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"שיר השירים" / שלמה המלך 

שיר השירים הוא אחד מחמש המגילות בתנ"ך את שיר השירים חיבר שלמה 

המלך – החכם מכל אדם וקבע את שמו בתחילת המזמור.

תוכנו של שיר השירים הוא הקשר המיוחד שיש בין חתן וכלה, והוא כמשל על 

הקשר המיוחד בין עם ישראל והקב"ה.

מאחר ושיר השירים הוא משל, לא ניתן להבין על פי הפשט, סודותיו גבוהים עד 

מאוד צריך ללמוד אותו עם פירושים. 

רבי עקיבא אמר: כל הכתובים קודש הם אך שיר השירים קודש קודשים וזאת 

למרות ששם ה' אינו מוזכר בו אפילו פעם אחת.

לכל מגילה יש זמן מיוחד בו היא נקראת. את שיר השירים נוהגים לקרוא בחג 

הפסח, בחלק מהקהילות נקראת מגילת שיר השירים בבית הכנסת בכל ליל 

שבת לפני תפילת ערבית. 

שאלות:
התבוננו בקטע ממגילת שיר השירים, וכתבו מי חיבר את שיר השירים? הדגישו 

את שמו בפסוק.

מהספרים  אלו  קהלת.  וספר  משלי  ספר  את  גם  חיבר  המלך  שלמה  התדעו? 

מוכרים לכם? 

רבי עקיבא מתאר את מגילת שיר השירים בצורה מיוחדת מאד. כיצד הוא מכנה 

אותה? 

הצמחים ובע"ח אשר מופיעים בפרק ב' היו חלק מהנוף של ירושלים והרי יהודה.

  א. לפניכם פסוקים מפרק ב'. קראו וסמנו בירוק את התיאורים שמתארים צומח.

  ב. קראו וסמנו בצהוב את בע"ח המופיעים בפרק.?

המגילה   כותב  בחר  לדעתכם  מדוע  הצבי-  על  ההעשרה  קטע  את  קראו  ג.   

להשתמש בבע"ח זה לתאר את הדוד )את הקב"ה(

י"ג יש תיאורי טבע שמרמזים לנו על העונה שבה מדבר  י"א-  ד. בפסוקים    

הפרק. מה היא העונה, ומה עזר לכם לגלות? 

כתבו  לקב"ה.  ישראל  עם  בין  המיוחד  הקשר  על  משל  היא  שהמגילה  למדנו 

פסוק אחד שהצליח לרגש אתכם ולעורר בכם שמחה ואהבה לקב"ה. הסבירו 

מדוע בחרתם בפסוק זה.
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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" צבי ארץ ישראלי זהו בע"ח שמזוהה עם ארץ ישראל. להקות 

של צבאים נמצאים באזורים רבים בארץ.  צבעו חום כאדמת 
א"י הוא בעל קרנים וניתן לראותו בשטחים פתוחים כשהוא רץ 

ומדלג במהירות. 
באביב ניתן לראות עופרים )צבי צעיר( בתוך הלהקות

העשרה:

קישור ללימוד 
וצפיה על הפיוט
"שיר השירים"

https://youtu.be/ZF8FrbSW7FI

