
ע על שיר השירים"ראב  
 אפרק

ִיןטֹוִבים ּדֶֹדיָך -ִּכי,  ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּוִיָּׁשֵקִני ב  .ֲאֶׁשר ִלְׁשלֹמֹה,  ַהִּׁשיִריםירִׁש א -ַעל; ְׁשֶמָךֶׁשֶמן ּתּוַרק ,  ְׁשָמֶניָך טֹוִביםְלֵריַח ג  .ִמָּי
ִין--ָּבְךָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ,  ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו; ָּנרּוָצהַאֲחֶריָך, ָמְׁשֵכִני ד  .ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך, ֵּכן ְזִּכיָרה דֶֹדיָך ִמַּי .ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּוָך, ַנ

ישקני - החל מאברהם שהוא העיקר. 
 כאשר כתוב ונשיקות הפה הם התורה והמצות

עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור 
 ).ה:כו' בר( משמרתי מצותי חקותי ותורתי

 ,תתמה בעבור שאמר ישקני לדבר עברואל 
) א:טו' שמ( אז ישיר משה :כי כן דרך המקרא
והפך הדבר , )יט:קו' תה( יעשו עגל בחורב
נבואה על העתיד , א:עט' תה (אלהים באו גוים

  ורבים כמוהם)לבוא
ֵאֶּלה {יךֶבֲה אֹ- כי טובים דודיך מיין

כמו שהעיד הכתוב על } ֶשׁאוֲהבים אֹותי
כי ) ח:מא' יש( רהם אוהביזרע אבאהבתו 

 הפרש יש בין אוהבי לאהובי
 

 היה מלמד מעשיו של המקום ומורה - לריח
 ובכל מקום שהולך ויקרא שם ,אנשי דורו

שמן תורק שמך וזהו .י"אברם בשם י  
 

 על כן עלמות שאין - על כן עלמות אהבוך
 כך אנשים שלא היה להם אלוה ,להם בעל

את הנפש אשר ו : כעניין,הכניסם תחת הייחוד
)ה:יב' בר( עשו בחרן  

 
 שנמשך אחר המקום ויצא מארץ - משכני
 מולדתו

 
זוכרת { שהביאו- הביאני המלך חדריו

 אל ארץ כנען ויתכן שהחכימו }מעשה שהיה
, }??-ד:פג' תה-??{ועמד על סודות צפונים  

 
 הוא בנין מזבח בכל נזכירה דודיךוענין 

 מקום ונטיעת אשל
 

ה כאילו תדבר עם  דברי הנער- ישקני
 וכל תאותה שישק }לשון נסתר {נפשה

אותה פעמים רבות כי לא תשבע מאחת 
 וכאילו הרגיש הרועה וחזרה מדברת לו

}לשון נוכח{  
 
 
 

 יותר מיין ירוו - כי טובים דודיך
 או על },פועל יוצא {וישמחו אהביך

 פירוש הגאון רבינו סעדיה
 

 
 כי שמניך יש להם ריח - לריח שמניך

 והזוכרת שמך כאילו שמן ,מרחוקטוב 
 . על כן עלמות אהבוך:מור יזרק לפניה

 ואם כן שמניך מרחוק אף כי נשיקות פיך
}קל וחומר{  

 
 
 
 
 
 

 וכל אחת מהעלמות מתאוה - משכני
לשון  {ואומרת משכני אחריך נרוצה

}רבים  
 

 יותר נשמח בך ממה - המלך חדריו
 היא ":ֱהִביַאִני" {שיביאני המלך חדריו

אלא כל אחד , זוכרת מעשה שהיהלא 
הדוד :  אמרת חפצה-בלשון יחיד-מהבנות

}.עדיף מהמלך  

כל נשיקה  - /ישקני מנשיקות פיהו/
ד היא בפה כמו "שהיא בלא למ

 ועם )א:א י' שמ, ד:לג' בר (וישקהו
ד ביד או בכתף או בלחי על פי "הלמ

' בר (ושקה לימנהג המדינות כמו 
' שמ,א :נ, כז:כז' בר( וישק לו )כו:כז
' בר( וישק יעקב לרחלוכן ) ז:יח, כז:ד
)יא:כט

 . אהוביך יותר ישמחו מהיין- דודיך
 אמר כי הוא הריר }?מקור {והגאון

שהוא תחת הלשון והביא ראיה 
 מהפסוק לכה נרוה דודים עד הבקר

)יח:ז' משל(  
 יש מפרשים כי - לריח שמניך טובים

 והקרוב אלי כי }?ִנְׁשֶמיָך {הוא הפך
מפרש לא סך שמן מימיו וחשב זה ה

 שהוא שמן זית
 . יש אומרים כי הוא שם מקום- תורק

והנכון שהוא שמן כשמן שיורק שריחו 
ואל תתמה בעבור היות , נודף ועודף

 כל עמלהשם לשון נקבה כי כן תמצא 
 ובית ומקום במקרא במקום )ד:ד' קה(

אחד לשון זכר ובמקום אחר לשון 
 נקבה
? לא ידוע {ות הם נערות קטנ- עלמות

}?אולי פולמיקה  
 יש אומרים שהוא מן - נזכירה
ב :ב' ע ויק"ראה ראב, ריח {אזכרתה

 וזכרו כיין }..."ורבים פירשוהו"
)ח:הושע יד (לבנון  

יתהלך  תאר היין כמו - מישרים
 והשווהלא :כג' משל( במישרים

  הולך לדודי למישרים)ע שם"ראב
)י:שיר ז(  
,  עמו ישרת עצמו ואחר- מייןם "ומ

וכן עניינו ממשרים אהבוך העלמות 
וארא אל אברהם אל וכמוהו , הנזכרות

יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי י"י 
(שמ' ו:ג) עניינו ובשמי יי'. ורבים 

ואחרים שאמרו כי המישרים . כמוהו
' ישי( מגיד מישריםאהבוך כמו ו

והראשון קרוב אלי) יד:מה
 



 
ְּבֵני ִאִּמי ; ֶׁשְּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש, ְׁשַחְרחֶֹרתִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני -ַאל ו  . ְׁשלֹמֹהִּכיִריעֹות, ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר; ת ְירּוָׁשָלִםְּבנֹו,  ֲאִני ְוָנאָוהְׁשחֹוָרה ה

;  ַּבָּצֳהָרִיםַּתְרִּביץֵאיָכה , ֵאיָכה ִתְרֶעה, ִׁשיֶׁשָאֲהָבה ַנְפ,  ִּליַהִּגיָדה ז  .לֹא ָנָטְרִּתי, ַּכְרִמי ֶׁשִּלי--ַהְּכָרִמים- ֶאתנֵֹטָרהָׂשֻמִני , ִבי-ִנֲחרּו
ִמְׁשְּכנֹות , ַעל, ְּגִדּיַֹתִיְך-ּוְרִעי ֶאת,  ַהּצֹאןְּבִעְקֵביָלְך -ְצִאי; ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים, לֹא ֵתְדִעי ָלְך-ִאם ח  .ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך, ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכעְֹטָיה

.ָהרִֹעים
שחורה - החל בשעבוד מצרים: אף על פי 
שאני שחורה בקצת מעשים רעים נאוה אני 

 בשמירת הברית וייחוד השם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ומי סבב השמש הוא גלות מצרים - אל תראני

 אנשים מבני אמי ששמוני ?ני השמשֵּכַּתלי ֶׁש
וכן . נוטרה שאטור דתים נכרים ועזבתי שלי

שהזהירם ) כ' יחז(תמצא בספר יחזקאל 
ישובו כי היו מהם עובדים עבודה הנביא ש

ואומר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי זרה 
)ח:כ' יחז( בם בתוך ארץ מצרים  

 
 
 

 שחזרו בתשובה ושאלו איך היו - הגידה לי
רועים האבות ונאחוז דרכם ולא נתערב עם 

וזה ענין על שיאמרו שהם כמוך אלהים אחרים 
 עדרי חבריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הנביא שהתנבא להם  השיבם - אם לא תדעי
במצרים ויש אומרים שהיה אהרן וכן ענין 
שלח נא ביד תשלח שלח נא ביד אותו בכל 

)ע שם"וראה ראב, יג:ד' שמ (עת  
 שאין להם דעת קטני אמנה הם - את גדיותיך

 נכונה

ה העלמות היו ֶּל ובעבור שֵא- שחורה
  חזרה הנערה לה'משכני'אומרות 

נני  ואמרה אי}העלמות הם מחשבותיה{
פחותה מכם אף על פי שיש בי שחרות 
מעט כאהלי קדר שהם מגולים לשמש 

 תמיד יפה אני כיריעות שלמה
 
 
 
 
 
 
 
 

 פירושו אל תבזוני או אל - אל תראני
תראוני בעין קלון וחסרון כי זה השחרות 

לא נולדתי בו רק הוא מקרה ויסור 
וסבת זה המקרה כי } ?הולך להתעלם{

 ושמוני }י-ח:חראה שיר  {כעסו אחי עלי
נוטרה את הכרמים ובתחילה קודם זה 

 אפילו כרמי שלי לא נטרתי
 
 
 

 אי זה הגידה ליוחזרה לרועה ואמרה לו 
 כי אני רוצה לשוב תרביץ ותרעהמקום 

 רועה וארדוף אחריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ות צאי לך בעקב }? ַלּההשיב {השיבה
כמו שאת --ת קטנותגדיו הצאן ורעי

 כי שם הוא תמשכנוה מעללמ--קטנה
 מקומי

 יש מפרשים שהיא יפה כמו - שחורה
האשה הכושית כי מרוב יופיה תפחד 

האם שתשלוט בה עין רעה על כן 
 אין לנו צורך .תקרא כושית ושחורה

 באשה הכושית }לא {בפירוש הזה
 כי הנה היא העידה ,ולא במלת שחורה

אל תראוני שאני בנפשה ואמרה 
 שחרחורת

 ה למושב לוָּוִאן  כמו נחמדת מ- ונאוה
ואינו נמצא , פועל יוצא{) יג:קלב' תה(

והנון לבנין נפעל } אלא בהתפעל, בקל
 )ט:ז' ויק (וכל נעשה במרחשתכמו 

)יח:א ו' מל (אין אבן נראה  
 זה הכפל למעט וכן - שחרחורת

ירקרק או אדמדם
 ראתני והביטה בי וגלתני - ששזפתני

)ז:כח' אי (ולא שזפתה עין איהוכמוהו   
ן לבנין נפעל " נלחמו בי והנו- נחרו בי

מן ויחר אפו
  שם התואר ועניינו שומרת- נטרה

 יחסר מקום הקריאה - שאהבה נפשי
"אתה"כמו   

}פועל יוצא { הצאן� איכה תרעה  
 ויש אומרים , אותם� איכה תרביץ

 שעניינו שאלת המקום כמו איכה הם
. יג:ב ו' מל" איכה הוא"אולי כוונתו {

אולי היא , ת מקום הוא ואם לא שאל
שואלת איך אתה מוכן לרעות רק את 

צאנך ולהשאיר אתי אם עדרי 
}החברים  
"אשר"ן מקום " השי- שלמה  
 והיא פועלת מן . מתערבת� כעטיה

ויש אומרים , ויעט העם אל השלל
ויש אומרים , חוטפת והוא רחוק

)יד:א כה' שמוא( ויעט בהם מן ,נגערת
 לא ועקבותיך כמו - בעקבי הצאן

 האותות העוקב )כ:עז' תה (נודעו
הדורך אחריו

 
 כל קטן יקרא גדי - גדיותיך

 ומסמיכתו לעזים היא הראיה



ִיְך ַּבּתִֹריםָנאוּו י  .ִּדִּמיִתיְך ַרְעָיִתי,  ְּבִרְכֵבי ַפְרעֹהְלֻסָסִתי ט  יב  .ֹות ַהָּכֶסףִעם ְנֻקּד, ָּלְך- ָזָהב ַנֲעֶׂשהּתֹוֵרי יא  .ַצָּואֵרְך ַּבֲחרּוִזים,  ְלָחַי
.ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי,  ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִליֶאְׁשּכֹל יד  .ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין,  ַהּמֹר ּדֹוִדי ִליְצרֹור יג  .ָנַתן ֵריחֹו, ִנְרִּדי, ִּבְמִסּבֹו, ֶׁשַהֶּמֶלְך-ַעד  
רחיטנו ,  ָּבֵּתינּו ֲאָרִזיםקֹרֹות יז  .ַרֲעָנָנהַעְרֵׂשנּו -ַאף,  ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעיםָךִהְּנ טז  .ִהָּנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים,  ָיָפה ַרְעָיִתיִהָּנְך טו

.ְּברֹוִתים) ַרִהיֵטנּו(
 החל הנביא ואמר לישראל מפי - לססתי

והענין בתורים  נאוו לחייך ולסוסתיהגבורה 
 כי תצאי ממצרים בכלי כסף וזהב ושמלות

 
 
 
 
 
 
 
 

 ד שהמלך במסיבוע :וענתה כנסת ישראל
הענין כשיביאני אל הר האלהים אז יתן נרדי ו

 ריחו והוא ריח הקטורת
 בין הכרובים או באמצע - בין שדי ילין
 מחנה ישראל

 
ענתה ,  משל על השכינה- אשכול הכופר

"יפה אתשכינה אחר שכל זה חשבת   
 

 ערש והוא ה עוד אעש!ענתה כנסת ישראל
,הבית כשתכניסני לארץ ישראל  

  הסוס}? { נקבת� ילססת
 יש רכב עץ ורכב ברזל אמר לה - ברכבי
 רעיתי בין אותם העלמות דמיתיך

ודימה  ,שאהבוני כמו הסוסיא בין הרכב
הצעיף שיש על לחיה מצוייה כמו המתג 

המצוייר בדמות תורים שהוא על לחיי 
 וחלי הכתם הם הקשורים ,הסוסיא

כדמות קשורים שישימו על צואר 
ראוי לך שיהיו התורים הסוסיא ולא היה 

 שלך כי אם זהב עם נקודות הכסף 
 

פ שריחי נודף "ענתה היא ואמרה אע
 יתאוה במסיבוואפילו המלך כשהוא 

יותר טוב ריח נודף יש  ,להריח נרדי
,  ְׁשָמֶניָך טֹוִבים ְלֵריַח"חוזר ל{ לדודי

 צרור המורשהוא  }"ְׁשֶמָךֶׁשֶמן ּתּוַרק 
 והייתי והייתי מתאוה שילין בין שדי

 חושבת שאני מחבקה אשכול הכופר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אמרה היא הנך ,  אמר הוא הנך יפה- הנך

} ......ראה? הרעיה{יפה דודי ויש לי 
במדינה ערש רעננה ובית נכבד וזה ענין 

קורות בתינו ארזים
 

מלאתי ד "ד נוסף כיו" היו- לססתי
 }שם בסמיכות{)כא:א' ישי (משפט

)יא:י' הוש (אהבתי לדוש  
  צורות מצויירות כמו תורים- בתורים
 הם הקשורים מהאבנים - חרוזים

 ויש אומרים כי .היקרות ואין לו חבר
כמוהו ) כד:כז' יח( וארוזים במרכולתך

 וזה איננו נכון ,ת"ף בחי"ויתחלף האל
כי לא יתחלפו בלשון הקדש חוץ 

וא לבדם"מאותיות יה  
 שיהיו בצורות התורים - נקדות הכסף

ודות הכסף שהוא לבןנק  
 כמו מקום מעולה ונכבד כמו - במסבו

 והקרוב אלי )? (ובמסבי ירושלים
שהוא המקום שיש בו מסיבה לשתות 

 כמנהג שותי היין
  בושם כמין כרכום- נרדי

 פירוש דבר צרור כמו - צרור המר
 ויש )כה:יד' דב (וצרת הכסף בידך

ופירוש , אומרים חתיכה והוא רחוק
 כי מר דרור הוא מור יש אומרים

ק וזה רחוק בעבור שאמר "המוס
אריתי מורי והנה הוא בושם ממיני 

הצמחים שילוקט ועוד וידי נטפו מור 
ק אינו נוטף "והנה הוא נוטף והמוס

ויש אומרים כי מר יתפרש לשני 
}?מה העניין השני {עניינים  

שהוא '  יש אומרי- אשכל הכפר
 והקרוב שהוא כמו }? {הכותבת

ז כי הוא "עאל כן בלשון לעבלשון ישמ
 כמו אשכולות

 מקום בארץ ישראל שימצא - עין גדי
שם אשכול הכופר

יונים } כנימוסי { כעיני� עיניך יונים
כי מנהג בני יונה שלא להתחבר אלא 

 עם הזוג שלה
  דומה כעץ רענן- רעננה
ל" מדברי רבותינו ז- רהיטנו  
  ויש אומרים. אין לו חבר- ברותים

 רהיטנו ויש אומרים כי שהוא ברושים
' בר( ברהטים בשקתות המיםהוא כמו 

 כמו אבני ברותיםאם כן יהיו ) לח:ל
 שיש

 
 בפרק



;  ַהָּבִניםֵּביןֵּכן ּדֹוִדי ,  ַּבֲעֵצי ַהַּיַערְּכַתּפּוַח ג  .ַהָּבנֹותֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ,  ֵּבין ַהחֹוִחיםְּכׁשֹוַׁשָּנה ב  .ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים,  ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹוןֲאִני א
ָיַׁשְבִּתי ִין- ֶאלֱהִביַאִני ד  .ְלִחִּכיּוִפְריֹו ָמתֹוק , ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְו - ִּכי :ַּבַּתּפּוִחים, ַרְּפדּוִני--ָּבֲאִׁשיׁשֹות, ַסְּמכּוִני ה  .ַאֲהָבהְוִדְגלֹו ָעַלי , ֵּבית ַהָּי

- ִאם :ַהָּׂשֶדהְּבַאְילֹות , אֹו, ִּבְצָבאֹות,  ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִםִהְׁשַּבְעִּתי ז  .ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני,  ְלרֹאִׁשיַּתַחת ְׂשמֹאלֹו ו  .ָאִני, חֹוַלת ַאֲהָבה
.ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ, ָהַאֲהָבה-ְּתעֹוְררּו ֶאת-ָּתִעירּו ְוִאם

 שרון שהיא בחבצלת עתה כמו אנילכן 
שיגנה וכשונה שהיא מקום מישור כל אדם י

  ואני מתפחדה,בעמק רגל תרמסנה/ וכשושנה/
 

אני אשמור אותך שלא יגע בך אמרה שכינה 
כשושנה בין החוחיםרע   

 
 

 לעולם , אם תשמרני:ענתה כנסת ישראל
 אשב בצילך

 
  שאשמע כל מצותיו- פריווענין 

, מקום נסוך היין' הוא בית ה - בית היין  
  יםענין אשישות ותפוחים הם המשוררו
 

  ימשל דברי הנבואה ליין וחלבההלא תרא
וראה , א:יד' מש (חכמות נשים בנתה ביתהוכן 

ועוד ) ב:ט' מש (מסכה יינה) א:ט' גם מש
אולי להוכיח שאכל {) יא:כה' מש (תפוחי זהב

} שמש לדברים קדשים  
 

ל כי בני " זה שאמרו רז- השבעתי אתכם
וזה  - הקץאפרים יצאו ממצרים קודם שהגיע 

ויתאבל  ועליהם כתוב .ונהרגו � שתחפץן עני
 בצבאותוענין ) כב:ה א ז"ד( אפרים אביהם

כמו שדמיהם מותרים לשפוך כך יהיו דמיכם 
 אם תתעוררו קודם הקץ

 

ערש ממתין ב { לכן אני עתה בחוץ- אני
 כמו חבצלת השרון }?רעננה ובית נכבד

 ואין מריח

אין את נמשלת :  אמר הוא- כשושנה
ק שהיא קרובה לקחתה כי לשושנת העמ

 אם כשושנה בין החוחים
 

 אלו הפסוקים דבקום עם כתפוחאמרה 
 שהייתי חומדת שאשב חמדתימלת 

ד :ראה א, יוסיבוס{בצילו ויביאני 
דגלו  וישים אל בית היין} ע שם"וראב

עלי. והענין בפרהסיא ויראה אהבתו. 
  שמאלו תחת לראשי} ?ָיֵׂשם{וישים 

 
שלא יעירוני עד ואשביע בנות ירושלם 
.שיגיע עת חפץ האהבה  

 
וזו השבועה בעבור שידמה חשוקתו 
' מש (לצביה וכן אילת אהבים ויעלת חן

 בעבור יפיה ונקיותה ושחרות )יט:ה
עיניה כאילו אמרה השבעתי אתכם 

חוזק אהבת הדוד  {בדומות לכם ביופי
}לה מסמן שהיא יפה ונאוה  

 
 נשלמה זאת הפרשה

 ויש ,יא ורד יש אומרים שה- חבצלת
אומרים שהיא צמח אחד נכבד יש לו 

 ריח טוב ועינו כעין שחרות
 יש אומרים שהוא צמח לבן - שושנת

ויש לו ריח טוב והוא חם מאד עד 
שריחו יכאיב הראש ויתכן להיותו כן 

 כי לעולם היא ששיהיה פירושו מן 
ששה עלים לבנים גם בתוכו כדמות 
 .בד סעיפים ארוכים גם הם ששה

שיר ( שפתותיו שושנים פירוש ויהיה
 בריח לא בעין) יג:ה

  כאילן התפוח- כתפוח 
אולי   { מן דגל מחנה יהודה- ודגלו

}כוונתו שזה ֵׁשם  
  כלי זכוכית מליאות יין- באשישות
 . בלשון ישמעאל כמו חזקוני- רפדוני

ויש אומרים שימו היציע תפוחים מן 
ירפד חרוץ עלי ) י:שיר ג( רפידתו זהב

שעניינו ענין הצעה ) כב:איוב מא( טיט
 והוא רחוק בעיני

 
 עולת הערב - שמאלו תחת לראשי

פעם "למה זה נמצא ב {והבקר
}?"הראשאנה  

 
 

ַמְׁשִּגיַח --ַאַחר ָּכְתֵלנּו, ֶזה עֹוֵמד-ִהֵּנה; ָהַאָּיִליםאֹו ְלעֶֹפר ,  דֹוִדי ִלְצִביּדֹוֶמה ט  .ַהְּגָבעֹות-ַעל, ְמַקֵּפץ--ֶהָהִרים-ַעל, ְמַדֵּלג; ֶזה ָּבא-ִהֵּנה,  ּדֹוִדיקֹול ח
 יב  .ָחַלף ָהַלְך לֹו, ַהֶּגֶׁשם; ָעָבר, ִהֵּנה ַהְּסָתו-ִּכי יא  .ָלְך-ּוְלִכי,  ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתיקּוִמי  :ְוָאַמר ִלי,  דֹוִדיָעָנה י  .ַהֲחַרִּכים- ִמןֵמִציץ, ַהַחּלֹנֹות-ִמן

 ַרְעָיִתי) ָלְך(קּוִמי לכי ; ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח,  ַפֶּגיָהָחְנָטה ַהְּתֵאָנה יג  .ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו,  ַהּתֹורְוקֹול; ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע,  ִנְראּו ָבָאֶרץַהִּנָּצִנים
.ָלְך-ּוְלִכי, ָיָפִתי  
ֵוי ַהֶּסַלעיֹוָנִתי יד .ָנאֶוהּוַמְרֵאיְך , קֹוֵלְך ָעֵרב- ִּכי :קֹוֵלְך-ַהְׁשִמיִעִני ֶאת, ְרַאִיְךַמ-ֶאתַהְרִאיִני , ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה,  ְּבַחְג  
 ְוָנסּו, ם ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹוַעד יז  . ַּבּׁשֹוַׁשִּניםָהרֶֹעה,  ִלי ַוֲאִני לֹוּדֹוִדי טז  .ְסָמַדר, ּוְכָרֵמינּו; ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים, ֻׁשָעִלים ְקַטִּנים--ֻׁשָעִלים, ָלנּו-ֶאֱחזּו טו

.ָהֵרי ָבֶתר-ַעל--ָהַאָּיִליםאֹו ְלעֶֹפר , ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי- סֹב ְּדֵמה :ַהְּצָלִלים
 
 
 

שנראה המקום בסנה זהו - קול דודי  
  על הר סיני- מדלג על ההרים

 
 
 

והיא הלכה אל ביתה כמו שאמרה לו 
 והנה הוא בא אחריה בעת 'קורות בתינו'

םצאת בני אדם להתענג לחוץ לראות הנצני
 אמרה כי דודה מרוב דלוגו - קול דודי

 ומרוצתו שמעה קול רגליו
  במהירות� דומה דודי לצבי

 

 )כא:יא' ויק (ר בהןלנת תרגום - מקפץ
 לקפצא בהון

וכצבאים  לשון זכרים צבי צבאים - לצבי
ולנקבות ) ט:ה א יב"ד( }למהר {על ההרים
 צבאות



 
' תה (ממכון שבתו השגיח כמו - מן החלונות

 ראה ראיתי את עני עמי מחלוני הרקיע כמו )יד:לג
)ז:ג' שמ(  

  שאמר לישראל ואומר אעלה אתכם- ענה דודי
)יז:ג' שמ(  

וענין הגשם משל לגלות  - כי הנה הסתיו עבר
כמו יום המעונן והיא הצרה שהיו בה והעינוי כמו 

שתי , טו:א' צפ, ב:יואל ב (יום ענן וערפל
)"' יום ה"המקורות מדברות על   

של ישראלהם הצדיקים  - הנצנים  
 

רה שתאמר שי- עת הזמיר  
 
 
 
 

שהגיע תור ישראל - קול התור  
 בארץ ישראל ועת להביא - התאנה חנטה פגיה

}אינו משל {ממנה בכורים  
ידמה או , }אינו משל { ליין הנסכים- והגפנים

ולגפן , }זה משל{אותה לתאנה שחנטה פגיה
כענבים במדבר מצאתי  כמו שכתוב כשהיא סמדר

)י:ט' הוש ( בראשיתה}בתאנה {ישראל כבכורה  
 -} ?{ בעבור שיצאה ממצרים יונתיקרא אותה ו

 שהיו ישראל מסותרים בסתר המדרגהוענין 
 בעננים

 
 

' שמ ('הוא ויאמינו ביי זה - הראיני את מראיך
)לא:יד  

 אז ישיר משה ובני ישראל - השמיעני את קולך
נעשה או יהיה פירושו שאמרו , )א:טו' שמ(

והוא יותר נכון) ז:כד' שמ( ונשמע  
 

 הם עובדי העגל שהשחיתו -  שעליםאחזו לנו
שהם ישראל ועוד הכרם היה סמדר' כרם יי  

 שנהרגו עובדי העגל ומבקשים - דודי לי ואני לו
 דברי השכינה
,  הם הצדיקים- בשושנים  

 סב דמה לך על הרי בתר היום עד שיפוחוטעם 
שמות  (כי לא אעלה בקרבךהוא שאמרה השכינה 

  ו מחוץ למחנהומשה יקח את האהל ונטה ל )ג:לג
...אמרה כנסת ישראל  

 
 

 
 
 
 

}יג' עד פס { כל הפרשה- ענה דודי  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 אמר לה את - יונתי בחגוי הסלעועוד 
נסתרת בביתך ולא אוכל לראותך כמו יונה 

שהיא בחגוי הסלע
 

 מאחד החרכים או - הראיני את מראיך
, רי לי מה אעשהְמהשמיעני את קולך וִא

 
 
 
 

 
אחזו לנו ענתה היא ואמרה לנעריה 

והענין לכו שמרו את הכרם מן , שועלים
השועלים כי אני רוצה ללון שם עם דודי 

 בעבור הריח הרועה בשושניםשהוא 
עד ואתה דודי , הטוב שיש לשושנים

 ויגדלו הימים וזה ענין היוםרוח שיפוח 
 והענין כי הרי בתר לך אל ונסו הצללים

לא אוכל עתה לצאת חוצה 
; והנה הלך לדרכו כאשר דבר לה

 
 

 נשלמה הפרשה
 

  הוא הקטן- עפר האילים
ואע מתשם  ידוע בלשון תרגום - כתלנו

בעד וכן חרכים תרגום ) ח:ה' עז( בכתלויא
וכן הסתיו , מן חרכיא) ח:כו' בר( החלון

סתוא) כב:ח' בר( וקיץ וחרףכתרגום   
 והאלילים כליל יחלוף נכרת כמו - חלף

)יח:ב' ישי(  

) כב:ח' בר( עלתה נצה כמו - הנצנים
ן השני נוסף"והנו  

' ישי( וזמיר עריצים יענה כמו - הזמיר
 ויש אומרים .וענינו זמירות העופות) ה:כה

 )ד:כה' ויק( וכרמך לא תזמורכי הוא מן 
מים לא העת לזמר את הכר {ואיננו עתו
}באביב  
  כמשמעו מן התורים- התור
 המתיקה ויש אומר כי עשתה - חנטה

 כדמות אבק מן ויחנטו הרופאים
 הוא הפרי טרם שיתבשל וכן הוא - פגיה

 בלשון ישמעאל
  כשיצא ציץ הגפן- סמדר

) כב:מ' ישי( חוג הארץ מן - בחגוי הסלע
 שפירושו גלגל הסובב על הארץ והוא הפוך

הם שני שרשים והענין  או }חגו ◄חגו{
 אחד

ונפלו  וכמוהו , כמו מעלות- המדרגה
לא וכן תרגם אנקלוס ) לה:כ' יח( המדרגות

לא תיסק ) כו:כ' שמ( תעלה במעלות
 בדרגין וכן בלשון ישמעאל

) ד:ג' מלא( 'וערבה ליי כמו - ערב
 שפירושו טוב ונחמד

  תאוה לעינים- נאוה
' תה ('אהבו את יי לשון ציווי כמו - אחזו
)טו:איוב ב (שחדו בעדי )כד:לא  

וחבל את מעשה  משחיתים כמו - מחבלים
)ה:ה' קה( ידיך

' היום'אולי כוונתו ש { היום� עד שיפוח
}הוא הנֵׂשא  
מן ויבתר אותם } ?{ הרי נדוד - הרי בתר

כלומר שיתפרד ממנו) י:טו' בר(בתוך   

 
 



 גפרק
ֵאת , ֲאַבְקָׁשה--ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹבֹות,  ָבִעירַוֲאסֹוְבָבה ָּנא ָאקּוָמה ב  .ְולֹא ְמָצאִתיו, ִּבַּקְׁשִּתיו; ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי, ִּבַּקְׁשִּתי, ַּבֵּלילֹות, ִמְׁשָּכִבי-ַעל א

ַעד , ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם, ִּכְמַעט ד  .ְרִאיֶתם, ָבה ַנְפִׁשי ֵאת ֶׁשָאֲה :ָּבִעיר, ַהּסְֹבִבים, ַהּׁשְֹמִרים, ְמָצאּוִני ג  .ְולֹא ְמָצאִתיו, ִּבַּקְׁשִּתיו; ַנְפִׁשיֶׁשָאֲהָבה 
, ִּבְצָבאֹות,  ְירּוָׁשַלִםְּבנֹות ֶאְתֶכם ִהְׁשַּבְעִּתי ה  .ֶחֶדר הֹוָרִתי-ְוֶאל, ִאִּמיֵּבית -ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל-ַעד--ְולֹא ַאְרֶּפּנּו, ֲאַחְזִּתיו;  ַנְפִׁשיֶׁשָאֲהָבהֵאת , ֶׁשָּמָצאִתי

.ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ, ָהַאֲהָבה-ְּתעֹוְררּו ֶאת-ְוִאםָּתִעירּו - ִאם :ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה, אֹו  
  : ָסִביב ָלּה,ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים--ֶׁשִּלְׁשלֹמֹהִמָּטתֹו , ִהֵּנה ז  .ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּוְלבֹוָנה ְמֻקֶּטֶרת מֹר  :ָעָׁשן, ְּכִתיְמרֹות, ַהִּמְדָּבר-עָֹלה ִמן,  זֹאתִמי ו

.ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות, ְיֵרכֹו-ַעלִאיׁש ַחְרּבֹו ; ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה,  ֲאֻחֵזי ֶחֶרבֻּכָּלם ח  .ִיְׂשָרֵאל, ִמִּגּבֵֹרי  
 יא  .ִמְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם, ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה; ַאְרָּגָמןָּכבֹו ֶמְר, ְרִפיָדתֹו ָזָהב, ָעָׂשה ֶכֶסף, ַעּמּוָדיו י  .ַהְּלָבנֹון, ֵמֲעֵצי--ָעָׂשה לֹו ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה, ַאִּפְריֹון ט

. ִלּבֹוִׂשְמַחת, ּוְביֹום, ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו-ֶׁשִעְּטָרה, ָּבֲעָטָרה--ְׁשלֹמֹהַּבֶּמֶלְך ,  ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹוןְצֶאָנה
אז , על משכבי בלילותאמרה כנסת ישראל ...

י כאשה שוכבת והיא במחשך בלא נר וזה חלית
וענין , ענין בלילות ובקשתי השכינה שתלך בקרבי

שעברו ושבו משער  הוא בשווקים וברחובות
)כז:שמות לב( לשער  

ומעט , והם משה ואהרן - עד שמצאוני השומרים
זמן היה שעברתי והתפרדתי מהם והענין שעלה 

 משה והתפלל בעד ישראל
ןאל הארו - עד שהבאתיו  
 אף על פי שנכנסה השכינה - השבעתי אתכם

 .עמכם לא תוכלו להכנס לארץ עד שיגיע הקץ
וכתוב ) מעפילים, מ:יד' במ( הננו ועלינווהם אמרו 

)מה:יד' במ (ויכום ויכתום  
 כנסת ישראל שעלתה - מי זאת עולה מן המדבר

מן המדבר ושמעה הולכת בכל המדינות וזה ענין 
 מקוטרת מור

היא ארץ ישראל  - ו שלשלמההנה מטתוענין 
 שהיא היום מטתו של שלמה

 
ששים רבבות הם הבאים  - ששים גבוריםוענין 

  כאשר פקד אותם משה ואלעזר הכהןאל הארץ
 

 היו מלומדי מלחמה והרגו כל - מפחד בלילות
 נשמה כי היו מפחדים שיביאום לידי גלות

 
המלך אפריון והוא   ואחר כן עשה שלמה- אפריון
אלא , "פעם הראשון"ג זה נמצא נ"במ {'בית יי

גם על זאת וגם לפי תוכנו נפשי . הוא כבר מפורש
}"פעם השלשית"שמתו ב  

 
והכסף וכתוב   ענינו רוב הזהב- רפידתו...עמודיו

 שציפהו בזהב ובכסף
  כעין ארגמן או הרכיב מבחוץ- מרכבו ארגמן

 הוא ויקהלו אל המלך - צאינה וראינהוטעם 
 שלמה

 על משכבי וזה ענין בחלוםהיתה רואה 
שהיתה מבקשת דודה עד שמצאה בלילות 

אותו והביאתו אל בית אמה והיתה משבעת 
 ה שלא יעירו}? ירושלםבנות {בנות ציון

  אחר דודה הוכאשר היה בבקר רדפה הנער
 
 
 
 
 
 
 
 

 המי זאת עולוכאשר ראה אותה תמה אמר 
מן המדבר

 
 
 
 

 הנה מטתו שלשלמה ששים גבוריםוטעם 
כי היה שלמה המלך הוצרך לגבורים  -

 רבים שישמרו מטתו
 שמא יחטפוה לסטים - מפחד בלילות

מן המדבר בעבור יפיה ואיך עלתה זאת 
 ועוד ששלמה המלך כאשר לקח את ?לבדם

 והוא היה אפריוןחשוקתו הוצרך לבנות 
 בתוך האפריון

 
 
 

 כלומר שרוף אהבה על אחת - רצוף אהבה
בראשו וכל זה מבנות ירושלם ושם עטרה 

 עשה שלמה המלך אז ראה תאותו

  תרגום חוצות- בשוקים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כרובים  כמו עמודים כמו - כתימרות
ויש אומרים שהם ) לה:א ו' מלכ( ותמרות

 דומות לאילן התמר
  מן אבק עפר רגליו- אבקת
)כז' יח (המה רוכליך סוחר כמו - רוכל  

 
' יר (כעגל לא למד רגילים כמו - מלמדי
)יז:לא  

ופירושו לפי ענינו   אין לו דומה- אפריון
בנין נכבד
  היציע שלו- רפידתו
 הוא המרכב המסתיר הקורות - מרכבו

 מבפנים כי כן דרך ארמוני המלכים
 

) ו:א' אס( רצפת בהט וששא מן " י- רצוף
א " וי.שענינו עניין הצעת אבנים בקרקע

) ו:ו' ישי( ובידו רצפהשהוא כמו שרוף מן 
פירושו גחלת והוא הישר בעיני כאשר ש

 אפרשנו במקומו
 



 
 דפרק
ִיְך יֹוִנים--ִהָּנְך ָיָפה,  ָיָפה ַרְעָיִתיִהָּנְך א -ֶׁשָעלּו ִמן,  ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹותִׁשַּנִיְך ב  .ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד, ַׂשְעֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים; ְלַצָּמֵתְךִמַּבַעד , ֵעיַנ

 ָּדִויד ְּכִמְגַּדל ד  .ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך, ַרָּקֵתְךְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ; ּוִמְדָּבֵרְך ָנאֶוה,  ַהָּׁשִני ִׂשְפתֹוַתִיְךְּכחּוט ג  .ֵאין ָּבֶהם, ְוַׁשֻּכָלה, ַמְתִאימֹות, ֶׁשֻּכָּלם  :הָהַרְחָצ
 ֶׁשָּיפּוַח ַעד ו  .ַּבּׁשֹוַׁשִּנים, ָהרֹוִעים,  ְצִבָּיהְּתאֹוֵמי,  ָׁשַדִיְך ִּכְׁשֵני ֳעָפִריםְׁשֵני ה  .ַהִּגּבִֹרים ּכֹל ִׁשְלֵטי ,ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו; ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות, ַצָּואֵרְך
. ֵאין ָּבְךםּומּו,  ָיָפה ַרְעָיִתיֻּכָּלְך ז  .ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה-ְוֶאל, ַהר ַהּמֹור-ֵאֶלְך ִלי ֶאל--ְוָנסּו ַהְּצָלִלים, ַהּיֹום  
; ֲאחִֹתי ַכָּלה, ִלַּבְבִּתִני ט  .ְנֵמִריםֵמַהְרֵרי , ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות, ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון,  ֲאָמָנהֵמרֹאׁשָּתׁשּוִרי ; ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי,  ִמְּלָבנֹון ַּכָּלהִאִּתי ח

ִיְך) ְּבַאַחת (באחדִלַּבְבִּתִני  ִיְךְּבַאַח, ֵמֵעיַנ ִיְך ִמָּכל, ִמַּיִיןּטֹבּו דַֹדִיְך -ַמה; ֲאחִֹתי ַכָּלה, ָּיפּו דַֹדִיְך-ַמה י  .ד ֲעָנק ִמַּצְּורָֹנ  יא  .ְּבָׂשִמים-ְוֵריַח ְׁשָמַנ
.ן ְּכֵריַח ְלָבנֹוַׂשְלמַֹתִיְךְוֵריַח , ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך; ַּכָּלה,  ִׂשְפתֹוַתִיְךִּתּטְֹפָנה נֶֹפת

 שהיו עובדי - הנך יפה רעיתי עיניך יונים
 השם כאשר פירשתי בפעם הראשונה

}?איפה{  
 נביאים כי כן יקראו רועים - עיניךוענין 
 וחוזים
  הם הנזירים- שערךוענין 
  הם הגבורים- שניך

  המשוררים- שפתותיך
  הם הכהנים- רקתך
  המלך- צוארך

  הם שריו- אלף המגן
 

 תורה שבכתב :ורות הם שתי ת- שני שדיך
 כי השדים מוציאין את ,ותורה שבעל פה

, )א:נה' ישי (החלב כענין לכו שברו ואכולו
אמרה השכינה אני אלך לי אל הר המוריה 

 וזה הענין .כי שם נבנה הבית' שהוא בית יי
מפורש בספר דברי הימים ויבן שלמה את 

 בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהוהבית 
ן אני אשב בהר המוריהוהעני) א:ה ב ג"ד(  

 , עד שתשתנה הרוח- עד שיפוח היום
והטעם כל זמן שישראל שומרים מצותי 

 שהיו כל כלך יפהאשב בקרבה על כן אמר 
 ישראל כולם בימי שלמה צדיקים

 שבאים לרגלים מכל מקום - אתי מלבנון
 מי :ועוד, גם מעבר לירדן ששם שניר

שהיה בארץ ערלים הנמשלים לאריות 
  היו הכל באיםולנמרים
 אחר שאמר כלך יפה אמר עתה - לבבתני

זהו שבט  באחת ענק מצורוניךלבבתיני 
שהלך אחרי השכינה כי רובי מלכי יהודה 

 יהודה היו חסידים
הנביא  הוא אליהו - וענין באחת מעיניך

שהחזיר ישראל בתשובה ודבקו בשם וזה 
משלמי  שפתותיך ויפו דודיךענין מה 

}? {פחותתיך ושלמונדרים ונדבות   
 

 ואת יותר יפה מחשוקתו של שלמה ויכולתי - הנך
 לראותך בלי שאצטרך לעשות אפריון

 הענין כי מנהג העזים - שערך כעדר העזים
שיתלו בהרים הגבוהים ועומדות ברגליהן ללקט 
עלים לכאן ולכאן כן דימה שער ראשה שזה על 

 זה נופל
  הלבן- מן הרחצהוענין ',  וגושניך

  כמו נשברת- שכלהו
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 דימה החרוזים שהם הקשורים שיש על - כמגדל
 צוארה כמו המגינים שהם תלויים על מגדל דוד

' אולי הכוונה שרוב פ{ חוזר למשל - שני שדיך
}אינו משל אלא תאור של המגדלים' ד  

רועים  שיש להם ריח טוב שהם - כשני עפרים
אל הרי אמר לה את אמרת לי שאלך . בשושנים

בתר עד שיפוח היום ואני לא הלכתי כי אם אל 
 הר המור
 הטעם כל מה שאמרת יפה הוא בעיני - כלך יפה

בואי עמי אתי מלבנון כלה  לכן ומום אין בך
 הוא הר מקום האריות מראש אמנהתראי 

חי מהמדבר ומאותם ְר והענין ִב.והנמרים
המקומות כי הם בסכנה ובואי עמי כי לא אוכל 

  ולא נשאר לי לבלבבתיניעמך כי להפרד מ

 בעד החלון כמו , מבפנים� מבעד לצמתך
}?{ שער הרב' פי  

 שנשקפו ונראו או יתדלגו מן - שגלשו
 ויש אומרים שנקרחו תרגום קרח .העין

 הוא גליש והוא רחוק בעניין
' רחלים' יחסר מקום - כעדר הקצובות

 ומאכלו בריאה כמו }ו:שיר ושמופיע ב{
 ועיין . בריאהשה שענינו )טז:א' חב(
 שיש להן מדה אחת הקצובות/ וענין/

, כאילו נחצבת כל אחת כמו חברתה וכמוהו
 ויקצב עץוממנו ) כה:א ו' מלכ(וקצב אחד 

)ו:ב ו' מלכ(  
 ויש אומרים . כמו תואמות- מתאימות

}? {שיש לפני כל אחת תאומים  
  כמו דיבורך- ומדברך

רוב  והק. יש אומרים כחצי- כפלח הרמון
 ויש מפרשים .שהוא ציץ הרמון האדום

אותו מלשון פלח דבלה שהוא לשון ביקוע 
 כן זה ביקוע הרמון

  בין המצח והעין- רקתך
  הוא השער הרב וכמוה גלי צמתך- צמתך

 
 

 שהם 'לתלות פיות' יש אומרים - לתלפיות
ו נוסף ויחסר " ויש אומרים כי התי.חרבות
איוב ( ץנו מבהמות ארֵפְלַמף והוא מן "אל
ומדקדקים אמרו אין לו דומה) יא:לה  

 מיני הנשק וכן והשלטים ענינו כמו - שלטי
 מגינים

) יז:כד' במ ( כמו אשורנו ולא עתה- תשורי
}ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב,  ְולֹא ַעָּתהֶאְרֶאּנּו{  

  לקחת לבי- לבבתני
קשורים על הצואר / חלי/ מיני חלו - ענק



)ט:א' מש (רותיךוענקים לגרגוכמוהו    

, ְוִקָּנמֹוןָקֶנה ,  ְוַכְרּכֹםֵנְרְּד יד  .ְנָרִדים-ִעם, ְּכָפִרים  :ִעם ְּפִרי ְמָגִדים,  ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִניםְׁשָלַחִיְך יג  .ַמְעָין ָחתּום, ַּגל ָנעּול; ֲאחִֹתי ַכָּלה,  ָנעּולַּגן יב
, ֵתיָמן ָצפֹון ּובֹוִאי עּוִרי טז  .ְלָבנֹון-ִמן, ְונְֹזִלים; ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים,  ַּגִּניםַמְעַין טו  .ְבָׂשִמיםָראֵׁשי -לָּכ, ִעם, ַוֲאָהלֹות, מֹר; ֲעֵצי ְלבֹוָנה-ָּכל, ִעם

ִּדְבִׁשי - ַיְעִרי ִעםָאַכְלִּתי, ְּבָׂשִמי-ִריִתי מֹוִרי ִעםָא--ֲאחִֹתי ַכָּלה,  ְלַגִּניָּבאִתי  א הפרק . ְמָגָדיוְּפִריְויֹאַכל , ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו; ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו
. ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדיםְׁשתּו, ִאְכלּו ֵרִעים; ֲחָלִבי-ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם  

--ֻּכָּתְנִּתי-ֶאת, ָּפַׁשְטִּתי ג  .ָלְיָלהְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי , ָטל-אֶׁשּרֹאִׁשי ִנְמָל-- יֹוָנִתי ַתָּמִתיַרְעָיִתיִלי ֲאחִֹתי -ִּפְתִחי, קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק; ְוִלִּבי ֵער,  ְיֵׁשָנהֲאִני ב
ָיַדי ָנְטפּו; ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי,  ֲאִניַקְמִּתי ה  .ָהמּו ָעָליו, ּוֵמַעי, ַהחֹר-ָׁשַלח ָידֹו ִמן, ּדֹוִדי ד  .ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם, ַרְגַלי-ָרַחְצִּתי ֶאת; ֶאְלָּבֶׁשָּנה, ֵאיָכָכה , מֹור-ְו

ְקָראִתיו ְולֹא , ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו--ְבַדְּברֹוָיְצָאה , ַנְפִׁשי; ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר,  ֲאִני ְלדֹוִדיָּפַתְחִּתי ו  .ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול, ַעל,  מֹור עֵֹברְוֶאְצְּבעַֹתי
.ָעָנִני

בתולותיהם צנועות - גן נעול  
 הם שנים - בשמים...עם עצי...ופרדס רמונים

}12? {עשר כנגד השבטים  
  על נשי הטבילה- מעין גניםוענין 

 באה רוח צפונית וזה עד - עורי צפון ובואי תימן
שיפוח היום והפיחה בגן שהם ישראל והפילה 

 בשמיו לארץ
 

 השכינה - ל גנוא דודי }?מהפסוק האחרון {ברח
 שעלתה לשמים כעין אלכה ואשובה אל מקומי

 לא אקריב עולות עוד - אכל פרי מגדיוויוענין 
אמרה שכינה , כענין אשר חלב זבחימו יאכלו

באתי לגני ואין לי צורך כענין כי לי כל חיתו יער 
 ואילו הוצרכתי יש לי הכל

 
לרעי שהם   והייתי מאכיל- יערי עם דבשי

, המלאכים והענין איך תאמרי ויאכל פרי מגדיו
אמרה כנסת אחר שעלתה שכינה גלו ישראל לבבל 

 בגלות בבל כאדם שהוא אני ישינהישראל 
 במחשך

שהייתי מתאוה לחזור עם השכינה  - ולבי ערוענין 
 כשהייתי

קול דודי - זהו העיר יי' את רוח כורש מלך פרס 
) א:א' עז(  

כי לא ישבתי  דרך משל כענין - שראשי נמלא טל
} "רטוב אני מפני חוסר מיגון"{) ו:שמואל ז( בבית

). ד:חגי א( לכם לשבת בבתיכם ספוניםהעת אתם 
}?יב:ג' ראה עז {או טל דמעות של ישראל שעלו  

 
שנתעצלו ישראל לעלות ולבנות הבית - פשטתי  

וזהו  מחלון הרקיע - דודי שלח ידו מן החור
 דאתנביא חגי וזכריה בר עדו
וחשבו זהו בנין הבית  - קמתי אני לפתוח לדודי

הנביאים  תדור עמהם וכן הבטיחום השהשכינ
אילו היו על דרך ) טו-יד:ב' זכ( 'ושכנתי בתוכך'

 והנה השכינה לא נכנסה עמהם וזה ענין .ישרה
 בקשתיהו ולא מצאתיהו

 נפשי תצא כשאזכור - נפשי יצאה בדברווטעם 
 דברו כשהיה מדבר עמו בימים הקדמונים

 ואת דומה לגן נעול שיש לו ריח - גן נעול
, לשםטוב מחוץ ולא יוכל אדם להכנס 

 אמר את למעין חתוםואחר שדימה אותה 
באר מים חיים שהם מעין גניםכמו   

 עד שיתעורר רוח צפון :ענתה היא ואמרה
ויבוא רוח תימן ויפיחו שניהם בגני ויזלו 

ילך דודי אל הגן שלו ואחר כן יבא, בשמיו  
 

 והענין - אריתי מורי ואמר באתי לגני
שבע אני מכל טוב ולא יחסר לי כי אם 

 ועוד אל תפחדי כי ריעי שהם ,ותךדמ
על עדרי הרועים כאשר כתוב בתחילה 

,/והשכרתים/ האכלתים והשכרתם חביריך
 
 
 
 
 

 לביפ שאני ישנה " אעאני ישנהאמרה 
 רק , וזאת אמרה פעם שניתערכמו 

בראשונה בקשה ממנו בחלום ועתה בא 
אליה לגן שלה כאשר אמרה לו עורי צפון

ראה  {א פושטת עתה הי- קול דודי דופק
וכל הפרשה כולה מבוארת   }יז:נחמיה ד

 

נהר יוצא והוא קטן וכמוהו גלות  - גן נעול
}? {עליות וגלות תחתיות  

תשלח  כמו סעיפיך קרוב מן - שלחיך
שלחותיה  וכן )יב:פ' תה (קציריה עד ים

)ח:טז' ישי (נטשו  
 בלשון ישמעאל כדמות גן יש בו - פרדס

 מין אחד
ים מן אשכול הכופר לשון רב- כפרים  
 מין בושם וכמוהו כאהלים נטע - ואהלות

)ו:כד' במ(' יי  
וארוה כל  לקטתי וכמוהו - אריתי מורי

)יג:פ' תה (י דרךרעוב  

)כז:שמואל א יד (יערת הדבש מן - יערי  
 יש אומרים שהוא הלובן העולה על - חלבי
) יח:כז' יח( כמוהו כיין חלבוןויפרש , היין

ק "רד{לבון הוא שם מקום והוא רחוק כי ח
ואיננו } י על פי התרגום"והשווה רש'  יח

 תאר לכן חלבי הוא כמשמעו

)כב:יט' שופ (מתדפקים מציק כמו - דופק  
  התמימה שלי- תמתי
 קצו{ קצות השער והוא הפוך- קוצותי
אך , קוצ או קצה  קצותל ששרש"נ, קוצ◄
}ָאֶרץ ַקְצֵוי  ָּכלִרַחְקָּת טו:כו' בישי  
' יח (לרוס את הסלת מגזרת - י לילהרסיס
)יד:מו  

ל לשון גיאול" בלשון רבנן ז- אטנפם  
  הנקב שיש בין שתי הדלתות- מן החור

 
 
 

 )ב:שיר ז (מן חמוכי ירכיך כמו הלך - חמק
' יר( עד מתי תתחמקיןויש אומרים כמוהו 

למה הוא מרחיק את  {קחּובעניין ִר) כא:לא
}!צריך עיון. הענין

 



 
, ִּתְמְצאּו- ִאם :ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם,  ֶאְתֶכםִהְׁשַּבְעִּתי ח  .ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות, ְרִדיִדי ֵמָעַלי- ֶאתָנְׂשאּו; ִהּכּוִני ְפָצעּוִני,  ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעירֻאִניְמָצ ז
ָּדגּול , ְוָאדֹום ַצח ּדֹוִדי י  .ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו, ִמּדֹודּדֹוֵדְך - ַמה :ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים, ֹודּדֹוֵדְך ִמּד-ַמה ט  .ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני, ַּתִּגידּו לֹו-ַמה--ּדֹוִדי-ֶאת

 יג  .ִמֵּלאת-ַעל, יְֹׁשבֹות--ָחָלבֶּב, רֲֹחצֹות; ֲאִפיֵקי ָמִים-ְּכיֹוִנים ַעל, ֵעיָניו יב  .ָּכעֹוֵרב, ְׁשחֹרֹות, ַּתְלַּתִּלים, ְקֻוּצֹוָתיו; ֶּכֶתם ָּפז, רֹאׁשֹו יא  .ֵמְרָבָבה
,  ֵׁשןֶעֶׁשתֵמָעיו ; ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש,  ְּגִליֵלי ָזָהבָיָדיו יד  .מֹור עֵֹבר, נְֹטפֹות--ׁשֹוַׁשִּנים, ִׂשְפתֹוָתיו;  ֶמְרָקִחיםִמְגְּדלֹות,  ַּכֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשםְלָחָיו

ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ; ַמֲחַמִּדים, ְוֻכּלֹו, ַמְמַתִּקים, ִחּכֹו טז  .ָּכֲאָרִזים, ָּבחּור--ַּכְּלָבנֹון, ַמְרֵאהּו; ָפז-ַאְדֵני-ְמֻיָּסִדים ַעל, ֵׁשׁשּוֵדי  ַעּמׁשֹוָקיו טו  .ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים
.ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם, ֵרִעי  
  .ׁשֹוַׁשִּנים, ְוִלְלקֹט, ַּבַּגִּנים, ִלְרעֹות-- ַהּבֶֹׂשםַלֲעֻרגֹות,  ָיַרד ְלַגּנֹוּדֹוִדי ב  . ִעָּמְךּוְנַבְקֶׁשּנּו, ָאָנה ָּפָנה דֹוֵדְך; ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים,  ָהַלְך ּדֹוֵדְךָאָנה א  ופרק
.ָהרֶֹעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים,  ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִליֲאִני ג

 מצאוני השומרים - מלכי יון
הכוני פצעוני נשאו את רדידי - והענין עזבוני 
ערומה מהמצות ואני בין כך ובין כך דבקה בשם 

 וחולת אהבה ולא עבדתי עבודה זרה
 ואדום שמעשיו זכים ונחים לזכים - דודי צח

 }?מקור{למכעיסיו כענין מדוע אדום ללבושיך
)י:ז' דנ (אלף אלפין ישמשוניה }?{וענין מרכבה  

 
 

 ראשו כתם פז - הוא כסא הכבוד
 סביבותיו ישת חשך סתרו כענין - שחורות כעורב

)יב:יח' תה (סכתו  
)ג:טו' מש('  כענין בכל מקום עיני ה- עיניו  

 טהור עינים מראות ברע כענין - רחצות בחלב
)יג:א' חב(  

  הם שרי הפנים- לחיו
 הם המלאכים השלוחים לבני אדם כמו - שפתותיו
 גבריאל

  הם האופנים- ידיו גלילי זהב
הם  כענין מראה האופנים ומעשי- בתרשישוענין 

)טז:א' יח (כעין תרשיש  
 היא האפודה האמצעית שיש בה תמונות - מעיו

}? {מכוכבים נקבצים  
}?{ הוא הגוף שממנו נברא העולם- שוקיו  
}?{ שיש לו שש קצוות- ששוענין   

  הם הארץ כענין על מה אדניה הטבעו- אדני פז
)ו:איוב לח(  

 הענין שיש בלבנון עצים אין - ומראהו כלבנון
 וכשיראה האחד מהם ,אצל בני אדםמספר להם 

 ולא ילך כי אם מעט בלבנון .יחשוב שאין כמוהו
  כן מעשה המקום!וימצא יותר מופלא ונכבד ממנו

 שהוא עומד וכן מעשיו ולא יכלו - בחור כארזים
}?{) כג:איכה ג (כי חדשים לבקרים רבה אמונתו  

  זה שעלה למרום- דודי ירד לגנו
 שהוא דר עם -ם לרעות בגנים וללקוט שושני

  המלאכים שהם צדיקים
פ שירד דודי " אמרה כנסת ישראל אע- אני לדודי

זה , יפה אתענתה שכינה , לגנו אני שלו והוא שלי
'שחזרו בבית שני ופי  

 
 כמו הדגל הוא בין - דגול מרבבהענין 
 חביריו

 
 
 
 
 
 
 

  זקנו- לחיו
 הם כמו מגדלות סביבותו - מגדלות

לחייו/ סביבות/  

ר שעל ידיוַע רמז לֵׂש- אים בתרשישממל  

 חגור מתניו אבל מעיו - מעיו עשת שן
 חגורים כי איננו ערום

  רגליו ואצבעותיו- אדני פז

  שהוא נחמד למראה- מראהו כלבנון
 
 
 
 
 
 

 כאשר פירשתי שאמרה - דודי ירד לגנו
לו יבא דודי לגנו וכאשר הקיצה רדפה 

 אחריו

  כמו צעיף בלשון ישמעאל- רדידי
  מן דגל- דגול
לי דבר עגול ממיני ֳח- כתם  
  אבנים יקרות- פז

ת שערו}ו{ קצ� קוצותיו  
על הר גבוה  כמו }?ֵתּל { מן טל- תלתלים
)כב:יז' יח (ותלול  

ומלאת בו  על מתכנות כמו - על מלאת
)יז:כח' שמ (מלואת אבן  
  חתיכת מקום בגן- ערוגת
ן  והנכו. יש אומרים מן גדול- מגדלות

 שהוא לשון רבים ממגדל
  וכן על גלילי כסף}? { כמו גלילי- גלילי

)ו:א' אס(  
)יז:כח' שמ ( כמו ומלאת בו- ממלאים  
 אבן יקרה כמו תרשיש שהם - בתרשיש
  ויש אומרים שהיא כעין השמים.וישפה
  בטנו- מעיו
 כלי עשוי משן הפיל שהוא לבן - עשת

שמנו ונקרא עשת בעבור שהוא צח כמו 
)כח:ה' יר (עשתו  
' בר{) ח:יונה ד ( כמו ויתעלף- מעלפת
שהסתירה פניה וכן : ע כותב"יד ראב:לח

וקרוב מהם . הסתיר פניו בבגד' ויתעלף'
}'מעולפת ספירים'  

אבן יקרה אדומה ויורה } ??? { - ספירים
עליו אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם בו 

כבר משל הלובן כחלב ושלג וטעם המפרש 
ר מן לבן כי אין פירושו כמעשה לבנת הספי

אלא מן קח לך לבנה ויורה עליו כמעשה כי 
מה עניין כמעשה עם הלובן כי היה לו 

 לומר כמראה לבנת
  אבני שיש ומשקלו עש ועיש- שש

 



 
ִיְך ִמֶּנָהֵסִּבי ה  .ַּכִּנְדָּגלֹות, ֲאֻיָּמה; ָנאָוה ִּכירּוָׁשָלִם,  ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצהָיָפה ד  ו  .ַהִּגְלָעד-ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן, ַׂשְעֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים; ִהְרִהיֻבִניֶׁשֵהם , ְגִּדי ֵעיַנ

ִיְך ,  ֵהָּמה ְמָלכֹותִׁשִּׁשים ח  .ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך,  ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְךְּכֶפַלח ז  .ֵאין ָּבֶהם, ְוַׁשֻּכָלה, ַמְתִאימֹות, ֶׁשֻּכָּלם  :ָהַרְחָצה-ֶׁשָעלּו ִמן,  ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִליםִׁשַּנ
ְמָלכֹות , ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה; ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה, ְלִאָּמּהַאַחת ִהיא --יֹוָנִתי ַתָּמִתי,  ִהיאַאַחת ט  .ִמְסָּפרֵאין , ַוֲעָלמֹות; ּוְׁשמִֹנים ִּפיַלְגִׁשים

ְיַהְללּוָהּוִפיַלְגִׁשים . ַו  
.ַּכִּנְדָּגלֹות, ֲאֻיָּמה--ַּכַחָּמהָּבָרה ,  ָיָפה ַכְּלָבָנה :ָׁשַחר-ְּכמֹו, ָקָפהזֹאת ַהִּנְׁש-ִמי י  
.ִּמי ָנִדיבַמְרְּכבֹות ַע, ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני--ָיַדְעִּתי לֹא יב  .ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים,  ַהֶּגֶפןֲהָפְרָחהִלְראֹות ; ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל, ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי-ֶאל יא

 בבית שני ה שנפסקה הנבוא- הסבי עיניך מנגדי
' דנ( ולחתום חזון ונביאכאשר התנבא דניאל 

}שיעורי בית {כאשר פירשתי בספר דניאל) כד:ט  
}?מי { שהיו בבית שני נזירים- שערך  

 'זאת עולה מן המדבר' כמו מי - מי זאת הנשקפה
והענין על חשמונאי שאותו הזמן היתה המלוכה 

משל  אל גנת אגוז ירדתיאמרה שכינה , בבית שני
לכנסת ישראל שלא יראה הפרי אלא אחר השברו 

נשקפתי לראות , 'וישמן ישורון ויבעט'הפך 
אם יש ישראל צדיקים גמורים  הפרחה הגפן

לא  והענין לא ידעתיאמרה כנסת ישראל , וישרים
 והענין שאני הרעותי הרגשתי עד ששמתני נפשי

 לאחרים הפך מרכבותתי להיות לנפשי עד שחזר
הרכבתיך  ו)כט:לג' דב(' ואתה על במותימו תדרוך'

והטעם שנאת חנם ) יד:נח' ישי( על במתי ארץ
 שהיתה בבית שני עד שהולידה הגלות על ישראל

 

 יפה את רעיתיוכאשר ראה אותה אמר 
 כפלח הרמון גם שניך ושערךואמר 

 תשוקתי }היא {והטעם כי את הוא
ל תתערבי לי באחרת כי הנה הקדמונית וא

 לעדים נאמנים ולא רקתך ושניך ושערך
יתכן שתתערבי באחרת כי אחת את היא 

בעולם ואין דומה לך גם הנה שלמה יש לו 
ששים מלכות ושמונים פלגשים ועלמות 

ךאחת את לאמ אין כמותך כי אין מספר  
אמרה היא כל מי שהיה רואה אותי היה 

' כמו שחרמי זאת הנשקפה 'תמיה ואומר 
 וטעם . אל גנת אגוז ירדתי:והשיבותי להם

אמרה תמיהה אני שלא הרגשתי , לא ידעתי
ולא ידעתי שהייתי הולכת במרוצה אליך 

  . שיש בעמיהגדולכמו מרכבות עמי נדיב 

 שם מדינה תמצאנה בדברי - כתרצה
 אחאב
כמו ,  שיש אימה ממנה לכל רואיה- אימה

 איום ונורא
עלות הדגלים כמחנות ב- כנדגלות  
 חזקו ממני או הסירו כחי - הרהיבני

) ט:נא' ישי( המחצבת רהבוממשלתי כמו 
)י:צ' תה (רהבם עמל ואוןו  

לא ברור למה זה נמצא  { גבורים� שניך
}'פעם הראשון'ב  

}ל"כנ { כהנים� רקתך  
 מפרשים הוציאו מספר - ששים המה

ששים ושמונים בני נח ובני אברהם עם בני 
}י"וראה  רש, ל"כנ{עשו בן בנו    

  שאין להם ייחוס- ועלמות אין מספר
   כמו גוי אחד בארץ- אחת היא

ל" ידוע בדברי קדמונינו ז- אגוז  
 ה שגיאיואנב כמו בפרי הנחל כמו - באבי

 עודנו באבו לא יקטף וכן )יח, ט:ד' דנ(
ויש אומרים שהיא המבוכר ) יב:איוב ח(

 ומן אביב ומן אב יוציאנו
ד " ויש אומר כי יו.י מלות שת- עמי נדיב

) יא:מט' בר( בני אתונוד "עמי נוסף כיו
ד במלת בני נוסף"ויתכן שלא תהיה היו  

 
 
 

ַחּמּוֵקי ; ָנִדיב-ַּבת, ַּבְּנָעִליםָּיפּו ְפָעַמִיְך -ַמה ב  .ַהַּמֲחָנִים, ִּכְמחַֹלת, ַּבּׁשּוַלִּמית, ֶּתֱחזּו-ַמה; ָּבְך-ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה,  ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמיתׁשּוִבי  א זפרק
,  ָׁשַדִיְך ִּכְׁשֵני ֳעָפִריםְׁשֵני ד .ַּבּׁשֹוַׁשִּניםסּוָגה , ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים; ֶיְחַסר ַהָּמֶזג-ַאל, ַהַּסַהר ַאַּגן ָׁשְרֵרְך ג  .ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן, ֲחָלִאיםְּכמֹו --ְיֵרַכִיְך

 ָעַלִיְך רֹאֵׁשְך ו  . ַדָּמֶׂשקְּפֵניצֹוֶפה , ַאֵּפְך ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון--ַרִּבים-ַׁשַער ַּבת-ַעל, ְּבֶחְׁשּבֹוןֵעיַנִיְך ְּבֵרכֹות ; ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן, ָּואֵרְךַצ ה  .ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה
ְוָׁשַדִיְך ,  קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמרזֹאת ח  .ַּבַּתֲענּוִגים, ַאֲהָבה--ָּנַעְמְּת-ּוַמה, יתָּיִפ-ַמה ז  .ָאסּור ָּבְרָהִטים,  ֶמֶלְך : רֹאֵׁשְך ָּכַאְרָּגָמןְוַדַּלת, ַּכַּכְרֶמל

ִיְהיּו; ְּבַסְנִסָּניואֲֹחָזה ,  ֶאֱעֶלה ְבָתָמרָאַמְרִּתי ט  .ְלַאְׁשּכֹלֹות  ְלדֹוִדי הֹוֵלְךְּכֵיין ַהּטֹוב , ֵּכְךְוִח י  . ַּכַּתּפּוִחיםַאֵּפְךְוֵריַח , ָנא ָׁשַדִיְך ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן-ְו
.ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו,  ְלדֹוִדיֲאִני יא  .ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים, ּדֹוֵבב; ְלֵמיָׁשִרים

 שובי שובי - זה לעתיד בשוב ה' את שבות ציון
 כמו ההרים והגבעות - מה תחזו בשולמיתוענין 

)יב:נה' ישי (יפצחו לפניכם רנה  
שיעלו ישראל מכל מקום כענין  - מה יפו פעמיך

)ח:ס' ישי (מי אלה כעב תעופינה  
  סנהדרי גדולה כחצי גורן עגולה- שררך

 שובי השולמיתועק אחרי והיה כל רואי צ
 מה תחזו בשולמיתוהייתי אומרת להם 

 כולכם לראותה כאשר תצאנה שתי םשיצאת
מערכות במחולות לקראת המלך והוא עובר 

 המחניםבאמצע בין שתי המערכות וזה ענין 
יפו פעמיךוהיו אומרים מה   

 שהיא מן שלם היא ירושלם - השולמית
'ראו שלםי'וענינו   

' ישי( תוף וחליל מן - כמחולת המחנים
ומחול) יב:ה : 



  סנהדרי קטנה- בטנך
 יש אומרים הר הכרמל ואיננו כי אם עין -ככרמל 

 וכן בדברי הימים כתוב וכרמל עם ארגמן
 
 

  שתי תורות- שני שדיך
  המלך המשיח- צוארך
ו בתחלה בחשבון עתה  שהים הם הנביאי- עיניך

יהיו רבים כענין והיה אחרי כן אשפוך את רוחי 
 על כל בשר ונבאו וגו

  הוא כהן גדול כענין ישימו קטורה באפך- אפך
 זהו נחמיה בן חושיאל - ראשך עליך ככרמל
 שהוא מבני יוסף
  זהו אליהו- ודלת ראשך

 הוא המשיח שהוא אסור - מלך אסור ברהטים
ו כי ביום שחרבה ירושלם כאשר העתיקו קדמונינ

 נולד
וענין ,  שתחזור כנסת ישראל לגדולתה- מה יפית

 זהו שאמר ועמך כלם זאת קומתך דמתה לתמר
)יג:צב' תה (צדיק כתמר יפרחצדיקים וכתוב   

 הוא הכהן הגדול המעלה העולות - וריח אפך
 והמקטיר
  הם המשוררים- וחכך

עמו'  כי חלק יי- אני לדודי  

 שהיו מכוסים בבגד - חמוקי ירכיךוענין 
מצוייר במיני חלאים

 והענין בשררך אזור בשרירה חגור - שררך
במתניה יש בו דמות הסהרונים ואחר שדימהו 

 בשעת היותה מליאה אמרה כי זה לבנהל
 אורו כאשר יחסר אור לא יחסרהסהר שלך 

 הסהר אחר היותו שלם

 שהיתה נראית בחוץ - בטנך ערמת חטים
כמו ערימת חטים עבה מלמטה ודקה מלמעלה

ה לא יָמֵרֲעמר כי ָה א- סוגה בשושניםוענין 
 היתה נראית כי שושנים היו סביבם

 אותו המגדל היה שוה - אפך כמגדל הלבנון
 לא היה בו עוות

 כעין כרמל וכארגמן - ראשך עליך ככרמל
 בעין או באף

 כי דימה השער -וטעם מלך אסור ברהטים 
שהוא יורד זה תחת זה כדמות המים ברהטים 

 כי המלך  או יהיה פירושו.והמלך הוא הראש
הוא היה מתאוה להיות אסור וקשור בחבלי 

 }?? {שערה וזה הענין הזכירוהו שרי קדר
 החושקים
לנפש ולא דבר   אין בעולם תענוג- מה יפית

 יפה ונעים כמו החשק
 ואשכלות הם - זאת קומתך דמתה לתמר

 אשכלות הגפן שעלתה עם אילן התמר כל
בתמר אעלהאחד היה מתאוה ואומר 

 ויאחז בשדיה ויריח אפה - ניואחזה בסנסי
כתפוחיםשהיא   
 הוא הריר שתחת הלשון שהוא דומה - וחכך

ליין המתהלך במישרים וירחיש הישן כל כך 
אמרתי להם הנערה , ישמח הנפש ויעיר הלב

 אומרת אני לדודי לבדו לא לכם המתאוים
  לעשות חפצו- ועלי תשוקתו

 יש אומרים שהוא - חמוקי ירכיך
 תתחמקיןהמקום שיסוב הירך וכן יפרש 

)ו:ה' שיר( חמק עברגם   
' מש( וחלי כתם לשון רבים מן - חלאים
כמו צבאים שהוא לשון רבים מן ) יב:כה
צבי
  חרש וזה הלשון ידוע- אמן
 רפאות תהי לשרךכמו  טבורך - שררך

)ח:ג' מש(
' שמ (וישם באגנות כלי עגול וכן - אגן
)ו:כד  

  תרגום ירח וכן השהרונים- הסהר
 כדמות ירח וכן יקראו )כא:ח' שופ(

 בלשון ישמעאל
 ידוע בלשון רבנן כמו מסכה יינה - המזג

ויש אומרים שפירושו כפי ) ב:ט' מש(
ואין } ??{עניינו וכן אפרשנו במקומו 

ע דומהלו רי  
 כמו בדברי חכמינו סייג- סוגה

בשקתות  ברהטים כמו - ברהטים
והם מקומות עשויות ) לח:ל' בר( המים

 להתחבר שם המים
  בלשון ישמעאל קצה השער- ודלת

 אין לו דומה והוא למעלה - בסנסניו
 ששם הפרי
יתהלך  תאר היין כמו - למישרים
)ד: אוראה שיר ב:ט' מש( במישרים  
דבור ואולי כמוהו דבה כענין - דובב

' בר (ואל אישך תשוקתך כמו - תשוקתו
)טז:ג  



 
  .ָלְך, ּדַֹדי-ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת; ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים,  ַהְּסָמַדרִּפַּתחָּפְרָחה ַהֶּגֶפן -ִנְרֶאה ִאם--ַלְּכָרִמים, ַנְׁשִּכיָמה יג  .ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים,  דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדהְלָכה יב
ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ; יֹוֵנק ְׁשֵדי ִאִּמי,  ִיֶּתְנָך ְּכָאח ִליִמי  א חפרק .ָצַפְנִּתי ָלְך, ּדֹוִדי; ְיָׁשִנים-ַּגם, ֲחָדִׁשים--ְמָגִדים-ָּכלְּפָתֵחינּו -ְוַעל, ֵריַח- ָנְתנּוַהּדּוָדִאים יד

ִין ָהֶרַקח; ְּתַלְּמֵדִני--ת ִאִּמיֵּבי-ֶאלֲאִביֲאָך , ֶאְנָהְגָך ב  .ָיֻבזּו ִלי-ַּגם לֹא, ֶאָּׁשְקָך   .ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני,  ַּתַחת רֹאִׁשיְׂשמֹאלֹו ג  .ֵמֲעִסיס ִרּמִֹני, ַאְׁשְקָך ִמַּי
.ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ, ָהַאֲהָבה-ְּתעְֹררּו ֶאת-ּוַמהָּתִעירּו - ַמה :ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם,  ֶאְתֶכםִהְׁשַּבְעִּתי ד  
, ִלֶּבָך- ַכחֹוָתם ַעלִׂשיֵמִני ו  .ְיָלַדְתָךָׁשָּמה ִחְּבָלה , ָׁשָּמה ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך--עֹוַרְרִּתיָך, ַהַּתּפּוַחַּתַחת ; ּדֹוָדּה-ַעל, ִמְתַרֶּפֶקת, ַהִּמְדָּבר-ה ִמןעָֹל,  זֹאתִמי ה

, ָהַאֲהָבה-לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת, ַרִּבים ַמִים ז  .ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה, ִרְׁשֵּפי--ְרָׁשֶפיָה  :ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה, ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה-ִּכי--ְזרֹוֶעָך-ַעלַּכחֹוָתם 
.ָיבּוזּו לֹו, ּבֹוז--ָּבַאֲהָבה, הֹון ֵּביתֹו-ָּכל-ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת-ִאם; לֹא ִיְׁשְטפּוָה, ּוְנָהרֹות

 אמרה כנסת ישראל הואיל והסתכל - לכה דודי
 כמו אם פרחה הגפןישראל תראה בכרמים שהם 

שהעתיקו חז"ל אם ישראל עושין תשובה נגאלין 
ואם לאו מעמיד עליהם מלך שגזירותיו כגזירות 

  נתנו ריחםשהדודאיוהנה תראה , המן ונגאלין
והתחברו חסידים אלה שהם חדשים עם חסידי 
 אבות קדמונים וזה ענין חדשים גם ישנים

לות עובדי השם  בעבור שיש בג- מי יתנך כאח לי
ושומר המצות בצניעות הם מתאוים לשמור את 
המצות בפרהסיא ושתשוב השכינה כאשר היתה 

 בתחילה
  הוא ניסוך היין- מיין הרקח
אמר שלמה ברוח ,  עולות הערב והבקר- שמאלו

הקדש השבעתי אתכם שלא תתעוררו עד שיגיע 
 הקץ

 וכן אמר שלמה כשהיו - מי זאת עלה מן המדבר
שיר  {דבר ונכנסו לארץ אמר בתחלהישראל במ

 וזה מי זאת עולה ואחר כן השבעתי אתכם }ו-ה:ג
הענין כמו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות 

כשיעלו ישראל ממדברות העמים יאמרו למשיח 
 והענין תחת התפוח עוררתיךשהוא דודה דע כי 

אסור וישן ולא התרתיך כי } ?המשיח{כי היית 
פוח זהב במשכיות כסף דבר תאם בתפלתי כענין 
 ודברי ותפלותי כאילו )יא:כה' מש (דבור על אפניו
 הם הולידוך

 
ישראל לשכינה   אלו דברי כנסת- שימני כחותם

שאהיה דבורה /דבוקה/ בך לעולם, וענין מים 
רבים הם האומות הנמשלות למים כענין ימשני 

וכן את ) יז:יח' תה= יז :שמואל א כב(ממים רבים 
וכמוהם רבים) ז:י' יש(הגדולים מי הנהר   

אם יתן איש - כמו המן הרשע ללעג יהיה שלא 
יוכל לשנות דת ישראל כי המקום הוא שומר 

שהוא ) ח:יב' תה(תשמרם ' תורתו כענין אתה יי
אמרות ' חוזר על הפסוק הראשון שהוא אמרות יי

)ז:יב' תה (טהורות  
 

אחת ב - לכה דודי נצא השדה נלינהועתה 
 ובעלות השחר . נלך אל המדינה לאכפריםה

שם  הראוי שיש לו ריח טוב ם ובמקוהנשכימ
 נתתי את ידידות נפשי כענין אתן את דודי

  ואם הוא הפך)ז:ירמיה יב(
הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל וטעם 
 התחברות פה ואמרה כך הייתי - מגדים

 המתאוה לנשק פיך בפרהסיא ובגלוי ולא אהי
מי יתנך  ועל זאת אמרה לבוז בעיני בני אדם

אל  הייתי נוהג אותך ומביא אותך כאח לי
והיא היתה }-{ תלמדני .לעיני הכלבית אמי 

 ועניינה אשקך מיין הרקחמלמדת אותי איך 
 דבר שירקח יותר מיין

 
 הוא הריר שתחת הלשון או היה - רמני

כמשמעו והנה הדוד והנערה יחד על כן אמרה 
שמאלו תחת לראשי

 
 אמרה לו והם שוכבים יחד - המי זאת על

 ההראית לעולם נערה שעלת, בכרם ויקרא גן
מן המדבר תבקש להתחבר עם דודה כאשר 

 מהעשיתי אני מרוב אהבתי בך ותדע ל
עוררתיך בעבור להזכירך דבר אילן התפוח 

 לי שלא הרתה אמך ויחמה בך כי הכי כמדומ
 על כן ריחך כתפוח בעצי תחת התפוחאם 

 לו בתחילה שהיתה היער כאשר אמרה
מתאוה ומחמדת לשבת בצלו ולהיות שמאלו 

 תחת ראשה
 

 הדביקני - שימני כחותם על לבךועתה דודי 
אל לבך כהדבק החותם באצבע כן הדביקני 

על זרועךואני   
 היו בני אדם מלעיגים - בוז יבוזו לווענין 
עליו

 

  אוהבי או ריר הלשון- יַדאת דֹו
דם צמח כדמות צורת א- הדודאים  

  חוזר על האם- ו תלמדני"תי
 מתחברת ואין לו דומה - מתרפקת

 במקרא וכן ענינו בלשון ישמעאל
 הנה יחבל און לשון הריון כמו - חבלתך

 ויתכן שהוא הלידה מענין )טו:ז' תה(
)יג:הושע יג (חבלי יולדה  

 
 גחליה וכן ובני רשף יגביהו - רשפיה
)ז:איוב ה (עוף  

י המסרה  מחלוקת בין אנש- שלהבת יה
אם היא מלה אחת או שתים והקרוב 

שהיא שתים וסמיכת השם כמו כהררי 
להבת ן שלהבת שורש וכמוהו "אל ושי
והנה היא מלה ) ג:כא' יח( שלהבת

 מרובעת מארבע אותיות



 
ָנצּור ָעֶליָה , ֶּדֶלת ִהיא-ְוִאם;  ִטיַרת ָּכֶסףָעֶליָהִנְבֶנה , חֹוָמה ִהיא-ִאם ט  .ָּבּה- ֶׁשְּיֻדַּברַּבּיֹום, ַּנֲעֶׂשה ַלֲאחֵֹתנּו-ַמה; ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה,  ָלנּו ְקַטָּנהָאחֹות ח

 .ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום, ְבֵעיָניוָאז ָהִייִתי ; ְוָׁשַדי ַּכִּמְגָּדלֹות,  חֹוָמהֲאִני י  .לּוַח ָאֶרז
ּוָמאַתִים , ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשלֹמֹה; ְלָפָני,  ֶׁשִּליַּכְרִמי יב  .ֶאֶלף ָּכֶסף,  ִאיׁש ָיִבא ְּבִפְריֹו :ְטִריםַלּנַֹהֶּכֶרם -ָנַתן ֶאת,  ָהָיה ִלְׁשלֹמֹה ְּבַבַעל ָהמֹוןֶּכֶרם יא

ָהֵרי , ַעל--אֹו ְלעֶֹפר ָהַאָּיִליםְלָך ִלְצִבי -ּוְדֵמה,  ּדֹוִדיְּבַרח יד  .ַהְׁשִמיִעִני-- ְלקֹוֵלְךַמְקִׁשיִביםֲחֵבִרים ,  ַּבַּגִּניםַהּיֹוֶׁשֶבת יג  .ִּפְריֹו-ֶאתְלנְֹטִרים 
.ְבָׂשִמים

אחות לנו קטנה - תאמר כנסת ישראל אחר 
שתתחבר עוד נשארה לנו אחות מעבר לנהר כוש 

 או הם שני המטות וחצי }דן נפתלי גד אשר{
 המטה

 ביום הנחמה כמו דברו על לב - ביום שידבר בה
)ב:מ' ישי (ירושלם  

לא יצאה  אם שמרה עצמה ו- אם חומה היא
מהדת נכין לה מקום וטירות מלאות כסף ונלך 

 בשבילה
 
 

 שלא שמרה המצות ופתחה לכל - ואם דלת היא
.נצור עליה ונמנעוה שלא תבא אלינו  

 
 

 שומרת דתי הייתי אני חומהענתה היא ואמרה 
תורה שבכתב ושבעל פה היו לו אז יהיו כל 

 ישראל בשלוה
 
 
 
 
 
 

כרם היה לשלמה - הם ישראל ששלמה היה מלך 
על כולם וזה הענין בבעל המון שכל ההמון היה 
שלו והוא סבב לתת הכרם לנוטרים והם מלכי 

 ישראל
וענין אלף כסף - עשרת השבטים שהיו לנוטרים 

 וכל שבט מאה כסף
כרמי שלי - אמר שלמה ברוח הקדש זה הכרם 

 כולו שהיה לי עוד יחזור להיותו לפני
האלף לך שלמה - יאמר למשיח שהוא בנו ויקרא 

 יחזרו שהיו לנוטרים את "שלמה"שלמה האלף לך 
.פריו גם המאתים שהם יהודה ובנימן  

ת כנסת ישראל  ַאהיושבת בגניםאמרה שכינה 
 ענתה .כמה יתאוו המלאכים לשמוע את שיריך

כנסת ישראל אם טוב בעיני דודי ברח מהמלאכים 
' ורד אל הרי בשמים הם הררי ציון כי שם צוה יי

רכה חיים עד העולםאת הב  

 אמרה הנערה אחד מבני - אחות לנו קטנה
 שמנוה אחות לנואמי חשד אותי ואמר לאחיו 

 והיא היתה באותו הזמן נוטרה את הכרמים
 מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, קטנה
 להנשא

 אם שמרה את עצמה והיא - אם חומה היא
בתולה נבנה עליה טירת כסף והענין כי נשים 

וב על החומה מכסף כדי שיהיה לה בנין חש
כבוד על כל החומות וזה הטעם נקנה לה חלי 

 כתם שהם הקשורים הראוים לכלה
 נצור עליה שכבר נפתחה - ואם דלת היא

והענין נביאנה במצור ונסגור עליה שלא 
תראה הפך טירת כסף שכל הרואה על החומה 

 טירת כסף יבא לראותה
נכונו  גדלו ואני חומה ושדיאמרה הנערה 
אז , פי ששדי נכונו בתולה אני"והענין אע
 כי כמוצאת שלום בעיני החושד אותי הייתי

 .בתחילה נחרו בי ועתה מצאתי שלום עמהם
אם שדים 'ויש אנשים שיתמהו ויאמרו 
 ואינו כן אלא '.כמגדלות הנה הם גדולים

מאחר שהיא דומה לחומה יהיו שדיה 
 כמגדלות שהם על החומה הם הקטנים

 
 חזרה להלל נפשה ורוב - היה לשלמהכרם 

אהבתה ואמרה כרם היה לשלמה והענין כי 
הנה שלמה המלך השכיר הכרם שלו בעבור 

אלף שיביאו לו בפריו הנוטרים ששכרו אותו 
 כסף

 כרמי שלי לפניואני לא עשיתי כן אלא 
 האלף מלעגת ואומרת קח אתה שלמה הוחזר

אני , מאתיםשלך וירויחו הנוטרים השוכרים 
אינני רוצה ממון ולא קרן וריוח אלא להיות 
כרמי שלי לפני שהתחברתי בו עם דודי וזהו 

 אמר דודה כשאת .יותר תענוג לי מכל ממון
 שיש בתוך הכרם אל תרימי יושבת בגנים

 מקשיבים לקולך יש לי והם חבריםקולך כי 
 כאילו 'ברח דודי' ואמרי לי השמיעניועתה 

 שאני עמך תחשבי שאני עמהם שלא יחשדוני
סב דמה לך ' כאשר אמרת לי בתחילה !בכאן

'.דודי לצבי או לעופר האילים  
 

מה ,  לשון נקבה על משקל- נצור עליה
והמלה מן מצא ונעלם , היוצאת הזאת
}??? {האלף כמנהגו  
 שם מקום שם כרמים - בבעל המון

.רבים
והעומד על זה החבור אולי יתמה למה 

 כאן בלשון ישמעאל בעבור קוצר אומר
דעתנו כי לא נדע מלשון הקדש כי אם 

הכתוב במקרא שהוצרכו הנביאים 
 . ומה שלא הוצרכו לא נדע שמו,לדבר

ובעבור היות לשון ישמעאל קרוב מאד 
וא "ללשון הקדש כי בנייניו ואותיות יה

והמשרתים ונפעל והתפעל והסמיכות 
} ?{ בחשבוןדרך אחת לשתיהן וכן 

תר מחצי הלשון ימצא כמוהו בלשון ויו
 על כן כל מלה שלא נמצא לה .הקדש

חבר במקרא ויש דומה בלשון ישמעאל 
פ שהדבר "נאמר אולי פירושה כן אע

.בספק

 נשלם הפירוש מהפעם הראשונה


