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ב"ה אחרי פסח ה'תשע"ב

לאן לוקח אותנו שיר השירים?
עוד צומת בין מסורת לחידוש ,הוא היחס לספרי המקרא .אחד מן הצמתים הידועים הוא
היחס למגילת שיר השירים ,שנקראה בפסח .שימו לב למוקד המחלוקת ולמשקעים שלו:

א .המחלוקת – מה תוכנה של מגילת שיר השירים?
אבן עזרא שיר השירים הקדמה
וחלילה חלילה להיות שיר השירים בדברי חשק כי אם על דרך משל ולולי גודל מעלתו לא נכתב בסוד כתבי הקדש
ואין עליו מחלוקת כי הוא מטמא את הידים –
האם באמת אין עליו מחלוקת? ומה משמעות טומאת הידיים? ומה המשמעות שאין עליו מחלוקת?
משנה ידיים פרק ג משנה ה
ַּׁשירִים ְמ ַטּמֵא
ַּׁשירִים וְקֹ ֶהלֶת ְמ ַט ְּמאִין אֶת ַהּיַָדיִםַ .רּבִי יְהּודָה אֹומֵרִׁ ,שיר ה ִ
ּכָל ִּכ ְתבֵי הַּקֹדֶׁש ְמ ַט ְּמאִין אֶת ַהּיָָדיִםִׁ .שיר ה ִ
ַּׁשירִים ַמחֲלֹקֶתF ...מַר ַרּבִי
ְׁשיר ה ִ
אֶת ַהּיַָדיִם ,וְקֹ ֶהלֶת ַמחֲלֹקֶתַ .רּבִי יֹוסֵי אֹומֵר ,קֹ ֶהלֶת אֵינֹו ְמ ַטּמֵא אֶת ַהּיַָדיִם ו ִ
ַּׁשירִים ֶׁשּלֹא ְת ַטּמֵא אֶת ַהּיַָדיִםֶׁ ,שאֵין ּכָל הָעֹולָם ּכֻּלֹו ְּכדַאי
ִׂש ֵראֵל עַל ִׁשיר ה ִ
ְׁשלֹום ,לֹא נֶ ֱחלַק Fדָם ִמּי ְ
ֲעקִיבָא ,חַס ו ָ
ָׁשים.
ַּׁשירִים קֹדֶׁש ָקד ִ
ְׁשיר ה ִ
ִׂש ָראֵלֶׁ ,שּכָל ַהּכְתּובִים קֹדֶׁש ,ו ִ
ַּׁשירִים ְלי ְ
ּכְיֹום ֶׁשּנִּתַן ּבֹו ִׁשיר ה ִ
פירוש :לפי שהיו נוהגים להצניע אוכלים של תרומה אצל ספרי תורה ,באומרם ששניהם קדש ,והיו העכברים
המצויים אצל האוכלים מפסידים את הספרים .לכן גזרו שמגע בכתבי הקדש יטמא את הידיים וממילא יטמא את
התרומה במגע הידיים ויאלצו להפריד את אכסון התרומה מכתבי הקדש .בשלב מסויים נוצרת זהות בין ספרים
השייכים לכתבי הקדש לספרים המטמאים את הידיים .המחלוקת אם ספרים מסויימים מטמאים או לא היא למעשה
האם לכוללם בכתבי הקדש.
לאור זאת למה מתכוון ר"ע ולמה מתכוון האבן עזרא?
אנציקלופדיה מקראית חלק ח עמ' 649 ,647
קשה לקבל את הפירוש האליגורי ...במיוחד קשה הנמשל הסימבולי הניתן לציורי הגוף המפורטים במגילה ,לפי
שאין זה הולם את משמעו הפשוט של הכתוב.
כיום מקובל הפירוש המסביר את המגילה כאסופה של שירי אהבה וטבע ליריים ,חילוניים שבהם נותנים האוהבים
מבע ,לפרקים די חושני ,לרגשותיהם ,ערגותיהם ,תשוקותיהם ,הרהוריהם וחלומותיהם.
ועכשיו נתבונן בכוחות עצמינו...
במוקד עיונינו יעמוד הפסוק הלפני אחרון במגילה שימו לב אליו ואם תרצו ראו גם את סביבתו:
שיר השירים ח
ַׁשמִיעִינִי:
ְׁשיבִים לְקֹו ֵל ְך ה ְ
ַּיֹוׁשבֶת ַּבַּגּנִים ֲח ֵברִים ַמק ִ
)יג( ה ֶ
 4מוטיבים ראויים להיחקר :ישיבה ,גן ,החברים והקול ]הקשבה ,קול ,שמיעה[
אנו נדון קצת בגן ,מעט בקול ובעיקר בחברים.

ב .גיבורי משנה
אחד מתחומי המחקר הזוכים לעדנה היום הוא מעמד גיבורי המשנה .יש בעיון במקומם כדי לשפוך
אור לא על השוליים אלא על המגמות העיקריות .האם אתם זוכרים גיבורי משנה במגילה שיר
השירים .הבה נבדוק מקרה אחד.

1
דרומא – בית מדרש לסטודנטים
הקתדרה לערכי היהדות על
שם בלשנר

www.bgu.ac.il/daroma | daroma@bgu.ac.il | 08-6461142

דרומא בית מדרש לסטודנטים.

אמונות היהודים

כג' בניסן תשע"ב | 15/4/2012

שיר השירים פרק ג
ַׁשּתִיו וְלֹא ְמצָאתִיו:
ְׁשי ִּבּק ְ
ַׁשּתִי אֵת ֶׁשֲ Fהבָה נַפ ִ
ִׁש ָּכבִי ַּבּלֵילֹות ִּבּק ְ
)א( עַל מ ְ
ַׁשּתִיו וְלֹא ְמצָאתִיו:
ְׁשי ִּבּק ְ
ְׁשה אֵת ֶׁשֲ Fהבָה נַפ ִ
ַּׁשוָקִים ּו ָברְחֹבֹות ֲא ַבק ָ
)ב( Fקּומָה ּנָא וַאֲסֹו ְבבָה ָבעִיר ּב ְ
ְׁשי ְראִיתֶם:
)ג( ְמצָאּונִי הַּׁשֹ ְמרִים הַּסֹ ְבבִים ָּבעִיר אֵת ֶׁשֲ Fהבָה נַפ ִ
ְׁשי ֲא ַחזְּתִיו וְלֹא ְ Vרּפֶּנּו עַד ֶׁש ֲהבֵיאתִיו אֶל ּבֵית ִאּמִי וְאֶל ֶחדֶר
)ד( ִּכ ְמעַט ֶׁש ָע ַב ְרּתִי ֵמהֶם עַד ֶׁש ָּמצָאתִי אֵת ֶׁשֲ Fהבָה נַפ ִ
הֹו ָרתִי:
מה מקומם ותפקידם של השומרים? למה הם מיועדים במגילה? מה ניתן לומר על העיר? מדוע
הגיבורה אוחזת באהובה ולא מרפה עד שמביאתו אל חדר הורתה? שימו לב מהיכן מתחיל הקטע
והיכן הוא מסתיים.
ועתה נעיין במקור נוסף מן המגילה בו מופיעים השומרים .אותו דבר? אל תחפזו:
שיר השירים פרק ה
רֹאׁשי נִ ְמלָא טָל ְקּוֻּצֹותַי ְרסִיסֵי ָליְלָה:
ְׁשנָה וְ ִלּבִי עֵר קֹול ּדֹודִי דֹופֵק ִּפ ְתחִי לִי אֲחֹתִי ַר ְעיָתִי יֹונָתִי ַת ָּמתִי ֶׁש ִ
)ב( ֲאנִי י ֵ
ָׁשּנָה ָר ַח ְצּתִי אֶת ַרגְלַי אֵי ָככָה ֲא ַטּנְפֵם) :ד( ּדֹודִי ָׁשלַח יָדֹו מִן הַחֹר ּו ֵמעַי הָמּו ָעלָיו:
ָׁש ְטּתִי אֶת ֻּכ ָּתנְּתִי אֵי ָככָה ֶא ְלּב ֶ
)ג( ּפ ַ
)ה( ַק ְמּתִי ֲאנִי ִלפְּתֹ ַח לְדֹודִי וְיָדַי נָטְפּו מֹור וְ ֶא ְצּבְעֹתַי מֹור עֹבֵר עַל ּכַּפֹות ַה ַּמנְעּול:
ַׁשּתִיהּו וְלֹא ְמצָאתִיהּו ְקרָאתִיו וְלֹא ָענָנִי:
ְׁשי יָצְFה ְב ַדּבְרֹו ִּבּק ְ
)ו( ָּפ ַת ְחּתִי ֲאנִי לְדֹודִי וְדֹודִי ָחמַק ָעבָר נַפ ִ
ָׂשאּו אֶת ְרדִידִי ֵמ ָעלַי ׁשֹ ְמרֵי הַחֹמֹות:
)ז( ְמ ָצ ֻאנִי הַּׁשֹ ְמרִים הַּסֹ ְבבִים ָּבעִיר הִּכּונִי ְפצָעּונִי נ ְ
מנין נובע ההבדל בהתנהגות השומרים? שימו לב לכל הקטע .שימו לב לתוצאה של החיפוש .אמנם
לרש"י הסבר פשוט:
רש"י פרק ג
)ג( מצאוני השומרים  -משה ואהרן.
רש"י פרק ה
)ז( מצאני השומרים  -נבוכדנאצר וחיילותיו .הסבבים בעיר  -לנקום נקמתו של מקום .נשאו את רדידי  -בית
המקדש.
ומה ישיבו הפשטנים? מה אתם מציעים?

ג .מוטיב הגן
 7פעמים מופיע הגן במגילה .ריכוז של הופעות יש בצומת בין פרק ד לפרק ה' שימו לב:
פרקים ד-ה
)יב( ּגַן נָעּול אֲחֹתִי ַכּלָה ּגַל נָעּול ַמ ְעיָן חָתּום:
)יג( ְׁש ָל ַחיְִך ַּפ ְרּדֵס רִּמֹונִים עִם ְּפרִי ְמָגדִים ְּכ ָפרִים עִם נְ ָרדִים:
ְׂשמִים:
ָאׁשי ב ָ
)יד( נֵ ְר ְּד וְַכרְּכֹם ָקנֶה וְ ִקּנָמֹון עִם ּכָל ֲעצֵי לְבֹונָה מֹר וַ ֲאהָלֹות עִם ּכָל ר ֵ
)טו( ַמ ְעיַן ּגַּנִים ְּבאֵר ַמיִם ַחּיִים וְנֹזְלִים מִן ְלבָנֹון:
ְׂשמָיו יָבֹא דֹודִי ְלגַּנֹו וְיֹאכַל ְּפרִי ְמָגדָיו:
)טז( עּורִי צָפֹון ּובֹואִי תֵימָן ָהפִיחִי ַגּנִי יִּזְלּו ב ָ
ְׁשכְרּו
ְׁשי ָׁשתִיתִי יֵינִי עִם ֲח ָלבִי ִאכְלּו ֵרעִים ְׁשתּו ו ִ
ְׂשמִי ַ Fכ ְלּתִי יַ ְערִי עִם ִּדב ִ
)א( ּבָאתִי ְלַגּנִי אֲחֹתִי ָכּלָה Fרִיתִי מֹורִי עִם ּב ָ
ּדֹודִים:
מהו הגן? מה תוכנו? מה פירוש יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו? ומהי המשמעות של הפסוק הבא?
והשאלה הגדולה מה פירוש סיומו של פסוק א'? האם ניתן לשמוע את טיבה של הזעקה או של הקרע
שיש בסיום זה? מה זה אומר על תוכנה של המגילה כולה?

ד .מוטיב החברים
חבריו ורעיו של הדוד מלווים את הזוג במהלך המגילה ומחדדים נקודות בעלות משקל ]כמו בנות
ירושלים[ .שימו לב להופעתם הראשונה:
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פרק א
ְׁשי אֵיכָה ִת ְרעֶה אֵיכָה ַּת ְרּבִיץ ַּב ָּצ ֳה ָריִם ַׁש ָּלמָה ֶא ְהיֶה ּכְעֹ ְטיָה עַל ֶע ְדרֵי ֲח ֵברֶי ָך:
)ז( ַהּגִידָה ּלִי ֶׁשֲ Fהבָה נַפ ִ
ִׁשּכְנֹות הָרֹעִים:
ָׁשים ְצאִי ָל ְך ְּב ִע ְקבֵי הַּצֹאן ּו ְרעִי אֶת ְּגדִּיֹ ַתיִ ְך עַל מ ְ
)ח( אִם לֹא ֵת ְדעִי ָל ְך ַהּיָפָה ַּבּנ ִ
מה מבקשת האהובה מאהובה? מאיזו מבוכה היא מבקשת להציל את עצמה? מה תפקידם של
החברים כאן?
לפיכך היאך נפרש את הפסוק דלעיל:
ְׁשי ָׁשתִיתִי יֵינִי עִם ֲח ָלבִי ִאכְלּו ֵרעִים ְׁשתּו
ְׂשמִי ַ Fכ ְלּתִי יַ ְערִי עִם ִּדב ִ
)א( ּבָאתִי ְלַגּנִי אֲחֹתִי ָכּלָה Fרִיתִי מֹורִי עִם ּב ָ
ְׁשכְרּו ּדֹודִים:
וִ
זאת במיוחד ועל רקע הביטוי השגור במגילה:
פרק ה
ִׁש ַּב ְעּתָנּו:
ָׁשים מַה ּדֹו ֵד ְך מִּדֹוד ֶׁש ָּככָה ה ְ
)ט( מַה ּדֹו ֵד ְך מִּדֹוד ַהּיָפָה ַּבּנ ִ
.....
)טז( חִּכֹו ַמ ְמ ַתּקִים וְכֻּלֹו ַמ ֲח ַמּדִים זֶה דֹודִי וְזֶה ֵרעִי ּבְנֹות יְרּו ָׁשלִָם.
התערבותם כאילו שלא במקומה של החברים נרמזת במקומות נוספים במגילה כמו:
פרק ז א
ׁשּובִי ׁשּובִי הַּׁשּו ַלּמִית ׁשּובִי ׁשּובִי וְנֶ ֱחזֶה ָּב ְך מַה ֶּתחֱזּו ּבַּׁשּו ַלּמִית ִּכמְחֹלַת ַה ַּמ ֲחנָיִם:
וכמובן הפסוק העומד במרכז עיונינו:
ְׁשיבִים לְקֹו ֵל ְך...
ַּיֹוׁשבֶת ַּבַּגּנִים ֲח ֵברִים ַמק ִ
ה ֶ
היאך נפרש? אין ברירה אלא לפרש שפסוקים אלו הם נקודת הפריצה של הנמשל אל המשל.

ה .פריצת הנמשל אל המשל?! או האינטראקציה בין המחקר למסורת.
אך לשם כך יש להציע כותרת למשל.
אחד הפירושים המופלאים והמופלגים שנכתבו על מגילת שיר השירים הוא 'אילת אהבים' לר' שלמה
אלקבץ .לדעתו המשל עוסק ביחסי לומד התורה ]הדוד[ והתורה ]הרעיה[ .ראו למשל באיזו דרך
מיוחדת הוא מסביר את התחמקותו של הדוד המוזכרת בפרק ג:
דף כז-כח
אחרי שהיא דחתה אותו זה פעמים...כי השליכתו עד עת זקנה ועתה ג"כ אמרה כי צריך להמתין ג"כ עד הזמן ההוא.
אמר בלבו כי אלה עניני צביעות ושאין לבבה עמו ומעולם לא תוסיף ולא תתן אליו שלמות .ומאחר שאין לו חלק
בבינה ובסודות התורה למי הוא עמל ומחסר נפשו מטובה לכן פנה והלך לו.
על פי דרכו זו היאך נפרש את שותפותם של הרעים כדודים לרעיה?
דומני שההסבר פשוט .אפשר לעקב גם אחרי פירוש של ר' שלמה אלקבץ:
דף סו ב
היושבת בגנים – כאשר מצא עצמו בעולם שכולו טוב וראה צבא מעלה עוסקין בתורה וסודותיה והוא מה שנכספה
וגם כלתה נפשו תמיד כמו שראינו...שאל ואמר את היושבת – את התורה האלוהית – רעייתי זאת היושבת בגנים
הללו גן עדן של מטה וגן עדן של מעלה וחברים מקשיבים לקולך המה גבורי כח מלאכי השרת – אם כן השמיעיני
לי גם כן ואשמחה ואעלצה בך מאחר שנכסוף נכספתי אל השלמות הזה זה כמה...
האם בכל אופן ניתן לשוב למשל? האם ניתן למצוא גישור בעל משקל בין שיטת המחקר לשיטה
המסורתית?
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