
 שיר השירים
אין כל ... אמר רבי עקיבא "( 'משנה ה, פרק ג, מסכת ידיים)ועליו אמר רבי עקיבא , שיר השירים שחיבר שלמה המלך בחכמתו

 !"ושיר השירים קדש קדשים, שכל הכתובים קודש, העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל
 

 פרק א
ִּכי טֹוִבים ֹדֶדיָך , ִיָשֵקִני ִמְּנִשיקֹות ִּפיהּו. ִשיר ַהִשיִרים ֲאֶשר ִלְשֹלֹמה

. ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך, ֶשֶמן ּתּוַרק ְשֶמָך, ְלֵריַח ְשָמֶניָך טֹוִבים. ִמָּיִין
, ְוִנְשְמָחה ָבְךָנִגיָלה , ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו, ָמְשֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה

, ְבנֹות ְירּוָשָלִם , ְשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה. ֵמיָשִרים ֲאֵהבּוָך, ַנְזִּכיָרה ֹדֶדיָך ִמַּיִין
ֶשְשָזַפְתִני , ַאל ִּתְרֻאִני ֶשֲאִני ְשַחְרֹחֶרת. ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות ְשֹלֹמה

ַּכְרִמי ֶשִּלי ֹלא , ֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמיםשָ , ְבֵני ִאִּמי ִנֲחרּו ִבי, ַהָשֶמש
, ֵאיָכה ַּתְרִביץ ַבָּצֳהָרִים, ֵאיָכה ִתְרֶעה, ַהִגיָדה ִּלי ֶשָאֲהָבה ַנְפִשי. ָנָטְרִּתי

, ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ַהָּיָפה ַבָּנִשים. ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך, ַשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה
ְלֻסָסִתי . ּוְרִעי ֶאת ְגִדּיֹוַתִיְך ַעל ִמְשְּכנֹות ָהֹרִעים, ְבִעְקֵבי ַהֹּצאןְצִאי ָלְך 

. ַּצָּואֵרְך ַבֲחרּוִזים, ָנאוּו ְלָחַיִיְך ַבּתֹוִרים. ִדִּמיִתיְך ַרְעָיִתי, ְבִרְכֵבי ַפְרֹעה
ִנְרִדי ָנַתן , ִבְמִסבוֹ ַעד ֶשַהֶּמֶלְך . ִעם ְנֻקדֹות ַהָּכֶסף, ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשה ָלְך

ְבַכְרֵמי , ֶאְשֹּכל ַהֹּכֶפר דֹוִדי ִלי. ֵבין ָשַדי ָיִלין, ְצרֹור ַהֹּמר דֹוִדי ִלי. ֵריחוֹ 
, ִהְּנָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים. ִהָּנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים, ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי. ֵעין ֶגִדי

 .ָרִהיֵטנּו ְברֹוִתים, רֹות ָבֵּתינּו ֲאָרִזיםקֹ . ַאף ַעְרֵשנּו ַרֲעָנָנה

 

 פרק ב
ֵּכן ַרְעָיִתי , ְּכשֹוַשָּנה ֵבין ַהחֹוִחים. שֹוַשַּנת ָהֲעָמִקים, ִאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָשרֹון

 ְבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי, ֵּכן דֹוִדי ֵבין ַהָבִנים, ְּכַתּפּוַח ַבֲעֵצי ַהַּיַער. ֵבין ַהָבנֹות
. ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ֱהִביַאִני ֶאל ֵבית ַהָּיִין. ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי, ְוָיַשְבִּתי

ְשֹמאלֹו . ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני, ַרְּפדּוִני ַבַּתּפּוִחים, ַסְּמכּוִני ָבֲאִשישֹות
ִבְצָבאֹות , ְבנֹות ְירּוָשַלם ִהְשַבְעִּתי ֶאְתֶכם. ַּתַחת ְלֹראִשי ִויִמינֹו ְּתַחְבֵקִני

. ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶּתְחָּפץ, ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו, אֹו ְבַאְילֹות ַהָשֶדה
דֹוֶמה . ְמַקֵּפץ ַעל ַהְגָבעֹות, ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים, קֹול דֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָבא

ַמְשִגיַח ִמן , ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּוִהּנֵ , דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים
נֹות קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי , ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי. ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים, ַהַח
, ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ. ַהֶגֶשם ָחַלף ָהַלְך לוֹ , ִּכי ִהֵּנה ַהְּסָתיו ָעָבר. ּוְלִכי ָלְך

, ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶגיהָ . ְוקֹול ַהּתֹור ִנְשַמע ְבַאְרֵצנּו, ִהִגיעַ  ֵעת ַהָּזִמיר
יֹוָנִתי ְבַחְגֵוי . קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך, ְוַהְגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריחַ 

ִּכי , קֹוֵלְךַהְשִמיִעִני ֶאת , ְבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך, ַהֶּסַלע
ֻשָעִלים ְקַטִּנים ְמַחְבִלים , ֶאֱחזּו ָלנּו ֻשָעִלים. קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה

ַעד ֶשָּיפּוַח . ָהֹרֶעה ַבשֹוַשִּנים, דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לוֹ . ּוְכָרֵמינּו ְסָמָדר, ְּכָרִמים
ַעל ָהֵרי , ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ֹסב ְדֵמה ְלָך דֹוִדי, ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים

 .ָבֶתר
 

 פרק ג
. ִבַּקְשִּתיו ְוֹלא ְמָצאִתיו, ֵאת ֶשָאֲהָבה ַנְפִשי, ַעל ִמְשָּכִבי ַבֵּלילֹות ִבַּקְשִּתי
ֲאַבְקָשה ֵאת ֶשָאֲהָבה , ַבְשָוִקים ּוָבְרֹחבֹות, ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר

ֵאת , ְמָצאּוִני ַהֹשְמִרים ַהֹּסְבִבים ָבִעיר. ִבַּקְשִּתיו ְוֹלא ְמָצאִתיו ,ַנְפִשי
ַעד ֶשָּמָצאִתי ֵאת ֶשָאֲהָבה , ִּכְמַעט ֶשָעַבְרִּתי ֵמֶהם. ֶשָאֲהָבה ַנְפִשי ְרִאיֶתם

ֶחֶדר ַעד ֶשֲהֵביאִתיו ֶאל ֵבית ִאִּמי ְוֶאל , ֲאַחְזִּתיו ְוֹלא ַאְרֶּפּנּו, ַנְפִשי
, ִבְצָבאֹות אֹו ְבַאְילֹות ַהָשֶדה, ִהְשַבְעִּתי ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָשָלִים. הֹוָרִתי

ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן . ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶּתְחָּפץ, ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו
ִהֵּנה . ַקת רֹוֵכלִמֹּכל ַאְב , ְמֻקֶּטֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה, ַהִּמְדָבר ְּכִתיְמרֹות ָעָשן

ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי . ִמִגבֹוֵרי ִיְשָרֵאל, ִשִשים ִגֹבִרים ָסִביב ָלּה, ִמָּטתֹו ֶשִּלְשֹלֹמה
ַאִּפְריֹון . ִמַּפַחד ַבֵּלילֹות, ִאיש ַחְרבֹו ַעל ְיֵרכוֹ , ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה, ֶחֶרב

, ְרִפיָדתֹו ָזָהב, ַעּמּוָדיו ָעָשה ֶכֶסף. נֹוןֵמֲעֵצי ַהְּלבָ , ָעָשה לֹו ַהֶּמֶלְך ְשֹלֹמה
ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ְבנֹות . ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְבנֹות ְירּוָשָלִם , ֶמְרָּכבֹו ַאְרָגָמן

ּוְביֹום , ַבֲעָטָרה ֶשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְביֹום ֲחֻתָּנתוֹ , ַבֶּמֶלְך ְשֹלֹמה, ִצּיֹון
 .ִשְמַחת ִלבוֹ 

 

 פרק ד
ַשְעֵרְך ְּכֵעֶדר , ִהָּנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִמַבַעד ְלַצָּמֵתְך, ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי

, ֶשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה, ִשַּנִּיְך ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹות. ָהִעִּזים ֶשָגְלשּו ֵמַהר ִגְלָעד
ּוִמְדָבֵרְך , חּוט ַהָשִני ִשְפתֹוַתִיְךּכְ . ֶשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַשֻּכָּלה ֵאין ָבֶהם

ָבנּוי , ְּכִמְגַדל ָדִויד ַצָּואֵרְך. ִמַבַעד ְלַצָּמֵתְך, ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך, ָנאֶוה
ְשֵני ָשַדִיְך ִּכְשֵני . ֹּכל ִשְלֵטי ַהִגבֹוִרים, ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ֶאֶלף, ְלַתְלִּפּיֹות

, ַעד ֶשָּיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים. ם ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה ָהֹרִעים ַבשֹוַשִּניםֳעָפִרי
ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין . ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ִגְבַעת ַהְּלבֹוָנה

, ִרי ֵמֹראש ֲאָמָנהָּתשּו, ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי, ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה. ָבְך
ִלַבְבִּתִני ֲאחֹוִתי . ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים, ִמְּמעֹונֹות ֲאָריֹות, ֵמֹראש ְשִניר ְוֶחְרמֹון

ַמה ָּיפּו ֹדַדִיְך ֲאֹחִתי . ְבַאַחד ֲעָנק ִמַּצְּוֹרָנִיְך, ִלַבְבִּתִני ְבַאַחת ֵמֵעיַנִיְך, ַכָּלה
ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה . ן ְוֵריַח ְשָמַנִיְך ִמָּכל ְבָשִמיםַמה ֹּטבּו ֹדַדִיְך ִמַּייִ , ַכָּלה

. ְוֵריַח ַשְלמֹוַתִיְך ְּכֵריַח ְלָבנֹון, ְדַבש ְוָחָלב ַּתַחת ְלשֹוֵנְך, ִשְפתֹוַתִיְך ַּכָּלה
ִעם , ְשָלַחִיְך ַּפְרֵדס ִרּמֹוִנים. ַגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום, ַגן ָנעּול ֲאחֹוִתי ַכָּלה

ִעם ָּכל ֲעֵצי , ֵנְרְד ְוַכְרֹּכם ָקֶנה ְוִקָּנמֹון. ְּכָפִרים ִעם ְנָרִדים, ִרי ְמָגִדיםּפְ 
ַמְעַין ַגִּנים ְבֵאר ַמִים ַחִּיים . ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל ָראֵשי ְבָשִמים, ְלבֹוָנה

ָיֹבא , ִיְזלּו ְבָשָמיוָהִפיִחי ַגִּני , עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן. ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון
 .דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו

 

 פרק ה
, ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִדְבִשי, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְבָשִמי, ָבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה
ָנה ְוִלִבי ֲאִני ְישֵ . ִאְכלּו ֵרִעים ְשתּו ְוִשְכרּו דֹוִדים, ָשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי

ֶשֹראִשי ִנְמָלא , קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי, ֵער
ָרַחְצִּתי , ָּפַשְטִּתי ֶאת ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָבֶשָּנה. ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה, ָטל

. ָידֹו ִמן ַהחֹור ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו דֹוִדי ָשַלח. ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם
ַקְמִּתי ֲאִני ִלְפֹּתַח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצְבֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ַּכּפֹות 



, ַנְפִשי ָיְצָאה ְבַדְברוֹ , ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר. ַהַּמְנעּול
ְמָצֻאִני ַהֹשְמִרים ַהֹּסְבִבים . ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני, הּוִבַּקְשִּתיהּו ְוֹלא ְמָצאִתי

ִהְשַבְעִּתי . ֹשְמֵרי ַהֹחמֹות, ָנְשאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי, ִהּכּוִני ְפָצעּוִני, ָבִעיר
ֶשחֹוַלת , ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת דֹוִדי ַמה ַּתִגידּו לוֹ , ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָשָלִם 

ֶשָּכָכה , ַמה דֹוֵדְך ִמדֹוד; ַהָּיָפה ַבָּנִשים, ַמה דֹוֵדְך ִמדֹוד. ָאִניַאֲהָבה 
ְקֻוּצֹוָתיו , ֹראשֹו ֶּכֶתם ָּפז. ָדגּול ֵמְרָבָבה, דֹוִדי ַצח ְוָאדֹום. ִהְשַבְעָּתנּו

, ֹות ֶבָחָלבֹרֲחצ, ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים. ַּתְלַּתִּלים ְשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב
ִשְפתֹוָתיו , ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹבֶשם ִמְגְדלֹות ֶמְרָקִחים. ֹיְשבֹות ַעל ִמֵּלאת

ֵמָעיו , ָיָדיו ְגִליֵלי ָזָהב ְמֻמָּלִאים ַבַּתְרִשיש. שֹוַשִּנים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר
, ְמיָֻּסִדים ַעל ַאְדֵני ָפזשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵשש . ֶעֶשת ֵשן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים

ֶזה דֹוִדי , ִחּכֹו ַמְמַּתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִדים. ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָבחּור ָּכֲאָרִזים
 .ְוֶזה ֵרִעי ְבנֹות ְירּוָשָלִם 

 

 פרק ו
דֹוִדי ָיַרד . ָאָנה ָּפָנה דֹוֵדְך ּוְנַבְקֶשּנּו ִעָּמְך, ַהָּיָפה ַבָּנִשים, ָאָנה ָהַלְך דֹוֵדְך

ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי . ִלְרעֹות ַבַגִּנים ְוִלְלֹקט שֹוַשִּנים, ַלֲערּוגֹות ַהֹבֶשם, ְלַגּנוֹ 
ֲאיָֻּמה , ָנאָוה ִּכירּוָשָלִים, ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה. ָהרֹוֶעה ַבשֹוַשִּנים, ִלי

, ַשְעֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים, ֶשֵהם ִהְרִהיֻבִני, ְגִדיָהֵסִבי ֵעיַנִיְך ִמּנֶ . ַּכִּנְדָגלֹות
ֶשֻּכָּלם , ֶשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה, ִשַּנִיְך ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים. ֶשָגְלשּו ִמן ַהִגְלָעד

. ִמַבַעד ְלַצָּמֵתְך, ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך. ַמְתִאימֹות ְוַשֻּכָּלה ֵאין ָבֶהם
ַאַחת ִהיא . ֵהָּמה ְמָלכֹות ּוְשֹמִנים ִּפיַלְגִשים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר ִשִשים

ָראּוָה ָבנֹות , ָבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה, ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה, יֹוָנִתי ַתָּמִתי
, ִמי ֹזאת ַהִּנְשָקָפה ְּכמֹו ָשַחר. ְמָלכֹות ּוִפיַלְגִשים ַוְיַהְללּוהָ , ַוְיַאְשרּוהָ 

ִלְראֹות , ֶאל ִגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי. ֲאּיָֻּמה ַּכִּנְדָגלֹות, ָבָרה ַּכַחָּמה, ָיָפה ַכְּלָבָנה
ֹלא ָיַדְעִּתי ַנְפִשי . ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרֹּמִנים, ְבִאֵבי ַהָּנַחל

 .ָשַמְתִני ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב
 

 פרק ז
, ַמה ֶּתֱחזּו ַבשּוַלִּמית, שּוִבי שּוִבי ְוֶנֱחֶזה ָבְך, י ַהשּוַלִּמיתשּוִבי שּוִב 

ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ְּכמֹו , ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַבְּנָעִלים ַבת ָנִדיב. ִּכְמֹחַלת ַהַּמֲחָנִים

ִבְטֵנְך , ֶזגַאל ֶיְחַסר ַהּמָ , ָשְרֵרְך ַאַגן ַהַּסַהר. ֲחָלִאים ַמֲעֵשה ְיֵדי ֳאָמן
. ְשֵני ָשַדִיְך ִּכְשֵני ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה. ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה ַבשֹוַשִּנים

ַאֵּפְך , ֵעיַנִיְך ְבֵרכֹות ְבֶחְשבֹון ַעל ַשַער ַבת ַרִבים, ַצָּואֵרְך ְּכִמְגַדל ַהֵשן
ֹראֵשְך ָעַלִיְך ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת ֹראֵשְך . ֶשקְּכִמְגַדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה ְּפֵני ַדּמָ 

. ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה ַבַּתֲענּוִגים. ֶמֶלְך ָאסּור ָבְרָהִטים, ָּכַאְרָגָמן
, ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר. ֹזאת קֹוָמֵתְך ָדְמָתה ְלָתָמר ְוָשַדִיְך ְלַאְשֹּכלֹות

. ְוִיְהיּו ָנא ָשַדִיְך ְּכֶאְשְּכלֹות ַהֶגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפְך ַּכַּתּפּוִחים, יוֹאֲחָזה ְבַסְנִסּנָ 
ֲאִני ְלדֹוִדי . ְוִחֵּכְך ְּכֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיָשִרים דֹוֵבב ִשְפֵתי ְיֵשִנים

ַנְשִּכיָמה . יםְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָשֶדה ָנִליָנה ַבְּכָפִר . ְוָעַלי ְּתשּוָקתוֹ 
ָשם ֶאֵּתן , ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים, ַלְּכָרִמים

ֲחָדִשים ַגם , ַהדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים. ֶאת דֹוַדי ָלְך
 .ְיָשִנים דֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך

 

 פרק ח
. ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאָשְקָך ַגם ֹלא ָיֻבזּו ִלי, ְנָך ְּכָאח ִלי יֹוֵנק ְשֵדי ִאִּמיִמי ִיּתֶ 

. ַאְשְקָך ִמַּיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרֹּמִני, ֶאְנָהְגָך ֲאִביֲאָך ֶאל ֵבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדִני
, ְתֶכם ְבנֹות ְירּוָשָלִיםִהְשַבְעִּתי אֶ . ְשֹמאלֹו ַּתַחת ֹראִשי ִויִמינֹו ְּתַחְבֵקִני

ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן . ַמה ָּתִעירּו ּוַמה ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשְּתְחָּפץ
ָשָּמה ִחְבָלְתָך , ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך, ַהִּמְדָבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל דֹוָדּה

, ָתם ַעל ִלֶבָך ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָךִשיֵמִני ַכחוֹ . ָשָּמה ִחְבָלה ְיָלָדְתָך, ִאֶּמָך
ְרָשֶפיָה ִרְשֵּפי ֵאש , ָקָשה ִכְשאֹול ִקְנָאה, ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה

ַמִים ַרִבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא . ַשְלֶהֶבְתָיּה
ָאחֹות . תֹו ָבַאֲהָבה בֹוז ָיבּוזּו לוֹ ִאם ִיֵּתן ִאיש ֶאת ָּכל הֹון ֵבי, ִיְשְטפּוהָ 

ִאם . ַמה ַּנֲעֶשה ַלֲאחֹוֵתנּו ַבּיֹום ֶשְּיֻדַבר ָבּה, ָלנּו ְקַטָּנה ְוָשַדִים ֵאין ָלּה
. חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ְוִאם ֶדֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז

ֶּכֶרם ָהָיה . ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְּכמֹוְצֵאת ָשלֹום, ָדלֹותֲאִני חֹוָמה ְוָשַדי ַּכִּמגְ 
ָנַתן ֶאת ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים ִאיש ָיִבא ְבִפְריֹו ֶאֶלף , ִלְשֹלֹמה ְבַבַעל ָהמֹון

. ָהֶאֶלף ְלָך ְשֹלֹמה ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת ִּפְריוֹ , ַּכְרִמי ֶשִּלי ְלָפָני. ָּכֶסף
ְבַרח דֹוִדי ּוְדֵמה . ֲחֵבִרים ַמְקִשיִבים ְלקֹוֵלְך ַהְשִמיִעִני, ת ַבַגִּניםַהּיֹוֶשבֶ 

 .ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָשִמים

 

 :תפילה שאומרים לאחר אמירת שיר השירים
בֹוַתי ֶשִבְזכּות ִשיר ַהִשיִרים ֲאֶשר ָקִריִתי ְוָלַמְדִּתי ֶשהּוא ֹקֶדש ָקָדִשים ִבְזכּות ְּפסּוָקיו ּוִבְזכּות ִרבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי אֲ 

ָתיו ַהְּקדֹוִשים ְוַהְּטהֹוִרים ַהּנֹוָרִאים ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ְוסֹודוֹ ֵּתבֹוָתיו ּוִבְזכּות אֹוִתּיֹוָתיו ּוִבְזכּות ְנֻקדֹוָתיו ּוִבְזכּות ְטָעָמיו ּוִבְזכּות ְשמֹוָתיו ְוֵצרּוָפיו ּוְרָמָזיו 
יִרים ְּכִאּלּו ּו ֶשִּיְהֶיה עֹוֶלה ְלָפֶניָך ְקִריַאת ְוִלּמּוד ִשיר ַהִש ֶשְּתֵהא ָשָעה זּו ְשַעת ַרֲחִמים ְשַעת ַהְקָשָבה ְשַעת ַהֲאָזָנה ְוִנְקָרֲאָך ְוַתֲעֵננּו ַנְעִּתיר ְלָך ְוֵהָעֶתר ָלנ

ּוחֹות ְוַהְּנָשמֹות ֶנֱחָצבֹות ִמָשם ּוְכִאּלּו ָעִשינּו ָּכל ַמה ִהַשְגנּו ָּכל ַהּסֹודֹות ַהִּנְפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ֲאֶשר ֵהם ֲחתּוִמים בֹו ְבָכל ְּתָנָאיו ְוִנְזֶּכה ְלָמקֹום ֶשָהר
ם ּוַמֵּלא ָּכל ִמְשֲאלֹות ִלֵבנּו ִגְלגּול ֶזה ֵבין ְבִגְלגּול ַאֵחר ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָבא ִעם ְשָאר ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדיֶשּמּוָטל ָעֵלינּו ְלַהִשיג ֵבין בְ 

ת ַמְעָבֵדינּו ְוִתְשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעֵשה ָיֵדינּו ּוֵמָעָפר ְּתִקיֵמנּו ְלטֹוָבה ְוִתְהֶיה ִעם ְלָבֵבנּו ְוִאְמֵרי ִפינּו ְבֵעת ַמְחְשבֹוֵתינּו ְוִעם ָיֵדינּו ְבעֵ 
 .ּוֵמַאְשּפֹות ַדּלּוֵתנּו ְּתרֹוְמֵמנּו ְוָתִשיב ְשִכיָנְתָך ְלִעיר ָקְדֶשָך ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן

 

 

 www.tfilah.org| הסגולות והברכות לימות השנה , ותהתפילמאגר  – תפילהסדר שיר השירים באדיבות אתר 


