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 (2أناشيد سليمان )
   

 يافة األنبا مقارن إعداد

 

 

ُتعترب هذه اجملموعة من األناشيد من مدونات النصف الثاني من القرن األول 

امليالدي
(1)

، ونظًرا ألهمّيتها سُنقدِّم ترمجة لبعٍض منها نقاًل عن النّص 

 اإلجنليزي:

H. F. D. Sparks, The Apocryphal Old Testament, Clarendon Press, 

Oxford, 1984.  

إاّل إننا سنقوم بنشر هذه املزامري يف جمموعتني حسب احملتوى، بدًءا 

 باألناشيد العقائدّية يليها أناشيد الفرح واحملبة.

 

 أواًل ـ األناشيد العقائدّية
 

 النشيد السابع

 مثل طريق الغضب على الشرير

 بو الفرح على احملكذلك طريق 

 دون مانع وهو يأتي بثماره 

يفرح
(2)

 هو بالر  ومسلكي حنوه  

 هذا هو طريقي اجلميل 

  ألن لي معني إىل الر 

  حسد يف َكَرمه بدون ا ليجعل نفسه معروًف

  متهعظترك عنه ه ّنإمن رأفته 

                                                 
أبريل -العدد األول )يناير –السنة الثانية مدرسة اإلسكندرية في  ”أناشيد سليمان“إبيفانيوس المقاري )الراهب(،  :انظر 1

 .151 -141ص(، 0212
 (4: 4 ،1:  1ت األساسّية لهذه األناشيد، راجع )في حد السماأالفرح أثناء األلم هو  0
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قبلهأحتى  يلقد صار مثل
(3)

 

لبسهأستطيع أن أحتى  ييف املظهر صار مثل
(4)  

 يته أخف عندما رأمل 

  ألنه ترأف علّي

 عرفه أن أصار مثل طبيعيت لكي أتعلم 

 ومثل هيئته لكي ال أحتول عنه 

ةاملعرف أ  املعرفة هو كلمة
(5)  

 حكم من خليقته وهو أالذي خلق احلكمة 

 إىل الوجود  خلقين قبل أن آتي

إىل الوجود عرف ما سأفعله عندما سآتي
(6)  

 حبسب كثرة رأفته  ترأف عليَّ

 قبل منه تضحيته منحين أن أسأله وأ

  ألنه غري فاسٍد

 [ وأبوها] كمال الدهور وخالقها 

 هر للذين له منحه أن يظ

خلقهم ْنفون على َمحتى يتعّر
(7)

 

 وجدوا ذواتهم وحتى ال يظنوا أنهم أ

صارت املعرفة طريقه
(8) 

  جعلها عظيمة وكبرية وصارت كاملة

                                                 
 .دث عن التجس  هذا النشيد يتحد   ،(1 – 7: 0أخلى ذاته وأخذ صورة عبد )في  1
 (07: 1، غل 44: 15كو 1 ،14 :11لمعمودية حسب بولس الرسول )رو في ا نحن نلبس المسيح 4
د الخالق ألنه إله المعرفةهنا المرنّ   5 الخالق  إذ أنّ  هذا المفهوم،عد عن بتمع الفكر الغنوسي الذي ي وهذا يختلف ،م ُيمجّ 

 يتالمس مع المادة.
 (.02: 1يو 111،: 04،15 :1 أع؛ راجع )، عارف بكل شيء قبل حدوثههللا كلي المعرفة 6
 .(1: 17 ل ي ننال به الحياة األبدية )يو د هو معرفة هللاهدف التجس   7
( وليست المعرفة 6: 4كو0) «معرفة مجد هللا في وجه يسوع المسيح»تتماثل مع مفهوم العهد الجديد؛  المعرفة هنا 1

  .ةالغنوسيّ حسب 
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  أقدام نورهوجعل فيها آثار 

  وكانت من البداية إىل النهاية

 وصارت ختدمه 

 ا عن االبن وكان راضًي

 ا بكل شيء وبسبب خالصه صار ممسًك

  والعلي معروٌف يف قديسيه

 تي من عند الر  حون لآلسبِّعلن هلؤالء الذين ُيلُي

الذين خيرجون للقائه ويغنون له
(9) 

 األصوات  بالفرح وبالقيثارات املتعددة

 ون ويرون أمامه يسبق نبياءاأل

 جيدون الر  يف حمبته ألنه قريب ويرى 

 طرد مع اجلسد ستبتعد عن األرض سُت الكراهية

معرفة الر  قد أتت نم ألاجلهل سيتحطَّ
(10)

 

  سيسبِّحون برمحته الر  العلي حونسبِّالذين ُي

 مون مزامريهم ويقّد

 قلوبهم ستكون مثل النهار 

 وأصوات حناجرهم مثل اجلمال الفائق الذي للر  

 لن يكون هناك كائن حي جاهل أو ساحر 

 فًماخليقته  ألنه سيعطي

لينفتح صوت الفم حنوه بالتمجيد
(11) 

  د قوته ونعلن رمحته ] نعمته [منجِّ

 هلليلويا 

                                                 
 .إشارة إلى موكب أحد الشعانين 4

 .(4: 1، كو6: 1بط0معرفة الرب تطرد الشر من القلب، راجع ) 12
 .(1تمجيد ومدح نعمته، راجع )أفسس 11
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 النشيد الثاني عشر

مألني من كلمة احلق
 م بها لكي أتكّل (12)

 وشفيت أعلنتا مثاره ق املياه تدفُّ ي مثلاحلق نبع من فّم

 داخلي  جعل معرفته كثرية

احلقيقي ألن فم الر  هو الكلمة
نوره وبوابة (13)

(14)
 

 ا جلماله ًرفسِّلكي أكون ُملعامله  عطانيوالعلي أ

  ] أفكار العلي [ واحلاكي عن جمده واملعرتف بأفكاره

كرَّس ألعمالهوامُلوالواعظ عن تفكريه 
(15)

 

  ميكن التعبري عن سرعة الكلمةألنه ال 

 ومثل مضمونها كذلك سرعتها 

 ومسالكها بال حدود 

 ا وال ميكن أن تقع بل تقف سريًع

 وطريقه غري معروفني  تنازله ] الكلمة [

 ن مثل عمله كذلك ما تتوقع أل

على اإلحساس ألنه هو النور والشمس املشرقة
(16)  

 خر م من إنسان آلوبه العامل يتكلَّ

 م الكالم هو صامت يتعّل ْنوَم

 ان واالتفاق يتّم وبه الصداقة

 خر مبا جيب م الواحد مع اآلويتكّل

 ا ألنهما يعرفانهمسهتنخ ن الكلمةأل

                                                 
، 02: 5، 14: 1يو1، 14: 17، يو6: 14عند القديس يوحنا الحبيب، راجع )يو حد المفردات األساسيةأالحق هو  10
  .(12 :6، 7: 1رؤ )

 .ة في هذه األناشيدة الرئيسيّ ( هو الشخصيّ هنا ال لمة )اللوغس 11
مثل: )ال لمة، النور، المعرفة، المحبة،  ةمفردات أساسيّ  القديس يوحنا في عدةّ  كتابات هذه األناشيد تشترك مع 14

 .(يقيالحق
 (06: 17، يو11: 1و الذي أعطانا معرفه اآلب، راجع )يوالرب يسوع ه 15
 (0: 4(، وشمس البر )مال10: 1المسيح هو النور )يو 16
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 فهو الذي صنعهما لكي يتفقا 

 خياطبها  فم العلي

 ا ا حرًّومنه التفسري يأخذ مسلًك

 ن الكلمة سكنت اإلنسان أل

 واحلق هو احملبة 

فهم كل شيء من خالله ْنمغبوط هو َم
(17)

  

                           ه [وعرف الر  حبقيقته ] حبّق

 هلليلويا 

 (18)التاسع عشر النشيد

 ُقدم إليَّفنجان من اللنب 

 وشربت عطف الر  وحنانه 

 االبن هو الفنجان 

   هو منبع اللنب واآل

 والروح القدس هو الذي قام بتجميع اللنب 

  ألن أثداءه مآلنة

 أن  [املرغو   ]وليس من الالئق 

 بنه بدون سبب يبعث ل

  [  اآل ]الروح القدس فتح صدره 

 أثدائهومجع اللنب من 

بدون أن يعرفه العاملللعامل  وأعطى املزيج
(19) 

  .ومن استقبله أصبح يف اليد اليمنى

                                                 
 ( 6:  4كو 0نحن نعرف كل شيء من خالل الرب يسوع )  17
ن هو هذا النشيد يحمل صوره غريبة عن الثالوث فاهلل اآلب ثدياه ممتلئان باللبن والروح هو الذي يجمع اللبن واالب 11

تصوير اآلب بالينبوع الذي ينبع منه الحكمة )انظر: القديس  وهذا تصوير رمزي، مثل ؟!!فنجان اللبن الذي اشربه أنا
  (.1: 1؛ 14: 1أثناسيوس الرسولي، ضد األريوسيين 

 (11-10: 1ا هلل )يوبه صار ابن   آمنومن  ،( 14: 1االبن قد جاء إلى العالم ول ن العالم رفضه ) يو 14
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ومحلت وولدترحم العذراء احتضنته 
(20)

 

  صارت العذراء أمًّا بشفقة عظيمة

حبلى وولدت بدون أمل لقد كانت
(21) 

 هذا مل حيدث بدون سبب 

مل تبحث عن قابلة
(22)

 ألنه حررها  

 مته ولدته وعلَّ ،بإرادة اهلل ولدت رجاًل لقد

  وصار ذا قدرة عظيمة

 أحبته جبدية 

  وعلمته بعظمةورعته حبنان 

 هلليلويا 

 النشيد الثاني والعشرون

 من املرتفعات  أنزلين الذي

  األماكن السفليةورفعين من 

  مجع األشياء يف األماكن املتوسطة الذي

 وجعلها أسفلى 

ومقاومّي فرق أعدائي الذي
(23)

 

 تهادحتى فقالذي قواني على القيود 

السبع رؤوسذا الوحش أهزم بيدي جعلين 
(24)

 

 ره ووجعلين أدوس على جذره وأحطم بذ

 أنت كنت هناك وساعدتين ، هو أنت

                                                 
 .إشارة إلى الميالد البتولي 02
 .يم ورثته ال نيسة فى ثيوطوكية الخميس )القطعة الخامسة(الوالدة بدون ألم هو تقليد قد 01
إبراهيم سالم )انظر:  .( أن العذراء ولدت قبل وصول سالومى القابلة02، 14جاء في اإلنجيل البدائي ليعقوب )ف  00

 .(61 - 62ص ، 0221 ،الجزء األول، أبوكريفا العهد الجديد، الطرزي 
 11 هذا النشيد مع مزمور به أفكارتنشا 01
 (11،  10التنين والوحش )رؤ  04
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 امسك أجمد وفى كل مكان 

 ة الشر ميينك حطمت حي

 ويدك أفسحت الطريق ملن يؤمن بك 

من  املوتىوأقمتهم اخرتتهم من القبور 
(25)

 

كستهم باألجسادذت عظام املوتى َخَأ [يدك  ]
(26)

 

 أعطيتهم احلياة كانوا بال حراك 

 طريقك وأشخاصك غري فاسدين 

 لقد أتيت بعاملك إىل الفساد 

 وجود كل شيء هو على صخرتك 

عليها ستبنى مملكتكاليت 
(27) 

 وتصبح أنت مكان استقرار القديسني 

 هلليلويا 

 النشيد الرابع والعشرون

 احلمامة تطري على رأس ربنا املسيح 

ألنه هو رأسها
(28) 

 ومسع صوتها إنها تغنى له 

 واملقيمون ارتعشوا السكان خافوا 

 الطيور ختلت عن أجنحتها 

 الزواحف ماتت يف جحورها 

  انكشفت وتغطت ثانيةاألعماق 

 ألنهم يبحثون عن الر  مثل املتعبني 

 ألنه مل يكن هلم فهو مل يكن هلم كغذاء 

                                                 
 .(50: 07مت راجع ) 05
 .العظام الميتة حياءإ( عن قدرة الرب على 14 – 1: 17تنبأ حزقيال ) 06
 .(11:  16على صخرة اإليمان بنيت كنيسة المسيح )مت  07
 .(00: 1، لو 16: 1راجع )مت ،إشارة إلى حلول الروح في المعمودية 01
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 األعماق غطست يف أعماق الر  

 ا يف اهلالك وكل من كان موجوًد

 ا من البداية كان فاسًد

 وكان كمال فسادهم احلياة 

 ا عن اهلالك وكل من كان بعيًد

  مل تكن له  كلمة البتة

 الر  حيطم األفكار 

 لكل من هو بعيد عن احلق 

 الفخورين بقلبهم ألنهم يفتقدون احلكمة 

 احلق ليس معهم ألن مرفوضون 

 ووسع رمحته الر  أعلن طريقه 

 يعرف قداسته من اقتبله  وكل

 هلليلويا 

 النشيد السابع والعشرون

 ألقدس ربى  ديَّلقد رفعُت ي

هى عالمته ديَّألن رفع ي
(29)

 

 والبساطة هي عمود مستقيم 

 هلليلويا 

 النشيد الثامن والعشرون

 ارها مثل جناحي احلمام على صغ

 م وأفواه الصغار جتاه أفواهه

 الروح على قليب  أجنحةهكذا 

 من الفرح   يثبقليب فرح و

 ر أمه يثب  على صدمثل رضيع 

                                                 
ا عالمة الصليب.0: 141رفع اليدين هو عالمة صالة )مز 04  ( وهو أيض 
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  أنا أؤمن أني يف راحة

به هي ما أؤمنالثقة ألن 
(30)  

 رأسي جتاهه ا جدًّلقد باركين 

وال املقصلةين عنه والسيف لن يفرق
(31)

 

 مستعد قبل أن يأتي الدمار  ألني

 ه غري الفاسدة تلقد وضعت على أجنح

 kissed me لينبَِّقوُتاحلياة الدائمة ستأتي 

 [ احلياة األبدية] وروحي منها 

 ولن متوت ألنها هي احلياة

 من رآني يتعجب ألني مضَطهد

 سُأبتلعيظنون أني 

 أبدو هلم كأنين سأهلك

 ولكن اضطهادي سيصري حرييت

 صرت بغيًضا هلم 

 ألنه ال حسد داخلي

أصنع اخلري للكل
(32)

 صرت مكروهًا 

 لقد أحاطوا بي مثل الكال  اجملنونة

 وجبهل هامجوا أشياءهم

معرفتهم فسدت وذهنهم فسد
(33)

 

 ولكين أمسك باملاء يف يدي اليمنى

 وأحتمل مرارتهم حبالوتي

 مل أهلك ألني لست أًخا هلم

                                                 
 .(11عب ) انظر ،اإليمان والثقة 12
 (.15: 1راجع )رو ؛«ة المسيحمن سيفصلنا عن محبّ » 11

 .في هذا النشيد تظهر محبة األعداء والمضطهدين 10 

 .(11 -16: 00راجع )مز 11 
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 وال مولدي كان مثلهم

 يبحثون عن موتي ولكن بدون جدوى

 ألن عمري أكرب من ذاكرتهم

 وبال فائدة يهامجونين

 وهؤالء الذين يتعقبونين

 ويبحثون دون جدوى لكي حيطموا

 ذكرى من يسري أمامهم

 الن ذهن العلّى ال ميكن إدراكه مسبقا

وقلبه خري من كل احلكمة
(34)

  

 هلليلويا

 النشيد احلادي والثالثون

 األعماق ذابت أمام الر 

 والظلمة حتطمت بظهوره

 اخلطيئة فسدت وهلكت أمامه

 واحلماقة صارت بال فاعلية

 وغطست بسبب حق الر 

 لقد فتح فمه وتكلم بنعمة وفرح

 وتكلم بأغنية جديدة مديح المسه

 ورفع صوته للعلّي

الذين أتوا من خاللهأبناءه وقدم له 
(35)

 

 بشخصهلقد تربر 

 ذلك يفعلبسبب أبيه القدوس ضمن أن 

 الفرح وتلقىتعال يا من ُظلمت 

 لك بالنعمة ملكًاوخذ روحك 

                                                 
 (16 -11: 11راجع )رو 14 

 (17راجع )يو  ؛الرب يسوع قّدم المؤمنين به إلى اآلب 15
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 وخذ لنفسك احلياة األبدية

 لقد أدانوني عندما وقفت أنا غري املدان

 اغنيميت رغم أنهم ال ميلكون شيًئ لقد قسموا

 القد حتملُت وصربُت وكنت هادًئ

بسببهمومل أحترك 
(36)

 

 لقد وقفت صامًدا مثل صخرة صلدة

 األمواج وحتتمل اليت تقاومها

 احتملت مرارتهم باتضاعي

 لكي أحرر شعيب وأمتلكهم

لكي ال تكون وعود اآلباء كاذبة
(37)

 

الذين وعدتهم باحلرية
(38)

 

 هلليلويا

 النشيد الثاني واألربعون

 لقد بسطت يديَّ ألقرت  من ربي

 ألن رفع يديَّ هي عالمته

ألني بسطت يديَّ على اخلشبة
(39)

 

 [ اهلل] وقفت جتاه الواحد املستقيم  [ اخلشبة] اليت 

 عرفونيمل يلقد أصبحت بال فائدة للذين 

 لكي أختبئ ممن ال يتمسكون بي

 سأكون مع من حيبونين

 كل مضطهدي ماتوا

كل من يثق بي يبحث عين ألني حي
(40)

 

                                                 
 .هذا النشيد من أحلى األناشيد التي تتحدث عن آالم الرب يسوع 16 

 .ا )فارغة(حرفي   17 

 .(71، 54: 1( وليتمم وعده لآلباء )لو01: 1مت ،74 :1ا قد تألم ليحرر شعبه )لوالمسيّ  11 

 .إشارة واضحة إلى الصليب 14 
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 قمت وسأكون معهم وسأتكلم بفمهم

 رفضوا من يضطهدهمألنهم 

 وضعت عليهم نري حمبيت

مثل ذراع العريس على عروسه
(41)

 

 من يعرفين ىهكذا نريي عل

 ومثل السرير يف حجال العريس

 هكذا حمبيت على من يؤمن بي

 أنا مل ُأرفض مثلما ظنوا بي

 ومل أهلك رغم أنهم ظنوا كذلك

 فارتعبتاهلاوية رأتين 

أني وكثريين معي املوت تقّي
(42)

 

 مثل خل ومرارة لهصرت 

 ذهبت إليه إىل أقصى أعماقه

 قيود األيادي والرأس سقطت

ألنهم مل حيتملوا وجهي
(43)

 

 لقد صنعت جملًسا لألحياء وسط املوتى

 وتكلمت معهم بشفاه حية 

 حتى ال تصري كلميت بدون تأثري

 كل املوتى جروا إليَّ 

 صرخوا وقالوا: أشفق علينا يا ابن اهلل

 أخرجنا من قيود الظلمة اصنع معنا كرمحتك،

 افتح ألجلنا األبوا  حتى خنرج منها معك

 ألننا نرى املوت مل ميسك بك
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 هل نستطيع أن نتحرر معك

 ألنك أنت حمررنا

 مسعت أصواتهم ووضعت إميانهم يف قليب

 ووضعت امسي عليهم

 ألنهم بشر أحرار وهم لي

 هلليلويا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ني(مدرسة اإلسكندرية )السنة الثانية. العدد الثا  
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