ΑΣΜΑ 1.1-17

ᾆσμα ᾀσμάτων ὅ ἐστιν τῷ
Σαλωμων
2
φιλησάτω με ἀπὸ
φιλημάτων στόματος αὐτοῦ
ὅτι ἀγαθοὶ μαστοί σου ὑπὲρ
οἶνον
3
καὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ
πάντα τὰ ἀρώματα μύρον
ἐκκενωθὲν ὄνομά σου διὰ
τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν
σε
4
εἵλκυσάν σε ὀπίσω σου
εἰς ὀσμὴν μύρων σου
δραμοῦμεν εἰσήνεγκέν με ὁ
βασιλεὺς εἰς τὸ ταμίειον
αὐτοῦ ἀγαλλιασώμεθα καὶ
εὐφρανθῶμεν ἐν σοί
ἀγαπήσομεν μαστούς σου
ὑπὲρ οἶνον εὐθύτης
ἠγάπησέν σε
5
μέλαινά εἰμι καὶ καλή
θυγατέρες Ιερουσαλημ ὡς
σκηνώματα Κηδαρ ὡς
δέρρεις Σαλωμων
6
μὴ βλέψητέ με ὅτι ἐγώ
εἰμι μεμελανωμένη ὅτι
παρέβλεψέν με ὁ ἥλιος υἱοὶ
μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν
ἐμοί ἔθεντό με φυλάκισσαν
ἐν ἀμπελῶσιν ἀμπελῶνα
ἐμὸν οὐκ ἐφύλαξα
7
ἀπάγγειλόν μοι ὃν
ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ποῦ
ποιμαίνεις ποῦ κοιτάζεις ἐν
μεσημβρίᾳ μήποτε γένωμαι
ὡς περιβαλλομένη ἐπ᾽
ἀγέλαις ἑταίρων σου
8
ἐὰν μὴ γνῷς σεαυτήν ἡ
καλὴ ἐν γυναιξίν ἔξελθε σὺ
ἐν πτέρναις τῶν ποιμνίων
καὶ ποίμαινε τὰς ἐρίφους
σου ἐπὶ σκηνώμασιν τῶν
ποιμένων
9
τῇ ἵππῳ μου ἐν ἅρμασιν
Φαραω ὡμοίωσά σε ἡ
πλησίον μου
10
τί ὡραιώθησαν σιαγόνες
σου ὡς τρυγόνες τράχηλός
σου ὡς ὁρμίσκοι

ֹלמה׃
ֹֽ ירים אֲשִׁ֥ר ִּׁל ְׁש
ִ֖ ִּׁ שיר הַ ִּׁש
ִׁ֥ ִּׁ

1

1

י־טֹובים
ִׁ֥ ִּׁ
 יִּׁ שָּׁ ק ֵ֙נִּׁ י ֵ֙ ִּׁמנְׁ ִּׁשיק֣ ֹות ִִּּׁ֔פיהּו ִּׁ ֹֽכ2
דיָך ִּׁמיָּׁ ָֹּֽֽיִּׁ ן׃
ִ֖ ד
ּתּור֣ק
ַ
טֹובים שִ֖מן
ִִּּׁ֔
 ְׁלר ֵ֙יחַ ֵ֙ ְׁשמָּׁ נ ֣יָך3
ְׁשמֶָ֑ך עַ ל־כִ֖ן עֲלָּׁ מִׁ֥ ֹות אֲה ֹֽבּוָך׃
ה ִּׁביאַ ֵ֙נִּׁ י
ֱ  מָּׁ ְׁשכִ֖נִּׁ י אַ חֲר֣יָך נ ֶָּׁ֑רּוצָּׁ ה4
הַ ֶּ֜מלְך ח ֲָּׁד ָּׁ ָ֗ריו נ ִָּּׁׁגִ֤ילָּׁ ה וְׁ נִּׁ ְׁש ְׁמחָּׁ ה ֵ֙ ִָּּׁ֔בְך
ירה דד ֵ֙יָך ֵ֙ ִּׁמ ִּ֔ ַייִּׁ ן מישָּׁ ִּׁ ִ֖רים
ָּׁ כ
ִ֤ ִּׁ ְׁנַז
אֲה ֹֽבּוָך׃ ס

חֹורִ֤ה אֲנִּׁ י ֵ֙ ְׁ ֹֽונָּׁא ָּׁוִּ֔ה ְׁבנִֹ֖ות יְׁ רּושָּׁ ָּׁל ֶ֑ ִּׁם
ָּׁ  ְׁש5
ֹלמה׃
ֹֽ יריעִ֖ ֹות ְׁש
ִּׁ ְׁכאָּׁ הֳ ל ֣י ק ָּׁ ִּ֔דר ִּׁכ
ל־ּת ְׁרא ֵּ֙ונִּׁ י ֵ֙ שא ֲִּׁנ ֣י ְׁשחַ ְׁר ִּ֔חרת
ִּׁ
ַ א6
ֲרּו־בי
ִָּׁ֗
שז ַָּׁפ ְִׁ֖תנִּׁ י הַ ָּׁשֶ֑מש ְׁבנ ֵ֧י ִּׁא ִּׁמ֣י ִּׁ ֹֽנח
ֱ ש
שָּׁ מ ֵ֙נִּׁ י ֵ֙ נט ָּׁר֣ה את־הַ ְׁכ ָּׁר ִִּּׁ֔מים כַ ְׁר ִּׁ ִׁ֥מי
ָּׁט ְׁר ִּּׁתי׃
ֹֽ ָּׁ לא נ
ִׁ֥ לי
ִ֖ ִּׁ ש
יכ ֣ה
ָּׁ הבָּׁ ה ֵ֙ נ ְַׁפ ִִּּׁ֔שי א
ֲ ָּׁ֣ידה ִָּׁ֗לי שִ֤א
ָּׁ  הַ ִּׁג7
יכִ֖ה ּתַ ְׁר ִּׁב֣יץ ַ ֹֽבצָּׁ ה ֳָּׁרֶ֑יִּׁ ם
ָּׁ ִּׁת ְׁר ִּ֔עה א
רי
ִׁ֥ שַ לָּׁ ָּׁמִ֤ה ֹֽא ְׁהיה ֵ֙ ְׁכ ֣ע ְׁט ָּׁיִּ֔ה ַעִ֖ל ע ְׁד
חֲ ב ֹֽריָך׃
לְך הַ י ָָּּׁׁפִ֖ה בַ נ ִָּּׁׁשֶ֑ים
ָּׁ ִּ֔ ֵ֙ ם־לא ת ְׁד ִּׁעי
ִ֤
 ִּׁא8
ּור ִּׁעי ֵ֙ את־
ְׁ י־לְך ְׁב ִּׁע ְׁקב֣י הַ ָ֗צאן
ָּׁ ָ֞ ְׁ ֹֽצ ִּׁא
גְׁ ִּׁדי ִּ֔ ַתיִּׁ ְך ַעִ֖ל ִּׁמ ְׁש ְׁכנִֹׁ֥ות הָּׁ ר ִּׁ ֹֽעים׃ ס
יתיְך
ִ֖ ִּׁ  ְׁלססָּׁ ִּׁתי ֵ֙ ְׁב ִּׁר ְׁכב֣י פַ ְׁר ִּ֔עה ִּׁד ִּׁמ9
ַר ְׁעי ִּׁ ָֹּֽׁתי׃
ָּׁארְך
ִ֖  נָּׁאוִּ֤ו ְׁלחָּׁ ַי ֵ֙יִּׁ ְך ֵ֙ בַ ּת ִּׁ ִּ֔רים צַ ּו10
בַ חֲרּוזִּׁ ֹֽים׃
1

ὁμοιώματα χρυσίου
ποιήσομέν σοι μετὰ
στιγμάτων τοῦ ἀργυρίου
12
ἕως οὗ ὁ βασιλεὺς ἐν
ἀνακλίσει αὐτοῦ νάρδος
μου ἔδωκεν ὀσμὴν αὐτοῦ
13
ἀπόδεσμος τῆς στακτῆς
ἀδελφιδός μου ἐμοί ἀνὰ
μέσον τῶν μαστῶν μου
αὐλισθήσεται
14
βότρυς τῆς κύπρου
ἀδελφιδός μου ἐμοὶ ἐν
ἀμπελῶσιν Εγγαδδι
15
ἰδοὺ εἶ καλή ἡ πλησίον
μου ἰδοὺ εἶ καλή ὀφθαλμοί
σου περιστεραί
16
ἰδοὺ εἶ καλός ὁ
ἀδελφιδός μου καί γε
ὡραῖος πρὸς κλίνη ἡμῶν
σύσκιος
17
δοκοὶ οἴκων ἡμῶν κέδροι
φατνώματα ἡμῶν
κυπάρισσοι

ה־לְך ִּׁעִ֖ם נְׁ ק ִׁ֥דֹות
ָּׁ ִּ֔
 ּתֹורִ֤י זָּׁהָּׁ ב ֵ֙ ַנעֲש11
כסף׃
ֹֽ ָּׁ ַה

11

ָּׁתן
ִׁ֥ ַ  עַ ד־שִ֤הַ מ ֵ֙לְך ֵ֙ ִּׁב ְׁמ ִּׁס ִּ֔בֹו נִּׁ ְׁר ִּׁ ִ֖די נ12
יחֹו׃
ֹֽ ר
די
ִ֖ ַ ָּׁדֹודי ֵ֙ ִִּּׁ֔לי בִׁ֥ין ש
ִּׁ
 ְׁצר ֵֹ֙ור הַ ִ֤מר׀13
י ִּׁ ָֹּֽׁלין׃
דֹודי ֵ֙ ִִּּׁ֔לי ְׁבכַ ְׁרמִ֖י
ִּׁ
כפר׀
ִ֤ ַ א ְׁש ֹּ֙כל ה14
עִׁ֥ין ֹֽג ִָּּֽׁדי׃ ס
 ִּׁהנָּׁ ְִָּ֤֤ך יָּׁפָּׁ ה ֵ֙ ַר ְׁעי ִִָּּּׁׁ֔תי ִּׁהנָּׁ ְִָּֽׁ֥ך י ָָּּׁׁפִ֖ה15
יֹונים׃
ֹֽ ִּׁ עינַ ִָּֽׁ֥יִּׁ ְך
דֹודי ֵ֙ ַא֣ף נ ִִָּּּׁׁ֔עים אַ ף־
ִּׁ
 ִּׁהנְׁ ָך ֵ֙ יָּׁפִ֤ה16
ענָּׁנָּׁ ֹֽה׃
ֲ עַ ְׁרשִ֖נּו ַר
] א ֲָּׁר ִִּּׁ֔זים) ַר ִּׁחיטנּו

ֵ֙  ק ִ֤רֹות בָּׁ ּת ֵ֙ינּו17
רֹותים׃
ֹֽ ִּׁ ( ַר ִּׁהיטִ֖נּו[ ְׁב

2

