
THE FINALE: 
IS THERE REALLY 

EVER AN END?
SHS class 5



THE FINAL POEMS



The Strength of  Love (8:5-7)
? ּהָדֹוּד לַע תֶקֶּפַרְתִמ רָּבְדִּמַה ןִמ הָלֹע תאֹז יִמה

<ֶּמִא <ְתַלְּבִח הָּמָׁש <יִּתְרַרֹוע ַחּוּפַּתַה תַחַּת

:<ְתָדָלְי הָלְּבִח הָּמָׁש

 <ֶעֹורְז לַע םָתֹוחַּכ<ֶּבִל לַע םָתֹוחַכ יִנֵמיִׂשו

הָאְנִק לֹואְׁשִכ הָׁשָקהָבֲהַא תֶוָּמַכ הָּזַע יִּכ

:ּהָיְתֶבֶהְלַׁשׁשֵא יֵּפְׁשִר ָהיֶפָׁשְר
 אM תֹורָהְנּוהָבֲהַאָה תֶא תֹוּבַכְל ּולְכּוי אM םיִּבַר םִיַמז
 ָהּופְטְׁשִי

:ֹול ּוזּובָי זֹוּב הָבֲהַאָּב ֹותיֵּב ןֹוה לָּכ תֶא ׁשיִאןֵּתִי םִא



):אי הטוס( <יִּתְרַרֹוע ַחּוּפַּתַה תַחַּת

 רכשב ,אריוע בר שרד .ךיתררוע חופתה תחת
 לארשי לאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ
 ןויכו ,ןהילעבלקקזהל תולדתשמ ויהש ,םירצממ
 תחת הדשב תודלויו תוכלוה ןתדלוה ןמז עיגהש
ךיתררוע חופתה תחת רמאנש ,חופתה



Final Poem

 Vֵלֹוקְל םיִביִׁשְקַמ םיִרֵבֲח םיִּנַּגַּב תֶבֶׁשֹוּיַהגי
:יִנִעיִמְׁשַה

 לַע םיִלָּיַאָה רֶפֹעְל ֹוא יִבְצִל <ְל הֵמְדּו יִדֹוּד חַרְּבדי
:םיִמָׂשְב יֵרָה



2:14,17 Our poem (8:13-14)
 רֶתֵסְּב ,עַלֶּסַהיֵוְגַחְּב יִתָנֹוי )די(

 ,Aִיַאְרַמ-תֶא יִניִאְרַה ,הָגֵרְדַּמַה
 Aֵלֹוק-יִּכ:Aֵלֹוק-תֶא יִנִעיִמְׁשַה
.הֶואָנ Aיֵאְרַמּו ,בֵרָע

 ּוסָנְו ,םֹוּיַה ַחּופָּיֶׁש דַע )זי(
:םיִלָלְּצַה
 ֹוא ,יִבְצִל יִדֹוד Oְל-הֵמְּד בֹס
םיִלָּיַאָה רֶפֹעְל
.רֶתָב יֵרָה לַע

 ,םיִּנַּגַּב תֶבֶׁשֹוּיַה )גי(
—Hֵלֹוקְל םיִביִׁשְקַמ םיִרֵבֲח
יִנִעיִמְׁשַה

 ֹוא יִבְצִל Lְל-הֵמְדּו ,יִדֹוּד חַרְּב )די(
םיִלָּיַאָה רֶפֹעְל
.םיִמָׂשְב יֵרָה ,לַע



Yonina (Nina and 
Yoni Tokayer )

 ונניב תרשוק תא ךיא
הקיתש וניתפש תא הוורמ
 החירזב םיטושפה ימי תא זועב תעבוצ
 ונתוא תספות תא ךיא
 עדנש ילב עגר ןב
 עגושמ עסמ לא קומע ונתוא תכשומ

 ,הבהא
 השודקב םילבוט ךייתודוס לט
 הוולשו םוחב ונתוא תפטוע
 הטושפ תמא ,ךתפש יב תשחול הבושת תא שפוחו באוד בל לכל

 ,ונתוא תררחסמ תא ךיא
 וינפ לע םלוע תכפוה
 דחואמ רבכ אוהש הלגמו דוריפ תקבוח
 ,עקובה םיה ילג ומכו
 וזל הז םיבש ונא םג
 ףוסניאב םיחוש ונא ךא הנדוע ךרדה

 ...הבהא
הופטשי אל תורהנו הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ



אוהךורבשודקה-םינגבתבשויה
הצופנה ,תא :לארשיתסנכלרמוא
תבשויו ,םירחאלשםינגבהעור ,הלוגב
םירבח .תושרדמותויסנכיתבב
תרשהיכאלמ-ךלוקלםיבישקמ
...ךתמגודםיהלאינב ,ךיירבח

ונידפותאזההלוגהןמ-ידודחרב
רהמל-יבצלךלהמדו .םהיניבמ
ירהלעךתניכשהרשהו ,הלואגה
תיבוהיירומהרהאוה-םימשב
ונימיבהרהמבהנביש ,שדקמה

Rashi



THE RAÁYA IN 
PERSPECTIVE



Psalm 128

 יִּכ ,+יֶּפַּכ ַעיִגְיב
 ,+יֶרְׁשַא ;לֵכֹאת
.;ָל בֹוטְו

2 When thou eatest the 
labour of thy hands, happy 
shalt thou be, and it shall be 
well with thee.

--הָּיִרֹּפ ןֶפֶגְּכ ,+ְּתְׁשֶאג
:+ֶתיֵב יֵתְּכְרַיְּב

--םיִתיֵז יֵלִתְׁשִּכ ,+יֶנָּב
.+ֶנָחְלֻׁשְל ,ביִבָס

3 Thy wife shall be as a 
fruitful vine, in the innermost 
parts of thy house;
thy children like olive plants, 
round about thy table.

 ;ַרֹבְי ,ןֵכ-יִכ הֵּנִהד
.הָוהְי אֵרְי--רֶבָּג
4 Behold, surely thus shall 
the man be blessed that 
feareth the LORD.



 :םִינָׁש ׁשֻבָל ּהָתיֵּב-לָכ יִּכ גֶלָּׁשִמ ּהָתיֵבְל אָריִת-אYאכ
 :ּהָׁשּובְל ןָמָּגְרְַאו ׁשֵׁש     ּהָּל-הָתְׂשָע םיִּדַבְרַמבכ
 :ץֶרָא-ֵינְקִז-םִע ֹוּתְבִׁשְּב    ּהָלְעַּב םיִרָעְּׁשַּב עָדֹונגכ
 :ִינֲַענְּכַל ָהנְָתנ רֹוגֲַחוֹרּכְמִַּתו הָתְׂשָע ןיִדָסדכ

 :ןֹורֲחַא םֹויְל קַחְׂשִַּתו       ּהָׁשּובְל רָדְָהו-זֹועהכ
 :ָּהנֹוׁשְל-לַע דֶסֶח-תַרֹוְתו     הָמְכָחְב הָחְתָּפ ָהיִּפוכ
 אY תּולְצַע םֶחְֶלו ּהָתיֵּבתֹוכִליֲה(ָהּיִפֹוצזכ
 :לֵכֹאת

 :ּהָלְלְַהַיו ּהָלְעַּב     ָהּורְּׁשְַאַיו ָהֶינָב ּומָקחכ
 :ָהנָּלֻּכ-לַע תיִלָע ְּתְַאו   ִליָח ּוׂשָע תֹונָּב תֹוּבַרטכ
 :לָּלַהְתִת איִה 'ה תַאְִריהָּׁשִא    יִֹפּיַה לֶבְֶהו ןֵחַה רֶקֶׁשל
:ָהיֶׂשֲעַמ םיִרָעְּׁשַב ָהּולְלַהִיו     ָהיֶָדי יִרְּפִמ ּהָל-ּונְּתאל

ליח תשא



THE METAPHORS



SHS and Eden

ןג :

1) 4:12-5:1—here is it is a garden of love, 
where he eats fruits

2) Chapter 6: יתדריזגא תניג לא ,ונג תא דרי
3) Chapter 8: םינגב תבשויה

Br. 3:16 SHS 6:3

 ,Hֵתָקּוׁשְּת ,Hֵׁשיִא-לֶאְו
Hָּב-לָׁשְמִי ,אּוהְו

 ידודל ינא
יל ידודו



Different Versions of  the Metaphor

◦Metaphysical-Historical –SHS is a duet sung by 
God and the people drawn from our history 

(Targum, Rashi, etc)

◦Metaphysical-Universal—SHS is a duet sung by 
God and humankind, expressing mutual longing of  
Creator and created 



Rav Soloveitchik, םשמ םתשקבו
The Rav describes this ancient song as a metaphor for Man’s dialectic 
which involves both a love and yearning for G-d and an awe of  Him 
(p. 53). The Sages have rendered this give-and-take as ratzo va-shov (p. 
69), literally running and returning, and the Rav identifies the two 
poles which drive this relationship. 
On one hand, human beings seek to generate empirical knowledge 
through natural, scientific methodology, one that is grounded in the 
measurable universe around us. This knowledge, however, is limited 
and contingent by definition (p. 15). At the same time, Judaism makes 
it clear that we are desirous of  revelation, that is to say, transcendental 
knowledge which cannot be created by limited man. Man strives 
upward (p. 16) in his desire to taste an “experience of  the absolute 
infinite” (p. 15), but in the end, “sin . . . separates him from his 
Creator.” (D. Aldrich)



Rambam (Mishneh Torah)
Hilchot Teshuva 10:3

 'ה תא בהאיש אוה:היוארה הבהאה איה דציכו
 דע ,דואמ דע הזע ,הבר הרתי הלודג הבהא
 הב הגוש אצמנו ,'ה תבהאב הרושק ושפנ אהתש
 היונפ םתעד ןיאש ,הבהאה ילוח ולאכ--דימת
 ןיב ,דימת הב הגוש אוהש השיא התוא תבהאמ
 לכוא אוהש העשב ןיב ,ומוקב ןיב ובכושב
 ,ויבהוא בלב 'ה תבהא היהת הזמ רתי.התושו
 לכבו ךבבל לכב" ,ונוויצש ומכ ,דימת הב םיגושו
 תלוח יכ" ,לשמ ךרד רמוא המלשש אוהו ,ךשפנ

 ןיינעל אוה לשמ םירישה ריש לכו "ינא ,הבהא
.הז

Hilchot Teshuva 10:6

 אוה ךורב שודקה תבהא ןיאש רורבו עודי רבד◦
 דימת הב הגשיש דע ,םדא לש ובילב תרשקנ
 ומכ הנממ ץוח םלועבש לכ בוזעיו יוארכ
 םירבד ("ךשפנ לכבו ךבבל לכב" רמאו הוויצש
 העדב אלא)ו,ל םירבד ;בי,י םירבד ;ה,ו

 םא--הבהאה יפ לע--העדה יפ לעו.והעדייש
.הברה הברה םאו ,טעמ טעמ
 ןיבהל ומצע דחייל םדאה ךירצ ךכיפל◦

 תא ול ןיעידומה תונובתו תומכחב ליכשהלו
 ומכ ,גישהלו ןיבהל םדאב שיש חוכ יפכ ונוק
 .הרותה ידוסי תוכלהב ונראיבש

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0506.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0510.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0530.htm


Three basic love drives of human 
love:
1) Lust (craving for sexual 

gratification-testosterone and 
estrogen)

2) Romantic love (infatuation with 
a particular partner-dopamine, 
norepinephrine, seratonin)

3) Attachment (a calm secure 
union with a long term partner, 
including monogamy, 
parenthood, and kinship-
oxytocin and vasopressin) 

(D. Snarch: 4) drive to develop and preserve 
self)

Helen Fisher 

(Biological 
Anthropologist)



Kol Dodi 
(composition and words by Yishai 

Ribo)
םירפסמ הככ ,אב הז הנה ידוד לוק
םירהל וננרק תאו ,ערה לכ תא ריסהל
,רפע תומוהת ךותמ
רפוש תעורת םע םימדרנ ץיקהלו

,אב הז הנה ידוד לוק
העומשה הל הטשפ ךכ
האובנה תא לביק ,הבשנש קונית לכו
בגועו םיפותב ,ותארקל אצנ אוב זא
ויקולא 'הש, םעה ירשא ול ורמז ול וריש

הדאתי רקשהו,םויה חופי זאו
הדשה תולייא לכ, לוחמב ואצי זא
 תמיא תמחמ אלו,םירהה לע וגלדיו
םילעושה
םייח םימ ומרזי ,עלסה יווגחמו
 תנשוש תוקשהל,הגרדמה ירתס ןב
,םיקמעה
 וניתולבס תא ריסיש ,ןכשמ םיקהלו
ןאכמ

ינב יל וחתפ, קפוד ידוד לוק
 יתרמא םכתורצלו םכתלואג ןמז עיגה
יד
לחר רתוי יכבת אלש, רשבל יתאבו
 תקבא לכמ רתוי ,חישמה תא םיחרמ
לכור
ןומדאהו חצה ,ידוד ךל םולש
ןורציבל בשהו ,םינבא לע ךתמח ךופש
 ליכיש ןורכיז ןיא ךימחרל יכ ,םימחרב
םינותנה לכ תא


