





שיר השירים א
)א( שיר השירים אשר לשלמה:
)ב( ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין:
)ג( לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך:
)ד( משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך:
שיר השירים ח
)יד( ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים:
שיר השירים ב
)ז( השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ:
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שיר השירים פרק ח
)ח( אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה:
)ט( אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז:
)י( אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום :פ
)יא( כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף:
)יב( כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו:
)יג( היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני:
)יד( ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים:
שיר השירים פרק א
)ד( משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה
ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך :ס

שמואל א פרק טז
)יא( ויאמר שמואל אל ישי התמו הנערים ויאמר עוד
שאר הקטן והנה רעה בצאן ויאמר שמואל אל ישי
שלחה וקחנו כי לא נסב עד באו פה:
)יב( וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב
ראי פ ויאמר ה’ קום משחהו כי זה הוא:
)יג( ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אתו בקרב
אחיו ותצלח רוח ה’ אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם
שמואל וילך הרמתה :ס

)יג( צרור המר דודי לי בין שדי ילין:
)יד( אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי:
)ז( הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ
בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך:
)טו( הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים:
)טז( הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה:
שיר השירים פרק ד
)א( הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך
שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד:
שיר השירים פרק ה
)יב( עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות
על מלאת:
)י( דודי צח ואדום דגול מרבבה:
שיר השירים פרק א
)ג( לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות
אהבוך:
)ד( משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה
ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך :ס
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שמואל ב פרק ו
)א( ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלשים אלף:
)ב( ויקם וילך דוד וכל העם אשר אתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלהים אשר נקרא שם שם ה’
צבאות ישב הכרבים עליו:
)ג( וירכבו את ארון האלהים אל עגלה חדשה וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים
את העגלה חדשה:
)ד( וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלהים ואחיו הלך לפני הארון:
)ה( ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני ה’ בכל עצי ברושים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים:
)יד( ודוד מכרכר בכל עז לפני ה’ ודוד חגור אפוד בד:
)טו( ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון ה’ בתרועה ובקול שופר:
)טז( והיה ארון ה’ בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה’
ותבז לו בלבה:
)יז( ויבאו את ארון ה’ ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דוד ויעל דוד עלות לפני ה’ ושלמים:
)יח( ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם ה’ צבאות:
)יט( ויחלק לכל העם לכל המון ישראל למאיש ועד אשה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת וילך
כל העם איש לביתו:
שמואל ב פרק ז
)ד( ויהי בלילה ההוא ויהי דבר ה’ אל נתן לאמר:
)ה( לך ואמרת אל עבדי אל דוד כה אמר ה’ האתה תבנה לי בית לשבתי:
)ו( כי לא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן:
)ז( בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את
ישראל לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים:
)ח( ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר ה’ צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על
ישראל:
)ט( ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרתה את כל איביך מפניך ועשתי לך שם גדול כשם הגדלים אשר בארץ:
)י( ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה:
)יא( ולמן היום אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והניחתי לך מכל איביך והגיד לך ה’ כי בית יעשה לך ה’:
)יב( כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את ממלכתו:
)יג( הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם:
)יד( אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם:
)טו( וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך:
)טז( ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם:
)יז( ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה כן דבר נתן אל דוד :ס
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