسکین  من زیرا که22 .  ده مرا خالصی
لرزد و   می  داشتن  از روزه زانوهایم24.  ام  شده  رانده  ملخ  و مثل ام  باشد، رفته  در زوال  که ای سایه

نند سر خود را بی  مرا می چون.  ام  عار گردیده  نزد ایشان و من25 .شود  می  کاهیده  از فربهی وشتمگ
تا 27 ،  ده  خود مرا نجات  رحمت  حسب  فرما، و به  مرا اعانت  من  خدای هوه ی ای26 .جنبانند می

   بکنند، اما تو برکت  لعنت ایشان28.  ای  را کرده  اینخداوند     تو، و تو ای  دست  است  این بدانند که
   ملبس رسوایی   به جفا کنندگانم29 . شود تو شادمان   گردند و اما بنده  برخیزند و خجل ایشان.  بده

 کرد و او   خود بسیار تشکر خواهم  زبان  را بهخداوند30.  ردا بپوشند  را مثل  خویش شوند و خجالت
 خواهد ایستاد تا او را از   مسکین  راست  دست  به زیرا که31.   گفت  کثیر حمد خواهم را در جماعت

  .دهند برهاند  او فتوا می  بر جان  که آنانی
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  داودمزمور 

   را پای منانت تا دش  بنشین  من  راست  دست به«:   گفت خداوند من   به یهوه110    

 خود   دشمنان میاندر .  خواهد فرستاد  تو را از صهیون  قوت  عصایخداوند 2 ». انداز تو سازم
شبنم ،   قدوسیت در زینتهای. باشند  می  تبرعی  تو در روز قوت تو، هدایای قوم3 .  کن حکمرانی

تو  « د که نخواهد ش  و پشیمان  است  خورده  قسمخداوند 4.   توست  برای  صحرگاه جوانی تو از رحم
  ؛ در روز غضب  توست  راست  دست  به خداوند که5 ».  ملکیصدق  رتبه باد، به تا ابداآل  هستی کاهن

از الشها پر خواهد . د خواهد کر ها داوری  امت در میان6 . داد خواهد  را شکست خود پادشاهان
 سر خود  بنابراین.  خواهد نوشید از نهر سر راه7 . خواهد کوبید  وسیع  را در زمین و سر آنها ساخت

  . را بر خواهد افراشت
  
  

 در  و  راستان ، در مجلس  گفت  حمد خواهم  دل  تمامی را بهخداوند !  هللویاه111    

 .کنند  می  دارند در آنها تفتیش  آنها رغبت  به  که گانی، و هم  است  عظیمخداوند  کارهای2 . جماعت
 خود   عجیب  کارهای  برای یادگاری4 .باد پایدار تا ابداآل  وی  و عدالت  است  و کبریایی کار او جالل3

  عهد خویش.   است  نیکو داده  خود را رزقی ترسندگان5 .  است  و رحیم  کریمخداوند.   است ساخته
   تا میراث  است  کرده  خود بیان  قوم  خود را برای  اعمال قوت6 .باد تا ابداآل واهد داشت یاد خ را به
   وی  فرایض  و جمیع  است  و انصاف  راستی  دستهایش کارهای7 . عطا فرماید ها را بدیشان امت
 خود   قوم  برای ای فدیه9.   شده  کرده  و استقامت در راستی. بادبداآل تا ا آنها پایدار است8 . امین

   ابتدایخداوند  ترس10.   است  و مهیب  او قدوس نام.  را تا ابد امر فرمود فرستاد و عهد خویش
  .باد تا ابداآل حمد او پایدار است.   نیکو است  آنها را خردمندی  عاملین همه.   است حکمت
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 او بسیار  ترسد و در وصایای می خداوندخوشابحال کسی که از !  هللویاه112    

 و  توانگری3.  خواهند شد  مبارک  راستان طبقه.  زورآور خواهند بود  در زمین ذریتش2.  دارد رغبت
   طلوع  در تاریکی  راستان نور برای4 .  ابد پایدار است  تا به عدالتش او خواهد بود و   در خانه دولت
او .  باشد  دهنده  و قرض  رئوف  که ی شخص  است فرخنده5 .  است  و عادل  و رحیم  او کریم.کند می

   تا به دلمرد عا.  نخواهد خورد  ابد جنبش  تا به زیرا که6 .دارد  استوار می  انصاف د را به خو کارهای
  دل8 . دارد توکلخداوند  و بر   او پایدار است دل. از خبر بد نخواهد ترسید7 .ابد مذکور خواهد بود

 فقرا  ، به  نموده بذل9 . خود ببیند  را بر دشمنان  خویش ید تا آرزوی و نخواهد ترس او استوار است
 را  شریر این10.  خواهد شد  افراشته  او با عزت شاخ.   ابد پایدار است  تا به ؛ عدالتش  است بخشیده

   زایل  شریران زویآر.   خواهد گشت ، گداخته  خود را فشرده دندانهای.  خواهد شد ، غضبناک دیده
  .اهد گردیدخو
  
  

 . بخوانید  را تسبیحخداوندنام  . بخوانید ، تسبیحخداوند   بندگان ای!  هللویاه113    
   را تسبیحخداوند  ، نام  آن  تا مغرب  آفتاب از مطْلع3 .باد و تا ابداآل ن باد، از اآل  متبارکخداوند  نام2

   مانند یهوه کیست5 . آسمانها  فوق وی   و جالل  است ها متعال  امت بر جمیعخداوند 4.  شود خوانده
 ؛ ظر نماید بر آسمانها و بر زمینشود تا ن  می و متواضع6 ؟  است  نشسته  علیین  بر اعلی ه ما ک خدای

   بنشاند یعنی تا او را با بزرگان8 .افرازد  برمی زبلهدارد و فقیر را از م  برمی  را از خاک  مسکین که7
  ! هللویاه.   فرزندان ادر فرحناکسازد و م  می نشین  نازاد را خانه زن9.   خویش  قوم با بزرگان

  
  

   اجنبی  از قوم  یعقوب نو خاندا  آمدند،  از مصر بیرون  اسرائیل  که وقتی114    

   به  و اردن گریخت را بدید و  دریا این3 .  وی  سلطنت  محل و اسرائیل او بود  یهودا مقدس2 ، زبان
   دریا تو را چه ای5 .  گله های  بره مدند و تلها مثل درآ  جستن  قوچها به کوهها مثل4 .  برگشت عقب
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 درآمدید   جستن  قوچها به  مثل  کوهها که ای6 ؟  برگشتی  عقب  به  که  اردن ای؟ و   گریختی شد که
 .  یعقوب ور خدای شو و از حض لزل از حضور خداوند متز  زمین ای7 .  گله های  بره  مثل  تلها که یو ا

  .  آب  خارا را چشمه  گردانید و سنگ  آب  را دریاچه  صخره که8
  
  

   رحمتت  سبب به!   ده  خود را جالل ، بلکه نام ما را نی! خداوند  ، ای ما را نی115    

 ما در  اما خدای3» ؟  کجاست ن اآل  ایشان خدای « ها چرا بگویند که امت2 .  خویش  راستی  سبب و به
  ، از صنعت الست و ط  نقره  ایشان بتهای4 .  است  آورده  عمل  نمود، به ده ارا  را که آنچه.  آسمانهاست

آنها را 6 .بینند  و نمی چشمهاستآنها را . گویند  نمی  و سخن  است آنها را دهان5 .  انسان دستهای
و پایها و . کنند  نمی رند و لمسدستها دا7 .بویند  و نمی  است آنها را بینی. شنوند  و نمی گوشهاست

 بر آنها   آنها هستند، و هر که  آنها مثل سازندگان8 .نمایند  نمی  خود تنطق  گلوی بهو . روند  نمی راه
  . دارد توکل

 بر   خاندان هارون ای10 .  است  و سپر ایشان او معاون. ا نم  توکلخداوند بر   اسرائیل ای9   
  توکل خداوند ، برخداوند ترسندگان  ای11 .  است  و سپر ایشان عاوناو م. د نمایی توکلخداوند 
   اسرائیل خاندان. دهد  می ، برکت  یاد آورده ما را بهخداوند 12.   است  و سپر ایشان او معاون. نمایید

 خواهد   را برکتخداوند  ترسندگان13.  خواهد داد  را برکت  هارون  خواهد داد و خاندان را برکت
شما 15 . شما را اهد داد، شما و فرزندان خو شما را ترقیخداوند 14.   بزرگ  و چه  کوچک ، چهداد

  . را آفرید  و زمین  آسمان  هستید کهخداوند  مبارک
   یاه  نیستند که مردگان17 . عطا فرمود آدم  بنی  را به مین و اما ز  استخداوند  آسمانها، آسمانهای16 

   خواهیم  را متبارک  ما یاه لیکن18 .روند  فرو می  خاموشی  به  که ی آنان و نهخوانند؛   می را تسبیح
  ! هللویاه. باد و تا ابداآل نخواند، از اآل
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.   است  مرا شنیده  و تضرع  آواز من  زیرا که مایمن  می  را محبتخداوند116    
.  خواند  خود، او را خواهم  حیات  مدت ، پس  است  فرا داشته  من  خود را به  گوش زیرا که2
   نام آنگاه4.   پیدا کردم  و غم ، تنگی یافت مرا در  هاویه  کرد و تنگیهای  مرا احاطه  موت های ریسمان3

 ما   و خدای  است دل و عا  رئوفخداوند5 !  ده  مرا رهایی  جانخداوند ای  آه.   را خواندمخداوند
  . داد  و مرا نجات  بودم ذلیل. کند  می حافظت را م  دالن سادهخداوند 6 .  است رحیم

   جان زیرا که8 .  است  نموده  تو احسان بهخداوند  خود برگرد، زیرا   آرامی  به  من  جان ای7   
  سالکخداوند  حضور  به9 .  را از لغزیدن  و پایهایم  اشک را از  و چشمانم  دادی  خالصی مرا از موت

در 11 .  بسیار مستمند شدم من.   گفتم  سخن  پس  آوردم ایمان10 . ان زندگ  بود، در زمین خواهم
  نهایی احسا  همه ، برای  ادا کنم را چهخداوند 12 ». دروغگویند  آدمیان جمیع «  که  خود گفتم پریشانی

  اینذره14 . خواند  را خواهمخداوند   و نام  گرفت  را خواهم  نجات پیاله13 ؟  است  نموده  من  به که
  در نظر ویخداوند    مقدسان موت15 . او  قوم  حضور تمامی  کرد، به  ادا خواهمخداوند  خود را به

 مرا  بندهای.  و هستم تو و پسر کنیز ت  بنده من!   تو هستم  بنده ، منخداوند   ای آه16 . گرانبها است
  نذرهای18 . خواند  را خواهموندخدا   گذرانید و نام کر نزد تو خواهم تش های قربانی17 ! ای گشوده

، در خداوند    خانه های در صحن19 ،  وی  قوم  حضور تمامی  کرد، به  ادا خواهمخداوند  خود را به
  ! هللویاه.   اورشلیم  تو ای اندرون

  
  

او را حمد !   قبایل تمامی  ای!  بخوانید  را تسبیحخداوندها   امت  جمیع ای117    

  ! هللویاه. باد تا ابداآلخداوند   و راستی  است  او بر ما عظیم مت رح زیرا که2 !گویید
  
  

  و هفدهمهم صد و شانزدفصل / مزامیر کتاب



911 

.  باد است او تا ابداآل  و رحمت  نیکوست  را حمد گویید زیرا کهخداوند118    
 او تا  رحمت «  بگویند که  هارون خاندان3 ». باد است او تا ابداآل رحمت «  بگویند که اسرائیل2

  ». باد است او تا ابداآل رحمت «  بگویند کهخداوند  ترسندگان4 ». باد استابداآل
،   است  با منخداوند 6 . آورد وسیع  ، در جای  فرموده  مرا اجابت یاه.   را خواندم  یاه در تنگی5   

   من پس.   است  من  از مددکاران  برایمخداوند7  تواند کرد؟  چه  من  به انسان.  ترسید  نخواهم پس
   از توکل ست بهتر ا  بردن  پناهخداوند  به8 . دید را خواهم  خویش  خود آرزوی ن کنندگا بر نفرت
را ها م  امت جمیع10 .  بر امیران  نمودن  از توکل ست بهتر ا  بردن  پناهخداوند  به9 .  بر آدمیان نمودن
دند و دور مرا  کر مرا احاطه11.  کرد  خواهم  را هالک ایشان خداوند   نام  به  کردند، لیکن احاطه

   کردند و مثل  زنبورها مرا احاطه مثل12 . کرد  خواهم  را هالک  ایشانخداوند نام   به گرفتند، لیکن
   سخت بر من13 . کرد  خواهم  را هالک  ایشانخداوند   نام  به زیرا که.  شدند  خارها خاموش آتش
  . نمود مرا اعانتخداوند   ، لیکن  تا بیفتم  آوردی هجوم

 در   و نجات آواز ترنم15 .  است  شده  من  و نجات  است من و سرود   قوتخداوند14   
خداوند    راست دست16 .کند  می  عمل با شجاعتخداوند    راست دست.   است  عادالن های خیمه
 کرد و   خواهم  زیست  بلکه میرم نمی17 .کند  می  عمل با شجاعتخداوند    راست دست.   است متعال

  . ست ا  نسپرده  موت  مرا به ، لیکن  نموده  تنبیه  شدت  مرا به یاه18 . نمود  را ذکر خواهم  یاه رهایاک
.   گفت  را حمد خواهم ، یاه  شده  آنها داخل به!  بگشایید  من  را برای  عدالت های دروازه19   

 مرا   زیرا که گویم  حمد میتو را21.  خواهند شد  داخل  بدان عادالن.   است  اینخداوند  دروازه20
.   است  شده  سر زاویه  رد کردند، همان  معماران  را که سنگی22 . ای  شده  من  و نجات فرموده  اجابت

  .  است  و در نظر ما عجیب  شدهخداوند   از جانب این23
  آه25 . نمود  خواهیم  وجد و شادی درآن.   است ظاهر کردهخداوند    که  روزی  است این24   

خداوند    نام  به  باد او که متبارک26 !عطا فرما   سعادتخداوند   ای آه!   ببخش نجاتخداوند   ای
.   است  ساخته  ما را روشن  که  است  خدایی یهوه27.  دهیم  می  برکتخداوند  شما را از خانه. آید می

 تو را حمد   تو، پس  هستی  من یتو خدا28.  ببندید  قربانگاه  ریسمانها بر شاخهای  را به ذبیحه
   و رحمت  نیکوست را حمد گویید زیرا کهخداوند 29.  خواند  خواهم ، تو را متعال  من خدای.  گویم می

  . باد استاو تا ابداآل
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  لفا

   حال خوشا به2 . سالکندخداوند   شریعت  به  که  طریق  کامالن  حال خوشا به119    

  کنند و به  نیز نمی  روی کج3 .طلبند  او را می  تمامی دل و بهکنند   می فظ او را ح  شهادات  که آنانی
 .  داریم  تا آنها را تماما نگاه ای  خود را امر فرموده تو وصایای4 .نمایند  می  سلوک  وی های طریق

   تمام ن شد چو  نخواهم  خجل آنگاه6 .  کنم  تو را حفظ  شود تا فرایض  مستحکم  من  راههای  که کاش5
 تو   عدالت های داوری  چون  گفت  حمد خواهم  دل  راستی تو را به7.  اوامر تو را در مد نظر خود دارم

  . منما  ترک مرا بالکلیه.  دارم  می  تو را نگاه فرایض8 .  شوم را آموخته
  
   ب

   چیز مر  چه به9   
.   تو را طلبیدم  تمامی دل به10.  تو  کالم  موافق  داشتنش  نگاه سازد؟ به  می  خود را پاک  راه د جوان

 .  ورزم  تو گناه  مبادا به که  داشتم  خود مخفی  تو را در دل کالم11 .  شوم  از اوامر تو گمراه ار کهمگذ
  تمامی  کردم  خود بیان های  لب به13 . بیاموز من   خود را به  فرایض  هستی  تو متبارکخداوند  ای12

، در   توانگری  در هر قسم چنانکه15.   تو شادمانم  شهادات در طریق14 . تو را  دهان های داوری
  ، پس برم  می  تو لذت از فرایض16.  بود  خواهم  تو نگران های  طریق  و به کنم  تو تفکر می وصایای

  . کرد  نخواهم  تو را فراموش المک
  
   ج

ز  مرا بگشا تا ا چشمان18 .  نمایم  تو را حفظ  و کالم  شوم  بنما تا زنده  خود احسان  بنده به17   
.  مدار  مخفی اوامر خود را از من.   هستم  غریب  در زمین من19 .  بینم  عجیب  تو چیزهای شریعت

،   نمودی  را توبیخ  ملعون متکبران21 .  تو در هر وقت  داوریهای شتیاقشود از ا  می  شکسته  من جان20
   تو را حفظ  شهادات ه، زیرا ک  بگردان  را از من  و رسوایی ننگ22. شوند می   از اوامر تو گمراه که

 .کند  تو تفکر می  تو در فرایض ه بند لیکن.  گفتند  سخن  ضد من ، به  نیز نشسته سروران23 . ام کرده
  .اند  بوده  من  دهندگان و مشورت   من  تو نیز ابتهاج شهادات24
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  د
 خود را ذکر  راههای26 . ساز  خود زنده  کالم مرا موافق.   است سبیده چ  خاک  به  من جان25  
   من  خود را به  وصایای طریق27 . بیاموز  من  را به  خویش فرایض  پس.   نمودی  و مرا اجابت کردم
  مرا موافق. شود  می  گداخته  از حزن  من جان28 . نمود  تو تفکر خواهم  عجیب های و در کار بفهمان

  طریق30 . فرما  عنایت  من خود را به   و شریعت  دور کن  را از من  دروغ راه29 . خود برپا بدار مکال
خداوند   ای.   تو چسبیدم  شهادات به31.   خود گذاشتم  تو را پیش  و داوریهای  را اختیار کردم راستی

  .  دادی  مرا وسعت ل د  که ، وقتی  رفت  خواهم  اوامر تو دوان در طریق32 . مساز مرا خجل
  
  ه
   خواهم  آخر نگاه  آنها را تا به پس.  بیاموز  من  خود را به  فرایض  طریقخداوند  ای33    

   خواهم  خود حفظ  دل  تمامی  را به  و آن  داشت  خواهم  تو را نگاه  و شریعت  بده مرا فهم34.  داشت
   شهادات  مرا به دل36.   دارم  رغبت  در آن  که زیرا  گردان  اوامر خود سالک مرا در سبیل35. نمود

 خود مرا   و در طریق  برگردان  بطالت  را از دیدن چشمانم37 .  طمع  سوی  به  و نه  گردان یلخود ما
 مرا  ننگ39 .  است  شده  تو سپرده  ترس  به ، که  استوار کن  خویش  خود را بر بنده کالم38.  ساز زنده
   تو اشتیاق  وصایای  به هان40.   تو نیکو است  داوریهای را که زی  دور کن  از من سمتر  می  از آن که

  . ساز  خود مرا زنده  عدالت  حسب به.  دارم
  
  و

   مالمت تا بتوانم42 . تو  کالم  حسب  تو به د و نجات برس  من  تو به  رحمهایخداوند  ای41   
  مگیر زیرا  بالکل  را از دهانم  راستی و کالم43 .  دارم و توکل ت  زیرا بر کالم  دهم  خود را جواب کننده
   آزادی و به45 باد، تا ابداآل  داشت  خواهم  تو را دائما نگاه و شریعت44   تو امیدوارم  داوریهای  به که
   سخن  حضور پادشاهان  تو به و در شهادات46 . ام ده تو را طلبی  وصایای  زیرا که  رفت  خواهم راه

 ؛ دارم  می  آنها را دوست  که فت یا  تو تلذذ خواهم و از وصایای47  شد،  نخواهم  و خجل  گفت خواهم
   تو تفکر خواهم  در فرایض و  افراشت  بر خواهم دارم  می  دوست  اوامر تو که  خود را به و دستهای48

  .نمود
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  ز
 در  این50 .  امیدوار گردانیدی ر آن مرا ب  یاد آور که  به  خویش  خود را با بنده کالم49   
 از  کن مرا بسیار استهزا کردند، لی متکبران51.   ساخت  تو مرا زنده  زیرا قول  است  من  تسلی مصیبتم
   را تسلی  و خویشتن  یاد آوردم  به  تو را از قدیم داوریهایخداوند   ای52 .  تو رو نگردانیدم شریعت

. اند  کرده  تو را ترک  شریعت  که  شریرانی  سبب ، به  است فته خشم مرا در گر حدت53 . دادم
 یاد   به  تو را در شب  نامخداوند   ای55 .  من  غربت  گردید، در خانه  من  تو سرودهای فرایض54

  .  داشتم  تو را نگاه  وصایای  گردید، زیرا که  من  بهره این56.   داشتم  تو را نگاه  و شریعت آوردم
  
   ح

  رضامندی تو را به58 .  داشت  خواهم  تو را نگاه کالم   که گفتم.   است  من  نصیبخداوند57   
 و   خود تفکر کردم در راههای59 . فرما  رحم  خود بر من  کالم سب ح به.   خود طلبیدم تمامی دل

.   دارم تو را نگاه تا اوامر   نکردم  و درنگ شتابیدم60 .  ساختم  تو مایل  شهادات  خود را به پایهای
   شب در نصف62 .  نکردم  تو را فراموش  شریعت ن کرد، لیک  مرا احاطه  شریران ریسمانهای61

، و   هستم  را رفیق  ترسندگانت  همه من63 . تو  عدالت  داوریهای  برای ویم تا تو را حمد گ برخاستم
 خود را  فرایض.   تو پر است  از رحمت زمین خداوند  ای64 .دارند  می  را نگاه تو  وصایای  را که آنانی
  . بیاموز  من به
  
   ط

  خردمندی نیکو و معرفت66 .  خویش  کالم موافقخداوند   ، ای  نمودی  خود احسان با بنده65   
   شدم  گمراه  من  را ببینم  مصیبت  از آنکه قبل67.   آوردم  اوامر تو ایمان  به  بیاموز زیرا که  من را به
.  بیاموز  من  خود را به فرایض.  کنی  می  و نیکویی تو نیکو هستی68 .  داشتم  تو را نگاه  کالم ن اآل نلیک
   مثل  ایشان دل70 .  داشتم  تو را نگاه  وصایای دل   تمامی  به و اما من.  بستند  دروغ  بر من متکبران69
، تا  دم را دی  مصیبت  که مرا نیکو است71 . یابم  تو تلذذ می  در شریعت منو اما .   است  فربه پیه

  .  طال و نقره  از هزاران  بهتر است  من  تو برای  دهان شریعت72.   تو را بیاموزم فرایض
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  ی
 .  تا اوامر تو را بیاموزم گردان  مرا فهیم.   است  و آفریده  تو مرا ساخته دستهای73    

 خداوند  ای75 .  تو امیدوار هستم  کالم یرا بهدند ز گر  مرا بینند شادمان  تو چون ترسندگان74
   تسلی  تو برای  رحمت پس76 . ای  داده ، و بر حق مرا مصیبت  است  تو عدل  داوریهای  که ام دانسته

  را که زی  شوم  برسد تا زنده  من  تو به های رحمت77 . خویش   تو با بنده  کالم  بشود، موافق من
 در  منو اما .  رسانیدند  مرا اذیت  دروغ  شوند زیرا به  خجل متکبران78 .  است  تو تلذذ من شریعت
 .دانند  تو را می  شهادات  که نی کنند و آنا  رجوع  من  تو به ترسندگان79 . کنم  تو تفکر می وصایای

  .  نشوم  شود، تا خجل  تو کامل  در فرایض  من دل80
  
  ک

   من چشمان82 .  تو امیدوار هستم  کالم  به کنلی. شود  می ده تو کاهی  نجات  برای  من جان81   
 در دود   مشک  مثل زیرا که83 . داد  خواهی  مرا تسلی  کی گویم  و می  است  تو تار گردیده  کالم برای

ا  بر جف  تو؟ و کی  بنده  روزهای چند است84.  ام  نکرده  تو را فراموش  فرایض لیکن.  ام گردیده
 تو   شریعت  موافق را کهها زدند زی  حفره  من  برای متکبران85  نمود؟  خواهی  داوری کنندگانم
 بود  نزدیک87 . مرا امداد فرما پس.  جفا کردند  ناحق بر من.   است  اوامر تو امین تمامی86 .نیستند

   خود مرا زنده ت رحم  حسب به88 .  نکردم  تو را ترک  وصایای  مناما.  نابود سازند  مرا از زمین که
  .  دارم  تو را نگاه  دهان ساز تا شهادات

  
  ل

.   است  تو نسال بعد نسل امانت90 . باد در آسمانها پایدار است تو تا ابداآل  کالمخداوند  ای89    
  تو  بنده  همه د زیرا کهان  تو تا امروز ایستاده  داوریهای برای91 .ماند  و پایدار می ای فریده را آ زمین
 تو را  وصایای93.  شدم  می  خود هالک  در مذلت بود، هرآینه  نمی  تو تلذذ من اگر شریعت92 .هستند
   ده  مرا نجات  تو هستم  از آن من94 . ای  ساخته  آنها مرا زنده ا به کرد زیر  نخواهم  ابد فراموش تا به

 در  نلیک.  کنند شیدند تا مرا هالک انتظار ک  من  برای شریران95.   تو را طلبیدم  وصایای زیرا که
  .  است  وسیع نهایت  تو بی  حکم ، لیکن  دیدم  انتهایی  هر کمالی برای96 . کنم  می  تو تأمل شهادات
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  م
اوامر تو مرا از 98 .  است ن روز تفکر م ؛ تمامی دارم  می  تو را چقدر دوست شریعت97   
تر   خود فهیم  معلمان از جمیع99 .باشد  می  نزد من یشه هم یرا که ز  است تر ساخته  حکیم دشمنانم

   تو را نگاه  وصایای  زیرا که  خردمندتر شدم از مشایخ100 .  است  تو تفکر من  شهادات ا که زیر شدم
  از داوریهای102 .  کنم  تو را حفظ  کالم  که  آن تا  داشتم  بد نگاه  خود را از هر راه پایهای101 . داشتم
   و به  است  شیرین  چه  من  مذاق  تو به کالم103 .  دادی  تو مرا تعلیم ، زیرا که و برنگردانیدمتو ر
   را مکروه  دروغ  هر راه بنابراین.   کردم  را تحصیل  تو فطانت از وصایای104 .تر  شیرین  از عسل دهانم
  . دارم می
  
   ن

 را   و آن  خوردم قسم106 .  نور است  من اههای ر ، و برای  چراغ  من  پایهای  تو برای کالم105   
، خداوند  ای.  ام  شده بسیار ذلیل107 .  داشت  خواهم  تو را نگاه دالت ع  داوریهای  نمود که وفا خواهم

  اوریهای مرا منظور فرما و د  دهان  تبرعی  هدایایخداوند  ای108 ! ساز  خود مرا زنده  کالم وافقم
 . کنم  نمی  تو را فراموش  شریعت ، لیکن  است  من  در کف  همیشه  من جان109 .موز بیا  من خود را به

 ابد   تو را تا به شهادات111.   نشدم  تو گمراه اند، اما از وصایای  گذاشته  دام  من  برای شریران110
   فرایض ا آوردن بج  خود را برای دل112 .  است  من  دل  آنها شادمانی که زیرا  ام  خود ساخته میراث
  . باد و تا نهایت، تا ابداآل  ساختم تو مایل

  
  س

ستر و سپر 114 . دارم  می  تو را دوست  شریعت ن، لیک ام  داشته مردمان دو رو را مکروه113    
   خویش یو اوامر خدا!  دور شوید ، از من  بدکاران ای115 . کشم  تو انتظار می  کالم به.   تو هستی من

   و از امید خود خجل شوم   تا زنده  خود تأیید کن  کالم  حسب مرا به116 .  داشت  خواهم را نگاه
 از   را که کسانی همه118 .  تو دائما نظر نمایم  بر فرایض و  تا رستگار گردم  کن مرا تقویت117 . نگردم
   زمین  شریران جمیع119 .  است  دروغ  مکر ایشان زیرا که  ای اند، حقیر شمرده  شده  تو گمراه فرایض
 تو   از خوف  من  بدن موی120 . دارم  می  تو را دوست  شهادات بنابراین.  کنی  می  درد هالک را مثل

  .  تو ترسیدم  و از داوریهای است  برخاسته
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  ع
   بنده  سعادت برای122 . منما  تسلیم کنندگانم  ظلم  بهمرا.   جا آوردم  را به داد و عدالت121    

   و برای  است  تو تار شده  نجات  برای چشمانم123.  نکنند  ظلم  بر من  شو تا متکبران ود ضامنخ
 . بیاموز  من  خود را به ض نما و فرای  عمل  رحمانیتت  موافق  خویش با بنده124.  تو  عدالت کالم

 خداوند   که  است وقت126 .  باشم  تو را دانسته تا شهادات   گردان مرا فهیم.   تو هستم  بنده من125
ز ، زیادتر ا دارم  می ، اوامر تو را دوست بنابراین127 .اند  نموده  تو را باطل  شریعت  کند زیرا که عمل

 را   دروغ ، و هر راه دانم  می  راست تو را در هر چیز  وصایای ، همه بنابراین128 . طال و زر خالص
  . دارم  می مکروه

  
  ف

 تو   کالم کشف130. دارد  می  آنها را نگاه  من ان ج  سبب ازین.   است جیب تو ع شهادات129    
  را که زی  زدم ، نفس  خود را نیکو باز کرده دهان131. گرداند  می  را فهیم  دالن بخشد و ساده نور می
 تو را  ام ن  که  آنانی  تو به  عادت  فرما، برحسب  و کرم  نظر کن بر من132 .  تو بودم  وصایای مشتاق
.  نیابد  تسلط  بر من  بدی  پایدار ساز، تا هیچ  خودت  مرا در کالم های قدم133 .دارند  می دوست

   خود روشن  خود را بر بنده روی135 .  دارم و را نگاه ت ، تا وصایای  ده  خالصی  انسان مرا از ظلم134
 تو را   شریعت  زیرا که  است  جاری شمانم از چ  آب نهرهای136 . بیاموز  من  خود را به و فرایضساز، 
  .دارند  نمی نگاه

  
  ص

   راستی  خود را به شهادات138 .  است  تو راست  و داوریهای  هستی  تو عادلخداوند  ای137    
   کالم  من  دشمنان  زیرا که  است  کرده  مرا هالک  من غیرت139 .  نهایت  الی  امانت  و به مودیامر فر

  من141 .دارد  می  را دوست  تو آن  بنده و  است'  مصفی نهایت  تو بی کالم140 .اند  کرده موشتو را فرا
باد و  تا ابداآل  است  تو عدل عدالت142 . م نکرد  تو را فراموش ، اما وصایای  و حقیر هستم کوچک
.   است  من، اما اوامر تو تلذذ  است  مرا در گرفته  و ضیق تنگی143 .  است  تو راست شریعت

  .  شوم  تا زنده  گردان مرا فهیم. باد تا ابداآل  است  تو عادل شهادات144
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  ق
تو را 146 !  دارم  تو را نگاه  تا فرایض ه د  مرا جوابخداوند  ای.  ام  خوانده  تمامی دل به145    

،   جسته  فجر سبقت وعبر طل147 .  داشت  خواهم  تو را نگاه اداتو شه.   ده  مرا نجات ، پس ام خوانده
  ، تا در کالم  جست  سبقت  شب  بر پاسهای چشمانم148.   تو را انتظار کشیدم ، و کالم  کردم استغاثه

   خود مرا زنده  داوریهای ق موافخداوند  ای.  خود آواز مرا بشنو  رحمت  حسب به149.  تو تفکر بنمایم
   ای151 .باشند  تو دور می د، و از شریعتآین  می دیکروند، نز  می  خباثت  در پی  که آنانی150 .ساز

  ام  دانسته  پیش  تو را از زمان شهادات152 .  است  اوامر تو راست  و جمیع ی هست  تو نزدیکخداوند
  .باد تا ابداآل ای  کرده  آنها را بنیان که
  
  ر

در 154 . ام  نکرده راموش تو را ف شریعت   زیرا که  ده  و مرا خالصی  نظر کن  من بر مذلت153   
 از  نجات155 . ساز  مرا زنده  خویش  کالم حسب   و به  ده ، مرا نجات  فرموده  دادرسی  من دعوای
  به.   تو بسیار است های ، رحمتخداوند   ای156. طلبند  تو را نمی  فرایض  زیرا که  دور است شریران
 تو رو   از شهاداتاما.  بسیارند  و خصمان من انجفاکنندگ157.  ساز  خود مرا زنده  داوریهای حسب

   که ببین159 .دارند نمی   تو را نگاه  زیرا کالم  داشتم  و مکروه  را دیدم کاران خیانت158 . برنگردانیدم
 تو   کالم جمله160 ! ساز  خود مرا زنده  رحمت  حسب ، بهخداوند  ای.  دارم  می  تو را دوست وصایای
  . باد است تو تا ابداآل تمامی داوری عدالت و   است راستی

  
   ش

 در  من162 .  است  تو ترسان  از کالم  من اما دل.  جفا کردند  بر من جهت  بی سروران161   
   و نفرت  کراهت از دروغ163 . باشد  وافر پیدا نموده  غنیمت  که  کسی ، مثل  هستم  تو شادمان کالم
  ، برای نمخوا  می  تسبیح  مرتبه هر روز تو را هفت164 . دارم  می  تو را دوست ما شریعتا.  دارم

   و هیچ  است دارند، سالمتی عظیم  می  تو را دوست  شریعت  را که آنانی165 . تو  عدالت داوریهای
 و اوامر تو را   تو امیدوار هستم  نجات ، برایخداوند   ای166 . نخواهد شد  ایشان  لغزش ز باعثچی

 . دارم  می  دوست نهایت  و آنها را بی  است  داشته  تو را نگاه  شهادات  من جان167.  ورمآ بجا می
  .  در مد نظر تو است  من  طریقهای  تمام  زیرا که ام  داشته  تو را نگاه وصایا و شهادات168
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   ت
 .  گردان  خود مرا فهیم م کال  حسب به.  حضور تو برسد  به ، فریاد منخداوند  ای169   

 حمد تو را   من لبهای171 .  ده  خود مرا خالصی  کالم  حسب به.  حضور تو برسد  به  من مناجات170
   تمام ا که تو را بسراید زیر  کالم  من زبان172 . ای  آموخته  من  خود را به ایض کند زیرا فر جاری

  ای174 . ام  تو را برگزیده یای وصا  که بشود زیرا  من  اعانت  تو برای دست173 .  است اوامر تو عدل
 شود تا تو را   زنده  من جان175 .  است  تو تلذذ من  و شریعت ام  بوده  تو مشتاق  نجات  برایخداوند
 خود را  بنده.   گشتم ، آواره  شده  گوسفند گم مثل176 . باشد  من  تو معاون و داوریهای بخواند  تسبیح
  .  نکردم فراموش اوامر تو را  که نما، زیرا  طلب

  
  

   سرود درجات

 خداوند   ای2 . فرمود  و مرا اجابت م خود فریاد کرد  در تنگیخداوندنزد 120    

 چیز بر تو   شود و چه  تو داده  چیز به چه3 .گر  حیله  و از زبان  دروغ ز لب ا  ده  مرا خالصی جان
  !  طاق اخگرهای با   تیز جباران تیرهای4 گر؟  حیله  زبان  گردد، ای فزودها

   طویل چه6 . ام  شده  قیدار ساکن های یمه و در خ ام  مأوا گزیده  در ماشک  که  بر من وای5   
  چون  ، لیکن  هستم  سالمتی  از اهل من7 !دارد  می  را دشمن  سالمتی  که  با کسی  من  جان شد سکونت

  .باشند  می  جنگ  آماده ، ایشان گویم  می سخن
  
  

  تسرود درجا

 .آید  می  من ز آنجا اعانت ا ، که افرازم  کوهها برمی  سوی  خود را به چشمان121    
 تو   پای  که او نخواهد گذاشت3 . را آفرید  و زمین  آسمان ، که  استخداوند   از جانب  من اعانت2

  خوابد و به نمی ،  است  اسرائیل  حافظ  او که اینک4 . نخواهد خوابید  توست  حافظ  کهاو.  خورد لغزش
  .رود  نمی خواب
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 تو   در روز به آفتاب6 .  تو است  سایه  راستت  دست  بهخداوند. باشد  تو می  حافظخداوند5   
 تو را  او جان. دارد  می  نگاه تو را از هر بدیخداوند 7 .  در شب  ماهتاب هد رسانید و نه نخوا اذیت
  .باد و تا ابداآل ن، از اآل  خواهد داشت  نگاه را  و دخولت  خروجخداوند8.  خواهد کرد حفظ

  
  

   از داود سرود درجات

  پایهای2» .  برویمخداوند خانه  به«: گفتند  می  من  به  چون شدم  می شادمان122    

   شهری  مثل ای  بنا شده  که  اورشلیم ای3 !  اورشلیم  تو، ای های  دروازه  اندرون ما خواهد ایستاد، به
   باشد برای ، تا شهادت  یاه  اسباط روند، یعنی  باال می  بدانجا اسباط که4  باشد،  پیوسته با هم تماما  که

  ، یعنی  است  بر پا شده  داوری  در آنجا کرسیهای زیرا که5 . بخوانند  را تسبیح  یهوه ا نام و ت اسرائیل
  . داود  خاندان کرسیهای

   حال دارند، خجسته  می  تو را دوست  که  آنانی. کنید  مسألت  اورشلیم  سالمتی برای6   
   و یاران  خاطر برادران به8 . تو  در قصرهای  باشد، و رفاهیت تو های  در باره سالمتـی7 .خواهند شـد

  . طلبید  تو را خواهم  ما، سعادت  خدای  یهوه  خاطرخانه به9 . بر تو باد  سالمتی  که گویم می،  خویش
  
  

   سرود درجات

   بر آسمانها جلوس ه ک ، ای افرازم  خود را برمی  تو چشمان  سوی به123    

   خاتون  سوی  به  کنیزی  چشمان  خود، و مثل  آقایان  سوی  به  غالمان  چشمان  مثل اینک2 ! ای فرموده
ما  بر خداوند  ای3.  بفرماید  تا بر ما کرم  ماست  خدای  یهوه  سوی  ما به  چشمان ، همچنان خویش
، از   است  ما پر شده  بسیار جان چه4 . ایم  پر شده  بسیار از اهانت ه فرما زیرا چ  فرما، بر ما کرم کرم

  .  متکبران  و اهانت  مستریحان یاستهزا
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   از داود سرود درجات

بود،   با ما نمیخداونداگر 2  بگوید؛ ن اآل بود، اسرائیل  با ما نمیخداونداگر 124    

   ایشان خشم  بردند، چون  فرو می  ما را زنده  هر آینه آنگاه3 نمودند،   با ما مقاومت میان آد که وقتی
 پر   آبهای آنگاه5.  گذشت  ما می د و نهرها بر جانکر  می  آبها ما را غرق آنگاه4 . بود بر ما افروخته
  . گذشت  ما می زور، از جان

 از   مرغ  ما مثل جان7 .  نساخت  ایشان ندانهای د  برای ما را شکار  کهخداوند باد  متبارک6   
  ، که  است  یهوه  نام  ما به اعانت8 .  یافتیم  شد و ما خالصی  گسسته دام.  شد  خالص  صیادان دام

  . را آفرید  و زمین آسمان
  
  

   سرود درجات

د خور  نمی  جنبش اند که  صهیون  کوه  دارند، مثل  توکلخداوند بر   که آنانی125    

 و  ن خود، از اآل  گرداگرد قومخداوند؛ و   است کوهها گرداگرد اورشلیم2 .باد تا ابداآل و پایدار است
  ، مبادا عادالن  قرار نخواهد گرفت  عادالن  بر نصیب  شریران  عصای زیرا که3 . باد استتا ابداآل

   دل  راست  که  آنانی رما و به ف  احسان  صالحان  بهخداوند  ای4 . دراز کنند  گناه  خود را به ستد
   رهبری  را با بدکاران  ایشانخداوندباشند،   می  خود مایل  کج  راههای  به  که و اما آنانی5 .باشند می

  . باد  بر اسرائیل سالمتی.  نمودخواهد
  
  

   سرود درجات

.   شدیم  بینندگان  خواب  را باز آورد، مثل  صهیون  اسیرانخداوند  چون126    
 با خداوند « ها گفتند که  امت  در میان آنگاه.   ما از ترنم  پر شد و زبان  ما از خنده  دهان آنگاه2
  ».  است  کرده  عظیم  کارهای شانای
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خداوند   ای4.   هستیم  از آنها شادمان  که ت اس  کرده  عظیم  ما کارهای  برایخداوند3   
 . درو خواهند نمود ارند، با ترنمک  با اشکها می  که آنانی5 .  نهرها در جنوب ا باز آور، مثل ما ر اسیران

  و  خواهد برگشت  با ترنم برد، هر آینه  می  زراعت  برای رود و تخم  می  بیرون  با گریه آنکه6
  . را خواهد آورد  خویش های بافه

  
  

   از سلیمان سرود درجات

اگر  . کشند  می فایده  بی  زحمت  را بنا نکند، بنایانش  خانهخداونداگر 127     

 زود   شما صبح  که  است فایده بی2 .کنند  می  پاسبانی فایده  بی ان نکند، پاسبان  شهر را پاسبانیخداوند
   را خواب  خویش حبوبان م همچنان. خورید  را می  مشقت خوابید و نان  دیر می خیزید و شب برمی
  مثل4 .  از اوست ، اجرتی  رحم  و ثمرهباشند میند خداو   از جانب  پسران میراث اینک3 .بخشد می

 خود را   ترکش  که  کسی خوشابحال5.   جوانی  هستند پسران ، همچنان مرد زور آور تیرها در دست
  . خواهند راند  سخن ، در دروازه  با دشمنان  نخواهند شد بلکه خجل.   است  پر کرده از ایشان

  
  

   سرود درجات

 .باشد  می  او سالک های  بر طریقترسد و  میخداوند از  ر که ه خوشابحال128    
 مو   تو مثل زن3.  با تو خواهد بود  تو و سعادت خوشابحال.  خورد  خود را خواهی  دستهای عمل2

  اینک4 . تو ، گرداگرد سفره  زیتون  نهالهای  مثل  تو خواهد بود و پسرانت  خانه  اطراف بارآور به
 خواهد  برکت   تو را از صهیونخداوند5 .ترسد میخداوند  از   که واهد بود کسی خ  مبارک همچنین

.  دید  خود را خواهی پسران پسران6.  دید  را خواهی  اورشلیم سعادت  عمرت   ایام داد، و در تمام
  . باد  بر اسرائیل سالمتی
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   سرود درجات

 بسیار  چه2:  بگویند ن اآل ئیلاسرا.  رسانیدند  مرا اذیت  بسیار از طفولیتم چه129    

 شیار   من  بر پشت شیار کنندگان3 . نیامدند  غالب  بر من لیکن. ند رسانید  مرا اذیت از طفولیتم
  . خود را دراز نمودند کردند، و شیارهای

   شوند همه  و برگردانیده خجل5 .  را گسیخت  شریران  و بندهای ت اس عادلخداوند اما 4   
 را   آن  که  از آن  پیش بامها باشند، که  بر پشت  گیاه مثل6.  دارند  نفرت ز صهیون ا  که نیکسا

و 8 .خود را   بند آغوش  دسته کند و نه  پر نمی  خود را از آن  دست  درونده که7. خشکد بچینند می
  . مخوانی  می  مبارکخداوند   نام شما را به. بر شما بادخداوند   گویند برکت  نمی راهگذران

  
  

  سرود درجات

آواز مرا بشنو و !  خداوند ای2 . برآوردم از عمقها نزد تو فریادخداوند   ای130    

   ای ، کیست  نظر آوری  را به ، اگر گناهان  یاه ای3.  شود  ملتفت  من  آواز تضرع  تو به گوشهای
.  هستمخداوند منتظر 5. د تا از تو بترسن  نزد توست رت مغف لیکن4  حضور تو بایستد؟  به خداوند که

   از منتظران ، زیاده  استخداوند منتظر   من جان6.   او امیدوارم  کالم  و به  منتظر است  من جان
 نزد   رحمت  امیدوار باشند زیرا کهخداوند   برای اسرائیل7 .  صبح  از منتظران  زیاده ؛ بلی صبح

  .  وی  گناهان  خواهد داد، از جمیع  را فدیه اسرائیلو او 8 .  فراوان  نجات  و نزد اوست است خداوند 
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   از داود سرود درجات

   را به  و خویشتن  برافراشته  چشمانم  و نه  متکبر نیست  من دلخداوند،   ای131    

 خود را   جان بلکه2 .  بعید است  من  از عقل  که ایی کاره  به ، و نه  نساختم  مشغول  بزرگ کارهای
  ثل بود، م  در من جانم. ، نزد مادر خود  شده  از شیر باز داشته ای  بچه ، مثل  ساختم  و ساکت مآرا
  .باد و تا ابداآل نامیدوار باشند، از اآل دخداون  بر رائیلاس3 .  شده  از شیر بازداشته بچه

  
  

  سرود درجات

   برای چگونه2 . او را مذلتهای   یاد آور، همه  داود به  برایخداوند  ای132    

   خود هرگز داخل  خانه  خیمه  به که3  نذر نمود  یعقوب  قادر مطلق رای خورد و ب  قسمخداوند
   و نه داد  خود نخواهم  چشمان  به خواب4  آمد،  خود برنخواهم ستر تختخواب شد، و بر ب نخواهم
.   یعقوب  قادر مطلق  برای ی و مسکن پیدا کنمخداوند    برای تا مکانی5 ،  خویش  مژگان  به پینکی

   او داخل های  مسکن به7 .  یافتیم  یعاریم  را در صحرای  و آن  شنیدیم  را در افراته  ذکر آن اینک6
   قوت خیز و بیا، تو و تابوت خود بر  آرامگاه  بهخداوند  ای8 .  نماییم  پرستش  وی نزد قدمگاه و  شویم

  د، روی خود داو  خاطر بنده به10 . نمایند  ترنم شوند و مقدسانت   ملبس  عدالت کاهنان تو به9 .تو
   که  برنخواهد گشت  خورد و از آن  قسم  راستـی  داود به برایخداوند 11 .  خود را برمگردان مسیح

   دارند و شهاداتم  تـو عهد مـرا نگاه اگر پسران12 .  گذاشت  تو خواهم  تـو بر تخت  صلب از ثمـره«
  ».  ابد خواهند نشست  تو تا به  نیز بر کرسی  ایشان ، پسران آموزم  می  بدیشان را که

.   فرموده  مرغوب  خویش  مسکن  را برای  و آن  است  را برگزیده صهیونخداوند   زیرا که13   
   آن ذوقهآ15 .  دارم  رغبت زیرا در این بود   خواهم اینجا ساکن. باد تا ابداآل  من  آرامگاه  است این«14

   نجات  را به و کاهنانش16،   ساخت  سیر خواهم  نان  را به  داد و فقیرانش  خواهم  برکت را هرآینه
   داود را خواهم در آنجا شاخ17 . خواهند نمود  ترنم  هرآینه انش و مقدس  ساخت  خواهم ملبس

   خواهم  ملبس  خجالت او را به  دشمنان18 .  ساخت  خواهم ماده خود آ  مسیح  برای رویانید و چراغی
  ». خواهد آورد  شکوفه  او بر وی  و تاج ساخت
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   از داود سرود درجات

   ساکن  با هم  یکدلی  به  برادران  که  دلپسند است  و چه  خوش  چه اینک133    

   دامن  به  که  هارون  ریش  به آید، یعنی  فرود می  ریش  به  که  روغن نیکو بر سر است مثل2 .شوند
 در  زیرا که. آید  فرود می  صهیون  بر کوههای  که  است  حرمون  شبنم و مثل3 .آید  فرود می ردایش

  .باد را تا ابداآل  حیات  یعنی  است  خود را فرموده  برکتخداوندآنجا 
  
  

  سرود درجات

  در  شبانگاه  کهخداوند   بندگان  جمیع  خوانید، ای را متبارکخداوند   هان134    

.  خوانید را متبارکخداوند  برافرازید، و   قدس  خود را به دستهای2 !ایستید میخداوند   خانه
  . خواهد داد  برکت و را از صهیون را آفرید، ت  و زمین  آسمان کهخداوند 3
  
  

 ! بخوانید  تسبیحخداوند   بندگان ای!  بخوانید  را تسبیحخداوند  ، نام هللویاه135    
نیکو خداوند ، زیرا  هللویاه3.  ما  خدای  خانه های ایستید، در صحن میخداوند   ر خانه د  شما که ای2

 خود برگزید، و   را برای یعقوبخداوند    زیرا که4 .  دلپسند است ا بسرایید زیرا که او ر نام!  است
 ما برتر ند و خداو  است بزرگخداوند    که دانم زیرا می5 .  ملک خاص خویش  جهت  را به ئیلاسرا
  .  خدایان  از جمیع است

. ها  لجه  و در دریا و در همه  و در زمین  را کرد، در آسمان  آن خواستخداوند   هر آنچه6   
   خویش  مخزنهایسازد و بادها را از  می  باران آورد و برقها را برای  برمی  زمین ابرها را از اقصای7

 را   و معجزات آیات9 .  از بهایم  هم  از انسان ، هم ر را کشت مص زادگان  نخست که8 .آورد  می بیرون
ا زد و  بسیار ر های  امت که10 .  وی  بندگان  و بر جمیع  فرعون مصر فرستاد، بر  تو ای در وسط
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 . را  کنعان  ممالک  و جمیع اشان ب  پادشاه  و عوج  اموریان  پادشاه سیحون11 .  را کشت  عظیم پادشاهان
  .  خود اسرائیل  قوم  میراث  به  داد، یعنی  میراث  را به  ایشان نو زمی12

زیرا 14.   طبقات  تا جمیع  توست یادگاری ،خداوند  باد؛ و ای تا ابداآل  توست نام ،خداوند  ای13   
ها   امت بتهای15.  خواهد فرمود  شفقت  خویش  خواهد نمود و بر بندگان  خود را داوری  قومخداوند
 دارند و  انگویند؛ چشم  نمی دهنها دارند و سخن16.   انسان  دستهای باشند، عمل می  نقرهطال و 

 آنها  سازندگان18 .  نیست  نفس  هیچ  ایشان ر دهان د شنوند بلکه گوشها دارند و نمی17 بینند؛ نمی
.  خوانید ا متبارک رخداوند،   اسرائیل  خاندان ای19 . دارد  بر آنها توکل شند و هرکهبا  آنها می مثل
  ای.  خوانید  را متبارکخداوند،   الوی  خاندان ای20 . خوانید  را متبارکخداوند،   هارون  خاندان ای

   اورشلیم در  باد، که  متبارک از صهیونخداوند 21.  خوانید  را متبارکخداوند، خداوند  ترسندگان
  . هللویاه.   است ساکن

  
  

.  باد است او تا ابداآل  و رحمت  است نیکو زیرا که ، را حمد گوییدخداوند136    
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  را حمد گویید، زیرا که  خدایان خدای2
  . باد است او تا ابداآل  رحمت زیرا که  را حمد گویید، رب االرباب3 
   . استباد او تا ابداآل  رحمت کند، زیرا که  می  عظیم  عجیب  تنها کارهای او را که4 
   .باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که آفرید،  حکمت  آسمانها را به کهاو را 5 
   .باد است او تا ابداآل  رحمت  را بر آبها گسترانید، زیرا که  زمین  کهاو را6
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که، آفرید زرگ ب  نیرهای او را که7 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا کهز، رو  سلطنت  را برای آفتاب8 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که،  شب  سلطنت  را برای و ستارگان  ماه9 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیــرا که زد، زادگانـش  مصـر را در نخست که10 
  . باد استتا ابداآل او   رحمت  زیرا که آورد،  بیرون  ایشان را از میان  و اسرائیل11 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که دراز،  قوی و بازوی با دست12 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که کرد،  تقسیم  دو بهره  را به زم بحر قل او را که13 
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  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیـرا کـه گذرانیـد،  آن  را از میــان ـلو اسرائیـ14 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت ، زیرا که ت انداخ  و لشکـر او را در بحـرقلـزم و فرعون15 
  . باد استابداآل او تا  رحمت  نمود، زیرا که  را در صحرا رهبری  خویش  قوم او را که16 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت زیرا که  را زد،  بزرگ  پادشاهان و را کها17 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که،  نامور را کشت انو پادشاه18 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که را،  اموریان  پادشاه سیحون19 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیـرا که را، شـان با  پادشـاه و عوج20 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که داد،  ارثیت  را به  ایشان زمینو 21 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که،  اسرائیل  خویش  بنده  ارثیت ه ب یعنی22 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که یاد آورد،  ما به ما را در مذلتو 23 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که داد،  ما رهایی  مارا از دشمنانو24 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا کهدهد،  می روزی بشر را   همه که25 
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیـرا که آسمانهـا را حمـد گوییـد، خـدای26 
  
  

 یاد   را به  صهیون چون،   نیز کردیم  و گریه  آنجا نشستیم  بابل نزد نهرهای137    

   ما را به  که زیرا آنانی3 . آنها بود  در میان ه بید ک تان بر درخ  خود را آویختیم بربطهای2 . آوردیم
   بودند، شادمانی  کرده  ما را تاراج  که  بودند، در آنجا از ما سرود خواستند؛ و آنانی  برده اسیری

  ». بسرایید ما  را برای  صهیون  از سرودهای یکی « که) خواستند(
  ؟  بخوانیم  بیگانه  را، در زمینخداوند سرود  چگونه4   
  اگر تو را به6 . کند  فراموش  من  راست  دست اه، آنگ  کنم  فراموش  اورشلیم اگر تو را ای5   

  ای7 .  ندهم  خود ترجیح  شادمانی همه را بر   بچسبد، اگر اورشلیم  کامم  به  زبانم ، آنگاه یاد نیاورم
   منهدم ازید، تا بنیادش س منهدم«:  گفتند  یاد آور، که  به ادوم  بنی  را برای ، روز اورشلیمخداوند
  »!سازید
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 ما جزا   تو به نکه تو جزا دهد چنا  به  آنکه  شد، خوشابحال  خواهی  خراب  که  دختر بابل ای8   
  .ها بزند صخره   را به  تو را بگیرد و ایشان  اطفال  آنکه خوشابحال9 ! دادی

  
  

  مزمور داود

 تو را حمد   خدایان حضور به.   گفت اهم خود حمد خو  تمامی دل تو را به138    

   سبب ، به  گفت  تو را حمد خواهم  کرد و نام  خواهم  تو عبادت  قدس  هیکل  سوی به2 .  گفت خواهم
 تو را   که در روزی3.  ای  نموده خود تمجید  اسم  را بر تمام  خویش زیرا کالم.  و راستی تو رحمت
  .  ساختی  شجاع  در جانم  با قوتراو م.   فرمودی  مرا اجابت خواندم
 . تو را بشنوند  دهان  کالم ، چون  تو را حمد خواهند گفت  جهان  پادشاهان ، تمامخداوند  ای4   

  متعالخداوند   زیراکه6.   است  عظیمخداوند   جالل  را خواهند سرایید، زیرا کهخداوند  های و طریق5
   راه  تنگی  در میان اگر چه7. شناسد  را از دور می و اما متکبران. کند  نظر می  بر فروتنان ، لیکن است
 مرا   راستت  و دست کنی  دراز می  دشمنانم  خود را بر خشم دست.  کرد  خواهی ، مرا زنده روم می

  . خواهد داد نجات
  رهایکا.  باد است تو تا ابداآل ، رحمتخداوند  ای.  خواهد رسانید  کمال  کار مرا بهخداوند8   
  . منما  را ترک  خویش دست

  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 و  دانی  مرا می  و برخاستن تو نشستن2 . ای  و شناخته  مرا آزمودهخداوند  ای139    

 . ای  مرا دانسته های  طریق  همه و ای  کرده  مرا تفتیش  و خوابگاه راه3 . ای ور فهمیده مرا از د فکرهای
 و از  از عقب5.  ای  را تماما دانسته  آنخداوند   تو ای ، جز اینکه  نیست  من  بر زبان سخنی  زیرا که4

   عجیب  زیاده  برایم  معرفت  گونه این6.  ای  نهاده  را بر من  خویش ست و د ای  کرده  مرا احاطه پیش
  . رسید توانم  نمی  بدان  که استو بلند .  است
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، تو آنجا   صعود کنم  آسمان اگر به8 ؟  و از حضور تو کجا بگریزم؟ روم تو کجا ب از روح7   
 و در   سحر را بگیرم اگر بالهای9 !  تو آنجا هستی  اینک  بگسترانم بستر و اگر در هاویه!  هستی

 تو مرا   راست  خواهد نمود و دست  تو مرا رهبری در آنجا نیز دست10،   شوم  دریا ساکن صایاق
  . خواهد گرفت

   روشنایی  گرداگرد من  شب  در حال که» . مرا خواهد پوشانید یقینا تاریکی«:  و گفتم11   
   یکی  و روشنایی اریکی و ت  است  روز روشن  مثل  و شب  نیست  نیز نزد تو تاریک تاریکی12 .یدگرد
  را حمد خواهمتو 14.   بستی  نقش  مادرم مرا در رحم؛   هستی  مالک  من  تو بر دل زیرا که13 . است
 را   این  من  جان و  است  تو عجیب کارهای.  ام  شده  ساخته  و عجیب  طور مهیب  به  زیرا که گفت

   زمین  اسفل و در شدم  می  ساخته  در نهان  که  نبود وقتی  از تو پنهان استخوانهایم15 .داند نیکو می
،   شده  نوشته  من  اعضای  و در دفتر تو همه  است  مرا دیده  تو جنین چشمان16 . گشتم  می نقشبندی

  .  از آنها وجود نداشت  یکی  که شد، وقتی  می  ساخته  که در روزهایی
اگر 18 !  است  عظیم  آنها چه  و جمله  است  قدر گرامی  چه  تو نزد من  خدا، فکرهای ای17   

  یقینا ای19 .  هنوز نزد تو حاضر هستم شوم می بیدار  که وقتی.   است  زیاده ، از ریگ آنها را بشمارم
 مکرآمیز  زیرا سخنان20 . دور شوید  ریز از من  خون دمان مر  ای پس.   کشت  را خواهی خدا شریران

 از  دارم  نمی  آیا نفرتخداوند  ای21 .برند  می  باطل  تو را به  نام گویند و دشمنانت  تو می درباره
   تام  نفرت  را به ایشان22 ؟ شمارم  نمی  تو را مکروه الفاند، و آیا مخدارن  می  تو را نفرت  که آنانی
  . شمارم  می  خویشتن  را دشمنان ایشان.  دارم  می نفرت

   که و ببین24،   مرا بدان را بیازما و فکرهایم.   مرا بشناس  و دل  کن  خدا مرا تفتیش ای23   
  . فرما  هدایت  جاودانی  طریق بهو مرا !   فساد است  راه آیا در من

  
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

!  فرما  مرا محفوظ  و از مرد ظالم  ده ، مرا از مرد شریر رهاییخداوند  ای140    
  دندانهای3. شوند  می  جمع  جنگ  روز برای کنند و تمامی  تفکر می  خود در شرارت  در دلهای که2

   مرا از دستخداوند  ای4 . ، ساله  است  ایشان  زیر لب عیهر افکنند و ز  مار تیز می خود را مثل
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  متکبران5.  مرا بلغزانند کنند تا پایهای  تدبیر می  فرما که  مرا محافظت  دار، از مرد ظالم شریر نگاه
 .  سالهاند،  نهاده  من دها برای، و کمن  گسترده  سر راه  به  و دام  کرده  و ریسمانها پنهان  تله  من برای

   خداوند که  یهوه ای7 »! مرا بشنو ، آواز تضرعخداوند  ای.   هستی  من تو خدای«:   گفتمخداوند  به6
 شریر را  ، آرزوهایخداوند  ای8.  ای  پوشانیده  مرا در روز جنگ، تو سر  هستی  من  نجات قوت

  و اما سرهای9 .  شوند، ساله شته مبادا سرافرا  مرسان  انجام  را به  برمیاور و تدابیر ایشان برایش
 را   سوزنده اخگرهای10. ، آنها را خواهد پوشانید  ایشان کنند، شرارت لبهای  می  مرا احاطه  که آنانی

 دیگر نخواهند  رفیها که و در ژ  خواهند انداخت  را در آتش ، ایشان  خواهند ریخت بر ایشان
د خواهد کرد تا او را  صی  را شرارت مرد ظالم. د شد پایدار نخواه مرد بدگو در زمین11 . برخاست
 .ا خواهد نمود ر  مسکینان  فقیر را خواهد کرد و داوری دادرسی دخداون   که دانم می12 . کند هالک

  . خواهند شد  حضور تو ساکن  به ن و راستا  تو را حمد خواهند گفت  نام  عادالن هر آینه13
  
  

  مزمور داود

 آواز مرا   تو را بخوانم نو چو!   بشتاب نزد من.  خوانم و را می تخداوند  ای141    

  ای3 .  شام  هدیه ، مثل  دستهایم شتن شود، و برافرا  بخور آراسته  حضور تو مثل  به  من دعای2 !بشنو
 تا   مگردان  بد مایل  عمل  مرا به دل4 . دار  را نگاه فرما و در لبهایم   نگاهبانی  من بر دهان ،خداوند
 مرا بزند  مرد عادل5 .  نخورم  لذیذ ایشان  از چیزهایو.   بدکار نشوم  با مردان  زشت  اعمال مرتکب
 را ابا نخواهد   آن و سر من!  سر خواهد بود  برای  نماید و روغن  خواهد بود، و مرا تأدیب و لطف

ها   از سر صخره  ایشان  داوران ونچ6 . خواهد بود  دایم  من  نیز دعای  ایشان  در بدیهای نمود زیرا که
 را   زمین  که  کسی مثل7 .  است  شیرین اهند شنید زیرا که مرا خو  سخنان  شوند، آنگاه انداخته
 خداوند،   یهوه  ای زیرا که8 .شود  می ما بر سر قبرها پراکنده   و شیار بکند، استخوانهای فالحت
   من  برای  که مرا از دامی9 ! منما  مرا تلف  جان پس.  رم دا و بر تو توکل.   توست  بسوی  من چشمان
 در   بسالمتی  خود بیفتند و من  دامهای  به شریران10.   گناهکاران  دار و از کمندهای اند نگاه نهاده
  . بگذرم
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   بود  در مغاره  داود و دعا وقتیکه قصیده

  تضرع خداوندواز خود نزد  آ به.  آورم  فریاد برمیخداوند آواز خود نزد  به142    

  وقتی3 . کرد اهم خو  خود را نزد او بیان های تنگی.   ریخت  خود را در حضور او خواهم ناله2 . نمایم می
   برای دام  روم  می  که در راهی.  ای  مرا دانسته  تو طریقت پس. شود  می  مدهوش  در من  من  روح که
   من ملجا برای.  مرا بشناسد  که  نیست  کسی  که  بنگر و ببین  راست  طرف به4 .اند  کرده  پنهان من

 تو   که  و گفتم  فریاد کردمخداوند  نزد تو ای5 .د باش  من  در فکر جان  که  نیست کسی. نابود شد
مرا از !   بسیار ذلیلم  زیرا که  کن  توجه  من  ناله به6 .  هستی  زندگان  در زمین  من ملجا و حصه

.  حمد گویم  تو را  درآور تا نام  مرا از زندان جان7 . زورآورترند  از من ، زیرا که ن برها گانمجفاکنند
  . ای  نموده  احسان  من  به ا که خواهند آمد زیر  گرداگرد من عادالن

  
  

  مزمور داود

  و عدالت  در امانت!   بده  گوش  من  تضرع  مرا بشنو و به  دعایخداوند  ای143    

 حضور تو   به  که  نیست ای زیرا زنده.  برمیا  محاکمه  خود به و بر بنده2 ! فرما را اجابت م خویش
 و مرا   است  کوبیده  زمین  مرا به ، حیات  جفا کرده  من  بر جان  دشمن زیرا که3 . شود ده شمر عادل

،   شده  مدهوش  در من  من  روح پس4 . باشند  مرده  مدتی  که  آنانی ، مثل  گردانیده  ساکن در ظلمت
  .  است  متحیر گردیده در اندرونم  و دلم

   تو تأمل  دست ، در کارهای  تو تفکر نموده  اعمال در همه.  آورم  یاد می  را به  قدیم ایام5   
 . ، ساله  تو است ، تشنه مین خشک مثل ز  من جان.  کنم  تو دراز می  خود را بسوی دستهای6.  کنم می

،   مپوشان  خود را از من روی.   است  شده  کاهیده  من  فرما زیرا روح  مرا اجابت ، بزودیندخداو  ای7
 بر تو   زیرا که  بشنوان  من  خود را به  رحمت بامدادان8 .  بشوم  هاویه  به  فروروندگان مبادا مثل

  . افرازم را برمی خود  زد تو جان، مرا بیاموز زیرا ن  بروم  برآن  را که طریقی.   دارم توکل
 تو را   تا اراده  ده مرا تعلیم10 . ام  برده  نزد تو پناه زیرا که   برهان  مرا از دشمنانمخداوند  ای9   

 خاطر  به11 . بنماید  هموار هدایت ا در زمین تو مر  مهربان روح.   تو هستی  من  زیرا خدای بجا آورم
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 خاطر  و به12 ؛  برهان  مرا از تنگی  جان خویش  طر عدالت خا  ساز؛ به  مرا زندهخداوند خود ای  نام
 تو   بنده  من  زیرا که  کن  مرا هالک  جان  مخالفان و همه.  ساز  را منقطع  خود، دشمنانم رحمت
  . هستم

  
  

  مزمور داود

 و   جنگ  مرا به  دستهای  باد؛ که ، متبارک  است  من  صخره  کهخداوند144    

 و   من  و رهاننده  بلند من  و قلعه  من  و ملجای  اوست  من رحمت2 ! داد  تعلیم  حرب  مرا به شتهایانگ
  ، آدمیخداوند   ای3. دارد  می  من مرا در زیر اطاعت   قوم ، که  دارم  بر او توکل  و آنکه سپر من
 و   است  نفسی  مثل انسان4 ؟  بیاوری  حساب  او را به  که ن؟ و پسر انسا  او را بشناسی  که چیست

  .گذرد  می  که  است ای  سایه مثل  روزهایش
 . تا دود شوند  کن  کوهها را لمسو. ، فرود بیا  ساخته  خود را خم آسمانهایخداوند   ای5   

  دست7 .نما   و آنها را منهزم  خود را بفرست تیرهای.  ساز ، آنها را پراکنده رعد را جهنده ساخته6
   اجنبی  پسران  از دست ، یعنی ه د  بسیار خالصی ، از آبهای ، و مرا رهانیده  بفرست خود را از اعلی

 خدا، تو را  ای9 .  است ، دست دروغ  ایشان  راست گوید، و دست  می  سخن  باطل  به  ایشان  دهان که8
   را نجات  پادشاهان که10 . نمود  خواهم  تار، تو را ترنم  ده  ذات با بربط.  سرایم  می  تازه سرودی

  . رهانی  می ود را از شمشیر مهلک خود دا ، و بنده بخشی می
گوید و   می  سخن  باطل  به  ایشان  دهان ، که  ده  و خالصی  برهان  اجنبیان مرا از دست11   
.  نهالها باشند ، مثل  ما در جوانی خود نمو کرده تا پسران12 .  است  دروغ  دست  ایشان  راست دست

   انواع ، به  ما پر شده و انبارهای13 . قصر  مثال  به  شده  تراشیده ه زاوی  سنگهای  ما مثل و دختران
 ما باربردار  و گاوان14 . ما بزایند و کرورها در صحراهای ما هزارها  های و گله.  شوند  ریزان نعمت

   ایشان  نصیب  که  قومی خوشابحال15 . ما نباشد های  در کوچه ای ناله و   و خروج  رخنه شوند و هیچ
  .  است  ایشان  خدای  یهوه  که  قوم  آن خوشابحال.   است این
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   داود تسبیح

   را متبارک تو  و نام خوانم  می ، تو را متعال  پادشاه ، ای  من  خدای ای145    

. بادابداآل  تا گویم  تو را حمد می م، و نا خوانم  می  روز تو را متبارک تمامی2 !باد، تا ابداآل گویم می
   اعمال  تا طبقه طبقه4.  کرد  نتوان  او را تفتیش ت، و عظم  ممدوح نهایت  و بی  است  عظیمخداوند3

 تو و در   کبریایی در مجد جلیل5 . خواهند نمود  تو را بیان  عظیم خوانند و کارهای  می تو را تسبیح
  و من.   خواهند گفت  مهیب تو سخن رهایدر قوت کا6 . نمود  تو تفکر خواهم  عجیب هایکار

 تو  و عدالت.  خواهند کرد  تو را حکایت  احسان  کثرت و یادگاری7 . نمود  خواهم  تو را بیان عظمت
   همگان  برایخداوند9.   و کثیراالحسان  و دیر غضب  است  و رحیم  کریمخداوند8 .را خواهند سرایید

 تو، تو را حمد   کارهای جمیعخداوند    ای10 .  است  وی  اعمال ه بر هم  وی یها ، و رحمت نیکو است
 گویند و  می  تو سخن  ملکوت  جالل درباره11. خوانند  می  تو، تو را متبارک و مقدسان. گویند می

ند و کبریایی مجید  ده  تعلیم آدم  بنی  تو را به  عظیم تا کارهای12 .کنند  می  تو را حکایت توانایی
 . دورها  تا تمام  تو باقی  دهرها و سلطنت  تا جمیع  است  تو، ملکوتی ملکوت13 .تو را  ملکوت

 منتظر تو   همگان چشمان15 .خیزاند  را برمی شدگان کند و خم  را تأیید می  افتادگان جمیعخداوند 14
  همه  زوی و آر کنی  را باز می  خویش دست16.  دهی  می  را در موسمش  ایشان باشد و تو طعام می

   اعمال  در کل ود و رحیم خ های  طریق  در جمیع  است عادلخداوند 17.  نمایی  را سیر می زندگان
. خوانند  می  راستی  او را به که  آنانی خوانند، به  او را می که  آنانی  به  است  نزدیکخداوند18 . خویش

. دهد  می  را نجات ، ایشان ا شنیده ر  ایشان آورد و تضرع  خود را بجا می  ترسندگان آرزوی19
   من دهان21 .  خواهد ساخت  را هالک  شریران دارد و همه  می  خود را نگاه  محبان  همهخداوند20

  .باد بخوانند تا ابداآل  او را متبارک  قدوس  بشر نام  و همه  را خواهد گفتخداوند  تسبیح
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 را خداوند ،  هستم تا زنده2 !  بخوان سبیح را تخداوند   من  جان ای!  هللویاه146    

 مکنید و  بر رؤسا توکل3 . سرایید  خود را خواهم ، خدای م وجود دار  که مادامی.   گفت حمد خواهم
گردد و در   خود برمی  خاک رود و او به  می  او بیرون روح4.   نیست  نزد او اعانتی  که  آدم  بر ابن نه
  .شود  می نابود  روز فکرهایش مانه

باشد،   می  وی  خدای  امید او بر یهوه ، که  مددکار اوست  یعقوب  خدای  آنکه خوشابحال5   
باد؛  دارد تا ابداآل  را نگاه  راستی ؛ که  در آنهاست  را که  را آفرید و دریا و آنچه  و زمین  آسمان که6
. سازد  را آزاد می اسیران خداوند .بخشد  می  را نان ند؛ و گرسنگانک  می  را دادرسی  مظلومان که7
 را  عادالن خداوند .افرازد  را برمی  شدگان خمخداوند . کند  را باز می  کوران  چشمانخداوند8

  لیکن. نماید  را پایدار می  زنان  و بیوه کند و یتیمان  می  را محافظت غریبانخداوند 9 .دارد  می دوست
،   صهیون  تو ای باد و خدای خواهد کرد تا ابداآل سلطنتاوند خد10 .سازد  می  را کج  شریران طریق

  ! هللویاه.  نسال بعد نسل
  
  

   خواندن  و تسبیحپسند،  و دل  نیکو است  ما را سراییدن ، زیرا خدای هللویاه147    

  شکسته3. نماید  می  را جمع  اسرائیل کند و پراکندگان  را بنا می  اورشلیمخداوند2 !  است شایسته
 آنها را  میعشمارد و ج  را می عدد ستارگان4 .بندد  را می ایشان  های دهد و جراحت  را شفا می دالن
خداوند 6.   غیرمتناهی  وی  و حکمت  او عظیم  و قوت  است خداوند ما بزرگ5 .خواند  می  نام به

 ما را  خدای. تشکر بسرایید را با خداوند7. اندازد  می  زمین  را به افرازد و شریران  را برمی مسکینان
 و نماید  مهیا می  زمین  را برای پوشاند و باران  آسمانها را با ابرها می که8 . سرود بخوانید بطبا بر
 .خوانند  او را می  را که  غراب های دهد و بچه  می  را آذوقه  بهایم که9 .رویاند  را بر کوهها می گیاه

 از خداوند  رضامندی11 .دباش  نمی  راضی  انسان ساقهای ندارد، و از   رغبت  اسب در قوت10
  . امیدوارند  وی  رحمت  به که  و از آنانی  است  وی ترسندگان

  زیرا که13 . خود را حمد بگو ، خدای  صهیون ای.   بخوان  را تسبیحخداوند،   اورشلیم ای12   
.   است  فرموده  مبارک ا در اندرونت ر  و فرزندانت  کرده  را مستحکم هایت  دروازه  بندهای پشت
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   خود را بر زمین  کالم که15 .گرداند  سیر می  مغز گندمدهد و تو را از  می  حدود تو را سالمتی که14
 را  و ژالهباراند،   می  پشم  را مثل  برف که16 .دود تر می  تمام  هر چه  زودی ه او ب  و قول  است فرستاده

 او   سرمای  پیش ه ک اندازد؛ و کیست ها می  خود را در قطعه  تگرگ که17 .پاشد  خاکستر می مثل
   آبها جاری وزاند، پس ی را م باد خویش. گدازد فرستد و آنها را می  خود را می کالم18 تواند ایستاد؟

  با هیچ20 .  اسرائیل  را به  خویش اوریهای و د ، و فرایض  کرده  بیان  یعقوب  خود را به کالم19 .شود می
  ! هللویاه. اند  او را ندانسته ی و داوریها  است  نکرده  چنین امتی

  
  

   او را تسبیح  علیین یدر اعل!  بخوانید  تسبیح را از آسمانخداوند !  هللویاه148    

  ای3 .بخوانید   او او را تسبیح  لشکرهای  همه ای.  بخوانید  او را تسبیح  فرشتگانش  همه ای2 !بخوانید
 او  االفالک  فلک ای4.  بخوانید  نور او را تسبیح گان ستار  همه ای.  بخوانید  او را تسبیح  و ماه تابآف

 او امر   بخوانند زیرا که  را تسبیحخداوند  نام5 . آسمانهایید  فوق  که  آبهایی ی بخوانید، و ا را تسبیح
  . در نگذرند  از آن  قرار داد که باد و قانونیو آنها را پایدار نمود تا ابداآل6 . شدند  آفریده فرمود پس

 و   وبرف  و تگرگ  آتش ای8 .ها  لجه  و جمیع  نهنگان ید، ای بخوان  تسبیح  را از زمینخداوند7   
  دار و همه  میوه  تلها و درختان  کوهها و تمام ای9 .آورید  جا می  او را به  فرمان  و باد تند که مه

 و   زمین  پادشاهان ای11 . بالدار  و مرغان  و حشرات هایم ب  و جمیع حوش و ای10 . آزاد سروهای
  نام13.   و اطفال  نیز و پیران  و دوشیزگان  جوانان ای12.   جهان  داوران  و همه ها و سروران  امت جمیع

و او 14.  مان و آس  زمین  او فوق  و جالل  است  او تنها متعال  بخواننـد، زیـرا نام  را تسبیـحخداوند
   برای  او، یعنـی  مقدسـان  همـه ، تـا فخر باشـد بـرای  است  خود بـرافراشتـه  قوم  برای شاخی
  ! هللویاه. باشند  او می  مقرب  قوم  که اسرائیل بنی
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 !  مقدسان  او را در جماعت تسبیح بسرایید و  را سرود تازه خداوند!  هللویاه149    
 او را  نام3.  وجد نمایند  خویش  در پادشاه  صهیون  کنند و پسران  خود شادی یننده در آفر اسرائیل2

.  دارد  رضامندی  خویش  از قومخداوندزیرا 4 . و عود او را بسرایند با بربط.  بخوانند  تسبیح با رقص
   ترنم خود و بر بسترهای.  فخر بنمایند  از جالل مقدسان5 .سازد  می  نجاتْ جمیل  را به انمسکین
ها  تا از امت7 .  ایشان  در دست و شمشیر دو دمه.  باشد  ایشان  بلند خدا در دهان تسبیحات6 .بکنند
   زنجیرها ببندند و سروران  را به  ایشان و پادشاهان8 . بنمایند ها بر طوایف د و تأدیب بکشن انتقام
   است  کرامت این.  اجرا دارند  بر ایشان  است  مکتوب  را که و داوری9 .  آهنین  پابندهای  را به ایشان

  ! هللویاه.  او  مقدسان  همه رایب
  
  

   او، او را تسبیح قوتدر فلک .  بخوانید  او تسبیح خدا را در قدس!  هللویاه150    

   تسبیح  عظمتش  کثرت  حسب او را به.  بخوانید  او تسبیح  عظیم  کارهای  سبب او را به2! بخوانید
 و  او را با دف4 . بخوانید  و عود تسبیح  با بربطاو را.  بخوانید  آواز کرنا تسبیح او را به3. یدبخوان
   بلندآواز تسبیح او را با صنجهای5 . بخوانید  تسبیح  اوتار و نی اتاو را با ذو.  بخوانید  تسبیح رقص

.  بخواند  را تسبیحخداوندرد،  دا  روح هرکه6 . بخوانید صدا تسبیح  خوش صنجهایاو را با . بخوانید
  ! هللویاه
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