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  )مزامير داويد(انجمن كليميان و انتشار تهيليم 

متن شعرگونه مزامير  .كتاب مزامير حضرت داوود يكي از معتبرترين منابع ديني ، اخالقي و فرهنگ يهوديت است» تهيليم«
مده توان گفت بخش ع  باشد ، بلكه مي  حضرت داوود نه تنها بصورت كتاب موجود مورد استفاده يهوديان و عالقمندان مي

  . متون دعاهاي روزانه ـ هفتگي و اعياد و ساير مراسم از مزامير حضرت داوود تشكيل شده است

گنجد و مطالعه كتاب مزامير حضرت   در فرهنگ ديني و اعتقادي يهوديان در اين مختصر نمي» تهيليم«مطلب درباره اهميت 
گونه خداوند و نعمات او است كه همواره مورد   تايش غزلترين و گوياترين اصول توحيد و س  داوود خود بيان كننده دلنشين

  .تحسين مردم جهان بوده و البته گاهي نيز با تعابير نادرست همراه بوده است

هايي از ترجمه مرحوم حاخام حييم موره موجود است و   هاي گوناگون وجود دارد، بخش  از مزاميرحضرت داوود ترجمه
ر خارج از كشور منتشر شده كه هيچكدام ارزش و استحكام ترجمه حاخام حييم موره و د» تهيليم«اخيراً چند ترجمه از 

  .هاي قديمي را ندارد  ترجمه

اي كه اينك در اختيار خوانندگان عزيز است ترجمه مجموعه كتب مقدس پايه كار قرار گرفته و از آن استفاده   در ترجمه
تاب مذكور بعد از گذشت هفتاد سال چنان مهجور و دور از ذهن شده شده است، البته بعضي لغات و اصطالحات در ترجمه ك

رسيد و بر همين مبنا ترجمه مذكور بازبيني شده و بدون اينكه  هاي بهتر ناگزير به نظر مي  است كه بازنگري و انتخاب معادل
كه اميدواريم مورد قبول  بازنويسي گرديده. اصل كتاب به لحاظ اصالت ترجمه و وفاداري به متن مورد ترديد قرارگيرد

بوسيله گروهي از دوستان و مخصوصاً آقاي هرصل گيدانيان مطرح شد » تهيليم«توان گفت انگيزه انتشار   در واقع مي.قرارگيرد
و هيئت مديره انجمن كليميان وكميته فرهنگي انجمن كليميان آن را پيگيري نمود و نتيجه آن كتابي است كه در دست شما 

 - فريد طوبيان  -حكاكيان   سليمان: اليان و ژانت عبديان و آقايان   ين و انتشار اين كتاب خانم دوريس نوريدر تدو. است
اند كه   يعقوب برخوردار و هارون يشايائي رئيس هيئت مديره انجمن كليميان زحمات فراوان كشيده -مردخاي امين شموئليان

  .نمائيم  بدينوسيله از آنها قدرداني مي

  1378ديره انجمن كليميان آذرماه هيئت م 



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

   )مزامير حضرت داود(تهيليم
» كتوبيم«تهيليم اولين كتاب از سري كتب 

آيد تهيليم   باشد چنانچه از نام كتاب بر مي  مي
شامل اشعار و سرودهايي در وصف و ستايش الهي 

تهيليم تفاوت بارزي باساير كتب . و خلقت اوست
انبياء اين خداوند نبوي يهوديان دارد، در نوشتار 

گويد،   است كه بوسيله انبيايش با انسانها سخن مي
ولي در مزامير اين انسانها هستند كه بصورت 

گاه با . گويند  فردي و يا جمعي با خدا سخن مي
يكي از . نماز و استغاثه و گاهي با شكرانه و ستايش

هايي هستند كه   مزامير آينه«گويد   متفكرين مي
تأثيرات وارد آمده برنفس را حتي كوچكترين 
ها، ترس، شك، اميد،   ها، شادماني  همچون، نگراني

  .»سازند  و ياس، رنج و سرگرداني منعكس مي
مزاميرحضرت داويد از آنچنان تنوع بياني و 

اي   موضوعي برخوردار است كه هر نياز و خواسته
  .سازد  را برآورده مي

شايد بخاطر همين ويژگي است كه در ايام 
يكي از » لوي« هاي   ها كه از نواده  ويقديم ل

فرزندان حضرت يعقوب بودند و خداوند مسئوليت تشريفات معبد مقدس را به آنان محول نموده بود، بسياري از 
ها تعيين   نوع سرود.اند  سرائيده  مزامير را همراه با مراسم قرباني در خانه خدا با آهنگ و نواهاي متنوع موسيقي مي

ه  نوع آالت موسيقي و آهنگ مناسب آن سرود خاص بوده، زيرا يك شعر نيايشي با سرود تسبيحي يا شعر كنند
موسيقي و يا آهنگهايي كه در آغاز مزامير   البته با وجود تحقيقات بسيار ماهيت آالت. اي متفاوت است  مرثيه

  .است  بدرستي مشخص نگرديده ...و  »نيموشَشُ«،»ونشيگاي«،»مينيتش«،»خيلوتن«اند، مثل   ذكرگرديده
كند حالتي در وجود   كند كه انسان در بيداري احساس مي  اي اشاره مي هارامبام در شرح مراتب نبوت به درجه
آورد و او سخنان لطيف و حكمت آميز و يا ستايش گرانه يا نصايح مفيد و   او حادث شده و نيرويي او را به سخن مي

گردد   او اين فيض عقالني را كه از جانب خداوند نازل مي. راند  الهيات بر زبان ميحتي مطالب اجتماعي و يا 
ح ئَرو«گويد كتاب تهيليم حضرت داويد از جمله اين كتب است كه با درجه   نامد ، و مي  مي» ح هقودشئَرو«

از مجموعه » شته شده با الهام نو« يعني » كتوبيم«اند و به همين خاطر اين كتاب جزو   تاليف شده» هقودش 
 :فرمايد  مي درباره همين نوع الهام است كه حضرت داويد. جاي گرفته است )كتوبيم -نوييم -توراه(تَنَخ  گانه  سه

  .»است  كالم او بر زبانم جاري«
در ادبيات و زبان نگارش انبياء يهود بخصوص در رابطه با صفات و اثرات باريتعالي اصطالحي در تلمود وجود 

يعني در ظاهر امر آنطور نوشته شده كه تمام قشرهاي . »تورا با زبان انسانها سخن گفته است «گويد   د كه ميدار
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توان شكوه و عظمت   مردم بتوانند با ساده انديشي خود نيز دركي از خداوند بيابند، در غير اين صورت چطور مي
ال مادي براي معرفي و اعالم وجود الهي به عاريه بدين خاطر برخي از صفات و افع. الهي را به آنان تعليم داد

نياز   همچنين براي بيان بي. بيند  گرفته شده است، زيرا يك نوآموز در ابتداي نگرش، وجود را در محسوسات مي
پس . نقص و كامل بودن خداوند نيز از بعضي كماالت كه براي انسانها مصداق دارد استفاده شده است  بودن و بي
عالي در كتب انبياء، مثل حركت، نزول، صعود، رفتن، ايستادن، گشتن، نشستن، ساكن شدن، خارج شدن، صفات و اف

و آمدن و عبور كردن، كه همه آنها صفاتي مادي هستند و درباره جسم مصداق دارند، هرگز به مفهوم ماديشان به 
ظارت و توانايي و لطف و داوري شوند، بلكه براي بيان حضور و ن  خداوند واحد و ازلي و ابدي اطالق نمي

  .اند  باريتعالي بصورت تمثيل مورد استفاده قرار گرفته
مزامير حضرت داويد همچون هر اثر نبوي كه سرچشمه از درياي بيكران وحي دارد به يك زمان و مكان و 

د ضمن داشتن پيام توان  هر مزموري، مي. بلكه به همه زمانها و نسلها تعلق دارد. شود  موضوع خاصي محدود نمي
هاي مختلف در زمانهاي متفاوت اشاره   آموزنده خود، ابعاد مختلف و رموز نهفته در خود داشته باشد و به موضوع

را در وصف و ستايش خداوند ) 118تا 113ورماز مز( هلل هگادولچنانكه حضرت داويد مزاميرموسوم به . كند
صر در زمان قديم و مددهاي الهي به موحدين در دوران خودش بخاطر معجزات زمان خروج بني اسراييل از م

و ) آشورپادشاه (ريو حسرايد و بعدها، حزقيا از پادشاهان يهودا، بخاطر عظمت شكست خوردن سپاهيان سنْ  مي
و سرايد يا بازگ  هاي زمان خودش مي  خالصي قومش، همين مزامير نبوي را با نگاهي و برداشتي در رابطه با شگفتي

  ).قبل از ميالد 720تا  690(نمايد  مي
داويد تهيليم را بهمراهي ده تن از بزرگان يعني حضرت آدم «گويد   مي) ب14 تراباوا ب(روايتي به نقل از تلمود 

دوتون يِ -مان ه -حضرت موسي  -حضرت ابراهيم  -) بقولي لقب حضرت سام فرزند حضرت نوح(ملكي صدق  -
حضرت داويد بسياري از : اند  مفسرين مذهبي در توضيح اين روايت گفته -ح سراييدورآصاف و فرزندان قُ -

مان مزامير دوران قبل از خود را به همراه مزاميري كه حتي در دوره او توسط شعراي لوي چون آصاف و ه- 
  .دريافت و گردآوري كرده است "شودقُح هئَبا رو "سروده شده بودند با  -يدوتون

  .شوند  كه بسياري از مزامير به دوران بعد از داويد و حتي تا به زمان حشمونائيم نيز مربوط مي شكي نيست
هاي فرزند او سليمان و برخي   را برخي به ازدواج داويد با دختر پادشاه صور و يا يكي از وصلت) 45(مزمور 

  .دانند  شاه صيدون مربوط ميدختر پاد "لبِايزِ"اسرائيل با   حĤو از پادشاهان بنيآنرا به ازدواج اَ
حشمونائيم و ويراني خانه خدا  .)قبل از ميالد 875- 853(خرابي شيلو  از دوران) 79(و) 74( مزمورهايي چون 
مزمور را به خود داويد به عنوان سراينده اصلي و نه دريافت كننده منتسب ) 73(محقيقن . اند  سخن به ميان آورده

شد، هر چند در   نسبت داده مي) قبل از ميالد 796- 836) (سليمان(وملُبه حضرت ش) 127(و) 72(دو مزمور . دانند  مي
. سليمان موضوع شعر است و روشن نيست كه آيا خود آنرا سروده يا مزمور درباره او سروده شده است) 72(مزمور 

هاي   مزمور نيز به نواده 11. شود  مزمور به آساف كه از اولين شعراي لوي در زمان داويد بوده نسبت داده مي 12
از پادشاهان يهودا، بعنوان شعرايي از جامعه ) قبل از ميالد 713 -836(» وشافاطهيِ«كه در زمان پادشاهي » قورح«

تعلق دارد كه اين » و يكي به همان ازراحي«احي رزتان ايك مزمور به ا. اند  اند منسوب  ها معرفي شده  لوي
هاي   افسانه. اند  پادشاهان به عنوان دانشمندان و شعراي معروف در ايام قديم معرفي شدهها كه در كتاب   شخصيت
را نيز به حضرت موسي ) 91(و بقولي ) 90(مفسرين مزمور . دانند  تان ازراحي را لقب حضرت ابراهيم ميتلمودي ا

از پادشاهان يهودا پس از توبه و ) دقبل از ميال 477-532(» شهنَم« را به ) 66(برخي نيز مزمور. اند  نسبت داده
  .دانند  بازگشت او بسوي دستورت الهي منسوب مي
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ها به وقايع و ماجراهايي كه بر سرايندگان و يا جامعه آنها   توان تصور نمود كه اكثر اين مزامير و تفيال  البته مي 
اند كه درك كامل   ختصر نقش گرفتهاند مربوط بوده، كه در زبان و ادبيات خاص و نظم شعري در كلمات م  گذشته

اي   همين روش عبارت پردازي و انشاء بليغ و استعاره. سازد  اي مشكل مي  اندازه  و واضح آنها را براي خواننده تا
هاي سخت و بيماري و   است كه بعد عارفانه و تقدسي خاص به آن بخشيده تا آنجا كه يهوديان در موقعيت

يابند و معتقدند كه كلمات ستايشگرانه تهيليم نردباني   كنند و روحيه مي  س آرامش ميافسردگي با تالوت آن احسا
دهند   نمايد، و روح و جسم آنها را جال مي  براي صعود و ارتباط قلبي و روحي نزديكتر انسان با خداوند ايجاد مي

  .بخشند  وشفا مي
  :پي نوشت

ناميده شده زيرا معمول بوده كه در ايام شنبه و اعياد  بمعني قرائت هم) ميقرا( بنام »خنَتَ«مجموعه كتب 
» ميقرا«اند، مدرسين ميشنا هم به اين مجموعه   كرده  هايي از اين كتب مقدس را در حضور مردم قرائت مي  قسمت

زراي  عدر زمان  . متمايز نمايند ،اند  ي شفاهي خوانده شده  كه تورا» ميدراش«و » ميشنا«گفتند تا آنرا با خود   مي
كتب مقدس در يك مجموعه بيست ) كنست هگَدوال( انجمن كبير قانون گذاري و به همت او و ساير اعضاي كاتب

قرن پنجم ( .آوري شدند تا از هرگونه گزند و تحريف در امان بمانند و اين چنين نظم گرفتند  و چهار جلدي جمع
  )قبل از ميالد

  پنج جلد تورا -1
  آفرينش   شيترِبِ

شخروج   وتم  

الويان   ييقراو  

اعداد   ميدبارب  

تثنيه   واريمد  

  چهار جلد  -2
  پادشاهان اول و دوم  و ل اول و دومموئش ،داوران، وشوعهيِ انبياء اوليه  شامل 
  لزقحيِو  يارميِ ،عياشَيِ سه جلد انبيا متاخر  شامل -3
كتاب كوچك از دوازده نبي متاخر  12كه شامل ) گانه هكتب دوازد(ترِه عاسار  يك جلد از كتب انبياء بنام -4

  خيآلمو  رياخَزِ ،يگَح، نيافَص، قوقبح، ناخوم، ميخا، وناي، ودياوع، وسعام ،لوئي، يعوشه نامهاي هاست ب
، يارميي يخا يا مراثا، روت، سرود سرودهاي سليمان، ايوب، امثال سليمان، هيليمت كتوبيم كه شامل يازده جلد -5
  تواريخ ايام يك و دوو  مياحزرا و نع، لدانيِ، رستا ،جامعه

كتب  جلد تورا ديكته شده مسقيم از جانب خداوند به حضرت موسي است ، هشت جلد 5به اعتقاد يهوديان 
ح ئَرو"يم نير با كتوب ده جلدزو يا اند،  انبياء را انبياءدر روياي نبوت به صورت وحي دريافت كرده و بعد آنرا نوشته

قُهاند  حكمت نيز ناميده و نبوت، راهتو ي  ها  اند بعضي از علما اين سه تركيب را به نام  نگرش شده "شود.  
  

  .هاي قيد شده دوران سلطنت پادشاهان را مشخص كرده است  تاريخ :توضيح 
 سليمان حكاكيان

  ز
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١ 

  ولا مزمور
 كنندگان ننشيندبه راه گناهكاران نايستد، و در مجلس استهزاءخوشا به حال كسي كه به مشورت شريران نرود و  .1
 كنداوند است، و روز و شب در شريعت او تفكر مي.بلكه رغبت او در شريعت خد .2

گردد، دهد، و برگش پژمرده نميپس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي آب خواهد بود، كه ميوة خود را در موسمش مي .3
 واهد بودانجام خكند نيكو هرآنچه مي

 كندشريران چنين نيستند، بلكه مثل كاهند كه باد آن را پراكنده مي .4

 پس شريران در داوري نخواهند ايستاد، و نه گناهكاران در جماعت عادالن .5

  داند، ولي طريق گناهكاران فنا خواهد شداوند طريق عادالن را مي.زيرا خد .6
 

 دوم مزمور
 كنندباطل تفكر مياند، و طوائف در ها خروش نمودهچرا امت .1
 اوند و به ضد ماشيح او.اند، به ضد خدخيزند و سروران با هم مشورت نمودهپادشاهان زمين برمي .2
 كه بندهاي ايشان را بگسليم، و زنجيرهاي ايشان را از خود بيندازيم .3
 كنداوند بر ايشان استهزاء مي.خندد، خداو كه بر آسمانها نشسته است مي .4
 و به غضب خويش ايشان را آشفته خواهد ساخت بديشان تكلم خواهد كرد،آنگاه در خشم خود  .5
 ام، بر كوه مقدس خود صيونو من پادشاه خود را نصب كرده .6
 اوند به من گفته است، تو فرزند من هستي امروز تو را متولد كردم.كنم خدفرمان را اعالم مي .7
 و اقصاي زمين را ملك تو خواهم گردانيدها را به ميراث تو خواهم داد، از من درخواست كن و امت .8
 گر آنها را خُرد خواهي نمودايشان را به عصاي آهنين خواهي شكست، مثل كوزة كوزه .9

 و اينك اي پادشاهان تعقل نماييد، اي داوران جهان متنبه گرديد .10
 اوند را با ترس عبادت كنيد، و با لرز شادي نماييد.خد .11
بناك شود، و از طريق خود هالك شويد، زيرا غضب او به اندكي افروخته ميغض) اوند.خد(منزه را ببوسيد مبادا  .12

  شود، خوشا به حال همة آناني كه بر او توكل دارند
  

 سوم مزمور
 مزمور داويد وقتي كه از پسر خود ابشالُوم فرار كرد .1
 خيزنداند، بسياري به ضد من برمياوند دشمنانم چه بسيار شده.اي خد .2
 ا براي او خالصي نيست ساله.گويند، از جانب خدن ميبسياري براي جان م .3
 اوند گرداگرد من سپر هستي، جالل من و فرازندة سر من.ليكن تو اي خد .4
 نمايد سالهخوانم، و من را از كوه مقدس خود اجابت مياوند مي.به آواز خود نزد خد .5
 دهدمياوند من را تقويت .و اما من خسبيده بخواب رفتم و بيدار شدم، زيرا خد .6
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 انداز كرورهاي مخلوق نخواهم ترسيد، كه گرداگرد من صف بسته .7
 هاي شريران را شكستياي من مرا برهان، زيرا سيلي بر رخسار همة دشمنانم زدي، دندان.اوند برخيز اي خد.اي خد .8
  باشد سالهاوند است، و بركت تو بر قوم تو مي.نجات از آنِ خد .9
  

 چهارم  مزمور
 بر نگينوت، مزمور داويدبراي ساالر مغنيان  .1
 اي عدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرما، در تنگي مرا وسعت دادي، بر من كرم فرموده دعاي مرا بشنو.اي خد .2
 ، و بطالت را دوست داشته دروغ را خواهيد طلبيد ساله)كنيدمي(كي جالل مرا خوار  اي فرزندان انسان تا به .3
 اوند خواهد شنيد.ا براي خود انتخاب كرده است، و چون او را بخوانم خداوند مرد صالح ر.اما بدانيد كه خد .4
 ها بر بسترهاي خود تفكر كنيد و خاموش باشيد سالههراسان شويد و گناه مورزيد، در دل .5
 اوند توكل نماييد.هاي عدالت را بگذرانيد، و بر خدقرباني .6
 ور چهرة خويش را بر ما برافرازاوند ن.گويند كيست كه به ما احسان نمايد، اي خدبسياري مي .7
 اي، بيشتر از وقتي كه غله و شيرة ايشان افزون گرديدشادماني در دل من پديد آورده .8
  سازياوند مرا در اطمينان ساكن مي.روم، زيرا كه تو فقط اي خدبخواب هم مي. خسبمسالمتي ميبه .9
  

 پنجم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر نخيلوت، مزمور داويد .1
 اوند به سخنان من گوش بده، در تفكر من تأمل فرما.اي خد .2
 كنماي من به آواز فريادم توجه كن، زيرا كه نزد تو دعا مي.اي پادشاه و خد .3
 كشمكنم و انتظار مينزد تو آراسته مي) دعاي خود را(اوند صبحگاهان آواز مرا خواهي شنيد، بامدادان .اي خد .4
 ب باشي، و گناهكار نزد تو ساكن نخواهد شدايي نيستي كه به شرارت راغ.زيرا تو خد .5
 كنيكنندگان نفرت ميرسوايان درنظر تو نخواهند ايستاد، از همة بطالت .6
 داردگر را مكروه مياوند شخص خون ريز و حيله.گويان را هالك خواهي ساخت، خددروغ .7
هيكل قدس تو عبادت خواهم ات داخل خواهم شد، و بخاطر هيبتت به سوي و اما من از كثرت رحمت تو به خانه .8

 نمود
 سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدايت نما، و راه خود را پيش روي من هموار گرداناوند به.اي خد .9

هاي خود زيرا در دهان ايشان راستي نيست، باطن ايشان شرارت محض است، حلقوم ايشان گشاده قبري است، و زبان .10
 دهندرا تيزي مي

هاي خود بيفتند، و به كثرت خطاياي ايشان، ايشان را طرد كن زيرا كه ساز تا به سبب مشورت ا ايشان را ملزم.اي خد .11
 اندبر تو فتنه كرده



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

٣ 

و همة متوكالنت شادي خواهند كرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود، زيرا كه ملجاء ايشان تو هستي، و آناني كه اسم تو  .12
 دارند در تو به وجد خواهند آمدرا دوست مي

  اوند مرد عادل را بركت خواهي داد، او را به رضامندي مثل سپر احاطه خواهي نمود.را تو اي خدزي .13
 ششم مزمور

 براي ساالر مغنيان بر شمينيت، مزمور داويد .1
 اوند مرا در غضب خود توبيخ منما، و مرا در خشم خويش تاديب مكن.اي خد .2
 وند مرا شفا ده زيرا كه استخوانهايم لرزانندا.ام، اي خداوند بر من كرم فرما زيرا كه پژمرده.اي خد .3
 اوند تا به كي.و جان من به شدت پريشان است، پس تو اي خد .4
 اوند مرا درياب و جانم را خالصي ده، به رحمت خويش مرا نجات بخش.اي خد .5
 باشد، در گور كيست كه تو را حمد گويدزيرا كه در نيستي ذكر تو نمي .6
 سازمها تر ميكنم، و بستر خويش را با اشكغرق مي) با گريه(خواب خود را ي شب تختام، تماماز نالة خود وامانده .7
 چشم من از غصه كاهيده شد، و به سبب همة دشمنانم تار گرديد .8
 اوند آواز گرية مرا شنيده است.اي همة بدكاران از من دور شويد، زيرا خد .9

 خواهد نمود اوند دعاي مرا اجابت.اوند استغاثة مرا شنيده است، خد.خد .10
  همة دشمنانم به شدت خجل و پريشان خواهند شد، رو برگردانيده ناگهان خجل خواهند گرديد .11
  

 هفتم  مزمور
 اوند سرائيد به سبب سخنان كوش بن يميني.شيگايون داويد كه آن را براي خد .1
 برم، از همة تعاقب كنندگانم مرا نجات ده و برهاناي من به تو پناه مي.اوند خد.اي خد .2
 اي نباشدمبادا او مثل شير، جان مرا بدرد، و خورد سازد و نجات دهنده .3
 اي من اگر چنين كردم، و اگر در دست من ظلمي پيدا شد.اوند، خد.اي خد .4
 سبب دشمن خود را تاراج نمودماگر به خير انديش خود بدي كردم، و بي .5
زمين پايمال كند، و جاللم را در خاك ساكن پس دشمن جانم را تعقيب كند، و آنرا گرفتار سازد، و حيات مرا به  .6

 سازد ساله
 ايكه داوري را امر فرمودهاوند در غضب خود برخيز به سبب قهر دشمنانم بلند شو، براي من بيدار شو اي.اي خد .7
 ، و بر باالي ايشان به مقام اعلي رجوع فرماها گرداگرد تو بيايندو جميع امت .8
 اوند موافق عدالتم و كمالي كه در من است مرا داد بده.نمود، اي خدها را داوري خواهد اوند امت.خد .9

 ها و قلوب خداي عادل استبدي شريران نابود شود و عادل را پايدار كن، زيرا امتحان كنندة دل .10
 دهنده استدالن را نجاتباشد، كه راستا مي.حفاظت شدنم از جانب خد .11
 شودخشمناك مي) مانبر ظال(ا .ا داور عادل است، و هر روزه خد.خد .12
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 شمشير خود را تيز خواهد كرد، كمان خود را كشيده و آماده كرده است) ا.خد(بازگشت نكند ) شرور(اگر  .13
 ور گردانيده استو براي او آالت مرگ را مهيا ساخته، و تيرهاي خويش را شعله .14
 اينك به بطالت آبستن شده، و به ظلم حامله گرديده دروغ را زاييده است .15
 است، در چاهي كه ساخت خود بيفتاد اي كَند و آن را گود نمودهحفرهو نيز  .16
 ظلم او بر سرش خواهد برگشت، و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد .17
 اوند تعالي را تسبيح خواهم خواند.اوند را بر حسب عدالتش حمد خواهم گفت، و اسم خد.خد .18
  

  هشتم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر گيتيت، مزمور داويد .1
 ايها گذاردهاي ما چه بلند مرتبه است نام تو در تمامي زمين، كه جالل خود را فوق آسمان.اوند خد.اي خد .2
خصمانت قوت را بنا نهادي، تا دشمن و انتقام گيرنده را ساكت ) تنبيه(از دهان كودكان و شيرخوارگان، بسبب  .3

 گرداني
 ه ماه و ستارگاني كه تو آراستيهاي توست، و بچون به آسمان تو نگاه كنم كه صنعت انگشت .4
 آدم كه از او تفقد نماييپس انسان چيست كه او را به ياد آوردي، و بني .5
 او را از فرشتگان اندكي كمتر ساختي، و تاج جالل و اكرام را بر سر او گذاردي .6
 او را بر كارهاي دست خودت مسلط نمودي، و همه چيز را زير پاي وي نهادي .7
 يعا، و بهايم صحرا را نيزگوسفندان و گاوان جم .8
 كندها سير ميهاي آبمرغان هوا و ماهيان دريا را، و هر چه بر راه .9

  اي ما، چه بلند مرتبه است نام تو در تمامي زمين.اوند، خد.اي خد .10
  

 نهم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر موت لبن مزمور داويد .1
 ا بيان خواهم كرداوند را به تمامي دل حمد خواهم گفت، جميع عجايب تو ر.خد .2
 در تو شادي و وجد خواهم نمود، نام تو را اي متعال خواهم سراييد .3
 چون دشمنانم به عقب بازگردند، آنگاه لغزيده از حضور تو هالك خواهند شد .4
 ايداور عادل بر مسند نشسته) چون(زيرا انصاف و داوري بر من كردي،  .5
 اي تا به ابده، نام ايشان را محو كردهاي و شريران را هالك ساختها را توبيخ نمودهامت .6
 اي حتي ذكر آنها نابود گرديداند، و شهرها را ويران ساختههاي ابدي گرديدهو اما دشمنان نيست شده خرابه .7
 اوند پابرجا است تا به ابد، و تخت خويش را براي داوري برپا داشته است.ليكن خد .8
 ها را به راستي داد خواهد دادو امت و او ربع مسكون را به عدالت داوري خواهد كرد، .9
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 هاي تنگيبلند در زمان اوند قلعة بلند براي كوفته شدگان خواهد بود، قلعة.و خد .10
 اياوند، تو طالبان خود را هرگز ترك نكرده.شناسند بر تو توكل خواهند داشت، زيرا اي خدو آناني كه نام تو را مي .11
 ها اعالن نماييديد، كارهاي او را در ميان قوماوند را كه بر صيون متجلي است بسرائ.خد .12
 است ايشان را بياد آورده، و فرياد مساكين را فراموش نكرده است) بيگناهان(زيرا او كه انتقام گيرندة خون  .13
كشم نظر افكن، اي كه برافرازندة من از درهاي نيستي اوند بر من كرم فرموده به ظلمي كه از خصمان خود مي.اي خد .14

 هستي
 هاي دختر صيون، در نجات تو شادي خواهم نمودتسبيحات تو را بيان كنم در دروازه همة تا .15
 ها به چاهي كه كَنده بودند خود افتادند، در دامي كه نهفته بودند پاي ايشان گرفتار شدامت .16
 ، هيگايون سالهاوند خود را شناسانيده است و داوري كرده، و شرير از كار دست خود به دام گرفتار گرديده است.خد .17
 كنندا را فراموش مي.هاي كه خدشريران به گور خواهند برگشت، و جميع امت .18
 زيرا مسكين هميشه فراموش نخواهد شد، اميد حليمان تا به ابد ضايع نخواهد بود .19
 ها به حضور تو داوري خواهند شداوند تا انسان غالب نيايد، امت.قيام كن خد .20
  ها بدانند كه انسانند سالهستولي گردان، تا امتاوند ترس را بر ايشان م.اي خد .21
  

 دهم مزمور
 كنيهاي تنگي پنهان مياي، و خود را در وقتاوند چرا دور ايستاده.اي خد .1
 اند گرفتار مي شودهايي كه انديشيدهشود، در مشورتاز تكبر شريران فقير تعقيب مي .2
اوند را اهانت مي.ستايد و خدمي) عمل خود را(ربايد زيرا كه شرير به شهوات نفس خود فخر مي كند، و آنكه مي .3

 كند
 ايي نيست.گويد بازخواست نخواهد كرد، همة فكرهاي او اينست كه خدشرير در غرور خود مي .4
 شمارداند، احكام تو براي او بلند و بعيد است، همة دشمنان خود را به هيچ ميراههاي او هميشه موفق .5
 ش نخواهم خورد، و هرگز بدي را نخواهم ديددر دل خود گفته است هرگز لغز .6
 دهان او از لعنت و مكر و ظلم پر است، زير زبانش مشقت و گناه است .7
 كشد، چشمانش براي مسكينان مراقب استگناه را ميهاي مخفي بينشيند، در جايهاي دهات ميدر كمين .8
كند، فقير را به دام خود كشيده ين كمين ميكند، به جهت گرفتن مسكدر جاي مخفي مثل شير در بيشة خود كمين مي .9

 سازدگرفتار مي
 افتندزورآور او مي) دست و پاي(شود، و مساكين در زير پس كوفته و خميده مي .10
 ا را فراموش كرده است، روي خود را پوشانيده و هرگز نخواهد ديد.در دل خود گفت خد .11
 كينان را فراموش مكنا دست خود را برافراز، و مس.اوند قيام كن اي خد.اي خد .12
 گويد، تو بازخواست نخواهي كردا را اهانت كرده در دل خود مي.چرا شرير خد .13
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نگري، تا به دست خود مكافات برساني، مسكين امر خويش را به تو مي) شرير(اي، زيرا كه تو بر جفا و قهر البته ديده .14
 تسليم كرده است، مددكار يتيمان تو هستي

 نيابي) ديگر ظلم را(ن، و اما شرير را از شرارت او بازخواست كن تا بازوي گناهكار را بشك .15
 از زمين او هالك خواهند شد) كافر(هاي اوند پادشاه است تا به ابد، امت.خد .16
 دهياي و به ايشان گوش فرا مياي، دل ايشان را استوار نمودهاوند مسئلت مسكينان را اجابت كرده.او خد .17
  را دادرسي كني، انساني كه از زمين است هرگز نترسانندشدگان تا يتيمان و كوفته .18
  

 ميازده مزمور
 گوييد، مثل مرغ به كوه خود بگريزيداوند توكل مي دارم چرا به جانم مي.براي ساالر مغنيان، مزمور داويد بر خد .1
 ازنداند، تا بر راست دالن در تاريكي بيندكشند و تير را بزه نهادهزيرا اينك شريران كمان را مي .2
 شوند، و مرد عادل چه كندزيرا كه اركان منهدم مي .3
آدم را ميهاي وي بنينگرد پلكاوند در آسمان، چشمان او مي.اوند در محراب قدس خود است و كرسي خد.خد .4

 آزمايد
 دارداوند مرد عادل را امتحان مي كند، و اما از شرير و دوستدار ظلم ذات او نفرت مي.خد .5
 ش و كبريت خواهد بارانيد، و باد مسموم حصة پياله ايشان خواهد بودبر شرير دامها و آت .6
  دارد، و راستان روي او را خواهند ديداوند عادل است و عدالت را دوست مي.زيرا خد .7
  

 دوازدهم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر شمينيت، مزمور داويد .1
 اندآدم ناياب گرديدهاز ميان بني اند، و امناءاوند نجات بده زيرا كه مردم متقي نابود شده.اي خد .2
 رانندهاي چاپلوس و دل منافق سخن ميگويند، به لبهمه به يكديگر دروغ مي .3
 هاي چاپلوس را منقطع خواهد ساخت، و هر زباني را كه سخنان تكبرآميز بگويداوند همة لب.خد .4
 ر ما مسلط باشدهاي ما با ما است، كيست كه بآييم، لبگويند بزبان خويش غالب ميكه مي .5
كشد خيزم، و او را در نجاتي كه براي آن آه ميگويد به سبب غارت مسكينان و نالة فقيران اينك برمياوند مي.خد .6

 برپا خواهم داشت
 اوند كالم پاكي است، نقرة مصفاي در قال زمين كه هفت مرتبه پاك شده است.كالم خد .7
 اين دوره و تا به ابد محافظت خواهي فرموداوند ايشان را محافظت خواهي نمود، از .تو اي خد .8
 گيردآدم اوج ميخرامند، وقتي كه پليدي در بنيشريران بهر جانب مي .9
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  سيزدهم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 كني، تا به كي روي خود را از من خواهي پوشانيدكي، آيا تا ابد مرا فراموش مياوند تا به .اي خد .2
 جان خويش تدبير كنم و در دلم هر روزه غم باشد، تا به كي دشمنم بر من سرافراشته شودتا به كي براي  .3
 اوند خداي من نظر كرده مرا مستجاب فرما، چشمان مرا روشن كن مبادا به خواب مرگ بروم.اي خد .4
 مبادا دشمنم گويد بر او غالب آمدم، و مخالفانم از پريشانيم شادي نمايند .5
اوند سرود خواهم خواند، زيرا .دارم، دل من در نجات تو شادي خواهد كرد براي خدوكل ميو اما من به رحمت تو ت .6

 كه به من احسان نموده است
  

  چهاردهم مزمور
ايي نيست، كارهاي خود را فاسد و مكروه .گويد كه خدبراي ساالر مغنيان، مزمور داويد، احمق در دل خود مي .1

 اند و نيكوكاري نيستساخته
 آدم نظر انداخت تا ببيند، كه آيا فهيم و طالب خدايي هستآسمان بر بنياوند از .خد .2
 اند، نيكوكاري نيست يكي هم نيهمه رو گردانيده با هم فاسد شده .3
 خواننداوند را نمي.خورند، و خدخورند چنانكه نان ميمعرفت هستند، كه قوم من را ميآيا همة گناهكاران بي .4
 حلقه عادالن است) حامي(ا .، زيرا خدآنگاه ترس بر ايشان مستولي شد .5
 كنيداوند ملجاء اوست، مأيوس مي.مسكين را از تدبيرش كه خد .6
اوند اسيري قوم خويش را برگرداند، يعقوب وجد .شد، چون خداسرائيل از صيون ظاهر مي) بني(كاش كه نجات  .7

  اسرائيل شادمان خواهد گرديد) بني(خواهد نمود و 
  

 پانزدهم مزمور
 اوند كيست كه در خيمة تو منزل كند، و كيست كه در كوه مقدس تو ساكن گردد.ويد، اي خدمزمور دا .1
 گو باشدعيب سالك باشد و عدالت را به جا آورد، و در دل خويش راستآنكه بي .2
 كسي كه به زبان خود غيبت ننمايد، و به دوست خود بدي نكند و دربارة نزديكان خويش بدگويي را قبول ننمايد .3
خورد دارد، و قسم به ضرر خود ميترسند دوست مياوند مي.نظر خود حقير و خوار است، و آناني را كه از خدكه در  .4

 دهدو تغيير نمي
  گيرد، آن كه اين را به جا آورد، تا به ابد لغزش نخواهد خوردگناه نميدهد و رشوه بر بينقرة خود را به سود نمي .5
  

 شانزدهم مزمور
 دارما مرا حفاظت فرما، زيرا بر تو توكل مي.دميختام داويد، اي خ .1
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 اوند من هستي، نيكوئي من نيست غير از تو.اوند را گفتي تو خد.خد .2
 ، تمامي اشتياق من به ايشان است)مؤمن(اند و دليران و اما مقدساني كه در زمين .3
كه خوني است نخواهم ريخت، شتابند بسيار خواهد شد، هداياي ايشان را ديگر مي)اي.خد(دردهاي آناني كه در پي  .4

 و نام ايشان را به زبانم نخواهم آورد
 دارياوند نصيب قسمت و پيمانة من است، تو قرعة مرا نگاه مي.خد .5
 هاي خوش افتاد، ميراث زيبايي بمن رسيده استهاي من بجايخطه .6
 كنندبيه ميقلبم مرا تن) افكار(خوانم، شبانگاه نيز اوند را كه مرا نصيحت نمود متبارك مي.خد .7
 دارم، چون كه به دست راست من است ترديد نخواهم كرداوند را هميشه پيش روي خود مي.خد .8
 آيد، جسمم نيز در اطمينان ساكن خواهد شدكند و جاللم به وجد مياز اين رو دلم شادي مي .9

 ببيندزيرا جانم را در عالم اموات رها نخواهي كرد و قدوس خود را نخواهي گذاشت كه فساد را  .10
  ها تا ابدطريق حيات را به من خواهي آموخت، به حضور تو كمال خوشي است و به يمين تو لذت .11
  

 هفدهم مزمور
 آيد گوش كنريا مياوند عدالت را بشنو و به فرياد من توجه فرما، و دعاي مرا كه از لب بي.تفيالي داويد، اي خد .1
 يندداد من از حضور تو صادر شود، بصيرت تو راستي را بب .2
هايي غير از آنكه اي و هيچ نيافته و انديشهاي، من را قال گذاشتهاي شبانگاه و از آن بازخواست كردهرا آزمودهدل من  .3

 ) اينيافته(دهانم جاري شده باشد 
 هاي ظالم نگاه داشتمبا كارهاي آدميان بر حسب كالمت، خود را از راه) رابطه(و اما در  .4
 هايم نخواهد لغزيداست، پس پايقدمهايم به آثار تو برپا  .5
 ام زيرا كه مرا اجابت خواهي نمود، شنوايي خود را به من فراگير و سخن مرا بشنوا تو را خوانده.اي خد .6
 رهاني هاي خود را امتياز ده، اي كه متوكالن خويش را به يمين خود از مخالفان ايشان ميرحمت .7
 بال خود پنهان كن من را مثل مردمك چشم نگاه دار، مرا زير ساية .8
 كنندگرفتن جانم من را احاطه مي) براي(سازند، از دشمنانم كه ا زروي شريراني كه من را هالك مي .9

 گوينداند، به زبان خويش سخنان تكبرآميز ميدل فربة خود را بسته .10
 اند تا ما را به زمين بيندازنداند، و چشمان خود را دوختههاي ما را احاطه كردهاينك قدم .11
 مثَل او مثَل شيري است كه در دريدن حريص باشد، و مثَل شير ژيان كه در بيشة خود در كمين است .12
 اوند برخيز و پيش روي وي درآمده او را بينداز، و جانم را از شرير به شمشير خود برهان.اي خد .13
شان در زندگانيست، كه ، از اهل جهان كه نصيب اي)برهان(به دست خويش ) من را(اوند .آدميان اي خد) دست(از  .14

 كنندشكم ايشان را به ذخاير خود پر ساختة، و از اوالد سير شده زيادي مال خود را براي اطفال خويش ترك مي
  و اما من روي تو را در عدالت خواهم ديد، و چون بيدار شوم از صورت تو سير خواهم شد .15
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 هجدهم مزمور
اوند ا را از .اوند گفت در روزي كه خد.ه كالم اين سرود را درباره خداوند ك.براي ساالر مغنيان مزمور داويد بندة خد .1

 دست همة دشمنانش و از دست شائول رهايي داد
 دارم اوند اي قوت من، تو را دوست مي.پس گفت اي خد .2
اتم برم، سپر من و مايه نجايم صخرة من است كه به او پناه مي.دهندة من خدمن است و ملجا و نجات اوند صخرة.خد .3

 و قلعة بلند من
 ها است خواهم خواند، پس از دشمنانم رهايي خواهم يافتاوند را كه سزاوار همه ستايش.خد .4
 اندهاي شرارت مرا ترسانيدهمرگ تار و پود من را احاطه كرده، و سيالب .5
 اندهاي مرگ پيش روي من در آمدهاند، و دامرا گرفتههاي كور دور منحلقه .6
نمايم، او آواز من را از هيكل خود شنود و استغاثه اي خويش استغاثة مي.خوانم و نزد خدند را مياو.در تنگي خود خد .7

 رسدمن به حضورش به سمع وي مي
 ها بلرزيد، و متزلزل گرديد چون كه خشم او افروخته شدزمين متزلزل و مرتعش شده اساس كوه .8
 ها از آن افروخته گرديدتشآمد و نار از دهانش ملتهب گشت، و آدود از بيني كوه بر .9

 بودآسمان را كمان كرده نزول فرمود، و زير پاي وي تاريكي غليظ مي .10
 هاي باد طيران كردبر كروبي سوار شده پرواز نمود، و بر بال .11
 تاريكي ر ا پردة خود و خيمة گرداگرد خويش بساخت، تاريكي آبها و ابرهاي متراكم را .12
 هاي افروخته تند، تگرگ و آتششتافاز تابش پيش روي او ابرها مي .13
 هاي افروخته رامتعال آواز خود را بداد، تگرگ و آتش) اوند.خد(اوند از آسمان رعد كرده .و خد .14
 پس تيرهاي خود را رها كرده ايشان را پراكنده ساخت، و برقها بينداخت و ايشان را پريشان نمود .15
 اوند از نفخة باد بيني تو.ديد، از تنبيه تو اي خدهاي آب ظاهر شد، و اساس ربع مسكون مكشوف گرآنگاه عمق .16
 هاي بسيار، بيرون خواهد كشيداي من را خواهد گرفت، و از آبپس از آسمان فرستاده .17
 و من را از دشمنان زور آورم، و از خصمانم كه از من تواناتر شدند، رهايي خواهد داد .18
 من بودگاه اوند تكيه.در روز بال پيش رويم در آمدند، ليكن خد .19
 داشتو من را به جايگاه وسيع بيرون آورد، من را نجات داد زيرا كه در من رغبت مي .20
 رسانددهد، و به حسب پاكي عمل دست من را به مكافات مياوند موافق عدالتم من را جزا مي.خد .21
 اماي خويش عصيان نورزيده.اوند را نگاه داشته، به خد.زيرا كه سلوك خد .22
 امروي من بوده است، و فرائض او را از خود دور نكرده و جميع احكام او پيش .23
 امام، و خويشتن را از گناه خود نگاه داشتهعيب بودهو نزد او بي .24
 اوند من را موافق عدالتم، و به حسب پاكي عمل دستم در نظر وي پاداش داده است.پس خد .25
 اهي كردبا شخص با تقوا، احسان خواهي كرد و با مرد كامل به كمال رفتار خو .26
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 رو، سرسخت خواهي بودبا پاكدل به روشني رفتار خواهي كرد و با كج .27
 زيرا قوم مظلوم را خواهي رهانيد، و چشمان متكبران را به زير خواهي انداخت .28
 ايم تاريكي من را روشن خواهد گردانيد.اوند خد.زيرا كه تو چراغ من را خواهي افروخت، خد .29
 جهمايم بر حصارها مي.برم، و به كمك خدميها حمله تو بر فوج) به مدد(زيرا  .30
 اوند مصفا، او براي همة متوكالن خود سپر است.ا طريق او كامل است و كالم خد.و اما خد .31
 اي ما.اوند، و كيست صخرة غير از خد.ا غير از خد.زيرا كيست خد .32
 هاي من را كامل گردانيده استايي كه كمر من را به قوت بسته، و راه.خد .33
 هاي اعالي من برپا داشته استمن را مثل گوزن ساخته، و من را به مقامهاي پاي .34
 ه است، كه كمان برنجين به بازوي من خم شدهاي من را براي جنگ تعليم داددست .35
 اي، يمينت عمود من شده و مهرباني تو من را بزرگ ساخته استسپر نجات خود را به من داده .36
 هاي من نلغزيد كه مچ پاي هايم را زير بدنم استوار نمودي،قدم .37
 دشمنان خود را تعقيب نموده به ايشان خواهم رسيد، و تا نابود نشوند بر نخواهم گشت  .38
 ايشان را فرو خواهم كوفت كه نتوانند برخاست، و زير پاهاي من خواهند افتاد .39
 اياي، و مخالفانم را زير پايم انداختهزيرا كمر من را براي جنگ به قوت بسته .40
 اي، تا خصمان خود را نابود بسازماي دشمنانم را به من تسليم كردههگردن .41
 ايشان را اجابت نكرد) اوند.خد(اي نبود، اوند فرياد برآوردند اما رهاننده.نزد خد .42
 .امها ايشان را دور ريختهام، مثل گلِ كوچهايشان را چون غبار پيش باد ساييده .43
 ساز، قومي را كه نشناخته بودم من را خدمت نمايد هااي قوم برهان سر امتمن را از منازعه .44
 نزد من حاشا خواهند نمود) دشمنيشان را (به مجرد شنيدن من را اطاعت خواهند كرد، فرزندان غريبان  .45
 هاي خود خواهند لرزيدشوند، و در قلعهفرزندان غريبان پژمرده مي .46
 متعال اي نجات من.من متبارك باد، و خد اوند زنده است و صخرة.خد .47
 سازدگيرد، و كافران را در برابر من مغلوب ميايي كه براي من انتقام مي.خد .48
 اياي، و از مرد ظالم من را خالصي دادهمن را از دشمنانم رهانيده بر خصمانم بلندتر كرده .49
 ها حمد خواهم گفت، و به نام تو سرود خواهم خوانداوند تو را در ميان امت.لهذا اي خد .50
  مي به پادشاه خود داده و به ماشيح خويش رحمت نموده است، يعني به داويد و ذريت او تا ابدكه نجات عظي .51
  

 نوزدهم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 دهدكنند، و فلك از عمل دستهايش خبر ميا را بيان مي.ها جالل خدآسمان .2
 كند تا شبراند تا روز، و شب معرفت را اعالن ميروز سخن مي .3
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 شودخني نيست و كالمي ني، و آواز آنها شنيده نميس .4
 اي براي آفتاب در آنها قرار دادها در تمام جهان بيرون رفت، و بيان آنها تا اقصاي ربع مسكون خيمهگستره آن .5
 كندآيد، و مثل پهلوان از دويدن در مسير شادي مياي خود بيرون ميو او مثل داماد از حجله .6
 است و مدارش تا به كرانة ديگر، و هيچ چيز از حرارتش مستور نيستخروجش ازكرانة آسمان  .7
 گردانداوند معتبر است و جاهل را حكيم مي.كند، گواهي خداوند كامل است و جان را احياء مي.شريعت خد .8
 كنداوند پاك است و چشم را روشن مي.سازد، امر خداوند راست است و دل را شاد مي.فرائض خد .9

 اوند حق و به تمامي عدل است.است و ثابت است تا به ابد، احكام خد اوند پاك.ترس خد .10
 تر و از قطرات شانة عسلتر از زر خالص بسيار، از شهد شيرينازطال مرغوب .11
 شود، و درحفظ آنها ثواب عظيمي استتو نيز از آنها متنبه مي بندة .12
 كيست كه خطاهاي خود را بداند، من را از خطاياي مخفي پاك ساز .13
  عيب و از گناه عظيم مبرا خواهم بودات را نيز از اعمال متكبرانه بازدار تا بر من مسلط نشود، آنگاه بيهبند .14
  

 بيستم مزمور
 من هستي دهندةاوند كه صخرة منت و نجات.سخنان دهانم و تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خد .1
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .2
 اي يعقوب تو را سرافراز نمايد.مستجاب فرمايد، نام خد اوند تو را در روز تنگي.خد .3
 نصرت براي تو از قدس خود بفرستد، و تو را از صيون تاييد نمايد .4
 هاي سوختني تو را قبول فرمايد سالهجميع هداياي تو را به ياد آورد، و قرباني .5
 هاي تو را به انجام رساندموافق دل تو به تو عطا فرمايد، و همة مشورت .6
اوند تمامي مسئلت تو را به انجام .اي خود علَم خود را خواهيم افراشت، خد.نجات تو خواهيم سراييد، و به نام خدبه  .7

 خواهد رسانيد
رهاند، از فلك قدس خود او را اجابت خواهد نمود، به قوت نجاتاوند ماشيح خود را مي.ام كه خدو حال دانسته .8

 بخش يمين خويش
 اي خود را ذكر خواهيم نمود.اوند خد.ها را، اما ما نام خدن اسبها را و آنااينان عرابه .9

 ايماند، و اما ما برخاسته ايستادهايشان خم شده افتاده .10
  اوند نجات بده، پادشاه در روزي كه بخوانيم ما را مستجاب فرمايد.اي خد .11
  

 بيست ويكم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 كند، و در نجات تو چه بسيار به وجد خواهند آمده شادي مياوند در قوت تو پادشا.اي خد .2
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 مراد دل او را به وي بخشيدي، و مسئلت زبانش را از او دريغ نداشتي ساله .3
 زيرا به بركات نيكو بر مراد او سبقت جستي، تاجي از زر خالص بر سر وي نهادي .4
 بدحيات را از تو خواست و آن را به وي دادي، و طول ايام را تا به ا .5
 اي جالل او به سبب نجات تو عظيم شده، شكوه و حشمت را بر او نهاده .6
 اينهايت شادمان گردانيدهاي تا به ابد، به حضور خود، او را بيزيرا او را مبارك ساخته .7
 دارد، و به فضل الهي لغزش نخواهد خورداوند توكل مي.زيرا كه پادشاه بر خد .8
 يمين تو آناني را كه از تو نفرت دارند خواهد دريافتدست تو همة دشمنانت را خواهد گرفت،  .9

اوند ايشان را در خشم خود خواهد بلعيد، و آتش .در وقت غضب خود ايشان را چون تنور آتش خواهي ساخت، خد .10
 ايشان را خواهد سوزانيد

 آدمثمرة ايشان را از زمين هالك خواهي ساخت، و ذريت ايشان را از ميان بني .11
 هايي را انديشيدند كه آن را نتوانستند بجا آورندي تو كردند، و فريبزيرا قصد بدي برا .12
 هاي خود تيرها را به روي ايشان نشان خواهي گرفتزيرا كه ايشان را روگردان خواهي ساخت، بر زه .13
  اوند در قوت خود متعال شو، جبروت تو را ترنم و تسبيح خواهيم خواند.اي خد .14
  

 بيست و دوم مزمور
 نيان بر اَيِلت هشَحر مزمور داويد براي ساالر مغ .1
 اي، و از نجات من و فرياد سخنانم دور هستياي من چرا مرا ترك كرده.اي من اي خد.اي خد .2
 كني، در شب نيز و من را خاموشي نيستخوانم و مرا اجابت نمياي من در روز مي.اي خد .3
 باشياسرائيل مي) بني(و اما تو قدوس هستي، اي كه دائم مورد ستايش  .4
 بر تو توكل داشتند و ايشان را خالصي داديپدران ما بر تو توكل داشتند،  .5
 نزد تو فرياد برآوردند و رهايي يافتند، بر تو توكل داشتند پس خجل نشدند .6
 و اما من كرم هستم و انسان ني، عار آدميان هستم و حقير شمرده شدة قوم .7
 )گويندو مي(جنبانند كنند و سرهاي خود را ميي خود را باز ميهاكند، لبهر كه من را بيند به من استهزاء مي .8
 دارداوند توكل كن پس او را خالصي بدهد، او را برهاند چون كه به وي رغبت مي.بر خد .9

 زيرا كه تو من را از شكم بيرون آوردي، وقتي كه بر آغوش مادر خود بودم من را مطمئن ساختي .10
 اي من تو هستي.ز شكم مادرم، خدبا عنايت تو از رحم خارج شدم، ا .11
 از من دور مباش زيرا تنگي نزديك است، و كسي نيست كه مدد كند .12
 انداند، زورمندان باشان من را احاطه كردهگاوان نرِ بسيار دور من را گرفته .13
 دهان خود را بر من باز كردند، مثل شير درندة غرّان .14
 گسيخته، دلم مثل موم گرديده، در ميان احشايم گداخته شده است هايم از هماستخوانام، و همةمثل آب ريخته شده .15
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 ايقوت من مثل سفال خشك شده و زبانم به كامم چسبيده، و من را به خاك نيستي نهاده .16
 شكنندهايم من را مثل شير ميها و پاياند، جماعت اشرار من را احاطه كرده، دستزيرا سگان دور من را گرفته .17
 نگرندشمارم، ايشان به من چشم دوخته ميخود را ميهاي همة استخوان .18
 رخت من را در ميان خود تقسيم كردند، و بر لباس من قرعه انداختند  .19
 اوند دور مباش، اي قوت من براي نصرت من شتاب كن.اما تو اي خد .20
 جان من را از شمشير خالص كن، و يگانة من را از دست سگان .21
 ايهاي گاو وحشي من را اجابت كردهه از ميان شاخمن را از دهان شير خالصي ده، اي ك .22
 نام تو را به برادران خود اعالم خواهم كرد، در ميان جماعت تو را تسبيح خواهم خواند .23
اوند او را حمد گوييد، تمام ذريت يعقوب او را تمجيد نماييد، و جميع ذريت اسرائيل از وي .اي ترسندگان خد .24

 بترسيد
ر و خوار نشمرده، و روي خود را از او نپوشانيده است، و چون نزد وي فرياد برآورد او را زيرا مسكنت مسكين را حقي .25

 فرمايداجابت مي
 تسبيح من در جماعت بزرگ از تو است، نذرهاي خود را به حضور ترسندگان او ادا خواهم نمود .26
هاي شما تا به ابد زنده د، و دلاوند او را تسبيح خواهند خوان.بردباران غذا خورده سير خواهند شد، و طالبان خد .27

 خواهد بود
ها به حضور تو سجده اوند بازگشت خواهند نمود، و همة قبايل امت.هاي زمين متذكر شده، به سوي خدتمامي كران .28

 خواهند كرد
 ها مسلط استاوند است، و او بر امت.زيرا سلطنت از آن خد .29
رود سجده خواهد نمود، و خاك فرو ميحضور وي هر كه به  همة متموالنِ زمين غذا خورده خميده خواهند شد، و به .30

 كسي جان خود را زنده نخواهد ساخت
 اوند نسل بعد را اعالم خواهند نمود.خد ذريتي كه او را عبادت كنند، و دربارة) ولي( .31
  ستايشان خواهند آمد و از عدالت او خبر خواهند داد، قومي متولد خواهند شد كه او اين را كار كرده ا .32
  

 بيست و سوم مزمور
 اوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود.مزمور داويد، خد .1
 كندهاي آرام من را رهبري ميخواباند، نزد آبهاي سبز من را ميدر مرتع .2
 نمايدهاي عدالت هدايتم ميگرداند، و به خاطر نام خود به راهجان من را بر مي .3
دستي تو من را روم، از هجوم بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستي، عصا و چوبچون در وادي ساية موت نيز راه  .4

 تسلي خواهد داد
 ام لبريز شده استاي، و كاسهگستراني، سر من را به روغن تدهين كردهاي براي من به حضور دشمنانم ميسفره .5
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 اوند تا درازاي عمر ساكن خواهم بود.خدهر آينه نيكوئي و رحمت تمام ايام عمرم در پي من خواهد بود، و در خانة  .6
  

  بيست و چهارم مزمور
 اوند است، ربع مسكون و ساكنان آن .مزمور داويد زمين و پري آن از آنِ خد .1
 زيرا كه او اساس آن را بر درياها نهاد، و آن را بر نهرها ثابت گردانيد .2
 داوند برآيد، و كيست كه به مكان قدس او ساكن شو.كيست كه به كوه خد .3
 او كه پاك دست و صاف دل باشد، كه نام من را بيهوده بر زبان جاري نسازد و قسم دروغ نخورد .4
 اي نجات دهندة خود.اوند خواهد يافت، و عدالت را از خد.او بركت را از خد .5
 يعقوب ساله) اي.خد(اين است طبقة طالبان او، طالبان روي تو اي  .6
 درهاي ابدي برافراشته شويد، تا پادشاه صاحب جالل داخل شود ها سرهاي خود را برافرازيد، اياي دروازه .7
 اوند كه در جنگ قدرتمند است.اوند قدير و قدرتمند، خد.اي پادشاه صاحب جالل كيست، خد .8
 ها سرهاي خود را برافرازيد، اي درهاي ابدي برافرازيد، تا پادشاه صاحبت جالل داخل شوداي دروازه .9

  اوند صوااُت پادشاه صاحب جالل اوست ساله.خداين پادشاه صاحب جالل كيست،  .10
  

 بيست و پنجم مزمور
 افرازم اوند به سوي تو جان خود را برمي.مزمور داويد اي خد .1
 دارم پس مگذار كه خجل بشوم، و دشمنانم بر من فخر نماينداي من بر او توكل مي.اي خد .2
 كنند خجل خواهند گرديدميكشد خجل نخواهد شد، آناني كه خيانت آري هر كه انتظار تو مي .3
 هاي خويش را به من تعليم دههاي خود را به من بياموز، و راهاوند طريق.اي خد .4
دهنده من هستي، تمامي روز منتظر تو اي نجات.من را به حقيقت خود سالك گردان و من را تعليم ده، زيرا تو خد .5

 ام بوده
 ها از ازل بوده استچونكه آن هاي خود را بياد آور،ها و رحمتاوند احسان.اي خد .6
 اوند به رحمت خود و به خاطر نيكوئي خويش من را ياد كن.خطاياي جواني و عصيانم را به ياد نياور، اي خد .7
 كاران طريق خود را خواهد آموختاوند نيكو و عادل است، پس به گناه.خد .8
 ليم خواهد دادمسكينان را به انصاف رهبري خواهد كرد، و به مسكينان طريق خود را تع .9

 دارندها او را نگاه مياوند رحمت و حق است، براي آناني كه عهد و گواهي.هاي خدهمة راه .10
 اوند به خاطر اسم خود، گناه من را بيامرز زيرا كه بزرگ است.اي خد .11
 ترسد، اورا به طريقي كه انتخاب كند خواهد آموختاوند مي.كيست آن آدمي كه از خد .12
 را به سر خواهد برد، و ذريت او وارث زمين خواهند شد جان او در نيكوئي شب .13
 اوند با ترسندگان اوست، و عهد او تا ايشان را تعليم دهد.سرّ خد .14
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 آوردهاي من را از دام بيرون مياوند است، زيرا كه او پاي.چشمان من دائماً به سوي خد .15
 بر من آگاه شده رحمت بفرما، زيرا كه تنها و مسكين هستم .16
 هاي من بيرون آوردل منت زياد شده است، من را از مشقتهاي تنگي .17
 بر مسكنت و رنج من نظر افكن، و جميع خطايايم را بيامرز .18
 ورزندبر دشمنانم نظر كن زيرا كه بسيارند، و به كينة ظالمانه به من كينه مي .19
 جانم را حفظ كن و من را رهائي ده، تا خجل نشوم زيرا بر تو توكل دارم .20
 حافظ من باشند، زيرا كه منتظر تو هستم كمال و راستي .21
  هاي وياسرائيل را خالصي ده، از جميع مشقت) بني(ا .اي خد .22
  

 بيست و ششم مزمور
ام، پس اوند توكل داشته.ام، و بر خداوند من را داد بده، زيرا كه من در كمال خود رفتار نموده.مزمور داويد، اي خد .1

 نخواهم لغزيد
 كن و من را بيازما، باطن و قلب من را مصفا گردان اوند من را امتحان.اي خد .2
 امزيرا كه رحمت تو در مدنظر من است، و در راستي تو رفتار نموده .3
 ام، و با منافقين داخل نخواهم شدبا مردان باطل ننشسته .4
 از جماعت بدكاران نفرت دارم، و با ظالمين نخواهم نشست .5
 اوند طواف خواهم نمود.ا اي خدشويم، مذبح تو رهاي خود را در صفا ميدست .6
 تا آواز حمد تو را بشنوانم، و عجايب تو را اعالم نمايم .7
 دارم، و مقام سكونت جالل تو رااوند محل خانة تو را دوست مي.اي خد .8
 ريز قبض مكنجانم را با گناهكاران مگير، و حيات من را با مردمان خون .9

 ن پر از رشوه استهاي ايشان آزار است، ودست راست ايشاكه در دست .10
 باشم، من را خالصي ده و بر من رحم فرماو اما من در كمال خود سالك مي .11
  ها متبارك خواهم خوانداوند را در جماعت.پايم در جاي هموار ايستاده است، خد .12
  

 بيست و هفتم مزمور
 از كه هراسان شوماوند ملجاي جان من است .اوند نور من و نجات من است از كه بترسم، خد.مزمور داويد، خد .1
 چون شريران بر من نزديك آمدند تا گوشت من را بخورند، يعني خصمان و دشمنانم ايشان لغزيدند و افتادند .2
 اگر لشكري بر من فرود آيد دلم نخواهد ترسيد، اگر جنگ بر من برپا شود در اين نيز اطمينان خواهم داشت .3
اوند ساكن باشم، تا جمال .ه تمام ايام عمرم در خانة خداوند خواستم و آن را خواهم طلبيد، ك.يك چيز از خد .4

 اوند را مشاهده كنم، و در محراب او تفكر نمايم.خد
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زيرا كه در روز بال من را در سايبان خود نهفته، در پردة خيمة خود من را مخفي خواهد داشت، و من را بر صخره بلند  .5
 خواهد ساخت

او هايي با گلبانگ شادي را در خيمة شند، سربلند خواهم شد و قربانيباو اينك بر ضد دشمنانم كه گرداگردم مي .6
 اوند سرود و تسبيح خواهم خواند.خواهم گذرانيد، و براي خد

 خوانم من را بشنو و رحمت فرموده من را مستجاب فرمااوند چون به آواز خود مي.اي خد .7
 اوند خواهم طلبيد.ا اي خدگويد جمال من را بطلبيد، بلي جمال تو ردل من از جانب تو مي .8
اي نجاتم من را رد .اي، اي خدجمال خود را از من مپوشان، و بندة خود را در خشم برمگردان، تو مددكار من بوده .9

 مكن و ترك منما
 دارداوند من را برمي.چون پدر و مادرم من را ترك كنند، آنگاه خد .10
 دشمنانم من را به راه راست هدايت فرما) با ضديت(اوند طريق خود را به من بياموز، و به سبب .اي خد .11
 اندمن را به خواهش خصمانم مسپار، زيرا كه شهود باطل و دمندگان ظلم بر من برخاسته .12
 اوند را، در زمين زندگان ببينم.اگر ايمان نداشتم كه احسان خد .13
  د باشاون.اوند منتظر باش و قوي شو، او دلت را تقويت خواهد داد، بلي منتظر خد.براي خد .14
  

 بيست و هشتم مزمور
آورم، اي صخرة من نسبت به من خاموش مباش، مبادا اگر از من خاموش اوند نزد تو فرياد برمي.مزمور داويد، اي خد .1

 روندباشي، مثل آناني باشم كه به حفره فرو مي
 فرازماكنم، و دست خود را به محراب قدس تو برميآواز تضرع من را بشنو چون نزد تو استغاثه مي .2
 گويند و آزار در دل ايشان استآميز ميمن را با شريران و بدكاران مكش، كه با همسايگان خود سخن صلح .3
ها را مطابق عمل دست ايشان عقوبت بده، رفتار ها را به حسب كردار ايشان و موافق اعمال زشت ايشان بده، آنآن .4

 ايشان را به خود آنها برگردان
 كنند، ايشان را منهدم خواهد ساخت و بنا نخواهد نمودند و صنعت دست وي تفكر نمياو.چون كه در اعمال خد .5
 اوند متبارك باد، زيرا كه آواز تضرّع من را شنيده است.خد .6
ام، پس دل من به وجد آمده است، و به سرود اوند قوت من و محافظ من است، دلم بر او توكل داشت و مدد يافته.خد .7

 تخود او را حمد خواهم گف
 دهنده استاوند قوت ايشان است، و براي ماشيح خود قلعة نجات.خد .8
  قوم خود را نجات بده و ميراث خود را مبارك فرما، ايشان را هدايت كن و برافراز تا به ابد .9
  

 بيست و نهم مزمور
 نماييداوند توصيف .اوند را توصيف كنيد، جالل و قدرت را براي خد.مزمور داويد، اي فرزندان قدرتمندان خد .1
 اوند را در شكوه قدوسيت سجده كنيد.اوند را به جالل اسم او تمجيد نماييد، خد.خد .2
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هاي بسيار اوند باالي آب.خد) خروش(سازد، اي صاحب جالل رعد مي.هاست، خداوند فوق آب.خد) رعد(آواز  .3
 است

 اوند با جالل است.اوند با قوت است، آواز خد.آواز خد .4
 شكنداوند سروهاي بلند لبنان را مي.شكند، خدد را ميهاي آزااوند سرو.آواز خد .5
 ها را مثل گوساله جهانيد، لوانُن و سيريون را مثل بچة گاو وحشيآن .6
 شكافدمي) در آسمان(هاي آتش را اوند زبانه.آواز خد .7
 سازداوند صحراي قادش را متزلزل مي.سازد، خداوند صحرا را متزلزل مي.آواز خد .8
را ) او(گرداند، و در محراب او جميعاً جالل برگ مياندازد، و جنگل را بيها را به درد زه ميالاوند غز.آواز خد .9

 كنندذكر مي
 نمايداوند كه پادشاه است تا به ابد جلوس مي.جلوس نمود، خد) بر كرسي قضاوت(طوفان ) در زمان(اوند .خد .10
  به سالمتي مبارك خواهد نموداوند قوم خود را .اوند قوم خود را قوت خواهد بخشيد، خد.خد .11
  

 ام سي مزمور
 ، مزمور داويد)ا.خد(سرود براي افتتاح خانه  .1
 خوانم زيرا كه من را رهانيدي، و دشمنانم را بر من مفتخر نساختياوند بزرگواريت را تسبيح مي.اي خد .2
 اي من، نزد تو استغاثه نمودم و من را شفا دادي.اوند خد.اي خد .3
 حفره بر آوردي، من را زنده ساختي تا به گور فرو نروم اوند جانم را از.اي خد .4
 اوند او را بسراييد، و با ذكر قدوسيتش او را حمد گوييد.اي مقدسان خد .5
شود، صبحگاهان شادي رخ ميايست و در رضامندي او زندگاني، شامگاه گريه جاري ميزيرا كه غضب او لحظه .6

 نمايد
 بد لغزش نخواهم خوردو اما من در كاميابي خود گفتم، تا به ا .7
 اوند به رضامندي خود من را بر كوهها استوار قرار دادي، و چون جمال خود را پوشانيدي پريشان شدم.اي خد .8
 نمايماوند تضرع مي.آورم، و نزد خداوند نزد تو فرياد برمي.اي خد .9

استي تو را با خبر خواهد گويد و رروم، آيا خاك تو را حمد ميدر خون من چه فايده است چون به حفره فرو مي .10
 كرد

 اوند مددكار من باش.اوند بشنو و به من كَرَم فرما، اي خد.اي خد .11
 اياي، پالس را از من بيرون كرده و كمر من را به شادي بستهماتم من را براي من به رقص مبدل ساخته .12
  ابد حمد خواهم گفتاي من تو را تا به .اوند خد.تا جاللم تو را سرود خوانَد و خاموش نشود، اي خد .13
  

 سي و يكم مزمور
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 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 اوند بر تو توكل دارم، پس خجل نشوم تا به ابد، در عدالت خويش من را نجات بده.اي خد .2
 توجه خود را به من فراگير و من را به زودي برهان، برايم صخرة قوي و خانة استوار باش تا من را خالصي دهي .3
 قلعة من تو هستي، به خاطر نام خود من را هدايت و رهبري فرما زيرا صخره و .4
 اند، بيرون آور زيرا قلعة من تو هستيمن را از دامي كه برايم پنهان كرده .5
 اي حق تو من را فديه دادي.اوند خد.سپارم، اي خددست تو ميروح خود را به .6
 دارماوند توكل مي.ما من بر خدكنم، و اكنند نفرت مياز آناني كه اباطيل دروغ را پيروي مي .7
 ايها شناختهكنم، زيرا مشقت من را ديده و جانم را در تنگيبه رحمت تو وجد و شادي مي .8
 ايهاي من را در سعادت استوار گردانيدهاي، پايمن را به دست دشمن اسير نساخته .9

 ) همچنين(د جانم و جسدم نيز اوند بر من رحمت فرما زيرا در تنگي هستم، چشم من از غصه كاهيده ش.اي خد .10
 هايم پوسيده شدهايم از ناله فاني گرديده است، قوتم بخاطر گناهم ضعيف و استخوانزيرا كه حياتم از غم و سال .11
ام، هر كه من را بيرون ام، خصوصاً نزد همسايگان خويش، و باعث خوف آشنايان شدهنزد همة دشمنانم خوار گرديده .12

 گريزدببيند از من مي
 امفايده شده گرديدهام، و مانند ظرف بيمثل مرده از خاطر فراموش شده .13
كنند، و در قصد جانم باشد زيرا بر من با هم مشورت ميزيرا كه بهتان را از بسياري شنيدم، و خوف گرداگرد من مي .14

 نمايندتفكر مي
 اي من تو هستي.ام خددارم، و گفتهاوند توكل مي.و اما من بر تو اي خد .15
 باشد، من را از دست دشمنانم و جفا كنندگانم خالصي دههاي من در دست تو ميقتو .16
 ات تابان ساز، و من را به رحمت خود نجات بخشروي خود را بر بنده .17
 ام، شريران خجل شوند و در گور خاموش باشنداوند خجل نشوم چون كه تو را خوانده.اي خد .18
 گويدكبر و خواري بر عادالن سخن ميهاي دروغگو بسته شود، كه به درشتي و تلب .19
 ايآدم ظاهر ساختهاي، و براي متوكالنت پيش بنيچه بسيار است احسان تو كه براي ترسندگانت ذخيره كرده .20
اي از عداوت زبانها مخفي خواهي هاي مردم خواهي پوشانيد، ايشان را در خيمهايشان را در پردة روي خود از زشتي .21

 داشت
 ند كه رحمت عجيب خود را، در شهري استوار به من ظاهر كرده استاو.متبارك باد خد .22
 ام، ليكن چون نزد تو فرياد كردم آواز تضرع من را شنيديو اما من در حيرت خود گفتم كه از نظر تو منقطع شده .23
ات كثير دارد، و متكبران را مجازاوند درستكاران را محفوظ مي.اوند او را دوست داريد، خد.اي جميع مقدسانِ خد .24

 دهدمي
  كشيداوند انتظار مي.قوي باشيد و دل شما راتقويت خواهد داد، اي همگاني كه براي خد .25

 سي و دوم مزمور
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 قصيده داويد، خوشا به حال كسي كه عصيان او آمرزيده شد، و گناه وي مستور گرديد .1
 باشدنمي اياوند به وي جرمي در حساب نياورد، و درنيت او حيله.خوشا به حال كسي كه خد .2
 زدماي كه تمامي روز ميشد، از نعرههايم پوسيده ميهنگامي كه خاموش بودم استخوان .3
 بود، طراوت به خشكي تابستان مبدل گرديد سالهچون كه دست تو روز و شب بر من سنگين مي .4
كنم، پس اقرار مي اوند.به گناه خود نزد تو اعتراف كردم و جرم خود را مخفي نداشتم، گفتم عصيان خود را نزد خد .5

 تو گناهم راعفو كردي ساله
 هاي بسيار به سيالن آيند هرگز بدو نرسنداز اين رو هر متقي در وقت اجابت نزد تو دعا كند كه، وقتي كه آب .6
 تو ملجاي من هستي من را از تنگي حفظ خواهي كرد، من را به سرودهاي نجات ترنم خواهي نمود ساله .7
به راهي كه بايد رفت ارشاد خواهم نمود، و تو را با نظر خود كه با تو است نصيحت  تو را حكمت خواهم آموخت و .8

 خواهم فرمود
 دهند، تا به تو نزديك نشودها را براي بستن به دهنه و لگام زينت ميفهم مباشيد، كه آنمثل اسب و قاطر بي .9

 را احاطه خواهد كرد  اوند توكل دارد رحمت او.باشند، اما هر كه بر خدهاي شرير بسيار ميغم .10
  دالن ترنم نماييداوند شادي و وجد كنيد، و اي همة راست.اي صالحان در خد .11

  
 مزمور سي و سوم

 شايداوند شادي نماييد، زيرا كه تسبيح خواندن راستان را مي.اي صالحان بخاطر خد .1
 اوند را با بربط حمد بگوييد، با عود ده تار او را سرود بخوانيد.خد .2
 تروعا) بلند(براي او بسراييد، نيكو بنوازيد با آهنگ  سرودي تازه .3
 اوند مستقيم است و جميع كارهاي او با امانت است.زيرا كالم خد .4
 اوند پر است.دارد، جهان از رحمت خدعدالت و انصاف رادوست مي .5
 ) ايجاد شدند(اوند آسمانها ساخته شدند، و كل امكانات آنها به اراده و امر او .به كالم خد .6
 نمايدها ذخيره ميها را در خزانهكند، و لجههاي دريا را مثل توده جمع ميبآ .7
 مسكون از او بترسند اوند بترسند، جميع سكنة ربع.تمامي اهل زمين از خد .8
 زيرا كه او گفت و شد، اوامر فرمود و برپا گرديد .9

 گرداندكند، تدبيرهاي قبائل راباطل ميها را باطل مياوند مشورت امت.خد .10
 نظر او نسل بعد نسل) مورد(اوند استوار است تا به ابد، تدابير .مشورت خد .11
 اي ايشان است، و قومي كه ايشان را براي ميراث خود برگزيده است.اوند خد.حال امتي كه خدخوشا به .12
 آدم را نگريستاوند نظر افكند، و جميع بني.از آسمان خد .13
 كنان جهانافكند، بر جميع سااز مقام جلوس خويش نظر مي .14
 نمايدهاي ايشان را جميعاً سرشته است، و اعمال ايشان را درك مياو كه دل .15
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 پادشاه به زيادتي لشگر خالص نخواهد شد، و جبار به بسياري قوت رهايي نخواهد يافت .16
 نيروي اسب به جهت استخالص بيهوده است، و به شدت قوت خود كسي را رهايي نخواهد داد .17
 كشندترسند، بر آناني كه انتظار رحمت او را ميناني است كه از او مياوند بر آ.اينك نظر خد .18
 تا جان ايشان را از موت رهايي بخشد، و ايشان را در قحط زنده نگاه دارد .19
 گر و حافظ ماستباشد، او يارياوند مي.خد) نجات(جان ما منتظر  .20
 مداريكند، و در نام قدوس او توكل ميزيرا كه دل ما در او شادي مي .21
  ايماوند رحمت تو بر ما باد، چنان كه به تو اميدوار بوده.اي خد .22
  

 سي و چهارم مزمور
 حضور اَبيملك تغيير داد و از حضور او بيرون رانده شده برفتمزمور داويد وقتي كه منش خود را به .1
 اوند را در هر وقت متبارك خواهم گفت، تسبيح او دائماً بر زبان من خواهد بود.خد .2
 اوند فخر خواهد كرد، مسكينان شنيده شادي خواهند نمود.بخاطر خد جان من .3
 اوند را با من تكبير نماييد، نام او را با يكديگر برافرازيم.خد .4
 هايم خالصي بخشيداوند را طلبيدم من را مستجاب فرمود، و من را از جميع ترس.چون خد .5
 نشدبه سوي او نظر كردند و منور گرديدند، و رويهاي ايشان خجل  .6
 هايش رهايي بخشيداوند او را شنيد، و او را از تمامي تنگي.اين مسكين فرياد كرد و خد .7
 رهانداوند گرداگرد ترسندگان او است، اُردو زده ايشان را مي.فرشتة خد .8
 دارداوند نيكو است، خوشا به حال شخصي كه بدو توكل مي.تشخيص دهيد و ببينيد كه خد .9

 رسيد، زيرا كه ترسندگان او را هيچ كمي نيستاوند از او بت.اي مقدسان خد .10
 اوند را از هيچ چيز نيكو كمي نخواهد بود.كشند، و اما طالبان خدبچگان بينوا شده، گرسنگي ميشير .11
 اوند را به شما تعليم دهم.اي فرزندان بياييد من را بشنويد، تا ترس خد .12
 دارد تا نيكويي را ببيندكيست آن شخصي كه آرزومند حيات است، و طول ايام را دوست مي .13
 آميزهايت را از سخنان حيلهدار، و لبزبانت را از بدي نگاه .14
 از بدي اجتناب نما و نيكويي بكن، صلح را طلب نما و در پي آن بكوش .15
 اوند بسوي صالحان است، و توجه وي به سوي فرياد ايشان.نظر خد .16
 مين منقطع سازداوند به سوي بدكاران است، تا ذكر ايشان را از ز.روي خد .17
 هاي ايشان رهايي بخشيداوند ايشان را شنيد، و ايشان را از همة تنگي.فرياد برآوردند خد) صالحان(چون  .18
 اوند نزديك شكسته دالن است، روح كوفتگان را نجات خواهد داد.خد .19
 رهانيد اوند او را از همة آنها خواهد.بسيار است، اما خد) شودحادث مي(مرد صالح ) كه بر(بديهايي  .20
 دارد، كه يكي از آنها شكسته نخواهد شدهاي ايشان را نگاه ميهمة استخوان .21
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 شرير را شرارت هالك خواهد كرد، و از دشمنان مرد صالح مواخذه خواهد شد .22
 اوند جان بندگان خود را فديه خواهد داد، و از آناني كه بر وي توكل دارند مواخذه نخواهد شد.خد .23
  

  سي و پنجم مزمور
 كننداوند با خصمان من مخاصمه نما، و جنگ كن با آناني كه با من جنگ مي.ر داويد، اي خدمزمو .1
 سپر و محافظ را بگير، و به ياري من برخيز .2
 و نيزه را بيرون آور و راه را پيش روي جفاكنندگانم ببند، و به جان من بگو من نجات تو هستم .3
 ناني كه بد انديش من هستند به قهقرا رفته و خجل شوندخجل و رسوا شوند آناني كه قصد جان من دارند، و آ .4
 اوند ايشان را از خود براند.مثل كاه در مقابل باد باشند، و فرشتة خد .5
 اوند ايشان را از خود براند.راه ايشان تاريك و لغزنده باد، و فرشتة خد .6
 جهت كنده بودندن من بياي پنهان كردند، كه آن را براي جاسبب در حفرهزيرا دام خود را براي من بي .7
 هالكت ناگهاني بدو برسد، و دامي كه پنهان كرد خودش را بگيرد، و در آن به هالكت گرفتار گردد .8
 اوند شادي خواهد كرد، و در نجات او ترنم خواهد نمود.و اما جان من در خد .9

رهاند، و مسكين و ر از او ميتاوند كيست مانند تو، كه مسكين را از شخص قوي.گويند اي خدهايم ميهمة استخوان .10
 فقير را از تاراج كنندة وي

 پرسنددانستم از من مياند، چيزهايي را كه نميتوزان برخاستهكينه .11
 اندكس گردانيدهكنند جان من را بيبه عوض نيكويي بدي به من مي .12
 گشتام برمي، و دعايم به سينهرنجانيدمپوشيدم، جان خود را به روزه ميو اما من چون ايشان بيمار بودند پالس مي .13
 شدمرفتم، چون كسي كه براي مادرش ماتم گيرد از حزن خم ميمثل آنكه او دوست و برادرم بود، سرگردان مي .14
ولي چون افتادم شادي كنان جمع شدند، آن فرومايگان بر من جمع شدند، و كساني كه نشناخته بودم من را دريدند و  .15

 ساكت نشدند
 فشارندكنند، دندانهاي خود را بر من ميبراي لقمه نان مسخرگي مي مثل بدكاراني كه .16
 گانمن را از شيربچه هاي ايشان برهان و يگانةاوند تا به كي نظر خواهي كرد، جان من را از خرابي.اي خد .17
 و تو را در جماعت بزرگ حمد خواهم گفت، تو را در ميان قوم عظيم تسبيح خواهم خواند  .18
 نمايند چشمك نزنندسبب بغض ميسبب دشمن من هستند بر من فخر نكنند، و آناني كه بر من بيتا آناني كه بي .19
 كنندآميز را تفكر ميگويند، و بر آناني كه در زمين آرامند سخنان حيلهزيرا از صلح سخن نمي .20
 گويند هه هه چشم ما ديده استو دهان خود را بر من باز كرده، مي .21
 اوند از من دور مباش.اي پس سكوت نفرما، اي خددهاوند تو آن را دي.اي خد .22
 اوند من براي دعوي من.اي من و خد.خويشتن را برانگيز و براي داد من بيدار شو، اي خد .23
 ايم من را موافق عدل خود داد بده، مبادا برمن شادي نمايند.اوند خد.اي خد .24
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 مايتا در دل خود نگويند اينك مراد ما، تا نگويند او را بلعيده .25
كنند به خجلت و رسوايي و آناني كه در بدي من شادند با هم خجل و شرمنده شوند، و آناني كه بر من تكبر مي .26

 مشهور شوند
اوند بزرگ است كه به سالمتي بندة خود .آناني كه خواهان حق من هستند ترنم و شادي نمايند، و دائما گويند خد .27

 رغبت دارد
  د، و تسبيح تو را تمامي روزو زبانم عدالت تو را بيان خواهد كر .28
  

 سي و ششم مزمور
 اوند.خد براي ساالر مغنيان مزمور داويد بندة .1
 اوند مد نظر او نباشد.گويد كه ترس خدانديشم كه گناه به ظلم ميدر قلبم مي .2
 گويد، تا گناهش ظاهر نشود ومكروه نگرددزيرا خويشتن را در نظر خود تملق مي .3
 است، از دانشمندي و نيكوكاري دست برداشته استسخنان زبانش شرارت و حيله  .4
 كند، خود را به راه ناپسند رهرو كرده از بدي نفرت نداردشرارت را بر بستر خود تفكر مي .5
 هاست، و امانت تو تا افالكاوند رحمت تو در آسمان.اي خد .6
 دهيا نجات مياوند انسان و بهائم ر.است و احكام تو لجة عظيم، اي خد.هاي خدعدالت تو مثل كوه .7
 برندهاي تو پناه ميآدم زير ساية بالاي خدا رحمت تو چه ارجمند است، بني .8
 نوشانيهاي خود ايشان را ميشوند، از نهر خوشيتو سيراب مي از فراواني خانة .9

 زيراكه نزد تو چشمة حيات است، و در نور تو روشنايي را خواهيم ديد .10
 دالنفرما، و عدالت خود را براي راست رحمت خود را براي عارفان خود مستدام .11
 پاي تكبر بر من نيايد، و دست شريران من را گريزان نسازد .12
  توانند برخاستاند و نمياند، ايشان انداخته شدهدر آنجا بدكرداران افتاده .13
  

 سي و هفتم مزمور
 انگيزان حسد مبرمزمور داويد، به سبب شريران خويشتن را مشوش مساز، و بر فتنه .1
 شوند، و مثل سبزه پژمرده خواهند شدرا كه مثل علف به زودي بريده ميزي .2
 اوند توكل نما و نيكويي بكن، در زمين ساكن باش و از امانت پرورده شو.بر خد .3
 اوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد.و از خد .4
 واهد داداوند بسپار، و بر وي توكل كن كه آن را انجام خ.طريق خود را به خد .5
 و عدالت تو را مثل نور بيرون خواهد آورد، و انصاف تو را مانند ظُهر .6
خود را ) كه موفق است(گر ظاهر موفق و مرد حيلهشخص به) مشاهده(اوند خاموش شو و منتظر او بمان، و از .نزد خد .7
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 مشَوش مساز
 اه خواهد شداز غضب بركنار شو و خشم را ترك كن، خود را مشوش مساز كه البته باعث گن .8
 اوند وارث زمين خواهند بود.زيرا كه شريران منقطع خواهند شد، و اما منتظران خد .9

 هان بعد از اندك زماني شرير نخواهد بود، او را جستجو خواهي كرد و نخواهد بود .10
 و اما حليمان وارث زمين خواهند شد، و از فراواني سالمتي خوشنود خواهند گرديد .11
 افشردهاي خود را بر او ميكند، و دندانمي شرير بر مرد عادل تعرض .12
 آيدبيند كه روز او مياوند بر او خواهد خنديد، زيرا مي.خد .13
 اند، تا مسكين و فقير را بيندازند، و راست روان را مقتول سازندشريران شمشير را برهنه كرده و كمان را كشيده .14
 يشان شكسته خواهد شدشمشير ايشان به دل خود ايشان فرو خواهد رفت، كمانهاي ا .15
 هاي شريران كثيرنعمت اندك يك مرد صالح بهتر است، از اندوخته .16
 كنداوند تأييد مي.زيرا كه بازوهاي شريران شكسته خواهد شد، و اما صالحان را خد .17
 داند، و ميراث ايشان خواهد بود تا به ابداوند روزهاي كامالن را مي.خد .18
 ر ايام قحط سير خواهند بوددر زمان بال خجل نخواهند شد، و د .19
ها فاني خواهند شد، آري مثل دود فاني خواهند اوند مثل خرمي مرتع.شوند، و دشمنان خدزيرا شريران هالك مي .20

 گرديد
 كند، و اما صالح رحيم و بخشنده استگيرد و وفا نميشرير قرض مي .21
 اند منقطع خواهند شدلعنت شدهزيرا آناني كه از وي بركت يابند وارث زمين گردند، و اما آناني كه  .22
 سازد، و به طريق او رغبت داردهاي انسان را مستحكم مياوند قدم.خد .23
 گيرداوند دستش را مي.اگرچه بيفتد افكنده نخواهد شد، زيرا خد .24
 ام، و نه نسلش را كه گداي نان بشوندمن جوان بودم و حاال پير هستم، و مرد صالح را هرگز متروك نديده .25
 ام مهربان است و قرض دهنده، و ذريت او مبارك خواهند بودتمامي اي .26
 ساكن خواهي بود تا ابد) در آرامش(از بدي بر كنار شو و نيكويي بكن، پس  .27
دارد و متقيان خود را ترك نخواهد فرمود، ايشان محفوظ خواهندبود تا ابد، و اما اوند انصاف را دوست مي.زيرا خد .28

 نسل شرير منقطع خواهد شد
 ان وارث زمين خواهند بود، و در آن تا ابد سكونت خواهند نمودصالح .29
 نمايدكند، و زبان او انصاف را ذكر ميدهان صالح حكمت را بيان مي .30
 هايش نخواهد لغزيداي وي در دل اوست، پس قدم.شريعت خد .31
 كندكند، و قصد قتل وي ميشرير براي صالح كمين مي .32
 محكوم نخواهد كرد) در مقابل شرير(د، و چون به داوري آيد او را اوند او را در دستش ترك نخواهد كر.خد .33
دار، تا تو را به وراثت زمين برافرازد، چون شريران متقطع شوند آن را خواهي اوند باش و طريق او را نگاه.منتظر خد .34
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  ديد
 كشيدخود را به هر سو مي) ريشه(شرير را ديدم كه ظلم پيشه بود، و مثل درخت بومي سبز  .35
 ا گذشت و اينك نيست گرديد، و او را جستجو كردم و يافت نشدام .36
 مرد كامل را مالحظه كن و مرد راست را ببين، زيرا كه عاقبت آن مرد سالمتي است .37
 اما خطاكاران همه هالك خواهند گرديد، و عاقبت شريران منقطع خواهد شد .38
 اهد بوداوند است، و در وقت تنگي او قلعة ايشان خو.و نجات صالحان از خد .39
اوند ايشان را ياري كرده، نجات خواهد داد، ايشان را از شريران خالص كرده خواهد رهانيد، زيرا بر او توكل .و خد .40

  دارند
  

 سي و هشتم مزمور
 مزمور داويد براي تذكر .1
 اوند من را در غضب خود توبيخ منما، و در خشم خويش تاديبم مفرما.اي خد .2
 ه، و دست تو بر من فرود آمده استزيرا كه تيرهاي تو در من فرو رفت .3
 هايم به سبب خطاي خودم سالمتي نيدر جسم من به سبب غضب تو صحتي نيست، و در استخوان .4
 تر شدهزيرا گناهانم از سرم گذشته است، مثل بارگران از طاقتم سنگين .5
 جراحات من متعفن و له شده است، به سبب حماقت من .6
 ام، تمامي روز مكدر هستمهپيچيم و بي نهايت خميده شدبخود مي .7
 زيرا كمر من از سوزش پر شده است، و در جسم من صحتي نيست .8
 زنمام، و از فغان دل خود نعره مينهايت كوفته شدهحس و بيمن بي .9

 باشدهاي من از تو مخفي نمياوند تمامي آرزوي من مدنظر تو است، و ناله.اي خد .10
 و نور چشمانم نيز با من نيستطپد و قوتم از من رفته است، دل من مي .11
 اندايستند، و خويشان من دور ايستادهدوستان و رفيقانم از بالي من به كناري مي .12
 كنندگويند، و تمام روز حيله را تفكر ميانگيز ميگسترند، و بد انديشانم سخنان فتنهكه قصد جانم دارند دام ميآناني .13
 كه دهان خود را باز نكندشنوم، و مانند گنگم و اما من مثل كري نمي .14
 شنود، و كسي كه بر زبانش حرفي نباشدام كه نميو مثل كسي گرديده .15
 ايم جواب خواهي داد.اوند خد.كشم، تو اي خداوند انتظار تو را مي.زيرا كه اي خد .16
 ام مبادا بر من شادي نمايند، و چون پايم بلغزد بر من تكبر كنندچونكه گفته .17
 باشم، و درد من هميشه پيش روي من استميزيرا كه من مستعد لغزش  .18
 نمايم، و بخاطر خطاي خود نگران هستمزيرا گناه خود را اعالم مي .19
 نمايند بسياراندسبب بر من بغض مياما دشمنانم زنده و زورآوراند، و آناني كه بي .20
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 كنمپيروي مي ورزند زيرا نيكويي رارسانند، بر من دشمني ميو آناني كه به عوض نيكي به من بدي مي .21
 اي من از من دور مباش.اوند من را ترك منما، اي خد.اي خد .22
  اوندي كه نجات من هستي.و براي ياري من تعجيل فرما اي خد .23
  

 سي و نهم مزمور
 براي يِدوتون ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
گاه خواهم داشت مادامي كه دهان خود را به لجام ن هاي خود را حفظ خواهم كرد تا به زبانم خطا نورزم،گفتم راه .2

 شرير پيش من است
 حركت آمدنيكويي نيز سكوت كردم، و درد من به) بيان(من گنگ بودم و خاموش و از  .3
 افروخته گرديد، پس به زبان خود سخن گفتم) در دلم(كردم آتش دلم در اندرونم گرم شد، چون تفكر مي .4
 ام من را كه چيست، تا بفهمم چقدر فاني هستماوند اجل من را بر من معلوم ساز، و مقدار اي.اي خد .5
ام در نظر تو هيچ است، يقيناً آدمي بطالت محض قرار داده شد اي، و زندگانياينك روزهايم را مثل يك وجب ساخته .6

 ساله
داند كيست كه از آن تمتّع كند و نميگردد، ذخيره ميكند، و براي باطل مضطرب مياينك انسان در خيال رفتار مي .7

 واهد بردخ
 باشداوند براي چه منتظر باشم، اميد من بر تو مي.و حاال اي خد .8
 من را از همة گناهانم برهان، من را نزد جاهالن ناچيز مگردان .9

 را خواستيمن گنگ بودم و زبان خود را باز نكردم، زيرا كه تو اين .10
 شومبالي خود را از من بردار، زيرا كه از قدرت دست تو من تلف مي .11
گدازي، يقيناً هر انسان بطالت محض است كني، نفايس او را مثل بيد مينسان را به سبب گناهش مكافات ميچون ا .12

 ساله
هايم ساكت مباش زيرا كه من غريب هستم اشك) مشاهده(اوند دعاي من را بشنو و به فريادم گوش بده و از .اي خد .13

 در نزد تو، و ساكن هستم مثل جميع پدران خود
  د را از من بگردان تا تقويت شوم، قبل از آنكه رحلت كنم و ناياب گردمخو) خشم(روي  .14
  

 چهلم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 ام، و به من مايل شده فرياد من را شنيداوند كشيده.انتظار بسيار براي خد .2
 م را مستحكم گردانيدهايهايم را بر صخره گذاشته قدمو من را از چاه هالكت برآورد و از باتالق، و پاي .3
اوند توكل .اي ما را، بسياري چون اين را بينند ترسان شده بر خد.و سرودي تازه در دهانم گذارد يعني حمد خد .4

 خواهند كرد
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 اوند توكل دارد، و به متكبران ظالم و منحرفين به كذب مايل نشود.خوشا به حال كسي كه بر خد .5
اي، در نزد تو اي، و تدبيرهايي كه براي ما نمودهعجيب كه تو كرده اي ما چه بسيار است كارهاي.اوند خد.اي خد .6

 آنها را نتوان ارزش نهاد اگر آنها را تقرير و بيان بكنم، از حد شمار بيرون است
باز كردي، قرباني سوختني و ) براي شنيدن و پذيرفتن اوامرت(هاي من را در قرباني و هديه رغبت نداشتي، اما گوش .7

 را نخواستيقرباني گناه 
 ) بجا آورم(در طومار كتاب دربارة من نوشته شده است ) كه آنچه را كه(آيم آنگاه گفتم اينك مي .8
 دارم، و شريعت تو در اندرون دل من استاي من رغبت مي.تو اي خد در به جا آوردن ارادة .9

 دانياوند مي.و تو اي خدهاي خود را باز نخواهم داشت، ام، اينك لبدر جماعت بزرگ به عدالت بشارت داده .10
رحمت و راستي تو را از جماعت بزرگ . امام، امانت و نجات تو را بيان كردهعدالت تو را در دل خود مخفي نداشته .11

 امپنهان نكرده
 اوند لطف خود را از من باز مدار، رحمت و راستي تو دائماً من را محافظت كند.پس تو اي خد .12
هاي سر من توانم ديد، از مواند به حدي كه نميكنند، گناهانم دور من را گرفتهحاطه ميزيرا كه بالياي بيشمار من را ا .13

 را ترك كرده استزيادتراند، و دل من من
 اوند به ياري من تعجيل فرما.اوند مرحمت فرموده من را نجات بده، اي خد.اي خد .14
ناني كه در بدي من رغبت دارند، به عقب آناني كه قصد هالكت جان من دارند، جميعاً خجل و شرمنده شوند، و آ .15

 برگردانيده و رسوا گردند
 گويند، به سبب خجالت خويش حيران شوندآنانيكه بر من هه هه مي .16
اوند .گويند كه خدو اما جميع طالبان تو در تو وجد و شادي نمايند، و آناني كه نجات تو را دوست دارند، دائماً  .17

 بزرگ است
آورد، تو مدد دهنده و نجات دهندة من هستي، دربارة من در نظر مي) اين را(اوند .ر هستم، و خدو اما من مسكين و فقي .18

  اي من تاخير مفرما.اي خد
  

 چهل و يكم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 اوند او را در روز بال خالصي خواهد داد.خد. كندحال كسي كه براي فقير تفكر ميخوشا به .2
خواهد داشت، او در زمين مبارك خواهد بود، و او را به آرزوي ) نگه(محافظت خواهد كرد و زنده  اوند او را.خد .3

 دشمنانش تسليم نخواهد كرد
  اوند او را بر بستر بيماري ياري خواهد نمود، تمامي خوابگاه او را در بيماريش زير و .خد .4

 رو خواهد كرد
 اما بده زيرا به تو گناه ورزيدهاوند بر من رحم نما، جان من را شف.من گفتم اي خد .5
 گويند، كه كي بميرد و نام او گُم شود دشمنانم دربارة من به بدي سخن مي .6
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كند، چون بيرون رود آن را شايع گويد، و دلش در خود شرارت را جمع ميو اگر براي ديدن من بيايد سخن باطل مي .7
 كندمي

 انديشندد، و دربارة من بدي ميكننو تمامي دشمنانم با يكديگر بر من نمامي مي .8
 اي مهلك بر او واقع شده است، و حال كه خوابيده است ديگر نخواهد برخاستكه حادثه .9

 خورد، پاشنة خود را بر من بلند كردداشتم كه نان من را نيز ميو آن دوست خالص من كه بر او اعتماد مي .10
 ر، تا مجازات به ايشان رسانماوند بر من رحم فرموده من را بر پا بدا.و اما تو اي خد .11
 نمايددانم كه در من رغبت داري، زيرا كه دشمنم بر من فخر نمياز اين مي .12
 اي، و من را به حضور خويش دائماً برپا خواهي نمودو من را به سبب كمالم مستحكم نموده .13
 اسرائيل متبارك باد، از ازل تا به ابد آمين و آمين) بني(اي .اوند خد.خد .14
  

  هل و دومچ مزمور
 قورحبراي ساالر مغنيان، قصيدة بني .1
 ا جان من اشتياق شديد براي تو دارد.چنان كه آهو براي نهرهاي آب شدت اشتياق دارد، همچنان اي خد .2
 ا حاضر شوم.اي حي، كه كي بيايم و به حضور خد.است تشنة خد.جان من تشنة خد .3
 اي تو كجاست.گفتند خديهايم روز و شب نان من بود، چون تمامي روز من را ماشك .4
ا پيش .رفتم و ايشان را بخانة خدسازم، چگونه با جماعت ميآورم جان خود را بر خود آگاه ميچون اين را بياد مي .5

 بردم، به آواز ترنم و تسبيح درگروه عيدگزارانمي
را براي نجات روي او باز  ا اميد دار زيرا كه او.اي، بر خداي، و چرا در من پريشان گشتهاي جانم چرا خميده شده .6

 حمد خواهم گفت
هاي از زمين اُردن ياد خواهم كرد، از كوه) بخاطر معجزاتت(اي من جانم در من منحني شد، بنابراين تو را .اي خد .7

 مصغَرحرمون و از جبل
 هاي تو بر من گذشته استها و موجدهد از آواز آبشارهاي تو، جميع خيزابلجه به لجه ندا مي .8
 اوند حيات من.اوند رحمت خود را خواهد فرمود، و در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خد.روز خددر  .9

 كنان عبور نمايماي، چرا به سبب ظلم دشمن ماتمام اي صخرة من چرا من را فراموش كردها گفته.به خد .10
 اي تو كجاست.گويند خدروزه من را ميكنند، چون كه همه هايم من را مالمت ميدشمنانم به كوبيدگي در استخوان .11
ا اميد دار زيرا كه او را او باز حمد خواهم گفت، .اي، بر خداي و چرا در من پريشان گشتهاي جان من چرا خميده شده .12

  اي من است.كه نجات روي من و خد
  

 چهل و سوم مزمور
 گر و ظالم من را خالصي دهاز شخص حيلهرحم داوري فرما، و ا من را داوري كن، و دعواي من را با قوم بي.اي خد .1
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 كنان عبور نمايماي قوت من هستي چرا من را دور انداختي، چرا به سبب ستم دشمن ماتم.زيرا تو خد .2
 هاي تو رسانندنور و راستي خود را بفرست تا من را هدايت نمايند، و من را به كوه مقدس تو و مسكن .3
اي من با بربط .ا خد.ايي كه سرور و خرمي من است، و تو را اي خد.خدا خواهم رفت، به سوي .آنگاه به مذبح خد .4

 تسبيح خواهم گفت
ا دار زيرا كه او را باز حمد خواهم گفت، .اي، اميد بر خداي، و چرا در من پريشان گشتهاي جان من چرا خميده شده .5

  اي من است.كه نجات روي من و خد
  

 چهل و چهارم مزمور
 قورحدة بنيبراي ساالر مغنيان، قصي .1
اند، از كاري كه در روزهاي ايشان و در ايام گذشته ايم، و پدران ما، ما را خبر دادههاي خود شنيدهگوشا به.اي خد .2

 ايكرده
ها را تباه كردي اما ايشان را منتشر را غرس نمودي، قوم) اسرائيلبني(ها را بيرون كردي اما ايشان تو به دست خود امت .3

 ساختي
ه شمشير خود زمين را تسخير نكردند، و بازوي ايشان، ايشان را نجات نداد بلكه دست راست تو و بازو و نور زيرا كه ب .4

 روي تو، زيرا از ايشان خرسند بودي
 ا تو پادشاه من هستي، پس بر نجات يعقوب امر فرما.اي خد .5
 را پايمال خواهيم ساختخويش ) دشمنان(نام تو مخالفان به مدد تو دشمنان خود را خواهيم افكند، و به .6
 زيرا بر كمان خود توكل نخواهم داشت، و شمشيرم من را خالصي نخواهد داد .7
 توزان ما را خجل ساختيبلكه تو ما را از دشمنان ما خالصي دادي، و كينه .8
 ا فخر خواهيم كرد، و نام تو را تا به ابد تسبيح خواهيم خواند ساله.تمامي روز بر خد .9

 آيياي، و با لشگرهاي ما بيرون نميدور انداخته و رسوا ساختهليكن اينك تو ما را  .10
 كننداي، وخصمان ما براي خويشتن تاراج ميو ما را از پيش دشمن روگردان ساخته .11
 ايها پراكنده ساختهاي، و ما را در ميان امتما را مثل گوسفندان براي خوراك تسليم كرده .12
 شان سود نبرديبها فروختي، و از فروش ايقوم خود را بي .13
 ما را نزد همسايگان ما ناچيز گردانيدي، اهانت و سخرية نزد آناني كه گرداگرد مايند .14
 )ايقرار داده(هادر ميان قوم) به عنوان تحقير(جنبانيدن سر ) موجب(اي، المثل ساختهها ضربما را در ميان امت .15
 است انيدهورسوايي من همه روزه در نظر من است، و خجالت رويم من را پوش .16
 گو و فحاش، از روي دشمن و انتقام گيرندهاز آواز مالمت .17
 اين همه بر ما واقع شد، اما تو را فراموش نكرديم و در عهد تو خيانت نورزيديم .18
 هاي ما از طريق تو انحراف نورزيددل ما به گذشته برنگرديد، و پاي .19
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 رگ پوشانيديهر چند ما را در مكان اژدرها كوبيدي، و ما را به ساية م .20
 اي غير برافراشته نكرديم.اي خود را هرگز فراموش نكرديم، و دست خود را به خد.نام خد .21
 داندهاي قلب را ميا اين را بررسي نخواهد كرد، زيرا او نهانخانه.آيا خد .22
 شويمشويم، ومثل گوسفندان ذبح شده شمرده ميهر آينه بخاطر تو تمامي روز كشته مي .23
 اي، برخيزاي و ما را تا به ابد دور ميندازشو چرا خوابيدهاوند بيدار .اي خد .24
 چرا جمال خود را پوشانيدي، و ذلّت و تنگي ما را فراموش كردي .25
 شده است، و شكم ما به زمين چسبيده) و پست(زيرا كه جان ما تا به خاك خم  .26
  خاطر رحمانيت خود ما را فديه دهبه جهت ياري ما برخيز، و به .27
  

 چمچهل و پن مزمور
 قورح، سرود حبيباتبراي ساالر مغنيان بر شوشنيم، قصيدة بني .1
 گويم زبان من چون نويسنده ماهر استجوشد، انشاء خود را دربارة پادشاه ميدل من به كالم نيكو مي .2
 بداا تو را مبارك ساخته است تابه.هاي تو ريخته شده است، بنابراين خدآدم و وقار بر لبتر هستي از بنيتو جميل .3
 اي توانگر شمشير خود را بر باالي خود ببند، يعني جالل و كبريايي خويش را .4
هدايت خواهي شد كه با يمينت ) ات(و به كبريايي خود سوار شده غالب شو به خاطر حقيقت و تواضع وصداقت  .5

 )انجام دهي(مهيب ) اعمال(
 روددل دشمنان پادشاه فرو مي به) اين تيرها(افتند، و تو مي) پاي(ها زير به تيرهاي تيز تو امت .6
 ا تخت تو تا به ابد است، راستي سلطنت تو است.اي خد .7
تر از رفقايت مسح كرده اي تو، تو را به روغن شادماني بيش.عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتي، بنابراين خد .8

 است
 ه تارها تو را خوش ساختندب) شديخارج مي(هاي تو مر و عود و سليخه است، از قصرهاي عاج كه همة رخت .9

 به طالي اوفير ايستاده است) مزين(از زنان نجيب تو هستند، ملكه به دست راستت ) كه(دختران پادشاهان ) در بين( .10
 اي باكره بشنو و ببين و گوش خود را فرادار، و قوم خود و خانة پدرت را فراموش كن .11
 ست پس او را عبادت نمااوند تو ا.تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زيرا او خد .12
 و دختر صور با ارمغاني، و دولتمندان قوم رضامندي تو را خواهند طلبيد .13
 هاي او با طال مرصع استبلند مرتبه است، و رخت) قصر(دختر پادشاه هميشه در اندرون  .14
 شدشود، دوشيزگان همراهان او در عقب وي نزد تو آورده خواهند به لباس آراسته نزد پادشاه حاضر مي .15
 شوند، و به قصر پادشاه داخل خواهند شدبه شادماني و خوشي آورده مي .16
 به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود، و ايشان را بر تمامي جهان سروران خواهي ساخت .17
  ها تو را حمد خواهند گفت تا به ابدنام تو را در همة جهان ذكر خواهم كرد، پس قوم .18
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 چهل و ششم مزمور

 قورح بر عالموتسرود بني براي ساالر مغنيان، .1
 رساندا ملجا و قوت ماست، و مددكاري كه در تنگيها فوراً ياري مي.خد .2
 ها در قعر دريا به لرزش آيدپس نخواهيم ترسيد اگرچه جهان دگرگون گردد، و كوه .3
 ها از سركشي آن متزلزل گردند سالههايش بخروشند و به جوش آيند، و كوهاگر چه آب .4
 متعال را ) اوند.خد(سازد، و مسكن قدوس ناك ميا را فرح.هايش شهر خدبهاست كه شعنهري  .5
 ا او را ياري خواهد كرد در طلوع صبح.ا همراه اوست پس لغزش نخواهد خورد، خد.خد .6
 او آواز خود را داد پس جهان گداخته گرديد) چون(ها لغزيدند، ها خروشيدند و مملكتامت .7
 ي يعقوب قلعة بلند ما سالها.با ماست، و خد“ صوااُت”اي .خد .8
 ها در جهان گذارداوند را نظاره كنيد، كه چه خرابي.بياييد كارهاي خد .9

 سوزاندها را به آتش ميكند و عرابهشكند و نيزه را قطع ميدهد، كمان را ميها را تا اقصاي جهان فيصله مياو جنگ .10
 تعال و در جهان متعال خواهم شدها ما هستم، در ميان امت.باز ايستيد و بدانيد كه من خد .11
  بلند ما ساله اي يعقوب قلعة.با ماست، و خد“ صوااُت”اي .خد .12
  

 چهل و هفتم مزمور
 قورحبراي ساالر مغنيان، مزمور بني .1
 آوريدا به آواز شادي بانك بر.ها دستك زنيد، نزد خداي جميع امت .2
 زرگاوند متعال و مهيب است، و بر تمامي جهان پادشاه ب.زيرا خد .3
 هاي ماها را در زير پايما آرام خواهد ساخت، و طايفه) دست(ها را در زير قوم .4
 دارد ساله ميراث ما را براي ما خواهد برگزيد، يعني جاللت يعقوب را كه دوست مي .5
 اوند به آواز كرنا.اعتال يافته است، خد) در نظر بندگان خود(ا به آواز بلند .خد .6
 يح بخوانيد، تسبيح بخوانيد پادشاه ما را تسبيح بخوانيدا را تسب.تسبيح بخوانيد خد .7
 ا پادشاه تمامي جهان است، به خردمندي تسبيح بخوانيد.زيرا خد .8
 ا بر تخت قدس خود نشسته است .كند، خدها سلطنت ميا بر امت.خد .9

  باشدبسيار متعال مياست، او .اند، زيرا كه سپرهاي جهان از آن خداي ابراهيم جمع شده.ها با قوم خدسروران قوم .10
  

 چهل و هشتم مزمور
 قورحسرود و مزمور بني .1
 اي ما و در كوه مقدس خويش.نهايت ستوده، در شهر خداوند بزرگ است و بي.خد .2
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 اوند در بزرگواريش، و شادي تمامي جهان در كوه صيون است، در جوانب شمال قلمرو و پادشاه بزرگ.جمال خد .3
 به پناهگاهي بلند معروف است) گردديچون متجلي م(ا در قصرهاي آن .خد .4
 عبور كردند) از كوه مقدس(زيرا اينك پادشاهان جمع شدند، و با هم  .5
 ديدند متعجب گرديدند، و در حيرت افتاده فرار كردند) شكوه را(ايشان چون  .6
 زايدلرزه بر ايشان در آنجا مستولي گرديد، و درد شديد مثل زني كه مي .7
 ه باد شرقي شكستيهاي ترشيش را، بتو كشتي .8
ا آن را تا به ابد مستحكم .اي ما، خد.اي صوااُت در شهر خد.ايم، در شهر خدچنان كه شنيده بوديم همچنان ديده .9

 خواهد ساخت ساله
 ا احسانت را در ميان محرابت تفكر نموديم، در اندرون هيكل تو.اي خد .10
 مين، يمين تو از عدالت پر استا چنان كه نام تو است همچنان تسبيح تو نيز تا اقصاي ز.اي خد .11
 هاي توآيند، به سبب داوريكند و دختران يهودا به وجد ميكوه صيون شادي مي .12
 هاي وي را بشماريدصيون را طواف كنيد و گرداگرد او بخراميد، و برج .13
 قصرهايش تأمل كنيد، تا نسل را اطالع دهيد) بلندي(دل خود را به حصارهايش بنهيد، و در  .14
  اي ماست تا به ابد، و ما را تا مرحله مرگ هدايت خواهد نمود.ا خد.خد زيرا اين .15
  

 مچهل و نه مزمور
 قورحبراي ساالر مغنيان، مزمور بني .1
 ها اين را بشنويد، اي جميع سكَنة ربع مسكون اين را به گوش گيريداي تمامي قوم .2
 اي عوام و خواص، اي دولتمندان و فقيران جميعاً .3
 راند، و تفكر دل من هوشياري استميزبانم به حكمت سخن  .4
 گشايمبربط مي) با نواختن(گوش خود را به مثلي فرا ميدهم، معماي خويش را  .5
 كنندهايم من را احاطه ميچرا در روزهاي بال ترسان باشم، چون گناه پاشنه .6
 نمايندآناني كه بر دولت خود اعتماد دارند، و بر كثرت توانگري خويش فخر مي .7
 ا نخواهد بخشيد.گز براي برادر خود فديه نخواهد داد، و كفارة او را به خدهيچ كس هر .8
 توان رسيدزيرا فدية جان ايشان گرانبها است، و ابداً بدان نمي .9

 تا زنده بماند تا به ابد، و گور را نبيند .10
راي ديگران ترك ميگردند، و دولت خود را بميرند، و جاهالن و ابلهان باهم هالك ميبيند كه حكيمان ميزيرا مي .11

 كنند
هاي خود هاي خود را بر زمينهاي ايشان ابدي، و نامهاي ايشان دائمي باشد، و مسكناست كه خانهفكر دل ايشان اين  .12

 نهندمي
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 شودماند، بلكه مثل بهايم است كه هالك ميليكن انسان در حريم باقي نمي .13
 پسندند سالهشان را ميطريقة ايشان جهالت ايشان است، و اعقاب ايشان سخن اي .14
كند، و صبحگاهان راستان بر ايشان حكومت شوند، و مرگ ايشان را شباني ميمثل گوسفندان در گور رانده مي .15

 خواهند كرد، و صورت ايشان در گور پوسيده خواهد شد، تا مسكني براي آن نباشد
 اهد گرفت سالهمن را خو) دست(ا جان من را از گور نجات خواهد داد، زيرا كه .ليكن خد .16
 پس ترسان مباش چون كسي دولتمند گردد، و جالل خانة او افزوده شود .17
 زيرا چون بميرد چيزي از آن نخواهد برد، و مكنَت او در عقب او فرو نخواهد رفت .18
 ستايندكني مردم تو را ميچون بر خود احسان مي) ولي تو(خواند، در حيات خود خويشتن را موفق مي) ظالم(زيرا  .19
 پدران خود خواهد پيوست، كه نور را تا به ابد نخواهند ديد كن به طبقةلي .20
  شودانساني كه در حريم است و فهم ندارد، مثل بهايم است كه هالك مي .21
  

 پنجاهم مزمور
 خواندكند، و زمين را از مطلع آفتاب تا به مغربش مياوند تكلم مي.ا خد.ا، خد.مزمور آساف، خد .1
 ا تجلي نموده است.ست، خداز صيون كه كمال زيبائي .2
 سوزاند، و طوفان شديد گرداگرد وي خواهد بودآيد و سكوت نخواهد نمود، آتش پيش روي او مياي ما مي.خد .3
 خواند، و زمين را تا قوم خود را داوري كندآسمان را از باال مي .4
 اندمقدسان من را نزد من جمع كنيد، كه عهد را با من به قرباني بسته .5
 ا خود داور است ساله.از انصاف او خبر خواهند داد، زيرا خد هاو آسمان .6
 اي تو من هستم.ا خد.اسرائيل تا برايت شهادت دهم، كه خد) بني(اي قوم من بشنو تا سخن گويم، و اي  .7
 سوختني تو دائماً در نظر من است هايكنم، و قربانيهايت تو را توبيخ نميدربارة قرباني .8
 گيرم، و نه بزي از آغل تونمياي از خانة تو گوساله .9

 باشنداند، و بهايمي كه بر هزاران كوه ميزيرا كه جميع حيوانات جنگل از آن من .10
 شناسم، و وحوش صحرا نزد من حاضرندها را ميهمة پرندگان كوه .11
 دادم، زيرا ربع مسكون و هر آنچه در اوست از آن من استبودم تو را خبر نمياگر گرسنه مي .12
 اوان را بخورم، و خون بزها را بنوشمآيا گوشت گ .13
 متعال وفا نما) اي.خد(ا قرباني تشكر را بگذران، و نذرهاي خويش را به .براي خد .14
 پس در روز تنگي من را بخوان تا تو را خالصي دهم، و من را تمجيد بنمايي .15
 را به زبان خود بياوري گويد، تو را چه كار است كه فرائض من را بيان كني و عهد منا مي.و اما به شرير، خد .16
 اياي، و كالم من را پشت سر خود انداختهچون كه تو از تأديب نفرت داشته .17
 ، و نصيب تو با زناكاران است)باشي(چون دزد را ديدي راضي شدي كه با او  .18
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 كنداي، و زبانت حيله را اختراع ميدهان خود را به شرارت گشوده .19
 ي، و دربارة پسر مادر خويش غيبت گوئياي تا به ضد برادر خود سخن راننشسته .20
اين عمل را كردي و من سكوت نمودم، پس گمان بردي كه من مثل تو هستم، ليكن تو را توبيخ خواهم كرد، و اين  .21

 را پيش نظر تو به ترتيب خواهم نهاد
 اي نباشدا در اين تفكر كنيد، مبادا شما را نابود سازم و رهاننده.كنندگان خداي فراموش .22
ا را به وي نشان .كند، و آن كه طريق خود را راست سازد، نجات خدكه قرباني تشكر را گذراند من را تمجيد ميهر  .23

  خواهم داد
  

 جاه و يكمپن مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 وقتي كه ناتان نبي بعد از در آمدنش به بتشبع نزد او آمد .2
 به حسب كثرت رأفت خويش گناهانم را محو سازا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، .اي خد .3
 وشو ده، و از گناهم من را طاهر كنمن را از عصيانم به كلي شست .4
 كنم، و گناهم هميشه در نظر من استزيرا كه من به معصيت خود اعتراف مي .5
داوري خويش مزكي ام، تا در كالم خود مصدق گردي، و در به تو و به تو تنها گناه ورزيده، و در نظر تو بدي كرده .6

 شوي
 اينك در معصيت سرشته شدم، و مادرم در گناه به من آبستن گرديد .7
 اينك به راستي در قلب من ساكن هستي، پس حكمت را در باطن من به من بياموز .8
 وشو كن تا از برف سفيدتر گردممن را با زوفا پاك كن تا طاهر شوم، من را شست .9

 اي به وجد آيندهايي كه كوبيدهاستخوان شادي و خرمي را به گوش من برسان، تا .10
 خطاياي من را محو كن روي خود را از گناهانم بپوشان و همة .11
 ا دل طاهر در من بيافرين، و روح مستقيم در باطنم تازه بساز.اي خد .12
 من را از حضور خود مينداز، و روح قدوس خود را از من مگير .13
 من را تأييد فرما شادي نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد .14
 كاران به سوي تو بازگشت خواهند نمودآنگاه طريق تو را به خطاكاران تعليم خواهم داد، و گناه .15
 اي نجات من هستي، تا زبانم به عدالت تو ترنم نمايد.ايي كه خد.ها نجات ده اي خدمن را از خونريزي .16
 دهايم را بگشا، تا دهانم تسبيح تو را اخبار نماياوندا لب.خد .17
 دادم، قرباني سوختني را پسند نكرديزيرا قرباني را دوست نداشتي و الّا مي .18
 ايا دل شكسته و كوبيده را خوار نخواهي شمرد.ا روح شكسته است، خد.هاي خدقرباني .19
 به رضامندي خود بر صيون احسان فرما، و حصارهاي اورشليم را بنا نما .20
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  ها بر مذبح تو قرباني خواهند نمودني تمام راضي خواهي شد، و گوسالههاي سوختهاي عدالت و قربانيآنگاه از قرباني .21
  

 پنجاه و دوم مزمور
 براي ساالر مغنيان قصيدة داويد .1
 اَخيملخ رفت ادومي آمد و شائول را خبر داده گفت كه داويد به خانةوقتي كه دواگ .2
 ا هميشه باقي است.كني، رحمت خداي جبار چرا از بدي فخر مي .3
 كندگري ميو حيله) است(و در انديشه شرارت است مثل تيغ تيزي زبان ت .4
 گويي سالهداري، و دروغ را زيادتر از راستبدي را از نيكويي بيشتر دوست مي .5
 بازداري، اي زبان حيلههمة سخنان مهلك را دوست مي .6
كن و تو را از زمين زندگان ريشه ا نيز تو را تا به ابد هالك خواهد كرد و تو را ربوده از مسكن تو خواهد كَند،.خد .7

 خواهد كرد ساله
 عادالن اين را ديده، خواهند ترسيد، و بر او خواهند خنديد .8
كثرت دولت خود توكل كرد، و از بدي خويش خود را ا را قلعة خويش ننمود بلكه به.هان اين كسي است كه خد .9

 زورآور ساخت
 دارم تا به ابدا توكل مي.رحمت خد ا هستم، به.و اما من مثل زيتون سرسبز در خانة خد .10
 اي، و انتظار نام تو را خواهم كشيد زيرا نزد مقدسان تو نيكوستاو را هميشه حمد خواهم گفت زيرا تو اين را كرده .11
  

  پنجاه و سوم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر محلَت، قصيده داويد .1
 اند، و نيكوكاري نيستمكروه كردهايي نيست، فاسد شده شرارت .گويد كه خداحمق در دل خود مي .2
 ايي هست.آدم نظر انداخت، تا ببيند كه انسان فهيم و طالب خدا از آسمان بر بني.خد .3
 اند، نيكوكاري حتي يكي هم نيستهمة ايشان مرتد شده با هم فاسد گرديده .4
 خوانندا را نمي.خورند، و خدخورند چنان كه نان ميمعرفت هستند، كه قوم من را ميآيا گناهكاران بي .5
هاي محاصره كنندة تو را از هم پاشيد، آنها را ا استخوان.آنگاه سخت ترسان شدند جايي كه هيچ ترس نبود، زيرا خد .6

 ا ايشان را رد نموده است.اي زيرا خدخجل ساخته
قوب وجد ا اسيري قوم خويش را برگردانَد، يع.شد، وقتي كه خداسرائيل از صيون ظاهر مي) بني(كاش كه نجات  .7

 اسرائيل شادي خواهد كرد) بني(خواهد نمود و 

 پنجاه و چهارم مزمور
 براي ساالر مغنيان، قصيدة داويد بر نگينوت .1
 كندوقتي كه زيفيان نزد شائول آمده گفتند آيا داويد نزد ما خود را پنهان نمي .2
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 ا به نام خود من را نجات بده، و به قوت خويش بر من داوري نما.اي خد .3
 ا دعاي من را بشنو، و سخنان دهان من را گوش بگير.اي خد .4
 اند سالها را در مدنظر خود نگذاشته.اند، و ظالمان قصد جان من دارند، و خدزيرا بيگانگان به ضد من برخاسته .5
 اوند از تأييدكنندگان جان من است.ا مددكار من است، خد.اينك خد .6
 خود ريشة ايشان را بكن بدي را بر دشمنان من برخواهد گردانيد، به راستي .7
 اوند حمد خواهم گفت زيرا نيكوست.هاي تبرّعي نزد تو خواهم گذرانيد، و نام تو را اي خدقرباني .8
  اي، و چشم من بر دشمنانم نگريسته استها خالصي دادهچون كه من را از جميع تنگي .9
  

 پنجاه و پنجم مزمور
 داويد بر نگينوت براي ساالر مغنيان، قصيدة .1
 ا به دعاي من گوش بگير، و خود را از تضرع من پنهان مكن.اي خد .2
 كنمبه من گوش فراگير و من را مستجاب فرما، زيرا كه در تفكر خود متحيرم و ناله مي .3
 كننداندازند و يا خشم بر من جفا مياز آواز دشمن و به سبب ظلم شرير، زيرا كه ظلم بر من مي .4
 هاي مرگ بر من افتاده استترس كند، ودل من در اندرونم پيچ و تاب مي .5
 ترس و لرز به من درآمده است، وحشتي هولناك من را در گرفته است .6
 بود، تا پرواز كرده استراحت مي يافتمها مثل كبوتر ميو گفتم كاش كه من را بال .7
 گزيدم سالهپريدم، و در صحرا مأوا ميهر آينه به جاي دور مي .8
 د تند و از طوفان شديدشتافتم به سوي پناهگاهي، از بامي .9

 امهايشان را متفرق نما، زيرا كه در شهر ظلم و جنگ ديدهاوند آنها را هالك كن و زبان.اي خد .10
 باشدكنند، و شرارت و مشقت در ميانش ميروز و شب بر حصارهايش گردش مي .11
 شودهايش دور نميها در ميان وي است، و جور و حيله از كوچهفساد .12
نمود، و الّا كردم، و خصم من نبود كه بر من سربلندي ميكرد و الّا تحمل ميه من را مالمت ميزيرا دشمن نبود ك .13

 ساختمخود را از وي پنهان مي
 بلكه تو ربودي اي مرد نظير من، اي يار خالص و دوست صديق من .14
 خراميديما در جمع مي.كرديم، و به خانة خدكه با يكديگر مشورت شيرين مي .15
 استهاي ايشان و در ميان ايشان ناگهان فرو آيد و زنده بگور فروروند، زيرا شرارت در مسكنمرگ بر ايشان  .16
 اوند من را نجات خواهد داد.كنم، و خدا فرياد مي.و اما من نزد خد .17
 كنم، و او آواز من را خواهد شنيدشامگاهان و صبح و ظهر شكايت و ناله مي .18
 كردندسالمتي فديه داده است، زيرا بسياري با من مقاومت ميجان من را از جنگي كه بر من شده بود به  .19
ا خواهد شنيد و ايشان را جواب خواهد داد، او كه از ازل نشسته است ساله، زيرا كه در ايشان تغيير نيست، و از .خد .20
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 ترسندا نمي.خد
 انديشان خويش دراز كرده، و عهد خويش را شكسته استدست خود را بر صلح .21
 تر از روغن ليكن شمشيرهاي برهنه استانش چرب، ليكن در دلش جنگ است، سخنانش چربسخنانش نرم زب .22
 اوند بسپار و تو را رزق خواهد داد، او تا به ابد نخواهد گذاشت كه مرد عادل لغزش كند.نصيب خود را به خد .23
اي خود را نيمه نخواهند ساز، روزها ايشان را به چاه هالكت فرو خواهي آورد، مردمان خونريز و حيله.و تو اي خد .24

  كرد، ليكن من بر تو توكل خواهم داشت
  

 پنجاه و ششم مزمور
 ها او را در گت گرفتندبراي ساالر مغنيان بر يونَت الم در بالد دور، ميختام داويد وقتي كه پليشتي .1
 نمايدمن را اذيت مي كند تمامي روز جنگ كردها بر من رحم فرما، زيرا كه انسان من را به شدت تعقيب مي.اي خد .2
 جنگندكنند، زيرا كه بسياري با تكبر با من ميدشمنانم تمامي روز من را به شدت تعقيب مي .3
 هنگامي كه ترسان شوم، من بر تو توكل خواهم داشت .4
 تواند كردا توكل كرده، نخواهم ترسيد، انسان به من چه مي.ا كالم او را خواهم ستود، بر خد.در خد .5
 سازند، همة فكرهاي ايشان دربارة من بر شرارت استمن را منحرف مي هر روزه سخنان .6
 هاي من چشم دارند زيرا قصد جان من دارندسازند، بر قدمايشان جمع شده كمين مي .7
 ها را در غضب خويش بيندازا امت.آيا ايشان به سبب شرارت خود نجات خواهند يافت، اي خد .8
 دان خود بگذار، آيا اين در دفتر تو نيستشكهاي من را در ذخيرهاي، اهاي من را تقرير كردهتو آوارگي .9

 ا با من است.دانم زيرا خدآنگاه در روزي كه تو را بخوانم دشمنانم رو خواهند گردانيد، اين را مي .10
 اوند كالم او را خواهم ستود.ا كالم او را خواهم ستود، در خد.در خد .11
 توانند كردن به من چه ميا توكل دارم پس نخواهم ترسيد، آدميا.بر خد .12
 هاي حمد را نزد تو خواهم گذرانيدا نذرهاي تو بر من است، قرباني.اي خد .13
اي، آيا پايهاي من را نيز از لغزيدن نگاه نخواهي داشت، تا در نور زندگان به زيرا كه جان من را از مرگ رهانيده .14

  ا سالك باشم.حضور خد
  

 پنجاه و هفتم مزمور
 تَشخت ميختام داويد وقتي كه از حضور شائول به پناهگاه فرار كردبر اَل براي ساالر مغنيان .1
برم تا اين باليا برد، و در ساية بالهاي تو پناه ميا بر من رحم فرما بر من رحم فرما، زيرا جانم در تو پناه مي.اي خد .2

 بگذرد
 كندمي ايي كه همه چيز را برايم تمام.اي تعالي آواز خواهم داد، نزد خد.نزد خد .3
ا رحمت و راستي خود .كند ساله، خدكنندة سخت من مالمت مياز آسمان فرستاده من را خواهد رهانيد زيرا تعقيب .4
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 را خواهد فرستاد
ها و تيرهاست، و زبان خوابم يعني آدمياني كه دندانهايشان نيزهافروزان ميجان من در ميان شيران است، در ميان آتش .5

 ايشان شمشير برنده است
 )است(ا بر آسمان متعال شو، و جالل تو بر تمامي جهان .اي خد .6
 هايم مهيا ساختند، و جانم خم گرديد، چاهي پيش رويم كندند، و خود در ميانشان افتادند سالهدامي براي گام .7
 ايا دل من مستحكم است، سرود خواهم خواند و ترنم خواهم نمود.دل من مستحكم است خد .8
 ي بربط وعود بيدار شو، صبحگاهان را من بيدار خواهم كرداي جالل من بيدار شو ا .9

 ها تسبيح خواهم خواندها حمد خواهم گفت، تو را در ميان قوماوند تو را در ميان امت.اي خد .10
 ) مستدام است(ها عظيم است، و راستي تو تا افالك زيرا رحمت تو تا آسمان .11
 )مستولي است(هان ايا بر آسمانها متعال شو، و جالل تو بر تمامي ج.خد .12
 

  پنجاه و هشتم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر اَل تشخت، ميختام داويد .1
 نماييدآدم آيا به راستي داوري ميگوييد، و اي بنيآيا در حقيقت به عدالتي كه گنگ است سخن مي .2
 كنيدمي هاي خود را در زمين از اندازه بيشترآوريد، و ظلم دستبلكه در دل خود شرارتها به عمل مي .3
 شوندشريران از رحم منحرف هستند، از شكم مادر دروغ گفته گمراه مي .4
 بنددايشان را زهريست مثل زهرمار، مثل افعي كَر كه گوش خود را مي .5
 كندشنود، هرچند به مهارت افسون ميگران را نميكه آواز افسون .6
 ي شيران را خورد بشكنهااوند دندان.ا دندانهايشان را در دهانشان بشكن، اي خد.اي خد .7
 اندازد، به موقع منقطع خواهند شدگداخته شده مثل آب بگذرند، چون او تيرهاي خود را مي .8
 گذرد، مثل سقط زن آفتاب را نخواهد ديدمثل حلزون كه گداخته شده مي .9

 هاي شما آتشِ خارها را احساس كند، آنها را چه تر و چه خشك خواهد رفتقبل از آن كه ديگ .10
 هاي خود را به خون شرير خواهد شستعادل چون انتقام را ديد شادي خواهد نمود، پايمرد  .11
  كندايي هست كه در جهان داوري مي.اي براي عادالن هست، هر آينه خدو مردم خواهند گفت هر آينه ثمره .12
  

 پنجاه و نهم مزمور
 خانه او را كشيك بِكشند تا او را بكُشند تشخت، ميختام داويد وقتي كه شائول فرستاد كهبراي ساالر مغنيان بر ال .1
 ايم من را از دشمنانم برهان، من را از مقاومت كنندگانم برافراز.اي خد .2
 من را از گناهكاران خالصي ده، و از مردمان خونريز رهايي بخش .3
ند و بدون گناه او.اند، بدون تقصير من اي خدسازند، و زورآوران به ضد من جمع شدهزيرا اينك براي جانم كمين مي .4

 من
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 كنند، پس براي مالقات من برانگيخته شو و ببينشتابند و خود را آماده ميترديد بر من ميبي .5
را مكافات برسان، و بر ) ظالم(هاي اسرائيل، برانگيخته شده همة امت) بني(اي .اي صوااُت خد.اوند خد.اما تو اي خد .6

 خيانتكاران بدكار شفقت مفرما ساله
 زنندكنند، و در شهر دور ميگردند و مثل سگ بانگ ميمي شامگاهان بر .7
 گويند كيست كه بشنودهاي ايشان چون شمشيرهاست، زيرا ميريزند، لباز دهان خود بدي را فرو مي .8
 را استهزاء خواهي نمود) ظالم(هاي اوند بر ايشان خواهي خنديد، و تمامي امت.و اما تو اي خد .9

 ا قلعة بلند من است.انتظار خواهم كشيد، زيرا خدقدرت او به سوي تو ) بخاطر( .10
 ا من را بر دشمنانم نگران خواهد ساخت.اي رحمت من پيش روي من خواهد رفت، خد.خد .11
اوند .ايشان را به قتل مرسان، مبادا قوم من فراموش كنند، ايشان را به قوت خود پراكنده ساخته به زير انداز ، اي خد .12

 كه سپر ما هستي
13. گويندهاي خود، در تكبر خويش گرفتار شوند، و به عوض لعنت و دروغي كه ميزبان و سخنان لب به سبب گناه 
كند ا در يعقوب تا اقصاي زمين سلطنت مي.ايشان را فاني كن، در غضب فاني كن تا نيست گردند و بدانند كه خد .14

 ساله
 و شامگاهان برگرديده مثل سگ بانگ زنند، و در شهر گردش كنند .15
 سر برندخوراك پراكنده شوند، و سير نشده شب را بهو براي  .16
و اما من قوت تو را خواهم سراييد، و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود، زيرا قلعة بلند من هستي، و در روز  .17

 تنگي پناهگاه مني
  اي رحمت من .ا قلعة بلند من است و خد.خوانم، زيرا خداي قوت من براي تو سرود مي .18
  

 تمشص مزمور
 براي ساالر مغنيان بر شوشَن عدوت ميختام داويد براي تعليم .1
وقتي كه با اَرم نَهرَين و اَرم صوبه از در جنگ بيرون آمد و يوآب برگشته دوازده هزار نفر از ادوميان را در وادي ملَح  .2

 كُشت
 رمااي، خشمناك بودي به سوي ما رجوع فا ما را دور انداخته پراكنده ساخته.اي خد .3
 هايش را شفا ده زيرا به لغزش افتاده استاي، شكستگيزمين را متزلزل ساخته آن را شكافته .4
 اياي، بادة سرگرداني به ما نوشانيدهچيزهاي مشكل را به قوم خود نشان داده .5
 اي، تا آن را براي راستي برافرازند سالهعلمي به ترسندگان خود داده .6
 يمين خود نجات ده و من را مستجاب فرماتا دوستداران تو نجات يابند، با  .7
كنم و وادي سكوت را خواهم ا در قدويست خود سخن گفته است، پس شادي خواهم نمود، شخم را تقسيم مي.خد .8

 پيمود
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 جلعاد از آن من است منَسي از آن من، افرايم خود سر من است يهودا عصاي سلطنت من .9
 د را خواهم انداخت، اي پِلشت براي من بانگ برآورموآب ظرف شستشوي من است، و بر ادوم كفش خو .10
 كيست كه من را به شهر حصين درآورد، و كيست كه من را به ادوم رهبري كند .11
 آييا بيرون نمي.اي، و با لشگرهاي ما اي خدا كه ما را ترك كرده.مگر نه تو اي خد .12
 نياز فرما، زيرا ياري انسان باطل استما را از دشمن بي .13
  ا با شجاعت كار خواهيم كرد، و او دشمنان ما را پايمال خواهد نمود.خد) كمك(با  .14
  

 شصت و يكم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر نگينَت، مزمور داويد .1
 ا فرياد من را بشنو، و دعاي من را اجابت فرما.اي خد .2
از من بلندتر است  اي كهگيرد، من را بصخرهاز اقصاي جهان تو را خواهم خواند هنگامي كه قلبم را ضعف مي .3

 هدايت نما
 اي، و برج قوي از روي دشمنزيرا كه تو پناه من بوده .4
 هاي تو پناه خواهم برد سالهدر خيمة تو ساكن خواهم بود تا به ابد، زير ساية بال .5
 اياي، و ميراث ترسندگان نام خود را به من عطا كردها نذرهاي من را شنيده.زيرا تو اي خد .6
 ها باقي خواهد ماندهاي او تا نسلزها خواهي افزود، و سالبر عمر پادشاه رو .7
 ا خواهد نشست تا به ابد، رحمت و راستي را مهيا كن تا او را محافظت كنند.به حضور خد .8
  پس نام تو را تا به ابد خواهم سراييد، تا هر روز نذرهاي خود را وفا كنم .9
  

 شصت و دوم مزمور
 ويدبراي يدوتون ساالر مغنيان، مزمور دا .1
 شود، زيرا كه نجات من از جانب اوستا خاموش مي.جان من فقط براي خد .2
 او تنها صخره و نجات من است، و قلعة بلند من پس لغزش بزرگي نخواهم خورد .3
 آوريد، تا همگي شما او را هالك كنيد، مثل ديوار خم شده و حصار لغزيدهتا به كي بر مردي هجوم مي .4
دارند، به زبان خود ترويج مي اش بيندازند، و دروغ را دوست ميند كه او را از مرتبهكنباره فقط مشورت ميدر اين .5

 كنند سالهدهند و در دل خود لعنت مي
 ا خاموش شو، زيرا كه اميد من از وي است.اي جان من فقط براي خد .6
 او تنها صخره و نجات من است، و قلعة بلند من تا نلغزم .7
 است.ة قوت من و پناه من در خداست نجات و جالل من، صخر.بر خد .8
 ا پناهگاه ماست ساله.هاي خود را به حضور وي بريزيد، زيرا خداي قوم همه وقت بر او توكل كنيد، و دل .9
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 ترندروند زيرا جميعاً از بطالت سبكاند، در ترازو باال ميبشر دروغآدم بطالت و بنيالبته بني .10
 چون دولت افزوده شود دل در آن مبنديد بر ظلم توكل مكنيد و بر غارت مغرور مشويد، .11
 است.ام، كه قوت از آن خدبار گفته است و دوبار اين را شنيدها يك.خد .12
  اوند رحمت نيز از آن تو است، زيرا به هر كس موافق عملش جزا خواهي داد.اي خد .13
  
 

 شصت و سوم مزمور
 مزمور داويد هنگامي كه در صحراي يهودا بود .1
ستي در سحر تو را خواهم طلبيد، جان من تشنة تو است و جسم من مشتاق تو، در زمين اي من ه.ا تو خد.اي خد .2

 آبخشك تشنة بي
 چنان كه در قدس بر تو نظر كردم، تا قوت و جالل تو را مشاهده كنم .3
 هاي من تو را تسبيح خواهد خواندچون كه رحمت تو از حيات نيكوتر است، پس لب .4
 هاي خود را به نام تو خواهم برافراشتتبارك خواهم خواند، و دستاز اين رو تا زنده هستم تو را م .5
 جان من سير خواهد شد چنان كه از چربي و روغن، و زبان من به لبهاي شادماني تو را حمد خواهد گفت .6
 كنمهاي شب در تو تفكر ميآورم، و در پاسچون تو را بر بستر خود ياد مي .7
 هاي تو شادي خواهم كردية بالاي، و زير سازيرا تو مددكار من بوده .8
 جان من به تو پيوسته است، و يمين تو من را تأييد كرده است .9

 و در زمين فرو خواهند رفت و اما آناني كه قصد جان من دارند هالك خواهند شد، .10
 ها خواهند شدشوند، و نصيب شغالايشان به دم شمشير سپرده مي .11
گويان بسته خواهد ر كه به او قسم خورد فخر خواهد نمود، زيرا دهان دروغا شادي خواهد كرد، و ه.اما پادشاه در خد .12

  گرديد
  

 شصت و چهارم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 نمايم آواز من را بشنو، و حياتم را از خوف دشمن نگاه دارا وقتي كه تضرع مي.اي خد .2
 نمن را از مشاورت شريران پنهان كن، و از هنگامة گناهكارا .3
 انداند، و تيرهاي خود يعني سخنان تلخ را بر زه آراستهكه زبان خود را مثل شمشير تيز كرده .4
 ترسنداندازند و نميهاي خود بر مرد كامل بيندازند، ناگهان بر او ميتا در كمين .5
 ت كه ما را ببيندگويند كيسكنند، ميها گفتگو ميكنند، دربارة پنهان كردن دامخويشتن را براي كار زشت تقويت مي .6
اندرون و قلب هر يك از ايشان عميق ) اين تدبير در(ايم، و گويند تدبير نيكو كردهكنند، و ميكارهاي بد را تدبير مي .7

 است
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 خواهد شد) حادث(هاي ايشان ا تيرها بر ايشان خواهد انداخت، و ناگهان جراحت.اما خد .8
 ببيند سر بجنباند زبانشان شكست بر ايشان فرود آورد، هر كه آنها را .9

 ا را اعالم خواهند كرد، و عمل او را درك خواهند نمود .و جميع آدميان خواهند ترسيد و كار خد .10
  دالن فخر خواهند نموددارد و جميع راستكند و براي او توكل مياوند شادي مي.و مرد صالح در خد .11
  

 شصت و پنجم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور و سرود داويد .1
 ا ستايش در صيون منتظر تو است، و نذرها براي تو وفا خواهد شد.داي خ .2
 شنوي، نزد تو تمامي بشر خواهند آمداي كه دعا مي .3
 گناهان بر من غالب آمده است، تو تقصيرهاي من را كفاره خواهي كرد .4
يكويي خانة تو سير اي، تا به درگاههاي تو ساكن شود، از نخوشا به حال كسي كه او را برگزيده و مقرب خود ساخته .5

 خواهيم شد، و از قدوسيت محراب تو
ايي كه نجات ما هستي، اي كه پناه تمامي اقصاي جهان و .به چيزهاي مهيب در عدل ما را جواب خواهي داد، اي خد .6

 ساكنان دوردست دريا هستي
 اياي، و كمر خود را به قدرت بستهها را به قوت خود مستحكم ساختهو كوه .7
 ها راگرداني، تالطم امواج آن و خروش امترا ساكن مي و تالطم دريا .8
 سازيساكنان اقصاي جهان از آيات تو ترسانند، طلوع صبح و غروب شام را شادمان مي .9

اوند از آب پر است، غلة .گرداني، نهرهاي خدكني، و آن را بسيار توانگر مياز زمين مراقبت نموده آن را سيراب مي .10
 ايزيرا كه تو چنين خواستهكني ايشان را آماده مي

نمايي، نباتاتش ها آن را شاداب ميآوري، به بارشفرود مي) باران را(شيارهايش ) بر(كني و هايش را سيراب ميپشته .11
 دهيرا بركت مي

 چكاندهاي تو چربي را ميسازي و راهبه احسان خويش سال را مزين مي .12
 شادماني بسته شده است ها بهچكاند، و كمر تپههاي صحرا نيز ميمرتع .13
  سرايندزنند و سرود مياي، از شادي بانگ ميها كه به غله پيراستهها به گوسفندان آراسته شده است، و درهچمن .14
  

 شصت و ششم مزمور
 ا بانگ شادماني بزنيد.براي ساالر مغنيان، سرود و مزمور اي تمامي زمين براي خد .1
 جالل او را توصيف نماييدجالل نام او را بسراييد، و در تسبيح او  .2
 حاشا خواهند كرد) هاي خود رابدي(ا را گوييد چه مهيب است كارهاي تو، از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو .خد .3
 تمامي زمين تو را پرستش خواهند كرد و تو را خواهند سراييد، و به نام تو ترنم خواهند نمود ساله .4
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 آدم برتر استارهاي خود بر بنيا را مشاهده كنيد، او در ك.بياييد كارهاي خد .5
 دريا را به خشكي مبدل ساخت، و مردم از نهر با پا عبور كردند، در آنجا به او شادي نموديم .6
 انگيزان خويشتن را بر نيفرازند سالهها است، فتنهكند، و چشمانش مراقب امتدر توانايي خود تا به ابد سلطنت مي .7
 ، و آواز تسبيح او را بشنوانيداي ما را متبارك خوانيد.ها خداي قوم .8
 هاي ما لغزش نمايدگذارد كه پايدهد، و نميهاي ما را در زندگي قرار ميكه جان .9

 گذارنداي چنان كه نقره را قال مياي، و ما را قال گذاشتها تو ما را امتحان كرده.زيرا اي خد .10
 هاي ما نهاديما را به دام درآوردي و باري گران بر پشت .11
 را بر سر ما سوار گردانيدي، و به آتش و آب درآمديم، پس ما را به جاي خرم بيرون آورديمردمان  .12
 تو خواهم آورد، نذرهاي خود را به تو وفا خواهم نمود هاي سوختني به خانةقرباني .13
 ها گشودم، و در زمان تنگي خود آنها را به زبان خود آوردمهاي خود را بر آنكه لب .14
 ها ذبح خواهم كرد سالهها و بزها را با بخور قوچرواري را نزد تو خواهم گذرانيد، گوسالههاي سوختني پقرباني .15
 اترسان بياييد و بشنويد، تا از آنچه او براي جان من كرده است خبر دهم.اي همة خد .16
 به دهانم نزد او آواز خود را بلند كردم، و تسبيح بلند بر زبان من بود .17
 شنيداوند صداي من را نمي.داشتم، خدمي اگر بدي را در دل خود منظور .18
 ا صداي من را شنيده است، و به آواز دعاي من توجه فرموده.ليكن خد .19
  ا، كه دعاي من را از خود و رحمت خويش را از من برنگردانيده است.متبارك باد خد .20
  

 شصت و هفتم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور و سرود بر نگينوت  .1
 و ما را مبارك سازد، و نور روي خود را بر ما متجلي فرمايد سالها بر ما رحم كند .خد .2
 هاباشد كه راه تو در جهان معروف گردد، و نجات تو به جميع امت .3
 ها تو را حمد گويندها تو را حمد گويند، و جميع قوما قوم.اي خد .4
هاي جهان را هدايت خواهي امت ها را به انصاف حكم خواهي نمود، وها شادي و ترنم خواهند نمود، زيرا قومامت .5

 كرد ساله
 ها تو را حمد گويندها تو را حمد گويند، جميع قوما قوم.اي خد .6
 اي ما، ما را مبارك خواهد فرمود.ا خد.آنگاه زمين محصول خود را خواهد داد، و خد .7
  ا ما را مبارك خواهد فرمود، و تمامي اقصاي جهان از او خواهند ترسيد .خد .8
  

 هشتمشصت و  مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور و سرود داويد .1
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 ا برخيزد و دشمنانش پراكنده شوند، و آناني كه از او نفرت دارند از حضورش بگريزند.خد .2
شود همچنان شريران به شود ايشان را پراكنده ساز، و چنان كه موم پيش آتش گداخته ميچنان كه دود پراكنده مي .3

 ا هالك گردند.حضور خد
 ا به وجد آيند، و به شادماني خرسند شوند.ن شادي كنند و در حضور خداما صالحا .4
» ياه«ا سرود بخوانيد و به نام او ترنم نماييد، و راهي درست كنيد براي او كه در صحراها سوار است، نام او .براي خد .5

 است به حضورش به وجد آييد
 گاه قدس خوداست در تجلي.زنان، خدپدر يتيمان و داور بيوه .6
انگيزان در زمين سوزان آورد، ليكن فتنهگرداند، و اسيران را به رستگاري بيرون ميكسان را ساكن خانه ميا بي.خد .7

 ساكن خواهند شد
 كه در صحرا خراميدي ساله ا هنگامي كه پيش روي قوم خود بيرون رفتي، هنگامي.اي خد .8
 اي اسرائيل.ا خد.ا نيز از حضور خدسين» كوه«ا باريد، و .زمين به لرزه درآمد و آسمان در حضور خد .9

 ها بارانيدي، و ميراثت را چون فرسوده بود مستحكم گردانيديا باران نعمت.اي خد .10
 ايا به وجود خويش براي مساكين تدارك ديده.جماعت تو در آن ساكن شدند، اي خد .11
 شوندهاي او انبوه عظيمي ميدهد، بشارتاوند سخن را مي.خد .12
 كندشوند، و زني كه در خانه مانده است غارت را تقسيم ميده منهزم ميملوك لشگرها فرار كر .13
 ايد، كه به نقره پوشيده است و پرهايش به طالي سرخهاي فاخته شدهها خوابيده بوديد، ليكن مثل بالاگرچه در آغل .14
 چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراكنده ساخت، مثل برف بر صلْمون درخشان گرديد .15
 هاي افراشته كوه باشان استا كوه باشان است، كوهي با قله.دكوه خ .16
اوند .ا براي مسكن خود برگزيده است، هر آينه خد.هاي افراشته چرا نگرانيد، بر اين كوهي كه خدهاي با قلهاي كوه .17

 در آن تا به ابد ساكن خواهد بود
 سينا در قدس است» كوه«نها است و اوند در ميان آ.ا كرورها و هزارهاي فرشتگان است، خد.هاي خدعرابه .18
» ياه«انگيزان نيز تا اي، بلكه از فتنهها گرفتهاي، از آدميان بخششبر اعلي عليين صعود كرده و اسيران را به اسيري برده .19

 ا در ايشان مسكن گيرد.خد
 ايي كه نجات ماست ساله.شود، و خداوندي كه هر روزه متحمل ما مي.متبارك باد خد .20
 ا است.اوند خد.اي نجات است، و گريزگاه مرگ از آن خد.ي ما خدا برا.خد .21
 دار كسي را كه در گناه خود سالك باشدا سر دشمنان خود را خورد خواهد كرد، و كلة موي.هر آينه خد .22
 هاي دريا بازخواهم آوردباز خواهم آورد، از ژرفي» باشان«اوند گفت از .خد .23
 سگان تو از دشمنانت بهرة خود را بيابد تا پاي خود را در خون فرو بري، و زبان .24
 ا و پادشاه من را در قدس.هاي خداند، يعني طريقهاي تو را ديدها طريق.اي خد .25
 زنخرامند و در عقب ساززنندگان، و در وسط دوشيزگان دفدر پيش رو مغنيان مي .26
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 اوند را از چشمة اسرائيل.ها متبارك خوانيد، و خدا را در جماعت.خد .27
 ست بنيامين صغير حاكم ايشان، رؤساي يهودا محفل ايشان، رؤساي زبولون و رؤساي نفتاليآنجا ا .28
 اي، استوار گردانرا كه براي ما كردها آنچه.ايت براي تو قوت را امر فرموده است، اي خد.خد .29
 به سبب محراب تو كه در اورشليم است، پادشاهان هدايا نزد تو خواهند آورد .30
نهند، و هاي نقره نزد تو گردن ميهاي قوم، كه با شمشبيخ فرما، و رمة گاوان را با گوسالهو وحوش نيزارها را تو .31

 دارند پراكنده ساخته استقومهايي كه جنگ را دوست مي
 زودي دراز خواهد كردا به.هاي خود را نزد خدسروران از مصر خواهند آمد، و حبشه دست .32
 اوند سرود بخوانيد ساله.راي خدا سرود بخوانيد، ب.اي ممالك جهان براي خد .33
 دهد، آوازي كه پرقوت استاالفالك از قديم سوار است اينك آواز خود را ميبراي او كه بر فلك .34
 اسرائيل است و قوت او در افالك) بني(ا را به قوت توصيف نماييد، جالل وي بر .خد .35
  ا.دهد، متبارك باد خدو عظمت مي اي اسرائيل قوم خود را قوت.هاي خود مهيب هستي، خدا از قدس.اي خد .36
  

 شصت و نهم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر شوشنيم، مزمور داويد .1
 ها به جان من در آمده استايا من را نجات ده، زيرا آب.خد .2
 پوشاندام و سيل من را ميهاي عميق درآمدهام جايي كه نتوان ايستاد، به آبدر خالب ژرف فرو رفته .3
 ا تار گرديده است.ام و گلوي من مخدوش شده، و چشمانم از انتظار خدشده از فرياد خود خسته .4
اند، و دشمنان ناحق من كه قصد هالكت من دارند هاي سرم زيادهسبب از من نفرت دارند از شمار مويآناني كه بي .5

 ام، باز گردانمزورآورند، پس آنچه را غصب نكرده
 نم از تو مخفي نيستداني، و گناهاا تو حماقت من را مي.اي خد .6
اسرائيل طالبان تو به سبب من را ) بني(اي .اي صوااُت منتظرين تو به سبب من خجل نشوند، اي خد.اوند خد.اي خد .7

 رسوا نگردند
 ام، و رسوايي روي من مرا پوشيده استزيرا به خاطر تو محتمل مالمت گرديده .8
  ام، و نزد پسران مادر خود غريبنزد برادرانم بيگانه شده .9

 كنندگان تو بر من روا گرديده استهاي مالمتتو من را دربرگرفته است، و مالمت زيرا غيرت خانة .10
 ام، و اين براي من خوار گرديده استروزه داشته جان خود را مثل اشك ريخته .11
 امالمثل گرديدهام، و نزد ايشان ضربپالس را لباس خود ساخته .12
 امد، و سرود مي گساران گشتهزننمن حرف مي نشينان دربارةدروازه .13
ا در كثرت رحمانيت خود و راستي نجات .كنم، اي خداوند دعاي خود را در وقت اجابت نزد تو مي.و اما من اي خد .14

 خود من را مستجاب فرما
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 هاي آب رستگار شوممن را از خراب خالصي ده تا غرق نشوم، و از نفرت كنندگانم و از ژرفي .15
 را بپوشاند و ژرفي من را ببلعد، و گور دهان خود را بر من ببنددمگذار كه سيالن آب من  .16
 اوند من را مستجاب فرما زيرا رحمت تو نيكوست، به كثرت رحمانيتت خود بر من توجه نما.اي خد .17
 ات مپوشان، زيرا در تنگي هستم من را به زودي مستجاب فرماو روي خود را از بنده .18
 ز، به سبب دشمنانم من را فديه دهبه جانم نزديك شده آن را رستگار سا .19
 داني، و تمامي دشمنانم پيش نظر تو هستندتو خواري و خجالت و رسوايي من را مي .20
منتظر (دهندگان ام، انتظار مشفقي كشيدم ولي نبود، و براي تسليسرزنش دل من را شكسته است و به شدت بيمار شده .21

 اما نيافتم) شدم
 و چون تشنه بودم من را سركه نوشانيدند من را براي خوراك زرد آب دادند، .22
 پس مائدة ايشان پيش روي ايشان تله باد، و چون مطمئن هستند دامي باشد .23
 چشمان ايشان تار گردد تا نبيند، و كمرهاي ايشان را دائماً لرزان گردان .24
 خشم خود را بر ايشان بريز، و شدت غضب تو ايشان را دريابد .25
 هاي ايشان هيچ كس ساكن نشوددر خيمه هاي ايشان مخروبه گردد، وخانه .26
 نمايندكنند، و دردهاي كوفتگان تو را اعالن مياي جفا ميزيرا بر كسي كه تو نشان كرده .27
 گناه بر گناه ايشان مزيد كن، و در عدالت تو داخل نشوند .28
 از دفتر حيات محو شوند، و با صالحين مرقوم نگردند .29
 ا نجات تو من را سرافراز سازد.دو اما من مسكين و دردمند هستم پس اي خ .30
 ا را با سرود تسبيح خواهم خواند، و او را با حمد تعظيم خواهم نمود.و نام خد .31
 ها داردها و سماي كه شاخو اين پسنديدة خدا خواهد بود، بيش از گاو و گوساله .32
 ا دل شما زنده گردد.حليمان اين را ديده شادمان شوند، و اي طالبان خد .33
 شماردكند، و اسيران خود را حقير نميد فقيران را مستجاب مياون.زيرا خد .34
 جنبدها نيز و آنچه در آنها ميآسمان و زمين او را تسبيح بخوانند، آب .35
ا صيون را نجات خواهد داد و شهرهاي يهودا را بنا خواهد نمود، تا در آنجا سكونت نمايند و آن را متصرف .زيرا خد .36

 گردند
  آن خواهند شد، و آناني كه نام او را دوست دارند در آن ساكن خواهند گرديد و ذريت بندگانش وارث .37
  

 هفتادم مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد به جهت يادآوري .1
 اوند به ياري من تعجيل فرما.ايا براي نجات من بشتاب، اي خد.خد .2
من رغبت دارند روبرگردانيده و رسوا  آناني كه قصد جان من را دارند خجل و شرمنده شوند، و آناني كه در بدي .3
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 گردند
 گويند، به سبب خجالت خويش رسوا خواهند شدو آناني كه هه هه مي .4
 ا متعال باد.و اما جميع طالبان تو در تو وجد و شادي كنند، و دوست دارندگان نجات تو دائماً گويند خد .5
  اوند تأخير منما.ددكار و رهاننده من هستي اي خدايا براي من تعجيل كن، تو م.و اما من مسكين و فقير هستم، خد .6
  

 هفتاد و يكم مزمور
 ام، پس تا با ابد خجل نخواهم شداوند پناه برده.در تو اي خد .1
 به عدالت خود من را خالصي ده و برهان، گوش خود را به من فراگير و من را نجات ده .2
اي، زيرا صخره و قلعة من تو ت من امر فرمودهبراي من صخرة سكونت باش تا همه وقت داخل آن شوم، تو به نجا .3

 هستي
 ايا من را از دست شرير برهان، و از كف بدكار و ظالم.خد .4
 اياوند تو اميد من هستي، و از كودكي اعتماد من بوده.ا خد.زيرا اي خد .5
 دربارة تو خواهد بوداي، و تسبيح من دائماً ام، از رحم مادرم تو من را خارج كردهبر تو متكي بوده) مادر(از بطن  .6
 ام، و تو پناه و نيروي من هستيبسياري را موجب تعجب شده .7
 گويد، و از كبريايي تو تمامي روزدهانم تسبيح تو را مي .8
 در زمان پيري من را فراموش مكن، و چون قوتم تمام شود من را ترك منما .9

 كننديگر مشورت ميكنندگان جانم با يكدزنند، و كمينمن حرف مي) ضد(زيرا دشمنانم بر  .10
 اي نيستا او را ترك كرده است، پس او را تعاقب كرده بگيريد زيرا كه رهاننده.گويند خدو مي .11
 ايا به ياري من تعجيل نما.ا از من دور مشو، خد.اي خد .12
 گردندكوشند به عار و رسوايي مشهور ميدشمنان جانم خجل و فاني شوند، و آناني كه براي ضرر من مي .13
 دائماً اميدوار خواهم بود، و همواره بر تسبيح تو خواهم افزود و اما من .14
 دانمزبانم عدالت تو را بيان خواهد كرد و نجاتت را تمامي روز، زيرا كه اندازة آن را نمي .15
 اوند خواهم آمد، و از عدالت تو هميشه خبر خواهم داد.در توانايي خد .16
 امايب تو را اعالن كردهاي، و اينك عجا از كودكي من را تعليم داده.اي خد .17
بازوي تو خبر دهم، و جميع ) قدرت(موئي نيز ترك مكن، تا اين مردان را از ا من را تا زمان پيري و سفيد.پس اي خد .18

 آيندگان را از توانايي تو
 ايا مانند تو كيست.اي خدايا عدالت تو تا عرش اعلي است، تو كارهاي عظيم كرده.خد .19
اي، رجوع كرده باز ما را زنده خواهي ساخت، و برگشته ما را از خت را به ما نشان دادههاي بسيار و ساي كه تنگي .20

 هاي زمين بلند خواهي كردعمق
 بزرگي من را مزيد خواهي كرد، و برگشته من را تسلي خواهي بخشيد .21
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اسرائيل با عود ترنم  )بني(اي من، و تو را اي قدوس .پس من نيز تو را با بربط خواهم ستود، يعني حقيقت تو را اي خد .22
 خواهم نمود

 ايهايم بسيار شادي خواهند كرد، و جانم نيز كه آن را فديه دادهخوانم لبچون براي تو سرود مي .23
  كوشيدند خجل و رسوا گرديدندميزبانم نيز تمامي روز عدالت تو را ذكر خواهد كرد، زيرا آناني كه براي ضرر من  .24
  

 هفتاد و دوم مزمور
 ا انصاف خود را به پادشاه ده، و عدالت خويش را به پسر پادشاه.شلومو، اي خدمزمور براي  .1
 و او قوم تو را به عدالت داوري خواهد نمود، و مساكين تو را به انصاف .2
 )پادشاه(بخاطر عدالت ) همچنين(ها نيز ها براي قوم سالمتي را بار خواهند آورد، تپهآنگاه كوه .3
 رد، و فرزندان فقير را نجات خواهد داد، و ظالمان را سركوب خواهد ساختمساكين قوم را دادرسي خواهد ك .4
 هاو مادامي كه ماه هست تا همه دوراناز تو خواهند ترسيد مادامي كه آفتاب باقي است،  .5
 كندهايي كه زمين را سيراب ميزار چيده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارشاو مثل باران بر علف .6
 خواهند شكفت، و وفور سالمتي خواهد بود مادامي كه ماه نيست نگردددر زمان او صالحان  .7
 و او حكمراني خواهد كرد از دريا تا دريا، و از نهر تا اقصاي جهان .8
 به حضور وي صحرانشينان گردن خواهند نهاد، و دشمنان به خاك خواهند افتاد .9

 ها خواهند رسانيد ارمغان پادشاهان ترشيش و جزاير هدايا خواهند آورد، پادشاهان شَبا و سبا .10
 ها او را بندگي خواهند نمودجميع سالطين او را تعظيم خواهند كرد، و جميع امت .11
 )دهدنجات مي(اي ندارد زيرا چون مسكين استغاثه كند او را رهايي خواهد داد، و فقيري را كه رهاننده .12
 واهد بخشيدهاي مساكين را نجات خبر مسكين و فقير كَرَم خواهد فرمود، و جان .13
 بها خواهد بودهاي ايشان را از ظلم و ستم فديه خواهد داد، و خون ايشان در نظر وي گرانجان .14
و او زنده خواهد ماند و از طالي شبا بدو خواهد داد، دائماً براي وي دعا خواهد كرد و تمامي روز او را مبارك  .15

 خواهد خواند
آن مثل لبنان خروش خواهد كرد، و اهل شهرها مثل علف  ود، كه ثمرةها خواهد بو فراواني غله در زمين بر قلة كوه .16

 زمين نشو و نما خواهند كرد
نام او تا به ابد باقي خواهد ماند، اسم او پيش آفتاب دوام خواهد كرد، آدميان در او براي يكديگر بركت خواهند  .17

 هاي زمين او را سعادتمند خواهند خواندخواست، و جميع امت
 كنداسرائيل است، كه او فقط كارهاي عجيب مي) بني(اي .ا كه خد.اوند، خد.د خدمتبارك با .18
 و متبارك باد نام بلندمرتبة او تا به ابد، و تمامي زمين از جالل او پر بشود آمين و آمين .19
  دعاهاي داويد بن ييشي تمام شد .20
  



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

۴٨ 

 هفتاد و سوم مزمور
 دل هستند، يعني براي آناني كه پاكاسرائيل نيكوست) بني(ا براي .مزمور آساف، هر آينه خد .1
 هايم بلغزدهايم از راه منحرف شود، و نزديك بود كه قدمو اما من نزديك بود كه پاي .2
 زيرا بر متكبران حسد بردم، چون سالمتي شريران را ديدم .3
 رسدها نيست، و قوت ايشان مستحكم به نظر ميدر مرگ ايشان قيد) ظاهراً(زيرا كه  .4
 باشندت نيستند، و مثل آدميان مبتال نميمثل مردم در زحم .5
 پوشاندبنابراين گردن ايشان به تكبر آراسته است، و ظلم مثل لباس ايشان را مي .6
 كنندچشمان ايشان از فربهي به در آمده است، و از خياالت دل خود تجاوز مي .7
 گوينديآميز را با صداي بلند مزنند، و سخنان ظلمهاي بد ميكنند و حرفاستهزاء مي .8
 شودگير ميكنند، و زبان ايشان همهآسمانها باز مي) برضد(دهان خود را  .9

 شودهاي فراوان بديشان نوشانيده ميگردند و آبپس قوم او بدين جا برمي .10
 متعال علم دارد) اي.خد(ا چگونه بداند، و آيا .گويند خدو ايشان مي .11
 شونداينك اينان شرير هستند، كه هميشه مطمئن بوده در دولتمندي افزوده مي .12
 امهاي خود را به پاكي شستهيقيناً من دل خود را بيهوده پاك پنداشته، و دست .13
 شوم، و مكافات من هر بامداد حاضر استو من تمامي روز گرفتار مي .14
 كردمتو خيانت مي گفتم كه چنين سخن گويم، هر آينه بر نسل فرزنداناگر مي .15
 چون تفكر كردم كه اين را بفهمم، در نظر من دشوار آمد .16
 ا داخل شدم، آنگاه در آخرت ايشان تأمل كردم.تا به قدسهاي خد .17
 ها خواهي انداختاي، ايشان را به خرابيهاي لغزنده گذاردههر آينه ايشان را در جاي .18
 اندهاي هولناك نيست گرديدهاند، تباه شده از ترسچگونه در آني به هالكت رسيده .19
 اوند همچنين چون برخيزي صورت ايشان را ناچيز خواهي شمرد.مثل خواب كسي چون بيدار شد، اي خد .20
 ريش شده بودمليكن دل من تلخ شده بود، و در اندرون خود دل .21
 و من ابله بودم و معرفت نداشتم، و مثل بهايم نزد تو گرديدم .22
 ايدست راست من را تأييد كردهولي من دائماً با تو هستم، تو  .23
 موافق راي خود من را هدايت خواهي نمود، و بعد از اين من را به جالل خواهي رساند .24
 خواهمكيست براي من در آسمان، و غير از تو هيچ را در زمين نمي .25
 است تا به ابد.اگرچه جسم و دل من زائل گردد، ليكن بنياد دلم و جوهر من خد .26
 شوند نابود خواهي ساختدورند هالك خواهند شد، و آناني را كه از تو منحرف مي زيرا آناني كه از تو .27
  ام، تا همة كارهاي تو را بيان كنماوند توكل كرده.ا، خد.ا تقرب جويم، بر خد.و اما من را نيكوست كه به خد .28
  



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

۴٩ 

 هفتاد و چهارم مزمور
 و بر گوسفندان مرتع خود افروخته شده استاي تا به ابد، و خشم تا ما را ترك كرده.قصيده آساف، چرا اي خد .1
اي تا سبط ميراث تو شود، و اين كوه صيون را ياد آور، و آن را كه فديه دادهاي بهجماعت خود را كه از قديم خريده .2

 ايكه در آن ساكن بوده
 استه هاي ابدي بردار، زيرا دشمن هرچه را كه در قدس تو بود خراب كردهاي خود را به سوي خرابهقدم .3
 نمايندهاي خود را براي عالمات برپا ميكنند، و علَمگاه تو غرش ميدشمنانت در ميان وعده .4
 كننددرختان جنگل بلند مي) هايشاخه(شوند چون كساني كه، تبرها را بر و ظاهر مي .5
 شكنندها خود ميها و چكشهاي تراشيدة آن را، به تبرو اينك همة نقش .6
 اندحرمت كردهاند، و متجلي كنندة نامت را بر زمين بيدههاي تو را آتش زقدس .7
 اندا را در زمين سوزانيده.هاي خدكنيم، پس جميع كنيسهگويند آنها را تماما خراب ميو در دل خود مي .8
 بينيم و ديگر هيچ نبي نيست، و در ميان ما كسي نيست كه بداند تا به كي خواهد بودآيات خود را نمي .9

 ن تا به كي مالمت خواهد كرد، و آيا خصم تا به ابد نام تو را اهانت خواهد نمودا دشم.اي خد .10
 اي، آن را از گريبان خود بيرون كشيده، ايشان را فاني كنخود يعني يمين خويش را برگردانيده) قدرت(چرا دست  .11
 آوردها پديد ميا از قديم پادشاه من است، او در ميان زمين نجات.و خد .12
 ها شكستيد دريا را شكافتي، و سرهاي نهنگان را در آبتو به قوت خو .13
 ايسرهاي لوياتان را كوفته، و او را خوراك صحرانشينان گردانيده .14
 تو چشمه و رود را شكافتي، و نهرهاي دايمي را خشك گردانيدي .15
 ايروز از آن تو است و شب نيز از آن تو، نور و آفتاب را تو برقرار نموده .16
 اياي، تابستان و زمستان را تو ايجاد كردها تو پايدار ساختهتمامي حدود جهان ر .17
 نمايدكند، و مردم جاهل نام تو را اهانت مياوند اين را به ياد آور كه دشمن مالمت مي.اي خد .18
 جان فاختة خود را به جانور وحشي مسپار، جماعت مسكينان خود را تا به ابد فراموش مكن .19
 كه ظلمات جهان از جهات ظلم پر استعهد خود را مالحظه فرما، زيرا  .20
 مظلومان به شرمندگي برنگردند، مساكين و فقيران نام تو را حمد گويند .21
 كندا برخيز و قدرت خود را برپادار، و به ياد آور كه احمق تمامي روز تو را مالمت مي.اي خد .22
  شودآواز دشمنان خود را فراموش مكن، و غوغاي مخالفان خود را كه پيوسته بلند مي .23
  

 هفتاد و پنجم مزمور
 تشخت، مزمور و سرود آسافبراي ساالر مغنيان بر ال .1
گوييم زيرا نام تو نزديك است، و مردم كارهاي عجيب تو را ذكر ميا تو را حمد مي.گوييم اي خدتو را حمد مي .2

 كنند
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۵٠ 

 هنگامي كه به زمان معين برسم، به راستي داوري خواهم كرد .3
 ام سالهاند، من اركان آن را برقرار نمودهخته شدهزمين و جميع ساكنانش گدا .4
 افرازيدو به شريران كه شاخ خود را مي متكبران را گفتم فخر مكنيد، .5
 كشي سخنان تكبرآميز مگوييدافرازيد، و با گردنهاي خود را به بلندي ميشاخ .6
 آيدزيرا نه از مشرق و نه از مغرب، و نه از جنوب سرافرازي مي .7
 نمايداندازد و ديگري را سرافراز ميد داور است، يكي را به زير مياون.ليكن خد .8
ريزد، و اما دردهايش اي است و بادة آن پرجوش، از شراب ممزوج پر است كه از آن مياوند كاسه.زيرا در دست خد .9

 را جميع شريران جهان افشرده خواهند نوشيد
 قوب ترنم خواهم نموداي يع.و اما من تا به ابد ذكر خواهم كرد، و براي خد .10
  هاي صالحين برافراشته خواهد شدجميع شاخهاي شريران راخواهم بريد، و اما شاخ .11
  

 هفتاد و ششم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر نگينوت، مزمور و سرود آساف .1
 ا در يهودا معروف است، و نام او در اسرائيل عظيم.خد .2
 خيمة او است در شالم، و مسكن او در صيون .3
 ها را شكست، سپر و شمشير جنگ را سالهبرق كماندر آنجا  .4
 هاي سركشتو جليل هستي و بلند مرتبه، زياده از كوه .5
 اند و خواب ايشان را در ربوده، و همة مردان زورآور دست خود را نيافتنددالن تاراج شدهقَوي .6
 ها و اسبان خوابي گران مستولي گرديداي يعقوب، بر عرابه.از سرزنش تو اي خد .7
 مهيب هستي تو، و در حين غضبت كيست كه به حضور تو بايستد تو .8
 اي، پس جهان بترسيد و ساكت گرديداز آسمان حكم داوري را اعالم كرده .9

 ا براي داوري قيام فرمايد، تا همة مساكين جهان را خالصي بخشد ساله.چون خد .10
 خواهي بست آنگاه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت، و پس از آن خشم را بر كمر خود .11
 اي خود، همه گرداگرد او هستند هديه بگذارنند نزد او كه قدرتمند است.اوند خد.نذر كنيد و وفا نماييد و براي خد .12
  باشدروح قدرتمندان را منقطع خواهد ساخت، و براي پادشاهان جهان مهيب مي .13
  

 هفتاد و هفتم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر يدوتون، مزمور آساف .1
 است سمع خود را به من فرا خواهد گرفت.كنم، آواز من به سوي خداست و فرياد مي.سوي خدآواز من به  .2
دراز شده مستجاب نشد، و جان من تسلي ) در دعا(اوند را طلب كردم، در شب دست من .در روز تنگي خود خد .3



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

۵١ 

 نپذيرفت
 گردد سالهميخود نمايم و روح من از خود بيشوم، تفكر ميكنم و پريشان ميا را ياد مي.خد .4
 توانستم گفتشدم و سخن نميتاب ميداشتي، بيچشمانم را بيدار مي .5
 هاي گذشتههاي زمانسال ام، دربارةايام قديم تفكر كرده دربارة .6
 كنم و روح من جستجو نموده استآورم، و در دل خود تفكر ميسرود شبانة خود را به خاطر مي .7
 و ديگر هرگز راضي نخواهد شدا تا به ابد ترك خواهد كرد، .مگر خد .8
 آيا رحمت او تا به ابد زايل شده است، و قول او باطل گرديده تا به ابد .9

 هاي خود را در غضب مسدود ساخته است سالها رأفت را فراموش كرده، و رحمت.آيا خد .10
 متعال تغيير كرده است) اوند.خد(يمين ) كه حمايت(پس گفتم اين ضعف من است،  .11
 انگيز تو را كه از روز اول است به ياد خواهم آوردرا ذكر خواهم نمود، زيرا كار شگفتاوند .كارهاي خد .12
 هاي تو تفكر خواهم نمودو در جميع كارهاي تو تأمل خواهم كرد، و در صنعت .13
 ا.اي بزرگ مثل خد.ا طريق تو در قدوسيت است، كيست خد.اي خد .14
 ايها معروف گردانيدها بر قومكني، و قوت خويش رايي هستي كه كارهاي عجيب مي.تو خد .15
 يوسف را سالهيعقوب و بنياي، يعني بنيقوم خود را به بازوي خويش رهانيده .16
 ها نيز سخت مضطرب گرديدندها به نگاه تو متزلزل شدند، لجهآبا .ها به نگاه تو اي خدآب .17
 دندابرها آب باريدند و افالك رعد نمودند، تيرهاي تو نيز به هر طرف روان گردي .18
 ها ربع مسكون را روشن كردند، پس زمين مرتعش و متزلزل گرديدصداي رعد تو در گردباد بود و برق .19
 هاي فراوان و آثار تو را نتوان شناختهاي تو در آبطريق تو در درياها است ، و راه .20
  قوم خود را مثل گوسفندان راهنمايي نمودي، به دست موسي و هارون .21
  

 هفتاد و هشتم مزمور
 هاي خود را به سخنان دهانم فرا گيريده آساف، اي قوم من شريعت من را بشنويد، گوشقصيد .1
 دهان خود را به مثَل باز خواهم كرد، به چيزهايي كه از بناي عالم معما بودند سخن خواهم گفت .2
 اندايم، و پدران ما براي ما بيان كردهها را شنيده و دانستهكه آن .3
كنيم، و قوت او و اعمال اوند را براي نسل آينده بيان مي.پنهان نخواهيم كرد، ستايش خد آنها رااز فرزندان ايشان  .4

 عجيبي را كه او كرده است
ها را به اسرائيل قرار داد، و پدران ما را امر فرمود كه آن) بني(زيرا كه شهادتي در يعقوب برپا داشت و شريعتي در  .5

 فرزندان خود تعليم دهند
ها را به فرزندان خود بيان بايست متولد شوند، تا ايشان برخيزند و آنا را بدانند و فرزنداني كه ميهتا نسل آينده آن .6

 نمايند
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۵٢ 

 ا را فراموش نكنند بلكه احكام او را نگاه دارند.ا توكل نمايند، و اعمال خد.و ايشان به خد .7
ا .است نساختند و روح ايشان به سوي خدانگيز نشوند، نسلي كه دل خود را ركش و فتنهو مثل پدران خود نسلي گردن .8

 امين نبود
 كش بودند، در روز جنگ رو برتافتندافرايم كه مسلح و كمانبني .9

 ا را نگاه نداشتند، و از سلوك به شريعت او تمرد نمودند.عهد خد .10
 ها را بديشان ظاهر كرده بودو اعمال و عجايب او را فراموش كردند، كه آن .11
 جيب كرده بود، در زمين مصر و در ديار صوعنو در نظر ايشان اعمال ع .12
 ها را مثل توده برپا نموددريا را شكافته ايشان را عبور داد، و آب .13
 و ايشان را در روز به ابر راهنمايي كرد، و تمامي شب به نور آتش .14
 هاي عظيم نوشانيدها را بشكافت، و ايشان را گويا از لجهدر صحرا صخره .15
 رون آورد، و آب را مثل نهرها جاري ساختها را از صخره بيپس سيل .16
 متعال در صحرا فتنه انگيختند) اوند.خد(و بار ديگر بر او گناه ورزيدند، و بر  .17
 ا را امتحان كردند، چون كه براي شهوات خود غذا خواستند.هاي خود خدو در دل .18
 داي ترتيب دهتواند در صحرا سفرها مي.ا تكلم كرده گفتند، آيا خد.و بر ضد خد .19
تواند نان را نيز بدهد، و گوشت را براي قوم ها جاري گشت، آيا ميها روان شد، و وادياينك صخره را زد و آب .20

 خود حاضر سازد
 اسرائيل مشتعل گرديد) بني(ا اين را شنيده غضبناك شد، و آتش در يعقوب افروخته گشت، و خشم بر .پس خد .21
 عتماد ننمودندا ايمان نياوردند، و به نجات او ا.زيرا به خد .22
 پس افالك را از باال امر فرمود، و درهاي آسمان را گشود .23
 ايشان بخشيدو مان را بر ايشان بارانيد تا بخورند، و غلة آسمان را به .24
 اي براي ايشان فرستاد تا سير شوندمردمان نان زورآوران را خوردند، و آذوقه .25
 ي را آوردباد شرقي را در آسمان وزانيد، و به قوت خود باد جنوب .26
 و گوشت را براي ايشان مثل غبار بارانيد، و مرغان بالدار را مثل ريگ دريا .27
 هاي ايشانو آن را در ميان اُردوي ايشان فرود آورد، گرداگرد مسكن .28
 ايشان دادهاي ايشان بهپس خوردند و نيكو سير شدند، و موافق هوس .29
 شان بودايشان از هوس خود دست نكشيدند، و غذا هنوز در دهان اي .30
 اسرائيل را هالك ساخت) بني(ا بر ايشان افروخته شده، تنومندان ايشان را بكُشت و جوانان .كه غضب خد .31
 همه باز گناه ورزيدند، و به اعمال عجيب او ايمان نياوردندبا وجود اين .32
 هاي ايشان را در ترسبنابراين روزهاي ايشان را در بطالت تمام كرد، و سال .33
 ا تفحص نمودند.را كُشت او را طلبيدند، و بازگشت كرده دربارة خدهنگامي كه ايشان  .34
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۵٣ 

 اي تعالي ولي ايشان است.ا صخرة ايشان، و خد.و به ياد آوردند كه خد .35
 اما به دهان خود تملق نمودند، و به زمان خويش به او دروغ گفتند .36
 زيرا كه دل ايشان با او راست نبود، و به عهد وي مؤمن نبودند .37
ب رحمانيتش گناه ايشان را عفو نموده ايشان را هالك نساخت، بلكه بارها غضب خود را برگردانيده اما او به حس .38

 تمامي خشم خويش را برنينگيخت
 گرددرود و برنميو به ياد آورد كه ايشان بشَر هستند، بادي كه مي .39
 چند مرتبه در صحرا بدو فتنه انگيختند، و او را در باديه رنجانيدند .40
 ا را امتحان كردند و قدوس اسرائيل را اهانت نمودند.و برگشته خد .41
 و قوت او را بخاطر نداشتند، روزي كه ايشان را از دشمن رهانيده بود .42
 كه چگونه آيات خود را در مصر ظاهر ساخت، و معجزات خود را در ديار صوعن .43
 و نهرهاي ايشان را به خون مبدل نمود، و از رودهاي ايشان تا نتوانستند نوشيدند .44
 هايي كه ايشان را تباه نمودندها در ميان ايشان فرستاد كه ايشان را گزيدند، و غوكانواع پشه .45
 و محصول ايشان را به كرم صدپا سپرد، و دسترنج ايشان را به ملخ داد .46
 هاي درشتتاكستان ايشان را به تگرگ خراب كرد، و درختان جميز ايشان را به تگرگ .47
 هاي برقرد، و چهارپايان ايشان را به شعلهبهايم ايشان را به تگرگ سپ .48
 و آتش خشم خود را بر ايشان فرستاد، غضب و غيط و كمبود را، به فرستادن فرشتگان شرير .49
 و راهي براي غضب خود مهيا ساخته، جان ايشان را از مرگ نگاه نداشت، بلكه جان ايشان را به وبا تسليم نمود .50
 هاي حامات قدرت ايشان را در خيمهزادگان مصر را كُشت، موجبو همة نخست .51
 و قوم خود را مثل گوسفندان كوچانيد، و ايشان را در صحرا مثل گله رهنمايي نمود .52
 و ايشان را در امنيت رهبري كرد تا نترسند، و دريا دشمنان ايشان را پوشانيد .53
 و ايشان را به حدود مقدس خود آورد، به اين كوهي كه به يمين خود تحصيل كرده بود .54
اسرائيل را در خيمه) بني(ها را از حضور ايشان راند، و ميراث را براي ايشان به ريسمان تقسيم كرد، و اسباط و امت .55

 هاي ايشان ساكن گردانيد
 اي تعالي را امتحان كرده بدو فتنه انگيختند، و شهادات او را نگاه نداشتند.ليكن خد .56
 ان خطاكننده منحرف شدندو برگشته مثل پدران خود خيانت ورزيدند، و مثل كم .57
 هاي خويش غيرت او را برانگيختندهاي بلند خود خشم او را به هيجان آوردند، و به بتو به مقام .58
 ا اين را بشنيد غضبناك گرديد، و اسرائيل را به شدت مكروه داشت.چون خد .59
 اي را كه درميان آدميان برپا ساخته بودپس مسكن شيلو را ترك نمود، آن خيمه .60
 قوت خود را به اسيري داد، و جمال خويش را به دست دشمن سپرد) بوتتا(و  .61
 و قوم خود را به شمشير تسليم نمود، و با ميراث خود غضبناك گرديد .62
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۵۴ 

 جوانان ايشان را در آتش سوزانيد، و براي دوشيزگان ايشان سرود نكاح نخواند .63
 مودندگري ننهاي ايشان نوحهكاهنان ايشان به دم شمشير افتادند، بيوه .64
 شراب درآيد خروشيد) مستي(اوند مثل كسي كه خوابيده بود بيدار شد، مثل قدرتمندي كه از .گاه خدآن .65
 زده ابدي گردانيدو دشمنان خود را به عقب راند، و ايشان را خجالت .66
 و خيمة يوسف را رد نموده، سبط افرايم را برنگزيد .67
 داشتوست ميليكن سبط يهودا را برگزيد، و اين كوه صيون را كه د .68
 هاي بلند بنا كرد، مثل جهان كه آن را تا به ابد بنياد نهادو قدس خود را مثل كوه .69
 هاي گوسفندان گرفتو بندة خود داويد را برگزيد، و او را از آغل .70
 اسرائيل را رعايت كند) بني(هاي شيرده او را آورد، تا قوم او يعقوب و ميراث او از عقب ميش .71
  هاي خويش هدايت كردكمال دل خود رعايت نمود، و ايشان را به مهارت دست پس ايشان را به حسب .72
  

 هفتاد و نهم مزمور
ها عصمت ساختند، اورشليم را خرابهها به ميراث تو داخل شده، محراب قدس تو را بيا امت.مزمور آساف، اي خد .1

 نمودند
 انت را به وحوش صحراهاي بندگانت را به مرغان هوا براي خوراك دادند، و گوشت مقدسالش .2
 خون ايشان را گرداگرد اورشليم مثل آب ريختند، و كسي نبود كه ايشان را دفن كند .3
 ايمو مسخره شده ايم، و نزد مجاوران خويش استهزاءنزد همسايگان خود خوار گرديده .4
 اوند تا به ابد خشمناك خواهي بود، آيا غيرت تو مثل آتش افروخته خواهد شد.تا كي اي خد .5
 خوانندشناسند بريز، و بر ممالكي كه نام تو را نميهايي كه تو را نميهر خود را بر امتق .6
 اندزيرا كه يعقوب را از ميان برده، و مسكن او را خراب كرده .7
 ايمزيرا بسيار ذليل شده هاي تو بر ما پيشي جويند،ياد مياور رحمتگناهان اجداد ما را بر ما به .8
 ما، بخاطر جالل نامت ما را ياري ده و خالص كن و بخاطر نام خود گناهان ما را بيامرز اي نجات دهنده.اي خد .9

ها در نظرها معلوم اي ايشان كجاست، انتقام خون بندگانت كه ريخته شده است، بر امت.گويند كه خدها ميچرا امت .10
 شود

 اند، برهانپرده شدهنالة اسيران به حضور تو برسد، با عظمت بازوي خود آناني را كه به موت س .11
 اوند.اند اي خدو جزاي هفت چندان به همسايگان ما رسان، براي اهانتي كه به تو كرده .12
پس ما كه قوم تو و گوسفندان مرتع تو هستيم، تو را تا به ابد شكر خواهيم گفت، و تسبيح تو را نسالً بعد نسل ذكر  .13

  خواهيم نمود
 هشتادم مزمور

 يم عدوت، مزمور آسافبراي ساالر مغنيان، بر شوشن .1
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۵۵ 

 اي تجلي فرماكني، اي كه بر كروبيم جلوس نمودهاسرائيل بشنو اي كه يوسف را مثل گله رعايت مي) بني(اي شبان  .2
 به حضور افرايم و بنيامين و منشه، توانايي خود را برانگيز و براي نجات ما بيا .3
 ا ما را درياب، عظمت خود نشان ده تا نجات يابيم.اي خد .4
 اي صوااُت، تا به كي به دعاي قوم خويش غضبناك خواهي بود.اوند خد.اي خد .5
 نوشانياندازه به ايشان ميهاي بيخوراني، و اشكنان ماتم را به ايشان مي .6
 نماينداي و دشمنان ما در ميان خويش ما را استهزاء ميما را محل منازعة همسايگان ما ساخته .7
 وش نشان ده تا نجات يابيماي لشگرها ما را درياب، و روي خ.اي خد .8
 ها را بيرون كرده آن را غرس نموديموي را از مصر بيرون آوردي، امت .9

 پيش روي همه آن را وسعت دادي، پس ريشة خود را نيكو دوانيده زمين را پر ساخت .10
 هايشا به شاخه.اش پوشانيده شد، و سرودهاي آزاد خدها به سايهكوه .11
 د، و اندام خويش را تا به نهرهاي خود را تا دريا پهن كرشاخه .12
 چينداي، كه هر راهگذري آن را ميپس چرا ديوارهايش را شكسته .13
 چرندكنند، و وحوش صحرا در آن ميگرازهاي جنگل آن را ويران مي .14
 اي لشگرها مرحمت فرموده از آسمان نظر كن، و ببين و از اين مو تفقد نما.اي خد .15
 اياست، و از آن فرزندي كه براي خويشتن قوي ساخته و از اين نهالي كه يمين تو غَرس شده .16
 اندمثل هيزم در آتش سوخته شده، و از عتاب روي تو تباه گرديده .17
 اي كه در يمين تو است باشد، و بر پسر آدم كه او را براي خويشتن قوي ساختهدست تو بر مردي) كمك( .18
 ا بخوانيمو ما از تو رو نخواهيم تافت، ما را حيات بده تا نام تو ر .19
  اي لشگرها ما را درياب، و روي خوش نشان ده تا نجات يابيم.اوند خد.اي خد .20
  

 هشتاد و يكم مزمور
 براي ساالر مغنيان بر گيتيت مزمور آساف .1
 اي يعقوب آواز شادماني دهيد.ايي كه قوت ماست، براي خد.ترنم نماييد براي خد .2
 واز را با رباب بنوازيدسرود را بلند بخوانيد و دف را بياوريد، و بربط دلن .3
 شوفار را بنوازيد در اول ماه، در ماه تمام و در روز عيد ما .4
 اي يعقوب.اسرائيل، و حكمي از خد) بني(اي است در زيرا كه اين فريضه .5
اين را همچو پيماني در يوسف تعيين فرمود، چون بر زمين مصر بيرون رفت، جايي كه زباني را كه نفهميده بودم  .6

 شنيدم
 هاي او از سبد رها شداو را از بار سنگين آزاد ساختم، و دستدوشِ  .7
در تنگي استدعا نمودي و تو را خالصي دادم، در ميان رعد تو را اجابت كردم و تو را نزد آب مريبا امتحان نمودم  .8
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۵۶ 

 ساله
 اسرائيل اگر به من گوش دهي) بني(كنم، و اي اي قوم من بشنو و تو را تأكيد مي .9

 اي بيگانه سجده منما.ي غير نباشد، و نزد خدا.در ميان تو خد .10
اي تو هستم كه تو را از زمين مصر برآوردم، دهان خود را به نيكويي باز كن و آن را پر از نيكويي .اوند خد.من خد .11

 خواهم ساخت
 اسرائيل من را ابا ننمودند) بني(ليكن قوم من سخن من را نشنيدند، و  .12
 هاي خود سلوك نمايندم، كه به مشورتپس ايشان را به سختي دلشان ترك كرد .13
 بودندهاي من سالك مياسرائيل در طريق) بني(گرفتند، و اي كاش كه قوم من به من گوش مي .14
 گردانيمانداختم، و دست خود را بر خصمان ايشان برميآنگاه دشمنان ايشان را به زودي به زير مي .15
 بود تا به ابدند، اما زمان بر ايشان باقي مينهاداوند نفرت دارند بدو گردن نمي.آناني كه از خد .16
  كردمپرورد، و تو را به عسل از صخره سير ميايشان را به نيكوترين گندم مي .17
  

 هشتاد و دوم مزمور
 كندا ايستاده است، در ميان داوران داوري مي.ا در جماعت خد.مزمور آساف، خد .1
 را طرفداري خواهيد نمود سالهانصافي داوري خواهيد كرد، و شريران تا به كي به بي .2
 فقيران و يتيمان را دادرسي بكنيد، مظلومان و مسكينان را انصاف دهيد .3
 مظلومان و فقيران را برهانيد، و ايشان را از دست شريران خالصي دهيد .4
 باشدروند، و جميع اساس زمين متزلزل ميفهمند و در تاريكي راه ميدانند و نمينمي .5
 گانيد، و جميع شما اهل سماواتمن گفتم كه شما فرشت .6
 ليكن مثل آدميان خواهيد مرد، و چون يكي از سروران خواهيد افتاد .7
  ها را متصرف خواهي شدا برخيز و جهان را داوري فرما، زيرا كه تو تمامي امت.اي خد .8
  

 هشتاد و سوم مزمور
 سرود و مزمور آساف .1
 راما ساكت مباش و ميا.ا تو را خاموشي نباشد، اي خد.اي خد .2
 اندخروشند، و آناني كه از تو نفرت دارند سر خود را برافراشتهزيرا اينك دشمنانت مي .3
 كنندانديشند، و بر پناه آوردگان تو مشورت ميها ميبر قوم تو حيله .4
 گويند بياييد ايشان را هالك كنيم تا قومي نباشند، و نام اسرائيل ديگر مذكور نشودو مي .5
 اندكنند، و بر ضد تو عهد بستهرت ميزيرا به يك دل با هم مشو .6
 هاي ادوم و اسامله و موآب و هجريانخيمه .7
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۵٧ 

 جبال و عمون و عماليق و پِلشت با ساكنان صور .8
 اَشور نيز با ايشان متفق شدند، و بازويي براي بني لوط گرديدند ساله .9

 وادي قيشونبديشان عمل نما چنان كه به مديان كردي، چنان كه به سيسرا و يابين و در  .10
 كه در عيندور هالك شدند، و سرگين براي زمين گرديدند .11
 سروران ايشان را مثل غُراب و ذئب گردان، و جميع امراي ايشان را مثل ذَبح و صلْمناع .12
 ا را، براي خويشتن تصرف نماييم.گفتند مساكن خدكه مي .13
 روي باد اي من ايشان را چون غبار گردباد بساز، و مانند كاه پيش.اي خد .14
 سازدها را مشتعل مياي كه كوهسوزاند، و مثل شعلهمثل آتشي كه جنگل را مي .15
 همچنان ايشان را به تندباد خود بران، و به طوفان خويش ايشان را آشفته گردان .16
 اوند بطلبند.هاي ايشان را به ذلت پر كن، تا نام تو را اي خدروي .17
 و هالك گردندخجل و پريشان بشوند تا به ابد، و شرمنده  .18
  باشد، به تنهايي بر تمامي زمين متعال هستياوند مي.و بدانند تو كه اسمت خد .19
  

 هشتاد و چهارم مزمور
 قورحبراي ساالر مغنيان بر گيتيت، مزمور بني .1
 هاي تواي صوااُت چه دلپذير است مسكن.اي خد .2
 كنداي حي ناله مي.براي خد اوند، دلم و جسمم.هاي خدجان من مشتاق بلكه كاهيده شده است براي صحن .3
هاي خود را در آن بگذارد، اي، تا بچهاي پيدا كرده است، و پرستو براي خويشتن آشيانهگنجشك نيز براي خود خانه .4

 اي من هستي .اوند صوااُت كه پادشاه من و خد.هاي تو اي خددر مذبح
 خوانند سالهمي خوشا به حال آناني كه در خانة تو ساكنند، كه تو را دائماً تسبيح .5
 هاي ايشانهاي تو در دلخوشا به حال مردماني كه قوت ايشان در تو است، و طريق .6
 پوشاندو باران آن را به بركات مي سازند،كنند آن را چشمه ميچون از وادي بكا عبور مي .7
 شوندا حاضر مي.و هر يك از ايشان در صيون نزد خد خرامند،از نيرويي به نيروي ديگر مي .8
 اي يعقوب گوش خود را فراگير ساله.اي لشگرها دعاي من را بشنو، اي خد.اوند خد.اي خد .9

 ايي كه سپر ما هستي ببين، و به روي ماشيح خود نظر انداز.اي خد .10
اي خود را بيشتر .خد و ايستادن بر آستانة خانة) روز در جاي دگر(هاي تو بهتر است از هزار، زيرا يك روز در صحن .11

 هاي اشراراز ساكن شدن در خيمهپسندم، مي
اوند فيض و جالل خواهد داد، و هيچ چيز نيكو را منع .آفتاب و سپر است، خد) چون(ا .اوند، خد.خد) لطف(زيرا كه  .12

 نخواهد كرد، از آناني كه به راستي سالك باشند
  اوند صوااُت، خوشا به حال كسي كه بر تو توكل دارد.اي خد .13
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 هشتاد و پنجم مزمور

 قورحساالر مغنيان، مزمور بنيبراي  .1
 اياي، اسيري يعقوب را بازآوردهاوند به زمين خود راغب شده.اي خد .2
 اي سالهاي، تمامي گناهان ايشان را پوشانيدهعصيان قوم خود را عفو كرده .3
 ايتمامي غضب خود را برداشته، و از حدت خشم خويش باز گشته .4
 ود را از ما برداراي نجات ما، ما را برگردان و غيظ خ.اي خد .5
 آيا تا به ابد با ما غضبناك خواهي بود، و خشم خويش را نسالً بعد نسل طول خواهي داد .6
 آيا برگشته ما را حيات نخواهي داد، تا قوم تو در تو شادي نمايند .7
 اوند رحمت خود را بر ما ظاهر كن، و نجات خويش را به ما عطا فرما.اي خد .8
خواهد گفت، تا ) سخن(اهم شنيد، زيرا به قوم خود و به مقدسان خويش به سالمتي گويد خواوند مي.ا خد.آنچه خد .9

 به سوي جهالت برنگردند
 يقيناً نجات او به ترسندگان او نزديك است، تا جالل او در زمين ما ساكن شود .10
 انداند، عدالت و سالمتي يكديگر را بوسيدهرحمت و راستي با هم مالقات كرده .11
 هد روييد، و عدالت از آسمان خواهد نگريستراستي از زمين خوا .12
 اوند نيز چيزهاي نيكو را به ما خواهد بخشيد، و زمين ما محصول خود را خواهد داد.خد .13
  قرار خواهد داد) عدالت(عدالت پيش روي او خواهد خراميد، و اقدام خود را در طريق  .14
  

 هشتاد و ششم مزمور
 رفته من را مستجاب فرما، زيرا مسكين و نيازمند هستماوند سمع خود را فرا گ.تفيالي داويد، اي خد .1
 اي من بندة خود را كه بر تو توكل دارد نجات بده.جان من را نگاه دار زيرا من متقي هستم، اي خد .2
 خوانماوند بر من كَرَم فرما، زيرا كه تمامي روز تو را مي.اي خد .3
 گردانمرا متوجه تو مياوند جان خود .جان بندة خود را شادمان گردان، زيرا اي خد .4
 خواننداوند نيكو و غفار هستي، و بسيار رحيم براي آناني كه تو را مي.زيرا تو اي خد .5
 اوند دعاي من را اجابت فرما، و به آواز تضرع من توجه نما.اي خد .6
 در روز تنگي خود تو را خواهم خواند، زيرا كه من را مستجاب خواهي فرمود .7
 ن مثل تو نيست، و كاري مثل كارهاي تو، نياوند در ميان فرشتگا.اي خد .8
 اي، آمده به حضور تو سجده خواهند كرد، و نام تو را تمجيد خواهند نمودهايي كه آفريدهاوند همة امت.اي خد .9

 ا هستي.كني، تو تنها خدزيرا كه تو بزرگ هستي و كارهاي عجيب مي .10
 ك شوم، دل من را يكسان ساز تا از نام تو ترسان باشماوند طريق خود را به من بياموز تا در راستي تو سال.اي خد .11
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 اي من تو را به تمامي دل حمد خواهم گفت، و نام تو را تمجيد خواهم كرد تا به ابد.اوند خد.اي خد .12
 ايزيرا كه رحمت تو به من عظيم است، و جان من را از گور اسفل رهانيده .13
 آورندنظر خود نميلمان قصدجان من دارند، و تو را در مداند، و گروهي از ظاا متكبران بر من برخاسته.اي خد .14
 اي رحيم و كريم هستي، دير غضب و پر از رحمت و راستي.اوند خد.و تو اي خد .15
 ات بده و پسر كنيز خود را نجات بخشبه سوي من التفات كن و بر من كرم فرما، قوت خود را به بنده .16
اوند من را .من نفرت دارند آن را ديده خجل شوند، زيرا كه تو اي خد عالمت خوبي را به من بنما، تا آناني كه از .17

  ايياري كرده و تسلي داده
  

 هشتاد و هفتم مزمور
 هاي مقدس استقورح، اساس او در كوهمزمور و سرود بني .1
 هاي يعقوبدارد، بيشتر از جميع مسكنهاي صيون را دوست مياوند دروازه.خد .2
 ا ساله.شود، اي شهر خدتو گفته ميهاي بلند مرتبه دربارة سخن .3
نيز (پلشت و صور و حبش ) اپرستان.خد(كنم، اينك اين رهب و بابل را به شناسندگان خود ذكر مي) موحدين( .4

 اند، در آنجا متولد شده)گويي
 نمود متعال آن را استوار خواهد) اوند.خد(اند، و خود و دربارة صيون گفته شد، كه اين و آن در آن متولد شده .5
 در آنجا متولد شده است ساله) موحد(نويسد ثبت خواهد كرد، كه اين ها را مياوند چون امت.خد .6
  من در تو است) حيات(هاي ، جميع چشمه)گويندمي(كنندگان نيز مغنيان و رقص .7
  

 هشتاد و هشتم مزمور
 زراحيلعنُوت، قصيدة هيمان اقورح براي ساالر مغنيان بر محلتسرود و مزمور بني .1
 اماي نجات من، شب و روز نزد تو فرياد كرده.اوند خد.اي خد .2
 دعاي من به حضور تو برسد، به نالة من گوش خود را فراگير .3
 زيرا كه جان من از باليا پر شده است، و زندگانيم به قبر نزديك گرديده  .4
 امام، و مثل مرد ناتوان گشتهاز فرو روندگان به گور شمرده شده .5
اند، كه ايشان را ديگر به ياد نخواهي آورد، و از دست تو ردگان آزاد شده، مثل كشتگان كه در قبر خوابيدهدر ميان م .6

 اندمنقطع شده
 هااي، در ظلمت در ژرفيمن را در گور اسفل گذاشته .7
 اي سالهامواج خود من را مبتال ساخته خشم تو بر من سنگين شده است، و به همة .8
 توانم آمداي، محبوس شده بيرون نميكرده، و من را مكروه ايشان گردانيده آشنايانم را از من دور .9

 امهاي خود را به سوي تو دراز كردهام تمامي روز، دستاوند نزد تو فرياد كرده.چشمانم از مذلت كاهيده شد، اي خد .10
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 هآيا براي مردگان كاري عجيب خواهي كرد، مگر مردگان برخاسته تو را حمد خواهند گفت سال .11
 آيا رحمت تو در قبر برقرار خواهد شد، و امانت تو در هالكت .12
 شود، و عدالت تو در زمين فراموشيآيا كار عجيب تو در ظلمت اعالم مي .13
 آيد ام، و بامدادان دعاي من در پيش تو مياوند فرياد برآورده.و اما من نزد تو اي خد .14
 ايمن پنهان نموده اوند چرا جان من را ترك كرده، و روي خود را از.اي خد .15
 امهاي تو را متحمل شده متحير گرديدهام، ترسمن مستمندم و از طفوليت مشرف بر موت شده .16
 هاي تو من را هالك ساختهحدت خشم تو بر من گذشته است، و خوف .17
 مثل آب دور من را گرفته است تمامي روز، و من را از هر سو احاطه نموده .18
  ) اينهاده(در تاريكي ) گويي(اي، و آشنايانم را ردهياران و دوستان را از من دور ك .19
  

 هشتاد و نهم مزمور
 قصيدة ايتان ازراحي .1
 اوند را تا به ابد خواهم سراييد، امانت تو را به دهان خود نسالً بعد نسل اعالم خواهم كرد.هاي خدرحمت .2
 ر خواهي ساختزيرا گفتم رحمت بنا خواهد شد تا به ابد، و امانت خويش را در افالك پايدا .3
 امام، براي بندة خويش داويد قسم خوردهبا برگزيدة خود عهد بسته .4
 كه ذريت تو را پايدار خواهم ساخت تا به ابد، و تخت تو را نسالً بعد نسل بنا خواهم نمود ساله .5
 و امانت تو را در جماعت مقدسان اوند تمجيد خواهند كرد،.ها كارهاي عجيب تو را اي خدو آسمان .6
 اوند تشبيه توان نمود.را با خداوند برابري تواند كرد، و از فرشتگان كه.ا كيست در آسمان ها كه با خدزير .7
 نهايت ارجمند است در جماعت مقدسان، و ترسناك است بر آناني كه گرداگرد او هستندا بي.خد .8
 كنده مياي قدير مانند تو، و امانت تو تو را احاط.اي لشگرها، كيست اي خد.اوند خد.اي خد .9

 گردانيها را ساكن ميشود آنچون امواجش بلند مي بر طغيان دريا تو مسلط هستي، .10
 اينموده اي، به بازوي زورآور خويش دشمنانت را پراكندهرهب را مثل كُشته شده خورد شكسته .11
 ايآسمان از آن تو است و زمين نيز از آن تو، ربع مسكون و پري آن را تو بنياد نهاده .12
 كنندتا بور و حرمون به نام تو شادي مي اي،ل و جنوب را تو آفريدهشما .13
 بازوي تو با قوت است، دست تو زورآور است و يمين تو متعال .14
 خرامندعدالت و انصاف اساس تخت تو است، رحمت و راستي پيش روي تو مي .15
 خواهند خراميداوند .دانند، در نور روي تو اي خدخوشا به حال قومي كه آواز شادماني را مي .16
 در نام تو شادمان خواهند شد تمامي روز، و در عدالت تو سرافراشته خواهند گرديد .17
 زيرا كه فخر قوت ايشان تو هستي، و به رضامندي تو شاخ ما مرتفع خواهد شد .18
 اسرائيل ) بني(اوند است، و پادشاه ما از آن قدوس .زيرا كه سپر ما از آن خد .19
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اي از قوم را ايان خود خطاب كرده گفتي، كه نصرت را بر مردي زورآور نهادم، و برگزيدهآنگاه در عالم رويا به پارس .20
 ممتاز كردم

 بندة خود داويد را يافتم، و او را به روغن مقدس خود تقدس نمودم .21
 كه دست من با او استوار خواهد شد، بازوي من نيز او را قوي خواهد گردانيد .22
 ظالمي به او اذيت نخواهد رسانيد دشمني بر او ستم نخواهد كرد، و هيچ .23
 و آناني را كه از او نفرت دارند مبتال خواهم گردانيد و خصمان او را پيش روي وي خواهم كوبيد، .24
 و امانت و رحمت من با وي خواهد بود، و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد .25
 دست او را بر دريا مستولي خواهم ساخت، و دست راست او را بر نهرها .26
 اي من و صخرة نجات من.من را خواهد خواند كه تو پدر من هستي، خد او .27
 زادة خود خواهم ساخت بلندتر از پادشاهان جهانمن نيز او را نخست .28
 رحمت خويش را براي وي نگاه خواهم داشت تا به ابد، و عهد من با او استوار خواهد بود .29
 مثل روزهاي آسمانو ذريت وي را باقي خواهم داشت تا به ابد، و تخت او را  .30
 اگر فرزندانش شريعت من را ترك كنند، و در احكام من سلوك ننمايند .31
 اگر فرايض من را بشكنند، و اوامر من را نگاه ندارند .32
 هاآنگاه معصيت ايشان را به عصا تأديب خواهم نمود، و گناه ايشان را به ضربت .33
 باطل نخواهم ساختليكن رحمت خود را از او برنخواهم داشت، و امانت خويش را  .34
 ام تغيير نخواهم دادعهد خود را نخواهم شكست، و آنچه را اعالم كرده .35
 يك چيز را به قدوسيت خود قسم خوردم، و به داويد هرگز دروغ نخواهم گفت .36
 كه ذريت او باقي خواهد بود تا به ابد، و تخت او به حضور من مثل آفتاب .37
 شاهد امين در آسمان سالهمثل ماه ثابت خواهد بود تا به ابد، و مثل  .38
 اياي، و با ماشيح خود غضبناك شدهاي و دور انداختهليكن تو ترك كرده .39
 ايعصمت كردهاي، و تاج او را بر زمين انداخته بيعهد بندة خود را باطل ساخته .40
 ايهاي او را خراب نمودهجميع حصارهايش را شكسته، قلعه .41
 او نزد همسايگان خود ناچيز گرديده استكنند، و گذران او را تاراج ميهمة راه .42
 دست راست خصمان او را برافراشته، و همة دشمنانش را مسرور ساخته .43
 اياي، و او را در جنگ پايدار نساختهدم شمشير او نيز برگردانيده .44
 ايجالل او را باطل ساخته، تخت او را به زمين انداخته .45
 اي سالهشانيدهايام شبابش را كوتاه كرده، او را به خجالت پو .46
 اوند خود را تا به ابد پنهان خواهي كرد، و غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد.تا به كي اي خد .47
 ايآدم را براي بطالت آفريدهبه ياد آور كه ايام حياتم چه كم است، چرا تمامي بني .48
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 هد ساخت سالهكدام آدمي زنده است كه مرگ را نخواهد ديد، و جان خويش را از دست قبر خالص خوا .49
 هاي قديم تو كجا است، كه براي داويد به امانت خود قسم خوردياوند رحمت.اي خد .50
 باشمخود متحمل مي هاي بسيار در سينةاوند مالمت بندگان خود را به ياد آور، كه آن را قوم.اي خد .51
 داناند، يعني آثار ماشيح تو را مالمت نمودهاوند مالمت كرده.كه دشمنان تو اي خد .52
  اوند متبارك باد تا به ابد، آمين و آمين.خد .53
  

 نودم مزمور
 هااي، و در جميع نسلاوند پناه ما تو بوده.ا، اي خد.تفيالي موسي مرد خد .1
 ا هستي.ها به وجود آيد، و زمين و ربع مسكون را بيافريني، از ازل تا به ابد تو خدقبل از آن كه كوه .2
 آدم بازگرديدويي اي بنيگگرداني، و ميانسان را به خاك برمي .3
 زيرا كه هزار سال در نظر تو مثل ديروز است كه گدشته باشد، و مثل پاسي از شب .4
 رويداند، بامدادان مثل گياهي كه مياي و مثل خواب شدهمثل سيالب ايشان را رفته .5
 شودرويد، شامگاهان بريده و پژمرده ميشود و ميبامدادان شكفته مي .6
 گرديمشويم، و در خشم تو پريشان ميكاهيده مي زيرا كه در غضب تو .7
 هاي ما را در نور روي خويشاي، و پنهان كاريچون كه گناهان ما را در نظر خود گذارده .8
 ايمهاي خود را مثل خيالي به سر بردهزيرا كه تمام روزهاي ما در خشم تو سپري شد، و سال .9

ها محنت و بطالت است، زيرا به هشتاد سال است، ليكن فخر آن) شدقوي با(ايام عمر ما هفتاد سال است، و اگر بنيه  .10
 كنيمزودي تمام شده پرواز مي

 بايد ترسيدداند، و غضب تو را چنان كه از تو ميكيست كه شدت خشم تو را مي .11
 ما را تعليم ده تا ايام خود را بشماريم، تا در دل خردمندي را حاصل نماييم .12
 كي، و بر بندگان خود شفقت فرمااوند تا به .عنايت كن اي خد .13
 تا تمامي عمر خود ترنم و شادي نماييم صبحگاهان ما را از رحمت خود سير كن، .14
 ايمسالهايي كه به بدي را ديده) موافق(ما را شادمان گردان به عوض ايامي كه ما را مبتال ساختي،  .15
 اعمال تو بر بندگانت ظاهر بشود، و كبريايي تو بر فرزندان ايشان .16
  هاي ما را استوار گردانهاي ما را بر ما استوار ساز، عمل دستاي ما بر ما روشن باد، و عمل دست.اوند خد.مال خدج .17
  

 نود و يكم مزمور
 متعال نشسته است، زير ساية قادر مطلق ساكن خواهد بود) اوند.خد(آن كه در پناه  .1
 كه بر او توكل دارم اي من.گوييم كه او ملجا و قلعة من است، خداوند مي.درباره خد .2
 هايش پناه خواهي گرفت، راستي او تو را پناه و سپر خواهد بودزيرا كه او تو را از دام صياد خواهد رهانيد، و زير بال .3
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 پرداز خوفي در شب نخواهي ترسيد، و نه از تيري كه در روز مي .4
 كنداد ميكند، و نه از طاعوني كه وقت ظهر فسو نه از وبايي كه در تاريكي گذر مي .5
 كند كند، و نه از طاعوني كه وقت ظهر فساد ميو نه از وبايي كه در تاريكي گذر مي .6
 هزار به دست راست تو، ليكن نزد تو نخواهد رسيدهزار نفر به جانب تو خواهند افتاد، و ده .7
 فقط به چشمان خود خواهي نگريست، و مكافات شريران را خواهي ديد .8
 ايمتعال را مأواي خويش گردانيده) اوند.خد(ملجاي من هستي، و اوند .زيرا گفتي تو اي خد .9

 هيچ بدي بر تو واقع نخواهد شد، و باليي نزد خيمة تو نخواهد رسيد .10
 هايت تو را حفظ نمايندزيرا كه فرشتگان خود را دربارة تو امر خواهد فرمود، تا در تمامي راه .11
 ود را به سنگ بزنيهاي خود برخواهند داشت، مبادا پاي ختو را بر دست .12
 بر شير و افعي پاي خواهي نهاد، شيربچه و اژدها را پايمال خواهي كرد .13
 چون كه به من توجه دارد او را خواهيم رهانيد، و چون كه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت .14
 جات داده عزيز خواهم ساختچون من را خواند او را اجابت خواهم كرد، من در تنگي با او خواهم بود، و او را ن .15
  گردانم، و نجات خويش را بدو نشان خواهم دادبه طول ايام او را سير مي .16
  

 نود و دوم مزمور
 مزمور و سرود براي روز شبات .1
 متعال) اوند.خد(اوند را حمد گفتن نيكو است، و به نام تو تسبيح خواندن اي .خد .2
 انت تو رابامدادان رحمت تو را اعالم نمودن، و در هر شب ام .3
 بر ذات ده تار و بر رباب، و به نغمة بربط .4
 هاي تو ترنم خواهم نموداي، و به سبب اعمال دستاوند من را به كارهاي خودت شادمان ساخته.زيرا كه اي خد .5
 نهايت عميقاوند اعمال تو چه عظيم است، و فكرهاي تو بي.اي خد .6
 كنديداند، و جاهل در اين تأمل نممرد نادان اين را نمي .7
 شكفند، براي اين است كه تا ابد هالك گردندرويند، و جميع بدكاران ميوقتي كه شريران مثل علف مي .8
 عليين هستي، تا به ابداوند بر اعلي.ليكن تو اي خد .9

 اوند، هان دشمنان تو هالك خواهند شد، و جميع بدكاران پراكنده خواهند شد.زيرا اينك دشمنان تو اي خد .10
 اماي و به روغن تازه مسح شدها مثل شاخ گاو وحشي بلند كردهو اما شاخ من ر .11
 كنند خواهد شنيدشريراني را كه با من ستيز مي) شكست(هاي من و چشم من بر دشمنانم خواهد نگريست، و گوش .12
 عادل مثل درخت خرما خواهد شكفت، و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد كرد .13
 اي ما خواهند شكفت.خد) خانه(هاي اند، در صحنشدهاوند كاشته .آناني كه در خانة خد .14
 در وقت پيري نيز ميوه خواهند آورد، و تر و تازه و سرسبز خواهند بود .15
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  انصافي نيستاوند حقيقت است، او صخرة من است و در وي هيچ بي.تا اعالم كنند كه خد .16
  

 نود و سوم مزمور
اوند خود را آراسته و كمر خود را به قوت بسته است، .ست، خداوند سلطنت را گرفته و خود را به جالل آراسته ا.خد .1

 ربع مسكون نيز پايدار گرديده است و لغزش نخواهد خورد
 تخت تو از ازل پايدار شده است، و تو از قديم هستي .2
 خوانندها خروش خود را مياند، سيالبها آواز خود را سر دادهاند، سيالبها برافراشتهاوند سيالب.اي خد .3
 اعليين زورآورتر استاوند در اعلي.آور دريا، خدهاي بسيار، فوق امواج زوروق آواز آبف .4
  زيبد تا به ابداوند قدوسيت خانة تو را مي.نهايت امين است، اي خدشهادات تو بي .5
  

 نود و چهارم مزمور
 اي انتقام گيرنده تجلي فرما.اي انتقام گيرنده، اي خد.اوند خد.اي خد .1
 تعال شو، و بر متكبران مكافات برساناي داور جهان م .2
 اوند تا به كي شريران فخر خواهند نمود.اي خد .3
 زنندگويند، جميع بدكاران الف ميزنند و سخنان تكبرآميز ميها ميحرف .4
 سازندكوبند، و ميراث تو را ذليل مياوند قومِ تو را مي.اي خد .5
 رسانندميكشند، و يتيمان را به قتل زنان و غريبان را ميبيوه .6
 نمايداي يعقوب مالحظه نمي.بيند، و خداوند نمي.گويند خدو مي .7
 اي احمقان قوم بفهميد، و اي ابلهان كي تعقل خواهيد نمود .8
 بيندشنود، او كه چشم را ساخت آيا نمياو كه گوش را به وجود آورد آيا نمي .9

 آموزدفت را به انسان ميكند آيا توبيخ نخواهد نمود، او كه معرها را تأديب مياو كه امت .10
 داند، كه محض بطالت استاوند فكرهاي انسان را مي.خد .11
 دهينمايي، و از شريعت خود او را تعليم مياوند خوشا به حال شخصي كه او را تأديب مي.اي خد .12
 تا او را از روزهاي بال رهايي بخشي، مادامي كه كور براي شريران كنده شود .13
 د نخواهد كرد، و ميراث خويش را ترك نخواهد نموداوند قوم خود را ر.زيرا خد .14
 دالن پيروي آن را خواهند نمودو همة پاك زيرا كه داوري به انصاف رجوع خواهد كرد، .15
 كيست كه براي من با شريران مقاومت خواهد كرد، و كيست كه با بدكاران مقابله خواهد نمود .16
 شدخاموشي ساكن مي بود، جان من به زودي دراوند مددكار من نمي.اگر خد .17
 اوند من را تأييد نمود.لغزد، پس رحمت تو اي خدچون گفتم كه پاي من مي .18
 هاي تو جانم را آسايش بخشيدهاي دل من، تسليدر كثرت انديشه .19
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 كندآيا اصل شرارت با تو رفاقت تواند نمود، كه فساد را به قانون اختراع مي .20
 دهندگناه فتوي ميخون بي شوند، و بربر جان مرد صديق با هم متحد مي .21
 اي ملجاي من استايم صخره.اي بلند است، و خداوند براي من قلعه.ليكن خد .22
اي ما ايشان را .اوند خد.خد گرداند، و ايشان را در شرارت ايشان فاني خواهد ساخت،و گناه ايشان را بر ايشان برمي .23

  فاني خواهد نمود
  

 نود و پنجم مزمور
 سرائيم، و صخرة نجات خود را آواز شادماني دهيماوند را ب.بياييد خد .1
 حضور او را با حمد استقبال كنيم، و با مزامير او را آواز شادماني دهيم .2
 اي بزرگ است.اوند خد.زيرا كه خد .3
 و پادشاه عظيم بر جميع فرشتگان .4
 ها از آن اوهاي زمين در دست وي است، و فرازهاي كوهنشيب .5
 ةاي وي خشكي را مصور نموداخت، و دستدريا از آن اوست او آن را بس .6
 اوند زانو زنيم.بياييد عبادت و سجده نماييم، و به حضور آفرينندة خود خد .7
 شنيديدباشيم، امروز كاش آواز او را مياي ما است، و ما قوم مرتع و گلة دست او مي.زيرا كه او خد .8
 مسا در صحرامثل مريبا مانند يوم دل خود را سخت مسازيد، .9

 ن اجداد شما من را آزمودند، و تجربه كردند و اعمال من را ديدندچو .10
 دل هستند كه طرق من را نشناختندچهل سال از قوم محزون بودم گفتم، قوم گمراه .11
  پس در غضب خود قسم خوردم، كه به محل آرام من داخل نخواهند شد .12
  

 نود و ششم مزمور
 اوند را بسراييد.اوند را سرود تازه بسراييد، اي تمامي زمين خد.خد .1
 اوند را بسراييد و نام او را متبارك خوانيد، روز به روز نجات او را اعالم نماييد.خد .2
 هاها جالل او را ذكر كنيد، و كارهاي عجيب او را در جميع قومدر ميان امت .3
 نهايت حميد، و او مسلط است بر جميع فرشتگاناوند عظيم است و بي.زيرا خد .4
 ها را آفريداوند آسمان.هايند ليكن خدها بتمتزيرا جميع خدايان ا .5
 مجد و جالل در وجود وي است، و قوت و جمال در قدس وي .6
 اوند را به جالل و قوت حمد نماييد.اوند را حمد نماييد، خد.ها خداي قبائل قوم .7
 اوند را به جالل اسم او حمد نماييد، هديه بياوريد و پيشگاه او بيابيد.خد .8
 ينت قدوسيت بپرستيد، هديه بياوريد و پيشگاه او بياييداوند را در ز.خد .9
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ها را به اوند سلطنت گرفته است، ربع مسكون نيز پايدار شد و لغزش نخواهد خورد، قوم.ها گوييد خددر ميان امت .10
 انصاف داوري خواهد نمود

 آسمان شادي كند و زمين مسرور گردد، دريا و نعمات آن غرش نمايد .11
 گاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نموداست به وجد آيد، آنصحرا و هرچه در آن  .12
آيد، ربع مسكون را به انصاف داوري خواهد كرد، آيد، زيرا كه براي داوري جهان مياوند زيرا كه مي.به حضور خد .13

  ها را به امانت خودو قوم
  

 نود و هفتم مزمور
 اري شادماني كننداوند سلطنت گرفته است پس زمين شادي كند، و جزاير بسي.خد .1
 عدل و انصاف قاعدة تخت اوست. انتها گرداگرد اوستابرها و تاريكي بي .2
 سوزاندرود، و دشمنان او را به اطرافش ميآتش پيشاپيش او مي .3
 سازد، زمين اين را بديد و بلرزيدهايش ربع مسكون را روشن ميبرق .4
 اوند تمامي جهان.خدشود، از حضور اوند مثل موم گداخته مي.ها از حضور خدكوه .5
 بينندها جالل او را ميكنند، و جميع قومها عدالت او را اعالم ميآسمان .6
 نمايند، اي جميع فرشتگان او را بپرستيدهاي فخر ميشوند، كه به بتهاي تراشيده خجل ميهمة پرستندگان بت .7
 هاي توبب داوريساوند به.صيون شنيد و شادمان شد و دختران يهودا مسرور گرديدند، اي خد .8
 ها بسيار اعلي هستياوند بر تمامي روي زمين متعال هستي، بر جميع قدرت.زيرا كه تو اي خد .9

هاي مقدسان خود است، ايشان را از دست داريد از بدي نفرت كنيد، او حافظ جاناوند را دوست مي.اي شما كه خد .10
 رهاندشريران مي

 دالن ي براي راستنور براي عادالن موجود شده است، و شادمان .11
  اوند شادمان باشيد، و ذكر قدوسيت او را حمد بگوييد.اي عادالن در خد .12
  

 نود و هشتم مزمور
اوند، سرود تازه بسراييد زيرا كارهاي عجيب كرده است، يمين و بازوي قدوس او، او را پيروز ساخته .مزمور براي خد .1

 است
 ها مكشوف كرده استه نظر امتاوند نجات خود را اعالم نموده، و عدالتش را ب.خد .2
 انداي ما را ديده.اسرائيل به ياد آورد، همة اقصاي زمين نجات خد) بني(رحمت و امانت خود را با خاندان  .3
 اوند را آواز شادماني دهيد، بانگ زنيد و ترنم نماييد و بسراييد.اي تمامي زمين خد .4
 اوند را با بربط بسراييد، با بربط و با آواز نغمات.خد .5
 اوند پادشاه، آواز شادماني دهيد.با كرناها و آواز شوفار، به حضور خد .6
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 دريا و نعمات آن بخروشد، ربع مسكون و ساكنان آن .7
 ها با هم ترنم نمايندنهرها دستك بزنند، و كوه .8
  تيها را به راسآيد، ربع مسكون را به انصاف داوري خواهد كرد و قوماوند زيرا به داوري جهان مي.به حضور خد .9
  

 نود و نهم مزمور
 فرمايد، زمين متزلزل گرددها بلرزند، بر گروبيان جلوس مياوند سلطنت گرفته است پس قوم.خد .1
 ها متعادل استاوند در صيون عظيم است، و او بر جميع قوم.خد .2
 اسم عظيم و مهيب تو را حمد بگويند، كه او قدوس است .3
دارد، تو راستي را پايدار كرده، و انصاف و عدالت را در يعقوب دوست مي) است كه(پادشاه انصاف ) از آن(و قوت  .4

 ايبه عمل آورده
 گاه او عبادت كنيد، كه او قدوس استاي ما را تكريم نماييد، و نزد قدم.اوند خد.خد .5
 اوند را خواندند و او ايشان را اجابت فرمود.موسي و هارون از كاهنانش و شموئيل از خوانندگان نام او، خد .6
 اي را كه بديشان داد نگاه داشتندتون ابر بديشان سخن گفت، شهادات او و فرضيهدر س .7
 ايشان انتقام كشيدي) بد(اي غفور بودي، اما از اعمال .اي ما تو ايشان را اجابت فرمودي، ايشان را خد.اوند خد.اي خد .8
  اي ما قدوس است.اوند خد.اي ما را متعادل بخوانيد، و نزد كوه مقدس او عبادت كنيد، زيرا خد.اوند خد.خد .9
  

 صدم مزمور
 دهيد) سر(اوند را آواز شادماني .اي تمام روي زمين، خد .1
 اوند را با شادي عبادت نماييد، و به حضور او با ترنم بياييد.خد .2
 است او ما را آفريد، ما قوم او هستيم و گوسفندان مرتع او.اوند خد.بدانيد كه خد .3
 هاي او با تسبيح، او را حمد گوييد و نام او را متبارك خوانيدو به صحتهاي او با حمد بياييد، به دروازه .4
  اوند نيكوست و رحمت او ابدي، و امانت وي تا به ابد.زيرا كه خد .5
  

 صد و يكم مزمور
 اوند تسبيح خواهم خواند.مزمور داويد، رحمت و انصاف را خواهم سراييد، نزد تو اي خد .1
 هم نمود، نزد من كي خواهد آمد، در خانة خود با دل سليم سالك خواهم شددر طريق كامل به خردمندي رفتار خوا .2
 دارم به من نخواهد رسيدبدي را پيش نظر خود نخواهم گذاشت، كار گمراهان را مكروه مي .3
 دل گمراه از من دور خواهد شد، شخص شرير را نخواهم شناخت .4
، كسي را كه چشم بلند و دل متكبر دارد تحمل كسي را كه پنهاني به همساية خود غيبت گويد هالك خواهم كرد .5

 نخواهم كرد
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 چشمانم بر امناي زمين است تا با من ساكن شوند، كسي كه به طريق كامل سالك باشد خادم من خواهد بود .6
 گو پيش نظر من نخواهد ماندگر در خانة من ساكن نخواهد شد، دروغحيله .7
  اوند منقطع سازم.تا جميع بدكاران را از شهر خدهمة شريران زمين را صبحگاهان هالك خواهم كرد،  .8
  

 صد و دوم مزمور
 آورداوند مي.دعاي مسكين وقتي كه پريشان حال شده نالة خود را به حضور خد .1
 اوند دعاي من را بشنو، و فرياد من نزد تو برسد.اي خد .2
و را بخوانم من را به زودي در روز تنگيم روي خود را از من مپوشان، گوش خود را به من فراگير، و روزي كه ت .3

 اجابت فرما
 هايم مثل هيزم خشك گرديدندزيرا روزهايم مثل دود تلف شدند، و استخوان .4
 كنمدل من مثل گياه زده شده و خشك گرديده است، زيرا خوردن غذاي خود را فراموش مي .5
 هايم به گوشت من چسبيده استسبب آواز نالة خود استخوانبه .6
 امها گرديدها شده، و مثل بوم خرابهمانند مرغ سقاي صحر .7
 امكنم و مثل گنجشك، بر پشت بام تنها گشتهپاسباني مي .8
 نماينداند من را لعنت ميكنند، و آناني كه بر من ديوانه شدهتمامي روز دشمانم من را سرزنش مي .9

 امام، و مشروب خود را با اشك آميختهزيرا خاكستر را مثل نان خورده .10
 ايخشم تو، زيرا كه من را برافراشته و به زير افكنده سبب غضب وبه .11
 امپذير گرديده، و من مثل گياه پژمرده شدهروزهايم مثل سايه زوال .12
 ها استاي تا به ابد، و ذكر تو تا جميع نسلاوند جلوس فرموده.ليكن تو اي خد .13
 و زمان معين رسيده است است كه بر او رأفت كني تو برخاسته بر صيون ترحم خواهي نمود، زيرا وقتي .14
 نمايندهاي وي رغبت دارند، و بر خاك او شفقت ميچون كه بندگان تو در سنگ .15
 اوند خواهند ترسيد، و جميع پادشاهان جهان از كبريايي تو.ها از نام خدپس امت .16
 اوند صيون را بنا نموده، و در جالل خود ظهور فرموده است.زيرا خد .17
 و دعاي ايشان را خوار نشمرده است به دعاي مسكينان توجه نموده، .18
 اوند را تسبيح بخوانند.شود، تا قومي كه آفريده خواهند شد خداين براي نسل آينده نوشته مي .19
 اوند از آسمان بر زمين نظر افكنده است.زيرا كه از بلندي قدس خود نگريسته، خد .20
 اند را آزاد نمايدهموت قرار گرفت) در معرض(اسيران را بشنود، و آناني را كه  تا نالة .21
 اوند را در صيون ذكر نمايند، و تسبيح او را در اورشليم.تا نام خد .22
 اوند را عبادت نمايند.ها با هم جمع شوند، و ممالك نيز تا خدهنگامي كه قوم .23
 توانايي من را در راه ناتوان ساخت، و روزهاي من را كوتاه گردانيد .24
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 ها استمحو نكن، سالهاي تو، جميع نسل اي من، من را در نصف روزهايم.گفتم اي خد .25
 هاي تو استاز قديم بنياد زمين را نهادي، و آسمان عمل دست .26
ها را تبديل خواهي ها مثل جامه مندرس خواهند شد، و مثل ردا آنشوند ليكن باقي هستي، و جميع آنها فاني ميآن .27

 كرد و مبدل خواهند شد
 نخواهد گرديدهاي تو تمام ليكن تو همان هستي، و سال .28
  فرزندان بندگان باقي خواهند ماند، و ذريت ايشان در حضور تو پايدار خواهند بود .29
  

 صد و سوم مزمور
 خوانداوند را متبارك بخوان، و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارك مي.مزمور داويد، اي جان من، خد .1
 ي او را فراموش مكنهااوند را متبارك بخوان، و جميع احسان.اي جان من خد .2
 بخشدهاي تو را شفا ميمرض آمرزد، و همةكه تمام گناهان تو را مي .3
 نهددهد، و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو ميكه حيات تو را از گور فديه مي .4
 كند، تا جواني تو مثل عقاب تازه شودهاي نيكو سير ميكه جان تو را به چيز .5
 و انصاف را براي جميع مظلومان آورد،اوند عدالت را به جا مي.خد .6
 اسرائيلهاي خود را به بنيهاي خويش را به موسي تعلي داد، و عملطريق .7
 اوند رحمان و كريم است، دير خشم و بسيار رحيم.خد .8
 تا به ابد بازخواست نخواهد نمود، و خشم را هميشه نگاه نخواهد داشت .9

 خطاياي ما جزا نداده استبا ما موافق گناهان ما عمل نموده، و به ما به حسب  .10
 تر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظيم استقدر كه آسمان از زمين بلندزيرا آن .11
 اي كه مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور كرده استبه اندازه .12
 نمايدخود رأفت مي اوند بر ترسندگان.چنان كه پدر بر فرزندان خود رئوف است، همچنان خد .13
 دارد كه ما خاك هستيم داند، و ياد ميزيرا سرشت ما را مي .14
 شكفدو اما انسان، ايام او مثل گياه است، مثل گل صحرا همچنان مي .15
 شناسدگردد، و مكانش ديگر آن را نميوزد و نابود ميزيرا كه باد بر آن مي .16
 است، و عدالت او بر فرزندانِ فرزنداناوند بر ترسندگانش از ازل تا به ابد .ليكن رحمت خد .17
 دارند تا آنها را به جا آورندكنند، و فرايض او را ياد ميبر آناني كه عهد او را حفظ مي .18
 و سلطنت او بر همه مسلط است ،ها استوار نمودهاوند تخت خود را بر آسمان.خد .19
آوريد، و آواز كالم او د و كالم او را به جا ميآورياوند را متبارك خوانيد اي فرشتگان او، كه در قوت زور مي.خد .20

 گيريدرا گوش مي
 آوريداوند را متبارك خوانيد، و اي خادمان او كه ارادة او را به جا مي.اي جميع لشگرهاي او خد .21
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  اوند را متبارك بخوان.هاي سلطنت او، اي جان من خداوند، او را متبارك خوانيد، در همة مكان.اي همة كارهاي خد .22
  

 صد و چهارم مزمور
نهايت عظيم هستي به عزت و جالل آراسته مياي من تو بي.اوند خد.اوند را متبارك بخوان، اي خد.اي جان من خد .1

 باشي
 ايها را مثل پرده پهن ساختهاي، آسمانخويشتن را به نور مثل ردا پوشانيده .2
 خرامدهاي باد ميب خود نموده و بر بالها بنا كرده است، و ابرها را مركهاي خود را بر آبآن كه نشانه .3
 گرداند، و خادمان خود را آتش مشتعلفرشتگان خود را بادها مي .4
 كه زمين را بر اساسش استوار كرده، تا لغزش نخورد تا به ابد .5
 اندها ايستادهها بر كوهاي، كه آبها مثل ردا پوشانيدهآن را به لجه .6
 شوندو پراكنده ميگريزند، از آواز رعد تاز عتاب تو مي .7
 ايها مهيا ساختهآيند، به مكاني كه براي آنها فرود ميآيند و به جلگهميها بربه فراز كوه .8
 اي كه از آن نگذرند، و برنگردند تا زمين را بپوشانندها قرار دادهحدي براي آن .9

 ها روان بشوندسازد، تا در ميان كوهها جاري ميها را در واديكه چشمه .10
 سازند، تا گورخران تشنگي خود را فرو نشانندم حيوانات صحرا را سيراب ميتما .11
 دهندها آواز خود را ميشوند، و از ميان شاخهها مرغان هوا ساكن ميبر آن .12
 شودكند، و از ثمرات اعمال تو زمين سير ميها را سيراب ميهاي خود كوهاو از نشانه .13
 آوردها را براي خدمت انسان، و نان را از زمين بيرون ميزهروياند، و سبنباتات را براي بهايم مي .14
سازد، و دل انسان را به نان قوي ميكند، و چهرة او را به روغن شاداب ميو شراب را كه دل انسان را شادمان مي .15

 گرداند
 هاي آزاد لبنان كه كاشته شده استاند، يعني سروداوند شاداب.درختان خد .16
 باشدلك ميگيرند، و اما صنوبر خانة لكهاي خود را مييانها مرغان آشكه در آن .17
 ا براي يربوع پناهگاه استهاي بلند براي بزهاي كوهي، و صحركوه .18
 داندها ساخت، و آفتاب غروبگاه خود را ميماه را براي موسم .19
 روندشود، كه در آن همة حيوانات جنگلي راه ميسازي و شب ميتاريكي مي .20
 جويندا مي.كنند، و خوراك خويش را از خدكار خود غرش ميشيربچگان براي ش .21
 خوابندهاي خود ميشوند، و در بيشهكند جمع ميچون آفتاب طلوع مي .22
 آيد، و به جهت شغل خويش تا شامگاهانسان براي كار خود بيرون مي .23
 پر است اي زمين از دولت تواوند اعمال تو چه بسيار است، جميع آنها را به حكمت كرده.اي خد .24
 اند و حيوانات كوچك و بزرگاالطراف نيز، كه در آن جنبندگان از حد شماره زيادهو آن درياي بزرگ و وسيع .25
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 ايرا در آن آفريده) او(روند، و آن لوياتان كه به جهت بازي كردن ها راه ميو در آن كشتي .26
 رسانيها را در وقتش بكشند، تا خوراك آنها از تو انتظار ميجميع اين .27
 شوندهاي نيكو سير ميكني پس از چيزچينند، دست خود را باز ميدهي برميها ميچه را كه به آنآن .28
ميرند و به خاك برميكني پس ميها را قبض ميها را آنشوند، روح آنپوشاني پس نگران ميروي خود را مي .29

 گردند
 گردانيتازه مي شوند، و روي زمين رافرستي آفريده ميچون روح خود را مي .30
 اوند از اعمال خود راضي خواهد بود.اوند تا به ابد است، خد.جالل خد .31
 شوندفشان ميكند پس آتشها را لمس ميلرزد، كوهكند و آن ميكه به زمين نگاه مي .32
 اي خود تسبيح خواهم خواند تا وجود دارم.باشم، براي خداوند را خواهم سراييد تا زنده مي.خد .33
 اوند شادمان خواهم بود.را خوش آيد، و من در خد گفتار من او .34
  اوند را متبارك بخوان هللوياه.شوند، و شريران ديگر يافت نشوند، اي جان من خدگناهكاران از زمين تمام مي .35
  

 مصد و پنج مزمور
 ها اعالم نماييداوند را حمد گوييد، و نام او را بخوانيد، اعمال او را در ميان قوم.خد .1
 سراييد براي او تسبيح بخوانيد، و در تمام كارهاي عجيب او تفكر نماييداو را ب .2
 اوند شادمان باشد.در نام قدوس او فخر كنيد دل طالبان خد .3
 اوند و قوت او را طلب كنيد، روي او را پيوسته طالب باشيد.خد .4
 هاي امر او راكارهاي عجيب را كه او كرده است به ياد آوريد، آيات او و داوري .5
 او ابراهيم، اي فرزندان يعقوب برگزيدة او ذريت بندةاي  .6
 هاي او در تمامي جهان استاي ماست، داوري.اوند خد.خد .7
 دارد تا به ابد، و كالمي را كه بر هزاران نسل فرموده استعهد خود را ياد مي .8
 آن عهدي را كه با ابراهيم بسته، و قسمي را كه براي اسحق خورده است .9

 اسرائيل عهد جاوداني) بني(اي استوار ساخت، و براي ب فريضهو آن را براي يعقو .10
 و گفت كه زمين كنعان را به تو خواهم داد، تا حصة ميراث شما شود .11
 جاالعدد و غريب در آنهنگامي كه تعداد كمي بودند، قليل .12
 و از امتي تا امتي سرگردان بودند، و از يك مملكت تا قوم ديگر .13
 ظلم كند، بلكه پادشاهان را به خاطر ايشان توبيخ نمود او نگذاشت كه كسي بر ايشان .14
 هاي من دست مگذاريد، و انبياي من را زيان نرسانيدكه بر ماشيح .15
 پس قحطي را بر آن زمين خواند، و تمامي بركت نان را شكست .16
 فروختندو مردي پيش روي ايشان فرستاد، يعني يوسف را كه او را به غالمي مي .17
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 جير آزرده كردند، و جان او در آهن بسته شدهاي وي را به زنپاي .18
 اوند او را امتحان نمود.تا وقتي كه سخن او واقع شد، و كالم خد .19
 ها او را آزاد ساختآنگاه پادشاه فرستاده بندهاي او را گشاد، و سلطانِ قوم .20
 او را بر خانة خود حاكم قرار داد، و مختار بر تمام مايملك خويش .21
 او را بند نمايد، و مشايخ او را حكمت آموزد تا به ارادة خود سروران .22
 اسرائيل به مصر درآمدند، و يعقوب در زمين حام غربت پذيرفت) بني(پس  .23
 تر ساختو او قوم خود را بارور گردانيد، و ايشان را از دشمنان ايشان قوي .24
 ليكن دل ايشان را برگردانيد تا بر قوم او كينه ورزند، و بر بندگان وي حيله نمايند .25
 و هارون را كه برگزيده بودبندة خود موسي را فرستاد، .26
 كلمات و آيات او را در ميان ايشان اقامه كردند، و عجايب او را در زمين حام .27
 ظلمت را فرستاد كه تاريك گرديد، پس به كالم او مخالفت نورزيدند .28
 هاي ايشان را به خون مبدل ساخت، و ماهيانِ ايشان را هالك نمودآب .29
 هاي پادشاهان ايشانها را به ازدحام پيدا نمود، حتي در حرمان غوكزمين ايش .30
 تگرگ را به عوض باران بارانيد، و آتش مشتعل را در زمين ايشان .31
 موها و انجيرهاي ايشان را خشك كرد، و درختان محدوده ايشان  .32
 موها و انجيرهاي ايشان را خشك كرد، و درختان محدوده ايشان را بشكست .33
 ها از حد شماره افزونخ پديد آمد و كرماو گفت و مل .34
 هاي زمين ايشان را خوردندو هر سبزه را در زمين ايشان بخوردند، و ميوه .35
 زادگان را در زمين ايشان زد، آنگاه تمامي قوت ايشان را و جميع نخست .36
 و ايشان را با طال و نقره بيرون آورد، كه در اسباط ايشان يكي ضعيف نبود .37
 ها مستولي گرديده بودن رفتن ايشان شاد بودند، زيرا كه خوف ايشان بر آنمصريان از بيرو .38
 ابري براي پوشش گسترانيد، و آتشي كه شامگاه روشنايي دهد .39
 سؤال كردند پس سالو براي ايشان فرستاد، و ايشان را از نان آسمان سير گردانيد .40
 رديدهاي خشك مثل نهر روان گصخره را بشكافت و آب جاري شد، در جاي .41
 زيرا كالم مقدس خود را به ياد آورد، و بندة خويش ابراهيم را  .42
 و قوم خود را با شادماني بيرون آورد، و برگزيدگان خويش را با ترنم .43
 ها را وارث شدندها را بديشان داد، و دسترنج قومهاي امتو زمين .44
  هتا آن كه فرايض او را نگاه دارند، و شريعت او را حفظ نمايند هللويا .45

 صد و ششم مزمور
 اوند را حمد بگوييد، زيرا كه او نيكو است و رحمت او تا به ابد.هللوياه خد .1



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

٧٣ 

 تسبيحات او را بازگو نمايد اوند را بگويد، و همة.كيست كه اعمال عظيم خد .2
 عمل آوردخوشا به حال آناني كه انصاف را نگاه دارند، و آن كه عدالت را در همة وقت به .3
 داري، و به نجات خود از من تفقد نمارا ياد كن به رضامندي كه با قوم خود مياوند من .اي خد .4
 تا سعادت برگزيدگان تو را ببينم، و به شادماني قوم تو مسرور شوم و به ميراث تو فخر نمايم .5
 ايمايم، و عصيان ورزيده شرارت كردهبا پدران خود گناه نموده .6
ميدند و كثرت رحمت تو را به ياد نبردند، بلكه نزد دريا يعني بحر قلزم فتنه پدرانِ ما كارهاي عجيب تو را در مصر نفه .7

 برانگيختند
 ليكن به خاطر اسم خود ايشان را نجات داد، تا توانايي خود را اعالن نمايد .8
 ها مثل بيابان رهبري فرمودو بحر قلزم را عتاب كرد كه خشك گرديد، پس ايشان را در لُجه .9

 من نجات داد، و از دست خصم رهايي بخشيدو ايشان را از دست دش .10
 و آب دشمنان ايشان را پوشانيد، كه يكي از ايشان باقي نماند .11
 گاه به كالم او ايمان آوردند، و حمد او را سراييدندآن .12
 ليكن اعمال او را به زودي فراموش كردند، و مشورت او را انتظار نكشيدند .13
 را امتحان كردند در هامون ا.پرستي نمودند در همه جا، و خدبلكه شهوت .14
 هاي ايشان فرستادو مسئلت ايشان را بديشان داد، ليكن الغري در جان .15
 اوند.پس به موسي درخيمه او حسد بردند و به هارونِ مقدس خد .16
 و زمين شكافته شده داتان را فرو برد، و جماعت ابيرام را پوشانيد .17
 ن را سوزانيدو آتش در جماعت ايشان افروخته شده، شعلة آتش شريرا .18
 اي در حوريب ساختند، و بتي ريخته شده را پرستش نمودندگوساله .19
 خوردو جالل خود را تبديل نمودند، به شكل گاوي كه علف مي .20
 دهندة خود را فراموش كردند، كه كارهاي عظيم در مصر كرده بوداي نجات.و خد .21
 و اعمال بزرگ را در زمين حام، و كاهاي ترسناك را در بحر قلزم .22
ايستاد، تا غضب او را از آنگاه گفت كه ايشان را هالك بكند، اگر برگزيدة او موسي در شكاف به حضور وي نمي .23

 هالكت ايشان برگرداند
 و زمين مرغوب را خوار شمردند، و به كالم وي ايمان نياوردند .24
 اوند را استماع ننمودند.هاي خود همهمه كردند، و قول خدو در خيمه .25
 ها پراكنده كندبر ايشان برافراشت، كه ايشان را در زمينپس دست خود را  .26
 ها پراكنده كندها بيندازد، و ايشان را در زمينو ذريت ايشان را در ميان امت .27
 هاي مردگان را خوردندپس به بعل پِعور پيوستند، و قرباني .28
 و به كارهاي خود خشم او را به هيجان آوردند، و وبا بر ايشان سخت آمد .29
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 ه فينحاس بر پا ايستاده داوري نمود، و وبا متوقف شدآنگا .30
 و اين براي او به عدالت محسوب گرديد، نسالً بعد نسل تا به ابد  .31
 و او را نزد آب مريبا خشمناك نمودند، حتي موسي را به خاطر ايشان پريشان گرديد .32
 گفت) سخت(هاي خود سخن زيرا كه روح او را تلخ ساختند، تا از لب .33
 اوند امر فرموده بود.ايشان خد ها را هالك نكردند، كه دربارةو آن قوم .34
 ها آميختند، و كارهاي ايشان را آموختندبلكه خويشتن را با امت .35
 براي ايشان دام گرديدند) هابت(كه هاي ايشان را پرستش نمودند، تا آنو بت .36
 و پسران و دختران خويش را، براي ديوها قرباني گذرانيدند .37
هاي كنعان ذبح كردند، و زمين از اه را ريختند يعني خون پسران و دختران خود را، كه آن را براي بتگنو خون بي .38

 خون ملوث گرديد
 و از كارهاي خود نجس شدند و در افعال خويش منحرف گرديدند .39
 اوند بر قوم خود افروخته شد، و ميراث خويش را مكروه داشت.پس خشم خد .40
 كه از ايشان نفرت داشتند بر ايشان حكمراني كردنديم نمود، تا آنانيها تسلو ايشان را به دست امت .41
 و دشمنان ايشان بر ايشان مسلط شدند، و زير دست ايشان تسليم گرديدند .42
سبب گناه خويش خوار هاي خويش بر او تمرد كردند، و بهچندين بار ايشان را خالصي داد، ليكن به مشورت .43

 گرديدند
 ان نظر كرد، وقتي كه فرياد ايشان را شنيدبا وجود اين بر تنگي ايش .44
 و به خاطر ايشان عهد خود را به ياد آورد، و در كثرت رحمت خويش بازگشت نمود .45
 و ايشان را حرمت داد، در نظر جميع اسيركنندگان ايشان .46
و در تسبيح تو  ها جمع كن، تا نام قدوس تو را حمد گوييماي ما ما را نجات ده، و ما را از ميان امت.اوند خد.اي خد .47

 فخر نماييم
  اسرائيل متبارك باد از ازل تا به ابد، و تمامي قوم بگويند آمين هللوياه) بني(اي .اوند خد.خد .48
  

 صد و هفتم مزمور
 اوند را حمد بگوييد زيرا كه او نيكو است، و رحمت او باقيست تا به ابد.خد .1
 دشمن فديه داده است اوند اين را بگويند، كه ايشان را از دست.فديه شدگان خد .2
 دريا) جزاير(و ايشان را از شهرها جمع كرده، از مشرق و مغرب و از شمال و از  .3
 انتها، و شهري براي سكونت نيافتنداي بيدر صحرا آواره شدند و در بادي .4
 گرسنه و تشنه نيز شدند، جان ايشان در ايشان ضعف نمود .5
 هاي ايشان رهايي بخشيد، و ايشان را از تنگياوند فرياد برآوردند.آنگاه در تنگي خود نزد خد .6
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 و ايشان را به راه راست رهبري نمود، تا به شهري مسكون درآمدند .7
 آدمسبب رحمتش تشكر نمايند، و به سبب كارهاي عجيب وي با بنياوند را به.پس خد .8
 زيرا كه جان آرزومند را سير گردانيد، و جان نيازمند را از چيزهاي نيكو پر ساخت .9

 آهني بسته شده بودند) زنجير(اني كه در تاريكي و ساية مرگ نشسته بودند، كه در تباهي و آن .10
 متعال اهانت كردند) اوند.خد(ا مخالفت نمودند، و به نصيحت .زيرا به كالم خد .11
 اي نبودو او دل ايشان را به مشقت تسليم ساخت، لغزيدند و مددكننده .12
 هاي ايشان رهايي بخشيدرآوردند، و ايشان را از تنگياوند فرياد ب.آنگاه در تنگي خود نزد خد .13
 ايشان را از تاريكي و ساية مرگ بيرون آورد، و بندهاي ايشان را بگسست .14
 آدمسبب كارهاي عجيب او با بنيسبب رحمتش تشكر نمايند، و بهاوند را به.پس خد .15
 ستهاي برنجين را شكسته، و بندهاي آهنين را پاره كرده ازيرا كه دروازه .16
 سبب گناهان خويش خود را ذليل ساختندسبب طريق شريرانة خود، و بهاحمقان به .17
 هاي مرگ نزديك شدندجان ايشان هرگونه خوراك را مكروه داشت، و به دروازه .18
 هاي ايشان رهايي بخشيداوند فرياد برآوردند، و ايشان را از تنگي.آنگاه در تنگي خود نزد خد .19
 هاي ايشان رهانيدرا شفا بخشيد، و ايشان را از هالكت كالم خود را فرستاده ايشان .20
 آدمسبب كارهاي عجيب او با بنيسبب رحمتش حمد نمايند، و بهاوند را به.پس خد .21
 هاي تشكر را بگذرانند، و اعمال وي را به ترنم دكر كنندو قرباني .22
 هاي فراوان كار كردندها به دريا رفتند، و در آبآناني كه در كشتي .23
 هااوند را ديدند، و اعمال عجيب او را در لجه.ن كارهاي خداينا .24
 او گفت، پس باد تند را وزانيد و امواج آن را برافراشت .25
 ها فرود شدند، و جان ايشان از سختي گداخته گرديدها باال رفتند و به لجهبه آسمان .26
 رديدسرگردان گشته مثل مستان افتان و خيزان شدند، و عقل ايشان تماماً حيران گ .27
 هاي ايشان رهايي بخشيداوند فرياد برآوردند، و ايشان را از تنگي.آنگاه در تنگي خود نزد خد .28
 هايش ساكن گرديدطوفان را به آرامي ساكت ساخت، كه موج .29
 پس مسرور شدند زيرا كه آسايش يافتند، و ايشان را به بندر مراد ايشان رسانيد .30
 آدمهاي عجيب او با بنيسبب كارو به سبب رحمتش تشكر نمايند،اوند را به.پس خد .31
 و او را در مجمع قوم متعال بخوانند، و در مجلس مشايخ او را تسبيح بگويند .32
 هاي آب را به زمين تشنهاو نهرها را به باديه مبدل كرد، و چشمه .33
 سبب شرارت ساكنان آن زار، بهو زمين بارور را نيز به شوره .34
 هاي آبو زمين خشك را به چشمه باديه را به درياچة آب مبدل كرد، .35
 و گرسنگان را در آنجا ساكن ساخت تا شهري براي سكونت بنا نمودند .36
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 ها غرس نمودند، و حاصل غله به عمل آوردندها كاشتند و تاكستانو مزرعه .37
 و ايشان را بركت داد تا به غايت كثير شدند، و بهايم ايشان را نگذارد كَم شوند .38
 شدند، از ظلم و شقاوت و حزن و باز كَم گشتند و ذليل .39
 سازداي كه راه ندارد آواره ميريزد، و ايشان را در باديهذلت را بر بزرگان مي .40
 سازدمي) افزون(ها را مثل گله ها افرازد، و قبيلهاما مسكين را از مشقت برمي .41
 شوند، و تمامي شرارت دهان خود را خواهد بستصالحان اين را ديده شادمان مي .42
  اوند را خواهند فهميد.هاي خدردمند تا بدين چيزها تفكر نمايد، كه ايشان رحمتكيست خ .43
  

 صد و هشتم مزمور
 سرود و مزمور داويد .1
 خواهم سراييد و ترنم خواهم نمود و جالل من نيزا دل من مستحكم است، من مي.اي خد .2
 بيدار خواهم نمود) را(اي عود و بربط بيدار شويد، من نيز صبحگاهان  .3
 ها تو را خواهم سراييدها حمد خواهم گفت، و در ميان طايفهاوند تو را در ميان قوم.اي خد .4
 رسدها، و راستي تو تا افالك ميزيرا كه رحمت تو فراوان است فوق آسمان .5
 ) باشد(ها متعال باش، و جالل تو بر تمامي زمين ا بر فوق آسمان.اي خد .6
 ود نجات ده و من را اجابت فرماتا محبوبان تو خالصي يابند، به قدرت يمين خ .7
را خواهم » سوكُت«كنم و وادي ا در قدوسيت خود سخن گفته است پس وجد خواهم نمود، شخم را تقسيم مي.خد .8

 پيمود
 جلعاد از آن من است و منَسي از آن من، و افرائيم خود سر من و يهودا عصاي سلطنت من .9

 خود را خواهم انداخت، و بر پِلشت فخر خواهم نمود وشوي من است، و بر ادوم نعلينموآب ظرف شُست .10
 كيست كه من را به شهر حصين درآورد، كيست كه من را به ادوم رهبري نمايد .11
 آييا كه با لشگرهاي ما بيرون نمي.اي، و تو اي خدا كه ما را ترك كرده.آيا نه تو اي خد .12
 ما را از دشمن امداد فرما، زيرا كه مدد انسان باطل است .13
  ا با شجاعت كار خواهيم كرد، و او دشمنان ما را پايمال خواهد نمود.خد) كمك(با  .14
  

 صد و نهم مزمور
 اي تسبيح من خاموش مباش.براي ساالر مغنيان، مزمور داويد، اي خد .1
 انداند، و به زبان دروغ بر من سخن گفتهزيرا كه دهان شرارت و دهان فريب را بر من گشوده .2
 اندسبب با من جنگ نمودهاند، و بياحاطه كردهبه زبان كينه من را  .3
 )متوسلم(ورزند، و اما من به دعا به عوض محبت من با من شيطنت مي .4
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 )اند(اند، و به عوض محبت عداوت نمودهو به عوض نيكوئي به من بدي كرده .5
 مردي شرير را بر او بگمار، و دشمن به قدرت يمين او بايستد .6
 شود) محسوب(خطاكار بيرون آيد، و دعاي او گناه  هنگامي كه در محاكمه بيايد .7
 ايام عمرش كم باشند، و منصب او را ديگري ضبط نمايد .8
 فرزندان او يتيم بشوند، و زوجة وي بيوه گردد .9

 را بجويند) نان (هاي خود و فرزندان او آواره شده بكنند، و از خرابه .10
 يان دسترنج او را تاراج كنندنمايد، و اجنب) ضبط(طلبكار تمامي مايملك او را با تله  .11
 كسي نباشد كه بر او رحمت كند، و بر يتيمان وي احدي رأفت ننمايد .12
 ذريت وي منقطع كردند، و در دورة بعد نام ايشان محو شود .13
 اوند به ياد آورده شود، و گناه مادرش محو نگردد.عصيان پدرانش نزد خد .14
 هاي ايشان را از زمين ببرداوند دائماً بمانند، تا نشانه.و آنها در مدنظر خد .15
 دل تا او را به قتل رساندو بر شكسته زيرا كه رحمت نمودن را به ياد نياورد، بلكه بر فقير و مسكين جفا كرد، .16
 خواست از او دور شده استداشت بدو رسيده، و چون كه بركت را نميچون كه لعنت را دوست مي .17
 هاي ويثل آب به شكمش درآمد و مثل روغن در استخوانو م و لعنت را مثل رداي خود در برگرفت، .18
 پوشاند، و چون كمربندي كه به آن هميشه بسته خواهد بوداي كه او را ميپس مثل جامه .19
 گوينداوند، و براي آناني كه بر جان من بدي مي.اين است دستمزد مخالفانم از جانب خد .20
 ل نما، چون كه رحمت تو نيكوست من را خالصي دهاوند به خاطر نام خود با من عم.ا، خد.اما تو اي خد .21
 زيرا كه من فقير و مسكين هستم، و دل من در اندرونم مجروح است .22
 امام، و مثل ملخ رانده شدهاي كه در زوال باشد رفتهمثل سايه .23
 شودلرزد، و گوشتم از فربهي كاهيده ميزانوهايم از روزه داشتن مي .24
 جنبانند بينند سر خود را ميو چون من را مي ام،و من نزد ايشان خوار گرديده .25
 را ياري فرما، و به حسب رحمت خود من را نجات دهاي من من.اوند، خد.اي خد .26
 اياوند اين را كرده.تا بدانند كه اين است قدرت تو، و تو اي خد .27
 ن شودايشان برخيزند و خجل گردند، و اما بندة تو شادما ايشان لعنت بكنند اما تو بركت بده، .28
 جفا كنندگانم به رسوايي شناخته شوند، و خجالت خويش را مثل ردا بپوشند .29
 اوند را به زبان خود بسيار حمد خواهم كرد، و او را در جماعت كثير حمد خواهم گفت.خد .30
  دهند برهاندجان او فتوي مي) ضد(زيرا كه به دست راست مسكين خواهد ايستاد، تا او را از آناني كه بر  .31
  

 دهمصد و  مزمور
 اوند درباره آقايم، به يمين من بنشين، تا دشمنانت را به پاي تو اندازم.مزموري براي داويد، كالم خد .1
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 اوند عصاي قوت تو را از صيون خواهد فرستاد، در ميان دشمنان خود حكمراني كن.خد .2
خارج شدنت از رحم در ) مثل زمان. (با شكوهي قدسي داوطلب شد) براي جنگ(سپاهيانت ) تجمع(قوم تو در روز  .3

 شبنم طفوليتَت) طراوت(
 صدقاوند قسم خورده است و پشيمان نخواهد شد، كه تو كاهن هستي تا به ابد، به رتبة ملكي.خد .4
 در روز غضب خود پادشاهان را شكست خواهد داد به دست راست تو است،) ياري دهنده(اوند كه .خد .5
ها را در زمين پهناور ها انباشته خواهد ساخت، و سر آناز الش) جنگ را صحنه(ها داوري خواهد كرد، در ميان امت .6

 خواهد كوبيد
  از نهر سرراه خواهد نوشيد، بنابراين سر خود را بر خواهد افراشت .7
  

 صد و يازدهم مزمور
 اوند را به تمامي دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت.هللويا خد .1
 كنندت، و كساني كه به آنها رغبت دارند در آنها تحقيق مياوند عظيم اس.كارهاي خد .2
 كار او جالل و كبريايي است، و عدالت وي پايدار تا به ابد  .3
 اوند كريم و رحيم است.يادگاري براي كارهاي عجيب خود ساخته است، خد .4
 ترسندگان خود را رزقي نيكو داده است، عيد خويش را ب ياد خواهد داشت تا به ابد .5
 ها را بديشان عطا فرمايدعمال خود را براي قوم خود بيان كرده است، تا ميراث امتقدرت ا .6
 هايش راستي و انصاف است، و جميع فرايض وي معتبرندكارهاي دست .7
 اندها پايدارند تا به ابد، در حقيقت و راستي استوار گشتهآن .8
 د، نام او قدوس و مهيب استاي براي قوم خود فرستاد، و عهد خويش را تا به ابد امر فرموفديه .9

  ها را خردمندي نيكو است، حمد او پايدار است تا به ابدعاملين آن اوند ابتداي حكمت است، همة.ترس خد .10
  

 صد و دوازدهم مزمور
 ترسد، و در وصاياي او بسيار رغبت دارداوند مي.هللويا خوشا به حال كسي كه از خد .1
 ة راستان مبارك خواهند شدذريتش در زمين توانا خواهند بود، طبق .2
 توانگري و دولت در خانة او خواهد بود، و عدالتش تا به ابد پايدار است .3
 كند، او كريم و رحيم و عادل اسنور براي راستان در تاريكي طلوع مي .4
 دارددهنده باشد، او كارهاي خود را به انصاف استوار ميفرخنده است شخصي كه رئوف و قرض .5
 لغزش نخواهد خورد، مرد عادل تا به ابد در يادها خواهد ماند زيرا كه تا به ابد .6
 اوند توكل دارد.از خَبرِ بد نخواهد ترسيد، دل او پايدار است و بر خد .7
 دل او استوار است و خواهد ترسيد، تا آرزوي خويش را بر دشمنان خود ببيند .8
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 او با عزت افراشته خواهد شدبذل نموده به فقرا بخشيده است عدالتش تا به ابد پايدار است، شاخ  .9
هاي خود را فشرده گداخته خواهد گشت، آرزوي شريران زايل خواهد شرير اين را ديده غضبناك خواهد شد، دندان .10

  گرديد
  

 صدور سيزدهم مزمور
 اوند را تسبيح بخوانيد.اوند تسبيح بخوانيد، نام خد.هللويا اي بندگان خد .1
 ا به ابداوند متبارك باد، از حال و ت.نام خد .2
 اوند تسبيح خوانده شود.از طلوع آفتاب تا مغرب آن، نام خد .3
 هاها متعال است، و جالل وي فوق آسماناوند بر جميع امت.خد .4
 عليين نشسته استاي ما، كه بر اعلي.اوند خد.كيست مانند خد .5
 ها و بر زمينشود تا نظر نمايد، و بر آسمانو متواضع مي .6
 افرازددارد، و فقير را از مزبله برميميكه مسكين را از خاك بر .7
 تا او را با بزرگان بنشاند، يعني با بزرگان قوم خويش .8
  سازد، و مادر فرحناك فرزندان هللويانشين ميزن نازا را خانه .9
  

 صد و چهاردهم مزمور
 اسرائيل از مصر بيرون آمدند، و خاندان يعقوب از قوم اجنبي زبان) بني(وقتي كه  .1
 او بود، و زمين مقدس محل سلطنت وييهودا مقدس  .2
 دريا اين را بديد و گريخت، و اردن به عقب برگشت .3
 هاي گلهها مثل برهها به جستن درآمدند، و تلها مثل قوچكوه .4
 اي دريا تو را چه شد كه گريختي، و اي اردن كه به عقب برگشتي .5
 هاي گلهرهها كه مثل بها به جستن درآمديد، و اي تلها كه مثل قوچاي كوه .6
 اي يعقوب.اوند متزلزل شو، و از حضور خد.اي زمين از حضور خد .7
  اي آباي آب گردانيد، و سنگ خارا را چشمهكه صخره را درياچه .8
  

 صدو پانزدهم مزمور
 سبب راستي خويشسبب رحمتت و بهاوند، ما را نه بلكه خود را جالل ده، به.ما را نه خد .1
 شان االن كجاستاي اي.ها چرا بگويند، كه خدامت .2
 هاست، آنچه را كه اراده نمود به عمل آورده استاي ما در آسمان.اما خد .3
 هاي انسانهاي ايشان نقره و طالست، از صنعت دستبت .4
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 بينندها است و نميها را چشمگويند، آنها را دهان است و سخن نميآن .5
 ندبويها را بيني است و نميشنوند، آنهاست و نميها را گوشآن .6
 گويندروند، و به گلوي خود سخن نميها و راه نميكنند، و پايها دارند و لمس نميدست .7
 ها توكل داردها هستند، و هر كه بر آنها مثل آنسازندگان آن .8
 دهنده و سپر ايشان استاوند توكل نما، او ياري.اسرائيل بر خد) بني(اي  .9

 مراه و سپر ايشان استاوند توكل نماييد، او ه.اي خاندان هارون بر خد .10
 اوند توكل نماييد، او همراه و سپر ايشان است.اوند بر خد.اي ترسندگان خد .11
اسرائيل را بركت خواهد داد، و خاندان هارون را بركت ) بني(دهد، خاندان ياد آورده بركت مياوند ما را به.خد .12

 خواهد داد
 اوند را بركت خواهد داد، چه كوچك و چه بزرگ.ترسندگان خد .13
 اوند شما را ترقي خواهد داد، شما و فرزندان شما را.خد .14
 اوند هستيد، كه آسمان و زمين را آفريد.شما محبوب خد .15
 آدم عطا فرموداوند است، و اما زمين را به بني.هاي خدها آسمانآسمان .16
 روندخوانند، و نه آناني كه به خاموشي فرو ميرا تسبيح مي» ياه«مردگان نيستند كه  .17
  را متبارك خواهيم خواند، از االن و تا به ابد هللويا» ياه« ليكن ما .18
  

 صد و شانزدهم مزمور
 نمايم زيرا كه، آواز من و تضرع شنيده استاوند را محبت مي.خد .1
 زيرا كه گوش خود را به من فرا داشته است، پس در مدت حيات خود او را خواهم خواند .2
 كور من را دريافت، تنگي و غم پيدا كردم هايهاي مرگ من را احاطه كرد، تنگيريسمان .3
 اوند جان من را رهايي ده.اوند را خواندم، آه اي خد.آنگاه نام خد .4
 اي ما رحيم است.اوند رئوف و عادل است، و خد.خد .5
 كند، ذليل بودم و من را نجات داددالن را محافظت مياوند ساده.خد .6
 و احسان نموده استاوند به ت.اي جان من به آسايش خود برگرد، زيرا خد .7
 هايم را از لغزيدن زيرا كه جان من را از موت خالصي دادي، و چشمانم را از اشك و پاي .8
 اوند سالك خواهم بود، در زمين زندگان.به حضور خد .9

 ايمان آوردم پس سخن گفتم، من بسيار مستمند شدم .10
 در پريشاني خود گفتم، كه جميع آدميان دروغ گويند .11
 هايي كه به من نموده استتايش كنم، براي همة احساناوند را چگونه س.خد .12
 اوند را خواهم خواند.پيالة نجات را خواهم گرفت، و نام خد .13
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 اوند ادا خواهم كرد، به حضور تمامي قوم او.نذرهاي خود را براي خد .14
 اوند نيز، در نظر او گرانبها است.مرگ مقدسان خد .15
 ايپسر كنيز تو هستم، بندهاي من را گشوده اوند من بندة تو هستم، من بندة تو و.آه اي خد .16
 اوند را خواهم خواند.هاي تشكر نزد تو خواهم گذرانيد، و نام خدقرباني .17
 اوند ادا خواهم كرد، به حضور تمامي قوم وي.نذرهاي خود را به خد .18
  اوند، در اندرون تو اي اورشليم هللويا.هاي خانة خددر صحن .19
  

 صد و هفدهم مزمور
 اوند را تسبيح بخوانيد، اي تمامي قبايل او را حمد گوييد.ا خدهاي جميع امت .1
  اوند تا به ابد هللويا.زيرا كه رحمت او بر ما عظيم است، و راستي خد .2
  

 صد و هجدهم مزمور
 اوند را حمد گوييد زيرا كه نيكوست، و رحمت او تا به ابد است.خد .1
 اسرائيل بگويند، كه رحمت او تا به ابد است) بني( .2
 هارون بگويند، كه رحمت او تا به ابد است خاندان .3
 اوند بگويند، كه رحمت او تا به ابد است.ترسندگان خد .4
 من را اجابت فرموده در جاي وسيع آورد» ياه«را خواندم، » ياه«در تنگي  .5
 اوند با من است پس نخواهم ترسيد، انسان به من چه تواند كرد.خد .6
 كنندگان خود آرزوي خويش را خواهم ديدبر نفرت اوند برايم از مددكاران من است، پس من.خد .7
 اوند پناه بردن بهتر است، از توكل نمودن بر آدميان.به خد .8
 اوند پناه بردن بهتر است، از توكل نمودن بر قدرتمندان.به خد .9

 اوند ايشان را هالك خواهم كرد.ها من را احاطه كردند، ليكن به نام خدجميع امت .10
 اوند ايشان را هالك خواهم كرد.من را گرفتند، ليكن به نام خد من را احاطه كردند و دور .11
اوند ايشان را هالك خواهم .مثل زنبورها من را احاطه كردند، و مثل آتش خارها خاموش شدند، زيرا كه به نام خد .12

 كرد
 اوند من را ياري نمود.بر من سخت هجوم آوردي تا بيفتم، ليكن خد .13
 ات من شده استاوند قوت و سرود من است، و نج.خد .14
 كنداوند با شجاعت عمل مي.هاي عادالن است، يمين خدآواز شادماني و نجات در خيمه .15
 كنداوند با شجاعت عمل مي.اوند متعال است، يمين خد.يمين خد .16
 را ذكر خواهم نمود» ياه«ميرم بلكه زنده خواهم ماند، و كارهاي نمي .17
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 ه دست مرگ نسپرده استمن را به شدت تنبيه نموده، ليكن من را ب» ياه« .18
 راه حمد گويم» ياه«هاي عدالت را براي من بگشاييد، به آنها داخل شده دروازه .19
 اوند اينست، عادالن در آن داخل خواهند شد.دروازة خد .20
 اينجات من شده) باعث(گويم زيرا كه من را اجابت فرموده، و تو را حمد مي .21
 اول شده استسنگي را كه معماران رد كردند، همان سنگ خشت  .22
 اوند شده، و در نظر ما عجيب است.اين از جانب خد .23
 اوند ظاهر كرده است، در آن وجد و شادي خواهيم نمود.اينست روزي كه خد .24
 اوند سعادت عطا فرما.اوند نجات ببخش، آه اي خد.آه اي خد .25
 دهيماوند بركت مي.آيد، شما را از خانة خداوند مي.متبارك باد او كه به نام خد .26
 هاي قربانگاه ببنديدها بر شاخايي است كه ما را روشن ساخته است، ذبيحه را به ريسمان.اوند خد.خد .27
 اي من تو را متعال خواهم خواند.گويم، خداي من هستي تو، پس تو را حمد مي.تو خد .28
 اوند را حمد گوييد زيرا كه نيكوست، و رحمت او تا به ابد است.خد .29
  

  صد و نوزدهم مزمور
 اوند سالكند.ال كامالن طريق، كه به شريعت خدخوشا به ح .1
 طلبندكنند، و به تمامي دل او را ميخوشا به حال آناني كه شهادات او را حفظ مي .2
 نمايندهاي وي سلوك ميكنند، و به طريقروي نيز نميكج .3
 ها را تماماً نگاه داريماي، تا آنها خود را امر فرمودهتو فرمان .4
 ار شود، تا فرايض تو را حفظ كنمكاش كه راههاي من همو .5
 آنگاه خجل نخواهم شد، چون تمام اوامر تو را در مدنظر خود دارم .6
 هاي عدالت تو را آموخته شومتو را به راستي دل حمد خواهم گفت، چون داوري .7
 دارم، من را تا هميشه ترك منمافرايض تو را نگاه مي .8
 به نگاه موافق با كالم تو سازد،به چه چيز مرد جوان راه خود را هموار مي .9

 به تمامي دل تو را طلبيدم، مگذار كه از اوامر تو گمراه شوم .10
 كالم تو را در دل مخفي داشتم، كه مبادا به تو گناه ورزم .11
 اوند تو متبارك هستي، فرايض خود را به من بياموز.اي خد .12
 هاي دهان تو را به لبهاي خود بيان كردم، تمامي داوري .13
 هاي تو شادمانم چنان كه در هر كاري توانگريدر طريق گواهي .14
 هاي تو تأمل خواهم كردكنم، و در طريقدر اوامر تو تفكر مي .15
 برم، پس كالم تو را فراموش نخواهم كرداز فرايض تو لذت مي .16
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 به بندة خود احسان بنما تا زنده بمانم، و كالم تو را حفظ نمايم .17
 عجيب بينمچشمان من را بگشا تا از شريعت تو چيزهايي  .18
 من در زمين غريب هستم، اوامر خود را از من مخفي مدار .19
 هاي تو در هر وقت شود، از اشتياق داوريجان من شكسته مي .20
 شوندظالمان ملعون را توبيخ نمودي، كه از اوامر تو گمراه مي .21
 امهاي تو را حفظ كردهننگ و رسوايي را از من بگردان، زيرا كه گواهي .22
 كندبه ضد من سخن گفتند، ليكن بندة تو در فرايض تو تفكر مي سروران نيز نشسته .23
 انددهندگان من بودههاي تو نيز شادي من، و مشورتگواهي .24
 جان من به خاك چسبيده است، من را موافق كالم خود زنده ساز .25
 هاي خود را ذكر كردم و من را اجابت نمودي، پس فرايض خويش را به من بياموزراه .26
 د را به من بفهمان، و در كارهاي عجيب تو تفكر خواهم نمودطريق اوامر خو .27
 شود، من را موافق كالم خود برپا بدارجان من از حزن گداخته مي .28
 راه دروغ را از من دور كن، و شريعت خود را به من عنايت فرما .29
 خود گذاشتم) روي(هاي تو را پيش طريق راستي را اختيار كردم، و داوري .30
 اوند من را خجل مساز.يوستم، اي خدهاي تو پبه گواهي .31
 هاي تو دوان خواهم رفت، وقتي كه دل من را وسعت داديدر طريق فرمان .32
 اوند طريق فرايض خود را به من بياموز، پس آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت.اي خد .33
 نمودمن را فهم بده و شريعت تو را نگاه خواهم داشت، و ان را به تمامي دل خود حفظ خواهم  .34
 من را در طريق اوامر خود سالك گردان، زيرا كه در آن رغبت دارم .35
 هاي خود مايل گردان، و نه به سوي طمعدل من را به گواهي .36
 ها برگردان، و از طريق خود من را زنده سازچشمانم را از ديدن بدي .37
 كالم خود را بر بندة خويش استوار كن، كه بترس تو سپرده شده است .38
 هاي تو نيكو استترسم از من دور كن، زيرا كه داوريرا كه از آن مي ننگ بدنامي من .39
 هان به اوامر تو اشتياق دارم، به حسب عدالت خود من را زنده ساز .40
 ها تو به من برسد، و نجات تو به حسب كالم تواوند رحمت.اي خد .41
 خود را جواب دهم، زيرا بر كالم تو توكل دارم تا بتوانم مالمت كنندة .42
 هاي تو اميدوارمم راستي را از دهانم هرگز مگير، زيرا كه به داوريو كال .43
 و شريعت تو را هميشه نگاه خواهم داشت، تا به ابد .44
 امو به آزادي راه خواهم رفت، زيرا كه اوامر تو را طلبيده .45
 هاي تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت، و خجل نخواهم شدو در گواهي .46
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 دارمها را دوست ميم يافت، كه آنو از اوامر تو شادي خواه .47
 دارم برنخواهم افراشت، و در فرايض تو تفكر خواهم نمودهاي خود را به امر تو كه دوست ميو دست .48
 كالم خود را با بندة خويش به ياد آور، كه من را بر آن اميدوار گردانيدي .49
 اين در پريشاني تسلي من است، زيرا قول تو من را زنده ساخت .50
 ن را بسيار استهزاء كردند، ليكن از شريعت تو رو نگردانيمظالمان م .51
 يابمآوردم، و تسلي ميهاي تو را از قديم به ياداوند داوري.اي خد .52
 اندسبب شريراني كه شريعت تو را ترك كردهفراواني خشم من را درگرفته است، به .53
 فرايض تو سرودهاي من گرديد، در خانة تنهايي من  .54
 را در شب به ياد آوردم، و شريعت تو را نگاه داشتم اوند نام تو.اي خد .55
 اين بهرة من گرديد، زيرا كه اوامر تو را نگاه داشتم .56
 اوند نصيب من است، گفتم كه كالم تو را نگاه خواهم داشت.خد .57
 رضامندي تو را به تمامي دل خود طلبيدم، به حسب كالم خود بر من رحم فرما .58
 هاي تو مايل ساختمهاي خود را به گواهيهاي خود تفكر كردم، و پايدر راه .59
 شتاب كردم و درنگ نكردم، تا اوامر تو را نگاه دارم .60
 هاي شريران من را احاطه كرد، ليكن شريعت تو را فراموش نكردمريسمان .61
 هاي عدالت تودر نصف شب برخاستم تا تو را حمد گويم، براي داوري .62
 دارنده اوامر تو را نگاه ميمن همة ترسندگانت را رفيق هستم، و آناني را ك .63
 اوند زمين از رحمت تو پر است، فرايض خود را به من بياموز.اي خد .64
 اوند موافق كالم خويش.با بندة خود احسان نمودي، اي خد .65
 خردمندي نيكو و معرفت را به من بياموز، زيرا كه به اوامر تو ايمان آوردم .66
 اينك كالم تو را نگاه داشتم قبل از آنكه مصيبت را ببينم من گمراه شدم، ليكن .67
 كني، فرايض خود را به من بياموزتو نيكو هستي و نيكويي مي .68
 ظالمان بر من دروغ بستند، و اما من به تمامي دل اوامر تو را نگاه داشتم .69
 دل ايشان مثل پيه فربه است، و اما من به تمامي دل اوامر تو را نگاه داشتم .70
 تا فرايض تو را بياموزم من را نيكو است كه مصيبت را ديدم، .71
 شريعت دهان تو براي من بهتر است، از هزاران طال و نقره .72
 هاي تو من را ساخته و آراسته است، من را فهيم گردان تا اوامر تو را بياموزمدست .73
 ترسندگان تو چون من را بينند شادمان گردند، زيرا به كالم تو اميدوار هستم .74
 ايهاي تو عدل است، و بر حق من را مصيبت دادهام كه داورياوند دانسته.اي خد .75
 پس رحمت تو براي تسلي من بشود، موافق كالم تو با بندة خويش .76



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

٨۵ 

 هاي تو به من برسد تا زنده بمانم، زيرا كه شريعت تو شادماني من استرحمت .77
 كنمشريران خجل شوند، زيرا به عبث من را ظلم رسانيدند، و اما من در اوامر تو تفكر مي .78
 دانندهاي تو را ميسندگان تو به من رجوع كنند، و آناني كه گواهيتر .79
 دل من در فرايض تو كامل شود، تا خجل نشوم .80
 شود، ليكن به كالم تو اميدوار هستمنجات از تو كاهيده مي) دريافتن(جان من براي  .81
 گويم كي من را تسلي خواهي دادچشمان من براي كالم تو تار گرديده است، و مي .82
 امام، ليكن فرايض تو را فراموش نكردهكه مثل مشك دود زده گرديده زيرا .83
 چند است ايام عمر بندة تو، و كي بر جفاكنندگانم داوري خواهي نمود .84
 ها گستردند، زيرا كه موافق شريعت تو نيستندشريران براي من دام .85
 تمامي اوامر تو امين است، بر من ناحق جفا كردند پس من را امداد فرما .86
 زديك بود كه من را از زمين نابود سازند، اما من اوامر تو را ترك نكردمن .87
 به حسب رحمت خود من را زنده نگاهدار، تا شهادات نداي تو را نگاه دارم .88
 ها پايدار استاوند كالم تو، تا به ابد در آسمان.اي خد .89
 ماندامانت تو نسالً بعد نسل است، زمين را آراستي و پايدار مي .90
 اند، زيرا كه همه بندة تو هستندهاي تو تا امروز ايستادهريبراي داو .91
 شدمبود، هر آينه در مذلت خود هالك مياگر شريعت تو شادماني من نمي .92
 اياوامر تو را تا به ابد فراموش نخواهم كرد، زيرا به آنها من را زنده ساخته .93
 من از آن تو هستم من را نجات ده، زيرا كه اوامر تو را طلبيدم .94
 كنمها تو تأمل ميشريران براي من انتظار كشيدند تا من را هالك كنند، ليكن در پيمان .95
 نهايت وسيع استبراي هر كمالي پاياني ديدم، ليكن رحمت تو بي .96
 دارم، تمامي روز تفكر من استقدر دوست ميشريعت تو را چه .97
 باشدمن مي تر ساخته است، زيرا كه هميشه نزداوامر تو من را از دشمنانم حكيم .98
 هاي تو تفكر من استاز جميع معلمان خود داناتر شدم، زيرا كه گفته .99

 از مشايخ خردمندتر شدم، زيرا كه اوامر تو را نگاه داشتم .100
 هاي خود را از هر راه بد نگاه داشتم، تا آنكه كالم تو را حفظ كنمپاي .101
 هاي تو رو برنگردانيم، زيرا كه تو من را تعليم دادياز داوري .102
 ترالم تو به مذاق من چه شيرين است، و به دهانم از عسل شيرينك .103
 دارمداري را تحصيل كردم، بنابراين هر راه دروغ را مكروه مياز احكام تو خويشتن .104
 هاي من روشنايي استكالم تو چراغ راه من، و براي راه .105
 داشت هاي عدالت تو را نگاه خواهمقسم خوردم و آن را وفا خواهم نمود، كه داوري .106



  يان تهرانانتشارات انجمن كليم  ترجمه مزامير حضرت داوود

٨۶ 

 اوند موافق كالم خود من را احياء ساز.ام، اي خدبسيار ذليل شده .107
 هاي خود را به من بياموزاوند هداياي بخشيدني دهان من را منظور فرما، و داوري.اي خد .108
 كنمجان من هميشه در كف من است، ليكن شريعت تو را فراموش نمي .109
 راه نشدماند، اما از اوامر تو گمشريران براي من دام گذاشته .110
 ها شادماني دل من هستندام، زيرا كه آنهاي تو را تا به ابد ميراث خود ساختهگواهي .111
 جا آوردن فرايض تو مايل ساختم، تا به ابد و تا نهايتدل خود را براي به .112
 دارمام، ليكن شريعت تو را دوست ميمردمان دورو را مكروه داشته .113
 كشمظار ميپناه و سپر من تو هستي، به كالم تو انت .114
 اي خويش را نگاه خواهم داشت.اي بدكاران از من دور شويد، اوامر خد .115
 من را به حسب كالم خود تأييد كن تا زنده بمانم، و از اميد خود خجل نگردم .116
 من را تقويت كن تا رستگار گردم، و بر فرايض تو هميشه نظر نمايم .117
 اي، زيرا كه تظاهر ايشان دروغ استهاند حقير شمردهمة كساني را كه از فرايض تو گمراه شده .118
 دارمهاي تو را دوست ميكني، بنابراين گواهيجميع شريرانِ زمين را مثل درد فنا مي .119
 هاي تو ترسيدمموي بدن من از خوف تو برخاسته است، و از داوري .120
 كنندگانم تسليم منماداد و عدالت را به جا آوردم، من را به ظلم .121
 امن شو، تا شريران بر من ظلم نكنندبراي سعادت بندة خود ض .122
 چشمانم براي نجات تو تار شده است، و براي كالم عدالت تو .123
 با بندة خويش موافق رحمت خود عمل نما، و فرايض خود را به من بياموز .124
 هاي تو را دانسته باشممن بندة تو هستم من را فهيم گردان، تا گواهي .125
 انديعت تو را باطل نمودهاوند عمل كند، زيرا كه شر.وقت است كه خد .126
 دارم، زيادتر از طال و زر خالصبنابراين اوامر تو را دوست مي .127
 دارمدانم، و هر راه دروغ را مكروه ميبنابراين همة اوامر تو را در هر چيز راست مي .128
 داردهاي تو عجيب است، ازين سبب جان من آنها را نگاه ميگواهي .129
 گردانددالن را فهيم ميبخشد، و سادهكشف كالم تو نور مي .130
 دهان خود را به خوبي بازكرده نفس كشيدم، زيرا كه مشتاق اوامر تو بودم .131
 دارندبر من نظر كن و كرم فرما، بر حسب عادت تو به آناني كه نام تو را دوست مي .132
 رفتاري بر من تسلط نيابدهاي من را در كالم خودت بيارا، تا هيچ كجقدم .133
 صي ده، تا اوامر تو را نگاه دارممن را از ظلم انسان خال .134
 روي خود را بر بندة خود روشن ساز، و فرايض خود را به من بياموز .135
 دارندكه شريعت تو را نگاه نمي) آنانيكه(نهرهاي آب از چشمانم جاريست، بخاطر  .136
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٨٧ 

 هاي تو راست استاوند تو عادل هستي، و داوري.اي خد .137
 به امانت تا نهايتهاي خود را به راستي امر فرمودي، و گواهي .138
 اندرا هالك كرده است، زيرا كه دشمنان من كالم تو را فراموش كردهغيرت من من .139
 تو آن را دوست مي دارد نهايت مصفا است، و بندةكالم تو بي .140
 من كوچك و حقير هستم، اما اوامر تو را فراموش نكردم .141
 عدالت تو عدل است تا به ابد، و شريعت تو راست است .142
 تواني من را درگرفته است، اما اوامر تو شادماني من استتنگي و نا .143
 هاي تو عادل است تا به ابد، من را فهيم گردان تا زنده بمانمگواهي .144
 اوند من را جواب ده، تا فرايض تو را نگاه دارم.ام اي خدبه تمامي دل خوانده .145
 تهاي تو را نگاه خواهم داشام پس من را نجات ده، و پيمانتو را خوانده .146
 بر طلوع فجر سبقت جسته استغاثه كردم، و كالم تو را انتظار كشيدم .147
 هاي شب سبقت جست، تا در كالم تو تفكر بنمايمچشمانم بر پاس .148
 هاي خود من را زنده سازاوند موافق داوري.به حسب رحمت خود آواز من را بشنو، اي خد .149
 باشنددور مي آيند، و از شريعت توروند نزديك ميآناني كه در پي پستي مي .150
 اوند تو نزديك هستي، و جميع اوامر تو راست است.اي خد .151
 اي تا به ابدام، كه آنها را بنيان كردههاي تو را از زمان پيش دانستهگواهي .152
 امبر بيچارگي من نظر كن و من را خالصي ده، زيرا كه شريعت تو را فراموش نكرده .153
 به حسب كالم خويش من را زنده ساز در دعواي من دادرسي فرموده من را نجات ده، و .154
 طلبندنجات از شريران دور است، زيرا كه فرايض تو را نمي .155
 هاي خود من را زنده سازهاي تو بسيار است، به حسب داورياوند رحمت.اي خد .156
 جفا كنندگان و دشمنان من بسيارند، اما از فرامين تو روبرنگردانيدم .157
 دارندل كردم، زيرا كالم تو را نگاه نميجد) با آنها(كاران را ديدم و خيانت .158
 اوند به حسب رحمت خود من را زنده ساز.دارم، اي خدببين كه اوامر تو را دوست مي .159
 جملة كالم تو راستي است، و تمامي داوري عدالت تو تا به ابد است .160
 جهت بر من جفا كردند، اما دل من از كالم تو ترسان استفرمانروايان بي .161
 و شادمان هستم، مثل كسي كه غنيمت وافر پيدا نموده باشدمن در كالم ت .162
 دارماز دروغ كراهت و نفرت دارم، اما شريعت تو را دوست مي .163
 هاي عادالنه توخوانم، براي داوريهر روز تو را هفت مرتبه تسبيح مي .164
 خواهد شددارند سالمتي عظيم است، و هيچ چيز باعث لغزش ايشان نآناني را كه شريعت تو را دوست مي .165
 آورماوند براي نجات تو اميدوار هستم، و اوامر تو را به جا مي.اي خد .166
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٨٨ 

 دارمنهايت دوست ميهاي تو را نگاه داشته است، و آنها را بيجان من گواهي .167
 هاي من در مدنظر تو استام، زيرا كه تمام طريقهاي تو را نگاه داشتهاوامر و پيمان .168
 و برسد، به حسب كالم خود من را فهيم گرداناوند فرياد من به حضور ت.اي خد .169
 مناجات من به حضور تو برسد، به حسب كالم خود من را خالصي ده .170
 ايلبهاي من حمد تو را جاري كند، زيرا فرايض خود را به من آموخته .171
 زبان من كالم تو را بسرايد، زيرا كه تمام اوامر تو عدل است .172
 امو را برگزيدهدست تو ياري من بشود، زيرا كه وصاياي ت .173
 ام، و شريعت تو شادماني من استاوند براي نجات تو مشتاق بوده.اي خد .174
 هاي تو مددكار من باشندجان من زنده باشد تا تو را تسبيح بخواند، و داوري .175
  مثل گوسفند گم شده آواره گشتم بندة خود را طلب نما، زيرا كه اوامر تو را فراموش نكردم .176

  
 صد و بيستم مزمور

 اوند در تنگي خود فرياد كردم، و من را اجابت فرمود.ود معلوت، نزد خدسر .1
 گراوند جان من را خالصي ده، از لبان دروغگو و از زبان حيله.اي خد .2
 گرچه چيز به تو داده شود و چه چيز بر تو افزوده گردد، اي زبان حيله .3
 تيرهاي تيز جباران، با اخگرهاي رتم .4
 امهاي قيدار ساكن شدهام، و در خيمهوا گزيدهواي بر من كه در ماشَك مأ .5
 داردچه طويل شد آرامش جان من، با كسي كه سالمتي را دشمن مي .6
  باشندگويم، ايشان آمادة جنگ ميمن از اهل سالمتي هستم، ليكن چون سخن مي .7
  

 صد و بيست و يكم مزمور
 آيدكجا به ياري من مي افرازم، كه ازها برميسرود بر معلوت، چشمان خود را به سوي كوه .1
 اوند است، كه آسمان و زمين را آفريد.ياري من از جانب خد .2
 او نخواهد گذاشت كه پاي تو لغزش خورد، او كه حافظ تو است نخواهد خوابيد .3
 رودخوابد و به خواب نمياسرائيل است، نمي) بني(اينك او كه حافظ  .4
 تو استاية اوند به دست راستت س.باشد، خداوند حافظ تو مي.خد .5
 آفتاب در روز به تو اذيت نخواهد رسانيد، و نه ماهتاب در شب .6
 دارد، او جان تو را حفظ خواهد كرداوند تو را از هر بدي نگاه مي.خد .7
  اوند خروج و ورودت را نگاه خواهد داشت، از حاال و تا به ابد.خد .8
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٨٩ 

 صد و بيست و دوم مزمور
 اوند برويم.گفتند، به خانة خدبه من مي شدم چونسرود معلوت از داويد، شادمان مي .1
 هاي تو اي اورشليمايستادند، به اندرون دروازههاي ما ميپاي .2
 اي، مثل شهري كه تماماً با هم پيوسته باشداي اورشليم كه بنا شده .3
 د را تسبيح بخواننداون.اسرائيل، تا نام خد) بني(تا شهادت باشد براي » ياه«رفتند، يعني اسباط كه بدانجا اسباط باال مي .4
 هاي خاندان داويدهاي داوري برپا شده بود، يعني كرسيزيرا كه در آنجا كرسي .5
 دارند خجسته حال خواهند شدبراي سالمتي اورشليم دعا كنيد، آناني كه تو را دوست مي .6
 سالمتي پيشگاه تو باشد، و آسايش در قصرها تو .7
 متي بر تو بادگويم كه سالبه خاطر برادران و ياران خويش، مي .8
  اي ما، سعادت تو را خواهم طلبيد.اوند خد.به خاطر خانة خد .9
  

 صد و بيست و سوم مزمور
 ايها جلوس فرمودهافرازم، اي كه بر آسمانسرود معلوت به سوي تو چشمان خود را برمي .1
ن چشمان ما به اينك مثل چشمان غالمان به سوي آقايان خود، و مثل چشمان كنيزي به سوي خاتون خويش، همچنا .2

 اي ماست، تا بر ما كرم بفرمايد.اوند خد.سوي خد
 ايماوند بر ما كرم فرما بر ما كرم فرما، زيرا كه چه بسيار از اهانت پر شده.اي خد .3
  چه بسيار جان ما انباشته شده است، از استهزاي آسودگان و اهانت متكبران .4
  

 صدو بيست و چهارم مزمور
 اسرائيل اآلن بگويد) بني(بود، اوند با ما نمي.دسرود معلوت از داويد، اگر خ .1
 نمودندبود، وقتي كه آدميان بر ما هجوم مياوند با ما نمي.اگر خد .2
 بردند، چون خشم ايشان بر ما افروخته بودآنگاه هر آينه ما را زنده فرو مي .3
 گذشتكرد، و نهرها بر جان ما ميها ما را غرق ميآنگاه آب .4
 گذشت، از جان ما ميهاي پر زورآنگاه آب .5
 هاي ايشان نساختاوند، كه ما را شكار براي دندان.متبارك باد خد .6
 جان ما مثل مرغ از دام صيادان خالص شد، دام گسترده شد و ما خالصي يافتيم .7
  اوند است، كه آسمان و زمين را آفريد.ياري ما به نام خد .8
  

 صدو بيست و پنجم مزمور
 خورد و پايدار است تا به ابداند، كه لغزش نميند توكل دارند، مثل كوه صيوناو.سرود معلوت، آناني كه بر خد .1
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٩٠ 

 اوند گرداگرد قوم خود، از اينك و تا به ابد است.ها گرداگرد اورشليم است، و خدكوه .2
 زيرا كه عصاي شريران بر پيكر عادالن قرار نخواهد گرفت، مبادا عادالن دست خود را به گناه دراز كنند .3
 باشنددل ميد به صالحان احسان فرما، و به آناني كه راستاون.اي خد .4
اسرائيل ) بني(اوند ايشان را با بدكاران خواهد برد، سالمتي بر .باشند، خدهاي كج خود مايل ميو اما آناني كه به راه .5

  باد
  

 صدو بيست و ششم مزمور
 ديمزدگان شاوند اسيران صيون را بازآورد، مثل خواب.سرود معلوت، چون خد .1
اوند با ايشان كارهاي عظيم .ها گفتند، كه خدآنگاه دهان ما از خنده پر شد، و زبان ما از ترنم، آنگاه در ميان امت .2

 كرده است
 ها شادمان هستيماوند براي ما كارهاي عظيم كرده است، كه از آن.خد .3
 اوند اسيران ما را بازآور، مثل نهرها در جنوب.اي خد .4
 كارند، با ترنم درو خواهند نمودها ميآناني كه با اشك .5
هاي خويش را خواهد برد، هر آينه با ترنم خواهد برگشت و بافهرود و تخم براي زراعت ميآن كه با گريه بيرون مي .6

  آورد
  

 صدو بيست و هفتم مزمور
اوند شهر را .كشند، اگر خدفايده مياوند خانه را برپا نكند، بنايانش زحمت بي.سرود معلوت از سليمان، اگر خد .1

 كنندفايده پاسباني مينگهباني نكند، پاسبانان بي
) اوند.خد(خوريد، در حاليكه خوابيد، و نان مشقت را ميخيزيد و شب دير ميفايده است كه شما صبح زود برميبي .2

 بخشدمحبوب خويش را خواب راحت مي
 از اوستباشند، و ثمرة بطن، اجرتي اوند مي.اينك پسران ميراث از جانب خد .3
 جواني) دوره(مثل تيرها در دست مرد زورآور، همچنان هستند اوالد  .4
خوشا به حال كسي كه تركش خود را از ايشان پر كرده است، خجل نخواهند شد بلكه با دشمنان در دروازه سخن  .5

  خواهند راند
  

 صدو بيست و هشتم مزمور
 باشدهاي او سالك ميطريق ترسد، و براوند مي.سرود معلوت، خوشا به حال كسي كه از خد .1
 هاي خود را خواهي خورد، خوشا به حال تو و سعادت با تو خواهد بودنتيجه عمل دست .2
 تو هاي زيتون گرداگرد سفرةزن تو مثل موِ بارور به اطراف خانة تو خواهد بود، و پسرانت مثل نهال .3
 ترسداوند مي.اينك همچنين مبارك خواهد بود، كسي كه از خد .4
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 ند تو را از صيون بركت خواهد داد، و در تمام ايام عمرت سعادت اورشليم را خواهي ديداو.خد .5
  اسرائيل باد) بني(پسرانِ پسران خود را خواهي ديد، سالمتي بر  .6
  

 صدو بيست و نهم مزمور
 اسرائيل اآلن بگويند) بني(سرود معلوت، چه بسيار از طفوليتم من را اذيت رسانيدند،  .1
 يتم من را اذيت رسانيدند، ليكن بر من غالب نيامدندچه بسيار از طفول .2
 شياركنندگان بر پشت من شيار كردند، و شيارهاي خود را طوالني نمودند .3
 اوند عادل است، و بندهاي شريران را گسيخت.اما خد .4
 خجل و برگردانيده شوند، همة كساني كه از صيون نفرت دارند .5
 خشكدآنكه آن را بچينند ميها باشند، كه پيش از مثل گياه بر پشت بام .6
 بند آغوش خود را كند، و نه دستهكه دروكننده دست خود را از آن پر نمي .7
  خوانيماوند مبارك مي.اوند بر شما باد، شما را به نام خد.گويند بركت خدو راهگذران نمي .8
  

 ما صد و سي مزمور
 اوند از نهادم نزد تو فرياد برآوردم.سرود معلوت، اي خد .1
 هاي تو به آواز ناله من آشنا شودوند آواز من را بشنو، و گوشا.اي خد .2
 اوند كه به حضور تو بايستد.اگر گناهان را به نظر آوري، كيست اي خد» ياه«اي  .3
 ليكن مغفرت نزد تو است، تا از تو بترسند .4
 اوند هستم جان من منتظر است، و به كالم او اميدوارم.منتظر خد .5
 زياده از منتظران صبح بلي زياده از منتظران صبحاوند است، .جان من منتظر خد .6
 اوند است، و نزد اوست نجات فراوان.اوند اميدوار باشند، زيرا كه رحمت نزد خد.اسرائيل براي خد) بني( .7
  اسرائيل را فديه خواهد داد، از جميع گناهان وي) بني(و او  .8
  

 يكم صد و سي و مزمور
متكبر نيست، و نه چشمانم مغرور و خويشتن را به كارهاي بزرگ مشغول اوند دل من .سرود درجات از داويد، اي خد .1

 كارهايي كه از عقل من بعيد استنساختم، و نه به
بلكه جان خود را آرام و ساكت ساختم، مثل بچة از شير باز داشته شده نزد مادر خود، جانم در من بود مثل بچة از شير  .2

 بازداشته شده
  ميدوار باشند، از حاال و تا به ابداوند ا.اسرائيل بر خد) بني( .3
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 صد و سي و دوم مزمور
 هاي او رااوند براي داويد به ياد آور، همة مذلت.سرود معلوت، اي خد .1
 اوند قسم خورد، و براي قادر مطلق يعقوب نذر نمود.چگونه براي خد .2
 كه به خيمة خانة خود هرگز داخل نخواهم شد، و بر بستر آرام نخواهم گرفت .3
 چشمان خود نخواهم داد، و نه چرت به مژگان خويش خواب به .4
 اوند پيدا كنم، و مسكني براي قادر مطلق يعقوب.تا مكاني براي خد .5
 شنيديم، و آن را در صحراي جنگل يافتيم» افراته«اينك ذكر آن را در  .6
 هاي او داخل شويم، و نزد قدمگاه وي پرستش نماييمبه مسكن .7
 و بيا، تو و صندوق جالل تو اوند از جايگاه خود برخيز.اي خد .8
 كاهنان تو به عدالت ملبس شوند، و مقدسانت ترنم نمايند .9

 به خاطر بندة خود داويد، روي ماشيح خود را از ما بر مگردان .10
اوند براي داويد به راستي قسم خورد، و از آن بر نخواهد گشت، كه از ثمرة صلْب تو را بر تخت تو خواهم .خد .11

 گذاشت
آموزم، پسران ايشان نيز بر كرسي تو تا به ابد هايم را كه بديشان ميهد من را نگاه دارند، و فرماناگر پسران تو ع .12

 خواهند نشست
 اوند صيون را برگزيده است، و آن را براي مسكن خويش مرغوب فرموده.زيرا كه خد .13
 اين است جايگاه من تا به ابد، اينجا ساكن خواهم بود زيرا در اين رغبت دارم .14
 آن را هر آينه بركت خواهم داد، و فقيرانش را به نان سير خواهم ساخت آذوقة .15
 و كاهنانش را به نجات ملبس خواهم ساخت، و مقدسانش هر آينه ترنم خواهند نمود .16
 در آنجا شاخ داويد را خواهم رويانيد، و چراغي براي ماشيح خود آماده خواهم ساخت .17
  تاج او به روي شكوفه خواهد آورددشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت، و  .18

  
 صد و سي و سوم مزمور

 دلي با هم ساكن شوندسرود معلوت از داويد، اينك چه خوش و چه دلپسند است، كه برادران به يك .1
 آيدآيد، يعني به ريش هارون، كه به دامن ردايش فرود ميمثل روغن نيكو بر سر است، كه به ريش فرود مي .2
اوند بركت خود را فرموده است، .آيد، زيرا كه در آنجا خدهاي صيون فرود ميكه بر كوه و مثل شبنم حرمون است، .3

  يعني حيات را تا به ابد
 صد و سي و چهارم مزمور

 ايستيداوند مي.اوند، كه شبانگاه در خانة خد.اوند را متبارك خوانيد، اي جميع بندگان خد.سرود معلوت، هان خد .1
 اوند را متبارك خوانيد.ازيد، و خدهاي خود را به قدس برافردست .2
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  اوند كه آسمان و زمين را آفريد، تو را از صيون بركت خواهد داد.خد .3
  

 صد و سي و پنجم مزمور
 اوند تسبيح بخوانيد.اوند را تسبيح بخوانيد، اي بندگان خد.هللوياه نام خد .1
 اي ما.هاي خانة خدايستيد، در صحناوند مي.خد اي شما كه در خانة .2
 اوند نيكو است، نام او را بسراييد زيرا كه دلپسند است.اه زيرا خدهللوي .3
 اسرائيل را به جهت ملك خاص خويش) بني(اوند يعقوب را براي خود برگزيد، و .زيرا كه خد .4
 اوند ما برتر است از جميع فرشتگان.اوند بزرگ است، و خد.دانم كه خدزيرا مي .5
 هادر آسمان و در زمين و در دريا و در همة لجه اوند خواست آن را انجام داد،.هر آنچه خد .6
 آوردهاي خويش بيرون ميسازد، و بادها را از مخزنها را براي باران ميآورد و برقابرها را از اقصاي زمين بر مي .7
 زادگان مصر را كُشت، هم از انسان و هم از بهايمكه نخست .8
 رعون و بر جميع بندگان ويآيات و معجزات را در ميان تو اي مصر فرستاد، بر ف .9

 هاي بسيار را زد، و پادشاهان عظيم را نابود ساختكه امت .10
 سيحون پادشاه اموريان، و عوج پادشاه باشان، و جميع ممالك كنعان را .11
 اسرائيل) بني(و زمين ايشان را به ميراث داد، يعني به ميراث قوم خود  .12
 ادگاري تو است تا جميع دوراناوند ي.اوند نام تو است تا به ابد، و اي خد.اي خد .13
 اوند قوم خود را داوري خواهد نمود، و بر بندگان خويش شفقت خواهد فرمود.زيرا خد .14
 هاي انسانباشند، عمل دستها طال و نقره ميهاي امتبت .15
 بينندگويند، چشمان دارند و نميها دارند و سخن نميدهن .16
 يچ نَفَس نيستشنوند بلكه در دهان ايشان هها دارند و نميگوش .17
 ها توكل داردباشند، و هر كه بر آنها ميها مثل آنسازندگان آن .18
 اوند را متبارك خوانيد.اوند را متبارك خوانيد، اي خاندان هارون خد.اسرائيل خد) بني(اي خاندان  .19
  اوند را متبارك خوانيد.اوند، خد.اوند را متبارك خوانيد، اي ترسندگان خد.اي خاندان الوي خد .20
 صد و سي و ششم مورمز
 اوند از صيون متبارك باد، كه در اورشليم ساكن است هللوياه.خد .1
 اوند را حمد گوييد زيرا كه نيكو است، و رحمت او ابدي است.خد .2
 اي فرشتگان را حمد گوييد، زيرا كه رحمت او ابدي است.خد .3
 پادشاه پادشاهان را حمد گوييد، زيرا كه رحمت او ابدي است .4
 كند، زيرا كه رحمت او ابدي استكارهاي عجيبِ عظيم مي او را كه تنها .5
 ها را به حكمت آفريد، زيرا كه رحمت او ابدي استاو را كه آسمان .6
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 ها گسترانيد، زيرا كه رحمت او ابدي استاو را كه زمين را بر آب .7
 او را كه نورهاي بزرگ آفريد، زيرا كه رحمت او ابدي است .8
 كه رحمت او ابدي است آفتاب را براي سلطنت روز، زيرا .9

 ماه و ستارگان را براي سلطنت شب، زيرا كه رحمت او ابدي است .10
 زادگانش زد، زيرا كه رحمت او ابدي استكه مصر را در نخست .11
 اسرائيل را از ميان ايشان بيرون آورد، زيرا كه رحمت او ابدي است) بني(و  .12
 تبا دست قوي و بازوي برافراشته، زيرا كه رحمت او ابدي اس .13
 او را كه بحر قلزم را به دو بخش تقسيم كرد، زيرا كه رحمت او ابدي است .14
 اسرائيل را از ميان آن گذرانيد، زيرا كه رحمت او ابدي است) بني(و  .15
 و فرعون و لشكر او را در بحر قلزم انداخت، زيرا كه رحمت او ابدي است .16
 ابدي استاو را كه قوم خويش را در صحرا رهبري نمود، زيرا كه رحمت او  .17
 او را كه پادشاهان بزرگ را زد، زيرا كه رحمت او ابدي است .18
 و پادشاهان نامور را نابود كرد، زيرا كه رحمت او ابدي است .19
 سيحون پادشاه اموريان را، زيرا كه رحمت او ابدي است .20
 و عوج پادشاه باشان را، زيرا كه رحمت او ابدي است .21
 رحمت او ابدي است و زمين ايشان را به ارثيت داد، زيرا كه .22
 اسرائيل، زيرا كه رحمت او ابدي است )بني(يعني به ارثيت بندة خويش  .23
 و ما را در مذلت ما به ياد آورد، زيرا كه رحمت او ابدي است .24
 و ما را از دشمنان ما رهايي داد، زيرا كه رحمت او ابدي است .25
 دهد، زيرا كه رحمت او ابدي استبشر را روزي مي كه همة .26
  ها را حمد گوييد، زيرا كه رحمت او ابدي استآسمان اي.خد .27
  

 صد و سي و هفتم مزمور
 نزد نهرهاي بابل آنجا نشستيم، و گريه نيز كرديم چون صيون را به ياد آورديم .1
 هاي خود را آويختيم، بر درختان بيد كه در ميان آن بودبربط .2
ما سرود خواستند، و آناني كه ما را تاراج كرده بودند جا از زيرا كه آناني كه ما را به اسيري برده بودند، در آن .3

 ، كه يكي از سرودهاي صيون را براي ما بسراييد )خواستند(شادماني 
 اوند را، در زمين بيگانه بخوانيم.چگونه سرود خد .4
 فراموش كند ) مرا(اگر تو را اي اورشليم فراموش كنم، آنگاه دست راست من  .5
 ه زبانم به كامم بچسبد، اگر اورشليم را در رأس شادماني خود قرار ندهماگر تو را به ياد نياورم آنگا .6
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 گفتند منهدم سازيد تا بنيادش منهدم سازيداورشليم را براي بني ادوم به ياد آور، كه مي) ويراني(اوند روز .اي خد .7
 ما جزا دادياي دختر بابِل كه ويران خواهي شد، خوشا به حال آن كه به تو جزا دهد، چنان كه تو به  .8
  ها بزندخوشا به حال آن كه افراد تو را بگيرد، و ايشان را به صخره .9
  

 صد و سي و هشتم مزمور
 مزمور داويد، تو را به تمامي دل خود حمد خواهم گفت، به حضور بزرگان تو را حمد خواهم گفت .1
با (مت و راستي تو، زيرا سبب رحبه سوي محراب قدس تو عبادت خواهم كرد، و نام تو را حمد خواهم گفت، به .2

 بزرگ آوازه كردي) عجايب(تمام ) انجام(كالمت، نامت را بيش از ) اداي
 در روزي كه تو را خواندم من را اجابت فرمودي، و من را با قوت در جانم شجاع ساختي .3
 اوند تمام پادشاهان جهان تو را حمد خواهند گفت، چون كالم دهان تو را بشنوند.اي خد .4
 اوند عظيم است.زيرا كه جالل خد اوند را خواهند سراييد،.خد هايو طريق .5
 شناسدكند، و اما متكبران را از دور مياوند متعال است ليكن بر فروتنان نظر مي.زيرا كه خد .6
كني، و يمينت من را نجات دارد، دست خود را بر خشم دشمنان دراز مياگر چه در تنگنا راه بروم من را زنده نگه مي .7

 داد خواهد
  اوند رحمت تو ابدي است، كارهاي دست خويش را ترك منما.اوند كار من را به كمال خواهد رسانيد، اي خد.خد .8
  

 صد و سي و نهم مزمور
 اياوند من را آزموده و شناخته.براي ساالر مغنيان، مزمور داويد، اي خد .1
 ايداني، و فكرهاي من را از دور فهميدهتو نشستن و برخاستن من را مي .2
 ايها من را دانستهاي، و همة طريقراه رفتن و خوابيدن من را نظاره كرده .3
 اياوند آن را تماماً دانسته.زيرا كه سخني بر زبان من نيست، جز اينكه تو اي خد .4
 اياي، و دست خويش را بر من نهادهاز عقب و از پيش من را احاطه كرده .5
 توانم رسيداست كه بدان نمي گونه معرفت برايم زياده عجيب است، و عظيماين .6
 سوي تو كجا بروم، و از حضور تو كجا بگريزم .7
 اگر به آسمان صعود كنم تو آنجا هستي، و اگر در گور بستر بگسترانم اينك تو آنجا هستي .8
 هاي سحر را بگيرم، و در اقصاي دريا ساكن شوماگر بال .9

 تو من را خواهد گرفت در آنجا نيز دست تو من را رهبري خواهد نمود، و دست راست .10
 و گفتم يقيناً تاريكي من را خواهد پوشانيد، كه در حالْ شب گرداگرد من روشنايي گرديد .11
 استتاريكي نيز نزد تو تاريك نيست و شب مثل روز روشن است، و تاريكي و روشنايي يكي .12
 زيرا كه تو بر دل من مالك هستي، من را در رحم مادرم نقش بستي .13
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ام، كارهاي تو عجيب است و جان من اين را نيكو م گفت زيرا كه به طور مهيب و عجيب خلق شدهتو را حمد خواه .14
 داندمي

 گشتمشدم، و در اسفل زمين نقشبندي ميهايم از تو پنهان نبود وقتي كه در نهان ساخته مياستخوان .15
شد، وقتي كه زهايي كه ساخته ميچشمان تو جنين من را ديده است، و در دفتر تو همة اعضاي من نوشته شده، در رو .16

 ها وجود نداشتيكي از آن
 قدر گرامي است، و جملة آنها چه عظيم استا فكرهاي تو نزد من چه.اي خد .17
 شوم هنوز نزد تو حاضر هستمها را بشمارم از ريگ زياده است، وقتي كه بيدار مياگر آن .18
 ريز از من دور شويدان خونا شريران را از ميان خواهي برد، پس اي مردم.يقيناً اي خد .19
 برندگويند، و دشمنانت نام تو را به باطل ميزيرا سخنان مكرآميز دربارة تو مي .20
 دارند، و آيا مخالفان تو را مجادله نخواهم كرددارم از آناني كه تو را نفرت مياوند آيا نفرت نمي.اي خد .21
 شمارمشتن ميدارم، ايشان را دشمنان خويايشان را به نفرت تمام نفرت مي .22
 ا من را نظاره كن و دل من را بشناس، من را آزمايش كن و فكرهاي من را بدان.اي خد .23
  و ببين كه آيا در من راه فساد است، و من را به طريق جاوداني هدايت فرما .24
  

 مصد و چهل مزمور
 براي ساالر مغنيان، مزمور داويد .1
 الم من را محفوظ فرمااوند من را از مرد شرير رهايي ده، و از مرد ظ.اي خد .2
 شوندكنند، و تمامي روز براي جنگ جمع ميكه در دل هاي خود در شرارت تفكر مي .3
 كنند، و زهر افعي زير لب ايشان است سالههاي خود را مثل مار تيز ميزبان .4
هاي من را كنند تا پاياوند من را از دست شرير نگاه دار، از مرد ظالم من را محافظت فرما كه تدبير مي.اي خد .5

 بلغزانند
 اند سالهها پنهان كرده و دام به سر راه گسترده، و كمندها براي من نهادهمتكبران براي من تله و ريسمان .6
 اوند آواز تضرع من را بشنو.اي من هستي، اي خد.اوند گفتم تو خد.به خد .7
 ايا كه قوت نجات من هستي،، تو سر من را در روز جنگ پوشانيده.اوند، خد.اي خد .8
سرافراشته شوند ) شريران(اوند آرزوهاي شرير را برايش برآورده نكن، و تدابير او را به انجام مرسان مبادا .اي خد .9

 ساله
 ها را در آتش خواهند پوشانيدهاي ايشان آنكنند، شرارت لبو اما سرهاي آناني كه من را احاطه مي .10
ها كه ديگر نخواهند آتش خواهند انداخت، و در ژرفي اخگرهاي سوزنده را برايشان خواهند ريخت، ايشان را در .11

 برخاست
 مرد بدگو زمين پايدار نخواهد شد، مرد ظالم را شرارت صيد خواهد كرد تا او را به پرتگاه افكند .12
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 اوند دادرسي فقير را خواهد كرد، و داوري مسكينان را خواهد نمود.دانم كه خدمي .13
  گفت، و راستان به حضور تو ساكن خواهند شدهر آينه عادالن نام تو را حمد خواهند  .14
  

 صد و چهل و يكم مزمور
 خوانم نزد من بشتاب، و چون تو را بخوانم آواز من را بشنواوند تو را مي.مزمور داويد، اي خد .1
 هايم مثل هدية شامدعاي من به حضور تو مثل بخور آراسته شود، و برافراشتن دست .2
 هايم را نگاه داررار ده، و در لباوند بر دهان من نگاهباني ق.اي خد .3
 دل من را به عمل بد مايل مگردان، تا مرتكب اعمال زشت با مردان بدكار نشوم، و از چيزهاي لذيذ ايشان نخورم .4
مرد عادل چون من را بزند لطف خواهد بود، و من را تأديب نمايد روغن براي سر خواهد بود، و سر من آن را ابا  .5

 هاي ايشان نيز دعاي من دايم خواهد بوددر بدي زيرا كه نخواهد نمود،
 ها انداخته شوند، آنگاه سخنان من را خواهند شنيد زيرا كه شيرين استچون داوران ايشان از بلندي صخره .6
 شوندهاي ما بر سر قبرها پراكنده ميمثل كسي كه زمين را شخم و شيار بكند، استخوان .7
 سوي تو است، و بر تو توكل دارم پس جان من را تلف منما ا چشمان من به.اوند، خد.زيرا كه اي خد .8
 كاراندار، و از كمندهاي گناهاند نگاهمن را از دامي كه براي من نهاده .9

  شريران به دامهاي خود با هم بيفتند، و من به سالمتي دربگذرم .10
  

 صد و چهل و دوم مزمور
 قصيدة داويد و دعا وقتي كه در مغاره بود .1
 نمايماوند تضرع مي.آورم، به آواز خود نزد خداوند فرياد برمي.خد به آواز خود نزد .2
 هاي خود را نزد او بيان خواهم كردنالة خود را در حضور او خواهم گفت، تنگي .3
روم دام براي من پنهان اي، در راهي كه ميشود، پس تو طريقت من را دانستهوقتي كه روح من در من مدهوش مي .4

 اندكرده
 بنگر و ببين كه آشنايي ندارم، ملجا براي من نابود شد، كسي كه در فكر جان من باشد به طرف راست .5
 اوند فرياد كردم و گفتم، كه تو پناه و حصة من در زمين زندگان هستي.نزد تو اي خد .6
 به نالة من توجه كن زيرا كه بسيار ذليلم، من را از جفا كنندگانم برهان زيرا كه از من زورآورترند .7
  ايرا از زندان درآور تا نام تو را حمد گويم، عادالن گرداگرد من خواهند آمد زيرا كه به من احسان نمودهجان من  .8
  

 صد و چهل و سوم مزمور
 اوند دعاي من را بشنو و به نالة من گوش بده، در امانت و عدالت خويش من را اجابت فرما.مزمور داويد، اي خد .1
 اي نيست كه به حضور تو عادل شمرده شودو بندة خود محاكمه نفرما زيرا زنده .2
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زيرا كه دشمن بر جان من جفا كرده حيات من را به زمين كوبيده است، و من را در ظلمت ساكن گردانيده مثل آناني  .3
 كه مدتي مرده باشند

 پس روح من در من مدهوش شده و دلم در اندرونم پريشان گرديده است .4
 كنماعمال تو تفكر نموده، در كارهاي دست تو تأمل ميآورم، در همة ايام قديم را به ياد مي .5
 كنم، جان من مثل زمين خشك تشنة تو است سالههاي خود را به سوي تو دراز ميدست .6
اوند به زودي من را اجابت فرما زيرا كه روح من كاهيده شده است، روي خود را از من مپوشان مبادا مثل فرو .اي خد .7

 روندگان به گور بشوم
ان رحمت خود را به من ارزاني فرما زيرا كه بر تو توكل دارم، طريقي كه بر آن بروم من را بياموز زيرا نزد تو بامداد .8

 افرازمجان خود را بر مي
 اماوند من را از دشمنانم برهان، زيرا كه نزد تو پناه برده.اي خد .9

 اده مهربان تو من را در زمين هموار هدايت بنمايداي من تو هستي، ار.من را تعليم ده تا ارادة تو را به جا آورم زيرا خد .10
 اوند من را احيا ساز، به خاطر عدالت خويش جان من را از تنگي برهان.به خاطر نام خود اي خد .11
  و به خاطر رحمت خود دشمنانم را منقطع ساز، و همة مخالفان جان من را هالك كن زيرا كه من بندة تو هستم .12
  

 صد و چهل و چهارم مزمور
هاي من را به حرب هاي من را به جنگ و انگشتاوند كه صخرة من است متبارك باد، كه دست.مور داويد،خدمز .1

 تعليم داد
رحمت من اوست و ملجاي من و قلعة بلند من و رهانندة من، و سپر من و آنكه بر او توكل دارم، كه قوم من را در زير  .2

 دارداطاعت من مي
 بشناسي، و پسر انسان كه او را به حساب بياوري اوند آدمي چيست كه او را.اي خد .3
 گذردايست كه ميانسان مثل نفسي است، و روزهايش مثل سايه .4
 ها را لمس كن تا دود شوندهاي خود را خم ساخته نزول اجالل فرما، و كوهاوند آسمان.اي خد .5
 م نماها را منهزها را پراكنده ساز، تيرهاي خود را بفرست و آنبرق را بتابان آن .6
 هاي بسيار خالصي ده، يعني از دست بيگانگاندست خود را از اعلي بفرست، و من را رهانيده از آب .7
 گويد، و دست راست ايشان دست دروغ استكه دهان ايشان به باطل سخن مي .8
 سرايم، با بربط ذات ده تار تو را ترنم خواهم نمودا تو را با سرودي تازه مي.اي خد .9

 رهانيبخشي، و بندة خود داويد را از شمشير مهلك ميات ميكه پادشاهان را نج .10
گويد، و دست راست ايشان دست من را از دست بيگانگان برهان و خالصي ده، كه دهان ايشان به باطل سخن مي .11

 دروغ است
 ه مثال قصر هاي زاويه تراشيده شده بها باشند، و دختران ما مثل سنگتا پسران ما در جواني خود نمو كرده مثل نهال .12
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 هاي ما هزارها و كرورها در صحراهاي ما بزايندو انبارهاي ما پر شده به انواع نعمت ريزان شوند، و گله .13
  هاي ما نباشداي در كوچهو گاوان ما باربردار شوند، و هيچ رخنه و خروج و ناله .14
  

 صد و چهل و پنجم مزمور
 اي ايشان است.اوند خد.ال آن قوم كه خدخوشا به حال قومي كه نصيب ايشان اين است، خوشا به ح .1
 گويم تا به ابدخوانم، و نام تو را متبارك مياي من اي پادشاه تو را متعال مي.تسبيح داويد، اي خد .2
 گويم تا به ابدخوانم، و نام تو را حمد ميتمامي روز تو را متبارك مي .3
 وان كردنهايت بزرگوار، و عظمت او را كتمان نتاوند عظيم است و بي.خد .4
 خوانند، و كارهاي عظيم تو را بيان خواهند نمودنسل به نسل اعمال تو را تسبيح مي .5
 در مجد جليل كبريايي تو، و در كارهاي عجيب تو تفكر خواهم نمود .6
 در اهميت كارهاي مهيب تو سخن خواهند گفت، و من عظمت تو را بيان خواهم نمود .7
 كرد، و عدالت تو را خواهند سراييد و يادآوري كثرت احسان تو را حكايت خواهند .8
 اوند كريم و رحيم است، و ديرغضب و كثيراالحسان.خد .9

 مخلوقات است هاي او بر همةاوند براي همگان نيكو است، و رحمت.خد .10
 كنندگويند، و توانايي تو را حكايت مياوند جميع مخلوقات تو تورا حمد مي.اي خد .11
 يم دهند، و كبريايي مجيد ملكوت او راآدم تعلتا كارهاي عظيم او را به بني .12
 آدم تعليم دهند، و كبريايي مجيد ملكوت او راتا كارهاي عظيم او را به بني .13
 هاملكوت تو ملكوتيست تا جميع افالك، و سلطنت تو باقي تا تمام دوره .14
 خيزاندشدگان را بر ميكند، و خماوند جميع افتادگان را تأييد مي.خد .15
 دهيباشد، و تو طعام ايشان را در موسمش ميتو ميچشمان همگان منتظر  .16
 نماييگشايي، و آرزوي همة زندگان را برآورده ميدست خويش را باز مي .17
 هاي خود، و رحيم در كل اعمال خويشاوند عادل است در جميع طريق.خد .18
 ندخوانخوانند، به آناني كه او را به راستي مياوند نزديك است به آناني كه او را مي.خد .19
 دهدآورد، و تضرع ايشان را شنيده ايشان را نجات ميآرزوي ترسندگان خود را به جا مي .20
  شريران را هالك خواهد ساخت دارد، و همةاوند همة محبان خود را نگاه مي.خد .21
  
  

 صد و چهل و ششم مزمور
 ا به ابدبشر نام قدوس او را متبارك بخوانند ت اوند را خواهد گفت، و همة.دهان من تسبيح خد .1
 اوند را تسبيح بخوان.هللوياه اي جان من خد .2
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 اي خود را خواهم سراييد.اوند را حمد خواهم گفت، مادامي كه وجود دارم خد.تا زنده هستم خد .3
 بر قدرتمندان توكل مكنيد، و نه بر اين آدم كه نزد او ياري نيست .4
 شودز فكرهايش نابود ميگردد، و در همان روميرود و او به خاك خود برروح او بيرون مي .5
 باشداي وي مي.اوند خد.اي يعقوب مددكار اوست، كه اميد او بر خد.خوشا به حال آن كه خد .6
 هاست، كه راستي را نگاه دارد تا به ابدكه آسمان و زمين را آفريد، و دريا و آنچه را كه در آن .7
 سازدد اسيران را آزاد مياون.بخشد، خدكند، و گرسنگان را نان ميكه مظلومان را دادرسي مي .8
 دارداوند عادالن را دوست مي.افرازد، خدشدگان را برمياوند خم.كند، خداوند چشمان كوران را باز مي.خد .9

 سازدنمايد، ليكن طريق شريران را كج ميزنان را پايدار ميكند، و يتيمان و بيوهاوند غريبان را محافظت مي.خد .10
  اي تو اي صيون نسالً بعد نسل هللوياه.به ابد، خداوند سلطنت خواهد كرد تا .خد .11
  

 تممزمور صد و چهل و هف
 پسند و تسبيح خواندن شايسته استاي ما را سراييدن نيكوست، و دل.هللوياه زيرا خد .1
 نمايداسرائيل را جمع مي) بني(كند، و پراكندگان اوند اورشليم را بنا مي.خد .2
 بنددي ايشان را ميهادهد، و جراحتدالن را شفا ميشكسته .3
 خواندها را به نام ميشمارد، و جميع آنعدد ستارگان را مي .4
 اوند ما بزرگ است و قوت او عظيم، و حكمت وي اليتناهي.خد .5
 اندازدافرازد، شريران را به زمين مياوند مسكينان را برمي.خد .6
 اي ما را با بربط سرود بخوانيد.اوند را با حمد بسراييد، خد.خد .7
 روياندها مينمايد، و گياه را بر كوهپوشاند، و باران را براي زمين مهيا ميها را با ابرها ميانكه آسم .8
 خوانندهاي غراب را كه او را ميدهد، و بچهكه بهايم را آذوقه مي .9

 هاي انسان مايل نيستدر قوت اسب رغبت ندارد، و به ساق .10
 كه به رحمت وي اميدوارند اوند از ترسندگان وي است، و از آناني.رضامندي خد .11
 اي خود را حمد بگو.اوند را تسبيح بخوان، اي صيون خد.اي اورشليم خد .12
 هايت را مستحكم كرده، و فرزندان تو را در اندوهت مبارك فرموده استزيرا كه پشت بندهاي دروازه .13
 گردانددهد، و تو را از چربي گندم سير ميكه حدود تو را سالمتي مي .14
 تر پيش خواهد رفتا بر زمين فرستاده است، و قول او به زودي هرچه تمامكه كالم خود ر .15
 پاشدباراند، و ژاله را مثل خاكستر ميكه برف را مثل پشم مي .16
 اندازد، و كيست كه پيش سرماي او تواند ايستادها ميكه تگرگ خود را در قلعه .17
 شودها جاري ميزاند پس آبوگدازد، باد خويش را ميها را ميفرستد و آنكالم خود را مي .18
 اسرائيل) بني(هاي خويش را به كالم خود را به يعقوب بيان كرده، و فرايض و داوري .19
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  اند هللوياههاي او ندانستهبا هيچ امتي چنين نكرده است، و داوري .20
  

 صد و چهل و هشتم مزمور
 يح بخوانيدعليين او را تسباوند را از آسمان تسبيح بخوانيد، در اعلي.هللوياه خد .1
 اي همة فرشتگانش او را تسبيح بخوانيد، اي همة لشكرهاي او، او را تسبيح بخوانيد .2
 اي آفتاب و ماه او را تسبيح بخوانيد، اي همة ستارگان نور او را تسبيح بخوانيد .3
 هاييدهايي كه فوق آسماناالفالك او را تسبيح بخوانند، و اي آباي فلك .4
 يد، زيرا كه او امر فرمود پس آفريده شدنداوند را تسبيح بخوان.نام خد .5
 ها را پايدار نمود تا به ابد، و قانوني قرار داد كه از آن در نگذرندو آن .6
 هااوند را از زمين تسبيح بخوانيد، اي نهنگان و جميع لجه.خد .7
 آوريدجا مياي آتش و تگرگ و برف و مه، و باد تند كه فرمان او را به .8
 دار و همة سروهاي آزادا، و درختان ميوههها و تمام تلاي كوه .9

 اي وحوش و جميع بهايم، و حشرات و مرغان بالدار .10
 ها، و سروران و همة داوران جهاناي پادشاهان زمين و جميع امت .11
 اي جوانان و دوشيزگان نيز، و پيران و اطفال .12
 زمين و آسمان اوند را تسبيح بخوانند، زيرا نام او تنها متعال است، و جالل او فوق.نام خد .13
اسرائيل كه قوم مقرب او و او شاخي براي قوم خود برافراشته است، تا فخر باشد براي همة مقدسان او، يعني براي بني .14

  باشند هللوياهمي
  

 صد و چهل و نهم مزمور
 اوند را با سرود تازه بسراييد، و تسبيح او را در جماعت مقدسان.هللوياه خد .1
 خود شادي كنند، و پسران صيون در پادشاه خويش وجد نمايند اسرائيل در آفرينندة) بني( .2
 نام او را با رقص تسبيح بخوانند، با بربط و عود او را بسرايند .3
 سازداوند از قوم خويش رضامندي دارد، مسكينان را به نجات خرسند مي.زيرا خد .4
 مقدسان از جالل فخر بنمايند، و بر بسترهاي خود ترنم بكنند .5
 ا در دهان ايشان باشد، و شمشير دودمه در دست ايشان.ستايش بلند خد .6
 ها بر طوايف بنمايندها انتقام بكشند، و تأديبتا از امت .7
 و پادشاهانِ ايشان را به زنجيرها ببندند، و سروران ايشان را به پابندهاي آهنين .8
  او هللوياهو داوري را كه مكتوب است بر ايشان اجرا دارند، اين كرامت است براي همة مقدسان  .9
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 صد و پنجاهم مزمور
 ا را در قدس او تسبيح بخوانيد، در فلك قوت او او را تسبيح بخوانيد.هللوياه خد .1
 سبب كارهاي عظيم او تسبيح بخوانيد، او را به حسب كثرت عظمتش تسبيح بخوانيداو را به .2
 او را به آواز شوفار تسبيح بخوانيد، او را با بربط و عود تسبيح بخوانيد .3
 اوتار و ني تسبيح بخوانيداو را با دف و رقص تسبيح بخوانيد، او را با ذوات .4
 صدا تسبيح بخوانيدهاي خوشهاي بلند آواز تسبيح بخوانيد، او را با سنجاو را با سنج .5
 اوند را تسبيح بخواند، هللوياه.هر كه روح دارد خد .6


