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  سفر نشيد األنشاد
  

  المقّدمة
هذا ما أدهش . نجد في التوراة مجموعة من أناشيد الحب، یعّبر فيها الحبـيبان عن عواطفهما بشعر وواقعية

ا النشيد قصيدة رمزیة لذلك حاول الشّراح منذ القدیم أن یعتبرو. القّراء بل صدمهم، في آتاب یتضمن آالم اهللا
ولكن ال ننَس أن حب الرجل للمرأة هو هبة من اهللا، وله المرآز المرموق في الكتاب . تصور عالقات اهللا بشعبه

-٢٣: ٢تك(لذلك نقرأ سفر النشيد صدًى مليئًا باإلعجاب، لما ورد في التوراة عن خلق الرجل والمرأة . المقدس
٢٥ .(  

؛ ١١: ٧-٤: ٦؛ ٣: ٦-٢: ٥؛ ١: ٥ -١: ٣؛ ١٧-٨: ٢؛ ٧: ٢-٢: ١(سبع قصائد یمكننا أن نقسم نشيد األنشاد 
حوارات بـين . مؤلفة من حوارات حب، تختبئ فيه العواطف خلف رموز من الحقول) ١٤-٥: ٨؛ ٥: ٨-١٢: ٧

حوارات تقطعها . رجل وامرأة، یـبحث فيها الواحد عن اآلخر فيجده، ثم یضيعه ویعود باحثًا عنه من جدید
تـتوسط آل هذه األصوات بـين . ، أم العروس أو إخوتها أو رفيقاتها)رفاق العریس(صوت الرعاة : تأصوا

  . فالحب أقوى من الموت ألنه عطية اهللا للمحبـين. الحبـيبـين، لكنها ال تستطيع شيئًا
  

  
  ١الفصل 

  : نشيُد األناشيِد ِلسليماَن١

  العروس
   َفِمَك،َقبِّْلني ِبُقُبالِت٢

  . فحبَُّك أطَيُب ِمَن الخمِر
  َعبـيُرَك َطيُِّب الرَّائحِة،٣
  . سُمَك ِعطٌر ُمراٌق وا

  . لذِلَك أَحبَّتَك العذارى
  . ُأجُذْبني وراَءَك فَنجري٤

  . أْدِخْلني ِخدَرَك یا َمِلكي
  ِلَنبَتِهـْج ونفَرْح ِبَك

  ونذُآْر حبََّك أآَثر ِمَن الخمِر،
  . بُّوَنَكَفَعْن َحقٍّ ُیِح

  َسوداُء ولكنِّي جميلٌة٥
  یا َبناِت ُأوُرشليَم،

  سوداُء آخياِم قيداَر،
  . جميلٌة آستاِئر ُسليماَن

  ال َتنُظرَن إلى َسوادي،٦
  . فالشَّمُس هَي اّلتي َلوََّحْتني

  َبنو أمِّي َنقموا عليَّ،
  فَجَعُلوني ناطورًة للُكروِم،
  . والَكرُم اّلذي لي لم أنُطْرُه

  ني، یا َمْن ُیِحبُُّه قلبـي،أخِبْر٧
  أیَن َترَعى غَنُمَك

  . وأیَن َترِبُض ِعنَد الظَّهيرِة
   فال أآون آَمْن یَتَلظَّى
  . ِعنَد ُقطعاِن ِرفاِقَك

  الجوقة
  إْن ُآنِت ال َتعِرفيَن،٨

  أیَّتها الجميلُة َبيَن النِّساِء،
  ْتَبعي آثاَر الغَنِم فا
  ِك ُهناَكرَعي ِجداَء وا

  . ِعنَد َمساِآِن الرُّعاِة

  العریس
  آفَرٍس أنِت یا حبـيبتي٩

  . في َمرآباِت ِفرَعوَن
  ما أجمَل َخدَّیِك بالِحلي١٠

  . وُعنَقِك ِبــُعقوِد الَخَرِز
  ِمْن َذهٍب َنصوُغ ُحالِك،١١

  . مَع ِنقاٍط ِمَن الفضَِّة

  العروس
  في َمجِلِسِه الَمِلُك،یكوُن ١٢

  . فَينُشُر ناردیني َعبـيَرُه
  حبـيبـي ِقالَدُة ُمرٍّ لي،١٣

  . َبيَن َثدَیيَّ َموِضُعُه
  حبـيبـي ُعنقوٌد ِمَن الكافوِر١٤

  .  في ُآروِم عيِن َجْدٍي

  العریس
  جميلٌة أنِت یا رفيَقتي،١٥

  . جميلٌة أنِت
  . عيناِك حمامتاِن

  العروس
  جميٌل أنَت یا حبـيبـي،١٦

  . وُحلٌو وسریُرنا أخَضُر

  العریس
  رآاِئُز َبيِتنا أرٌز١٧
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  . ودعاِئُمُه َسْرٌو
  ٢الفصل 

  العروس
  أنا َنرِجسُة السُّهوِل١

  . وَسوَسنُة األودیِة

  العریس
   الشَّوِكآالسَّوَسنِة َبيَن٢

  . رفيقتي َبيَن الَبناِت

  العروس
  آالتُّفَّاحِة في أشجاِر الغابِة٣

  . حبـيبـي َبيَن الَبنين
  ْشَتَهيُت فَجَلسُت، في ِظلِِّه ا

  . وثَمُرُه ُحلٌو في َحْلقي
  أدَخَلني َبيَت خمِرِه،٤

  . وراَیُتُه عَليَّ المحبَُّة
  . يِبأسِنُدوني بأقراِص الزَّبـ٥

  أعيُنوني ِبــعصيِر التُّفَّاِح،
  . فأنا مریضٌة ِمَن الُحبِّ

  َليَت ِشماَلُه َتحَت رأسي٦
  . وَیميَنُه ُتعانُقني

  العریس
  أسَتحِلُفُكنَّ، یا َبناِت أوُرشليَم،٧

   وُوعوِل البرِّیَِّة بالُغزالِن
  أن ال ُتنِهْضَن الحبـيبَة

  . تشاَءوال ُتنِبْهَنها حّتى 

  العروس
  . هَو صوُت حبـيبـي٨

  ها هَو آٍت
  طاِفرًا على الِجباِل،
  . قاِفزًا على التِّالِل

  حبـيبـي آَظْبـٍي هَو،٩
  أو آَوْعٍل صغيٍر،
  واقٍف وراَء حاِئِطنا
  یَتَطلَُّع ِمَن النَّواِفِذ

  . وَیلَمُح ِمَن الشَّبابـيِك
  : َبني حبـيبـي قاَلأجا١٠

  ُقومي یا رفيقتي،«
  . یا جميلتي َتعاَلي

  فالشِّتاُء عَبَر وَولَّى،١١
  . والَمَطُر فاَت وزاَل

  الزُّهوُر ظَهَرت في األرِض١٢
  . وآَن أواُن الِغناِء

  صوُت اليمامِة في أرِضنا
  . َیمُأل الَمساِمَع

  التِّيَنُة أنَضَجت ِثماَرها،١٣
  . َحتوالُكروُم أزَهَرت وفا
  فُقومي یا رفيقتي،
  . ویا جميلتي َتعاَلي

  یا حمامتي في ُشقوِق الصُّخوِر١٤
  وفي مكاِمِن السُّفوِح،
  . َدعيني أرى وجَهِك
  . َدعيني أسَمُع صوَتِك

  َآالُمِك فصيٌح یا حبـيبتي،
  . وما أجمَل وجَهِك

  الجوقة
  ُخذوا الثَّعاِلَب،١٥

  ،الثَّعاِلَب الصِّغاَر
  فهَي ُتتِلُف الُكروَم،
  . وُآروُمنا أزَهَرت

  العروس
  حبـيبـي لي وأنا َله،١٦

   وَبيَن السَّوَسِن َیرَعى
  َقبَل أْن َیطَلَع النَّهاُر،١٧

  . َقبَل أْن َتهُرَب الظِّالُل
  ُعْد یا حبـيبـي وُآْن آالظَّْبـي،

  أو ُآْن آَوْعٍل صغيٍر
  .  على ِجباِل باتَر

  ٣الفصل 
  في اللَّيالي على ِفراشي١

  أطلُب َمْن ُیِحبُّه قلبـي
  . أطُلُبُه فال أِجُدُه

  أقوُم وأطوُف في المدینِة٢
  وفي األسواِق والسَّاحاِت،
  أطُلُب َمْن ُیِحبُُّه قلبـي،

  . أطلُبُه فال أِجُدُه
  َیلقاني ُحرَّاُس اللَّيِل،٣

  : وُهم یطوفوَن في المدینِة
  »ِحبُُّه قلبـي؟أرأیُتم َمْن ُی«
  أَتجاوُزُهم قليًال٤

  فأِجُد َمْن ُیِحبُُّه قلبـي،
  . فأمِسُكُه وال أرخيِه
  ُأدِخُلُه َبيَت ُأمِّي

  . وِخدَر َمْن َحِبَلت بـي

  العریس
  أسَتحِلُفُكنَّ، یا َبناِت أوُرشليَم،٥

  بالُغزالِن وُوعوِل الَبرِّ
  أالَّ ُتْنِهْضَن الحبـيبَة

  .  ُتنِبْهَنها حّتى تشاَءوال

  الجوقة
  َمْن هِذِه الطَّاِلعُة ِمَن البرِّیَِّة؟٦



The Bible Society in Lebanon 

   صفحة ٨  من أصل٤صفحة رقم  

  آأشجاِر النَّخيِل،
  تعَبُق بالُمرِّ والَبخوِر
  .  وُآلِّ ُعطوِر التَّاِجر

  ها عرُش ُسليماَن٧
  وَحوَلُه ِستُّوَن جبَّارًا
  ِمْن جباِبرِة ِإسرائيَل،

   السُّيوِف،قاِبضوَن جميعًا على٨
  . ُمَتَمرُِّسوَن ُآلُُّهم بالِقتاِل
  ُسيوُفُهم على أفخاِذِهم
  . َتَحسُّبًا ِمْن َهوِل اللَّيالي

  ُسليماُن صَنَع ِلَنْفِسِه٩
  . سریرًا ِمْن شَجِر لبناَن

  أعِمَدُتُه صَنَعها ِمْن ِفضٍَّة،١٠
  . وِمْن ذَهٍب رواِفُدُه

  َمقَعُدُه ِمَن األرجواِن
  وَمسَنُدُه َرصَفْتُه ِبمحبٍَّة

  .  َبناُت أوُرشليَم
  ُأخُرْجَن یا َبناِت ِصهَيوَن١١
  ْنُظرَن الَمِلَك ُسليماَن وا

  بتاٍج َتوََّجْتُه بِه أمُُّه
  في یوِم ُعرِسِه،
  . في یوِم فَرِح قلِبِه

  ٤الفصل 
  العریس

  جميلٌة أنِت یا رفيقتي،١
  !جميلٌة أنِت

   حمامتاِنعيناِك
  . ِمْن وراِء ِحجاِبِك
  َشعُرِك قطيُع مَعٍز

  .  نازٌل ِمْن جَبل جلعاَد
  أسناُنِك قطيٌع َمجزوٌز٢

  . طاِلـٌع ِمَن االغِتساِل
  ُآلُّ واحٍد وَتوأُمُه،

  . وما ِمْن واحٍد َمفقوٍد
  َشَفتاِك ِسْلٌك ِمَن الِقرِمِز،٣

  . وَآالُم َفِمِك جميٌل
  َخدَّاِك َفْلَقتا ُرمَّانٍة
  . ِمْن وراِء ِحجاِبِك

   ُعُنُقِك آُبْرِج داُوَد٤
  . َمبِنـيٌّ للسِّالِح

  ألُف ُتْرٍس ُمَعلٌَّق فيِه،
  . وُآلُّ ُدروِع الجباِبرِة

  ثدیاِك َتوأما ظْبيٍة٥
  . صغيراِن َیرعياِن َبيَن السَّوَسِن

  َقبَل أْن َیطَلَع النَّهاُر،٦
  هرَب الظِّالُل،َقبَل أْن َت

  أمضي إلى جبِل الُمرِّ
  .  وإلى تلِّ الَبخوِر

  جميلٌة آلُِّك یا رفيقتي،٧
  . وما فيِك َعيـٌب

  َتعاَلي معي ِمْن لبناَن یا عروُس،٨
  . معي ِمْن لبناَن
  ْنُظري،  ا ِمْن أعالي أماَنَة
   وَحرموَن، ِمْن رأِس َشنيَر

  نظري، ِمْن َمراِبِض األسوِد ا
  .  النُّموِرِمْن ِجباِل

   خَلْبِت قلبـي یا عروَستي٩
  خَلْبِت قلبـي

  ِبَنْظرٍة ِمْن عيَنيِك
   وَلْفَتٍة ِمْن ُعنِقِك

  . ما أجَمَل ُحبَِّك یا عروَستي١٠
  أطيـُب ِمَن الخمِر ُحبُِّك

  . وِمْن ُآلِّ الطُّيوِب َعبـيُرِك
  َشفتاِك أیَُّتها العروُس١١

  َتقُطراِن َشْهدًا،
  عَسٌل وَلَبٌن،َتحَت ِلساِنِك 

  وِمثُل َعبـيِر لبناَن
  . َعبـيُر ثياِبِك

  عروستي یا لها١٢
  !ِمْن َجنٍَّة ُمقفَلٍة
  َجنٌَّة ُمقفَلٌة هَي
  . وَینبوٌع َمختوٌم

  أغراُسِك ِفرَدوُس ُرمَّاٍن١٣
  وُآلِّ َثَمٍر َشهيٍّ،

  . وآافوٍر مَع ناِردین
  ناِردین وَزعَفراَن،١٤

  آمُّوٍن وِقرَفٍة،
  .  أشجاِر الَبخوِرمَع ُآلِّ

  ُمرٌّ وعوٌد
  . مَع أفخِر الطُّيوِب

  َمعيُن جنَّاٍت١٥
  وبئُر مياٍه َحيٍَّة
  . ناِزَلٍة ِمن لبناَن

  العروس
  أفيقي یا ریَح الشِّماِل،١٦

  !وَتعاَلي یا ریَح الَجنوِب
  ُهبِّـي على َجنَّتي
  فَتفيَض ُطيوُبها،

  ليأِت حبـيبـي إلى َجنَِّتِه
  . ویأُآَل َثَمرُه الشَّهيَّ

  ٥الفصل 
  العریس

  أِجيُء إلى َجنَّتي،١
  أجيُء یا عروَستي،

  أقُطُف ُمرِّي وُطيوبـي،
  وآآُل َشْهدي مَع عَسلي،
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  . وأشَرُب خمري وَلَبني

  الجوقة
  ْشربوا، ُآُلوا یا رفاقي وا

  . ْسَكُروا یا أحبَّائي وا

  العروس
  . أناُم وقلبـي ُمسَتفيٌق٢

  : ها صوُت حبـيبـي َیدقُّ
  !إفَتحي لي یا ُأختي، یا رفيقتي«

  یا َحماَمتي، یا ُآلَّ شيٍء لي،
  متَأل بالطَّلِّ، رأسي ا

  . »وَجداِئلي ِبَندى اللَّيِل
  َخَلعُت َثوبـي فكيَف ألَبُسُه؟٣

  غَسْلُت ِرجَليَّ فكيَف أوسُِّخُهما؟
  َن الُكوَِّة َیُمدُّ حبـيبـي َیَدُه،ِم٤

  . فتـَتَحرَُّك َله أحشائي
  فأقوُم ألفتَح ِلحبـيبـي،٥

  وَیداَي َتقُطراِن ُمرًّا،
  ُمرًّا َیسيُل ِمْن أصاِبــعي

  . على ِمقَبِض الُقْفِل
  أفتُح ولكنَّ حبـيبـي٦

  نصَرَف، آاَن مَضى وا
  . فأخُرُج أنا وراَءُه
  أطلُبُه فال أِجُدُه

  . عوُه فال ُیجيـُبنيوأد
  َیلقاني ُحرَّاُس اللَّيِل،٧

  . وُهم َیطوُفوَن في المدینِة
  فَيْضِربوَنني َضْربًا وَیجَرحوَنني،

  واّلذیَن َیحُرسوَن األسواَر
  . َینِزعوَن إزاري عنِّي

  أسَتحِلُفُكنَّ، یا َبناِت أوُرشليَم،٨
  أْن ُتخِبْرَن حبـيبـي حيَن َتِجْدَنُه

  . َن الُحبِّأنِّي مریضٌة ِم

  الجوق
  ما َفْضُل حبـيِبِك على اَألحبَّاِء٩

  أیَُّتها الجميلُة في النِّساِء،
  ما َفْضُل حبـيِبِك على األحبَّاِء

  . حّتى َتسَتحِلفينا هكذا

  العروس
  حبـيبـي سليٌم وأسَمُر ال َعيـَب فيِه،١٠

   .َعَلٌم َبيَن عَشَرِة آالٍف
  رأُسُه ذَهٌب إبریٌز،١١

  وَغَداِئُرُه أغصاُن َنخيٍل
  . حالكٌة بلوِن الُغراِب

  عيناُه حمامتاِن١٢

  على َمجاري المياِه

  َمغسوَلتاِن باللَّبِن،
  . وهما في ِمْحَجَریِهما

  َخدَّاُه َروضُة أطياٍب١٣
  . وخميلُة َریاحيَن
  َشَفتاُه َسوَسَنتاِن

  . قُطراِن َعبـيَر الُمرَِّت
  َیداُه ُمَجلَّلتاِن بالذَّهِب١٤

  . َمليئتاِن بالزََّبْرَجِد
  . جَسُدُه ُمَغشَّى بالعاِج
  . وُمَغلٌَّف بالياقوِت

  ساقاُه َعمودا ُرخاٍم١٥
  . على قاِعَدتيِن ِمْن إبریٍز

  َطْلَعُتُه ِمثُل لبناَن،
  . وهَو َمهيـٌب آأرِزِه

   یكوُن، أعَذُب ما ِریُقُه١٦
  . وهَو َشهيٌّ ُآلُُّه

  هذا حبـيبـي، هذا رفيقي،
  . یا َبناِت أوُرشليَم

  ٦الفصل 
  الجوقة

  أیَن مَضى حبـيُبِك،١
  أیَُّتها الجميلُة في النِّساِء؟

  أیَن تَوجََّه َحبـيُبِك،
  فَنطُلَبُه مَعِك؟

  العروس
  ِه،حبـيبـي نَزَل إلى َجنَِّت٢

  إلى َروَضِة األطياِب،
   قطيَعُه في الَجناِئِن ليرَعى

  .  وَیجَمَع السَّوَسَن
  أنا ِلحبـيبـي وحبـيبـي لي،٣

  . وَبيَن السَّوَسِن یرَعى

  العریس
  جميلٌة أنِت یا رفيقتي،٤

  ، جميلٌة ِمثُل ُترَصَة
  َحسناُء ِمثُل أوُرشليَم،

  . َمرهوبـٌة آجيٍش ِبرایاٍت
  َحوِّلي َعيَنيِك عنِّي،٥

  . فُهما ُترِهباِنني
  َشعُرِك قطيُع مَعٍز

  . رابٌض على جَبِل جلعاَد
  أسناُنِك قطيُع ِنعاٍج٦

  . طاِلـٌع ِمَن االغِتساِل
  ُآلُّ واحٍد وَتوأُمُه،

  . وما ِمْن واحٍد َمفقوٍد
  َخدَّاِك َفْلَقتا ُرمَّانٍة٧

  . ِمْن وراِء ِحجاِبِك
  الَمِلِكِستُّوَن ِنساُء ٨
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  وثمانوَن ُهنَّ َجواریِه،
  . وال عَدَد ِللعذارى

  وأنا حمامتي، آامَلتي، وحيدٌة،٩
  وحيدٌة ألمِّها هَي،
  . ُمطيعٌة ِلَمْن وَلَدْتها

  رأْتها فَهنَّأْتها الصَّبایا،
  . والَمِلكاُت مَدْحَنها والَجواري

  َمْن هِذِه الُمشِرَقُة آالصُّْبِح؟١٠
  الجميلُة آالقمِر،

  يَُّة آالشَّمِس،البه
  . الَمرهوبُة آجيٍش ِبرایاٍت

  نَزْلُت إلى َجنَِّة الَجوِز١١
  ألرى ِثماَر الوادي،

  ألنُظَر هل أزَهَر الَكرُم
  ، ونوََّر الرُّمَّاُن

  فَتَخيَّلُت َفجأًة أنَّني١٢
  . في َموِآِب ِبنِت األميِر

  ٧الفصل 
  الجوقة

  ! يُةإرِجعي، إرِجعي یا ُشوَلم١
  !إرِجعي، إرِجعي فَننُظَر إليِك

  العریس
  ِلماذا َتنُظروَن الشُّوَلميَة

  آأنَّها َترُقُص َبيَن َصفَّيِن؟
  ما أجمَل َخَطواِتِك بالِحذاِء٢

  !یا ِبنَت األميِر
  دواِئُر َفخَذیِك ِحليٌّ
  . صاَغْتها َیٌد ماِهرٌة

  ُسرَُّتِك آأٌس ُمَدوََّرٌة٣
  خمِرها ال َینُقُص،َمزیُج 

  وَبطُنِك َعَرَمُة ِحنَطٍة،
  . ُیَسيُِّجها السَّوَسُن

  َثدیاِك َتوأما َظْبَيٍة٤
  . صغيراِن َبعُد

  ، ُعُنُقِك ُبْرٌج ِمَن العاِج٥
   وعيناِك آِبرآَتي َحشبوَن

  . ِعنَد باِب َبيَت َربـيَم
  أنُفِك آُبرِج لبناَن

  . الُمشِرِف على ِدَمشَق
   آالَكرَمِل،رأُسِك ُمكلٌَّل٦

  . وَشعُر رأِسِك ُأرجواٌن
  .  َجداِئُلُه َتْأُسُر الَمِلَك

  !جميلٌة أنِت یا حبـيبُة٧
  . ما أحلى َدالَلِك

  قاَمُتِك ِمثُل النَّخلِة،٨
  . وَثدیاِك َآعناقيِدها

  ُقلُت أصَعُد النَّخلَة٩
  وأتعلَُّق ِبأغصاِنها،

  فيكوُن َثدیاِك لي
  َآعناقيِد الَكرِم

  نِفِك آالتُّفاِح،َعبـيُر أ
  وریُقِك خمٌر َطيَِّبٌة١٠

  َتُسوُغ َرقراَقًة للحبـيِب
  . على الشِّفاِه واألسناِن

  العروس
  أنا ِلحبـيبـي أنا،١١

  . ْشتياقي وإليه ا
  َتعاَل َنخُرُج یا حبـيبـي١٢

  ِلنبـيَت ليَلَتنا في الُحقوِل،
  فُنبكَِّر إلى الُكروِم ِلَنرى١٣

  َهَر الَكرُمهل أز
  وتَفَتَحت ُزهوُرُه؟
  وهل َنوََّر الرُّمَّاُن؟

  . فأعطَيَك ُهناَك حبِّـي
   َنَشَر َعبـيَرُه، اللُّفَّاُح١٤

  وُآلُّ َشهيٍّ ِعنَد أبواِبنا
  َحِفْظُتُه لَك یا حبـيبـي،

  . حدیَثُه والقدیَم
  ٨الفصل 

  َليَتَك لي آأٍخ١
  رَضَع َثْدَي ُأمِّي،

  دَّاِرفألقاَك في خارِج ال
  . وُأَقبَِّلَك فال ُأحَتَقُر

  أقوُدَك وأدُخُل بَك٢
  . إلى َبيِت أمِّي

  ُهناَك ُتَعلُِّمني الحبَّ،
  فأسقيَك أطَيَب الخمِر،
  . ِمْن عصيِر ُرمَّاني

  ِشماُلَك َتحَت رأسي،٣
  . وَیميُنَك ُتعاِنُقني

  العریس
  أسَتحِلُفُكنَّ یا َبناِت أوُرشليَم،٤
   ُتنِهْضَن حبـيبتيأالَّ

  . وال ُتنِبْهَنها حّتى َتشاَء

  الجوقة
  َمْن هِذِه الطَّاِلعُة ِمَن البرِّیَِّة٥

  وهَي َتسَتِنُد إلى حبـيِبها؟

  العروس
  .  َتحَت الُتفَّاحِة َنبَّْهُتَك
  ُهناَك وَلَدْتَك أمَُّك،
  . َكوَلَدْتَك اّلتي َحِبَلت ِب

  إجَعْلني خاَتمًا على قلِبَك،٦
  . خاَتمًا على ِذراِعَك

  الحبُّ قِويٌّ آالموِت،
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  . والَغيَرُة قاسيٌة آعاَلِم الموِت
  َلهيـُبها َلهيـُب ناٍر،

  . وَجْمُرها ُمتَِّقٌد
  الحبُّ ال ُتطِفُئُه المياُه الغزیرُة،٧

  . وال َتغُمُرُه األنهاُر
  ِهلو أعَطى اإلنساُن َثروَة َبيِت
  . َثَمنًا ِللحبِّ َلناَلُه االحِتقاُر

  إخوة العروس
  ُأخُتنا صغيرٌة َبعُد،٨

  . وال َثدیاِن لها
  إْن جاَءها الخاِطُب یومًا،

  فماذا َترانا نفَعُل؟
  إْن آاَنت ُسورًا َبَنينا٩

  عَليِه ُبْرجًا ِمَن الِفضَِّة،
  وإْن آاَنت بابًا أَحْطناُه

  .  ِمْن أْرٍزبألواٍح

  العروس
  أنا ُسوٌر وَثدیاَي ُبْرجاِن،١٠

  . وِعنَد حبـيبـي وَجْدُت السَّالَم

  العریس
  آاَن ِلُسليماَن َآرٌم١١

  . في َبعَل هاموَن
  سلََّمُه إلى النَّواطيِر
  بألٍف ِمَن الِفضَِّة
  . ِلُكلِّ واحٍد ِمنُهم

   ُسليماُنلَك ألُفَك یا١٢
  وِلَنواطيِرَك ِمئتاِن،
  أمَّا أنا فلي َآرمي،

  یا ساِآَنَة الَجنَّاِت،١٣
  األصحاُب ُیصغوَن إليِك،

  . فأسِمعينا صوَتِك

  العروس
  هُرْب یا حبـيبـي ا١٤

  وُآْن آالظَّْبـي،
  أو آَوْعٍل صغيٍر

.  على جَبِل األطياِب



The Bible Society in Lebanon 

   صفحة ٨  من أصل٨صفحة رقم  

  
  إ

  ٩...........................................إخوة العروس
  ا

  ٧....................................................الجوق
  ٩; ٨; ٧; ٦; ٥; ٣..............................الجوقة
  ٩; ٨; ٧; ٦; ٥; ٤; ٣........................العروس
  ٩; ٨; ٧; ٦; ٥; ٤; ٣........................العریس

  ٣...................................................المقّدمة
  ع

  ٧.....................................على َمجاري المياِه
  ٥.........................................عيناِك حمامتاِن

  ه
  ٤................................................ها هَو آٍت

 


