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לברכה! צדיק זכר
ותודה אהבה מזכרת

וליראה, לתורה וגדלני ואמונה אמת בדרך הדריכני אשר היקר אמו׳ר ?*אדוני

 זצ־ל הלוי נפתלי מהור־ר בן זציל נתן מהוריי תפארתו שם כבוד
ה^כבערג. בקיק דבהמ׳ד ראש

השמים: עלתה הטהורה ונשמתו החיים בארץ היה

א״ס. בעדינו, יושר מליץ ויהיה עלינו יגן זכותו

ר ב ח מ ה



 אח־י זצ״ל*=) שלמה כמ״ר בר עמנואל^) אמר לשלמה. אשר השירים שיר
 מבח־ הוא רז־ל®) דעת על הזה הספר כי אומר גמולותיו טוב על ית׳ לאל הודות

 בו דיעותיהם והתהלפו בביאורו המפרשים ונחלקו הקודש ברוח שנאמרו הספרים
 והתכלית ף מהמורנשת נפרדו שלא אותם והם קצתם כי הכרתם. התחלפות כפי

 ותפארתו. הזה העולם יקר הוא היום כל אליו וכלות נשואות עיניהם אליו אשר
 הוא האלהים מאת ומשכורתם עבודתם חלף ייחלון אליו אשיר ^) (יי נחל והנמול
 לויתן*) מבשר כריסם ולמלאות^) ודבש חלב זבת ארץ אל לנחלתם שובם
 בספור שידבר הנכבד הזה הספר יפרשו בעוביו(® המשומר ל) היין מן ומוחם
 התורה וקבולם נטויה ובזרוע חזקה ביד משם וצאתם למצרים ורדתם האבות מעשה
 אל ושובם ממנו ונלותם בארץ ישראל ועמידת ודבש חלב זבת ארץ אל ובואם
 הספר שיהיה יחשבו העתידה. והנמולה») שנית משם ונלותם שני בית בבנין הארץ

 אשר הימים דברי וכספרי ף האמוניים הספרים כאחד קדשים קודש שהוא חזה
 מן וקצת הזמן. אבוד בהם והקריאה מועטת תועלתם אשר המלכים מן(® לאחד

 ובזו מהמורנש ונפרדו האמתית החכמה מעלת השינו אשר 0האלהים החכמים
 רגליהם ושתהיינה י־יף לחצרות נפשם כלתה ונם(יי ונכפפה הזמניי׳ לעניני'(^

 פשטי ף חי אל אל ירננו ובשרם ולבם ®) מעלה של בירושלים ף עומדות
 הספר סודות בדעתם וחקרו השכל מחלצות ולבשו מעליהם “(הכסילות מעילי

 הטמון הזהב״) משליו תפוחי על אשר הכסף משכיות נקבי וראו(״ היקר(״ הזה
 שהספר אומר ונזרו מתהומותיו עניניו והוציאו שכלם באני ימיו(גי ועברו p( בקרבם

 ויהיה ).“הפועל שכל התוארי(״ השכל שוב אפשרות בו ולנלות לבאר חובר הזה
 המשכלות(״ הנפש צורת החונן הנפרד שכל(* אל משל הזה בספר הנזכר דוד(®

 אל המשתוקק התואריף שכל אל משל והרעיה טובו. שפע עליה והמשפיע
 בו ולהבדק y[ולהב]( היכולות(* כפי אליו להראותףי והכוסף הפועל השכל שפע

 זכרם קדם אשר האלהיים ף וחכמים ממנו. המכוון התכלית שהוא במדרנתו ולשוב
״עמוקיו קצת ובארו בכלל הזה הספר כוונת זכרו בארו ולא *)2 העברה דרך (

a) B : מהמורגש'; b) B c) B ; הגד^ : d) B ; ענביז : e) B ; ד.ד.םונ*ים :  ; םר.םי*כים :
t ) l ie s g) B ; חאלהיים : h) B ; עניגים ; vgl. Psalm (! ; גש :  83 3 a ; jj) 8. P8. 122 2; 
1) 8 .: P8. 84 3b j m) B n) B ;הסככות : : 0 ; ר מ ד.זה היקר ה ) B נקבי דרך ובאו . . . : ; 
1>) B: בקרבו; q) B: pnnktiert סין  ̂ am T extrande bofiadet sicb die B em erkung: 
p ים r^ ; r) B B (החוטרי ; 8 : ד1הד :  ; t) B השכל ; ״ : ) B v) B ; המשכלת : ; wie r ; w) B: 
y) als D ; היכולת x) B ; להדמות ittographie zu str. 1; z) B B (* ; והחכמים : .פסוקיו ;



 .)‘8 תיכון אבן משה ר׳ המפורסם החכם שבא עד לסופו מראשו ף הזה הספר
 על שעבר אלא יופי וכליל חכמה והיא החכמה דרך על הזה הספר וביאור(״

) דורינו חכמי וכראות בהם. המכוון הזכיר ולא פרטיו קצת  )1,® שכתובף מה ״
 הפפר כאור לחכר האהבה כגזירת בי והפצירו חדריו אל לבא נכספו הנזכר החכם

 חידושים בהם ולחדש פרטיו על ולהעמיקו(® הנזכר החכם דרך אשר הדרך על הזה
 עלי. הטובה ̂ אלהי ביד מתכונתם על ג־כ הספר פשטי ולהעמיד בספרו נזכרו לא

 באור וחברתי מתני בעוז אזרתי חובה בקשתם ולמלאות חזקה עלי ידם כי וכראותי
 מדבריו קצת והזכרתי הנזכר החכם דרך )‘ודרכתי® השגחתי('* קוצר כפי הזה הספר

 ‘החילי( וזה השמים מן שהראוני מדיף כפי וחסרתי והותרתי בקצתם ושניתי
 ואומר פרשיותיו וחלוק בכלל הזה הספר כוונת ף תהילה שנזכור וראוי — לעשות.

 דרך על הזה הספד בביאור לדבר אותם רוחם נדבה אשד האמתיים החכמים כל כי
א׳ החלל) ראשנים חלקים לג׳ נחלק הזה שהספר שכלם בעין ראו החכמה  הוא ה
ק ׳0 בלילות משכבי על עד הספר מתחלת ל ח ה ב׳ ו  בלילות משכבי מן הוא ה

ק “ישינד׳( אני עד ל ח ה  הספד. סוף עד ער ולבי ישינה אני מן הוא הג׳ ו
 הפרשה כי זה וביאור אדם. בני לשלשה דומי(® הם הנזכדות “פרשיות( והשלש

 האדם (י׳ אל משל הוא בלילות משכבי על עד הספר מתחילת p( והוא הראשונה
 “(בפועל הוציא שלא זמן כל שחטא קודם ף לא בפועל, או בכח בניע שהיה

 אשר האדם את שם וישם מקדם בעדן גן אלד-ים ה׳ ויטע כאמ׳ לרע או לטוב בחירתו
 בתוך החיים ועץ למאכל וטוב למראה נחמד עץ בל האדמה מן אלהים ה׳ ויצמח יצר
 )‘ויוראהו(״," הגן עץ לאכול וצוהל' “הביק( והרשהו ,‘ורע( טוב הדעת ועץ הנן
 תאכל לא ורע טוב הדעת י‘ועץ( כאומרו ימות פן ממנו אכול לבלתי עץ ה׳

 “החיים( מעץ לאכול האדם בבחירת וד,יהף תמות(י, מות ממנו אבלך ביום ממנו'בי
 הראשון החלק וזד. ®(תחיד. למען בחיים ובחרת ל הרע ואת המות ואת הטוב ואת
 מהביט וחרד(• וירא סדר על החכמד. ללמוד שישתדל מי על משל הוא ל הספר מן
 הראשונד, הזאת בפרשה אומרו ותא מבושלים פירותיו שאין בראותו האלהימל אל
 לנו אחזו ואמרו ל בתר הרי על ל היאלים לעופר או לצבי דודי לך דמד. סב

 עדיין כי מורד. וזה סמדרל, וכרמים(' כרמים מחבלים קטנים שועלים שועלים
 כי מד.פירות שאכלו הזאת(' בפרשה הנז׳ הרעיד. הזכירד. ולא הסירות נתבשלו לא

 חמדתי וד.עד חשקד. ספור הוא לחכי(״ מתוק ופריו וישבת(״ חמדתי בצלו אמר(״■
האדם שכל בענין מדברת הפדשה זאת ובכלל ומוסרו וחכמתו דבריו פריו וטעם

b) B liest nach .0 . :דזזר סי!! זעד מראש ר.סדר ■7ע ) B e) B ;שכתב :.J) z. 1 ;ובאר : : p'OVfr!); f) B: 
e) B ;אלקי h) B: feh ;ר.שגתי : lt; •) B : *Snn; k) B ;בתחיבת נ : ) Cant. I l l■ ; m) ibid V “■; 
n) B ת1ר.ברשי : ; ») B : dafur רמז; p) 1ר.יא; q) B : hy; t) B: fehlt; ») B ל :  .t) Genes ;;■פו
n % ; (״ הקב״ח  ; » B : s t a t t  1 עץ יאכול :ו»ד. ד.ק עץ מנו■ זיאכ̂ו גתנד.ו ; w) ומריהו; x) זטעץ; 
y) Gen. II■’; *) B: . ד.<ר ואם ; •) h ier is t ev. za  erganzen גתתי ראר. באפר׳ לא. או . . . :  
8 . פ ד.ח״ את היום לפניך . . ; ) DL 3 0 ■ י ״ ; ) ibid 30■•; גי) B : yon החלק bis הספר fe h l t ;  
פ ) ZU str. 1 f) Exod. I l l * ; h) Cant. I ;האילים («  I ״ 1( וכרמינו ; ; k) Qant II■‘ ; l) B ; 

; הפרשה בזאת ״ >) B n) B ; אסרו ; Cant, I (« ; וישבתי : I  • *>,
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 עליו גזברות הגוף וכהות ממגו המכווץ מציאותו לפועל הוציא שלא נער בעודו
לשני נחלקת הנזכרת הפרשה וזאת וטבעיות(/ בלומדיות(יי כ״א p(תשתדל ושלא

הלקים.
ק ל ח ן ה שו א ר /בא זה הנה דודי קול עד הספר מתחילת הוא ה  משל והוא (

ד שהוא למי  הקבלה דרך ית׳ ה׳ ויודע מרע וסר ית׳ ה׳ י
 משל ‘הראשונה( הפרשה סוף עד בא זה הנד. דודי קול ומן חכמד.. שום בו ואין

הטבע(■". וחכמתי הלימודים הכמה(" שלמד למי
ה ש ר פ ה ת ו י נ שי  משל ישינד.ף אני עד בלילות(* משכבי על מן שד-יא ה

דודר. מבקשת תשוקתד- אישד. אל היל אשת שמצא מי אל
/בעלה לב בה בטח ואשר משכבה על "לפועל וד-וציא (  בכה בו שד.יד. מה (

 השנית בפרשד. ף אמר וד.וא(״ לעולם, וחי ואכל החיים מעין ף גם ולקח ידו ושלח
 יום שד.וא לבו שמחת ויום חתונתו יום והזכיר הורתי(״, חדר וגו׳ כמעט^שעברתי

 ושעשד. שלשלמד. מטתו הוה(» באו׳(׳^ מטה לו ושד.יד. האמתי, והדבוק הנישואים
 שלא מד. שלמד.ף ובמלך(' שלמה המלך ואמר המלוכד.(יי אל ושד.גיע אפיריון לו

 נקבה לשון ושולמית שלמד., כיא בד. היזכיר לא 1כי( הפרשיות בשאר כן היזכיר
 רמונים פרדס שלחיה ושד.יו נעול גן “(ושמראד. רעיתו על העיד ור.דוד לפחיתותד.,

 ומבושל וערב מתוק ”הוא( חמוץ מהם שהרוב מד. אפילו כלומר מגדים פרי עם
 עשר. שלא מד. פעמים ששד. pאלד.( וקראד. בה, אין ומום יפד. כאלד.(״ כי והעיד

 דודה פני וחלתד. וכל מכל לו המיוחדת האמתית אשתו היא כי כלל בשאר כן
 שד.זכיר וד.וא לו, ”וד.ראויד.( שלו חפירות כלומר מגדיו פרי ויאכל(י׳ לגנו שיבא

 לבעלה היא שתתן לא ,‘מגדים( פרי עם רמונים פרדס שלחיך באומרו (•הוא
 וד.דוד לו, ונסתת(״ הנחש לדברי הנשמעת לאשד.»י) הראויים מד.פירות ותאכילהו

 משתד. להם ושעשד. רעיו וד.שקד. ושד.אכיל ושתד. ואכל לגנו שבא עצמו על העיד
ושכרו ונו׳ כלה אחותי לגני באתי אמר(״ ודיוא קריה(יי תעלוז צדיק במשול כי

מכד. ובלא פצע בלא לעולם וחי ואכל מעץ'החיים ולקה ידו שלח וזה דודים(*,
 וד.ענין «!),בשלום ויצא בשלום (־<בהם ונכנס הסדר על החכמות שלשת ועבר

 וד.ם החומריות וכוחתיו טעות ובלא הריסד. בלא סדר על והשלימם כולם שעבר
 טובים כאחד כולם החומות שומרי וד.ם השכליות וכ׳׳ש בעיר הסובבים השומרים
״שיאחרו או ויבטלו דרכד. (*שיעוותו לא הדרך אליו ומישרים  כי עד פעולתד. (

ישרים ולרוב ראיתם נפשי שאד.בד. את העיר אתי(״ ף החומות משומרי שאלה
אין כי דבר לד. השיבו לא ואמנם ומראים, רואים הם כאילו דמתד. ושלימתם

P) B q) B ;השתה" : B (, ;בלימודיות : : fe h l t;  8) Cant. I I 8; t) ibid I I I  *; u) lies : 
חכמת ; ״•▼ ) B : f e h l t ; x) Cant. I l l  ‘ ; y) ibid V י ; *) Prov. 31 “ a ; a) B : ^ פוע אן■  ; 

b) B :  fe h l t ;  cd) B : אומרו מהו  ; e) C t  I I I ‘ B (שז ; הנה כאם׳ : ; h) B  ik) zu ;?'םויונר. :
s tre ich e n ; 1) B um schreibt diesen Satz m it: שרמה רק אמר ;שלא ״י ) B: .* ;שמצאו מ ) B ‘ 
f e h l t; lies היא ; B כלןק < י׳ : p) B ; כולד. : ) S r) B ; לאמל : B (ור%אוים ; 8 : : f e h l t;

) Ct. IV  .x) Ct ;אומרו (v) gemeint^ 1st wohl: Prv. XI ‘®; w ;ור.נםתת :B (ט ;8‘
V ‘ ; y) B B (* ;בם : .bo) B: fehlt ;יאחרו :B (« ;שיעותו :
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 דודה ומצאה(־ מועט דוחק ודחקה מהם שעברה כמעט אבל להראותו מטבעם
 וגו׳ 0נםשי שאהבה את שמצאתי עד מהם שעברתי כמעט כאמ׳ עמו והתחברה
 השנית הפרשה וזאת ביארנו. כאשר ומשתה ושמחה וחתה ואפריון מטה ועשה(®

 זאת מי עד בלילות(' משכבי מן הוא הראשון החלק חלקי׳, לב׳ נחלקת כ״ג(■•
״החלק ביאור הוא השני והחלק (״.ישינה אני (*״עד השיני(י והחלק ף, עולה )

הראשון.
ה ש ר פ ה  לו שיש אדם על משל הוא הספר סוף עד ישינה אני מן שהיא חג׳ ו

 ואשר אליה, נשמע והוא המתאוד, לנפש ונסתת(׳• חוטאת אשד,
 עמה ואמרה ויאכל(•■ עמה לאישה גם ותתן ורע, [טוב](י טוב הדעת מעץ אכלה

 עתיד ולא לאדם הקביר. גלה לא כי עמה כ״א ממגד, לאכול יוכל לא האדם כי
 תמצאהו אשר היא כי האשד. (יי שליחת עיי כיא יד שליחות בו לו ואין לגלותו
 אשר האשד׳ בזאת ‘התאות( אחר ונמשכת הד,גאות תרדוף אשר והיא תקחהו ואשר

 בנדיד, וד.פשיטה לישן וד.לכד, לו המתינד, ולא משכבה לפני דודה בקשד. לא
 התעצלה נם וקיים נצח־ לו(״ עובר במור מבושמו׳ ואצבעותיה וידיה רחצד. ורגליה
 בד, משל כן אחרי ואמנם וגו׳ לי(י פתחי ואום׳ דופק דורר. וקול מהר לפתוח
 ופתחד, ער לבד, היתד. היא(" אבל בשינד. נשקעד, לא כי תשובד. בעלת ודור,ד. אישד.
 וקראתהו מצאתהו ולא ובקשתד.ו ועבר(יי חמק דודד, וד.נד, הגדול, בעצלותד. לדודה

 ופצעוד. והכוה בעיר הסובבים וד,שומרים החומות שומרי ומצאוד. אותד, ענה ולא
 דודד, מד.שיג אותד. ומנעו דרכד. עוותו (*כולם כי והעניין מעליה את(ז ונשאו

( נזכר לא כי עד חטא טעם טעמו אשר אחרי לפרוש להם קשה(יי י׳  שדבקד. 0נ
 מעץ ולקח ידו ששלח מג־ע שנרש אחרי באדם בתורד. נזכר לא כן בי בדודה
 ידו ישלח פן ועתר. באומרו בזה ‘‘היכולית( לו שהיה אעפיי לו ורפא ושב החיים
 ה׳ צדיק כי ידו ישלח אולי שר־ל לעולם(®, וחי ואכל .החיים מעץ גם ולקח

 במות אחפוץ אם ה׳ נאום אני חי באומ׳ הוא(' רשע חפץ ל ולא אד,ב צדקות
 מעץ שאכל(יי בתורד. נזכר לא זד. כל ועם וחיה(® מדרכו הרשע בשוב כיא הרשע
 הדעת מעץ שאכל למי לנמנע היא(' קרוב כי רמז היא ואולי כן, אחרי החיים

 סוף״®) ים כקריעת לזווגו קשד. שני זווג כי החיים, מעץ עוד לאכול ‘ורע( ף טוב
 הדבר שלמד. השאיר ובן האמת, לפי לגמרי נמנע שאינו אעפ״י טבע שינוי שתא

 כדרך חבירו את מד.ם אחד כל ושכח כך אחר חשקם נודל ספר ואם סתם(״■
 ואפריון מטד. חתונה ושעשו שלם דבוק שידבקו(® בהם נמצע(״ לא חושקים
ואומר אותד. מזהיר דודד, שד.יא דבריה ואחרית ואשתו, איש כדרך ושמחה ומשתד.

d) B vor pnn: אותם; ®) B: 1 ;מצאת) Ct. IU < ; 8) B : k) Ct. I < ;'גייב :h) lies ;ועשו l l  ; *—י 
m) B ;השני (1 nach :השני עד עהיה זאת מי םן הוא  ; Ct. I l l / ; Ct. V (ם   :p) B ;חלק (0 ;*
q) zn s ; הגסתת tr. 1; r ; B B (ויאכלו ; 8 : : f e h l t ; ♦) za  lesen : ״ לא התאוות ; (  ; v) C t. 
■y * z. s (׳"■ ; tr . I ; *) Ct. •y *; y) B כולם כי : שכולם z) B fiir ; את nרTיד. :  ; a,) B  ; עותו :
b) B: .0 ; קשד כי ) B feh lt; d) 0 ;היסלת) Gen. l l P ’ b; f) das h ier angefiihrte C ita t 
is t  znsam m engesetzt aus Pss. X I ’ * and  V ® »; e) Ezech. X X X I I I " ;  h) B da- 
f i ir ; i) B ;שלקח  k ;הוא ; l) B : f e h l t ;  B B (® ;נמצא (a ;סתום : ,שנדבקו :
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 קול כי כבחורים קולה להשמיע האשד, דרך ואין לקולך(״ מקשיבי׳ חבירי׳ לה
 ותאמר פניה העיזה והיא לאחר, ולא קולה להשמיע(י פניה וחלה ערוד^*) באשד,

 וד.יא הבעלים החבירים הם(» כאלו בשמים(׳ הרי על וגו׳ לך ודמה דודי ברח
 נחלקת ג*כ הזאת(״ והפרשד, בו(י. יפגע פן מפניד-ם(״ ובורה מסתתר ‘וחושק( הדוד
 הספר. סוף עד הב׳ והחלק .y(עולה מי ועד ישינד,(* מאני הא׳ החלק הלקים. לב׳

 שד-סכימו מד, לפי הספר חלוקת היא זאת הראשון. לחלק באור הוא בשני(* וד,חלק
 להקדים שראוי מד, שד.קדמנו(• ואחרי הזד,. הספר בביאור הסכימו אשר החכמים

השיר מיני כי משכיל כל אל(® ידוע כי(יי ונאמר הזה הספר בביאור נתחיל
שלשד,. הם

 השני המין נגיזי בלא ונקראים במשקל •‘נעשים( דברים הם הראשון המין
 שני יהיו חרוז להם ואין שור, משקל לחלקיה׳ שאין אעפ*י בניגון נאמרים דברים הם

 שיר נקראים אינם אילו (»מיני 0 שני או(® משל או כפשוטם דברים אלו מינים
 זי ף והפלגה גוזמא דרך על הנאמרים דברים הם השלישי והמין האמתי. דרך על

 המדות ‘ולהפך( הלבבות לעורר לגנותו או אחד ף דבר לשבח וערך וחקוי ודמוי
 וד,משילם(״ רבים(® ‘ותארים( וספורים(•• דברים ברוב ולאמתו הד,וא העניין ולחזק

 האמת(ג• בשיר(מ הנקרא(® היא הזה וד.מין מציאות, הד,ם הדברי׳ לפשוטי׳ שיד.יד, לא
 דרך על ומשובח טוב יותר הוא וד,פלגות נמנעות למשל האדם יפליג אשר וכל

 לרפאות כ׳־א חכם שום בד, יעסוק(® ולא בכוזבו(׳ )23השיר מטיב החכם שאמר
 לבב ולחזק הנעצבים ולשמח הרעות חמדות לד,פך הדיעות חלושי הלבבות חולי

 אחר נמשך הטבע(׳ כי ולמשכם הנרדמים(״ ‘הלבבות( ולד,קיץ ולעורר החלושים
״הערוב וד-נגון המופלג השיר  והמבריאים הבריאים הממיתים החדים כסמים וד,וא (

 ספרו פתח הזה החכם כי לדעת ויש הנושנים. החולאים מן אותם ומחליאים החולים
 שרוב ולהודיע הדוד בד,ם תאר אשר הגשמיים מד.תארים לד,תנצל השירים בשיר
 לדברים(* שיהיה לא וד״פלגד. ונוזמ׳ השיר מליצת על נאמרים הם'דברים בו דבריו

 משותפים שד.ם השמות משל דרך y(הם בו הנאמרים הדברים נם כלל. מציאות
 השכליים ובין החמר בעלי בין אין כי לבד השם בשתוף הם וד,נמשל המשל בין

 בלשון תורה דברד, אמנם שיתוף. שום ולא ערך שום ולא דמיון שום הנפרדים
 מין על (*וללמוד הדברים פשוטי אמונת ולהרחיק )2* האוזן את לשבר אדם בני

 השיר(י* ף מליצת בדרך נאמר שיר כלו׳ השירים שיר בו פתח בו שידבר הדברים
 שלמות על למשל שנעשד, או שלמה ^ שעשאוד, ור*ל (״,השירים מכל יותר
כבן במשקל נעשד, היותו מצד שיר נקרא ולא הנפרד בשכל ודבקותו האדם שכל

P) Ct. V III  *® ;I) B לו לר.שםיע : ; r)  Ct. V I I I B : היו  ; *) B החושק היה והחד :  
*•) B: טהם ׳י; ) B: יפגענו; g .  , חפרשד וזאת ; * Y) B t  V *—V III# ; z) B  a) H ;השני :

הקיסגו אשד  ; b) B f e h l t ; ®) B . ־ לכל  ; ^) B B fe (® ; הנעשים : h l t ; 0  B  מיגים (e ; ושני :
e י) B f e h l t ; h) B B (* ; ענין ; הטווה את :  ; k 1 m n) b והמשלים ותוארים רכים ספורים :   
opt!) B : האמתי השיר נקרא ; יי ) B B (® ; כתבו : יתעסק; * ״ : ) B הנרדמית לבבות : ;) v b  טבע :
w) B• ; האדם : ; הערב ף  B ; ההם לדברים  ; >') B : f e h l t ; “5) B a b) B ; וללטד : בשיר מליצה :  ; 
®) B השירים של ולא השיר אב לשלמה אשר ואמר : ; B .שעשאז :
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; נאמר היותו מצד ולא תהלות®^) וספי ואיוב :משלי ממשקל קרוב ולא ג־־)6י1ןען,  
שיר נקרא הוא אבל בשירות 0®)’•אריח ע׳נ אריח נעשה ולא(® כשירות בנינון  

יחשב ולא השיר. מליצת דרך על נאמר ף במשקל (»נעשה היותו מצד השירים  
וסדר המשל לייפות באו האחרים שהדברים משל הזה בספר שיש שאחר הושב  

אשנבי בעד ביתי בחלון כאמ׳^כי זונה אשה במשל -)8 הרב שזכר כמו הדברים  
הפרשה באותה הנמשך ף ור־ל חסר(י נער בבנים אבינה בפתאום וארא נשקפתי  

כמו הדברים ושאר אחד עניין על להעיד (״באה “(הפרשה “(אותה ^ שכל  
הוא שם האריכות כי הזה, בספר כן העניין ואין דומה זה אין כי המשל להמשך  

ף היא הנמשל לצורך ף לא הפשמי לצורך האריך אלו כי כן(יי ולא תועלת(י'  
למשו׳ היה ף האריכות אמנם עבירה, לדבר ומרניל התאוה ומעורר ‘‘ונזק( ‘אריכות(  
דרך על ף נאמרים התארים ף כי הודיע ולכן הנמשל (־"העניין לאמונת הלבבות  
הוא ומתנאיו השיר מסנולת כי בספרו®-־) אריסטו וכתב בלבד. השיר מליצת  

לשם הודאות כולם כי כן אינם הכתוב ושירות ננותו, או עניין בשבח  f )  שיהיה
ספורים כלו ואיוב מוסרים כלו('* הוא משלי נם וספורים ובקשות ותפלות יתברך  

יתברך ה׳ ונפלאות ספור בו אין כי השירים, שיר כן(® ואין היה, לא או היה  
בפשוטו נמצא לדבר ספור ולא מוסר ולא ותפלות הוראות ולא ומעשיו ונבורותיו ( ‘‘ 

נמצא דבר(® משל שיהיה ולא ספר על אתו ולשים להברו לחכם ראוי שיהיה  
ו‘בו( הספורים ברוב ולרהק(יי (»לשכה הוא כולו העניין ואמנם ופרטיו, בספוריו ל  
ההוא ף הדביקות באמונת כי הנפרד, שכל עם האדם נפש ‘דבקת( אמונת ההם  
למיעוט כי הדביקות עם ומהוייב אפשרי המות אחר האדם ״‘הנפש( ‘השאירת( יהיה  

בתורה״ בפי׳ המיתים תחיית ולא הע־ה היי(" נזכר לא שלמה לפני בו המאמינים “), 
בדרך או הקודש בדוח מציאותו לו שהתאמת אהר(״ הכמתו ברוב שלמה אמנם  

פרסום קצת ההיא האמונה נתפרסמה כבר כי וראה למציאות שהוציאו או ‘הנבואה(י  
[ ותאר ההיא האמונה היזק והחכמים המאמינים בלבבות והתישבה והתייבה](׳׳  

והתישבה והתהזק התאמת אשר ף והסעך והתארים הספורים ברוב3 ההוא הדביקות  
"ההכם מאמר וזהו לכל. הנפש והצלת ההוא ‘הדבקות( אפשיריות(® אמונת ר׳ (  
שאין הידים את מטמא (׳י שהוא השירים שיר על מישראל אדם נהלק לא עקיב׳  

קודש )“‘השירים שכל לישראל השירים שיר בו שניתן ביום(״־ כדאי העולם כל  
שמועה ומבין דיעה מורה היותו בעבור וזהו ),“- קדשים קודש השירים ושיר  

הצפון הטוב שהוא הנפרד השכל עם האדם נפש דבקות אמונת ומהזק ומפרסם  
בדברי נם החכמים אצל הוא קדום כי לדעת וצריך שמו. ולחושבי ה׳ ליראי

0) B זיא ייק :  ; ‘) B ע״ג אריח מיא :  pwn להם דוטר. ולא ותהילים איוב כמשלי לבינה גבי על ולבינה  
אדיח ע׳יג ולבינה לבינה ; e )̂ B felilt; i) Pro. V II /״’; י ‘) B statt ור״ל וכל: ; imu) B felilt; 

o) שבאה; P) B: 1> ; תועלת הוא בו להאריך יוסיף אשר וכל ומוסר ) B; ̂י ילא ה ( הנ ; ; "*") B: הידT ••
ה י נ נוק ;אריכתו (׳י ה  B: עניין; x) Bfehlt; >' B: הנאמרים; ») B: ״ ) לו ;שיפליג מ ; c) B ‘ 

חי :e) B ;כפשוטו:B (“ ;ולא ל (?); f) B: דומה; g“) B: ולחזק ;לשבח (* דבקות ; k) 1 ;הדבקות 1ט ) B: 
נפש השמרת ; ") B fehlt; “) B: אחרי; P) 1> ;נבואה) zu str.! (Dttogr,); r) B: עד ההם ; 

St) B והדבקות האפשרות : ; u) B : feh lt; v) שמטמא; w) כיום.
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וזנפש או ^זכר או לאיש ודינפש לנקבה או לאשה החומר להמשיל הנביאים  
דרך גם לאיש, הנפרד ושכל לאשה האדם שכל או לאיש האדם ושכל לאשה  

אשר היחסים כי לזכר הצורה ונותן לנקבה הצורה מקבל להמשיל החכמים  
ונושא חומר  y) מהם זוג ף ^בכל ודומים השוים האחד אל מהם אחד כל בין  

דמיון יהיה המתפעל השכל כי וידוע ותכליתו, צורתו והאחר וכנושא כחומר או  
הפועל לשכל וכנושא כחומר דומה הנקנה והשכל הנקנה לשכל והנושא החומר  
אשר השלמות מדרגת ותכלית המדבר כחי ההשגחה היא פעולתה הפועל והשכל  
האדם בו אשר המדבר וכח ההצלחה. ההשגה תכלית והוא שישיגהו חוא לאדם  
מושכלות הדברים ישים הפועל ף בשכל אמגם בפועל שכל בעצמו אינו אדם  

ג'כ שב בפועל שכל ליהיות המדבר כח הגיע וכאשר המדבר. לכח בפועל  
עצמותו וישכיל הנפרדים בדברים ף חמה ף כפועל עתה הוא אשר השכל זה  

עצם אז ויהיה ישכיל. אשר הוא ממנו המושכל ושב שכל בפועל הוא אשר  
והמושכל המשכיל אז ויהיה שישכיל. מה מצד מושכל יהיה שישכיל מה  

כאשר המעלה וזאת הפועל. השכל במדרגת ישוב ובזה בעינו דבר(״ בו והשכל  
מן השמש יחם(״ האדם מן הפועל השכל ף ויחם הצלחתו נשלמה האדם אליה יגיע  

קיבול אשר ף באור הראות וישוב האור לראות יתן שהשמש כמו כי 0המראות ( ̂  
אשר בשמש(^י יראה הזה ובאור בכח רואה שיהיה^ אחר כפועל רואה השמש מן  

בכח נראים הם אשר המראים ף ושובו ג׳כ ובאור בפועל הרואה כשיראה הסבה היא  
השכל כן בפועל. ראות("' בכח דמות הוא אשר הראות ג׳־כ וישוב בפועל נראים  
המדברת הנפש מן ההיא הדבר יחם(" המדבר בכח ירשמהו דבר לאדם יקנה הפועל  

ובו הפועל השכל המדברת הנפש תשכיל הדבר ובזה הראות. מן האור (" יחם  
אשר האדם ישוב וכן בפועל. מושכלים בבח מושכלים הם אשר הדברים תשיב  

ף בפועל השכל ממדרגות(!* בקרוב שישוב עד ובשלמות פועל(״ שכל בכח שכל הוא  
חומר היה אשר אחר צורה וישוב כן. היה לא(* אשר(" אחר בעצמותו שכל וישוב  
החלק כי התבאר הנה הפועל. שכל נקרא ולכן הפועל השכל פעילות(" היא וזאת  

הכנה והוא בכח שכל והוא החומרי שכל הוא הנפש(י" הנפש ף ומחלקי השכלי  
שכל וישוב הפועל אל הכה מן יצא אות׳ ויקנה החכמות ישיג וכאשר וקבול  

בשכל וידבק טיומאתו שהיא בכח שכל ומהיות לגמרי. החומר מן ויפרד ף כפועל  
לקראו ראוי בכח היותו בעוד הנפש מן השכלי החלק ולכן נצחי. וישוב הנפרד  

צורתו ף וילבש הפועל אל הכח מן יצא אשר(^ ואחר לאשה ולדמותו נפש או שכל  
שלמה המלך לקרותו(" ראוי ואז ומלאך. ושכל איש לקראו ראוי שלמותו וקבל . 
לא למה הקדשים(גי קדש הוא(״ הספר שזה שאחרי הוא ‘’להתעורר( שצריך וממה  
בשאר הזכיר כאשר בירושלים מלך וביהיותו(® אביו שם בפתיחתו שלמה הזכיר

X) B: י זוג בכ;■ נ ; y) B: זזושר האחד ; B: השכל; B: <חטה ;בפועל ג ) B: אחד דבר ; d) ;ויחש 
B) B fehlt; h ;הראות :B (f ;®) יחם ) B (השמש; k) 1 ;שהיה (i ;קבל : ;ישובו “( ;דמות ס® ) wie e»; 
P) B על הפ :  ; q) B ממדרגת ; יי : ) B : 8 B (הפועל; 1 v) B ;פעולת :u) B ;שלא : w) zu ;מחלקי :  
str.; x) הפועל ; y) B B (^ ; שיצא : B (« ; ילבש : לקראו ; יי : ) B עליו להתעורר :  ; ®) B  ; שהוא :
d קדשים קדש (  ; ®) B: והיותו.
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 מלך דוד בן קוהלית^ דברי וכן ישראל. מלך דוד בן שלמה משלי כאמי ספריו.
 אביו שם העלים e(החושקים דברי הספר פשט היות בעבור כי ואפשר בירושלים.

 מלך(*• אשר אמר לא ולפיכך נער היותו בעוד מולכו קודם עשאו כאלו ומלכותו
 שלמה ששם אפשר גם אלו דברים שחבר אותו אחר אדם היח כאלו או שלמח.

 ולהמשח חרוחני מלכות אל הגיע ושלא בכח היותו עוד כל החמרי לשכל כנוי סתם
 דוד בן אין הרמז• היה אליו אשר דוד כן ולא מלך. אינו ואז קדש משחת בשמן

 כנגד המכוונת שלמעלה בירושלים מלך ולא שבגוף נשמות שיכלו עד בא
 “ינשקני( ונו׳ השירים שיר אומרו אחר ספרו פתח ולכן מטה•^). של ירושלים
 והפועל הראשונה הסבה הוא והדוד דודה. עם מדברת אשה כדברי פיהו מנשיקות
 סתם מלך ונקרא הפועל. השכל והוא רבו. כשם ששמו ומלאכו שלוחו או הראשון

 במלך או שלמה המלך ואמרו(*** במסיבו(•. שהמלך עד חדריו המלך הביאני באמ׳
 ואז מלך הוא אז כי הפועל לשכל(יי יצא אשר אחר האדם לשכל רמז הוא שלמה

 שלמה בשם לקוראו ראוי אין השכל'הנפרד אבל באמתי. שלם לקוראו ראוי הוא
אחר חסרונו והשלים(״ חסרון בשום ולא כלל בכה היה לא תמיד בפועל הוא כי

מבואר. וזה כן

I י נ ק ש הרועים. משכנות עלי ונו׳ י
 הוא למד בלא שהיא נשיקות(גי כל כי המפרשים®®). דברים(״ ישקני. 2.

 בכתף או (•במצח או ביד היא למד עם קשורוז וכשתבוא (* ®®) וישקהו כמו בפה
 לרחל(׳י. יעקב וישק (**.לו וישק (•.בני לי ושקה כמו המדינות. משפטי כפי

 הריר שהיא פירוש והגאון מהיין. יותר ישמחו *’אוהביך( ר׳׳ל דודיך. — ודומיהם.
/דודים נרוה וכמוהו הלשון. שתחת — מ. לך דודי את אתן (

 שהוא ייא תורק. שמן — טוב. ריח בעלי המבושמים השמנים הם שמניך. 3.
 נודף. ריחו שאז כלי אל מכלי שיורק כשמן עניינו שהוא והנכון מקום®®). שם

 מקום בית כמו נקבה®®) לשון ופעם זכר לשון פעם הבאים השמות מן והוא
 בא אהבוך שפחת(*. שפחה מן כמו העלמה מן קבוץי>>) עלמות. — ודומיהם.

— (*.יעקב בבת חפץ כי חפץ ג•■) משקל על בצרי אהב מן בצירי
לבטן(®. כיין זכרו לה׳(י*. אזכרתה ננד פועל שהוא ייא דודיך. נזכירה 4.
 אהבוך. “משרים( — מהיין. יותר לנו ויערב אהבוך(® ריח ונקבל נריחה אמר וכאילו

 ואחר עצמו מושך מיין במלת והמ״ם במישרים(®. יתהלך כמו ליין תואר הוא
 שהולך מיין או אהבוך וממשרים מיין ור־ל יותר. תחת בהם והמכה(' ®>).עמו

 מישור אהבת והענין מישרים. אהבת כלומר אהבוך מישרים ענין יהיה או במשרים
— אהבוך. וצדק

ז ( קד.ז*ת ; 8( חושקים ; ג< ) B סא• : ;̂ >) B בטוטרו הרטז :  ; k) 1 ; ישקני) Ct. I u. *2; m) B יי  ; 
; B; 0̂ (** ;ואוטו■! הפוע א!* ) B: חסרונו נ; אחרי שחשרים ; P) B: ׳נרו; q) B; נשיקח; !•) Gen. 33*; 
B) B: בויח׳ או בטצח ; t) Qen. 27 * ;״ ״ ) ibid. 27 *י ; v) ibid. 29* '; w)B: אהביך; *) Prov. 
7*8; y) Ct. 7**; **) שפחות; ") Gen. 34 *״; b 1) Levit. 6®; >>) gem eint is t H o sea lt® ; 
■! לכנו ניץ ונרו ; c) B: אחביך “( טישריט; ; Pr07. 2 3 “*; •) z. 1. וחט״ם.
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ונחמדת. במראה שחורה ר״ל מישרים](®. אהבת כ?יומר1 ונאוה אד שחורה 5.
( למושב אוה^*) מן ונאוה(יי ומלת  מעשהף וכל נמו נפעל לבניין**) והנון .‘לו

ודומיהם. נראה(״* אבן אין .‘במרחשת(

 חשבו כאשר השחרות רבוי אל לרמוז ולא למעט®*) הכפל שחרחורת. 6.
 מעניין הוא ששזפתני— הפשט. לפי אדמדם(״ ירקרק(" במלת העדין וכן רבים.

 במקום עלי השמש®^) שהכה והעניין והנלוי. הבטה שעניינו איח(יז עין שזפתו ולא
 בני הזכיר אמי. בני — אשר. שין(** בטעם הראשונה והשין והשחירני מנולה

 ולפיכך עזה. אהבה לזה זה אהבתם שתהיה אחד בבדן הנולדים שדרך מפני ף האב
 או *)’נלחמו ר*ל נחרו — בי. נחרו עלי(* לרחם להם שהיה אמי בני אפי* אמרה
 שומרת ריל נוטרה.— *,«*).‘אפו( עלי ויחר מן נפעל לבנין(* היא(* והנון כעסו.

 בשני בא שלי. כרמי — התואר. שם והוא נוטרה שומרת ותרנום הכרמים(״.
— שלי. כרם או כרמי יספיק כי הילד(י. את ותראהו כמו מנים. ס

לי. הנידה נפשי שאהבה אתה ור*ל הקריאה בחסרון בא נפשה(יי. שאהבה 7.
 עניינו יהיה או נפשי. נפשך שאהבה או אותך נפשי שאהבה ר*ל נפשי שאהבה ופי׳

 ואיכה תרעה(י איכה אותו ף לדעתו נפשי שאהבה ממך שאשאל זה דבר לי הנידה
 איכה(״ במקום(® הזה במקום איכא(*• יהיה כי וייא איך. איכה(* ופי׳ אותם. תרביץ
 בם(• לנו היא ותרביץ תרעה במלת והתיו הם(*י. איכא®*) כמו מקום על שאילה

 נפשי. במלת ל הנפש אל ודומות(® הנסתרות(* לנקבה שהיא אפשר נם לזכר.
 פשט לפי אמנם נסתרו. לפי יהיה הפי׳ וזה בצהרים ותרביץ תרעה ‘איכה( והעניין
 אז הנמצא האור לרוב כן ונקרא היום. לחצי שם הוא בצהרים. — עניין. לו אין הפסוק
״לדרכו שיכנס לחלון “(של שהם(י ף לתיבה תעשה צוהר ומזה בעולם  האור. (

 ובמקומות בלילות האור במקום לו(יי שיעמוד או זכותו לדוב יקדא(° יצהד וכן
 ידים עינים כמו דבוי בלשון צהדים״®) ובא בו. האש להב בהקשר החשוכה(<י

 נם אלא בלבד היום חצות עד אלא(* נופל לא השם שזה מפני ודומיהם רנלים
 השין שלמה. — חצות. אחר מעט מהיום וחלק לחצות קרוב מהיום חלק על

 שאתה כמו בפתח השין ובא כעטיה שאהיה תרצה למה אשר ודיל אשר. במקום
,‘מדבר( ׳ ®).‘׳  נוטה המלה ופי׳ השלל(*. אל העם ויעט מן פועלת כעטיה ־

 דרך בלכתי ונונבת (״בחוטפות (*חביר׳ (*הרואים בעיני נחשבת או וסובבת ונולד.
ונזופד, אבילד. כלומר יעטד.(׳ שפם ועל מעניין יהיה או מחייבת סבדי ללא עליד.ם

e) D lttographie, aus vorhergehender Z e ile ; za  s t r . !; h) !נאוה ; ו  Ps. 132 ‘י 
k) געשה ; i) Lev. 7 ״ ; “ ) L Reg. 6 ‘* ; “ <>) Lev. 13 ; P) Hiob 29 ’ ; q) B feh lt 
V) z. 1.: האם; s) B : ♦ אם על ; t) H: 1 * ;והנזן) Hiob 19 ״ ״ ; ) B fehlt; v) Exod 2®
w) ^^נפשי (* אן״ן לד; ; V) B: .הצאן תרעד ; z) כסי; a) אינה; be) z. str.; a) gem eint is t 
wohl Gen. 27 * ״ הם איפה :  ! (?) e) z. s t r . !; * e h) B ת הנסתרת : ז מ [הנזכרת הנפש אל ^  ; 
i ) נפשי איכה  ; k) Gen. 6 לחלון שם שהא ; ») B liest d a fttr p (בו; 0 : p B ;*קרא  :
ס ל ; q) החשוכים יי; ) B: 1 . על לא נופל השם ;שזה לנ . אלא בלבד . ) Jud . 6 ; ®) I. Sam.
14 • ;  11) • ״ נחוטפת חגירץ החעים ; ( ; v) Lev. 13
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״בהם ויעט מן יהיה ואם שפה. על ועיטה כלומר (*מלעגת כאשה ענ״ינו יהיה (
̂נ בעל בסילות לאשת נחשבת והתיל ליצנות (  (*.

הנשים השאר(• על היפר, את ר׳ל בנשים. היפה לך תדעי לא אם 8. .
שירשמו הצאן עקבי סימני הצאן(״ ף עקבי בדרך ר׳ל הצאן. בעקבי לך צאי  

[הקטן(״ הקטן נדיותיך. — נודעוף. לא ועקבותיה דרך על פסיעותיהם צורת בארץ ] 
עלס אותם סומך שהפסוק הוא זה על שיורה וממה נדי-י׳). נקרא ובעיזיס שבצאן  

אותם שסומך אלמלא סי אז ידבר העיזים מן הקטן על כי להורות לפרקים עיזים  
שסומך אלמלא כי אז ידבר העיזים מן הקטן על כי להורות לפרקים  s)] עיזים על  

העזים מן •‘ואם( ‘מן( אם שיהיה איזה ממנו מובן היה לא ]“העיזיס( על אותם . — 
או מנשה('. מטה ועליו כמו הרועים למשכנות סמוך ר׳ל הרועים. משכנות על  

באור שהזכרנו ואהרי — הרועים. למשכנות ממעל כלומר כמשמעו על יהיה
נזכיר הזאת בפרשה אשר המלות ( “ .

ש ת ט פ ו א ר ק מ ה

אחת נערה כי הספר מחבר הזכיר זה אחר הנמשך וכל מנשיקות ישקני אמר כי ונאמר  
לרעות הכרמים מן באחד לעיר מחוין עומדת היתד. ביותר יפיפיה לה אין ושדי׳ קטנד.  
וד.יתד (".היא רועד, כי לאביה אשר הצאן עם באה ורהל דרך על קטנות נריות , 

מוסריס אחיה 1היה( לא לקטנותד, כי נדיותיד, הכרם(יי באותו(״ ורועד, הכרם שומרת  
שם “רעד,( היתד, כך ומתוך ‘הכרמים( נוטרת(• שמוה רק לרעות צאן(״ עדרי בירד.  
י יפה אחד רועה ראתד, בכרם בהיותה כי המקראות מסדר ונראה קטנות, נדיות תואר̂(  
״לזו זו וד.ביטו אצלה דרך עובר הנערה ואמרר, מהם אחד בל בלב החילוק ונפל (  
רבות פעמים העובר הרועד, וישקני יתן מי והשקה תאור, בקול נשמעד,(* בקול  

הנערה וחזרד. אליה פנד,(' דבריה ובשמעו(׳ג הרנישו וד,רועד, באחת, אשבע לא בי  
הסבה כלומר מיין דודים טובים כי ף ואומרת בפנים פנים הרועה עם מדברת(״  
אלהים ף משמח שהוא מיין אד.ביך וישמהו ירוו יותר כי היא ישקני שאמרתי  
שנתבשמת הטובים השמנים(״ ריח והם(*• טובים שהם שמניך ריח ובעבור ואנשים.  
פניה על יורק מר שמן כאלו הוא שמך ‘והחברת( למרחוק נודפים שד,ם בהם (* 

בד אני לא לחשוק ף דרכם שאין הקטנות העלמות כל נם כי לאהבתך משתוקקת ב̂י  
למרחוק נודפים(י שמניך ריה ואם לחשקך. ונכספות משתוקקת(יי הם(י באיש  

לך אומרת העלמות מן אחת וכל פיך. נשיקות י כי אף אד,בתך ■בלבנו ומבניסות(״ (“ 
כל נרוצה אחריך אהבה בעבותות למשכני לבך יערב ואם אחריך. משכני בלבה  

בעינינו נחשב היד. לא(« להתעננ(״ בחדריו אותנו מביא המלך היה ואם העלמות.

W) Sam. I. 25 *) טתזיומות טןיעגת) ; y) י ;בע!ית (== ;ודתיל “( ;שאר י ®) z. str.; •1) Ps. 7 7 ;״“
e) z. str.; 0 von e) m ;̂א  it ו>) D tto-Qr., z, str.; * p או הצאן  ; l) Num. 2 *1 ;״ ט ) B 

גזטר ; ט ) Gen. 2f> 0 ;״ p) B d a fttr בו ; 9( היו ; י• : ) B הכרם שוטרת ; ״ :s t) B ;הצאן : ) B 
י טראד. ויטה תואר יטה ;רועה ( ; «’) B דוה זה : ; B d a fu rt רם; y) B a) B ;;בשמעו וטנת :

;ידבר י >) B ; A ואוטרת (® הטזמח; , Jud . 9 d) והוא שטנים;; f) B S) B ;והזכרת : טגינו עזי :
ik ;דרק (** ;by !כ ) טשתזקקות ;הן 1( ;נודף “( וטכנים  ; “) z, str.; ״ עטו להתענג) ; P) B fehlt.
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 מתענגות עזד\ינו ממה עמך בהתענג ונשמתה נללה 'ותר כ' (<»ואהבתו המ^ך השק
׳אם  בלומר מיין דודיך ונזכירה (».עמו להתענג בחדריו. אותנו מביא המלך היה (

 שנזכור בעת אפי׳ כי יאמר או היין(י מן יותר לנו ויערב אהביך מה(יי ריח ‘יריח(
 y(ואהביך חשקך לנו יהיה אם וכיש (*היין מן יותר לנו יערב וחשקך(׳י אהביך

 הנערה ובראות נפש. ובכל לב בכל הנזכרות העלמות אהבוך מישרים אהבת כי
 חזרה נרוצה אחריך משכני אומרת היתד. חברותיה העלמות מן אהת כל כי (*הנד

 מכם פחותד. איני(® כלומר ונאוה אני שהורד. ף להם ואמר(• חברותיה עם מדברת
 שד.ם וגופי איברי בצורת נאוד. אני ף כמוכם עתד. לבנד. ובלתי שהורד. אני כ־א

 קדר כאהלי מעט שהרות בי שיש שהורד. (״אני ואם (״.כטבע נאוה או נערכים
 ואומרד. כשלג לבנות שד.יו שלמה אהלי כיריעות אני יפה לשמש מגולים שד.ם

 ותרפה קליוןף («בעניין בי תביטו אל או תבזוני אל כלומר תראוני אל להברותיה
 התהדש רק בו נולדתי לא בי שד.וא השתרות זה כי אשר(* המעט השהרות ^עבור

 מגולה במקום השמש בי הביטד. כלומר השמש ששזפתני והוא מקרה('* דרך כי
 פניהם מעל וד.שליכוני עלי כעסו אהי והם אמי שבני היה זה וסבת והשהירתני.

 רבים כרמים רק בלבד אחד כרם לא הכרמים. נוטרת עלי השנחתם למיעוט ושמוני
 רבים כרמים נוטרת יק(* נטרתי לא בלבד שלי כרמי ר״ל נטרתי לא שלי וכרמי

 נוטיית שמוני אם כי זרים כרמים שומרת עלי לכעסם(״י אחי שמוני יאמר או
 הכרמים את נוטרד. שמוני אחי כן הפסוק עניין יהיה או חוששת. הייתי לא כרמינו
 כי כרמים שומרת לד.יות נד.וגה הייתי לא אחי עלי שכעסו בטרם וד.וא זה וקודם
 מדברת כן אחר וחזרד. לשמור. רגילה הייתי לא אהי של הכרם ור.וא כרמי אפי׳
 הדוד אתה הגידד.(״ כלומר נפשי שאד.בה לי הגידד. לו ואומי השוקד. הרועה(" עם

״אותך נפשי שאהבה  לדעת אהבה שנפשי הדבר זה הדוד אתד. לי הגידה יאמר או (
 רצוני כי תרביצם מקום ובאיזה צאנך תרעה מקום באיזה כלומר תרעה איכה אותו.

 כי (״היא נכון אל תנחונתך(יי מקום(י* לדעת רוצה שאני והסבה אחריך לרדוף
 עדרי עד(״ וסובבת(* ונולה נודדת שאד.יה תרצה למד. מקומך תודיעני לא אם

 V(שיושב תרצד. למד. תחנותך מקום תודיעיני לא אם יאמר או אותך בבקשי חביריך
 אעמוד ולא חבריך ף בעדרי אעמוד(״ אם שפם על עוטד. וכמנודד. כאבילר. נזופה
 ועמו הכל. אצל ושוממד. אבלה(^ תשב היא כי אליו ורמזד. ובמקומך אצלך
 שם שאבא מקומך הודיעני כלומר כן הפסוק עניין יהיה או ותגל. תשמה בלבד

 יחשבוני חבריך עדרי, על בקשתך(* בלכתי נכון אל מקומך תדע לא אם כי
שתסתתר(^ חשק דבר(® על ד.ד.ולכת האש׳ דרך כי בסתר בלכתי ונונבת(״* כהוטפית(•

Q) B: כאין; von r  mit 8) wohl D ttg r., dafiir: יך7ד.ם עם מתענגת שד.ייתי ;ממד. (* נריח ; u) zu 
str.; v) מהיין ״; ) B feh lt; *) מהיין ג; ) B z) B feh ;ואהבתך : lt; • B (® ;ואומרת pS (יי : 
B (» ;כמותכן (d ; אינני עתה אני (f ; במבע :  ; e h) ;̂ון בעי ק  ; i) B בי אשר :  ; k) 1 ; הוא) B  רק :
o עי*י (m ; שמוני o p ; n) B f e h l t; ״) B: לי ד.ג*דה  ; p) B nach אותך : נפשי נפשך שאהבה או  ; 
q) B ;מרעיתך לי יייי : * ®) B fehlt; *) B fehlt; יי על) ; v) שאשב; wx) B dafllr: אצל אעלה  

;עדרי (־< אבילה ; z) לבקשך (<*« וכגונבת כחוטפת; ; «) B חשק הרך על : ; d) שתסתר.
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0 ותרצה בנשים היסה את מקומי לך תדעי אם(״ הדוד והשיב מדודה. לבד צזהיל  
״המקום לדעת תניחי ולא הצאן בעקבי לך צאי שם(־י וארביצם צאני שארעה (  

שלא כדי והנה הנה שהולכת רועה אשה דרך ף בואי רק אחרי ‘ברודפיך( הנדיות  
עתה אותם רועח שאת נדיותיך את ותדעי חשק על(״- שתלכי הרועים 1(יחשבוך  

״תמצאוני ושם הידועים הרועים שבמשכנות העליון במקום ותבוא הוא שם כי (  
להם יתכן לא כי אהבתם ולהעלים להסתתר החושבים(״ שדרך 'ולפי מקומי.  

על מעיר(י חוץ והתיהדו(י- הכל (!>לעיני באהבים ולהעלם חשק בדברי הדיר(׳י  
שכעבור והרועה הרועה בין שיהיה העצום החשק זה הזה הספר מחבר המשיל ‘בן(  

באהבים ולהתעלם(•׳ השק(׳נ ברבריף לדבר(" יוכלו ("וכרמים בשדות התייהדום(״
המקראות פשט הוא זה רע. פנע ואין שטן אין .

* תי 9♦ !9-י ס סו נוספת והיוד הסום נקבה(״ היא ף נדי. אין(״ בכימי וגו׳ ל . 
לדוש אוהבתי משפט(״ מלאתי כיור נוספת והיוד פרעה ברכבי למוסת וכאלו(*- (•

נאמר והוא(' ורעיה רעייתי ף את המשלתיך ריל  .s ) רעייתי דמיתיך — ודומיהם.
—  .k ‘) אביך ודיע ף רעיך מן לנקבה  

צואריך — תורים. •“כרמות( צורות שהם בתכשיתים(! ר׳׳ל בתורים. 10. ( “
לו ואין יקרות  p) .מהאבנים הקשורים והם בחרוזים ג־כ צואריך “(ריל בחרוזים  

באלף ף כחית ונתחלף העניין מזה הוא במרכולתך(*- וארוזים בי וי׳א דומה. **®). —
[הכסף בתורי שיהיו ור־ל נקודים(®. עקודים מן הכסף נקודת 11. (*®]

ליופי כסף של ‘נקודת( הנז׳ הזהב . —
ופירוש כמשמעו. עד יהיה או שהמלך. בעוד ר*ל במסיבו שהמלך עד 12.  

חצירות היו שאולי בעבור מסבי וקראם ירושלים(״. במסבי כמו נכבד חצר מסיבו  
שהוא המקום [ומסבי] מסיבה קרא או במסבות. שם עולות(׳י שהיו או עגולות  

ף בושם שם נרדי. — ולשתות.  [y) [לאכול לאכול (*]הכרכום (׳"[שם מיסב  
ף הכרכום כמין שהוא(״ ל הבושם [אומרים(״] וי־א הבשמים. ממיני . —

והעניין כספיהם(®. צרורות את ויראו כמו צרור דבר ריל המור. צרור 13.•  
הוא והמור *י®). המור בו ל שקשר ף הבגד חתיכת לדמיון מריח שהוא שיקלוט(י*  

וייא יי. מורי( אריתי אמרו זה על (*ומורה שילקט. הצמחים ממיני בושם מין  
"'ומלות אחת. חיה בבשר (*ילוד צמח והוא המוסקו שהוא שני ל תוכליל מור (  

החיה מן ל היוצא והמוסקו שילקט(ת הצמחים ממיני שהוא מור הא׳ ל הענינים .

אותו לידעת תרצי מר. :B (hS ch; f ®) <תדע ; e  *>‘8 h )  B feh lt; י) B ; k) 1 ;ברדפך : ירך ע'  B:
“ ;יחשדוך ) B חשק דרך ;ען- (ט ;תמצאנ* (י> החושקים : ; P) 18< ;רדבר >1 י  t) f j ״,.ן ן״חך, ; ,,,
P וער ^עיר חדן עמח לוותחבר מקים רח יעד  p על הרועים ; (« התיחדם  ; v) יבש־טים ; w x y! .
z ) הסום נקבת היא סופתי (a) •>j!; be ;ויר-תעו׳ם  ; B: 6 ; אמר ובאיו״ו ) Jes. 1 f) H03 1 0 " ; 
g) תי ל ^י ;  B fe h l t; ;היא ל רעך (*  ; k 1) P rov . 27 *; 4 ;תכשיטים (™ ;בדמות ט  ) ■p״ ״ .
ג״ה וגאה (0 ; P) B: מאבנים; <J) Ezech. 27**; * (י ;ההי״ת 8( !1: וברודים נקויים עקודים ; Qcn. 3 0 ;״'
8 1) Z. 8tr.; t) נקודות ״; ) I I  Beg. 23®; v) עולים * ־" ג; ) z. sir.; *) B: בשמים; a) gtr.; 
b ed ) B: כרכו סכמי( בושם שהוא ; e) Qen. 42 ׳!י; f) z. sir.; gk ) B שקשור ;בנד ג : ) B: ויורה; 
k) Ct. 6 *; ל  B יחד העגינים (n) ; 0 ; ומןית ij“ ; יולד :  ; P) 4 ; המוסקו ונ״כ  B .שיעא :
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— אשכולות. כמו שד-וא הבושם(® ממיל מין ף והוא הכופר. אשכול 14.
שם. נמצא הכופר(״ שזה(* ישראל בארץ מקום הוא גדי. עין בכרמי

ט ש פ ת ו ו א ר ק מ א ה ו י ב ה נ זה*. ן ע
 אל ואמר(״י הרעיה ף משבחת שהוא הדוד דבדי הם פדעה. בדכבי לסוסתי

 מקושטת שהיא פרעה ברכבי שהיא והמעולה הנחמדת y[הנכמדת]( ף הסוסים
 הנמצאות הסוסיות שבכל היפה והיא טובות אבנים ף וקישורי וכסף זהב בתכשיטי
 שעולמות(״ שכל אעפ׳י כי והעניין הנשים. מכל היפה להיותך רעייתי המשלתיך

 לא ף עליהם יפייך לרוב המשלתיך אני אהבתי אל משתוקק(® ף והם אהבוני
 אשה שהיא ובעבור הסופיות. שאר בין פרעה למרכבת מיוחדת שהיא הסוסה(® אל

 פרעה של הסוסיה שאותה ובעבור הסוס. אל לא(יי 6(הסוסיים אל ף המשילית
 בתורים לחייך נאוו לרעייתו אמר טובות ואבנים זהב בתכשיטי ‘מקושטות( היתד.

 לחייך נאים היו כמה הצאן אחרי ‘ההולכות( רעייתי את כלומר ף בחרוזים צוארך
 תורי ולכן חרוזים שם היו אם צוארך ״ נאים היו וכמה תורים שם היו י״ שאם

״של נקודות• עם לך נעשה זהב  P(אמר יד.יה או ביופיים. מופלגים שיהיו כסף (
 אל לחייה על שהיה המצוייר הצעיף (<׳הימשיל זה בעניין בתורים לחייך נאוו

 בקשוריה אשר כתם וחלי הסוסים(*. לחייה(® ף שהוא תורים בדמות המצוייר המתג
ד למלך. אשר הסוסיה הצאורף על שישמו(״ הקשורים אל דמה מי א  זהב תורי ו

 זהב של שיהיו שלך והקשורים התורים ראויים היו ר*ל הכסף נקודות עם לך נעשה
 נתן נרדי במסבו שהמלך עד השיבד. והרעייה — יפייך. למעלת הכסף נקודות עם

 ף להריח יתאוה בהיכלו במסבו בהיותו המלך ואפילו נודף שריהו אעפ-י כלומר ריחו
 לפי לא הרבה לינות או אחת לינה שדי בין שילין מתאוד. והייתי ויופי ריחי על

 אותו בחיבקיף חושבת והייתי ר*ל לי. דודי הכופר אשכול ד ואמר בלבד. שעד.
 במעלתו' המיוחד הכופר אשכול מחבקת הייתי כאילו שדי בין לן שיהיד.(״ בעת

המקומות. משאר(׳* הנמצא מן המשובח שהוא גדי עין בכרמי הנמצא הידוע שהוא
. .Aהמקראו פשט זהו —

ך I־®* ה הנ פ י י ת י י ע . ר ך י נ י ע
 יונים עיניך וי״א ספק. ‘‘מאין( יפות הם יונים(״ כעיני ריל יונים. עיניך 15.

 הרוב על יאמר וזד. זונה(®. עם®®) אלא להתחבר שלא היונד. בני מנד.ג כי לרמוז
ף יונים יהיה או כן. אמר(* הרוב על אמנם זה. הפך ראינו כבר כי א  מגזירותף ל

.‘תונו( תש ולא
 בעל נעים ופי־ למראה. ‘נחמד(^ יפה ופי׳ נעים. נם ר*ל נעים. אף 16.

רענן. כעץ ורכב(" לחה“( רעננה. — מטתינו. ר־ל .‘ערסיתו( — נעימות. מדות
y) z. s t r.; ; .הסוסיר )x ; ואומר )w ; ששבח )v ; ■?נשצא הוא הנופר אשכי )t u ; נ ( הוא ; 8( הבששים• 

 X( ;ובקשור• a( ;העלמות be( משתוקקות ;וה; d( ;עליק e( ;הסוסיה f( ;ד.םשילד. e( ;הסוסיר. h( ;ולא
 i( מקושטת ; k) ct. 1 ; 1( ההולכת ; m( אם ; n) B: נאה ; (<> B: הכסף ; p( אומרו ; q( שהמשיל ;

r: הסוסיה לחיי על ;שהוא ״ (״־ צואר על ;שישימו w( ;ואומח x) B: צרור מקט מכל נרדי לד^יח: s t )  B 
ריחי■ על נודף: ויופיו שריחו לי חדי ;המיר y( ;ואומרו z( חבקי ;בעת a( ;שדייד. b( ;בשאר c( ;היונים

i) B h: עמיתו תונו ,אל a t h ie r מגזרת; )g) z. str.; h כן ;הוא f ד.ווג; :e) B ספק ;בלי :d) B 
gem( ונחשד ; (! ערשנו ; m( ר״ל ; ,ירכה eint is t Lev. 25 ^7; k
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 רהיטינו וי־מ רדל(יז. ׳•)6,לשון(״ והוא במקרא. דומה לנו אין רהיטינו. 17.
 ),67«צןי<}ן אבני כמו כעניינו וברותים — המים(גי. בשקתות ברהטים מן ברותים
 כלומר ברותים. על רצים בביתינו ף המים בשקתות ברהטים הרצים המים כלומר

.S(טהור שיש אבני על
.1 I I ש( אחר צמח או רוםא שקורין חוורד הוא חבצלת טוב. ריח לו ‘י

 שיש לבן צמח הוא העמקים שושנת — ויאלה. שקורין והוא שחרות. כעין ועינו
 מן המלה נוירתל(" ותהיה הראש. יכאיב שריחו עד מאוד חם והוא טוב ריח לו

 הם גם םעיפיםף בדמות בתוכו גם לבנים. עלים ששה בעל הוא לעולם כי שש.
^ ריח להם יש שפתותיו(* ד אומר יהיה הפיר׳ זה ולפי ששה. ב  כריח טו

 בו שפי׳ מה זה — השושנים(*. למראה דומה מראיהם שיהיה ולא השושנים.
 נוטה שהוא(® ויאלה הנקראת היא החבצלת מקובלים שאנו מה ולפי המפרשים.

 אומרו ויהיה רופא. שקורין אדום מדמות היא והשושנה השחרות. לענין(*•
במראיתם. השושנים אל דומים(״ שושנים שפתותיו
 אל בערך השושנה שמצמיח האשד(® ף ערך ר׳׳ל החוחים. בין כשושנה 2.

מהם. פחותיןף 6אמרי׳( פרחים 0שמצמיחי' החוחים שאר
— היער. עצי שאר אל התפוח אילן ‘דערך( ר־ל היער. בעצי כתפוח 3.

 חמדת יהיה ואם — ף. יושב להיות חמדתי בצלו לשבת ר״ל חמדתי. בצלו
 לחכי. מחוק ופריו — בצלו. לשבת הבריות בלב חמדה נתתי יאמר יוצא פועל

אוכלו. הייתי אם לחכי מתוק היה ופריו ר־ל
ף. מחנה דנל מן ודגלו. 4.
 כמו ישמעאל בלשון רפדוני. — יין. מלאו׳ זכוכית כלי הם באשישות. 5.
 — טיט(יז. עלי חרוץ יפרד(״ .“זהב( רפידתו מן נגזר פועל “יהיה( או חזקוני.
טוב. ריח בעלי תפוחים רפידתו שימו ועניינו

 צבאים צבי מן יאמר זכר ובלשון צבי. מן נקבה לשון קבוץ בצבאות. 7.
צבאות®®). ולנקבות למהר(ני. ההרים על ובצבאים

ט ש ז פ ת ו א ר ק מ ה

והנה רעייתי יפה הנך לה “אמר( הרעיה לשבח הדוד התחיל דעייתי. יפה הנך  
שלא לה רמז או היונים. עיני כיוני(® יפים שהם עיניך יופי למעלות יפה את ( ‘ 

הף לשמה(" זונם בבת שידבקו היונים' לרמיזין(״ באחר עיניה נתנה ולא עיונ . 
יופיך מחמת ונאה יפה הנך(* כלומר נעים. אף דודי יפה ואמר(׳< הרעיה השיבה(*

*שח1ם (0 ; P) B : ןןים1בר בתתים שפי׳ וי״א םה1ד לו אין ברותים קורות; כסו ותם אדם של ביתו רר.יטי  ; 
q) Gen. 80 •י; r) B: בביתיט שתם ; s) B fehlt; t) שיש (״ גזרת; ; y) מרובים ;סעיפים שפת  

לתם יש שפתותיו שושנים, ; y) B fehlt; z) B ! (b ;שי׳יא (a ;שישנים : ;לעי 0( שוומים ; d 0) B  בערך :
B (‘ ר.םטר פרחים שעושים : ; g) B fehlt; h) פתוחים; i) B : 1 ; ;בערך י‘( באיי יושב ) Nam. 1 0 “ : 
ט ) B fehlt; ם) Ct. 3 “ ; «) z. 1 ירפד ומן :. ; P) Hioh 41 q) I. Chron. 12 *; ז ואסר) ; 
) B כיופי ; ‘ ״ יונת ששטח :  ; w) B ואטרח חשיבת ותרעית ; (« יפת אתת תנת (y * ; לדטיק : .
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 ערש כמדינה לי ויש הנעימות. במדותיך נעים ג*כ שאתה זה על ומודף רב שהוא
 ביני שהוא הבית כלומר ביתינו שקורות עד נכבד. ובית ורכה להה ריל רעננה.

 שהס״מבחר ברושים של הם ביתינו רהיטי והם ורהיטינו ארזים מעצי הוא אחי ובין
 בעצי מקורה נכבד בית שהוא בביתה שניהם וישבו לו שיקחנו לו ורמזה העצים.
 רוצה הייתי ר*ל העמקים שושנת השרון חבצלת אני ואמי וברושים. ף ארזים

 שיהנה מי שאין השרון הבצלת לדמיון בהוין עתה אני עמך.כי ארזים בבית לעמוד
 מבקש(♦. ואין דורש שאין(® העמקים מן ף כאחת שהיא השושנה ולדמיון מריחה(®

 חבצלת ף יאמר או אדם. בני בה שיחנו ובפרדסים בננות שהיא השושנה לדמיון ולא
 והשיב ושב. עובר לכל מרמס (♦ליהיות ף מזומנות שהיא העמקים שושנת השרון
 בין שהיא השושנה לדמיון בלומר הבנות בין רעייתי כן החוחים בין כשושנה הדוד

 וה<ניין הבנות. ביין רעייתי את כן הקוצים מיראת בה ליגע שיוכל מי ואין החוחים
 רק ושב עובר לכל מרמם העמקים וכשושנת השרון חבצלת(יי כדבריך את שאין

 החוחים. ”העמקים( בין “(*‘כשושנה לדמיון איש יד בך מנעת(י ונצורה שמורה את
 אהבתך עוד כי שיזדמן 'איש באיזה לחשוק משולח׳ את(יי שאין(יז ועניין(®

 החוחים שימנעו לדמיון אחר באיש מחשוק אותך תמנע כי חשקך והפלגת אותי
 אל השושנה בו שנולדת האשד במעלת יאמר או בשושנה מגעת האנשים ידי®
 כלומר וגו׳ בעצי כתפוח הרועה ♦ השיבה הנשים. שאר על מעלתך כן החוחים. שאר

 על דודי מעלת כן סרק אילני שהם היער עצי שאר בין התפוח ”(אלין במעלת
 חמדתי בצלו בנים. עדיין להקרא ראויים שהם ף בחורים על כלו׳ הבני׳ שאר

 והעניין לחכי. מתוק פריו יהיה ואז בצלו. יושבת להיות חומדת הייתי ר׳ל וישבתי
 לחכי. ימתוקיף אהבתו ופרי חברתו אלי ד תנעם עמו מתחברת הייתי שאם

 משתה(* בית אל שיבאוניף עוד הפצה והייתי ר*ל היין. בית אל הביאני ואמר(־י
 אל להודות(יז בפרהסיא עלי דגלו שישים כלו׳ עלי דגלו וישים עמו להסב היין
 עלי(® דגלו ויהיה יאמר או בינינו. אשר האהבה בעבור לו מיוחדת שאני הכל

 ף ואמר אותי. תחבק ושימינו לראשי תחת יהיה ששמאלו עוד הפצה והייתי אהבה
 תחת שמאלו תהיה שבעוד עוד הפצה והייתי ר*ל ידושלים. בנות אתכם השבעתי
 בעוד יעירוני שלא ירושלים בנות 0אתכם אשביע אותי תחבק ושימינו(® לראשי

 תעוררו ואם תעירו אם אמ׳ יהיה(^ או בי. חפצה שאהבתו או בו חפצה שאהבתי
 אחרי אמנם תחבקני. וימינו שמאלו(*♦ שתהיה חפצה הייתי אני כלומר זה. בענין
 חשדה באילות או בצבאות ירושלים בנות אתכם משבעת אני כן העניין שאין

 כלומר ממני. להפרד האהבה את תעוררו ושלא תעירו שלא ביופי לכם הדומות
 לעולם ותתקיים בינותינו(♦ לשכון האהבה שתחפוץף עד שנאה(* בינינו תטילו שלא

עתה שעד אחרי חפץ שיגיע עד והעניין יחד. שנתחבר ית׳ השם שיגזור עד או

 b( ברוסים ובעצי ; c( בריחה ; a( ;באחת e) B: ;אץ f( ^ח ;םבקש g( חבצלת ;אני b i( להיות םזוטגת ;
 k( ;כחבצלת 1( ;שליגע “( בץ ;שהיא n) z. gtr.; 0 p q( אינך עאת ;'והעניין B vorlangt )8 את

u) B f: הבחורים שאר ; w( ינעם ; x( ימתק ; e h l t ; v) B ; השיבה ודדעיה : t) B ; ידי s ta t t 
f) B feh lt; וימינו; )e 1;ואוםר )d אהבה ;תל )c להורות; )a) B: fehlt; b שיביאני; )z ואומרו; )y 

g( יאמר או ; h( לראשי תחת ; i) B Best dafiir : איבה ; k( שתחפץ ; 1( ,בינינו ^
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 בעבור להם ירושלים בנות רמה(״ השדה ואילות “צבאות( והזכיר העת. הגיע לא
 ♦0(ביופי לכם בדומות אתכם השבעתי אומרת וכאלו עיניהם. ושחרות ונקיותם יופים

ל 1-® נתי עד דודי קו ו י י ו . בחג ע ל ם ה

לשון( תרגום מקפץ. — הדוד. אל או הקול אל שב בא. זה הנה 8.
ף. בדין לקפצא הארץ על לנתר(!׳
 הקיר אחר ר־ל כתלינו. אחר — שבאילים. הקטון(״ הוא האילים. עופר 9.

 הוא החלונות. מן משגיח — בכותליא(*. מתשם ואע תרגום מלשון וד,וא שלנו
 וההצצה השניח)׳י. שבתו ממכון כמו הבטה היא והשגח׳ החרכים(״. מן מציץ כמו
 כי חלונות חרכים ופי׳ ומת®®). הציץ ונפנע הציץ ז־ל מלשון ההבטה ענינו נ*כ

חרכא. חלון תרגום
עצמך. לתועלת ולכי ר־ל לך. ולכי 10.
 והאלילים כמו לו. והלך נכרת ר*ל חלוף(*. הגשם סתוא. עבר הםתיו(״י. 11.

יכרית. שעניינו יחלוף(״י כליל
הפרחים. והם נוםפת(** השנית והנון ף. נצה עלתה כמו הנצנים. 12.

 התור וקול - תזמור(®. לא וכרמך מענין יהיה או העופות (״זמירת הזמיר. ועת
 אםתר(^, תור ובהגיע מן יחיה או היונה(״. בני מן או התורים מן כמו כמשמעו

— הזמן. קול ור־ל
 חפירות הם והפנים פגיה. המתיקה התאנה עץ דיל פגיה. חנטה התאינה 13.

 או ולהמתיק להתבשל התחילו התאינה שפניה(® וריל צרכם. כל נתבשלו שלא
 והנפנים טוב. ריח לתת התחילו התאנה שפני וריל הרופאים(׳ ויחנטו מן חנטה יהיה

 נודף ריחם הגפן שציצי וידוע סמדד. יקרא הגפן ציץ כשיצא ריח. נתנו סמדר
ומועיל. 8(וטוב ערב ריח והוא

ט ש פ ת ו או ר ק מ ן הוא הנז׳ ה י נ ע 5זה ב

ה דודי קול  רהיטינו ארזים ביתנו קורות היא שאמרה(® אחרי בא. זה ת
 אדם בני לצאת הראוי בעת אותה לבקש(® הדוד והלך(׳ לביתה והלכה כרותים

 אליה להניע נכסף במרוצה הולך אותו ראתה והיא הנצנים ולראות להתענג לחוץ
 וקפוצו דלותו(׳ לרוב רגליו קול שמעה כאלו בא זה הנה דודי קול ואמרה

 ומנבעה הר אל מהר מדלג כאלו לה(״ דומה היה הגעתו “למהידות( ומהירותו
 הצבי לקלות בואו למהירת(״ דודי דומה כלומר לצבי דודי דומה ואומרה לגבעה.

 שהיה כתלינו. אחר עומד שראיתיו עד הרנשתיו ולא האילים העופר(״ לקלות או
וזה החלונות. מן עומדת(־■ 1אותה( יראה אולי הבית חלוני אל ומביט משגיח

0 ; ?■ (נס ואיאת צבאית ; (ם ר.דטות ) B fehlt; P z. str.; q) בד.ן לנתר  ; r)  Lev. 11 8) הקטן ;
t )  E sr. . ;*יי ״ ) Ct. 2 • ;  ■V) Ps. 33!!; w) lie s סתיא הרף תרגום עבר, ;הסתו (!! חלף : ; y) Jes. 
2 ! • ; י * Gen. 40 (צ  ) B טסף ; ר״ל : ; b) Eev. 25 * ‘■ Lev. 1 ז® ; ; d) E sth . 2 !®;
e) >0 אטרח שהיא (Q6d. 50*; g) B fehlt; h ש«ג;  ; l) הלך; k) 1 ;לבקשה) B d s f a r :  רגילו; 

n) z. s ; ולטהיתת t r . !; o) בטהירות ; p) האילים םר1ע  ; q) איתי ; r) . . , טן באהת עומדת ,
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. עליה ולשאול בשם חשוקתו לקרא(״ בוש הוא(* (»בעל ולא חושק היותו בעבור  
ולא החלונות מן באחד(יי יראנה לא כי ובראותו חשקם להסתיר החושקים דרך בי  

לך קומי כלו׳ לך ולכי יפתי רעיתי לך קומי ואמי ענה חשקו להצפין עוד יוכל('"  
לתועלתך עמי ף בא כלו׳ לך ולכי בלבי שנחקקת והיפה לי המיוחדת רעיה את  
הגשם <’וזה( עבר כבר בבתיה׳ האדם בני שמסתתרים הזמן שהוא הסתיו הנה כי  

כבר פרחו שהאילנות ריל או בזמן ר*ל בארין ף נראים והנצנים והלך חלף ג*כ  
״נופלים נראים הם והציצים יהפרחים והענין נצנים השדה צמחי קרא או בארץ. (  

העופות זמירת ר*ל הזמיר ועת והפרחים. הציצים רקמת ללבוש הארץ שהתחילה  
התורים קול כלו׳ התור וקול תשוקותיהם. אהבת בעבור החושקים זמירת או הגיע  

בזמנים לבא שדרכו לפי [התור(® ף בארצנו נשמע ומרננים. באהבים שמתעלםים  
את שמרו ועגיר וסיס ותור מועדיה ידעה בשמים חםידה גם כאמרה ידועים  

S) והחורף קר למקום בקיץ 0 מקומם ף מנשים שהם עופות מיני יש וזה ביאנהף  
או הקרים המקומות אל ומכחניס(י* בקיץ מקומם משנים הם והתורים חם. למקום  
המקומות מן הבורחים שהתורים בארצינו נשמע התור וקול אומרו א־כ והיה המזוגי׳  
התאינה מזוג('*]. אויר שהוא הקיץ(* לבא עתה התחילו בחורף שם שעמדו החמים  
והגפנים ולהמתיקס פירותיהם לבשל התחילו הטאינה(* עצי כלומר פגיה. חנטה  

יפתי רעייתי לך קומי ולכן דודים. עת והעת טוב ריח ונתנו(*״ ציין להציץ התחילו
עצמך לתועלת(" עמי ולבי . .

ר ת ב י ר ה ל ע ד ע ע ל ס ה י ו ג ח ב י ת נ ו י . II
הפוך וחוא יתהלך(״ שמים וחוג הארין(® חוג על היושב מן הוא בחגוי. 14.  

גבוה במקום כלומר ד.םלע במרומי ריל(® אחד והעניין ף שרשם שני אותם(**  
ק.. חז את הראיני המדריגות(*.. ונפלו כמו המעלות בסתר ר־ל המדריגה. בםתד ו  
והאודם הלובן והוא לה יש מראות שתי כי רבים בלשון מראיך אמר מראיך.  

"ועבר עבר כל יופי או ויפה תואר יפה ד העניין בכללו הגוף ויופי עצמו בפני (  
ונחמד טוב קולך ר״ל לנפש תערב לה׳('< וערבה מן ערב קולך כי מליאה(״**.
לעינים תאוה שהוא ומראיך^ (®.

ר*ל מחבלים. בעדי(®. שחדו ומכחכם ה׳(** את אהבו כמו צווי אחזו. 15.
לחבלא לשחת ותרגומ׳ ידיך(^ מעשה את וחבל כמו משחיתים .

דמה ריל בתר. הרי על היום. רוח שיפוח עד ריל היום. שיפוח עד 17.  
וריל אותם(*. ויבתר מן נגזר שם [ד^א](® הוא ובתר בתר היי אל ולך לצבי  

_________ ממנה שיפרד שוב(** והעניין ופרידה נדוד הרי על(^ ולך . 

8 1 U) קחא17 בוש היה לא , v) כאחוז, w) x) בואי, y) וזטן, z) נראו, a) וניםז׳ים, b) B nach 
בארציגו : באהבה וליהתעויס ®םוח“? זה ק̂ו שראוי והענין בך  hy שמצוה הזם; וק̂ז יאמר או , c) von hier 

bis k) feh lt bei B, d) Jer. 8 7, 0 f) מקוטן משגין , g) ובחורף, k) ם (* 0 התאינח י נ פ מ ו ׳  

(נס נותנים !, n) B שרשים שני הם או (**Jes, 40 **, p) Hiob 22 Q (לתועלתך, 0 ; , s) *̂וי,
t )  Ezech. 38 !״ ואבר אבר ‘כ) , v) בענין, w) מראה, x) Gen. 39 «, y) Mai. 3 *,
z) נאוה וטראיך , a) Gen. 3 b) Ps. 31 c) Hiob 6 »*, dj Koh. 5 e) z. str.,
<) Qon. 15 * ,״ 8( הר אל , h) z. str.
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זהן כעניין ד.אלו המקראות ופשט

 אמר הסתיו.עבר הנה כי לך ולכי יפתי רעיתי ף קומי ‘לך( שאמר אחרי כי
 ונחבאת ‘[ונבאר]( וחזק גבוה במקום כלומר הסלע במרומי השוכנת יונתי את עור לה

 אחד מן מראיתך ריל מראיך. את הראני לראותך. יכול ארם שאין המעלות בסתר
 לרמוז או שהערבים ויופיה הרוריה אל לרמוז רבים לשון מראיך ואמר ההרכים.

 ואמרו('״ נופה. כל ותבנית מאיבריה אחר כל יופי אל לרמוז או והאורם הלובן אל
 ריל ערב קולך כי לי ויערב בלבר(" קולך בשמיעת שאתענג קולך את השמיעיני

 ומראך וערב. נעים ממש שקולה יאמר או ולשמעים לי יערב קולך שמיעת כי
 תוכלו(״ לא אם כלומר מראיך את הראיני אמר יהיה או לעיניס. תאוה ריל נאוה

 הפעיל מן פועל מראך ויהיה (!>אלי אותך שיראו אותם אלי הראי אלי את(״ לרבר
 אותם הראי לפחות עתה אותך שאראה ף תוכלו לא או תהפוצי לא ואם אמר וכאילו
 ואס לראותך. שאוכל הררך שיראוני או כשתחפוצי אחרת פעם ף אלי אותך שיראו

.נאוה ומראך לשומעים ערב קולך כי קולך השמיעני זה אין  הרעייה ‘ובשמוע( .
 מן הכרמים את ושמרו לכו כלו׳ שועלים לנו אחזו לנעריה(" אמרה הרוד רברי

 ידדה ל [לא] לא ואם הסמידר לפתוח חתחיל כבר וכרמינו יחבלוהו. שלא השועלים
״הוא הזה בזמן נשאר  שיעמוד השועלים מן שמרוהו ולכן ההפסד אל מעותד (
 חפץ דודי כלומר לו ואני לי דודי כי דודי עם שם ללכת רצוני כי ף וחדרו ביופיו

 בשושנים. רועה הוא ף בלומר טוב. ריחו כי באהבתו. ף משתוקקת ואני באהבתי
 [עד](יי עד דודי אתה הדוד אל שאומר(״ הרעיה דברי הם היום שיפוח עד ואמר

 או לצבי דוד* לך דמה סב הצללים ונסו ענין והיא הימים ויגדלו היום רוח שיפוח
 שילך לו ורמזה חוצה לצאת עתה אוכל לא כלו׳ בתר הרי על האילים לעופר
 לדרכו הלך והדוד עמו. להתחבר תוכל לא עתה כי ראוי בזמן אליה ויחזור מאתה
לה. דבר כאשר

ל :השניה הפרשה י ע ב כ ש ד מ ם ע ו י ת ב ח מ . ש ו ב ל

 ר־ל נפשי. שאהבה את בקשתי מטתי. על ר*ל בלילות. משכבי על 1,
נפשי. נפשו שאהבה את או אותו נפשי שאהבה את

לשוקא. וערק החוצה(״ וינס תרנו׳ בשוקים. 2.

 אמי בית אל אמרו כי ממני שהרתה חדר אל ר־ל הורתי. חדר ואל 4.
ממש. יולדתי היא והורתי שנדלתה המילדת היא

 תעוררו ואם אחירים ע*י תעירו ואם ר־ל תעוררו. ואם תעירו אם 5.
האהבה. את בפעולתכם אדם^

i fc) i> 1 , קומי רד. ש»םר ) z. s tr . I, m) B תוכלי שלא אי; זד ואם ר׳ל מראיך את השטיעיגי ואומרו :  
יאטר או שתעשה טת לי ואטרי קולך את השמיעיני מראיך את לי להראות  . . ., n) לבי (״ תוכלי, , P) zu 

str.!, 1 '״'י“ •I *י'® ®) feh lt der T ex t in B, r) wie 0, t) B: וכשטוע, u) לנעריתיה, v) D ttg r., 
w) B אליו מקתוקקת (y ,והדורו (X ,יהיה : , *) B רועה ,כאלו (״ שאומרת : , b) D ttg r״  c) Gen. 
’ ,אותם : B ,י* 39
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 והענין התמרים. לאילני בגדלם דומים עשן של כעמודים כתמרות. 6.
 ומכל ף ולבונה אור(® מקטרת התמד. אילן לדמיון ישרה וקומתה ארוכה שהיא
 ף רוכל אבקת מכל אמר כראשונה. גם תשרת מכל במלת המ׳(^ רוכל. אבקת

 ורוכל רגליו. אבק ענן מן ואבקת להוליך הרוכל שרגיל בשמים אבק מכל ר*ל
 שריח מפני רכיל(״ תלך לא מגזרת מכל ולשון רוכליך("י המה כמה(י סוחר ר׳ל

להסתירו. יוכל ולא בבעליו רכיל והולך בעצמו(? מזריז(® הבשמים
עליה. לישן נוטה שהאדם לפי מטה ‘הערס(י ונקרא נטה. שרשו מטתו. 7.

מוטה. עליה ששוכב או
דרך על ובא חרב. אוחזי ומשפטו פועל. במקום פעול בא חרב. אחזי 8.

״ שחוץ חץ מלומדי יוקדו(״. מפח שעניינו יקוש(* מפח שוחט. חץ שעניינו ף
 ף לומד לא כעגל וכן למדוה. כאלו מלחמה לעשות ובקיעים רגילים מל מלחמה.
 להם שהיה הפחד בעבור ר־ל בלילות. מפחד האדמה. לעבודת הורגל לא שעניינו

בלילות.
 מעצי ומפואר. נדבר(* כעין(״י ועניינו במקרא. דומה לו אין אפיריון. 9.
הלבנון. ף היער מעצי מל הלבנון.
הקורות המסתיר המרכב הוא מרכבו. ~ שלו. היציע ריל זהב רפידתו 10.
או ף. ושש בהט רצפת על מן רצוף. — המלכים. ארמוני דרך כן כי מבפנים

רצפה(יי. ובידו מן צרוף רצוף ביאור מן(״ יהיה
ט ש . פ ת ו א ר ק מ ה

 הלך והדוד ונו׳ דמה לך סוב לדודה אמרה שהרעיה למעלה שהזכיר(® אחרי
 כי(® בחלום רואה היתה כלומר בלילות. משכבי על אמרה לו ף דברה באשר לו

 מצאתהו ולא אותו ומבקשת דודה מבקשת שהיתה בלילות משכבי על היותה
 בשווקים דודה ולבקש ממטתה(& קמה שהידיס בחלומה לה נראה והיה בתחילה

 והיא(^ דודה ראו אם מהם שאלה והיא בעיר הסובבים השומרים ומצאוה וברחובות
 שהודיעוה ונראה הכתוב(״ ף הודיעם ולא השיבוה והם ף אותו ‘נפשי( שאהבה את אמי

 השומרים מן ל ד׳ מהס שעברה וכמעט אחריו והלכה אליהם שמעה והיא מקומו
 והיה הדוד. והוא נפשה שאהבה את שמצאה בחלומה לה נראה היה בעיר הסובבים

 מביאה שהיתה עד אותו מרפא(״ היתד. ולא בחזקה אותו אוחזת שחיתי. לה נראה
 בחלומד. ירושלים בנות משבעת וד.יתד. הורתד. חדר ואל אמה [בית] בית אל אותו

 סבד. יסבבו כלו׳ שתחפוץ עד יעירו(® ולא יעירוד, שלא השדר. באילות או בצבאות
 ביניהם. לשכון האהבה ‘שתחפיץ(« בעוד דודה ובין בינד. אשר האהבד. להשחית(?

משנת׳ נעורר. ובאשר(® בחלומה רואה היתד. זה בל באד-בתי נפשו (־*שתחפוץ עד או

®,1 .k) N ah ד.וא, von g bis h) !!est B nicht, i) p 1: ומלבונה טטור ,מקוטרוז( B טור, :e) lies 
9 .s) Je r ד.ערש (•! ,שחוט, )q טכריז, by עצטו m) Ezech. 27**, n) Lev. 19 opl כמי, O 

,a) za  s tr .l 1,״ x) E sth יער, )y נכבד ,בגין )w x *31,י .J e r ד מ ל ; )v יוקשו, )t )  Ps. 91*, u 
Je. 6 ,״ c) B: ,שזכר d) 'B: ,כדברה (פ ,בהיותה 0 ,שקטד. g) B:' ?יבקש ,והלכה h( איטר' ׳וזהו s יז) 

. ,. (*י z. sir.!, l) B: ,הודיע * ( • השיבור• והש נפשי שאהבה אותו ראיתש אש כויוטר ראיתם, .
B da )8:•וכשד.קיצד. fu r ץ6,שח )q r האהבה ,את )p שהשיבוה ,טר. (ם ,טרפה 0( האהבח את ,יעיח :B טז)
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ואטד תמה הדוד אותה ראה ‘וכאשר( שמצאתהו. עד את״דודה לבקש הלכה בבוקר  
א(״ דורה ’את( חשקה שלרוב ואת הוא(" מי כלומר המדבר מן עולה זאת מי הי

כזד חוששת ף ואין מסוכן מ שהיא המדבר ף מן יחידה ובאה בנפשה מסתכנת ,
ממור(״ מקומרת היא באילו נודף וריחה עשן. תמרות לדמיון ישרה בקומה ובאה  

מטתו הנה זה אהר ואמר להוליכם. הרוכל שדרך בשמים אבק ומכל וממלבונהף  
יראד ואינה מסוכן במקום [במקרן] יחידה ובאה עולה זאת איך(® כלומר שלשלומה .

לד סביב גבורים ם׳ היו חשוקתו עם בה שוכב היה שלשלומה מטתו והנה מדבר ,
חרכו היה מהם אחד וכל מלחמה לעשות ורגילים חרב אחזי ף וכולם ישראל מגבורי  
בלילד ממנו תשוקתו לסטים יחטפו פן מפחד כלומר בלילות מפחד יריכו על חגורה ,
ועם גדול מלך שהיה שלמה הנה כלומר שלמה והזכיר יופיה. הפלגות(® בעבור  

ממנו השוקתו את אהירים יחטפו שלא מטתו שישמרו רבים לגבורים הוצרך זה כל  
שלמד ועוד מדבר. תירא(^ ולא המדבר דרך לבדה עלתה ממנה יפה היא וזאת ,

מקורד ומפואר נכבד בניין והוא אפריון לה לבנות הוצרך חשוקתו כשלקח המלך ,
והוא אפריון של ורפידתו כםף של עשה הנזכ׳ האפריון ועמודי הלבנון בארזי  

היה ומרכבו זהב של היה מלמעלה עליו פרוש שהיה ‘או( עליו שיראך('* המקום (‘*
מבנות אהבה רצוף תוכו ואמר הקורות. ‘לכפות( ארגמן בגד הארמון סביבות פורם  

כאש בוער ריל אהבה רצוף הנז׳ האפריון בתוך היה המלך שלמה והוא ר״ל ירושלים  
וראינד צאנה ריל וראנה “צאנאה( ואמר ירושלים. מבנות אחת חשק בעבור האהבה ,

וביום חתונתו ביום בראשו מלכות עטרת לשים שהוצרך שלמה במלך ציון בנות  
של מחשוקתו יפה יותר שאת ואת ותשוקתו. תאותו(® אל(" השיג ואז לבו שמחת  
ולשים אפריון לעשות שאצטרך מבלתי(גי עמך ואתחבר(? לראותך יכולתי שלמה
בראשי ומלכות עטרת .

ך ב ן י א ם ו מ ו ד ע ה פ י ך נ ה . IV ‘—‘י
נשכפה חלון בעד כמו לצמתך(® מבעד יוניםף. כעיני ר־ל יונים. עיניך 1. (‘.

בעת וכן ף צמתך נלי וכמוהו הגידין®*) צומת מלשון השיעור קפוץ(" הוא וצמתך  
״נצמתו יזרובו שנשקפו ריל שנלשו. איוב. בספר שפי׳ כמו נקבצו שעניינו (  
גלש(׳י הוא גבה תרגום(" שנקרחהף. ‘שיהיה(' או הענייןף. לפי שדלנו או ונראו. .

ובא הקצובות הרחילים כעדר ועניינו הסר בא הקצובות. כעדר שניך 2.  
אחת מדה להם שיש הקצובות ופי׳ בריאה. שה שעניינו בריאה(® ומאכלו דרך על  

הרחצה מן עץ(®. ויקצוב וממנו חברתד, לדמיון אחת כל נקצבת כאלו אחת(^ וקצב .
6) מלמטה תואמים והיו כענין תואמות ר־ל מתאימות. שכולם הרחיצה. ‘מקום( ר־ל

t בחרה חשקה (u) z. str. 1, v ,וכשראה ( , w) z. gtr. 1, x) B d a fu r: הטיבר ירך , y) שהוא, 
z) )ואינה ״ (<י ולבונה ,טור 0( א׳, , d) אחוי ,היו 6( רגת6ה , e) B ,יראה (<* שידרוך : , i) B  ,הטקום :
k) 0 « , ,שהיה 1( ,לכסות ם1( צאינח ) B תשוקתו טן תאותו השיג : , p) B q) B ,!לחתחבר :  ,טבלי :
r ) B (• ,היוניש  לצמתך טבכנים ר״ל : , t) נשקפה; II , Sam. G*״ ; jedoch: החלון בעד נשקפה , u) B:
” V) Jes. 47 *, w) Hiob 6 ,קכי׳ו' העין מן יתדלגו ;x) lies ,[!יורבו] , , y z) שנקרהו שגלשו יהיה או / 
a) ותרשש (יי הוא גלש,  ; Lev. 13 י *. ®) Habk. 1 •*, < (י אחד  ; I . Keg, 6 ®) II . Keg•
6 * ; ! [ י ייקייכ 1, ) B: 6 ,טטקום) Exod, 26 **,
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 תאומות(^. מד.ם אחת כל שלםני ף שמתאימות וי׳מ שוות. שכולם והעלין
^ שאין ר״ל בהם. אין ושכולה ת  יאמר השינים על ידבר ואם מבניה שכולה אה

נחסר. מהם אחת שאין
 אחר כל הוא כן שני תולעת בצבע צבוע כחוט ר־ל השני. כחוט 3.

 ף במדבר מכה בכל מצרים או המכים וכמוהו ודבורך ריל וטרברך. משפתיך.
 יפלח .“הנזיד( אל ויפלח מן רימון כהתיכות ר״ל הימון. כפלח בדבור. שעניינו
'דבילה פלח כליותי. "כפלח פי׳ יהיה או .“(  אדום שהוא הרימון ציץ הרימון (
הרב. השער הוא לצמתך מבעד והעין. המצח שבין מה הוא ורקתך. ביותר.

 חרבות בו לתלות כלומר פיות לתלות(״ בו פרשו לתלפיות. בנוי 4.
 ף במקצת שיעשו כמו רבות זויות בו והיייס׳ נבוה שהיה יאמר או פיפיות. בעלי(מ

 מבהמות מלפינו מן והוא הא׳ בחסרון ובא נוסף התיו יהיה או ליופי. המנדלים
 הוא הניבורים. שלטי נובהו. לרוב דרכים לעוברי לאוד שיהיה והעניין ף ארץ
 זה על ויורה ההיציס מקומות הם או הנשק מיני] כל יכלול או [הנפש ממיני מין

ף. השלטים מלאו החיצים הברו אומרו
הימים. שיתארכו הצללים. ונסו היום. רוח שיפוח ר־ל היום. שיפוח עד 6.

 [כי] ואולי המור. ימצא ששם) או המור [יצמח ששם ההר אל ר״ל המור. הר אל
 הגבעה אל ר*ל הלבונה. גבעת ואל המור. שם על כן ונקרא המוריד. הר הוא

הלבונה. תמצא שבד.ם העצים ששם

ט ' ש . פ ת ו א ר ק מ ה
[את] לבקש מד.מדבר יהירד. עלתד- חשוקתו איך הרור שד.תמד.(״ אחרי

 ממנו תלקח פן מסהר למטתו סביב נבורים ס׳ היד.ף המלך ושלמה אד.בתו
 יחידה(^ ובאד. שלשלמד■ מהשוקתו יפד. היא וזאת הלילות מן באחת חשוקות(״י

 יפות שר.ן עיניך מצד רעיתי יפר. הנך ואמר הרוריה ולתאר רעייתו יופי לספר ורצה
 ולא בו עיניה שנתנר. אותד. לשבה רצד. או יפות הן היונים שעיני היונים כעיני
 לצמתך מבעד ואמר הרוב. על זוגו בבן ביא עיניד.ם יתנו שלא, היונים לדמיון באחר

 שררך הדברים מן אהד בי העינים גבהות ('=אשר השיעור y(ריבוי תואר הוא
 היו כי ור״ל פניה. בה תכסה אשר ף צמתך קיא או חאשד,. ביופי להגיד החושקים

 רבוי מפני ונסתרות יוני׳ עינד.(^ כי יאמר או הצעיף. תחת נסתרים היפים עיניה
 למראה תואר הוא העידם כערר שערך ואמר ומזה. מזה רקתד. (״אשר השער

 יאמר או באשה. יופי שד.וא הראש שיעור(״ רבוי אל רמז או צד.וב שד.וא השיעור
 הגבוהים בהרים שיתלו העיזים לדמיון זה על זד. נפלים ושורותיו שערד. תלתלי כי

מזה. למעלה זה הנד. ואהת הנד. אהת בפניד.ם^ עלים ללקט כאדם ברגליהם ועומדות

I, 4 ,״י'־ I .  R eg ̂ת  h) B feblt, i( ,תאזם־ם k). J3 fehlt, 1) I. Sara. 4,® הנזיד כיד אן• ;ויפל
I. 30 ף* (® ,פלח B: בו ,לתלות P) B: פיפיות ,ב' Q( ,והיו (■< B: ,בקצת 8( ;האר•!* .  Sam י) 
t) J: ,שתטה v( ,ד,יו w( ,תשוקתו (צ B; הטדבד סן ,יחייר. y( השער ,לרמי e r . 51 " ,  ») B 35 ף .Hi 
c) R d: ,שעי ^l) B: לה ,ר.ואר a f ttr עיניה, . . . , * ׳ Z( ,שבגבות a) B : . . . אשר הצעיף צטתך (

0( הראש ,שער .בפיהש
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ותכיר גלעד. מהר ובאים שנקרחו או ונראו שנשקפו ר־ל גלעד מהר שנלשו ויאמר  
יופי שהזכיר ואחר התורד^®). שהעידה כמו מקנה ארץ שהיא מפני גלעד הר(^  

הקצובות כעדר שיניך ואמר שוית, והיותם ויופים שיניה לובן הזכיר השערה(יי  
שעלו ואמר אהת] [ומזה הקצובות(' הרהליםף עדר לדמיון שוות הם שינייך(' כלומר  

מן שעולים בעת ובפרנז הרחילים צמר לובן לדמיון לבנים שהם לומר הרהצה מן  
שכולם ר־ל מתאימות. שכולם ואמר ולכלוך. גינוף מכל נקי הוא הלבן הרהצה(י״  

נפל ולא ננרע שלא כלומר בהם אין ושכולה ואמר ישר. םדר על ונתונות שוות  
שפירשנו הפי׳ ולפי במלואותם השיניים כל להיות נמור היופי והוא מהם אהד  

תאומים(״ במלואותם] השינים [על יש [מהם] אהת שכל ריל מתאימות שכולם  
שהזכיר ואחר לפחות. שרשים שני כעל חזק משיניה(*! שן כל כי יאמר “לפניה(  

כחוט׳ ואמר ובאשה. באיש בגידול(!׳ יופי שהוא השפתים יופי הזכיר השינים יופי  
דקיקות(״ והוא השפתים בענין גודל יופי הם עניינים ף שני בו רמז שפתותיך השני  

השני ואמר '.’מאוד]( [יתר גדול בעור(" הוא כי וגםות עבות יהיה(* שלא השפתים  
השפתים ואודם שני. תולעת בצבע הצוע('" ההוט לדמיון אדומות ששפתיה ר״ל  

שושנים שפתותיו ף אף באמרי הרמז היה זה ואל השפתים. בתואר הגמור היופי הוא . 
ור־ל רקתך הרימון כפלה זה אחר ואמר ערב. שדבורה ר׳ל נאוה ומדבריך ואט׳  

העומדת רקתה אדום הוא כן בתוכו אשר הגרגרים באודם וד.טעם הרמון פלה כאודם  
הרמון ציץ לדמיון אדומי רקתה כי יאמר או משם ונראית השיעור(׳' לקבוץ בפנים  

הוא היופי;יי גודל כי צוארך(" דוד כמגדל זה אחר ואמר םעיפיד,ף. תהת נראה והוא  
צוארך דוד מנדל והזכיר הנוף. אל נערך ויהי׳ מהשווי יצא שלא ובלבד באשה יופי  

[ והיה הימים באותם והנערך הנאה היותר שהיה באשה] יופי היא בצואר נודל כי  
לעוברי למוד(^ שהיה ר־ל או רבות. זויות בעל כלומר לתלפיות בנוי המגדול(״ אותו  

להם המכוון אל(® ללכת מתיישרים היו ובםבתו מרהוק אותו רואים שהיו דרכים . 
המנדולס מיופי וזהו הגיבורים שילטי וכל מגינים אלף םביבו תלוי׳ היו הנזכר ובמגדל  

ונערך ויפה ארוך ף צוארך היה כי הנה והזכיר ומעלתו. המגדל אדון ף גדולות מורה  
םביב תלוים הגבוריםשהיו ושלטי במגינים היופי(' בתכלית שהיה דוד מגדל לדמיון  

שדיך שני כלוי צביה תואמי׳ עפרים כשני שדיך שני זה אהר ואמר דוד. ף' מגדל  
בגדולם שוים והם הצבאים גורי והם עפרים שני ליופי ביופיים דומים ף יפים הם (“  

הזכיר כי ואולי אחד. בבטן תאמים שנולדו צבעה(" תואמי שהם עפרים שני לדמיון  
בגדלם שוים יותר הם אלו כי תאומים מיולדות(״ ביה שאר מבין צביה תואמי  

יופי כי לרמוז הצביה אל וגופה העפרים אל שדיה והמשיל [יוכר]. ובתמונתם  
העפרים לדמיון ר׳ל בשושנים הרועד,(״ ואמר הגוף, אל נערכים בד,יותם הוא(® השדים

B) B : 1 , ,ארץ (*! ,שערר. ,שיניך (!! רחליים ) B : ' א ומסדר. א' מקצב ,שר.ם ״■ ) B: ויבן היא שצמום  
סכד ,ונקי ״  . . . ) B: תאומות 0( יאסך אן,  ̂ p) B; pm - ̂עוט (!) גמל , r  ,יד,יו (t ,דקות :B ,ששני 

U) כיעור, v) B: "־ . . . חוט לדסיק דקות כלו׳ כחוט מטלת גרמו ווה גחל. , ) lies: הצבוע (* שכתיתיו גם, , 
y) ד.שער, z) B B (« ,צעיפיה : . ד,טגדל : . . , ״ חד למגדל הצואר ,המשיל (יי . . . הוא הצואר גודל ( , 
d) לאות, «) B הסכוק המקום אל : , f) ד.סגדל 6( ,גמלת (<! צוארה, , !) B דמה צוארה שעל והקשורים :  

המגינים אל ליוםים אותם , k) 1 ,למגדל) z. s tr . I, סי״ ,בגדלם ״ ) B B (“ ,צביר, : ,הרועים (p ,שתם :
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העפרים לדמיון שדה דה טוב [ריח] ודמה טוב שריהם בשושנים רועים שהם  
ף בשבה [הדוד] שםפר אהד הדוד אמר היום שיפוה עד בשושנים. רועים שהם  ®
ואל המור הר אל לו ואלך אםוב הצללים וינוםו היום רוה שיפוה בעוד רעיתו  
ולא התהברותינו אל ראוי עת יהיה שאז ממנה(* קרובים שהם הלבונה נבעת  

נופה בלל יופי על והעיד בתר הרי וגו׳ דמה סב לי אמרת כאשר נדוד ארהיק .
בה(״ אין ומום רעיתי• יפה כולך ואמר .

ן ו נ ב ל ה י ר ב ׳. ו ג ו ה ל ב ן ו נ ב ל מ י ת א . IV 8■
' קרובף ולא אשורנו מן תביטו(׳" לשון] [מן תשוריף. 8..   

ל לבבתני. 9. גבורת לי ף נתתי יאמר או בלבי נתקקת או לבו(זג לקהת ד  
״.ואומין לב הקשורים ממיני [ומיני] מין הוא הענק .‘מצאוארוניך(י ענק באהד (  

מקומות בקצת מנהג היה ועוד המקומות. מנהג כפי הצואר שהם(^י וההליים(י*  
ואבן 0פנימיס מלא והוא צוארן גודל כפי גדול צואר בבית(® מוליכות שהנשים  

וכמוהו ההם. בימים הנשים מוליכות שהיו הענק היה זה לדמיון כי ואולי יקרה.  
בנימין(י ף צורי על ויפול כמו רבים בלשון צוארוניך ואמר לגרנרותיךף וענקים . 

^ אמר ולפיכך מזה. יפה זה כפולים תכשיטים לה יש האשה כי ענק. באהד
שבצוארוניך הענקים מן אהד בעבור ‘לבי( נכנסת .

ל מיין. דודיך טובה מה אוהביך. ר־ל דודיך יפו מה 10. מיין יותר ד .
בלבד אחד בושם ריח אינו שמניך. ריח יאמר או בשמים. מכל טובים שמניך. וריה  
בשמים מיני מכל הורקה כאילו "‘ומעורב( מופלג ריח הוא רק .

ל כלה. שפתותיך תטופנה נופת 11. הדיבור אל רמז והוא תיזלנה ז נופ ד  
ל לבנון כריה שמלותיך ודה שפתים. נשיקות מתק אל או הערוב(" כריח ד
ומופלג ערב ריח שהוא ופרחיו הלבנון היער ציצי(® .

ט ש ת פ ו א ר ק מ ה .
בך אין ומום רעייתי יפה כולך ואמר וחתם והידוריה יופיה שהזכיר(יז אהר  

מקום שם והוא אמנה מראש ותשורי תבואי מלבנון אתי כלה מלבנון אתי לכן אמר  
ף והעניין נמרים. והררי עריותף מעונות שהם וחרמון שניר ומראש א וברהי עמ* ב  

לבבתני כי מעמך להפרד אוכל לא כי .“המתוקנים( המקומות ומאותם מהמדבר  
ונהקקת נכנסת או חשקך. על לב בלא ונשארת(* לי לקחת כלומר כלה אחותי  

יופי ובעבור העיניים. שתי יופי בעבור וכיש מעיניך. אחד יופי בעבור בלבי ונרשמת  
הרעייה אל הדוד אמר כן הפסוק פירוש יהיה או בצואריך אשר הענקים מן אחד  

"נותן והדורך יופייך לבנון יער מדרך אתי שאם(׳י עד וגבורה לב אומץ לי ( (■"
בהיותינו וההדור החשק בעניןף אלי ותביטי בלתי] [את ותבואי מסוכן מקום שהוא

<1) B: »ד.רועים ־, ) ^  fehlt, 8) רעיתי אלי , t) B : . ,םד.גד ״ ) B vw ,בך :  .V'n, *) Num תביטי (
y) B כת אשיץ1 (י• ,טצורגיך (״ והחטאים (a ,גתת (Z ,ליבבי : , d) ד,צןאר ,ע^ (® צואר ,בית פגינים ,
g) Prov. 1 ® ״ ף צוארי , ») Gen. 45 ף  B ענק באחד ,ואומר 1( ברבי ; , m) וערב (״ הערב, ,
הרבנק יער עצי (0 , P) B תדור ,שחוכיר >1( ,אריות ,בואי (* ר.םםוכנים : , t) ״ גותגיש ,ונשארתי ( , 
y) חיית שאש , w) ג בעין ,תליבגין ( .
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 אריות מעו׳ שהם ג*כ מסוכנים מקומות שהם וחרמון שניר ומראש אמנה דרך מראש
היית('־ כלומר כלה. אהותי לבבתני מיראת׳. י’יתר( שלא אדם לב שאין נמרים והררי
 מן אהד אפי׳ אלי בהראותך “(אומין לי נותנת היית שאז עיניך בשתי אלי מבטת

 יפים הם כמה כלומר כלה אחותי דודיך יפו מה זה אהר ואמר שבצוארך. הענקים
ק נשואה אינה עדיין כי כלה אותה קרא כלומר כלה אהותי את אהביך. וחמודים  ר

 טובו מה להנשא. העומדת כאשד. עמו ולהתחבר לדודה השקה ליתן עומדת היא
 הלשון שתחת הריר דודיך קרא או מיין. אהביך לי יערב יותר ר״ל מיין. דודיך

 יותר למרחוק נודף שמניך ריח ר״ל בשמים. מלא ף שמיך וריח הג־און*״). דעת על
 בשמים מיני מכל (״מורכב לריח דומה [הוא] שמניך וריה יאמר או אחר בושם מכל
 כלומר כלה שפתותיך תטופנד. נופת זה אהר ואמר ונעירך. טוב ריח הוא שאז
 שתדברי שבעת עד לשומעיהם עריבים דברים הם שפתיך ומוצא פיך דברי

 שיערב נופת הוא משפתיך היוצא וכאלו משפתיך נונזף הנופת כאילו יראה דבריך
 עד ף לשונך תחת והלב דבש וכן המדברים. דברי כשאר דבור ולא השומעים אל

שד.וא(« אפשר נם מתיקות. ובאמצעותם מד,ם קוני(״ מפיך יוצאים שד.ם שד.דברים
 ף והנוף הנופת כלומר זה בעניין כלה שפתותיך תטופנד. נופת שיאמר הנכון

 אותם שהנושק עד ומתוקות עריבות שפתיך ף נשיקת כן ועל משפתיך. נוגיפות
 הנאון פיר׳ אל (*רומז לשונך תחת והלב דבש ואמר מהם. הנוטף הנופת טועם
 וד.חלכ הדבש היו כאילו דומה שהוא ואמר הלשון שתחת הריר מתואר שד.וא

 ריח הוא בנדיך וריח ר־ל לבנון. כריה שלמותיך וריח ואמר לשונד,. תהת מונחים
למרחוק. ונודף טוב ריח שד,וא ופרחיו הלבנון יער ף ציצי כריח וערב טוב

IV V ׳ נעול נן ו נ ו ו ם. ושכר די דו

 ואפשר .“תחתיות(י ונלות עליות נלות סנור. מעיין ר׳׳ל נעול. 1גן( 12,
 הבאר הפך מנולה במקום היותו בעבור או “המים( נלי בעבור כן נקרא שהמעיין
בשוה. שוה חתום מעיין כאמר׳ הוא נעול נן(״ ואמר נסתרים. שמימיו
שלוחותיה(!• ים(ת עד קציר׳ תשלח מן קרוב והוא סעיפיך ר׳׳ל שלחיך. 13.

 להם יש כי ואמר והסתעפם. אבריה התפשטיות אל בזה ורמז יסף. עברו נטשו
כלו׳ ף השלחים בית משקין מן שלחיך יהיה או הרמונים. פרדס לדמיון יופי

 כמין ד הוא הרמונים. כפרדס הם בנופך אשר(" לכלום נחשבות שאינה ‘כמקומות(
 בו אשר המקום על נאמ׳ ונן ̂®). לעז בלשון הוא וכן (יי ישמעל בלשון וכן נן.

 ממיני אחד y(מין ף בו שיש הוא וד.פרדס מזה. זה שונים רבים פרי עצי מיני
ביותר. יפים הם ופרחיו שצ*ציו בעבור הרמוניסף פרדס וד.זכיר החשובים. חפירות

y ) B : 2 , מיראתם יפחד שליא ) B באחד ר.חשק בעי! ארי בהביטך אפילו ואומץ לב גבורת לי נותנת . . . :  
מבטת היית אם וביש טעינד  . . ., a) B אומץ לי נותנת היית ובן כפלים כפלי וגמרה לב . . . :  . , 

b בשטים מכל ,שטניך (» רקח1ם ( , d) B ל : ז י׳ י ב לשונך תחת והחלב הדבש כאלו מתוקים כך כל הם י  
.עד . . , e) קונים, f) והוא, g; B: והצוף, h) נשיקות (« רמו, , k 1) גןןן u!) Jos, 15*®, ") גלי 
(טים, 0  B נעול גל : , P) Ps. 80 **, Q) שלוחותיה ,וכ; ־י ) Jes. 16 ®) השלחין, t) שבגופך כטקוטות ,
U) lasst B wcg, y) גן כמו הוא פרדם , w) ישטעאל (ע* . . .ממיני- פירות שבו ג; הוא, , z) דמונים.
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 אחוריים. מגדים פרי שיש דמונים פרדס היות שאם ר־־ל מגדים פרי עם ואומרו
 בוקר מן כמו כפרים כופר מן ובא הכופר. אשכול מן קברן הוא כפרים —

ף. לבקרים חדשים
 הקנמון ממיני מין הוא הקנה וקנטון. קנה — ידוע. בושם הוא נרד. 14.

 העבים הקנים לדמיון הוא וקנמון ביותר. דק קנה לדמיון והוא והמיבהר הטיוב
 ף קליפות הוא והקנמון הדקים הענפים קליפות(״ הוא והקנה האילונות^. וקליפות

 שהשרף («ידועים אילנות הם 0עצי — הגסים. הענפים קליפות(״ או האילן נוף
 — אחר. צמה או המוסקו שהוא פי׳ כבר מור. — הלבונה. הוא מהם היוצא

 מן נגזר ף שהם רבים חשבו וכבר ף. ה׳ נטע כאהלים וכמוהו בושם מין ואהלות
 מבהר ר־ל בשמים. ראשי מענפיו. אוהל כמין עושה^ האילן זה היות בעבור אהל

, .’“ראש( בשמים וכן הבשמים.
.1G הפיחי — תימן. רוח ובואי צפון רוח עורי ר־ל תומן. ובואי צפון עורי 

בגני. הפיחי “נני(
במלא דל ודברי דרך(®. עוברי כל וארוה וכמור,ו לקטתי ר־ל אריתי, 1. ^

 — ד®). נמצא לא ואם שלל זהב משקל על בושם הנפרד בשמי. וסליא®״). אורא
— ■י. הדבש יערת ’היא(• יערי. אכלתי

שט ת. פ המקראו
 שהיתה לרמוז כלה אחותי נעול נן עור אמר 'משבהיה קצת שהזכיר אחר

 וכלילת ומהודרת יפה את כלומר נעיול גן אותה וקרא ף. ידעה לא ואיש בתולה
 ומגעת הדורים מלאה את וכן סגור. והוא ה׳ טוב כל מלא שהוא הנן לדמיון יופי

 לגן אותה שדמה ואחרי — .‘השוקתך( שאני ממני זולתי מהכל ויופיך חשקך
 הם מימיו חתום המעיין והוא שהגל וידוע חתום מעיין נעול לגל אותה דמה נעול

 היא רעייתו זאת כי ואמר — עיפה(״. נפש על קרים מים כמו נפש למישיב
 שמימיו המעיין לדמיון ף מסכול חשקה מונעת היא אמנם לרואיה. נפש משיבת
 זה אחר ואמר‘ — היותו,חתום. מפני בו צמאם לרוות הצמאים בל י! ולא טובים

 ונחמד יפה (״■והשתרגיס והתעפם אבריה התפשטות כלומר רמונים פרדס שלהיך
 עוד בו יש רמונים בו היות ועם למראה. נחמד שהוא רמונים פרדס לדמיון ונערך

 כל עם וקנמון וקנה וכרכום וניד נרדים עם כפרים בו ויש אהירים ף ובגדי׳ פרים(*
 שכל הוא מזה(^ הנרמז והעניין — בשמים. ראש כל עם ואהלות מור לבונה עצי

 ריל גנים. מעיין ואמר והדור. יופי כל מלאה “והם( ונערכים. ויפים נעים איבריה
 ולדמיון ומתקבל נאה דבר שהוא הגנים משקה שהוא המעיין לדמיון ג־כ ואת
 והרעייה הדוד. דברי וע*כ וקרים• זכים שהם לבנון מן נוזלים שהם חיים מים באר

בגני והפיכי תימן רוח ובואי צפון רוח עורי כלומר תימן ובואי צפון עורי השיבה

rc'hp, d( ,קז׳יפת 0 לבוגד. ,עצי g) B: האילטח הם e הדקים ענבים )c האילטת, )a ) T hreni 3 ” , b 
. . . . . ,שה־ם־ף I!) Num, 24,״ י‘( lies ,שהשם 1( ,עשזי (מי Exod. 30,** “( . • .הפיחי ר״ל גגי. , .

Prov. 25**, v( ״) חשוקך, )Sam I. 14**, 8) Geo. 24*®, t 0: ,מן( Ps, 80'®, q) B 
z) B dafU: ,בכאן a( .והיא r מגדים ,פרי )y * ד.שתרגם, ;w) B



26 —

_ 2ד

 פרי ויאכל גנו מעתה שהוא לגני דודי ויבוא דיה ויתנו בשמיו שיזלו והעניין(''
ואפשר(״ מנדיו. שהם [העם] מנדי מעתה ויחשוב הנן פרי יאכל או גן של מנריו

 דרך אמר(^ וגו׳ תימן ובואי צפון עורי ואמי דודה. עם התחברותה אל רמז זה כל
 אותי ועוררו והימנים השמאלים ויצורי נחותי התעוררו כלו־ רמו. ודרך ומופר כבוד

 בדודי ויתענג גנו שאני אלי דודי ויבא לדודי השקי ולתת השק להצמיח
 בדודי שיתענג [והעניין כרצונו. יאכלם מגדים(^ פרי עם 0שאמר שיש והמגרים(®

 הם כי בהם שיתענג והעניין יאכלם] מנדים פרי עם שאמר בי שיש והמגרים
 רמזה והנה מגדיו. פרי ויאבל במלת (*רוצה וזה אדם. מכל שלפנתים(יי המנדים
 רק בדודיה שהתענג היזכיר ולא הכתו׳ וקצר בדודיד״ ויתענג עמה שיתהבר לדודה
 כלה אחותי לגני באתי אמר והוא באהביה והתעלם בדודיה שהתענג םפרוף הזכיר
 והבושם המור ואריתי לי המיוחד הגן אל באתי כלומר בשמי עם מורי אריתי
 ושתיתי בעבורי רעייתי את שצפנת הדבש יערת ואכלתי לשמי מעותר(י שהיה

״באהבה והתעלם בדודיה התענג כי והרמז לשמי ("■מעותר שהיה והחלב היין ) 
 לכחותיו אמר] [כי מםפר הוא דודים ושכרו שתו רעים אכלו ואמר נפשו. אות בכל

 ולשכרה לשבעה מידודיה(״ שיקחו כלומר ושכרו שתו אכלו ודודיו ריעיו וקראם
 שאמרו הנכון והוא אפשר נם תמיד(״. תשנה באהבתה עת בכל ירווך דדיה כעניין
 כפיו(■■. ף מבשרה לקיהה אל ירמוז לקיטה עניין שהוא בשמי עם מורי אריתי
 מעמיס באור הוא הלבי עם ואמר הלשון. שתחת הריר אל רמז ייני שתיתי ואמר

 מיין אשקך דרך על ייני שתיתי הנה ובא(® לרמונים. הדומים השדים והם רמונים
מבואר. וזה רמוני. מעסים ף כלו׳ חלבי עם ואמ׳ .“מיין( דודיך נזכירה וכן .‘הרקה(

V שנה אני מרי ונו׳ י ת. ש מו חו ה
יונתי. — הדלת. על מקיש ועניינו "’הדלתות( על מרפקים כמו דופק. 2.

 תלתלי ריל קווצותי. — שלי. התמימה ר־ל תמתי. — לי המיוחדת היונה ר׳׳ל
 שערי קצות קווצותי ביאור יהיה או הקווץ®®). לולב מלשון קווצותי וקראם שערי
ף. הסולת את לרום מן ננזר לילה. רסיסי — לוי׳׳ו. הצד*י להקדים לו והיה

רז־ל. בלשון והתעוב העיגול(׳ג הוא אטנפם. 3.

למנעל. סמוך הדלתות שתי שבן הנקב הוא החור. מן 4.
 כפות על עובר מור או הנבול עובר מופלג מור ל ר׳ עובר. מור 5,
 היתה המסגרת והוא שהמנעול הדלת מן המקומות הם המנעול וכפות המנעול.

הידים. כפות כפות יהיה או בו נתונה
חמק. דודי. למצוא ף לחשבי או דודי בעבור ר׳׳ל לדודי. אני פתחתי 6.

תתרחקו. מתי עד שעניינו תתחמקוןף מתי עד וכמוהו יריכיך(® חמוקי מן הלך דיל

B (גי ,בעגק (® נ• : , d) , ן 6שי וגשגדיג נהדיש ז : י ג רר1א:1,  , f) . . יאכזיש ר״ל . ,!סאשרר 6( .  , .
h) B! •fi ש»גתי, i) .רצתר, k) n B0, im׳ ,טעותד “( ,באמביח (<> טדודיה ( , P) Prov. 5 ” י1 בשרה ,  

,בידיו יי ) B בפיו בשרה וילקיתת רמו דבשי עם יערי אכלתי ,ואו' 8( תגה ובא : , *) Cant. 8 “) Cant.
̂י ,> 1 > R dafttr: נטו, w) הדיה על טתדפקים ; Jnd. 19 ’ x) Ezech, 46 y) הגעיל,
k) כטוזשבה(?), a) Cant. 7 יי) Je r , 81 ” .
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הצעיף. הוא ישמעאל בלשון רדידי. את נשאו 7.
ט ש ת. ס המקראו

 התהברה הרעיה כי(® הכתוב שספר אחרי כי זה. בעניין הוא המקראות ופשט
 העתים מן בעת אח׳כ וחזר במקומה נשארה והיא לדרכו הדוד לו הלך דודה עם

 קול ושמעה ער. כמו בה היה ולבה ישינה היתד. והיא בלילה לחשוקתו לדבר
 אחותי פתחי(® בקול לה אומר והיה שתיעור. כדי הדלת ף דופק שהיה דודד.

. לילה רפיםי נמלאו שערי וקצוות טל נמלא שראשה^ תמתי 0 רעייתי .  והזכיר .
 כדרך לו ותפתח עליו שתרחם כדי לילה רסיסי קווצותי טל נמלא שראשה**

 והלכתי מעלי כתנתי את פשטתי השיבה והרעיה עליו. הטל שירד בדרך ההולך(*
 מטתי על ושכבתי רגלי את רחצתי לך לפתוח לקום ף כדי אלבשנח איכד. לישן

דברי הם החור. מן ידו שלח דודי לך. לפתוח והנד. הנד. ללכת אטנפם איככד.
ידו שלה לפתוח ממטתד. קמד. לא כי הדוד [את] בראות כי [שאומרת] הרעיה

 נכמרו זה [ובראותד-] ובראותד. בידו הדלת לפתוח יוכל אם לראות כי(* החור מן
 ממטתי כשקמתי כלומר מור נטפו וידי לדודי לפתוח אני קמתי (*'*.עליו נהומיד.
כשרציתי והעניין עובר. מור נטפו ואצבעותי מור נטפו וידי לדודי לפתוח [כדי]

החור מן ידו כששלח דודי בו ננע אשר במקום בידי ונגעתי לדודי לפתוח
 שננע במקום בידי שנגעתי שבעבור עד דודי בידי שהיד. הריח מן וקבלו נתבסמו(**

 ששם המנעול כפות על בננעם עובר מור נטיפו ואצבעותי מור נטפו ידי דודי בו
 ואצבעותי 1מוד(י נטפו וידי(״ יאמד או הדלת. לפתוח יוכל אם לראות ידו שלח

 לגמרי הדלת כשפתחתי כלו׳ לדודי אני פתחתי המנעול. על ידי כפות בהיות
 הנני אלי בדברו יצאד. נפשי ף . . .ועבר חלף שדודי מצאתי דודי למצוא [כדי]
 שאמרד.(® דברו בזכרי יצאד. נפשי ר״ל או הדלת תפתד.תיף שלא אחרי לדרכי הולך

 כדי וקראתיו מצאתיהו(״ ולא בקשתיו(* לילה. רסיסי וקווצותיו טל נמלא שראשו
 . . . ענני ולא הרבד. התרחק אם או ד המקומות באחד נסתר אם שישמעוניף

 העיר כל(* וסובבים בלילד. העיר שומרי שד.ם השומרי׳ ר־ל השומרים. מצאוני
נ והנד. הנה  שד.ייתי הצעיף וד.וא רדידי את ונשאו וחבורד. פצע בי ועשו וד.בוני̂(

— החומות. שומרי ף מתעלם׳

V 8-עה וגו׳ השבעתי . הרו ם י שנ שו ב
 נגזר פועל דגול. ונקי. צח שלבנתו וד.עניין ונקי צח ופי׳ ף ואדום צח 10.

דוגל. אמר וכאלו פועל במקום פעול הוא שדנול ואפשר דגל. מן
התכשיטים. ממיני עגול תכשיט הוא הזה במקום הכתם פז. כתם ראשו 11.

C) B : . ,שד.רעיר •1̂ הדלת עלי חפק , «) B: *לי פתח , f) תםתי יונתי , gh ד.ד.ולך דק־ כי :i) B ,שראשי (  
שירד בלילה  . . ., kj B ,ואקום 1( ,כדי “( ןליד, : ;̂  nj , . . ן3 ; 3̂יו אם לראות כדי החוד  

וקבלו ידי נחכשמו ביח . . . , op) B: * ואצבעות ידי יאמר או הנוגעול כפות על עובר היה כאלו סור נטפו ידי  
בהיות טור ,נטפו י1( , . . נפשי ר״ל בדברו. יצאה נפשי  . . ., r) תפתחי (® שאמר, , B ר״ל בקשתיו. :

אחריו ,חפשתי (״ טצאתמ (זי שישטעני , 'v) טהמקומזת נ1( בכל, ,) y הטני, z) גי6ם בו מתעלפת שהייתי  
חחומוה שומרי , a) B ופי׳ ואחם לבן ר׳׳ל . . . : ,
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 מן תלתלים. י^ערי, קצות(® ר*ל קווצותיו. יקרה. אבן או הטוב זהוב(יי הוא ופז
ותלול(®. גבוע הר על ף תל

 רוחצות שם. נמצאים שהיונים מהמים הלחים המקומות הם מים. אפיקי 12.
 שדיס ריל מלאות. על יושבות בהלב. עצמם רהצו כאלו לבנים שהם ר*ל בחלב.

 משוקעות(® לא שהם והעניין 0אבן מלואת בו ומלאת וכן שלמד, מתכונת על יושבות
בולטות. ולא

נדול^ מן ייא מנדלות. הנן. מן מקום כהתיכת ר־ל הבושם. כערונת 13.
מנדל. מן רבים לשון שד.וא וי״א

 כמו בתרשיש ממולאים כפף(''. נלילי על וכן נלנלי. כמו זהב נלילי 14.
 יקרה. אבן ודיוא ף וישפה ושוהם תרשיש כמו תרשיש. אבן(*. מלואת בו ומלאת

שן חתיכת (<** שן. עשת בטנו. ריל מעיו. לטור,ר השמ,ים כעין שד,יא וי״א
 עשת ונקרא(® לכן. שהוא הפיל משן עשוי כלי “וד,וא( שן עשת כי וי־א הפיל.

 אבן כי(® ספירים. ותתעלף(־*. מן מעולפת. עשתו(•*. שמנו מן צחתו בעבור(״
אדומד,. יקרר, אבן ‘וייא( השמ,יםף. לעצם תנוד, הוא(® יקרר,

 חיל מן כמו שש שיש מן ובא שיש. של כעמודים ר־ל שש. עמודי 15.
חיל. וגלות

ט ש . פ ת ו א ר ק מ ה
וד,וכתד. דודד, מצאה שלא אהרי כי זד,. בענין הוא הנז׳ המקראות ופשטי

 בנות שד,שביעה וזה ירושלים. בנות אתכם השבעתי אמרר, אהבתו בעבור ונפצעד,
 שחולת לו שתגידו חפצי מד, הידעתם דודי את תמצאו אם להם ואמרד, ירושלים

 אני אהבה חולת כי באמרד, שרמזה אפשר נם אוחו אהבתו(׳י מרוב (**אני אהבה
 אותו. אהבתי על ונפצעתי שד.וכתי לו הגידו כלומר שקבלה והפצעים המכות אל

 מדוד דודך מד, ('"שהשביעתם השבועד, כשמעם ירושלים בנות אותד, שאלו וכאלו
 כל על היפד, את הדודים שאר מעלת על דודך תועלת מה כלומר בנשים. היפה
 שאת לו להגיד השביעתנו שככה הדודים משאר דודך מעלת ומה הנשים שאר
 ניב ואדום צח בלבנות לבן כלומר ואדום צה דודי (**השיבה וד,רעיה אהבתו. חולת

 . . . עליהם למעלתו הדנל נושא הוא יהיה אדם מבני רבבה שם שיהיו ובמקום
 תכשיט לדמיון למראה נחמדת היא ותכונתו ראשו תמונת ר־ל פז, כתם ראשו
 תלתלים הם רק רשוטיות ראשו שערות שאין והעניין הם. תלתלים וקווצותיו מזהב.
 הוא השיעור ושחרות כעורב שחורת וד,ם שורות שורות זה(־י את זה נתלבנו כלומר

 לחייו . . . הזקנה מחמת שערו הלבין שלא הבהרות ימי על יורד, נם באיש יופי
 וריחם ביופיים דומים היא(־׳' זקנו שערות כי יאמ׳ מרחקים. מגדלות הבושם כערוגת

דיחם שד,יד, בו רמז ומרקהים לחיו. סביב מגדלות כמו וד,יו הבושם ערוגת אל

b ) 1 [הזחב (» שערו קצו.־ו« קצ,ז, ], d) i,!!. ,״ גבוח הר  les, ®) Ezcch. 17 f )Exod. 28 ” , 
e) שקועות לא  , b) E sth . 1®, i) E x. 28” , l) Ex. 24 ' . . חתיכת ,ר״ל ”( ,הוא (״ ונקראת ,״ “( . , 
P) H: 1> ,לצחותו) Jc r. 5 r) Qen. 38 ” (״ יטוהר השטים לעצם שווםה יקרר, אבן הוא , , t) וי״א 

אב ,שהוא ״ ; . . . ) B : . . . מחב חולד, שאני לו הגידו לומר  :, v) ! ,אהנת "’( שהשביעה; , *) B : 
ירושלים בנות אל ,השיבה ('< וה על זה נתלים , z) היו.
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 ורלןלןיםף אדומים הם ושפחותיו רוקחף. מעשה מרקחת ייח שהוא הבושם כריה טוב
 מופלג שהוא המור לדמיון [דלו] נודף וריחם השושנים לדמיון טוב ריה ובעלי
 עגולים הם וזרועותיו ידיו אצבעות כי הזכיר זהב. גלילי ידיו . . . הגבול ועובר

 שהם הצפרגים ליפו(״ רמז בתרשיש ממולאים ואומרו זהב. גלילי היו כאלו זנחמדים
 הצפרגים יופי כי וידוע המשבצות. על הנתונות הטובות האבנים לדמיון באצבעות

 השן. חתיכת לדמיון וצח לבן שבטנו ר״ל השן. עשת מעיו . . . גדול יופי תא
 מרוקמים שהיו או הספיר בדמות שהוא בגדיו אל רמז ספירים. מעולפת ואמר

 לעשות דומים היו היפים בגדיו תחת שבטנו יאמר או יקרה. כאבן משבצים ״ ^ או
 ולבנים. חזקים הם ששוקיו ר־ל שש. עמודי שוקיו בספירים. מעולף שהוא שן של

 יופי על רמז פז אדני על מיוסדים ואומי ף. השש עמודי לדמיון וחלקים ועבים
 מראיהן עליהם. נתונים שהם והאדנים• השוקים יסודות שהם ואצבעותיהם הרגלים
״ושב למראה נחמד שהוא ר*ל כלבנון.  הר שהוא הלבנון הר לדמיון הקומה (

 מבחד שהוא האדז לדמיון האנשים מבחר שהוא ר־ל כארזים. ובחור נחמד.
 מדבש מתוקים הם בחכו לשונו שמדברת הדברים ר*ל ממתקים. חבו האילנות.

 רעי וזה דודי זה למראה. נחטד בכלל וכולו ד׳ל מחמדים. וכולו צופים. ונופת
 ירושלים בנות אתם רעי. הוא הזה התואר ועל דודי הוא זה בעניין כלומר

 הרעיה אל ירושלים בנות (»אומרת וגו׳ דודך הלך 0אנא מדוד. דודך מה שתשאלוני
 אהבתו. חולת את כי לי להגיד השבעתנו בדין שדבדת התואר על שדודך^ אחרי
 אנא ף לי הגידי הלך ף אנא תדעי לא ואם דודך הלך אנא לי נא הגידה ועתה
 עמך אנחנו גם ונבקשנה מאתך שנסע בעת מועדות יהיו(™ אנא כלומר דודך פנה

!עמך ונבקשנה אמר יהיה(״ או אוזן. לשמע אהבתו. חולות(״ ג־כ אנו ני  אנחנו (י
 אהבתו ונסיר בו לחשוק נבקשנו כי תחשבי שלא כדי עמך אהבתך בעבור בקשנו

 הם ששם לגנו וירד ממני נפרד בלומר לגנו ירד דודי השיבר. והרעיה מעליך.
 ריחו לטוב שתביאד.ו והעניין שושנים וללקוט בגנים לרעות כדי הבושם ערוגות

 אני זה אחר ואמר שושנים. ולוקט בגנים רועה הוא כאלו וערב טוב ריחו כי
 חברותיה שהם ירושלים לבנות אמרת כאלו הוא בשושנים הרועה לי ודודי לדודי
 ג״כ ודודי לדודי מיוחדת לבד אני כי עמי שתבקשוהו חפיצה ואיני צריכות אינכם

 רועה הוא כלומי בשושנים הרועה הוא להכירו תרצו ואם אותי כיא יחשוק לא
בשושנים. רועה הוא כאלו טוב שריחו יאמר או השושנים. במקום צאנו

VI תי את יפה י ם וגו׳ כתרצה רעי י ש ג ל פ . ו ה ו ל הל י ו
נאוד.. (!".בתרצה ויחן אחאב בדברי תמצאינה וכן מדינד.. שם כתרצד.. 4.

 הרואים. לכל ממנה אימה שיש וד.ענין ונורא(״. איום כמו איומד.. יפד.. כמו הוא
הרבה. דגלים בעלות שהם במחנות ד*ל בנדנלות.

Exod. 30 b) ודקים, c) lies: ליופי, c 1) B liesL: וטעיבציש טחחקיס היו , a) , עש עם:די  
(ג הקוטה וגצב >, f) אנה, g) אוטחת, h) z. I.: . .  . , השבעהט הוא בדין דודך תואר עד שדברת שטה אחדי  

. הרך אנה דנו נא י . ג ( . Tהג, k) אנת 1( אנה וימ נא י, Tהג, m) מועדות פניו הו , n) חולת 0( או,  
P) B ,אוטרות ונבקש׳ כלומר זה בעני; עטך . . <1 . . . : ) ?, r) Habak. 1 ל.
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-VII״

 כחי הסירו הרהיבוני ר־ל או ותימה כעם לידי הביאני ר*ל הרהיבוני, 5.
ממני. חזקו עוהם יאמר או .’ואון( עמל ורהבם (».רהב המהצבת כמו וממשלתי

המקראות, השמי
 עד אחריו שוטגיה מצאתהו ולא דודה לבקשיף שהלכה שהזכיד(״ אחרי

 כי להאמין ויש כתרצה. רעייתי את יפה לה אמר אותה ובראותו שתמצאהו(יי
 ועוד תרצה. עיר יום• אל ויופיה אותה המשיל ולפיכך ביותר יפה עיר היתה תרצה
הארץ'(*. כל משוש יופי כלילת שהיתה ירושלים כעיר כלומר כירושלים נאוה אמר
 הרגליס כי דגלים נושאי בעלות החיילות לדמיון מ נורא ר׳ל כנדגלות. איומה ואמי

 ממנד. יראים ף שבכל וריל הלבבות. על ויראה אימה מטילות הצבא באנשי הרבים
 ממנד. יפחדו כאלו שיזיקה מי ואין וביערים. במדברות יחידה והולהות('* ולמעלתה(״

״הסבו כלומר הרהיבוני שהם מננדי עיניך הסיבי והחיות. האנשים  שהס עיניך (
 שפנית שקראתיך בעת שעשית כמו ולא ההדור בענין אלי והביטי לנגדי מנגדי

 את [עי] רחצתי אלבישנה איככה כתנתי את פשטתי ואמרת פנים ולא עורף אלי
 הסבי יאמר או הכעיםוני. לנגדי היפונות(^ שלא עיניך או כי אטנפנה. איככה רגלי

 הם יופים לרוב כי ויראו(® יביטו שלא אחר צד אל אותם ד.םבי כלו׳ מנגדי עיניך
 ושערך ויפעתם. יופים בראותי להתאפק אוכל ולא ממני חזקי או רהבי מפירים

 עדר לדמיון זה על זה נופלים ושערותיו שערך תלתלי כלומר העיזים כעדר הוא
 עין(ז® לדמיון ושוים לכנים הם ושיניך ‘בהרים( זה על זה נתלים שהם העיזים

 שהם שיניה ‘שבאל( תמימות('* שכולם הרחצה מן עולים והם לבן שצמים הרחלים
 שהן הרחילים תואר הם או ונחסר ננרע משיניה שן שאין בהם אין ושכולה שוות
 לדמיון ריל רקתך. הרימון כפלח אליהם, דומות שיניה וכן בהם. שכולה ואין שוות
 המכסה הצעיף או השיעור לקיבוץ מבעד דקתך אודם הוא הרימון חתיכת אודם
 מוכתמת נשים ששים לו יש המלך שלמה הנה כלומר מלכות ששים('* עליה.
 מספר להם אין אחירות ועלמות פלגשים שמונים לו יש זה כל ועם מלכות בכתר

 את אחת כלומר יונתי היא אחת כי ליופיך יופים שידמה בכולם ואין לרבויים.
 יפות בנות שילדה אמך אפי׳ כי לאמך את ואתה(* שלי והתמימה יונתי בעולם
 צחה כלומר ”(ליולדותיך את וברה ביופי “(המיוחדות היא את זה כל עם ביותד

המאושרות(״ שהיא והודו אמרו כלו׳ ויאשרוה הנז׳ העלמות והם בנות ראוה ונקייה.
 שהיא ואמרו ביותר יפות שהן הנזב׳ והפלגשים מלכות(ע ראוה וכן ליופי. בנשים

בזה. ‘מהמורות(' שהם הנשים שאר וכ*ש המהוללת
V‘-״ I ת מי א ה ז פ ק ש נ ׳ ה ו נ י אני ו ד ו . ועלי לד תשוקתו

 ברה ף. ממרום נשקפת שהיא ר־ל או משקפת. שהיא ריל הנשקפה. 10.
החמד» לדמיון צחה כחמה.

8) .Tes. 51 9, t) Psalm  90 u) .שהזנירד, v) • יייר איי יבקש !, w) m m e r , x) T hren. 2 '5̂  
y • (u, zראד. ( ,שר.:ן 8 (<<וחמ״נת מע^תוו ,̂ c) ד.םבי, d) B: פינות היו , e) 'כי ירא , f) ^ההרים ע , g) עדר 
אוי ושב (i ,מתאימות (h ,מ־חויים , k) , דתך מת המה ששים וה אחר ,ואו׳ 1( ,ואחת (™ ,המיוחדת (ס לי̂ו מ̂ו  

״ ,המאושרת (ף המליכות )  p) B r) B ,סודות : .מאחרים ;
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 ואנביא כמו הנחל(*. כפירות הנחל. באיבי רזיל. בדברי ידע(® אגוז. 11.
 פרהיס איבי באור יהיה או ף באיבו עודנו וכמוהו איבה. פרי ותרגום ונו׳. שגיא(״
נצה. העלו הנצו(׳יי. אב. ומן אביב מן המבוכר שהוא וי״א וצמהים.
 הס נדיב. עמי ידעו(* ולא הרים המעתיק כמו הרגשתי לא ירעתי. לא 12,

.y(אתונו בני ביוד נוסף עמי שיו׳ד וייא מלות. שתי
המחנים. במחולות ירושלים. שהיא שלם מעיר את כלומר השולמית. 1.

ף. ומחול בתוף מן
 הלי מן ובא תכשיט. שעניינו וכתם(® הלי מן חלאים כמו יריכך. חמוקי 2.
 נגר ורוקם(יי וחושב חרש תרגום אומן. עדים. עדי ומן צבאים צבי מן כמו חלאים
וצייר. ואומן

אגן. בטנו(*י. בשררי ואונו לשוריךף. תהי רפאות כמו טבורך שררך. 3.
 וכן סיהרא(*. ירח תרגום הסהר. למזרק. דומה עגול כלי והוא באגנות(®. וישם מן

ף מרברי ידוע המזג. לירה. דומה תכשיטי(® היו הסהרונים ל י  את לו ף ומזונות ז
®ז). לתורה סייג ועשו רזיל מלשון פעולה סוגה. «»).הכוס

ף. ומצודה סלע על שן מן גהיד. או הפיל שן הוא השן. כמגדל 5.

ממיגי אחד למין שם כרמל יהיה או הכרמל. הר כמו ר־ל ככרמל. 6.
בצל מן ראשך. ודלת ארגמן(י עם וכרמל הימים בדברי וכן הצבעים.
 מהם אחד כל ויעשו חלקים לשגי דס־ןשה ראש שער שיחלקו ולפי “(דליותיו
 אחד כל קורא עבים עץ חתיכות שתי כמין והם שרשרות או ”העבותים( לדמיון

 הוא דלת ישמעאל ובלשון ארגמן. כצבעה וצבעה שדמותה ואמר ראש. דלת מהם
 עשויות ■ מקומות והם .p( המים בשקתות בהרהטים(® כמו ברהטים. השער. קצת

המים. שם להתחבר(^
 הענפים והס ף. דומה לו אין בסנסיניו. אומרה. משקל על אוחזה. 9.

הפרי. ששם העליונים
 מעניין הוא דובב. היין. תואר והוא במשרים(® יתהלך כמו למישרים 10.

ממנו. ננזר דבורף® כי ואולי דבור.
תשוקתך(*. אישך ואל מן ותאותו חשקו ר־ל תשוקתו. 11.

ט ש . פ ת ו א ר ק מ ה
שמצתאהו. עד דודה את בקשה הרעיה כי שהזכיר אחרי הנשקפה זאת מי

 אל הרעיה אומרת היתד. כלום׳ שחר כמו הנשקפה זאת מי ואמר אותד. שבח והוא
שד.יה מי כל עמו להתחבר למוצאד.(״י וד.נה הנד. ולכתה(״ אותו בכקשד. כי הדוד

,5 9 .x) H i הלי . . . )Dan. i  '8, v) Hi. 8 w .שגיא ;ואגבד )t) B feh lt, u 8( ,יחע
*, 3 .P rov ! a) P 150. 35 (״ לשרך ; roy . 25 " ,  b) E xoJ ׳.y) Gen. 49 " , Pt

" Hi. 40: ,סהרגחא g( ,תכשיטים h( ,ח״ל i( ,מזגו k( ל ,  e) Exod. 24 •, 0  lie s [בשרידי]; )d 
0( p עבותים, )“ 17 .m) E z 3 'בוץ וכרמיל ,!וארגמן .Hiob 39 **, 0  II . Chr שן; . . .

P (s. 23 י‘, B Ittr )1 8 דבור rov במקרא ,דמק :r) B להאסף, :p) Gen. 30®®, q) B ברתמים, 
" (״ B: לכתד. ; soli heiHen: ,הלכה v( לןזתחבר נדי .לנתנואתו , 3 .t)  Qen דבה,
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 סביבותיה לכל אור ומשפעת הנשקפת היא זאת מי ואמר תמיה היו אותה רואה
 שהיא זאת מי יאמר או והנה. הנה ומזהיר אורו כנפי שפורש השהר לדמיון
 בראותו האדם שיהנה כמו בראות׳ ונהנים ביופיה מבינזים שהכל מאחרים נשקפת

 החמה לדמיון וצחה ובדה הלבנה לדמיון יפה שהיה ר־ל כלבנה. יפה השהד. אוד
 בעלות שהם החיילות מן שיידאו כמו ממנה יריאים שהכול ונוראה איומה והיא

 משיבה הייתי ואני דנלים. בעלות חיילות לחברתח היה כאלו נראה שהיא או דנלים
 אני כלו׳ ונו׳ ירדתי אגוז ננת אל שחר. כמו הנשקפה זאת מי אותי לשואלים

״וכנון ובכרם בשדה אשר מעשי לראות הולכת  ואס הנחל. פירות לראות כדי (
 אותה הרואים אל התנצלה וכאלו הרמונים הנצו ואם הסמדר פתח ואס הנפן פרחה

 אין להם ואומרת הארץ כל משוש יופי כלילת והיא לעיר הוץ לבדה ף הולכות
 (׳גלא לאו. אם יצליחו אם בנן אשר פירותי לראות רק חשק דברי לרדוף הליכתי
 עד בנפשי הרגשתי לא ‘עדיך(' להגיע ותאותי מרוצתי מרוב כלו׳ וגו׳ נפשי ידעתי

 נדיב עמי מרכבות. לדמיון כהופזה והולכת רצה שמתני וחשקי תאותי והיא שנפשי
 רצים שהם עם נדיבי מרכבות לדמיון או בעמי שיש הנדול מרכבות לדמיון כלומ׳
 תאותי והיא שנפשי עד עליך להניע תאותי מרוב הרגשתי לא יאמר או בחזקה

 ה>י.שה דרך שאין ונדיבים נכבדים אנשים מרכבות דרך לעבור “(הביאתני היא
 שובי השולמית שובי שובי ואמר׳ אחרי צועקים היו הרואים וכל ביניהם. לעכור
 משיכה הייתי ואני לראותך. חפיצים שאנו שובי שובי כלומר בך ונחזה שובי

 כלומר המחנים במחולות בשולמית תחזו מה בך ונחזה שובי שובי האומרים לאותם
 ביניכם עוברת ואני לראותי כולכם שיצאתם בשולמית לראות רוצים אתם מה

 שתי בין באמצע עובר והוא המלך לקראת במחולות מערכות שתי תצאנה כאשר
 לראות הרצו מה *’אומרת( הייתי כלו׳ בשולמית תחזו מה אומרו יהיה או המערכות

 6מחמת( בתוך מקושנ״יותף ובלתי כחפזת(״ הולכת שאני עתה השולמית [שאני] את
 כי לראות יכולים היו שאו לראות והנה הנה אדם ‘לבני( מערכות והיו עלמות מ

 בנעלים פעמים יפו מה לו אומרים והיו עתה ף בו לראות יוכלו שלא ויופי הדורי
 וכל אומן. ידי מעשה חלאים במיני מצוייר בבגד מכוסים הם ידיכיך חמוקי וגו׳

 “שהיא( הדעיה דברי הם תשוקתו ועלי לדודי אני עד זה אחר הבאים הפםוקים אלה
 פעמיך יפו מה לה ואומרים בשבחיה מספרים היו אותה שהרואים לדודה מםפדת
 אומרים היו מהרואים אחד וכל הנז׳ ההדודים וכל הסהר אגן שררך ידיכיך חמוקי

 כלומר לדודי אני להם. אמרתי בזה וכיוצא בסנסיניו. ואוחזה בתמר אעלה אמרתי
 שתשוקתי כמו עלי היא ותשוקתו בי חושק הוא וכן בו וחושקת ‘לדודי( מיוחדת אני
 דברי ולא חדוד דברי והם וגו׳ פעמיך יפו מה מפסוק כי לומר נכון נם “עליו( היא

פעמיך יפו מה לה ואמר הרעיה. עם [אותה] מדבר הדוד וחזר אותח הרואים

 W) B: ,ובגן x( ,הוויכת y( זר. אר.ר סר'1,וא 7( ,עיייד a) B: ,ד.ב'אגי b( שובי לי אוסרים שר.יו לאותם
. מרי ,שובי c( ,בחופות d e) B: מחול בתוך מקושטת שהייתי נעים כי רואים שהייתם כסו מקושטת . . 

 ,ר.עלסות 0 אדם ,בג• g) B: עתר. עד ,לראותם h) B: ,ר.םכפרת i) B: ועלי שיזדמן. לכל ולא לר.ם לא
. . . וחושקת לדודי מיוחדת אני יאמר או ותשוקתו חשקו לבקש חובר. ועלי ור״ל ,תשוקתו k) B: יאמר >ןו

עליו היא שתשוקתי כמו תשקתי עלי שתהיר. חפגה ור.ייתי בהדי חושקת .אני ,
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 דבוק ף פי׳ חלאים כמו הם יריכך והמוקי הליכתך יפו מה כלו׳ נדיב בת בנעלים
 שהיא רחבה היא בגוף(״ דדריכים דבוק שהמקום(" והעניין חלאיס כמו הוא הירך(י״

 בבגדים מכוםי׳ יריבה שםתרי יאמר או נערך הרוחב שיהיה ובלבד באשה. יופי
 כלומר הסהר אגן לדמיון עגול טבורך והוא ושררך אומן. ידי מעשה מרוקמים

 שאמרתי אעפ׳׳י כלומר המזג יחסר אל ואמר הלבנה. לדמיון ולבן מזרק כדמות עגיל
 תחסר. לא וזאת תחסר הלבנה(יז על מעלה לה יש במלוא׳ הלבנה לדמיון שהוא

 והיה מתניה שעל החגור והוא בשרירה אזור שתהיה הסהר אגן שררך מפרשים ויש
 מלמעלה. ודקה מלמטה עבה כלומר חטים ערמת בטנך הסהרונים. דמות בה

 לא ‘להערימה(< הנמשל הדבר והוא הזאת הערימה כי ריל בשושנים. סוגה ואמר
 כלומר סביבותיה השושנים שהיו והעניין בשושנים סוגה היתד. כי ניראית היתד.

 שדיך שני השושנים. כריח וריחם ואדומים ויפים נכבדים בבגדים מכוסד. שד.יתד.
 המשיל כי ואולי צביה תאמי עפיים בשני טוב וריחם שוים כלומר עפרים כשני
 כי ורמז למעלה תמיד וראשם זקופה בקומד. לך(" שדרכם בעבור לעפרים שדיד.
 צוארך הבתולה. דדי כדרך בולטים וד.יו ליפול נטו ולא עדיין נפלו לא שדיה

 היד. כי ואולי הפיל. שן מגדול(® לדמיון וצח ולבן נדול צוארך ר*ל השן. כמגדל
 המגדל לדמיון צוארך ר״ל או הידיעד.. בה׳א הידוע ף שן. של מנדל בירושלים

 הבריכות לדמיון יפיות(" ר׳ל בחשיבון ברכות עיניך הסלעים. משיני אחד על הבנוי
 במגדל הוא ואפך שם. ידוע מקום והוא רבים. בת שער על חשבון בעיר שד.יו

 מגדלים בלבנון שד.יו ובעבור האף מנוי ותא עוות בלא שוד. מגדל שד.יד. דילננון
 ריח נותן אפך יאמר או דמשק פני צופה שד-וא הידוע המגדל יאותו אמר אחירים

 נותנים ופרחיו הלבנון היער שציצי(יי הלבנון היער(^ בתוך שד.יד. המגדל לדמיון טוב
 הכרמל הר גנות(* מקום שתא דמשק פני רואד. שתא זה אל ומצורף טוב ריח

 צבע והוא הכרמל לצבע דומה ראשד. צבע כי יאמר או אילנות. מלא שתא
 והם ראשך ודלת ביותר. נאד. תא הדמות אותו על שתא שד.שיעור מד.צבעים
 אסור מלך ואמר הארגמן. ברכות ף אורך הארגמן' כצבע הם השיעור שרשרות
 בחבלי וקשור אסור ליד.יות מתאוד. היה המלך שערך יופי לרוב ר־ל ברהטים.

 ביתו רד.יטי מלשון וגדולים עבים שד.ם בעבוד רד.טים שערד. שרשמת וקרא שערך
 שתא שערד. ודמה לגוף. ף כמלך שתא הראש ף על רמז המלך כי וי*מ אדם. של

 דומד. בשיעור קשור הוא שראשד. וד.עניין ברדוטים המים כדמות זד. תחת זד. יורד
 נעמת ומה יפית מד. ף המים. בשקתות ברד.טים הנגרים למים זה תחת זה לירידתו
 לדותענג אוד.בת שאת את במידותיך נעמד. את ובמד. מראד. יפד. אתד. (® נאד. בלומד
 ואל האהבה אל בפנים פנים אמר ותא החשק שם אהבה אם יהיה או בדודך.
 התענוגים בעבור האהבה און! נעמת ומה יפית מה אל] בפנים פנים אמר [והיה החשק

החשק. כמד.(^ נעים דבר ולא לנפש תענוג אין כי כן ואמר בך. אדם שימצא

ך ל  M B ftir :סי׳ ,ר״ל ni( ,בטף n( ,שמקום 0( ,בגופה p) B: תחסר הזיבנר. ,כי B: ,ףערימד. r( ל
 ,בקוטח 8( ,מגדל t( השז כמגדל ,צוארך (» ,יפות v( הלבגק ,יער לבטן יער ,שעצי (« ופריסיס. . . .

 לדמיה שער מלא ראשך כלומר ככרמל. עליך ראשך זה אחר ואמר המגדל. אותו עד נמשך ,וריחם y( רך ,או
(=* ,אל a ,מלך b( . , ̂ מה זד. אחר ,ואמר c( יפה את ,כמה d( החשק .כמו ,
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-VII

ך דתמר אילן ף קומות לדמיון ישרה קומתך כלו׳ לתמר דמתה קומתך (»זאת שדי  ו
כי [אמרת] כלומר וגוי בתמר אעלה בלבי אמרתי התמר. אשכולות לדמיון הן  בלכ

 התבזו- לאילן דומה שהיא עמה להתהבר כלומר התמר באילן לעלות אני מתאוה
ל, שריהם מקופים(^ רבים תפוחים כריה שהוא אפה בריח ולדיה בשדיה ולאחוז גדו

 היר כאלו שדיך שני הושב והייתי [ר־ל הגפן כאשכלת('' שדיך נא ויהיו ואמר
די הולך הלשון. שתחת הריר הוא והכך אותם. אוכל והייתי הגפן] אשכולות  לדו
 שד,וא הם־וב יין הוא כאלו החושקים והם הדודים יחשבוהו כלומר ר״ל למישרים

והרעיד, הדוד. דברי הם ע־כ הנפש. ישמח כ־כ הישן וירחיש במישרים מתהלך
 יופיי וכל אני ויופיי ‘הדורי( םפרת אתה כלומר תשוקתו ועלי לדודי אני השיבה
 שכמו חפצה ■‘והייתה( לך המה נתונים וכולם דודי שאתה בעבורך הם והדורי

תשוקתך. עלי תהיה עליך שתשוקתי

-VII12 ה כ י ל ד ו א ד צ ה נ ד ש ׳ ה ו נ ד ו ץ ע ו פ ח ת ת ש . א י ד ו ד
אוהבי. (^ריל 12.
 וצמחיס פרחים הם או אדם צורות כדמות צמחים שהם י׳׳א הדודאים. 14.

טוב. ריח נותנים
שוג או האם אל יושב “בפנים( שלא לנקבה התייו תלמדני. 2.  י

 מעסיס ודיל נוסף. רמוני במלת [היוד] היויד רמוני. מעםים הדוד. אל לנוכח
 ורייל הכנוי יו׳׳ד היו׳ד יד,יה או רמונים מעםים ועניינו המים בחסרון בא או רימון.
 מעסיס ועניינו עברי ישראלי כיו׳ד היחס יוד היוד יהיה או שלי. הרמון מעסיס
 נכרת בי עסיס על במו מתוק יין או מיץ עסיס ופי׳ רמון. של כלומר רמוני

ף. מפיכם
ט ש : פ ת ו א ר ק מ ה

°,נלכד לדודה אמרה תשוקתו ועלי לדודי אני הרעיה שאמרר, אחרי די (  דו
השדד, נצא רק חשוקינו להראות נוכל לא כי עיר אל נסור לא כלומר השדה נצא

 ונלך השחר בעלות לד,שכים שנוכל כדי הכפרים מן באחת אחת לילה ונלינד,
 הנצו ואם הסמדר (יי פרהד, אם נראד, כך ומתוך טוב ריח שם שיהיה במקום בכרמים

 כי ואפשר אודגיי. דיל לך דודי את אתן ושם מהם טוב ריח לנו ויגיע הרימונים
שכוונד. אחד לעניין רמז הרמונים הנצו הסמדר פתח הגפן פרחה אם נראד, אמרו
 אל הניעד, כלומר עדיים בעדי באד, היא כי וכבוד מוסר בדרך משל דרך לומר

הזכר. חבור אל “(מוכנות השלימות בתכלית וד,יא צמח שערד, נכונו שדים הבחרות
 פוריד, כנפן שאני אני כלומר פרחד, הגפן כי תראד, אז שמד, בד,יזתנו אמרה ולפיכך

 נכונו שדי והם ורמוני וד,אד,בד, החשק ונצצי הבחרות נצצי בי ף פרח הוצאתיה
טוב. ריח לך יתנו («שוודאי תראה ואז יחד ונתחבר לך דודי את אתן שם ובהיותנו

ך( ובהתחברות ר־ל פתהינו. ועל ותענוג עריבות נמצא פינו פתחי שד,ם ופיך ‘פי

. זאת זד, אתר ,ואטר f( ,קומת e) B: ,םקובצים h( ר.גפן ,אשטלות (* ,ד,דורי k( ,ורדיתי 1( חדי . . )0 

;r j g 1 ,י'- 0( ,ז״כה (מ הסטדר פתח הגפן ,פרחד. >1( ,טונגת jo o l פנים (ם ,̂ :B )“ ^אהובי ,ד״
,pוןיך י )t שחדאי, )s י?,
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ד ף שהם מגדים כל(״ שם יהיו באילו ף בנל נתענג פתי•'  חדש'& ואמר תענוג. מני
 שיהיו ישיניס(״ התענוגים על ף מוסף בלבי ששמתי חדשים תענוגים ר־ל ף. ישנתי גם

 לעשותם והםכמתי בעבורך לבי בתוך והסתרתים שצפנתים יהד שהתהברנו בעת לנו
 זה לנו שיהיה אעפ*י הרעיה אומית לי. באח יתץ^ מי אהד. עם ולא דודי עמך

 הפצה הייתי כי לי(® שוה אינו זה בל הכרמים מן באהד יהד שנתהבר בעת התענוג
 כלומר לי כאח יתנך מי אמרה ולפיכך אדם. בני לי יבוזו ולא תמיד כן לעשות

 כאח רק לי אח יתן מי אמר ולא לי כאח הזמן שיתנך שאלתי ותבא יתן מי
 שבעת אמי שדי ינקת כאלו ויחשבוך אח לי שתהיה האנשים ויחשבו יתן מי כלומר
 זה על לבוז הייתי ולא בפרהסיא אותך נושק הייתי בשוק אותך מוצא שהייתי

 ביניהם השק יהיה לא ממש אהיה היה אם כי כאח אמר ולפיכך אדם. בני בפני
 כלכם שאפי׳ אלא בידי ימהו ולא אשקך בהוין אמצאך כלומר זה בעניין ניב וסיעם

 היו אם כלומר תלמדני אמי בית אל אביאך אנהנך זה אחר ואמרה לי. יבוזו לא
 בית אל בפרהסיא אותך מביאה והייתי אותך נוהגת הייתי אהי שהיית הכל הושבים

 מקצרת הייתי אם הפצך לעשות [אותי] מלמדת היתד. אמי וגם הכל. לעיני אמי
 במיני המורקה ביין ר׳־ל הרקה מיין אותך משקה הייתי ואז ההשק מדברי בדבר
 שיערב דבר אשקך יאמר יותר תחת יין במלת המים ואם רמוני. יין וממתק בושם
 הלשון. שתהת הריר אל הגאון דעת אל רמז והוא הרקה יין שיערב ממה •ותר

 שני והזכיר השדיס שדים הרמוניס הנצו למעלה שהזכירד. למד. רמז רמוני ומעסיס
 אנד.גך שאמר לומר נוכל נם החושקים. תענוג תכלית שניד.ם כי העניינים אלו

 אנד.נך עניין באיזה וסבה תחבולה שתלמדני ממך מבקשת הייתי ר־ל ונו׳ אביאך
 היינו ואז ר־ל לראשי. תחת שמאלו ואמר לבוז. ניהיה ולא אמי בית אל אביאך

 שמודיע ספור הוא או תחבקני וימינך לראשי תחת שמאלך ויהיה יחד מתחברים
 דודי יבא ‘שאמר(י הראשון בהתחברותם שקצר כמו הכתוב וקצר יחד. התחברותם

 כלה אחותי לגני באתי באמ׳ בא שכבר הודיע רק לנגח בואו הזכיר ולא וגו׳ לגנו
 שמאלו מאמרו הדבר ונרמז התחברותם ענין שקצר הנד. העניין וכן ונו׳ מורי אריתי
 אחירים ע׳׳י יעירו שלא •רושלים בנות משבעת והיא תחבקני וימינו לראשי תחת
 האד.בד. שתחפוץ בעוד ביניהם אשר האהבה(® להפריד דבר בעצמם הם יעוררו ולא

 ומדי תעירו מה ואמר הנה ששנה בעבור לומר אפשר גם ביניהם. לשכון והידידות
 עניין שיהיה למעלה אמרה כאשר תעוררו ואם תעירו אם אמרה ולא תעוררו

 שלא אהירות פעמים אתכם שהשבעתי ירושלים בנות ראו כלומר כן 0 הפסוקים
 ומה אחירים ע־י שתעירו מה רק אד.בתינו תפסידו שלא כלומר תעוררו ולא תעירו

 ע״י שתעירו מה [רק שאהבתינו ולהדשד.(» בינותינו האהבה להעיר יהיה שתעוררו
 מהברותיד. להלעיג רצתד. או לנצח ולעמוד להתקיים תחפוין שאהבתינו] כדי אהיר׳

 על משתדלות שהיו לאותם כן אמרד. או ונבקשנו(* דודך פנה ף אנא לו שאמרו
לכם תועלת מה לי להגיד ירושלים בנות אתכם השבעתי להם ואמרה השק דבר

מגדיש מיני ,כל v( טוב ריח מתגי .שר.ש תעטג מיני בבל נתענג פתתיט על יאמר ,או (׳< גש
,ישנים (ז® ,מסף (י״ ,ישנים יתנך ,מי c) Esth. 5 ,*י d( ,שאמרת (» B: ,וד.יד<ד:ר״ f( ,הפס-ק

S) B: שאהבתנו ,כרי h( פנח ,אנח i) B: עטך .ונבקשנו
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 רוה ורעות הבל הוא הכל אהבתנס לבקש אותם ותעוררו חשוקיכם שתעירו במה
 ההשק על שניהם שיסכימו והעניין החושקים. בין לשכון האהבה שתחפוין עד

ף. שבת מאהרי קום משכימי לכם שוא כעניין חשוקי עם לי קרה כאשר

VIII ת מי א ה ז ל ו ז ונו־ ע ו ו ב ז ו ב לו. י

מתחברתגי־ז׳). עניינו לפי בו ופי׳ במקרא דומה(* לו אין מתדפקת. 5.
 והעניין מתפדקת. כמו היא מתדפקת שמלת דעתי ולפי ישמעאל. בלשון הוא וכן

 ,יהיה הראשון הפי׳ ולפי דודה. “אותד,( אהבת בעבור ”וממיתה( משברת שהיא
 כלו׳ כמשמעו על יהיה השני הפי׳ ולפי דודה. עם מתחברת כלו׳ עם במקום על

 ערירי(״. הולך מן יחדתיך או העידותיך ר׳׳ל עוררתיך. דודה. אהבת על משבדת
 הלידה עניין עניינו יהיה או .p( און יהבול הנה כמו הריון לשון הוא הבלתך
אותך. שילדה אותה ר־ל ילדתך. ף. יולדה הבלי מן ננזד והוא(י*

שת• הם אם המסורת אנשי נחלקו יה, שלהבת נחליה. ר׳׳ל רשפיה, 6.
 הוא אליה(® השלהבת וסמיכת מלות שתי שהם הדעת אל והקרוב אחת. או מלות

 והכוונה בהם. וכיוצא נפתלתי(" אלהים נפתולי אל(♦. כהררי כמו העניין להפלינ
 ותרנו׳ שלהבת להבת וכמוהו שורש שלהבת במלת והשיין העניין. להפלינ בכולם

אותיות. ארבע כמי(״ מרובעת מלה והיא אשתא. בשלהוביתא אש בלבש('י

ט ש . פ ת ו א ר ק מ ה
 הדוד חזר יעירוה שלא ירושלים בנות ף והשביע דודה עם שהתחברה אחרי

זא^ מי ואמ׳ בכרם. יחד מתחברים בהיותם חשקה עוצם על ולהפליא אותה לשבח
 שהיא נערדי לעולם הנמצאות או הזה הנדול כדבר הנהיה כלומר המדבר מן עולה

השיכ^ והנערה(® את. עשית באשר דודה ף עצמה אהבת על עצמה ף ממיתה
מכי. יחדתיך התפוחים(יי כריח שהוא ריחך בעבור כלומר עוררתיך התפוח תחת
 מטך אמך נז!עברה ששמה יראה התפוחים כריח ריחך היות ובעבור אנשים שאר
המדבר מן עולה זאת מי אמר לומר(״ נוכל נם שילדתיך, אותה אותך ילדה ושם
מי לדודה. כן אומרת בכרם דודה עם שוכבת שהיא שבעוד הרעיה דברי הם

 תבקש(^ המדבר מן שעלתה נערה לעולם הראיתה בלומר המדבר. מן עולה זאת
 בברס תה שוכבים ובהיותינו אהבתיך(® מרוב עשיתי אני כאשר דורה עם להתחבר

 שתחת יראה התפוח כייח ריחך להיות כי זה דבר לומי 0 עוררתי התפוח אילן תחת
 תחת יאמר או התפוח כריח ריחך היה ולכן נתעברה ושם אמך אותך ילדה התפוח
ממך אמך נתעברה שלא לי כמדומה כי התפוח אילן בעבור רק עוררתיך התפוח

לו אמרה וכן התפוח. בריח ריחך ולכן התפוח אילן תחת רק אותך ילדה ולא
אצלו לשבת וחומדת מתאוה והייתי הבנים בין דודי בן היער בעצי כתפוח בתחילה

k) Ps. 127 *, 1) B , בעגיד עצטר. : . ן1,דםי ”( .  m,  “) z. s tr .l, ״ ) Gen. 15 P) P 8. 7 ' 5, 
q) B: נגזר פועוי , r) Hos. 13 ״  ®) lies: ■!יה א , ‘) Ps. 36 ז ״, ) Gen. 30®, ד ,כןיגת ״ ) B: 
. , . ארבע בת ,מרזבעת (* יהשב.ער  , y) עצמה את , B fA lt , B (■״  השיבה ,והרעיה י : >) B: ד.תפוה, 
C) . . . . (י♦ ותבקש  . . אוסר כי ^וטר , , ®) B : 0  , אותך אהבתי טחב אני עשיתי  B d a fiir .העירותל :
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 ועתה וגו׳ דשבתי חמדתי בצלו ף אמר והוא לראשי תחת שמאלו וליהיות בצלו
 הנחתם דבר על החותם כד-דבק לבך על הדביקיני כלומר לבך על כהותם שמני

 ר־ל זרועך. על כחותם ואו׳ האצבע. אל החותם ף בו אשר הטבעת כהדבק בו
 דמינו לראשי תחת שמאלו כטעם זרועך על ואני לבך ף אל כהותם הדביקיני
 ונלאתי שאהבתיך האהבה היא ומנוצחת חזקה ר׳׳ל אהבה כמות עזה כי תחבקני.

ף קנאה כשאול קשה ואמר אוכל ולא כלכל ל  ושתהיה םלה. עמך להתחבר רי
 נותן היית אם מקנאה שהייתי והקנאה השאול לדמיון קשה כי לעולם חשוקי אתה

 כמראה בלבי בוערת אש רשפי הם שאהבתיך אהבה של ורשפיה באחרת. חשקך
 יוכלו לא רבים מים .“ומופלגת( הזקה שלהבת כלו׳ יה שלהבת ולדמיון הלפידים
 יוכלו לא והם אהבתינו להפריד מתכוונים *בים1 אנשים כלומר האהבה. “לכבות(

 ישטפו •לא שוטפים כבירים מים לדמיון יעברו אם ואפי׳ חשקינו אש לכבות
תפרר ולא ועצמית עיקרית היא אהבתינו כי ממקומה יזיזוה לא כלומר אהבתינו

החשק יםכימו שלא זה אין ואם האהבה זאת על הסכמנו ששמנו בעבור לעולם
 כדי ביתו הון כל את חשוקתו בחשק הרוצה איש יתן אם האהבה בעניין ותשוקתו

 יסכימו לא אם כלום בדבר יועילו לא כלומר לו יבוזו בוז חשוקתו חשק בו לקנות
 ילעיגו כלומר יבוזו בוז■ אדרבה ואתה אני הסכמנו כאשר האהבה בעניין שניהם

 יהיה או ממנו יכוין אשר התכלית אל ולא חשקו “יצליח( לא כי האנשים ממנו
 עצום דבר כ״כ הוא החשק• כלומר זה בעניין וגו׳ הון כל את איש יתן אם אמר
 וראוי p( ישתפוהו לא ונהרות לכבותו יכלו לא רבים ומים במות עז שהוא וחזק
 שאם עד החשק [העשק] בעבור בנפשו ויסתכן למות עצמו שימכור אדם לכל
 דבר בעבור כלום מחייתו לצורך ישאיר ולא ביתו הון בל (!>האנשים מן איש יתן

 הוא החשק כי החשק בעבור עצמו יסכן לא אם לו יבוזו בוז ף וחשק האהבה
 שאם ער גופו גם אלא בלבד ממונו(" כל ‘עליו( האדם שיבזבז שראוי(® דבר

 נפשו יסכן ולא ף והחשק האהבה דבר בעבור ביתו הון כל את שיבזבז איש ימצא
ף לומר כוונה(״ או החושקים בעיני ללעג יהיה בעבורה  באחר ולא בדודה חשקה כי
 דודה ובין בינה אשר האהבה ף את לכבות יוכלו לא רבים מים כי לו ואמרה
שאחשק ̂כדי ביתו הון כל ף לי שיתן איש ימצא שאם עד ישטפוה לא ונהרות

לא כי והבוז הקלון רק בזה יקנח ולא “מבושקו( אל יניע לא אהבתו ואבקש בו
 יצליח לא כי האנשים לו יבוזו ף לקנות כדי שבזבז מה(® חשקי לא(י' אתן
שכיון. במה

-8 VIII ת ו ח ו א נ ה ל נ ט ף ו ג ו ק ל ו א צ ו מ ב ׳ . ת ם ו ל ש

ואהרן מרים ותדבר כמו בגנותה האנשים שידברו ביום ר*ל בה. שידובר 8.

e )  B: איטר ,כשהוא יג ) B: שבז, i) לבן ע?י , k) , (מים זה אחר ואמר . . להתחבר ,חנוני 1( ,בועחת “.  
0 , ם ( האהבה את ) B ,ישטםוה >1( הק נל ,את (־* ,החשק (® ראוי דבר (P ,תנלח : , t) , האדם עליו שיבזבז  
״ ) B בלבד ממונו ילא ממונו כל : , v) כלבד והחשק , '̂) B ר׳׳ל ,אי (* חשקה היא כי : , y) fehlt, 
כל את (2 , a) : ,מבוקש (יי ,לו (״ ,ומה אהבתי ,לקנות 0 0 כמסנאת עד .
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 ביום יאשר או כי־ת עם קשור ף יבא לגנאי שהוא דבור כל כי ,6במי^ה(
ומאורותיהף. מעניינה [בה] שיחבר(*
 מלשון עליה נצור בכסף. מצופה חזקה ובירה ארמון ר*ל כסף. טירת 9.

.”(עליה וצרת מן או (*וימנעו ויצורו ־כמו צורה
"הזאת היוצאת מה משקל על נקבה לשון שלום. במוצאת 10. ״היא ( )
כמנהגו^ז.). האל״ף ונעלמה מצא המלה ושורש אלף(״. היוצאת

ט ש : פ ת ו א ר ק מ ה
 עמו מתעלסת בהיותה לדודה מספרת היתה דודה עם הרעיה שהתחברה אהרי
 לנו יש לאחיו ואמר אותי חשד אמי מבני אחד כלו׳ קטנה לנו אחות באהבים(יי.

 לא ושידם(® קטנה הזמן באותה היתה והיא הכרמים נוטרד, ששמטה(י■ קטנה אחות
 לאשה. אדם בני ויבקשוד׳ו(״ לאיש ליהיות ראויה והיא הגדילה ועתד. לה היה(*
 אדם בני שידרשוה בעת כלומר בה שידובר ביום אחותינו בעניין נעשה מד. ועתד,

 בני ממנו שילעגו ביום אחותינו בעניין נעשה מד, יאמר או לאשד, להם לקד,תה
״שיחשדוהו מפני להנשא תוכל (״"לא אם אדם  ואם לזונד, ויהשבוד, אדם בני (

 תשלום הוא היא חומד, אם בננותד, האנשים ויאמרו בתולה תמצא ולא שתנשא
 כאלו בתולה שר,יא כלומר ’(י הוא אחותינו אס עליה אומרים שד,יו אחיה דברי
 שהיהה עליה לעג יצא שלא כחומה חזקד. עומדת שהיתד, עליה(^ מוקפת הומה

 ונעשה נכבד ארמון לנשואיה(׳' לכבודד. נבנד, כלומ׳ כסף טירת עליה נבנד, לאיש.
 גם נכספד,. מגזרת בסף טירת יהיה או כבודד,. לפי בכסף מצופר. נכבדת הופה לה

״שנכבד והעניין לראותד, נכסף האדם שלב נחמדת טירד, כלומר “(נפשי כלתד, ) 
 [נצור] נצור נםתד,ד, שכבר דלת ואם לכלה. הראוים הקשורים לה ונקנד, גדול כבוד
 הופה צורת לה נעשה נכבדת וטירד, נכבד ארמגן תמורת כלומר ארוז(״ לוה עליה

 מד,טירד, הלק הוא מארז והלוח ארז מלוה רק מכסף עשויה לא ונבזת פחותד,
 במצור נביאה כלומר ארז לוח עליה נצור באור יהיה או ף הכסף פחות ף וד,ארוו
 שכל כסף טירת הפך ותקיף הזק שהוא ארז ובלוה תיראה שלא בעדה ונסגור
 לאומרים או להם השבעתי ואני אחיד, דברי ע״כ לראותה. יבא ף כסף טירת הרואד,

 כסף טירת עליה נבנה הומה אם בעדי אמרו הם כלומי *’חומה( אני דבריהם(® לי
 סביבותי. מוקפת הומה כאילו עצמי את שמרתי שאני אחי ידעו או אד,י דעו

 ששדי ואעפ״י כמגדלות ושדי(* אני בתולה הכרמים את נוטרד. שד,ייתי ואעם־י
 שלום ף כמוצאות אהי בעיני או אותי החושר בעיני הייתי אז אני. בתולה נכונד,

 המכוון אין כמגדלות ושדי ואמר עמד,ם. שלום מצאתי ועתד, בי נהרו בתחלה כי
גדולות שד,ם הוא המאמר עניין רק הראוי מן יותר גדולות שיהיו המאמר מן

B) Nnm. 12 h) א II. Reg. 12 1 (טשוותיה!, k) B: 1 ,«ידבר :z. k>cn (< ,נ ויטג יצרו !,
“ ) D t. 20 ף׳ מ ) Seeh. 5 5, 0 pj :)>,« דיצאת העיר ; Am. 5 9 )  B עטו ,באהבים ף :  !!pg; 

,ששטנ-ה 8( ושדים , t) היו, u) . ,ויבקשור ׳י־ ) B: “תוכו tahv, ־יי שיחשתה) , x) B: הוטה היא , >’) B da* 
fn r: סביכיתיה, z) B: בנשואיה, ») Ps. 84 ף (י* ,שגננדה (» אדו יוה ?, d) יר.ארז 6( ,ט:סף 1( הכסף, , 
®) B : אחי דברי , k! ת V̂ נםגז ושדי הוטה .»ני 0 רהכדלות הם , k! נטמאת.
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בתולה. ה'א נכונו ושדיה נדולה שהיא ואעפיי וזמנה. נופה נודל לפי ונערכות
 כמגדלות הם ושדיה כחומה שהיא ואחר החומה כמנדלי ר־ל כמגדלות. ושדי ואמרה

 תאמר או גופה. אל נערכים הם או הקטנות אל נוטים שדיה הנה החומד, שעל
 גדול הוא גופי כלומר חומה אני לחם ותאמר שדיה גודל על לאחיה תתנצל כאילו
 רפתה אז גופי גודל אל נערכים הם כי כמגדלים גדולות(י הם שדי הםבד. ולזאת
 היו עדיין כי לגמרי שלום מצאת לא שלום כמוצאת עמהם והייתי מעלי רוחם

שדיה. מועבו פן יריאים

ם ** ר ה כ ד.םפר. “(םוף עד ה מ ל ש ל הי

" ) י פ ט ל ש . פ ת ו א ר ק מ ה
 בך חשקי ועצום גדול הוא כמה ראה הדוד אל הרעיה אומרת כי יאמר

 המון כבעל וגדול נכבד אחד כרם לו היה ישראל מלך היה והוא שלמה שהנה
 להם שיהיו נכםפים היו ף עם המון רוב כי ואולי רבות כרמים שם מקום שם והוא
 מלך שד,יה ואעם־י המון. בעל ההוא(יי. המקום למעלות(יי שם רבים כרמים שם

 וכמו הבצע אחרי הלך רק הד.וא בכרם חשוקתו עם להתענג חשש לא וחושק זרול
 לנוטרים הכרם את(י* נתן רק כן עשד. לא הוא באד.בים שם להתעלם ף לפי לו שד,יה

 היה הנוטרים מן אחד וכל ולשמרו לעבדו ולשומרים לעובדים השכירםף כלומר
ושלמד, כסף אלף לעצמו הפרי ולוקה עובר שהיה הכרם פרי בשכר לשלמה מביא
 מד,יותו(יי יותר העובדים מן אחד מכל מקבל שהיה כסף האלף באותם בוחר היד.

 הכרם מן חושקת אני (״י כן עשיתי לא רעיתך אני אמנם חשוקתו עם שם מתענג
 שם ולד,תעלם דודי שם לנוח. ראוי היותו בעבור שלי כרמי כי נכבד יותר דבר

ואמרד, וחזרד. אחידים. ף לנוטרים נתתיו ולא "’בעצמי( כלו׳ לפני׳ הנחתיו באהבים
 כסף האלף שלמה אתד. קח כלומר שלמה לך האלף שלמה. על מלענת היא כי

בסף. מאתי׳ השוברים הנוטרים דב ויקחו לרצונך הנוטרים מן(׳< אהד כל מיד שלך
 אמנם לשלמה. כסף האלף נתנו אשר(" אחרי הכרם ף מהפרי להם הנשאר הוא
 וברשותי לפני שלי כרמי שיהא אלא רויח(^ ולא בקרן לא בממון חפצד. איני אני

בגנים היושבת הממון. מן יותר גדול תענוג הוא וזה דודי עם שם לד.תחבר מוכן
את הכרם בתוך שהם בננים או הכרם והוא בגן בהיותם רעייתו אל הדוד אמר

 תדברי אם מקשיבים וד.ם חבירים לי יש כי קולך תרימי אל בגנים היושבת רעייתי
אחר. למקום מהנד. ליטע ואם לעמוד אם וחפצך רצונך השמיעני ועתד. בקול

 ותברח לדרכך שתלך הוא הטוב לקולנו הם מקשיבים שחבירך אחרי השיבה והרעיה
 האילים ולעופר הצבי לבריחת ובבריחתך במרוצתך ודמה עלינו ירגישו שלא במרוצד.

 בנניס היושבת הזה(״ בעניין יאמר או אד,ריך. אבא ושם בשמים הרי על לך ולך
הברים כי קולך בכח תרימי אל הכרמים בתוך שהם בננים יושבת כשאת כלומר

R )1: כמגדלות הם ,ושדי m) B: סופו ,עד n) B: fehlt, ,העם p( ,למעלת q) B: נקרא p ועל
.אני ,רק w) b ; ,לעצם* . . :v) B !8: היותו ,ם t) B fohlt, u) B חשקו ,לפי )r המק בעל .המעוט

X) B: אחיריס גוסרים T,ב y) B: ,מהמטריס z( ,מפרי a) B: ,שנה» b( ,.רוח (® B: ,זה
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 ברח נשמע בקול לי אמרי כלומר השמיעני ועתה לקולך. מקשיבים שהם לי יש
ד לצבי לך דמה^ דורי  מבוונתך הוץ אליך שבאתי 0לקולך השומעים שיבינו(® כ
 את כאלו נרול בקול יאמר או וגו׳ לך דודי ברח (»ואומרת אותי מרגשת ואת

אף וגו׳ דודי ברח לי ואמרי גרול. רוחק ממך רחוק אדם עם מדברת  תחשבי של
 םוב בתחילה לי אמרת כאשר הנח עמך שאני יחשדוני שלא כדי חבירי עם שאני
וגו׳. לצבי לדודי לך דמה

d) . . . 1S ודמה, e) B : 1 השיטעים תם «, f) B g) B ,ליקוליך : ;יי איטרת : !, h) B תחטפי כאל! : .




