שיר השירים
ּוד ִ ִֽחילּו ,לְ יַחֲ דָׁ א
ּושכִ ינְ ֵׁתּה ,בִ ְד ִ ִֽחילּו ְּור ִ ִֽחימּו ְּור ִ ִֽחימּו ְ
קּודשָׁ א בְ ִריְך־הּוא ְ
לְ שֵׁ ם יִ חּוד ְ
ָׁל־יִש ָׁר ֵׁאלִ ,הנֵׁה אֲ נַ ְִֽחנּו
שֵׁ ם יֹו"ד כֵׁ "א בְ וָׁ א"ו ֵׁכ"א בְ יִ חּודָׁ א ְשלִים (יְ הֹוָׁ ה) ,בְ שֵׁ ם כ ְ
יאת ִשיר הַ ִש ִירים
ְשֹורר ִשיר הַ ִש ִיריםִֽ ,קדֶ ש ָׁקדָׁ ִשים ,וְ ַתעֲלֶ ה לְפָׁנֶ ִֽיָך ְק ִר ַ
בָׁ ִאים ל ֵׁ
יהי | נעַ ם אֲ דנָׁ ָ֥י
תּומים בֹו .וִ ִ
כְ ִאלִֽ ּו אֲ מָׁ רֹו ְשֹלמה בְ עַ צְ מֹוּ ,וכְ ִאלִֽ ּו ִה ַ ִֽשגְ נּו כָׁל־הַ ּסֹודֹות הַ חֲ ִ
ֲשה ָׁידֵׁ ינּו כִֽ ֹונְנֵׁ ִֽהּו:
ּומע ֲֵׁשה יָׁ ָ֖ ֵׁ ִֽדינּו כִֽ ֹונְנָׁ ָ֥ה עָׁ ֵׁלינּוּ ,וִֽ מַ ע ֵׁ ָ֥
אֱ ֹלהֵׁ ינּו עָׁ ֵׁ ָ֥לינּוִֽ ַ ,

ֹלמה :יִשָׁ ֵׁקנִי ִמנ ְִשיקֹות
א ִ ָ֥שיר הַ ִש ִירים אֲ ֶ ָ֥שר ל ְִש ִֽ
י־טֹובים ד ֶדיָך ִמיָׁ ִָֽ֖יִן :ל ְֵׁריחַ ְשמָׁ נֶ יָך טֹובִ ים,
ִ ָ֥
פִ יהּוִֽ ִ ,כ
ל־כן ֲעל ָָׁ֥מֹות אֲ הֵׁ ִֽבּוָך :מָׁ ְש ֵׁכנִי,
תּורק ְש ֶמָך ,עַ ֵׁ
ֶשמֶ ן ַ
יאנִי הַ מֶ לְֶך חֲ דָׁ ָׁריו ,נ ִָׁגילָׁה
ַ ִֽאחֲ ֶריָך נָׁרּוצָׁ ה ,הֱ בִ ַ
ירה דדֶ יָך ִמ ַייִןִֽ ֵׁ ,מישָׁ ִרים
וְ נ ְִש ְמחָׁ ה בָׁ ְך ,נַזְ ִכ ָׁ
חֹורה אֲ נִי ְ ִֽונָׁא ָׁוה ,בְ נֹות י ְִֽרּושָׁ ָׁלם,
אֲ הֵׁ ִֽבּוָךְ :ש ָׁ
ל־ת ְראּונִי ֶ ִֽשאֲ נִ י
ֹלמהַ :א ִ
כְ ָׁ ִֽאהֳ ֵׁלי ֵׁקדָׁ ר ִ ִֽכ ִיריעֹות ְש ִֽ
ְשחַ ְרח ֶרת ,שֶ ְשז ַָׁפ ְתנִי הַ ָׁשמֶ ש ,בְ נֵׁ ֵ֧י ִא ִמי נִ ִֽחֲ רּו־בִ י,
שָׁ מנִי ִֽנטֵׁ ָׁרה ֶאת־הַ כְ ָׁר ִמים ,כ ְַר ִ ָ֥מי שֶ ִלי ָ֥לא נ ָׁ ִָֽׁט ְר ִתי:
יכה
יכה ִת ְרעֶ הֵׁ ,א ָׁ
הַ ִגידָׁ ה ִלי ֶש ָׁ ִֽאהֲ בָׁ ה נַפְ ִשיֵׁ ,א ָׁ
ַת ְר ִביץ ַ ִֽבצָׁ הֳ ָׁריִם ,שַ ל ָָׁׁמה ֶ ִֽא ְהיֶה כְ ע ְט ָׁיה ַעל עֶ ְד ֵׁ ָ֥רי
חֲ בֵׁ ֶ ִֽריָךִ :אם־לא ֵׁ ִֽת ְדעִ י ָׁלְך ,הַ י ָָׁׁפה בַ נ ִָׁשיםִֽ ְ ,צ ִאי־ ָׁלְך
בְ עִ ְק ֵׁבי הַ צאןְּ ,ורעִ י ֶאת־גְ ִדי ַתיְִך ַעל ִמ ְשכְ נָ֥ ֹות
יתיְך ַרעְ י ִ ִָֽׁתי:
ְססָׁ ִתי בְ ִרכְ ֵׁבי פ ְַרעהִ ,ד ִמ ִ
ָׁ ִֽהר ִ ִֽעים :ל ִֽ
תֹורי זָׁהָׁ ב
רּוזיםֵׁ :
ָׁארְך ַ ִֽבחֲ ִ ִֽ
נָׁאוּו ְלחָׁ ַייְִך בַ ת ִרים ,צַ ּו ֵׁ
ד־שהַ מֶ לְֶך בִ ְמ ִסבֹו,
נַ ִֽעֲשֶ ה־ ָׁלְךִ ,עם נְק ָ֥דֹות הַ ָׁ ִֽכסֶ ף :עַ ֶ
דֹודי ִליָ֥ ֵׁ ,בין שָׁ ַדי
יחֹו :צְ רֹור הַ מר | ִ
ָׁתן ֵׁר ִֽ
נ ְִר ִדי נ ַ ָ֥
דֹודי ִלי ,בְ כ ְַר ֵׁמי ֵׁ ָ֥עין גֶ ִֽ ִָ֖דיִ :הנָׁ ְָ֖ך
י ִ ִָֽׁליןֶ :א ְשכל הַ כפֶר | ִ
דֹודי
ָׁי ָׁפה ַרעְ י ִָׁתיִ ,הנָׁ ְָָ֥֖ך י ָָׁׁפה עֵׁ ינַ ָָ֥֖יְִך יֹונִ ִֽיםִ :הנְָך י ֶָׁפה ִ
ַאף נָׁעִ יםַ ,אף־ עַ ְר ֵׁשנּו ַ ִֽר ֲענָׁנָׁ ִֽה :קרֹות בָׁ ֵׁתינּו
רֹותים:
יטנּו בְ ִ ִֽ
אֲ ָׁרזִ יםִֽ ַ ,ר ִה ֵׁ
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ב אֲ נִי חֲ בַ ֶצלֶת הַ שָׁ רֹוןִֽ ,שֹושַ נַ ת ָׁ ִֽהעֲמָׁ ִ ִֽקים :כְ ִֽשֹושַ נָׁה
חֹוחיםָ֥ ֵׁ ,כן ַרעְ י ִָׁתי ֵׁ ָ֥בין הַ בָׁ נִֽ ֹות :כְ ַתפּוחַ ַ ִֽבע ֲֵׁצי
ֵׁבין ַ ִֽה ִ
דֹודי ֵׁבין הַ בָׁ נִ ים ,בְ צִ לֹו ִח ַמ ְד ִתי וְ יָׁשַ בְ ִתי,
הַ ַיעַ רָ֥ ֵׁ ,כן ִ
ל־בית הַ ָׁייִן ,וְ ִדגְ לָ֥ ֹו
יאנִי ֶא ֵׁ
ּופִ ְריֹו מָׁ ָ֥תֹוק ל ְִח ִ ִֽכי :הֱ בִ ַ
פּוחים,
עָׁ ַלי ַ ִֽאהֲ ָׁ ִֽבה :סַ ְמכּונִי ָׁ ִֽבאֲ ִשישֹות ַרפְ דּונִי בַ ַת ִ
אשי,
י־חֹולת ַ ִֽאהֲ ָׁבה ָׁ ִֽאנִיְ :שמאלֹו ַתחַ ת לְר ִ
ַ ָ֥
ִ ִֽכ
ימינֹו ְתחַ בְ ֵׁ ִֽקנִיִ :ה ְשבַ עְ ִתי ֶא ְת ֶכם בְ נֹות י ְִֽרּושָׁ ַל ִם
ִ ִֽו ִ
ם־ת ִ ֵ֧עירּו |
בִ צְ בָׁ אֹות אֹו בְ ַאיְלֹות הַ שָׁ ֶדהִ ,א ָׁ
דֹודי
ם־תעָ֥ ְֹוררּו ֶאת־ הָׁ ַ ִֽאהֲ ָׁבה ַ ָ֥עד שֶ ֶת ְח ָׁ ִֽפץ :קֹול ִ
ְ ִֽו ִא ְ
ל־ההָׁ ִריםְ ,מ ַק ֵׁפץ עַ ל־הַ גְ בָׁ עִֽ ֹות:
ִהנֵׁה־זֶ ה ָׁבאְ ,מדַ לֵׁג עַ ֶ
דֹודי לִצְ בִ י אֹו לְעפֶר ָׁ ִֽה ַאי ִָׁליםִ ,הנֵׁה־זֶ ה עֹומֵׁ ד
דֹומה ִ
ֶ
ן־החַ ֹּלנֹות ,מֵׁ ִציץ ִמן־
ַא ַחר כ ְָׁת ֵׁלנּו ,מַ ְשגִ יחַ ִמ ַ ִֽ
ּומי ָׁלְך ַרעְ י ִ ָָׁ֥תי
דֹודי וְ ָׁאמַ ר ִליָ֥ ,ק ִ
ַ ִֽהחֲ ַר ִ ִֽכים :עָׁ נָׁ ָ֥ה ִ
י־הנֵׁ ָ֥ה הַ ְּס ָׁתו עָׁ ָׁבר ,הַ ֶגשֶ ם חָׁ ַלף
י־לְךִֽ ִ :כ ִ
יָׁ ִֽפ ִָׁתי ּולְכִ ָׁ ִֽ
הָׁ ַ ָ֥לְך לִֽ ֹו :הַ נִצָׁ נִים נ ְִראּו בָׁ ָׁא ֶרץָ֥ ֵׁ ,עת הַ ז ִָׁמיר ִה ִגיעַ ,
וְ ָ֥קֹול הַ תֹור נ ְִש ַ ָ֥מע בְ ַא ְר ֵׁ ִֽצנּו :הַ ְת ֵׁאנָׁה ָׁ ִֽחנ ְָׁטה ַפ ֶגיהָׁ ,
ּומי ָׁלְך ַרעְ י ִ ָָׁ֥תי יָׁ ִֽפ ִָׁתי
וְ הַ גְ פָׁנִ ָ֥ ים | ְסמָׁ ַדר נָׁ ְתנּו ֵׁריחַ ָ֥ ,ק ִ
י־לְך :יֹוִֽ נ ִָׁתי בְ חַ גְ וֵׁ י הַ ּסֶ לַע בְ סֵׁ ֶתר הַ מַ ְד ֵׁר ָׁגה,
ּולְכִ ָׁ ִֽ
י־קֹולְך
ֵׁ ָ֥
ת־קֹולְךִֽ ִ ,כ
ֵׁ
הַ ְר ִאינִי ֶאת־מַ ְר ַאיְִך הַ ְש ִמ ִיענִי ֶא
עָׁ ֵׁרב ּומַ ְר ֵׁ ָ֥איְך נָׁאוֶ ִֽהִֽ ֶ :אחֱ זּו־ ָׁלנּו ִֽשעָׁ ִליםִֽ ,שעָׁ ִ ָ֥לים
דֹודי
ְקטַ נִ ים ְמחַ בְ ִלים כְ ָׁר ִמיםּ ,וכְ ָׁר ֵׁמינּו ְסמָׁ ַ ִֽדרָ֥ ִ :
לִי וַ ִֽאֲ נִ י לֹוִֽ ָׁ ,הר ֶעה בַ ִֽשֹושַ נִ ִֽיםַ :עד שֶ יָׁפּוחַ הַ יֹום
דֹודי לִצְ בִ י אֹו ל ְָ֥עפֶר
וְ נָׁ סּו הַ צְ ל ִָׁלים ,סב ְד ֵׁ ִֽמה־לְָך ִ
ל־ה ֵׁרי ָׁ ִֽב ֶתר:
ָׁ ִֽה ַאי ִָׁלים ,עַ ָׁ ָ֥
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ל־מ ְשכָׁבִ י בַ לֵׁילֹות ,בִ ַק ְש ִתי ֵׁ ָ֥את ֶ ִֽש ָׁאהֲ ָׁבה נַפְ ִשי,
ג עַ ִ
אתיוָׁ :אקּומָׁ ה ָׁנא וַ ִֽאֲ ִֽסֹובְ ָׁבה
בִ ַק ְש ִתיו וְ ָ֥לא ְמצָׁ ִ ִֽ
ּוב ְרחבֹות ,אֲ בַ ְקשָׁ ה ֵׁ ָ֥את ֶ ִֽש ָׁאהֲ ָׁבה
בָׁ עִ יר ,בַ ְשו ִָׁקים ָׁ
אתיוְ :מצָׁ אּונִי הַ ש ְמ ִרים
נַפְ ִשי ,בִ ַק ְש ִתיו וְ ָ֥לא ְמצָׁ ִ ִֽ
יתם:
הַ ִּֽסבְ ִבים בָׁ ִעירֵׁ ,את ֶ ִֽש ָׁאהֲ ָׁ ָ֥בה נַפְ ִשי ְר ִא ֶ ִֽ
אתי ֵׁ ָ֥את ֶ ִֽש ָׁאהֲ ָׁבה
כִ ְמעַ ט ֶ ִֽשעָׁ ַב ְר ִתי מֵׁ הֶ םַ ,עד שֶ מָׁ צָׁ ִ
ל־בית
ד־שהֲ בֵׁ יא ִתיו ֶא ֵׁ
נַפְ ִשי ,אֲ חַ זְ ִתיו וְ לא ַא ְר ֶפנּו ,עַ ֶ
ֹור ִ ִֽתיִ :ה ְשבַ עְ ִתי ֶא ְת ֶכם בְ נֹות
ל־חדֶ ר ִֽה ָׁ
ִא ִמי ,וְ ֶא ֶ
ם־ת ִ ֵ֧עירּו
י ְִֽרּושָׁ ַל ִם בִ צְ בָׁ אֹות ,אֹו בְ ַאיְלֹות הַ שָׁ ֶדהִ ,א ָׁ
ם־תעָ֥ ְֹוררּו ֶאת־הָׁ ַ ִֽאהֲ ָׁבה ַ ָ֥עד שֶ ֶת ְח ָׁ ִֽפץִ :מי זאת
| ְ ִֽו ִא ְ
ימרֹות עָׁ ָׁשןְ ,מק ֶט ֶרת מר
ע ָׁלה ִמן־הַ ִמ ְדבָׁ ר ,כְ ִ ִֽת ְ
רֹוכלִ :ה ֵׁנה ִמטָׁ תֹו שֶ ל ְִשֹלמה,
ּולְבֹו ָׁנהִ ,מכל ַאבְ ַ ָ֥קת ֵׁ ִֽ
ִש ִ ָ֥שים גִ ב ִרים סָׁ ִביב ָׁלּהִ ,מגִ ב ֵׁרי י ְִש ָׁר ֵׁ ִֽאל :כלָׁם
אֲ חזֵׁי חֶ ֶרבְ ,מל ְמ ֵׁדי ִמלְחָׁ ָׁמהִ ,איש חַ ְרבֹו עַ ל־י ְֵׁרכֹו,
ִמ ַפחַ ד בַ לֵׁילִֽ ֹותַ :אפִ ְריֹון ָׁעשָׁ ה לֹו הַ ֶמלְֶך ְשֹלמה,
ֵׁ ִֽמע ֲֵׁצי הַ לְבָׁ נִֽ ֹון :עַ מּודָׁ יו ָׁעשָׁ ה ֶכסֶ ףְ ,ר ִ ִֽפידָׁ תֹו זָׁהָׁ ב,
מֶ ְרכָׁבֹו ַא ְרג ָָׁׁמן ,תֹוכֹו ָׁרצּוף ַ ִֽאהֲ בָׁ הִ ,מבְ נֹות
י ְִֽרּושָׁ ָׁ ִֽל ִם :צְ ֶ ֵ֧אנָׁה | ּוִֽ ְר ֶאינָׁה בְ נָ֥ ֹות צִ יֹון בַ ֶמלְֶך ְשֹלמה,
ָׁ ִֽבעֲטָׁ ָׁרה ֶ ִֽשעִ ְט ָׁרה־לֹו ִאמֹו בְ יֹום חֲ תנָׁתֹוּ ,ובְ יֹום
ִש ְמ ַ ָ֥חת ל ִִֽבֹו:
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ד ִה ָׁנְך י ָָׁׁפה ַרעְ י ִָׁתי ִהנָׁ ְָ֖ך יָׁפָׁ ה עֵׁ ינַ ָ֖יִ ְך יֹונִ ים ִמ ַבעַ ד
לְעִֽד:
לְ צַ מָׁ ֵׁתְך ,שַ עְ ֵׁרְך כְ ֵׁעדֶ ר ָׁ ִֽהעִ זִ ים שֶ גָׁ ִֽלְ שּו מֵׁ ַ ָ֥הר גִ ָׁ
ן־ה ַר ְח ָׁצה ,שֶ כלָׁ ם
ִש ַניִ ְך כְ ֵׁעדֶ ר הַ ְקצּובֹות ֶ ִֽשעָׁ לּו ִמ ָׁ ִֽ
מַ ְת ִאימֹות ,וְ שַ כ ָׁלה ֵׁ ָ֥אין בָׁ ֶ ִֽהם :כְ חּוט הַ שָׁ נִ י
ּומ ְדבָׁ ֵׁרְך נָׁאוֶ ה ,כְ ֶפלַ ח ָׁ ִֽה ִרמֹון ַר ָׁק ֵׁתְך,
תֹותיִ ְךִ ,
ִשפְ ַ
ארְך ,בָׁ נּוי לְ ַתלְ פִ יֹות,
ִמ ַבעַ ד לְ צַ מָׁ ֵׁ ִֽתְך :כְ ִמגְ ַדל דָׁ וִ יד צַ ּוָׁ ֵׁ
ֶאלֶ ף הַ מָׁ גֵׁן ָׁתלּוי עָׁ לָׁ יו ,כל ִשלְ ֵׁ ָ֥טי הַ גִ ב ִ ִֽריםְ :שנֵׁ ָ֥י
רֹועים
אֹומי צְ בִ יָׁ הִֽ ָׁ ,ה ִ
שָׁ ַדיִ ְך כִ ְשנֵׁ ָ֥י עֳפָׁ ִרים ְת ֵׁ
בַ ִֽשֹושַ נִ ִֽיםַ :עד שֶ יָׁפּוחַ הַ יֹום וְ נָׁ סּו הַ צְ לָׁ ִליםֵׁ ,אלְֶך לִ י
ל־הר הַ מֹור ,וְ ֶאל־גִ בְ ַעת הַ לְ בֹונָׁ ִֽה :כ ָׁלְך יָׁפָׁ ה ַרעְ י ִָׁתי,
ֶא ַ
ּומּום ֵׁ ָ֥אין ָׁ ִֽבְךִ :א ִתי ִמלְבָׁ נֹון כַ לָׁ הִ ,א ִתי ִמלְ בָׁ נֹון
ֹואיָׁ ,תש ִּורי | מֵׁ ראש אֲ מָׁ ָׁנה ,מֵׁ ראש ְשנִ יר
ָׁתב ִ
וְ חֶ ְרמֹוןִ ,מ ְמענֹות אֲ ָׁריֹותִֽ ֵׁ ,מהַ ְר ֵׁרי נְ מֵׁ ִ ִֽרים :לִ בַ בְ ִתנִי
אֲ ח ִתי כַ ָׁלה ,לִ בַ בְ ִתנִ י בְ ַא ַחת ֵׁ ִֽמעֵׁ י ַניִ ְך ,בְ ַא ַ ָ֥חד עֲנָׁ ק
ִמצַ ּוְ רנָׁ ִָֽ֖יִ ְך :מַ ה־יָׁפָ֥ ּו ד ַדיִ ְך אֲ ח ִתי כַ ָׁלה ,מַ ה־טבּו דדַ יִ ְך
ִמ ַייִ ן ,וְ ֵׁ ָ֥ריחַ ְשמָׁ נַ ָ֖יִ ְך ִמכָׁ ל־בְ שָׁ ִ ִֽמים :נפֶ ת ִת ָ֥טפְ נָׁה
תֹותיִ ְך כַ ָׁלהְ ,ד ַבש וְ חָׁ לָׁ ב ַתחַ ת לְ שֹו ֵׁנְך ,וְ ֵׁ ָ֥ריחַ
ִשפְ ַ
שַ לְ מ ַתיִ ְך כְ ֵׁ ָ֥ריחַ לְ בָׁ נִֽ ֹון :גַ ָ֥ ָ֖ן | נָׁעּול אֲ ח ִתי כַ ָׁלה ,גַ ָ֥ ל נָׁעּול
מַ עְ יָׁ ָָ֥֖ן חָׁ ִֽתּוםְ :שלָׁ חַ יִ ְך פַ ְר ֵׁדס ִרמֹונִ ים ִעם פְ ִרי ְמג ִָׁדים,
כְ פָׁ ִרים עִ ם־נְ ָׁר ִ ִֽדים :נֵׁ ָ֖ ְר ְד | וְ כַ ְרכםָׁ ,קנֶה וְ ִקנָׁמֹוןִ ,עם
אשי בְ שָׁ ִ ִֽמים:
ל־ר ֵׁ ָ֥
כָׁ ל־ע ֲֵׁצי לְ בֹונָׁ ה ,מר וַ ִֽאֲ הָׁ לֹות ִעם כָׁ ָׁ
מַ עְ יַ ָ֖ן גַנִ ים בְ ֵׁאר ַמיִ ם חַ ִיים ,וְ ִֽנזְ ִלים ִמן־לְ בָׁ נִֽ ֹון :ע ִּורי
דֹודי
יחי גַנִ י יִ זְ לּו בְ שָׁ ָׁמיו ,יָׁבא ִ
ֹואי ֵׁתימָׁ ן ,הָׁ ִ ָ֥פ ִ
צָׁ פֹון ּוב ִ
אכל פְ ִ ָ֥רי ְמג ָׁ ִָֽׁדיו:
לְ גַנֹו ,וְ י ַ
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מֹורי עִ ם־בְ שָׁ ִמי,
יתי ִ
אתי לְ גַנִ י אֲ ח ִתי כַ לָׁ הָׁ ,א ִר ִ
ה ָׁב ִ
יתי יֵׁינִ י עִ ם־חֲ לָׁ ִבי,
ָׁא ַכלְ ִתי יַעְ ִרי עִ ם־ ִדבְ ִשי ,שָׁ ִ ָ֥ת ִ
דֹודים :אֲ נִ ָ֥ י יְ שֵׁ נָׁ ה וְ ל ִִבי
ִאכְ לּו ֵׁרעִ יםְ ,ש ָ֥תּו וְ ִשכְ רּו ִ ִֽ
דֹודי דֹופֵׁ ק ,פִ ְת ִחי־לִ י אֲ ח ִתי ַרעְ י ִָׁתי יֹוִֽ נ ִָׁתי
ֵׁער ,קֹול | ִ
צֹותי ְר ִ ָ֥סיסֵׁ י ָׁ ִֽליְ לָׁ ה:
אשי נִ ְמלָׁ א־טָׁ לְ ,קו ַ
ַתמָׁ ִתי ,שִֶ 
יככָׁ ה ֶאלְ בָׁ ֶשנָׁהָׁ ,ר ַ ָ֥חצְ ִתי
פָׁ שַ ְט ִתי ֶאת־כ ָׁתנְ ִתי ֵׁא ָׁ
דֹודי שָׁ ַלח יָׁדֹו ִמן־הַ חר,
יככָׁ ה אֲ טַ נְ ֵׁ ִֽפםִ :
ת־רגְ ַלי ֵׁא ָׁ ָ֥
ֶא ַ
דֹודי ,וְ י ַָׁדי
ּומֵׁ ַעי הָׁ ָ֥מּו עָׁ ָׁ ִֽליוָ֥ ַ :ק ְמ ִ ִֽתי אֲ נִ י לִ פְ תחַ לְ ִ
נָׁ ְִֽטפּו־מֹור ,וְ ֶאצְ בְ ע ַתי מֹור עבֵׁ ר ַעל כַ פָ֥ ֹות הַ מַ נְ עִֽ ּול:
דֹודי חָׁ ַמק עָׁ ָׁבר ,נַפְ ִשי יָׁ ִֽצְ ָׁאה
דֹודי ,וְ ִ
פָׁ ַת ְח ִתי אֲ נִ י לְ ִ
אתיו וְ ָ֥לא
אתיהּוְ ,ק ָׁר ִ
בְ דַ בְ רֹו ,בִ ַק ְש ִתיהּו וְ לא ְמצָׁ ִ
עָׁ נָׁ ִֽנִ יְ :מצָׁ ֵ֧אנִ י הַ ִֽש ְמ ִרים הַ ִּֽסבְ ִ ָ֥בים בָׁ ִעירִ ,הכּונִי
ידי ֵׁ ִֽמעָׁ לַ יִֽ ,ש ְמ ֵׁרי ַ ִֽהח ִֽמֹות:
ת־ר ִד ִ
פְ צָׁ עּונִ י ,נָׁ ְִֽשאּו ֶא ְ
ם־ת ְמצְ אּו
ִה ְש ַ ָ֥בעְ ִתי ֶא ְת ֶכם בְ נֹות יְ ִֽרּושָׁ ָׁל ִםִֽ ִ ,א ִ
חֹולת ַ ִֽאהֲ ָׁבה ָׁ ִֽאנִ י:
ה־ת ִגידּו לֹוִֽ ֶ ,ש ַ ָ֥
ת־דֹודי ,מַ ַ
ִ
ֶא
ה־דֹודְך ִמדֹוד,
ֵׁ
ה־דֹודְך ִמדֹוד ,הַ י ָָׁׁפה בַ נ ִָׁשים ,מַ
ֵׁ
מַ
דֹודי צַ ח וְ ָׁאדֹום ,דָׁ גּול ֵׁ ִֽמ ְרבָׁ ָׁ ִֽבה:
שֶ ָׁככָׁ ה ִה ְשבַ עְ ָׁ ִֽתנּוָ֥ ִ :
עֹורב:
צֹותיו ַתלְ ַתלִ יםְ ,שחרֹות ָׁ ִֽכ ֵׁ ִֽ
ראשֹו ֶכ ֶתם ָׁפזְ ,קו ָׁ
יקי ָׁמיִםִֽ ,רחֲ צֹות ֶ ִֽבחָׁ לָׁ בִֽ ,י ְשבֹות
עֵׁ י ָׁניו כְ יֹונִ ים עַ ל־אֲ ִפ ֵׁ
ל־מ ֵׁ ִֽלאת :לְ חָׁ יָׁו ַ ִֽכעֲרּוגַ ת הַ בשֶ םִ ,מגְ ְדלֹות
עַ ִ
תֹותיו ִֽשֹושַ נִ יםִֽ ,נ ְטפֹות ָ֥מֹור ע ֵׁ ִֽבר:
מֶ ְר ָׁק ִחיםִ ,שפְ ָׁ
ילי זָׁ הָׁ בְ ,ממלָׁ ִאים בַ ַת ְר ִשיש ,מֵׁ עָׁ יו ֶעשֶ ת שֵׁ ן,
יָׁדָׁ יו גְ לִ ֵׁ
שֹוקיו עַ מּודֵׁ י שֵׁ שְ ,מיּסָׁ ִדים
ָׁ
ירים:
ְמע ֶלפֶ ת סַ פִ ִ ִֽ
ֵׁי־פז ,מַ ְר ֵׁאהּו כַ לְ בָׁ נֹון ,בָׁ חּור ָׁ ִֽכאֲ ָׁר ִ ִֽזיםִ :חכֹו
ל־א ְדנ ָׁ
עַ ַ
דֹודי וְ זֶ ה ֵׁרעִ י ,בְ נֹות
ַ ִֽמ ְמ ַת ִקים ,וְ כלֹו ַ ִֽמחֲ מַ ִדים ,זֶ ה ִ
יְ ִֽרּושָׁ ָׁ ִֽל ִם:
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ו ָׁאנָׁה הָׁ ַלְך דֹודֵׁ ְך הַ י ָָׁׁפה בַ נ ִָׁשיםָׁ ,אנָׁה פָׁנָׁ ה דֹודֵׁ ְך
דֹודי י ַָׁרד ְלגַנֹוִֽ ַ ,לעֲרגֹות הַ בשֶ ם,
ּונְבַ ְק ֶשנּו עִ ָׁ ִֽמְךִ :
דֹודי
ְדֹודי וְ ִ
ל ְִרעֹות בַ ַג ִנים ,וְ ִללְקט ִֽשֹושַ נִ ִֽים :אֲ נִ י ל ִ
ִליִֽ ָׁ ,הר ֶעה בַ ִֽשֹושַ נִ ִֽיםָׁ :י ָׁפה ַא ְת ַרעְ י ִָׁתי כְ ִת ְרצָׁ ה,
נָׁאוָׁ ה כִ ִֽירּושָׁ ָׁל ִם ,אֲ י ָׁמה ַכנ ְִדגָׁלִֽ ֹות :הָׁ ֵׁסבִ י עֵׁ י ַניְִך
ִמנֶגְ ִדיָ֥ ֶ ,ש ֵׁהם ִה ְר ִהיבנִי ,שַ עְ ֵׁרְך כְ ֵׁעדֶ ר ָׁ ִֽהעִ זִ ים,
שֶ גָׁ ִֽ לְשּו ִמן־הַ גִ ל ְָׁעִֽדִ :ש ַניְִך כְ ֵׁעדֶ ר ָׁ ִֽה ְרחֵׁ ִלים ֶ ִֽשעָׁ לּו
ן־ה ַר ְח ָׁצה ,שֶ כלָׁם מַ ְת ִאימֹות ,וְ שַ כ ָׁלה ֵׁ ָ֥אין בָׁ ֶ ִֽהם:
ִמ ָׁ ִֽ
כְ ֶפלַח ָׁ ִֽה ִרמֹון ַר ָׁק ֵׁתְךִ ,מ ַבעַ ד לְצַ מָׁ ֵׁ ִֽתְךִ :ש ִ ָ֥שים הֵׁ מָׁ ה
ּושמנִ ים ִ ִֽפילַגְ ִשים ,וַ ִֽ ֲעלָׁמֹות ֵׁ ָ֥אין ִמ ְס ָׁ ִֽפר:
ְמלָׁכֹותְ ,
ַא ַ ָ֥חת ִהיא יֹוִֽ נ ִָׁתי ַתמָׁ ִתיַ ,א ַ ָ֥חת ִהיא ל ְִאמָׁ ּה ,בָׁ ָׁ ָ֥רה
ִהיא לְיִֽ ֹול ְַד ָׁתּהָׁ ,ראּוהָׁ בָׁ נֹות וַ ִֽ ָ֖י ְַא ְשרּוהָׁ ְמלָׁכָ֥ ֹות
י־זאת הַ נ ְִש ָׁק ָׁפה כְ מֹו־
ּופי ַלגְ ִשים וַ ִֽ ָ֖ ְיהַ לְלִֽ ּוהָׁ ִ :מ ָ֥
ִ ִֽ
ָׁשחַ ר ,י ָָׁׁפה ַכלְבָׁ ָׁנה ,בָׁ ָׁרה ַ ִֽכחַ מָׁ ה ,אֲ י ָׁמה ַכנ ְִדגָׁלִֽ ֹות:
ֶאל־גִ נַ ת אֱ גֹוז י ַָׁר ְד ִתי ,ל ְִראֹות בְ ִא ֵׁבי הַ נָׁ חַ ל ,ל ְִראֹות
הֲ ָׁ ִֽפ ְר ָׁחה הַ ֶגפֶן ,הֵׁ נֵׁ צּו ָׁ ִֽה ִרמנִ ִֽים :לא יָׁדַ עְ ִתי ,נַפְ ִשי
שָׁ מַ ְתנִי ,מַ ְרכְ בֹות עַ ִ ָ֥מי נ ִ ִָֽׁדיב:

6

שיר השירים
ז שּובִ י שּובִ י הַ שּול ִַמיתָ֥ ,שּובִ י שּובִ י וְ נֶ ִֽחֱ זֶה־ ָׁבְך,
ה־תחֱ זּו בַ שּול ִַמית ,כִ ְמח ַלת ַ ִֽהמַ חֲ נָׁ ִָֽ֖יִם :מַ ה־יָׁפֵ֧ ּו
ַ ִֽמ ֶ
מּוקי י ְֵׁר ַכיְִך כְ מֹו
פְ עָׁ ַמיְִך בַ נְעָׁ ִלים בַ ת־נ ִָׁדיב ,חַ ֵׁ
חֲ ל ִָׁאיםִֽ ַ ,מע ֲֵׁשה י ֵׁ ְָ֥די ָׁאמָׁ ן :שָׁ ְר ֵׁרְך ַאגַ ָ֖ן הַ ּסַ הַ ר,
ַאל־י ְֶח ַסר הַ ָׁמ ֶזג ,בִ ְטנְֵׁך ע ֲֵׁר ַמת ִח ִטים ,סּוגָׁ ה
בַ ִֽשֹושַ נִ ִֽיםְ :שנֵׁ ָ֥י שָׁ ַדיְִך ,כִ ְשנֵׁ ָ֥י ֳעפ ִָׁרים ָׁ ִֽתאֳ ֵׁ ָ֥מי צְ בִ יָׁ ִֽה:
ָׁארְך כְ ִמגְ ַדל הַ ֵׁשן ,עֵׁ י ַניְִך בְ ֵׁרכֹות בְ חֶ ְשבֹון
צַ ּו ֵׁ
צֹופה פְ נֵׁ ָ֥י
ת־רבִ יםַ ,אפְֵׁך כְ ִמגְ ַדל הַ לְבָׁ נֹוןֶ ,
עַ ל־שַ עַ ר בַ ַ
אשְך
אשְך עָׁ ַליְִך ַככ ְַרמֶ ל ,וְ דַ ַ ָ֥לת ר ֵׁ
דַ ָׁ ִֽמשֶ ק :ר ֵׁ
ָׁ ִֽכ ַא ְרג ָָׁׁמןֶ ,מלְֶך ָׁא ָ֥סּור ָׁ ִֽב ְרהָׁ ִ ִֽטים :מַ ה־יָׁפִ ית
ֲנּוגים :זאת ִֽקֹומָׁ ֵׁתְך
ּומַ ה־נָׁעַ ְמ ְתִֽ ַ ,אהֲ ָׁבה בַ ַ ִֽתע ִ ִֽ
ָׁ ִֽד ְמ ָׁתה ל ְָׁתמָׁ ר ,וְ שָׁ ַדיְִך ל ְַא ְשכלִֽ ֹותָׁ :אמַ ְר ִתיִֽ ֶ ,אע ֱֶלה
בְ ָׁתמָׁ ר ִֽאחֲ זָׁ ה בְ סַ נ ְִסנָׁ יו ,וְ ִ ִֽי ְהיּו־נָׁ א שָׁ דַ יְִך כְ ֶא ְשכְ לֹות
פּוחים :וְ ִח ֵׁכְך כְ יֵׁ ָ֥ין הַ טֹוב,
הַ ֶגפֶן ,וְ ֵׁ ָ֥ריחַ ַא ֵׁפְך כ ַַת ִ ִֽ
דֹובב ִשפְ ֵׁ ָ֥תי יְשֵׁ נִ ִֽים :אֲ נִ י
ְמישָׁ ִריםֵׁ ,
ְדֹודי ל ֵׁ ִֽ
הֹולְך ל ִ
ֵׁ ָ֥
דֹודי נ ֵֵׁׁצא הַ שָׁ דֶ ה,
ּוק ִֽתֹו :ל ְָׁכה ִ
ְדֹודי ,וְ עָׁ ַלי ְת ִֽש ָׁ
ל ִ
נ ִָׁלינָׁה בַ כְ פ ִ ִָֽׁרים :נ ְַשכִ ימָׁ ה לַכְ ָׁר ִמים ,נ ְִר ֶאה
ם־פ ְר ָׁחה הַ ֶגפֶן ,פִ ַתח הַ ְּסמָׁ דַ ר ,הֵׁ נֵׁ צּו ָׁ ִֽה ִרמֹונִ ים,
ִא ָׁ ִֽ
נּו־ריחַ ,
ָׁשם ֶא ֵׁ ָ֥תן ֶאת־ ד ַדי ָׁ ִֽלְך :הַ ִֽדּודָׁ ִאים נָׁ ְִֽת ֵׁ
דֹודי
ָׁל־מג ִָׁדים ,חֲ דָׁ ִשים גַם־יְשָׁ נִ יםִ ,
וְ עַ ל־פְ ָׁתחֵׁ ינּו כ ְ
צָׁ ַ ָ֥פנ ְִתי ָׁ ִֽלְך:

7

שיר השירים
ח ִמי י ִֶתנְָך כְ ָׁאח ִלי ,יֹונֵׁ ק ְש ֵׁדי ִא ִמיִֽ ֶ ,א ְמצָׁ אֲ ָך בַ חּוץ ֶא ָׁש ְקָך,
ל־בית ִא ִמי ְתל ְַמ ֵׁדנִי,
גַ ם ִֽלא־י ָָׁ֥בזּו ִ ִֽליֶ :אנ ָׁ ְִֽהגְ ָך אֲ ִ ִֽביאֲ ָך ֶא ֵׁ ָ֥
אשי,
ַא ְש ְקָך ִמיַ ָ֖יִן הָׁ ֶר ַקחִֽ ֵׁ ,מע ֲִסיס ִרמנִ ִֽיְ :שמאלֹו ַתחַ ת ר ִ
ימינֹו ְתחַ בְ ֵׁקנִ ִֽיִ :ה ְש ַ ָ֥בעְ ִתי ֶא ְת ֶכם בְ נֹות י ְִֽרּושָׁ ָׁלם,
ִ ִֽו ִ
ה־ת ָ֥ע ְררּו ֶאת־ הָׁ ַ ִֽאהֲ ָׁבה ַ ָ֥עד שֶ ֶת ְח ָׁ ִֽפץִ :מי זאת
ה־ת ִ ֵ֧עירּו | ּוִֽ מַ ְ
מַ ָׁ
ל־דֹודּהַ ,תחַ ת הַ ַתפּוחַ
ָׁ
עלָׁה ִמן־ הַ ִמ ְדבָׁ רִ ,מ ְת ַר ֶפ ֶקת עַ
ֹור ְר ִתיָך ,שָׁ מָׁ ה ִחבְ ַל ְתָך ִאמֶ ָךָׁ ,שמָׁ ה ִחבְ ָׁ ָ֥לה ְיל ַ ִָֽׁד ְתָךִ :שימֵׁ נִי
עִֽ ַ
חֹותם עַ ל־ זְ רֹועֶ ָךִֽ ִ ,כי־עַ זָׁ ה כַמָׁ וֶת ַ ִֽאהֲ בָׁ ה,
חֹותם עַ ל־לִבֶ ָךִֽ ַ ,כ ָׁ
ַ ִֽכ ָׁ
ָׁק ָׁ ָ֥שה כִ ְשאֹול ִקנ ְָׁאהְ ,רשָׁ ֶפיהָׁ ִ ,ר ְש ֵׁפי ֵׁאש שַ ל ֶ ְָ֥הבֶ ְתיָׁ ִֽהַ :מיִם
ת־ה ַאהֲ בָׁ הּ ,ונְהָׁ רֹות לא י ְִש ְטפּוהָׁ ,
ַרבִ ים לא יּוִֽ כְ לּו ְלכַבֹות ֶא ָׁ ִֽ
ִאם־י ִֵׁתן ִאיש ֶאת־ ָׁכל־הֹון בֵׁ יתֹו בָׁ ַ ִֽאהֲ בָׁ ה ,בֹוז י ָָׁ֥בּוזּו לִֽ ֹו:
ָׁא ָ֥חֹות ָׁלנּו ְקטַ ָׁנה ,וְ שָׁ ַדיִם ֵׁאין ָׁלּהִֽ ַ ,מה־ ַנעֲשֶ ה ַ ִֽלאֲ ח ֵׁתנּו,
ירת ָׁכסֶ ף,
ם־חֹומה ִהיא ,נִבְ נֶ ָ֥ה עָׁ ֶליהָׁ ִט ַ
ָׁ
ר־בּהִ :א
בַ יֹום שֶ יְדבַ ָׁ ִֽ
ם־דלֶת ִהיא ,נ ָָׁ֥צּור עָׁ ֶליהָׁ לָ֥ ּוחַ ָׁ ִֽא ֶרז :אֲ נִ י חֹומָׁ ה ,וְ שָׁ ַדי
וְ ִא ֶ
יתי בְ עֵׁ ינָׁ יו כְ ִֽמֹוצְ ֵׁ ָ֥את שָׁ לִֽ ֹוםֶ :כ ֶרם הָׁ יָׁ ה
כ ִַמגְ דָׁ לֹותָׁ ,אז הָׁ ִ ָ֥י ִ
ָׁתן ֶאת־הַ ֶכ ֶרם ל ִַֽנ ְט ִריםִ ,איש י ִ ָָׁ֥בא
ל ְִשֹלמה בְ ַבעַ ל הָׁ מֹון ,נ ַ ָ֥
בְ פִ ְריֹו ֶ ָ֥אלֶף ָׁ ִֽכסֶ ף :כ ְַר ִ ָ֥מי שֶ ִלי ְלפָׁנָׁ י ,הָׁ ֶאלֶף לְָך ְשֹלמה,
יֹושבֶ ת בַ גַנִ ים ,חֲ בֵׁ ִרים
אתיִם ל ְִֽנ ְט ִ ָ֥רים ֶאת־ פִ ְריִֽ ֹו :הַ ֶ
ּומָׁ ַ
דֹודיּ ,וִֽ ְדמֵׁ ה־לְָך לִצְ בִ י,
יענִי :בְ ַרח | ִ
ְקֹולְך ,הַ ְש ִמ ִ ִֽ
יבים ל ֵׁ
מַ ְק ִש ִ ָ֥
אֹו לְעפֶר ָׁ ִֽה ַא ָׁי ִליםַ ,על הָׁ ֵׁ ָ֥רי בְ שָׁ ִ ִֽמים:
יענִי:
ְקֹולְך ,הַ ְש ִמ ִ ִֽ
יבים ל ֵׁ
יֹושבֶ ת בַ ַג ִנים ,חֲ בֵׁ ִרים מַ ְק ִש ִ ָ֥
הַ ֶ
בֹותינּו ,שֶ בִ זְ כּות ִשיר
ֹלהינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲ ֵׁ ִֽ
ִרבֹון כָׁל־הָׁ עֹול ִָׁמים ,י ְִהי ָׁרצֹון ִמ ְלפָׁנֶ ִֽיָך יְהֹוָׁה אֱ ֵׁ ִֽ
בֹותיוּ ,ובִ זְ כּות
סּוקיוּ ,ובִ זְ כּות ֵׁת ָׁ
הַ ִש ִירים אֲ שֶ ר ָׁק ָׁרִֽאנּו ,שֶ הּוא ִֽקדֶ ש ָׁקדָׁ ִשיםּ ,ובִ זְ כּות פְ ָׁ
מֹותיו ,וְ צֵׁ רּופָׁיוְּ ,ורמָׁ זָׁיו,
דֹותיוּ ,ובִ זְ כּות ְטעָׁ מָׁ יוּ ,ובִ זְ כּות ְש ָׁ
יֹותיוּ ,ובִ זְ כּות נְק ָׁ
אֹות ָׁ
ִ
נֹור ִאים ,הַ יֹוצְ ִאים ִמ ֶ ִֽמנּו ,שֶ ְתהֵׁ א שָׁ עָׁ ה זֹוְ -שעַ ת
הֹורים ,וְ הַ ָׁ
דֹושים וְ הַ ְט ִ
סֹודֹותיו-הַ ְק ִ
ָׁ
וְ
ַרחֲ ִמיםְ ,שעַ ת הַ ְקשָׁ בָׁ הְ ,שעַ ת הַ אֲ ָׁזנָׁה ,וְ נ ְִק ָׁראֲ ָך וְ ַתעֲנֵׁ ִֽנּו ,נַעְ ִתיר לְָך וְ הֵׁ ָׁע ִֶֽתר ָׁ ִֽלנּו .וְ ִת ְהיֶה עֹולָׁה
נֹור ִאים אֲ שֶ ר הֵׁ ם
יאת ִשיר הַ ִש ִירים כְ ִאלִֽ ּו ִה ַ ִֽשגְ נּו כָׁל־הַ ּסֹודֹות הַ נִפְ ל ִָׁאים וְ הַ ָׁ
ְלפָׁנֶ ִֽיָך ְק ִר ַ
ָׁל־תנ ָָׁׁאיו ,וְ נִזְ כֶה לְמָׁ קֹום שֶ הַ ְנפָׁשֹות הָׁ רּוחֹות וְ הַ נְשָׁ מֹות נֶחֱ צָׁ בֹות
תּומים בֹו בְ כ ְ
ּוס ִ
תּומים ְ
חֲ ִ
ִמשָׁ םּ ,וכְ ִאלִֽ ּו עָׁ ִ ִֽשינּו כָׁל־מַ ה־שֶ מטָׁ ל עָׁ ֵׁ ִֽלינּו לְהַ ִשיג ,בֵׁ ין בְ גִ לְגּול זֶה בֵׁ ין בְ גִ לְגּולִים אֲ חֵׁ ִרים,
ָׁל־מ ְשאֲ לֹות
ידיםּ ,ומַ לֵׁא כ ִ
יקים וַחֲ ִס ִ
וְ ל ְִהיֹות ִמן הָׁ עֹולִים וְ הַ זֹוכִ ים לְעֹולָׁם הַ בָׁ א עִ ם ְש ָׁאר צַ ִד ִ
בֹותינּו ,וְ עִ ם י ֵׁ ִָֽׁדינּו בְ עֵׁ ת
ל ֵׁ ִִֽבנּו לְטֹובָׁ ה ַלעֲבֹודָׁ ֶ ִֽתָך ,וְ ִת ְהיֶה עִ ם לְבָׁ ֵׁ ִֽבנּו וְ ִא ְמ ֵׁרי ִ ִֽפינּו בְ עֵׁ ת מַ ְח ְש ֵׁ ִֽ
ימנּו,
מַ עֲבָׁ ֵׁ ִֽדנּו ,וְ ִת ְשלַח בְ ָׁרכָׁה וְ הַ צְ לָׁחָׁ ה וְ הַ ְרוָׁחָׁ ה בְ כָׁל־מַ עֲשֵׁ ה י ֵׁ ִָֽׁדינּוּ ,ומֵׁ ֲעפַר עָׁ נְיֵׁ ִֽנּו ְת ִק ֵׁ ִֽ
רֹומ ֵׁ ִֽמנּו ,וְ ָׁת ִשיב ְשכִ ינָׁ ְִֽתָךִֽ לְעִ יר ָׁק ְד ֶ ִֽשָך ,בִ ְמהֵׁ ָׁרה בְ י ֵׁ ִָֽׁמינּוָׁ ,אמֵׁ ן.
לּותנּו ְת ְ
ּומֵׁ ַא ְשפֹות דַ ֵׁ ִֽ
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