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  פרק ז- "שיר השירים"ספר 
ֱחזו  א ך  ַמה־ּתֶ ית  ׁשוִבי  ׁשוִבי  ְוֶנֱחֶזה־ּבָ וַלּמִ ּׁשוִבי  ׁשוִבי  ַהּשׁ ּ ּ ּ ּ ְּ

וַל ּשׁ ֲחָנִיםּּבַ ְמֹחַלת  ַהּמַ ית  ּכִ ָעִלים  ב:  ּמִ ּנְ ְַמה־ָיפו  ְפָעַמִיך  ּבַ ּ ּ
ן ה  ְיֵדי  ָאּמָ מֹו  ֲחָלִאים  ַמֲעׂשֵ ת־ָנִדיב  ַחּמוֵקי  ְיֵרַכִיך  ּכְ ְּבַ ּ :

ְטֵנך ֲעֵרַמת ִחִטים סוָגה  ג ֶזג ּבִ ַהר ַאל־ֶיְחַסר ַהּמָ ן ַהּסַ ְרֵרך ַאּגַ ּׁשָ ּ ְ ְ

ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַדִי ד:  ּבַ ֵני  ׁשָ ֳאֵמי ְצִבָיהׁשְ ֵני  ֳעָפִרים ּתָ ׁשְ ּך  ּכִ ְַצָואֵרך  ה: ְ ּ
ים ַאֵפך  ת־ַרּבִ ַער ּבַ ּבֹון ַעל־ׁשַ ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ ן ֵעיַנִיך ּבְ ִמְגַדל ַהּשֵׁ ְּכְ ְּ ּ

ק ׂשֶ ִמְגַדל  ַהְלָבנֹון  צֹוֶפה  ְפֵני  ַדּמָ ּּכְ ּ ְרֶמל  ו:  ּ ּכַ ך  ָעַלִיך  ּכַ ְֹראׁשֵ ְ

ָמן  ֶמ ַאְרּגָ ך  ּכָ ְְוַדַלת  ֹראׁשֵ ְרָהִטיםּ ֶּלך  ָאסור  ּבָ ַּמה־ָיִפית  ז:  ְ
ֲענוִגים ּתַ ַעְמּתְ  ַאֲהָבה  ּבַ ּוַמה־ּנָ ֹּזאת  קֹוָמֵתך  ָדְמָתה  ְלָתָמר  ח:  ּ ְ

ּכֹלֹות ַדִיך  ְלַאׁשְ יו  ט:  ְְוׁשָ ַסְנִסּנָ י  ֶאֱעֶלה  ְבָתָמר  ֹאֲחָזה  ּבְ ָאַמְרּתִ
ֶפן  ְוֵריַח  ַאֵפ לֹות  ַהּגֶ ּכְ ֶאׁשְ ַדִיך  ּכְ ְּוִיְהיו־ָנא  ׁשָ ְ פוִחיםּ ּתַ ּך  ּכַ ּ ְ :

ְפֵתי  י ִרים  דֹוֵבב  ׂשִ ֵיין  ַהטֹוב  הֹוֵלך  ְלדֹוִדי  ְלֵמיׁשָ ך  ּכְ ְּוִחּכֵ ְּ ְ
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ִנים ׁשוָקתֹו יא:  ְיׁשֵ ְלָכה  דֹוִדי  ֵנֵצא  יב:  ֲּאִני  ְלדֹוִדי  ְוָעַלי  ּתְ
ָפִרים ּכְ ֶדה  ָנִליָנה  ּבַ ָרִמים  ִנְרֶאה  ִאם  ָפְרָחה  יג:  ַהּשָׂ יָמה  ַלּכְ ּכִ ַּנׁשְ

ֶפ ן  ֶאת־דַֹדי  ָלךַהּגֶ ם  ֶאּתֵ ָמַדר  ֵהֵנצו  ָהִרּמֹוִנים  ׁשָ ח  ַהּסְ ְן  ִפּתַ ּ ּ ּ :
ים  יד ל־ְמָגִדים  ֲחָדׁשִ ַּהדוָדִאים  ָנְתנו־ֵריַח  ְוַעל־ְפָתֵחינו  ּכָ ּ ּ ּּ

י ָלך ִנים דֹוִדי ָצַפְנּתִ ם־ְיׁשָ ְּגַ ּ: 

  פרק ח- "שיר השירים"ספר 
י א ֵדי  ִאּמִ ָאח  ִלי  יֹוֵנק  ׁשְ ְנך  ּכְ ם ִָמי  ִיּתֶ ְקך  ּגַ ָ  ֶאְמָצֲאך  ַבחוץ  ֶאּשָׁ ָּ

ֹּלא־ָיבוזו  ִלי ֵדִני  ב:  ּ ַלּמְ י  ּתְ ית  ִאּמִ ֶָאְנָהֲגך  ֲאִביֲאך  ֶאל־ּבֵ ָ

ְקך  ִמַיִין  ָהֶרַקח  ֵמֲעִסיס  ִרּמִֹני ַּאׁשְ י  ג:  ָ ַחת  ֹראׁשִ ֹמאלֹו  ּתַ ׂשְ
ֵקִני ַחּבְ ָלם  ַמה־ּתָ ד:  ִויִמינֹו  ּתְ נֹות  ְירוׁשָ י  ֶאְתֶכם  ּבְ ְעּתִ ּבַ ִּעירו ִּהׁשְ

ְחָפץ|   ּתֶ ֹעְררו  ֶאת־ָהַאֲהָבה  ַעד  ׁשֶ ּוַמה־ּתְ ּ ִמי  ֹזאת  ֹעָלה  ה:  ּ
ה  ּמָ יך  ׁשָ פוַח  עֹוַרְרּתִ ַחת  ַהּתַ ר  ִמְתַרֶפֶקת  ַעל־דֹוָדה  ּתַ ְדּבָ ִָמן־ַהּמִ ּ ּ ּּ ּ

ָלה  ְיָלַדְתך ה  ִחּבְ ּמָ ך  ׁשָ ַלְתך  ִאּמֶ ִָחּבְ ָ ך  ו:  ָ יֵמִני  ַכחֹוָתם  ַעל־ִלּבֶ ָׂשִ

חֹוָתם  ַעל־ְז אֹול  ִקְנָאה ּכַ ה  ִכׁשְ ֶות  ַאֲהָבה  ָקׁשָ י־ַעָזה  ַכּמָ ּרֹוֶעך  ּכִ ָ

ְלֶהֶבְתָיה ֵפי  ֵאׁש  ׁשַ ֶפיָה  ִרׁשְ ים  ֹלא  יוְכלו  ְלַכּבֹות  ז:  ְּרׁשָ ַּמִים  ַרּבִ ּ
ל־הֹון  ן  ִאיׁש  ֶאת־ּכָ ְטפוָה  ִאם־ִיּתֵ ֶּאת־ָהַאֲהָבה  וְנָהרֹות  ֹלא  ִיׁשְ ּ

ַאֲהָבה  ּבֹוז  ָיבוזו  לֹו יתֹו  ּבָ ּּבֵ ַדִים  ֵאין  ח:  ּ ה  ְוׁשָ ָּאחֹות  ָלנו  ְקַטּנָ
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ה ר־ּבָ ְיֻדּבַ יֹום  ׁשֶ ה  ַלֲאֹחֵתנו  ּבַ ֲעׂשֶ ָּלה  ַמה־ּנַ ּ ּּ ִאם־חֹוָמה  ִהיא  ט:  ּ
ֶסף  ְוִאם־ֶדֶלת  ִהיא  ָנצור  ָעֶליָה  לוַח  ָאֶרז ִּנְבֶנה  ָעֶליָה  ִטיַרת  ּכָ ּ ּ :

ְגָדלֹות  ָאז  ָהִייִתי  ְבֵעיָניו י ּמִ ַדי  ּכַ מֹוְצֵאת ֲּאִני  חֹוָמה  ְוׁשָ   ּכְ
לֹום ֶרם  יא:  ׁשָ ַבַעל  ָהמֹון  ָנַתן  ֶאת־ַהּכֶ ֹלֹמה  ּבְ ֶרם  ָהָיה  ִלׁשְ ּכֶ

ֶסף ִפְריֹו  ֶאֶלף  ּכָ ִלי  ְלָפָני  יב:  ַלּנְֹטִרים  ִאיׁש  ָיִבא  ּבְ ְרִמי  ׁשֶ ּּכַ
ֹלֹמה  וָמאַתִים  ְלֹנְטִרים  ֶאת־ִפְריֹו ָּהֶאֶלף  ְלך  ׁשְ ּ ֶבת  יג:  ָ ַּהיֹוׁשֶ

ים  ֲחֵבִרים   ּנִ ּגַ ִמיִעיִניּבַ יִבים  ְלקֹוֵלך  ַהׁשְ ַרח   יד:  ְַמְקׁשִ ּדֹוִדי |  ּבְ
ִמים ּוְדֵמה־ְלך ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיִלים ַעל ָהֵרי ְבׂשָ ָ ּ: 

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,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, תפוצות ישראלך המחולק בכל "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"טועים  אוכמשמרות  נ

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

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

 .ואין חטא בא על ידו, צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים , 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"קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  "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


