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 Song of Songs  -  שיר השירים

 פרק א

יִרים ירׁשִ  א ִ לֹמֹה, ַהׁשּ ר ִלׁשְ יהוּ  ב  .ֲאׁשֶ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ י, ִיׁשּ טֹוִבים ּדֶֹדיָך -ּכִ
ִין ָמֶניָך טֹוִבים ג  .ִמּיָ ֶמךָ , ְלֵריַח ׁשְ ֶמן ּתּוַרק ׁשְ ן-ַעל; ׁשֶ  ד  .ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ , ּכֵ

ֵכִני ֶלְך ֲחָדָריו; רּוָצהַאֲחֶריָך נָּ , ָמׁשְ ךְ  ,ֱהִביַאִני ַהּמֶ ְמָחה ּבָ יָרה --ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַנְזּכִ
ִין ִרים, דֶֹדיָך ִמּיַ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ה .ֲאֵהבּוךָ  ֵמיׁשָ ם, ׁשְ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ָאֳהֵלי ; ּבְ ּכְ

לֹמֹה, ֵקָדר יִריעֹות ׁשְ ַחְרחֶֹרת-ַאל ו  .ּכִ ֲאִני ׁשְ ְראּוִני ׁשֶ ָזַפְתִניׁשֶ , ּתִ ְ ֶמׁש  ׁשּ ָ ; ַהׁשּ
י ִנֲחרוּ  ֵני ִאּמִ ֻמִני נֵֹטָרה, ִבי-ּבְ ָרִמים-ֶאת ׂשָ י--ַהּכְ ּלִ ְרִמי ׁשֶ י, ּכַ  ז  .לֹא ָנָטְרּתִ

י יָדה ּלִ י, ַהּגִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ֳהָרִים ֵאיָכה, ֵאיָכה ִתְרֶעה, ׁשֶ ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ָמה ; ּתַ ּלָ ׁשַ
עְֹטָיה ים, לֹא ֵתְדִעי ָלךְ -ִאם ח  .ֶריךָ ֲחבֵ  ַעל ֶעְדֵרי, ֶאְהֶיה ּכְ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ -ְצִאי; ַהּיָ

ִעְקֵבי ַהּצֹאן ָלךְ  ִדּיַֹתִיךְ -ּוְרִעי ֶאת, ּבְ נֹות, ַעל, ּגְ ּכְ     .ָהרִֹעים ִמׁשְ
ִרְכֵבי ַפְרעֹה ט יִתיְך ַרְעָיִתי, ְלֻסָסִתי ּבְ ּמִ ּתִֹרים י  .ּדִ אֵרְך , ָנאוּו ְלָחַיִיְך ּבַ ַצּוָ

ֲחרּוִזי ה יא  .םּבַ ךְ -ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ֶסף, ּלָ ֶלךְ -ַעד יב  .ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ ַהּמֶ , ׁשֶ
ְמִסּבוֹ  י, ּבִ ַדי ָיִלין, ְצרֹור ַהּמֹר ּדֹוִדי ִלי יג  .ָנַתן ֵריחוֹ , ִנְרּדִ ין ׁשָ ּכֹל  יד  .ּבֵ ֶאׁשְ

ִדי, ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִלי ַכְרֵמי ֵעין ּגֶ ְך ָיָפה ַרְעיָ  טו   .ּבְ ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך , ִתיִהּנָ ִהּנָ
ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים טז  .יֹוִנים נּו ַרֲעָנָנה-ַאף, ִהּנְ ינּו ֲאָרִזים יז  .ַעְרׂשֵ ּתֵ , קֹרֹות ּבָ

רֹוִתים) ַרִהיֵטנוּ (רחיטנו   .ּבְ

 פרק ב

רֹון א ָ ֶלת ַהׁשּ ת ָהֲעָמִקים, ֲאִני ֲחַבּצֶ ּנַ ין ַהחוֹ  ב  .ׁשֹוׁשַ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ן ַרְעָיִתי , ִחיםּכְ ּכֵ
נֹות ין ַהּבָ ֲעֵצי ַהּיַַער ג  .ּבֵ ַתּפּוַח ּבַ ִנים, ּכְ ין ַהּבָ ן ּדֹוִדי ּבֵ י ; ּכֵ ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ ּבְ

י ְבּתִ י, ְוָיׁשַ ִין-ֱהִביַאִני ֶאל ד  .ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ית ַהּיָ  ה  .ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ּבֵ
כּוִני יׁשֹות, ַסּמְ ֲאׁשִ דּוִני--ּבָ ּפּוִחים, ַרּפְ ּתַ י  :ּבַ מֹאלֹו  ו  .ָאִני, חֹוַלת ַאֲהָבה-ּכִ ׂשְ

י ַחת ְלרֹאׁשִ ֵקִני, ּתַ ַחּבְ ם ז  .ִויִמינֹו ּתְ ַלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ְצָבאֹות, ִהׁשְ , ּבִ
ֶדה ,אוֹ  ָ ַאְילֹות ַהׂשּ ִעירּו ְוִאם-ִאם  :ּבְ עֹוְררּו ֶאת-ּתָ ַעד  ,ָהַאֲהָבה-ּתְ

ץ ְחּפָ ּתֶ ה, קֹול ּדֹוִדי ח   .ׁשֶ א-ִהּנֵ ג; ֶזה ּבָ ץ--ֶהָהִרים-ַעל, ְמַדּלֵ -ַעל, ְמַקּפֵ
ָבעֹות ִלים, ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי ט  .ַהּגְ ה; אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ ַאַחר , עֹוֵמד ֶזה-ִהּנֵ

ְתֵלנוּ  יַח ִמן--ּכָ ּגִ ים-ִמן ֵמִציץ, ַהַחּלֹנֹות-ַמׁשְ ְוָאַמר , יָעָנה דֹוִד  י  .ַהֲחַרּכִ
י יא  .ָלךְ -ּוְלִכי, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי  :ִלי ָתו-ּכִ ה ַהּסְ ם; ָעָבר, ִהּנֵ ׁשֶ ָחַלף , ַהּגֶ
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ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ יב  .ָהַלְך לוֹ  ּצָ יעַ , ַהּנִ ִמיר ִהּגִ ַמע , ְוקֹול ַהּתֹור; ֵעת ַהּזָ ִנׁשְ
ַאְרֵצנוּ  יהָ  יג  .ּבְ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריחַ וְ , ַהּתְ ) ָלךְ (קּוִמי לכי ; ַהּגְ

ַלע יד   .ָלךְ -ּוְלִכי, ַרְעָיִתי ָיָפִתי ַחְגֵוי ַהּסֶ ְדֵרָגה, יֹוָנִתי ּבְ ֵסֶתר ַהּמַ ַהְרִאיִני  ,ּבְ
ִמיִעִני ֶאת, ַמְרַאִיךְ -ֶאת י  :קֹוֵלךְ -ַהׁשְ  טו   .ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה, ָעֵרב קֹוֵלךְ -ּכִ

ָעִלים, ָלנוּ -ֶאֱחזוּ  ים--ׁשֻ ָעִלים ְקַטּנִ ָרִמים, ׁשֻ ִלים ּכְ  טז  .ְסָמַדר, ּוְכָרֵמינוּ ; ְמַחּבְ
ים, ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לוֹ  ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ פּוַח ַהּיֹום יז  .ָהרֶֹעה ּבַ ּיָ ָלִלים, ַעד ׁשֶ סֹב   :ְוָנסּו ַהּצְ

ֵמה ִלים, ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי-ּדְ  .ֶתרָהֵרי בָ -ַעל--אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ

 פרק ג

ִבי-ַעל א ּכָ ילֹות, ִמׁשְ ּלֵ י, ּבַ ּתִ ׁשְ ּקַ י, ּבִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יו; ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ְולֹא , ּבִ
א ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ב  .ְמָצאִתיו ָוִקים, ָאקּוָמה ּנָ ְ ׁשּ ה--ּוָבְרחֹבֹות ּבַ ֵאת , ֲאַבְקׁשָ

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יו; ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ְֹמִרים, ָצאּוִניְמ  ג  .ְמָצאִתיו ְולֹא, ּבִ , ַהּסְֹבִבים, ַהׁשּ
ִעיר י  :ּבָ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ְמַעט ד  .ְרִאיֶתם, ֵאת ׁשֶ י ֵמֶהם, ּכִ ָעַבְרּתִ ַעד , ׁשֶ

ָצאִתי ּמָ ָאֲהָבה, ׁשֶ י ֵאת ׁשֶ יו; ַנְפׁשִ ּנוּ , ֲאַחְזּתִ ֲהֵביאִתיו ֶאל-ַעד--ְולֹא ַאְרּפֶ -ׁשֶ
ית י ּבֵ םִהׁשְ  ה  .ֶחֶדר הֹוָרִתי-ְוֶאל, ִאּמִ ַלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ְצָבאֹות, ּבַ , ּבִ

ֶדה ,אוֹ  ָ ַאְילֹות ַהׂשּ ִעירּו ְוִאם-ִאם  :ּבְ עֹוְררּו ֶאת-ּתָ ַעד  ,ָהַאֲהָבה-ּתְ
ץ ְחּפָ ּתֶ ר-עָֹלה ִמן, ִמי זֹאת ו   .ׁשֶ ְדּבָ ִתיְמרֹות, ַהּמִ ן, ּכְ ֶרת מֹר   :ָעׁשָ ְמֻקּטֶ
לֹמֹה, ִהּנֵה ז  .לִמּכֹל ַאְבַקת רֹוכֵ , ּוְלבֹוָנה ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ּבִֹרים--ִמּטָ ים ּגִ ִ ׁשּ , ׁשִ

ּבֵֹרי  :ָסִביב ָלהּ  ָרֵאל, ִמּגִ ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ח  .ִיׂשְ ּלָ ֵדי ִמְלָחָמה, ּכֻ ִאיׁש ; ְמֻלּמְ
ילֹות, ְיֵרכוֹ -ַחְרּבֹו ַעל ּלֵ ַחד ּבַ ְריֹון ט   .ִמּפַ לֹמֹה, ַאּפִ ֶלְך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ --ָעׂשָ

ָבנֹוןהַ , ֵמֲעֵצי ה ֶכֶסף, ַעּמּוָדיו י  .ּלְ ָמן, ְרִפיָדתֹו ָזָהב, ָעׂשָ בֹו ַאְרּגָ ּתֹוכֹו ; ֶמְרּכָ
ם, ָרצּוף ַאֲהָבה ָלִ נֹות ְירּוׁשָ נֹות ִצּיֹון יא  .ִמּבְ ֶלךְ , ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ּמֶ לֹמֹה ּבַ --ׁשְ

ֲעָטָרה ָרה, ּבָ ִעּטְ תוֹ -ׁשֶ יֹום ֲחֻתּנָ ְמַחת ִלּבוֹ  ,ּוְביֹום ,ּלֹו ִאּמֹו ּבְ  .ׂשִ

 פרק ד

ְך ָיָפה ַרְעָיִתי א ְך ָיָפה, ִהּנָ ֵתךְ  ,ֵעיַנִיְך יֹוִנים--ִהּנָ ַעד ְלַצּמָ ֵעֶדר ; ִמּבַ ְעֵרְך ּכְ ׂשַ
ים ְלׁשּו ֵמַהר, ָהִעּזִ ּגָ ְלָעד ׁשֶ צּובֹות ב  .ּגִ ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ ָעלּו ִמן, ׁשִ -ׁשֶ

ם  :ָהַרְחָצה ּלָ ּכֻ ָלהְוׁשַ , ַמְתִאימֹות, ׁשֶ ֶהם, ּכֻ ְפתֹוַתִיךְ  ג  .ֵאין ּבָ ִני ׂשִ ָ חּוט ַהׁשּ , ּכְ
ֵרְך ָנאֶוה ֵתךְ ; ּוִמְדּבָ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ֵתךְ , ּכְ ַעד ְלַצּמָ ִויד  ד  .ִמּבַ ל ּדָ ִמְגּדַ ּכְ

אֵרךְ  ּיֹות, ַצּוָ נּוי ְלַתְלּפִ לּוי ָעָליו; ּבָ ֵגן ּתָ ּבִֹרים, ֶאֶלף ַהּמָ ְלֵטי ַהּגִ ֵני ׁשְ  ה  .ּכֹל ׁשִ
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ֵני ֳעָפִרים ׁשְ ַדִיְך ּכִ אֹוֵמי ְצִבּיָה, ׁשָ ים, ָהרֹוִעים, ּתְ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ פּוַח ַהּיֹום ו  .ּבַ ּיָ , ַעד ׁשֶ
ָלִלים בֹוָנה-ְוֶאל, ַהר ַהּמֹור-ֵאֶלְך ִלי ֶאל--ְוָנסּו ַהּצְ ְבַעת ַהּלְ ְך ָיָפה  ז  .ּגִ ּלָ ּכֻ

ךְ , ַרְעָיִתי בָ  ח   .ּומּום ֵאין ּבָ י ִמּלְ הִאּתִ ּלָ בֹוִאי, נֹון ּכַ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ׁשּוִרי  ;ִאּתִ ּתָ
ִניר ְוֶחְרמֹון, ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה עֹנֹות, ֵמרֹאׁש ׂשְ  ט  .ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים, ֲאָריֹות ִמּמְ

ִני ְבּתִ ה, ִלּבַ ִני באחד ; ֲאחִֹתי ַכּלָ ְבּתִ ַאַחת(ִלּבַ ַאַחד ֲעָנק , ֵמֵעיַנִיךְ ) ּבְ ּבְ
רָֹנִיךְ  ּוְ פּו דַֹדִיךְ -המַ  י  .ִמּצַ ה, ּיָ ִין-ַמה; ֲאחִֹתי ַכּלָ ָמַנִיְך , ּטֹבּו דַֹדִיְך ִמּיַ ְוֵריַח ׁשְ

ל ִמים-ִמּכָ ׂשָ ְפתֹוַתִיךְ  יא  .ּבְ ּטְֹפָנה ׂשִ ה, נֶֹפת ּתִ ּלָ ַחת ְלׁשֹוֵנךְ ; ּכַ ַבׁש ְוָחָלב ּתַ , ּדְ
ֵריַח ְלָבנֹון ְלמַֹתִיְך ּכְ ן ָנעּול יב   .ְוֵריַח ׂשַ הֲאחִֹתי כַ , ּגַ ל ָנעּול; ּלָ ַמְעָין , ּגַ

ס ִרּמֹוִנים יג  .ָחתּום ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ ִרי ְמָגִדים, ׁשְ ָפִרים  :ִעם ּפְ  יד  .ְנָרִדים-ִעם, ּכְ
מֹון, ֵנְרּדְ ְוַכְרּכֹם ל, ִעם, ָקֶנה ְוִקּנָ ל, ִעם, ַוֲאָהלֹות, מֹר; ֲעֵצי ְלבֹוָנה-ּכָ -ּכָ

ִמים י ְבׂשָ ים טו  .ָראׁשֵ ּנִ ים ,ַמְעַין ּגַ ֵאר ַמִים ַחּיִ עּוִרי  טז  .ְלָבנֹון-ִמן, ְונְֹזִלים; ּבְ
ָמיו, ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן לּו ְבׂשָ י ִיּזְ ִרי ְמָגָדיו, ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנוֹ ; ָהִפיִחי ַגּנִ  .ְויֹאַכל ּפְ

 פרק ה

י א אִתי ְלַגּנִ ה, ּבָ ִמי-ִעם ָאִריִתי מֹוִרי--ֲאחִֹתי ַכּלָ ׂשָ י ַיְעִרי ִעם, ּבְ -ָאַכְלּתִ
ִתיִתי ֵייִני י ׁשָ ְבׁשִ ְכרּו ּדֹוִדים, ִאְכלּו ֵרִעים; ֲחָלִבי-ִעם ּדִ תּו ְוׁשִ ֲאִני  ב   .ׁשְ

ָנה י ֵער, ְיׁשֵ ְתִחי, קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק; ְוִלּבִ ִתי ִלי-ּפִ --ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ
י ִנְמָלא ּרֹאׁשִ י ג  .י ָלְיָלהְקֻוּצֹוַתי ְרִסיסֵ  ,ָטל-ׁשֶ ְטּתִ ׁשַ י-ֶאת, ּפָ ְנּתִ ּתָ , ֵאיָכָכה--ּכֻ

ה ּנָ ׁשֶ י ֶאת; ֶאְלּבָ ֵפם, ַרְגַלי-ָרַחְצּתִ ַלח ָידֹו ִמן, ּדֹוִדי ד  .ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ , ַהחֹר-ׁשָ
י ֲאִני ה  .ָהמּו ָעָליו, ּוֵמַעי עַֹתי מֹור, מֹור-ְוָיַדי ָנְטפוּ ; ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי, ַקְמּתִ  ְוֶאְצּבְ
ְנעּול, ַעל, עֵֹבר ּפֹות ַהּמַ י ֲאִני ְלדֹוִדי ו  .ּכַ ַתְחּתִ י; ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר, ּפָ  ,ַנְפׁשִ

רוֹ  יהּו ְולֹא ְמָצאִתיהוּ --ָיְצָאה ְבַדּבְ ּתִ ׁשְ ּקַ ְמָצֻאִני  ז  .ָעָנִני ְקָראִתיו ְולֹא, ּבִ
ִעיר ְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ּבָ אוּ ; ִהּכּוִני ְפָצעּוִני, ַהׁשּ ׁשְֹמֵרי , ְרִדיִדי ֵמָעַלי-ֶאת ָנׂשְ

י ֶאְתֶכם ח  .ַהחֹמֹות ְעּתִ ּבַ ם, ִהׁשְ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ְמְצאוּ -ִאם  :ּבְ --ּדֹוִדי-ֶאת, ּתִ
ידּו לוֹ -ַמה ּגִ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני, ּתַ ָפה , ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד-ַמה ט  .ׁשֶ ַהּיָ

ים ׁשִ ּנָ עְ , ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד-ַמה  :ּבַ ּבַ ָכה ִהׁשְ ּכָ נוּ ׁשֶ גּול , ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום י  .ּתָ ּדָ
ז, רֹאׁשוֹ  יא  .ֵמְרָבָבה ֶתם ּפָ ים, ְקֻוּצֹוָתיו; ּכֶ ּלִ ְלּתַ חֹרֹות, ּתַ עֹוֵרב, ׁשְ , ֵעיָניו יב  .ּכָ

יֹוִנים ַעל ָחָלב, רֲֹחצֹות; ֲאִפיֵקי ָמִים-ּכְ בֹות--ּבֶ את-ַעל, יֹׁשְ ְלָחָיו  יג  .ִמּלֵ
ם ֲערּוַגת ַהּבֹׂשֶ לֹות ֶמְרָקִחיםִמגְ , ּכַ ְפתֹוָתיו; ּדְ ים, ׂשִ ּנִ מֹור , נְֹטפֹות--ׁשֹוׁשַ

ִליֵלי ָזָהב יד  .עֵֹבר יׁש , ָיָדיו ּגְ ְרׁשִ ּתַ ִאים ּבַ ן; ְמֻמּלָ ת ׁשֵ ֶפת , ֵמָעיו ֶעׁשֶ ְמֻעּלֶ
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יִרים ׁש  טו  .ַסּפִ ִדים ַעל, ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵ ָבנֹון, ַמְרֵאהוּ ; ָפז-ַאְדֵני-ְמֻיּסָ ּלְ --ּכַ
ֲאָרִזים, חּורבָּ  ים, ִחּכוֹ  טז  .ּכָ ים, ְוֻכּלוֹ , ַמְמַתּקִ נֹות , ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי; ַמֲחַמּדִ ּבְ

ם ָלִ  .ְירּוׁשָ

 פרק ו

ים, ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדךְ  א ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָנה דֹוֵדךְ ; ַהּיָ ךְ , ָאָנה ּפָ ּנּו ִעּמָ ּדֹוִדי  ב  .ּוְנַבְקׁשֶ
םַלֲעֻרגֹות ַהּבֹ , ָיַרד ְלַגּנוֹ  ים, ִלְרעֹות--ׂשֶ ּנִ ּגַ ים, ְוִלְלקֹט, ּבַ ּנִ ֲאִני ְלדֹוִדי  ג  .ׁשֹוׁשַ
ים, ְודֹוִדי ִלי ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ִתְרָצה ד   .ָהרֶֹעה ּבַ ם, ָיָפה ַאּתְ ַרְעָיִתי ּכְ ָלִ ירּוׁשָ ; ָנאָוה ּכִ

ה לֹות, ֲאֻיּמָ ְדּגָ ּנִ י ה  .ּכַ ְגּדִ י ֵעיַנִיְך ִמּנֶ ֵהם ִהְרִהיֻבִני, ָהֵסּבִ ֵעֶדר ; ׁשֶ ְעֵרְך ּכְ ׂשַ
ים ְלׁשּו ִמן, ָהִעּזִ ּגָ ְלָעד-ׁשֶ ֵעֶדר ָהְרֵחִלים ו  .ַהּגִ ִיְך ּכְ ּנַ ָעלּו ִמן, ׁשִ -ׁשֶ

ם  :ָהַרְחָצה ּלָ ּכֻ ָלה, ַמְתִאימֹות, ׁשֶ ּכֻ ֶהם, ְוׁשַ ֵתךְ  ז  .ֵאין ּבָ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ , ּכְ
ֵתךְ  ַעד ְלַצּמָ ה ְמָלכֹות ח  .ִמּבַ ים ֵהּמָ ִ ׁשּ יםוּ , ׁשִ יַלְגׁשִ מִֹנים ּפִ ֵאין , ַוֲעָלמֹות; ׁשְ

ר ִתי, ַאַחת ִהיא ט  .ִמְסּפָ הּ --יֹוָנִתי ַתּמָ ָרה, ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ הּ  ּבָ ; ִהיא ְליֹוַלְדּתָ
רּוהָ  ְ ים ַוְיַהְללּוהָ  ְמָלכֹות, ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאׁשּ ָקָפה-ִמי י   .ּוִפיַלְגׁשִ ׁשְ , זֹאת ַהּנִ

מוֹ  ַחר-ּכְ ָבָנהָיפָ   :ׁשָ ה, ה ַכּלְ ַחּמָ ָרה ּכַ ה--ּבָ לֹות, ֲאֻיּמָ ְדּגָ ּנִ ת -ֶאל יא   .ּכַ ּנַ ּגִ
י ַחל, ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ י ַהּנָ ִאּבֵ ֶפן; ִלְראֹות ּבְ  יב  .ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים, ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶ
י ַמְתִני--לֹא ָיַדְעּתִ י ׂשָ י ָנִדיב, ַנְפׁשִ בֹות ַעּמִ  .ַמְרּכְ

 פרק ז

יתׁשּובִ  א ּוַלּמִ ךְ -ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה, י ׁשּוִבי ַהׁשּ ֱחזוּ -ַמה; ּבָ ית, ּתֶ ּוַלּמִ ׁשּ , ּבַ
ְמחַֹלת ֲחָנִים, ּכִ ָעִלים-ַמה ב  .ַהּמַ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ ת, ּיָ --ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיךְ ; ָנִדיב-ּבַ

מֹו ֲחָלִאים ן, ּכְ ה ְיֵדי ָאּמָ הַ  ג  .ַמֲעׂשֵ ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגַ ֶזג-ַאל, רׁשָ ְטֵנְך ; ֶיְחַסר ַהּמָ ּבִ
ים ים, ֲעֵרַמת ִחּטִ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ֵני ֳעָפִרים ד  .סּוָגה ּבַ ׁשְ ַדִיְך ּכִ ֵני ׁשָ ֳאֵמי ְצִבּיָה, ׁשְ  ה  .ּתָ

אֵרךְ  ן, ַצּוָ ֵ ל ַהׁשּ ִמְגּדַ ֵרכֹות; ּכְ ּבֹון ֵעיַנִיְך ּבְ ֶחׁשְ ת-ַעל, ּבְ ַער ּבַ ים-ׁשַ ְך --ַרּבִ ַאּפֵ
ל ַהלְּ  ִמְגּדַ ק ,ָבנֹוןּכְ ׂשֶ ֵני ַדּמָ ְרֶמל ו  .צֹוֶפה ּפְ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ ְך , רֹאׁשֵ ת רֹאׁשֵ ְוַדּלַ

ָמן ַאְרּגָ ְרָהִטים, ֶמֶלךְ   :ּכָ ִפית-ַמה ז  .ָאסּור ּבָ ַעְמּתְ -ּוַמה, ּיָ , ַאֲהָבה--ּנָ
ֲענּוִגים ּתַ ְמָתה ְלָתָמר ח  .ּבַ ּכֹלֹות, זֹאת קֹוָמֵתְך ּדָ ַדִיְך ְלַאׁשְ י  ט  .ְוׁשָ ָאַמְרּתִ

יו, ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ַסְנִסּנָ ֶפן-ְוִיְהיוּ  ;אֲֹחָזה ּבְ לֹות ַהּגֶ ּכְ ֶאׁשְ ַדִיְך ּכְ ךְ , ָנא ׁשָ  ְוֵריַח ַאּפֵ
ּפּוִחים ּתַ ךְ  י  .ּכַ ִרים, ְוִחּכֵ ֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ְפֵתי , ּדֹוֵבב; ּכְ ׂשִ

ִנים ֶדה יב   .ׁשּוָקתוֹ ְוָעַלי ּתְ , ֲאִני ְלדֹוִדי יא  .ְיׁשֵ ָ ָנִליָנה , ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהׂשּ
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ָפִרים ּכְ יָמה יג  .ּבַ ּכִ ָרִמים, ַנׁשְ ֶפן-ִנְרֶאה ִאם--ַלּכְ ְרָחה ַהּגֶ ָמַדר ּפָ ח ַהּסְ ּתַ , ּפִ
ן ֶאת; ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ם ֶאּתֵ -ְוַעל, ֵריחַ -ַהּדּוָדִאים ָנְתנוּ  יד  .ָלךְ , ּדַֹדי-ׁשָ

ָתֵחינּו כָּ  ים--ְמָגִדים-לּפְ ם, ֲחָדׁשִ ִנים-ּגַ י ָלךְ , ּדֹוִדי; ְיׁשָ  .ָצַפְנּתִ

 פרק ח

ָאח ִלי א ְנָך ּכְ י, ִמי ִיּתֶ ֵדי ִאּמִ ְקךָ ; יֹוֵנק ׁשְ ָ ם לֹא, ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאׁשּ ָיֻבזּו -ּגַ
י-ֲאִביֲאָך ֶאל, ֶאְנָהְגךָ  ב  .ִלי ית ִאּמִ ֵדִני--ּבֵ ַלּמְ ִין ָהֶרַק ; ּתְ ְקָך ִמּיַ ֵמֲעִסיס , חַאׁשְ

י ג  .ִרּמִֹני ַחת רֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ֵקִני, ׂשְ ַחּבְ י ֶאְתֶכם ד  .ִויִמינֹו ּתְ ְעּתִ ּבַ נֹות , ִהׁשְ ּבְ
ם ָלִ ִעירּו ּוַמה-ַמה  :ְירּוׁשָ עְֹררּו ֶאת-ּתָ ץ, ָהַאֲהָבה-ּתְ ְחּפָ ּתֶ , ִמי זֹאת ה   .ַעד ׁשֶ
ר-עָֹלה ִמן ְדּבָ ֶקת, ַהּמִ ּפּוחַ ּתַ  ;ּדֹוָדהּ -ַעל, ִמְתַרּפֶ יךָ , ַחת ַהּתַ ה --עֹוַרְרּתִ ּמָ ׁשָ

ךָ  ַלְתָך ִאּמֶ ה, ִחּבְ ּמָ ָלה ְיָלַדְתךָ  ׁשָ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ו  .ִחּבְ ךָ -ׂשִ חֹוָתם, ִלּבֶ  ּכַ
י--ְזרֹוֶעךָ -ַעל ֶות ַאֲהָבה-ּכִ ה ַכּמָ אֹול ִקְנָאה, ַעּזָ ה ִכׁשְ ֶפיהָ   :ָקׁשָ י--ְרׁשָ ּפֵ , ִרׁשְ

ְלֶהֶבְתָיה ים ז  .ֵאׁש ׁשַ לֹא , ּוְנָהרֹות ,ָהַאֲהָבה-לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת, ַמִים ַרּבִ
ְטפּוהָ  ן ִאיׁש ֶאת-ִאם; ִיׁשְ ל-ִיּתֵ יתוֹ -ּכָ ַאֲהָבה ,הֹון ּבֵ  ח   .ָיבּוזּו לוֹ , ּבֹוז--ּבָ

ַדִים ֵאין ָלהּ , ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ה ַלֲאחֵֹתנוּ -ַמה; ְוׁשָ ֲעׂשֶ ר, ּנַ ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶ  ט  .הּ בָּ -ּבַ
ֶסף, חֹוָמה ִהיא-ִאם ֶלת ִהיא-ְוִאם; ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ּכָ ָנצּור ָעֶליָה לּוַח , ּדֶ
לֹות, ֲאִני חֹוָמה י  .ָאֶרז ְגּדָ ּמִ ַדי ּכַ לֹום, ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו; ְוׁשָ מֹוְצֵאת ׁשָ     .ּכְ
ַבַעל ָהמֹון יא לֹמֹה ּבְ ֶרם ָהָיה ִלׁשְ ֶרם-ָנַתן ֶאת, ּכֶ ִאיׁש ָיִבא   :ַלּנְֹטִרים ַהּכֶ

ִפְריוֹ  ֶסף, ּבְ י יב  .ֶאֶלף ּכָ ּלִ ְרִמי ׁשֶ לֹמֹה; ְלָפָני, ּכַ ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים , ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ
ְריוֹ -ֶאת ים יג  .ּפִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ יִבים ְלקֹוֵלךְ , ַהּיֹוׁשֶ ִמיִעִני--ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ  יד  .ַהׁשְ

ַרח ּדֹוִדי ִליםְלָך לִ -ּוְדֵמה, ּבְ ִמים, ַעל--ְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ  .ָהֵרי ְבׂשָ
ים ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ יִבים ְלקֹוֵלךְ , ַהּיֹוׁשֶ ִמיִעִני--ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ  .ַהׁשְ
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