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 א פרק השירים שיר
יר( א) √ ִׁ֥ ים ש  ִ֖ יר  ר ַהש  ִׁ֥ ה ֲאש  ֹלמ ֹֽ שְׁ  :ל 

יֵ֙ ( ב) נ  ֵ֙ ק  שָּׁ י֣קֹות י  ש  נְׁ יהּו מ  ים פ ִּ֔ ִׁ֥ י־טֹוב  ֹֽ יָך כ  ִ֖ ד  ן ד  ָּֽי  ֹֽ יָּׁ  :מ 
יַחֵ֙ ( ג) ֵ֙ ר  ֣יָך לְׁ נ  מָּׁ ים שְׁ ן טֹוב ִּ֔ מ  ִ֖ ק ש  ָך ּתּוַר֣ ֶ֑ מ  ן שְׁ ִ֖ ֹות ַעל־כ  מִׁ֥ ּוָך ֲעלָּׁ בֹֽ  :ֲאה 
י( ד) נ  ִ֖ כ  שְׁ יָך מָּׁ ֣ ה ַאֲחר  ּוצָּׁ י נָּׁרֶ֑ נ  יַאַ֨ ְך ֱהב  ל  יו ַהמ ֶּ֜ ָ֗ רָּׁ ה ֲחדָּׁ ילָּׁ ִ֤ הֵ֙  נָּׁג  חָּׁ מְׁ שְׁ נ  ְך וְׁ ה בִָּּׁ֔ ירָּׁ ִ֤ כ  יָךֵ֙  ַנזְׁ ֵ֙ ד  ן ד  י  ַיִּ֔ ים מ  ִ֖ ר  ישָּׁ ּוָך מ  בֹֽ  ס: ֲאה 

ה( ה) √ ִ֤ חֹורָּׁ יֵ֙  שְׁ ה ֲאנ  נָּׁאוִָּּׁ֔ ֹֽ ֹות וְׁ נִ֖ ִָ֑ם בְׁ לָּׁ ֶ֑ רּושָּׁ י יְׁ ֣ ֳהל  אָּׁ ר כְׁ דִָּּׁ֔ ֹות ק  יעִ֖ יר  ה כ  ֹלמ ֹֽ  :שְׁ
יֵ֙ ( ו) √ ּונ  אֵ֙ רְׁ י ַאל־ּת  ֣ ֲאנ  ת ש  ר  ח ִּ֔ ַחרְׁ י שְׁ נ  תְׁ ַפִ֖ ֱשזָּׁ ש ש  מ  ֶ֑ י ַהשָּׁ ֵ֧ נ  י בְׁ ֣ מ  י א  ֲחרּו־ב ָ֗ ֹֽ יֵ֙  נ  נ  מ ֵ֙ ה שָּׁ ֣ רָּׁ ט  ים נ  מ ִּ֔ רָּׁ ת־ַהכְׁ י א  ִׁ֥ מ  י ַכרְׁ ִ֖ ל  א ש  י ל ִׁ֥ ּת  רְׁ ֹֽ  :נָּׁטָּׁ

ה( ז) ידָּׁ ֣ י ַהג  הֵ֙  ל ָ֗ ֲהבָּׁ אָּׁ ִ֤ י ש  ש ִּ֔ ֣ה ַנפְׁ יכָּׁ ה א  ע ִּ֔ רְׁ ִ֖ה ת  יכָּׁ יץ א  ֣ ב  ם ַּתרְׁ י  ֶ֑ ֳהרָּׁ צָּׁ ה ַבֹֽ ִ֤ מָּׁ י הֵ֙  ַשלָּׁ הְׁ ֹֽ ה א  יִָּּׁ֔ טְׁ ע ֣ ל כְׁ י ַעִ֖ ִׁ֥ ר  דְׁ יָך ע  ֹֽ ר   :ֲחב 
א( ח) ם־ל ִ֤ יֵ֙  א  ע  דְׁ ְך ת  ה לִָּּׁ֔ ִ֖ פָּׁ ים ַהיָּׁ ֶ֑ ְך ַבנָּׁש  י־לָָּׁ֞ א  ֹֽ י צְׁ ֣ ב  קְׁ ע  אן בְׁ יֵ֙  ַהצ ָ֗ ע  ְך ּורְׁ י  ַתִּ֔ י  ד  ת־גְׁ ל א  ֹות ַעִ֖ נִׁ֥ כְׁ שְׁ ים מ  ֹֽ ע  ר   ס: הָּׁ
יֵ֙ ( ט) ת  סָּׁ ס  י לְׁ ֣ ב  כְׁ ר  ע ִּ֔  בְׁ יְך הַפרְׁ ִ֖ ית  מ  י ד  ֹֽ יָּׁת   :ַרעְׁ
ּו( י) ְךֵ֙  נָּׁאוִ֤ י  ַיֵ֙ חָּׁ ים לְׁ ִּ֔ ר  ְך ַבּת  ִ֖ ים ַצּוָּׁאר  ֹֽ  :ַבֲחרּוז 
י( יא) ִ֤ בֵ֙  ּתֹור  הָּׁ ְך זָּׁ ה־לִָּּׁ֔ ם ַנֲעש  ִ֖ ֹות ע  דִׁ֥ ק  ף נְׁ ס  ֹֽ  :ַהכָּׁ
ְךֵ֙ ( יב) ל  ֵ֙ ַהמ  ִ֤ ֹו ַעד־ש  בִּ֔ ס  מְׁ י ב  ִ֖ ד  רְׁ ן נ  ַתִׁ֥ ֹו נָּׁ יחֹֽ  :ר 
ֹור( יג) רַ֨ ר׀ צְׁ יֵ֙  ַהמ ִ֤ י דֹוד  ין ל ִּ֔ ִׁ֥ י ב  ַדִ֖ ין שָּׁ ֹֽ  :יָּׁל 
ל( יד) כ ַ֨ שְׁ ר׀ א  פ  יֵ֙  ַהכ ִ֤ י דֹוד  י ל ִּ֔ ִ֖ מ  ַכרְׁ ין בְׁ ִׁ֥ י ע  ָּֽד  ֹֽ  ס: ג 
ְָּֽך( טו) ִ֤ נָּׁ הֵ֙  ה  י יָּׁפָּׁ יָּׁת ִּ֔ ְִָּֽׁ֥ך ַרעְׁ נָּׁ ה ה  ִ֖ ְך יָּׁפָּׁ ָּֽי  יַנִׁ֥ ים ע  ֹֽ  :יֹונ 
ָךֵ֙ ( טז) נְׁ ה ה  ִ֤ יֵ֙  יָּׁפ  ף דֹוד  ים ַא֣ נּו נָּׁע ִּ֔ ִ֖ ש  ה ַאף־ַערְׁ ֹֽ נָּׁ  :ַרֲענָּׁ
ֹות( יז) רִ֤ ינּוֵ֙  ק  ֵ֙ ּת  ים בָּׁ ז ִּ֔ נּו רחיטנו ֲארָּׁ ִ֖ יט  ים ַרה  ֹֽ רֹות   :בְׁ

 

 ב פרק השירים שיר
יֵ֙ ( א) ת ֲאנ  ל  ֣ ֹון ֲחַבצ  רִּ֔ ֹוַשַנִ֖ת ַהשָּׁ ים שֹֽ ֹֽ ק  ֲעמָּׁ  :הָּׁ
ֹוַשנָּׁהֵ֙ ( ב) שֹֽ ין כְׁ ֣ ים ב  ן ַהחֹוח ִּ֔ ִׁ֥ י כ  ִ֖ יָּׁת  ין ַרעְׁ ִׁ֥ ֹות ב  נֹֽ  :ַהבָּׁ
ּוַחֵ֙ ( ג) ַתפֵ֙ י כְׁ ֣ ַער ַבֲעצ  ן ַהַיִּ֔ ִׁ֥ יד כ  ִ֖ ין ֹוד  ֣ ים ב  ֶ֑ נ  לֹוֵ֙  ַהבָּׁ צ  י בְׁ ּת  דְׁ ַמ֣ י ח  ּת  בְׁ יַָּׁשִּ֔ ֹו וְׁ יִ֖ רְׁ ֹוק ּופ  תִׁ֥ י מָּׁ ֹֽ כ  ח   :לְׁ
יֵ֙ ( ד) נ  יַאֵ֙ ית ֱהב  ֣ ל־ב  ן א  י  ֹו ַהיִָּּׁ֔ לִׁ֥ גְׁ ד  י וְׁ ַלִ֖ ה עָּׁ ֹֽ  :ַאֲהבָּׁ
יֵ֙ ( ה) ּונ  כֵ֙ ֹות ַסמְׁ ישִּ֔ ֲאש  ֹֽ י בָּׁ ּונ  דִ֖ ים ַרפְׁ ֶ֑ י־חֹוַלִׁ֥ת ַבַּתפּוח  ה כ  ִ֖ י ַאֲהבָּׁ נ  ֹֽ  :אָּׁ
מ אלֹוֵ֙ ( ו) ַחת שְׁ י ַּת֣ ר אש ִּ֔ ֹו לְׁ ינִ֖ ימ  י ו  נ  ֹֽ ק  ַחבְׁ  :ּתְׁ

י( ז) √ ּת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ם ה  כ ֶּ֜ תְׁ ֹות א  נִ֤ םֵ֙  בְׁ ַל ַ֨ רּושָּׁ ֹות יְׁ אִּ֔ בָּׁ צְׁ ֹו ב  ֣לֹות אִ֖ ַאיְׁ ה בְׁ ֶ֑ ד  ירּו׀ ַהשָּׁ ֵ֧ ע  ם־ּתָּׁ ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־ּתְׁ א  ֹֽ ה וְׁ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ ד א  ץ ַעִׁ֥ ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת   ס: ש 
י ֣קֹול( ח) √ ִּ֔ ִ֖ה דֹוד  נ ה־ז  א ה  ֶ֑ גֵ֙  בָּׁ ַדל  ים מְׁ ִּ֔ ר  הָּׁ ֣ ץ ַעל־ה  ִ֖ ַקפ  ֹות מְׁ עֹֽ בָּׁ  :ַעל־ַהגְׁ
ה( ט) √ ִ֤ יֵ֙  דֹומ  י דֹוד  ב ִּ֔ צְׁ ֹו ל  ר אִ֖ פ  ע ֣ ים לְׁ ֶ֑ ל  ַאיָּׁ ֹֽ ִ֤ה הָּׁ נ ה־ז  דֵ֙  ה  ר עֹומ  נּו ַאַח֣ ל ִּ֔ תְׁ יַחֵ֙  כָּׁ ג ֵ֙ ֹות ַמשְׁ ַחֹּלנִּ֔ ן־ַהֹֽ יץ מ  ִ֖ צ  ים מ  ֹֽ ֲחַרכ  ן־ַהֹֽ  :מ 

ִׁ֥ה( י) נָּׁ י עָּׁ ִ֖ ַמר דֹוד  ֣ אָּׁ י וְׁ ֶ֑ י ל  ּומ  ְך קִׁ֥ ֛ י לָּׁ ִׁ֥ יָּׁת  י ַרעְׁ ִ֖ ת  ְך יָּׁפָּׁ ֹֽ י־לָּׁ כ   :ּולְׁ
ִׁ֥ה( יא) נ  י־ה  ֹֽ יו כ  ִ֖ תָּׁ ר ַהסְׁ ֶ֑ בָּׁ ם עָּׁ ש  ַלִ֖ף ַהג ֶּ֕ ְך חָּׁ ַלִׁ֥ ֹו הָּׁ  :לֹֽ
יםֵ֙ ( יב) נ  צָּׁ ֣אּו ַהנ  רְׁ ץ נ  ר  אִָּּׁ֔ ת בָּׁ ִׁ֥ יר ע  ִ֖ מ  יעַ  ַהזָּׁ ֶ֑ ג  ֹול ה  קִׁ֥ ֹור וְׁ ע ַהּתִ֖ ַמִׁ֥ שְׁ נּו נ  ֹֽ צ  ַארְׁ  :בְׁ
נָּׁהֵ֙ ( יג) א  ה ַהּתְׁ ֣ טָּׁ נְׁ ֹֽ יהָּׁ  חָּׁ ים׀ ַפג ִּ֔ ִׁ֥ נ  פָּׁ ַהגְׁ ר וְׁ ַדִ֖ מָּׁ נּו סְׁ ֣תְׁ יחַ  נָּׁ ֶ֑ י ר  ּומ  ְך לכי קִׁ֥ ֛ י לָּׁ ִׁ֥ יָּׁת  י ַרעְׁ ִ֖ ת  ְך יָּׁפָּׁ ֹֽ י־לָּׁ כ   ס: ּולְׁ
י( יד) ֣י יֹונָּׁת ָ֞ ו  ַחגְׁ ַלע בְׁ רֵ֙  ַהס ָ֗ ת  ס ֵ֙ ה בְׁ גִָּּׁ֔ ר  יֵ֙  ַהַמדְׁ ינ  ֵ֙ א  ְך ַהרְׁ י  ַאִּ֔ ת־ַמרְׁ י א  ינ  ִ֖ יע  מ  ְך ַהשְׁ ֶ֑ ת־קֹול  ְך א  ִׁ֥ י־קֹול  ב כ  ִ֖ ר  יְך עָּׁ ִׁ֥ א  ֹֽה ּוַמרְׁ  ס: נָּׁאו 
נּוֵ֙ ( טו) ֱחזּו־לַָּׁ֨ ֹֽ ים א  ל ִּ֔ ּועָּׁ ים שֹֽ ִׁ֥ ל  ּועָּׁ ים שֹֽ ִ֖ ַטנ  ים קְׁ ֣ ל  ַחבְׁ ים מְׁ ֶ֑ מ  רָּׁ ינּו כְׁ ִ֖ מ  רָּׁ ר ּוכְׁ ַדֹֽ מָּׁ  :סְׁ

י( טז) √ ִׁ֥ יֵ֙  דֹוד  י ל  ֣ ֹו ַוֲאנ  ה לִּ֔ ִ֖ ע  ר  ים הָּׁ ֹֽ  :ַבשֹוַשנ 
ד( יז) ּוַחֵ֙  ַעִ֤ פֵ֙ יָּׁ ֹום ש  ִ֖סּו ַהיִּ֔ נָּׁ ים וְׁ ֶ֑ ל  לָּׁ ב   ַהצְׁ ָךֵ֙ דְׁ  ס  ה־לְׁ י מ  ֶּ֜ י דֹוד  ב ָ֗ צְׁ ר ֛אֹו ל  פ  ע ִׁ֥ ים לְׁ ִ֖ ל  ַאיָּׁ י הָּׁ ר  ִׁ֥ ר ַעל־הָּׁ ת  ֹֽ  ס: בָּׁ

 

 א פרק השירים שיר
יר( א) ִׁ֥ ים ש  ִ֖ יר  ר ַהש  ִׁ֥ ה ֲאש  ֹלמ ֹֽ שְׁ  :ל 

   י"רש

  .טעמים לכמה יוצא אחד מקרא ”,שמעתי זו שתים יםקאל דבר אחת“ )תהילים סב:יב(/- הקדמה( /א)

  .פשוטו מידי יוצא מקרא לך אין :דבר וסוף

 שהמקראות כמו סדרה ועל אופניה על הדוגמא ליישב צריך ,בדוגמא דבריהם הנביאים שדברו פי על ואף ומשמע

  .זה אחר זה סדורים

 מדרשי בכמה מפוזרים ויש, אחד במדרש הזה הספר כל סודרים ישא(  :אגדה מדרשי כמה הזה לספר וראיתי

  .המקראות וסדר המקרא לשון על מתיישבים ואינם לבדם מקראות אגדה
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 איש ומדרש מדרש אקבעם מרבותינו והמדרשות ,סדרם על ביאורם ליישב המקרא משמעות לתפוש בלבי אמרתיו

 : במקומו איש

 זה בגלות ולהתאונן חורבן אחר חורבן גולה אחר גולה לגלות ישראל שעתידין הקדש ברוח שלמה שראה אני ואומר

 הראשון אישי אל ואשובה אלכה לאמר העמים מכל לו סגולה היו אשר ראשונה חבה ולזכור הראשון כבודם על

  .מעתה אז לי טוב כי

  .הימים באחרית להם לתת אמר אשר הטובות ואת מעלו אשר מעלם ואת חסדיו את ויזכרו

 מזכרת דודה על מתרפקת ,בעלה על משתוקקת חיות אלמנות צרורה אשה בלשון הקדש ברוח הזה ספר ויסד

 פעליה וכשרון יופיה ונוי נעוריה חסדי ומזכיר ,בצרתה לו צר דודה אף .פשעה על ומודה ,אליו נעורים אהבת

 אישה והוא אשתו היא עוד כי שילוחין שילוחיה ולא ענה מלבו לא כי להודיעם ,עזה באהבה עמה נקשר בהם

 :אליה לשוב עתיד והוא

 

 האמורים( וקהלת במשלי כמו אביו אחר מייחסו לא למה ל"דק) שלמה כל רבותינו שנו - לשלמה אשר השירים שיר

 כנסת ועמו עדתו מאת ה"להקב נאמר אשר השירים כל על שהוא שיר, שלו שהשלום מלך קדש השירים בשיר

  .ישראל

 השירים ושיר ,קדש הכתובים שכל ,לישראל השירים שיר בו שניתן כיום כדאי העולם היה לא :עקיבא רבי אמר

 :לו אמר .לנחתום ונתנה ,חטים סאה שנטל למלך ?דומה הדבר למה עזריה בן אלעזר' ר אמר .קדשים קודש

 כל כך .'ומעול מנופה אחת גלוסקיא מתוכה לי וסלית ,מורסן וכך כך ,סובין וכך כך ,סולת וכך כך לי הוצא

 :מלכותו עול וקבול שמים יראת שכולו ,קדשים קדש השירים ושיר קדש הכתובים
   ם"מלבי

  .שירים לחמשה נחלק זה שיר, השירים שיר( א)

 נשמתו היא, שמים בת אחת רעיה אהב ,שלמה גוף של המתעורר וכח היצר ל"ר, שלמה המלך כי בשירתו ספר

  .וממשלתו היצר מלכות מקום, בגויתו נסגרה אשר האלקית הרוחנית

 להיות רצונו אל ולמשכה בחומר אותה להשקיע, סביבה שומרים למיניהם החומריות כחות הם ירושלים בנות וישם

 . לפלגש לו

 . ברא אשר צבאותיו הרועה, בשמים דודה אל אהבה במוסרות קשורה היתה היא אבל

. קדם בשמי בערבות אשר דודה עם והתחברה, שמה המולך היצר היכל שהיא הגויה מן פעמים חמשה ויצאה

 אלקים במראות האלקי הרוח עליה שחל י"ע, חי שלמה בעוד הגויה מן התפשטה הראשונים פעמים בארבעה

 החומריות כחות שהם ירושלים בנות התעוררו בעת, המראה כסור הגויה אל פעם בכל ושבה, פעמים ארבעה

  .משנתם

 שיר ובכל, לנצח החיים בצרור יהקבאל ודבקה, עמיו אל שלמה נאסף עת הגויה מן ונפרדה יצאה ,החמישי ובפעם

 :פנים אל פנים דודה עם ונדבקה החומר מן התפשטה איך יספר ושיר
. הראשון בפעם הגויה מן השמיימית הרעיה התפשטה איך מספר ,'(ח' ב) דופק דודי קולי עד נמשך: הראשון השיר

 ויספר .'(א ב"דה' ג א"מ' )שנז כמו. בגבעון הלילה בחלום שלמה אל' ה נראה אשר הראשונה המראה י"ע

 והנה שלמה ויקץ הגויה אל שבה ואיך. הרוח עליה ונח הקדש עם נתחברה ואיך. הזה החזיון היה אופן באיזה

 . חלום
   תמימה תורה

 שהתורה מפני, לעולם רעה מביא זמר כמין אותו ועושה השירים שיר של פסוק הקורא, ר"ת - השירים שיר... (א)

 סנהדרין( ]לציםב בו שמנגנים ככנור בניך עשאוני ע"רבש, לפניו ואומרת הוא ברוך הקדוש לפני ועומדת שק חוגרת

 '[:א א"ק
 לפי, טעמא מאי(, שבשיריםג המסולסל, שבשירים המעולה, שבשירים המשובח - השירים שיר מהו - השירים שיר

 ליק זה" אומר הוא משה בשירת, אותו מקלסין ישראל או לישראל מקלס הוא ברוך הקדוש או השירים שבכל

 הנך", לישראל מקלס הוא הכא ברם .(האזינו' פ) "ארץ במתי על ירכיבהו", להם מקלס הוא אחרת ובשירה "ואנוהו

 ...[:ר"מ( ]ד(ז"ט' א) "נעים אף דודי יפה הנך" – לו מקלסין וישראל(, ו"ט' א) "רעיתי יפה
 - עליו הקודש רוח שתשרה זוכה ברבים תורה דברי שאומר מי שכל אומר אתה מנין, יודן ר"א -' וגו השירים שיר

 ושיר קהלת משלי, ספרים שלשה ואמר הקודש רוח עליו ששרתה זכה ברבים תורה דברי שאמר ידי שעל, משלמה

 [:שם( ]השיריםז



3 
 

 שלמה לך האלף( ב"י' ח) מזה חוץ, שלו שהשלום למי שיר - קודש השירים בשיר האמור שלמה כל - לשלמה אשר

 '[:ב ה"ל שבועות( ]רבנןח - פריו את לנוטרים ומאתים, לדידיה -
  

 א פרק השירים שיר
ה( ה) ִ֤ חֹורָּׁ יֵ֙  שְׁ ה ֲאנ  נָּׁאוִָּּׁ֔ ֹֽ ֹות וְׁ נִ֖ ִָ֑ם בְׁ לָּׁ ֶ֑ י יְׁרּושָּׁ ֣ ֳהל  אָּׁ ר כְׁ דִָּּׁ֔ ֹות ק  יעִ֖ יר  ה כ  ֹלמ ֹֽ  :שְׁ
יֵ֙ ( ו) ּונ  אֵ֙ רְׁ י ַאל־ּת  ֣ ֲאנ  ת ש  ר  ח ִּ֔ ַחרְׁ י שְׁ נ  תְׁ ַפִ֖ ֱשזָּׁ ש ש  מ  ֶ֑ י ַהשָּׁ ֵ֧ נ  י בְׁ ֣ מ  י א  ֲחרּו־ב ָ֗ ֹֽ יֵ֙  נ  נ  מ ֵ֙ ה שָּׁ ֣ רָּׁ ט  ים נ  מ ִּ֔ רָּׁ ת־ַהכְׁ י א  ִׁ֥ מ  י ַכרְׁ ִ֖ ל  א ש  י ל ִׁ֥ ּת  רְׁ ֹֽ  :נָּׁטָּׁ

 

   י"רש
 על אני שחורה כי שבי שחרות מפני אישי עזבני אם אף בעיניכם אקל אל רעיותי אתם -' וגו ונאוה אני שחורה( ה)

 שהם הגשמים מפני המשחירים קדר כאהלי שחורה אני אם, נאים איברים בחיתוך אני ונאוה השמש שזיפת ידי

 לאומות ישראל כנסת אומרת זו היא דוגמא, שלמה כיריעות להיות להתכבס אני קלה במדברות תמיד פרוסים

 קבלת זכות כנגדו בי יש העגל עון בי יש אם נאים מהם יש במעשי ואף אבותי במעשה אני ונאה במעשי אני שחורה

( טז יחזקאל) יחזקאל שנבא כמו לכולן מטרפולין ליעשות עתידה שהיא שם על ירושלם בנות לאומות וקורא, התורה

 :ובנותיה עקרון( טו יהושע) כמו לבנות לך אתהן ונתתי
   ם"מלבי

 יכול השמיימי דודה אין כי בראותה. הנבואית ההשגה שהיא הזה הנפלא הדיבוק אל החושקת הנפש שחורה( ה)

 שהם ירושלים בנות כי. הגויה שהיא המלך מחדרי אותה ולהמשיך, פנים אל פנים בדבור אותה לנשק עתה ז"ע

. ירושלים בנות שהם שכניה הגויה כחות אל פניה משיבה. ביניהם בסבך נאחזת והיא אותה מקיפים הגויה כחות

 כנודע לפנים האור חלקי בולעת השחרות מראה כי) בחיצוניותי שחורה נראה שאני הגם כי דעו, להן אומרת

 בכח בה שהם ל"ר מתגלים בלתי בתוכה נסתרים. בה בלועים הרוחני האור שחלקי על משל וזה. הטבע בחכמת

 רק היא שחורה שאני ומה. ומצוחצח צח אור הולך יקר אור היא עצמותה כי. בעצמותי נאוה אני ז"בכ( בפועל ולא

 השמש נגד אהיה ולא החומר מכתמי אתכבס ועת שיתבאר כמו השמש נגד בחומר כלואה שאני י"ע לי קרה מקרה

 :אבל. שלמה כיריעות להיות קדר אהלי ישובו אז
   ם"מלבי

, אותה השומרים ירושלים בנות אל פניה משיבה[, מדברת דודה עם כי ירגישו לבל] הזאת הרעיה, שחורה( ה)

 כשחרות הזה השחרות אין[ הצאן עם השמש תחת תמיד ישבה כי, ]שחורה נראה שאני הגם כי דעו להן אומרת

 יסור מקרה וכל. אצלי מקרה רק היא ושחרותי נאוה אני בעצם כי, אופן בשום סר ובלתי לה עצמי שהיא הכושית

, שלמה כיריעות בעצם הם קדר אהלי כי, כבתחילה נאוה אהיה השמש תחת אשב לא אם וכן. סבתו בסור בקל

 .אבל. השמש י"ע מקרה רק היא ושחרותם עצמם מצד לבנים שהם יען, לבנותן אל ולשוב להתכבס ויוכלו
   תמימה תורה

 [:שם( ]אבותיעו במעשה ונאוה במעשי אני שחורה - ונאוה אני שחורה( ה)
 כבני הלא'( ט עמוס) דכתיב, קוני בפני ונאוה עצמי בפני אני שחורה, ישראל כנסת אמרה - ונאוה אני שחורה

 [:ר"מ( ]עז'ה נאום ישראל כבני אתם לי אבל, בפניכם אתם כושיים כבני - ישראל בני לי אתם כושיים
. מילה ובדם פסח בדם - במצרים אני ונאוה, בי וימרו'( כ יחזקאל) שנאמר במצרים אני שחורה - ונאוה אני שחורה

 שנאמר במרה אני שחורה. ואנוהו ליק זה שנאמר בים אני ונאוה, ים על וימרו( ו"ק תהלים) שנאמר בים אני שחורה

 שם ויקרא שנאמר ברפידים אני שחורה(. המיםעח אל וישלך עץ' ה ויורהו שנאמר במרה אני ונאוה, העם וילנו

 בחורב אני שחורה(. נסיעט' ה שמו ויקרא מזבח משה ויבן שנאמר ברפידים אני ונאוה, ומריבה מסה המקום

 אני שחורה. ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל שנאמר, בחורב אני ונאוה, בחורב עגל יעשו( ו"ק תהלים) שנאמר

 ונאוה, במרגלים אני שחורה. המשכן בהקמת - במדבר אני ונאוה, במדבר ימרוהו כמה( ח"ע שם) שנאמר במדבר

 שנאמר בשטים אני ונאוה', וגו לזנות העם ויחל בשטים ישראל וישב שנאמר בשטים אני שחורה. וכלב ביהושע אני

 [:שם] המגפה ותעצר ויפלל פנחס ויעמוד( ו"ק שם)
 שנאמר ביהושע אני ונאוה, בחרם מעל ישראל בני וימעלו'( ז יהושע) שנאמר בעכן אני שחורה - ונאוה אני שחורה

 ..[:שם( ]פ'לה כבוד נא שים עכן אל יהושע ויאמר( שם)

 [:שם( ]ובנימיןפג יהודה בשבט אני ונאוה השבטים בעשרת אני שחורה - ונאוה אני שחורה
(, בפה"לעוה אני ונאוה ז"בעוה אני שחורה(. בשבתפד אני ונאוה השבוע ימות כל אני שחורה - ונאוה אני שחורה

 [:שם( ]פפו"ביוהכ אני ונאוה השנה ימות כל אני שחורה
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 אותה ומבינין שיושבין גדולה סנהדרי זו, ירושלים בונות אלא ירושלים בנות תקרא אל, אמרי רבנן - ירושלם בנות

 [:ר"מ( ]ומשפטפז שאלה בכל
 ולהמשיך המדינות לכל מטרפולין להעשות ירושלים עתידה, ירושלים בנות מהו, אמר יוחנן רבי - ירושלם בנות

 [:שם( ]וחצריהפט בנותיה עזה, וחצריה בנותיה אשדוד( ו"ט יהושע) שנאמר כמה(, כבודהפח אליה כנהר
 טובות אבנים מבפנים והם וסמרטוטין ושחורים כעורים מבחוץ שנראין פי על אף קדר אהלי מה - קדר כאהלי

 משנה מקרא תורה בהם יש בפנים אבל ז"בעוה ושחורים כעורים שנראים פי על אף חכמים תלמידי כך, ומרגליות

 [:שם( ]ואגדותצ תוספתות תלמוד, והלכות מדרשות
 [:שם] בריה כל עול עליהם אין לבא לעתיד ישראל כך( בריהצא כל עול עליהי אין קדר אהלי מה - קדר כאהלי
 יוסף ויקן שנאמר, קוניו את וקנה וחזר, לישמעאלים, קדר לאהלי נמכר יוסף מה, ליוסף משל, יודן ר"א - קדר כאהלי

 [:שם( ]לשוביהםצב שובים והיו( ד"י ישעיה) בהו כתיב ישראל כך, מצרים אדמת כל את
 פי על אף ישראל כך, ומתכבסת ומתלכלכת וחוזרת ומתכבסת מתלכלכת זו שלמה יריעות מה - שלמה כיריעות

 [:שם( ]עליהםצג ומכפר פ"יוהכ בא, השנה ימות כל בעונות שמתלכלכין
 עדיין שמתחן שמשעה, העולם והיה שאמר שלו שהשלום מי של כיריעותיו, שלמה כיריעות מהו - שלמה כיריעות

 [:שם( ]ממקומןצד זזו לא

 

 ב פרק השירים שיר
י( ז) ּת  עְׁ ַבַ֨ שְׁ ם ה  כ ֶּ֜ תְׁ ֹות א  נִ֤ םֵ֙  בְׁ ַל ַ֨ רּושָּׁ ֹות יְׁ אִּ֔ בָּׁ צְׁ ֹו ב  ֣לֹות אִ֖ ַאיְׁ ה בְׁ ֶ֑ ד  ירּו׀ ַהשָּׁ ֵ֧ ע  ם־ּתָּׁ ֛רּו א  ֹורְׁ עֹֽ ם־ּתְׁ א  ֹֽ ה וְׁ ִ֖ ַאֲהבָּׁ ת־הָּׁ ד א  ץ ַעִׁ֥ ֹֽ פָּׁ חְׁ ּת   :ש 

  

   י"רש
 :האומות אתם - אתכם השבעתי( ז)

 ':ואיילי כצביים ומאכל הפקר שתהיו - באילות או בצבאות
 :אחריכם להתפתות ממני ולבקש ולהחליפה לשנותה לדודי שביני - האהבה את תעוררו ואם תעירו אם
 :בי חפץ והוא בלבי תקועה שהיא עוד בכל - שתחפץ עד
 :במסיבו שהמלך בעוד במסיבו שהמלך עד כמו - שתחפץ עד
 :לערך ופשרה'( ד דניאל) ערך ויהי( כח א שמואל) כמו תשניאו אם - תעירו אם
 רואה כי' הדברי סדר על' מתיישבי ואינם רבים אגדה מדרשי יש ז"בלע ר"קלניי השדה על העורר כמו - תעוררו ואם

 וביאת בבל וגלות הבחירה ובית הארץ וביאת והמשכן תורה מתן ועל מצרים יציאת על ודבר שלמה שנתנבא אני

 :וחורבנו שני בית
   ם"מלבי

 יתקהאל והנפש הלז היקר החבור את ולהשבית מתרדמתם להתעורר הגויה כחות התחילו כך בתוך השבעתי( ז)

 ולא לרחק לא עוזה בצור ודבוקה הנפשיית האהבה את ישבתו בל הגויה כחות שהם ירושלים בנות את משבעת

 מפניות נקיה בלתי ואהבה זרה אש היא החומריות כחות באמצעות הזאת האהבה התעוררות גם כי. לקרב

 שיטילו י"ע ישביתוה שלא ש"וכ. יםקאל ברוח להדבק הרוח בהתעוררות בעצמה האהבה שתחפץ עד רק חיצוניות

 מן חוץ במדבר עתה היא שהנפש ויען. זולתו ואהבת העולם חמדת אל שיפתוה י"ע שבשמים דודה ובין בינה איבה

 ובין בינה מליץ נמצא ולא העליון ובשכל ברוחניות דבקה כי כחותיה מכל נפרדת הגויה מן שהתפשטה ל"ר העיר

 הדם מרוצת י"ע בנחלים מעינותיה משלחת והיא ישכבון לא עורקיה אשר לבדה החיונית נפש רק הגויה כחות

 או ד"כ הגויה פנות כל על סובב רבה במרוצה הולך הזה והמרוץ, ישובון ואליו הגויה עורקי כל אל הלב מן הסובב

 הגויה כחות את משבעת מאד קל שמרוצתם ח"בע השדה ואילות לצבאות במרוצתו ונמשל בשעה פעמים שלשים

 :האהבה חק יפריעו בל הרצים האלה בצבאות
 :כבתחלה החומר כלא בבית להסגר הגויה כחות שהקיצו י"ע הושבה והיא, שלמה נפש מעל עלה הקודש רוח
 :הראשון השיר נשלם ובזה
   תמימה תורה

. העולם לאומות ואחת לישראל אחת(, כאןעח יש שבועות שתי, אמר חנינא ר"ב יוסי' ר - אתכם השבעתי( ז)

 גורמין הם כן עושין שאם, ישראל על עולם יקשו שלא ע"לאוה והשביע המלכות בעול ימרדו שלא לישראל השביע

 [:שם( ]בעונתועט שלא לבא לקץ
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 את ידחקו ושלא במלכויות ימרדו שלא לישראל השביע(, כאןפ יש שבועות' ד, אמר חלבו רבי - אתכם השבעתי

 לקבץ בא המשיח מלך למה כן אם(, הגולהפג מן חומה יעלו ושלא( עפב"לאוה שלהם מסטורין יגלו ושלא( הקץפא

 [:ר"מ( ]ישראלפד של גלויותיהן
 ואם' וגו אתכם השבעתי' שנא, בעשה עובר ישראל לארץ מבבל העולה כל, יהודה רב אמר - 'וגו אתכם השבעתי

 ...'[:א א"קי כתובות( ]שתחפץפה עד האהבה את תעוררו
 מקיימין אתם אם, לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר, אלעזר ר"א, השדה באילות או בצבאות מהו - 'וגו בצבאות

 ...'[:א א"קי כתובות( ]השדהפח וכאילות כצבאות בשרכם את מתיר אני לאו ואם מוטב השבועה את
 צביוני ושעשיתי בעולם צביוני שעשו - בצבאות, משמע מאי(. שמדצ של בדורו השביען, אמרי רבנן - 'וגו בצבאות

 עליך כי( ד"מ תהלים) דכתיב הוא הדא, ואיל הצבי כדם שמי קדושת על דמן ששופכין - השדה באילות או( בםצא

 ...[:שם*( ]היוםצא כל הורגנו
 חפצו שנעשה עד - שתחפץ עד ומהו, עשו את יצחק שאהב אהבה, אומר יודן רבי, אהבה איזהו - 'וגו האהבה את

 של מלכות שתחפץ עד - שתחפץ עד ומהו, לישראל הוא ברוך הקדוש שאהב אהבה, אומר ברכיה ורבי(, זקןצד של

 [:ר"מ( ]מעלהצה
 שתחפץ עד נאמר לכך, אתעכב ולא קולות בקולי מביאה הוא אני מאליה הדין מידת לכשתחפץ - שתחפץ עד

 [:שם( ]צו[בא זה הנה דודי קול ליה וסמיך]
 

 ב פרק השירים שיר
י ֣קֹול( ח) ִּ֔ ִ֖ה דֹוד  נ ה־ז  א ה  ֶ֑ גֵ֙  בָּׁ ַדל  ים מְׁ ִּ֔ ר  הָּׁ ֣ ץ ַעל־ה  ִ֖ ַקפ  ֹות מְׁ עֹֽ בָּׁ  :ַעל־ַהגְׁ

 

   י"רש
' הדברי ראשית לפניכם אמרתי לא ואומר וחוזר דבריו שקצר כאדם הראשונות על המשורר חוזר - דודי קול( ח)

 זו משיכה ואומר חוזר ועכשיו חבה בלשון במצרים פקדם היאך סיפר ולא חדריו המלך הביאני ואמר התחיל הוא

 בין שנאמרו שנה מאות ארבע תם עד' לגאול אומרת הייתי נואש' הית כן אחריו ורצתי דודי שמשכני להם שאמרתי

 :הבתרים
 :בגבעות ומקפץ ההרים על כמדלג הקץ לפני - בא זה הנה דודי קול

   ם"מלבי
 והסתיו בגויה רבים ימים השמיימית הרעיה נכלאה אחרי'( א' ג) בלילות משכבי על עד נמשך: השני השיר( ח)

 החל בעת שלמה אל' ה שדבר השני הדבור אל מליצה הוא, הרעיה אל הדוד בא זיו ירח והגיע עבר האביב וקצת

 שהדוד ממליץ ז"וע שעה לפי דבור רק גמורה נבואה היה שלא הספר במבוא בארנו שכבר זיו בירח הבית לבנות

 המדבר אל אז יצאה לא ושהיא, לנבואה אז ע"א הכינה לא שלמה נפש כי הקדושה רעיתו אל מעצמו בא העליון

 שעה לפי רק נפרדו הגויה כחות שהם והבנות העיר אל קרובים שהם הכרמים אל רק רב הרחק הגויה מן להתרחק

 העליון והדוד החומר בנות ושבו, היום שיפוח עד. לקמן ענינם שיתבאר כרמים המחבלים שועלים לאחוז עוסקים

 :שלמה נפש מעל עלה
 וידעו בקול ישיגו הנביאים כי בא זה הנה כי בקולו מכרת זה ובכל העליון דודה קול שומעת השמיימית הרעיה קול

 לעולמות חוץ עוזו שכינת היות על מליצה והוא להר מהר שמדלג( א, ז"זא מדרגות חמשה מצייר מדלג. דבר' ה כי

 ההרים מן מקפץ כ"אח( ב(. הזה העולם מן מנושא הוא עליהם והעומד הארץ על מתנשאים הגבוהים ההרים כי)

 :עלמין כל ממלא להיות העולם תוך אל ויורד שתחתיהם הגבעות אל
   ם"מלבי

 וקצת והסתיו, המלך בחצר רבים ימים הרעיה נכלאה אחרי'( א' ג) בלילות משכבי על עד נמשך: השני השיר( ח)

 ותשלח. הכרמים אל יצאה והיא אחריו שתצא רעיתו את ויפתה בתר מהררי הדוד בא. זיו ירח והגיע עבר האביב

. הבנות ושבו. היום שיפוח עד הכרמים במשעול דודה עם נתחברה כך ובתוך. מאתה השומרות ירושלים בנות

 :לו הלך פרח והדוד
 ומשם, להר מהר ההרים על מדלג והוא, בא זה הנה כי מכרת ז"ובכ. מרחוק דודה קול שומעת שהרעיה מצייר קול

 :שתחתיו הגבעה אל ההר מן מקפץ
   תמימה תורה

 נשבע כבר והלא לו אומרים, נגאלין אתם הזה בחודש אומר שהוא בשעה, המשיח מלך זה דודי קול - דודי קול( ח)

 כמו ודומה( לברטניאצז ואחד לברברי גולה מכם אחד, משיבן הוא, אומות' בע משעבדנו שהוא הוא ברוך הקדוש
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 ברברי אי אחד כותי ואומה אומה מכל העולם מכל טירוניא מכתבת הזאת שהמלכות אלא עוד ולא, כולכם שגליתם

 [:שם( ]אומותצח בשבעים נשתעבדתם כאלו ודומה בכם ומשעבד בא אחד
 נגאלין אנו האיך לו אמרו, נגאלין אתם הזה בחודש לישראל ואמר שבא בשעה, משה זה דודי קול - 'וגו דודי קול

 אמר, שנים ו"רד אלא בידנו אין ועדיין שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום לאברהם הוא ברוך הקדוש אמר והלא

 ההרים אין, הגבעות על מקפץ ההרים על מדלג אלא בחשבונותיכם מביט אינו בגאולתכם חפץ והוא הואיל להם

 [:שם( ]ועבוריםצט הקצים ועל החשבונות על מדלג, ועיבורין קצים אלא כאן האמורים והגבעות
, לו אמרו, נגאלין אתם הזה בחודש לישראל ואמר שבא בשעה, משה זה דודי קול, אומר נחמיה רבי - 'וגו דודי קול

 במעשיכם מביט אינו בגאולתכם חפץ והוא הואיל, להם אמר, טובים מעשים בידינו אין והלא נגאלין אנו האיך

 ההרים על מדלג דכתיב הוא הדא(, דינוק ובית עמרם כגון, ובמעשיהם שבכם בצדיקים, מביט הוא ובמי, הרעים

 אלא גבעות ואין( ]ההריםקא על וירדתי ואלכה( א"י שופטים) נ"כמש דינין בתי אלא הרים אין[, הגבעות על מקפץ]

 [:שם( ]קב[צדיקים
 האיך לו אמרו, נגאלין אתם הזה בחודש לישראל ואמר שבא בשעה, משה זה דודי קול, אמרי רבנן - 'וגו דודי קול

 מביט אינו בגאולתכם חפץ והוא הואיל, להם אמר(, שלנוקג כוכבים מעבודת מטונפת מצרים כל והלא נגאלין אנו

 כמו, כוכבים עבודת אלא וגבעות הרים אין, הגבעות על מקפץ ההרים על מדלג אלא, שלכם כוכבים בעבודת

 [:שם] יקטרו הגבעות ועל יזבחו ההרים ראשי על'( ד הושע) שנאמר
 '[:א א"י ה"ר( ]אמהותקד בזכות - הגבעות על מקפץ, אבות בזכות - ההרים על מדלג - 'וגו ההרים על מדלג

 

 ב פרק השירים שיר
ה( ט) ִ֤ יֵ֙  דֹומ  י דֹוד  ב ִּ֔ צְׁ ֹו ל  ר אִ֖ פ  ע ֣ ים לְׁ ֶ֑ ל  ַאיָּׁ ֹֽ ִ֤ה הָּׁ נ ה־ז  דֵ֙  ה  ר עֹומ  נּו ַאַח֣ ל ִּ֔ יַחֵ֙  כָּׁתְׁ ג ֵ֙ ֹות ַמשְׁ ַחֹּלנִּ֔ ן־ַהֹֽ יץ מ  ִ֖ צ  ים מ  ֹֽ ֲחַרכ  ן־ַהֹֽ  :מ 

 

   י"רש
 :בחור איל עופר האילים וכעופר כצבי לבא שמיהר מרצתו בקלות - לצבי דודי דומה( ט)

 חלונות מן ומציץ עומד שהיה הודיע הוא והנה רבים ימים עוד עגונה ליישב הייתי סבורה -' וגו עומד זה הנה

 :וגומר עמי עני את ראיתי ראה( ג שמות) שנאמר לי העשוי את השמים
   ם"מלבי

 והצבי למקומם חוזרים שמתרחקים שאף מטבעם שניהם האילים לעפר או לצבי דודי דומה ובזה ל"ר דומה( ט)

 לאחוריו מביט לעולמות חוץ שהוא הראשונה בבחינה כי וימליץ. ל"חז ש"כמ לאחוריו מביט שרץ שבעת מטבעו

 לשוב דעתו ז"ובכ העולם אל לפניו שמביט כאיל דומה השניה ובבחינה העליונים השכליים אל חוזרת והשגחתו

 להשגיח כתלנו אחר עומד זה הנה עוד מוסיף( ג. כללית השגחה רק ישגיח כי בקביעות משגיח אינו ועדיין למקומו

 כל לו להשפיע הגוף על רק משגיח שאינו' א מדרגה, מדרגות שלש יש ובזה פרטיית בהשגחה ביחוד הצדיק על

 ותחרב תפול בל הכותל על רק משגיח שאינו הכותל אחר שעומד במשל וזה הפגעים מן ולשמרו ומחיתו ביתו צרכי

 בההשגחה' ב מדרגה עוד מוסיף( ד. יתמוטטו בל כתליו ועל הבית שהוא הגוף על ישגיח כן בבית השוכן על לא

 יביט שזה החלונות מן שמשגיח במשל וזה בגוף ל"ר ובכתליו בבית השוכנת שהיא הנפש על שמשגיח הפרטיית

 כמביט ודבוק קירוב בלא מרחוק השגחה רק אבל באמתתו להשכילה הנפש על' ה ישגיח כן בבית השוכנים על

 להתקדש מקדש עזרו לה שישלח במשל וזה, ביניהם מפסיק שהחלון מרחוק בבית השוכן על שמביט החלון דרך

 הפרטית בההשגחה' ג מדרגה עוד מוסיף( ה. אותו מסייעין לטהר הבא ד"ע ושביליו חכמתו ולהכיר ולהטהר

 מן המציץ במשל וזה אליו והקריב הקדוש ואת בו הדבקים על רוחו' ה וישפוך המושגח עם המשגיח שיתדבק

 תוך כבוד ישכון כן פנימה החדר תוך המציץ ראש אז כי בו השוכן עם ומתחבר החדר לתוך ראשו שמושיט החרכים

 פנים עמה לדבר הנבואה ושפע הקדש רוח עליה שיחול אל ולהכינה פיהו בנשיקות הנפש את לחבק בחירו היכל

 :עוזו לשכינת מרכבה ותהיה כלאה מבית אחריו שתמשך עד פנים אל
   ם"מלבי

 אחר שעומד עד, יותר התקרב משם. הגבעות ועל בתר הררי על שמדלגים לעופר או לצבי דודי דומה ובזה( ט)

 הבית תוך אל שהוא החרך אל ראשו ומושיט שמציץ עד יותר עוד. החלונות מן שישגיח עד יותר התקרב. כתלינו

 [:הבולט דבר שהוא ציץ לשון מציץ. ]שם שרעיתו
   תמימה תורה

 אומר אתה, ע"רבש, ישראל כנסת שאמרה לפי[, דודי שמו נקרא ולמה, הוא ברוך הקדוש זה דודי] - דודי דומה( ט)

 [:ר"מ( ]תחלהקה לגבן את דיאו[ אומרים ואנו] דיו דיו לן
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 הקדוש כך, לגדר ומגדר, לסוכה מסוכה, לאילן מאילן, לבקעה מבקעה, להר מהר מדלג זה צבי מה, כצבי - לצבי

( ישראלקו את לברך כדי אחר מדרש לבית זה מדרש מבית, אחר הכנסת לבית זה הכנסת מבית מקפץ הוא ברוך

 [:ר"מ]
 הקדוש כך, לגדר ומגדר, לסוכה מסוכה, לאילן מאילן, לבקעה מבקעה, להר מהר מדלג זה צבי מה, כצבי - לצבי

 [:שם( ]לעתידקז ומסיני לסיני ומים לים ממצרים קפץ הוא ברוך
 וחוזר נראה, ונכסה וחוזר נראה הראשון גואל כך, ונכסה וחוזר נראה, ונכסה וחוזר נראה זה צבי מה, כצבי - לצבי

 [:שם( ]האחרוןקח גואל וכן, ונכסה
 [:שם( ]דאיילתאקט לאורזליהון, אומר חנינא ר"ב יוסי רבי - האילים לעפר
 של מערבי כותל אחר - כתלנו אחר[ שם( ]קי'ה ירד השלישי ביום כי שנאמר כמו, סיני של כתלנו אחר - כתלנו אחר

 [:שם( ]לעולםקיא חרב שאינו הוא ברוך הקדוש לו שנשבע לפי, כן ולמה, המקדש בית
 [:שם( ]קיב'וגו ההר ראש אל סיני הר על' ה וירד שנאמר כמו - החלנות מן משגיח
 [:שם( ]אמהותקיג זכות זו החרכים מן מציץ. אבות זכות זו החלונות מן משגיח - 'וגו החלנות מן משגיח
 דבר(. יךקידקאל' ה אנכי - לי ואמר דודי ענה ומהו, הדברים כל את יםקאל וידבר שנאמר כמו - החרכים מן מציץ

 [:שם( ]חדשיםקטו ראש לכם הזה החודש לי אמר אחר

 

 א פרק השירים שיר
ָךֵ֙ ( טז) נְׁ ה ה  ִ֤ יֵ֙  יָּׁפ  ף דֹוד  ים ַא֣ נּו נָּׁע ִּ֔ ִ֖ ש  ה ַאף־ַערְׁ ֹֽ נָּׁ  :ַרֲענָּׁ

 

   י"רש
 :היפה הוא אתה שלך אלא שלי היופי לא - נעים אף דודי יפה הנך( טז)

 :וירונו העם כל וירא( ט ויקרא) האש ירידת של קילוס וזהו בתוכי שכינתך והשרית פשעי על שעברת - נעים אף
 שם) שנאמר פה אליך נקבצים כולם שהם ובבנותינו בבנינו ערשנו רעננה הנה נעימותיך י"ע - רעננה ערשנו אף

 שנאמר מטה קרוי המקדש וכן שלשלמה מטתו הנה שנאמר מטה קרוי המשכן וגומר העדה ותקהל( ח /ויקרא/

 :ישראל של ורביין פריין שהם על' ה בבית אשר המטות בחדר( כב ב= הימים דברי= ה"ד) ביואש
   ם"מלבי

 שהיופי יפה הנך לנפש שחוץ האלהות מצד( א, האלה פנים משני אתה גם דודי יפה הנך( הנפש משיבה) הנך( טז)

 כלל על היופי תתפשט הזה המקור שמן היופי מקור אתה כי וראשונה בעצם בך נמצא המציאות בסדר הנמצא

 אחר, שלם היותר והערך והערבות הנעימות הנפשות בו ירגישו נעים אף בנפש אשר ותקהאל מצד( ב. המציאות

 הצפון ותקוהאל. לנפש חוץ אשר ותקהאל הקצוות שני מצד ביניהם אשר היחס האלה הקדושים החושקים שבארו

 השופע הקודש הרוח בנפש אשר ותקהאל עם לנפש שחוץ ותקהאל יחד לזווגם העת הגיע כי תאמר עתה בנפש

: פיהו מנשיקות ישקני בקשה ז"שע הכל עם המזדווג כחלק הקטן בעולם השופע הקודש הרוח עם הגדול העולם על

 רוחא והתדבקות הלז החבור אל שניהם הוכנו כבר כי ורטוב רענן הלז הקדוש והחבור הזוג יהיה ששם ערשנו ואף

 רוחו לשפוך שמוכן מצד יםקהאל והן אותו ובקשה בדרשה םקיהאל לקראת התעוררה מצד הנפש הן ברוחא

 :בחסדו עליה ואהבתו
   ם"מלבי

 ואחר יחד שנתחבר העת הגיע והנה, שלמותך מצד נעים גם, תוארך מצד דודי יפה הנך הרעיה משיבה, הנך( טז)

 הנה, לחים וענפים עצים של ערש על ביערים נלין רק, ובהיכל בבית ולא וכסף זהב מטת על עוד נשכב לא כי

 :דודים עת והגיע ורטוב רענן הערש, ורעננים לחים מענפים הוא רעננה, דודים משכב נשכב שבו הזה ערשנו
   תמימה תורה

 לפי, ולמה, הוא נעים עלי מביא שאתה" אף, "ע"רבש, לו אמרה אלא(, כפולקצד בלשון קלסתו למה - נעים אף( טז)

 [:שם( ]למוטבקצה ומביאני מחזירני שאתה
 [:שם( ]המטותקצו בחדר מניקתו ואת( ב"י ב"מ) נ"כמש, ק"ביהמ זה - רעננה ערשנו
 למדינה שנכנס כיון, באבריו ונדחק מצטער והיה, קצרה מטה לו והביאו למדבר שיצא למלך משל - רעננה ערשנו

 שני בין מתמצעת השכינה היתה ק"ביהמ שנבנה עד כך, אבריו ומותח עצמו פושט התחיל, ארוכה מטה לו הביאו

 [:שם( ]הבדיםקצז ויאריכו'( ח ב"מ) כתיב - ק"ביהמ משנבנה, הארון בדי
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 ממקום מתלטלת השכינה היתה ק"ביהמ שנבנה עד כך, רוח לנחת אלא עשויה אינה זו מטה מה - רעננה ערשנו

 עדי מנוחתי זאת'( ה ב"קל תהלים) ביה כתיב ק"ביהמ משנבנה, ובמשכן באוהל מתהלך ואהיה נ"כמש, למקום

 [:שם( ]עדקצח
 ממקום מטולטלין היו ק"ביהמ שנבנה עד ישראל כך, רוח לנחת אלא עשויה אינה זו מטה מה - רעננה ערשנו

 [:שם( ]לבטחקצט וישראל יהודה וישב'( ה א"מ) כתיב ומשנבנה, ויחנו ויסעו, למקום
, ישראל את ספרו לכו( א"כ' א ה"ד) כתיב ק"ביהמ שנבנה עד כך, ר"לפו אלא אינה זו מטה מה - רעננה ערשנו

 [:שם( ]היםר כחול וישראל יהודה'( ד א"מ) כתיב ומשנבנה
, רבוא ארבע כאחד הקהל כל'( ב עזרא) כתיב ק"ביהמ שנבנה עד כך, ר"לפו אלא אינה זו מטה מה - רעננה ערשנו

( מצריםרא כיוצאי כפלים מוציאות והיו היו עיירות רבוא' ס אנטיפרס ועד מגבת, יוחנן' ר דאמר, ורבו פרו ומשנבנה

 [:ר"מ]


