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  פרק ג- "שיר השירים"ספר 
ֵלילֹו א ִבי  ּבַ ּכָ יו ַּעל־ִמׁשְ ּתִ ׁשְ ּקַ י  ּבִ ָאֲהָבה  ַנְפׁשִ י  ֵאת  ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ת  ּבִ

ָוִקים  ב:  ְוֹלא  ְמָצאִתיו ּשְׁ א  ַוֲאסֹוְבָבה  ָבִעיר  ּבַ ָּאקוָמה  ּנָ
יו  ְוֹלא  ְמָצאִתיו ּתִ ׁשְ ּקַ י  ּבִ ָאֲהָבה  ַנְפׁשִ ה  ֵאת  ׁשֶ : ּוָבְרֹחבֹות  ֲאַבְקׁשָ

ִעיר  ֵאת  ׁשֶ ג ְֹמִרים  ַהּסְֹבִבים  ּבָ י ְּמָצאוִני  ַהּשׁ ָאֲהָבה  ַנְפׁשִ
ָאֲהָבה  ד:  ְרִאיֶתם ָצאִתי  ֵאת  ׁשֶ ּמָ י  ֵמֶהם  ַעד  ׁשֶ ָעַבְרּתִ ְמַעט  ׁשֶ ּכִ

י  ית  ִאּמִ ֲהֵביאִתיו  ֶאל־ּבֵ יו  ְוֹלא  ַאְרֶפּנו  ַעד־ׁשֶ י  ֲאַחְזּתִ ַּנְפׁשִ ּ
ְצָבאֹות  ה:  ְוֶאל־ֶחֶדר  הֹוָרִתי ַלם  ּבִ נֹות  ְירוׁשָ י  ֶאְתֶכם  ּבְ ְעּתִ ּבַ ִּהׁשְ

ַאְילֹו ִעירו  אֹו  ּבְ ֶדה  ִאם־ּתָ עֹוְררו  ֶאת־ָהַאֲהָבה |  ּת  ַהּשָׂ ְּוִאם־ּתְ
ְחָפץ ּתֶ ן  ו:  ַּעד  ׁשֶ ִתיֲמרֹות  ָעׁשָ ר  ּכְ ְדּבָ ִמי  ֹזאת  ֹעָלה  ִמן־ַהּמִ

ְּמֻקֶטֶרת  מֹור  וְלבֹוָנה  ִמּכֹל  ַאְבַקת  רֹוֵכל ה  ִמָטתֹו  ז:  ּ ִּהּנֵ
ּבֹ ּבִֹרים  ָסִביב  ָלה  ִמּגִ ים  ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה  ׁשִ ִלׁשְ ּׁשֶ ָרֵאלּ ָלם  ח:  ֵרי  ִיׂשְ ּכֻ

ֵדי  ִמְלָחָמה  ִאיׁש  ַחְרּבֹו  ַעל־ְיֵרכֹו  ִמַפַחד  ֲּאֻחֵזי  ֶחֶרב  ְמֻלּמְ
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ֵלילֹות ֹלֹמה  ֵמֲעֵצי  ַהְלָבנֹון ט:  ּּבַ ֶלך  ׁשְ ה  לֹו  ַהּמֶ ַּאִפְריֹון  ָעׂשָ ְ ּ :
ָמן  ּתֹוכֹו  ָרצוף  י בֹו  ַאְרּגָ ה  ֶכֶסף  ְרִפיָדתֹו  ָזָהב  ֶמְרּכָ ַּעּמוָדיו  ָעׂשָ ּ

ָלםַא נֹות  ְירוׁשָ ֶלך |  ְצֶאיָנה   יא:  ֲּהָבה  ִמּבְ ּמֶ נֹות  ִציֹון  ּבַ ְוְרֶאיָנה  ּבְ ּ ּ
ְמַחת  תֹו  וְביֹום  ׂשִ יֹום  ֲחֻתּנָ ִעְטָרה־לֹו  ִאּמֹו  ּבְ ֲעָטָרה  ׁשֶ ֹלֹמה  ּבָ ּׁשְ ּּ

 :ִלּבֹו

  פרק ד- "שיר השירים"ספר 
ך  ָיָפה  ֵעיַנִיך  יֹוִנים  ִמּבַ א ך  ָיָפה  ַרְעָיִתי  ִהּנָ ְִהּנָ ְ ֵתך ְ ְַעד  ְלַצּמָ

ְלָעד ְלׁשו  ֵמַהר  ּגִ ּגָ ֵעֶדר  ָהִעִזים  ׁשֶ ְעֵרך  ּכְ ּׂשַ ּ ֵעֶדר  ב:  ְ ִיך  ּכְ ּנַ ְׁשִ

ָלה  ֵאין  ּכֻ ָלם  ַמְתִאימֹות  ְוׁשַ ּכֻ ָעלו  ִמן־ָהַרְחָצה  ׁשֶ צובֹות  ׁשֶ ַּהּקְ ּ ּ
ֶהם ֶפַלח  ָהִרּמֹון ג:  ּבָ ֵריך  ָנאֶוה  ּכְ ְפֹתַתִיך  וִמְדּבָ ִני  ׂשִ חוט  ַהּשָׁ ְּכְ ְּ ּ 

ֵתך ַעד  ְלַצּמָ ֵתך  ִמּבַ ְַרּקָ נוי  ְלַתְלִפיֹות  ד:  ְ ַדל  ָדִויד  ַצָואֵרך  ּבָ ִמּגְ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ

ּבֹוִרים ְלֵטי  ַהּגִ לוי  ָעָליו  ּכֹל  ׁשִ ֵגן  ּתָ ַדִיך  ה:  ֶּאֶלף  ַהּמָ ֵני  ׁשָ ְׁשְ

ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ אֹוֵמי  ְצִבָיה  ָהרֹוִעים  ּבַ ֵני  ֳעָפִרים  ּתְ ׁשְ ָיפוַח  ו:  ּּכִ ַּעד  ׁשֶ ּ
ְבַעת ַּהיֹו ָלִלים  ֵאֶלך  ִלי  ֶאל־ַהר  ַהּמֹור  ְוֶאל־ּגִ ְם  ְוָנסו  ַהּצְ ּ ּ

ך ז:  ַּהְלבֹוָנה ָלך  ָיָפה  ַרְעָיִתי  ומום  ֵאין  ּבָ ְּכֻ ְּ ּ י  ִמְלָבנֹון  ח:  ּ ִּאּתִ
ׁשוִרי   בֹוִאי  ּתָ י  ִמְלָבנֹון  ּתָ ָלה  ִאּתִ ּּכַ ּ ֵמֹראׁש  ֲאָמָנה  ֵמֹראׁש |  ּ

ֹענֹות  ֲאָרי ִניר  ְוֶחְרמֹון  ִמּמְ ִני  ט:  ֹות  ֵמַהְרֵרי  ְנֵמִריםׂשְ ְבּתִ ִלּבַ
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יִני   ְבּתִ ַאַחדֲּאֹחִתי  ַכָלה  ִלּבַ ַאַחד  ֲעָנק ּבְ ַאַחת  ֵמֵעיַנִיך  ּבְ ְ  ּבְ

ְוֹרָנִיך ְִמּצַ ַּמה־ָיפו  ֹדַדִיך  ֲאֹחִתי  ַכָלה  ַמה־טֹבו  ֹדַדִיך  ִמַיִין  י:  ּ ְּ ְּ ּ ּּ
ִמים ׂשָ ל־ּבְ ָמַנִיך  ִמּכָ טְֹפָנ יא:  ְְוֵריַח  ׁשְ ָלה ֹּנֶפת  ּתִ ְפתֹוַתִיך  ּכַ ּה  ׂשִ ְ

ֵריַח  ְלָבנֹון ְלֹמַתִיך  ּכְ ַחת  ְלׁשֹוֵנך  ְוֵריַח  ׂשַ ְְדַבׁש  ְוָחָלב  ּתַ ְ ן   יב:  ּ | ּגַ
ל  ָנעול  ַמְעָין  ָחתום ָּנעול  ֲאֹחִתי  ַכָלה  ּגַ ּ ָלַחִיך  ַפְרֵדס  יג:  ּּ ּׁשְ ּ ְ

ָפִרים  ִעם־ְנָרִדים ַכְרּכֹם ְו|  ֵּנְרְד   יד:  ִּרּמֹוִנים  ִעם  ְפִרי  ְמָגִדים  ּכְ
י  ל־ָראׁשֵ ל־ֲעֵצי  ְלבֹוָנה  ֹמר  ַוֲאָהלֹות  ִעם  ּכָ מֹון  ִעם  ּכָ ָקֶנה  ְוִקּנָ

ִמים ֵאר  ַמִים  ַחִיים  ְוֹנְזִלים  ִמן־ְלָבנֹון טו:  ְבׂשָ ים  ּבְ ּנִ : ַּמְעַין  ּגַ
ָמיו  ָיֹבא  דֹוִדי  טז י  ִיְזלו  ְבׂשָ ּעוִרי  ָצפֹון  ובֹוִאי  ֵתיָמן  ָהִפיִחי  ַגּנִ ּ ּּ

 :ּל ְפִרי ְמָגָדיוְלַגּנֹו ְוֹיאַכ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  םשני  פרקים  ליו,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                        

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא "ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  ם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרס–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(.  קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם"ד


