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المقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
ّ
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ييده اهلل فبل مضل لو

ىادي لو ،وأشيد أن ال الو إال اهلل وحده ال
ومن يضمل فبل
َ

شريك لو ،وأشيد أنّ محمدا عبده ورسولوَ (( ،يا َأ ه َُّيا الَّ ِذين َآمـُوا
ا َّت ُؼوا اَّللََّ َح َّق ُت َؼاتِ ِه َوٓ ََتُوت َُّن إِ َّٓ َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
ون)) آل عمران
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َّاس ا َّت ُؼوا َر َّبؽ ُُم الَّ ِذي خَ َؾ َؼؽ ُْم ِم ْن َك ْػ ٍ
س
(( َيا َأ ه َُّيا الـ ُ
ِ
ِ
احدَ ةٍ و َخ َؾ َق ِمـْفا زَوجفا وب َّ ِ
و ِ
اء
َ ْ َ َ ََ
َ
َ
ث مـ ُْف ََم ِر َجآً كَثري ًا َوك َس ً
ِ
َان َع َؾ ْقؽ ُْم
اءلُو َن بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اَّللََّ ك َ
َوا َّت ُؼوا اَّللََّ الَّذي ت ََس َ
ِ
َرققباً)) النساء 2
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ِ
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اَّللََّ َو ُقولُوا َق ْوًٓ َس ِديدا* ُي ْصؾِ ْح
(( َيا َأ ه َُّيا الَّذ َ
لَؽ ُْم َأ ْع ََملَؽ ُْم َو َيغ ِْػ ْر لَؽ ُْم ُذكُو َبؽ ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اَّللََّ َو َر ُسولَ ُه َف َؼدْ
ِ
َفا َز َف ْوز ًا َعظق ًَم)) األحزاب02 - 00
أما بعد:

ِ
َّ
ىدي
ِ
وخير
الحديث
أصدق
فإن
َ
ُ
اليدي ُ
كتاب اهللَ ،
ٍ
محدثة بدعةَّ ،
األمور محدثاتُياَّ ،
ِ
وكل
وكل
وشر
َّ ،
ٍ
ضبللةَّ ،
ضبللة في النار.
وكل

ٍ
محمد
ٍ
بدعة

اعمم ىداك اهلل أن سفر نشيد اإلنشاد سفر من أسفار

العيد القديم التابع (لمكتاب المقدس) الذي يؤمن بو الييود
وحي من السماء ويتغنون بو في
والنصارى ويعتقدون أنو
ٌ
كنائسيم ويعدونو من أجمل األناشيد في الكون  -كما صرح

ُكتابيم بذلك وأنو ترنيمة الترانيم -وفي رسالتي ىذه التي أُقدميا

لكل من يعتقد من أىل الكتاب بيذا النشيد أنو نشيد قُدسي
من وحي اهلل سأبين ليم فييا تفاصيل ىذه األنشودة وما تحوي
2
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بين طياتيا من إفساد ونشر لمرذيمة واإلباحية بين مجتمعاتيم

وقد نجح وبامتياز من وضعيا في ( الكتاب المقدس) فياىي

مجتمعات أىل الكتاب من الييود والنصارى تعم ُل جاىدة
لتطبيق ما في نشيد اإلنشاد من إباحية ورذيمة وال ينكر منيم
ُمنكر أباً كان أو أخاً أو زوجاً أو راىباً أو قساً ألنيا تعاليم
الكتاب (المقدس !!!! ).

وما يفعموُ القوم من فساد فقد سطره ( الكتاب المقدس)،
وعبلم النكير؟ واهلل المستعان.
فمم االستغراب
َ
َ
وأرجو من اهلل العمي القدير أن يجعل عممي ىذا صالحًا
ٍ
ألحد منو شيئا وأن يجعمو سبباً في
ولوجيو خالصاً وال يجعل
ىداية كل من يبحث عن الحق من أىل الكتاب واهلل من وراء

القصد.
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تعريف بنشيد اإلنشاد

نشيد اإلنشاد يسمى بالعبرية (שיר השירים

شير

ىشيريم) أي ترنيمة الترانيم وىو السفر الثاني والعشرون من
العيد القديم لمكتاب (المقدس) ،وىو من ضمن أسفار القسم

الثالث التي تسمى ( أناشيد  ،أمثال ،وحكمة) ،ومن المعموم أن

أسفار العيد القديم مقسمة عمى ثبلث ،أقسام القسم األول ىو

(الخميقة والناموس ) والقسم الثاني ىو( تاريخ العيد القديم )

ويعتقد أىل
والقسم الثالث ىي (:أناشيد  ،أمثال ،وحكمة)
ُ
الكتاب أن الكتاب (المقدس) لم تمسو يد التحريف وىو محفوظ

من كل نقص أو زيادة أو تناقض واختبلف وىو وحي من

السماء (ٔ) ،ولكن المتصفح لمكتاب (المقدس) يرى خبلف ما
يقولون وما يعتقدون واهلل المستعان

 ،ونشيد اإلنشاد يعتقد

عواميم أن كاتبو سميمان بن داود (عمييما السبلم ) بوحي من

ٔ

تكممت عمى االختبلفات والتناقضات في كتابي (كشف الحقائق
)
ُ
واألباطيل من العيد القديم واألناجيل ).
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اهلل  ،وجعموه من أساسيات التسابيح والترانيم اليومية في الكنيسة
حتى قال القمص تادرس يعقوب ( :ليذا جعمت الكنيسة ىذا

أساسيا في التسبيحة اليومية ،وكأنيا تريد أن يتذكر
النشيد جزًءا
ً
أوالدىا كل يوم عبورىم من عبودية الخطيئة وتمتعيم التبني هلل
خبلل المعمودية ،فتتأكد في أذىانيم غمبتيم عمى قوات الظممة،

ويشيدوا لمرب مخمصيم! )

(ٔ)

.

ويحتوي السفر عمى ثمانية إصحاحات ،وىي عبارة عن

حوار بين عشيقين يصف بو العاشق جسد عشيقتو وصفاً دقيقاً

يمنعو الحياء من ذكر مفاتنيا وأعضائيا التناسمية.
ال
ُ
والترجمات العربية قد غيرت بعض األلفاظ الدقيقة

استحياء من مواجية أسئمة العوام ،ولكن بدأ
لؤلعضاء التناسمية
ً
بعض من النصارى التحسس من ىذا النشيد ويتساءلون كيف

يكون ىذا كبلم اهلل؟؟ وتيرب معظم قساوستيم من اإلجابة عمى

ٔ

) تفسير الكتاب المقدس ( سفر نشيد اإلنشاد – المقدمة ( ).ٙ -وانظر
موقع كنيسة األنبا تكبل ىيمانوت عمى الشبكة ألعنكبوتيو ) .
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وافساد،

ما في ىذا السفر من رذيمة

والقسم المتبقي من

قساوستيم و ُكتابيم قام بتأويل سفرنشيد اإلنشاد وأجابوا عن
تساؤالت المتشككين بيذا النشيد بأن الذي تقرؤوه ىو خطاب

روحي قدسي بين الرب والكنيسة (وتعالى اهلل عما يقولون عمواً

كبي ار) ،إذ ليس في نشيد اإلنشاد ما يوحي بما يقولون ،ولكنو
بشر ما يقولون ،وحسبنا اهلل ونعم
المفر الوحيد ليم ،وقد وقعوا ِّ

الوكيل  ،وربنا سبحانو وتعالى ال يأمر بالفحشاء قال تعالى ( ُق ْل
ون )
ون َع ََل اَّللِ َما َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
إِ َّن اَّللَ َٓ َيلْ ُم ُر بِالْ َػ ْح َشاء َأ َت ُؼولُ َ
األعراف ٕٛ
يقول شيخ اإلسبلم بن تيمية رحمو اهلل في تفسير ىذه
اآلية الكريمة (والفاحشة أريد بيا كشف السوءات ،فيستدل بو
عمى أن في األفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع

بيا ،فإنو أخبر عن نفسو في سياق اإلنكار عمييم أنو ال يأمر

جائز عميو لم
بالفحشاء؛ فدل ذلك عمى أنو منزه عنو ،فمو كان ًا
يتنزه عنو َ .ف ُعمِم أنو ال يجوز عميو األمر بالفحشاء وذلك ال
6
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سيئاَ ،ف ُعمِ َم أن كل ما في نفسو
يكون إال إذا كان الفعل في نفسو ً
(ٔ)
فاحشة فإن اهلل ال يجوز عميو األمر بو.
وان شاء اهلل تعالى سأرد وأُبين في رسالتي ىذه عمى ىذا

التأويل الفاسد الذي ذكره قساوستيم بأن نشيد اإلنشاد ىو حوار
بين الرب و الكنيسة ،وىم ىنا يقصدون في ذلك إلييم المزعوم

والمصموب عمى ألواح الخشب

والمقبور ،فما ىذه العقول

الساذجة التي تخالف الفطرة السميمة وتتعصب لميوى وتقع في

غياىب الضبلل ،فبل تستطيع ىذه العقول أن تُميز الحق من
ت َم ِن
الباطل ،وال كبلم اهلل من كبلم البشر ،قال تعالى ( َأ َر َأ ْي َ

ِ ِ
َّ َ
ب َأ َّن َأ ْكثَ َر ُه ْم
اَّت َذ إِ ََل ُه َه َوا ُه َأ َفلَ َ
كت َتؽُو ُن َع َؾ ْقه َوك ًقًل َأ ْم َ َْت َس ُ
ون إِ ْن ُه ْم إِ َّٓ ك َْاْلَ ْك َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض هل َسبِ ً
قًل)
ون َأ ْو َي ْع ِؼ ُؾ َ
َي ْس َؿ ُع َ
الفرقان ٗٗ.

ٔ

) مجموع فتاوى شيخ اإلسبلم بن تيمية (٘ٔ .) ٛ /
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ُأيعقل أن ُيخاطب الرب المعبود (الكنيسة) الجماد بيذه
األلفاظ الغزلية ويصفيا بيذه األوصاف التي سأذكرىا اآلن -

إن شاء اهلل تعالى -وأرجو من اهلل العميم الحكيم ليذه الرسالة
القبول والتوفيق .
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متن نشيد اإلنشاد:

وأنا سأنقل عبارات النشيد بالنص وال أغير وال أصحح

شيئاً منيا اإلصحاح األول:
ٔ.
ٕ.
ٖ.

نشيد اإلنشاد الذي لسميمان .
ليقبمني بقببلت فمو ألن حبك أطيب من الخمر.

لرائحة أدىانك الطيبة اسمك دىن ميراق .لذلك أحبتك

العذارى.

ٗ.

اجذبني وراءك فنجري .أدخمني الممك إلى حجمو.نبتيج

٘.

أنا سوداء وجميمة يا بنات أورشميم كخيام فيدار كشقق

ونفرح بك.نذكر حبك أكثر من الخمر.بالحق يحبونك.
سميمان.

.ٙ

ال تنظرن إلي لكوني سوداء الن الشمس قد لوحتني .بنو

.ٚ

أخبرني يا من تحبو نفسي :أين ترعى؟ أين تربض عند

عمي .جعموني ناطورة الكروم .أما كرمي فمم
أمي غضبوا ّ
أنطره.
كمقنعة عند قطعان أصحابك؟
الظييرة؟ لماذا أنا أكون ّ
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.ٛ

إن لم تعرفي أيتيا الجميمة بين النساء فاخرجي عمى آثار

.ٜ

لقد شبيتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون.

ٔٔ.

نصنع لك سبلسل من ذىب مع جمان من فضة.

ٓٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ
.ٔٚ

الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة.
ما أجمل خديك بسموط وعنقك بقبلئد.

ما دام الممك في مجمسو أفاح نار ديني رائحتو.

المر حبيبي لي.بين ثديي يبيت.
صرة ّ
طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي

ىا أنت جميمة يا حبيبتي ىا أنت جميمة.عيناك حمامتان
ىا أنت جميل يا حبيبي وحمو وسريرنا اخضر.
جوائز بيتنا أرز وروافدنا سرو.
اإلصحاح الثاني:
ٔ .أنا نرجس شارون سوسنو األودية.

ٕ .كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات.
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ٖ .كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين.تحت ظمو
اشتييت أن اجمس وثمرتو حموة لحمقي.

ٗ .ادخمني إلى بيت الخمر وعممو فوقي محبة.

٘ .أسندوني بأقراص الزبيب أنعشوني بالتفاح فاني مريضة
حبا.

 .ٙشمالو تحت راسي ويمينو تعانقني.

 .ٚاحمفكن يا بنات أورشميم بالظباء وبأيائل الحقول أال تيقظن
وال تنبين الحبيب حتى يشاء.

 .ٛصوت حبيبي.ىو ذا آت طاف ار عمى الجبال قاف از عمى
التبلل.

 .ٜحبيبي ىو شبيو بالظبي أو بغفر األيائل.ىو ذا واقف وراء
حائطنا يتطمع من الكوى يوصوص من الشبابيك.

ٓٔ.

أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميمتي

وتعالي.

مر وزال.
ٔٔ .ألن الشتاء قد مضى والمطر ّ
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ٕٔ .الزىور ظيرت في األرض.بمغ أوان القضب وصوت
اليمامة سمع في أرضنا.

فجيا وقعال الكروم تفيح رائحتيا.قومي يا
ٖٔ .التينة أخرجت ّ
حبيبتي يا جميمتي وتعالي.
ٗٔ.

يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل أريني

وجيك أسمعيني صوتك ألن صوتك لطيف ووجيك جميل.

٘ٔ .خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم ألن كرومنا قد
أقعمت.

.ٔٙ

حبيبي لي وأنا لو الراعي بين السوسن.

ُ .ٔٚعد ،حبيبي ،قبل أن ييب نسيم النيار وينقشع الظبلم،
كن ظبياً ،شادن ظبية ،عمى جبال باتر.)ٔ( .

ٔ

) تقول آن ماري بميتيو في كتابيا نشيد اإلنشاد – سمسمة دراسات في
الكتاب المقدس –

صفحة  " ( : ٜٔجبال باتر " الوارد ذكرىا في

ٕ . ٔٚ/فتمك الجبال ال تطابق أي موقع جغرافي معروف ،لذا رأى
بعضيم أنيا إشارة رمزية إلى ثدي الحبيبة) ..
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اإلصحاح الثالث:
ٔ .في الميل عمى فراشي طمبت من تحبو نفسي طمبتو فما
وجدتو.

ٕ .إني أقوم وأطوف في المدينة في األسواق وفي الشوارع
أطمب من تحبو نفسي.طمبتو فما وجدتو.

ٖ .وجدني الحرس الطائف في المدينة فقمت أرأيتم من تحبو
نفسي.

ٗ .فما جاوزتيم إال قميبل حتى وجدت من تحبو نفسي فأمسكتو
ولم أرخو حتى أدخمتو بيت أمي وحجرة من حبمت بي.

٘ .أحمفكن يا بنات أورشميم بالظباء وبأيائل الحقل أال تيقظن
وال تنبين الحبيب حتى يشاء.

 .ٙمن ىذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر
اذرة التاجر.
والمبان وبكل ّ
 .ٚىو ذا تخت سميمان حولو ستون جبا ار من جبابرة إسرائيل

 .ٛكميم قابضون سيوفا ومتعممون الحرب.كل رجل سيفو عمى
فخذه من ىول الميل.
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 .ٜالممك سميمان عمل لنفسو تختا من خشب لبنان.

ٓٔ .عمل أعمدتو فضة وروافده ذىبا ومقعده أرجوانا ووسطو
مرصوفا محبة من بنات أورشميم.

ٔٔ .اخرجن يا بنات صييون وانظرن الممك سميمان بالتاج
الذي توجتو بو أمو في يوم عرسو وفي يوم فرح قمبو.
اإلصحاح الرابع:
ٔ.

ٕ.

ىا أنت جميمة يا حبيبتي ىا أنت جميمة ،عيناك حمامتان

من تحت نقابك.شعرك كقطيع معز رابض عمى جبل

جمعاد.

أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل المواتي كل

فيين عقيم.
واحدة متئم وليس ّ
ٖ .شفتاك كسمكة من القرمز.وفمك حمو.خدك كفمقة رمانة
تحت نقابك.

ٗ .عنقك كبرج داود المبني لؤلسمحة.ألف مجن عمق عميو
كميا أتراس الجبابرة.
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٘.

ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن.

.ٚ

كمك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة.

.ٛ

ىممي معي من لبنان يا عروس ،معي من لبنان.انظري

المر
 .ٙإلى أن يفيح النيار وتنيزم الظبلل ،اذىب إلى جبل ّ
والى تل المبان.

.ٜ

من أرس أمانة من أرس شنير وحرمون من خدور األسود
من جبال النمور.

قد سبيت قمبي يا أختي العروس قد سبيت قمبي بإحدى

عينيك ،بقبلدة واحدة من عنقك.

ٓٔ .ما أحسن حبك يا أختي العروس! كم محبتك أطيب من
الخمر! وكم رائحة أدىانك أطيب من كل األطياب.

ٔٔ .شفتاك يا عروس تقطران شيدا .تحت لسانك عسل ولبن،
ورائحة ثيابك كرائحة لبنان.

ٕٔ .أختي العروس جنة مغمقة عين مقفمة ينبوع مختوم.

ٖٔ .أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية وناردين.
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ٗٔ .ناردين وكركم.قصب الذريرة وقرفة مع كل عود المبان.مر
وعود مع كل أنفس األطياب.

٘ٔ. .ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان.

 .ٔٙاستيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب.ىبي
عمى جنتي فتقطر أطيابيا.ليأت حبيبي إلى جنتو ويأكل

ثمره النفيس.

اإلصحاح الخامس:
ٔ .قد دخمت جنتي يا أختي العروس.قطفت مري مع

طيبي.أكمت شيدي مع عسمي.شربت خمري مع لبني.كموا
أييا االصحاب اشربوا واسكروا أييا األحباء.

ٕ .أنا نائمة وقمبي مستيقظ.صوت حبيبي قارعا.افتحي لي يا
أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاممتي الن أرسي امتؤل من
الطل وقصصي من ندى الميل.

رجمي فكيف
ٖ .قد خمعت ثوبي فكيف ألبسو.قد غسمت
ّ
أوسخيما
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ٗ .حبيبي مد يده من الكوة فأنت عميو أحشائي.
ٔ

(ٔ)

) حبيبي مد يده من الكوة فأنت عميو أحشائي  -ىذا النص أصمو (حبيبي مد ذكره من الكوة
فوقع عمى فرجي) ,وىذا النص واحد من عدة نصوص يقر الييود أنو تم تغييره من قبل النساخ,
ولتغييرات النساخ مصطمح متعارف عميو وىو (تكوم سفريم) .ويقول مارفين ىوب

MarvLn

 H. Popeأستاذ المغات السامية الغربية في جامعة ييل (إنو من الثابت أن كممة يد اتخذت

كمعني لقضيب الرجل في المجتمعات السامية في الشمال الغربي ,وفي أشعار األوغاريتية -

وتنص قوانين مجتمعات وادي قمران عمى عقوبات لمن يكشف عن يده ,أي قضيبو إذ أن اليد

ال تحجب ,ويد الحبيب الممتدة خالل الكوة في نشيد اإلنشاد توحي إلى ولوج القضيب) انظر

موسوعة إنكار لمكتاب المقدس (ج 2ص THE ANCHOR BIBLE , )010
DICTIONARY,ed, David Noel Freedman, Vol. 1, Page 720

وانظر أيضا مقال تكوم سفريم في نشيد اإلنشاد  ,وأيضاً يقول الكاتبان ( األب يوحنا قمير و األب

لويس خميفة) في كتاب ( نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص )55عن كممتي يد واألصبع

(يستعمل ال ُكتاب ىاتين الكممتين كمرادفتين ,ويكثر استعماليما كما في النصوص األوغاريتية

رمزا إلي األعضاء الجنسية,ويقوالن عن كممة (أحشائي) في سياق تفسير النص " حبيبي مد
يده من الكوة فأنت لو أحشائي "تعني األحشاء ,في المفيوم الشرقي موقع اإلخصاب أو
اإلنجاب ,وتعني األحشاء حنان األم وشفقتيا ,وتعني في ىذه اآلية ما تعنيو في اشعياء

 25/36أي الشيوة واليوى) .وأيضا في تفسير التعميق األمريكي الجديد )(The New ry

 American Commentaألستاذ تفسير العيد القديم في معيد الالىوت المعمداني الجنوبي
 Author: Duane Garrettيقول في تفسيره لمنص (أن كممة اليد في العبرية والمغات

السامية األخرى تستخدم كتعبير عن العضو الرجالي (,أي قضيب الرجل) والكناية الجنسية في
النص واضحة جدا ( (ج 21ص )104
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مر وأصابعي مر قاطر
٘ .قمت ألفتح لحبيبي ويداي تقطران ّا
عمى مقبض القفل.

 .ٙفتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر .نفسي خرجت
عندما أدبر .طمبتو فما وجدتو دعوتو فما أجابني.

 .ٚوجدني الحرس الطائف في المدينة .ضربوني رحوني.
حفظة األسوار رفعوا إزاري عني.

وجدتن حبيبي أن تخبرنو
أحمفكن يا بنات أورشميم إن
.ٛ
ّ
ّ
بأني مريضة حبا.
 .ٜما حبيبك من حبيب أيتيا الجميمة بين النساء ما حبيبك
من حبيب حتى تحمفينا ىكذا.

ٓٔ .حبيبي أبيض وأحمر.معمم بين ربوة.

ٔٔ .رأسو ذىب إبريز.قصصو مسترسمة حالكة كالغراب.

ٕٔ .عيناه كالحمام عمى مجاري المياه مغسولتان بالمبن
جالستان في وقببييما.

ٖٔ .خداه كخميمة الطيب وتبلم رياحين ذكية.شفتاه سوسن
تقطران م ار مائعا.
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ٗٔ .يداه حمقتان من ذىب مرصعتان بالزبرجد.بطنو عاج
أبيض مغمف بالياقوت األزرق.

٘ٔ .ساقاه عمودا رخام مؤسسان عمى قاعدتين من
إبريز.طمعتو كمبنان.فتى كاألرز.

 .ٔٙحمقو حبلوة وكمو مشتييات.ىذا حبيبي وىذا خميمي يا
بنات أورشميم .

اإلصحاح السادس:
ٔ .أين ذىب حبيبك أيتيا الجميمة بين النساء؟ أين توجو
ٕ.
ٖ.
ٗ.

حبيبك فنطمبو معك.

حبيبي نزل إلى جنتو إلى خمائل الطيب ليرعى في

الجنات ويجمع السوسن.

أنا لحبيبي وحبيبي لي.الراعي بين السوسن.

أنت جميمة يا حبيبتي كترصة حسنة كأورشميم مرىبة

كجيش بألوية.
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٘ .حولي عني عينيك فإنيما قد غمبتاني.شعرك كقطيع المعز
الرابض في جمعاد.

 .ٙأسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل المواتي كل واحدة
متئم وليس فييا عقيم.

.ٚ

كفمقة رمانة خدك تحت نقابك.

ىن ستون ممكة وثمانون سرية وعذارى ببل عدد.
ّ .ٛ
 .ٜواحدة ىي حمامتي كاممتي.الوحيدة ألميا ىي.عقيمة
فطوبنيا.الممكات والسراري
والدتيا ىي.رأتيا البنات
ّ
فمدحتيا.

ٓٔ .من ىي المشرفة مثل الصباح؟ جميمة كالقمر ،طاىرة
كالشمس ،مرىبة كجيش بألوية.

ٔٔ .نزلت إلى جنة الجوز ألنظر إلى خضر الوادي ،وألنظر
ىل أقعل الكرم ىل نور الرمان.

ٕٔ .فمم أشعر إال وقد جعمتني نفسي بين مركبات قوم شريف.

ٖٔ .ارجعي ارجعي يا شولميث ارجعي ارجعي فننظر إليك
ماذا ترون في شولميث مثل رقص صفين .
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اإلصحاح السابع:
ٔ .عودي  ،يا سميمة  ،عودي  ،عودي لكي نر ِ
اك  ،عودي
ُ
! كيف ترون ُسميمة راقصة بين صفين؟

ٕ .ما أجمل رجميك بالنعمين يا بنت الكريم! دوائر فخذيك مثل
الحمي صنعة يدي صناع.

ٖ.

سرتك كاس مدورة ال يعوزىا شراب ممزوج.بطنك صبرة

ٗ.

ثدياك كخشفتين توأمي ظبية.

٘.

حنطة مسيجة بالسوسن.

عنقك كبرج من عاج.عيناك كالبرك في حشبون عند

باب بث ربيم.انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق.

 .ٙرأسك عميك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان.ممك قد
أسر بالخصل.

 .ٚما أجممك وما أحبلك أيتيا الحبيبة بالم ّذات.
.ٛ
.ٜ

قامتك ىذه شبيية بالنخمة وثدياك بالعناقيد.

قمت :إني اصعد إلى النخمة وامسك بعذوقيا.وتكون ثدياك

كعناقيد الكرم ورائحة انفك كالتفاح.
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وفم ِك خم ًار لذيذا -سائغًا لحبي سوغو لشفاة النائمين .
ُٓٔ .
الي اشتياقو.
ٔٔ .أنا لحبيبي و ّ
ٕٔ .تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى.

لنبكرن إلى الكروم ،لننظر ىل أزىر الكرم؟ ىل تفتح
ٖٔ.
ّ
القعال؟ ىل نور الرمان؟.ىنالك أعطيك حبي.
ٗٔ .المفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة
وقديمة ذخرتيا لك يا حبيبي.
اإلصحاح الثامن:
أخ راضعٌ ثدي أمي  ،وألقاك في الخارج أُقبمك
ٔ .ليتك لي ٌ
وال يذمني أحد.
ٕ .وأسير بك  ،وأُدخمك بيت أمي  ،وتُمقنني فأسقيك من
الخمر الممزوجة من عصير رماني.

يحضنني.
يسند رأسي  ،وبيمناه
ٖ .بيساره ُ
ُ
ٗ .أحمفكن يا بنات أورشميم أال تيقظن وال تنبين الحبيب
حتى يشاء .
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٘ .من ىذه الطالعة من البرية مستندةٌ عمى حبيبيا تحت شجرة
ىناك خطبت لك
أمك
التفاح شوقتُك
ِ
َ
ىناك خطبت لك َ
َ
والدتك.

ٍ
ٍ
ساعدك  .ألن
كخاتم عمى
قمبك
كخاتم عمى
 .ٙأجعمني
َ
َ
ِ
المحبة قويةٌ كا ِ
كالياوية  .لييبيا
لموت  .الغيرةُ قاسيةٌ
لييب نار لظى ِّ
الرب.
ُ
تطفئ المحبة والسيو ُل ال تغمرىا
 .ٚمياهٌ كثيرةٌ ال تستطيعُ أن
َ
ِ
 .أن أعطى اإلنسان كل ثروِة ِ
تحتقر
المحبة
بيتو بدل
ُ
احتقا ار.
ِ
نصنع ألُختنا في
ثديان .فماذا
أخت صغيرةٌ ليس ليا
 .ٛلنا ٌ
ُ
ٍ
نخطب .
يوم
ُ
ٍ
فضة  .وان تكن بابًا
 .ٜإن تكن سو ًار فنبني عمييا برَج
فنحصرىا بألواح ٍ
أرز .
ِ
ٍ
سور وثدياي كبر ِ
عينيو
كنت في
حينئذ
جين .
ُ
ٓٔ .أنا ٌ
كو ٍ
اجدة سبلم ًة .
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لسميمان َكرم في ِ
الكرَم إلى
بعل
ٔٔ .كان
َ
دفع ْ
َ ٌْ
ىامون َ .
ِ
كل و ٍ
نواطير ُّ
الفضة .
احد يؤدي عن ثمرِه ألفًا من
َ

سميمان و
األلف لك يا
كرمي الذي لي ىو أمامي.
ُ
ُ
ْٕٔ .
اطير ِ
مئتان لنو ِ
ِ
الثمر .
ِ
ِ
صوتك
األصحاب يسمعون
الجنات
ٖٔ .أيتيا الجالسةُ في
ُ
فأسمعيني.
ِ
ِ
األيائل عمى
كغفر
كالظبي أو
ٗٔ .اىرب يا حبيبي وكن
ِ
ِ
ِ
األطياب .
جبال
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لمن ينسب ىذا النشيد

يدعي الييود والنصارى أن ىذا السفر المسمى (بنشيد

اإلنشاد ) منسوب لسميمان بن داود (عمييما السبلم ) وقد كتبو

سميمان بوحي من اهلل  ،فقد ذكروا في بدء اإلصحاح األول من

النشيد بقوليم نشيد اإلنشاد الذي لسميمان  ،ولكن ىل ُيسمم ليم
بذلك؟ وليس نحن من ُنسمم ليم قوليم ىذا؛ ألن اعتقادنا الجازم
أن كتابيم محرف ليس فقط نشيد اإلنشاد ،وسميمان (عميو

السبلم ) بريء مما يقولون وما ينسبون لو  ،ولكن أعني بذلك

عمماء ممتيم وكتابيم ومحررييم  .بالطبع ال فقد أنكر جمع كبير

من عممائيم ومفسرييم و ُكتابيم نسبة ىذا النشيد لسميمان (عميو
السبلم) ،وفيما يمي أقوال من أنكروا نسبة نشيد اإلنشاد لسميمان
(عميو السبلم ):
ٔ  .يقول ُكتاب قاموس الكتاب المقدس( :ويختمف المفسرون
في تفسير العدد األول (نشيد اإلنشاد الذي لسميمان )

فيقول بعضيم :إن ىذا يعني أن سميمان ىو كاتب
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السفر ،ويقول آخرون :إن ىذا يعني أن السفر كتب عن
سميمان ) (ٔ).

سبحان اهلل! ىؤالء ال ُكتاب ال يجزمون بصحة نسبة نشيد

اإلنشاد لسميمان ،ويذكرون الخبلف الحاصل بين من
فسر العدد األول من نشيد اإلنشاد .

ٕ  .يقول محررو دائرة المعارف الكتابية (ىناك تقميد قديم عند
الييود – كما عند المسيحيين أيضا -أن كاتب ىذا

السفر ىو الممك سميمان بن داود (نحو ٓ ٜٖٓ – ٜٚق

م ) وىذا الرأي يستند إلى ما جاء في العدد األول منو

(نشيد اإلنشاد الذي لسميمان ) ويمكن أن يكون ىذا الرأي
صحيحاً ولكن ال يمكن الجزم بو  -فيذه عبارة في المغة
األصمية يمكن أن تترجم بمفاىيم مختمفة  ،فعبارة (الذي

لسميمان ) يمكن أن تُفسر بأن سميمان ىو الكاتب أو أن
النشيد ُكتب لسميمان خصيصاً من أجل سميمان  ،أو أنو
ٔ

) قاموس الكتاب المقدس ص ٓ.ٜٚ
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كتب عنو ( .ثم يقولون عن تأريخ كتابتو ) متى كان
الكاتب غير مقطوع بأمره فبل يمكن القطع أيضاً بتأريخ

كتابتو ،فمو كان سميمان ىو الكاتب ،فالسفر ُكتب في

النصف الثاني من القرن العاشر قبل الميبلد ،وان كان

الكاتب غير سميمان فاألرجح أنو ُكتب بعد ذلك ،وألن
المحتويات تدل عمى أن السفر قد ُكتب في عصر

المممكة (أي قبل ) ٘ٛٙ

(ٔ)

وىنا كذلك ال يستطيعون الجزم ىل ىو لسميمان أم ُكتب

لو أم ُكتب عنو؟ و يرجحون أن كتابتو كانت في القرن
الخامس أو الثالث قبل الميبلد ،وسميمان في القرن
العاشر قبل الميبلد فكيف كتبو سميمان ! فيل كتب شيء

قبل والدتو بخمسة قرون !!! واهلل المستعان.

ٖ  .وفي ترجمة الكتاب المقدس لآلباء اليسوعيين قالوا (جرت

عدة محاوالت قيل فييا :إن التأليف يرقى عيده إلى زمن

ٔ

) دائرة المعارف الكتابية حرف ن (نشيد اإلنشاد ) . ٙٔ/ ٛ
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سميمان أو إلى ما بعده بقميل ،لكن اإلنشاء والمغة يدالن

عمى أنو جاء متأخ اًر في أيام الفرس مثبلً (القرن الخامس

ق م )أو حتى في العصر اليميني (القرن الثالث ق م )

 (.إلى أن قالوا ) :ولكن من الواضح أن مؤلفيا ليس
سميمان  ،لقد نُسب نشيد اإلنشاد إلى سميمان  .كما ُنسب
إليو سفر األمثال وسفر الجامعة وسفر الحكمة ) (ٔ).

وىؤالء كانوا منصفين وجزموا أن ىذا النشيد ليس

لسميمان ،ولكن لعبدة األوثان ،وأنو ُنسب لو كما ُنسبت لو
األسفار الثبلثة (األمثال والجامعة والحكمة ) فيا من
تبحث عن الحق ىذه أربعة أسفار منسوبة لسميمان وىي

ليست لسميمان! فيل كتابك المقدس ىو كممة اهلل وما

مسو التحريف ؟

ٗ  .يقول الكاتبان يوحنا قمير ولويس خميفة ( ُنسب ىذا السفر
في الماضي إلى زمن سميمان الحكيم  ،بل إلى سميمان
ٔ

) الكتاب المقدس ترجمة اآلباء اليسوعيين مدخل سفر نشيد اإلنشاد
ص . ٖٔٚٛ
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نفسو  ،عمى ما ورد في اآلية األولى من النشيد  .لكن
من يطالع السفر في لغتو العبرية األصمية يتبين لغ ًة

متأخرة تعود إلى العيد الفارسي (إلى القرن الخامس قبل
الميبلد ) ،بل إلى العيد اليوناني (إلى القرن الثالث قبل

الميبلد ) في حين أن سميمان بن داود َممَ َك عمى إسرائيل
في القرن العاشر قبل الميبلد (ٕ . ) ٜٖٕ- ٜٚإلى أن

قاال  :لكن من الواضح أن مؤلفيا ليس سميمان ).
٘.

(ٔ)

يقول القس وليم مارش ( وقيل أيضًا " أي نشيد اإلنشاد

الذي لسميمان " واألرجح أن السفر ليس لسميمان حقيقة،

بل أنو منسوب إلى سميمان ومؤلفة مجيول االسم ،كسفر

الحكمة "الغير القانوني " الذي تاريخو نحو مئة سنة قبل
المسيح وىو منسوب إلى سميمان ).

ٔ
ٕ

(ٕ)

) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون( ص .) ٔٓ - ٜ
) السنن القويم في تفسير العيد القديم (.) ٗٓ/ ٛ
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 . ٙيقول ُكتاب مدخل نشيد اإلنشاد في الكتاب المقدس
(من الذي جمع أغاني الحب ىذه ؟ ال نعمم  .يرقى

المؤلف إلى القرن الرابع ق.م ،وقد نسب لسميمان كما

نسب لو سفر األمثال والجامعة ) .

(ٔ)

يا أىل الكتابَ :لم ىذا لتكابر عن الحق؟ فيؤالء ُكتابكم
ومثقفيكم وعمماؤكم يقرون أن ىذا النشيد ُينسب لسميمان،

وسميمان (عميو السبلم) بريء منو ،وبينو وبين ىذه

فمم تتغافمون عن
الكتابات من خمس إلى سبع قرونَ ،
أظيار الحقيقة؟ َلم ال تقولون :إن ىذا النشيد اقتبس من
عقائد الوثنين كما اقتبست كثير من عقائدكم منيم

كالصمب والفداء والقيامة والميبلد ،فيقوا من نومكم

واصدعوا بالح ِ
ق قبل فوات األوان .

 . ٚيقول مؤلفو الكتاب المقدس مع دراسات لمنمو في الحياة
المسيحية( :جرى العرف عمى اعتبار سميمان ىو كاتب

ٔ

) مدخل نشيد اإلنشاد في الكتاب المقدس( ص ٔ.)ٜٕٙ – ٜٙ
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ىذا السفر ،وذلك بناء عمى جممة "ىذا نشيد اإلنشاد
لسميمان " (نش ٔ) ) ٔ:

(ٔ)

ىؤالء الذين قالوا ىذا الكبلم ىم دكاترة وعمماء وأساتذة

من مثقفي النصارى ويقولون :جرى العرف .كبلم َّ
تدعون
أنو كبلم اهلل ليس عندكم دليل بو سوى العرف ،وىذا أنتم

وما وصمتم إليو ،فكيف بعوام النصارى ماذا يقولون بعد

ويقروا كبلمكم ىذا ،وأن دينيم وصميم
أ
ما يسمعوا

عرفاً؟!.

ٔ

) الكتاب المقدس مع دراسات لمنمو في الحياة المسيحية (ص ٖٔ.) ٚ
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ىل نشيد اإلنشاد وحي من السماء؟

يعتقد أىل الكتاب من الييود والنصارى أن نشيد اإلنشاد

ىو وحي من السماء لسميمان أو قالو سميمان بموافقة الرب

عمى نصوصو ،وىذا من الكذب واالفتراء عمى اهلل سبحانو
بينت ذلك آنفاً،
وتعالى وعمى نبيو سميمان (عميو السبلم ) ،وقد ُ
ونصوص نشيد اإلنشاد ال تمس لمدين بصمةٍ ال من قريب وال

سفر ال ديني كما صرح بو عمماؤىم ورجال
من بعيد ،فيو ٌ
كنائسيم  ،وىو عبارة عن أشعار تتغنى بالشيوة الجنسية وما
يصاحبيا من وصف دقيق جريء في الوقت نفسو لؤلعضاء

الجنسية ،وال يوجد في نشيد اإلنشاد ذكر لمرب سبحانو وتعالى

لييب نار لظى
إال مرة واحدة في اإلصحاح ( ٙ :ٛلييبيا
ُ
الرب) ،وفيما يمي كبلم عممائيم ورجال كنائسيم و ُكتابيم فيما

يخص نشيد اإلنشاد .

ٔ  .قال محررو دائرة المعارف الكتابية (نشيد اإلنشاد وىو سفر
شعري صغير (ثمانية إصحاحات ) وتصف قصائده
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الجميمة الكثير من أبعاد الحب ،البشري ،وال يرتبط بالديانة

صراحة إال القميل منو ) (ٔ).

فمم تضعونو بالكتاب
انظر ماذا يقولون :ال يرتبط بالديانة! َ
َّ
وحي من السماء؟ ومن ثم يصرحون
المقدس وتدعون أنو ٌ
أن القميل منو ديناً ،والصمت ليم خير ،أي دين؟ وما ىي
الثمار التي حصدتموىا من ىذا القميل؟ إشاعة الفاحشة في

مجتمعاتكم؟.

ٕ .ويقول واضعي ترجمة الكتاب المقدس لآلباء اليسوعيين ( أن

ىذا الكتاب الصغير يشكل مسألة من أشد المسائل

المتنازع عمييا في نصوص الكتاب المقدس ،فما معنى

ىذه القصيدة الغزلية (أو مجموعة القصائد الغزلية ) في
العيد القديم ؟ فممكتاب طابع غرامي  ،وىو ال يتوقف إال

عمى الجمال الطبيعي وال يذكر اهلل وال إنجاب األوالد  .فيو

إشارات إلى جغرافية

فمسطين  .ال بل فيو ذكريات

أسطورية ،ومع ذلك فبل نجد فيو أي مفتاح لتفسيره .من
ٔ

) دائرة المعارف الكتابية حرف (ن) "نشيد اإلنشاد " ج ٛص ٔ. ٙ
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الذي ألفو وفي أي تأريخ ولماذا أُلف ؟ واذا صح أن وجوده

في قانون الكتب المقدسة لم يكن إال مصادفة فكيف
اكتسب مكانة حتى إنو وجد دوره في رتبة الفصح الييودي

في وقت الحق )

(ٔ)

ُأيعقل ىذا الذي تقولونو باهلل عميكم يا نصارى؟ (وجوده
مصادفة )؟ كيف يكون مصادفة وأنتم تعتقدون أن كتابكم

(المقدس) لم يصبو التحريف وليس فيو التناقض

واالختبلف؟ ومن الذي وضعو في الكتاب (المقدس )؟ ال

تعممون ! ومن ألفوُ ؟ ال تعممون ! ومتى أُلف ؟ ال
أدين ىذا أم فوازير أين عقولكم ؟
تعممون ! من يعمم إذاً ؟ ٌ
اهلل المستعان.

ٔ

) الكتاب المقدس ترجمة اآلباء اليسوعيين – مدخل سفر نشيد اإلنشاد
ص . ٖٔٚٛ
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ٖ  .تقول آن ماري بمتيية ( أكد بعض الكتاب أن ىذا النشيد
كان ُيق أر في الخمارات وكأنيا أغنية خمرية )

(ٔ)

لمسكارى في الخمارات ويصف ليم مفاتن المرأة
نشيد ُيق أر ُ
وأعضاءىا التناسمية ،و ُيييج الشيوات ،وتقولون عنو كبلم
اهلل؟ معاذ اهلل أنيا إلحدى الكبر.

ٗ  .وفي مدخل الترجمة العربية المشتركة يقولون (نجد في
التوراة مجموعة من أناشيد الحب  ،يعبر فييا الحبيبان عن

عواطفيما بشعر وواقعية ىذا ما أدىش القراء بل صدميم,

في كتاب يتضمن كبلم اهلل ،لذلك حاول الشراح منذ
القديم أن يعتبروا النشيد قصيدة رمزية تصور عبلقات اهلل

بشعبة .

(ٕ)

فسد بأنو عبلقة بين
كيف يعدون ىذا النشيد
الم َ
َ
الفاسد ُ
شَّراح الذين قالوا
الخالق والمخموق؟ إال يستحيي ىؤالء ال ُ
ٔ

) كتاب نشيد اإلنشاد – من سمسمة دراسات في الكتاب المقدس ص ٛ

ٕ

) مدخل الترجمة العربية المشتركة ص . ٖٜٛ

.
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البعد عن الديانة
ىذا الكبلم وىم يعممون أنو بعيد كل ُ
وليس فيو ذكر هلل سبحانو قال تعالىُ ( :ق ْل إَِّن َما َحَّرَم َربِّي
ِ
ش ما ظَيََر ِمْنيَا وما َبطَ َن و ِ
اإلثْ َم واْلَب ْغي بِ َغْي ِر اْل َح ِّ
ق
ََ
اْلفَ َواح َ َ
َ
َ َ
َن تَقُولُوا َعَمى المَّ ِو
َن تُ ْش ِرُكوا بِالمَّ ِو َما َل ْم ُيَنِّز ْل بِ ِو ُسْم َ
ط ًانا َوأ ْ
َوأ ْ

ون) [األعراف.]ٖٖ :
َما ال تَ ْعمَ ُم َ
٘ .يقول الكاتبان يوحنا قمير ولويس خميفة (يتألف السفر من

ثمانية فصول تحتوي حوارات بين حبيب وحبيبتو  ،بتعابير

غرامية جريئة لمغاية  ،فالحبيب يعبر عن توقو إلى الحبيبة
وعن حبو الوليان ليا  ،ويتغزل بجسدىا عضوًا عضوًا،

وكذلك الحبيبة  .وال يتوقفان إال عمى جمال جسدييما
وسعادة لقائيما في حب عنيف متبادل .ومن وقت إلى

آخر  ،نسمع أصوات تتخمل حو َار الحبيبين وليف حبيما .
((ويقول أيضا )) يصف السفر جسد الحبيبة من القدمين
إلى شعر الرأس )

ٔ

(ٔ)

) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص ٓٔ .
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اعترفوا أييا النصارى كما اعترف ىذان الكاتبان وغيرىما،
أنو نشيد غرامي وجريء لمغاية ،ومن شدة الشوق والحب

الذي بين بطمي ىذا النشيد قاما بالتغزل بجسدييما من
شعر الرأس إلى القدمين ولم يستثنيا األعضاء التناسمية

لكمييما ومن غير حياء ،وقد رأيت عمى الشبكة العنكبوتيو

(االنترنيت ) أن الييود قاموا بعمل مسرحي إباحي عمى
ضوء ما جاء بسفر نشيد اإلنشاد .

 . ٙوفي التفسير التطبيقي لمكتاب المقدس لنخبة من العمماء
والبلىوتيين يقولون ( :وقد ظن عمماء البلىوت في
العصور الوسطى أن سفر نشيد اإلنشاد قصة رمزية عن

محبة المسيح لمكنيسة – ولكن لعمو من األصوب أن نقول
إنيا قصيدة حب عن عبلقة محبة بشرية  ،وأن كل زواج

تتوجو المحبة واإلخبلص يعكس محبة اهلل )

ٔ

) التفسير التطبيقي لمكتاب المقدس ص ٖ. ٖٔٚ
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ىل الظن ىو أساس العقائد النصرانية؟ عمى أي أساس

يظنون؟ وأنتم تعتقدون أنو كبلم اهلل ،فالمسيح عندكم كما

قال لوقا ٖ  ( ، ٕٖ :ولما ابتدأ يسوع لو نحو ثبلثين سنة

وىو عمى ما كان يظن ابن يوسف ) أيعقل ىذا؟ أنو إلو -

كما تقولون -حتى أصبح عمره ثبلثين عاماً وال يعمم عمم
اليقين من ىو؟ ولكن الظن ىو الذي سيره ثبلثين سنة،

وىنا عمماء البلىوت يظنون أنيا قصة رمزية عن محبة

المسيح لمكنيسة !

قال تعالى ( َما َيتَّبِ ُع َأ ْكثَ ُر ُه ْم إَِّٓ َظـّاً َإ َّن الظَّ َّن َٓ ُي ْغـِي ِم َن
َْ
ون) يونس .ٖٙ
قم بِ ََم َي ْػ َع ُؾ َ
اْل ِّق َش ْقئاً إِ َّن اَّللَّ َع َؾ ٌ
ويقول الصادق محمد من حديث أبي ىريرة عن النبي

 قال( :إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث )

(ٔ)

 . ٚوتقول آن ماري بمتيية (أنو لمحير نشيد اإلنشاد ىذا فيو
يبقى في أيامنا مثار جدل حاد بين المفسرين وال تزال

ٔ

) رواه البخاري.
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وجيات النظر تتجابو

في شأن مصدره وصمتو باآلداب

األُخرى المعاصرة لو  ،وفي شأن طبيعة الصمة

تربطو ببقية األسفار الكتابية ) .

(ٔ)

التي

أقول وباهلل التوفيق أن ىذا النشيد ليس لو صمة باآلداب
المعاصرة وال القديمة بل صمة بالخمارات كما ِ
قمت يا آن

ماري .

 . ٛوبعدما ذكر يوحنا قمير التناقض الحاصل بين عمماء
الكنيسة في سفر نشيد اإلنشاد قال( :لنرى الفرق الشاسع ،

بل المتناقض في تفسير ىذا الكتاب ! نشيد األناشيد يتغنى

بالحب اإلنساني  ،الجسدي والروحي معاً  ،ويكفي أن

العشقية الجنسية،
نطالعو بتمعن لنراه واضحاً في أوصافو
ّ
يصف الحبيب وحبيبتو في جمال جسدييما ولذة الشيوة في
ممارسة الحب وفي اتحادىما الحميم )

ٔ
ٕ

(ٕ)

) كتاب نشيد اإلنشاد من سمسمة دراسات في الكتاب المقدس ص . ٛ
) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص ٘ٔ .
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 . ٜيقول يوسف رياض (سفر نشيد اإلنشاد :إن

المشكمة

بالنسبة ليذا السفر أعقد  ،فيي ليست فقط خمو السفر من

اسم الجبللة  ،بل ىي موضوع السفر نفسو الذي سبب
ألذىان غير المؤمنين تشويشًا كبي ًار حتى قال أحدىم " إذا

جئنا إلى نشيد اإلنشاد فنحن أمام ممحمة شعرية عن الحب
والجنس ال نفيم " أي عبلقة بينيا وبين الدين !!)

(ٔ)

ماذا تقول يا يوسف رياض تشويشًا ألذىان غير المؤمنين

والذين أنكروا أن يكون سفر نشيد اإلنشاد ديني ليسوا من

المؤمنين عندك وعد نفسك أنت من الذين وصفتيم بغير
المؤمنين ألنك تنتقد سفر نشيد اإلنشاد بقولك (سفر نشيد

اإلنشاد :إن

المشكمة بالنسبة ليذا السفر أعقد  ،فيي

ليست فقط خمو السفر من أسم الجبللة ) ولعل من يشجع

عمى اإلباحية واإلفساد في ىذا النشيد يكون مؤمن كامل

اإليمان عند يوسف رياض !!!!!! .

ٔ

) وحي الكتاب المقدس ص ٖ. ٕٛٗ – ٕٛ
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ٓٔ  .يقول دول ديورانت ( ميما يكن أمر ىذه الكتابات الغرامية
فإن وجودىا في العيد القديم سر خفي ولسنا ندري كيف

غفل أو تغافل رجال الدين عما في ىذه األغاني من
عواطف شيوانية وأجازوا وضعيا في الكتاب لمقدس)

(ٔ)

.

بل تغافل رجال الكنائس عن ىذه األشعار الشيوانية ،ولعل
السر الخفي ىو ما يحدث في الكنائس كما نقل لنا كثير

من إخواننا الذين ىداىم اهلل لئلسبلم بعد ما كانوا نصارى
من فضائح جنسية لرجال الكنيسة .

(ٕ)

ٔٔ  .يقول ىربرت لوكير (ال شيء معجزي في ىذا السفر البل

ديني الذي ال ُيرى فيو من البداية إلى النياية كممة واحدة
ذات ارتباط بالدين  .ومع ذلك فيو متضمن في الكتاب
المقدس ويعتبر جزءًا من اإلعبلن اإلليي عمى الرغم من

عدم وجود أي عاطفة روحية من أي نوع  .وال توجد أي

ٔ
ٕ

) قصة الحضارة ج ٖ /ص . ٖٛٛ

) ولقد تم نشر كثير من الفضائح الجنسية والشذوذ الجنسية لمقساوسة
عمى شبكة االنترنيت .
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إشارة عابرة ألي طقس مقدس أو فريضة ما ،وغرضو
الوحيد التعبير عن عاطفة الحب )

(ٔ)

سفر ال ديني وليس فيو شيء من اإلعجاز والشيء من
الطقوس المقدسة وال الفروض لما وضع في الكتاب

(المقدس) إذن !!! فقط لتعميم طرق إفساد المجتمعات

وذلك بتأيي د الفاحشة وتفريغ الرغبات الشيوانية عند
الجنسين باسم الدين وبموافقة رجال الكنيسة ومباركتيم.

ٕٔ  .يقول مؤلفو الكتاب المقدس مع دراسات لمنمو في الحياة
المسيحية (يتعجب كثير من الناس عن سبب وجود قصيدة
حب وعبلقة جنسية بين طيات الكتاب المقدس  .وليذا

يرى البعض :يجب أن نقرأىا بطريقة رمزية).

(ٕ)

يجب !! أن تقرأوىا أييا العوام بطريقة رمزية مقدسة وال

تقرأوىا بطريقة جنسية كما جاءت وكما سطرىا الكتاب
المقدس !!!!!!!!.

ٔ
ٕ

) كل المعجزات في الكتاب المقدس ص. ٔ٘ٙ
) الكتاب المقدس مع دراسات لمنمو في الحياة المسيحية صٖٔ. ٚ
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ٖٔ  .يقول مارفن ىوب أستاذ المغات السامية الشمالية الغربية
في جامعة ييل (يوحي بأن العقيدة ىي عمى ما يبدو ،وىو
احتفال الفاجر من الحب الجنسي ) (ٔ)والحب الجنسي ال

غير .أي عمى ما يبدو أمام أنظار القارئ لنشيد اإلنشاد
أنيا احتفال بالفجور.

ٔ

) المقدمة  ) ٚ( SONG OF SONG.في كتابو نشيد اإلنشاد
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بم فُسر نشيد اإلنشاد لمعوام
فسر رجال الكنيسة سفر نشيد اإلنشاد لعوام النصارى عمى

أنو حوار بين الرب وكنيستو وال يفيم ىذا الحوار إال خاصة
القوم وىم رجال البلىوت والعمماء ورجال الكنيسة والبالغين من

المؤمنين بنظر رجال الكنيسة ،أما من كان قمبو خالي من
قروا
اإليمان كعوام الناس والمراىقين وغير الناضجين روحياً إذا أ

ىذا السفر فسوف يقعون في إشكاالت كثيرة لعدم فيميم

بمقصود الرب !! وقد صرح بذلك القس أنطونيوس فكري فقال

(ىو سفر البالغين أو الناضجين روحياً ،وكان الييود يمنعون

قراءتو لمن ىم أ قل من سن الثبلثين سنة حتى ال تشوه أفكارىم
الجسدية معاني السفر ىو سفر البالغين إيمانيًا )

ٔ

()2

) شرح الكتاب المقدس من تفسير و تأمبلت اآلباء األولون  .تفسي ار
سفر نشيد اإلنشاد  -المقدمة (وانظر موقع كنيسة األنبا تكبل ىيمانوت
عمى الشبكة ألعنكبوتيو )
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سفر َّ
تدعون أنو كبلم اهلل وىو عبارة عن محاورة بين الرب
ٌ
والكنيسة وتُقيدون قراءتو بالبالغين والناضجين روحياً! أليس

غير ىؤالء الذين حددتم بموغيم ونضوجيم بالروحانية ليم الحق

بمعرفة دينيم؟ أليس ىذا السفر يتحدث عن الروحانية والقدسية
فمم تمنعونيم وتحذرونيم من قراءتو وفيم
بين الرب وكنيستو؟ َ
يعقل أن يخاطب الرب الكنيسة بيذه التعابير
معانيو؟ وىل ُ
اإلباحية؟ ألم يجد الرب غير ىذه التعابير؟
وأقتطف لمقارئ بعض النصوص من نشيد اإلنشاد لكي يرى

كل عاقل يدرك ويفيم الحق من الباطل كيف َّأو َل رجال الكنيسة نشيد
اإلنشاد بأنو حوار بين الرب وكنيستو .
 . 2في  ( ,1:2ليقبمني بقبالت فمو ألن حبك أطيب من الخمر) .

قمت  :من الذي يقبل من؟ ومن حبو أطيب من الخمر؟
ُ
وىل الخمر طيب؟ ىل الرب يقول لمكنيسة ىذا أم الكنيسة
ىي التي تقول لمرب؟ نعم أن القمص تادرس يعقوب يفسر

ىذا النص بأنو خطاب مقدس بين الكنيسة وحبيبيا المسيح
45

نشيد اإلنشاد ِسفر اإلباح ِة واإلفساد

يدعون أنو الرب  -تعالى اهلل عما يقولون -فيقول (
الذي ّ
ىكذا تُناجي العروس عريسيا ،لكنيا تطمب قببلت آخر

"فمو" ...مع أنيا تعمن لو "حبك" أطيب من الخمر .كيف
يمكن لعروس أن تطمب من عريسيا أن يقبميا آخر بينما

تستعذب حب العريس نفسو؟ يستحيل أن ينطبق ىذا عمى

الحب الجسد ي ،لكنو ىو مناجاة الكنيسة لمسيد المسيح
عريسيا ،فتطمب قببلت فم اآلب ،أي تدابيره الخبلصية،

والتي تحققت خبلل حب االبن العممي ،كقول الكتاب
(ٔ)

"االبن الوحيد الذي في حضن األب ىو خبر")

.

يا سبحان اهلل أما وجدت الكنيسة غير ىذه األلفاظ

لتُخاطب بيا ربيا كما تزعمون !! ولكن من مفسريكم من
خيب آمالكم ولم يفسر ىذا النص كما فسره القمص
تادرس وغيره ىذه الكممات الشيوانية بأنيا خطاب قدسي

ٔ

) تفسير الكتاب المقدس ( سفر نشيد اإلنشاد – المقدمة ( ).ٙ -وانظر
موقع كنيسة األنبا تكبل ىيمانوت عمى الشبكة ألعنكبوتيو ).
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بين الكنيسة والرب ! وفسره بصورة صحيحة فيذا ىو
المفسر دون فميمنج يقول ( تبدأ مجموعة القصائد بقصيدة

عمى لسان فتاة تمتدح فييا حبيبيا الغائب  ،أحياناً تتخيل

الفتاة أنيا تتحدث إليو  ،وأحيانًا أخرى تنشغل بالتفكير فيو،

ولكنيا دائماً تتوق إلى حبو واىتمامو ،وىي تعتقد أنو
(ٔ)

ينبغي عمى كل الفتيات يغرمن بمثل ذلك الشاب الوسيم)
ٕ  .في ٗ( ،ٕ:أدخمني إلى بيت الخمر وعممو فوقي محبة) .

ىل الكنيسة ىي بيت الخمر؟ ومن التي تدخل إلى بيت

الخمر؟ ومن الذي يدخميا وما معنى بيت الخمر ىنا ؟!

ُيفسر لنا ىذا النص المشكل يوحنا قمير ولويس خميفة
بقوليما (بيت الخمر  :بيت اإلغراء والمذة) (ٕ) وىل بيت
األغراء والمذة ىي الكنيسة وما يقع فييا من الفضائح ؟!

ٔ
ٕ

) التفسير المعاصر لمكتاب المقدس صٖٖ٘.
) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص ٕٖ ..
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ٖ .وقول الحبيبة في ٖ( ،ٗ – ٔ :في الميل عمى فراشي طمبت

من تحبو نفسي طمبتو فما وجدتو .إني أقوم وأطوف في

المدينة في األسواق وفي الشوارع أطمب من تحبو

نفسي.طمبتو فما وجدتو((إلى أن قالت )) فما جاوزتيم إال

قميبل حتى وجدت من تحبو نفسي فأمسكتو ولم أرخو حتى

أدخمتو بيت أمي وحجرة من حبمت بي ) .

كيف يؤول ىذا النص؟ وىل الكنيسة تبحث عن الرب؟ -

تعالى اهلل عما يقولون -ولكن ىذا النص في التشجيع عمى

خروج النساء ليبلً لمبحث عن عشاق (والعياذ باهلل ) وانظر
إلى الوصف الدقيق كيف جمبت الحبيب وأين أدخمتو في
غرفة أميا وعمى فراش أميا أليس ىذا ىو الزنا الصريح

بحثت عن زوجي وجمبتو عمى
فإن قمتم زوجيا ؟ لقالت
ُ
فراشي (الفراش الشرعي) ولكن األمر واضح وجمي أنيا

عشيقة تبحث عن عشيقيا ومن ثم إذا كانت ىي الزوجة
لِ َم تبحث عن زوجيا ،ىو يأتييا!
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ٗ  .وفي ٗ( ،ٔ:ىا أنت جميمة يا حبيبتي ىا أنت جميمة!

عيناك حمامتان من تحت نقابك .شعرك كقطيع معز
رابض عمى جبل جمعاد).

يقول يوحنا قمير ولويس خميفة ( :إن األوصاف في ىذه
القصيدة  .تتجاوز الشكل اليندسي ،شكل العينين والثديين
والجيد..فأعضاء الجسم وأوصافيا  ،في المفيوم الشرقي
وال سيما العبري منو  ،إشارات إلى ما تُثير من إعجاب

بالجمال  ،وعنف في الحب  ،ومن شيقات  :ما أجممك.
كمك جميمة)

(ٔ)

أي حوار بين الرب والكنيسة في ىذا؟ إنما ىي إشارات
لئلعجاب بما في جسد المرأة والرجل ،وىذا اإلعجاب

ٔ

) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص ٗٗ .
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وصفو الكاتبان بأنو حب عنيف وشيقات ،وأضيف
وشيوات جنسية (مقدسة ) !!!!!!!!!!!!!! .
٘  .وفي ٗ ِ ( ، ٔٙ:
ليأت حبيبي جنتو ) .
يقول يوحنا قمير ( والتعبير " الدخول عمى الجنة  ،أي
عمى الحبيبة " يعني غالباً  ،في العيد القديم  ،مشاركتيا

السرير (تك  ، ٕ / ٔٙمز ٔ٘  ) ٕ /ويعني أك ُل
ثِ َمارىا التمتع بحبيا) (ٔ) .
ىذه ىي الحقيقة بتفسير يوحنا قمير :الجنة ىي سرير

العشق والزنا المحرم ،وكان األولى أن تسمى النار فالنار

ىي مستقر الشيوات المحرمة.

 . ٙأما قول الحبيبة في ٘ ( ٗ :حبيبي مد يده من الكوة فأنت
عميو أحشائي )

ٔ

) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص ٖ٘ .
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ال أعمم كيف ينسب ىذا لمرب أو لمكنيسة ،أما يصيبكم
ذكرت ذلك
الخجل مما تقولون وتؤولون وتفترون؟ وقد
ُ
آنفا(ٔ) أن الصيغة الصحيحة ىي (حبيبي مد ذكره من

وبينت في الحاشية أعبله من قال
الكوة فوقع عمى فرجي)
ُ
بذلك من المنتسبين لممتكم .
مر
 . ٚوقوليا أيضًا ٘ ( ٘ :قمت ألفتح لحبيبي ويداي تقطران ّا
قاطر عمى مقبض القفل).
وأصابعي ٌّ
مر ٌ
يقول يوحنا قمير ولويس خميفة (يدي وأصابعي يستعمل
الكتاب ىاتين الكممتين المرادفتين  ،ويكثر استعماليا ،

كما في النصوص األوغاريتية  ،رم اًز إلى " األعضاء
(ٕ)

الجنسية ")

ٔ

) انظر حاشية ص ٔٚ

ٕ

) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص٘٘ .
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يصرح يوحنا ولويس بأن ىاتين الكممتين المقصود َّ
بين

األعضاء الجنسية ،فأين ما َّ
تدعون بأنو حوار بين الرب
والكنيسة؟ أيعقل ىذا؟ وأي خطاب؟ ىذا خطاب ِ
أباحي

جريء إلى حد وصف العورات وتقولون ىو كممة اهلل -
تعالى اهلل عما تقولون عمواً كبير. -
. ٛوفي (، ٕ-ٔ: ٚما أجمل رجميك بالنعمين يا بنت
الكريم.دوائر فخذيك مثل الحمي صنعة يدي صناع).

وىل وصف فخذي الحبيبة ىو من تقديس المسيح لمكنيسة

!!!  .ويفسر لنا القمص أنطونيوس فكري دوائر الفخذين
تفسير عجيب فيقول (دوائر فخذيك " دوائر تعني مفاصل

( JOINTSأفٗ +ٔٙ:كوٕ )ٜٔ:جمال الكنيسة في
الصناع.
ترابطيا ووحدتيا التي يصنعيا الروح القدس=
ّ

وىذه الوحدة في نظر اهلل كالحمي تترجم سبلسل تربط بين
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الجميع .والروح القدس يجمع بين أعضاء الجسد (الكنيسة)

بالمحبة )

(ٔ)

.

لقد حمق القمص بتأويمو وتفسيره ىذا بعيداً عن الحق

(دوائر فخذي الحبيبة) أصبحت عنده مفاصل جمال
الكنيسة !!!

 . ٜوفي وصف الحبيب لجسد حبيبتو يقول في ( ٖ: ٚسرتك
كأس مدورة ال يعوزىا شراب ممزوج .بطنك صبره حنطة

مسجية بالسوسن).

ما يقصد بيذا الوصف الجريء لمغاية أيقصد بو قدسية
الكنيسة أم يقصد بو الترانيم الروحية

في الكنيسة ؟!

والحمد هلل يسعفنا عمماء البلىوت بتفسير ىذا النص

فيقولون( :سرتك :الكممة العبرية المترجمة "سرة" تعني عادة
ٔ

) شرح الكتاب المقدس – العيد القديم – تفسير نشيد اإلنشاد . ٕ: ٚ
(وانظر موقع كنيسة األنبا تكبل ىيمانوت عمى الشبكة ألعنكبوتيو ).
53

نشيد اإلنشاد ِسفر اإلباح ِة واإلفساد

الجزء األسفل من الجسم  ،وستيوارت يترجميا " بمشبك

الحزام " والكأس أجمل شيء عندما تمؤل بالخمر )..

(ٔ)

فماذا يعنون بالجزء األسفل من الجسم؟ لعل ىذا كبلم

مجمل ال يفيمو عوام النصارى فيعتقدون أنو قبو الكنيسة
أو غرف االستغفار المغمقة بين القس وصاحب المعصية

حتى يأخذ أو تأخذ صك الغفران من القس !! ولكن يوحنا
قمير ولويس خميفة يفصمون المجمل في (سرتك ) بقوليم

كوب ال يفرغ من الخمور  :الوصف جريء ،
سرتك
ٌ
(ُ
وتشبيو السرة بكوب ال يفرغ من الخمر يعني اإلشارة بيا
إلى العضو النسوي إشارة لطيفة ولدينا تماثيل إالىات

حب عاريات  ،فرعونية وآرامية وفمسطينية  ،وىن يتزين

بالعقود  ،ويبرزن أجسادىن  ،أو يشربن الخمور مع
ٔ

) تفسير الكتاب المقدس – الجزء الثالث – لجماعة من البلىوتيين
والمفسرين برئاسة الدكتور فرنسس دانرس – صفحة ٖٓٗ.
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ُعشاقين)

(ٔ)

 ،وبشرى لكم أييا النصارى فيذا النشيد

مقتبس من الوثنية أيضا !!! .

ٓٔ .وفي  ، ٘ -ٗ : ٚيصف الحبيب مفاتن حبيبتو المثيرة
لمشيوة بقولو (ثدياك كخشفتين توأمي ظبية ، .عنقك كبرج

من عاج .عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم.
أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق ) .وىل ىذا الوصف

لمكنيسة ؟! وكيف يخاطب الرب (تعالى اهلل ) أو المسيح

أن يصف كنيستو بيذا الوصف الشيواني المثير لمغريزة

الجنسية ،وما يعني بثديك وعنقك ووووووو ىل ىذه
األوصاف من أقسام الكنيسة؟ !!!!!!! .

انظروا -أييا العوام المساكين يا من ُخدعتم -ماذا يقول
المفسر دون فميمنج ( وبعد ذلك يضيف الحبيب أنشودة

قصيرة متعمقة بالحب الجنسي تعبر عن رغبتو القوية
ٔ

) كتاب نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون ص ٙٛ
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نحوىا ،وتجيب الفتاة بأنيا ال تنتمي ألحد آخر سواه،
وترغب في أن تتنزه معو عبر الحقول وبساتين الكروم

حيث يمكنيما أن يستمتعا معًا بحبيما بعضيما لبعض)

(ٔ)

ٔٔ  .وفي ( ، ٜ- ٛ : ٚقامتك ىذه شبيية بالنخمة وثدياك
بالعناقيد  ،قمت :إني أصعد إلى النخمة وأمسك بعذوقيا.
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح ).

يصف العاشق عشيقتو بالنخمة وثدياىا بالعناقيد لكي
يصعد ويمسك بين فيل توصف الكنيسة بيذا الوصف

حتى ُيتمتع بثدييا وىل الذي تدعوه (ربًا ) ما وجد إال ىذا
الوصف الجنسي ليخاطب بو حبيبتو الكنيسة ؟!!
قمير في تفسير ىذا النص( :في تسمق
ويقول يوحنا َ
الحبيب ىنا قامة الحبيبة نشوة وانتعاش وفي استيبلئو عمى
النيدين ما يجوز المتعة ويتخذ طابعًا قدسيًا يظير في

ٔ

) التفسير المعاصر لمكتاب المقدس– ص . ٖٖٛ
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الحضارات المجاورة لشعب العيد العتيق) (ٔ) ،ىذا مضحك

جدا ومثير لمغايةُ ،متعة ونشوة وانتعاش جنسي ولكن
بطابع قدسي !!! .
وفم ِك خم اًر لذيذا -سائغاً لحبي سوغو
ٕٔ  .وفي ُ ( ،ٔٓ :ٚ
لشفاه النائمين ).
يتمذذ العاشق بفم حبيبتو وال يجد وصفاً إال الخمر ،وشفاه

حبيبتو ألذ من الخمر ،وىذا الوصف البد أن توصف بو

الكنيسة ،فأين فم الكنيسة؟ ولمن ىذه القببلت؟ لمكنيسة أم
لمن في الكنيسة ؟!

وىذا الوصف فسره يوحنا قمير ولويس خميفة بقوليم (نشوة

الحب أقوى من نشوة الخمر ((ثم قالوا)) :سوغو لشفاه
ٔ

) نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون " ص ٔ. ٕٚ - ٚ
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الشراح أن التعبير غامض ومن أغمض
النائمين  :يرى ّ
تعابير النشيد ،وقد يكون معناه في نظرىم :الحب يسكر

الحبيبين فيغرقان في نوم ىنيء  .ونؤثر المعنى التالي :

شفاه النائمين تستسمم لمقببلت دون أي ممانعة  ،ومثميا

تستسمم شفاه الحبيبة لقببلت حبيبيا )(ٔ).

لنبكرن إلى الكروم لننظر ىل أزىر
ٕٔ  .وفي ( ، ٖٔ : ٚ
ّ
القعال؟ ىل نور الرمان؟ىنالك أعطيك
الكرم؟ ىل تفتح ّ
حبي )  .أين تريد الكنيسة إن تأخذ المسيح الذي َّ
تدعون
أنو الرب -تعالى اهلل عما تقولون-؟ وماذا تقصد بقوليا:

أعطيك حبي؟ ىل الحب المقدس أم شيء آخر؟ لننظر

ماذا قال يوحنا قمير وصاحبو ( :وىناك أمنحك حبي  :في
الترجمات السبعينية والسريانية والبلتينية نق أر " ثديي " (في

حبي ) (ٕ).
ي ) بدل ّ
العبرية َد َد ْ
ٖٔ  .وفي ( ، ٔٗ: ٚالمفاح يفوح رائحة).
ٔ
ٕ

) نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون " ص ٖ. ٚ
) نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون " ص ٖ.ٚ
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يفسر لنا يوحنا قمير ىذا النص بقولو

( المفاح نبات

فمسطيني آرامي فينيقي  ،ويبدو عرفو ذا قدر  ،ومثيراً

لمشيوة :ففي ( تكٖٓ )ٔ٘-ٔٗ/تسعى راحيل إلى امتبلك

لُفاح ،ومصر الفراعنة كانت تستورده بكثرة  ،وقد عثُر في
مدفن توت عنخ آمون عمى صندوقو مزخرفة  ،وعمييا
صورة رجل يقطف المفاح  ،وىو يحدق إلى امرأة عمى

مقربة منو وقد عثُر عمى رسوم عديدة تمثل سيدات يتنشقن
رائحة المفاح أو تمثل ممكة نصف عارية  ،وىي تضع
المفاح أمام أنف الممك ليشمو  .ولدي حبيبة النشيد

ُيستعمل المفاح  ،وغير المفاح  .الستغواء الحبيب  ،ونجد
(ٔ)
ىنا ما نجد في (نش ٔ )ٕ/من مثيرات الشيوة .
وىل ىذا المفاح يستخدم في الكنيسة أم لمكنيسة ليثير شيوة

الكنيسة؟ وىل الجماد لو شيوة تُثار ؟؟!!!!!!!!!!!!!!! .

ٔ

) نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون " ص ٖ.ٙ
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ولمن تستخدموُ الكنيسة حتى تحرك شيوتيا؟ لربكم
المصموب عمى ألواح الخشب حتى تُثير غريزتو !!!
أخ راضعٌ ثدي أمي ،وألقاك
ٗٔ  .وفي ( ،ٖ-ٕ-ٔ :ٛليتك لي ٌ
في الخارج أُقبمك وال يذمني أحد ! ،وأسير بك ،وأُدخمك
بيت أمي ،وتُمقنني فأسقيك من الخمر الممزوجة من
يحضنني ).
يسند رأسي ،وبيمناه
عصير رماني ،بيساره ُ
ُ

ما ىذه الشيوة الحيوانية التي تتمنى فييا العاشقة الوليانة

بأن عشيقيا لو كان أخاىا لصنعت معو ما تصنع مع
عشيقيا من غير أن يمنعيا أحد من ممارسة زنا المحارم

والعياذ باهلل؟ ولنق أر تأويل ىذا النص وتفسيره لمقمص

تادرس يعقوب ممطي الذي أبعد ُّ
سر
النجعة فيقول( :لعل ّ
لي "...إنما تعمن عن شيوة
دعوتيا لو برجاء "ليتك كأخ ّ

كنيسة العيد القديم التي كانت تنظر إلى اهلل كمن ىو في

الخارج ،إذ تقول "أجدك في الخارج" ،تطمب إليو أن ينزل

بكر
أخا ًا
إلى جنس البشر وال يبقى منعز ً
ال ،بل يصير ً
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باشتراكو معنا في طبيعتنا وحمولو في وسطنا ،فنستطيع أن

نتعرف عميو ،ونقبمو بقببلت العبادة العمنية ،وندخل بو إلى

أيضا حديث كنيسة العيد الجديد
حياتنا الداخمية ...وىو ً
التي أدركت في نضوج حبيا أن السيد المسيح األخ البكر –
وىو ربيا وسيدىا وعريسيا – ُيقبمو المؤمنون بقببلت العبادة
الحية ،ويدخمون بو إلى بيت أميم – أورشميم السماوية –

جيا لوجو في أحضانو األبدية)
ليعيشوا معو و ً

(ٔ)

يا سبحان اهلل ! انظر أييا القارئ كيف فسر القمص تادرس

ىذا النص وكيف قمب موازين الكبلم ،ولكن لم يستطع أخفاء
شيوة الفتاة فجعميا شيوة لمكنيسة التي كانت تنظر إلى اهلل

 -والعياذ باهلل  -إلى أين ستأخذون عقول المساكين

بتفاسيركم ىذه ونصوص أناشيدكم التي تحثيم عمى
الفجور

ٔ

وتُشجعيم عمى زنا المحارم بيذه الفضائح

) تفسير الكتاب المقدس  -العيد القديم  -نشيد اإلنشاد ( ٛوانظر
موقع كنيسة األنبا تكبل ىيمانوت عمى الشبكة العنكبوتية.
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قمت سابقًا بانتشار ىذا الفساد
المقدسة! وقد نجحتم كما ُ
وزنى المحارم بالخصوص بين مجتمعاتكم .

ِ
ثديان .فماذا
أخت صغيرةٌ ليس ليا
٘ٔ  .في ( ، ٛ: ٛلنا
ٌ
نصنعُ ألُختنا في ٍ
نخطب ) .انظر إلى ىذا التفسير
يوم
ُ

العجيب والغريب لؤلنبا يوأنس الذي يقول فيو ( ومع ذلك

فيي تعتبر أخت  ..ىكذا لمعيد القديم والجديد يفسر من ال

ثديان ليا رمز لغير المؤمنين .فالثديين يرمزان يجب أن

ننظر إلى غير المؤمنين فيُ ْم أخوة لنا نتعامل معيم كما
يتعامل األخ األكبر مع األصغر وليس كاإلبن األكبر
واإلبن األصغر في َمثَل اإلبن الضال)

(ٔ)

.

قمت  :ىذا تفسير مضحك :غير المؤمنين ُيرمز ليم بأن
ُ
ليس ليم ثديان والمؤمنون عند األنبا يوأنس ُيرمز ليم

ٔ

) كتاب تأمبلت في سفر نشيد األنشاد ص .ٔٓٚ
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بأنيم

ليم ثديان

أما وجدت غير ىذا الوصف وىذا

التأويل أييا األنبا؟!!!!!!!.
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الخاتمة
سفر
تبين لنا بعد ىذا البحث في نشيد اإلنشاد أنو ٌ
وثني اقتبست نصوصو من الفرس واليونانيين بالقرن
الثالث أو الخامس قبل الميبلد وأن كاتبو ليس سميمان

(عميو السبلم ) وىو سفر يشجع عمى اإلباحة والجنس

وزنا المحارم وليس لو صمة بالدين وأما قو ُل من قال أنو
حوار بين زوجين عروسين فقد أخطأ فقول المعشوقة في

(،ٖ-ٕ-ٔ :ٛليتك لي أخ) ال يسعفو فمو كان زوجيا ما

تتمنى أن يكون أخاىا لتمارس معو زنا المحارم من غير

رادع وال منكر ،فيذا النص ينفي أن تكون ىي زوجة

ويثبت أنيا عشيقة.

وكذلك من قال أنو حوار بين الرب والكنيسة أو

المسيح والكنيسة فبل ينضبط ىذا الكبلم مع ما في
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النصوص من شيوات جنسية ووصف دقيق لجسد المرأة،

وتنسبون ما تقولون إلى اهلل  -تعالى اهلل عما تقولون-

ويرد يوحنا قمير ولويس خميفة عمى من قال بذلك
ُ
بقوليما (أيُعقل أن يستعين شاعر نشيد اإلنشاد
باألوصاف الجسدية الجريئة الواقعية ليرمز بيا مباشرة

إلى اهلل ،أو المسيح ،أو إلى الكنيسة ،أو إلى نفس
المؤمن؟ السفر واضح وال مجال لتعقيده أو ترميزه  .أنو

شن عن
نشيد الحب الجسدي ال أكثر وال أقل .وال نفتّ ّ
ٔ
تفسير رمزي أو ليتورجي أو دراماتيكي)
تدعوا أنو
نعم ىذا حال سفر نشيد اإلنشاد ،فبل ّ
وحي من اهلل وتموون ألسنتكم لتخدعوا
كبلم اهلل أو أنو
ٌ

عوام بني جمدتكم ،وتُحممون الكبلم عمى غير محممو،
) نشيد اإلنشاد أجمل نشيد في الكون صٔٙ
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وتزخرفون الباطل وتُزينوه حتى ُيبدى ليم أنو الحق وأنو
ِ
ون أَْل ِسَنتَيُ ْم
مقدس  ،قال تعالى ([ َوِا َّن م ْنيُ ْم لَفَ ِريقًا َي ْم ُو َ
اب وما ىو ِمن ِ
ِ
ِ
الكتَ ِ ِ
بِ ِ
الكتَ ِ
ون
اب َوَيقُولُ َ
اب لتَ ْح َس ُبوهُ م َن الكتَ ِ َ َ ُ َ َ
اهلل ويقُولُون عمَى ِ
اهلل وما ىو ِمن ِع ْن ِد ِ
ىو ِمن ِع ْن ِد ِ
اهلل
َ َ َُ ْ
َُ ْ
ََ َ َ
ِ
ون] {آل عمران.}ٚٛ:
ال َكذ َ
ب َو ُى ْم َي ْعمَ ُم َ
ولم ولن تُفمحوا بذلك ،فما تزرعوا من فساد

فستحصدوه فساد ًا ،ألم يقل المسيح في متى ٔٙ: ٚ

(من ثمارىم تعرفونيم .ىل يجنى من الشوك عنباً؟ أو

من الحسك تيناً؟ ىكذا كل شجرة جيدة تصنع أثما اًر
جيدة ،وأما الشجرة الرديئة فتصنع أثما اًر رديئة).

وىا ىي ثمار ىذا الفساد المدون في الكتاب

المقدس انتشرت في مجتمعاتكم عمنا ،بل تجدىا في
البيت الواحد الذي يضم العائمة الواحدة ،األب يزني
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بابنتو ،والولد يزني بأمو وأختو -والعياذ باهلل -وىا ىي

الكنائس تطبق ما ُسطر في الكتاب المقدس من فساد،
فكم من قساوسة وشماسين وراىبات فُضحوا عمى العمن
بارتكابيم الزنا والشذوذ الجنسي في الكنائس باسم
الكتاب (المقدس)

ٔ

واني في ختام رسالتي ىذه أُخاطب كل من كان

لو قمب ينبض بحب الحق ،وعقل ال يتبع بو اليوى

وليقل إن
والتعصب المذموم ،أن ينظر إلى ما
كتبتُ ،
ُ
الكتاب (المقدس) الذي يؤمن بو عمى أنو (كممة اهلل) قد

سفر يُراد بو اإلفساد
أصابو التحريف ،وأن نشيد اإلنشاد ٌ
أرجو من كل نصراني النظر الى موقع (مدونة التنصير فوق صفيح

ساخن) عمى الشبكة العنكبوتية االنترنيت فسوف يجد فضائح جنسية
وشذوذ جنسي بالجممة في الكنائس.
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ونشر الرذيمة ،واهلل ورسواله :سميمان والمسيح بريئون

منو ،وليطمق لسانو وقمبو بكممة الحق التي تُنجيو من
ٍ
عذاب أليم (شيادة أال الو إال اهلل وأن محمد رسول
اهلل).
وأرجو من اهلل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم
أن يجعل ىذا عمبلً مقبوالً عنده ،وأن يشرح صدر كل
من يقرأه من أىل الكتاب لئلسبلم الحنيف ،وأن يجزي

سبحانو المثوبة لكل من يسعى لنشره بين الناس ،والنبي

 يقول( :من دل عمى خير فمو مثل أجر فاعمو)

ٔ

وقولو صمى اهلل عميو وسمم (من دعا إلى ُى َدى كان
لو من األجر مثل أجور من تبعو ،ال ينقص ذلك من
أجورىم شيئاً .ومن دعا إلى ضبللة كان عميو من
) رواه مسلم.
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اإلثم مثل آثام من تبعو ،ال ينقص ذلك من آثاميم
شيئًا)

ٔ

َّ
ِ
ت
لو ِإ َّال أ َْن َ
َن ال ِإ َ
ُس ْب َح َان َك الميُ َّم َوبِ َح ْمد َك  ،أَ ْش َي ُد أ ْ
وب ِإَل ْي َك
َستَ ْغِف ُر َك َوأ َْت ُ
أْ
وكتبيا
العبد الفقير إلى رحمة ربو
أبو عبد اهلل أنور بن صبري السعدون
في الخامس عشر من ربيع األول ٖٖٗٔ
الموافق ٘ ٕٕٓٔ / ٕ /م
) رواه مسلم
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