שיר השירים CANTICUM
ֵ֥ 1 1שיר ַהשירים א ֶ ֵ֥שר לשֹל ָֽמה׃
2י ָּשקני מנשי ָ֣קות פיהו ָֽכי־טו ֵ֥בים ד ֶדיך מ ָּ ָֽיַֽין׃
תורק ש ֶ ִ֑מך ַעל־כן ע ָּל ֵ֥מות אה ָֽבוך׃
3לר ַיח ש ָּמ ֶנָ֣יך טובים ֶש ֶמן ַ ָ֣
יאני ַה ֶמ ֶלְך ח ָּד ָּריו נָּ ג ָּילה ונׂשמ ָּחה ָּבְך
וצה ֱהב ַ
ָּ 4משכני ַאח ֶ ָ֣ריך נָּ ִ֑ר ָּ
ישרים אה ָֽבוך׃
נַ זכ ָּירה ד ֶדיך מיַ ין מ ָּ

ס

ֹלמה׃
רוש ָּלִ֑ם כ ָּא ֳהלָ֣י ק ָּדר כיריעות ש ָֽ
5שחו ָּרה אני ָֽונָּ אוָּ ה בנות י ָּ
ַ 6אל־תראוני ֶשא ָ֣ני ש ַחרח ֶרת ֶש ֱשזָּ ַפתני ַה ָּ ִ֑ש ֶמש בני א ָ֣מי ָֽנחרו־בי
־הכ ָּרמים ַכר ֵ֥מי ֶשלי ֵ֥לא נָּ ָּ ָֽטרתי׃
ָּׂשמני נט ָּ ָ֣רה ֶאת ַ
ַ 7ה ָ֣גי ָּדה לי ֶש ָּאה ָּבה נַ פשי אי ָּ ָ֣כה תר ֶעה אי ָּכה ַתר ָ֣ביץ ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ִ֑רים ַש ָּל ָּמה
ֶ ָֽאהיֶ ה כ ָ֣עטיָּ ה ַעל ֶעד ֵ֥רי חב ֶ ָֽריך׃
8אם־לא תדעי ָּלְך ַהיָּ ָּפה ַבנָּ ִ֑שים ָֽצאי־ ִ֞ ָּלְך בעק ָ֣בי ַהצאן ורעי
ֶאת־גדי ַתיְך ַעל משכנֵ֥ ות ָּהר ָֽעים׃

ס

יָּתי׃
9לס ָּסתי ברכבָ֣י ַפרעה דמיתיְך ַרע ָֽ
רוזים׃
11נָּ אוו ל ָּחיַ יְך ַבתרים ַצוָּ ארְך ַבח ָֽ
11תורי זָּ ָּהב נַ ע ֶׂשה־ ָּלְך עם נק ֵ֥דות ַה ָּ ָֽכ ֶסף׃
ַ 12עד־ ֶש ַה ֶמ ֶלְך במסבו נרדי נָּ ַ ֵ֥תן רי ָֽחו׃
13צרור ַהמר׀ דודי לי ֵ֥בין ָּש ַדי יָּ ָֽלין׃
ֶ 14אשכל ַהכ ֶפר׀ דודי לי ב ַכרמי ֵ֥עין ֶגַָֽֽדי׃
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15ה ָּנְַֽך יָּ ָּפה ַרעיָּ תי ה ָּנְֵַֽ֥ך יָּ ָּפה עי ַנֵַֽ֥יְך יו ָֽנים׃
16הנך יָּ ֶפה דודי ַ ָ֣אף נָּ עים ַאף־ ַערׂשנו ַרענָּ ָּ ָֽנה׃
רותים׃
17קרות ָּבתינו א ָּרזים ַרחיטנו ב ָֽ
וש ַנת ָּהע ָּמ ָָֽקים׃
1 2אני ח ַב ֶצ ֶָ֣לת ַה ָּשרון ָֽש ַ
2כ ָֽשו ַשנָּ ה ָ֣בין ַהחוחים ֵ֥כן ַרעיָּ תי ֵ֥בין ַה ָּבנָֽ ות׃
3כ ַתפו ַח ַבעצָ֣י ַהיַ ַער ֵ֥כן דודי בָ֣ין ַה ָּבנִ֑ים בצלו ח ַ ָ֣מדתי ויָּ ַשבתי ופריו
ָּמ ֵ֥תוק לח ָֽכי׃
ֱ 4הבי ַאני ֶאל־בָ֣ית ַהיָּ ין ודגלֵ֥ ו ָּע ַלי ַאה ָּ ָֽבה׃
י־חולת ַאה ָּבה ָּ ָֽאני׃
ַ ֵ֥
פוחים כ
ַ 5סמכוני ָּ ָֽבאשישות ַרפדוני ַב ַת ִ֑
ׂ6שמאלו ַ ָ֣ת ַחת לראשי וימינו ת ַחבָ ָֽקני׃
רוש ַלם בצ ָּבאות או ב ַאילָ֣ ות ַה ָּש ֶ ִ֑דה
7הש ַבעתי ֶאת ֶכם בנות י ָּ
ת־ה ַאה ָּבה ַ ֵ֥עד ֶש ֶתח ָּ ָֽפץ׃
ם־תעירו׀ ָֽואם־ת ָֽעוררו ֶא ָּ
א ָּ

ס

ָ֣ 8קול דודי הנה־ ֶזה ָּ ִ֑בא מ ַדלג ַעל־ ֶ ָ֣ה ָּהרים מ ַקפץ ַעל־ ַהג ָּב ָֽעות׃
ה־זה עומד ַא ַ ָ֣חר ָּכתלנו
דומה דודי לצבי או ל ָ֣ע ֶפר ָּ ָֽה ַאיָּ ִ֑לים הנ ֶ
ֶ 9
ן־הח ַר ָֽכים׃
ן־החלנות מציץ מ ַ ָֽ
ַמשג ַיח מ ַ ָֽ
י־לְך׃
ָּ 11ע ָּ ֵ֥נה דודי ו ָּ ָ֣א ַמר ִ֑לי ֵ֥קומי ָּלְך ַרעיָּ ֵ֥תי יָּ ָּפתי ולכ ָּ ָֽ
ָֽ 11כי־ה ֵ֥נה ַהס ָּתו ָּע ָּ ִ֑בר ַהגֶ ֶשם ָּח ַלף ָּה ַ ֵ֥לְך ָֽלו׃
ַ 12הנ ָּצנים נר ָ֣או ָּב ָּא ֶרץ ֵ֥עת ַהזָּ מיר הג ִַ֑יע ו ֵ֥קול ַהתור נש ַ ֵ֥מע ב ַאר ָֽצנו׃
ַ 13התאנָּ ה ָּ ָֽחנ ָּ ָ֣טה ַפגֶ י ָּה ו ַהג ָּפ ֵ֥נים׀ ס ָּמ ַדר ָּנָ֣תנו ִ֑ר ַיח ֵ֥קומי ָּלכי ַרעיָּ ֵ֥תי
י־לְך׃
יָּ ָּפתי ולכ ָּ ָֽ
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ת־מר ַאיְך ַהשמיעיני
14יונָּ ִ֞תי ב ַחג ָ֣וי ַה ֶס ַלע בס ֶתר ַה ַמדרגָּ ה ַהראיני ֶא ַ
אוָֽה׃
ומר ֵ֥איְך נָּ ֶ
י־קולְך ָּערב ַ
ֵ֥
ֶאת־קולְִ֑ך כ

ס

ָֽ ֶ 15א ֱחזו־ ָּלנו ָֽשו ָּעלים ָֽשו ָּע ֵ֥לים ק ַטנים מ ַחב ָ֣לים כ ָּר ִ֑מים וכ ָּרמינו ס ָּמ ַ ָֽדר׃
16דו ֵ֥די לי וַ א ָ֣ני לו ָּהר ֶעה ַבשו ַש ָֽנים׃
ַ 17עד ֶשיָּ פו ַח ַהיום ו ָּנסו ַהצ ָּל ִ֑לים סב דמה־לך דודי לצבי או ל ֵ֥ע ֶפר
־הרי ָּ ָֽב ֶתר׃
ָּה ַאיָּ לים ַעל ָּ ֵ֥

ס

ַ 1 3על־מש ָּכבי ַבלילות ב ַקשתי ֵ֥את ֶש ָּאה ָּבה נַ פ ִ֑שי ב ַקשתיו ו ֵ֥לא
אתיו׃
מ ָּצ ָֽ
וברחבות א ַבק ָּשה ֵ֥את
ָּ 2אקו ָּמה נָּ א וַ אסוב ָּ ָ֣בה ָּבעיר ַבשוָּ קים ָּ ָ֣
אתיו׃
ֶש ָּאה ָּבה נַ פ ִ֑שי ב ַקשתיו ו ֵ֥לא מ ָּצ ָֽ
3מ ָּצאוני ַה ָ֣שמרים ַהסבבים ָּב ִ֑עיר את ֶש ָּאה ָּ ֵ֥בה נַ פשי ראי ֶ ָֽתם׃
4כמ ַעט ֶש ָּע ַ ָ֣ברתי מ ֶהם ַ ָ֣עד ֶ ָֽש ָּמ ָּצאתי ֵ֥את ֶש ָּאה ָּבה נַ פ ִ֑שי א ַחזתיו ו ָ֣לא
הור ָֽתי׃
ל־ח ֶדר ָּ
ַאר ֶפנו ַעד־ ֶשהביאתיו ֶאל־בָ֣ית אמי ו ֶא ֶ
רוש ַלם בצ ָּבאות או ב ַאילָ֣ ות ַה ָּש ֶ ִ֑דה
5הש ַבעתי ֶאת ֶכם בנות י ָּ
ת־ה ַאה ָּבה ַ ֵ֥עד ֶש ֶתח ָּ ָֽפץ׃
ם־תעירו׀ ָֽואם־ת ָֽעוררו ֶא ָּ
א ָּ

ס

ָ֣ 6מי זאת ע ָּלה מן־ ַהמד ָּבר כ ָֽתימרות ָּע ָּ ִ֑שן מק ֶט ֶרת מור ולבונָּ ה מכל
רוכל׃
ַאב ַ ֵָ֥קת ָֽ
7הנה מ ָּטתו ֶשלשֹלמה ש ֵ֥שים גברים ָּס ָ֣ביב ָּלִּ֑ה מגברי יׂש ָּר ָֽאל׃
8כ ָּלם א ָ֣חזי ֶח ֶרב מלמדי מל ָּח ָּ ִ֑מה איש ַחרבו ַעל־ירכו מ ַפ ַחד ַבלי ָֽלות׃
ס
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ַ 9אפריון ָּע ָּׂשה לו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך שֹלמה מעצי ַהל ָּבנָֽ ון׃
ַ 11עמו ָּדיו ָּ ָ֣ע ָּׂשה ֶכ ֶסף רפי ָּד ָ֣תו זָּ ָּהב ֶמר ָּכבו ַארגָּ ָּ ִ֑מן תוכו ָּר ָ֣צוף ַאה ָּבה
רוש ָּ ָֽלם׃
מבנות י ָּ
ֹלמה ָּבע ָּט ָּרה ֶשעט ָּרה־לו אמו
11צ ֶאינָּ ה׀ וָֽ ר ֶאינָּ ה בנֵ֥ ות ציון ַב ֶ ָ֣מ ֶלְך ש ִ֑
ביָ֣ ום חתנָּ תו וביום ׂשמ ַ ֵ֥חת ל ָֽבו׃

ס

1 4הנָּ ְך יָּ ָּפה ַרעיָּ תי ה ָּ ָ֣נְַֽך יָּ ָּפה עי ַ ָ֣נַֽיְך יונים מ ַב ַעד ל ַצ ָּמ ִ֑תְך ַׂשערְך כ ָ֣ע ֶדר
ָּ ָֽהעזים ֶשגָּ לשו מ ַ ֵ֥הר גל ָּ ָֽעד׃
ן־ה ַרח ָּ ִ֑צה ֶשכ ָּלם ַמתאימות ו ַשכ ָּלה
2שנַ יְך כע ֶָ֣דר ַהקצובות ֶש ָּעלו מ ָּ
ֵ֥אין ָּב ֶ ָֽהם׃
אוִ֑ה כ ֶפ ַלח ָּ ָֽהרמון ַר ָּקתְך מ ַב ַעד
3כחוט ַה ָּשני ׂשפת ַתיְך ומד ָּבריְך נָּ ֶ
ל ַצ ָּמ ָֽתְך׃
4כמג ַדל ָּדויד ַצוָּ ארְך ָּבנוי ל ַתלפיִ֑ ות ֶא ֶלף ַה ָּמגן ָּתלָ֣ וי ָּע ָּליו כל של ֵ֥טי
בורים׃
ַהג ָֽ
שושנָֽים׃
5ש ֵ֥ני ָּש ַדיְך כש ֵ֥ני ֳע ָּפרים תאו ָ֣מי צב ָּ ִ֑יה ָּהרועים ַב ַ
ל־הר ַהמור ו ֶאל־גב ַעת
ַ 6עד ֶשיָּ פ ַוח ַהיום ו ָּנסו ַהצ ָּל ִ֑לים א ֶלְך לי ֶא ַ ָ֣
בונָֽה׃
ַהל ָּ
7כ ָּלְך יָּ ָּפה ַרעיָּ תי ומום ֵ֥אין ָּ ָֽבְך׃

ס

8אתי מל ָּבנון ַכ ָּלה אתי מל ָּבנָ֣ ון ָּת ִ֑בואי ָּת ָ֣שורי׀ מ ָ֣ראש א ָּמנָּ ה מראש
ׂשניר ו ֶחרמון ממענָ֣ ות א ָּריות ָֽמ ַהררי נמ ָֽרים׃
9ל ַבבתני אח ָ֣תי ַכ ָּ ִ֑לה ל ַבבתיני ב ַא ַ ָ֣חד מעינַ יְך ב ַא ַ ֵ֥חד ע ָּנק מ ַצור ָּנַָֽֽיְך׃
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ַ 11מה־יָּ ֵ֥פו ד ַדיְך אח ָ֣תי ַכ ָּלִ֑ה ַמה־טבו ד ַדיְך מיַ ין ו ֵ֥ר ַיח ש ָּמ ַנַֽיְך
מ ָּכל־ב ָּׂש ָֽמים׃
11נ ֶפת ת ֵ֥טפנָּ ה ׂשפתו ַתיְך ַכ ָּ ִ֑לה ד ַבש ו ָּח ָּלב ַ ָ֣ת ַחת לשונְך ו ֵ֥רי ַח
ַׂשלמ ַתיְך כ ֵ֥ר ַיח ל ָּבנָֽ ון׃

ס

ַ 12גֵַֽ֥ן׀ נָּ עול אח ָ֣תי ַכ ָּ ִ֑לה ַ ֵ֥גל נָּ עול ַמע ָּ ֵ֥יַֽן ָּח ָֽתום׃
13ש ָּל ַחיְך ַפרדָ֣ס רמונים עם פ ָ֣רי מגָּ ִ֑דים כ ָּפרים עם־נ ָּר ָֽדים׃
ָ֣ 14נַֽרד׀ ו ַכרכם ָּקנֶ ה וקנָּ מון עם ָּכל־ע ָ֣צי לבו ָּ ִ֑נה ֵ֚מר וַ א ָּהלות עם
ל־רא ֵ֥שי ב ָּׂש ָֽמים׃
ָּכ ָּ
ַ 15מע ַיַָֽ֣ן גַ נים באר ַ ָ֣מים ַחיִ֑ים ונזלים מן־ל ָּבנָֽ ון׃
אכל
16עורי ָּצפון ו ָ֣בואי תי ָּמן ָּה ֵ֥פיחי גַ ני יזלָ֣ ו ב ָּׂש ָּ ִ֑מיו יָּ בא דודי לגַ נו וי ַ
פ ֵ֥רי מגָּ ָּ ָֽדיו׃
ָ֣ ָּ 1 5באתי לגַ ני אח ָ֣תי ַכ ָּלה ָּאריתי מורי עם־ב ָּׂשמי ָּא ַכלתי יַ ערי
דודים׃
עם־דבשי ָּש ֵ֥תיתי ייני עם־ח ָּל ִ֑בי אכלָ֣ ו רעים ש ֵ֥תו ושכרו ָֽ

ס

2א ֵ֥ני יש ָּנה ול ָ֣בי ִ֑ער ָ֣קול׀ דו ָ֣די דופק פתחי־ ִ֞לי אחתי ַרעיָּ תי יונָּ ָ֣תי
צותי ר ֵ֥סיסי ָּ ָֽלי ָּלה׃
א־טל קו ַ
ַת ָּמתי ֶשראשי נמ ָּל ָּ
שנָּ ה ָּר ַ ֵ֥חצתי ֶאת־ ַרג ַלי אי ָּ ֵ֥כ ָּכה
ָּ 3פ ַשטתי ֶאת־כ ָּתנתי אי ָּכ ָּכה ֶאל ָּב ֶ ִ֑
א ַטנ ָֽפם׃
4דודי ָּש ַלח יָּ דו מן־ ַהחר ומ ַעי ָּה ֵ֥מו ָּע ָּ ָֽליו׃
ֵ֥ ַ 5קמ ָֽתי אני לפ ָ֣ת ַח לדו ִ֑די ויָּ ַ ָ֣די ָּ ָֽנטפו־מור ו ֶאצבע ַתי ָ֣מור עבר ַעל ַכ ֵ֥פות
ַה ַמנ ָֽעול׃
1696

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ָּ 6פ ַתח ָֽתי אני לדודי ודודי ָּח ַ ָ֣מק ָּע ָּ ִ֑בר נַ פשי ָּ ָֽיצ ָּ ָ֣אה ב ַדברו ב ַקשתיהו
ו ָ֣לא מ ָּצאתיהו ק ָּראתיו ו ֵ֥לא ָּע ָּנָֽני׃
7מ ָּצאני ַהשמרים ַהסב ֵ֥בים ָּבעיר ה ָ֣כוני פ ָּצ ִ֑עוני נָּ ׂשאו ֶאת־רדידי
ָֽמ ָּע ַלי שמרי ַהח ָֽמות׃
ה־תגָ֣ידו לו
רוש ָּלִ֑ם ָֽאם־תמצאו ֶאת־דודי ַמ ַ
8הש ַ ֵ֥בעתי ֶאת ֶכם בנָ֣ ות י ָּ
חולת ַאה ָּבה ָּ ָֽאני׃
ֶש ַ ֵ֥
ַ 9מה־דו ָ֣דְך מדוד ַהיָּ ָּפה ַבנָּ ִ֑שים ַמה־דו ָ֣דְך מדוד ֶש ָּכ ָּכה הש ַבע ָּ ָֽתנו׃
11דו ֵ֥די ַצח ו ָּאדום ָּדגול מר ָּב ָּ ָֽבה׃
עורב׃
וצותיו ַתל ַתלים שחרות ָּכ ָֽ
11ראשו ֶ ָ֣כ ֶתם ָּ ִ֑פז ק ָּ
12עינָּ יו כיונים ַעל־א ָ֣פיקי ָּ ִ֑מים ָֽרחצות ֶ ָֽב ָּח ָּלב ישבות ַעל־מ ָֽלאת׃
ושנים נטפות
תותיו ָֽש ַ
13ל ָּחיָּ ו ַכערו ַ ָ֣גת ַהב ֶׂשם מגדלות ֶמר ָּק ִ֑חים ׂשפ ָּ
ֵ֥מור ע ָֽבר׃
14יָּ ָּדיו גלילָ֣י זָּ ָּהב ממ ָּלאים ַב ַתר ִ֑שיש מ ָּעיו ֶע ֶָ֣שת שן מע ֶל ֶפת ַספ ָֽירים׃
־פז ַמראהו ַכל ָּבנון ָּבחור
ל־אדני ָּ ִ֑
15שו ָּקיו ַע ָ֣מודי שש מי ָּסדים ַע ַ
ָּכא ָּר ָֽזים׃
16חכו ַ ָֽממ ַתקים וכלו ַמח ַמ ִ֑דים ֶזה דודי ו ֶזָ֣ה רעי בנות ירו ָּש ָּ ָֽלם׃
ֵ֚ ָּ 1 6אנָּ ה ָּה ַ ָ֣לְך דודְך ַהיָּ ָּפה ַבנָּ ִ֑שים ָּ ֵ֚אנָּ ה ָּפ ָּ ָ֣נה דודְך ונ ַבק ֶשנו ע ָּ ָֽמְך׃
ושנָֽים׃
2דודי יָּ ַ ָ֣רד לגַ נו ַלערוגות ַה ִ֑ב ֶׂשם לרעות ַבגַ נים וללקט ָֽש ַ
3אני לדודי ודו ָ֣די לי ָּהר ֶעה ַבשו ַש ָֽנים׃

ס

ירוש ָּלִ֑ם אי ָּמה ַכנדגָּ ָֽלות׃
אוה כ ָּ
4יָּ ָּפה ַאת ַרעיָּ תי כתר ָּצה נָּ ָּ
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ָּ 5הסבי עינַ יְך מנֶ גדי ֶ ֵ֥שהם הרהיבִ֑ני ַׂשערְך כע ֶָ֣דר ָּ ָֽהעזים ֶשגָּ לשו
ן־הגל ָּ ָֽעד׃
מ ַ
ן־ה ַרח ָּ ִ֑צה ֶשכ ָּלם ַמתאימות ו ַשכ ָּלה
6שנַ יְך כ ָ֣ע ֶדר ָּ ָֽהרחלים ֶש ָּעלו מ ָּ
ֵ֥אין ָּב ֶ ָֽהם׃
7כ ֶפ ַלח ָּהרמון ַר ָּקתְך מ ַב ַעד ל ַצ ָּמ ָֽתְך׃
8ש ֵ֥שים ה ָּמה מ ָּלכות ושמנים ָֽפ ַילג ִ֑שים וַ ע ָּלמות ֵ֥אין מס ָּ ָֽפר׃
ַ 9א ַ ֵ֥חת היא יונָּ ָ֣תי ַת ָּמתי ַא ַ ֵ֥חת היא לא ָּמּה ָּב ָּ ֵ֥רה היא ליָֽ ו ַלד ָּ ִ֑תּה ָּראו ָּה
וה׃
וה מ ָּל ֵ֥כות ו ָֽפ ַילגשים ַוַָֽֽי ַהל ָֽל ָּ
ָּבנות ַוַָֽֽי ַאשר ָּ

ס

11מי־ ֵ֥זאת ַהנש ָּק ָּפה כמו־ ָּ ִ֑ש ַחר יָּ ָּ ָ֣פה ַכל ָּבנָּ ה ָּב ָּרה ַ ָֽכ ַח ָּמה אי ָּמה
ַכנדגָּ ָֽלות׃

ס

ֶ 11אל־ג ַנת ֱאגוז יָּ ַרדתי לראות באבָ֣י ַה ָּנ ִַ֑חל לראות ה ָּ ָֽפר ָּ ָ֣חה ַהגֶ ֶפן
הנצו ָּהרמנָֽים׃
ָ֣ 12לא יָּ ַדעתי נַ פ ָ֣שי ָּׂש ַמתני ַמרכבות ַעמי־נָּ ָֽדיב׃
1 7שובי שובי ַה ָ֣שו ַלמית ֵ֥שובי שובי ונֶ ֱחזֶ ה־ ָּ ִ֑בְך ַ ָֽמה־ ֶת ֱחזו ַב ָ֣שו ַלמית
כמח ַלת ַ ָֽה ַמח ָּנַָֽֽים׃
ַ 2מה־יָּ פו פ ָּע ַמיְך ַבנ ָּעלים ַבת־נָּ ִ֑דיב ַחמו ָָ֣קי יר ַכיְך כ ָ֣מו ח ָּלאים ַמעׂשה
י ֵ֥די ָּא ָּ ָֽמן׃
ָּ 3שררְך ַא ַ ָ֣גַֽן ַה ַס ַהר ַאל־יֶ ח ַסר ַה ָּ ִ֑מזֶ ג בטנְך ער ַ ָ֣מת חטים סו ָּגה
שוש ָֽנים׃
ַב ַ
4ש ֵ֥ני ָּש ַדיְך כש ֵ֥ני ֳע ָּפרים ָּת ֳא ֵ֥מי צביָּ ָֽה׃
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ת־רבים ַאפְך
ל־ש ַער ַב ַ
ַ 5צוָּ ארְך כמג ַ ָ֣דל ַה ִ֑שן עינַ יְך בר ָ֣כות ב ֶחשבון ַע ַ
צופה פנֵ֥י ַד ָּ ָֽמ ֶׂשק׃
כמג ַ ָ֣דל ַהל ָּבנון ֶ
6ראשְך ָּע ַליְך ַכ ַכר ֶמל ו ַד ַ ֵ֥לת ראשְך ָּכ ַארגָּ ָּ ִ֑מן ֶמ ֶלְך ָּא ֵ֥סור ָּבר ָּה ָֽטים׃
נוגים׃
ַ 7מה־יָּ פית ו ַמה־נָּ ַעמת ַאה ָּבה ַב ַ ָֽתע ָֽ
8זאת ָֽקו ָּמתְך ָּ ָֽדמ ָּ ָ֣תה ל ָּת ָּמר ו ָּש ַדיְך ל ַאשכ ָֽלות׃
יו־נא ָּש ַדיְך כ ֶאשכלָ֣ ות
ָּ 9א ַמרתי ֶא ֱע ֶ ָ֣לה ב ָּת ָּמר ָֽאח ָּזה ב ַסנס ָּנִ֑יו ויָֽה ָּ
פוחים׃
ַהגֶ ֶפן ו ֵ֥ר ַיח ַאפְך ַכ ַת ָֽ
יש ִ֑רים דובב ׂשפ ֵ֥תי ישנָֽים׃
11וחכְך כ ֵ֥יין ַהטוב הו ֵ֥לְך לדודי למ ָּ
שוק ָֽתו׃
11א ָ֣ני לדודי ו ָּע ַלי ת ָּ

ס

12ל ָּכה דודי נ ָ֣צא ַה ָּש ֶדה נָּ לינָּ ה ַבכ ָּפ ָֽרים׃
13נַ שכי ָּמה ַלכ ָּרמים נר ִֶ֞אה אם ָּ ָֽפר ָּחה ַהגֶ ֶפן פ ַ ָ֣תח ַהס ָּמ ַדר הנצו
ָּהרמונִ֑ים ָּשם ֶא ֵ֥תן ֶאת־ד ַדי ָּ ָֽלְך׃
ָֽ ַ 14הדו ָּד ָ֣אים ָּ ָֽנתנו־רי ַח ו ַעל־פ ָּתחינו ָּכל־מגָּ דים ח ָּדשים גַ ם־י ָּש ִ֑נים דודי
ָּצ ַ ֵ֥פנתי ָּ ָֽלְך׃
1 8מי י ֶתנך כ ָּ ָ֣אח לי יונק ש ָ֣די א ִ֑מי ֶ ָֽאמ ָּצאך ַבחוץ ֶא ָּ ָ֣שקך ַגם
לא־יָּ ֵ֥בוזו ָֽלי׃
ֶ 2אנ ָּ ָֽהגך א ָֽביאך ֶאל־ ֵ֥בית אמי ת ַלמ ִ֑דני ַאשקך מ ַיַָֽ֣ין ָּה ֶר ַקח מעסיס
רמנָֽי׃
ׂ3שמאלו ַ ָ֣ת ַחת ראשי ָֽוימינו ת ַחב ָָֽקני׃
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־תעירו׀ וָֽ ַמה־ת ָֽעררו
רוש ָּלִ֑ם ַמה ָּ
4הש ַ ֵ֥בעתי ֶאת ֶכם בנָ֣ ות י ָּ
ת־ה ַאה ָּבה ַ ֵ֥עד ֶש ֶתח ָּ ָֽפץ׃
ֶא ָּ

ס

ל־דודּה ַת ַחת ַה ַתפ ַוח
ָּ ִ֑
ָ֣ 5מי זאת ע ָּלה מן־ ַהמד ָּבר מת ַר ֶפ ֶקת ַע
ָֽע ַוררתיך ָּ ֵ֚ש ָּמה חב ַלָ֣תך א ֶמך ָּש ָּמה חב ָּ ֵ֥לה י ָּל ַ ָֽדתך׃
ׂ6שימני ַ ָֽכחו ָּתם ַעל־ל ֶבך ַ ָֽכחו ָּתם ַעל־זרו ֶעך ָֽכי־ ַע ָּזה ַכ ָּמוֶ ת ַאה ָּבה
ָּק ָּ ֵ֥שה כשאול קנ ָּ ִ֑אה ר ָּש ֶפי ָּה רשפי אש ַשל ֶ ֵ֥ה ֶבתָּיָֽה׃
ָ֣ ַ 7מים ַרבים לא יָֽ וכלו ל ַכ ָ֣בות ֶאת־ ָּ ָֽה ַאה ָּבה ונ ָּהרות ָ֣לא ישט ִ֑פו ָּה
אם־יתן איש ֶאת־ ָּכל־הון ביתו ָּב ַאה ָּבה בוז ֵ֥יָּבוזו ָֽלו׃

ס

ָּ 8א ֵ֥חות ָּלנו ק ַטנָּ ה ו ָּש ַדים ָ֣אין ָּ ִ֑לּה ַ ָֽמה־נַ ע ֶׂשה ַלאחתנו ַביום
ר־בּה׃
ֶשיד ַב ָּ ָֽ
יה
ם־ד ֶלת היא נָּ ֵ֥צור ָּע ֶל ָּ
9אם־חו ָּ ָ֣מה היא נב ֶ ֵ֥נה ָּע ֶלי ָּה ָ֣טי ַרת ָּכ ִֶ֑סף וא ֶ ָ֣
לֵ֥ ַוח ָּ ָֽא ֶרז׃
11א ָ֣ני חו ָּמה ו ָּש ַדי ַכמג ָּדלִ֑ ות ָּאז ָּה ֵ֥ייתי בעי ָּניו כמוצ ֵ֥את ָּש ָֽלום׃

פ

ָ֣ ֶ 11כ ֶרם ָּה ָּיה לשֹלמה ב ַ ָ֣ב ַעל ָּהמון נָּ ַ ֵ֥תן ֶאת־ ַה ֶכ ֶרם ַלנט ִ֑רים איש יָּ ֵ֥בא
בפריו ֶ ֵ֥א ֶלף ָּ ָֽכ ֶסף׃
ַ 12כר ֵ֥מי ֶשלי ל ָּפ ָּ ִ֑ני ָּה ֶא ֶלף לך שֹלמה ו ָּמא ַתים לנט ֵ֥רים ֶאת־פריָֽ ו׃
יעיני׃
יבים לקולְך ַהשמ ָֽ
ש ֶבת ַבגַ נים חברים ַמקש ֵ֥
ַ 13היו ֶ ָ֣
14ב ַ ָ֣רח׀ דודי וָֽ דמה־לך לצבי ֵ֚או ל ָ֣ע ֶפר ָּ ָֽה ַאיָּ לים ַעל ָּה ֵ֥רי ב ָּׂש ָֽמים׃

1700

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

