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  פרק ה- "שיר השירים"ספר 
י  א ִמי  ָאַכְלּתִ ׂשָ י  ֲאֹחִתי  ָכָלה  ָאִריִתי  מֹוִרי  ִעם־ּבְ אִתי  ְלַגּנִ ּּבָ

תו  ִתיִתי  ֵייִני  ִעם־ֲחָלִבי  ִאְכלו  ֵרִעים  ׁשְ י  ׁשָ ַּיְעִרי  ִעם־ִדְבׁשִ ּ ּ
ְכרו  דֹוִדים ְּוׁשִ י  ֵער  קֹול   ב:  ּ ָנה  ְוִלּבִ ּדֹוִדי  דֹוֵפק |  ֲאִני  ְיׁשֵ

י  ִנְמָלא־ָטל ִּפְתִחי־ִלי  ֲאֹחִתי  ַרְעָיִתי  יֹו רֹאׁשִ ִתי  ׁשֶ ָּנִתי  ַתּמָ
ה  ג:  ְּקֻוּצֹוַתי  ְרִסיֵסי  ָלְיָלה ּנָ ׁשֶ י  ֵאיָכָכה  ֶאְלּבָ ְנּתִ ּתָ י  ֶאת־ּכֻ ְטּתִ ָּפׁשַ

ֵפם י  ֶאת־ַרְגַלי  ֵאיָכָכה  ֲאַטּנְ ַלח  ָידֹו  ִמן־ַהֹחר  ד:  ָרַחְצּתִ ּדֹוִדי  ׁשָ
ּוֵמַעי  ָהמו  ָעָליו י  ֲאִני  ִלְפּתַֹח  ְלדֹו ה:  ּ ִּדי  ְוָיַדי  ָנְטפו־מֹור ַקְמּתִ

ְנעול פֹות  ַהּמַ ֹעַתי  מֹור  ֹעֵבר  ַעל  ּכַ ְּוֶאְצּבְ י  ֲאִני  ְלדֹוִדי  ו:  ּ ָּפַתְחּתִ
יהו  ְוֹלא  ּתִ ׁשְ ּקַ רֹו  ּבִ י  ָיְצָאה  ְבַדּבְ ְּודֹוִדי  ָחַמק  ָעָבר  ַנְפׁשִ

ְֹמִרים  ַהּסְֹבִבים  ז:  ְּמָצאִתיהו  ְקָראִתיו  ְוֹלא  ָעָנִני ְמָצֻאִני  ַהּשׁ
או  ֶאת־ְרִדיִדי  ֵמָעַלי  ׁשְֹמֵרי  ַהֹחמֹותּבָ ִּעיר  ִהּכוִני  ְפָצעוִני  ָנׂשְ ּ ּ :
ְמְצאו  ֶאת־דֹוִדי  ח ָלם  ִאם־ּתִ נֹות  ְירוׁשָ י  ֶאְתֶכם  ּבְ ְעּתִ ּבַ ִּהׁשְ ּ ּ
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חֹוַלת  ַאֲהָבה  ָאִני ידו  לֹו  ׁשֶ ּגִ ַּמה־דֹוֵדך  ִמדֹוד  ַהָיָפה  ט:  ַּמה־ּתַ ּ ְּ

ים  ַמה־דֹוֵדך  ִמדֹוד   ׁשִ ּנָ ּּבַ נוְּ ְעּתָ ּבַ ָכה  ִהׁשְ ּכָ ּדֹוִדי  ַצח  ְוָאדֹום  י:  ּׁשֶ
ָּדגול  ֵמְרָבָבה ֹחרֹות  יא:  ּ ִלים  ׁשְ ְלּתַ ֶתם  ָפז  ְקוּצֹוָתיו  ּתַ ֹּראׁשֹו  ּכֶ ּ

עֹוֵרב יֹוִנים  ַעל־ֲאִפיֵקי  ָמִים  ֹרֲחצֹות  ֶבָחָלב  יב:  ּכָ ֵעיָניו  ּכְ
בֹות  ַעל־ִמֵלאת ם  ִמ יג:  ֹּיׁשְ ֲערוַגת  ַהּבֹׂשֶ ְּגְדלֹות  ֶמְרָקִחים ְּלָחָיו  ּכַ

ים  ֹנְטפֹות  מֹור  ֹעֵבר ּנִ ְפתֹוָתיו  ׁשֹוׁשַ ִליֵלי  ָזָהב  יד:  ׂשִ ָיָדיו  ּגְ
ן  ְמֻעֶלֶפת  ַסִפיִרים ת  ׁשֵ יׁש  ֵמָעיו  ֶעׁשֶ ְרׁשִ ּתַ ְּמֻמָלִאים  ּבַ ּ ּ :

ְלָבנֹון  טו ִדים  ַעל־ַאְדֵני־ָפז  ַמְרֵאהו  ּכַ ׁש  ְמֻיּסָ ּׁשֹוָקיו  ַעּמוֵדי  ׁשֵ ּ ּ
ֲאָר חור  ּכָ ים  ְוֻכלֹו  ַמֲחַמִדים  ֶזה  דֹוִדי  ְוֶזה  טז:  ִזיםּּבָ ִּחּכֹו  ַמְמַתּקִ ּ

ָלם נֹות ְירוׁשָ  :ֵּרִעי ּבְ

  פרק ו- "שיר השירים"ספר 
ּנו  א ים  ָאָנה  ָפָנה  דֹוֵדך  וְנַבְקׁשֶ ׁשִ ּנָ ָּאָנה  ָהַלך  דֹוֵדך  ַהָיָפה  ּבַ ּ ְּ ְ ְּ ּ

ך ם ב:  ְִעּמָ ּדֹוִדי  ָיַרד  ְלַגּנֹו  ַלֲערוגֹות  ַהּבֹׂשֶ ים ּ ּנִ ּגַ   ִלְרעֹות  ּבַ
ים ּנִ ים ג:  ְוִלְלֹקט  ׁשֹוׁשַ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ : ֲאִני  ְלדֹוִדי  ְודֹוִדי  ִלי  ָהֹרֶעה  ּבַ

לֹות ד ְדּגָ ּנִ ה  ּכַ ָלם  ֲאֻיּמָ ירוׁשָ ִתְרָצה  ָנאָוה  ּכִ : ָּיָפה  ַאּתְ  ַרְעָיִתי  ּכְ
ֵעֶדר   ה ְעֵרך  ּכְ ֵהם  ִהְרִהיֻבִני  ׂשַ ְגִדי  ׁשֶ י  ֵעיַנִיך  ִמּנֶ ְָהֵסּבִ ָּהִעִזים ְּ

ְלָעד ְלׁשו  ִמן־ַהּגִ ּגָ ָעלו  ו:  ּׁשֶ ֵעֶדר  ָהְרֵחִלים  ׁשֶ ִיך  ּכְ ּנַ ּׁשִ ְ



––1139 

ֶהם ָלה  ֵאין  ּבָ ּכֻ ָלם  ַמְתִאימֹות  ְוׁשַ ּכֻ ֶפַלח  ז:  ִּמן־ָהַרְחָצה  ׁשֶ ּכְ
ֵתך ַעד  ְלַצּמָ ֵתך  ִמּבַ ְָהִרּמֹון  ַרּקָ ֹמִנים  ח:  ְ ָלכֹות  וׁשְ ה  ּמְ ים  ֵהּמָ ּשִׁ ּׁשִ

ים  ַוֲעָל ִתי  ַאַחת  ט:  ּמֹות  ֵאין  ִמְסָפרִּפיַלְגׁשִ ַאַחת  ִהיא  יֹוָנִתי  ַתּמָ
רוָה  ְמָלכֹות  ה  ָראוָה  ָבנֹות  ַוְיַאּשְׁ ָרה  ִהיא  ְליֹוַלְדּתָ ה  ּבָ ִּהיא  ְלִאּמָ ּ ּ ּ

ים  ַוְיַהְללוָה ּוִפיַלְגׁשִ ַחר  ָיָפה  י:  ּ מֹו־ׁשָ ָקָפה  ּכְ ׁשְ ִמי־ֹזאת  ַהּנִ
ּנִ ה  ּכַ ה  ֲאֻיּמָ ַחּמָ ָרה  ּכַ לֹותַּכְלָבָנה  ּבָ י  יא:  ְדּגָ ת  ֱאגֹוז  ָיַרְדּתִ ּנַ ֶאל־ּגִ

ֶפן  ֵהֵנצו  ָהִרּמִֹנים ַחל  ִלְראֹות  ֲהָפְרָחה  ַהּגֶ י  ַהּנָ ִאּבֵ : ִּלְראֹות  ּבְ
י־ָנִדיב יב בֹות ַעּמִ ַמְתִני ַמְרּכְ י ׂשָ י ַנְפׁשִ  :ֹלא ָיַדְעּתִ

gG 

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,  מחותובש,    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 
                         

ו מליצ"כ ושרד ספרי המקרא הם עלי ן וח, י י 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(. ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
רסםהרבים  לפ 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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


