سفر نشيد \لناشيد
الصحاح \لول
1نشيد \لناشيد \لذي لسليمان2 :ليقب,لني بقبلت فمه
لن حب..ك أطي..ب م..ن \لخم..ر3 .لرائح..ة أدهان..ك \لطي,ب..ة.
\س..مك ده .ن Aمه..راق Aل..ذلك أحبت..ك \لع..ذارى4 .اج..ذبني
وراءك فنجري .أدخلني \لملك إلى حج..اله .نبته..ج ونف..رح
بك .ن..ذكر حب..ك أكث..ر م..ن \لخم..ر .ب..الحق ,يحبNون..ك5 .أن..ا
سوداء وجميل.ة Aي..ا بن..ات أورش..ليم كخي..ام قي..دار كش..قق
سليمان6 .ل تنظرن إلي لكوني سوداء لن \لش..مس ق..د
لوحتني .بنو أم,ي غضبوا علي .جعلوني ناطورة \لك..روم.
أما كرمي فلم أنطره7 .أخبرني يا م.ن تحب..Nه نفس.ي أي.ن
ترعى أين تربض عند \لظهيرة .لم..اذا أن..ا أك..ون كمقنع .ةc
عن..د قطع..ان أص..حابك؟ 8إن ل..م تعرف..ي أيته..ا \لجميل..ة
بين \لن,ساء فاخرجي على آثار \لغنم و\رعي جداءك عن..د
مس..اكن \لرNع..اة9 .لق..د ش..بهتك ي..ا حبيبت..ي بف..رس cف..ي
مركب..ات فرع..ون10 .م..ا أجم..ل خ..ديك بس..موط cوعنق..ك
بقلئد! 11نصنع لك سلس..ل م..ن ذه.ب cم..ع جم..ان cم..ن

فضة12 .cما دام \لملك في مجلسه أفاح ن..ارديني رائحت..ه.
13صرة \لمر ,حبيبي لي .بين ثديي يبيت14 .طاق..ة فاغي .ةc
حبيبي لي في ك..روم عي..ن ج..دي15 .cه..ا أن..ت جميل.ة Aي..ا
حبيبتي ها أنت جميلة .Aعيناك حمامتان16 .ها أنت جمي..لA
يا حبيبي وحلو Aوسريرنا أخضر17 .جوائز بيتنا أرز Aوروافدنا
سرو.A

الصحاح \لثاني
1أنا نرجس ش.ارون سوس.نة \لودي.ة2 .كالسوس..نة
بي..ن \لش..وك ك..ذلك حبيبت..ي بي..ن \لبن..ات3 .كالتNف..اح بي..ن
شجر \لوعر كذلك حبيبي بين \لبني..ن .تح..ت ظل..,ه \ش..تهيت
أن أجلس وثمرته حلوة Aلحلقي4 .أدخلني إلى بيت \لخم..ر
وعلم...ه ف..وقي محب...ة5 .Aأس..ندوني ب...أقراص \لزبي..ب.
أنعشوني بالتNفاح فإن,ي مريضة Aحبzا6 .شماله تحت رأس..ي
ويمين..ه تع..انقني7 .أحل,فك..ن ي..ا بن..ات أورش..ليم بالظ,ب..اء
وبأيائل \لحقول أل تيق,ظن ول تنب,هن \لحبيب حت..ى يش..اء!
8صوت حبيبي .هوذا آت cطافرا على \لجب..ال ق..افزا عل..ى
\لت,لل9 .حبيبي هو شبيه Aبالظبي أو بغف..ر \لي..ائل .ه..وذا
و\ق .ف Aوراء حائطن..ا يتطل..ع م..ن \لك..وى يوص..وص م..ن
\لشبابيك10 .أجاب حبيبي وقال لي» :قومي يا حبيبتي ي..ا
جميلتي وتع..الي11 .لن \لش..,تاء ق..د مض..ى و\لمط..ر م..ر
وزال12 .الزNهور ظه..رت ف..ي \لرض .بل..غ أوان \لقض..ب
وصوت \ليمامة سمع في أرضنا13 .الت,ين..ة أخرج..ت فجه..ا
وقعال \لكروم تفيح رائحتها .قومي يا حبيبتي ي..ا جميلت..ي
وتعالي14 .ي.ا حم..امتي ف.ي مح..اجئ \لص..خر ف..ي س..تر
\لمعاق..ل .أرين..ي وجه..ك .أس..معيني ص..وتك لن ص..وتك

لطي .ف Aووجه..ك جمي .ل15 .«Aخ..ذوا لن..ا \لثع..الب \لثع..الب
\لص...,غار \لمفس...دة \لك...روم لن كرومن...ا ق...د أقعل...ت.
16حبيبي لي وأنا له \لراع..ي بي..ن \لسوس..ن17 .إل..ى أن
يفيح \لنهار وتنهزم \لظ,لل \رجع وأشبه ي..ا حبيب.ي \لظب..ي
أو غفر \ليائل على \لجبال \لمشعبة.

الصحاح \لثالث
1في \لليل عل..ى فراش..ي طلب..ت م..ن تحب..Nه نفس..ي
طلبته فما وجدته2 .إن,ي أقوم وأط..وف ف..ي \لمدين..ة ف..ي
\لسواق وفي \لشوارع أطلب من تحبNه نفسي .طلبته فما
وجدته3 .وجدني \لح..رس \لط..ائف ف..ي \لمدين..ة فقل..ت:
»أرأيتم من تحبNه نفسي؟« 4فما ج..اوزتهم إل قليل  ‰حت..ى
وجدت من تحبNه نفسي فأمسكته ولم أرخه حت..ى أدخلت..ه
بي..ت أم..,ي وحج..رة م..ن حبل..ت ب..ي5 .أحل,فك..ن ي..ا بن..ات
أورش..ليم بالظ,ب..اء وبأي..ائل \لحق..ل أل تيق,ظ..ن ول تنب,ه..ن
\لحبيب حتى يشاء6 .من هذه \لطالعة من \لبر,ية كأعمدةc
م..ن دخ..ان cمعط..رة ‰ب..المر ,و\للNب..ان وبك .ل ,أذرة \لت..اجر؟
7ه..وذا تخ..ت س..ليمان ح..وله س .تNون جب..ارا م..ن جب..ابرة
إسرائيل8 .كلNهم قابضون سيوفا ومتعل,م..ون \لح..رب .ك .لN
رجل cسيفه على فخذه من هول \لليل9 .المل..ك س..ليمان
عمل لنفسه تختا من خشب لبنان10 .عمل أعمدته فض..ة‰
وروافده ذهبا ومقعده أرجوان..ا ووس..طه مرص..وفا محب.ة‰
من بنات أورشليم11 .اخرجن ي..ا بن..ات ص..هيون و\نظ..رن
\لملك سليمان بالتاج \لذي توجته به أمNه ف..ي ي..وم عرس..ه
وفي يوم فرح قلبه.

الصحاح \لرابع
1ها أنت جميلة Aي..ا حبيبت..ي ه..ا أن..ت جميل.ة !Aعين..اك
حمامتان من تح..ت نقاب..ك .ش..عرك كقطي..ع مع.ز cراب.ضc
على جبل جلعاد2 .أسنانك كقطيع \لج..زائز \لص..ادرة م..ن
\لغس..ل \لل..واتي ك .ل Nو\ح..دة cمتئم Aولي..س فيه..ن عقي .م.A
3شفتاك كسلكة cمن \لقرم..ز .وفم..ك حل .و .Aخ .دNك كفلق..ة
رمانة cتحت نقاب.ك4 .عنق.ك كب.رج داود \لمبن.ي ,للس.لحة.
أل..ف مج .ن• عل..,ق علي..ه كلNه..ا أت..راس \لجب..ابرة5 .ث..دياك
كخشفتي ظبية cتوأمين يرعي..ان بي..ن \لسوس..ن6 .إل..ى أن
يفيح \لنهار وتنه..زم \لظ,لل أذه..ب إل.ى جب.ل \لم.ر ,وإل.ى
تل\ ,للNبان7 .كلNك جميل Aيا حبيبتي ليس فيك عيبة8 .Aهلم,ي
معي من لبنان يا عروس مع..ي م..ن لبن..ان! \نظ..ري م..ن
رأس أمانة من رأس شنير وحرم..ون م..ن خ..دور \لس..ود
من جبال \لنNمور9 .قد سبيت قلبي يا أختي \لع..روس .ق..د
سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلدة cو\حدة cمن عنقك10 .ما
أحسن حبك يا أخت..ي \لع..روس! ك..م محبت..ك أطي..ب م..ن
\لخم..ر وك..م رائح..ة أدهان..ك أطي..ب م..ن ك .ل\ ,لطي..اب!
11شفتاك يا عروس تقطران شهدا .تح..ت لس..انك عس.لA
ولبن Aورائحة ثيابك كرائحة لبنان12 .أختي \لع..روس جن .ةA

مغلقة Aعين Aمقفل.ة Aينب..وع Aمخت..وم13 .Aأغراس..ك ف..ردوس
رمان cمع أثمار cنفيسة cفاغية cوناردين14 .cناردين cوكرك..م.c
قصب \لذريرة وقرفة cمع كل ,عود \للNبان .مر Žوعود Aمع كل,
أنفس \لطياب15 .ينبوع جنات cبئر مياه cحية cوس..يول Aم..ن
لبن..ان16 .اس..تيقظي ي..ا ري..ح \لش..مال وتع..الي ي..ا ري..ح
\لجنوب! هب,ي على جنتي فتقطر أطيابها .ليأت حبيبي إلى
جنته ويأكل ثمره \لنفيس.

الصحاح \لخامس
1قد دخلت جنتي يا أختي \لعروس .قطفت مر,ي مع
طيبي .أكلت شهدي مع عسلي .شربت خم..ري م..ع لبن..ي.
كلوا أيNها \لصحاب\ .ش..ربوا و\س..كروا أيNه..ا \لحب..اء2 .أن..ا
نائمة Aوقلبي مستيقظ .Aصوت حبيبي قارعا» :افتحي لي يا
أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لن رأسي \متل من
\لطل ,وقصصي من ندى \لليل«3 .قد خلعت ثوبي فكي..ف
ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكي.ف أوس.,خهما؟ 4حبيب.ي م.د
يده من \لكوة فأنت عليه أحشائي5 .قمت لفت..ح لحبيب..ي
وي.داي تقط.ران م.رzا وأص.ابعي م.ر Žق.اطر Aعل.ى مقب.ض
\لقفل6 .فتحت لحبيبي لكن حبيب.ي تح.ول وعب.ر .نفس.ي
خرجت عندما أدبر .طلبته فما وجدته .دعوته فما أجابني.
7وج..دني \لح..رس \لط..ائف ف..ي \لمدين..ة .ض..ربوني.
جرحوني .حفظة \لسوار رفعوا إزاري عن,ي8 .أحل,فكن يا
بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرن..ه ب..أن,ي مريض.ةA
حبzا9 .ما حبيبك من حبيب cأيته..ا \لجميل..ة بي..ن \لن,س..اء! م..ا
حبيبك م.ن حبي.ب cحت.ى تحل,فين.ا هك.ذا! 10حبيب.ي أبي.ض
وأحمر .معلم Aبين رب..وة11 .cرأس..ه ذه .ب Aإبري .ز .Aقصص..ه
مسترسلة Aحالكة Aكالغراب12 .عيناه كالحمام على مجاري

\لمياه مغسولتان باللبن جالستان ف..ي وقبيهم..ا13 .خ..داه
كخميل..ة \لط,ي..ب وأتلم ري..احين ذكي..ة .cش..فتاه سوس..نA
تقطران مرzا مائعا14 .يداه حلقتان م..ن ذه.ب cمرص..عتان
بالزبرج..د .بطن..ه ع..اج Aأبي..ض مغل..ف Aبالي..اقوت \لزرق.
15س.اقاه عم.ودا رخ.ام cمؤسس.تان عل.ى قاع.دتين م.ن
إبريز .cطلعته كلبن..ان .فت..‰ى ك..الرز16 .حلق..ه حلوة Aوكل..Nه
مشتهيات .Aهذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم.

الصحاح \لسادس
1أين ذهب حبيبك أيته..ا \لجميل..ة بي..ن \لن,س..اء؟ أي..ن
توجه حبيبك فنطلبه معك؟ 2حبيب..ي ن..زل إل..ى جنت..ه إل..ى
خمائل \لط,يب ليرعى في \لجنات ويجمع \لسوس..ن3 .أن..ا
لحبيبي وحبيبي لي\ .لراعي بين \لسوسن4 .أنت جميلة Aيا
حبيبتي كترصة حس..نة Aكأورش..ليم مرهب.ة Aكجي.ش cبألوي.ة.c
5حو,لي عن,ي عينيك فإنهما ق..د غلبت..اني .ش..عرك كقطي..ع
\لمعز \لرابض في جلعاد6 .أسنانك كقطيع نع..اج cص..ادرةc
من \لغسل \للواتي كل Nو\ح..دة cمتئم Aولي..س فيه..ا عقي .م.A
7كفلق..ة رمان .ة cخ.دNك تح..ت نقاب..ك8 .ه..ن س .تNون ملك .ة‰
وثمانون سر,ية ‰وعذارى بل عدد9 .cواح..دة Aه..ي حم..امتي
كاملتي\ .لوحيدة لم,ه..ا ه..ي .عقيل..ة و\ل..دتها ه..ي .رأته..ا
\لبنات فطوبنها\ .لملكات و\لسراري Nفمدحنها10 .من هي
\لمشرفة مثل \لصباح جميل .ة Aك..القمر ط..اهرة Aكالش..مس
مرهبة Aكجيش cبألويةc؟ 11نزلت إلى جنة \لجوز لنظر إلى
خضر \لوادي ولنظر :هل أقعل \لكرم؟ هل نور \لرNمان؟
12فلم أشعر إل وقد جعلتن..ي نفس..ي بي..ن مركب..ات ق..وم
شريف13 .cارجعي \رجعي يا شولم,يث\ .رجع..ي \رجع..ي
فننظر إليك .ماذا ترون في شولم,يث مثل رقص صفين؟

الصحاح \لسابع
1ما أجم..ل رجلي..ك ب..النعلين ي..ا بن..ت \لكري..م! دوائر
فخذيك مث..ل \لحل .ي ,ص..نعة ي..دي ص..ناع2 .cس..رتك ك..أسA
م..دورة Aل يعوزه..ا ش..راب Aمم..زوج .Aبطن..ك ص..برة حنط .ةc
مس..يجة Aبالسوس..ن3 .ث..دياك كخش..فتين ت..وأمي ظبي..ة.c
4عنقك كبرج cمن عاج .cعين..اك ك..البرك ف..ي حش..بون عن..د
باب ب.ث ,رب,ي..م .أنف..ك كب..رج لبن..ان \لن..اظر تج..اه دمش..ق.
5رأسك عليك مثل \لكرمل وشعر رأس..ك ك..أرجوان .cمل.كA
قد أسر بالخص..ل6 .م..ا أجمل..ك وم..ا أحلك أيته..ا \لحبيب..ة
باللذات! 7قامتك ه..ذه ش..بيهة Aبالنخل..ة وث..دياك بالعناقي..د.
8قلت» :إن,ي أصعد إلى \لنخلة وأمسك بعذوقها« .وتكون
ث..دياك كعناقي..د \لك..رم ورائح..ة أنف..ك كالتNف..اح 9وحنك..ك
كأجود \لخمر .لحبيبي \لسائغة \لمرقرق..ة \لس..ائحة عل..ى
شفاه \لنائمين10 .أنا لحبيبي وإلي \ش..تياقه11 .تع..ال ي..ا
حبيبي لنخرج إلى \لحق..ل ولنب..ت ف..ي \لق..رى12 .لنبك..,رن
إلى \لكروم لننظر هل أزهر \لكرم؟ هل تفت..ح \لقع..ال؟
هل نور \لرNمان؟ هنال..ك أعطي..ك حب..,ي13 .اللNف..اح يف..وح
رائح .ة ‰وعن..د أبوابن..ا ك .ل\ Nلنف..ائس م..ن جدي..دة cوقديم .ةc
ذخرتها لك يا حبيبي.

الصحاح \لثامن
1ليتك كأخ cلي \لراضع ثديي أم,ي فأجدك في \لخارج
وأقب,لك ول يخزونني2 .وأقودك وأدخل بك بيت أم,ي وهي
تعل,مني فأسقيك من \لخمر \لممزوجة من سلف رماني.
3شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني4 .أحل,فك..ن ي..ا بن..ات
أورشليم أل تيق,ظن ول تنب,هن \لحبي..ب حت..ى يش..اء5 .م..ن
ه..ذه \لطالع..ة م..ن \لبر,ي..ة مس..تندة ‰عل..ى حبيبه..ا؟ تح..ت
شجرة \لتNفاح شوقتك هناك خطبت لك أمNك هناك خطبت
ل..ك و\ل..دتك6 .اجعلن..ي كخ..اتم cعل..ى قلب..ك كخ..اتم cعل..ى
س..اعدك .لن \لمحب..ة قوي..ة Aك..الموت\ .لغي..رة قاس..يةA
كالهاوي..ة .لهيبه..ا لهي..ب ن..ار لظ..ى \ل..رب7 .,مي..اه Aكثي..رة Aل
تستطيع أن تطفئ \لمحبة و\لسNيول ل تغمرها .إن أعطى
\لنسان كل ثروة بيته ب..دل \لمحب..ة تحتق..ر \حتق..ارا8 .لن..ا
أخت Aصغيرة Aليس لها ثديان .فماذا نصنع لختنا ف..ي ي..ومc
تخطب؟ 9إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة .cوإن تك..ن
بابا فنحص.رها ب.ألواح أرز10 .cأن.ا س.ور Aوث.دياي كبرجي.ن.
حينئذ cكنت في عيني..ه كواج..دة cس..لمة11 .‰ك..ان لس..ليمان
كرم Aفي بعل هامون .دفع \لكرم إلى ن..واطير ك .ل Nو\ح .دc
يؤد,ي عن ثمره ألفا من \لفضة12 .كرمي \ل..ذي ل..ي ه..و

أمامي\ .للف لك يا سليمان ومئتان لنواطير \لثمر13 .أيتها
\لجالس...ة ف...ي \لجن...ات \لص...حاب يس...معون ص...وتك
فأسمعيني14 .اه..رب ي.ا حبيب.ي وك.ن ك.الظبي أو كغف.ر
\ليائل على جبال \لطياب.

