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שִׁיר הַשִּׁירִים, אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה 1
lishlomó     asher       hashirim      Shir

יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ, כִּי-טוֹבִים דֹּדֶיךָ מִיָּיִן
miyayin  dodeja      tobim  ki      pihu    mineshikot    Yishakeni

לְרֵיחַ שְׁמָנֶיךָ טוֹבִים, שֶׁמֶן תּוּרַק שְׁמֶךָ; עַל-כֵּן, עֲלָמוֹת אֲהֵבוּךָ
ahebuja    'alamot        'al-ken   shmeja     turak  shemen     tobim     shmaneja   Leréaj

 מָשְׁכֵנִי, אַחֲרֶיךָ נָּרוּצָה; הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו, נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ
baj    venismejá    naguila     jadarav   hamélej    hebiani      narutsa      ajareja     Moshjeni

נַזְכִּירָה דֹדֶיךָ מִיַּיִן, מֵישָׁרִים אֲהֵבוּךָ
ahebuja    meisharim   miyayin dodeja      nazkira

שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם; כְּאָהֳלֵי קֵדָר, כִּירִיעוֹת שְׁלֹמֹה
Shlomó        kiri'ot       kedar    keaholéi   Yerushaláyim   bnot    venavá     aní        Shjorá

אַל-תִּרְאוּנִי שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחֹרֶת, שֶׁשְּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ; בְּנֵי אִמִּי נִחֲרוּ-בִי
 nijaru-bi     imí   benéi  hashámesh    sheshzafatni     shjarjóret      sheaní            Al-tireuni

שָׂמֻנִי נֹטֵרָה אֶת-הַכְּרָמִים--כַּרְמִי שֶׁלִּי, לֹא נָטָרְתִּי
natarti    lo      shelí      karmí       et-hakramim     noterá   samuni

הַגִּידָה לִּי, שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, אֵיכָה תִרְעֶה, אֵיכָה תַּרְבִּיץ בַּצָּהֳרָיִם; שַׁלָּמָה 
shalamá   batsahoráyim    tarbíts        ejá          tir'é         ejá       nafshí    sheahabá      li   Haguida

אֶהְיֶה כְּעֹטְיָה, עַל עֶדְרֵי חֲבֵרֶיךָ
jabereja     'edréi    'al        ke’otyá      ehyé

 אִם-לֹא תֵדְעִי לָךְ, הַיָּפָה בַּנָּשִׁים; צְאִי-לָךְ בְּעִקְבֵי הַצֹּאן, וּרְעִי 
ureí     hatsón     be’ikbé       tsi-laj       banashim   hayafá     laj     tede’í          Im-lo

אֶת-גְּדִיֹּתַיִךְ, עַל, מִשְׁכְּנוֹת הָרֹעִים
haro’im     mishkenot     'al            et-gdiyotáij

 לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה, דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי
ra’yatí      dimitij         far’ó      berijbéi      Lesusatí

נָאווּ לְחָיַיִךְ בַּתֹּרִים, צַוָּארֵךְ בַּחֲרוּזִים
bajaruzim     tsavarej      batorim   lejayáyij   Navú

תּוֹרֵי זָהָב נַעֲשֶׂה-לָּךְ, עִם נְקֻדּוֹת הַכָּסֶף
hakásef   nekudot   ‘im        na’ase-laj    zahab     Toréi

עַד-שֶׁהַמֶּלֶךְ, בִּמְסִבּוֹ, נִרְדִּי, נָתַן רֵיחוֹ
rejó    natán    nirdí       bimsibó     ‘Ad-shehamélej

צְרוֹר הַמֹּר דּוֹדִי לִי, בֵּין שָׁדַי יָלִין
yalín  shaday  ben      li    dodí   hamor  Tseror

 אֶשְׁכֹּל הַכֹּפֶר דּוֹדִי לִי, בְּכַרְמֵי עֵין גֶּדִי
 guedi  ‘En    bejarméi      li    dodí   hakófer     Eshkol

הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי, הִנָּךְ יָפָה עֵינַיִךְ יוֹנִים
yonim    ‘enáyij   yafá   hináj       ra’yatí   yafá   Hinaj

 הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים, אַף-עַרְשֵׂנוּ רַעֲנָנָה



ra’ananá        af-‘arsenu      na’im     af     dodí  yafé  Hinejá

קֹרוֹת בָּתֵּינוּ אֲרָזִים, רַהִיטֵנוּ בְּרוֹתִים
brotim     rahitenu       arazim     batenu     Korot

אֲנִי חֲבַצֶּלֶת הַשָּׁרוֹן, שׁוֹשַׁנַּת הָעֲמָקִים 2
ha’amakím   shoshanat    hasharón   jabatsélet    Aní

 כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים, כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת
habanot    ben    ra’ayatí   ken     hajojim      ben  Keshoshaná

כְּתַפּוּחַ בַּעֲצֵי הַיַּעַר, כֵּן דּוֹדִי בֵּין הַבָּנִים; בְּצִלּוֹ חִמַּדְתִּי וְיָשַׁבְתִּי
veyashabti    jimadti    betsiló    habanim    ben   dodí   ken   hayá’ar  ba’atséi   Ketapúaj

וּפִרְיוֹ מָתוֹק לְחִכִּי
 lejikí    matok     ufiryó 

הֱבִיאַנִי אֶל-בֵּית הַיָּיִן, וְדִגְלוֹ עָלַי אַהֲבָה
ahabá    ‘aláy   vedigló   hayayin   el-bet          Hebiani

סַמְּכוּנִי, בָּאֲשִׁישׁוֹת--רַפְּדוּנִי, בַּתַּפּוּחִים:  כִּי-חוֹלַת אַהֲבָה, אָנִי
 ani      ahabá        ki-jolat           batapujim         rapduni       baashishot      Samejuni 

שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי, וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי
 tejabekeni    viminó       leroshí      tájat         Smoló

 הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם, בִּצְבָאוֹת, אוֹ, בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה
hasadé      beaylot       o       bitsbaot    Yerushaláyim  benot      etjem         Hishba’ti

אִם-תָּעִירוּ וְאִם-תְּעוֹרְרוּ אֶת-הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ
shetejpáts   ‘ad         ethaahabá          veím-te’orerú              im-ta’iru

קוֹל דּוֹדִי, הִנֵּה-זֶה בָּא; מְדַלֵּג, עַל-הֶהָרִים--מְקַפֵּץ, עַל-הַגְּבָעוֹת
‘al-hagba’ot     mekapéts     ‘al-heharim      medaleg     ba      hiné-ze      dodí      Kol

 דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי, אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים; הִנֵּה-זֶה עוֹמֵד, אַחַר כָּתְלֵנוּ
kotlenu     ajar     ‘omed      hine-ze       haayalim     le’ófer     o      litsbí     dodí     Domé

מַשְׁגִּיחַ מִן-הַחַלֹּנוֹת, מֵצִיץ מִן-הַחֲרַכִּים
min-hajarakim    metsíts      min-hajalonot   mashguíaj

עָנָה דוֹדִי, וְאָמַר לִי:  קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי, וּלְכִי-לָךְ
ulejí-laj      yafatí   ra’ayatí     laj    kumi        li    veamar     dodí    'Aná

 כִּי-הִנֵּה הַסְּתָו, עָבָר; הַגֶּשֶׁם, חָלַף הָלַךְ לוֹ
lo   halaj    jalaf  haguéshem   'abar      hastav       Ki-hiné

 הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ; וְקוֹל הַתּוֹר, נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ
beartsenu    nishmá      hator    vekol     higuí'a    hazamir   'et      baarets   nire-ú  Hanitsanim

 הַתְּאֵנָה חָנְטָה פַגֶּיהָ, וְהַגְּפָנִים סְמָדַר נָתְנוּ רֵיחַ; קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי 
ra'ayatí    laj    kumi     réaj   natnu  smadar vehaguefanim  fagueha  janetá       Hateená

יָפָתִי, וּלְכִי-לָךְ
ulejí-laj       yafatí 

יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע, בְּסֵתֶר הַמַּדְרֵגָה, הַרְאִינִי אֶת-מַרְאַיִךְ, הַשְׁמִיעִנִי 
 hashmi’ini         et-maráyij         harini     hamadregá     beséter    hasela’    bejagvéi   Yonatí

אֶת-קוֹלֵךְ:  כִּי-קוֹלֵךְ עָרֵב, וּמַרְאֵיךְ נָאוֶה
navé      umarej      ‘areb       ki-kolej               et-kolej 



 אֶחֱזוּ-לָנוּ, שֻׁעָלִים--שֻׁעָלִים קְטַנִּים, מְחַבְּלִים כְּרָמִים
kramim     mejabelim      ktanim     shu’alim      shu’alim      lanu    Ejezú

וּכְרָמֵינוּ סְמָדַר
smadar    ujramenu

 דּוֹדִי לִי וַאֲנִי לוֹ, הָרֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים
bashoshanim    haro’é      lo   vaaní    li     Dodí

עַד שֶׁיָּפוּחַ הַיּוֹם, וְנָסוּ הַצְּלָלִים:  סֹב דְּמֵה-לְךָ דוֹדִי לִצְבִי
litsbí     dodí    lejá deme   sob        hatslalim   venasu   hayom sheyafúaj   ‘Ad

אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים--עַל-הָרֵי בָתֶר
báter   harei   'al      haayalim      le’ófer      o

עַל-מִשְׁכָּבִי, בַּלֵּילוֹת, בִּקַּשְׁתִּי, אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי 3
nafshí   sheahabá      et       bikashti        balelot           Al-mishkabí 

בִּקַּשְׁתִּיו, וְלֹא מְצָאתִיו
metsatív    veló        bikashtiv 

אָקוּמָה נָּא וַאֲסוֹבְבָה בָעִיר, בַּשְּׁוָקִים וּבָרְחֹבוֹת--אֲבַקְשָׁה, אֵת 
et       abakshá         ubarjobot     bashvakim       ba’ir     vaasobebá     na      Akuma

שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי; בִּקַּשְׁתִּיו, וְלֹא מְצָאתִיו
metsativ    veló       bikashtiv       nafshí     sheahabá

מְצָאוּנִי, הַשֹּׁמְרִים, הַסֹּבְבִים, בָּעִיר:  אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, רְאִיתֶם
reitem       nafshí   sheahabá      et          ba'ir      hasobebim   hashomerim       Metsaúni

כִּמְעַט, שֶׁעָבַרְתִּי מֵהֶם, עַד שֶׁמָּצָאתִי, אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי; אֲחַזְתִּיו, וְלֹא 
veló        ajaztiv       nafshí   sheahabá      et       shematsati   'ad    mehem    she’abarti        Kim’eat

אַרְפֶּנּוּ--עַד-שֶׁהֲבֵיאתִיו אֶל-בֵּית אִמִּי, וְאֶל-חֶדֶר הוֹרָתִי
horatí     veel-jéder       imí       el-bet        sheehabetiv       'ad        arpenu

הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם, בִּצְבָאוֹת, אוֹ, בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה
hasadé      beaylot        o       bitsbaot     Yerushaláyim  benot    etjem          Hishba’ti

אִם-תָּעִירוּ וְאִם-תְּעוֹרְרוּ אֶת-הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ
shetejpáts    'ad       et-haahabá         veim-te’orerú              im-ta’iru 

 מִי זֹאת, עֹלָה מִן-הַמִּדְבָּר, כְּתִימְרוֹת, עָשָׁן:  מְקֻטֶּרֶת מֹר וּלְבוֹנָה
ulboná     mor    muktéret     ‘ashán       ketimerot        min-hamidbar   'olá       zot      Mi

מִכֹּל אַבְקַת רוֹכֵל
rojel     abkat      mikol

הִנֵּה, מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה--שִׁשִּׁים גִּבֹּרִים, סָבִיב לָהּ:  מִגִּבֹּרֵי, יִשְׂרָאֵל
 Yisrael     miguiboré     lah    sabib      guiborim   shishim     sheliShlomó     mitató      Hiné

 כֻּלָּם אֲחֻזֵי חֶרֶב, מְלֻמְּדֵי מִלְחָמָה; אִישׁ חַרְבּוֹ עַל-יְרֵכוֹ
yerejó    'al     jarbo      ish       miljamá    melumdéi   jéreb    ajuzei  Kulam

מִפַּחַד בַּלֵּילוֹת 
baalelot    mipájad 

 אַפִּרְיוֹן, עָשָׂה לוֹ הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה--מֵעֲצֵי, הַלְּבָנוֹן
halebanón   me'atsei      Shlomó   hamélej  lo      'asa        Apiryón

עַמּוּדָיו, עָשָׂה כֶסֶף, רְפִידָתוֹ זָהָב, מֶרְכָּבוֹ אַרְגָּמָן



argamán   merkabó   zahab    refidató      jésef      'asa      ‘Amudav 

תּוֹכוֹ רָצוּף אַהֲבָה מִבְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם
Yerushaláyim   mibnot    ahabá     ratsuf        tojó

צְאֶנָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן, בַּמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה--בָּעֲטָרָה, שֶׁעִטְּרָה-לּוֹ אִמּוֹ 
imó    lo      she’itra        ba’atará       Shlomó   bamélej   Tsiyón   benot       urena     Tseena

בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ, וּבְיוֹם, שִׂמְחַת לִבּוֹ
libó    simjat       ubyom     jatunató   beyom

הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי, הִנָּךְ יָפָה--עֵינַיִךְ יוֹנִים, מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ; שַׂעְרֵךְ כְּעֵדֶר  4
ke’eder    sa’rej      letsamatéj  miba’ad    yonim     'aenáyij     yafá    hinaj    ra'ayatí    yafá   Hinaj

הָעִזִּים, שֶׁגָּלְשׁוּ מֵהַר גִּלְעָד
Guil’ad   mehar  shegaleshú     ha’izim

שִׁנַּיִךְ כְּעֵדֶר הַקְּצוּבוֹת, שֶׁעָלוּ מִן-הָרַחְצָה
 harajtsá    min  she’alú        haktsubot     ke’éder Shináyij

שֶׁכֻּלָּם, מַתְאִימוֹת, וְשַׁכֻּלָה אֵין בָּהֶם
bahem   en   veshakulá        matimot     shekulam 

כְּחוּט הַשָּׁנִי שִׂפְתוֹתַיִךְ, וּמִדְבָּרֵךְ נָאוֶה
 navé     umidbarej        siftotáyij      hashaní    Kejut

כְּפֶלַח הָרִמּוֹן רַקָּתֵךְ, מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ 
 letsamatej   miba’ad     rakatej   harimón    kefélaj

כְּמִגְדַּל דָּוִיד צַוָּארֵךְ, בָּנוּי לְתַלְפִּיּוֹת
letalpiyot      banuy    tsavarej   David   Kemigdal

אֶלֶף הַמָּגֵן תָּלוּי עָלָיו, כֹּל שִׁלְטֵי הַגִּבֹּרִים 
huguiborim   shiltéi    kol     'alav     taluy  hamaguén  élef

שְׁנֵי שָׁדַיִךְ כִּשְׁנֵי עֳפָרִים, תְּאוֹמֵי צְבִיָּה, הָרוֹעִים, בַּשּׁוֹשַׁנִּים
bashoshanim       haro'im        tsbiyá     teoméi       'ofarim    kishnéi  shadáyij Shnei

 עַד שֶׁיָּפוּחַ הַיּוֹם, וְנָסוּ הַצְּלָלִים--אֵלֶךְ לִי אֶל-הַר הַמּוֹר
hamor      el-har     li     élej         hatslalim  venasu  hayom  sheyafúaj   'Ad

וְאֶל-גִּבְעַת הַלְּבוֹנָה 
halboná       veel-guib’at 

 כֻּלָּךְ יָפָה רַעְיָתִי, וּמוּם אֵין בָּךְ
 baj   en   umum     ra’ayatí    yafá    Kulaj

אִתִּי מִלְּבָנוֹן כַּלָּה, אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי; תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה, מֵרֹאשׁ 
merosh     amaná    merosh       tashuri       tabói   miLebanón     ití      kalá   miLebanón      Ití

שְׂנִיר וְחֶרְמוֹן, מִמְּעֹנוֹת אֲרָיוֹת, מֵהַרְרֵי נְמֵרִים
nemerim  mehareréi     arayot      mim'onot     veJermón     Shnir

 לִבַּבְתִּנִי, אֲחֹתִי כַלָּה; לִבַּבְתִּנִי באחד מֵעֵינַיִךְ
me’enáyij    beajat      libabtini      jalá       ajotí         Libabtini

 בְּאַחַד עֲנָק מִצַּוְּרֹנָיִךְ
mitsavronáyij  'anak     beajad

מַה-יָּפוּ דֹדַיִךְ, אֲחֹתִי כַלָּה; מַה-טֹּבוּ דֹדַיִךְ מִיַּיִן
 miyayin  dodáyij   ma-tobu       jalá      ajotí     dodáyij    Ma-yafú 



וְרֵיחַ שְׁמָנַיִךְ מִכָּל-בְּשָׂמִים
besamim   mikól   shmanáyij  veréaj

 נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתַיִךְ, כַּלָּה; דְּבַשׁ וְחָלָב תַּחַת לְשׁוֹנֵךְ
 leshonej    tájat    vejaláb    dbash    kalá         siftotáyij        titofna    Nófet

וְרֵיחַ שַׂלְמֹתַיִךְ כְּרֵיחַ לְבָנוֹן
Lebanón  keréaj     salmotáyij    veréaj

 גַּן נָעוּל, אֲחֹתִי כַלָּה; גַּל נָעוּל, מַעְיָן חָתוּם
jatum   ma'yán     na'ul    gal     jalá       ajotí      na’ul  Gan

שְׁלָחַיִךְ פַּרְדֵּס רִמּוֹנִים, עִם פְּרִי מְגָדִים:  כְּפָרִים, עִם-נְרָדִים
im-neradim        kfarim      megadim     prí   'im       rimonim    pardés     Shlajáyij

 נֵרְדְּ וְכַרְכֹּם, קָנֶה וְקִנָּמוֹן, עִם, כָּל-עֲצֵי לְבוֹנָה
leboná    'atsé    kol    'im    vekinamón kané    vejarkom   Nerd

מֹר, וַאֲהָלוֹת, עִם כָּל-רָאשֵׁי בְשָׂמִים
besamim      kol-rashéi     'im      veahalot      mor

 מַעְיַן גַּנִּים, בְּאֵר מַיִם חַיִּים; וְנֹזְלִים, מִן-לְבָנוֹן
 Lebanón  min   venozlim     jayim  máyim   beer   ganim  Ma’yán 

עוּרִי צָפוֹן וּבוֹאִי תֵימָן, הָפִיחִי גַנִּי יִזְּלוּ בְשָׂמָיו
 besamav    yizlú  ganí    hafiji      Temán     ubói    tsafón      ‘Uri 

יָבֹא דוֹדִי לְגַנּוֹ, וְיֹאכַל פְּרִי מְגָדָיו
megadav   perí   veyojal    leganó   dodí   yabó 

5 בָּאתִי לְגַנִּי, אֲחֹתִי כַלָּה--אָרִיתִי מוֹרִי עִם-בְּשָׂמִי, אָכַלְתִּי יַעְרִי 
ya'rí       ajalti         'im-besamí     morí        ariti        jalá      ajotí      leganí         Bati

עִם-דִּבְשִׁי שָׁתִיתִי יֵינִי עִם-חֲלָבִי; אִכְלוּ רֵעִים, שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ דּוֹדִים
dodim    veshijerú     shtú       re'im       ijlú        ‘im-jalabí     yení      shatiti         ‘im-dibshí 

אֲנִי יְשֵׁנָה, וְלִבִּי עֵר; קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק, פִּתְחִי-לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי יוֹנָתִי 
yonatí    ra'ayatí      ajotí       pitji-li         dofek     dodí     kol      'er    velibí   yeshená    Aní

תַמָּתִי--שֶׁרֹּאשִׁי נִמְלָא-טָל, קְוֻצּוֹתַי רְסִיסֵי לָיְלָה
layla      resise   kevutsotay       nimla-tal      sheroshí         tamatí

פָּשַׁטְתִּי, אֶת-כֻּתָּנְתִּי--אֵיכָכָה, אֶלְבָּשֶׁנָּה
elbashena         ejaja         kutonetí     et      Pashat-ti 

רָחַצְתִּי אֶת-רַגְלַי, אֵיכָכָה אֲטַנְּפֵם
atanefem      ejaja        et-raglay         rajatsti

דּוֹדִי, שָׁלַח יָדוֹ מִן-הַחֹר, וּמֵעַי, הָמוּ עָלָיו
alav   hamú   ume’ay    min-hajor  yadó  shalaj       Dodí

 קַמְתִּי אֲנִי, לִפְתֹּחַ לְדוֹדִי; וְיָדַי נָטְפוּ-מוֹר
natfu-mor   veyaday   ledodí    liftóaj        aní     Kamti

וְאֶצְבְּעֹתַי מוֹר עֹבֵר, עַל כַּפּוֹת הַמַּנְעוּל
haman'ul    kapot    'al      'ober     mor   veetsbe’otay

פָּתַחְתִּי אֲנִי לְדוֹדִי, וְדוֹדִי חָמַק עָבָר; נַפְשִׁי, יָצְאָה בְדַבְּרוֹ--בִּקַּשְׁתִּיהוּ 
bikashtihu       bedabró     yatsá      nafshí     'abar  jamak    vedodí     ledodí     aní       Patajti

וְלֹא מְצָאתִיהוּ, קְרָאתִיו וְלֹא עָנָנִי



anani  veló        krativ         metsatihu      veló

 מְצָאֻנִי הַשֹּׁמְרִים הַסֹּבְבִים בָּעִיר, הִכּוּנִי פְצָעוּנִי
ftsa'uni      hikuni       ba'ir    hasobebim   hashomerim  Metsauni

נָשְׂאוּ אֶת-רְדִידִי מֵעָלַי, שֹׁמְרֵי הַחֹמוֹת
hajomot    shomréi  me'alay      et-redidí          nasú

הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם:  אִם-תִּמְצְאוּ
im-timtseú       Yerushaláyim  benot      etjem         Hishba’ti 

אֶת-דּוֹדִי--מַה-תַּגִּידוּ לוֹ, שֶׁחוֹלַת אַהֲבָה אָנִי
ani   ahabá     shejolat       lo     ma-taguidu        dodí      et

 מַה-דּוֹדֵךְ מִדּוֹד, הַיָּפָה בַּנָּשִׁים:  מַה-דּוֹדֵךְ מִדּוֹד, שֶׁכָּכָה הִשְׁבַּעְתָּנוּ
hishba’tanu   shekaja      midod     ma-dodej      banashim   hayafá    midod       Ma-dodej

 דּוֹדִי צַח וְאָדוֹם, דָּגוּל מֵרְבָבָה
merbabá    dagul    veadom   tsaj    Dodí

רֹאשׁוֹ, כֶּתֶם פָּז; קְוֻצּוֹתָיו, תַּלְתַּלִּים, שְׁחֹרוֹת, כָּעוֹרֵב
ka'oreb        shjorot         taltalim       kevutsotav    paz  kétem      Roshó

עֵינָיו, כְּיוֹנִים עַל-אֲפִיקֵי מָיִם; רֹחֲצוֹת, בֶּחָלָב--יֹשְׁבוֹת, עַל-מִלֵּאת
‘al-milet         yoshbot      bejalab      rojatsot    máyim      'al-afikei      keyonim     'Eeinav

לְחָיָו כַּעֲרוּגַת הַבֹּשֶׂם, מִגְדְּלוֹת מֶרְקָחִים
merkajim     migdelot     habósem   ka’arugat  Lejayav

שִׂפְתוֹתָיו, שׁוֹשַׁנִּים--נֹטְפוֹת מוֹר עֹבֵר
ober   mor      notfot      shoshanim            siftotav

 יָדָיו גְּלִילֵי זָהָב, מְמֻלָּאִים בַּתַּרְשִׁישׁ; מֵעָיו עֶשֶׁת שֵׁן, מְעֻלֶּפֶת סַפִּירִים
sapirim    me’uléfet    shen   'éshet    me'av      batarshish    memulaím    zahab   guelilé  Yadav

 שׁוֹקָיו עַמּוּדֵי שֵׁשׁ, מְיֻסָּדִים עַל-אַדְנֵי-פָז
al-adnei-faz    meyusadim   shesh   ‘amudei     Shokav

מַרְאֵהוּ, כַּלְּבָנוֹן--בָּחוּר כָּאֲרָזִים
kaarazim     bajur     kaLebanón    mar-ehu

חִכּוֹ, מַמְתַקִּים, וְכֻלּוֹ, מַחֲמַדִּים; זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם
Yerushaláyim    bnot      re'í   vezé    dodí   ze    majamadim    vejuló    mamtakim       Jikó

אָנָה הָלַךְ דּוֹדֵךְ, הַיָּפָה בַּנָּשִׁים; אָנָה פָּנָה דוֹדֵךְ, וּנְבַקְשֶׁנּוּ עִמָּךְ 6
aimaj   unbakshenu    dodej   paná    ana     banashim   hayafá    dodej    halaj    Ana

 דּוֹדִי יָרַד לְגַנּוֹ, לַעֲרֻגוֹת הַבֹּשֶׂם--לִרְעוֹת, בַּגַּנִּים, וְלִלְקֹט, שׁוֹשַׁנִּים
 shoshanim     velilkot      baganim      lire'ot        habósem   la'arugot     leganó yarad    Dodí

אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי, הָרֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים
bashoshanim    haroé       li    vedodí   ledodí     Aní

 יָפָה אַתְּ רַעְיָתִי כְּתִרְצָה, נָאוָה כִּירוּשָׁלִָם; אֲיֻמָּה, כַּנִּדְגָּלוֹת
 kanidgalot      ayumá    kYrushaláyim    navá      ketirtsá     ra’ayatí     at     Yafá

הָסֵבִּי עֵינַיִךְ מִנֶּגְדִּי, שֶׁהֵם הִרְהִיבֻנִי
hirhibuni   shehem   minegdí   ‘enáyij    Hasebi

שַׂעְרֵךְ כְּעֵדֶר הָעִזִּים, שֶׁגָּלְשׁוּ מִן-הַגִּלְעָד
haGuil’ad  min shegaleshú     ha'izim    ke'éder       sa’rej



 שִׁנַּיִךְ כְּעֵדֶר הָרְחֵלִים, שֶׁעָלוּ מִן-הָרַחְצָה
 min-harajtsá    she’alú        harjelim     ke’éder Shináyij

שֶׁכֻּלָּם, מַתְאִימוֹת, וְשַׁכֻּלָה, אֵין בָּהֶם
bahem   en     veshakulá        matimot      shekulam

 כְּפֶלַח הָרִמּוֹן רַקָּתֵךְ, מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ
 letsamatej   miba’ad     rakatej   harimón    Kefélaj

שִׁשִּׁים הֵמָּה מְלָכוֹת, וּשְׁמֹנִים פִּילַגְשִׁים; וַעֲלָמוֹת, אֵין מִסְפָּר
mispar    en     va'alamot       pilagshim     ushmonim       mlajot    hema    Shishim

אַחַת הִיא, יוֹנָתִי תַמָּתִי--אַחַת הִיא לְאִמָּהּ, בָּרָה הִיא לְיוֹלַדְתָּהּ
leyoladtah      hi     bará      leimah      hi     ajat        tamatí    yonatí       hi       Ajat

רָאוּהָ בָנוֹת וַיְאַשְּׁרוּהָ, מְלָכוֹת וּפִילַגְשִׁים וַיְהַלְלוּהָ
vayhaleluha     ufilagshim       mlajot      vay-ashruha   banot     rauha

מִי-זֹאת הַנִּשְׁקָפָה, כְּמוֹ-שָׁחַר
kemó-shájar     hanishkafá          Mi-zot

יָפָה כַלְּבָנָה, בָּרָה כַּחַמָּה--אֲיֻמָּה, כַּנִּדְגָּלוֹת
kanidgalot      ayumá     kajamá    bará       kalbaná    yafá

אֶל-גִּנַּת אֱגוֹז יָרַדְתִּי, לִרְאוֹת בְּאִבֵּי הַנָּחַל
hanájal    beibé      lirot       yaradti     egoz     El-guinat 

לִרְאוֹת הֲפָרְחָה הַגֶּפֶן, הֵנֵצוּ הָרִמֹּנִים
harimonim  henetsu haguefen  hafarejá            lirot

לֹא יָדַעְתִּי--נַפְשִׁי שָׂמַתְנִי, מַרְכְּבוֹת עַמִּי נָדִיב
 nadib   'amí     markebot       samatni    nafshí       yada’ti     Lo

7 שׁוּבִי שׁוּבִי הַשּׁוּלַמִּית, שׁוּבִי שׁוּבִי וְנֶחֱזֶה-בָּךְ
venejezé-baj    shubi     shubi      hashulamit      shubi     Shubi

מַה-תֶּחֱזוּ, בַּשּׁוּלַמִּית, כִּמְחֹלַת, הַמַּחֲנָיִם
 hamaja-náyim   kimjolat       bashulamit         ma-tejezú 

מַה-יָּפוּ פְעָמַיִךְ בַּנְּעָלִים, בַּת-נָדִיב
bat-nadib      bane’alim   fe’amáyij     Ma-yafú 

חַמּוּקֵי יְרֵכַיִךְ--כְּמוֹ חֲלָאִים, מַעֲשֵׂה יְדֵי אָמָּן
omán  yedéi   ma’asé      jalayim    kemó   yerejáyij    jamuké 

 שָׁרְרֵךְ אַגַּן הַסַּהַר, אַל-יֶחְסַר הַמָּזֶג; בִּטְנֵךְ עֲרֵמַת חִטִּים, סוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים
bashoshanim    sugá       jitim    ‘aremat     bitnej   hamázeg     al-yejsar       hasáhar  agán  Shorerej

שְׁנֵי שָׁדַיִךְ כִּשְׁנֵי עֳפָרִים, תָּאֳמֵי צְבִיָּה
tsbiyá     taoméi     ‘ofarim    kishnéi  shadáyij  Shnéi

 צַוָּארֵךְ, כְּמִגְדַּל הַשֵּׁן; עֵינַיִךְ בְּרֵכוֹת בְּחֶשְׁבּוֹן
bejeshbón    berejot     ‘enáyij    hashén kemigdal      Tsavarej

עַל-שַׁעַר בַּת-רַבִּים--אַפֵּךְ כְּמִגְדַּל הַלְּבָנוֹן, צוֹפֶה פְּנֵי דַמָּשֶׂק
Damásek  penéi   tsofé    haLebanón  kemigdal    apej       bat-rabim         ‘al-shá’ar 

רֹאשֵׁךְ עָלַיִךְ כַּכַּרְמֶל, וְדַלַּת רֹאשֵׁךְ כָּאַרְגָּמָן:  מֶלֶךְ, אָסוּר בָּרְהָטִים
barhatim       asur     mélej      kaargamán     roshej   vedalat    kakarmel    ‘aláyij      Roshej

 מַה-יָּפִית, וּמַה-נָּעַמְתְּ--אַהֲבָה, בַּתַּעֲנוּגִים



bata’anuguim      ahabá        uma-na’amt           Ma-yafit 

 זֹאת קוֹמָתֵךְ דָּמְתָה לְתָמָר, וְשָׁדַיִךְ לְאַשְׁכֹּלוֹת
 leashkolot    veshadáyij   letamar   dametá    komatej      Zot

אָמַרְתִּי אֶעֱלֶה בְתָמָר, אֹחֲזָה בְּסַנְסִנָּיו
besansinav    ojazá    betamaar    a’elé         Amarti

וְיִהְיוּ-נָא שָׁדַיִךְ כְּאֶשְׁכְּלוֹת הַגֶּפֶן, וְרֵיחַ אַפֵּךְ כַּתַּפּוּחִים
katapujim     apej  veréaj   haguefen  keeshkelot     shadáyij      vyiyú-na 

וְחִכֵּךְ, כְּיֵין הַטּוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים; דּוֹבֵב, שִׂפְתֵי יְשֵׁנִים
 yeshenim      sifté      dobeb      lemesharim     ledodí     holej    hatob   keyén   Vejikej 

אֲנִי לְדוֹדִי, וְעָלַי תְּשׁוּקָתוֹ
teshukató   ve'alay     ledodí     Aní

לְכָה דוֹדִי נֵצֵא הַשָּׂדֶה, נָלִינָה בַּכְּפָרִים
bakfarim     nalina      hasadé   netsé    dodí     Lejá

 נַשְׁכִּימָה, לַכְּרָמִים--נִרְאֶה אִם-פָּרְחָה הַגֶּפֶן פִּתַּח הַסְּמָדַר
hasmadar   pitaj   haguefen     im-parjá      niré          lakramim       Nashkima

הֵנֵצוּ הָרִמּוֹנִים; שָׁם אֶתֵּן אֶת-דֹּדַי, לָךְ
laj   doday   et    etén   sham    harimonim  henetsu

 הַדּוּדָאִים נָתְנוּ-רֵיחַ, וְעַל-פְּתָחֵינוּ כָּל-מְגָדִים--חֲדָשִׁים
jadashim      kol-megadim        ve’al-ptajenu       natnu-réaj       Hadudaím

גַּם-יְשָׁנִים; דּוֹדִי, צָפַנְתִּי לָךְ
laj     tsafanti     dodí   gam-yeshanim 

מִי יִתֶּנְךָ כְּאָח לִי, יוֹנֵק שְׁדֵי אִמִּי; אֶמְצָאֲךָ 8
emtsaajá       imí    shdéi yonek      li    keaj   yitenjá    Mi

בַחוּץ אֶשָּׁקְךָ, גַּם לֹא-יָבֻזוּ לִי
li  yabuzu   lo   gam   eshakejá    bajúts

 אֶנְהָגְךָ, אֲבִיאֲךָ אֶל-בֵּית אִמִּי--תְּלַמְּדֵנִי
telamdeni       imí     bet     el      abiajá   Enhaguejá 

אַשְׁקְךָ מִיַּיִן הָרֶקַח, מֵעֲסִיס רִמֹּנִי
rimoní    me’asis      harékaj miyayin ashkejá 

שְׂמֹאלוֹ תַּחַת רֹאשִׁי, וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי
tejabekeni    viminó       roshí     tájat         Smoló

 הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם
 Yerushaláyim  benot       etjem         Hishba’ti

מַה-תָּעִירוּ וּמַה-תְּעֹרְרוּ אֶת-הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ
shetejpáts   'ad        et-haahabá        te'orerú    umá          ma-ta’iru 

מִי זֹאת, עֹלָה מִן-הַמִּדְבָּר, מִתְרַפֶּקֶת, עַל-דּוֹדָהּ; תַּחַת הַתַּפּוּחַ
 hatapúaj    tàjat       ‘al-dodah        mitrapéket       min-hamidbar   'olá       zot      Mi

עוֹרַרְתִּיךָ--שָׁמָּה חִבְּלַתְךָ אִמֶּךָ, שָׁמָּה חִבְּלָה יְלָדַתְךָ
yeladatja      jiblá    shama     imeja      jiblatja   shama           ‘orartija 

שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לִבֶּךָ, כַּחוֹתָם עַל-זְרוֹעֶךָ--כִּי-עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה
ahabá    jamávet     ki-‘azá          ‘al-zro’eja      kajotam       ‘al-libeja      jajotam      Simeni



קָשָׁה כִשְׁאוֹל קִנְאָה:  רְשָׁפֶיהָ--רִשְׁפֵּי, אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה
shalhebetyá     esh      rishpéi      reshafeha         kiná        jishol      kashá

 מַיִם רַבִּים, לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת-הָאַהֲבָה, וּנְהָרוֹת, לֹא יִשְׁטְפוּהָ
yishtefuha     lo       unharot        et-haahabá       lejabot       yujlú     lo      rabim  Máyim

אִם-יִתֵּן אִישׁ אֶת-כָּל-הוֹן בֵּיתוֹ, בָּאַהֲבָה--בּוֹז, יָבוּזוּ לוֹ
lo  yabuzu     boz      baahabá       betó    hon    kol    et     ish     yitén    im

אָחוֹת לָנוּ קְטַנָּה, וְשָׁדַיִם אֵין לָהּ
lah    en  veshadáyim    ktaná   lanu       Ajot

מַה-נַּעֲשֶׂה לַאֲחֹתֵנוּ, בַּיּוֹם שֶׁיְּדֻבַּר-בָּהּ
shydubar-bah   bayom     laajotenu        ma-na’asé 

אִם-חוֹמָה הִיא, נִבְנֶה עָלֶיהָ טִירַת כָּסֶף
kásef     tírat     'aleha     nibné      hi       jomá     Im

וְאִם-דֶּלֶת הִיא, נָצוּר עָלֶיהָ לוּחַ אָרֶז
árez    lúaj    'aleha    natsur      hi     délet    veim

אֲנִי חוֹמָה, וְשָׁדַי כַּמִּגְדָּלוֹת; אָז הָיִיתִי בְעֵינָיו, כְּמוֹצְאֵת שָׁלוֹם
shalom    kemotseet      be’enav      hayíti    az    kamigdalot   veshaday    jomá     Aní

כֶּרֶם הָיָה לִשְׁלֹמֹה בְּבַעַל הָמוֹן, נָתַן אֶת-הַכֶּרֶם לַנֹּטְרִים
lanotrim      et-hakérem   natán   hamón   beba’ál    liShlomó    hayá  Kérem

אִישׁ יָבִא בְּפִרְיוֹ, אֶלֶף כָּסֶף
kásef    élef      befiryó   yabí        ish

 כַּרְמִי שֶׁלִּי, לְפָנָי; הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה, וּמָאתַיִם לְנֹטְרִים אֶת-פִּרְיוֹ
et-piryó      lenotrim      umatáim      Shlomó    lejá   haélef    lefanay     shelí     Karmí

 הַיּוֹשֶׁבֶת בַּגַּנִּים, חֲבֵרִים מַקְשִׁיבִים לְקוֹלֵךְ--הַשְׁמִיעִנִי
 hashmi’ini        lekolej      makshibim     jaberim     beganim  Hayoshébet

 בְּרַח דּוֹדִי, וּדְמֵה-לְךָ לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים--עַל, הָרֵי בְשָׂמִים
besamim     haréi    'al       haayalim     le'ófer    o      litsbí   lejá    udmé      dodí    Beraj


