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 מגילת שיר השירים
 

 פרק א:
ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁש�מה: א)(  

ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקוֹת ִּפיהּו  (ב)
 ִּכי־טוִֹבים ֹּדֶדי� ִמָּיִין:

ְלֵריַח ְׁשָמֶני� טוִֹבים ֶׁשֶמן  (ג)
 ּתּוַרק ְׁשֶמ� ַעל־ֵּכן ֲעָלמוֹת ֲאֵהבּו�:

ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי� ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני  (ד)
ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב�  ַהֶּמֶל� ֲחָדָריו

ַנְזִּכיָרה ֹדֶדי� ִמַּיִין ֵמיָׁשִרים 
 ֲאֵהבּו�:

ְׁשחוָֹרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּבנוֹת  (ה)
ְירּוָׁשָלם ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעוֹת 

 ְׁש�מה:
ַאל־ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת  (ו)

ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש ְּבֵני ִאִּמי 
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ּו־ִבי ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת־ַהְּכָרִמים ִנֲחר
 ַּכְרִמי ֶׁשִּלי �א ָנָטְרִּתי:

ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֵאיָכה  (ז)
ִתְרֶעה ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים 

ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה ַעל ֶעְדֵרי 
 ֲחֵבֶרי�:

 ִאם־�א ֵתְדִעי ָל� ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים (ח)
ְצִאי־ָל� ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ּוְרִעי 

 ֶאת־ְּגִדֹּיַתִי� ַעל ִמְׁשְּכנוֹת ָהֹרִעים:
ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי ַפְרֹעה ִּדִּמיִתי�  (ט)

 ַרְעָיִתי:
ָנאוּו ְלָחַיִי� ַּבֹּתִרים ַצָּואֵר�  (י)

 ַּבֲחרּוִזים:
ּתוֵֹרי ָזָהב ַנֲעֶׂשה־ָּל� ִעם  (יא)

:ְנֻקּדוֹת ַהָּכֶסף  
ַעד־ֶׁשַהֶּמֶל� ִּבְמִסּבוֹ ִנְרִּדי ָנַתן  (יב)

 ֵריחוֹ:
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ְצרוֹר ַהֹּמר  ּדוִֹדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי  (יג)
 ָיִלין:
ֶאְׁשֹּכל ַהֹּכֶפר  ּדוִֹדי ִלי ְּבַכְרֵמי  (יד)

 ֵעין ֶּגִדי:
ִהָּנ� ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנ� ָיָפה  (טו)

 ֵעיַנִי� יוִֹנים:
ִדי ַאף ָנִעים ִהְּנ� ָיֶפה דוֹ  (טז)

 ַאף־ַעְרֵׂשנּו ַרֲעָנָנה:
ֹקרוֹת ָּבֵּתינּו ֲאָרִזים ַרִחיֵטנּו  (יז)

 [ַרִהיֵטנּו] ְּברוִֹתים:

 פרק ב:
ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרוֹן ׁשוַֹׁשַּנת  (א)

 ָהֲעָמִקים:
ְּכׁשוַֹׁשָּנה ֵּבין ַהחוִֹחים ֵּכן  (ב)

 ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנוֹת:
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ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדוִֹדי ֵּבין ְּכַתּפּוַח  (ג)
ַהָּבִנים ְּבִצּלוֹ ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריוֹ 

 ָמתוֹק ְלִחִּכי:
ֱהִביַאִני ֶאל־ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלוֹ ָעַלי  (ד)

 ַאֲהָבה:
ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשוֹת ַרְּפדּוִני  (ה)

 ַּבַּתּפּוִחים ִּכי־חוַֹלת ַאֲהָבה ָאִני:
ְׂשֹמאלוֹ ַּתַחת ְלֹראִׁשי ִויִמינוֹ  )(ו

 ְּתַחְּבֵקִני:
ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנוֹת ְירּוָׁשַלם  (ז)

ִּבְצָבאוֹת אוֹ ְּבַאְילוֹת ַהָּׂשֶדה 
ִאם־ָּתִעירּו  ְוִאם־ְּתעוְֹררּו 

 ֶאת־ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ:
קוֹל ּדוִֹדי ִהֵּנה־ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג  (ח)

ים ְמַקֵּפץ ַעל־ַהְּגָבעוֹת:ַעל־ֶהָהִר   
ּדוֶֹמה דוִֹדי ִלְצִבי אוֹ ְלֹעֶפר  (ט)

ָהַאָּיִלים ִהֵּנה־ֶזה עוֵֹמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו 
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ַמְׁשִּגיַח ִמן־ַהֲח�נוֹת ֵמִציץ 
 ִמן־ַהֲחַרִּכים:

ָעָנה דוִֹדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָל�  (י)
 ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי־ָל�:

ַהְּסָתו [ַהְּסָתיו] ָעָבר  ִּכי־ִהֵּנה (יא)
 ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל� לוֹ:

ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת  (יב)
ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקוֹל ַהּתוֹר ִנְׁשַמע 

 ְּבַאְרֵצנּו:
ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים  (יג)

ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי ָלְכי [ָל�]  
י ּוְלִכי־ָל�:ַרְעָיִתי ָיָפִת   

יוָֹנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר  (יד)
ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת־ַמְרַאִי� 

ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת־קוֵֹל� ִּכי־קוֵֹל� ָעֵרב 
 ּוַמְרֵאי� ָנאֶוה:
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ֶאֱחזּו־ָלנּו ׁשּוָעִלים ׁשּוָעִלים  (טו)
ְקַטִּנים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים ּוְכָרֵמינּו 

ר:ְסָמדַ   
ּדוִֹדי ִלי ַוֲאִני לוֹ ָהֹרֶעה  (טז)

 ַּבּׁשוַֹׁשִּנים:
ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיוֹם ְוָנסּו ַהְּצָלִלים  (יז)

ֹסב ְּדֵמה־ְל� דוִֹדי ִלְצִבי אוֹ ְלֹעֶפר 
 ָהַאָּיִלים ַעל־ָהֵרי ָבֶתר:

 פרק ג:
ַעל־ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילוֹת ִּבַּקְׁשִּתי  (א)

ִּבַּקְׁשִּתיו ְו�א  ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי
 ְמָצאִתיו:

ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסוְֹבָבה ָבִעיר  (ב)
ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרֹחבוֹת ֲאַבְקָׁשה ֵאת 

ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְו�א 
 ְמָצאִתיו:
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ְמָצאּוִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים  (ג)
 ָּבִעיר ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ְרִאיֶתם:

ַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם ַעד ִּכְמ  (ד)
ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי 

ֲאַחְזִּתיו ְו�א ַאְרֶּפּנּו ַעד־ֶׁשֲהֵביאִתיו 
 ֶאל־ֵּבית ִאִּמי ְוֶאל־ֶחֶדר הוָֹרִתי:

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנוֹת ְירּוָׁשַלם  (ה)
ִּבְצָבאוֹת אוֹ ְּבַאְילוֹת ַהָּׂשֶדה 

ם־ְּתעוְֹררּו ִאם־ָּתִעירּו  ְוִא 
 ֶאת־ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ:

ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר  (ו)
ְּכִתיֲמרוֹת ָעָׁשן ְמֻקֶּטֶרת מוֹר 

 ּוְלבוָֹנה ִמֹּכל ַאְבַקת רוֵֹכל:
ִהֵּנה ִמָּטתוֹ ֶׁשִּלְׁש�ֹמה ִׁשִּׁשים  (ז)

 ִּגֹּבִרים ָסִביב ָלּה ִמִּגֹּבֵרי ִיְׂשָרֵאל:
ֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ֻּכָלם אֲ  (ח)

ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבוֹ ַעל־ְיֵרכוֹ ִמַּפַחד 
 ַּבֵּלילוֹת:
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ַאִּפְריוֹן ָעָׂשה לוֹ ַהֶּמֶל� ְׁש�ֹמה  (ט)
 ֵמֲעֵצי ַהְּלָבנוֹן:

ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדתוֹ ָזָהב  (י)
ֶמְרָּכבוֹ ַאְרָּגָמן ּתוֹכוֹ ָרצּוף ַאֲהָבה 

ָלם:ִמְּבנוֹת ְירּוָׁש   
ְצֶאיָנה  ּוְרֶאיָנה ְּבנוֹת ִצּיוֹן  (יא)

ַּבֶּמֶל� ְׁש�ֹמה ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה־ּלוֹ 
ִאּמוֹ ְּביוֹם ֲחֻתָּנתוֹ ּוְביוֹם ִׂשְמַחת 

 ִלּבוֹ:
 

 פרק ד: 
ִהָּנ� ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנ� ָיָפה  (א)

ֵעיַנִי� יוִֹנים ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת� ַׂשְעֵר� 
ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד: ְּכֵעֶדר  

ִׁשַּנִי� ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובוֹת ֶׁשָעלּו  (ב)
ִמן־ָהַרְחָצה ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימוֹת 

 ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם:
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ְּכחּוט ַהָּׁשִני ִׂשְפֹתַתִי� ּוִמְדָּבֵרי�  (ג)
ָנאֶוה ְּכֶפַלח ָהִרּמוֹן ַרָּקֵת� ִמַּבַעד 

 ְלַצָּמֵת�:
ְּכִמְּגַדל ָּדִויד ַצָּואֵר� ָּבנּוי  (ד)

ְלַתְלִּפּיוֹת ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ֹּכל 
 ִׁשְלֵטי ַהִּגּבוִֹרים:

ְׁשֵני ָׁשַדִי� ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים  (ה)
 ְּתאוֵֹמי ְצִבָּיה ָהרוִֹעים ַּבּׁשוַֹׁשִּנים:

ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיוֹם ְוָנסּו ַהְּצָלִלים  (ו)
� ִלי ֶאל־ַהר ַהּמוֹר ְוֶאל־ִּגְבַעת ֵאּלֶ 

 ַהְּלבוָֹנה:
ֻּכָּל� ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּב�: (ז)  

ִאִּתי ִמְּלָבנוֹן ַּכָּלה ִאִּתי ִמְּלָבנוֹן  (ח)
ָּתבוִֹאי ָּתׁשּוִרי  ֵמֹראׁש ֲאָמָנה 

ֵמֹראׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמוֹן ִמְּמֹענוֹת 
 ֲאָריוֹת ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים:
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ִלַּבְבִּתִני ֲאֹחִתי ַכָּלה ִלַּבְבִּתיִני  (ט)
ְּבַאַחד [ְּבַאַחת] ֵמֵעיַנִי� ְּבַאַחד ֲעָנק 

 ִמַּצְּוֹרָנִי�:
ַמה־ָּיפּו ֹדַדִי� ֲאֹחִתי ַכָּלה  (י)

ַמה־ֹּטבּו ֹדַדִי� ִמַּיִין ְוֵריַח ְׁשָמַנִי� 
 ִמָּכל־ְּבָׂשִמים:

� ַּכָּלה ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִׂשְפתוַֹתיִ  (יא)
ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשוֵֹנ� ְוֵריַח 

 ַׂשְלֹמַתִי� ְּכֵריַח ְלָבנוֹן:
ַּגן  ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול  (יב)

 ַמְעָין ָחתּום:
ְׁשָלַחִי� ַּפְרֵּדס ִרּמוִֹנים ִעם ְּפִרי  (יג)

 ְמָגִדים ְּכָפִרים ִעם־ְנָרִדים:
ֶנה ְוִקָּנמוֹן ִעם ֵנְרְּד  ְוַכְרֹּכם ָק  (יד)

ָּכל־ֲעֵצי ְלבוָֹנה ֹמר ַוֲאָהלוֹת ִעם 
 ָּכל־ָראֵׁשי ְבָׂשִמים:

ַמְעַין ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים  (טו)
 ְוֹנְזִלים ִמן־ְלָבנוֹן:
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עּוִרי ָצפוֹן ּובוִֹאי ֵתיָמן ָהִפיִחי  (טז)
ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו ָיֹבא דוִֹדי ְלַגּנוֹ 

 ְוֹיאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו:

 פרק ה:
ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ָכָּלה ָאִריִתי  (א)

מוִֹרי ִעם־ְּבָׂשִמי ָאַכְלִּתי ַיְעִרי 
ִעם־ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם־ֲחָלִבי 

לּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדוִֹדים:ִאכְ   
ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער קוֹל  ּדוִֹדי  (ב)

דוֵֹפק ִּפְתִחי־ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יוָֹנִתי 
ַתָּמִתי ֶׁשֹּראִׁשי ִנְמָלא־ָטל ְקֻּוּצוַֹתי 

 ְרִסיֵסי ָלְיָלה:
ָּפַׁשְטִּתי ֶאת־ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה  (ג)

ַחְצִּתי ֶאת־ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ָר 
 ֲאַטְּנֵפם:

ּדוִֹדי ָׁשַלח ָידוֹ ִמן־ַהֹחר ּוֵמַעי  (ד)
 ָהמּו ָעָליו:
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ַקְמִּתי ֲאִני ִלְפֹּתַח ְלדוִֹדי ְוָיַדי  (ה)
ָנְטפּו־מוֹר ְוֶאְצְּבֹעַתי מוֹר ֹעֵבר ַעל 

 ַּכּפוֹת ַהַּמְנעּול:
 ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדוִֹדי ְודוִֹדי ָחַמק (ו)

ָעָבר ַנְפִׁשי ָיְצָאה ְבַדְּברוֹ ִּבַּקְׁשִּתיהּו 
 ְו�א ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְו�א ָעָנִני:

ְמָצֻאִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים  (ז)
ָּבִעיר ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו 

 ֶאת־ְרִדיִדי ֵמָעַלי ֹׁשְמֵרי ַהֹחמוֹת: 
ָלם ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנוֹת ְירּוָׁש  (ח)

ִאם־ִּתְמְצאּו ֶאת־ּדוִֹדי ַמה־ַּתִּגידּו לוֹ 
 ֶׁשחוַֹלת ַאֲהָבה ָאִני: 

ַמה־ּדוֵֹד� ִמּדוֹד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים  (ט)
 ַמה־ּדוֵֹד� ִמּדוֹד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו: 

 ּדוִֹדי ַצח ְוָאדוֹם ָּדגּול ֵמְרָבָבה:  (י)
ֹראׁשוֹ ֶּכֶתם ָּפז ְקּוּצוָֹתיו  (יא)

 ְלַּתִלים ְׁשֹחרוֹת ָּכעוֵֹרב: ַּת 
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ֵעיָניו ְּכיוִֹנים ַעל־ֲאִפיֵקי ָמִים  (יב)
 רֲחצוֹת ֶבָחָלב ֹיְׁשבוֹת ַעל־ִמֵּלאת: 

ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם ִמְגְּדלוֹת  (יג)
ֶמְרָקִחים ִׂשְפתוָֹתיו ׁשוַֹׁשִּנים 

 ֹנְטפוֹת מוֹר ֹעֵבר: 
ִאים ָיָדיו ְּגִליֵלי ָזָהב ְמֻמּלָ  (יד)

ַּבַּתְרִׁשיׁש ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת 
 ַסִּפיִרים: 

ׁשוָֹקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמֻיָּסִדים  (טו)
ַעל־ַאְדֵני־ָפז ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנוֹן ָּבחּור 

 ָּכֲאָרִזים: 
ִחּכוֹ ַמְמַתִּקים ְוֻכּלוֹ ַמֲחַמִּדים  (טז)

 ֶזה דוִֹדי ְוֶזה ֵרִעי ְּבנוֹת ְירּוָׁשָלם:

 פרק ו:
ָאָנה ָהַל� ּדוֵֹד� ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים  (א)

 ָאָנה ָּפָנה דוֵֹד� ּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ�: 
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ּדוִֹדי ָיַרד ְלַגּנוֹ ַלֲערּוגוֹת ַהֹּבֶׂשם  (ב)
 ִלְרעוֹת ַּבַּגִּנים ְוִלְלֹקט ׁשוַֹׁשִּנים: 

ֲאִני ְלדוִֹדי ְודוִֹדי ִלי ָהֹרֶעה  (ג)
      ַּבּׁשוַֹׁשִּנים:  

ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה ָנאָוה  (ד)
 ִּכירּוָׁשָלם ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלוֹת: 

ָהֵסִּבי ֵעיַנִי� ִמֶּנְגִּדי ֶׁשֵהם  (ה)
ִהְרִהיֻבִני ַׂשְעֵר� ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים 

 ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן־ַהִּגְלָעד: 
ִׁשַּנִי� ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶׁשָעלּו  (ו)

ְחָצה ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימוֹת ִמן־ָהַר 
 ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם: 

ְּכֶפַלח ָהִרּמוֹן ַרָּקֵת� ִמַּבַעד  (ז)
 ְלַצָּמֵת�: 

ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְּמָלכוֹת ּוְׁשֹמִנים  (ח)
 ִּפיַלְגִׁשים ַוֲעָלמוֹת ֵאין ִמְסָּפר: 

ַאַחת ִהיא יוָֹנִתי ַתָּמִתי ַאַחת  (ט)
ִהיא ְליוַֹלְדָּתּה  ִהיא ְלִאָּמּה ָּבָרה
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ָראּוָה ָבנוֹת ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכוֹת 
 ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה:       

ִמי־ֹזאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמוֹ־ָׁשַחר  (י)
ָיָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ַּכַחָּמה ֲאֻיָּמה 

 ַּכִּנְדָּגלוֹת:       
ֶאל־ִּגַּנת ֱאגוֹז ָיַרְדִּתי ִלְראוֹת  (יא)
י ַהָּנַחל ִלְראוֹת ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן ְּבִאּבֵ 

 ֵהֵנצּו ָהִרֹּמִנים: 
) �א ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני  (יב

 ַמְרְּכבוֹת ַעִּמי־ָנִדיב:
 

 פרק ז:
ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי  (א)

ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה־ָּב� ַמה־ֶּתֱחזּו 
 ם: ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמֹחַלת ַהַּמֲחָניִ 

ַמה־ָּיפּו ְפָעַמִי� ַּבְּנָעִלים  (ב)
ַּבת־ָנִדיב ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִי� ְּכמוֹ ֲחָלִאים 

 ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן: 
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ָׁשְרֵר� ַאַּגן ַהַּסַהר ַאל־ֶיְחַסר  (ג)
ַהָּמֶזג ִּבְטֵנ� ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה 

 ַּבּׁשוַֹׁשִּנים: 
ים ָּתֳאֵמי ְׁשֵני ָׁשַדִי� ִּכְׁשֵני ֳעָפִר  (ד)

 ְצִבָּיה: 
ַצָּואֵר� ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן ֵעיַנִי�  (ה)

ְּבֵרכוֹת ְּבֶחְׁשּבוֹן ַעל־ַׁשַער ַּבת־ַרִּבים 
ַאֵּפ� ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנוֹן צוֶֹפה ְּפֵני 

 ַדָּמֶׂשק: 
ֹראֵׁש� ָעַלִי� ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת  (ו)

ֹראֵׁש� ָּכַאְרָּגָמן ֶמֶל� ָאסּור 
 ְרָהִטים: ּבָ 

ַמה־ָּיִפית ּוַמה־ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה  (ז)
 ַּבַּתֲענּוִגים: 

ֹזאת קוָֹמֵת� ָּדְמָתה ְלָתָמר  (ח)
 ְוָׁשַדִי� ְלַאְׁשֹּכלוֹת: 
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ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר אֲחָזה  (ט)
ְּבַסְנִסָּניו ְוִיְהיּו־ָנא ָׁשַדִי� ְּכֶאְׁשְּכלוֹת 

 ַּתּפּוִחים: ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ� ּכַ 
ְוִחֵּכ� ְּכֵיין ַהּטוֹב הוֵֹל� ְלדוִֹדי  (י)

 ְלֵמיָׁשִרים ּדוֵֹבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים: 
 ֲאִני ְלדוִֹדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתוֹ:        (יא)
ְלָכה דוִֹדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה  (יב)

 ַּבְּכָפִרים: 
ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם  (יג)

ְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ּפָ 
 ָהִרּמוִֹנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת־ֹּדַדי ָל�: 

ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו־ֵריַח  (יד)
ְוַעל־ְּפָתֵחינּו ָּכל־ְמָגִדים ֲחָדִׁשים 

 ַּגם־ְיָׁשִנים ּדוִֹדי ָצַפְנִּתי ָל�:
 

 פרק ח:
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ִמי ִיֶּתְנ� ְּכָאח ִלי יוֵֹנק ְׁשֵדי  (א)
י ֶאְמָצֲא� ַבחּוץ ֶאָּׁשְק� ַּגם ִאִּמ 

 �א־ָיבּוזּו ִלי: 
ֶאְנָהֲג� ֲאִביֲא� ֶאל־ֵּבית ִאִּמי  (ב)

ְּתַלְּמֵדִני ַאְׁשְק� ִמַּיִין ָהֶרַקח 
 ֵמֲעִסיס ִרֹּמִני: 

ְׂשֹמאלוֹ ַּתַחת ֹראִׁשי ִויִמינוֹ  (ג)
 ְּתַחְּבֵקִני: 

ָלם ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנוֹת ְירּוָׁש  (ד)
ַמה־ָּתִעירּו  ּוַמה־ְּתעְררּו 

 ֶאת־ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ:       
ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר  (ה)

ִמְתַרֶּפֶקת ַעל־ּדוָֹדּה ַּתַחת ַהַּתּפּוַח 
עוַֹרְרִּתי� ָׁשָּמה ִחְּבַלְת� ִאֶּמ� ָׁשָּמה 

 ִחְּבָלה ְיָלַדְת�: 
� ַּכחוָֹתם ִׂשיֵמִני ַכחוָֹתם ַעל־ִלּבֶ  (ו)

ַעל־ְזרוֶֹע� ִּכי־ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה 
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ָקָׁשה ִכְׁשאוֹל ִקְנָאה ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי 
 ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה: 

ַמִים ַרִּבים �א יּוְכלּו ְלַכּבוֹת  (ז)
ֶאת־ָהַאֲהָבה ּוְנָהרוֹת �א ִיְׁשְטפּוָה 

ִאם־ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת־ָּכל־הוֹן ֵּביתוֹ 
 ה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ:      ָּבַאֲהבָ 

ָאחוֹת ָלנּו ְקַטָּנה ְוָׁשַדִים ֵאין  (ח)
ָלּה ַמה־ַּנֲעֶׂשה ַלֲאֹחֵתנּו ַּבּיוֹם 

 ֶׁשְּיֻדַּבר־ָּבּה: 
ִאם־חוָֹמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה  (ט)

ִטיַרת ָּכֶסף ְוִאם־ֶּדֶלת ִהיא ָנצּור 
 ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז: 

ִּמְגָּדלוֹת ָאז ֲאִני חוָֹמה ְוָׁשַדי ּכַ  (י)
 ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְּכמוְֹצֵאת ָׁשלוֹם:      

ֶּכֶרם ָהָיה ִלְׁש�ֹמה ְּבַבַעל ָהמוֹן  (יא)
ָנַתן ֶאת־ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים ִאיׁש ָיִבא 

 ְּבִפְריוֹ ֶאֶלף ָּכֶסף: 
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ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְל�  (יב)
 ־ִּפְריוֹ: ְׁש�ֹמה ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת

ַהּיוֶֹׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים  (יג)
 ַמְקִׁשיִבים ְלקוֵֹל� ַהְׁשִמיִעיִני: 

ְּבַרח  ּדוִֹדי ּוְדֵמה־ְל� ִלְצִבי אוֹ  (יד)
 ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים:
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