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  פרק א- "שיר השירים"ספר 
ֹלֹמה א ר  ִלׁשְ יִרים  ֲאׁשֶ יר  ַהּשִׁ יקֹות  ִפיהו  ב:  ׁשִ ׁשִ ֵקִני  ִמּנְ ִּיּשָׁ ּ

י־טֹוִבים  דֶֹדיך  ִמָיִין ּּכִ ָ ָמֶניך  טֹוִבים  ׁשֶ ג:  ּ ֶּמן  ּתוַרק ְָלֵריַח  ׁשְ
ן  ֲעָלמֹות  ֲאֵהבוך ֶמך  ַעל־ּכֵ ָׁשְ רוָצה  ד:  ָּ ֵכִני  ַאֲחֶריך  ּנָ ָּמׁשְ ָ

יָרה  ֹדֶדיך  ִמַיִין  ך  ַנְזּכִ ְמָחה  ּבָ ֶלך  ֲחָדָריו  ָנִגיָלה  ְוִנׂשְ ֱּהִביַאִני  ַהּמֶ ָ ְ ְ

ִרים  ֲאֵהבוך ֵָמיׁשָ ָאֳהֵלי  ה:  ּ ָלם  ּכְ נֹות  ְירוׁשָ חֹוָרה  ֲאִני  ְוָנאָוה  ּבְ ּׁשְ
ֹלֹמהֵקָדר  ּכִ ַחְרֹחֶרת  ו:  יִריעֹות  ׁשְ ֲאִני  ׁשְ ְראוִני  ׁשֶ ַּאל־ּתִ

ֻמִני  ֹנֵטָרה  י  ִנֲחרו־ִבי  ׂשָ ֵני  ִאּמִ ֶמׁש  ּבְ ָזַפְתִני  ַהּשָׁ ֱ ּשׁ ּׁשֶ
י ִלי  ֹלא  ָנָטְרּתִ ְרִמי  ׁשֶ ָרִמים  ּכַ ָאֲהָבה  ז:  ֶּאת־ַהּכְ יָדה  ִלי  ׁשֶ ַּהּגִ

ּצָ יץ  ּבַ ְרּבִ י  ֵאיָכה  ִתְרֶעה  ֵאיָכה  ּתַ ָלָמה  ֶאְהֶיה ַנְפׁשִ ֳּהָרִים  ׁשַ
ֹעְטָיה  ַעל  ֶעְדֵרי  ֲחֵבֶריך ים  ח:  ָּכְ ׁשִ ּנָ ִּאם־ֹלא  ֵתְדִעי  ָלך  ַהָיָפה  ּבַ ְ

נֹות  ּכְ ִדיַֹתִיך  ַעל  ִמׁשְ ִעְקֵבי  ַהּצֹאן  וְרִעי  ֶאת־ּגְ ְְצִאי־ָלך  ּבְ ְּ ּ
יִתיך  ַרְעָיִתי ט:  ָהֹרִעים ִרְכֵבי  ַפְרֹעה  ִדּמִ ְְלֻסָסִתי  ּבְ ָּנאוו  י:  ּ
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ֲחרוִזיםְלָח ּתִֹרים  ַצָואֵרך  ּבַ ַּיִיך  ּבַ ְּ ה־ָלך  ִעם  יא:  ְ ְּתֹוֵרי  ָזָהב  ַנֲעׂשֶ ּ
ֶסף ְמִסּבֹו  ִנְרִדי  ָנַתן  ֵריחֹו יב:  ְּנֻקדֹות  ַהּכָ ֶלך  ּבִ ַהּמֶ ַּעד־ׁשֶ ְ :

ַדי ָיִלין|  ְצרֹור  ַהּמֹר   יג ין ׁשָ ּכֹל ַהּכֶֹפר  יד: ּדֹוִדי ִלי ּבֵ ּדֹוִדי | ֶאׁשְ
ַכְרֵמי  ֵע ִדיִלי  ּבְ ך  ָיָפה  ֵעיַנִיך  טו:  ין  ּגֶ ך  ָיָפה  ַרְעָיִתי  ִהּנָ ְִהּנָ ְ ְ

נו  ַרֲעָנָנה טז:  יֹוִנים ך  ָיֶפה  דֹוִדי  ַאף  ָנִעים  ַאף־ַעְרׂשֵ ִּהּנְ ָ :
ינו ֲאָרִזים  יז ּתֵ רֹוִתיםָּרִחיֵטנוֹּקרֹות ּבָ  :ּ ָרִהיֵטנו ּבְ

  פרק ב- "שיר השירים"ספר 
רֹון  ׁשֹוׁשַ א ֶלת  ַהּשָׁ ת  ָהֲעָמִקיםֲאִני  ֲחַבּצֶ ין  ב:  ּנַ ה  ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ

נֹות ין  ַהּבָ ן  ַרְעָיִתי  ּבֵ ן  דֹוִדי  ג:  ַהחֹוִחים  ּכֵ ֲעֵצי  ַהַיַער  ּכֵ ַתפוַח  ּבַ ּּכְ ּּ ּ
י י  וִפְריֹו  ָמתֹוק  ְלִחּכִ ְבּתִ י  ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצלֹו  ִחּמַ ִנים  ּבְ ין  ַהּבָ ּּבֵ ּ :

ית  ַהָיִין  ְוִדְגלֹו  ָעַלי   ד כוִני  ה:  ַאֲהָבהֱּהִביַאִני  ֶאל־ּבֵ ַּסּמְ
י־חֹוַלת  ַאֲהָבה  ָאִני פוִחים  ּכִ ּתַ יׁשֹות  ַרְפדוִני  ּבַ ֲאׁשִ ּּבָ ּּ ֹמאלֹו  ו:  ּ ׂשְ

ֵקִני ַחּבְ י  ִויִמינֹו  ּתְ ַחת  ְלֹראׁשִ נֹות  ז:  ּתַ י  ֶאְתֶכם  ּבְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
ִעירו   ֶדה  ִאם־ּתָ ַאְילֹות  ַהּשָׂ ְצָבאֹות  אֹו  ּבְ ַלם  ּבִ ְּירוׁשָ ּ |

עֹו ְחָפץְוִאם־ּתְ ּתֶ ְּררו  ֶאת־ָהַאֲהָבה  ַעד  ׁשֶ ה־ֶזה  ח:  ּ ּקֹול  דֹוִדי  ִהּנֵ
ָבעֹות א  ְמַדֵלג  ַעל־ֶהָהִרים  ְמַקֵפץ  ַעל־ַהּגְ ּּבָ ּדֹוֶמה  דֹוִדי  ט:  ּ

יַח  ּגִ ְתֵלנו  ַמׁשְ ה־ֶזה  עֹוֵמד  ַאַחר  ּכָ ִּלְצִבי  אֹו  ְלֹעֶפר  ָהַאָיִלים  ִהּנֵ ּ
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ים ָּעָנה  דֹוִדי  ְוָאַמר  ִלי  קוִמי  י:  ִּמן־ַהֲחלֹנֹות  ֵמִציץ  ִמן־ַהֲחַרּכִ
ְָלך  ַרְעָיִתי  ָיָפִתי  וְלִכי־ָלך ה   יא:  ְּ י־ִהּנֵ ָתוּכִ ָתיו  ָעָבר ַהּסְ   ַהּסְ

ם  ָחַלף  ָהַלך  לֹו ׁשֶ ִנים  ִנְראו  ָבָאֶרץ  ֵעת  ַהָזִמיר  יב:  ְַהּגֶ ּצָ ַּהּנִ ּ
ַאְרֵצנו ַמע  ּבְ יַע  ְוקֹול  ַהּתֹור  ִנׁשְ ֵאָנה  ָחְנָטה  ַפּגֶ יג:  ִּהּגִ יָה ַהּתְ

ָפִנים   ְּסָמַדר  ָנְתנו  ֵריַח  קוִמי  |  ְוַהּגְ ְ  ָלך  ַרְעָיִתי  ָיָפִתי ָלְכיּ

ְוְלִכי־ָלך ְדֵרָגה  ַהְרִאיִני  יד:  ּ ֵסֶתר  ַהּמַ ַלע  ּבְ ַחְגֵוי  ַהּסֶ יֹוָנִתי  ּבְ
י־קֹוֵלך  ָעֵרב  וַמְרֵאיך  ִמיִעיִני  ֶאת־קֹוֵלך  ּכִ ְֶאת־ַמְרַאִיך  ַהׁשְ ְ ְ ְּ

ֶּאֱחזו־ָלנו  טו: ָנאֶוה ָרִמים ּ ִלים ּכְ ים ְמַחּבְ ּׁשוָעִלים ׁשוָעִלים ְקַטּנִ ּ
ּוְכָרֵמינו  ְסָמַדר ים טז:  ּ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַעד  יז:  ּדֹוִדי  ִלי  ַוֲאִני  לֹו  ָהֹרֶעה  ּבַ

ָלִלים  ֹסב  ְדֵמה־ְלך  דֹוִדי  ִלְצִבי  אֹו  ָיפוַח  ַהיֹום  ְוָנסו  ַהּצְ ָׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
 :ְּלֹעֶפר ָהַאָיִלים ַעל־ָהֵרי ָבֶתר

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, ם זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבי, 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"ות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמר"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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ם  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובי
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"כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  "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


