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Shir HaShirim 5-6 

 שיר השירים פרק ה
יִתי ֵייִנ   ִתִ֥ י שָּ ְלִתי ַיְעִר֙י ִעם־ִדְבִשִ֔ ַכִ֤ י אָּ ִמִ֔ יִתי מֹוִר֙י ִעם־ְבשָּ ִרִ֤ ֒ה אָּ י ַכלָּ אִתי ְלַגִנ֘י ֲאֹחִתָּ֣ ָּ֣ ּו )א( בָּ ּו ְוִשְכר  ים ְשתִ֥ ּו ֵרִעִ֔ י ִאְכלָּ֣ ִבִ֑ י ִעם־ֲחלָּ

ים: ס  דֹוִדִֽ
י ְיֵשנָּ ה  √ ל ְקוֻּצ)ב( ֲאִנִ֥ א־טִָּ֔ רֹאִש֙י ִנְמלָּ י שֶׁ ִתִ֔ י ַתמָּ ִתָּ֣ י ַרְעיִָּת֙י יֹונָּ י ֲאֹחִתִ֤ ק ִפְתִחי־ִלִ֞ י דֹוֵפֵ֗ ֹול׀ דֹוִדָּ֣ ר קָּ֣ י ֵעִ֑ ה:ְוִלִבָּ֣ ְילָּ ִֽ יֵסי לָּ י ְרִסִ֥  ֹוַת 

ִ֥כָּה ֲאַטנְ  י ֵאיכָּ ת־ַרְגַל  ְצִתי אֶׁ ַחִ֥ נָּה רָּ ִ֑ שֶׁ ְלבָּ י ֵאיכָּ כָּה אֶׁ ְנִתִ֔ ת־ֻכתָּ ְטִת֙י אֶׁ ַש֙ ם:)ג( פָּ  ֵפִֽ
יו: ִֽ לָּ ּו עָּ מִ֥ י הָּ ר ּוֵמַע  ח יָּדֹ֙ו ִמן־ַהֹחִ֔ ַלִ֤ י שָּ  )ד( דֹוִדֵ֗

ּול: ֹות ַהַמְנעִֽ ל ַכפִ֥ ר ַע  ֹור ֹעֵבִ֔ ְצְבֹעַת֙י מָּ֣ ֹור ְואֶׁ ְטפּו־מֵ֗ ִֽ י נָּ י ְויַָּדָּ֣ ַח ְלדֹוִדִ֑ י ִלְפֹתָּ֣ י ֲאִנ  ְמִתִֽ  )ה( ַקִ֥
ר נַ  ִ֑ בָּ ק עָּ ַמָּ֣ י חָּ י ְודֹוִד  י ֲאִנ֙י ְלדֹוִדִ֔ ְחִתִֽ ַתִ֤ ִני:)ו( פָּ ִֽ נָּ א עָּ ִֹ֥ יו ְול אִת  יהּו ְקרָּ אִתִ֔ א ְמצָּ ָֹּ֣ יהּ֙ו ְול ֹו ִבַקְשִת֙ ה ְבַדְברִ֔ ָּ֣ ְִֽצאָּ  ְפִש֙י יָּ

ֹו י ַהֹחמִֽ י ֹשְמֵר  ַלִ֔ עָּ ת־ְרִדיִד֙י ֵמִֽ ּו אֶׁ ּוִני נְָּשאִ֤ עִ֑ ּוִני ְפצָּ יר ִהכָּ֣ ִע  ים בָּ ים ַהֹסְבִבִ֥ ִני ַהֹשְמִרִ֛ ֻאֻ֧  ת:)ז( ְמצָּ
ֶכֶ֖ם )ח(  ִתי ֶאתְׁ עְׁ ַּ֥ ב  ִני:ִהשְׁ ִֽ ה אָׁ ֶ֖ ֲהבָׁ ת א  ַּ֥ ֹו ֶשחֹול  ידּו לִ֔ ִג֣ ה־ת  י מ  אּוּ֙ ֶאת־ּדֹוִדִ֔ צְׁ ם־ִתמְׁ ִָ֑ם ִאִֽ  ִ לָׁ רּושָׁ ֣נֹות יְׁ  בְׁ

נּו: ִֽ כָּ כָּה ִהְשַבְעתָּ ֹוד שֶׁ ְך ִמדִ֔ ים ַמה־דֹוֵדָּ֣ ִשִ֑ ה ַבנָּ פָּ  ֹוד ַהיָּ ְך ִמדִ֔  )ט( ַמה־דֹוֵדָּ֣
ה: ִֽ בָּ ּול ֵמְרבָּ ג  ֹום דָּ דִ֔ י ַצ֙ח ְואָּ  )י( דֹוִדִ֥

ב: √ ֹות כָּעֹוֵרִֽ ים ְשֹחר  י֙ו ַתְלַתִלִ֔ ז ְקוֻּצֹותָּ ִ֑ ם פָּ ָּ֣תֶׁ ֹו כֶׁ  אנעים זמירות                                                                                           )יא( רֹאש 

ב ֹיְש  לִָּ֔ חָּ ִֽ ֲחצֹו֙ת בֶׁ ִים ֹרִֽ ִ֑ יֵקי מָּ ים ַעל־ֲאִפָּ֣ יו ְכיֹוִנ  את:)יב( ֵעינָָּ֕ ֹות ַעל־ִמֵלִֽ  ב 
ר: ֹור ֹעֵבִֽ ֹות מִ֥ ים ֹנְטפ  ֹוַשִנִ֔ י֙ו שִֽ ים ִשְפתֹותָּ ִחִ֑ ְרקָּ ֹות מֶׁ ם ִמְגְדל  שֶׁ יָּ֙ו ַכֲערּוַגָּ֣ת ַהֹבִ֔  )יג( ְלחָּ

ים: ת ַסִפיִרִֽ פֶׁ ן ְמֻעלֶׁ  ת ֵשִ֔ שֶׁ ָּ֣ י֙ו עֶׁ יש ֵמעָּ ים ַבַתְרִשִ֑ ִא  ב ְמֻמלָּ הִָּ֔ י זָּ י֙ו ְגִליֵלָּ֣  )יד( יָּדָּ
ים:)טו( שֹוקָּ  ִזִֽ ֲארָּ ּור כָּ ח  ֹון בָּ נִ֔ הּ֙ו ַכְלבָּ ז ַמְרֵא֙ ִ֑ ים ַעל־ַאְדֵני־פָּ ִד  ש ְמיֻסָּ ּוֵדי ֵשִ֔  י֙ו ַעמָּ֣

ִָֽם: ִִֽ לָּ ֹות ְירּושָּ י ְבנ  ָּ֣ה ֵרִעִ֔ ִ֤ה דֹוִד֙י ְוזֶׁ ים זֶׁ ֹו ַמֲחַמִדִ֑ ים ְוֻכל  ְמַתִקִ֔  )טז( ִחכֹ֙ו ַמִֽ
 

 שיר השירים פרק ו
ְך  ְך דֹוֵדִ֔ ַלָּ֣ נָּה הָּ ְך:)א( אָָּ֚ ִֽ נּו ִעמָּ ְך ּוְנַבְקשֶׁ  ָּ֣ה דֹוֵדִ֔ נָּ נָּה פָּ ים אָָּ֚ ה ַבנִָּשִ֑ פָּ   ַהיָּ

ים: ֹוַשִנִֽ ט שִֽ ים ְוִלְלֹק  ם ִלְרעֹו֙ת ַבַגִנִ֔ שֶׁ ֹות ַהֹבִ֑ ֹו ַלֲערּוג  ד ְלַגנִ֔  )ב( דֹוִד֙י יַָּרָּ֣
ים: ס √ ה ַבשֹוַשִנִֽ ֹרעֶׁ  י הָּ י ִלִ֔ י ְלדֹוִד֙י ְודֹוִדָּ֣  )ג( ֲאִנִ֤

ה ֹות: )ד( יָּפָָּ֨ לִֽ ה ַכִנְדגָּ ִָֽם ֲאיֻמָּ  ִִ֑ לָּ ה נָּאוָּ ה ִכירּושָּ ְת ַרְעיִָּת֙י ְכִתְרצִָּ֔  ַאִ֤
ד: ִֽ ּו ִמן־ַהִגְלעָּ ְלש  גָּ ים שֶׁ ִעִזִ֔ ִֽ ר הָּ דֶׁ ִני ַשְעֵרְ֙ך ְכֵעָּ֣ ם ִהְרִהיֻבִ֑ ֵה  ִ֥ י שֶׁ ְגִדִ֔ ִיְ֙ך ִמנֶׁ ִבי ֵעיַנ֙ ֵסִ֤  )ה( הָּ

ל   עָּ ים שֶׁ ְרֵחִלִ֔ ִֽ ר הָּ דֶׁ ִיְ֙ך ְכֵעָּ֣ ם:)ו( ִשַנ֙ ִֽ הֶׁ ין בָּ ה ֵאִ֥ ֹות ְוַשֻכלָּ  ֙ם ַמְתִאימִ֔ ֻכלָּ ה שֶׁ ִ֑ ַרְחצָּ  ּו ִמן־הָּ
ְך: ֵתִֽ ַעד ְלַצמָּ ְך ִמַב  ֵתִ֔ ִרמֹו֙ן ַרקָּ ַלח הָּ ִ֤  )ז( ְכפֶׁ

ר: ִֽ ין ִמְספָּ ֹות ֵאִ֥ מ  ים ַוֲעלָּ יַלְגִשִ֑ ים ִפִֽ ֹות ּוְשֹמִנ  כִ֔ ֙ה ְמלָּ מָּ ים ֵה֙  )ח( ִשִשִ֥
ִתִ֔  י ַתמָּ ת ִהי֙א יֹונִָּתָּ֣ ַֽיְ )ט( ַאַחִ֥ ים ַוִֽ יַלְגִש  ֹות ּוִפִֽ כִ֥ ּוהָּ ְמלָּ ְַֽיַאְשרִ֔ נֹו֙ת ַוִֽ ּוהָּ בָּ אִ֤ ּה רָּ ִ֑ ֹוַלְדתָּ יא ְליִֽ ה ִה  ִ֥ רָּ ּה בָּ ת ִהי֙א ְלִאמִָּ֔ : סי ַאַחִ֥ ּוהָּ  ַהְללִֽ

ֹות: ס לִֽ ה ַכִנְדגָּ ה ֲאיֻמָּ  ַחמִָּ֔ ֙ה ַכִֽ רָּ ה בָּ נֵָּ֗ ה ַכְלבָּ ָּ֣ ַחר יָּפָּ ִ֑ ה ְכמֹו־שָּ פָּ  את ַהִנְשקָּ ִֹ֥  )י( ִמי־ז
ים:)יא ִרֹמִנִֽ ן ֵהֵנ צּו הָּ פֶׁ ה ַהגִֶׁ֔ ָּ֣ ְרחָּ ִֽ ִַ֑חל ִלְראֹו֙ת ֲהפָּ י ַהנָּ ֹות ְבִאֵבָּ֣ ְדִתי ִלְרא  ל־ִגַנִ֤ת ֱאגֹו֙ז יַָּרִ֔  ( אֶׁ

יב: ִדִֽ ֹות ַעִמי־נָּ ְתִני ַמְרְכב  ַמִ֔ י שָּ ְעִתי ַנְפִשָּ֣ א יַָּדִ֔ ָֹּ֣  )יב( ל

 

י דֹוֵפֵ֗      ֹול׀ דֹוִדָּ֣ ר קָּ֣ י ֵעִ֑ י ְיֵשנָּ ה ְוִלִבָּ֣ ה:)ב( ֲאִנִ֥ ְילָּ ִֽ יֵסי לָּ י ְרִסִ֥ ל ְקוֻּצֹוַת  א־טִָּ֔ רֹאִש֙י ִנְמלָּ י שֶׁ ִתִ֔ י ַתמָּ ִתָּ֣ י ַרְעיִָּת֙י יֹונָּ י ֲאֹחִתִ֤  ק ִפְתִחי־ִלִ֞
ם: ִ֥כָּה ֲאַטְנֵפִֽ י ֵאיכָּ ת־ַרְגַל  ְצִתי אֶׁ ַחִ֥ נָּה רָּ ִ֑ שֶׁ ְלבָּ י ֵאיכָּ כָּה אֶׁ ְנִתִ֔ ת־ֻכתָּ ְטִת֙י אֶׁ ַש֙  )ג( פָּ

ח יָּדֹ֙ו  ַלִ֤ י שָּ יו:)ד( דֹוִדֵ֗ ִֽ לָּ ּו עָּ מִ֥ י הָּ ר ּוֵמַע   ִמן־ַהֹחִ֔
ּול: ֹות ַהַמְנעִֽ ל ַכפִ֥ ר ַע  ֹור ֹעֵבִ֔ ְצְבֹעַת֙י מָּ֣ ֹור ְואֶׁ ְטפּו־מֵ֗ ִֽ י נָּ י ְויַָּדָּ֣ ַח ְלדֹוִדִ֑ י ִלְפֹתָּ֣ י ֲאִנ  ְמִתִֽ  )ה( ַקִ֥

ֹו ִבקַ  ה ְבַדְברִ֔ ָּ֣ ְִֽצאָּ ר ַנְפִש֙י יָּ ִ֑ בָּ ק עָּ ַמָּ֣ י חָּ י ְודֹוִד  י ֲאִנ֙י ְלדֹוִדִ֔ ְחִתִֽ ַתִ֤ ִני:)ו( פָּ ִֽ נָּ א עָּ ִֹ֥ יו ְול אִת  יהּו ְקרָּ אִתִ֔ א ְמצָּ ָֹּ֣ יהּ֙ו ְול  ְשִת֙
 

 רש"י שיר השירים פרק ה פסוק ב
 כשהייתי שלוה ושקטת בבית ראשון נואשתי מעבוד הקדוש ברוך הוא כישנה ונרדמת: -)ב( אני ישנה 

 זה הקדוש ברוך הוא כך נדרש בפסיקתא: -ולבי ער 
 ור לבבי וחלקי ער לשמרני ולהטיב לי:הקדוש ברוך הוא שהוא צ -ולבי ער 

 משרה שכינתו על הנביאים ומזהיר על ידיהם השכם ושלוח: -קול דודי דופק 
 אל תגרמו לי שאסתלק מעליך: -פתחי לי 
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לשון אדם שבא בליל' דופק על פתח אהובתו אומר כן בשביל חיבתך באתי בלילה בעת הטל או  -שראשי נמלא טל 

נמלא טל שאני מלא רצון ונחת רוח אברהם אביך שערבו עלי מעשיו כטל הנני בא אליך הגשם והדוגמא שראשי 

 טעון ברכות ושילו' שכר מעשים טובים אם תשובי אלי:
 אף בידי הרבה קביצות מיני פורענות ליפרע מעוזבי וממנאצי, טל הוא לשון נחת: -קוצותי רסיסי לילה 

רסיסי תרגום של רביבים )דברים לב( וכרביבים עלי עשב וכרסיסי גשמי לילה שהן טורח ועייפות,  -רסיסי לילה 

מלקושא, קוצות הן דבוקי שערות הראש המדבוקים /המדובקים/ יחד שקורין כלוציי"לש ולפי שאחז המקרא בלשון 

טל ומטר אחז בלשון ראש וקוצות שדרך טל ומטר לאחז בשער ובקוצות ויש לפרש טל ורסיסי לילה שניהם לטובה 

  צות קלות הנחות להעשות כטל ושכר מצות חמורות הקשות כטורח רסיסי לילה:שכר מ

  מלבי"ם 
)ב( השיר הרביעי: הרעיה השמיימית נפש שלמה שכחה את דודה העליון ימים רבים, כמ"ש )מ"א י"א( והמלך 

ים קאחרי אלשלמה אהב נשים נכריות רבות וכו' ויטו נשיו את לבבו, ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו 

אחרים וכו', עד שפעם אחת בא הדוד העליון ודפק על פתחה ולא רצתה לפתוח לו. ודודה חמק עבר בחרי אף, וזה 

י ישראל הנראה אליו פעמים, קהוא המראה הרביעית שנאמר שם, ויתאנף ה' בשלמה כי נטה לבבו מעם ה' אל

שר צויתי עליך קרוע אקרע הממלכה מעליך וכו', ויאמר ה' לשלמה יען היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקותי א

ואז התעורר שלמה לשוב בתשובה, אבל לא זכה מאז למראות ה' ולא יכלה נפשו להתפשט מן החומר עד יום מותו 

שאז נתפרדה החבורה ויצאה מן החומר ותשב אל דודה, וגלתה אהבתה ותשוקתה אל ה' לפני בנות החומר 

 כמשי"ת ענינו בפנים:
כי נפש שלמה התרחקה ימים רבים מדודה העליון, כמ"ש ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, עד  אני, ספר

שהיתה ישנה בחיק הגויה ובתנומה על משכב הזמן וחמדותיו, ולא התעוררה כפעם בפעם לקראת הכנור התלוי 

יו מבקש הדבוק בלב, רק יה בהחלט, כי לבה נוהה אחרקלמעלה ממטתו של דוד, ובכ"ז לבה ער כי לא נפרדה מאל

עצלה תפיל תרדמה. והנה שמעה קול הדוד העליון דופק על הפתח, והוא המחזה הרביעית שנראה ה' אל שלמה 

והוכיחו בתוכחת חמה. והדוד העליון אומר פתחי לי אחותי, כי אז היו חדרי שלמה סגורים ומסוגרים והקיר בינו 

ומר הסוכך בינה ובין הקדש. והוא הקיר המבדיל בינה ובין לבינה. ר"ל שאז כבר התרכבה ונדבקה באהבת הח

הרוחני, כמ"ש )יחזקאל מ"ג( בתתם את ספם אל ספי וכו' והקיר ביני לבינם. ע"ד כי אם עונותיכם היו מבדילים 

יכם, ולכן דפק על דלתי הגויה שתכין א"ע לפתוח שעריו, ולהתפשט מן החומר. ואמר לה פתחי לי קביניכם לבין אל

י רעיתי יונתי תמתי, חשב כל המדרגות שעלתה אליהן בשלש מחזות הקדומות, במחזה הראשונה קראה אחות

בשם רעיתי )א' ט' ושם ט"ו. ב' ב(. במחזה השניה קראה בשם רעיתי )ב' י' ושם י"ג( והוסיף לה שם יונתי )שם 

נים ד' א'(. ובשם תמתי )ומום אין בך י"ד(. ובמחזה השלישית קראה בשם רעיתי )ד' א' ושם ז'( ובשם יונתי )עיניך יו

ד' ז'( והוסיף לה שם אחותי כלה )ד"פ שם(. והנה שם אחותי הוא השם שהי' לה טרם רדתה בגויה, שהיתה שוה 

עמו וחלק מעצמותו, וע"ז פתח בשם זה עתה, ושם רעיתי נקראת מצד הנפש הדברית המשכלת, ושם יונתי מצד 

ם בן זוגה, ושם תמתי מצד הנפש הצומחת, שמצדו מצד גידול הגוף ואבריו הנפש החיונית, כיונה שחיותה שלם ע

יצויר החסרון והמום, והם המדרגות שקנתה זא"ז, שתחלה הזדככה להשלים נפשה המשכלת, ואח"כ גם המדרגה 

הנמוכה ממנה שהיא החיונית, ואח"כ גם המדרגה השפלה שהיא הצומחת, יאמר עתה פתחי לי מצד מעלותיך 

ת ע"י מעשיך הטובים הקודמים כמ"ש בנבואתו יען אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וכו', שר"ל אלה שקני

שיגדל ענשך לפי גודל המעלה שהיית בה עד עתה. שראשי, מצייר כי ראשו נתמלא טל, שהוא מליצה על השפע 

כטל אמרתי( אבל קוצותי  הנבואיית שישפיע עליו עתה, שהוא ציור טל אורות הרוחני )ע"ד אהיה כטל לישראל תזל

מלאים רסיסי לילה, פי' כי הראש הוא המליצה על המחשבה העליונה הנעלמת, והקוצות הם מליצה על התבקעות 

התעלומה לחוץ, כמו שהשערות הם מותרי המוח משכן המחשבה שמתעבים ונתגלים לחוץ, ור"ל מחשבתי 

ע"י הדבור מלא רסיסי לילה, שהוא משל אל  העליונה מלאה טל השפעת הנבואה, אבל התגלות הנבואה הזאת

הדין והעונש תולדות הלילה והחשכה, מחשך המעשים והעונש אשר הכה את הבית רסיסים, שהוא משל אל 

 התחלקות מלכות בית דוד:
  מלבי"ם 

)ב( השיר הרביעי: נמשך עד אנה הלך דודך. מספר כי הרעיה שכחה את דודה ימים רבים. עד שפעם אחת בא 

ודפק על פתחה. ולא רצתה לפתוח לו, ואח"כ יצאה לפתוח לו ודודה חמק עבר. ולא מצאה אותו עוד. ושומרי  בלילה

 העיר הכוה. ואז נתפרסם הדבר וגלתה אהבתה לדודה לפני בנות ירושלים. וספרה להן מעלותיו ותאריו:
ר קצת בארוסה הרועה, והנה אני ישנה. כי ישנה על מטתה ולא ננערה אל דודה כמקדם. ובכ"ז לבה היה ער זוכ

 שמעה קול הדוד דופק על הפתח, ואו' פתחי לי אחותי וכו' כי הטל מלא את ראשו:
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  תורה תמימה 
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע, אני ישנה מן המצות ולבי ער לגמילות  -)ב( אני ישנה ולבי ער 

ישנה מן הקרבנות ולבי ער לק"ש ולתפלה, אני ישנה מביהמ"ק  חסדים, אני ישנה מן הצדקות ולבי ער לעשותן, אני

ולבי ער לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, אני ישנה מן הקץ ולבי ער מן הגאולה, אני ישנה מן הגאולה ולבו של קב"ה 

 ים לעולםו( ]שם[:קער לגאלני, והיכן מצינו שהקב"ה נקרא לבן של ישראל דכתיב )תהלים ע"ג( צור לבבי וחלקי אל
 ע"י משה, בשעה שאמר כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצריםז( ]מ"ר[: -קול דודי דופק 

ר' יוסי אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני  -פתחי לי 

 פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בוח( ]שם[:
במצריםט( בשתי מצות, בדם הפסח ובדם המילה, הדא הוא דכתיב )יחזקאל ט"ז( ואעבור שנתאחו לי  -אחותי 

 זה דם המילהי( ]שם[: -עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי, זה דם הפסח, ואומר לך בדמיך חיי 
 שריעו אותי בים ואמרו זה אלי ואנוהו, ה' ימלוך לעולם ועדיא( ]שם[: -רעיתי 
במרה, ששם נצטוו ונצטיינו בכל המצות וצדקות ומעשים טובים כיונה זו שמצויינת, כמש"נ שם שם לו  -תי יונ -יונתי 

 חק ומשפטיב( ]שם[:
 שנתממו עמי בסיני ואמרו לי כל אשר דבר ה' נעשה ונשמעיג( ]שם[: -תמותי  -תמתי 
דולה ממנייד(, ור' לוי אמר, מה תאומתי, כביכול לא אני גדולה ממנה ולא היא ג -ר' ינאי אמר, תמתי  -תמתי 

 התאומים הללו אם חושש אחד מהם בראשו חבירו מרגיש, כך כביכול אמר הקדוש ברוך הוא עמו אני בצרה ]שם[:
על שם שנאמר )תהלים ס"ח( ארץ רעשה אף שמים נטפו, קווצתי רסיסי  -שראשי נמלא טל  -שראשי נמלא וגו' 

 נטפו מיםטו(, ]שם[: לילה על שם שנאמר )שופטים ה'( גם עבים

 

 שיר השירים פרק ה
ב: ֹות כָּעֹוֵרִֽ ים ְשֹחר  י֙ו ַתְלַתִלִ֔ ז ְקוֻּצֹותָּ ִ֑ ם פָּ ָּ֣תֶׁ ֹו כֶׁ  )יא( רֹאש 

את: ֹות ַעל־ִמֵלִֽ ב ֹיְשב  לִָּ֔ חָּ ִֽ ֲחצֹו֙ת בֶׁ ִים ֹרִֽ ִ֑ יֵקי מָּ ים ַעל־ֲאִפָּ֣ יו ְכיֹוִנ   )יב( ֵעינָָּ֕
ם ִמְגְד  שֶׁ יָּ֙ו ַכֲערּוַגָּ֣ת ַהֹבִ֔ ר:)יג( ְלחָּ ֹור ֹעֵבִֽ ֹות מִ֥ ים ֹנְטפ  ֹוַשִנִ֔ י֙ו שִֽ ים ִשְפתֹותָּ ִחִ֑ ְרקָּ ֹות מֶׁ  ל 

ים: ת ַסִפיִרִֽ פֶׁ ן ְמֻעלֶׁ  ת ֵשִ֔ שֶׁ ָּ֣ י֙ו עֶׁ יש ֵמעָּ ים ַבַתְרִשִ֑ ִא  ב ְמֻמלָּ הִָּ֔ י זָּ י֙ו ְגִליֵלָּ֣  )יד( יָּדָּ
הּ֙ו כַ  ז ַמְרֵא֙ ִ֑ ים ַעל־ַאְדֵני־פָּ ִד  ש ְמיֻסָּ ּוֵדי ֵשִ֔ י֙ו ַעמָּ֣ ים:)טו( שֹוקָּ ִזִֽ ֲארָּ ּור כָּ ח  ֹון בָּ נִ֔  ְלבָּ

ִָֽם: ִִֽ לָּ ֹות ְירּושָּ י ְבנ  ָּ֣ה ֵרִעִ֔ ִ֤ה דֹוִד֙י ְוזֶׁ ים זֶׁ ֹו ַמֲחַמִדִ֑ ים ְוֻכל  ְמַתִקִ֔  )טז( ִחכֹ֙ו ַמִֽ

 

 רש"י שיר השירים פרק ה פסוק יא
)איכה ד( ישנא מבהיק ככתם פז, כתם הוא לשון סגולת מלכים שאוצרך /שאוצרין/ בבית גנזיהם וכן  -)יא( ראשו 

 הכתם הטוב וכן )איוב לא( אמרתי לכתם מבטחי וכן )משלי כה( וחלי כתם:
 לשון תלויים פנדלוי"יש בלע"ז: -קוצתיו תלתלים 
  כל אלה נוי לבחור: -שחרות כעורב 

  מלבי"ם 
ו טרם )יא( ראשו עתה תתחיל לתארו בפרטות. ראשו ר"ל מהות מחשבתו הנעלמת והרצון העליון כמו שהוא במקור

התגלה, הוא דבר נעלם, סתימא דכל סתימין לא יושג ממנו מאומה, ותארה זה ככתם פז, הכתם הוא עשת מקשה, 

שזה מורה שפנימיותו סתום וחתום וידומה כי אין בפנימיותיו דבר, וכלל העשת הוא פז, שהוא הדבר היותר יקר 

ותיו השערות הם מותרי המוח, שפנימית בעולם השפל, ר"ל דבר יקר מאד הסתום ונעלם בתכלית העלמה. קוצ

המוח בוקע ויוצא ומתגלה ע"י השערות שהוא ציור אל אורות המחשביות הנעלמות וצפונות הבוקעות ויוצאות לחוץ 

דרך נקבי משכיות השערות, שזה מורה ראשית התגלות מחשבתו הנעלמה, הם תלתלים תלי תלים, כי בהם 

שחורות כעורב, צבע השחור הוא הבולע את האור בתוכו, וזה משל על רוב תלוים עולמות שאין להם סוף, אבל הם 

התעלמותם שאורן גנוז בהם וצפון בתוכם בלתי מתגלה מהם מאומה, ודומים כעורב ותערובות שאין ניכר לנו מהם 

 שום הבדלה ורושם כלל:
  תורה תמימה 

אלו ד"ת, שנאמר  -שית דרכומא( כתם פז ראשו זו התורה, שנאמר )משלי ח'( ה' קנני רא -)יא( ראשו כתם פז 

תלי תלין  -אפילו דברים שאתה רואה אותן שהן קוצים בתורה  -הנחמדים מזהב ומפז רב, קווצותיו תלתלים 

 הםמב( ]שם[:
 קווצותיו תלתלים זה השרטוט, שחורות כעורב אלו האותיותמג( ]שם[: -קווצותיו תלתלים וגו' 
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רי תורה במי שמשכים ומעריב עליהן לביהמ"דמד(, רבה אמר, במי שמשחיר במי אתה מוצא דב -שחורות כעורב 

 פניו עליהם כעורב, רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורבמה( ]עירובין כ"ב א'[:
ה וכתוב אחד אומר )דניאל ז'( לבושיה כתלג חיור ושער רישיה כעמר נקי, הא כיצד, כאן בישיב -שחורות כעורב 

 כאן במלחמה, דאמר מר, אין לך נאה בישיבה אלא זקן ואין לך נאה במלחמה אלא בחורמו( ]חגיגה י"ד א'[:
אלו תלמידי חכמים שנראין כעורין ושחורין בעוה"ז, אבל לעתיד לבא מראיהן כלפידים כברקים  -שחורות כעורב 

 ירוצצומז( ]מ"ר[:
ות ושחורות לאומרן ברבים ואומר הקדוש ברוך הוא עריבות אלו פרשיות של תורה שנראין כעור -שחורות כעורב 

 הן עלי, כמש"נ וערבה לה' מנחת יהודהמח( ]שם[:

 

 שיר השירים פרק ו
ים: ה ַבשֹוַשִנִֽ ֹרעֶׁ  י הָּ י ִלִ֔ י ְלדֹוִד֙י ְודֹוִדָּ֣  )ג( ֲאִנִ֤

 

 רש"י שיר השירים פרק ו פסוק ג
 מלבי"ם שיר השירים מליצה פרק ו פסוק ג :הרועה את צאנו במרעה נוח וטוב -)ג( הרועה בשושנים 

)ג( אני. עתה מתחברת עם דודה העליון )שזה מיתת נשיקה( ואמרה אני לדודי, כי היא אשר מתחלת עתה בדבוק 

 ים, והרועה העליון מביא לה שושנים צמחי צדקתה ומעשיה הטובים לריח ניחוח:קבזה ברוב תשוקתה אל האל
  מלבי"ם 

 לדודי ודודי הרועה לי במה שהביא לי שושנים למנחה:)ג( והיא אומרת אני 
  תורה תמימה 

 הובא לעיל פרשה ב' פסוק ט"ז בלשון דודי לי ואני לו: -)ג( אני לדודי וגו' 


