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 פרק א
ֹלֹמה שְׁ ר לִׁ ים ֲאשֶׁ ירִׁ יר ַהשִׁ יהּו. שִׁ יקֹות פִׁ שִׁ נְׁ י מִׁ ֵקנִׁ שָּׁ יָך , יִׁ ים ֹדדֶׁ י טֹובִׁ כִׁ

ן יִׁ יָּׁ ים. מִׁ נֶׁיָך טֹובִׁ מָּׁ ֵריַח שְׁ ָך, לְׁ מֶׁ ן ּתּוַרק שְׁ מֶׁ מֹות ֲאֵהבּוָך, שֶׁ . ַעל ֵכן ֲעלָּׁ
ה יָך נָּׁרּוצָּׁ י ַאֲחרֶׁ ֵכנִׁ שְׁ יו, מָּׁ רָּׁ ְך ֲחדָּׁ לֶׁ י ַהמֶׁ יַאנִׁ ה , ֱהבִׁ ילָּׁ ְךנָּׁגִׁ ה בָּׁ חָּׁ מְׁ שְׁ נִׁ , וְׁ

ן ַייִׁ יָך מִׁ ה ֹדדֶׁ ירָּׁ כִׁ ים ֲאֵהבּוָך, ַנזְׁ רִׁ ה. ֵמישָּׁ נָּׁאוָּׁ י וְׁ ה ֲאנִׁ חֹורָּׁ םִׁ , שְׁ לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ , בְׁ
ֹלֹמה יעֹות שְׁ ירִׁ ר כִׁ ָאֳהֵלי ֵקדָּׁ ת. כְׁ ֹחרֶׁ ַחרְׁ י שְׁ ֲאנִׁ י שֶׁ ֻאנִׁ רְׁ י , ַאל ּתִׁ נִׁ ַפתְׁ זָּׁ שְׁ שֶׁ

ש מֶׁ י, ַהשָּׁ ֲחרּו בִׁ י נִׁ מִׁ ֵני אִׁ יםשָּׁ , בְׁ מִׁ רָּׁ ת ַהכְׁ ה אֶׁ י ֹנֵטרָּׁ י ֹלא , ֻמנִׁ לִׁ י שֶׁ מִׁ ַכרְׁ
י ּתִׁ רְׁ י. נָּׁטָּׁ שִׁ ה ַנפְׁ ָאֲהבָּׁ י שֶׁ ה לִׁ ידָּׁ ה, ַהגִׁ עֶׁ רְׁ ה תִׁ ם, ֵאיכָּׁ יִׁ ֳהרָּׁ יץ ַבצָּׁ בִׁ ה ַּתרְׁ , ֵאיכָּׁ

יָּׁה ֹעטְׁ יֶׁה כְׁ הְׁ ה אֶׁ מָּׁ יָך, ַשלָּׁ ֵרי ֲחֵברֶׁ דְׁ ים. ַעל עֶׁ ה ַבנָּׁשִׁ פָּׁ ְך ַהיָּׁ י לָּׁ עִׁ ם ֹלא ֵתדְׁ , אִׁ
ְך  י לָּׁ אִׁ ֵבי ַהֹצאןצְׁ קְׁ עִׁ ים, בְׁ ֹרעִׁ נֹות הָּׁ כְׁ שְׁ ְך ַעל מִׁ יֹוַתיִׁ דִׁ ת גְׁ י אֶׁ עִׁ י . ּורְׁ תִׁ ֻססָּׁ לְׁ

ֹעה ֵבי ַפרְׁ כְׁ רִׁ י, בְׁ יָּׁתִׁ יְך ַרעְׁ יתִׁ מִׁ ים. דִׁ ְך ַבּתֹורִׁ ַייִׁ חָּׁ ים, נָּׁאוּו לְׁ אֵרְך ַבֲחרּוזִׁ . ַצּוָּׁ
ְך ה לָּׁ ב ַנֲעשֶׁ הָּׁ ף, ּתֹוֵרי זָּׁ סֶׁ ֻקדֹות ַהכָּׁ ם נְׁ ְך . עִׁ לֶׁ ַהמֶׁ בוֹ ַעד שֶׁ סִׁ מְׁ ַתן , בִׁ י נָּׁ דִׁ רְׁ נִׁ

י. ֵריחוֹ  י לִׁ רֹור ַהֹמר דֹודִׁ ין, צְׁ ַדי יָּׁלִׁ י. ֵבין שָּׁ י לִׁ ר דֹודִׁ ֹכל ַהֹכפֶׁ שְׁ ֵמי , אֶׁ ַכרְׁ בְׁ
י דִׁ י. ֵעין גֶׁ יָּׁתִׁ ה ַרעְׁ פָּׁ נְָּׁך יָּׁ ים, הִׁ ְך יֹונִׁ ה ֵעיַניִׁ פָּׁ נְָּׁך יָּׁ ים. הִׁ עִׁ י ַאף נָּׁ ה דֹודִׁ ָך יָּׁפֶׁ נְׁ , הִׁ

ֵשנּו ַרֲענָּׁנָּׁה יםקֹ . ַאף ַערְׁ זִׁ ֵּתינּו ֲארָּׁ ים, רֹות בָּׁ רֹותִׁ יֵטנּו בְׁ הִׁ  .רָּׁ

 

 פרק ב
רֹון ת ַהשָּׁ לֶׁ י ֲחַבצֶׁ נִׁ ים, אִׁ קִׁ ֲעמָּׁ ים. שֹוַשַנת הָּׁ שֹוַשנָּׁה ֵבין ַהחֹוחִׁ י , כְׁ יָּׁתִׁ ֵכן ַרעְׁ

נֹות ַתפּוַח ַבֲעֵצי ַהַיַער. ֵבין ַהבָּׁ ים, כְׁ נִׁ י ֵבין ַהבָּׁ י, ֵכן דֹודִׁ ּתִׁ ַמדְׁ לֹו חִׁ צִׁ  בְׁ
י ּתִׁ ַשבְׁ יָּׁ י, וְׁ כִׁ חִׁ תֹוק לְׁ יֹו מָּׁ רְׁ ן. ּופִׁ יִׁ ל ֵבית ַהיָּׁ י אֶׁ יַאנִׁ ה, ֱהבִׁ ַלי ַאֲהבָּׁ לֹו עָּׁ גְׁ דִׁ . וְׁ

ישֹות ֲאשִׁ י בָּׁ כּונִׁ ים, ַסמְׁ י ַבַּתפּוחִׁ דּונִׁ י, ַרפְׁ ה ָאנִׁ י חֹוַלת ַאֲהבָּׁ ֹמאלֹו . כִׁ שְׁ
י ֵקנִׁ ַחבְׁ ינֹו ּתְׁ ימִׁ י וִׁ ֹראשִׁ ם. ַּתַחת לְׁ כֶׁ תְׁ י אֶׁ ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ ַלם הִׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ אֹות , בְׁ בָּׁ צְׁ בִׁ

ה דֶׁ לֹות ַהשָּׁ ַאיְׁ רּו, אֹו בְׁ עֹורְׁ ם ּתְׁ אִׁ ירּו וְׁ עִׁ ם ּתָּׁ ץ, אִׁ פָּׁ חְׁ ּתֶׁ ה ַעד שֶׁ ַאֲהבָּׁ ת הָּׁ . אֶׁ
א ה בָּׁ ֵנה זֶׁ י הִׁ ים, קֹול דֹודִׁ רִׁ הָּׁ ַדֵלג ַעל הֶׁ עֹות, מְׁ בָּׁ ַקֵפץ ַעל ַהגְׁ ה . מְׁ דֹומֶׁ

ים לִׁ ַאיָּׁ ר הָּׁ ֹעפֶׁ י אֹו לְׁ בִׁ צְׁ י לִׁ נֵ , דֹודִׁ ֵלנּוהִׁ תְׁ ה עֹוֵמד ַאַחר כָּׁ ן , ה זֶׁ יַח מִׁ גִׁ ַמשְׁ
ים, ַהַחֹּלנֹות ן ַהֲחַרכִׁ יץ מִׁ י. ֵמצִׁ ָאַמר לִׁ י וְׁ נָּׁה דֹודִׁ י , עָּׁ תִׁ פָּׁ י יָּׁ יָּׁתִׁ ְך ַרעְׁ י לָּׁ קּומִׁ
י לְָּׁך כִׁ ר. ּולְׁ בָּׁ יו עָּׁ תָּׁ ֵנה ַהסְׁ י הִׁ ַלְך לוֹ , כִׁ ַלף הָּׁ ם חָּׁ שֶׁ ץ. ַהגֶׁ ָארֶׁ אּו בָּׁ רְׁ ים נִׁ נִׁ צָּׁ , ַהנִׁ

יר מִׁ יעַ  ֵעת ַהזָּׁ גִׁ ֵצנּו, הִׁ ַארְׁ ַמע בְׁ שְׁ קֹול ַהּתֹור נִׁ יהָּׁ . וְׁ ה ַפגֶׁ טָּׁ נְׁ ֵאנָּׁה חָּׁ , ַהּתְׁ
נּו ֵריחַ  ַדר נָּׁתְׁ מָּׁ ים סְׁ נִׁ פָּׁ ַהגְׁ ְך, וְׁ י לָּׁ כִׁ י ּולְׁ תִׁ י יָּׁפָּׁ יָּׁתִׁ ְך ַרעְׁ י לָּׁ ֵוי . קּומִׁ ַחגְׁ י בְׁ יֹונָּׁתִׁ

ַלע ְך, ַהסֶׁ ַאיִׁ ת ַמרְׁ י אֶׁ ינִׁ אִׁ ה ַהרְׁ ֵרגָּׁ ר ַהַמדְׁ ֵסתֶׁ ת , בְׁ י אֶׁ נִׁ יעִׁ מִׁ י , קֹוֵלְךַהשְׁ כִׁ
ה ֵאיְך נָּׁאוֶׁ ֵרב ּוַמרְׁ ים. קֹוֵלְך עָּׁ לִׁ נּו ֻשעָּׁ ֱחזּו לָּׁ ים , אֶׁ לִׁ ַחבְׁ ים מְׁ ַטנִׁ ים קְׁ לִׁ ֻשעָּׁ

ים מִׁ רָּׁ ר, כְׁ דָּׁ מָּׁ ֵמינּו סְׁ רָּׁ י לוֹ . ּוכְׁ י ַוֲאנִׁ י לִׁ ים, דֹודִׁ ה ַבשֹוַשנִׁ ֹרעֶׁ פּוַח . הָּׁ יָּׁ ַעד שֶׁ
ים לִׁ לָּׁ נָּׁסּו ַהצְׁ י, ַהיֹום וְׁ ָך דֹודִׁ ֵמה לְׁ ים ֹסב דְׁ לִׁ ַאיָּׁ ר הָּׁ ֹעפֶׁ י אֹו לְׁ בִׁ צְׁ ֵרי , לִׁ ַעל הָּׁ

ר תֶׁ  .בָּׁ

 

 פרק ג
י ּתִׁ ַקשְׁ י ַבֵלילֹות בִׁ בִׁ כָּׁ שְׁ י, ַעל מִׁ שִׁ ה ַנפְׁ ָאֲהבָּׁ יו, ֵאת שֶׁ אתִׁ צָּׁ ֹלא מְׁ יו וְׁ ּתִׁ ַקשְׁ . בִׁ
יר עִׁ ה בָּׁ בָּׁ ה נָּׁא ַוֲאסֹובְׁ ֹחבֹות, ָאקּומָּׁ רְׁ ים ּובָּׁ קִׁ וָּׁ ה , ַבשְׁ ָאֲהבָּׁ ה ֵאת שֶׁ שָּׁ ֲאַבקְׁ

י שִׁ יו ,ַנפְׁ אתִׁ צָּׁ ֹלא מְׁ יו וְׁ ּתִׁ ַקשְׁ יר. בִׁ עִׁ ים בָּׁ בִׁ ים ַהֹסבְׁ רִׁ י ַהֹשמְׁ אּונִׁ צָּׁ ֵאת , מְׁ
ם יתֶׁ אִׁ י רְׁ שִׁ ה ַנפְׁ ָאֲהבָּׁ ם. שֶׁ י ֵמהֶׁ ּתִׁ ַברְׁ עָּׁ ַעט שֶׁ מְׁ ה , כִׁ ָאֲהבָּׁ י ֵאת שֶׁ אתִׁ צָּׁ מָּׁ ַעד שֶׁ

י שִׁ נּו, ַנפְׁ פֶׁ ֹלא ַארְׁ יו וְׁ ּתִׁ ל , ֲאַחזְׁ אֶׁ י וְׁ מִׁ ל ֵבית אִׁ יו אֶׁ ֲהֵביאתִׁ ר ַעד שֶׁ דֶׁ חֶׁ
י תִׁ ם. הֹורָּׁ יִׁ לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ ם בְׁ כֶׁ תְׁ י אֶׁ ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ ה, הִׁ דֶׁ לֹות ַהשָּׁ ַאיְׁ אֹות אֹו בְׁ בָּׁ צְׁ , בִׁ

רּו עֹורְׁ ם ּתְׁ אִׁ ירּו וְׁ עִׁ ם ּתָּׁ ץ, אִׁ פָּׁ חְׁ ּתֶׁ ה ַעד שֶׁ ַאֲהבָּׁ ת הָּׁ ן . אֶׁ ה מִׁ י ֹזאת עֹולָּׁ מִׁ
ן שָּׁ רֹות עָּׁ ימְׁ תִׁ ר כְׁ בָּׁ דְׁ בֹונָּׁה, ַהמִׁ ת ֹמר ּולְׁ רֶׁ ֻקטֶׁ ֹכל ַאבְׁ , מְׁ ֵנה . ַקת רֹוֵכלמִׁ הִׁ

ֹלֹמה שְׁ לִׁ תֹו שֶׁ טָּׁ ּה, מִׁ יב לָּׁ בִׁ ים סָּׁ ֹברִׁ ים גִׁ שִׁ ֵאל, שִׁ רָּׁ שְׁ בֹוֵרי יִׁ גִׁ ם ֲאֻחֵזי . מִׁ ֻכלָּׁ
ב רֶׁ ה, חֶׁ מָּׁ חָּׁ לְׁ ֵדי מִׁ ֻלמְׁ ֵרכוֹ , מְׁ בֹו ַעל יְׁ יש ַחרְׁ ַפַחד ַבֵלילֹות, אִׁ יֹון . מִׁ רְׁ ַאפִׁ

ֹלֹמה ְך שְׁ לֶׁ ה לֹו ַהמֶׁ שָּׁ בָּׁ , עָּׁ ף. נֹוןֵמֲעֵצי ַהלְׁ סֶׁ ה כֶׁ שָּׁ יו עָּׁ ב, ַעמּודָּׁ הָּׁ תֹו זָּׁ ידָּׁ פִׁ , רְׁ
ן מָּׁ גָּׁ בֹו ַארְׁ כָּׁ רְׁ םִׁ , מֶׁ לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ בְׁ ה מִׁ צּוף ַאֲהבָּׁ נֹות . ּתֹוכֹו רָּׁ ינָּׁה בְׁ אֶׁ נָּׁה ּורְׁ אֶׁ צְׁ

יֹון ֹלֹמה, צִׁ ְך שְׁ לֶׁ יֹום ֲחֻתנָּׁתוֹ , ַבמֶׁ מֹו בְׁ ה לֹו אִׁ רָּׁ טְׁ עִׁ ה שֶׁ רָּׁ יֹום , ַבֲעטָּׁ ּובְׁ
בוֹ  ַחת לִׁ מְׁ  .שִׁ

 

 פרק ד
י יָּׁתִׁ ה ַרעְׁ פָּׁ נְָּׁך יָּׁ ֵתְך, הִׁ ַצמָּׁ ַבַעד לְׁ ים מִׁ ְך יֹונִׁ ה ֵעיַניִׁ נְָּׁך יָּׁפָּׁ ר , הִׁ ֵעדֶׁ ֵרְך כְׁ ַשעְׁ

ד עָּׁ לְׁ שּו ֵמַהר גִׁ לְׁ גָּׁ ים שֶׁ זִׁ עִׁ צּובֹות. הָּׁ ר ַהקְׁ ֵעדֶׁ ְך כְׁ ַניִׁ ה, שִׁ צָּׁ ַרחְׁ ן הָּׁ לּו מִׁ עָּׁ , שֶׁ
ם הֶׁ ה ֵאין בָּׁ ַשֻכלָּׁ ימֹות וְׁ אִׁ ם ַמתְׁ ֻכלָּׁ ְךכְׁ . שֶׁ תֹוַתיִׁ פְׁ י שִׁ נִׁ ֵרְך , חּוט ַהשָּׁ בָּׁ דְׁ ּומִׁ

ה ֵתְך, נָּׁאוֶׁ מֹון ַרקָּׁ רִׁ ַלח הָּׁ פֶׁ ֵתְך, כְׁ ַצמָּׁ ַבַעד לְׁ אֵרְך. מִׁ יד ַצּוָּׁ וִׁ ַדל דָּׁ גְׁ מִׁ נּוי , כְׁ בָּׁ
יֹות פִׁ ַתלְׁ ף, לְׁ לֶׁ יו אֶׁ לָּׁ לּוי עָּׁ ֵגן ּתָּׁ ים, ַהמָּׁ בֹורִׁ ֵטי ַהגִׁ לְׁ ֵני . ֹכל שִׁ שְׁ ְך כִׁ ַדיִׁ ֵני שָּׁ שְׁ

י רִׁ יםֳעפָּׁ ים ַבשֹוַשנִׁ ֹרעִׁ ה הָּׁ יָּׁ בִׁ אֹוֵמי צְׁ ים. ם ּתְׁ לִׁ לָּׁ נָּׁסּו ַהצְׁ פּוַח ַהיֹום וְׁ יָּׁ , ַעד שֶׁ
בֹונָּׁה ַעת ַהלְׁ בְׁ ל גִׁ אֶׁ ל ַהר ַהמֹור וְׁ י אֶׁ ְך לִׁ י ּומּום ֵאין . ֵאלֶׁ יָּׁתִׁ ה ַרעְׁ פָּׁ ְך יָּׁ ֻכלָּׁ

ְך ה. בָּׁ נֹון ַכלָּׁ בָּׁ לְׁ י מִׁ ּתִׁ י, אִׁ בֹואִׁ נֹון ּתָּׁ בָּׁ לְׁ י מִׁ ּתִׁ שּו, אִׁ נָּׁהּתָּׁ י ֵמֹראש ֲאמָּׁ , רִׁ
מֹון רְׁ חֶׁ יר וְׁ נִׁ יֹות, ֵמֹראש שְׁ עֹונֹות ֲארָּׁ מְׁ ים, מִׁ ֵמרִׁ ֵרי נְׁ י . ֵמַהרְׁ י ֲאחֹותִׁ נִׁ ּתִׁ ַבבְׁ לִׁ

ה ְך, ַכלָּׁ ַאַחת ֵמֵעיַניִׁ י בְׁ נִׁ ּתִׁ ַבבְׁ ְך, לִׁ יִׁ ֹרנָּׁ ַצּוְׁ ַאַחד ֲענָּׁק מִׁ י . בְׁ ְך ֲאֹחתִׁ פּו ֹדַדיִׁ ַמה יָּׁ
ה ַייִׁ , ַכלָּׁ ְך מִׁ יםַמה ֹטבּו ֹדַדיִׁ מִׁ שָּׁ ל בְׁ כָּׁ ְך מִׁ ַניִׁ מָּׁ ֵריַח שְׁ נָּׁה . ן וְׁ ֹטפְׁ ת ּתִׁ ֹנפֶׁ

ה ְך ַכלָּׁ תֹוַתיִׁ פְׁ שֹוֵנְך, שִׁ ב ַּתַחת לְׁ לָּׁ חָּׁ ַבש וְׁ נֹון, דְׁ בָּׁ ֵריַח לְׁ ְך כְׁ מֹוַתיִׁ ֵריַח ַשלְׁ . וְׁ
ה י ַכלָּׁ תּום, ַגן נָּׁעּול ֲאחֹותִׁ ן חָּׁ יָּׁ ים. ַגל נָּׁעּול ַמעְׁ מֹונִׁ ֵדס רִׁ ְך ַפרְׁ ַחיִׁ לָּׁ ם , שְׁ עִׁ

יםפְׁ  דִׁ גָּׁ י מְׁ ים, רִׁ דִׁ רָּׁ ם נְׁ ים עִׁ רִׁ פָּׁ נָּׁמֹון. כְׁ קִׁ נֶׁה וְׁ ֹכם קָּׁ ַכרְׁ דְׁ וְׁ ל ֲעֵצי , ֵנרְׁ ם כָּׁ עִׁ
בֹונָּׁה ים, לְׁ מִׁ שָּׁ אֵשי בְׁ ל רָּׁ ם כָּׁ לֹות עִׁ ים . ֹמר ַוֲאהָּׁ ם ַחיִׁ ֵאר ַמיִׁ ים בְׁ ַין ַגנִׁ ַמעְׁ

נֹון בָּׁ ן לְׁ ים מִׁ לִׁ ֹנזְׁ ן. וְׁ י ֵתימָּׁ פֹון ּובֹואִׁ י צָּׁ י , עּורִׁ י ַגנִׁ יחִׁ פִׁ יוהָּׁ מָּׁ שָּׁ לּו בְׁ זְׁ יָֹּׁבא , יִׁ
יו דָּׁ גָּׁ י מְׁ רִׁ ֹיאַכל פְׁ ַגנֹו וְׁ י לְׁ  .דֹודִׁ

 

 פרק ה
י ַכלָּׁה י ֲאֹחתִׁ ַגנִׁ י לְׁ אתִׁ י, בָּׁ מִׁ שָּׁ ם בְׁ י עִׁ י מֹורִׁ יתִׁ י, ָארִׁ שִׁ בְׁ ם דִׁ י עִׁ רִׁ י ַיעְׁ ּתִׁ , ָאַכלְׁ
י בִׁ ם ֲחלָּׁ י עִׁ י ֵיינִׁ יתִׁ תִׁ ים, שָּׁ רּו דֹודִׁ כְׁ שִׁ תּו וְׁ ים שְׁ לּו ֵרעִׁ כְׁ שֵ . אִׁ י יְׁ י ֲאנִׁ בִׁ לִׁ נָּׁה וְׁ

י, ֵער תִׁ י ַתמָּׁ י יֹונָּׁתִׁ יָּׁתִׁ י ַרעְׁ י ֲאֹחתִׁ י לִׁ חִׁ תְׁ י דֹוֵפק פִׁ א , קֹול דֹודִׁ לָּׁ מְׁ י נִׁ ֹראשִׁ שֶׁ
ל ה, טָּׁ לָּׁ יְׁ יֵסי לָּׁ סִׁ ֻוצֹוַתי רְׁ נָּׁה. קְׁ שֶׁ בָּׁ לְׁ ה אֶׁ כָּׁ י ֵאיכָּׁ ּתִׁ נְׁ ת ֻכּתָּׁ י אֶׁ ּתִׁ ַשטְׁ י , פָּׁ ּתִׁ ַחצְׁ רָּׁ

ֵפם ה ֲאַטנְׁ כָּׁ ַלי ֵאיכָּׁ ת ַרגְׁ ַלח. אֶׁ י שָּׁ יו דֹודִׁ לָּׁ מּו עָּׁ ן ַהחֹור ּוֵמַעי הָּׁ . יָּׁדֹו מִׁ
ֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ַכפֹות  בְׁ צְׁ אֶׁ פּו מֹור וְׁ טְׁ ַדי נָּׁ יָּׁ י וְׁ דֹודִׁ ֹּתַח לְׁ פְׁ י לִׁ י ֲאנִׁ ּתִׁ ַקמְׁ



עּול ר. ַהַמנְׁ בָּׁ ַמק עָּׁ י חָּׁ דֹודִׁ י וְׁ דֹודִׁ י לְׁ י ֲאנִׁ ּתִׁ ַתחְׁ רוֹ , פָּׁ ַדבְׁ ָאה בְׁ י יָּׁצְׁ שִׁ , ַנפְׁ
י אתִׁ צָּׁ ֹלא מְׁ יהּו וְׁ ּתִׁ ַקשְׁ י, הּובִׁ נָּׁנִׁ ֹלא עָּׁ יו וְׁ אתִׁ רָּׁ ים . קְׁ בִׁ ים ַהֹסבְׁ רִׁ י ַהֹשמְׁ ֻאנִׁ צָּׁ מְׁ

יר עִׁ י, בָּׁ עּונִׁ צָּׁ י פְׁ כּונִׁ ַלי, הִׁ י ֵמעָּׁ ידִׁ דִׁ ת רְׁ אּו אֶׁ ֵרי ַהֹחמֹות, נָּׁשְׁ י . ֹשמְׁ ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ הִׁ
םִׁ  לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ ם בְׁ כֶׁ תְׁ ידּו לוֹ , אֶׁ י ַמה ַּתגִׁ ת דֹודִׁ אּו אֶׁ צְׁ מְׁ ם ּתִׁ חֹוַלת , אִׁ שֶׁ

ה  יַאֲהבָּׁ דֹוד. ָאנִׁ ים, ַמה דֹוֵדְך מִׁ ה ַבנָּׁשִׁ פָּׁ דֹוד; ַהיָּׁ ה , ַמה דֹוֵדְך מִׁ כָּׁ כָּׁ שֶׁ
נּו ּתָּׁ ַבעְׁ שְׁ ָאדֹום. הִׁ י ַצח וְׁ ה, דֹודִׁ בָּׁ בָּׁ גּול ֵמרְׁ ז. דָּׁ ם פָּׁ תֶׁ יו , ֹראשֹו כֶׁ ֻוצֹותָּׁ קְׁ

עֹוֵרב חֹורֹות כָּׁ ים שְׁ ַּתלִׁ ם. ַּתלְׁ יִׁ יֵקי מָּׁ ים ַעל ֲאפִׁ יֹונִׁ בֹרֲחצ, ֵעינָּׁיו כְׁ לָּׁ חָּׁ , ֹות בֶׁ
ֵלאת בֹות ַעל מִׁ ים. ֹישְׁ חִׁ קָּׁ רְׁ לֹות מֶׁ דְׁ גְׁ ם מִׁ יָּׁו ַכֲערּוַגת ַהֹבשֶׁ חָּׁ יו , לְׁ תֹותָּׁ פְׁ שִׁ

פֹות מֹור ֹעֵבר ים ֹנטְׁ יש. שֹוַשנִׁ שִׁ ים ַבַּתרְׁ אִׁ ֻמלָּׁ ב מְׁ הָּׁ יֵלי זָּׁ לִׁ יו גְׁ יו , יָּׁדָּׁ ֵמעָּׁ
ים ירִׁ ת ַספִׁ פֶׁ ֻעלֶׁ ת ֵשן מְׁ שֶׁ יו ַעמּוֵדי ֵשש . עֶׁ זשֹוקָּׁ ֵני פָּׁ ים ַעל ַאדְׁ דִׁ יֻסָּׁ , מְׁ

ים זִׁ ֲארָּׁ חּור כָּׁ נֹון בָּׁ בָּׁ ֵאהּו ַכלְׁ ים. ַמרְׁ ֻכלֹו ַמֲחַמדִׁ ים וְׁ ַּתקִׁ כֹו ַממְׁ י , חִׁ ה דֹודִׁ זֶׁ
םִׁ  לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ י בְׁ ה ֵרעִׁ זֶׁ  .וְׁ

 

 פרק ו
ַלְך דֹוֵדְך ים, ָאנָּׁה הָּׁ ה ַבנָּׁשִׁ פָּׁ ְך, ַהיָּׁ מָּׁ נּו עִׁ שֶׁ ַבקְׁ נָּׁה דֹוֵדְך ּונְׁ ַרד . ָאנָּׁה פָּׁ י יָּׁ דֹודִׁ

ַגנוֹ  ם, לְׁ ים, ַלֲערּוגֹות ַהֹבשֶׁ ֹקט שֹוַשנִׁ לְׁ לִׁ ים וְׁ עֹות ַבַגנִׁ רְׁ י . לִׁ דֹודִׁ י וְׁ דֹודִׁ י לְׁ ֲאנִׁ
י ים, לִׁ ה ַבשֹוַשנִׁ רֹועֶׁ ה. הָּׁ צָּׁ רְׁ תִׁ י כְׁ יָּׁתִׁ ה ַאּתְׁ ַרעְׁ ם, יָּׁפָּׁ יִׁ לָּׁ ירּושָּׁ ה כִׁ ה , נָּׁאוָּׁ ֲאיֻמָּׁ

לֹות גָּׁ דְׁ נֶׁ . ַכנִׁ ְך מִׁ י ֵעיַניִׁ ֵסבִׁ יהָּׁ דִׁ י, גְׁ יֻבנִׁ הִׁ רְׁ ֵהם הִׁ ים, שֶׁ זִׁ עִׁ ר הָּׁ ֵעדֶׁ ֵרְך כְׁ , ַשעְׁ
ד עָּׁ לְׁ ן ַהגִׁ שּו מִׁ לְׁ גָּׁ ים. שֶׁ ֵחלִׁ רְׁ ר הָּׁ ֵעדֶׁ ְך כְׁ ַניִׁ ה, שִׁ צָּׁ ַרחְׁ ן הָּׁ לּו מִׁ עָּׁ ם , שֶׁ ֻכלָּׁ שֶׁ

ם הֶׁ ה ֵאין בָּׁ ַשֻכלָּׁ ימֹות וְׁ אִׁ ֵתְך. ַמתְׁ מֹון ַרקָּׁ רִׁ ַלח הָּׁ פֶׁ ֵתְך, כְׁ ַצמָּׁ ַבַעד לְׁ . מִׁ
ים שִׁ ר שִׁ פָּׁ סְׁ מֹות ֵאין מִׁ ים ַוֲעלָּׁ שִׁ יַלגְׁ ים פִׁ ֹמנִׁ כֹות ּושְׁ לָּׁ ה מְׁ יא . ֵהמָּׁ ַאַחת הִׁ

י תִׁ י ַתמָּׁ ּה, יֹונָּׁתִׁ מָּׁ אִׁ יא לְׁ ּה, ַאַחת הִׁ ּתָּׁ יֹוַלדְׁ יא לְׁ ה הִׁ רָּׁ נֹות , בָּׁ אּוהָּׁ בָּׁ רָּׁ
רּוהָּׁ  ַאשְׁ לּוהָּׁ , ַויְׁ ַהלְׁ ים ַויְׁ שִׁ יַלגְׁ כֹות ּופִׁ לָּׁ ַחר. מְׁ מֹו שָּׁ ה כְׁ פָּׁ קָּׁ שְׁ י ֹזאת ַהנִׁ , מִׁ

נָּׁה בָּׁ ה ַכלְׁ ה, יָּׁפָּׁ ה ַכַחמָּׁ רָּׁ לֹות, בָּׁ גָּׁ דְׁ ה ַכנִׁ י. ֲאיֻמָּׁ ּתִׁ ַרדְׁ ַנת ֱאגֹוז יָּׁ ל גִׁ אֹות , אֶׁ רְׁ לִׁ
ַחל ֵבי ַהנָּׁ אִׁ ים, בְׁ ֹמנִׁ רִׁ ן ֵהֵנצּו הָּׁ פֶׁ ה ַהגֶׁ חָּׁ רְׁ אֹות ֲהפָּׁ רְׁ י . לִׁ שִׁ י ַנפְׁ ּתִׁ ַדעְׁ ֹלא יָּׁ

יב י נָּׁדִׁ בֹות ַעמִׁ כְׁ י ַמרְׁ נִׁ ַמתְׁ  .שָּׁ

 

 פרק ז
י שּובִׁ  יתשּובִׁ ְך, י ַהשּוַלמִׁ ה בָּׁ ֱחזֶׁ נֶׁ י וְׁ י שּובִׁ ית, שּובִׁ ֱחזּו ַבשּוַלמִׁ , ַמה ּתֶׁ

ם יִׁ ֹחַלת ַהַמֲחנָּׁ מְׁ יב. כִׁ ים ַבת נָּׁדִׁ לִׁ עָּׁ ְך ַבנְׁ ַמיִׁ עָּׁ פּו פְׁ מֹו , ַמה יָּׁ ְך כְׁ ֵרַכיִׁ ַחמּוֵקי יְׁ

ן ֵדי ֳאמָּׁ ים ַמֲעֵשה יְׁ אִׁ ֵרְך ַאַגן ַהַסַהר. ֲחלָּׁ רְׁ ַסר ַהמָּׁ , שָּׁ חְׁ גַאל יֶׁ ֵנְך , זֶׁ טְׁ בִׁ
ים ה ַבשֹוַשנִׁ ים סּוגָּׁ טִׁ ה. ֲעֵרַמת חִׁ יָּׁ בִׁ ֳאֵמי צְׁ ים ּתָּׁ רִׁ ֵני ֳעפָּׁ שְׁ ְך כִׁ ַדיִׁ ֵני שָּׁ . שְׁ

ַדל ַהֵשן גְׁ מִׁ אֵרְך כְׁ ים, ַצּוָּׁ בֹון ַעל ַשַער ַבת ַרבִׁ שְׁ חֶׁ ֵרכֹות בְׁ ְך בְׁ ַאֵפְך , ֵעיַניִׁ
ֵני ַדמָּׁ  ה פְׁ נֹון צֹופֶׁ בָּׁ ַדל ַהלְׁ גְׁ מִׁ קכְׁ ַדַלת ֹראֵשְך . שֶׁ ל וְׁ מֶׁ ְך ַכַכרְׁ ַליִׁ ֹראֵשְך עָּׁ

ן מָּׁ גָּׁ ַארְׁ ים, כָּׁ טִׁ הָּׁ רְׁ ְך ָאסּור בָּׁ לֶׁ ים. מֶׁ ה ַבַּתֲענּוגִׁ ּתְׁ ַאֲהבָּׁ ַעמְׁ ית ּוַמה נָּׁ פִׁ . ַמה יָּׁ
ֹכלֹות ַאשְׁ ְך לְׁ ַדיִׁ שָּׁ ר וְׁ מָּׁ תָּׁ ה לְׁ תָּׁ מְׁ ֵתְך דָּׁ ר. ֹזאת קֹומָּׁ מָּׁ תָּׁ ה בְׁ ֱעלֶׁ י אֶׁ ּתִׁ , ָאַמרְׁ

נָּׁ  סִׁ ַסנְׁ ה בְׁ ים, יוֹאֲחזָּׁ ֵריַח ַאֵפְך ַכַּתפּוחִׁ ן וְׁ פֶׁ לֹות ַהגֶׁ כְׁ שְׁ אֶׁ ְך כְׁ ַדיִׁ יּו נָּׁא שָּׁ הְׁ יִׁ . וְׁ
ים ֵשנִׁ ֵתי יְׁ פְׁ ים דֹוֵבב שִׁ רִׁ ֵמישָּׁ י לְׁ דֹודִׁ ֵיין ַהטֹוב הֹוֵלְך לְׁ ֵכְך כְׁ חִׁ י . וְׁ דֹודִׁ י לְׁ ֲאנִׁ

תוֹ  שּוקָּׁ ַלי ּתְׁ עָּׁ רִׁ . וְׁ פָּׁ ינָּׁה ַבכְׁ ה נָּׁלִׁ דֶׁ י ֵנֵצא ַהשָּׁ ה דֹודִׁ כָּׁ ה . יםלְׁ ימָּׁ כִׁ ַנשְׁ
ים מִׁ רָּׁ ים, ַלכְׁ מֹונִׁ רִׁ ַדר ֵהֵנצּו הָּׁ מָּׁ ַּתח ַהסְׁ ן פִׁ פֶׁ ה ַהגֶׁ חָּׁ רְׁ ם פָּׁ ה אִׁ אֶׁ רְׁ ֵּתן , נִׁ ם אֶׁ שָּׁ

ת דֹוַדי לְָּׁך ים. אֶׁ דִׁ גָּׁ ל מְׁ ֵחינּו כָּׁ תָּׁ ַעל פְׁ נּו ֵריַח וְׁ ים נָּׁתְׁ אִׁ ים ַגם , ַהדּודָּׁ שִׁ ֲחדָּׁ
ְך י לָּׁ ּתִׁ ַפנְׁ י צָּׁ ים דֹודִׁ נִׁ שָּׁ  .יְׁ

 

 פרק ח
ּתֶׁ  י יִׁ ימִׁ מִׁ ֵדי אִׁ י יֹוֵנק שְׁ ָאח לִׁ ָך כְׁ י, נְׁ ֻבזּו לִׁ ָך ַגם ֹלא יָּׁ קְׁ שָּׁ ֲאָך ַבחּוץ אֶׁ צָּׁ מְׁ . אֶׁ

י ֵדנִׁ ַלמְׁ י ּתְׁ מִׁ ל ֵבית אִׁ יֲאָך אֶׁ ָך ֲאבִׁ גְׁ הָּׁ נְׁ י, אֶׁ ֹמנִׁ יס רִׁ ַקח ֵמֲעסִׁ רֶׁ ן הָּׁ ַייִׁ ָך מִׁ קְׁ . ַאשְׁ
י ֵקנִׁ ַחבְׁ ינֹו ּתְׁ ימִׁ י וִׁ ֹמאלֹו ַּתַחת ֹראשִׁ י אֶׁ . שְׁ ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ םהִׁ יִׁ לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ ם בְׁ כֶׁ , תְׁ

ץ פָּׁ חְׁ ּתְׁ ה ַעד שֶׁ ַאֲהבָּׁ ת הָּׁ רּו אֶׁ עֹורְׁ ירּו ּוַמה ּתְׁ עִׁ ן . ַמה ּתָּׁ ה מִׁ י ֹזאת ֹעלָּׁ מִׁ
ּה ת ַעל דֹודָּׁ קֶׁ ַרפֶׁ תְׁ ר מִׁ בָּׁ דְׁ יָך, ַהמִׁ ּתִׁ ָך , ַּתַחת ַהַּתפּוַח עֹוַררְׁ תְׁ לָּׁ בְׁ ה חִׁ מָּׁ שָּׁ

ָך מֶׁ ָך, אִׁ תְׁ דָּׁ לָּׁ ה יְׁ לָּׁ בְׁ ה חִׁ מָּׁ י ַכחוֹ . שָּׁ יֵמנִׁ ָךשִׁ רֹועֶׁ ם ַעל זְׁ ָך ַכחֹותָּׁ בֶׁ ם ַעל לִׁ , תָּׁ
ה ת ַאֲהבָּׁ וֶׁ ה ַכמָּׁ י ַעזָּׁ ָאה, כִׁ נְׁ אֹול קִׁ שְׁ ה כִׁ שָּׁ ֵפי ֵאש , קָּׁ שְׁ יהָּׁ רִׁ פֶׁ שָּׁ רְׁ

יָּּׁה תְׁ בֶׁ הֶׁ רֹות ֹלא . ַשלְׁ הָּׁ ה ּונְׁ ַאֲהבָּׁ ת הָּׁ ַכבֹות אֶׁ לּו לְׁ ים ֹלא יּוכְׁ ם ַרבִׁ ַמיִׁ
פּוהָּׁ  טְׁ שְׁ ל הֹון ֵבי, יִׁ ת כָּׁ יש אֶׁ ֵּתן אִׁ ם יִׁ ה בֹוז יָּׁבּוזּו לוֹ אִׁ ַאֲהבָּׁ ָאחֹות . תֹו בָּׁ

ּה ם ֵאין לָּׁ ַדיִׁ שָּׁ ַטנָּׁה וְׁ נּו קְׁ ּה, לָּׁ ֻדַבר בָּׁ יְׁ ה ַלֲאחֹוֵתנּו ַביֹום שֶׁ ם . ַמה ַנֲעשֶׁ אִׁ
ז יהָּׁ לּוַח ָארֶׁ לֶׁ יא נָּׁצּור עָּׁ ת הִׁ לֶׁ ם דֶׁ אִׁ ף וְׁ סֶׁ יַרת כָּׁ יהָּׁ טִׁ לֶׁ נֶׁה עָּׁ בְׁ יא נִׁ ה הִׁ . חֹומָּׁ

גְׁ  ַדי ַכמִׁ שָּׁ ה וְׁ י חֹומָּׁ לֹותֲאנִׁ לֹום, דָּׁ ֵאת שָּׁ מֹוצְׁ ֵעינָּׁיו כְׁ י בְׁ יתִׁ יִׁ יָּׁה . ָאז הָּׁ ם הָּׁ רֶׁ כֶׁ
מֹון ַבַעל הָּׁ ֹלֹמה בְׁ שְׁ ף , לִׁ לֶׁ יֹו אֶׁ רְׁ פִׁ א בְׁ יש יָּׁבִׁ ים אִׁ רִׁ ם ַלֹנטְׁ רֶׁ ת ַהכֶׁ ַתן אֶׁ נָּׁ

ף סֶׁ נָּׁי. כָּׁ פָּׁ י לְׁ לִׁ י שֶׁ מִׁ יוֹ , ַכרְׁ רְׁ ת פִׁ ים אֶׁ רִׁ ֹנטְׁ ם לְׁ אַתיִׁ ֹלֹמה ּומָּׁ ָך שְׁ ף לְׁ לֶׁ אֶׁ . הָּׁ
בֶׁ  יםַהיֹושֶׁ י, ת ַבַגנִׁ נִׁ יעִׁ מִׁ קֹוֵלְך ַהשְׁ ים לְׁ יבִׁ שִׁ ים ַמקְׁ ֵמה . ֲחֵברִׁ י ּודְׁ ַרח דֹודִׁ בְׁ

ים מִׁ שָּׁ ֵרי בְׁ ים ַעל הָּׁ לִׁ ַאיָּׁ ר הָּׁ ֹעפֶׁ י אֹו לְׁ בִׁ צְׁ ָך לִׁ  .לְׁ
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יָּׁ ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי אֲ  נֶׁיָך יְׁ פָּׁ לְׁ צֹון מִׁ י רָּׁ הִׁ ים יְׁ מִׁ עֹולָּׁ ל הָּׁ בֹון כָּׁ כּות רִׁ זְׁ יו ּובִׁ סּוקָּׁ כּות פְׁ זְׁ ים בִׁ שִׁ דָּׁ ש קָּׁ הּוא ֹקדֶׁ י שֶׁ ּתִׁ ַמדְׁ לָּׁ י וְׁ יתִׁ רִׁ ר קָּׁ ים ֲאשֶׁ ירִׁ יר ַהשִׁ כּות שִׁ זְׁ בִׁ בֹוַתי שֶׁ
יו  זָּׁ מָּׁ יו ּורְׁ ֵצרּופָּׁ יו וְׁ מֹותָּׁ כּות שְׁ זְׁ יו ּובִׁ מָּׁ עָּׁ כּות טְׁ זְׁ יו ּובִׁ ֻקדֹותָּׁ כּות נְׁ זְׁ יו ּובִׁ יֹותָּׁ כּות אֹותִׁ זְׁ יו ּובִׁ סֹודוֹ ֵּתבֹותָּׁ נּו וְׁ מֶׁ ים מִׁ אִׁ ים ַהיֹוצְׁ אִׁ ים ַהנֹורָּׁ הֹורִׁ ַהטְׁ ים וְׁ דֹושִׁ יו ַהקְׁ תָּׁ

נ ר לָּׁ תֶׁ ֵהעָּׁ ָך וְׁ יר לְׁ ּתִׁ ַתֲעֵננּו ַנעְׁ ֲאָך וְׁ רָּׁ קְׁ נִׁ נָּׁה וְׁ ַעת ַהֲאזָּׁ ה שְׁ בָּׁ שָּׁ ַעת ַהקְׁ ים שְׁ ַעת ַרֲחמִׁ ה זּו שְׁ עָּׁ ֵהא שָּׁ ּתְׁ יר ַהשִׁ שֶׁ מּוד שִׁ לִׁ יַאת וְׁ רִׁ נֶׁיָך קְׁ פָּׁ ה לְׁ יֶׁה עֹולֶׁ הְׁ יִׁ לּו ּו שֶׁ אִׁ ים כְׁ ירִׁ
ר הָּׁ קֹום שֶׁ מָּׁ ה לְׁ כֶׁ זְׁ נִׁ נָָּׁאיו וְׁ ל ּתְׁ כָּׁ ים בֹו בְׁ ר ֵהם ֲחתּומִׁ אֹות ֲאשֶׁ ַהנֹורָּׁ אֹות וְׁ לָּׁ פְׁ ל ַהסֹודֹות ַהנִׁ נּו כָּׁ ַשגְׁ ל ַמה הִׁ ינּו כָּׁ שִׁ לּו עָּׁ אִׁ ם ּוכְׁ שָּׁ בֹות מִׁ מֹות נֱֶׁחצָּׁ שָּׁ ַהנְׁ ּוחֹות וְׁ

יג ֵבין בְׁ  ַהשִׁ ֵלינּו לְׁ ל עָּׁ מּוטָּׁ ישֶׁ ידִׁ ים ַוֲחסִׁ יקִׁ ָאר ַצדִׁ ם שְׁ א עִׁ ם ַהבָּׁ עֹולָּׁ ים לָּׁ ַהזֹוכִׁ ים וְׁ עֹולִׁ ן הָּׁ יֹות מִׁ הְׁ לִׁ גּול ַאֵחר וְׁ לְׁ גִׁ ה ֵבין בְׁ גּול זֶׁ לְׁ ֵבנּו גִׁ ֲאלֹות לִׁ שְׁ ל מִׁ ם ּוַמֵלא כָּׁ
עֵ  ם יֵָּׁדינּו בְׁ עִׁ בֹוֵתינּו וְׁ שְׁ ֵעת ַמחְׁ ינּו בְׁ ֵרי פִׁ מְׁ אִׁ ֵבנּו וְׁ בָּׁ ם לְׁ יֶׁה עִׁ הְׁ תִׁ ה וְׁ טֹובָּׁ יֵמנּו לְׁ קִׁ ר ּתְׁ פָּׁ ל ַמֲעֵשה יֵָּׁדינּו ּוֵמעָּׁ כָּׁ ה בְׁ חָּׁ לָּׁ ַהצְׁ ה וְׁ כָּׁ רָּׁ ַלח בְׁ שְׁ תִׁ ֵדינּו וְׁ בָּׁ ת ַמעְׁ

יֵָּׁמינּו ָאֵמן ה בְׁ ֵהרָּׁ מְׁ ָך בִׁ שֶׁ דְׁ יר קָּׁ עִׁ ָך לְׁ תְׁ ינָּׁ כִׁ יב שְׁ שִׁ תָּׁ ֵמנּו וְׁ רֹומְׁ פֹות ַדלּוֵתנּו ּתְׁ  .ּוֵמַאשְׁ
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