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1. Song of Songs 1:6, 9
6
Don’t stare at me because I am swarthy, because the sun has gazed upon me. My
mother’s sons quarreled with me, they made me guard the vineyards; my own vineyard I
did not guard…9I have likened you, my darling, to a mare in Pharaoh’s chariots.
 ט,ו:שיר השירים א
כַר ִּמי שֶׁ לִּי ל ֹא
ְ ָפַתנִּי הַ שָ מֶׁ ש בְ נֵי ִּא ִּמי נִּחֲ רּו בִּ י שָ מֻ נִּי נֹטֵ ָרה ֶׁאת הַ כְ ָר ִּמים
ְ (ו) ַאל ִּת ְראּונִּי שֶׁ אֲ נִּי ְשחַ ְרח ֶֹׁרת שֶׁ שֱּׁ ז
:יתיְך ַרעְ י ִָּתי
ִּ פַרעֹה ִּד ִּמ
ְ (ט) לְסֻ סָ ִּתי בְ ִּרכְ בֵ י...:נָטָ ְר ִּתי
2. Song of Songs 2:1-2
1
I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. 2Like a lily among thorns, so is my darling
among the maidens.
ב-א:שיר השירים ב
:חֹוחים כֵן ַרעְ י ִָּתי בֵ ין הַ בָ נֹות
ִּ ַ (ב) כְ שֹושַ נָה בֵ ין ה:(א) אֲ נִּי חֲ בַ צֶׁ לֶׁת הַ שָ רֹון שֹושַ נַת הָ עֲמָ ִּקים
3. Song of Songs 2:10-15
10
My beloved spoke thus to me, “Arise, my darling; my fair one, come away! 11For now
the winter is past, the rains are over and gone. 12The blossoms have appeared in the land,
the time of pruning has come; the song of the turtledove is heard in our land. 13The green
figs form on the fig tree, the vines in blossom give off fragrance. Arise, my darling; my
fair one, come away! 14“O my dove, in the cranny of the rocks, hidden by the cliff, let me
see your face, let me hear your voice; for your voice is sweet and your face is comely.”
15
Catch us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards—for our vineyard is in
blossom.
 טו,יג-י:שיר השירים ב
) (יב: (יא) כִּ י ִּהנֵה הסתו הַ ְס ָתיו עָ בָ ר הַ גֶׁשֶׁ ם חָ לַף הָ לְַך לֹו:ָפָתי ּולְכִּ י לְָך
ִּ קּומי לְָך ַרעְ י ִָּתי י
ִּ דֹודי וְ ָאמַ ר לִּי
ִּ (י) עָ נָה
 (יג) הַ ְת ֵאנָה חָ נְטָ ה ַפגֶׁיהָ וְ הַ גְ פָנִּים ְסמָ דַ ר נ ְָתנּו:נִּשמַ ע בְ ַא ְרצֵ נּו
ְ הַ נִּצָ נִּים נ ְִּראּו בָ ָא ֶׁרץ עֵ ת הַ ז ִָּמיר ִּהגִּ יעַ וְ קֹול הַ תֹור
 (יד) יֹונ ִָּתי בְ חַ גְ וֵי הַ סֶׁ לַע בְ סֵ ֶׁתר הַ מַ ְד ֵרגָה הַ ְר ִּאינִּי ֶׁאת מַ ְר ַאיְִּך:קּומי לכי לְָך ַרעְ י ִָּתי ָיפ ִָּתי ּולְכִּ י לְָך
ִּ
ֵַריח
 (טו) ֶׁאחֱּׁ זּו לָנּו שּועָ לִּים שּועָ לִּים ְקטַ נִּים ְמחַ בְ לִּים כְ ָר ִּמים:הַ ְש ִּמיעִּ ינִּי ֶׁאת קֹולְֵך כִּ י קֹולְֵך עָ ֵרב ּומַ ְר ֵאיְך נָאוֶׁה
:ּוכְ ָרמֵ ינּו ְסמָ דַ ר

4. Song of Songs 3:1-5

Upon my couch at night I sought the one I love—I sought, but found him not. 2“I must
rise and roam the town, through the streets and through the squares; I must seek the one I
love.” I sought but found him not. 3I met the watchmen who patrol the town. “Have you
seen the one I love?” 4Scarcely had I passed them when I found the one I love. I held him
fast, I would not let him go till I brought him to my mother’s house, to the chamber of her
who conceived me 5I adjure you, O maidens of Jerusalem, by gazelles or by hinds of the
field: Do not wake or rouse love until it please!
ה-א:שיר השירים ג
 (ב) ָאקּומָ ה נָא וַאֲ סֹובְ בָ ה בָ עִּ יר:אתיו
ִּ ָ(א) עַ ל ִּמ ְשכָבִּ י בַ לֵילֹות בִּ ַק ְש ִּתי ֵאת שֶׁ ָאהֲ בָ ה נַפְ ִּשי בִּ ַק ְש ִּתיו וְ ל ֹא ְמצ
 (ג) ְמצָ אּונִּי הַ ש ְֹמ ִּרים הַ סֹבְ בִּ ים בָ עִּ יר:אתיו
ִּ ָוָקים ּובָ ְרחֹבֹות אֲ בַ ְקשָ ה ֵאת שֶׁ ָאהֲ בָ ה נַפְ ִּשי בִּ ַק ְש ִּתיו וְ ל ֹא ְמצ
ִּ בַ ְש
אתי ֵאת שֶׁ ָאהֲ בָ ה נַפְ ִּשי אֲ חַ זְ ִּתיו וְ ל ֹא ַא ְרפֶׁנּו עַ ד
ִּ ָ (ד) כִּ ְמעַ ט שֶׁ עָ בַ ְר ִּתי מֵ הֶׁ ם עַ ד שֶׁ מָ צ:יתם
ֶׁ ֵאת שֶׁ ָאהֲ בָ ה נַפְ ִּשי ְר ִּא
 (ה) ִּה ְשבַ עְ ִּתי ֶׁא ְתכֶׁם בְ נֹות יְרּושָ ַל ִּם בִּ צְ בָ אֹות אֹו בְ ַאיְלֹות הַ שָ דֶׁ ה:הֹור ִּתי
ָ יאתיו ֶׁאל בֵ ית ִּא ִּמי וְ ֶׁאל חֶׁ דֶׁ ר
ִּ ֵשֶׁ הֲ ב
:עֹוררּו ֶׁאת הָ ַאהֲ בָ ה עַ ד שֶׁ ֶׁת ְחפָץ
ְ ִּאם ָתעִּ ירּו וְ ִּאם ְת
5. Song of Songs 3:6-11
6
Who is she that comes up from the desert like columns of smoke, in clouds of myrrh and
frankincense, of all the powders of the merchant? 7There is Solomon’s couch, encircled
by sixty warriors of the warriors of Israel, 8All of them trained in warfare, skilled in
battle, each with sword on thigh because of terror by night. 9King Solomon made him a
palanquin of wood from Lebanon. 10He made its posts of silver, its back of gold, its seat
of purple wool. Within, it was decked with love by the maidens of Jerusalem. 11O
maidens of Zion, go forth and gaze upon King Solomon wearing the crown that his
mother gave him on his wedding day, on his day of bliss.
יא-ו:שיר השירים ג
לִּשֹלמֹה
ְ ֶׁ (ז) ִּהנֵה ִּמטָ תֹו ש:(ו) ִּמי ז ֹאת עֹלָה ִּמן הַ ִּמ ְדבָ ר כְ ִּתימֲ רֹות עָ שָ ן ְמ ֻקטֶׁ ֶׁרת מֹור ּולְבֹונָה ִּמכֹל ַאבְ ַקת רֹוכֵל
 (ח) כֻלָם אֲ חֻ זֵי חֶׁ ֶׁרב ְמל ְֻמדֵ י ִּמלְחָ מָ ה ִּאיש חַ ְרבֹו עַ ל ֵיְרכֹו ִּמפַחַ ד:יִּש ָר ֵאל
ְ ִּש ִּשים גִּ ב ִֹּרים סָ בִּ יב לָּה ִּמגִּ ב ֵֹרי
 (י) עַ מּודָ יו עָ שָ ה כֶׁסֶׁ ף ְרפִּ ידָ תֹו זָהָ ב מֶׁ ְרכָבֹו ַא ְרגָמָ ן: (ט) ַאפִּ ְריֹון עָ שָ ה לֹו הַ מֶׁ לְֶׁך ְשֹלמֹה מֵ עֲצֵ י הַ לְבָ נֹון:בַ לֵילֹות
 (יא) צְ ֶׁאינָה ְּור ֶׁאינָה בְ נֹות צִּ ּיֹון בַ מֶׁ לְֶׁך ְשֹלמֹה בָ עֲטָ ָרה שֶׁ עִּ ְט ָרה לֹו ִּאמֹו בְ יֹום:תֹוכֹו ָרצּוף ַאהֲ בָ ה ִּמבְ נֹות יְרּושָ לָ ִּם
:חֲ תֻ נָתֹו ּובְ יֹום ִּש ְמחַ ת לִּבֹו
6. Song of Songs 5:2-6
2
I was asleep, but my heart was wakeful. Hark, my beloved knocks! “Let me in, my own,
my darling, my faultless dove! For my head is drenched with dew, my locks with the
damp of night.” 3I had taken off my robe—was I to don it again? I had bathed my feet—
was I to soil them again? 4My beloved took his hand off the latch, and my heart was
stirred for him. 5I rose to let in my beloved; my hands dripped myrrh—my fingers,
flowing myrrh—upon the handles of the bolt. 6I opened the door for my beloved, but my
beloved had turned and gone. I was faint because of what he said. I sought, but found him
not; I called, but he did not answer.
ו-ב:שיר השירים ה
ֻצֹותי ְר ִּסיסֵ י
ַ ֹאשי נ ְִּמלָא טָ ל ְקו
ִּ דֹודי דֹופֵק פִּ ְת ִּחי לִּי אֲ ח ִֹּתי ַרעְ י ִָּתי יֹונ ִָּתי ַתמָ ִּתי שֶׁ ר
ִּ (ב) אֲ נִּי יְשֵ נָה וְ לִּבִּ י עֵ ר קֹול
דֹודי שָ לַח יָדֹו ִּמן הַ חֹר
ִּ ) (ד: (ג) פָשַ ְט ִּתי ֶׁאת כ ָֻתנ ְִּתי ֵאיכָכָה ֶׁאלְבָ שֶׁ נָה ָרחַ צְ ִּתי ֶׁאת ַרגְ לַי ֵאיכָ כָה אֲ טַ נְפֵם:לָיְלָה
פָת ְח ִּתי
ַ ) (ו:לְדֹודי וְ יָדַ י נ ְָטפּו מֹור וְ ֶׁאצְ בְ ע ַֹתי מֹור עֹבֵ ר עַ ל כַפֹות הַ מַ נְעּול
ִּ
ַ (ה) ַק ְמ ִּתי אֲ נִּי לִּפְ תֹח:ּומֵ עַ י הָ מּו עָ לָיו
:אתיו וְ ל ֹא עָ ָננִּי
ִּ אתיהּו ְק ָר
ִּ ָדֹודי חָ מַ ק עָ בָ ר נַפְ ִּשי יָצְ ָאה בְ דַ בְ רֹו בִּ ַק ְש ִּתיהּו וְ ל ֹא ְמצ
ִּ ְְדֹודי ו
ִּ אֲ נִּי ל
1

7. Song of Songs 6:8-9

8

There are sixty queens, and eighty concubines, and damsels without number. 9Only one
is my dove, my perfect one, the only one of her mother, the delight of her who bore her.
Maidens see and acclaim her; queens and concubines, and praise her.
ט-ח:שיר השירים ו
לְאמָ ּה
ִּ  (ט) ַאחַ ת ִּהיא יֹונ ִָּתי ַתמָ ִּתי ַאחַ ת ִּהיא:ּושמֹנִּים פִּ ילַגְ ִּשים וַ ֲעלָמֹות ֵאין ִּמ ְספָר
ְ (ח) ִּש ִּשים הֵ מָ ה ְמלָכֹות
: ָלְיֹולַד ָתּה ָראּוהָ בָ נֹות וַ י ְַא ְשרּוהָ ְמלָכֹות ּופִּ ילַגְ ִּשים וַ יְהַ לְלּוה
ְ
בָ ָרה ִּהיא
8. Song of Songs 7:12-14
12
Come, my beloved, let us go into the open; let us lodge among the henna shrubs. 13Let
us go early to the vineyards; let us see if the vine has flowered, if its blossoms have
opened, if the pomegranates are in bloom. There I will give my love to you. 14The
mandrakes yield their fragrance, at our doors are all choice fruits; both freshly picked and
long-stored have I kept, my beloved, for you.
יד-יב:שיר השירים ז
 (יג) נ ְַשכִּ ימָ ה לַכְ ָר ִּמים ְנִּר ֶׁאה ִּאם פ ְָרחָ ה הַ גֶׁפֶׁן פִּ ַתח הַ ְסמָ דַ ר הֵ נֵצּו:פָרים
ִּ ְדֹודי נֵצֵ א הַ שָ דֶׁ ה ָנלִּינָה בַ כ
ִּ (יב) לְכָה
ַנְתי
ִּ דֹודי צָ פ
ִּ  (יד) הַ דּודָ ִּאים נ ְָתנּו ֵריחַ וְ עַ ל פְ ָתחֵ ינּו כָל ְמג ִָּדים חֲ דָ ִּשים גַם יְשָ נִּים:הָ ִּרמֹונִּים שָ ם ֶׁא ֵתן ֶׁאת דֹדַ י לְָך
:לְָך
9. Song of Songs 8:13-14
13
O you who linger in the garden, a lover is listening; let me hear your voice. 14“Hurry,
my beloved, swift as a gazelle or a young stag, to the hills of spices!”
יד-יג:שיר השירים ח
ּודמֵ ה לְָך לִּצְ בִּ י אֹו ְלעֹפֶׁר הָ ַאּיָלִּים עַ ל
ְ דֹודי
ִּ  (יד) בְ ַרח:(יג) הַ ּיֹושֶׁ בֶׁ ת בַ ַגנִּים חֲ בֵ ִּרים מַ ְק ִּשיבִּ ים לְקֹולְֵך הַ ְש ִּמיעִּ ינִּי
:הָ ֵרי בְ שָ ִּמים
10. Midrash Song of Songs Rabbah 1:8
R. Yosei said: Imagine a big basket full of produce without any handle, so that it could
not be lifted, until one clever man came and made handles to it, and then it began to be
carried by the handles. So until Shelomo arose no one could properly understand the
words of the Torah, but when Shelomo arose, all began to comprehend the Torah.
ח:שיר השירים רבה א
א"ר יוסי לקופה גדולה מלאה פירות ולא היה לה אזן ולא היתה יכולה להטלטל ובא פקח א' ועשה לה
 כך עד שלא עמד שלמה לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה וכיון,אזנים והתחילה להטלטל ע"י אזנים
.שעמד שלמה התחילו הכל סוברין תורה

