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"שיר השירים" / שלמה המלך

ִׁשיר ַהִּׁשיִרים הּוא ֶאָחד ֵמָחֵמׁש ַהְּמִגּלֹות ַּבָּתָנ"ְך. ֶאת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ִחֵּבר ְׁשֹלֹמה 

ַהֶּמֶלְך – ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם, ְוָקַבע ֶאת ְׁשמֹו ִּבְתִחַּלת ַהִּמְזמֹור, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב: "ִׁשיר 

ַהִּׁשיִרים, ֲאֶׁשר ִלְׁשֹלֹמה" )ֶּפֶרק א, ָּפסּוק א(.

ַעל  ְּכָמָׁשל  ְוהּוא  ְוָכָלה,  ָחָתן  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמֻיָחד  ַהֶּקֶׁשר  ַעל  ְמַדֵּבר  ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר 

ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֵּבין ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ַרִּבי ֲעִקיָבא ָאַמר: ָּכל ַהְּכתּוִבים ֹקֶדׁש ֵהם, ַאְך ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֹקֶדׁש ֳקָדִׁשים, ְוֹזאת 

ַלְמרֹות ֶׁשֵּׁשם ה' ֵאינֹו ֻמְזָּכר ּבֹו ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת.

ְלָכל ְמִגָּלה ֵיׁש ְזַמן ְמֻיָחד ּבֹו ִהיא ִנְקֵראת. ֶאת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים נֹוֲהִגים ִלְקֹרא ְּבַחג 

ַהֶּפַסח. ְּבֵחֶלק ֵמַהְּקִהּלֹות קֹוְרִאים ֶאת  ְמִגַּלת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָכל 

ֵליל ַׁשָּבת ִלְפֵני ְּתִפַּלת ַעְרִבית.

שאלות:
ֵמַהְּסָפִרים  ֵאּלּו  ֹקֶהֶלת.  ְוֵסֶפר  ִמְׁשֵלי  ֵסֶפר  ֶאת  ַּגם  ִחֵּבר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ֲהֵתְדעּו? 

ֻמָּכִרים ָלֶכם? 

ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמָתֵאר ֶאת ְמִגַּלת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת ְמֹאד. 

ֵּכיַצד הּוא ְמַכֶּנה אֹוָתּה? 

ִלְפֵניֶכם ְּפסּוִקים ִמֶּפֶרק ב'. 

   א. ִקְראּו ְוַסְּמנּו ְּבָיֹרק ֶאת ַהֵּתאּוִרים ֶׁשְּמָתֲאִרים צֹוֵמַח. 

   ב. ִקְראּו ְוַסְּמנּו ְּבָצֹהב ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהּמֹוִפיִעים ִּבְפסּוִקים.

     ג. ַהְּצָמִחים ּוַבֲעֵלי ַהַחִּיים ָהיּו ֵחֶלק ֵמַהּנֹוף ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַוֲהֵרי ְיהּוָדה ֶׁשְּמֹתָאִרים            

ְּב     ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ִּכְתבּו ֵאּלּו ְצָמִחים ּוַבֲעֵלי ַחִּיים ַאֶּתם ַמִּכיִרים.

   ד. ִּבְפסּוִקים י"א-י"ג ֵיׁש ֵּתאּוֵרי ֶטַבע ֶׁשְּמַרְּמִזים ָלנּו ַעל ָהעֹוָנה ָעֶליָה ְמַדֵּבר 

ַהֶּפֶרק. ָמה ִהיא ָהעֹוָנה ּוָמה ָעַזר ָלֶכם ְלַגּלֹות? 

ַהִאם ֱהִייֶתם ֻׁשָּתִפים ִלְקִריַאת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? 

ַסְּפרּו ַעל ַהֲחָוָיה ֶׁשָּלֶכם.

_________________________________________________

_________________________________________________

שיר השירים

א, א "ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ֲאֶׁשר ִלְׁשֹלֹמה..."

פרק ב'

א  "ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון, ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים

ב ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים, ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות.  

 ג ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער, ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים; ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי 
ְוָיַׁשְבִּתי, ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי

ם, ִּבְצָבאֹות, אֹו, ְּבַאְילֹות   ז  ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשלִַ
ַהָּׂשֶדה:  ִאם-ָּתִעירּו ְוִאם-ְּתעֹוְררּו ֶאת-ָהַאֲהָבה, ַעד 

ֶׁשֶּתְחָּפץ.  }ס{ 

ח קֹול ּדֹוִדי, ִהֵּנה-ֶזה ָּבא; ְמַדֵּלג, ַעל-ֶהָהִרים--ְמַקֵּפץ, 
ַעל-ַהְּגָבעֹות.

ט ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי, אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים; ִהֵּנה-ֶזה עֹוֵמד, 
ַאַחר ָּכְתֵלנּו--ַמְׁשִּגיַח ִמן-ַהַחֹּלנֹות, ֵמִציץ ִמן-ַהֲחַרִּכים.  

י ָעָנה דֹוִדי, ְוָאַמר ִלי:  קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי, ּוְלִכי-
ָלְך.  

יא ִּכי-ִהֵּנה ַהְּסָתו, ָעָבר; ַהֶּגֶׁשם, ָחַלף ָהַלְך לֹו

יב ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע; ְוקֹול ַהּתֹור, 
ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו.  

יג ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה, ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח; קּוִמי 
לכי )ָלְך( ַרְעָיִתי ָיָפִתי, ּוְלִכי-ָלְך. }ס{

יד יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע, ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה, ַהְרִאיִני ֶאת-
ַמְרַאִיְך, ַהְׁשִמיִעִני ֶאת-קֹוֵלְך:  ִּכי-קֹוֵלְך ָעֵרב, ּוַמְרֵאיְך 

ָנאֶוה.  }ס{

טו ֶאֱחזּו-ָלנּו, ֻׁשָעִלים--ֻׁשָעִלים ְקַטִּנים, ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים; 
ּוְכָרֵמינּו, ְסָמַדר

טז ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו, ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים.  

יז ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום, ְוָנסּו ַהְּצָלִלים:  ֹסב ְּדֵמה-ְלָך דֹוִדי 
ִלְצִבי, אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים--ַעל-ָהֵרי ָבֶתר"
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ְצִבי ֶאֶרץ ִיְׂשְרֵאִלי ֶזהּו ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשְּמֹזֶהה ִעם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ְלָהקֹות ֶׁשל ְצָבִאים ִנְמָצִאים ַּבֲאזֹוִרים ַרִּבים ָּבָאֶרץ.  ִצְבעֹו חֹם 
ְּכַאְדַמת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, הּוא ַּבַעל ַקְרַנִים ְוִנָּתן ִלְראֹותֹו ִּבְׁשָטִחים 

ְּפתּוִחים ְּכֶׁשהּוא ָרץ ּוְמַדֵּלג ִּבְמִהירּות. ָּבָאִביב ִנָּתן ִלְראֹות 
ֳעָפִרים )ְצִבי ָצִעיר( ְּבתֹוְך ַהְּלָהקֹות.

ַהֲעָׁשָרה

קישור ללימוד 
וצפיה על הפיוט
"שיר השירים"

https://youtu.be/ZF8FrbSW7FI

