שיר השירים
שיר השירים שחיבר שלמה המלך בחכמתו ,ועליו אמר רבי עקיבא (מסכת ידיים ,פרק ג ,משנה ה') "אמר רבי עקיבא  ...אין כל
העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל ,שכל הכתובים קודש ,ושיר השירים קדש קדשים!"

פרק א
שִׁ יר הַ שִׁ ִׁירים אֲשֶׁ ר לִׁ שְׁ ֹלמֹ הִׁ .ישָּׁ קֵ ִׁני ִׁמנְׁשִׁ יקוֹת פִׁ יהּו ,כִׁ י טוֹבִׁ ים ֹד ֶׁדיָך
ּתּורק ְׁשמֶׁ ָך ,עַ ל כֵן ֲעלָּׁמוֹת ֲאהֵ בּוָך.
מִׁ ָּׁייִׁן .לְׁ ֵריחַ ְׁשמָּׁ נֶׁיָך טוֹבִׁ ים ,שֶׁ מֶׁ ן ַ
מָּׁ שְׁ ֵכנִׁי ַאחֲרֶׁ יָך נָּׁרּוצָּׁ ה ,הֱבִׁ יַאנִׁי הַ מֶׁ לְֶׁך חֲדָּׁ ָּׁריו ,נָּׁגִׁ ילָּׁה וְׁ נ ְִׁׁש ְׁמחָּׁ ה בָּׁ ְך,
נַזְׁ כִׁ ירָּׁ ה דֹ דֶׁ יָך ִׁמ ַייִׁן ,מֵ ישָּׁ ִׁרים ֲאהֵ בּוָךְׁ .שחוֹרָּׁ ה ֲאנִׁי וְׁ נָּׁאוָּׁ ה ,בְׁ נוֹת יְׁרּושָּׁ לָּׁםִׁ ,
כְׁ ָא ֳהלֵי קֵ דָּׁ ר כִׁ ִׁיריעוֹת ְׁשֹלמֹ הַ .אל ִּׁת ְׁראֻ נִׁי שֶׁ ֲאנִׁי ְׁשחַ ְׁרחֹ רֶׁ ת ,שֶׁ שְׁ זָּׁפַ תְׁ נִׁי
הַ שָּׁ מֶׁ ש ,בְׁ נֵי אִׁ ִׁמי ִׁנ ֲחרּו בִׁ י ,שָּׁ ֻמנִׁי נֹ טֵ רָּׁ ה אֶׁ ת הַ כְׁ ָּׁרמִׁ ים ,כ ְַׁרמִׁ י שֶׁ לִׁ י ֹלא
נָּׁטָּׁ ְׁר ִּׁתי .הַ גִׁ ָּׁידה לִׁ י שֶׁ ָאהֲבָּׁ ה נַפְׁ שִׁ י ,אֵ יכָּׁה ִׁת ְׁרעֶׁ ה ,אֵ יכָּׁה ּתַ ְׁרבִׁ יץ בַ צָּׁ ה ֳָּׁריִׁם,
שַ לָּׁמָּׁ ה אֶׁ ְׁהיֶׁה כְׁ עֹ טְׁ יָּׁה ,עַ ל עֶׁ ְׁדרֵ י חֲבֵ ֶׁריָך .אִׁ ם ֹלא תֵ ְׁדעִׁ י לְָּׁך הַ יָּׁפָּׁ ה בַ נ ִָּׁׁשים,
צְׁ ִׁאי לְָּׁך בְׁ עִׁ ְׁקבֵ י הַ צֹאןְּׁ ,ורעִׁ י אֶׁ ת גְׁ ִׁדיוֹתַ יְִׁך עַ ל ִׁמשְׁ כְׁ נוֹת הָּׁ רֹעִׁ ים .לְׁ סֻסָּׁ תִׁ י
ארְך בַ חֲרּוזִׁ ים.
בְׁ ִׁרכְׁ בֵ י פַ ְׁרעֹ הִׁ ,ד ִׁמ ִׁיתיְך ַרעְׁ יָּׁתִׁ י .נָּׁאוּו לְׁ חָּׁ ַייְִׁך בַ ּתו ִֹׁרים ,צַ ּוָּׁ ֵ
ּתו ֵֹרי זָּׁהָּׁ ב ַנעֲשֶׁ ה לְָּׁך ,עִׁ ם נְׁקֻ דוֹת הַ כָּׁסֶׁ ף .עַ ד שֶׁ הַ מֶׁ לְֶׁך בִׁ ְׁמסִׁ ב ֹו ,נ ְִׁׁר ִׁדי נָּׁתַ ן
רֵ יח ֹו .צְׁ רוֹר הַ ֹמר דו ִֹׁדי לִׁ י ,בֵ ין שָּׁ דַ י יָּׁלִׁ ין .אֶׁ ְׁשכֹ ל הַ כֹ פֶׁ ר דו ִֹׁדי לִׁ י ,בְׁ כ ְַׁרמֵ י
עֵ ין ג ִֶׁׁדיִׁ .הנְָּׁך יָּׁפָּׁ ה ַרעְׁ י ִָּׁׁתיִׁ ,הנְָּׁך יָּׁפָּׁ ה עֵ י ַניְִׁך י ֹונִׁיםִׁ .הנְָׁך יָּׁפֶׁ ה דו ִֹׁדי ַאף נָּׁעִׁ ים,
ַאף עַ ְׁרשֵ נּו ַר ֲע ָּׁננָּׁה .קֹ רוֹת בָּׁ ּתֵ ינּו ֲא ָּׁרזִׁ ים ,רָּׁ ִׁהיטֵ נּו בְׁ רוֹתִׁ ים.

פרק ב
אִׁ נִׁי חֲבַ צֶׁ לֶׁת הַ שָּׁ רוֹן ,ש ֹושַ נַת הָּׁ עֲמָּׁ ִׁקים .כְׁ שוֹשַ נָּׁה בֵ ין הַ חוֹחִׁ ים ,כֵן ַרעְׁ יָּׁתִׁ י
בֵ ין הַ בָּׁ נוֹת .כְׁ תַ פּוחַ בַ עֲצֵ י הַ יַעַ ר ,כֵן דו ִֹׁדי בֵ ין הַ בָּׁ נִׁים ,בְׁ צִׁ ל ֹו ִׁחמַ ְׁדּתִׁ י
וְׁ יָּׁשַ בְׁ ּתִׁ יּ ,ופִׁ ְׁרי ֹו מָּׁ תוֹק לְׁ ִׁחכִׁ י .הֱבִׁ יַאנִׁי אֶׁ ל בֵ ית הַ ָּׁייִׁן ,וְׁ ִׁדגְׁ ל ֹו עָּׁ לַי ַאהֲבָּׁ ה.
סַ ְׁמכּונִׁי בָּׁ אֲשִׁ ישוֹתַ ,רפְׁ דּונִׁי בַ ּתַ פּוחִׁ ים ,כִׁ י ח ֹולַת ַאהֲבָּׁ ה ָאנִׁיְׁ .שמֹ אל ֹו
אשי וִׁ ימִׁ ינ ֹו ְּׁתחַ בְׁ קֵ נִׁיִׁ .ה ְׁשבַ עְׁ ּתִׁ י אֶׁ תְׁ כֶׁם בְׁ נוֹת יְׁרּושָּׁ לַם ,בִׁ צְׁ בָּׁ אוֹת
ּתַ חַ ת לְׁ ֹר ִׁ
א ֹו בְׁ ַאיְׁלוֹת הַ שָּׁ ֶׁדה ,אִׁ ם ּתָּׁ עִׁ ירּו וְׁ אִׁ ם ְּׁתעו ְֹׁררּו ,אֶׁ ת הָּׁ ַאהֲבָּׁ ה עַ ד שֶׁ ּתֶׁ ְׁחפָּׁץ.
קוֹל דו ִֹׁדי ִׁהנֵה זֶׁה בָּׁ אְׁ ,מדַ לֵג עַ ל הֶׁ הָּׁ ִׁריםְׁ ,מקַ פֵ ץ עַ ל הַ גְׁ בָּׁ עוֹת .דוֹמֶׁ ה
ד ֹו ִׁדי לִׁ צְׁ בִׁ י א ֹו לְׁ עֹ פֶׁ ר הָּׁ אַ יָּׁלִׁ יםִׁ ,ה ֵנ ה זֶׁה עוֹמֵ ד ַאחַ ר כ ְָּׁׁתלֵנּו ,מַ שְׁ גִׁ יחַ ִׁמן
קּומי לְָּׁך ַרעְׁ י ִָּׁׁתי יָּׁפָּׁ תִׁ י
הַ חַ ֹּלנוֹת ,מֵ צִׁ יץ ִׁמן הַ חֲרַ כִׁ ים .עָּׁ נָּׁה דו ִֹׁדי וְׁ ָאמַ ר לִׁ יִׁ ,
ָארץ,
ּולְׁ כִׁ י לְָּׁך .כִׁ י ִׁהנֵה הַ סְׁ תָּׁ יו עָּׁ בָּׁ ר ,הַ גֶׁשֶׁ ם חָּׁ לַף הָּׁ לְַך ל ֹו .הַ נִׁצָּׁ נִׁים נ ְִׁׁראּו בָּׁ ֶׁ
ַארצֵ נּו .הַ ּתְׁ אֵ נָּׁה חָּׁ נְׁטָּׁ ה פַ גֶׁיהָּׁ ,
עֵ ת הַ ז ִָּׁׁמיר ִׁהגִׁ יעַ  ,וְׁ ק ֹול הַ ּת ֹור ִׁנ ְׁשמַ ע בְׁ ְׁ
קּומי לְָּׁך ַרעְׁ יָּׁתִׁ י יָּׁפָּׁ תִׁ י ּולְׁ כִׁ י לְָּׁך .י ֹונ ִָּׁׁתי בְׁ חַ גְׁ וֵ י
וְׁ הַ גְׁ פָּׁ נִׁים סְׁ מָּׁ דַ ר נ ְָּׁׁתנּו רֵ יחַ ִׁ ,
הַ סֶׁ לַע ,בְׁ סֵ תֶׁ ר הַ מַ ְׁדרֵ גָּׁה הַ ְׁראִׁ ינִׁי אֶׁ ת מַ ְׁרַאיְִׁך ,הַ ְׁשמִׁ יעִׁ נִׁי אֶׁ ת ק ֹולְֵך ,כִׁ י
ק ֹולְֵך עָּׁ ֵרב ּומַ ְׁראֵ יְך נָּׁאוֶׁה .אֶׁ ֱחזּו לָּׁנּו שֻ עָּׁ לִׁ ים ,שֻעָּׁ לִׁ ים ְׁקטַ נִׁים ְׁמחַ בְׁ לִׁ ים
כְׁ ָּׁרמִׁ יםּ ,וכְׁ ָּׁרמֵ ינּו סְׁ מָּׁ דָּׁ ר .דו ִֹׁדי לִׁ י וַ ֲאנִׁי ל ֹו ,הָּׁ רֹ עֶׁ ה בַ שוֹשַ נִׁים .עַ ד שֶׁ יָּׁפּוחַ
הַ יוֹם וְׁ נָּׁסּו הַ צְׁ לָּׁלִׁ ים ,סֹ ב ְׁדמֵ ה לְׁ ָך ד ֹו ִׁדי לִׁ צְׁ בִׁ י א ֹו לְׁ עֹ פֶׁ ר הָּׁ אַ יָּׁלִׁ ים ,עַ ל הָּׁ רֵ י
בָּׁ תֶׁ ר.

פרק ג
אתיו.
עַ ל ִׁמ ְׁשכָּׁבִׁ י בַ לֵילוֹת בִׁ קַ ְׁשּתִׁ י ,אֵ ת שֶׁ ָאהֲבָּׁ ה נַפְׁ שִׁ י ,בִׁ קַ שְׁ ּתִׁ יו וְׁ ֹלא ְׁמצָּׁ ִׁ
ָאקּומָּׁ ה נָּׁא וַ אֲסוֹבְׁ בָּׁ ה בָּׁ עִׁ יר ,בַ שְׁ וָּׁ ִׁקים ּובָּׁ ְׁרחֹ בוֹת ,אֲבַ ְׁקשָּׁ ה אֵ ת שֶׁ ָאהֲבָּׁ ה

נַפְׁ שִׁ י ,בִׁ קַ שְׁ ּתִׁ יו וְׁ ֹלא ְׁמצָּׁ אתִׁ יוְׁ .מצָּׁ אּונִׁי הַ שֹמְׁ ִׁרים הַ סֹ בְׁ בִׁ ים בָּׁ עִׁ יר ,אֵ ת
אתי אֵ ת שֶׁ ָאהֲבָּׁ ה
שֶׁ ָאהֲבָּׁ ה נַפְׁ שִׁ י ְׁר ִׁאיתֶׁ ם .כִׁ ְׁמעַ ט שֶׁ עָּׁ בַ ְׁרּתִׁ י מֵ הֶׁ ם ,עַ ד שֶׁ מָּׁ צָּׁ ִׁ
ַאר ֶׁפנּו ,עַ ד שֶׁ הֲבֵ יאתִׁ יו אֶׁ ל בֵ ית ִׁאמִׁ י וְׁ אֶׁ ל חֶׁ דֶׁ ר
נַפְׁ שִׁ יֲ ,אחַ זְׁ ִּׁתיו וְׁ ֹלא ְׁ
הו ָֹּׁרתִׁ יִׁ .ה ְׁשבַ עְׁ ּתִׁ י אֶׁ ְׁתכֶׁם בְׁ נוֹת יְׁרּושָּׁ ָּׁליִׁם ,בִׁ צְׁ בָּׁ אוֹת א ֹו בְׁ ַאיְׁלוֹת הַ שָּׁ ֶׁדה,
אִׁ ם ּתָּׁ עִׁ ירּו וְׁ אִׁ ם ְּׁתעו ְֹׁררּו ,אֶׁ ת הָּׁ ַאהֲבָּׁ ה עַ ד שֶׁ ּתֶׁ ְׁחפָּׁץִׁ .מי ֹזאת ע ֹולָּׁה ִׁמן
הַ ִׁמ ְׁדבָּׁ ר כְׁ ִׁת ְׁימרוֹת עָּׁ שָּׁ ןְׁ ,מקֻ טֶׁ ֶׁרת מֹ ר ּולְׁ ב ֹונָּׁהִׁ ,מכֹל ַאבְׁ קַ ת ר ֹוכֵלִׁ .הנֵה
ִׁמטָּׁ ת ֹו שֶׁ לִׁ ְׁשֹלמֹ הִׁ ,ש ִׁשים גִׁ ב ִֹׁרים סָּׁ בִׁ יב לָּּׁהִׁ ,מגִׁ בוֹרֵ י יִׁשְׁ רָּׁ אֵ לֻ .כלָּׁם ֲאחֻ זֵי
חֶׁ ֶׁרב ,מְׁ ל ְֻׁמדֵ י ִׁמלְׁ חָּׁ מָּׁ ה ,אִׁ יש חַ ְׁרב ֹו עַ ל י ְֵׁרכ ֹוִׁ ,מפַ חַ ד בַ לֵילוֹת .אַ פִׁ ְׁרי ֹון
עָּׁ שָּׁ ה ל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך ְׁשֹלמֹ ה ,מֵ עֲצֵ י הַ לְׁ בָּׁ נוֹן .עַ מּודָּׁ יו עָּׁ שָּׁ ה כֶׁסֶׁ ףְׁ ,רפִׁ ידָּׁ ת ֹו זָּׁהָּׁ ב,
ַארגָּׁמָּׁ ןּ ,תוֹכ ֹו ָּׁרצּוף ַאהֲבָּׁ ה ִׁמבְׁ נוֹת יְׁרּושָּׁ ל ִָּׁׁם .צְׁ אֶׁ נָּׁה ְּׁוראֶׁ ינָּׁה בְׁ נוֹת
מֶׁ ְׁרכָּׁב ֹו ְׁ
צִׁ יוֹן ,בַ מֶׁ לְֶׁך ְׁשֹלמֹ ה ,בַ עֲטָּׁ ָּׁרה שֶׁ עִׁ טְׁ ָּׁרה ל ֹו ִׁאמ ֹו בְׁ יוֹם חֲתֻ נָּׁת ֹוּ ,ובְׁ יוֹם
ִׁש ְׁמחַ ת לִׁ ב ֹו.

פרק ד
הִׁ נְָּׁך יָּׁפָּׁ ה ַרעְׁ יָּׁתִׁ יִׁ ,הנְָּׁך יָּׁפָּׁ ה עֵ י ַניְִׁך י ֹונִׁים ִׁמבַ עַ ד לְׁ צַ מָּׁ תֵ ְך ,שַ עְׁ רֵ ְך כְׁ עֵ דֶׁ ר
הָּׁ עִׁ זִׁ ים שֶׁ גָּׁלְׁ שּו מֵ הַ ר גִׁ לְׁ עָּׁ ד .שִׁ נַיִׁ ְך כְׁ עֵ דֶׁ ר הַ ְׁקצּובוֹת ,שֶׁ עָּׁ לּו ִׁמן הָּׁ ַר ְׁחצָּׁ ה,
ּומ ְׁדבָּׁ רֵ ְך
שֶׁ ֻכלָּׁם מַ ְׁתאִׁ ימוֹת וְׁ שַ ֻכלָּׁה אֵ ין בָּׁ הֶׁ ם .כְׁ חּוט הַ שָּׁ נִׁי ִׁשפְׁ תוֹתַ יְִׁךִׁ ,
ָּׁארְך ,בָּׁ נּוי
נָּׁאוֶׁה ,כְׁ פֶׁ לַח הָּׁ ִׁרמוֹן ַרקָּׁ תֵ ְךִׁ ,מבַ עַ ד לְׁ צַ מָּׁ תֵ ְך .כְׁ ִׁמגְׁ ַדל ָּׁדוִׁ יד צַ ּו ֵ
לְׁ תַ לְׁ פִׁ יוֹת ,אֶׁ לֶׁף הַ מָּׁ גֵן ּתָּׁ לּוי עָּׁ לָּׁיו ,כֹ ל שִׁ לְׁ טֵ י הַ גִׁ בו ִֹׁריםְׁ .שנֵי שָּׁ ַדיְִׁך כִׁ ְׁשנֵי
עֳפָּׁ ִׁרים ּתְׁ אוֹמֵ י צְׁ בִׁ יָּׁה הָּׁ רֹ עִׁ ים בַ ש ֹושַ נִׁים .עַ ד שֶׁ יָּׁפּוחַ הַ יוֹם וְׁ נָּׁסּו הַ צְׁ לָּׁלִׁ ים,
אֵ לְֶׁך לִׁ י אֶׁ ל הַ ר הַ מוֹר וְׁ אֶׁ ל גִׁ בְׁ עַ ת הַ לְׁ ב ֹונָּׁהֻ .כלְָּׁך יָּׁפָּׁ ה ַרעְׁ י ִָּׁׁתי ּומּום אֵ ין
בָּׁ ְך .אִׁ ּתִׁ י מִׁ לְׁ בָּׁ נוֹן ַכלָּׁהִׁ ,אּתִׁ י ִׁמלְׁ בָּׁ נוֹן ּתָּׁ בו ִֹׁאיּ ,תָּׁ שּו ִׁרי מֵ ֹראש ֲאמָּׁ נָּׁה,
מֵ ֹראש ְׁשנִׁיר וְׁ חֶׁ ְׁרמוֹןִׁ ,מ ְׁמע ֹונוֹת א ֲָּׁריוֹת ,מֵ הַ ְׁר ֵרי נְׁמֵ ִׁרים .לִׁ בַ בְׁ ּתִׁ נִׁי אֲחוֹתִׁ י
ַכלָּׁה ,לִׁ בַ בְׁ ִּׁתנִׁי בְׁ ַאחַ ת מֵ עֵ י ַניְִׁך ,בְׁ ַאחַ ד ֲענָּׁק ִׁמצַ ּוְׁ רֹ ָּׁניְִׁך .מַ ה יָּׁפּו דֹ דַ יְִׁך ֲאחֹ תִׁ י
ַכלָּׁה ,מַ ה טֹ בּו ֹד ַדיְִׁך מִׁ ַי ִׁין וְׁ ֵריחַ ְׁשמָּׁ ַניְִׁך ִׁמכָּׁל בְׁ שָּׁ ִׁמים .נֹ פֶׁ ת ִּׁתטֹ פְׁ נָּׁה
ִׁשפְׁ תוֹתַ יְִׁך ַכלָּׁהְׁ ,דבַ ש וְׁ חָּׁ לָּׁב ּתַ חַ ת לְׁ ש ֹונְֵך ,וְׁ רֵ יחַ שַ לְׁ מוֹתַ יְִׁך כְׁ רֵ יחַ לְׁ בָּׁ נוֹן.
גַן נָּׁעּול ֲאחו ִֹׁתי ַכלָּׁה ,גַל נָּׁעּול מַ עְׁ יָּׁן חָּׁ תּום .שְׁ לָּׁחַ יְִׁך ַפ ְׁר ֵדס ִׁרמ ֹונִׁים ,עִׁ ם
פְׁ ִׁרי ְׁמג ִָּׁׁדים ,כְׁ פָּׁ ִׁרים עִׁ ם נ ְָּׁׁר ִׁדים .נ ְֵׁר ְׁד וְׁ כ ְַׁרכֹ ם קָּׁ נֶׁה וְׁ ִׁקנָּׁמוֹן ,עִׁ ם כָּׁל עֲצֵ י
לְׁ ב ֹונָּׁה ,מֹ ר וַ אֲהָּׁ לוֹת עִׁ ם כָּׁל ָּׁראשֵ י בְׁ שָּׁ מִׁ ים .מַ עְׁ יַן ַגנִׁים בְׁ אֵ ר מַ יִׁם חַ יִׁ ים
עּורי צָּׁ פוֹן ּובוֹאִׁ י תֵ ימָּׁ ן ,הָּׁ פִׁ יחִׁ י ַגנִׁי יִׁזְׁ לּו בְׁ שָּׁ מָּׁ יוָּׁ ,י ֹבא
וְׁ נֹ זְׁ לִׁ ים ִׁמן לְׁ בָּׁ נוֹןִׁ .
ד ֹו ִׁדי לְׁ גַנ ֹו וְׁ יֹאכַל פְׁ ִׁרי ְׁמג ָָּּׁׁדיו.

פרק ה
ָאר ִׁיתי מו ִֹׁרי עִׁ ם בְׁ שָּׁ מִׁ יָ ,אכַלְׁ ִּׁתי יַעְׁ ִׁרי עִׁ ם ִׁדבְׁ שִׁ י,
בָּׁ אתִׁ י לְׁ ַגנִׁי אֲחֹ ִׁתי ַכלָּׁהִׁ ,
שָּׁ ִׁת ִׁיתי יֵינִׁי עִׁ ם ֲחלָּׁבִׁ יִׁ ,אכְׁ לּו ֵרעִׁ ים שְׁ תּו וְׁ ִׁשכְׁ רּו דו ִֹׁדיםֲ .אנִׁי ְׁישֵ נָּׁה וְׁ לִׁ בִׁ י
עֵ ר ,קוֹל דו ִֹׁדי דוֹפֵ ק פִׁ ְׁת ִׁחי לִׁ י ֲאחֹ תִׁ י ַרעְׁ י ִָּׁׁתי י ֹונ ִָּׁׁתי תַ מָּׁ תִׁ י ,שֶׁ רֹ אשִׁ י ִׁנ ְׁמלָּׁא
טָּׁ לְׁ ,קוֻצוֹתַ י ְׁרסִׁ יסֵ י ָּׁל ְׁילָּׁה .פָּׁ שַ טְׁ ּתִׁ י אֶׁ ת כֻּתָּׁ נְּׁתִׁ י אֵ י ָּׁככָּׁה אֶׁ לְׁ בָּׁ שֶׁ נָּׁהָּׁ ,רחַ צְׁ ּתִׁ י
אֶׁ ת ַרגְׁ לַי אֵ י ָּׁככָּׁה אֲטַ נְׁפֵ ם .דו ִֹׁדי שָּׁ לַח יָּׁד ֹו ִׁמן הַ חוֹר ּומֵ עַ י הָּׁ מּו עָּׁ לָּׁיו.
קַ מְׁ ִּׁתי ֲאנִׁי לִׁ פְׁ ּתֹ חַ לְׁ דו ִֹׁדי וְׁ י ַָּׁדי נ ְָּׁׁטפּו מוֹר וְׁ אֶׁ צְׁ בְׁ עֹ תַ י מוֹר עֹ בֵ ר עַ ל כַפוֹת

הַ מַ נְׁעּול .פָּׁ תַ חְׁ ּתִׁ י ֲאנִׁי לְׁ דו ִֹׁדי וְׁ דו ִֹׁדי חָּׁ מַ ק עָּׁ בָּׁ ר ,נַפְׁ שִׁ י יָּׁצְׁ ָאה בְׁ ַדבְׁ ר ֹו,
אתיו וְׁ ֹלא עָּׁ ָּׁננִׁיְׁ .מצָּׁ ֻאנִׁי הַ ש ְֹׁמ ִׁרים הַ סֹ בְׁ בִׁ ים
אתיהּוְׁ ,ק ָּׁר ִׁ
בִׁ קַ שְׁ ִּׁתיהּו וְׁ ֹלא ְׁמצָּׁ ִׁ
בָּׁ עִׁ ירִׁ ,הכּונִׁי פְׁ צָּׁ עּונִׁי ,נָּׁשְׁ אּו אֶׁ ת ְׁר ִׁד ִׁידי מֵ עָּׁ לַי ,שֹמְׁ ֵרי הַ חֹ מוֹתִׁ .ה ְׁשבַ עְׁ ּתִׁ י
אֶׁ תְׁ כֶׁם בְׁ נוֹת יְׁרּושָּׁ לָּׁםִׁ ִׁ ,אם ִּׁת ְׁמצְׁ אּו אֶׁ ת דו ִֹׁדי מַ ה ּתַ גִׁ ידּו ל ֹו ,שֶׁ ח ֹולַת
ַאהֲבָּׁ ה ָאנִׁי .מַ ה דוֹדֵ ְך ִׁמדוֹד ,הַ יָּׁפָּׁ ה בַ נָּׁשִׁ ים; מַ ה דוֹדֵ ְך ִׁמדוֹד ,שֶׁ ָּׁככָּׁה
הִׁ ְׁשבַ עְׁ ּתָּׁ נּו .דו ִֹׁדי צַ ח וְׁ ָאדוֹם ,דָּׁ גּול מֵ ְׁרבָּׁ בָּׁ ה .רֹ אש ֹו כֶׁתֶׁ ם פָּׁ זְׁ ,קוֻצוֹתָּׁ יו
ּתַ לְׁ ּתַ לִׁ ים ְׁשחוֹרוֹת כָּׁעו ֵֹרב .עֵ ינָּׁיו כְׁ י ֹונִׁים עַ ל אֲפִׁ יקֵ י מָּׁ יִׁם ,רֹ חֲצוֹת בֶׁ חָּׁ לָּׁב,
י ְֹׁשבוֹת עַ ל ִׁמלֵאת .לְׁ חָּׁ יָּׁו ַכעֲרּוגַת הַ בֹשֶׁ ם ִׁמגְׁ ְׁדלוֹת מֶׁ ְׁרקָּׁ ִׁחיםִׁ ,שפְׁ תוֹתָּׁ יו
שוֹשַ נִׁים נֹ ְׁטפוֹת מוֹר עֹ בֵ ר .י ָָּּׁׁדיו גְׁ לִׁ ילֵי זָּׁהָּׁ ב ְׁמ ֻמלָּׁאִׁ ים בַ ּתַ ְׁר ִׁשיש ,מֵ עָּׁ יו
ַאדנֵי פָּׁ ז,
עֶׁ שֶׁ ת שֵ ן ְׁמ ֻעלֶׁפֶׁ ת סַ פִׁ ִׁירים .שוֹקָּׁ יו עַ מּודֵ י שֵ ש מְׁ יֻסָּׁ ִׁדים עַ ל ְׁ
מַ ְׁראֵ הּו כַלְׁ בָּׁ נוֹן בָּׁ חּור ָּׁכא ֲָּׁרזִׁ יםִׁ .חכ ֹו מַ ְׁמּתַ ִׁקים וְׁ כֻל ֹו מַ חֲמַ ִׁדים ,זֶׁה דו ִֹׁדי
וְׁ זֶׁה ֵרעִׁ י בְׁ נוֹת יְׁרּושָּׁ לָּׁםִׁ .

ֲחלָּׁאִׁ ים מַ עֲשֵ ה יְׁדֵ י אֳמָּׁ ן .שָּׁ ְׁררֵ ְך אַ גַן הַ סַ הַ רַ ,אל י ְֶׁׁחסַ ר הַ מָּׁ זֶׁג ,בִׁ ְׁטנְֵך
ע ֲֵרמַ ת ִׁח ִׁטים סּוגָּׁה בַ ש ֹושַ נִׁים .שְׁ נֵי שָּׁ ַדיְִׁך כִׁ ְׁשנֵי עֳפָּׁ ִׁרים ּתָּׁ אֳמֵ י צְׁ בִׁ יָּׁה.
צַ ָּּׁוארֵ ְך כְׁ ִׁמגְׁ דַ ל הַ שֵ ן ,עֵ י ַניְִׁך בְׁ ֵרכוֹת בְׁ חֶׁ ְׁשבוֹן עַ ל שַ עַ ר בַ ת ַרבִׁ ים ,אַ פֵ ְך
כְׁ ִׁמגְׁ דַ ל הַ לְׁ בָּׁ נוֹן צוֹפֶׁ ה פְׁ נֵי דַ מָּׁ שֶׁ קֹ .ראשֵ ְך עָּׁ ַליְִׁך ַככ ְַׁרמֶׁ ל וְׁ דַ לַת ֹראשֵ ְך
ַָּׁארגָּׁמָּׁ ן ,מֶׁ לְֶׁך ָאסּור בָּׁ ְׁרהָּׁ ִׁטים .מַ ה יָּׁפִׁ ית ּומַ ה נָּׁעַ מְׁ ְּׁת ַאהֲבָּׁ ה בַ ּתַ עֲנּוגִׁ ים.
כ ְׁ
ֹזאת קוֹמָּׁ תֵ ְך ָּׁד ְׁמתָּׁ ה לְׁ תָּׁ מָּׁ ר וְׁ שָּׁ דַ ִׁיְך לְׁ אַ ְׁש ֹכלוֹתָ .אמַ ְׁר ִּׁתי אֶׁ ֱעלֶׁה בְׁ תָּׁ מָּׁ ר,
פּוחים.
אֹ ֲחזָּׁה בְׁ סַ נְׁסִׁ ָּׁניו ,וְׁ יִׁהְׁ יּו נָּׁא שָּׁ ַדיְִׁך כְׁ אֶׁ שְׁ כְׁ לוֹת הַ גֶׁפֶׁ ן וְׁ רֵ יחַ אַ פֵ ְך כַּתַ ִׁ
וְׁ חִׁ כְֵך כְׁ יֵין הַ טוֹב ה ֹולְֵך לְׁ דו ִֹׁדי לְׁ מֵ ישָּׁ ִׁרים דוֹבֵ ב ִׁשפְׁ תֵ י ְׁישֵ נִׁיםֲ .אנִׁי לְׁ דו ִֹׁדי
וְׁ עָּׁ לַי ְּׁתשּוקָּׁ ת ֹו .לְׁ כָּׁה ד ֹו ִׁדי נֵצֵ א הַ שָּׁ דֶׁ ה נָּׁלִׁ ינָּׁה בַ כְׁ פָּׁ ִׁרים .נַשְׁ כִׁ ימָּׁ ה
לַכְׁ רָּׁ ִׁמים ,נ ְִׁׁראֶׁ ה ִׁאם ָּׁפ ְׁרחָּׁ ה הַ גֶׁפֶׁ ן פִׁ ּתַ ח הַ סְׁ מָּׁ דַ ר הֵ נֵצּו הָּׁ ִׁרמ ֹונִׁים ,שָּׁ ם אֶׁ ּתֵ ן
אֶׁ ת דוֹדַ י לְָּׁך .הַ דּודָּׁ ִׁאים נ ְָּׁׁתנּו רֵ יחַ וְׁ עַ ל פְׁ תָּׁ חֵ ינּו כָּׁל ְׁמג ִָּׁׁדיםֲ ,ח ָּׁדשִׁ ים גַם
יְׁשָּׁ נִׁים דו ִֹׁדי צָּׁ פַ נ ְִּׁׁתי לְָּׁך.

פרק ו

פרק ח

ָאנָּׁה הָּׁ לְַך ד ֹו ֵדְך ,הַ יָּׁפָּׁ ה בַ נָּׁשִׁ יםָ ,אנָּׁה פָּׁ נָּׁה ד ֹו ֵדְך ּונְׁבַ ְׁקשֶׁ נּו עִׁ מָּׁ ְך .דו ִֹׁדי יָּׁרַ ד
לְׁ גַנ ֹוַ ,לעֲרּוגוֹת הַ ֹבשֶׁ ם ,לִׁ ְׁרעוֹת בַ ַגנִׁים וְׁ לִׁ לְׁ קֹ ט שוֹשַ נִׁיםֲ .אנִׁי לְׁ ד ֹו ִׁדי וְׁ דו ִֹׁדי
לִׁ י ,הָּׁ רוֹעֶׁ ה בַ שוֹשַ נִׁים .יָּׁפָּׁ ה אַ ּתְׁ ַרעְׁ י ִָּׁׁתי כְׁ תִׁ ְׁרצָּׁ ה ,נָּׁאוָּׁ ה כִׁ ירּושָּׁ ָּׁליִׁםֲ ,איֻמָּׁ ה
ַכ ִׁנ ְׁדגָּׁלוֹת .הָּׁ סֵ בִׁ י עֵ י ַניְִׁך ִׁמ ֶׁנגְׁ ִׁדי ,שֶׁ הֵ ם ִׁה ְׁרהִׁ י ֻבנִׁי ,שַ עְׁ ֵרְך כְׁ עֵ דֶׁ ר הָּׁ עִׁ זִׁ ים,
שֶׁ גָּׁלְׁ שּו ִׁמן הַ גִׁ לְׁ עָּׁ דִׁ .ש ַניְִׁך כְׁ עֵ דֶׁ ר הָּׁ ְׁרחֵ לִׁ ים ,שֶׁ עָּׁ לּו ִׁמן הָּׁ ַר ְׁחצָּׁ ה ,שֶׁ ֻכלָּׁם
מַ ְׁתאִׁ ימוֹת וְׁ שַ ֻכלָּׁה אֵ ין בָּׁ הֶׁ ם .כְׁ פֶׁ לַח הָּׁ ִׁרמוֹן ַרקָּׁ תֵ ְךִׁ ,מבַ עַ ד לְׁ צַ מָּׁ תֵ ְך.
ִׁששִׁ ים הֵ מָּׁ ה ְׁמלָּׁכוֹת ּושְׁ מֹ נִׁים פִׁ ילַגְׁ שִׁ ים וַ ֲעלָּׁמוֹת אֵ ין ִׁמסְׁ פָּׁרַ .אחַ ת ִׁהיא
י ֹונ ִָּׁׁתי תַ מָּׁ תִׁ יַ ,אחַ ת הִׁ יא לְׁ ִׁאמָּׁ ּה ,בָּׁ רָּׁ ה ִׁהיא לְׁ י ֹול ְַׁדּתָּׁ ּהָּׁ ,ראּוהָּׁ בָּׁ נוֹת
ַו ְׁיאַ שְׁ רּוהָּׁ  ,מְׁ לָּׁכוֹת ּופִׁ ילַגְׁ ִׁשים ַויְׁהַ לְׁ לּוהָּׁ  .מִׁ י ֹזאת הַ ִׁנ ְׁשקָּׁ פָּׁ ה כְׁ מ ֹו שָּׁ חַ ר,
יָּׁפָּׁ ה כַלְׁ בָּׁ נָּׁה ,בָּׁ ָּׁרה כַחַ מָּׁ הֲ ,איֻמָּׁ ה ַכנ ְִׁׁדגָּׁלוֹת .אֶׁ ל גִׁ נַת אֱג ֹוז י ַָּׁר ְׁד ִּׁתי ,לִׁ ְׁראוֹת
בְׁ ִׁאבֵ י הַ נָּׁחַ ל ,לִׁ ְׁראוֹת הֲפָּׁ ְׁרחָּׁ ה הַ גֶׁפֶׁ ן הֵ נֵצּו הָּׁ ִׁרמֹ נִׁיםֹ .לא י ַָּׁדעְׁ ּתִׁ י נַפְׁ שִׁ י
שָּׁ מַ ְׁתנִׁי מַ ְׁרכְׁ בוֹת עַ מִׁ י נ ִָּׁׁדיב.

מִׁ י יִּׁתֶׁ נְָׁך כְׁ ָאח לִׁ י י ֹונֵק ְׁשדֵ י ִׁאמִׁ י ,אֶׁ ְׁמצָּׁ אֲָך בַ חּוץ אֶׁ שָּׁ ְׁקָך גַם ֹלא ָּׁי ֻבזּו לִׁ י.
אֶׁ נְׁהָּׁ גְׁ ָך אֲבִׁ י ֲאָך אֶׁ ל בֵ ית ִׁאמִׁ י ְּׁתל ְַׁמ ֵדנִׁי ,אַ ְׁש ְׁקָך מִׁ ַייִׁן הָּׁ ֶׁרקַ ח מֵ עֲסִׁ יס ִׁרמֹ נִׁי.
אשי וִׁ ימִׁ ינ ֹו ְּׁתחַ בְׁ קֵ נִׁי .הִׁ ְׁשבַ עְׁ ּתִׁ י אֶׁ תְׁ כֶׁם בְׁ נוֹת יְׁרּושָּׁ ָּׁליִׁם,
ְׁשמֹ אל ֹו ּתַ חַ ת ֹר ִׁ
מַ ה ּתָּׁ עִׁ ירּו ּומַ ה ְּׁתעו ְֹׁררּו אֶׁ ת הָּׁ ַאהֲבָּׁ ה עַ ד שֶׁ ּתְׁ ְׁחפָּׁ ץ .מִׁ י זֹאת עֹ לָּׁה ִׁמן
הַ ִׁמ ְׁדבָּׁ ר ִׁמתְׁ ַרפֶׁקֶׁ ת עַ ל דו ָֹּׁדּהּ ,תַ חַ ת הַ ּתַ פּוחַ עו ַֹר ְׁרּתִׁ יָך ,שָּׁ מָּׁ ה ִׁחבְׁ לָּׁתְׁ ָך
אִׁ מֶׁ ָך ,שָּׁ מָּׁ ה ִׁחבְׁ לָּׁה ְׁיל ָָּּׁׁדתְׁ ָך .שִׁ ימֵ נִׁי כַח ֹו תָּׁ ם עַ ל לִׁ בֶׁ ָך כַחוֹתָּׁ ם עַ ל זְׁ רוֹעֶׁ ָך,
כִׁ י עַ זָּׁה כַמָּׁ וֶׁת ַאהֲבָּׁ ה ,קָּׁ שָּׁ ה כִׁ ְׁשאוֹל ִׁקנְָׁאהְׁ ,רשָּׁ פֶׁ יהָּׁ ִׁר ְׁשפֵ י אֵ ש
שַ לְׁ הֶׁ בֶׁ ְׁתיָּּׁה .מַ יִׁם ַרבִׁ ים ֹלא יּוכְׁ לּו לְׁ כַבוֹת אֶׁ ת הָּׁ ַאהֲבָּׁ ה ּונְׁהָּׁ רוֹת ֹלא
י ְִׁׁש ְׁטפּוהָּׁ  ,אִׁ ם יִּׁתֵ ן ִׁאיש אֶׁ ת כָּׁל ה ֹון בֵ י ת ֹו בָּׁ ַאהֲבָּׁ ה ב ֹוז יָּׁבּוזּו ל ֹוָ .אחוֹת
לָּׁנּו ְׁקטַ נָּׁה וְׁ שָּׁ דַ יִׁם אֵ ין לָּּׁה ,מַ ה ַנעֲשֶׁ ה ַלאֲח ֹותֵ נּו בַ יוֹם שֶׁ יְׁ דֻ בַ ר בָּׁ ּה .אִׁ ם
חוֹמָּׁ ה ִׁהיא נִׁבְׁ נֶׁה עָּׁ לֶׁיהָּׁ טִׁ ירַ ת כָּׁסֶׁ ף וְׁ אִׁ ם ֶׁדלֶׁת ִׁהיא נָּׁצּור עָּׁ לֶׁיהָּׁ לּוחַ ָארֶׁ ז.
ֲאנִׁי חוֹמָּׁ ה וְׁ שָּׁ דַ י כ ִַׁמגְׁ דָּׁ לוֹתָ ,אז הָּׁ יִׁיתִׁ י בְׁ עֵ ינָּׁיו כְׁ מוֹצְׁ אֵ ת שָּׁ לוֹם .כֶׁרֶׁ ם הָּׁ יָּׁה
לִׁ שְׁ ֹלמֹ ה בְׁ בַ עַ ל הָּׁ מוֹן ,נָּׁתַ ן אֶׁ ת הַ כֶׁרֶׁ ם לַנֹ טְׁ ִׁרים ִׁאיש יָּׁבִׁ א בְׁ פִׁ ְׁרי ֹו אֶׁ לֶׁף
כָּׁסֶׁ ף .כ ְַׁרמִׁ י שֶׁ לִׁ י לְׁ פָּׁ נָּׁי ,הָּׁ אֶׁ לֶׁף לְׁ ָך שְׁ ֹלמֹ ה ּומָּׁ אתַ יִׁם לְׁ נֹ ְׁט ִׁרים אֶׁ ת פִׁ ְׁרי ֹו.
הַ י ֹושֶׁ בֶׁ ת בַ ַגנִׁים ,חֲבֵ ִׁרים מַ ְׁקשִׁ יבִׁ ים לְׁ ק ֹולְֵך הַ שְׁ ִׁמיעִׁ נִׁי .בְׁ רַ ח דו ִֹׁדי ְּׁודמֵ ה
לְׁ ָך לִׁ צְׁ בִׁ י א ֹו לְׁ עֹ פֶׁ ר הָּׁ אַ יָּׁלִׁ ים עַ ל הָּׁ רֵ י בְׁ שָּׁ ִׁמים.

פרק ז
שּובִׁ י שּובִׁ י הַ שּולַמִׁ ית ,שּובִׁ י שּובִׁ י וְׁ ֶׁנ ֱחזֶׁה בָּׁ ְך ,מַ ה ּתֶׁ ֱחזּו בַ שּול ִַׁמית,
כִׁ ְׁמחֹ לַת הַ מַ ֲח ָּׁניִׁם .מַ ה יָּׁפּו פְׁ עָּׁ מַ יְִׁך בַ נְׁעָּׁ לִׁ ים בַ ת נ ִָּׁׁדיב ,חַ מּוקֵ י י ְֵׁר ַכ ִׁיְך כְׁ מ ֹו

תפילה שאומרים לאחר אמירת שיר השירים:
ִׁרבוֹן כָּׁל הָּׁ ע ֹולָּׁמִׁ ים י ְִׁׁהי ָּׁרצ ֹון ִׁמלְׁ פָּׁ נֶׁיָך ְׁי ָּׁי אֱֹלהַ י וֵ אֹלהֵ י ֲא בוֹתַ י שֶׁ בִׁ זְׁ כּות שִׁ יר הַ ִׁש ִׁירים אֲשֶׁ ר קָּׁ ִׁריתִׁ י וְׁ לָּׁמַ ְׁדּתִׁ י שֶׁ הּוא קֹ ֶׁדש קָּׁ ָּׁדשִׁ ים בִׁ זְׁ כּות פְׁ סּוקָּׁ יו ּובִׁ זְׁ כּות
ּתֵ בוֹתָּׁ יו ּובִׁ זְׁ כּות אוֹתִׁ יוֹתָּׁ יו ּובִׁ זְׁ כּות נְׁקֻ דוֹתָּׁ יו ּובִׁ זְׁ כּות ְׁטעָּׁ מָּׁ יו ּובִׁ זְׁ כּות ְׁשמוֹתָּׁ יו וְׁ צֵ רּופָּׁ יו ְּׁורמָּׁ זָּׁיו וְׁ ס ֹוד ֹו תָּׁ יו הַ ְׁקדוֹשִׁ ים וְׁ הַ טְׁ הו ִֹׁרים הַ נוֹרָּׁ ִׁאים הַ יוֹצְׁ ִׁאים מִׁ מֶׁ נּו
שֶׁ ְּׁתהֵ א שָּׁ עָּׁ ה זּו ְׁשעַ ת ַרחֲמִׁ ים ְׁשעַ ת הַ ְׁקשָּׁ בָּׁ ה ְׁשעַ ת הַ ֲא ָּׁזנָּׁה וְׁ נ ְִׁׁק ָּׁראֲָך וְׁ תַ ֲענֵנּו נַעְׁ ּתִׁ יר לְׁ ָך וְׁ הֵ עָּׁ תֶׁ ר לָּׁנ ּו שֶׁ יִׁ הְׁ יֶׁה ע ֹולֶׁה לְׁ פָּׁ נֶׁיָך ְׁק ִׁריַאת וְׁ לִׁ מּוד ִׁשיר הַ ִׁש ִׁירים כְׁ ִׁאלּו
הִׁ שַ גְׁ נּו כָּׁל הַ סוֹדוֹת הַ נִׁפְׁ לָּׁאוֹת וְׁ הַ נו ָֹּׁראוֹת אֲשֶׁ ר הֵ ם חֲתּומִׁ ים ב ֹו בְׁ כָּׁל ּתְׁ נָָּׁאיו וְׁ ִׁנזְׁ כֶׁה לְׁ מָּׁ קוֹם שֶׁ הָּׁ ר ּוחוֹת וְׁ הַ ְׁנשָּׁ מוֹת ֶׁנחֱצָּׁ בוֹת ִׁמשָּׁ ם ּוכְׁ אִׁ לּו עָּׁ ִׁשינּו כָּׁל מַ ה
שֶׁ מּוטָּׁ ל עָּׁ לֵינּו לְׁ הַ שִׁ יג בֵ ין בְׁ גִׁ לְׁ גּול זֶׁה בֵ ין בְׁ גִׁ לְׁ גּול ַאחֵ ר וְׁ לִׁ הְׁ יוֹת ִׁמן הָּׁ עוֹלִׁ ים וְׁ הַ זוֹכִׁ ים לָּׁע ֹולָּׁם הַ בָּׁ א עִׁ ם שְׁ ָאר צַ ִׁד ִׁיקים וַ חֲסִׁ ִׁידי ם ּומַ לֵא כָּׁל ִׁמשְׁ ֲאלוֹת לִׁ בֵ נּו
לְׁ טוֹבָּׁ ה וְׁ ִׁתהְׁ יֶׁה עִׁ ם לְׁ בָּׁ בֵ נּו וְׁ ִׁאמְׁ ֵרי פִׁ ינּו בְׁ עֵ ת מַ ְׁח ְׁשבוֹתֵ ינּו וְׁ עִׁ ם י ֵָּׁדינּו בְׁ עֵ ת מַ עְׁ בָּׁ דֵ ינּו וְׁ תִׁ ְׁשלַח בְׁ ָּׁרכָּׁה וְׁ הַ צְׁ לָּׁחָּׁ ה בְׁ כָּׁל מַ עֲשֵ ה יָּׁדֵ ינּו ּומֵ עָּׁ פָּׁ ר ְּׁת ִׁקימֵ נּו
ּומֵ אַ ְׁשפוֹת ַדלּותֵ נּו ְּׁתר ֹו ְׁממֵ נּו וְׁ תָּׁ שִׁ יב שְׁ כִׁ ינ ְָּׁׁתָך לְׁ עִׁ יר קָּׁ ְׁדשֶׁ ָך בִׁ ְׁמהֵ רָּׁ ה בְׁ יָּׁמֵ ינּו ָאמֵ ן.
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