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  ב"תשע'ה אחרי פסח ה"ב

 ?לאן לוקח אותנו שיר השירים
אחד מן הצמתים הידועים הוא .  הוא היחס לספרי המקרא,עוד צומת בין מסורת לחידוש

  :שימו לב למוקד המחלוקת ולמשקעים שלו.  שנקראה בפסח,היחס למגילת שיר השירים

  

  ? מה תוכנה של מגילת שיר השירים–המחלוקת   .א
  עזרא שיר השירים הקדמה אבן 

וחלילה חלילה להיות שיר השירים בדברי חשק כי אם על דרך משל ולולי גודל מעלתו לא נכתב בסוד כתבי הקדש 

  –קת כי הוא מטמא את הידים ואין עליו מחלו

  ?ומה המשמעות שאין עליו מחלוקת? ומה משמעות טומאת הידיים? האם באמת אין עליו מחלוקת

  משנה ידיים פרק ג משנה ה

ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְמַטֵּמא , ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר. ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְוקֶֹהֶלת ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּיַדִים. ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּיָדִים

Fַמר ַרִּבי ...  ְוִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַמֲחלֶֹקתקֶֹהֶלת ֵאינֹו ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּיַדִים, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ְוקֶֹהֶלת ַמֲחלֶֹקת, ֶאת ַהָּיַדִים

ֶׁשֵאין ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּכַדאי , לֹא ֶנֱחַלק Fָדם ִמִּיְׂשֵרֵאל ַעל ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֶׁשּלֹא ְתַטֵּמא ֶאת ַהָּיַדִים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֲעִקיָבא

  .ְוִׁשיר ַהִּׁשיִרים קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ָּכל ַהְּכתּוִבים קֶֹדׁשׁשֶ , ְּכיֹום ֶׁשִּנַּתן ּבֹו ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְלִיְׂשָרֵאל

והיו העכברים , באומרם ששניהם קדש, לפי שהיו נוהגים להצניע אוכלים של תרומה אצל ספרי תורה: פירוש

לכן גזרו שמגע בכתבי הקדש יטמא את הידיים וממילא יטמא את . המצויים אצל האוכלים מפסידים את הספרים

בשלב מסויים נוצרת זהות בין ספרים . ה במגע הידיים ויאלצו להפריד את אכסון התרומה מכתבי הקדשהתרומ

המחלוקת אם ספרים מסויימים מטמאים או לא היא למעשה . השייכים לכתבי הקדש לספרים המטמאים את הידיים

  .האם לכוללם בכתבי הקדש

  ?ע ולמה מתכוון האבן עזרא"לאור זאת למה מתכוון ר

  649, 647' יקלופדיה מקראית חלק ח עמאנצ

לפי , במיוחד קשה הנמשל הסימבולי הניתן לציורי הגוף המפורטים במגילה... קשה לקבל את הפירוש האליגורי

  .שאין זה הולם את משמעו הפשוט של הכתוב

חילוניים שבהם נותנים האוהבים , כיום מקובל הפירוש המסביר את המגילה כאסופה של שירי אהבה וטבע ליריים

  .הרהוריהם וחלומותיהם, תשוקותיהם, ערגותיהם, לרגשותיהם, לפרקים די חושני, מבע

  ...ועכשיו נתבונן בכוחות עצמינו

  

  : אליו ואם תרצו ראו גם את סביבתובמוקד עיונינו יעמוד הפסוק הלפני אחרון במגילה שימו לב

  שיר השירים ח

  :ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלְך ַהְׁשִמיִעיִני) יג(

  ]שמיעה, קול, הקשבה[החברים והקול , גן, ישיבה:  מוטיבים ראויים להיחקר4

  .מעט בקול ובעיקר בחברים, אנו נדון קצת בגן

  

  

  

  גיבורי משנה  .ב
יש בעיון במקומם כדי לשפוך . חומי המחקר הזוכים לעדנה היום הוא מעמד גיבורי המשנהאחד מת

האם אתם זוכרים גיבורי משנה במגילה שיר . אור לא על השוליים אלא על המגמות העיקריות

  .הבה נבדוק מקרה אחד. השירים
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  שיר השירים פרק ג

  :Fֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתיוַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת ׁשֶ ) א(

  :Fקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹבֹות ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשFֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתיו) ב(

  :ִאיֶתםְמָצאּוִני ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר ֵאת ֶׁשFֲהָבה ַנְפִׁשי רְ ) ג(

ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם ַעד ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ֶׁשFֲהָבה ַנְפִׁשי ֲאַחְזִּתיו ְולֹא Vְרֶּפּנּו ַעד ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ֵּבית ִאִּמי ְוֶאל ֶחֶדר ) ד(

  :הֹוָרִתי

מדוע ? מה ניתן לומר על העיר? למה הם מיועדים במגילה? מה מקומם ותפקידם של השומרים

שימו לב מהיכן מתחיל הקטע ?  אוחזת באהובה ולא מרפה עד שמביאתו אל חדר הורתההגיבורה

  .והיכן הוא מסתיים

  :אל תחפזו? אותו דבר. ועתה נעיין במקור נוסף מן המגילה בו מופיעים השומרים

  שיר השירים פרק ה

:  ָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי ֶׁשרֹאִׁשי ִנְמָלא ָטל ְקֻּוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלהֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרעְ ) ב(

: ּדֹוִדי ָׁשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו) ד:  (ָּפַׁשְטִּתי ֶאת ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ָרַחְצִּתי ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם) ג(

  :י ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצְּבעַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּולַקְמִּתי ֲאנִ ) ה(

  :ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפִׁשי ָיְצFה ְבַדְּברֹו ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני) ו(

  :ְמָצֻאִני ַהּׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ָּבִעיר ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות) ז(

אמנם . שימו לב לתוצאה של החיפוש. שימו לב לכל הקטע? מנין נובע ההבדל בהתנהגות השומרים

  :י הסבר פשוט"לרש

  י פרק ג"רש

  .רן משה ואה- מצאוני השומרים ) ג(

  י פרק ה"רש

 בית - נשאו את רדידי .  לנקום נקמתו של מקום- הסבבים בעיר .  נבוכדנאצר וחיילותיו- מצאני השומרים ) ז(

  .המקדש

  ?מה אתם מציעים? ומה ישיבו הפשטנים

  

 מוטיב הגן  .ג
  :שימו לב' ריכוז של הופעות יש בצומת בין פרק ד לפרק ה.  פעמים מופיע הגן במגילה7

  ה-פרקים ד

  :ַּגן ָנעּול ֲאחִֹתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום) יב(

  :ְׁשָלַחִיְך ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים ִעם ְּפִרי ְמָגִדים ְּכָפִרים ִעם ְנָרִדים) יג(

  :ֵנְרְּד ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל ֲעֵצי ְלבֹוָנה מֹר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל ָראֵׁשי ְבָׂשִמים) יד(

  :ן ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ְונְֹזִלים ִמן ְלָבנֹוןַמְעיַ ) טו(

  :עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְויֹאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו) טז(

ִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחִֹתי ָכָּלה Fִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי Fַכְלִּתי ַיעְ ) א(

  :ּדֹוִדים

  ?ומהי המשמעות של הפסוק הבא? מה פירוש יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו? מה תוכנו? מהו הגן

זעקה או של הקרע האם ניתן לשמוע את טיבה של ה'? אלה הגדולה מה פירוש סיומו של פסוק אוהש

  ?מה זה אומר על תוכנה של המגילה כולה? שיש בסיום זה

  

  

 מוטיב החברים  .ד
כמו בנות [חבריו ורעיו של הדוד מלווים את הזוג במהלך המגילה ומחדדים נקודות בעלות משקל 

  :שימו לב להופעתם הראשונה]. ירושלים
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  פרק א

  :ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריךָ ֶעה ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכעְֹטָיה ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשFֲהָבה ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתרְ ) ז(

  :ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים) ח(

מה תפקידם של ? מאיזו מבוכה היא מבקשת להציל את עצמה? מה מבקשת האהובה מאהובה

  ?החברים כאן

  :לפיכך היאך נפרש את הפסוק דלעיל

 ְׁשתּו ִאְכלּו ֵרִעיםָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחִֹתי ָכָּלה Fִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי Fַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי   )א(

 :ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים

  :זאת במיוחד ועל רקע הביטוי השגור במגילה

  פרק ה

  :ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו) ט(

.....  

  .ָׁשָלִם ְּבנֹות ְירּוֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעיִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ) טז(

  :התערבותם כאילו שלא במקומה של החברים נרמזת במקומות נוספים במגילה כמו

  פרק ז א

  :ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ָּבְך ַמה ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחָנִים

  :וכמובן הפסוק העומד במרכז עיונינו

  ...ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלךְ 

  . אין ברירה אלא לפרש שפסוקים אלו הם נקודת הפריצה של הנמשל אל המשל? היאך נפרש

  

 . או האינטראקציה בין המחקר למסורת!?פריצת הנמשל אל המשל  .ה
  .אך לשם כך יש להציע כותרת למשל

שלמה ' לר' אילת אהבים'שנכתבו על מגילת שיר השירים הוא אחד הפירושים המופלאים והמופלגים 

ראו למשל באיזו דרך ]. הרעיה[והתורה ]  הדוד[לדעתו המשל עוסק ביחסי לומד התורה . אלקבץ

  :מיוחדת הוא מסביר את התחמקותו של הדוד המוזכרת בפרק ג

  

  כח-דף כז

. כ עד הזמן ההוא"כ אמרה כי צריך להמתין ג" זקנה ועתה גכי השליכתו עד עת...אחרי שהיא דחתה אותו זה פעמים

ומאחר שאין לו חלק . אלה עניני צביעות ושאין לבבה עמו ומעולם לא תוסיף ולא תתן אליו שלמותאמר בלבו כי 

  . בבינה ובסודות התורה למי הוא עמל ומחסר נפשו מטובה לכן פנה והלך לו

  

  ?שותפותם של הרעים כדודים לרעיהעל פי דרכו זו היאך נפרש את 

  :שלמה אלקבץ' אפשר לעקב גם אחרי פירוש של ר. דומני שההסבר פשוט

  דף סו ב

 כאשר מצא עצמו בעולם שכולו טוב וראה צבא מעלה עוסקין בתורה וסודותיה והוא מה שנכספה –היושבת בגנים 

 רעייתי זאת היושבת בגנים – את התורה האלוהית –שאל ואמר את היושבת ...וגם כלתה נפשו תמיד כמו שראינו

 אם כן השמיעיני –לך המה גבורי כח מלאכי השרת גן עדן של מטה וגן עדן של מעלה וחברים מקשיבים לקוהללו 

  ...לי גם כן ואשמחה ואעלצה בך מאחר שנכסוף נכספתי אל השלמות הזה זה כמה

  

האם ניתן למצוא גישור בעל משקל בין שיטת המחקר לשיטה ? האם בכל אופן ניתן לשוב למשל

  ?המסורתית

  


