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 عودة للجدول مقدمة سفر نشيد األناشيد

 
 (.4:23مل1الملك الذي وضع أناشيد كثيرة )كاتب السفر هو سليمان  -1
أي أفضممل نشمميد يفضممليبا يممأل امما.  ايناشمميد. كممما نيممول اا ممل اياا يممل أي  نشيييد األناشيييد سممما السمم ر -2

 أيظم اياا يل، وياد العايد أي أحير العايد وكما نيول ملك الملوك ورب ايرااب وسماء السموات.
ود ييرأونما فم  اليموم الثمامأل ممأل الحب مال اعيمد ال  مذ. فهمو  ذاح نشميد الحمب الميمدم م المذي أنيمذ م كاأل اليهم -3

مأل فريوأل اخروف ال  ذ، الذي  و ناوة يأل المسيذ الذي خل نا مأل الشي األ ومأل الموت وحررنا ودخل 
لألاديمم . فبكمموأل  ممذ   انمما  لمما ح المما أي سممماء السممموات. فال  ممذ كمماأل رمممواح لل ممليب. واليمموم الثممامأل يشممير

 البساح   شارة لبسايحنا ف  السماء.
  ذا الس ر سيم وني  رائع  ب رب اها الن س المن لي  مأل ياودي  العالم مبحررة مع مسيحها. -4
يمثممل مممأل يسمملك احكممم  فييمممع شممهوابا فسييفر األملييال فمم  ية.مم  سممليماأل مممع ام خممةل أسمم ار .  التييدر ن ممد  -5

وفيما بحبيمر المن س سيفر الجامةية  ظ و اياي". و ذ  الحكم  بيود مااشمرة  لما ال سدي . " أل أحان  أحد يح
و نما بسممو المن س فموم المنظمورات  النشييد  ذا العالم وبحساا ن اي  واذلك بدخل دائرة حب المسيذ ف   ذا 

ذ مربا ممم  اكلمممم  ام مبيملممم  فممم  ايممممور السمممماوي . فسمممليماأل  ذ بةممممس ممممع العمممالم و مممد  اا مممل اياا يمممل  وا 
بةمممس مممع السممماويات و ممد ا نشمميد ايناشمميد. وسممليماأل يعلممأل فمم  سمم ر ال امعمم  أأل المعرفمم  لممم بشمماع الممن س 
ولكنا  نا و د ما يشاع الن س بماماح أل و و الحب. ف  س ر ال امع  كاأل ياحث ويبحدث يأل ما  و بحت 

فالمعرفمم  ل ْبِشممامِع مثممل الحممب، الشمممس فو ممد الكممل امما ةح و نمما  رب ممع للسمممويات أي لممما فمموم الشمممس. حيمماح 
فالمحا  ل بسي  أاداح. ونةحظ أأل الشي األ السا.  كاأل مأل ربام  الكماروايم المملموئيأل أيينماح أي معرفم ، ولمم 

  .يسي  أحد مأل السيرافيم الملبهاوأل حااح نارياح 
الثةثميأل سمن  حبما   و س ر الاالغيأل أو الناض يأل روحياح، وكاأل اليهود يمنعوأل .راءبا لمأل  م أ.مل ممأل سمأل -6

 ل بشو  أفكار م ال سدي  معان  الس ر.  و س ر الاالغيأل  يمانياح.
  ذا الس ر ادوأل ب سير ين ام يليا .ول الخ   الحاش  "كيف أفهم  أل لم يرشدن  أحد"  -7
 مأل وا.ع ية.  الحب ف   ذا الس ر ن هم لماذا بسما ياادة ايوثاأل ونا روح . -8
يأل حايمب وحايابما أو يمريس ويروسما. و مذا يشمير للحمب اميأل المسميذ والمن س  ذا الس ر ييدم ية.م  حمب ام -9

+ 211:كممو:+ 4:23الاشمري ، أو الكنيسمم  ككمل. والكبمماب الميمدس أشممار لهممذ  العة.م  فمم  يمدة مواضممع )أف
( وكممما ::2:+1321+ مممت13-:221+ خممر2:-:132+  ممو::32+  ش:2:ر + ::122+ رؤ2:1:رؤ

(. فالمسيذ  بخذنا لا يروساح. وممأل و مب ن سما للمسميذ 1124العريس )يو.ال المعمداأل مأل لا العروس فهو 
 كعروس سيبرنم ا هم اكلمات  ذا النشيد.
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ن د ف   ذا الس ر حواراح ايأل العريس ويروسا. فالعريس يعلأل حاا، ون د  ياحث يأل يروسما اماذلح كمل  -11
مممأل يممل يديمما ون ممد  سمابراح يليهمما. أممما  همد  لبيالمما يريسماح لهمما، معلنمماح  مالما االهمم  مادحماح  مالهمما مممع أنما 

العممروس ف مم  فبممرات ضممع ها ل بيالمما، ثممم ين ممبذ .لاهمما فبنا يمما ومممرة أخممرك بعابامما ومممرة ثالثمم  بشممكو ن سممها 
)ميدممم  بوامم ( وأخيممراح فمم  همممرة فرحهمما وبلممذذ ا احامما ن ممد ا ل بنسمما  خوبهمما، لممذلك س ممم    ممذا السمم ر .ممدس 

.م  اميأل المن س واميأل ام. ون مد ا انمب العمروس ويريسمها شخ ميات أخمرك مثمل العمذارك وانمات أ.داس العة
أورشليم و ؤلء يشيروا لشعب ام )اليهود ف  العهد اليمديم( و نماك ايخمت ال مغيرة للعمروس )ايممم المذيأل لمم 

 ات أيضاح كالبال 2يعرفوا ام اعد( و ناك أ د.اء العريس )المةئك  والسمائييأل(. ون هم  ذ  الشخ ي
 2 يمثلأل مأل لم يبذوم محا  المسيذ اعد و أل مديوات للبذوم.بنات أورشليم

 2  أل مأل بذو.أل محا  المسيذ ومألأل م اايحهأل ويباح.     الةذارى
 2    بمثل هير المؤمنيأل أ ةح.األخت الصغيرة
 2 يمثلوأل السمائييأل الذيأل ي رحوأل اخا ئ واحد يبوب.أصدقاء الةريس

 ممم خممدام يرشممدوأل الممن س يممأل مممأل  ممو المسمميذ وفمما  الثالممث ممحا  اافمما الطييا ف فييم المدينيية  الحييرس 
 م أدوات فا يمد ام ي ضمحوأل المن س فبعمود للمسميذ.  ذأل ن همم أنهمم يمومماح أدوات فما  امسخال حا  اا

 يد ام لب حيذ مسار الن س لبعود للمسيذ  ذا ضلت سواء االويظ أو االبيديب.
سمما سمةم فهمو رممو للمسميذ ملمك السمةم. ون مد أنما أ لمم اسمما يلما  سمليماأل ومعنما العريس  نا  مو  -11

 يروسا )الكنيس  أو الن س الاشري ( فيسما ا شولميث )مؤنث سةم(.
مس ل  ارموو هولي  ولكنها بحمل معاأٍل سمائي  أكثر يمياح لمما يحملما ظا ر ما،  السفر هو أنشودة حب، -12

والبيد مين ف يم السيفر (. 1323لكأل  ذا لمأل  ارت لا الحمواس مدرام  )يمبومأل ي همها يبرنم اها روحياح، و 
فهناك أو اف للعروس يسمبحيل بو يههما لعمروس يلما المسمبوك ال سمدي ونيخمذ اعم  ايمثلم  يلما رمزيًا 
 ذلك2
 ممل ب لممب يممروس وب بخممر امميأل العممذارك يحامموأل يريسممها، اينممما كممل يممروس بريممد أأل بسممبيثر احممب   -أ 

 (.421يريسها لوحد ا )
ولن ر  أنها ب بخر اهذا، أأل العذارك يحاوأل يريسها، و   .د أخذبا منهأل، لكأل أليس مأل الع يب  -ب 

 (،  ل    بريد ايخريات معها.321أأل بيول "  ذان  وراءك فن ري" )
"ينيممك  (:2  3( وأسممنانك كي يممع  وائممو )21  3"شممعرك كي يممع مممايو )  ممل ييممول يممريس لعروسمما -ج 

( أو "أن مممك كامممرج لانممماأل" :32( أو "أنمممت مر اممم  ك ممميش ايلويممم " )323كامممرج داود المانممم  لألسممملح " )
(.  مممذا الكمممةم ل ييمممال لعمممروس يلممما المسمممبوك ال سمممدي، امممل ييمممال للكنيسممم  البممم  أر امممت أممممم 322)

 وأر ات  اليس.

 (:2  1شخص آخر ) ل ب لب يروس مأل يريسها أأل ييالها  -د 

 ( .211  1 ل  ناك يدة ر ال يحاوأل العروس ويريسها ييال  ذا ) -ه 
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  ، وأحيانما أخمرك ب لمب ممنهأل أأل ل و  ماحاابها يمدخلأل يلما يريسمها ليو.ظم مأل ل ب لب يروس  -و 
 ( .22  :يو.ظو  )

ن مد أأل ام فم  الكبماب الميمدس يسمبخدم أسملوب الاشمر فم  لماذا استخدم الوحي اإلل ي هيذا األسيلوب   -13
يول أأل ام يغضب  يةناح يأل و.وينا بحمت البعامل والكةم، فكما نيول ييأل ام ويد ام ويرش ام. وكما ن

العدل االه ،  كذا ليعار الوح  االه  يأل ية.  الحب الروح  والسمري اميأل ام والمن س الاشمري  اسمبخدم 
 ن س ايسلوب الذي نبعامل اا ف  حيابنا الاشري .

و ام الذي أخر هم مأل  م ييولوأل أأل العروس    شعب اليهود، وأأل العريس  كيف يفسر الي ود هذا السفر  
!أر  م ر، و م يروأل أأل  بحاد الشعب مع ام سيكمل االمسيذ، الذي ماوالوا ينبظرونا!



(اإلصحاح األول)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
5 

 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
 " َنِشيُد اأَلْنَشاِد الَِّذي ِلُسَلْيَماَن 1 " -( 1آية )

 
 "ِلُيَقبِّْلِني ِبُقْباَلِت َفِمِه، أَلنَّ ُحبََّك َأْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر  2 " -( 2آية )

 ألن= العروس  نا    الب  ببكلم، و م  الكنيسم  أو المن س الاشمري  الناضم   روحيماح والبم   خبامرت حمب المسميذ
و   اآلأل ب لب أأل ببلذذ امحا  اآلب،؟    اعد أأل بذو.ت حب الاأل الذي ابضمذ يلما ال مليب  ..حبك أطيب

وبيولها ا يغ  الم هول، فه  بكلم يريسها المسميذ المذي = ليقبلنيبريد أأل ببذوم حب اآلب، لذلك ب لب .ائل  
وحيد الذي األ الذي أيلأل محا  اآلب "فاااأل  و ال( واا:-421فأ و ال ريم لكل ن س لك  ببذوم حب اآلب )

نيارنما ايالم  ايب لةامأل الضمال اعمد ر ويما، فكميأل المن س = ليقبلني". و.ول الن س را   و ف  حضأل اآلب  و خ  
 قيبالت فميهب لب البيكد مأل الغ راأل ويودة المحا  االهي  ولحظ أنها ل بشاع مأل .ال  واحدة ال ب لب الكثير= 

 ممذ  يممأل المسمميذ، والخمممر بشممير = حبييك أطيييب ميين الخمييراحامما ايامموي وايحضممانا اياويمم .  فهمم  بريممد أأل ب ممر 
م يلمما د  كممل ممما  ممو أرضمم  لبهمميم فمم  حممب ام وحممد . وحممب المسمميذ .ْمم الل ممر ، وحممب المسمميذ يسممكر الممن س فبنسمم

 مو حمب حب الن س للمسميذ  (.142:4(. لذلك كاأل الخمر ييدم مع الذاائذ )ل3-12:4ال ليب كسر فر  ) ش
 يروس لعريسها.

 
 "ِلرَاِ َحِة َأْدَهاِنَك الطَّيَِّبِة  اْسُمَك ُدْهٌن ُمْ رَاٌق، ِلذِلَك َأَحبَّْتَك اْلَةَذاَرى  3 " -( 3آية )

اسمك لذلك أحابك العذارك.   ما نشبما منك  و الحب والاذل وال اي  حبا ال ليب= لرا حة أدهانك الطيبة
سم يدل (. وااshemenود أل   Shemسم  (. فاالعاري  )122اظ كما ف  ) ا نا بةيب  مال  اايل = دهنٌ 

يلا  احاا فحينما نذكر اسم يهوذا نذكر الخيان  وحينما نذكر اسم يسوع نذكر محابا الب  فاحت رائحبها ف  
ام العالم كلا، فنحأل اذكر السم نذكر أيمال الشخص، ويمل المسيذ لا رائح  أذكا مأل كل رائح ، نذكر  أم

الناس فيذكروا محابا في رحوا "محاوب  و اسمك يا رب فهو  ول النهار بةوب " فالمسيذ سكب كمال حاا يلا 
 .. + 1421+ 121+ ل 122:ال ليب، سكب ن سا ف احت رائح   ايبا واشبمها أاو  كرائح  ي رة )بك

 كي  كانت لآلب ولنا.و (. فرائح  يمل المسيذ ال:132كو:
مممأل ويممت وي ممور و ممو مممأل أفضممل البنعمممات فمم  أيممام سممليماأل، وكمماأل د ممأل المسممح  يسممكب  أممما الممد أل فهممو خلممي 

(. والويممت رمممو للممرو  اليممدس، والع ممور برمممو للمسمميذ ذو 144يلمما رأس رئمميس الكهنمم  فينممول يلمما لحيبمما )مممو
الرائحممم  الذكيممم . وحممميأل حمممل المممرو  اليمممدس يلممما المسممميذ رأس الكنيسممم  يممموم يمممماد  كممماأل  مممذا لحسممماب العمممروس 

لكنيس ( لب و  منها رائح  المسيذ، فلحي   روأل رئيس الكهن  بشير لشمعب المسميذ، كنيسمبا الم بمعم  فم  حمب )ا
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(. والمسيذ ممسو  13،  :1321األ )يو( ونةحظ أأل يمل الرو  اليدس  و أأل يشهد لإل:132كو:+  323)رو
أي منسمكب = دهن م يراق(. 223:ل اآلب لخة نا لي ير رئيس كهن  ييدم ذايح  ن سا ينا )أعا  االد أل مأل .م 
والممرو  اليممدس يع مم  امعرفمم  المسمميذ  ،(. ونةحممظ أأل الممد أل مشمماع ويمممنذ ال لممد ر وامم 1:،  :22:ا ممي  )يممؤ

أي الن موس المكرسم  للمسميذ ول بحمب العمالم، ول بايمع ن سمها لمحام  هريام ، فمما أأل .مدم = والةيذارىفرحاح وشاعاح. 
رك ام مماايحهأل. و كمممذا .مممال امممولس الرسمممول "خ امممبكم ي.مممدم يمممذراء" دممما يلممما ال مممليب حبممما  ن مممذات لممما العمممذا

 ممداء  نسممكب الممرو  يلمما فاعممد ال  اسييمك دهيين م ييراق(. وفممداء المسمميذ كمماأل سمماب  نسممكاب الممرو .= 211:كممو:)
سممما أي شخ مما فبحامما وبشمماع امما وب ممر  امما فهممو د ممأل   يهمما محامم  للمسمميذ ويع يهمما فممر  .. يعرفهمما يعالكنيسمم  ل
 مهرام.

 
 ِمَن اْلَخْمِر  ُاْجُذْبِني َورَاَءَك َفَنْجِرَي  َأْدَخَلِني اْلَمِلُك ِإَلم ِحَجاِلِه  َنْبَتِ ُج َوَنْفَرُح ِبَك  َنْذُكُر ُحبََّك َأْكَلرَ 4 " -( 4آية )

 " ِباْلَحقِّ ُيِحبُّوَنَك 

ف   ألساب أأل الناس يرو حيأل ي ذب المسيذ ن ساح ببحول لكاروة ب ذب آخريأل لا )السامري  / وكا..( وال= فنجري
 ذ  الن س  مالها اساب المسيذ الذي فيها فين ذاوأل كلهم للمسيذ. وي ري الكل وراء . والعمروس سميلت المسميذ 

حيماح " سميلوا بع موا" وح الما أي ايمت العمرس الممويأل = أدخلني الملك إلم حجالهوالسب اا  كانت سريع   إجذبني
لعة.مم  المخممدع السممري  امميأل المسمميذ والممن س الاشممري . فمممأل أراد أأل ي ممل  االثيمماب وايسممرة والسممبائر، و ممذا يشممير 
 .نبت ج ونفرح بك  نذكر حبكفليدخل  لا مخديا، وماذا ي د  ناك؟ 

 
 "َأَنا َسْوَداُء َوَجِميَلٌة َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَم، َكِخَياِم ِقيَداَر، َكُشَقِق ُسَلْيَماَن  5 " -( 5آية )

لمهمما واضمم هاد ا فظنمموا أنهمما مبروكمم ، اممل رأوا أفهممأل رأيممأل ب اراهمما و = لبنييات أورشييليم نمما  الكنيسمم  بو مما حممديثها
أنييا سييوداء فيهمما  نشمميام.. وانممات أورشممليم يمممثلأل كممل مممأل لممم يبممذوم  مممال العشممرة مممع المسمميذ و مم  بيممول لهممم 

= كخييام قييداراكلها    سوداء ا ايعبها يننا كلنا مولوديأل االخ ي ، و   سوداء اساب ب اراهما ومشم= وجميلة
أي سمبائر . مور  كشقق سليمانمأل الخارج. ولكنها  ميل   سمعيل وكانت خيامهم لونها أسودو.يدار كاأل  اناح ا

سليماأل الملون ، و مذ  بظهمر ممأل المداخل "فكمل م مد اانم   مهيوأل ممأل داخمل" سمر  مالهما المداخل  و مود المسميذ 
يمث يسمكأل ام ممع شمعاا كسمر  ممال لهمم. و م  اهمذا بمرد يلما  بمماع حفيها. وشيم سليماأل     شارة لخيم  اا

لم". وكينهما بنمادي ممع أانات أورشليم اليائةت "لماذا نيب  للمسيذ اينما الحياة معا كلها و مايا و.يمود وب مارب و 
-:22+ 11-223كممو:داود "ذو.مموا وانظممروا ممما أ يممب الممرب" الممرب الممذي يع مم  فمم  الممداخل فممر  وم ممد ويممواء )

ن س بمذكر سمواد ا فببضمع وبمذكر  مالهما فمة ب مغر ن سمها ن مد  نما اابمواأل. و كمذا بضمع الكنيسم  فم  (. وال12
ميدم  كل  مةة،  مةة الشمكر والموممور الخمسموأل ف م   مةة الشمكر نمذكر يممل المسميذ ونشمكر  ينما أي انما 

يذ ااكيأل يلا سموادنا يرانما  مو  مالح وف  المومور الخمسيأل نذكر سواد خ ايانا والع يب أنا  أل و. نا أمام المس
 (.:32ف   مال و اذاي . حول  ين  يينيك فينهما .د هلابان  )نش
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يُبوا َعَلييَّ  َجَةلُيوِني َنيا6 " -( 6آية ) ِِ ََ َحْتِني  َبُنو ُأمِّيي  ُطوَرَة اَل َتْنُظْرَن ِإَليَّ ِلَكْوِني َسْوَداَء، أَلنَّ الشَّْمَس َقْد َلوَّ

 " ْرِمي َفَلْم َأْنُطْرُه اْلُكُروِم  َأمَّا كَ 
أي الب مارب البم  كالشممس  فالشمس قد لوحتنيأي ل بحكمأل احسب المظا ر. = ال تنظرن إليَّ لكوني سوداء
[  و شئ و.ب ، فاعد أأل نابعد مأل بحت الشمس ) ذا العالم( :[  ذا خار ياح في . ]1حولت لون  للسواد، ولكأل ]

وأل اشمربنا اي مل  فم   سمدنا المم مد، فهنماك ن مير مثلما يننما سمنرا  كمما سينبه   ذا اللوأل ايسود ويعود لنا ل
حيأل .امت الكنيس  المسيحي  كماأل أول ممأل  ا مهما واضم هد ا  مم اليهمود. واعمد  مذا = بنو أمي( 24:يو1 و )

رة نييياطو .مممام يلممما الكنيسممم  كثيمممر ممممأل الهرا يممم  المممذي أذا.و ممما ممممرارة اانيسمممام والخ ممموم . ليمممد  عمممل ام الكنيسممم  
 أي حارس  للكروم كلها فلم بحرس حبا كرمها وانشيت.= الكروم

  ناك مأل يهبم امخدوميا ول يهبم ايأل يريا كرما  و )حيابا الروحي (.ملحوظة للخدام= 
 

َنيا َأُكيوُن َكُمَقنََّةيِة ِعْنيَد َأْخِبْرِني َيا َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي، َأْيَن َتْرَعيم، َأْييَن تُيْرِبُع ِعْنيَد الظَِّ ييَرِة  ِلَمياَذا أَ 7 " -( 7آية )
 " ُقْطَةاِن َأْصَحاِبَك 

حينما بذكرت شدبها وسواد ا و ياج اييداء يليها، احثت يأل الراي ، المسميذ المذي ييود ما للمرايم  الخضمراء. 
  يأيين ترعيفه  بحاا ينا أحاها أولح االرهم مأل سواد ا. و مو اليمادر أأل يشماعها ويعويهما= = يا من تحبه نفسي

ينمدما بشمرم الشممس البم  بلوحهما. ون مد العمروس = عند الظ ييرةو.ت اشبداد الب ارب=   أين تربعويحميها= 
كلمم  مينعم  = وتكون كمقنةة عنيد قطةيان أصيحابكبلوم ن سها أنها ف  اع  ايحياأل ببرك راييها الحيييم    نا

لممذلك ببممر م الكلممم  أيضمماح "بائهمم " أو "مغشمما بعنمم  مممأل بربممدي .نايمماح واالبممال  بكمموأل هيممر .ممادرة يلمما الرؤيمم   يممداح 
يليها" أو ف  الساعيني  "خ ي  " أي بهو ا البعاليم الغريا  لآلخريأل،     ن ذات وراء فكر آخر هير فكر المسميذ 
الواحد، خر ت مأل كنيسبا الواحدة الوحيدة وذ ات وراء . عاأل آخمريأل، و نما ن مد ا بلموم ن سمها يلما ذلمك. وممأل 

 (.::،  :112يو1) قطةان أصحابكيوأل أنهم أ حاب يريسها= يد    ن ذات وراء م
 

َمَساِكِن ِإْن َلْم َتْةِرِفي َأيَُّتَ ا اْلَجِميَلُة َبْيَن النَِّساِء، َفاْخُرِجي َعَلم آلَاِر اْلَغَنِم، َواْرَعْي ِجَداَءِك ِعْنَد 8 " -( 8آية )
 " الرَُّعاِة 

كثيراح ما ند ي  يدم المعرف  لذلك ييول العريس  نا ولماذا البو ماأل = غنمأن لم تةرفي       فاخرجي علم آلار ال
ي اامك اكمل مما  أيبها الن س ويندك ف  كنيسبك ايااء واليديسيأل، ما يليمك سموك أأل بخر م  ممأل ن سمك وذابمك وا 

ممممرة (. ل ببركممموا  يمممماأل اياممماء المسممملم 1-2214 مممو  ديمممد )وموضممم ( وسممميري يلممما أثمممار اليديسممميأل واياممماء )يمممب
سيبكرر و ف العريس لهما اينهما  ميلم  و مذا لمحام  يريسمها لهما، امل لمم = أيت ا الجميلة(. 3،  4يا لليديسيأل )

 يممل المن س البم  يرفمت المسميذ أأل بشمهد أممام= إرعيي جيداءكنسمع  وال السم ر كلمم  بموايا واحمدة للعمروس. 
 للكنيس  وليس للغرااء.= ن الرعاةلمساكايأل يريسها ه ر لها وأحاها. ولكأل بيود م  الجداء = الخ اة
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 "َلَقْد َشبَّْ ُتِك َيا َحِبيَبِتي ِبَفَرِس ِفي َمْرَكَباِت ِفْرَعْوَن  9 " -( 9آية )

(. و م  فم  :2:   خةل  هاد ا ليست وحد ا ضعي   ال    ف  حرب ولكنها .وي  ك رس ييود  مسيحها )رؤ
[ هرم :شبهر فريوأل ا ودة  ياد  ] [ 1ل مركاات فريوأل ]موكب )الكنيس ( ولكنها ماوالت يلا اير  لذلك .ي

فرساأل فريوأل ف  الاحر ايحمر  شارة لموبنا ودفننا مع المسذ ف  المعموديم  لنخمرج منهما فرسماح أامي  ييمود   مو 
 (.1241:[ ال رس مشهور اينا يدخل المعارك اة خوف )أي4وليس فريوأل ]

 
 "ِك ِبُسُموِط، َوُعُنَقِك ِبَقاَلِ َد! َما َأْجَمَل َخدَّيْ 11 " -( 11آية )

فمم ذ  ممارت الممن س مسممكناح للممرو  اليممدس يممنعكس  مممال المسمميذ يلمما و ههمما أي  . ممنف مممأل ال مموا ر= السييموط
كاأل ينيها هليظماح رافضماح = وعنقك بقال دسها المسيذ  ذ  ال وا ر  ذ  علها ملك . لام خديها. وحيأل بغلب الن س يْ 

ذ .المت كافي مما ايمةدة  مم  رو  أأل ينيماد م، واآلأل .ا لمت نيممر ، و مذا  ممو يممل الممرو  اليمدس الممذي ياكمت ويينممع. وا 
يمممل النعممم  لمممأل ياممدأ اال همماد = البغ ممب ، فاعممد أأل كمماأل اانسمماأل يغ ممب ن سمما لي يممع   ممو = و ممذا ال ايمم 

 .ال ينا بذوم حةوة بن يذ الو ي  ليس  اراح  ، احريبا الو ي  الو ي  ،  علبا النعم  ي يع
 

ِة 11 " -( 11آية ) َِّ  " َنْصَنُع َلِك َساَلِسَل ِمْن َذَهِب َمَع ُجَماِن ِمْن ِف
الثممالوث  ممو المممبكلم  نمما. و ممذ  اآليمم  بممدل يلمما رمويمم  السمم ر فممة يو ممد يممدة ر ممال يحامموأل امممرأة واحممدة. = نصيينع

لييمممود  ممم  اللبممموام أي سمممماوي  )ا= ذهيييب ممممألبظهمممر ممممأل الخمممارج كينهممما .يمممود ولكنهممما لل ممممال. فهممم  = والسالسيييل
أ مممراس كمممالب  بعلمممم فممم  سلسمممل  = وجمييياناالو مممايا وال مممةة وال ممموم ..( و.مممد البوممممت العمممروس اهممما االحمممب. 

 (.:21:برمو لكلم  ام. فهذ  الن س لها يمل بنايا وويظ اآلخريأل اكلم  ام )مو والفِةالشوري . 
 

 "َح َناِرِديِني رَاِ َحَتُه  َما َداَم اْلَمِلُك ِفي َمْجِلِسِه َأَفا12 " -( 12آية )

فاحمت رائحبما.  ويملمك يليما،  و ملك ا لياا يلا .لا ، ولما  ار .لا  م لساح ومسكناح لما= الملك في مجلسه
 و أأل بيال الن س أأل ْبسكب يأل المسيذ فبشبرك معا ف   لياا. وبظهر  كناردينوما ي عل رائح  الن س ب و  

 مع يريسها.  الن س كياال  لل ليب دائس  العالم
 

 " ُصرَُّة اْلُمرِّ َحِبيِبي ِلي  َبْيَن َلْدَييَّ َيِبيُت 13 " -( 13آية )
بيين ليديي حبمال ايلم ي ل المسيذ لما رائحم  ي مرة.  يشير لأللم )ا عما المر( ويشير للرائح  الع رة، ف= المر
يوحنا الحايب. ومما المذي يمدفع يلا  دري ا انب .لا  يايت. .لا   و موضع راحبا.  كذا كاأل ي نع = يبيت

 الن س لبحبمل ايلم وال ليب؟ 
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مملمموء ألممماح( وايلممما فاحممت رائحمم  محابمما حمميأل فبحممت  ممذ  ال ممرة يلمما ) صييرة مييرأأل مسمميحها بمميلم وكمماأل  -1
 حاا .لاها ينها شعرت ايأل حاا ْأِيلمأل  أولح. ال ليب، فمأل

يم والعهمممد ال ديمممد( م مممدراح لبعلممميم كمممل النممماس اعمممد أأل  مممار المسممميذ داخمممل المممن س  مممار ثمممديا ا )العهمممد اليمممد -:
 (.:2:لب ذاهم لمسيحها. و   . عاح يولت خ ايا ا مأل ايأل ثدييها ) و

ذ بسممبير  مموربا  ينيهمما يةممم  محابهمما وولئهمما لمما  كانممت العممادة أأل الوو مم  بعلممم  ممورة وو همما الغائممب فمم  -4
 يلا  در ا.

ام.  ذ كمأل يلاسمأل  مرة ممر يلما  مدور أل في مو  منهما  رة المر أيضاح بشير لعمادة ينمد الانمات فم  بلمك اييم -3
 رائح  ي رة.  كذا كل مأل .ال المسيذ و لياا ب و  رائحبا.

 
َيِة َحِبيِبي ِلي ِفي ُكُروِم َعْيِن َجْدِي 14 " -( 14آية ) َِ  " َطاَقُة َفا
  عين جديلناات ف  ناات نور الحناء. ولا و ر رائحبا  يا   داح و.د اشبهر و ود  ذا ا= فاَيةحوم . = طاقة

وماوالت  ذ  العادة للعروس مو ودة فم  م مر واعم  الالمداأل، أأل بيما  العمروس يلما حومم  ممأل و مر الحنماء 
ليل  يرسها فب اغ يد ا الوأل أحمر وي اذ ليد ا رائح  حلوة يوم وفافها. العروس  نما حملمت يةممات ال مليب 

 حمل ال ليب(.)اللوأل ايحمر( ف  يد ا و ارت لها الرائح  الوكي  )
 

 " َها َأْنِت َجِميَلٌة َيا َحِبيَبِتي، َها َأْنِت َجِميَلٌة  َعْيَناِك َحَماَمتَاِن 15 " -( 15آية )
 .[ كحمام  نو  ل بسبريذ خارج ال لك )ال لك رمو الكنيس ( 1]= عيناك حمامتان

ذا كانت يينك اسي   ف سدك كلا يكوأل نيراح" )مت:]  .  (:2::[ اسي   ووديع . "وا 
ل   بنارة االرو  اليدس[ لهما اس4]  يلا المسيذ يلا  يئ  حمام  . ، الذك ح 
اواس   ايسمرار ، وكلمما نضمل  ريينما اعيمدا يمأل المسميذ [ يمل الرو  اليدس معنا أأل يثابنا فا  سد المسيذ 3]

هيا  مالها ي ر  اها =  ، وكل مأل  و فا المسيذ يكوأل فا نظر ام ن س لها المعون او  ااا.ناع يعيدنا االباكيت
  . أنت جميلة

هيا أنييت  ذاح  مذ  المن س .مد بحمررت ممأل الشمهوات ال سمدي  وحملمت السمممات الروحيم  و م اء المن س لمذلك يمديو ا 
 ت ذ  المن س  م  البم  حملمت سممات المسميذ و.المت أأل بشمبرك معما فم   ملياا. ولكمأل ماوالم  جميلة يا حبيبتي

يرا مما ام  ميلمم .. كممما .ممال الشمماير "يمميأل المحممب يممأل كممل ييممب كليلمم ".  لهممذ  الممن س خ ايا مما، ورهممماح يممأل ذلممك
 فالمحب ل يرك سوك ال مال ف  مأل يحاها. "يادي أيوب ر ل كامل".

 
ُر 16 " -( 16آية ) َِ  " َها َأْنَت َجِميٌل َيا َحِبيِبي َوُحْلٌو، َوَسِريُرَنا َأْخ

هييا أنييت يممدس لعينا مما أأل بممرا ؟ ليممد رأت  مممال يريسممها .ممال لهمما العممريس يينمماك حمامبمماأل، فممماذا أي مما الممرو  ال
ليد أدركت أنا  ميل وأنا  مو سمر  مالهما. امل  مو م مدر كمل .موة وكمل .داسم  فينما، ل ي مب أأل ننسمب = جميل
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نبي مم   مذا اادراك الروحم  دخلمت الممن س ممع مسميحها فمم  = سيريرنا أخِير(. 1221ين سمنا أي شمئ  مالذ )يممع
ل سمد المذي فيما بلبيم  المن س ممع ام، ويبحمول ال سمد لمكماأل يسمكأل فيما ام امل يربما   بحاد أيمم. والسرير  و ا

فيما ام،  سمدنا لممم يعمد ملمك لنمما ولمم يعمد مسممكناح للمن س الاشممري  فيم ، امل يسممكأل ام فيما، و نما بظهممر ثممار الممرو  
مما  السممرير أخضممر أي مثمممر. ليممد ديمما اممولس أ سممادنا أنهمما أيضمماء المسمم ( ينهمما :132كممو1يذ )اليممدس لممذلك ْديم

حملت  نعكاساح للوحدة الداخلي  ايأل الكلم  االهم  والمن س. ليمد سمام المسميذ وأخمذ  سمدنا فهمو أخمذ مالنما ليع ينما 
نرك فيا  نحأل نربا  فيا و و يربا  فينا ، مالا، ليد  ار  سدنا  سد ، و ار  سد  سرير لنا،  ذ لنا فيا راح ،

 اي  لآلب يو  ي ياننا ونياوة يوضاح يأل ن اسابنا وهلام  يلما الشمي األ بحادنا معا. ليد أثمر  سد الرب  
و مذ  الحيويم  ل سمدنا  يوضاح يأل  ويمبنا. يموماح الخضرة يةمم  الحيويم  وااثممار يأل المن س م بمعم  ممع ام.

 ( . ومأل  و ح  يثمر .2:1  1 اءت مأل ثاات حياة المسيذ فينا " لا الحياة  ا المسيذ " )فا 
 

 " َجَواِ ُز َبْيِتَنا َأْرٌز، َوَرَواِفُدَنا َسْرٌو 17 " -( 17)آية 

وبشمير اييممدة   روافيدولما يموار  أفييم = = الجيوا زكنيس  المسيذ بشاا  نا االايت. والايت لا أيمدة رأسمي = 
)فم ارا يم  و مذا يممر   ويمل= أرزالرأسي  هالااح للكنيسم  المنب مرة البم   م  اآلأل فم  السمماء، لمذلك فمال وائو ممأل 

سحم ويعيوب أحياء( ورائحبا حلوة و كذا سير أاائنا اليديسيأل. وبشير العوار  ايفيي  للكنيس  الم ا دة يلما ا  و 
و و مشهور ايوبا وأنا ل يهبو االريذ و كذا يناغ  أأل بكوأل كنيس  المسيذ، فه   سرواير  ونةحظ أنها مأل 

راهما لهما فمة يهبمووأل ممع أأل يكموأل الممؤمنيأل واثيميأل فم  حمايم  كنيس  .وي  ل يسب يع أحمد أأل يح مهما، ويناغم  
ض هاد أو بعاليم هريا . ونةحظ أأل الايت مكوأل مأل أيمدة رأسمي  وممأل يموار  أفييم  و كمذا  مليب  أي ريا  

المسيذ، فالمسيذ ا لياا وحد السمائييأل اايرضييأل. و ارت الكنيس  مأل .سميأل، .سم رأسم ، ممبمد رأسمياح و م  
 المنب رة و.سم أفي  ممبد أفيياح ف  كل اير  و   الكنيس  الم ا دة. الكنيس 

 

 ملخص اإلصحاح األول
 

 س ر النشيد  و س ر المحا . 
 ذ  وااامأل ،ويثابنما فيما العمريس لإلبين)المد أل المهمرام( ي مذانا  اليروح القيدس ا محا  ام مثلمث اي.مانيم.  ( أوالً 

 -وخ وات بن يذ  ذا 2 فننعم امحابا = .اةبا . اآلب حضاأليحملنا ي نبحد اا كعروس مع يريسها ،
 يادأ يمل الرو  اليدس معنا اايسرار . .1

  االمعرف  .والمحا  بيبا  .(323محا  ام فا .لوانا )رو الرو  اليدس يسكب. :
ابا ( فنن ذب لا يأل محابا يسهل  كبشافها مأل حي:1321" )يو ييخذ مما لا ويخاركم ي ور لنا اااأل " .4

 و لياا فن د محابا أ يب مأل الخمر.
 .فيحملنا اااأل لحضنا والرو  اليدس يثابنا فا اااأل فنشبام يحضاأل اآلب .3



(اإلصحاح األول)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
11 

"ليقبلنيم فاااأل يسبعلأل اآلب. وحينما نشعر امحا  اآلب نشبام لمحابا الغافرة وأحضمانا فنيمول لإلامأل يمأل اآلب 
( و ممذ   السةسممل  مما ح ممظ الو ممي  يننمما نحممب ام 11محامم  )آيمم  بسالسييلو ممذ  المحامم  برا نمما  بقييبالت فمييه" 

 .....( و ذ  المحا  ل بيب ر يلا محا  ام ال 4213:)يو
(. ال نكبشف فا آخمر اا محا  أأل 3،4لمحا  العريس )آي  تنجذب الةذارىبمبد لمحا  ااخوة فنشبام أأل  لانياً 

(. 12والكنيسم  المنب مرة فما السمماء )ال موائو آيم  ( 12المحا   ا لكل الكنيس ، الكنيس  الم ا دة )الروافمد آيم  
 فها كنيس  واحدة مربا   االمحا ، نحأل ن لا لمأل فا اير  ومأل فا السماء و م يبش عوأل فينا.

والكنيس  بشاا ايباح واحداح يسكأل فيا المسيذ )سريرنا أخضر( فبكوأل الكنيس  مثمرة. ولكأل كيف يسكأل المسيذ فا 
لب سمد )موضموع اا محا  اليمادم( ليمموت المسميذ اهمذا الب سمد وييموم وبسمكأل حيابما فما الكنيس . كاأل لاد ممأل ا

 (.121:الكنيس  "لا الحياة  ا المسيذ" )فا
،  لا المخلصاالمسيذ أنا الرب اا مايأل يينعههم يادأ يمل الرو  اليد س معأما مع هير المؤمنيأل ف -ملحوظة  

 واعد المعمودي  . (24  :1كو1+   22   2:ر االرو  اليدس )  ل أل المسيذ رب أأحد أأل ييول  يسبحيل ينا
أل ينم  اليماأل و ذا مأل مأل ثمار أ ،خرآيمل  االرو  مع ويادأ ، فا المعمد والميروأل يسكأل الرو  اليدس

يادأ يسكب محا  ام ف  نيول أأل الرو  اليدس  واالنسا  لنا  ميعا ،  . (  4:+  ::2  3اليدس ) هل  الرو 
 وحيأل نشعر امحابا ، حييي  نحاا بوداد المعرف وحينما  .  و المسيذ يمأل ناايأل يحك  ل (23  3)رو اوان.ل

(.3 23 ) رو يوداد ف  داخلنا الر اءو  وناادلا حاا احب يادأ الخوف ييل فا داخلنا
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 عودة للجدول اإلصحاح اللاني

 
الشمباء، المذي يشمير  اعمدما ممر   ، ذا اا محا  يحمدثنا يمأل الب سمد. ونحمأل اآلأل أممام يمريس ويروسما فم  اسمباأل

 لارودة العوا ف.  ذأل  و الب سد لينه  ارودة العوا ف الب  سادت ف  العهد اليديم.
 

 " َأَنا َنْرِجُس َشاُروَن، َسْوَسَنُة اأَلْوِدَيِة 1 " -( 1آية )

ريممم امميأل م ممر وسمموريا. وكمماأل شمماروأل  ممو وادي . ممر ضمميم هيممر مممي ول، كمماأل يسممبخدم ك = رجس شيياروننيي
اهممذا النممر س الممبمماو الممذي .ممال ينمما المسمميذ "ول سممليماأل كمماأل يلمماس كواحممدة منهمما" و ممذا النممر س ينمممو  ا  مملمموءح 

مِر. و كمذا  ايعياح، ل أحمد يبعمب فم  ورايبما، فلمم يكمأل أحمد ليبعمب ويمورع فم  واٍد ضميم هيمر ممي  ول و. مر وْمِح م
أو النمر س المملموء  ممالح فهمو أامرع = سوسنة األوديةليكموأل  ،السيد المسيذ الذي أبا لهذا العالم دوأل ورع اشر

د  وس   ذا العالم المملوء خ ي ، فايودي  أماكأل مح رة.  ، مالح مأل ان  الاشر ْو م  و 
 

 " َكذِلَك َحِبيَبِتي َبْيَن اْلَبَناِت  َكالسَّْوَسَنِة َبْيَن الشَّْوكِ 2 " -( 2آية )

فهم  بحممل  موربا. ولكنهما مما والمت فم  = كالسوسنةالمسيذ  و السوسأل، وينعكس  مالا يلينا فب ير حايابا 
لم  مذا العمالم وحمروب الشمي األ ضمد ا والهر يمات البم  بحاراهما، و مموم أوس  العالم ببميلم ممأل شمهوات ال سمد و 

 ( و.د بسي  ف  الخ ي  اساب كل  ذا، والع يب أأل يريسها حمل الشوك ينها.1322لوالحياة وهنا ا ولذابها )
 

ُه ُحْلَوٌة َكالتُّفَّاِح َبْيَن َشَجِر اْلَوْعِر َكذِلَك َحِبيِبي َبْيَن اْلَبِنيَن  َتْحَت ِظلِِّه اْشَتَ ْيُت َأْن َأْجِلَس، َوَلَمَرتُ 3 " -( 3آية )
 "ِلَحْلِقي  

شم ر الموير لما شمكل و اذايم  ولكنما امدوأل ثممر، شم ر المموير = بالتفياح بيين شيجر اليوعرهما الكنيسم  بشماا حايا
يشير لآلله  الكثيرة الب  يعاد ا الناس مثل شهوة الا أل وحب المال وحب الممديذ والكرامم . ولكمأل كمل  مذ  امدوأل 

ذا الممماء يع ممش أممما ثمممر، أممما المسمميذ فهممو وحممد  المشمماع، آلهمم  العممالم ل بممروي ول بشمماع، اممل مممأل يشممرب مممأل  مم
المسيذ فيمد .مدم لنما ن سما سمر شماع. ولحمظ أأل العمريس مشماا االب ما  ولميس شم ر الب ما ، فالمسميذ لمم يع نما أأل 

تحت ظله اشيت يت نيكل مأل ثمر ، ال أي انا ن سا ميكةح ومشرااح ليشاع ن وسنا. لذلك فالب ا   نا  شارة للب سد. 
ل المموت  ذ أكلنما ممأل شم رة الع مياأل )وادي ظمل المموت( واآلأل فم  ف  العهد اليديم  لسمنا بحمت ظم= جلسأأن 

+ 231:+ 1:231+ 13-1231العهممد ال ديممد  لسممنا بحممت ظممل المسمميذ وا ممب الحيمماة  ذ نيكممل مممأل  سممد  ) ش
الثممرة = لمرتيه حليوة لحلقييلم  ذا العالم نبلمذذ االبيممل فيما. أ(. فالمسيذ مشاا ا خرة بحمينا مأل شمس :24:

أي انا لنيكلا، فماذا أي انما العمالم؟! ولحمظ أنهما وسم  الشموك مشمغول  اعريسمها ولميس االشموك.      سد  الذي
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.يممل يممأل ايشممرار أأل حن ممربهم .اممر م بممو ، يخممرج منهمما كلمممات الممموت والهممةك، أممما يممروس المسمميذ فحن ربهمما 
 لا "ايت الخمر" .وحليها ل يو د فيهما  ل كل ما  و حلو. وكلما ببذوم  ذ  الحةوة ب لب الدخول  

لم  ذا العالم ما أحلا أأل يظلل يلينا مسيحنا فنبعوي، ومأل بمذوم  مذ  البعويمات ييمول أ2 ف  وس  ب ارب و تأمل
 ول يعود ي لب بعويات  ذا العالم. و.ولا أ لس  شارة للراح  الكامل ." تحت ظله اشت يت أن أجلس"
 

 "، َوَعَلُمُه َفْوِقي َمَحبٌَّة  َأْدَخَلِني ِإَلم َبْيِت اْلَخْمرِ 4 " -( 4آية )
 و المكاأل الذي ييدم فيا ال عام والشراب للمسافريأل،  و الكنيس  الب  بيدم لنما  سمد المسميذ ودمما = بيت الخمر

ال ممورة  نمما أأل = وعلمييُه فييوقي محبييةكسممر فممر ، المسمميذ أدخلنمم  لعة.مم  كلهمما فممر ، أدخلنمم  ييمممام حممب ام. 
ل ايت ليع يها أأل ببذوم محابا الب  كالخمر ووضع يلمْا فوم  ذا الايت فما  و العريس أخذ يروسبا  لا داخ

  ذا العلم؟ 
 يةم  ملكي  ام لهذ  الن س.     -1
 يةم  حلولا ف  ايبا الملك  )اليلب( فحيثما يو د الملك برفع رايبا. -:
 لم ملك .وي.يةم  حمايبا لهذا المكاأل فة يسب يع أحد أأل يعبدي يلا مكاأل يليا ي -4
حول العلم ب بمع  يوش الملك لبحارب. وام  و رب ال نود. ون س حايابا    أيضاح ن س م ا دة محارام   -3

 (.:122ال    مر ا  ك يش ايلوي  )نش
 

ٌة ُحبًّا 5 " -( 5آية ) َِ ِبيِب  َأْنِةُشوِني ِبالتُّفَّاِح، َفِإنِّي َمِري  "َأْسِنُدوِني ِبَأْقرَاِص الزَّ
وفم  = مريِية حبياً و.ت الن س حب يريسها، ولكنها أدركت الثمأل الاا ظ لما    فيا مأل فمر  فيالمت أنهما ليد بذ

بر م  أخرك " م روح  حااح" فه  حيأل رأت  راحات المحب و دت ن سها وكينهما  رحمت اهمذا الحمب. والع يمب 
وياأل  راحمات الحمب؟!  مذ  ل فهمل الوايمت والب ما  يمدا= اسيندوني بيأقراص الزبييب أنةشيوني بالتفياحأنها ب لب 

كبشمم ت حممب المسمميذ الع يممب  مم   ممرخات  الامم  أأل بعممرف  يمكممأل فهمهمما سمموك رمويمماح. ف ممرخات الممن س البمم  
بحاد اا اايكثر، لذلك    ب لب البناول المويد يأل حاا ويأل شخ ا،    ب لب أأل بدخل ف  الشرك  معا واا

حم . فالوايمب نح مل يلما الخممر منما ويشمير للمدم. والب ما  نبعاش رو  الذي ي بذ يينيها يلا حاياها أكثر كسر 
 (.4يشير لل سد )آي 

 
 " ِشَماُلُه َتْحَت رَْأِسي َوَيِميُنُه ُتَةاِنُقِني  6 " -( 6آية )

 م  يمد النعمم  البم  = ويمينه   يد العناي  االهي  الب  بؤدب وبي ع فينا محا  ايرضيات والومنيمات. = شماله
بعمموي وببرفممم، وبع ينمما أأل نممرك ون ممر  االسممماويات فنشممبام  ليهمما. الشمممال بسمممذ االب رامم  بحبضممأل وسمم  ايلممم ل

)ام سمذ اشمالا أأل يلي  الثةث  فبي  ف  النمار وايمينما أبم   وبسمذ اال ر ، واليميأل بع ب وب ذب للسماويات
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ويعانينما اكلبما يديما، ،  محابماولحظ المنظر أننا فا الب رام  نحمأل فما أحضماأل ام، فمام يحي نما ا وحل وس هم(.
 (.:2  :1و ذ  يةم  حب. فالب را   ا حب مأل ام يولد   "فالذك يحاا الرب يؤداا" )يب 

 
 " تَّم َيَشاَء  حَ ُأَحلُِّفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَم ِبالظَِّباِء َوِبَأَياِ ِل اْلُحُقوِل، َأالَّ ُتَيقِّْظَن َواَل ُتَنبِّْ َن اْلَحِبيبَ 7 " -( 7آية )

فييير األيا يييل( شممماهت العمممروس يريسمممها "1فممم  آيممم  ) ويأل يريسمممها  مممو أثممممأل شمممئ ينمممد ا، ولممما  مممذ  " بيييالظبي َو
 م  ل = ال تييقظن الحبييباميهلا مما ينمد م أي مما لما ن مس ال م ات، أأل  بنيات أورشيليمال  ات، فه  بحلف 

.مول ا مرس " يمد يما رب أأل نكموأل  هنما" و مذ   بريد يحد أأل يي ع  ذ  الشرك  ويحرمها مأل  ذا ال ر .  ذ  مثمل
اآليمم  ل يمكممأل فهمهمما حرفيمماح، أي امميأل يممروس ويريسممها مممأل أ ممل العممالم، فهممل يمممل انممات أورشممليم أي  مماحاات 

وأحيانما ب لمب ألي يو.ظمو  كمما  مو الحمال  العروس أأل يدخلأل للعريس ليو.ظو ، و ل العروس    الب  ب لب  مذا
ي  ويماج يمالم . أاسماب   مذا ال مر  بحيما فم  فمر  ممع المسميذ وب لمب أأل ل ينبهم .  ذا  وت الن س الب   نا

و ممذا  مموت الكنيسمم  بممديو أولد مما أل يمموي أل المسمميذ المسممبريذ فمم  .لممواهم اخ ايمما م.  ممذ  ديمموة الكنيسمم  "ل 
 (.122بحونوا الرو " را ع ب سير آي )

 
 "َلم اْلِجَباِل، َقاِفزًا َعَلم التِّاَلِل  َصْوُت َحِبيِبي  ُهَوَذا آِت َطاِفرًا عَ 8 " -( 8آية )

  ذ  اآلي  ب هم ا رييبيأل، بيولها الن س ف  العهد اليديم، وبيولها اآلأل2 
(  مم  ببعممرف 3،  32:2كانممت الممن س فمم  العهممد اليممديم بحممس أأل حاياهمما .ممادم، اممل  ممو مشممبام للب سممد ) ش -1

ت مثمل سمري  الاشمر فمام يعمرف أنسمب و.مت، ٍت اسمري  )سمري  ام ليسمآيلا  وبا ممأل اعيمد، وبشمعر أنما 
ويعممد كممل شممئ احكمبمما، لممذلك .يممل أأل المسمميذ أبمما فمم  ممملء الوممماأل والمسمميذ .ممال ليوحنمما  مما أنمما أبمم  سممريعاح 

(. ولم ييب  لآلأل، فلم ييب  ملء الوماأل لهمذا( وكيمف بعرفمت المن س فم  العهمد اليميم يلما  موت ::22:)رؤ
الناموات( كمما رأي  امرا يم  مذا = واليتاللالشمريع  = الجبيالالناوات ) يريسها وأنا سييب     شعرت اهذا مأل

 .( 21  3:، ومأل فهم الناوات .ال مع  شعياء الناا " ليبك بشم السموات وبنول " ) ش اليوم وفر 
والتالل اآلأل    العهد ال ديد  والجبالماوالت الن س ف  العهد ال ديد ادراسبها للكباب الميدس برك المسيذ.  -:

 لا ال امال ممأل حيمث يميب  يمون " وببيممل فم  الكبماب الميمدس  العهد اليديم. وببرنم الن س "رفعت يين      
كلم  ام فينكشف لها المسيذ كلم  ام، وأنا يحاها وأيد لها مكاناح، وأنا آٍت لييخمذ ا للم مد، والمن س مشمبا.  

بسمممع  مموت ام يناديهمما. وام فمم  كثيممر مممأل  ليمموم يمميب  يريسممها لييخممذ ا. و ممذ  اآليمم  .ممد بيولهمما الممن س البمم 
ايو.ات يديونا لنسب يب لما كمما ديما  امرا يم ليبمرك أور اوثنيبهما، وكمما ديما لمو  ممأل سمدوم اسماب خ يبهما 
و.اممل أأل يمممدمر ا. ومممماوال  مموت ام فممم  أذأل كمممل منممما أأل "  ممرب لحيابمممك" وابمممرك  ممذا المكممماأل المعثمممر المممذي 

يميب  اممالبوايا كمما حمدث مممع  يليما و مو  ممارب ممأل و ما  يوااممل الملكم ، و.ممد ي  ملك يمأل ام. و مموت ام .مد 
ييب  االبش يع كما أبا لوكا "يا وكا يناغ  أأل أكوأل اليموم فم  ايبمك "و.مد يميب  ااانمذار "فم   مذ  الليلم  بؤخمذ 

 ن سك".
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َواِقٌف َورَاَء َحاِ ِطَنا، َيَتَطلَُّع ِمَن اْلُكَوى، ُيَوْصِوُص  َحِبيِبي ُهَو َشِبيٌه ِبالظَّْبِي َأْو ِبُغْفِر اأَلَياِ ِل  ُهَوَذا9 " -( 9آية )
 " ِمَن الشََّباِبيِك 

هيوذا واقيف وراء الحيا ط  وهيو  اء حاياها حامةح  ايعبنا اانساني  ومخب يماح وراء حائ نما اانسمان  أي ال سمد= 
يو موص أي يعممل = ويوصيوص مين الشيبابيكأي يظهمر ن سما ممأل خمةل شمااايك ضميي . = يتطلع مين الكيوي

ايممدر ممما يحبمممل  مممأل خممةل  سممد  اانسممان  ل وبمما ظهممر م ممدأالسممبر اميممدار يمميأل بنظممر منمما. فهممو خر.مماح فمم  
امل وفما  )ال ايعم  والشمي األ وايممرا  والمموت وكاأل ذلك ممثة فما الب لما وفما سمل انا يلما كمل شمئ اانساأل

. فرأينمما  م ممد  كممما فمم  لغممو كممما فمم   وفمما النهايمم  .ممام  ممو مممأل الممموت،  (الخلممم فهممو خلممم يينمميأل للمولممود أيممما
 يوصييوصفمم  الب لمم  كمماأل المسمميذ  ذاح ( 24:يممو1+ 1:214كممو1مممرآة. ولكممأل فمم  الممد ر اآلبمم  سممنرا  كممما  ممو )

فيير األيا ييليمميأل الظامم  حممادة. = شييبيه بييالظبيويظهممر ل وبمما اميممدار اسممي .  أي اييائممل ال ممغيرة. و ممذ  = َو
سريع . بمرك الحيمات ممأل اعيمد فب مري  ليهما وبدوسمها اي.مدامها، واسماب  مذ  المعركم  بع مش فب مري  ابشبهر اينه

(. وكممل  ممذا يشممير لعمممل السمميد المسمميذ الممذي ب سممد و ممار   ممةح )ه ممر :123فرحمم  لم مماري الميمما  لبشممرب )مممو
س، الممذي يشممرب منمما ل اييائممل( ليممدوس يلمما يممدونا الشممي األ )الحيمم  اليديممم ( ويع ينمما الممماء الحمم  الممرو  اليممد

( اممل  ممو يعممرف كممل شممئ )النظممر اليمموي( اممل  ممو فمماحص 4211يع ممش أاممداح. و ممو ل يحكممم احسممب المظهممر ) ش
اليلمموب والكلمما. اممل أي انمما ن ممس السممل األ، أأل نممدوس يلمما الحيممات والعيممارب، ونممرك السممماويات ونشممبام  ليهمما، 

 ونرك خدايات الخ ي  فنهرب منها.
 

 "ُقوِمي َيا َحِبيَبِتي، َيا َجِميَلِتي َوَتَةاَلْي  »َحِبيِبي َوَقاَل ِلي   َأَجابَ 11 " -( 11آية )
 ممذ  اآليمم  مو همم  لكممل ن ممس اممدأت ببعممرف يلمما المسمميذ، مممأل خممةل الكبمماب الميممدس أو كلممم  ام يموممماح، واممدأ 

 نما ن مد العمريس  المسيذ يو وص لها، لكنها ماوالت مبرددة وخائ   شايرة أنها ضعي   وأأل الخ ي  أ.موك منهما.
هلاممت العممالم" فبعممال   .ممد ي مممئأل يروسمما، امميأل ب سممد  أي ا مما .ياممم  ون ممرة يلمما الخ يمم ،  ممو ياشممر ا "ثيمم  أنمما

 .ر ع   لا  = إوَتَةاَلمْ فاداي  ال ريم الييام  مأل موت الخ ي .  قوميوبذو.  حياة الييام . 
 

م، َواْلَمَطرَ 11 " -( 11آية ) َِ  " َمرَّ َوزَاَل  أَلنَّ الشِّتَاَء َقْد َم
 [ نهاي  العهد اليديم وظهور شمس الار. 1.د يشير ]= الشتاء

 [ شباء خار   أي ب ارب محي   االن س ولكأل أيأل البعويات البا ذكرنا ا فا :]
 (. لماذا لم ببعوك  ذ  الن س أثناء الب ارب؟:آي  )

ذ  الن س ل بمؤمأل اميأل ام  مانع خيمرات، يأل  ذ  الن س كانت بعبر  يلا الب ارب وببذمر يلا ام. ومثل  
الواثيم  فما يريسمها  مانع  (. لكمأل المن س211:و ذا ي يد الن س بعويابها. فادوأل  يماأل ل يمكأل  رضماء ام )يمب

ب ممر  االبعويممات. والبسممليم معنمما  أأل ممما يسمممذ امما ام  ممو  فمما يممد مممأل أحاهمما فيحابمما ، بحيمما حيمماة البسممليمف الخيممرات
 . (222:للخير )رو
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ضم رااات الرذائمل. 4] [ شباء داخل  أي ارودة المشاير "بركت الن س محابها ايولا" نبي   يوا ف الشمهوات وا 
يشممير لألوحممال والووااممع، والممن س = والمطييرونهايمم  الشممباء بشممير انبهمماء هضممب السممماء يلمما اانسمماأل االب سممد. 
يوة للمسيذ للن س ك اك اروداح اعيداح ين ، الب  يرفت المسيذ ما يادت بض رب اكل ريا  بعاليم هريا .    د

 فليد  ئت ي الحك يلا اآلب.
بشممير للملممذات العالميمم  البمما يع يهمما رئمميس  ممذا  اينممما  نممابشممير للممرو  اليممدس  ذا أبممت مممأل ينممد ام.  األمطييار و

 العالم. والبا ب عل الن س بسي  فا  يأل  ذا العالم مابعدة يأل ام.
 

َنا  الزُّهُ 12 " -( 12آية ) ِِ ِب ، َوَصْوُت اْلَيَماَمِة ُسِمَع ِفي َأْر ِْ  "وُر َظَ َرْت ِفي اأَلْرِع  َبَلَغ َأَواُن اْلَق
اير  برمو لل سمد المميخوذ ممأل بمراب اير ، وحميأل بمروي اير  ايم مار المرو  = الزهور ظ رت في األرع

وأوان (. 23::للمظهممر الخممار   )همملاليممدس، بظهممر ثمممار الممرو . و.ممد بشممير الثمممار لل ضممائل الداخليمم  والو ممور 
اليضممب  ممو بيلمميم ايشمم ار البمم  اخضممرت وأثمممرت و ممذا يشممير ل ممليب الب ممارب البمم  بكمممل الممن س. = القِييب

اليمممام  ممائر يحممب الوحممدة والعولمم  ول يحممب الوحممام و مموبا حممويأل. و ممذا يشممير للكنيسمم  البمم  = وصييوت اليماميية
نام كلا= ايبولت العالم )اخ ايا ( ميدم  كراوة للعال و وت بسايحها فيا اكاء البوا  وليس بهليل   ُسِمَع في أِر

 العالم.
 

َ ا، َوُقَةاُل اْلُكُروِم ُتِفيُح رَاِ َحَتَ ا  ُقوِمي َيا َحِبيَبِتي، َيا َجِميَلِتي َوَتَةاَلْي 13 " -( 13آية )  " التِّيَنُة َأْخَرَجْت ِفجَّ
 و و العنب ف  ادايبا.  الح رم= القةال  ارايم ثمار البيأل. = الفج

ثمار ا ومعنا اآلي  فمالن س أو الكنيسم  ام م ء المسميذ وبعرفهما يليما، اعمد أأل كانمت شم رة ميبم   فالكنيس  ادأت 
ادأت بظهر فيها الثمار )الكنيس  ام  ء المسيذ  مارت مثممرة، وكمل ن مس ببعمرف يلما المسميذ ب مير مثممرة(. 

 مممبةء = يييا حمييامتيمممأل يسمممع الو ممي  يحامما ام = يييا حبيبتييي ابركمم  ممموت الخ يمم .= قييوميولحممظ البربيممب. 
 االرو .

 (.:1وأيضاح  نا نرك أ مي  اليضب. فالثمار ظهرت اعد اليضب المذكور فا آي  )
ْخِر، ِفي ِسْتِر اْلَمَةاِقِل، َأِريِني َوْجَ ِك، َأْسِمِةيِني َصْوَتِك،14 " -( 14آية ) أَلنَّ  َيا َحَماَمِتي ِفي َمَحاِجِئ الصَّ

 " َصْوَتِك َلِطيٌف َوَوْجَ ِك َجِميٌل 

فالمسميذ  مخربنا نخبامئ فيما كمما اخب ما موسما فم  نيمرة ال مخرة ليمرك م مد ام. = الصيخرنيمر فم  = المحاجئ
والنيرة بشير ل ناا الم عوأل. وااشارة  نا لنموع ممأل الحممام يخبامئ فم  ال مخور العاليم  ويسمما حممام ال مخور. 

كممم ي ممر  ام = اسييمةيني صييوتكل بممديري لمما الي مما. = أرينييي وج ييكايممماكأل المنحممدرة. سممبر = سييتر المةاقييل
ا ةبنا وبساايحنا. ولحظ  نا أأل ام ييدم ن سا كح أل نلب ئ لا ونحبم  فيا. امحا  السمماويات والر ماء فيهما 

يحممل  مورة = ييلوج يك جم  ستر المةاقل احبا ل نشبه  ايرضيات المنحدرة فه (محاجئ الصخور الةالية)
 المسيذ.



(اإلصحاح الثاني)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
17 

 
َغاَر اْلُمْفِسَدَة اْلُكُروِم، أَلنَّ ُكُروَمَنا َقْد َأْقَةَلْت 15 " -( 15آية )  " ُخُذوا َلَنا اللََّةاِلَب، اللََّةاِلَب الصِّ

بكرار كلم  الثعالب    للبحذير. والثعالمب ال مغار بمدخل ممأل الثيموب ال مغيرة فب سمد = اللةالب اللةالب الصغار
م فمم  ادايمم  نمممو ،  ممذ   مم  الخ ايمما ال ممغيرة البمم  نسمممذ اهمما  ذ نشممعر أنهمما  ممغيرة )كممذب أاممي / أ ممد.اء الكممر 

ظرفممماء لكمممأل كةمهمممم معثمممر.. .. ( فالشمممي األ الخايمممث ييمممدم لنممما الخ ايممما الاسمممي   لييودنممما للخ ايممما الكايمممرة، فيهمممدم 
ش الروحم ، و مذا مما حمدث لهمذ  المن س البم  نبعماالعة.  الحلوة مع ام، والخ ايما ال مغيرة ل بظهمر  ل وسم  اا

امدأت امرايم الثممار بظهمر فيهما، الثعالمب ال مغيرة .مد بكموأل ايفكمار البم   م  الخ موة ايولما البم  بيمود للخ يمم ، 
والثعالب مشهورة االخداع، فما ييدم لهذ  الن س يخديها ايأل  ذ  الخ ي   غيرة ولأل بغضب ام. ولكنها لألسف 

بخسمر سمةمها وفرحهما. اعمد أأل كانمت ثممار المرو  )فمر ..( .مد ظهمرت. ولنمذكر  ب عمل المن س أي= تفسد الكيروم
(، فحمممميأل أحممممرم الثعالممممب كمممماأل مممممأل الممكممممأل أأل يضممممرب 2-1213. مممم  شمشمممموأل حمممميأل أحممممرم الثعالممممب ).مممم 

ب أأل ال لسمم ينييأل )الخ ايمما الكايممرة(. فلنحممذر مممأل الخ ايمما ال ممغيرة وام سمميح ظنا مممأل الكايممرة. لكممأل لممماذا لممم ي لمم
-:1نبرك الخ ايا الكايرة.  اليس يبعامل احكم  شي اني  فهو . عاح  ذا أراد  سميا   نسماأل لما ثممار  الحلموة )آيمات

( لممأل ياممدأ االخ ايمما الكايممرة فهممو . عمماح سيرفضممها، لكنمما ياممدأ االخ ايمما الاسممي   ومممأل ييالهمما ي ممل معمما للكايممرة 13
 رب أارئن "."اله وات مأل يشعر اها ومأل الخ ايا المسببرة يا 

 بعنا ظهر الح رم فيها أك ادأت ااثمار. وأقةلت
 

 "َحِبيِبي ِلي َوَأَنا َلُه  الرَّاِعي َبْيَن السَّْوَسِن  16 " -( 16آية )

َ  ما أحلا أأل بْ = حبيبي ليسب اات سريعاح لديوة يريسها حيأل .ال لها ".وم ".  ن د الن س  نا و.د  م المن س د  م 
( روحيماح. امل أأل المسميذ .مدم  سمد  لعروسما و م  بيمدم لما 322كمو1أل ن سما م.  كمذا ن همم )كلها م، ييمدم اانسما

سمم  فينما أكموأل فم    بممع اثنميأل أو ثةثم  ا  ذا = وأنا ليه الراعيي بيين السوسين(. :121 سد ا ذايح  حي  )رو
 وس هم. ولحظ أأل الكنيس   ارت "سوسأل" مثل يريسها، فه   ارت يلا شاها.

 
ْفَر اأَلَياِ ِل َعَلم17 " -( 17آية ) َُ اْلِجَباِل  ِإَلم َأْن َيِفيَح النََّ اُر َوَتْنَ ِزَم الظِّاَلُل، اْرجْع َوَأْشِبْه َيا َحِبيِبي الظَّْبَي َأْو 

 " اْلُمَشةََّبِة 

ل" لم. وببر م أيضاح " اال اان  اف   ذا العالم، أي ف  حياة الب ارب وايالجبال المشةبة اآلأل نحأل يلا 
   شهوة الن س = إرجع.    نهار الحياة ايادي  = حتم يفيح الن ارفنحأل ما ولنا ل نبمبع اعريسنا االكامل. 

.يأل ييب  المسيذ ف  م يئا الثان  اعد أأل بذو.ت حةوة الييام  ايولا
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 عودة للجدول اإلصحاح اللالث

 
 حدث  نا براٍخ مأل الن س الاشري  فمرت اب را  مؤلم  انسحاب يريسها وحاياها ينها. 

 
 "ِفي اللَّْيِل َعَلم ِفرَاِشي َطَلْبُت َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي  َطَلْبُتُه َفَما َوَجْدُتُه  1 " -( 1آية )

الن س  طلبت (212  :) ت يلا ال اال المشعا أي وس  الب ارب والضييات، وس  الخ ايا والسي ا= في الليل
براٍخ وبواكل أو  يبداد االذات. ومأل ال ايع  ف   ذ  الحال  أنهما ل ب مد .  اأي ف= علم فراش ايريسها. ولكأل 

 )ف  اداي  اانساأل الروحي  يمر الحظات ضعف،  ذا شئ  ايع (.
 

ِفيي اأَلْسيَواِق َوِفيي الشَّيَواِرِأ، َأْطلُيُب َميْن ُتِحبُّيُه َنْفِسيي  َطَلْبتُيُه َفَميا  ِإنِّي َأُقوُم َوَأُطوُف ِفي اْلَمِديَنيِة،2 " -( 2آية )
 "َوَجْدُتُه  

، أو كمما احمث ينما أهسم ينوس فم  كبمب ال ةسم   و مذا اض ي ا ومشماهلا أي وس  العالم= المدينة واألسواق
اء شخ م  وسيكبشمف ممع أهسم ينوس مكاأل هير مناسب للاحث، فمأل أراد أأل يياال حاياا ف   مخديما وفم  ليم

 و ذا كاأل مبو.عاح.= فما وجدتهأنا أ.رب مما يب ور، فهو ف  داخلا. 
 

 " «َأرََأْيُتْم َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي »َوَجَدِني اْلَحَرُس الطَّاِ ُف ِفي اْلَمِديَنِة، َفُقْلُت  3 " -( 3آية )
يابما الضمال  ليرشمدو ا امدلح ممأل ضميايها. فو مدو ا  مؤلء  مم خمدام المسميذ أرسملهم لحا= وجدني الحرس الطا ف

  أرأيتم من تحبه نفسيوشرحوا لها فسيلبهم ينا 
 

ُه َبْييَت ُأمِّيي َفَما َجاَوْزُتُ ْم ِإالَّ َقِلياًل َحتَّم َوَجْدُت َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي، َفَأْمَسْكُتُه َوَلْم َأْرِخِه، َحتَّيم َأْدَخْلتُي4 " -( 4آية )
 "َمْن َحِبَلْت ِبي   َوُحْجَرةَ 

ولكنما ل يسمب يع األ يمدخل معما. ولمذلك وممع  ويدلما يلما ال ريمم، شر  لهما الخمدام. ولكمأل الخمادم يسمند المخمدوم
   دخلت ف  خاربها الخا   ممع حاياهما داخمل مخمديها = فما أن جاوزت م إال قليالً سؤالها كانت لم ب د  اعد. 

م ببعلمم االخمدام، امل  لامت العممم، يممم الخامرة الشخ مي . ونةحمظ واخبارت  دم ما .الا لهما الخمدام، و م  لم
أي = فأمسيييكت بيييهبممما. ولكنهممما كانمممت ذكيممم   مممداح د     أأل المسممميذ مو مممود دائمممماح .رياممماح ممممأل وسمممائ  النعمممم . واآلأل و  

= حتم أدخلتيه بييت أميي. ولم بعد لألسوام لم بعود للبراخ = ولم أرخهسبمرت ف  ية.بها معا داخل هرفبها.  
= حبليت بييايت أمها    الكنيس  فة بو د ية.  شمريي  ممع المسميذ خمارج الكنيسم . فمنحأل نولمد فم  الكنيسم = 

 .لنثات فيا وفيها نيخذ الحل مأل خ ايانا والش اء مأل أمراضنا ونبغذك يلا  سد المسيذ
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 " اْلَحْقِل، َأالَّ ُتَيقِّْظَن َواَل ُتَنبِّْ َن اْلَحِبيَب َحتَّم َيَشاَء ُأَحلُِّفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَم ِبالظَِّباِء َوِبَأَياِ ِل 5 " -( 5آية )
للمممرة الثانيمم  ببكممرر ن مممس اآليمم . فاالبوامم  بسممبعيد المممن س أفراحهمما، وببممذوم العة.مم  الحلممموة مممع يريسممها فمم  حيممماة 

 (.322ي  آالسكوأل وال ةة ف  خ ي ، فة بريد أأل يوي ها شئ أو يشغلها شئ )را ع ب سير 
 

يَِّة َكَأْعِمَدِة ِمْن ُدَخاِن، ُمَةطََّرًة ِباْلُمرِّ َواللَُّباِن َوِبُكلِّ َأِذرَّةِ 6 " -( 6آية )  " التَّاِجِر  َمْن هِذِه الطَّاِلَةُة ِمَن اْلَبرِّ

 ماحت سمماوي ، و مذ  ثممرة ية.بهما ممع المسميذ "المذي ياعد أأل بياالمت المن س ممع الحايمب  لامت مما  مو فموم، ف
منا معا وأ لسنا معا ف  السماويات" و ارت بشبه  أأل بن لم وبكوأل معا فذاك أفضل ف  نظر ما. والعمريس أ.ا

ليشم عها فم ذ  م  اعمد يلما اير   مارت بشمبام للسمماء، امل بحيما حيماة  مين هيذه الطالةيةف  فرحما اهما ييمول 
اح ف رحم  السممائييأل امالن س البائام     فرح  السمائييأل ابوابها، يموم= من هذه الطالةةسماوي . و.د بكوأل ياارة 

الاري  بشير لهذا العالم. و ناك مأل ي عد مأل الاري  فيحيا = طالةة من البرية   برديد ل رح  العريس اها. و   
ف  السماويات مثل  ذ  العروس و نماك ممأل يشمبه  حيماة الخ يم  السمااي  ).مدور اللحمم فم  م مر..( فيمموت فم  

ي يانا وبذمر . ولكأل  ذ  الن س داست العالم اير لهما محبيمرة  يما . وفم   لويهما لمم  الاري  ول ي لع منها اساب
( بحممرم خ ايا مما داخلهمما 3،  323داخلهمما نممار بلبهممب اممرو  ايحممرام ) ش= كأعمييدة ميين دخييانبكممأل ضممعي   اممل 

فالبوام  أضمرمبا،  ئماح فم  داخلهما،فيخرج دخاأل، والنار    نار الرو  اليدس. فالن س الب  باات لم يعمد المرو  م    
ال الرو  أشعل الحب فم   مذ  المن س ف مارت  ملوابها وبسماايحها  العم  كمالاخور، وحينهما .مدمت ن سمها ذايحم  

يلمممذذ المممرب ويبنسمممم اهمممذا رائحممم  الرضممما  شمممهوابها وخ ايا ممما حيممم  وأ ايمممت و مممايا يريسمممها،  مممار دخممماأل حريمممم
 أمام مواكب الملوك. والع ور  نا   2  ( ولحظ أنهم كانوا يحر.وأل الدخاأل المع ر والاخور122:)بك
حبملت المن س ال ملب وايلمم ممع المسميذ، في ماحت رائحم  المسميذ الوكيم . والممر كماأل ممأل ضممأل أك ماأل  = المر

 المسيذ، فهذ  الن س .الت أأل ب لب مع المسيذ وبدفأل معا لبيوم معا.
 ال ايدة  لا فوم أي ال ةة المياول . و ذا يشير لل ةة. ومنا ي نع الاخور. و ذا يشير لل ةة = واللبان

أي ال ضمائل البم  بحل مت اهما المن س البم  بعلممت ال مةة و.المت  مليب المسميذ. وأذرة البما ر  م  = أذرة التاجر
كل اي ناف المع رة مأل يند الع ار  شارة لبنوع ال ضائل )محا ، وداي ، بواضمع، بسمليم .. (. ليمد كماأل ايناما 

 مم حاممات اخمور بوضممع فم  الم مممرة ويشمبم ام رائحممبهم وي مر  وب ممر  اهمم مةئكبمما أممما  أن ونيموس ومممار ر س..
 (.:22:ر + 1421رائح  الخ ي  فبوكم اينوف ) ش

 
 

 الطالةة كأعمدة من دخان    مةطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر
غ ممب يلمما  حممرام الشممهوات را ممع ميدممم  سمم ر  وايمما لب ممد أأل حممرم اليلممب والكاممد .ممد رامم  الشممي األ امعنمما الب

ال سدي  أو الملذات ال سدي  لدك  وايا ووو با سارة الشماايأل والمرا   نما معنما  حرمماأل  الميس ممأل أسملحبا البما 
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فال مموم  ممو و ممد فمما ملممذات  ،  مما الملممذات ال سممدي . و ممذا معنمما أأل  ممذا ال ممنس ل يخممرج  لي اال ممةة وال مموم
 يدنا ضد . الدنيا سة   اليس. وال ةة  ا سة  فا

( 1:211واهمذا ن هممم أأل  مذ  الممن س البمما امدأت امميأل بياالمت مممع يريسممها امدأت  ريممم الملكموت )االبغ ممب( )مممت
 (.:121وحرمت ن سها مأل ملذابها ال سدي . وكاأل  ذا = بيديم ال سد ذايح  حي  )رو

. ويكوأل  ذا طالةة من البرية.  ذا فا الاداي  )كيأل يعرف شخص المسيذ فب ير  ذ  الن س دخانوالذايح  لها 
(. وممع أأل المن س اليدخانالشخص لديا مثةح  ور .ايح  فييوم احر.ها شايراح اينا خسر كل  ذا. ولكمأل  مذا  مو 

بشممعر اممالمرارة لخسمماربها  لي أأل  ممذا المممر )المشمماير البمما نب ممت يممأل البغ ممب( لهمما رائحمم  حلمموة ينممد المسمميذ و 
)والممر لما  عمم ممر لكمأل رائحبما حلموة  مةطيرة بيالمر=  مسميذ باركم  الخ يم يأل  مذ  المن س .مد  خبمارت ال السماء

بخب مما مشمماير المممرارة ويحممل محلهمما رفمم  للخ يمم  ونيمماوة وفممر  رافمم  لمشمماير اللممذة  اللبييان ممداح( واال ممةة = 
 و ذا ما نسميا النعم  وال هاد فال هاد  و البغ ب. أذرة التاجرالخا ئ  = 

 
 "ُت ُسَلْيَماَن َحْوَلُه ِستُّوَن َجبَّارًا ِمْن َجَباِبَرِة ِإْسرَاِ يَل  ُهَوَذا َتخْ 7 " -( 7آية )

. و نمما البخممت  شممارة لل ممليب الممذي نممام ييمما رب الم ممد م مملوااح، فمم  الظمما ر ضممعف BEDببممر م  نمما = تخييت
المسميذ  نب ار يلا يدو  ويدونا الشي األ. ونسمع يعيوب ف  ناوبا يمأل ولكنا كاأل .م  اليوة ف  الحرب، وفيا 

ة" فايسممد  ممو المسمميذ الم مملوب الممذي  ثمما ولكنمما  ثمما فمم  .مموة ينمما ؤ ( ييممول " ثمما ورامم  كيسممد وكلامم1231ك)بمم
يحارب لذلك .يمل ورام . ومعما يروسما اللامؤة البم  .المت ال مليب معما، فمالحرب والمعركم   م  معركم  مسمبمرة. 

ها سر  مالها وسر ن مربها، فهمو يحمارب والن س الب  .الت أأل بدفأل مع المسيذ بشبرك معا ف   لياا، و و في
فمنحأل  اماارة = كسيتون جبياراً فيها خةل رحل   ذا العالم. والمسيذ  معنا ا لياا حولا يملك يلينا ويحارب فينما 

اا،  و يغلب  اليس فينا لحساانا. ولكأل يلينا أأل نحارب ون ا د حبا الدم وحبا نغلمب. ونةحمظ أأل سم ر العمدد 
       3×:1= 2:النسمممماء ول اي  ممممال ول الشمممميوخ اممممل ر ممممال الحممممرب. ور.ممممم  دِ ع ممممعاا لممممم ي  الممممذي أح مممما ام فيمممما شمممم

(. والعهمممد اليمممديم 3( يلممميهم فممم   مممذا العمممالم )4) فهمممم أانممماء الملكممموت المممذيأل يملمممك ام مثلمممث اي.مممانيم 3×4= :1
الم ممان  الممذي يع يمما [ للنعممم ، يمممل المسمميذ ال اممار 1( يشممير ]3بلميممذ( ور.ممم ) :1سمما ( والعهممد ال ديممد ):1)

 3حمممواس +3[ للمسمممئولي  ):شمممعب ام السمممماوي( ] 1222×3= 3222لشمممعاا )مع ممموة الخممممس خاممموات اشمممااع 
أ ممااع( والمعنمما أأل نعمممل فبسممندنا نعممم  المسمميذ )ال همماد والنعممم (.  ذا  ا ممدنا امميأل نمنممع حواسممنا مممأل أأل ببمبممع 

 3وبنيم  الحمواس وبمدراها وبيدسمها. وكمما حولمت النعمم   لذات العالم بنسكب نعم  المسيذ فينما فن مير  اماارة.ما
 خاوات لكل  ذا ال عام المشاع،  كذا بسند النعم   هادنا فن ير  ااارة.

 
وَن ُسُيوًفا َوُمَتَةلُِّموَن اْلَحْرَب  ُكلُّ َرُجل َسْيُفُه َعَلم َفْخِذِه ِمْن َهْوِل اللَّْيِل 8 " -( 8آية ) ُِ  "ُكلُُّ ْم َقاِب
 ول الخ ايا الب  بيب  ف  = هول الليل من     الفخذ( لبسند ضعف ال سد= :ام أي انا أسلح  )اف =سيوفاً 

 .( :1:2الظلم . فحرانا ليست مع لحم ودم.. )أف
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  ذا يمل الرو  اليدس الذي يعلمنا ويذكرنا اكل ما .الا المسيذ. = متةلمون الحرب
 

 "َنْفِسِه َتْختًا ِمْن َخَشِب ُلْبَناَن  اَْلَمِلُك ُسَلْيَماُن َعِمَل لِ 9 " -( 9آية )

( المسيذ ف  .يادبا لشمعاا يلما اير  و مم حولما ك اماارة واآلأل نمرك الموكمب ايامدي. فمالحرب :رأينا ف  آي  )
 مو = المليك سيليمانوال ليب  نا يلا اير ، وكل  ذا سينبه  ام  ء المسيذ ليملمك يلينما فم  م مد أامدي. 

أي مركامم  ملوكيمم ، أي مح مم   CHARIOT نمما كلممم  بخممت مبر ممم  = لنفسييه تختيياً  عمييلالمسمميذ ملممك السممةم 
محمول  يلا ايكباف. فهو هلب وسيغلب. و و اآلأل يملك يلينا، ولكننا ف  السماء سنرا  يلا يرشا وكما كاأل 

كلهمما بملكمما  الةويموأل يحملمموأل بممااوت العهممد .ممديماح يلما أكبممافهم.  كممذا نحممأل نحملمما ملكمماح يلما .لوانمما. اممل الكنيسمم 
ل يعبريا فساد ول يسموس. = خشب لبنانيليها احب فهو أحاها أولح. والكنيس  يرش المسيذ مو وف  اينها مأل 

(. وايرو مسبييم ورائحبا  يا . والخشمب رممو لل مليب المذي اما ملمك المسميذ 423وملك ام يليها ل ينبه  )دا 
ا. ليمد  مار .امول الكنيسم  لل مليب يمرش ام سمر حيابهما يلا كنيسبا. والخشب مأل ثمار اير  و كذا أ سادن

 ايادي  ووحدبها مع المسيذ فيلمها    ألما.
 

ييًة، َوَرَواِفييَدُه َذَهًبييا، َوَمْقَةييَدُه ُأْرُجواًنييا، َوَوَسييَطُه َمْرُصييوًفا َمَحبَّييًة ِمييْن َبَنيياِت 11 " -( 11آييية ) َِّ َعِمييَل َأْعِمَدتَييُه ِف
 " ُأوُرَشِليَم 
( وبشمير أيضماح لل مداء، :21:+ ممو1:23ال ضم   م  كلمم  ام الحيم  )يمب= أعمدته فِيةيرش ام.  موا  ات

ومقةييده الممذ ب يشممير للسممماويات فشممعب الكنيسمم   ممار سممماويا. = وروافييده ذهبيياً الممذي امما بيس ممس  ممذا العممرش. 
ملكما داخلنما اسماب فدائما  فام سيملك ويملمك االمحام ،= ووسطه مرصوفًا محبةاير واأل لاس الملوك. = أرجواناً 

  مرصوفًا محبة، و و أسس فينا ملكاح سماوياح، ويملك االحب وليس االيهر= "  "نحأل نحاا ينا أحانا أولح 
َجْتُه ِبِه ُأمُُّه ِفي يَ 11 " -( 11آية ) ْوِم ُعْرِسِه، ُاْخُرْجَن َيا َبَناِت ِصْ َيْوَن، َواْنُظْرَن اْلَمِلَك ُسَلْيَماَن ِبالتَّاِ  الَِّذي َتوَّ

 " َوِفي َيْوِم َفَرِح َقْلِبِه 

 ذ  ديوة الكنيس  للعالم كلا ليبمبع اذايح  ال ليب فييال أأل يملك المسيذ يليا، و   ديموة لليهمود ليؤمنموا اممأل 
أمما = التا  الذي توجته بيه أميه لاو ، ويروا ما يملو  اا نبي   أحياد م. وماذا .دم الشعب اليهودي للمسيذ= 

شبرا ا ودفع دما يلا     الشعب اليهودي الذي كلل رأس المسيذ ا كليل شوك يوم يرسا يلا كنيسبا فهو  نا 
اخة مها. و مذا المنظمر رأبما فعمةح انمات = ييوم فيرح قلبيهال ليب مهراح لها. ويوم يرسا كماأل  مو يموم ال مليب. 

 أورشليم يوم ال ليب.
 (.Chariotأليس مأل الغريب أأل يذكر أكليل الشوك مع البخت )

 (.Bedألم يكأل مأل المناسب أأل يضاف مع البخت )
.ولكأل نحأل .د ملكنا المسيذ اساب محابا البا ظهرت يلا ال ليب ا كليل الشوك
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

 
ْةِز َها َأْنِت َجِميَلٌة َيا َحِبيَبِتي، َها َأْنِت َجِميَلٌة! َعْيَناِك َحَماَمتَاِن ِمْن َتْحِت َنَقاِبِك  َشْةُرِك َكَقِطيِع مِ 1 " -( 1آية )

 " رَاِبِع َعَلم َجَبِل ِجْلَةاَد  

السممائا و.مد ملكمت العمريس يلما العريس ي ف  مال يروسا البا يادت ل هاد ما وسمارت فما موكمب الن مرة 
( حينممما .الممت   ممذانا وراءك فن ممري فن ممد ا و.ممد 321.لاهمما فمم نعكس يليهمما  مالمما. و.ممد اسممب اب ل لابهمما فمما )
( وكلهمما 323( ومعلممم  اكلممم  ام )423(  وكمماروة )23: ممارت خادممم  لعريسممها ب ممذب لمما ن مموس كثيممرة = مبممئم )

( ويحممذر ا مممأل السمميو  فهمما ماوالممت يلمما ال اممال :132كممو:لوكيمم  )ثمممار ورائحبهمما حلمموة فممنحأل رائحمم  المسمميذ ا
 (.223المشعا  )
الحمممام لمما اب مما  واحممد ي يممر  ليمما و ممذا ممما  علهممم يسممبخدموأل الحمممام الوا ممل فمما نيممل الرسممائل. و ممذا = حمامتييان

حمممام . والSingleness of heartمعنمما أأل الحمممام يشممير للاسمما   فكلممم  اسمما   ببممر م فمما الكبمماب الميممدس 
 معروف ا هاربا فالذكر ل يعرف سوك أنثا . اح أيض

لمكم يينماأل اسمي باأل ل ب لاماأل  لي كمل مما  مو م ول بعرفماأل الشمر، با مراأل  =عيناك حمامتيان مين تحيت نقابيك
المسيذ االرو  اليدس الوديع. ولكأل رؤيبك ليست كامل  فه  مأل بحت نياب ال سد، فالن س الب  يكلمها العمريس 

( ومما بدركما  مذ  :1،  1214كمو1  ال سد يلا اير ، وو ودنا ف  ال سد يمنع ينما رؤيم  ايم ماد )ماوالت ف
الشممعر يشممير لشممعب ام، فالشممعر = شييةركِ المن س يكمموأل كممما بحممت نيمماب. فالعممالم ل يممدرك ممما أدركبمما مممأل أم ماد. 

وحينمما أراد ام أأل يعامر يمأل يلب م االرأس سواء شعر الرأس أو اللحي  والرأس  و المسيذ، وشعاا ملب م اا. 
. (3)حمممو حكممما ضممد أورشممليم ورفضمما لهممما أمممر حو.يممال النامم  أأل يحلممم شمممعر  ويضممراا االسمميف ويحممرم اعضمما

(، فحينممما يبيممدس الشمعب ويكمموأل فمم  محامم  ينسممكب المرو  اليممدس كالممد أل مممأل يلمما الممرأس 144والعكمس فمم  )مممو
 نما اي يمع ممايو، والممايو لونما أسمود يمادة. وكلمما  شعب ام مشماا= كقطيع ماعزالمسيذ يلا شعاا )لحيبا(. 

ارب ع الي يع يلا ال ال يرا  الناظر كينا وحدة واحدة، ل يميمو الواحمدة يمأل ايخمرك. ولموأل الشمعر ايسمود يشمير 
للشممااب والكنيسمم  يب ممدد مثممل النسممر شمماااها.  ل أأل  نمماك بيمممل آخممر فمم  . يممع المممايو فهمم  بسممير م مئنمم  آمنمم  

اخب مممت  ا، رؤوسمممها  لممما اير  باحمممث يمممأل  عامهممما. ل بمممرك منهممما سممموك أ سممماماح امممة رؤوس، فيمممد وراء راييهممم
رؤوسها. و ذا ما ي ب أأل ن علا كشمعب للمسميذ، أأل ل ن كمر فم  الغمد،  ذ لنما ثيم  فم  رايينما أنما يمدار كمل شمئ. 

يمموأل شاخ مم  ل  لمما ولكممأل  ذا ممما حممدث ممما يممويإ الي يممع ف نممك ب ممد الممرؤوس برب ممع كلهمما فمم  الحممال وبنظممر الع
م در الخ ر ال  لا الراي ، بلمبمس ينمد  المرأي والمشمورة والعموأل. ودليمل أأل السم ر مكبموب ا ميغ  رمويم  أنما 

( يشماها اي يمع ممايو بمم  مو شمعر . و مذا : نا يشاا الي يع اشعر المايو ايسود وكينما امة رؤوس، وفم  آيم  )
امريا ،  شمارة يأل رايينما ييودنما للسمماويات فسميربنا  م   و و  ال ياٍل مشهور= رابع علم جبل جلةادالي يع 

 ف  السماويات.
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اِدَرِة ِمَن اْلَغْسِل، اللََّواِتي ُكلُّ َواِحَدِة ُمْتِ ٌم، َوَلْيَس ِفيِ نَّ َعِقي2 " -( 2آية )  "ٌم  َأْسَناُنِك َكَقِطيِع اْلَجزَاِ ِز الصَّ
م كالمرضعات وييدمونا لاناح لحديث  اايمماأل، المذيأل ل يحبملموأل  نا  شارة للخدام الذيأل يمضغوأل ال عا= أسنانك

ف والمم  = جزا ييزأي  ممم خممار وأل مممأل المعموديمم . و ممم مغسممولوأل االبوامم = = الصييادرة ميين الغسييلال عممام الدسممم. 
الشممعر بشممير اوالمم  أيمممال ال سممد. والمعنمما أنمما أويممل يممنهم كممل ممما  لب ممم اهممم مممأل خ ايمما وأوسمماخ العممالم فمم  

( "ل بلمماس ثوامماح مخبل مماح  مموف مممع كبمماأل. فال مموف و ممو شممعر مممايو يشممير للخ يمم  اينممما الكبمماأل ::112)بممث
(. واآلأل نحمأل أممام معممديأل بمائايأل لهمم .مدرة 13،  :132كمو:اياي  يشير للار، فمة شمرك  للنمور ممع الظلمم " )

كل واحدة متي م ولييس في يا أل. يلا أكل ال عام اليوي ويحولونا  لا لاأل فمأل المؤكد سيكوأل لهم أولد ف  اايما
 أي كل واحدة بلد بوأم  شارة لوفرة اياناء. فالسامري  أبت اشعب السامرة للمسيذ.= عقيم

فا اا محا  الثالمث و مدنا العمروس ب مر  اعودبهما لعريسمها اعمد أأل و دبما، و مارت م ا مدة. و نما نمرك يةمم  
(. و مذا مما سميظهر فما  مورة 321وس يذارك لحاياها )المحا  الحيييي  و ا أنها  ارت كاروة وخادم  بيبا ان 

( يمممد  العممريس  نمما  مالهمما كخادممم  ب ممذب 3(،  ذ اعممد أأل يممادت العممروس االبوامم  )  ممحا :2:،2أخممرك فمما )
 الن وس لحساب يريسها، فالخدم  يةم  المحا .

 
 " َكِفْلَقِة ُرمَّاَنِة َتْحَت َنَقاِبِك  َشَفتَاِك َكِسْلَكِة ِمَن اْلِقْرِمِز، َوَفُمِك ُحْلٌو  َخدُّكِ 3 " -( 3آية )

مما دمنما .مد بكلمنما يمأل الكمراوة فيشمير  نما للشم باأل الكاروبماأل امدم المسميذ )اليرممو(. و م  = شفتاك كسلكة القرمز
كسلك ، أي ر.يي  ل ب ر  أحد. فنحأل نكرو االمسيذ دوأل أأل نها م أحداح. امل كلممات العمروس كلهما ر.م  ويذوام  

ل بن مممم امممما ل يليمممم اهممما كعمممروس. وأيضممماح فهابممماأل الشممم باأل ل يمكمممأل أأل يكونممما كاروبممماأل  أل لمممم وي مممف وحمممب، و 
(. ويأل الشمم باأل ميدسممباأل االممدم .يممل أنهممما 2-:32يغبسممة ويبيدسمما اممدم المسمميذ، و ممذا ممما حممدث مممع  شممعياء ) ش

  حالمم  خ ممل مممأل أي  مم  فمم= وخييدُّك كفلقيية رمانيية تحييت نقابييكيخممرج بسمماايذ و مملوات. = وفمييِك حلييوٌ .رمممو. 
حمممرار و ههمما  خ ايا مما، والخممد أو الو مما يظهممر ممما فمم  الممداخل. وخممد ا أحمممر مممأل خ لهمما وحيائهمما واحبشممامها. وا 
يشمماا رمانمم  مي ويمم  )لونهمما أحمممر(. أممما الرمانمم  هيممر المي ويمم  أو هيممر الم لو.مم  يكمموأل لونهمما نحاسممياح، واللمموأل 

ل ممةا  الو مما وال اهمم ، أي يخ ممئ ول يهممبم.  ، وبشممير مماللو.احمم   ذ ل بخ ممل الممن س مممأل خ ايا النحاسمم  يشممير
 (.14233سر خ لها و.داسبها  و ف  م د ا الداخل  )مو= تحت نقابك

 
 "ُعُنُقِك َكُبْرِ  َداُوَد اْلَمْبِنيِّ ِلأَلْسِلَحِة  أَْلُف ِمَجنٍّ ُعلَِّق َعَلْيِه، ُكلَُّ ا َأْترَاُس اْلَجَباِبَرِة  4 " -( 4آية )

بمييمو العمدو حميأل يميب  ممأل اعيمد )فامرج داود  أللمكم ينمم مرب مع اما بسمب يعي=   داود المبنيي لألسيلحةعنقك كبر 
كانوا ينظروأل منا لليبال مأل اعيد ويرا.اوأل منا اييداء(. و   ل بميو اييداء في ، ال لها أسلح  سماوي  فر.م 

(. 3212كمو:شمرير المو هم  للعمروس )   للدفاع ضد ضراات سهام ال والمجن واألتراسيشير للسماويات.  ألف
 ون د العريس  نا مسبمراح ف  شر   مال يروسبا، وسر  مالها  نا أنها يروس م ا دة.
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 " َلْدَياِك َكِخْشَفَتْي َظْبَيِة، َتْوَأَمْيِن َيْرَعَياِن َبْيَن السَّْوَسِن 5 " -( 5آية )
اهمممما برضمممع ايم أولد ممما = والليييديانحمممادة.  أي أولد الظايممم  البممموأم ال مممغار، و مممم لهمممم ييممموأل= خشيييفتي ظبيييية

ال ممغار. والكنيسمم  برضممع أولد مما اكلمممات الكبمماب الميممدس فمم  العهممد ال ديممد والعهممد اليممديم، و ممما بوأممماأل فلهممما 
م ممدر واحممد  ممو الممرو  اليممدس، و ممما مبكممامةأل فالعهممد اليممديم بناممي يممأل العهممد ال ديممد والعهممد ال ديممد شممر  العهممد 

ا  الحادة بشير لما سيكبساا الممؤمأل فهمو سميرك يمدو  ويعمرف  ر.ما وحراما وحيلما، فكلمم  ام اليديم. وييوأل الظ
السوسأل يشير للكنيس  الب  بشماهت اعريسمها، وكلمم  ام برضمع = يرعيان بين السوسنبعرفنا ما لنا مأل أسلح . 

 وبريا السوسأل.
 

َلم َتلِّ ِإَلم َأْن َيِفيَح النََّ اُر َوَتْنَ ِزَم الظِّ 6 " -( 6آية )  اَلُل، َأْذَهُب ِإَلم َجَبِل اْلُمرِّ َواِ 
 " اللَُّباِن 

  المييرسممبعداد ا يأل بباعمما حبمما  لمما ال ممليب=  أمممام مممديذ العممريس لعروسممبا، ن ممد العممروس  نمما بعلممأل لعريسممها 
 .= أي يشرم ايادي  نهار  و  والن ارن ارالإلم أن يفيح    اللبان =  لمها اال ةةأوبسبعيأل يلا 

 
 " ُكلُِّك َجِميٌل َيا َحِبيَبِتي َلْيَس ِفيِك َعْيَبٌة 7 " -( 7آية )

  مال الن س ظهر اساب .اولها ال ليب، واساب حياة ال ةة.
 

ييي َمِةييي ِمييْن ُلْبَنيياَن َيييا َعييُروُس، َمِةييي ِمييْن ُلْبَنيياَن! اْنُظييِري ِمييْن رَْأِس َأَماَنييَة، ِمييْن رَْأِس َشييِنيرَ 8 " -( 8آييية )  َهُلمِّ
 " َوَحْرُموَن، ِمْن ُخُدوِر اأُلُسوِد، ِمْن ِجَباِل النُُّموِر  

لانماأل مكماأل ممأل أ ممل مما يمكمأل،  االما خضمراء فم لا مماذا يشمير = هلمي مةيي مين لبنيان      مةيي مين لبنيان
 .مةي من لبنانلاناأل ولماذا يكرر 

مع  ول يخديك العالم املذابا و مالا يشير لاناأل للعالم ا هراءابا وخدايابا. وكيأل ام ييول لعروسبا  لم   -1
خييدور األسييود وب ييا فهممو كالحيمم  لهمما مظهممر  ممذياب لكنهمما سممام ، اممل  ممذ  ال اممال ال ميلمم  خ ممرة  ممداح. فاهمما 

و ذا يشير للحروب الب  سن د ا ف   ذا العالم مثل الخ ي  الساكن  ف  ال سد وااليس ايسد الوائر = نمور
 وسةحا لذات العالم.

اناأل لحياة البعوي  وال ر  والراحم  فم  امدء الحيماة الروحيم ، ولكمأل ام يعلمأل اميأل  نماك حمروب ي مب .د يشير ل -:
أأل ن باو ا فليست الحياة الروحي  كلهما بعويمات، امل ممأل المؤكمد سمن د أسمود ونممور فم  ال ريمم. و نما ديموة 

 يألب ممر، اممل سممننمو اممسممما، لممذلك لاممد وسنن للخممروج مممع العممريس، فممالحرب الروحيمم   مم  للممرب ولحسممااا وا
أي بنظممر مممأل .ممم   اممل أمانمم  الممذي يعنمم  = أنظييري ميين رأس أمانييةنحممارب وننب ممر. ولكممأل كيممف نحممارب؟ 

م أو ميممدس م ومكممرس لمما. و ممذا  ممو ر  حرممموأل أي محمم= وميين رأس حرمييون يممماأل أي بنظممر اعمميأل اايممماأل. 
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الم لوب مأل كل ن س أأل بحرم ذابها مأل ملذات العالم وشهوات العالم ال بحسب ن سها أنها مكرس  م و   
 مؤمن  أنها سبنب ر يأل يريسها معها. ،ليست للعالم

ل حرموأل ولحمظ = بعنا المنير لنعكاس نور الشمس يلا .مبا الثل ي . ورأس شنير  و أحد .مم  ارأس شنير
 براا  البكريس م مع أأل يكوأل اانساأل منيراح.

 
 "  َقْد َسَبْيِت َقْلِبي َيا ُأْخِتي اْلَةُروُس  َقْد َسَبْيِت َقْلِبي ِبِإْحَدى َعْيَنْيِك، ِبَقاَلَدِة َواِحَدِة ِمْن ُعُنِقكِ 9 " -( 9آية )

وحيأل ببضع العيأل الداخلي  الروحي  وباكم  فم  فكل واحد لا ييناأل، ييأل  سدي  وييأل روحي . = بإحدى عينيك
(. المن س خمةل  هاد ما أن مِت ورفعمت للمسميذ يميأل :32أي بغلاا كما .ال اعد ذلمك ) تسبي قلب اهللبوا   اد.  
(. وام 1:-32:1:ممممل1(. وام ل يحبمممل العممميأل الااكيمم  امممل ين ممذب االرحمممم  والحممب  ليهممما )121:4ااكيمم  )ممممو

. العنم الغليظ  مو with one link of your necklace= بقالدة واحدة من عنقك. الن سا أيضاح ا اي  ْيسا  
 شمارة لمممأل يممرف  ال ايمم  اممل يبمذمر يلمما ام. أممما الممذي ي يممع ام في مماذ ينيما سممهل اانييمماد، اممل ي ممر  امما ام 

 ي ر  ا ايبنا حبا لو مي  ام= بقالدة واحدة. Linksويلاسا .ةدة، وكلما وادت  اي  الن س يويد ام اليةدات 
 واحدة.
أأل العمميأل ال سممدي   مما البمما بممرك  مممال العممالم فبن ممذب لمما )البمما يشممار لهمما الانمماأل فمما آيمم   إحييدى عينيييكون هممم 

((. أما العيأل الروحيم   ما البما  ن بحمت لنياوبهما فمرأت ام )يمريس ن سمها( فبركمت لانماأل أك العمالم لمذلك كمرر 2)
بن ممذب مممرة  ( يأل خممدايات العممالم .ممادرة يلمما  ممذب العممروس لممذلك يحممذر ا مممأل أأل2فمما آيمم  ) ميين لبنيياناليممول 
( + 223فبممرك ام )مممت ثاابمم  فمما  ريممم ام ، بسممير وراء ممما بممرا  اعينهمما ال سممدي . وبسممعا لنيمماوة .لاهمماو  أخممرك
 (.:1321يب)

 
َأْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر! َوَكْم رَاِ َحُة َأْدَهاِنِك َأْطَيُب ِمْن  َما َأْحَسَن ُحبَِّك َيا ُأْخِتي اْلَةُروُس! َكْم َمَحبَُّتكِ 11 " -( 11آية )

 " ُكلِّ اأَلْطَياِب! 

يعلأل العريس لعروسا  هالمأوس  و كما ب ر  الن س اعريسها أكثر مأل الخمر،  كذا العريس ي ر  االن س البائا . 
المسميذ لعروسما  نما  م  ن مس أو مافا لمها. ولحمظ أأل أو ماف أاكلمات مش ع  حاا لها، وأنها ف  م د رهم 

( فيد أي انا  مالا، ورائح  أ ياانا    ثمر أ يااا العامل  فينا،  و يع ينا ما لا ثم يعمود فينسماا 4،  21:ف  )
 لنا. 

 ( ويعود وي ر   ذ ي د  داخلنا لم يبسرب للعالم.323 و الذي سكب فينا  ذا الحب )رو= ما أحسن حبك
 

 "اِك َيا َعُروُس َتْقُطرَاِن َشْ ًدا  َتْحَت ِلَساِنِك َعَسٌل َوَلَبٌن، َورَاِ َحُة ِلَياِبِك َكرَاِ َحِة ُلْبَناَن  َشَفتَ 11 " -( 11آية )
 مو بسماح   مذ  الممن س و مراخها م فم  وسم  ايلمم، والشمهادة م أمممام اآلخمريأل. والشمهد  مو ثممار يمممل = شي داً 

ب مع مأل و ور الكباب الميمدس شمهداح، ب ممع المن س ممأل  مذ  الو مور  النحل، والنحل  شارة للن س الم ا دة، الب 
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رميماء وداود ويوحنما ا  يشمير لكلمم  ام البم  ذا.هما حو.يمال و = والةسيل    شفتي ا فبمبلئ الن س حكم  بظهر يلما 
(. وكممماأل الممممأل كرممممو للمسممميذ  عمممما كر.مممام 1212+ رؤ1242111+ ممممو424فممم  الرؤيممما فو مممدو ا كالعسمممل )حمممو

 عام ال غار. فالن س الب  بحب المسيذ يند ا  عام مناسب لكل شخص. ليد ويمد ام شمعاا = لبنو   اعسل. 
اير  راح  يسيل منها العسل واللاأل واآلأل بحولمت المن س مكانماح لراحم  ام، مكماأل راحم  الثمالوث فهم  ب مي  لانماح 

خلعمت ثيااهما ايرضمي  ولاسمت  فهم  خلعمت ثيماب الخ يم  ولاسمت المسميذ،= را حة ليابيك كرا حية لبنيانويسمةح. 
=  مارت  ثمار الرو  اليدس، ولاناأل أر  مثمرة.    لاست المسيذ ن سا = ظهر يليها وفيها السمائي ، لاست
 .( 211  3 وربا )هل

 
 "ُأْخِتي اْلَةُروُس َجنٌَّة ُمْغَلَقٌة، َعْيٌن ُمْقَفَلٌة، َيْنُبوٌأ َمْخُتوٌم  12 " -( 12آية )

 ن  بعن  حديي  اها ثمار و   مغلي  أي مكرس  م، ل بن بذ للعمالم،  مغليم   إ حولها.سي  مْ امعنا = جنة مغلقة
فممام سممور لهمما يحميهمما. حواسممها ل بياممل أي شممئ، فالممذي يبممرك حواسمما م بوحمم  بممدخل منهمما الثعالممب ال ممغار اممل 

يمما أورشممليم ينمما .مموك  والكاممار، اممل كممل وحممش م بممرس،  مم  ل بياممل أي شممئ  ديممد يمميب  امما العممالم "سمماح  الممرب
 مغاليم أاوااك"    مغلي  ل ببرك ن سها لكل فكرة  ديدة أو مذ ب  ديد يدخلها ويدوسها. 

يممميأل أي ب مممي  مممماء لهمممذ  ال نممم . ومي لممم   نممما امعنممما أنهممما ل ب مممي   لممما الخمممارج، أي الشممموارع. = عيييين مقفلييية
 لاأل الضال ثروة أايا. والمعنا أنها ل باعثر موا اها و ا.ابها ف  الخ ايا كما ضيع ا

مبةئهمما  (. وفمم  121:،::كممو:+ 4223مخبمموم  نمما بشممير لعمممل الممرو  اليممدس مممع الممن س)أف= وينبييوأ مختييوم
بم مد   مار للمن س  مكانيمات المرو  اليمدس السماكأل فيهما ( ابعويات وكةم ام. ليمد4222ب ي  يلا اآلخريأل )يو

 وضع يلا العاد يشير لملكي  سيد  لا .وكاأل الخبم ي . = مكرس  م مختومةاها ام فها 
ونةحظ أأل المسيذ دخل العلي  واياواب مغلي ، ودخل ا أل العذراء وأاوااا كانت وظلت مغلي ، ودخل .ار  ديمد 
لم يدخلا أحد. والمسميذ يربما  داخمل المن س ذات ايامواب المغليم  للعمالم، ي بحهما  مو لن سما ول أحمد يغلمم. ونحمأل 

، ول نعمود نامدد وونابنما جنية مغلقيةم يلا أن سنا، ول ي بذ ليدخل سوك المسيذ، و نما ن مير اح ظنا للو ايا نغل
فممنحأل  ن ممي  يلمما اآلخممريأل لحسمماب م ممد ام لينبييوأ مختييومثممم نبحممول  عييين مقفلييةوموا انمما فمم  العممالم فن ممير 

 .يايد  المخبوميأل ينا  شبرانا ادما
 

رَاُسِك ِفْرَدْوُس ُرمَّ 13 " -( 13آية ) َْ َيِة َوَناِرِديِن َأ َِ  " اِن َمَع َأْلَماِر َنِفيَسِة، َفا
نممرك  نمما ثمممار الممرو  فمم  ال نمم  المغليمم . ومممأل الثمممار ممما  ممو لألكممل )الرممماأل( وممما  ممو للع ممور )فاهيمم ( وممما  ممو 
لأل ياب )لااأل(.    يروس هني  فم  كمل شمئ. لمديها  عمام يشماع وشمراب يمروي وأ يماب ثمينم  وأدويم  للعمةج. 

ي مير  = والرميان(. 11،  121+ كمو221كمو:( فه  هنيم  ل يني مها شمئ )13كرار كلم  كل ف  آي  )ولحظ ب
فمم  لمموأل الممدم، فع ممير ا  ذاح  ممو ن ممس ي ممير دم حاياهمما، أي أأل ثمار مما ثمممار الحممب الامماذل. وال اهيمم  والنممارديأل 

 يسبخدموا كي ياب وللوين  و ما هاليا الثمأل فرائح  ثمار ا حلوة ومع رة.
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 " اِب  َناِرِديِن َوُكْرُكِم  َقَصِب الذَِّريَرِة َوِقْرَفِة، َمَع ُكلِّ ُعوِد اللَُّباِن  ُمرٌّ َوُعوٌد َمَع ُكلِّ َأْنَفِس اأَلْطيَ 14  " -( 14آية )

لونمما أ مم ر يةممم  الضممعف الاشممري فمممع أأل رائحبهمما حلمموة لكنهمما ضممعي  ، = كييركميسبرسممل فمم  و ممف ثمار مما. 
   ناابات ي ري  بدخل ف  د أل المسح  وبسبخدم = وقصب الذريرة والقرفة(. 223كو:) فكنو ا ف  أواأٍل خوفي 
 ب ير أفراحها  لوات وبساايذ فاللااأل يسبخدم ف   نع الاخور. وعود اللبان كيدوي  مع الكركم. 

 (.41-4222يسبخدم لبع ير المناول فلا رائح  وكي  حيأل يحرم. )يو= عود
 ؟ننارديولكأل لماذا ببكرر كلم  

فمنحأل   . الكيركم( االرهم مأل ضع كم=الناردينالمعنا أأل العريس ييول... نعم أ.ول أنا سيكوأل لكم  ذ  الرائح  )
فمة  (. والمعنا أأل رائحبك الحلوة يا يروس  ا ليست منك ولكمأل لو مودك فيمك:132كو:رائح  المسيذ الوكي  )

 .( 212  3كو:خليي   ديدة )عملا فيك الرو  اليدس في علك اليادر أأل ي  ديدبشكا فا الب
 

 " َيْنُبوُأ َجنَّاِت، ِبْ ُر ِمَياِه َحيَِّة، َوُسُيوٌل ِمْن ُلْبَناَن 15 " -( 15آية )
حينممما نحمممل يسمموع فمم  داخلنمما ب ممي  مممأل داخلنمما سمميول الممرو  ب ممذب اآلخممريأل لألاديمم  كممما ب ممذانا نحممأل أن سممنا 

 لألادي .
 ن ذب اآلخريأل2

 لمسيذ )النارديأل والعود وال اهي  وأن س اي ياب(.ارائحبنا البا  ا رائح  ا .1
حبمال ايلم )المر(.ياالحب الااذل الذك يرو  .:  ا فينا )الرماأل( وا 
اكلممممات الكبممماب الميمممدس المعويممم  البممما فيهممما شممم اء يلم وأحمممواأل اآلخمممريأل )اليرفممم  والكمممركم(، را مممع أيمممات  .4

 فا ن س اا حا . 13،14
 

ِريَح الشَّيَماِل، َوَتَةياَلْي َييا ِرييَح اْلَجُنيوِب! َهبِّيي َعَليم َجنَِّتيي َفَتْقُطيَر َأْطَياُبَ يا  ِلَييْأِت  ِاْسَتْيِقِظي َيا16 " -( 16آية )
 " َحِبيِبي ِإَلم َجنَِّتِه َوَيْأُكْل َلَمَرُه النَِّفيَس 

ا ما ييب  مأل ام ل يهبم اعد كل ما .يل أأل بيب  ريا  الب ارب وبهب يلا الن س، وريا  الب ارب أنواع فمنه
ت ا  ث  ألم ساخن  مأل الظروف الخار ي . ال  أل  ذ  الريا  سبْ  الجنوب)ارودة روحي ( ومنها ما ييب  مأل  الشمال

خارابها وبنم   يمانها ايأل المسيذ يريسها يسند ا ف  ب اراها. وحينما بوداد خاربها وية.بها مع يريسها ويوداد 
(.11234) ش ن لمره النفيسموييكل يريسها  تقطر أطياب ا يمانها 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 
َقْد َدَخْلُت َجنَِّتي َيا ُأْخِتي اْلَةُروُس  َقَطْفُت ُمرِّي َمَع ِطيِبي  َأَكْلُت َشْ ِدي َمَع َعَسِلي  َشِرْبُت 1 " -( 1آية )

 "َخْمِري َمَع َلَبِني  ُكُلوا َأيَُّ ا اأَلْصَحاُب  اْشَرُبوا َواْسَكُروا َأيَُّ ا اأَلِحبَّاُء 

همما فهممو يسممب اب فمموراح ونممول  ل السمماام ديممت العممروس يريسممها ليمميب   لمما  نبمما و مما  ممو .ممد  فمم  آخممر اا ممحا 
 الطيبأما  الا بحملبا فا  ار فكاأل لها رائح   يا  كالمر . يشير لل ليب المر= مرى مع طيبييشبه   ذا. 

سمبمرت ميبم  يمأل خ  فيشير للدفأل ف  اليار  ايما العمالم ) مابم (فها .د دفنت مع المسيذ فما المعموديم  )مموت( وا 
وكيأل أحداث الخةص ممبدة ف  حياة يروسا، فهو يرك أأل كيس المر الذي   . (23  4+ كو 13 – 21  :)رو

وو د ف  يروسا راحبما،  أر  الراح ، كينا دخل أر  الميعاد= أكلت ش دي مع عسليبشراا  نما  و كيسا. 
والخممر رممو  الخممر  مو خممر الحمب= ي ميع لبنييشيربت خمير فه  أر  الميعاد االنسا  لا، كل مما فيهما حلمو. 

الاسمي  يمديم الريماء  هما يمانواللماأل  مو لماأل  ،، فالعريس فر  اعوسا و ما امالرهم ممأل ألمهما فهما فرحم  اما لل ر  
 مم السممائييأل = كليوا أي يا األصيحاب(. و ذا اايماأل ناشئ مأل بعاليم  حيح  شمرانا ا ممأل كلمم  ام. 321ب :)

 ماء اخا ئ يبوب"."ي ير فر  ف  الس
 

ِاْفَتِحي ِلي َيا ُأْخِتي، َيا َحِبيَبِتي، َيا َحَماَمِتي، َيا »َأَنا َناِ َمٌة َوَقْلِبي ُمْسَتْيِقٌظ  َصْوُت َحِبيِبي َقارًِعا  2 " -( 2آية )
، َوُقَصِصي ِمْن ُنَدى اللَّْيلِ   "« َكاِمَلِتي! أَلنَّ رَْأِسي اْمَتأَل ِمَن الطَّلِّ

ولمم بسمب ع أأل بسمهر معما سماي   وناميتحال  الروحي  ل بسمير يلما وبيمرة واحمدة. فهما  م  .مد يمادت يادو أأل ال
لألسممف محابنمما فممابرة ف ،  كممذا اانسمماأل دائممماح يميممل للبراخمم  فمم  حممب ام اممالرهم مممأل كممل ممما ييدممما لمما ام، واحممدة 

ويأل ام رأك .لاهمما أنمما =  ا مسييتيقظقلب ييلنمما. ولكممأل يحسممب لهممذ  الممن س أأل  ام اممالرهم مممأل كممل ممما يملمما ويعملمما
ماوال مسبييظاح فهو لأل يكف يأل نداء  يليها. ال ينول لييرع يلا اااها ولكنا ل ييبحم الن س ا.بحاماح فام يحبرم 

أل  (. ويأل .لاها كماأل مسمبييظاح كانمت بسممع :22:+ يو224:سب انا وفبحنا يدخل )رؤ حريبنا،  و ينادي لي بذ وا 
(. ومأل يسمع  ذا ال وت  مو ممأل يكموأل .لاما مسمبييظاح. .مارأل ممع رسمال  لودكيم  224:)رؤ عاً صوت حبيب ا قار 

 ابعمدا  ( فالحالباأل مبشمااهباأل.  مما حالم  فبمور وفما كمة الحمالبيأل بمرك المسميذ المن س و 4فا س ر الرؤيا   حا  )
"  أنا مومع أأل أبيييك"   .ال .ليةح حبا بسبييظ وببوب. فهنا .ال  أل الحايب بحول ويار وفا رسال  لودكي ينها

 .مةك لودكي  لم يخارنا الكباب ينا شئلكأل فا حال   . لكننا  نا ن د أأل  ذا العةج أبا انبي    ي ااي 
2 نحأل أمام حال  فبور وليست حال  موت روح ،  نساأل أ مل خةص ن سا ول يهبم اهذا. .د يكموأل اسماب بعليم

ممما وال ضمممير  حيمماح. ولكممأل  نمماك مممأل ي ممل لدر مم  الممموت، ممموت الضمممير  سممعيا وراء شممهوة يالميمم .. المما ولكممأل
فيشرب ااثمم كالمماء. ولكمأل حبما  مذا فالمسميذ .مادر أأل يييمما كمما أ.مام لعماور. ودليمل أأل  مذ  المن س لهما ضممير 
ممماوال حيمماح أنهمما بحركممت حينممما يرفممت أأل ام هاضممب منهمما وحمميأل رأت  راحابمما. ولكممأل مثممل  ممذ  الممن س بكمموأل 
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فمام  ييا أختيي ييا كياملتيدبها ضعي  ، ولذلك يو.ظها ام ايأل ييرع يلا اااها. ونةحظ كلمات البش يع للن س  را
 . "أيوب ر ل كامل"  ال ييول ل يواا
لم، فالليمل يشمير  مذ   يمةأل للمن س أأل فبور ما سما ب لما  مذ  اي= متأل من الطل وقصصي من ندى اللييلإرأسي 

( و مممذ  المممن س فممم  الليمممل، ليمممل العمممالم وليمممل الضمممييات 3،  3234انممما يلممما رأسممما ) شلخ ايانممما، و مممو حممممل خ اي
 وايحواأل وليل ال بور والخ ي  و.د دخل يريسها  ذا الليل مأل أ لها وحمل أحوانها وحمل الغضب االه .

  الحمممام ابعمد يمأل ايبما فهمو يعمود دائمماح  لما ايبما و مذ   ما  م  = كمما .لنما ممأل .امل فماأل الحممام مهمما  حميامتم
ابعدت كما يادت حمامم  نمو   لما ال لمك لنهما  الوا ل. فما ي عل .لب المسيذ فرحا  و يودة يروسا  ليا مهما 

 و دت ال يف والنبان  خار اح.
واهذا بحسب كامل  و ذا  مو مما يل مم اما امولس  ، حيأل يادت الن س للمسيذ  ارت فيا=  يا حمامتم يا كاملتم

 ( .23  13( ولذلك  لب المسيذ منا أأل نثات فيا )يو2: 2 1+ كو 23  1الرسول )أف
  ذا لالممن س  نمما دخلممت فمما حالمم  فبممور ، ويةممم  ال بممور حالمم   سممبرخاء فمما ال همماد )=  نا ميية وقلبييم مسييتيقظ

اذل ذات ( . والنائم كسول ل يريد أأل يعمل ، ولكأل محا   ذ  الن س محا  نظري  ل خدم  و ل بسايذ و ل  ةة و 
ب  علبها مسبييظ  ، لكنها ل بريد األ بعمل مع حاياها . اينما المحا  الحيييي   ا اذل وبعب ، و ذا ما فا اليل

( . و مذا 212  2يا ر ينا اولس الرسول ايولا " يأل اارادة حاضرة يندك وأما أأل أفعل الحسنا فلست أ د )رو
عمب وبعبمذر اينهما ل بريمد أأل ببسما ر ليهما ممأل مما يملما المسميذ ا ملياا . أمما  مذ  المن س الكسمول  ل بريمد أأل بب

( أك حمميأل ب مم دم االنمماس واعوائممم الخدممم  واممالعثرات ، ول بعلممم أأل المسمميذ يغسممل أر ممل بةميممذ  4الخدممم  )آيمم 
 الذيأل يبعاوأل معا .

 
، َفَكْيَف ُأَوسِّ 3 " -( 3آية ) َسْلُت ِرْجَليَّ ََ  "ُخُ َما    َقْد َخَلْةُت َلْوِبي، َفَكْيَف أَْلَبُسُه  َقْد 

ليممد ألاسممها ام = خلةييت ليوبييما لهمما ممأل أيممذار وا يم  بيممدمها المن س فمم  فبور ما الروحمم  وبنشممغل اراحم   سممد ا. 
مه  = َسيلت رجلييَّ (. 224:+ همل213::لاسموا المرب يسموع" + )لمو ثوب الامر " لبهما امماء ار ما المذاب  ليسمبريذ س 

 (.2214اليدميأل اواس   الرب )يو ضمير ا  لا حيأل ولكأل لغ راأل الخ ي  لاد مأل هسل
 

 "َحِبيِبي َمدَّ َيَدُه ِمَن اْلَكوَِّة، َفَأنَّْت َعَلْيِه َأْحَشاِ ي  4 " -( 4آية )
كاأل للايوت ف  ذلك الو.ت فبح  فوم الي ل ادخال الم با ، وببسع ادخال اليمد، وكانمت بو مد فبحم  = من الكوة

أنيت البم  اهما أثمار ال راحمات. ولمما رأبهما = حبيبي مد ييده)شراي (.  أخرك ي ل منها الساكأل ليبكلم ويرك اليارع
 لما وأدركت العروس أأل كل  ذا اسااها بحركت يوا  ها نحو .أحينما مد يد  أي أظهر  في ا أحشا  ا

 
 " م َمْقَبِع اْلُقْفِل ُقْمُت أَلْفَتَح ِلَحِبيِبي َوَيَداَي َتْقُطرَاِن ُمرًّا، َوَأَصاِبِةي ُمرٌّ َقاِطٌر َعلَ 5 " -( 5آية )



(اإلصحاح الخامس)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
30 

الممر  عمما ممر ورائحبما حلموة. فهم  = ويداها تقطران مراً األ الضمال. سب اب اا سب اات كما  ليد = قمت ألفتح
سبهبار وفبور، يادت ادموع بوابها الحيييي  وفيها ألم وبغ ب للن س، فيها .اول يأل بموت  را ع  ابغ ب اعد 

لما رائحم   يام  أممام  ال هماد( البغ مب )=با الخا ئ . ولكمأل  مذا ايلمم و مذا مع المسيذ بارك  لذات العالم وشهوا
. ولكمأل حالم  البغ مب ل بسمبمر كثيمراح، والشمعور االحرمماأل ممأل لمذة الخ ايما ل يسمبمر كثيمراح ( :21  11)مت ام

أنهما بغ مات  وسرياأل ما يعوي ام المن س فبكبشمف أأل مما بركبما مما  مو  ل ن ايم  ا انمب معرفم  المسميذ. ولحمظ
 و ذا البغ ب اشبما ام كرائح  حلوة.= يداها تقطران مراً ومنعت ن سها يأل ملذابها= 

 
َل َوَعَبَر  َنْفِسي َخَرَجْت ِعْنيَدَما َأْدَبيَر  َطَلْبتُيُه َفَميا َوَجْدتُيُه  دَ 6 " -( 6آية ) َعْوتُيُه َفَتْحُت ِلَحِبيِبي، لِكنَّ َحِبيِبي َتَحوَّ

 " َفَما َأَجاَبِني 
سبهانت امراحما فالن س الب  بعرف أأل ام رحيم فب منع   نا ام يؤدب الن س يلا براخيها ينها = تحول وعبر

رحمنما، مثمل  مذ  الن موس المسمبهبرة حميأل بعمود م يشمعر ا ام امالبخل =  الشر وبيمول أأل ام سميغ ر لمو .لمت لما 
مثل سماحا اممر  أو فشمل فم  مشمروع  ،ب حبا بسبييظال راما يسمذ لها ام اضرا  بيدي  دعوته فما أجابني

(. وأممام  مذا المو.مف، حميأل بشمعر المن س 22111ما. ولكأل بخلا ام يكوأل  لا حيأل.. ل ببركن   لا الغاي  )مو
[ أأل بلموم المن س ام يلما بخليما فبموداد .سماوة 1] -2مو. ماأل يكموأل لهماأأل  لوابها هيمر مياولم  وأنهما ل ب مد ام، 

[ أأل يلوم اانساأل ن سا وييول "أنا الساب يما رب" وييمدم بوام ، ويكبشمف أنما :]  ينحرف اانساأل اايكثر.اليلب و 
ادوأل ام  و ل شئ، وف  منبها الضعف فبموداد  ملوابا للاحمث يمأل ام ويبخلما يمأل امر  المذاب  ول يعمود ييمول 

"  ذاح  مذا البمرك والبخلم   ه ر وه ين  امدمكا  و "  ( .213  2" )رؤ " ال ييول " هسل يا رب ر ل    "هسلت ر ل   
 بخذت المو.ف الثان  فعادت لمكانبها. كاأل فيا محا  ويناي   لهي . و ذ  الن س الب  أمامنا )يروس النشيد( 

 
َرُبوِني  َجَرُحوِني  َحَفَظُة اأَلْسَواِر َرَفُةو 7 " -( 7آية ) َِ  " ا ِإزَاِري َعنِّي َوَجَدِني اْلَحَرُس الطَّاِ ُف ِفي اْلَمِديَنِة  

  نا ب سيريأل لمأل  م الحرس ال ائف.= الحرس الطا ف
=  أي يرو ما عن يا إزارهيا ورفةيوا ِربوها وجرحوهاالذيأل  ذ أحسوا أأل حاياها بحو ل ويار،   هم الشياطين -1

واحممد،  سممبهبار ا فممام ل يريممد بممدليل الممن س. و ممذا درس لكممل .  نمما ام بركهمما لببممذوم مممرارة فضممحوا خ ايا مما
فحيأل ل يكوأل يريسنا معنا ن اذ فريس  سهل  للشيا يأل الب  بضرب وب ر  وب ضمذ. ولكمأل نةحمظ أيضماح 

 خ ي آخر لهذ  الن س فه  خر ت باحث يأل يريسها مرة أخرك وس  الشوارع اينما  و ف  داخلها.
ضممحو ا، حبمما بكبشممف الممذيأل اسمميف كلممم  ام فضممحوا ار مما الممذاب  وكشمم وا لهمما خ يبهمما أي ف  هييم خييدام اهلل -:

 حبيا ها للمسيذ وبيدم بوا   اد. . 
رشممدوا الممن س للمسمميذ و نمما رأينمما  نهممم أاأل الحممرس ال ممائف  ممم الخممدام الممذيأل  4رأينمما مممأل .اممل فمم  أ ممحا   -4

سمممبخدم ام الشمممي األ  الحمممرس ال مممائف  مممم كمممل ممممأل ي مممحذ مسممميرة المممن س ويعيمممد ا م. و.مممد  الشممميا يأل.  ذاح 
 .ليحما اولس الرسول مأل الكارياء ام ا سبخدم مع اولس لي حذ مسيرة أيوب و كذا
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ٌة ُحبًّا 8 " -( 8آية ) َِ  "ُأَحلُِّفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَم ِإْن َوَجْدُتنَّ َحِبيِبي َأْن ُتْخِبْرَنُه ِبَأنِّي َمِري
للخيمممر.. لبكميمممل  لمممم يكمممأل البيديمممب والبمممرك وسمممما  ام للشممميا يأل أأل بضمممرب امممة سممماب، فكمممل ايممممور بعممممل معممماح 

 أي حاها ياد كايول. مريِة حباً اانساأل.. و ا    يادت 
 

 " َما َحِبيُبِك ِمْن َحِبيِب َأيَُّتَ ا اْلَجِميَلُة َبْيَن النَِّساِء! َما َحِبيُبِك ِمْن َحِبيِب َحتَّم ُتَحلِِّفيَنا هَكَذا!9 " -( 9آية )

أي = ميا حبيبيكري ( فحميأل ظهمر حاهما لعريسمها سميلها اآلخمروأل  ذ  الن س البائا  بحولت  لما كماروة )مثمل السمام
خارينا ينا، مأل  و ولماذا بحاينا  كذا؟ "لك  بكونوا مسبعديأل لم اوا  كمل ممأل يسميلكم يمأل سماب الر ماء المذي  

 (.  ذا السؤال يو ا مثةح للشهداء، لماذا بموبوأل  كذا مأل أ ل المسيذ؟!1324ا 1فيكم" )
فممالرب ي عممل كنيسممبا  ميلمم  فمم  أيمميأل اآلخممريأل. ونةحممظ أ ميمم  = لجميليية بييين النسيياءاو نمما يسممميها أ ممحااها 

 الخارة الشخ ي  ف  الكراوة.
 

 "َحِبيِبي َأْبَيُع َوَأْحَمُر  ُمْةَلٌم َبْيَن َرْبَوِة  11 " -( 11آية )
الايمما  كانممت يشممير لل هممارة والاممر، لممذلك .ممال المسمميذ "مممأل مممنكم ياكبنمم  يلمما خ يمم " و  اياممي اللمموأل = أبيييع

يلا ال ليب ليغسلن  فياي   أحمرمةاسا يوم الب ل  فه   شارة لم د الة وت. ومع كل م د  .د م ل  دما= 
(. ولموأل العمريس ايامي   نما لميس  مو اللموأل 1322أكثر مأل الثلإ. يهسمل ثيماا  وأايضمها فم  دم الخمروف )رؤ

. ولكمأل ايما  مخل منا مشموب امالحمرة ممما يمدل (42:4الشاحب الذي يدل يلا الموت )كمالياور المايضم  + أع
( امل  مو  حممرار دمما المسم وك 1221+  ش :32يلا الحياة. كذلك اللوأل ايحمر ل يشير للخ ي  والدمويم  )رؤ

( اممل ليايضممنا فنحمممل  نعكاسممات اهائمما فينمما. فكلممم  أاممي   نمما  مماءت امعنمما اهمم  12:4فمم  اممر  اياممي  ) ش
أي مميممو  حبمما لممو كمماأل وسمم  = ُمْةَلييٌم بييين ربييوةمةاممس المةئكمم  ايضمماء. ( وفمم  اليياممم  كانممت 122+324)رؤ
. .ال أأل بدخل الن س فم  ية.م  حمب ممع حاياهما كماأل  مذا الحايمب مثلما  مثمل اما.  اآلخمريأل، شخص 222,12

 شخص. 222,12لهم  ميعاح ن س .وة ال ذب. أما اعد أأل أحابا فيد و دبا مميواح حبا أأل كاأل ايأل 
 

 " رَْأُسُه َذَهٌب ِإْبِريٌز  ُقَصُصُه ُمْسَتْرِسَلٌة َحاِلَكٌة َكاْلُغرَاِب 11 " -( 11آية )
(، وملكا السمماوي 4211كو1أي خالص وني . والذ ب يشير لة وبا فرأس المسيذ  و ام )= رأسه ذهب إبريز

   مو كنيسمبا شمعر = قصصيه مسترسيلة حالكيةبحماد  معهما.  ليس مأل  ذا العالم، امل  مو ي عمل كنيسمبا سمماوي  ا
 و   سوداء ل بشيا فهو ي دد كالنسر شاااها. والكنيس  مشاه  االشعر أيضاح ينا لأل بسي  شعرة  ل ا ذأل منا.

 
 " َعْيَناُه َكاْلَحَماِم َعَلم َمَجاِري اْلِمَياِه، َمْغُسوَلتَاِن ِباللََّبِن، َجاِلَستَاِن ِفي َوْقَبْيِ َما  12 " -( 12آية )

أي ينظمر اودايم  يلينما كممؤمنيأل أمما أيمداء كنيسمبا فنظربما لهمم مثمل لهيمب النمار. ويينما يلينما  =عيناه كالحميام
الميمما  بشممير للممرو  اليممدس.  ذاح  ممو يينمما  يلمما  ممذ  = عينيياه علييم مجيياري المييياه ممول السممن  ل يممنعس ول ينممام. 
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م اميأل نكموأل أهنيماء ممثةح امل اكمل  مما الم اري فهو مهبم أأل نولد ممأل المماء والمرو  وأأل نمبلمئ امالرو . ام ل يهمب
( فممنحأل ن ممد أمممام :،  323ي عممل م مماري الميمما  مسممبعدة دائممماح أأل ب ممي  يلينمما. و ممذا ممما نممرا  فمم  سمم ر الرؤيمما )

[ احممر و مماج  ممو :[ سمماع  م مماايذ نممار  مم  سمماع  أروا  ام ]1العممرش أي أمممام يينمم  ام أي محممل ا بماممما ]
ام مهمبم  اميأل = مغسيولتين بياللبناليدس يكمل كنيسبا، يروسا، ويعد ا للسمماء.  الكنيس . فام مهبم ايأل الرو 

و ممذا  ممو يمممل الممرو  اليممدس  . ييمدم لمؤمنيمما اايممماأل الخممالص والبعمماليم الخال مم  هيممر المغشوشمم  هممذاء لن وسممهم
رم فينما مو ام  (. واللاأل يشمير لهمذا البعلميم واايمماأل الخمالص المذي يضم1122+ يب213::"يعلمكم ويذكركم" )يو

الممرو  فبكمموأل م مماري الميمما  مسممبعدة أأل ب ممي . و.ممد بشممير العينمماأل للخممدام الممذيأل ينظممروأل لشممعب ام ويع ممونهم 
الو.ممب كمل نيمرة فمم  ال سمد كنيمرة العمميأل والكبمف. ومعنمما أأل ام = جالسيتان فييي وقبي مياحبيا مابهم ممأل البعلمميم.  

، فالمسمبيال مرسموم أمامما كالماضما و مو يمدار  كمما (23  12) ش  ماد  هيمر مضم رب =  ذ  بعنا أنا الس 
 ونهاي  كل أمر المسبيال فهو يعرف نحأل الاشر ننظر للمسبيال ايلم أما ام فاهدوء وثي  يريد فهو ضاا  الكل .

ممور ينظر لنا نحأل أولد  ليريانا ويدار لنما كمل أ ، أما نحأل فالهدوء والثي  يكونوا ااايماأل ايأل ام هو الذك يدار ف
 .ك لا محب و.دير و انع خيرات حيابنا

ذا فهمنا أأل الحمام لا  ب ما  واحمد فكموأل أأل المسميذ يينما  حمامبماأل فهمذا يشمير أأل لما   بممام واحمد  مو م مارك  وا 
( والمعنما أأل المسميذ مهمبم اميأل يممأل المرو  اليمدس الكنيسم . وكموأل 41-4222الميا  و ذا  شارة للرو  اليدس )يو

االلاأل فيولا مغسولباأل  شارة لل اغ  البا ب اغ اليماش اماللوأل المذك نريمد . فمالرو  اليمدس لما  العيناأل مغسولباأل
( 23:أيممال كثيمرة فمما الكنيسم  والمسميذ أكثممر مما يهمبم امما  مو يممل البعلمميم فالشمعب يهلمك مممأل يمدم المعرفم  ) ممو

لمما أأل العينمماأل  السممباأل فمما (. و.و 213::( ويمممل الممرو  اليممدس  ممو البعلمميم )يممو24:كممو1واللمماأل يشممير للبعلمميم )
و.ايهممما  شمممارة يأل المسممميذ اعممد أأل أنهممما يممممل ال ممداء  مممعد  لممما السممماء و لمممس يمممأل يممميأل اآلب وأرسمممل المممرو  

 اليدس.
 

 " َخدَّاُه َكَخِميَلِة الطِّيِب َوَأْتاَلِم َرَياِحيَن َذِكيَِّة  َشَفتَاُه ُسْوَسٌن َتْقُطرَاِن ُمرًّا َماِ ًةا 13 " -( 13آية )
(. واآلأل برا مممما 232:أي مظهمممر . ومممما فممم  المممداخل يظهمممر فممم  الخمممارج. وخمممد المسممميذ بحممممة الهممموء ) ش= ّداهخييي

الخميلمم   مم  م مويمم  أشمم ار لهمما رائحمم  = كخميليية الطيييبالكنيسمم  حممامليأل دلئممل الحممب. وكيممف يشمماا الخممداأل= 
شييفتاه بمم  ب ممو  مممأل كنيسممبا. أي اا.ممات و ممور، و.ممد بشممير لرائحمم  المسمميذ ال= وأتييالم رييياحين يامم  مممأل كممل نمموع. 

( فكةم المسميذ لمم يكمأل 3:22بنسكب منهما النعم  مثلما بنسكب نعم  ال مال مأل منظر السوسأل. )يو= سوسن
نسمع منا أخاار  ملياا البم  يقطران مرًا لا مثيل وس  الاشر. والسوسأل يشير لل مال وشاا اا مةاس سليماأل. 

 محابنا أأل نشبرك معا ف   لياا ثم ف  م د . فاحت منها رائح  محابا الحلوة فنشبه  مأل
 

َبْرَجِد  َبْطُنُه َعاٌ  َأْبَيُع ُمَغلٌَّف ِباْلَياُقوِت اأَلْزَرِق  14 " -( 14آية ) َةتَاِن ِبالزَّ  "َيَداُه َحْلَقَتاِن ِمْن َذَهِب، ُمَرصَّ
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=  شمارة يأل ي ايما  ذهيبوالحليبماأل ممأل الحلي  اة اداي  ول نهاي ، ومأل ثم  فع ايا  ل حدود لهما. = يداه حلقتان
الوار د ح ر كريم لونا أخضر. = مرصةتان بالزبرجدسماوي . وي ايا  اغن  .ادرباأل أأل بشاعنا روحياح و سدياح. 

ا نما أو أحشماؤ  بشمير لمشماير  وأحاسيسما و مذ  كلهما = بطنيه عيا  أبييعوالخضرة رمو للحياة فع ايا  محييم . 
لمما أي حممد و مملت  ممذ  المشمماير؟ و مملت للممموت ينمما ولممذلك شمماهت يوا  مما (. وا  :12+221حممب وحنمماأل )فمم 

االعاج اياي ، فالعاج ينوع مأل ال يل اعد موبا، و كذا ظهرت محا  المسيذ ف  موبا "ليس حب أيظم مأل  ذا 
. أي أأل حاا لا سم  سماوي ، وأ دافا سماوي  ويرفعنا للسماويات= مغلف بالياقوت األزرقأأل ياذل أحد ن سا.." 

 أما الاشر لو أي وا سيع وا ماديات .د ببساب ف  ضياع السماء منا.
 

 " َساَقاُه َعُموَدا ُرَخاِم، ُمَؤسََّستَاِن َعَلم َقاِعَدَتْيِن ِمْن ِإْبِريِز  َطْلَةُتُه َكُلْبَناَن  َفًتم َكاأَلْرِز 15 " -( 15آية )
داث مهمما كانمت .سموبها فايحمداث كلهما اسمما  منما أك سما.ا  ثااببماأل ل يهبمواأل أممام ايحم= ساقاه عميودا رخيام

وأنظممر فمما مسممكنا كممالحر ال ممافا )الب ممارب  أشممعياء " نمما أ ممد و ممذا معنمما .ممول  ، وذلممك  دفمما خممةص الكنيسمم 
البمم  يسمممذ اهمما ام( يلمما الايممل )حبمما ينمممو الايممل وذلممك  شممارة اثمممار الكنيسمم ( وكغمميم النممدك فمما حممر الح مماد 

 (. 3212ش ييات لشعاا(" ))بعويات ام وس  الض
و و أسس مملكبا االخةص الذي بمم يلما ال مليب، وكماأل يملما .ويماح مؤسسماح يلما ال مخر )الرخمام(. وكمل ممأل 

الخمةص .ايدبما = علم قاعدتين إبرييز(. 3121يبحد االمسيذ بكوأل لا اليدرة يلا السير نحو السماء اثاات )لو
ذا فه أأل اااريو يشير لة وت فالخةص مانما يلما  11منا مأل اآلي  أي  دفا سماوي يرفعنا يأل ايرضيات. وا 

أأل المسمميذ ل وبمما )اااريممو( لممم ي ممارم ناسمموبا فيكمموأل فدائمما ل نهائيمماح يغ ممر خ ايمما ال ميممع لممذلك  مموب المسمميذ 
يباممر أأل  ممذا:1221ا ممرس حينممما .ممال لمما أنممت المسمميذ  اممأل ام )مممت  ممو ال ممخرة البمما بانمما يليهمما  اايممماأل ( وا 

. (:2  33)مو و ها  ميل دائم الاشاش  " و أارع  مالح مأل ان  الاشر"= طلةته كلبنان(. :1221يس  )متالكن
ايرو شاما مسبييم  ويل العمر  داح ل يشيا ودائم الخضمرة، ومو مود يلما  امال لانماأل الشما ي   = فتم كاألرز

ا ما يدا الشيخوخ ، فهو كماأل   مل و ما  ورائحبا وكي . و.ولا فبا  شارة يأل المسيذ شارك الاشري  كل مراحله
(. فال سمد .مد يضمعف ويشميا 32124فشاب فر ل، ولكنا لم يشيا. حبا ل بحمل كنيسبا  مورة الشميخوخ  )ممو

 لكأل الرو  ل بشيا أاداح يولد ام ولكنيس  المسيذ.
 

 " هَذا َخِليِلي، َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَم َحْلُقُه َحاَلَوٌة َوُكلُُّه ُمْشَتَ َياٌت  هَذا َحِبيِبي، وَ 16 " -( 16آية )
( وفيمما رو  وحيمماة، مممأل ييكممل منمما يشممبام  ليمما و ممواا لل يمماع 1242111كةممما كلمما حممةوة. )مممو= حلقييه حييالوة

" و مو يع م  ممع كةمما  لكل كمال و مدت منبهما أمما و ماياك فواسمع   مداح  والع اش  لا الار ف نهم يشاعوأل. "
وكليه ي  ااانسماأل ليمدخل  لما معرفم  أسمرار السمموات فبن لمم المن س ممأل م مد  لما م مد. .وة للبن يذ، فبرب ع الو 

 فالمسيذ كما يعلنا الرو  اليدس للن س  و  ذاب لكأل ل يمكأل البعاير ينا،  نا ي و يأل البعاير. مشت يات
 



(اإلصحاح الخامس)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
34 

 نظرة شاملة علم األصحاح الخامس
، و ما . م  الكبماب الميمدس. فم دم نا وليس المسييحاأل ن د  نا سي    ديدة لهذ  الن س ببلخص فا كلم  2    

أكل مأل الش رة وممات ) مذ  خ يم  مركام ، حللهما .داسم  الاااما فما كبااما يمأل آدم اينهما أكثمر ممأل يشمروأل خ يم  
(. والخ يمم  213  :كممو:معمماح(. مممات آدم يأل ام .ممال لمما  أل أخ مميت موبمماح بممموت. فممة شممرك  للنممور مممع الظلممم  )

ل يممأل ام واالبممالا ممموت فممام حيمماة. ويحمماول آدم أأل يسممْبر ن سمما امميورام البمميأل  ذ  فبضممذ ظلممم   ذاح  مما  ن  مما
. فالذايح   ا البا بسبر، و و ب سد ومات و.ام ليع ينا حيابا. وكما .مال امولس الرسمول الوبعرك. وام ييول 2 

ي ابممممام.")رو مممِوتم اِانممممام... ون ِخلْمممْص امح  مممع  امم امم  (... و ممذ  المممن س  نممما ن مممد ا  ذ  كبشممم ت موا اهممما 212 3"ْ ممولمِحن ا م 
( ف نب خممت و ممذ  3والنعممم  البمما ببمبممع اهمما .الممت أنمما ولمميس المسمميذ. و ممذ  الخ يمم  كانممت اسمماب كثممرة ثمار مما )ص

(  مما ضممراات يسمماري . اممل  مما 4خ يمم  شممهيرة بحممدث للخممدام النمما حيأل.  ممذ  ضممرا  يمينيمم  اينممما خ ايمما )ص
س لمام ثواها وأنها  ا البما بغسمل أر لهما. فمالار را مع لهما. والعمريس ييمول امل أنما المذك أْ  ش ع ر ِت ايأل ثوب الار  و

" )رو ،  ذ أأل الاممر  ممو اممرك "كيييف ألبسييهثمموب الاممر يحاممائا فممة بيممولا  مميذ  (. وأخممذ العممريس 213 14ِلا ْسمموا اِلم سم
لمما أت اسماب . وْرامما  ما .مد أن محبيبيم ميّد ييدهْيريها يديا لبشعر أأل الار  و ادم يريسها الذك سمال ممأل يمد .. 

لما  ا الساب فا بارير ا  ذ أأل اينا فا داخلهما  علبهما نائمم . وْيحسمب لهما أأل .لاهما مماوال ألكنها لم ْبدرك أأل 
( فهما ن مس الحالم   ذ .ممال 12و:21 4مسمبييظاح. ويبموارك ينهما يريسمها ليظهمر لهما أنهما ادونما ياريم  ))را مع رؤ

ست بعلم أنك شيا واائس وفيير وأيمما ويريماأل(. وفما رسمال  كنيسم  لودكيم  .مال المسميذ المسيذ لهذا المةك ل
مم " أك ل يعممود  ممأِل ف مم ممع  أ أِل أ ب ي ي ممي ك  مم فالمسمميذ  ممو الممذك يسممبرنا  ذا كنمما فيمما  في بضممذ يريمما فييم المسيييح"أ ن مما ْمِومم

فبضذ ثاابيأل ر أموالا )أك كل النعم ( البا كاأل . كما حدث مع اااأل الضال  ذ برك نعم  ايت أايا  اع وا  سم وخ 
، ون مس مما يملما ام ممع ااامأل الضمال يملما ممع  مذ  المن س يمأل فيم المسييح =يبمبع اها  ذ كاأل فا ايت أايما 

 ريمم الحمرس ال مائف أك سممذ ام لهمما االسميو  لبشمعر أأل ار  ما كماأل االمسمميذ وفما المسميذ، ولميس منهما فبظممل 
". وكمماأل بحممول المسمميذ ينهمما لبشممعر اضممع ها اممدوأل نعمبمما وأنييا فيييكم إلبتييوا فييمَّ ذ "حري م  يلمما ثاابهمما فمما المسممي

نفسييم فْبشم ا مممأل كاريائهمما وْبشم ا مممأل اينمما. المهممم أأل .لاهما كمماأل مسممبييظاح فشمعرت اباكيممت الممرو  اليممدس فيالمت 
ممم . = روحمما راحممت منمما أو  نخلممع .لامما منمما= ذ ممب سممةما منمما ينممدما خسممرت حممال النعخرجييت عنييدما أدبيير

وكانت و ا فا حال خ يبها وكاريائها .د  ظلمت يينا ا فينيياء اليلب في   م الذيأل يعاينوأل ام. وحينما يادت 
 رأت أأل يريسها  و ساب نعمبها فو  با .ائل  2 

الاممر لميس  ممو ار ما اممل امر   ممو )=أامي ( وادممما اررنما )=أحمممر(. لمذلك نلمماس المعمممد  "َحِبيِبيي َأْبييَيُع َوَأْحَمييُر"=
 ثوب أاي  )=البارير( وونار أحمر )البارير االدم(.

  و السماوك وسيرفعنا للسماويات. "رَْأُسُه َذَهٌب ِإْبِريٌز"=
  عل يروسا أك كنيسبا شاا   ْملب ي  اا. "ُقَصُصُه ُمْسَتْرِسَلٌة َحاِلَكٌة َكاْلُغرَاِب"=

 ا وْي دد شاااها. ْيرسل روحا لكنيسبا يمأل ا وْيحييه "َعْيَناُه َكاْلَحَماِم"=
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هيممر محممدود   ممذا الخممةص مانمما يلمما أأل ل وبمما "َسيياَقاُه َعُمييوَدا ُرَخيياِم ُمَؤسََّسييتَاِن َعَلييم َقاِعييَدَتْيِن ِمييْن ِإْبِريييِز"=
 .= الذ ب  و رمو لة وت( اإلبريز) دف دائا هير محدو 

يائهمما، ومايممادت بيممول وكممما ألمماس اآلب اااممأل الضممال الثمموب ايول ألمماس  ممذ  الممن س  ذ بااممت يممأل كار  
(. ومايمادت بيمول ::أنما، ويمدم و مود ثموب الامر  مذا  مو السماب فما أأل نخمرج ممأل يمرس  امأل الملمك )ممت لوبم

اعد أأل أدركت أأل المسيذ  و الذك هسل أر ل بةميذ  أك ارر م مأل خ ايا م ليكموأل لهمم ن ميب  َسلت رجلمَّ 
 معا 
 (.22 14)يو
 قدس كله   قصة هذا األصحاح هم قصة الكتاب الم 

مكانيابا وارك و.وبا و مالا ااان  ال يأل ام، أم أنا أشعر أننا فما ام وامام، وأنما م   ل أنا أشعر اذابا وا 
 .حمامتماكاملا. و ذا ااب ا  الواحد م  و ما  ِ ْ لذ يلا بسميبا االاسا       الحمام = 

 = نهاي وكل ما لا الذك  و أنا، وكل محدود لا نهاي .  اان  ال يأل ام والشعور االذات  و الشعور االمحدود
و ذا  و ايكل مأل  . واابحاد اام ْيع ينا  مكانيات ل نهائي  وحياة أادي . " لو أكلت موباح بموت "موت 

الخ ي  ش رة الحياة، أك ب سد المسيذ ليبحد انا وْيع ينا  سد  اعد أأل ياررنا لنحيا اا اعد أأل  ن  لنا ينا ا
ينم " أنا فم المسيح وت اولس الرسول 2 "ْمبنا، و ذا ما ْيسما لف ي ْيي و  يذم ال ذم يْع ْكل  ش ِ ٍء فم  اِلم سم "، "أ ِسب  م

(.  نا  كبش ت أأل حاياها أي ا ا كل شئ فيي با ن سها 24 :" )نش َأَنا ِلَحِبيِبي َوَحِبيِبي ِلي(، "214 3)فا
(. ليد  ارت فا وحدة مع السمائييأل. :142) ملل رقص صفينها = و نا ياد لها  مالها وفرحها وبسايح

.فالكنيسبيأل  ما كنيس  واحدة رأسها وم در نعمبها وفرحها  و العريس
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
َه َحِبيُبِك َفَنْطُلَبُه َمَةِك 1 " -( 1آية )  " َأْيَن َذَهَب َحِبيُبِك َأيَُّتَ ا اْلَجِميَلُة َبْيَن النَِّساِء  َأْيَن َتَوجَّ

ليمد ظهمر يليهما  ممال  أيت ا الجميلية ذ شهدت الن س لعريسها ادأ هير المؤمنيأل يبساءلوأل ينا وي لاونا معهما. 
و  مال مأل نوع ي يب، فهم لم ي لاو ا    ال  لاوا يريسها و م أدركوا أنهم سيعرفونا مأل خةلها يريسها. و 

لذلك يسيلونها، ونحمأل نعمرف المسميذ خمةل الكنيسم . و مذ   ما الكمراوة الم لوام  ممأل الكنيسم  أأل يمرك النماس فينما 
  ورة المسيذ في لاونا.   

 
 "ِه، ِإَلم َخَماِ ِل الطِّيِب، ِلَيْرَعم ِفي اْلَجنَّاِت، َوَيْجَمَع السَّْوَسَن  َحِبيِبي َنَزَل ِإَلم َجنَّتِ 2 " -( 2آية )

أي بواضمع  مذا أأل ينمول العمريس السمماوي،  مو بواضمع المحام  أأل ينمول لي معدنا معما للسمماء. = نزل إلم جنته
ممأل العاممث الاحمث ينمما والمسميذ داخمل كنيسممبا دائمماح وداخمل كممل ن مس آمنمت امما. ومما دام المسميذ داخممل كنيسمبا ف

= ب ا خما يل طييبخار ها. والكنيس  كانت . راح )أو الن س( أولح ولكأل اعد أأل روا ا ماء الرو  بحولت  لا  نم ، 
واآلأل نرك أأل  ذا و ف لعروسا )الكنيس ( فهم  أخمذت  موربا  . ( أأل خدا  كخميل  ال يب1423ليد .يل ف  )

= ويجمييع السوسيينار، ثمار مما مبنويمم  وكثيممرة وكلهمما  يممب. و مم  خميلمم   يممب أي م مويممات مخبل مم  مممأل ايشمم 
السوسأل كاأل     للعريس في اذ     العمروس "يما أولدي المذيأل أبمخم  اكمم  لما أأل يب مور المسميذ فميكم". 

(. ::-2212:+ يممو 3:211والمسمميذ أبمم  لي مممع أولد  فمم  كنيسممبا، ي مممع أولد ام المب ممر.يأل  لمما واحممد. )يممو
لد ام الممذيأل  ممارت لهممم  ممورة المسمميذ، وكلهممم م بمعمميأل فمم  وحممدة ومحامم  داخممل كنيسممبا ف نمم  المسمميذ  مم  أو 

 ) نبا( و و ف  وس   ذ  ال ن  " ذا ا بمع  ثنيأل أو ثةث  ااسم  فينا أكوأل ف  وس هم".
 

 " َأَنا ِلَحِبيِبي َوَحِبيِبي ِلي  الرَّاِعي َبْيَن السَّْوَسِن 3 " -( 3آية )

(. ممأل المهمم أأل يشمعر كمل واحمد أأل لما ية.م  شخ مي  االمسميذ والعمروس  نما :1:2)= يأنا لحبيبي وحبيبي ل
بع   ن سها لحاياهما اكاممل حريبهما، ل بع م  لما فيم  مما بملكما امل بع م  ن سمها لما ينما سمام وأي ا ما ن سما. 

 (.  و ي اء كامل مباادل.322كو1)
 

 َة، َحَسَنٌة َكُأوُرَشِليَم، ُمْرِهَبٌة َكَجْيِش ِبأَْلِوَيِة  َأْنِت َجِميَلٌة َيا َحِبيَبِتي َكِتْرصَ 4 " -( 4آية )
سمن  ومعنما  32ا يروسا امدينم   ميلم  و م  بر م ، و مذ  كانمت يا مم  اسمرائيل لممدة ا  العريس يش  = كترصة

-12:2سمم أ مغر انمات  مل حاد اللمواب  كماأل لهمأل   مرار يلما الح مول يلما الميمراث )يمد اسمها فمر . و مو 
وهييي ريس يممرك أأل  مممال كنيسممبا  ممو  يمانهمما و هاد مما وا  ممرار ا أأل بح ممل يلمما ميراثهمما السممماوي. (. والعمم11

 مم  مدينمم  الملممك السمممائ  العظمميم وبمثممل اي.ممداس السممماوي . و.ممد  علهمما سممليماأل اه مم  كممل اير  = كأورشييليم
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ةم الذي  عل كنيسبا سمماوي  وفخر العالم وك ا ا أنها المدين  الميدس . و ذا ما  نعا سليماننا المسيذ ملك الس
ف مالهما ممبموج اماليوة، واليموة را عم  للمسميذ المذي فينما، وحميأل = وهي مرهبية كجييش بألوييةميدس  وملك يليها. 

(. و.ولما ألويم  3،  3212كمو:+ 11212يكوأل المسيذ فينا نكموأل ممريايأل للشميا يأل ولنما سمل األ أأل ندوسمهم )لمو
 ام وليس  لا بشويش "  لسو م خمسيأل خمسيأل.. ".يدل يلا أنها  يش منظم ف لهنا  لا نظ

 
َلَبتَاِني  َشْةُرِك َكَقِطيِع اْلَمْةِز الرَّاِبِع ِفي ِجْلَةاَد  5 " -( 5آية ) ََ ِلي َعنِّي َعْيَنْيِك َفِإنَُّ َما َقْد   "َحوِّ

لهمما ممراحم السميد فاكماء الممرأة الخا ئم  وبنهمدات اللمص اليمميأل ا بمذاا = حولي عنيي عينييك فان ميا قيد َلبتياني
 (.112:1مل1المسيذ. فام ل يحبمل  نسحام  نساأل )

 
َكِفْلَقيِة 7 َأْسَناُنِك َكَقِطيِع ِنَةاِ  َصاِدرِة ِمَن اْلَغْسِل، اللََّواِتي ُكلُّ َواِحَدِة ُمْتِ ٌم َوَلْيَس ِفيَ ا َعِقييٌم 6 " -( 7-6اآليات )

 " ُرمَّاَنِة َخدُِّك َتْحَت َنَقاِبِك   
حظ بكرار ال  ات، فالعروس اسبعادت مكانبها ايولا اعد البوا  مأل حال  ال بور. و كذا أياد ام ا رس ل

 لدر   الرياي  اعد أأل أنكر .

 

يًَّة َوَعَذاَرى ِباَل َعَدِد 8 " -( 8آية )  " ُهنَّ ِستُّوَن َمِلَكًة َوَلَماُنوَن ُسرِّ

( سمممااياح ميرونممماح 2:( سمممام ب سمممير . ولكمممأل كممماأل ر.مممم )2:ر.مممم ) نممما يمبمممد  المسممميذ كنيسمممبا خمممةل لغممم  اير.مممام. و 
اال ااارة ف  الحرب. و نا ن د  ميبرناح امأل  اروا ملكمات. ون همم أأل المذيأل كمانوا  اماارة فم  الحمرب  ماروا اآلأل 

السممري   مم  مممأل ياشممت بسممبعاد ن سممها لو مممايا = لمييانون سيييريةفهممم  مماروا يممرائس المسمميذ الملممك.  ، ملكممات
لسممري  ليسممت لهمما حيمموم الوو مم  البمم  فمم  العلممأل ولكممأل لهمما شممرك  سممري  مممع وو همما أو سمميد ا. و كممذا المسمميذ. وا

( يشممير 12يشممير للم ممد اياممدي ور.ممم ) 2. ور.ممم 12×2=22ور.ممم   شممركبنا مممع المسمميذ  مم  شممرك  سممري  اآلأل.
ك امعنما أأل اليلمب  مأل يمذار = عيذارى بيال عيددللو ايا. فممأل اسمبعاد ن سما لو مايا ام سميبذوم الم مد ايامدي. 

 (.122م،  ذ  حال  بكريس. و ألي اة يدد يأل مأل ف  السماء لم يسب ع أحد أأل يعد م )رؤ
 

بْ 9  " -( 9آية ) َ يا ِهيَي  َعِقيَليُة َواِليَدِتَ ا ِهيَي  رََأْتَ يا اْلَبَنياُت َفَطوَّ َنَ يا  َواِحيَدٌة ِهيَي َحَمياَمِتي َكياِمَلِتي  اْلَوِحييَدُة أُلمِّ
 " اُت َوالسَّرَاِريُّ َفَمَدْحَنَ ا اْلَمِلكَ 

فهم  كنيسم  واحمدة = واحيدة مهيواآلأل  ، ثم .يل اة يدد 22ثم .يل  2:لندرك رموي  الس ر. فيد .يل سااياح أنهم 
فالمذي يوحمد الكنيسم   مو المرو  = واحيدة هيي حميامتيوحيدة،  سد واحمد ورو  واحمد،  يمماأل واحمد يوحمد الكنيسم  

 ذ بلمماس الكنيسمم  المسمميذ = كيياملتي. يأل شممرك  مممع ام وشممرك  امميأل اعضممهم المماع اليممدس الممذي يع مم  للمممؤمن
عقيليية الكامممل ب ممير كاملمم . و.يممل أأل  ممذ  الواحممدة الكاملمم   مم  العممذراء مممريم، ويموممماح فالعممذراء  مم  أم الكنيسمم  



(اإلصحاح السادس)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
38 

الممدة بنبظممر و ممول أي مخبممارة والممدبها. وكمميأل أورشممليم السممماوي   مم  الوالممدة للكنيسمم  الم ا ممدة والو = والييدت ا هييي
 فالسمائيأل فرحوا اها.= والبنات طوبن اوحيدبها للسماء. وحيدبها الب  خ اها المسيذ لن سا. 

 
َباِح، َجِميَلٌة َكاْلَقَمِر، َطاِهَرٌة َكالشَّْمِس، ُمْرِهَبٌة َكَجْيِش ِبأَْلِوَيِة 11 " -( 11آية )  " َمْن ِهَي اْلُمْشِرَفُة ِمْلَل الصَّ

= جميلية كيالقمركما ين  ر نور ال اا  ويظهر،  كذا ظهمور نمور الكنيسم  يمروس المسميذ. = مشرفة كالصباح
 ممو  هر مما اممميةد  منهمما وابحمماد  اهمما وب هير مما = طيياهرٌة كالشييمسانعكمماس نممور يريسممها )شمممس الاممر يليهمما(. 

 ادما، وايأل أرسل لها روحا المعوي رو  ااحرام.
 

َر الرُّمَّاُن   َنَزْلُت ِإَلم َجنَّةِ 11 " -( 11آية ) ِر اْلَواِدي، َوأَلْنُظَر  َهْل َأْقَةَل اْلَكْرُم  َهْل َنوَّ َِ  " اْلَجْوِز أَلْنُظَر ِإَلم ُخ
أممام ممديذ المسميذ لكنيسممبا أو للمن س، نولمت الممن س البم  أحامت المسمميذ للعممل لحسماب يريسممها لب مر  .لاما،  مم  

ال موو يشمير للكبماب الميمدس، = جنية الجيوزثيمريأل ور مويهم. نولت للاسباأل لب ر  االثمار وب ممئأل يلما بوام  الك
فهو لغير المؤمنيأل كثمرة ال وو لها .شر يااس مأل الخارج. وللمؤمنيأل الذيأل يدخلوأل  لا العمم فالكباب الميمدس 
ك لْممب ال مموو الحلممو الم يممد. ومممأل ييممرأ الكبمماب الميممدس اممرو  ال ممةة يكبشممف حةوبمما. وسممميت الكنيسمم   نمما  نمم  

ينها بعيش بيبات يلا الكباب الميدس "ليس االخاو وحمد  يحيما اانسماأل امل اكمل كلمم  بخمرج ممأل فمم ام"  ال وو
سممبخدم  نمما االممذات فممالعروس نولممت لبخممدم فممماذا بسممبخدم فمم  كراوبهمما وخممدمبها  ل كلممم  ام ب سممر ا  و ممذا البعايممر 

 لمأل يسمع أي بكسر ثمرة ال وو حبا بظهر حةوبها لمأل يسمع.
 

 " َفَلْم َأْشُةْر ِإالَّ َوَقْد َجَةَلْتِني َنْفِسي َبْيَن َمْرَكَباِت َقْوِم َشِريِف 12 " -( 12آية )

ليد رأينا الن س العروس ب ا د وببوب وبعمود لمركو ما السماام امل بعممل فم  كمرم يريسمها،  م  ب ا مد فم  حيابهما 
فيائمد الموكمب  مو موكيب شيريف  مذا الموكمب ضد الخ يم ، بنضمم لموكمب الم ا مديأل الشمريف والخمدام ايمنماء و 

. فممالن س CHARIOTSالمسمميذ ن سمما ملممك الملمموك. و ممذا  علهمما كممما لممو كانممت ملكمم  لهمما مركامم  وسمم  المركاممات 
 الم ا دة يكرمها ام.

 
َن ِفي ُشوَلمِّيَث، ِمْلَل َرْقِص ِاْرِجِةي، اْرِجِةي َيا ُشوَلمِّيُث  اْرِجِةي، اْرِجِةي َفَنْنُظَر ِإَلْيِك  َماَذا َتَروْ 13 " -( 13آية )

 " َصفَّْيِن 

إرجةييي رحلمم   همماد العممروس  مم  رحلمم  ر مموع دائممم  لمما ام. .ممد بن ممذب لألرضمميات فبسمممع حممالح  مموت يريسممها 
سما فشولميث  مو مؤنمث شمالم أو سمليماأل. فمالعروس حملمت شمخص  ليد أي ا ا العريس = إرجةي  يا شولميث

سممر فرحمم  المسمميذ اهمما  مم  أنهمما فمم  حالمم  ر مموع دائممم  ليمما ومهممما سممي ت بر ممع يريسممها المسمميذ فمم  داخلهمما. و 
 نا الثالوث يمبكلم ا مر  ينهما، و م  أيضماح فم  يودبهما = فننظر إليك"ال ديم يسي  ف  اليوم ساع مرات وييوم". 

ر ر.ص داود أمام بااوت العهد ور. ت ممريم اعمد يامور الاحم= ملل رقص صفينور ويها ب ر  وكينها بر.ص= 
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ايحمر وح ولهم يلا الحري . و.ولا مثل ر.ص أي فر  داخل  ل ْيعا ر ينما،  مذا  مو يممل البوام  فم  المن س. 
(. فيعيموب أ لمم يلما المكماأل محنمايم :،  :124أي  يشيأل ووردت الكلم  اي لي  "محنمايم" )بمك ،صفينو.ولا 

المةئكمم " والمسمميذ ينظممر ا ممر  ل يشمميأل  ينمما كمماأل  نمماك  يشمميأل "ال مميش ايول  ممو أسممربا" "وال مميش الثممان  كمماأل
"ايول  و الكنيس  المحارا  الم ا دة يلا اير " "والثان   و الكنيس  المنب رة ف  السماء اااضاف  للمةئكم  
السمائييأل". والمسيذ ينظر ا ر  لبسايذ كل  ؤلء بعايراح يأل فرحهم الداخل . و ذا البسايذ مر مب  مداح للشميا يأل 

 اراانهم.كيأل  يشيأل يح
والكنيس  بردد بساح  الساي  الثاني  يشرة يوم ال مع  العظيم  ك يشيأل أحمد ما فم  الهيكمل )الشمامسم  ويمثلموأل 

 السماء( واآلخر ف   حأل الكنيس  )ويمثل الكنيس  يلا اير ( الكل يساذ ام.
لما اير  فمر.م سمب  يشمير واآلأل ن همم معنما اليمول سمبوأل ملكم  وثممانوأل سمري  فالسمبوأل  مم الكنيسم  الم ا مدة ي

لإلنسمماأل يلمما اير  والثمممانوأل  ممم الكنيسمم  المنب ممرة فمما السممماء و ممؤلء  ممم ال مم يأل اللممذيأل يسمماحاأل ام و ممأل 
واحممدة فكنيسمم  ام الم بهممدة والمنب ممرة  ممما كنيسمم  واحممدة ور.ممم يشممرة يشممير للكمممال فالكنيسمم  بحسممب كاملمم  فمما 

 المسيذ.
مِيٍش ( م3وأيضاح ن هم .ولا فا آي  ) ا م   ك    ملميم  ْمِر م س من    ك ْيوْرش  م   ح  اميا بمم  ك بمِر   يل م   ي ما ح  مم أل ن س ال محا  "أ ِنمتم   

ي ٍ " )نش اينمما أورشمليم بمثمل أورشمليم السمماوي . فالسميد  ، (. فبر   بمثمل الكنيسم  الْم ا مدة يلما اير :32امي ِلوم
ن ممو ل   مما اب  ب ِحممت  رمِ ل ِيممام" )مممو المسمميذ .يممل ينمما "  ِي  ممي  الس ممم او اتم و  (. أك أحنمما السممموات و علهمما يلمما 1212و ض 

مي ي اتم فمم  اِلم سم ن ما م ع مْا، و أ ِ ل س من ا م ع مْا فمم  الس مم اوم ذم اير . ليد أي انا أأل نحيما فما السمماويات و مو وسم نا "و أ . ام 
ماءم المد ِ رم ( + "و   ا أ ن ا م ع ْكِم ْكل  اي ي مامم  مل م:2:فأي ْسوع" ) مع  اِثن ماألم أ ِو 22:2:)مبما« ا اِنيمض  ما اِ ب م  ِيْثم  ( + "ي ن مْا ح 

همِم" )مبمما س مم م ممد  المسممي2212:ث ة ث مم   اماِسمممم  ف ْهن مماك  أ ْكمموأْل فممم  و  ذ فالمكمماأل الممذك فيمما ي ممير سممماءح، (. وحيثممما ْو م
و نممماك حمممروب بحممماول أأل  ،لنممما يلممما اير  ممارت الكنيسممم  الم ا مممدة لهممما  ممممال الكنيسممم  المنب مممرة. يننممما ماو ف

،  الشمي األ ب ذانا مأل الحياة السماوي ، فنحأل فا حمرب ممع مع  الِرؤ س ماءم ل ِحمٍم، ا مِل م  مع  د ٍم و  ب ن ا ل ِيس مِت م  مار ي  "ف م مأل  ْم  
ممع  أ ِ ن ممادم ال ، م  مم م   ممذ ا الممد ِ رم ل مما ْظِلم  ، ي  ممع  وْل ةم اِلع ممال مم ، م  يألم ممع  الس ممة  م " )أفم  ي اتم ي مم م فممم  الس ممم اوم (. :1:2ش ممر  الِروحم

" )لمو يرم مأل  الش مر  ن ما مم ِلن ا فم  ب ِ رما ٍ  ل كمأِل ن    (، حبما نسمبمر فما حيابنما 3211ويلمنا السيد المسيذ أأل ْن لا "و ل  ْبِدخم
" )لممو ل مما اي ِر م ممذ لمك  ي  مما فممم  الس ممم اءم ك  (، واهممذا ي ممر  المسمميذ اكنيسممبا 211:السممماوي  ون مملا مممأل أ ممل  ممذا "ك م 

اميا بم " )نش يل    ي ا ح  مم  السمماء. والكنيسم  الْم ا مدة لهما  ممال الكنيسم  المنب مرة فما مثمل (:32وييول ينها "أ ِنتم   
هممراءات العممالم ولكممأل ي ممف السمماء اينهمما حسممن  و ممو و ممف   . فما نظممر ام ينهمما  خبممارت ام رافضمم  ملمذات وا 

.ال السيو  واللعن . و. عاح فالحال فا السماء والكممال حينمما بخب ما أثمار الخ يم  واللعنم  ل ْييماس الكباب للعالم 
ي م م :،1ا مال ال ن  ايرضمي  )يمدأل( )بمك ل كمأِل ل مِيس  ك اِلخ  م (. فهام  المسميذ أيظمم امما ل ييماس انبمائإ الخ يم 2"و 

ممماأل  امخ  م  مممذ ا أ ِيضممماح اِلهما مممْ . ي ن مممْا  مأِل ك  ممم م ال بمممم    ك  ي مممْ  امالن ِعم  مممْ  امم و اِلع  م نمِعم  مممات  اِلك ثميمممْروأل  ف امممماي ِول ا ك ثميمممرا ح مممٍد م  ي ممم م و احم
" )رو يذم . دم اِود اد ِت لمِلك ثميرميأل  دم ي ْسوع  اِلم سم ِنس األم اِلو احم  (.1323اماام



(اإلصحاح السادس)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
40 

أحشمائها ان ليمت الم  ال امال فممأل يحيما  ونةحظ األ العذراء مريم حميأل حمل يليهما المرو  اليمدس وحمل المسميذ فم 
 المسيذ فيا يحيا ف  السماء. 
 2 السماويةال ةة  أل ن ل أو كذا يلمنا السيد المسيذ 

 .سماويأاانا الذي ف  السموات2 أاونا 
يبم ممد أاونمما  السييماويةوحيابنمما  يمالنممايليبيممدس اسمممك2 اليداسمم  أ مملها اللغمموي  ممو الممة أرضمميات والمعنمم  انمما ا

 ويظهر للناس يلو  وسمو . يالسماو 
 كما ف  السماء. السماوياتلبكأل مشيئبك2 واهذا نحيا ف  

 يل  اير . السماوياتكذلك يلا اير 2 لنحيا 
 .السماوياتخاونا الذي للغد اي نا اليوم2 والمعن  األ نشاع االمسيذ واهذا نو د ف  ايرضيات ونحيا ف  

 .السماويات كيف نحيا ف  واه ر لنا ذنوانا 2 واذا لم يغ ر لنا ام
 و.لوانا فيها كرا ي . السماوياتكما نغ ر2 فكيف نحيا ف  

ينا يا رب حب  لو أدخلنا العدو الشرير ل نسمي  وبضميع منما الحيماة أول بدخلنا ف  ب را  لكأل ن نا مأل الشرير2 
 (.:21 :فهذا  و  دف الشرير مأل الب را  )اف السماوية

 (  22  :)يب  السماوياتحال ف  أل لك الملك2 و ذا  و الي
  فا أل الملذات ايرضي  فيها الشاع .  ؤلء .يل ينهمأظنا منا  الحياة السماويةو ناك مأل يرف   ذ  

أل الشعب رذل ميا  شيلو  ال اري  اسكوت وأرادوا األ يربووا اميا  النهر اليوي  و ؤلء أ(  2 – 23  2ش  ) 
وميا  النهر اليوي      شارة لملذات العالم  ، الروحي  السماوي  فرا ة لألوشيلو   نا  شار  . سيعودوأل للعاودي 

ر ويذل واهذا ي يد ( لكأل  ذا الشرير يع   ويعي    242  13الخا ئ  و ذ  يع يها الشرير رئيس  ذا العالم ) يو 
 ل ييل وفر  ( وام يع   سةما ي وم ك 23  1ر ) يع ما ام فيع   اسخاء ول يعي  أاانساأل سةما 

.ليا اميا  شيلو  ( و ذا  و المشار   2 – 23 3) ف  
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
، َصْنَةِة َيَدْي َصنَّا1 " -( 1آية )  "ِأ  َما َأْجَمَل ِرْجَلْيِك ِبالنَّْةَلْيِن َيا ِبْنَت اْلَكِريِم! َدَواِ ُر َفْخَذْيِك ِمْلُل اْلَحِليِّ

 ت يريسممها فمماحمميأل و مم  . ونةحممظ أأل العممروسالسمميد المسمميذ يممريس الكنيسمم  ممماوال ْيعا ممر يممأل حا مما لعروسممبا
والسماب أأل  . مابمدئاح ايمدميها العريس ن مد  ي  ها أما حيأل . ( ادأت ارأسا فهو الناول مأل السماء لألر 3ش)ن

ب ممعد   خبممارت أأل ب ا همما لمم  كةمممك ونممور لسممايل "  ذاح  مم  اسممر  مالهمما  ممو ال ريممم الممذي بيخممذ  "سممراج لر 
اد   ذ  مممو نممول مممأل السممماء  لممما و ممذا  ممو مممما  عممل يريسممها ي ممر  اهممما ، فهمما حييممت ممما أر  للسممماء مممأل اير .

ذ  خبارت العريس السمائا بارك   اير  ليرفعها مأل اير   لا السماء ، لكنا برك لها حريبها فا ااخبيار ، وا 
 ملذات العالم فر  اعروسا.

ذ  نبساانا م اعد الخ ي ، واالمسيذ ر عمت الكنيسم  لانوبهما، ونح مل يلما  ما  كنا .د فيدنا انوبنا و = بنت الكريم 
سممبعداد  ن يممل  .ممارأل مممع "حمماذيأل أر لكممم ا= مييا أجمييل رجليييك بييالنةلينوة مممأل الممماء والممرو  فمم  المعموديمم . انمملا

(. فن هم أأل سر  مال العروس أنها بسير ف  ال ريمم الملموك ،  ريمم الر موع  ليما، مسمب يا  :132السةم" )أف
هممراءات رب( أي  ريممم البوامم ، دائسمم  أشممواك وب مما:142لندائمما  ر عمم   ر عمم  ) العممالم، كمماروة ااان يممل "ممما  وا 

(.  نمما العممريس ياممدأ اممالر ليأل اللبمميأل 13212+ رو:223أ مممل يلمما ال اممال .ممدم  الماشممر المخاممر االسممةم" ) ش
 ساربا ف   ريم المسيذ احسب اان يل )بوا / كراوة/ دائس  أشواك العالم وخ ايا (.

(  مال الكنيس  ف  براا ها ووحدبها الب  :112+ كو1:23)أف JOINTSدوائر بعن  م ا ل = دوا ر فخذيك 
ببر م سةسل برا  ايأل ال ميع. والرو  اليدس  كالحليو ذ  الوحدة ف  نظرا م   الصّناأي نعها الرو  اليدس= 

االمممذات ؟   مممذا ينهمممما يرا ممماأل  الفخيييذينولمممماذا   مممبم ام ا مممل  ي ممممع اممميأل أيضممماء ال سمممد )الكنيسممم ( االمحاممم .
 مو الكنيسم  المنب مرة فما  ، كنيس   سد المسيذا لللل سد مع الن ف الس لا . والن ف اييل الن ف اييلا

ا  ن م يها بير السماء ، والن ف الس لا يمثل الكنيس  الم ا دة البا ما والت يلا اير  ، و ما كنيس  واحدة 
 المحا  ، فنحأل يلا اير  ن لا لمأل  م فا السماء ، و م يش عوأل فينا .ا
 

َرٌة، اَل ُيْةِوُزَها َشرَاٌب َمْمُزوٌ   َبْطُنِك ُصْبَرُة ِحْنَطِة ُمَسيََّجٌة ِبالسَّْوَسِن  2 " -( 2آية )  "ُسرَُّتِك َكْأٌس ُمَدوَّ
( :321بي ممع مممأل  سممد ايم حيممث كمماأل ال  ممل يح ممل يلمما هذائمما، رمممواح لاممدء حيمماة  ديممدة. وفمم  )حممو= الُسييرَّة

اشمماي  ممما و ممل  ليمما اانسمماأل مممأل محابمما للعممالم البمم  أدت امما للممموت. سممبخدم ب مموير يممدم . ممع السممرة ليشممير ل 
ولكنمما ييممول السممرة ولمميس ال ممم فهمم   . واالبممال  في ممع السممرة  نمما يشممير يأل  ممذ  العممروس . عممت ية.بهمما االعممالم

حممرة فمم  م ممادر فرحهمما. والسممرة برشممم اممالميروأل يأل الممرو  اليممدس ييممدس ايحشمماء  تماوالممت مربا مم  اممام وليسمم
اة اداي  ول نهاي ، أي حملت سمات السمماء = مستديرةلداخلي  كما الخار ي  ليكوأل اانساأل اكليبا للرب. و   ا

 مارة أي = بطنيك صيبرة حنطيةل بعوو ما أفمرا  العمالم. = وال يةوزهيا شيرابأي أأل ي ايا السماء لها امة نهايم . 
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مسييجة المسميذ " ك يمراء ونحمأل نغنم  كثيمريأل." كوم . فداخل الكنيس  مخاوأل هذاء روح . والحن   بشير ل سد 
يريسها يحميها فالسوسمأل  م   العمريس، ولكنما  مار  م   للعمروس، واهمذا بشمير اآليم  أأل الكنيسم  = بالسوسن

 ب ير .وي  ايولد ا الذيأل بلد م وي احوا يلا  ورة ام.
 

 "َلْدَياِك َكَخْشَفَتْيِن، َتْوَأَمْي َظْبَيِة  3 " -( 3آية )
 (.323)را ع 

 
نَّاِظِر ُعُنُقِك َكُبْرِ  ِمْن َعاِ   َعْيَناِك َكاْلِبَرِك ِفي َحْشُبوَن ِعْنَد َباِب َبثِّ َربِّيَم  َأْنُفِك َكُبْرِ  ُلْبَناَن ال4 " -( 4آية )

 "ُتَجاَه ِدَمْشَق  

الحيوانمات دائمماح   ناك ينم كعنمم= عنقك كبر  عا موبها يأل العالم.  ما أي ا ا البلذذ االسماويات  و= عا 
نسمحم ينظر يس ل، لمألر  يشمبهيها. و نماك ينمم  نحنما امايكثر  ودفمأل فم  البمراب وا مدا فما ملمذات العمالم ، وا 

فموم  لما ينيهما دائمماح  رافعم  فيمد داسمت يلما العمالم ودفنمت خ ايا ما ،  مذ  العمروس  ذا ما فعلبماالعالم. و  اياخ 
ل بنظر للبراب أي بحيا ف   همارة و.داسم . وبشمايا العنمم امالارج  نما دائماح بب لع لعريسها الذي مأل فوم،  ،فه 

يمانها اعريسها. والبشايا االعاج )المذي يح ملوأل  ايدل يلا أنها ف   هاربها    راسخ  .وي ، و ذ را ع لثيبها وا 
ايامي  المذي  سبعداد ا للموت دفاياح يأل  يمانها و هاربها. ولحظ لوأل العماجايليا مأل ال يل اعد موبا( يشير 

 .(23  :1حبا الموت )يب يشير لل هارة والع  
ضمم رااات والاممرك فيهمما يمممم و مم اء،  ممما م بوحبمماأل وبممرك اهممما السممماء،  الاممرك اممة أمممواج أو = عينيياك كييالبرك

حشمماوأل  فييي حشييبونخ و مماح  ممذا اسمماب ينيهمما المرفمموع ييلمما ينمما مممأل يمماج. فهمم  لهمما نظممرة روحيمم   ادئمم . 
 ا وسةمها را ع ينها محبمي  ف  مل ي ا الرب يسوع، ال ب ير المن س ءو ذا يشير يأل  دو  دك مدأل المل ي ح

 ممذ  الممن س المملمموءة سممةماح  ممارت م ممدر  ممذب  . البمم  لهمما  ممذ  ال مم ات كالمل ممي لمممأل يريممد أأل يممنعم االهممدوء
يمرة البم  بمدخل ممأل  مذا أي اماب انمت ال مايم ،  شمارة لل مموع الكث= باب بث ربييم، ي دوا سةمهم لمديها لآلخريأل

= أنفييك كبيير الامماب.  ممذ  الممن س فمم  سممةمها  ممارت م ممدر  ممذب لكثيممريأل ليبممذو.وا حالمم  السممةم البمم  بحيا مما. 
ودمشمممم بشمممير للعمممالم =  دمشيييقب ممما   اينمممف للشمممم أي البمييمممو فهممم  بسمممب يع أأل بميمممو أيمممداء ا اليمممادميأل ممممأل 

لاماح امرج لانماأل كماأل ار ماح شمهيراح للمرا.ام . وكميأل الكنيسم     الد ب ماري. وهاو ( 333والومنيات )يدد مدين  دمشم 
(،  م  بسمب يع أأل :132كمو1أو الن س الب  لها الا يرة الروحي  بسب يع أأل بنظر للعالم وبحكم يلا كل شئ )

 بميو ايأل رائح  المسيذ الوكي  ورائح  العالم وأ اياا الوائل ، و   بسب يع أأل بوا ا كل بيار ومن .
 "رَْأُسِك َعَلْيِك ِمْلُل اْلَكْرَمِل، َوَشْةُر رَْأِسِك َكُأْرُجَواِن  َمِلٌك َقْد ُأِسَر ِباْلُخَصِل  5 " -( 5آية )
= رأسييِك عليييك ملييل الكرمييلمثمممر،  مبمماو االخضممرة الكثي مم  والغااممات ذات الثمممار الكثيممرة   ممو  اممل يممالٍ = الكرمييل

 لكرمل  ال ياٍل  داح وكلا خضرة مثمرة. الرأس  و المسيذ السماوي العال  المثمر ف  كنيسبا فا



(اإلصحاح السابع)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
43 

الشعر يشير يفراد الكنيس  الملب ييأل االرأس. واير واأل  و لاس الملوك، فعمروس الملمك = شةر رأسِك كأرجوان
الملك  و العمريس و.ولما أسمر أي  مو ل يريمد أأل يبمرك كنيسمبا )الخ مل( ممأل = ملك أِسَر بالخصلب ير ملك . 
 محابا لها.

 
 "َما َأْجَمَلِك َوَما َأْحاَلِك َأيَُّتَ ا اْلَحِبيَبُة ِباللَّذَّاِت! 6 " -( 6آية )
 (.4122" )أم لذاب  مع ان  آدم ام يبلذذ اشعاا المحب لا الملبف حولا "= باللذات

 
 " َقاَمُتِك هِذِه َشِبيَ ٌة ِبالنَّْخَلِة، َوَلْدَياِك ِباْلَةَناِقيِد 7 " -( 7آية )
سبيامبها وايأل لها  مذور .ويم  بح مل اهما يلما المماء ممأل العممم. ولمذلك شماا اليديسميأل ا  ها و بمباو ا ول= النخلة

ال ممديم كالنخلمم  يو ممو" فهممو يعمميش مسممبييماح ويممدخل للعمممم، وكلممما دخممل للعمممم يربمموي مممأل ميمما  الممرو   االنخممل "
ممو  لهممم اسمماعيأل نخلمم  فمم  العهممد اليممديم )خممر (. ولممذلك كمماأل ايممت ام 2213:اليممدس. ونةحممظ أأل السمماعيأل رسممولح ْرمم

(. ورأينممما فمم  سممم ر الرؤيممما السممممائييأل و.ممد حملممموا سمممعف النخيمممل 4:22+ 43،  :4،  :12:ممممل1مممويأل االنخيمممل )
(،  ذ كمانوا :1421( يةم  الن رة. و كذا .اال الشمعب المسميذ اسمعف النخيمل فم  دخولما يورشمليم )يمو122)رؤ

 األ اهما ْي عموأل اي  ال. والثدياأل يرممواأل للعهمد اليمديم وال ديمدالثدي= ولدياك بالةناقيديسبيالونا كملك منب ر. 
شاع الكنيس  أولد ا. ولحظ أأل الثدياأل  نما مشماهاأل االعنا.يمد فهمما مملموءاأل خممراح رممو ال مر  لمذلك ييمول اهما بْ  ،

 (.:12اولس " أل كاأل ويظ ما بسلي  ما ف   المحا  ف  المسيذ" فادوأل المسيذ ل فر  )ف 
 

َوَتُكوُن َلْدَياِك َكَةَناِقيِد اْلَكْرِم، َورَاِ َحُة َأْنِفِك «  ِإنِّي َأْصَةُد ِإَلم النَّْخَلِة َوُأْمِسُك ِبُةُذوِقَ ا»ُقْلُت  8 " -( 8آية )
 "َكالتُّفَّاِح، 

 و  ريد النخلم  والمي مود  نما المرخص الضمعيف، والعمريس ا رحبما اعروسما المثممرة يشمبام أأل يمسمك = عذوق ا
فال ريممد  . (1:212امما حبمما ل يخ  مما أحممد )الممذيأل أي يبنمم  ح ظممبهم ولممم يهلممك مممنهم أحممد  ل ااممأل الهممةك" )يممو

لبحمممل أي ألم ليحممم   شممبيا.ا واسممبعداد يشممير ا= أصييةد إلييم النخلييةالممرخص  شممارة ييضمماء الكنيسمم . و.ولمما 
رب عمت.  أولد . فهو نول وب سد و لب ومات ليحم  أولد  وي ديهم. و.ولا أ عد يعار يمأل فرحبما اميأل كنيسمبا 

نب ارنا  نا كعذوم )سعف أخضر( ونحأل نمسك االسعف رمو السعف يننا االرب ننب ر  و يمسكنحأل نمسك ا
نب مار لنما.  سما فهو ي ر  اكل  نب ارنا  و لحساب م د  (. والمسيذ يمسك انا كسعف ليحمينا. ويأل 122)رؤ
 = )اينهما نسمع أأل المسيذ يمسك اعذو.ها(  يكون لدياك كةناقيدنب ارنا كاأل ينا يمسكنا. بكرار   ذاح 
را حة فاعد أأل أمسك اعذو.ها  ار لها أأل بكوأل فعةح م در فر  يولد ا.  "  ادون  ل بيدروأل أأل ب علوا شيئاح " 

(. أو   ببن س المسيذ دائماح والبن س  و حياة أي :42دائماح بشبم الب سد. فالب ا  يشير للب سد )= كالتفاح أنفك
 المسيذ حيابها.
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( وفيها نرك المسيذ يب سد ليمسك اميولد ام المذيأل ضملوا اعيمداح :1:2= .ارأل مع )يب أصةد إلم النخلة وأمسك
 يب سد ي ل المةئك  السا. يأل الذيأل  اروا شيا يأل.ينا فمابوا و لكوا أك ذري  آدم. ولكنا لم 

 
 "  َوَحَنُكِك َكَأْجَوِد اْلَخْمِر  ِلَحِبيِبي السَّاِ َغُة اْلُمَرْقِرَقُة السَّاِ َحُة َعَلم ِشَفاِه النَّاِ ِميَن 9 " -( 9آية )

بيأل فيم  اينمما اليلمب حنكها أي سيف حليها. فه  ف  فرحها بسماذ ممأل العممم ولميس االشم = حنكك كأجود الخمر
ي ممري  ريمماح سممهةح. سممام للممن س = مرقرقييةسمماا الشممراب فمم  الحلممم أي يسممهل دخولمما فيمما. = سييا غةمابعممد اعيممداح. 

( و نمما نممرك الحايممب نائممماح و مم  ل بريممد أأل بو.ظمما أو 322+ 324+ :22و.الممت ل بممييظأل الحايممب حبمما يشمماء )
( ولمم يمذكر الكبماب سموك ممرة واحمدة أأل المسميذ 321:1ينعس )موبوي ا. و ل ينام الحايب حياح؟ ام ل ينام ول 

نام، وكاأل ذلك ف  الس ين  والاحر  ائإ. وذ ب البةميذ ليو.ظو  و م ف  حال  خوف ممأل ايممواج .مائليأل "يما رب 
أل كيمف ل  يمما" (. و.مام المسميذ وانبهمر المريذ و.مال لهمم، مما امالكم خمائ يأل  كمذا. 4223أما يهمك أننا نهلك" )ممر

"  ذاح .لمم  اايممماأل  ممذ   مم  البمم  بممويإ المسمميذ. فكيممف بغممرم السمم ين  وكيممف نهلممك  الممما المسمميذ مو ممود.  لكممم
وممما      .اينممما ايممواج بشممبد والب مارب بمموداد ،المسميذ ل ينممام امل ياممدو فم  اعمم  ايحيماأل أنمما نممائم  ذ ل يبمدخل

 الذي ي ر  الحايب؟
بساايذ الن س ف  وس  الب ارب واثي  أأل الرب سيبدخل ف  الو.مت  أي =لحبيبي السا غة –حنكك كأجود الخمر 

وأ ود أنواع ال مر  االنسما  م  مو بسمايذ  . المناسب. أما يدم  يماننا واض راانا فهذا يوي ا. والخمر برمو لل ر 
أل و ممذ  الممن س البمم  أحاممت يريسممها ب لممب ممم .ن ممس مبيلممم  واثيمم  فمم  يريسممها وفمم  محابمما هيممر مهبممم  اممايمواج

ال ميع أل يو.ظو  اعمدم  يممانهم= ل بمييظأل الحايمب حبما يشماء. أي ابركموا المسميذ يبمدخل لينبهمر ايممواج و.بمما 
( مو مما للخممدام 322يشمماء ول بوي ممو  ا ممياحكم ويممدم  يمممانكم. و.ولهمما "ل بممييظأل الحايممب حبمما يشمماء" فمم  آيمم  )

 حبا ل يض راوا ويييسوا مأل مشاكل الخدم .
 

َليَّ اْشِتَياُقُه  11 " -( 11آية )  "َأَنا ِلَحِبيِبي، َواِ 

ليييَّ اعممد أأل سمممعت الممن س  ممذ  ايو مماف .الممت  فهمم   ذ سمممعت أأل يريسممها فممر  اسمماب   اشييتياقه أنييا لحبيبييي وا 
 فرحبها .الت " أل كل ما و  بن  اا  نما  و منك ولك. 

 
 " َنِبْت ِفي اْلُقَرى َتَةاَل َيا َحِبيِبي ِلَنْخُرْ  ِإَلم اْلَحْقِل، َولْ 11 " -( 11آية )

العممروس ل بكب مم  ا رحهمما، فمممأل بشمماهت اعريسممها ل بنغلممم يلمما ذابهمما اممل بخممرج مممأل ذابهمما = لنخيير  إلييم الحقييل
 ذ كيمف = لنخير وراحبها الشخ ي   لا م ال خدم  شعب المسميذ، وبهمبم امينهم يبمذو.وا مما بذو.بما  م . و.ولهما 

مما أيضماح بريمد المن س أأل بخمرج ممأل العمالم ومسمرابا لبشمبرك ممع ( ورا1-24:كو1+ 4323بخرج للخدم  ادونا )يو
أي نسمممهر يلممما خدمممم  الن ممموس. واليمممرك بشمممير لمكممماأل الاسممم اء = لنبيييت فيييي القيييرىيريسمممها فممم  خدمممم  الن ممموس. 

 وال يراء.
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َر الرُّمَّاُن  ُهَناِلَك ُأْعِطييَك ِلُنَبكَِّرنَّ ِإَلم اْلُكُروِم، ِلَنْنُظَر  َهْل َأْزَهَر اْلَكْرُم  َهْل َتَفتََّح ا12 " -( 12آية ) ْلُقَةاُل  َهْل َنوَّ
 "ُحبِّي  
ل = لنبكرن نغمةم لباكمر للخدمم . فن ميح  لكمل خمادم "ل ببميخر وا   ذ  أمان  الخدم ، ليد بخلت يأل كل أناني  وا 

لد  الممن س ايمينمم  فمم  الخدممم  بع مم  ااممذل نممابإ يممأل الحممب لعريسممها ويو = هنيياك أعطيييك حبيييضمماع المخممدوم" 
الحمب العاممل فم  = هنياك أعطييك حبيي مل ظهمرت ثممار الخدمم  فم  المخمدوميأل. =  هل أزهر الكيرم    وشعاا.
 الخدم .

 
 "  يِبي اَللُّفَّاُح َيُفوُح رَاِ َحًة، َوِعْنَد َأْبَواِبَنا ُكلُّ النََّفاِ ِس ِمْن َجِديَدِة َوَقِديَمِة، َذَخْرُتَ ا َلَك َيا َحبِ 13 " -( 13آية )

نوع مأل أ مل الو ور وأاها ا. يشمير للحمب الوي م  اميأل ر مل ووو بما. وكماأل اليمدماء يب موروأل أأل فيما  =للفاحا
(. والمعنا  نا أأل الحب ايأل العروس وحاياها المسميذ فاحمت رائحبما. و مذ  الوحمدة :1-13242ش اء للعيم. )بك
 قديمةيوم  ناك  ضافات  ديدة  و    فكل= جديدة   ثمار يمل كلم  ام ف  الن س. = نفا سلها ثمار كلها 

.ممارأل امميأل  ممذ  الممن س البمم  ذخممرت لحاياهمما ن ممائس  ديممدة و.ديممم  = ذخرت ييا لييك يييا حبيبييي= أي أ مميل  ويمييمم . 
وحينما بياالا ف  السماء ي د معها  ذا الكنو ممأل الن مائس في مر  اهما. واميأل ن مس أخمرك بمذخر لن سمها هضمااح فم  

(. فمأل يبيال يمل المسيذ ويمل الرو  اليدس فيا يذخر ن ائس بكوأل لا كنوواح :32يوم الغضب يوم الدينون  )رو
ف  السماء. ويكوأل اليوم ايخير لا  مو يموم يمرس وممأل ل يبيامل يممل المرو  اليمدس فيما ويياومما ويحونما ي مير 

  ذا اليوم يوم دينون  لا.
لمَّ  11تةليق علم آية   إشتياقه أنا لحبيبم وا 

أك  ما اعمد أأل  كبشم ت  حبيبيم ليم وأنيا ليه( :1:2نمد العمروس لعريسمها فهما .المت فما )لحظ ب ور الع اء ي
يملا فا الب سد .ررت أأل بهب ن سها لا فا مياال ي ائا. ثم  ربيت الن س فا ي ائها ن سمها لعريسمها اعمد أأل 

الممت ينمما فهمما اممدأت اينهمما أي ممت حاهمما ثممم . أنييا لحبيبييم وحبيبييم لييم( و.الممت :42يرفبمما ك ممادك يارر مما فمما )
بمذكر ي ايما  امل   ذ أحامت شخ ما ومما يمادت لما ، فها بع ا ن سها وو لت  نا ليم  الع اءأي انا ن سا. 
ابما ، مح إليمَّ إشيتياقه=  ال  شبيا.ا محابا الع يا  لها كن س  ن بحت يينا ا وأدركت اعد أأل ، محابها لشخ ا

أحابممما ينممما أحاهممما أول  ( .  ممما3 – :2  2:) شامممل  شمممبام لل مممليب ليعيمممد ا  ليممما   علبممما يشمممبام لهممما، الع ياممم 
 (.212  3يو1)
( 1321لليونمانيأل..." )رو  نما ممديوألخريأل. و ذا ما .الا اولس الرسمول "وبر مت  ذا يملياح ا شبيا.ها لخدم  اآل 

فهممو يشممبام أأل يخمممدم ال ميممع يهمموداح وأممممم  (421رو) + "كنممت أود لممو أكمموأل محرومممما مممأل المسمميذ ي مممل  خمموبا"
2  3الكل المسميذ كمما يرفما  مو. رأينما ممأل .امل أأل  مذ  المن س نائمم  ل بريمد أأل ببعمب ي مل حاياهما )نمش ليعرف

( ف ما حالمم  :2  2+  :1،  211  2ولكنهما اعمد أأل  شمبعلت حاما  مارت بشمبام لخدمبما والعممل معما )نمش . (4
 ال بور ل بود الن س أأل ببعب والعكس .
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 مادر ممأل الشمخص حمب           يم خريأل  و المحام  الحيييخدم  اآل اونةحظ أأل اذل الذات وي اء الن س ف
ذا شممااهنا المسمميذ نعمممل مثلمما ويكمموأل المسمميذ فينمما و ممذ   مما ب مما  اآل خممر. و ممذا النمموع يشمماا محامم  المسمميذ لنمما. وا 

 مممارت لهممما  ممم ابا )السوسمممأل ا البممما  نعكمممس  ممممال المسممميذ يليهممما والعمممروس  نممم . الحيممماة. فامممذل المممذات = حيممماة
  ارت لها   ابا فا المحا  الااذل  وخدم  اآلخريأل وذلك يأل يريسها  ، ئل ال يب( ال  سما )شولميث(وخما

        و نمممماك حالمممم  يكسممممي  يسمممممونها خ ممممي حممممب لكنهمممما شممممهوة ونمثلهمممما  . يحيمممما فيهمممما فبيممممول لمممما الحيمممماة  مممما المسمممميذ
يبلممذذ امما ويمبلكمما. و الممما  مما محامم   . و نمما يريممد اانسمماأل ل أأل ياممذل مممأل أ ممل مممأل يحامما ولكممأل أأل        كممذا 

 مب ه  للداخل فها بكوأل كمأل ينغلم يلا ن سا كالشرني  ويموت.
(.2أما العروس  نا فو لت ليم  المحا  لعريسها و ذا ما سنرا  فا   حا  )
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 عودة للجدول اإلصحاح اللامن

 
 مممذا اا مممحا   مممو   مممحا  الخدمممم  البممم  أساسمممها بمبمممع الخمممادم االمسممميذ. فممممأل شمممعر احمممةوة يشمممرة المسممميذ ل 

( وممممأل الناحيممم  ايخمممرك يمممرك اآلخمممريأل 1211:كمممو:+  4،  :2  1رويسمممب يع أأل يهمممدأ  أل لمممم يعرفممما كمممل واحمممد )
فين ممذاوأل للمسمميذ. ون ممد العممروس  نمما اعممد أأل  وأل رائحمم  المسمميذ البمم  فيهممامِ الممن س البمم  بمبعممت االمسمميذ ويشممب  

بيكممدت ايل مم  اينهمما وامميأل يريسممها أخممذت ب اوضمما فمم  أمممر أ لهمما، فيو ممبا ايخبهمما ال ممغيرة )كنيسمم  ايمممم هيممر 
[ ولكنهممما ممممأل خمممةل حاهممما لممما أ ممماحت ب كمممر فممم  :[ العمممروس بشمممبام امممايكثر لعريسمممها. ]1المؤمنممم  و نممما ن مممد ]

 اآلخريأل.
 يسها الذي أخلا ذابا لينول  لينا وي بش يلينا.واهذا  ارت بشاا ير 

 
ِع َلْدَيْي ُأمِّي، َفَأِجَدَك ِفي اْلَخاِرِ  َوُأَقبَِّلَك َواَل ُيْخُزوَنِني 1 " -( 1آية ) ِِ  "َلْيَتَك َكَأِخ ِلي الرَّا

حا يمريس  ذ كماأل  مذا اا محا   مو   محا  الخدمم ، ن مد أأل الخمادم يليما أولح أأل يبمبمع امسمي= ليتك كأِخ ليي
(. 122:خوة كثيريأل" )رو الكنيس . و ذا النداء  و نداء كنيس  العهد اليديم للرب يسوع ليب سد. "ويكوأل اكراح ايأل 

أي = الراِيع ليديي أميي(. 12:3و و ن س النمداء المذي ردد   شمعياء اعمد ذلمك "ليبمك بشمم السمموات وبنمول" ) ش
ْولممد المسميذ مب سمداح و مار 122:والعروس بشبام أأل يكوأل الرب المب سد شييياح لها )ر  (. و.د حمدث  مذا فعمةح و 

فاعمد الب سمد = وأقبليك وال يخزوننيي نساناح كامةح ورضع مأل العذراء مريم الب   ارت أماح للكنيس   سد المسيذ. 
واعممدما رأينمما  مممأل يمممل المسمميذ الع يممب دخلنمما معمما فمم  ية.مم  حممب. والانممت ل ي مملذ لهمما أأل بياممل هريامماح أمممام 

واآلأل اعممد يمممل المسمميذ  ممارت الكنيسمم  كمماروة اهممذا الحممب أمممام ال ميممع الممذيأل فمم  الخممارج.   فييي الخييار نمماس ال
أمما كنيسم  العهمد ال ديمد فييلنمت حاهما لممأل ب سمد ي لهما ، فكنيس  العهمد اليمديم كانمت كنيسم  منغليم  هيمر كماروة 

 أمام ال ميع ادوأل خوي.
 

 "َك َبْيَت ُأمِّي، َوِهَي ُتَةلُِّمِني، َفَأْسِقيَك ِمَن اْلَخْمِر اْلَمْمُزوَجِة ِمْن ُساَلِف ُرمَّاِني  َوَأُقوُدَك َوَأْدُخُل بِ 2 " -( 2آية )
كيف بياال حب المسيذ احاها. و ناك بنكشف لها أسمرار  السمماوي . فحميأل بمرد  تتةلمالكنيس . فهناك = بيت أم ا

أي =  سييالف رميياني. وحاهمما  ممذا ممممووج اع ممير= حاهما لي ممر  خمييرالمسمميذ مممأل  تسييقيفكينهمما  ، الحمب االحممب
ذا كانممت ثمار مما رممماأل )  ( فممما ي ممر  المسمميذ محابهمما الااذلمم  أي 1423سممبعداد ا لاممذل حيابهمما حبمما الممدم مثلمما. وا 

2  13)لموو ذا مما كماأل يعنيما المرب حميأل .مال " ممأل أراد أأل يكموأل لما بلميمذا فليحممل  ملياا ويباعنما "  ببشاا اا.
 الذك اذل ن سا يلا ال ليب ، يبشاا اا فا محابا الااذل  .يلا حياة المسيذ فمأل يببلمذ ( 2:

حيمماح ممما ي ممر  المسمميذ أأل بكمموأل ية.بنمما معمما احسممب ممما نبعلممما مممأل ييائممد سممليم  بعلمهمما لنمما الكنيسمم . وكممما .ممال 
 ايااء مأل ليست الكنيس  أما فام ليس أاا .
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ُأَحلُِّفُكيينَّ َيييا َبَنيياِت ُأوُرَشييِليَم َأالَّ تُييَيقِّْظَن َواَل ُتَنييبِّْ َن 4، َوَيِميُنييُه ُتَةيياِنُقِني  ِشييَماُلُه َتْحييَت رَْأِسييي3 " -( 3،4اآليييات )

 " اْلَحِبيَب َحتَّم َيَشاَء 
وممما ن ممس ببعممرف يلمما المسمميذ  (22  :) األولييم؟ فمم  للمممرة الثالثمم   ممذا  الممن س لممماذا بممذكر=  ال تيييقظن الحبيييب

فما و   كأل ل بريد أأل يي ع أحد لذبها البا شعرت اها فا ية.بهما ال ديمدة ممع يريسمها .ول ،العالما والت مربا  
( ن س كانت .د  خبارت المسميذ ولكمأل محابهما أ مااها ال بمور و مذا يمويإ حاياهما المهمبم اخمةص 23  4) اللانية
شييماله تحييت خدممم . ن ممس خادممم  ببمميلم فمم  ال  مما  نمما اللاللييةوفمما  ، فرحبهمماومممع ر ويهمما لحاياهمما يممادت  ن سممها
 نمماك  أأل و ممدت الممن س ولكممأل فوا هبهمما مشمماكل يديممدة . فهمم  نولممت لبخممدم ،  نمما  مم  مبايممب الخدممم = رأسييي

. وممرة أخمرك فهم  ل بريمد أأل بمويإ حاياهما امشماكل  يمينيه تةيانقنم=  ممع حاياهما بعويات فم  ية.بهما الخا م 
   ف  بدخلا ف  الو.ت المناسب.الخدم  )ايأل بييس اساب المشاكل( ال بنشغل ابسايحها واثي

  -2 في  مربيأل شماله تحت رأسم ويمينه تةانقنمذكرت ياارة  -وظة  ملح
يحمماول أأل ير اهمما اممايلم لبربممد،  ن ممد أأل يممدو الخيممر ،  ذ فمما ادايمم  ية.مم  الممن س االمسمميذ (22 :) -  األولييم

  . ولكأل حاياها ل يبركها ال يحي ها ابعويابا
، و نما أيضما و مدت بعويمات معهما ثانيم  فما ادايم  خمدمبها ليثنيهما يمأل الخدمم    مذا حمدث ي () ذ  اآل -  اللانية

 ليشدد ا فبسبمر فا خدمبها . ، حاياها المسيذ
 ممذ  العاممارة . فياممدو أأل   مممات يممدو الخيممر يلمما الممن س . ل ممت اعمم  الشممئ  ذ يمميس مممأل  (23  4) ولممم نسمممع فمما

 ذا ما .ال اولس الرسول ، وأيضا . ل ت البعويات . و  ا ربداد 
( . ونةحممظ أأل البعويممات 23  1كممو:" ينمما كممما بكثممر ألم المسمميذ فينمما ، كممذلك االمسمميذ بكثممر بعويبنمما أيضمما " )

لمم يشمبد يمود  ، والمن س محبا م  للبمدييم االبعويمات  هضماح  والمما فاايمماأل  ، االهي  بكثر  دا فا ادايم  ال ريمم
ربمداد م ... لما . لكا بثات . وأما الن س الخادم   فها بعانا مأل مشاكل ل ح مر لهما ممأل خ ايما المخمدوميأل وا 

   . ، وبكوأل البعويات ايدر ايلم ولكأل  ناك بعويات ب ر  .لب الخادم ابوا  آخريأل ونمو  يمانهم
  ذا اا حا   و .م  الحب الذك فيا ببلذذ الن س اايلم ي ل يريسها وأيضاح ابعويابا.

 
يَِّة ُمْسَتِنَدًة َعَلم َحِبيِبَ ا مَ 5 " -( 5آية ) ْقُتَك، ُهَناَك َخَطَبْت َلَك  ْن هِذِه الطَّاِلَةُة ِمَن اْلَبرِّ َتْحَت َشَجَرِة التُّفَّاِح َشوَّ

 " ُأمَُّك، ُهَناَك َخَطَبْت َلَك َواِلَدُتَك 

 ، فضمممها للعمممالم املذابممماالعمممالم  نممما يبع مممب لسمممو الكنيسممم  وسممميربها البممم  فممم  السمممماويات ور = مييين هيييذه الطالةييية
الب ما  = مستندة علم حبيب ا تحت شجرة التفاح شيوقتكوشهادبها لا حبا الموت. ولكأل كل  ذا ينها  اوكراوبه

.لنا ينا أنا يشير ل سد المسيذ الذي أي ا  لنا ميكةح ولذلك شاهت العروس يريسها االب ما  وسم  شم ر الموير 
كنيس  اييضائها الذي  ار كل واحد منهم يضمواح فم   سمد المسميذ،  ذ     ال ؟ (. فما    ش رة الب ا :42)

(. وكمل ن مس بمدخل للكنيسم  سمواء االمعموديم  أو االبوام  4223 رنا أيضاء  سد  ممأل لحمما وممأل يظامما )أف
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م المسيذ لها.  و ابخمذ لما  سمداح ينما كماأل يشمبام لعروسما، و مو يامذل و  ش  اعد ذلك )يأل البوا  معمودي  ثاني ( بْ 
سد  لكل ن س بائا  ببغذك يليا فهو يع   لغ راأل الخ ايا. فمالن س بشموم المسميذ ابوابهما وا هاربهما وولدبهما  

 ال ديدة.
 ناك أي بحت ش رة الب ا . فلم يكأل  ناك خ ا  اميأل العمريس ويروسما  ل يلما أسماس = هناك خطبت لك أمك

مما الممذي سمال اهمذا ااكليممل وهيمر  ممأل ال عنممات ( فممالمهر كماأل د1124الب سمد. ولننظمر المهممر الممدفوع للعمروس )
البمم   عممأل اهمما.  نمما ايم  مم  الشممعب اليهممودي الممذي خممرج منمما المسمميذ ثممم  مملاا، و مم  أي ايم اهممذا خ اممت لمما 

والدبك مبر م  "الب  حملت اك" أو حملبك.  نا ااشمارة = هناك خطبت لك والدتككنيس   ديدة لب ير يروسا. 
(. و م  كنيسم  ولمود، 211:كمو:  ماوالت بيول مع اولس الرسول "خ ابكم لر ل واحمد" )لكنيس  العهد ال ديد الب

أمكممأل للكنيسمم  أأل ب مماذ أممماح ولممود بلممد أولداح م. = تحييت شييجرة التفيياحوبحمممل المسمميذ فيهمما. واسمماب الب سممد= 
يذ يرائس يخ ماهأل كعمذارك وللمس ، فالمسيذ ولد  سدياح لنولد نحأل روحياح. الكنيس  ماوالت بيدم كل يوم م أولداح 

 مكرسيأل أن سهم لا.
 ( ولكأل  نا ييولها العالم الذك رأك فيها  مال يريسها.24:سام ام و.الها فا ) =من هذه الطالةة
( كاأل الب ا  يشمير ل سمد المسميذ. أمما شم رة الب ما   نما فبشمير للكنيسم   سمد المسميذ. :فا )ص =شجرة التفاح

 -مراحل2 4بديو ا لإليماأل أك بخ اها للمسيذ. فعة.بنا االمسيذ ببم يلا  و ا بشوم المسيذ االن وس البا
 =  ا ديوة الكنيس  لنا لإليماأل. الخطبة .1
 = اعد العماد يادأ اابحاد االمسيذ. الةرس .:
يكممموأل فمما السممماء اعمممد أأل نممبخلص مممأل  سممد الخ يممم  ونلمماس ال سممد المم مممد  اإلتحيياد الكامييل .4

 (.2211المسيذ )رؤ  مرأةفب ير الكنيس  
 

َيٌة ِاْجَةْلِني َكَخاِتِم َعَلم َقْلِبَك، َكَخاِتِم َعَلم َساِعِدَك  أَلنَّ اْلَمَحبََّة َقِويٌَّة َكاْلَمْوِت  اْلَغْيَرُة َقاسِ 6 " -( 6آية )
 "َكاْلَ اِوَيِة  َلِ يُبَ ا َلِ يُب َناِر َلَظم الرَّبِّ  

الخمممابم يحملممما = إجةلنيييي كخييياتم عليييم قلبيييكعريسمممها. ن مممد فممم   مممذ  اآليممم  أ.ممموك يامممارات ْب مممو ر حمممب العمممروس ل
ا مأل ر.ابا، أو  ناك مأل يحب شخص فيضمع  موربا يلما  مدر  أو يلما سمايد  ل  د  الشخص  ما يلا  در  مْ 

ف  سوار. واي.مرب للب مور، فهنماك  رييم  .ديمم  وماوالمت مسمبخدم ، ا ذاام  الشممع ثمم وضمع الخمبم يلما الشممع 
 علها حاها اليوك أأل بشبعل و  ، فيحابا شعرت امحا  يريسها الناري  و ذ  العروسالمذاب فيبشكل اشكل الخبم. 

. والشمممع المممذاب يبشممكل احسممب  ممورة الخممبم. ونحممأل مخبمموميأل اخممبم الممرو  ،فمما حممب يريسممها فببحممد امما وبممذوب
 .( 212  4+ كو 1123+ هل::،  121:كو:+ 4223اليدس ليب ور فينا المسيذ ونيخذ  وربا )أف

؟ يلا .لاما.  م  بريمد أأل بممأل .لمب حاياهما كلما، فمة يسمب يع أحمد أأل ييبمرب  ليهما  أأل يضعها حاياها وأيأل بريد 
سمممها مممأل أمممام و مما ام. والخممبم يممأل  ريممم الشمممع الممذائب بخممبم امما ايورام الهاممم  حبمما يظممل محبوا مما  ويمحممو 



(اإلصحاح الثامن)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
50 

.لاما، ول أحمد  كمل .لاهما، و م  بممأل كملسرياح، و   بريد أأل بكوأل ية.بها احاياها سري  ل يعرفها أحد،  و يممأل 
 .يعرف  ذ  العة. 
.ال ام "نيشبكم يلا ك  " اظهار ريايبا. ولكأل  ذ  العمروس البم  اشمبعلت حاماح بريمد أأل = كخاتم علم ساعدك

ولميس  ممذا فيم  امل يلمما سمايد  مركممو العممل لبعمممل معما، ل اممل  وبيخمذ  مموربا ، بكموأل فم  .لامما مركمو يوا  مما
ذ ( ن هممم أأل 1231سممبييظ   لاسمما .مموة يمما ذراع الممرب" ) ش سممبييظ   ا فهمنمما أأل السممايد يشممير للمسمميذ "ايوبمما. وا 

كمماأل  =المحبيية القوييية كييالموتالممن س بريممد  بحمماداح كممامةح مممع المسمميذ المب سممد. و ممذ  الدالمم  فمم   لاهمما نااعمم  مممأل 
أممام  ادت يظمبما و اروبما ْ مومم  خمذ كمثمال  كمي.وك شمئ، فكمل  امار مهمما و  بأ.وك شئ .ال المسيذ  و المموت، ف

 ذا فييل "أيأل شوكبك يا موت"(. والعروس  نا بود أأل بيول أأل حاها .وياح  مداح كمي.وك  ري  غ  الموت. )اعد المسيذ ب  
(. والموت .وي  داح فم  البمدمير، 41،  4222شئ أي الموت، ال حبا الموت ل يسب يع أأل يو.ف حاها لا )رو

المن س = والغييرة قاسيية كال اوييةنياذ والخةص، ول شئ يو.مف أو يا مل  مذا الحمب. أما الحب فيوي  داح ف  اا
البمم  بحممب لممو شممعرت أأل حاياهمما سمميبركها ب ضممل أأل بليمما فمم  الهاويمم  أو الياممر يممأل أأل يبركهمما. ومممأل أشممعل  ممذا 

محام  ام  و كذا حل الرو  اليدس يلا شكل ألسن  نمار وسمكب ل يب ا ل يب نار لظم الرباللهيب  و الرب=   
" مممأل ونممرك  ممذ  المحامم  الناريمم  أيضمما فمما .لممب الخممادم المملمموء اممالرو  النممارك ب مما  أولد   (.323فمم  .لوانمما )رو

 ذ  اآليم   ما مثمال للخدمم  المثاليم  ، أأل  ( .2:1  11كو:يضعف وأنا ل أضعف ، مأل يعثر وأنا ل ألبهب " )
فيممرك النمماس فيمما  ممورة المسمميذ ، ويعمممل ايوبمما مسممبندا  ، ويحمممل  مموربا ومحابمما للنمماس ، يحممب الخممادم المسمميذ

 . (:فا يد المسيذ )رو ار يليا فيكوأل آل 
 

ْرَوِة َبْيِتيِه ِمَياٌه َكِليَرٌة اَل َتْسَتِطيُع َأْن ُتْطِفَئ اْلَمَحبََّة، َوالسُُّيوُل اَل َتْغُمُرَها  ِإْن َأْعَطم اإِلْنَسياُن ُكيلَّ لَي7 "  -( 7آية )
 " َحبَِّة، ُتْحَتَقُر اْحِتَقارًا َبَدَل اْلمَ 

   برفضها  أل  وكل لروة  ال تطف  ااحر  ذا العالم = ومياه . نار المحا  الميدس   ذ  بحرم كل خ ي  داخلها
 كذا رف  المسيذ كل أم اد العالم، و كمذا كمل ن مس أحامت المسميذ بحبيمر كمل ثمروات   المحبةكانت اديةح يأل 

ضها ثروات العالم يأل محابما. وديموة المسميذ لكمل ن مس "يما اانم  اي نم  .لامك" فهمو ل العالم ينها بحاا ول بعو 
يريد المال ول أي شئ  أل لم يسام الحب كل شئ. فلو أي مت الوو م  لوو هما كمل شمئ حبما  سمد ا لكمأل امدوأل 

 باادل.محا  لما فر  الووج. والر ل الذي يبووج اامرأة ي ل مالها ْيِحب ي ِر. المسيذ ي لب الحب الم
 

 " َلَنا ُأْخٌت َصِغيَرٌة َلْيَس َلَ ا َلْدَياِن  َفَماَذا َنْصَنُع أُلْخِتَنا ِفي َيْوِم ُتْخَطُب 8 " -( 8آية )

نشغلت اايمم الوثنييأل هير المؤمنيأل. و.مد يكموأل  مذا  .د يكوأل  ذا .ول كنيس  العهد اليديم  ذ = لنا أخت صغيرة
.ول كل ن س أحات المسيذ وبذو.ت حةوة الحب  ذ انشغلت اكل مأل لم يبذوم النعم  وليس لا ثمر روح  اعد. 

ليس لألمم الوثنيم  نماموس ول بموراة، لميس لهمم يهمد  ديمد أو يهمد .مديم، لميس لهمم كلمم  ام ول = ليس ل ا لديان
 رسول أي  ذا  اء= فماذا نصنع ألختنا في يوم تخطب  و كذا كل ن س لم ببذوم لذة الكباب الميدس. رؤيا  لهي
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فايخممت الكاممرك بسممند وب ممل  لألخممت ال ممغرك البمم  لممم بكبشممف  ؟  كيممف سممببعرف يليمما لمما، لمسمميذ ليخ اهممال
.س الرسمول حينمما أبما ممر ولعمل  مذ  اآليم  كانمت فما فكمر  الحم اان يل  اعد ولم ببعرف يلا المسميذ يريسمها.

 لما م مر اعاادبهما الوثنيم  وفلسم بها الوثنيم  ، مما  مو الممدخل المذك يمدخل اما لهمؤلء النماس لميكلمهم يمأل المسمميذ 
هوس فمما اويخ ماهم يروسمما لمما ، وكانممت  ممذ  اآليمم  فمما فكممر اممولس الرسممول حينممما و.ممف أمممام فةسمم   اآلريمموس امم

   ما نبكلم اا .أثينا . ولكأل الرو  اليدس يع ا فا بلك الساي
 

ْن َتُكْن َباًبا َفَنْحُصُرَها ِبأَْلَواِح َأْرِز 9 " -( 9آية ) ِة  َواِ  َِّ  " ِإْن َتُكْن ُسورًا َفَنْبِني َعَلْيَ ا ُبْرَ  ِف

لمممو امممدأت المممن س بسمممب يب لعممممل ام، وظهمممرت أي امممادرة  ... مممذ    ااممم  العمممريس الم مئنممم ، ومعنممما مممما .يمممل  نممما
 س اال هاد انسكات نعم  ام اشكل ل يمكأل ب ور  وساند ا ام اعمل  ي اا .اسب اا  وا.بنعت الن 

 -هير المؤمنيأل نوياأل2و 
 نبنييي عليييه بيير  فِيية ممذا مثممل ، و ن سمما امما رافضمما  مموت ديمموة ام لمما  يحممي  كسييورييمماوم يمممل ام مممأل  .1

 لنهوما اكلم  ام.
يسممذ يك شمئ  م بمو  كبياب أو شهوة خا ئ   ئفكر خايبرك ييلا م بوحا لكل مندمإ ف  العالم ومأل  و .  :
 لحمايبا. نحصره بألواح أرز، و ذا نح ر  ايوة المسيذ الب  ب رد  اليس ينا، يدخل منا  أأل

 -وأما يأل المؤمنيأل  ناك در ات 2
نبنييي علي ييا  أل اممدأت كلممم  ام بح ممر ا واممدأت بسممب يب للو مايا وبن  ممل يممأل خ ايمما العممالم. = إن تكيين سييوراً 

ن تكن باباً ال ض  بشير لكلم  ام، أي سببحول  ذ  الن س لكاروة اشهادبها اكلم  ام ف  العلأل. = ةبر  فِ = وا 
اعد الخ وة ايولا  ارت ااااح يدخل منا المؤمنوأل لحمب المسميذ أو هيمر الممؤمنيأل لإليمماأل، ليمد شما د اآلخمريأل 

فنحصيرها بيألواح عار اآلخمروأل اواسم بها للمسميذ فيها بحولح فسيلو ا يأل ساب الر اء الذي فيها و ارت معاراح ي
 اعدما  ارت ااااح سيها مها العدو ويحاراها ولكأل ام سيسيإ حولها ايلوا  أرو. و ناك بيمل آخر أأل = أرز
 وايفكار السماوي  فيها حماي  مأل ب ا   المغريات العالمي . ، فا يلو  يشير للسماويات األرز

 
 " َوَلْدَياَي َكُبْرَجْيِن  ِحيَنِ ِذ ُكْنُت ِفي َعْيَنْيِه َكَواِجَدِة َساَلَمًة  َأَنا ُسورٌ 11 " -( 11آية )

أحمم  أولدي  سيوري يبنم  أأل أكموأل أسمب ايبك فيمد  الكنيس   نما بمرد يلما يريسمها .ائلم  أنما أيلمم أأل  مذا فم  
كنيسمم  البمم  ب عممم أولد مما الكبمماب الميممدس اعهديمما برضممع اهممما أولد مما لبحميهممما. وال= ولييدياي كبييرجينداخلمم . 

    بحيا ف  سةم وبنشر السةم وس  مأل حولها.= كواجدة سالمةوبحميهم كسور بكوأل 
 

ا ِمَن َكاَن ِلُسَلْيَماَن َكْرٌم ِفي َبْةَل َهاُموَن  َدَفَع اْلَكْرَم ِإَلم َنَواِطيَر، ُكلُّ َواِحِد ُيَؤدِّي َعْن َلَمرِِه أَْلفً 11 " -( 11آية )
 َِّ  "ِة  اْلِف



(اإلصحاح الثامن)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
52 

ووج شعب كثير. ولذلك ببمر م اآليم  "كماأل كمرم لسمليماأل كمرب = بةل هامون= كان لسليمان كرم في بةل هامون
 ممو لممم ياعما لهممم اممل سمملمهم كرممما = نييواطير مهمور". فالمسمميذ  ممار يممريس كنيسمبا. و ممو أي مما الكممرم لخممدام= 

 1222=  ألفًا من الفِةلخدام أأل ييدموا لا وييدموا لا الثمار ف  أو.ابها. ولكنا ماوال كرما. ويلا ا ، ليحرسو 
، والثمممار البمما ب ممر  .لممب ام يشممير للسممماويات.  ذاح الثمممر الممذي ي لامما ام مممأل خداممما أأل ييممدموا لمما ثممماراح لعملهممم 

، 212  1:مممت+  243  3+ يممو 211  34) ش  ممارت ن وسمماح سمماوي و  البمما آمنممت وباامت ن موسال وبشماعا  مما
 1:أأل المسيذ كاأل  ائعا ليس للبيأل ال ايمماأل اليهمود ، شم رة البميأل فما ممت 212  1:ونةحظ فا مت . (11
 211 . 
 

 " َكْرِمي الَِّذي ِلي ُهَو َأَماِمي  اأَلْلُف َلَك َيا ُسَلْيَماُن، َوِمَ تَاِن ِلَنَواِطيِر اللََّمِر 12 " -( 12آية )

ت يليمما. ون مميب الممرب الن مموس السممماوي .  ممو ممماوال  مماحب الكممرم ويينمما ماوالمم= كرمييي الييذي لييي هييو أمييامي
ضعف( فهذا ن يب كل مأل يبعب للرب 122)كل مأل برك أااح أو .. ييخذ  122+122=  22:ون يب الخدام 

 )لخدام العهد اليديم وخدام العهد ال ديد(. 22:ويبرك مأل أ لا، و
ام ب ممذاوأل الن مموس لمما ( فالبةميممذ .ممال لهممم المسمميذ سممي علكم  مميادك نمماس أك خممد12،12:1را ممع ب سممير )يممو

(. فلما .ام المسيذ وما يادوا يرونا  لي .ليةح يادوا لمهنبهم أك  يد السمك كم در روم لهمم. ولكمأل 1123)مت
ولكمأل النماس المذيأل ب م ادونهم اكمراوبكم  مم لما، فالمسميذ أخمذ  ، أنما المذك سمي عمكم امل ل ....المسيذ .ال لهمم

( وأي ا م ما ييكلونا و يبعشموأل اما )السممك والخامو و نما 11ف فا آي  سمك  رمو المؤمنيأل ايل 134منهم الم )
  ا المئباأل(.

 
 " َأيَُّتَ ا اْلَجاِلَسُة ِفي اْلَجنَّاِت، اأَلْصَحاُب َيْسَمُةوَن َصْوَتِك، َفَأْسِمِةيِني 13 " -( 13آية )

ت بساحبها وايرضييأل ي رحوأل حب العروس لم يعد خ ياح ول مكبوماح. واي حاب السمائييأل  اروا ي رحوأل ا و 
 ا وت كراوبها. فهو ي ر  ا وبها واي حاب ي رحوأل أيضاح. 

 
 "ُاْهُرْب َيا َحِبيِبي، َوُكْن َكالظَّْبِي َأْو َكُغْفِر اأَلَياِ ِل َعَلم ِجَباِل اأَلْطَياِب 14 " -( 14آية )

يروسمما وينبظر مما و مم  مشممبا.  ليمموم المسمميذ اآلأل يشمم ع فمم   فيمما بشممير للمكمماأل السممماوي الممذي= جبييال األطييياب
ضييات ول حروب  اال نمور وأسود ، فة ب ارب ول ألم ول ل وفا السماء ما ياد  ناك  اال مشعا  و  اللياء.

، امممل فمممر  ل ين مممم اممما وم يمممد =  (2:2  1:)رؤ دنمممس ممممأل  الممميس المممن س فيورشمممليم السمممماوي  ل يمممدخلها شمممئ
ميأل بعال أيها المرب آ ذ  النهاي  بشاا "و . فا م يئك الثانا لبيخذنا معكيا حاياا وبعال  أسرع= إهرب .أطياب
 يسوع".
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 نظرة شاملة علم اإلصحاح اللامن
 حا  الثانا  لا أك مدك ي ل  ذا ادأ الس ر اي   ْحب ادأ ا ام ب ا  الن س الاشري ، ويشر  فا اا 

االب سد، فنحأل ماولنا فا ال سد فما العمالم يلما  الْحب أك للب سد، ولكأل ْمشكل  آدم الذك سي  ونسلا لأل بنبها
د مأل  مال يريسها امل ب مير ْمثممرة ركها ام فبعود ل مالها الْمسبم  ، وفعة ن د الن س بسْي  وْيدالجبال الُمشةَّبه

( ويعممود يريسممها لينبشمملها وبعممود لمحابهمما لمما، وبسممبعيد 3وخادممم  لهمما ثمممر كثيممر، لكممأل بعممود وبنممب ا فبسممي  )ص
( ور.مص  نما ْبشمير للبعايمر يمأل رقص صيفينا وبحيا فا السماويات ْمبهلل  ْمرن م  ْمسا ح  مع السممائييأل ) وربه

 ، واحمدة كنيس  ( نرك فرح  العريس اها واينها  ارت2( وفا )ص:ال ر  والبسايذ اساب حيابها السماوي  )ص
وائو والروافمد(، و مذ  الوحمدة  ما  مدف المسميذ ي مع الْحب ايأل أفراد الكنيس  الْم ا مدة والكنيسم  الْمنب مرة )ال مو 

(. 1221= أك براْا  أيضائها االمحا  )را ع نش ما أجمل دوا ر فخذيكر ينها  نا ايولا ( ويا  4:-2212:)يو
 فالكنيسبيأل  ارا ايباح واحداح.

المسميذ المذك  مو ثم ن ل ْ نا ليم م  العة.م ، بن مبذ يينما العمروس يلما محام  ام وبشمبها يموم الب سمد لبمرك فما 
(، بمرك فيما أك فما المسميذ  مورة أوضمذ ممما يرفبما حبما اآلأل أك .امل 421رسم  و ر اآلب واهاء م د  )يب

، أقبلييك وال يخزوننييمالب سممد، فيمموداد ْحا همما م ولعمممل محامم  يريسممها وْبريممد أأل ْبعلممأل يممأل محابهمما أمممام ال ميممع = 
شيماله تحيت امل ببلمذذ اماآللم " أدخيل بيك بييت ُأميمكنيسمبا  ، واوحمدبها ممعأسيقيك مين الخميربْ ر حا امحابها = 

( البمما يسمممذ اهمما ل ممالحها  ذ أدركممت أأل ممما يسمممذ امما  ممو لخير مما ولويممادة لمعمماأل  كليلهمما ولكمما 422" )نممشرأسييم
معنما (، و مذا 224" )نمشَوَيِميُنُه ُتَةاِنُقِنيبنب ر فا حروب ال اال الْمشع اا، ال ب ر  ابعويابا خةل  ذ  اآللم "

ْنوا امام ف ي ِ ، ا ِل أ ِيضاح أ أِل ب ب ي ل ْموا ي ِ لمام" يذم ل  أ أِل ْبِؤمم (، امل أأل 121:)فا .ول اولس الرسول "ْو مب  ل ْكِم ي ِ لم اِلم سم
ا   أنا .ول الرسول فا  ذا ايلم ا م  و .ول ل ي هما سوك مأل أحب فعةح،  ذ يشبها أأل يبميلم ،  م ا،  ي مل ممأل ْيحم

اعمد ذلمك،  ذ ن مد ا بشمبها أأل بْيمد م ذابهما اكليبهما لعريسمها  العمروس  و .مم  الْحمِب الحيييما يظهمر فيمما .البما ال
َم  يريسممها وْيِشممامع ْا سمموك خممةص ن مموس الاشممر، فمحابمما للاشممر   يةنمماح يممأل محابهمما،  ولكممأل كيممف؟، ل شممئ ْي ممر 

وي مر   ، عرفونما وبريمد أأل بعلمأل لهمم مسميحها فيؤمنمواشااهبا ف  بمت امأل ل ي اي يا  ول نهائي ، و ا فا محابه
، ولكأل كيف بن ذ  مذ  األخت الصغيرةيريسها ا يمانهم،  ذاح فلبخدم يريسها فا  ذا وب ذب لا الذيأل ل يعرفونا 

 الخدم ؟ 2
 أأل أذوب فيك فْييلمأل محابك للناس فيحاونك أنت.  .1
 وأذوب فا .وبك فبكوأل خدمبا ايوبك وليس ايوبا .:

= أذوب فممما محابمممك وب مممير محابمممك  ممما الْمعلنممم  )مثمممل مممما حمممدث ممممع  َكَخييياِتِم َعَليييم َقْلِبيييكَ نممما امِ ع ِلنمممم  و مممذا مع
 = أذوب وأيمل  ايوبك.  وَكَخاِتِم َعَلم َساِعِدكَ الشهداء(، 

ا ريي  أخمرك، فهما حميأل ذاامت فما محام  ام  مارت بغيمر يلما الاشمر،  الغيرة قاسية كال اويةو نا ن هم معنا 
ممأِل ي ِعثْممْر و أ ن مما ل  أ ِلب همممْب؟" )كممما .مم ممأِل ي ِضممْعْف و أ ن مما ل  أ ِضممْعْف؟ م  (. وممما ْيسممايد ا 1211:كممو:ال اممولس الرسممول "م 

( و ما بعمرف .موة يممل 322" )نمشَكياْلِبَرِك ِفيي َحْشيُبونَ يلا ن ا  خدمبها السمةم المذك يمأل ما ف مارت يينيهما "
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حابهما  ن بحمت يينا ما فيدركمت أأل كمل مما  ما فيما  مو يملما  مو يريسها مأل خاربها  ا ن سها معما. فهما فما م
 (. وينبها الس ر ا يةأل شهوة الن س للياء يريسها يياناح فا ايادي .1222وحمايبا  و لها )نش

 
 هذا السفر ُيلخِّصه بولس الرسول فم مبدأين  

يذم ب ِحْ ْرن ا ) .1 ا    اِلم سم  (.1323كو:ي أل  م ح 
ْلن ا  .: ؟ )روم أِل س ي ِ  م يذم ا  م اِلم سم  (.4322ي أِل م ح 

" ) ش ل    الش ِوك  ِنوا لمِلك ِرم  م اِلْمِشب ه اةم، ل ِيت  ي   (3-2:2:و ذا ما سام  شعياء وبناي ينا .ائةح "ه 
ب ِنومْل") ش  (.12:3ويضيف  شعياء  ذ ف همم ْحِب المسيذ وشهوبا لل لب ي ل يروسا  "ل ِيب ك  ب ْشِم الس م او اتم و 

ل مِيس   ييما ح مك اعروسما وْيخل  مها يا مر ينهما امولس الرسمول .مائةح "ي ن مْا ح  ْحِب العريس وشهوبا للب سد وال لب لي ِمسم
يم " )يب ْك ن ِسل   مِار ا م ْك اِلم ة ئمك   ، ا ِل ْيِمسم  (.:1:2ْيِمسم

َأَنيا ااع ابيديم ذابهما االكاممل لعريسمها "وْحب العروس ْمب مث ل فا اا بمام ااآلخريأل  بضذ مأل نهاي  اي حا  الس
َليَّ اْشِتَياُقهُ  َييا (، والبعاير العملا يمأل  مذا الْحمِب ظهمر فموراح فما ن مس اآليم   ذ .المت "ب ع مال  1222" )نشِلَحِبيِبي َواِ 

(، 1:22)نمش  "َهيَر اْلَكيْرمُ ِلَنْنُظَر َهيْل َأزْ "(، فها ل بسب يع الخدم  ادونما = 1122" )نشَحِبيِبي ِلَنْخُرْ  ِإَلم اْلَحْقلِ 
 الكرم  و الكنيس . و 
و ذا ما  ا يما بمامماح أااؤنما الشمهداء فمييلنوا محام  المسميذ ممأل خمةل محامبهم ْ مِم البما ظهمرت فما  تذوب فم حبه 

نبشرت المسيحي ، " حبمالهم لأل  (.22:" )نشأَلنَّ اْلَمَحبََّة َقِويٌَّة َكاْلَمْوتِ لم حبا الموت، ف مأل الكثيروأل وا 
ِب لكا ال  ا بدفع للموت فا سايل مأل ْبح  فالموت يدو .وك لم ييف أماما أحد، لكأل المحا  ظهر أنها أ.وك 

نب روا يلا الموت امحابهم لعريسهم  بْنيمذ  و ذا ما فعلا المسيذ لعروسا، و كذا فعل الشهداء  ذ مابوا وا 
.و ارت لهم حياة أادي 
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 عودة للجدول ترابط سفر نشيد األناشيد

 
 قصة حب -اإلصحاح األول 

ام يحب كنيسبا. والكنيس  بحب ام ال الكنيسم  مبراا م  االحمب و ما كنيسم  واحمدة )سمماوي  + أرضمي (. المرو  
 اليدس ياكت ويعيأل فيع ينا ثاات فا العريس والعريس اااأل يحملنا لحضأل أايا.

 والعريس يسكأل فا كنيسبا.
 سد و ا .   حب.وكيف حدث  ذا؟  ا .   الب 

 
 التجسد وبركاته -اإلصحاح اللانم 

المسمميذ يع ينمما  سممد  ممميكةح حيمماح... و مما يحممما كنيسممبا ويكملهمما. و مما بعرفمما فبحامما ول بريممد أأل يوي مما أحممد 
ولكأل ينها ماوالت يلا اير   . ال اال = يسايد ا يلا أأل بحيا فا السماويات و)اخ ي  أو يدم  يماأل(. و 

شعا  )شراك وأح ار وأشواك ...(. والن س فما  نبظمار ر موع يريسمها بر مو  أأل يكموأل لهما كمالظاا فهذ  ال اال م
 وه ر اييائل ليرك  و  ذ  الشراك ويدوس يلا الحيات )الشيا يأل( ويمأل ا مأل الرو  الذك يثابها فا يريسها.

 
 سقوط وقيام -اإلصحاح اللالث 

 ا اع  الشراك2يأل الن س ماوالت يلا ال اال المشعا  سي ت ف
 البكاسل )السرير( وك ت يأل ال هاد. .1
 يادت لمحا  العالم ا لس ابا وملذابا )ايسوام( البا بااع فيها أك اضاي  فاسدة. .:

 فما يادت ب د يريسها وب ر  اا فا ية.  محا .
يلا ال اال  ولكأل يأل العريس  و كالظاا وه ر اييائل أدركها اخداما )ييونا( فعادت كايول  الع  مأل الاري 

 وم ا دة كال ااارة.
 

 اإلصحاح الرابع
وفما محام  العريس مع ب اعروسا خ و اح اعد ن احها فا يدم السيو  يلا ال اال المشعا  ويبغنا ا مالها 

 اثمار . ويحذر ا مأل المخا ر فا أثناء  لويها ) عود ا( يلا ال اال المشعا . يحولها لاسباأل مثمر ي ر 
 

 اإلصحاح الخامس
يلما ال امال المشمعا ( والبوام   االعروس مع ا  اعريسها وببغنما ا مالما وب م ا اعمد أأل ممرت اب رام  فبمور )فهم

 فبحت يينا ا يليا فو  با. والعريس سام و.ال ال ديم يسي  فا اليوم ساع مرات وييوم.
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 اإلصحاح السادس

 هاد ا )سبوأل ملك ( ويودبهما لحالم  اعد الر وع العروس بسبعيد ن س  وربها البا فر  اها يريسها، خ و اح 
(. و ممما مب هممما نحمممو السمممماء. ن ممم ها و مممل للسمممماء 1221الوحمممدة )واحمممدة  ممما حممممامبا(  ممموائو وسمممرو )نمممش

 )ال وائو( والن ف ماوال ي ا د  العاح يلا ال اال المشعا  وان س الم هوم فهما   يأل  نا.
 

 اإلصحاح السابع
با   االمحا  )الم ا ل( = دوائر فخديك. وينها واحدة فهما بهمبم ااما.ا العريس يبغنا اهذ  الوحدة، الكنيس  المر 

 أيضاء ال سد.
 
 

 اإلصحاح اللامن
( فعة.  المحا  رياي  . يع المسيذ.  نا نرك العروس فا محابها لعريسمها بنسما 1:"أبحانا...  رع خرافا" )يو
 ن سها ااحث  يأل الي يع.

 حقًا هذا السفر هو قصة حب
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 عودة للجدول الكنيسة عروس المسيح في سفر النشيد
 

 (.:12= ) هم كنيسة واحدة وحيدة
(. 1221( )روافيد( ون م ها فما اير  )جوا ز=  ا كنيس  واحدة ن  ها فا السماء ) كنيسة منتصرة وكنيسة مجاهدة

والدوائر  ا ( 122) دوا ر فخذيك(، والكنيسبيأل فا وحدة، لذلك ييول :142) ملل رقص صفينوكليهما يساحاأل فا فر  
 الم ا ل البا ب مع  وء ال سم العلوك الذك يشير للكنيس  المنب رة و وء ال سم الس لا الذك يشير للم ا دة.

(، لممذلك ييممول ينهمما سمم ر :12امم 1( لكممأل الْملممك  ممو ْملممك روحمما )21:و مما .ممد  علهمما يريسممها كنيسمم  ملمموك وكهنمم  )رؤ
 (.:12( + ):22) هن ستون ملكةالنشيد 

(. فمة ملمك دوأل أأل ن ا مد .انونيماح )فمة 224( )سيتون جبياراً ك يح ل يلا ليب ملك؟  و الم ا د ال اار )ولكأل مأل الذ
(. والكنيسم  :1:2) مركبيات قيوم شيريف(. وممأل ي ا مد وي مير ملكماح يكموأل لما :32با:أحد يكلل  أل لم ي ا د .انونياح( )

 (.:32( )أورشليم السماويةمال الكنيس  المنب رة )( ويكوأل لها ن س  ترصةالبا ب ا د بحرص يلا ميراثها السماوك )
 

 هم كنيسة سماوية
( وميةد ا سمماوك 1123. عاح الكنيس  المنب رة  ا سماوي  ولكأل أيضاح الكنيس  الم ا دة و ا سماوي  فرأسها سماوك )

 (.1323( وي ايا  لكنيسبا سماوي  ):12فيمها والدبها سماوي  )
 جلةييادير لمممأل يحيمما فمما السممماويات. لممذلك فالكنيسمم  يشممار لهمما  نمما اينهمما يلمما  اممال ياليمم  وال اممال فمما يلو مما وثاابهمما بشمم

حبمالهمما لأللممم ي علهمما فمما نظممر يريسممها بحمممل  مم   السمممائييأل 123ويريا مما يريسممها فيهمما ) ( ف لعمماد مراييمما خ مما . وا 
( و ملوابها 23:) جبيل الميراا الذيأل حملوا ال مليب وراء يريسمهم ف ماروا سمماوييأل كمما  معد يريسمهم للسمماء اعمد  مل

رأس فال ةة  ا  ل  مع يريسها السماوك. وما يرفعها ليمم  مذ  ال امال اايمماأل =  جبل اللبان( 23:ب علها سماوي  )
(. والبكممريس  مو بكممريس اليلمب االكامممل للعممريس، 223) رأس شينيرواليداسمم  =  رأس حرمييونوالبكممريس لعريسمها =  أمانية

 (.421كالعذراك الحكيمات ) و ذا يع يها  سم يذراء
( و و مو ود وسم   ثنميأل أو 22:2:( و ذا معنا أنا معنا كل اييام )مت1:21وما ي علها سماوي  و ود يريسها فيها )

 ثةث  ي بمعوأل ا سما. ومادام العريس مو ود فالمكاأل الذك  و فيا ي ير سماء.
= يمممدو الخيمممر يحممماول  مممذب الممممؤمنيأل خمممارج  (:1:2امممل أأل الحمممروب ضمممد الكنيسممم   ممما حمممروب فممما السمممماويات )أف

السمماويات البمما  ماروا يعيشمموأل فيهمما ، اميأل يعممر  يلميهم ملممذات اير  مممأل شمهوات وخ ايمما ، ولمذلك أ لممم يليمما رب 
(. أمما الكنيسم  :122) جبيال مشيةبة( وييول أنها 223) جبال النموراينها   نا ويشير لهذا الم د ليب رئيس  ذا العالم .

 (.223حيث ل خ ي  ول حروب ول خدور أسود ) جبال األطيابها فا السماء ف
( و مذا اعمد البوام  فن مد 2-:32( و مذا .امل السميو  ممع )4-123واالبوا  بعود الكنيس  الم ا دة وب ير سماوي . .ارأل )

 (.24:) طالةة من البريةأنها االبوا  يادت  لا  اال  لعاد العالي  واالبوا  ب ير 
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أخرجيم عليم ( 221( و.مارأل ممع )2214ا دة يليها أأل ببمثل االمنب رة، و ذا ما .الا اولس الرسول )يمبو الكنيس  الم 
يشمممير  1222فمممر.م  األليييف ليييك ييييا سيييليمان( 1:22. وكمممل ممممأل يممميبا للمسممميذ ي مممير لممما ال مممااع السمممماوك )أليييار الغييينم
 للسماويات.

 

 والكنيسة تأخذ شكل عريس ا
( و مذا يممل المرو  اليمدس :2:( و ما أيضماح )1423) خما يل الطييب(  مو :2:( + ):12) له شكل السوسن ول يا أيِياً 

(. ومممأل يغلممب 1:22( + ):142) سييليمانو ممو  شييولميث(. اممل ي ممير لنمما  سممما 1123المذك يع ينمما  ممورة المسمميذ )هممل
 يجمييعويع يمما مكانمما فمما السممماء =  جنتييهويح ممل يلمما  ممورة المسمميذ ينممول المسمميذ لينيلمما مممأل الكنيسمم  الم ا ممدة = 

 .السوسن
( و علنا ن لا أاانا الذك فا السماوات و عل سيربنا )أك :2:حياح فعريسنا أ.امنا معا وأ لسنا معا فا السماويات )أف

 (.224: نسيبنا( فا السماوات )فا
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