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6106פברואר62ג'אדרתשע"ב 



טיבווקדושתושלשירהשירים



 שיר השירים רבה פרשה א פסקה יא

 )מלכים א פרק ה, יב( שלושה אלפים משל . 1

 רבי אלעזר בר אבינה משום רבי אחא ורבנין, 

שלושה אלפים משל על כל דבר ודבר, ויהי שירו ה' ואלף, אלף וחמשה טעמים על כל  רבי אלעזר אמר: וידבר

 דבר ודבר. 

ורבנין אמרין: וידבר שלושה אלפים משל על כל פסוק ופסוק. ויהי שירו חמישה ואלף, אלף וחמשה טעמים 

 על כל משל ומשל. 

 )טעם הדבר( טעמיה דמילתא - ויהי משלו אין כתיב כאן, אלא ויהי שירו חמישה ואלף, שירו של משל 

  (טעמיה דמילתא.)

 )דילגנועלקטעקצרהדןבמספרהפסוקיםבמשלישאינושלושתאלפים( ....

 תנינן אמר רבי עקיבא: . 2

חס ושלום לא נחלק אדם אחד מישראל, על שיר השירים שלא תטמא את הידים, שאין כל העולם כולו כדאי, 

 מה? ל  כיום שנתנה בו שיר השירים. 

 שכל הכתובים קדש, וזה קדש קדשים. 

 על קהלת. ועל מה נחלקו? 

 אמר ר"י בר רבי יהושע בן חמיו של רבי עקיבא, כדברי בן עזאי: כך נחלקו וכך גמרו. 

 

  )משל(: מתלא )עשה לה( רבי אלעזר בן עזריה עבד לה. 3

 לאחד שהוליך סאה של חטים אצל הנחתום, 

 קמח וסלת אחד.  )כיכר מובחרת( ממנה קלוסקיא)צ"ל: הוציא לו( ת, הוצא ליאמר לו: הוצא לי ממנה קמח סל

 כך כל חכמתה דשלמה לא סולת, אלא שיר השירים לישראל. 

 

 שיר השירים המשובח שבשירים, המעולה שבשירים, המסולסל שבשירים. . 4

שירות היכל, שבחות  נאמר שירים ונשבח למי שעשאנו שירים בעולם, הא מה דאת אמר: )עמוס ח( והילילו

 דהיכלא. 

 דבר אחר: 

 שיר השירים המשובח שבשירים, המעולה שבשירים, המסולסל שבשירים. 

 נאמר שירים למי שעשאנו, שיורים לעולם הא מה דאת אמר: )דברים ל"ב( ה' בדד ינחנו. 

 רבי יוחנן בשם רבי אחא בשם ר"ש בר אבא: 

וח הקדש, נאמר לפניו שירים הרבה בכל השירים, או הוא נאמר שירים ושבח למי שעתיד להשרות עלינו ר

 הן מקלסין אותו ואומר: זה אלי ואנוהו.  בשירת משה .מקלסן, או הן מקלסין אותו

 ובשירת משה הוא מקלסן: ירכיבהו על במותי ארץ. 

 , הן מקלסין אותו והוא מקלסן. )אבל כאן(  ברם הכא

 תו: הנך יפה דודי אף נעים. הוא מקלסן: הנך יפה רעיתי. והן מקלסין או

 

 רבי שמעון בשם רבי חנין דציפרין אמר: שיר כפול. . 6

 רבי סימון אמר: כפל ומכופל. 

 רבי לוי אמר: כנגד שנות אבות ועשרת הדברות נאמרה. 

 . (שיר = תק"י)מנין שיר 

לין מן ? צא מהן שני רעבון, שאין עו)שיש בהן יותר( : דאית בהון יתיר)ואם תאמר(  ואי תימר

 המנין.  
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 דבר אחר . 7

 רבי יודן ורבי לוי בשם רבי יוחנן: 

 כל מקום שנאמר: במגלה זו במלך שלמה, במלך שלמה הכתוב מדבר.

 במלך סתם, בהקדוש ברוך הוא הכתוב מדבר. 

 ורבנין אמרין: 

 כל מקום שנאמר: במלך שלמה, במלך השלום שלו הכתוב מדבר. 

 דבר.במלך סתם, בכנסת ישראל הכתוב מ



שאלותעלהמדרש

 שלושתאלפיםומשל .0

טאתחכמתושלשלמהלפיכלאחד.בתימחלוקתר'אלעזרוחכמים?במהממה -

 מהההבדלביןשירלמשל? -

ניניהעולם.לפיחכמיםהחכמההיאבתורה.משליושלשלמהמסביריםלפיר'אלעזרהחכמההיאבע

אתהתורהולאאתהעולם.

ארקהסברואילוהשירהואהטעםכלומרלארקהסברקוגניטיביאלאהנמקהלפיהסיומתהמשלהו

והסברמשכנע.

ישכאןאמירהששירהשיריםאינורקמשלשנועדלהסבירדבריםנשגביםברמהשפוטהאלאלתתאת

טעמיהדברים!

 מטמאאתהידים .6

 אישלראותאתהמחלוקתכולהבמשנהבסדרטהרות:יבלהבנתדבריר'עק .א

 משנה מסכת ידים פרק ג

ר' יהודה אומר שיר  ..שיר השירים וקהלת מטמאין את הידים  .כל כתבי הקדש מטמאין את הידים

קהלת אינו מטמא את הידים ושיר השירים  ר' יוסי אומר: .השירים מטמא את הידים וקהלת מחלוקת

קובל אני מפי ע"ב זקן ביום אר"ש בן עזאי מ .קהלת מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה ר' שמעון אומר: .מחלוקת

אמר ר"ע חס ושלום  .בישיבה ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים ' אלעזר בן עזריהשהושיבו את ר

שאין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן  ,לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידים

ואם נחלקו לא נחלקו אלא על  ,יםלישראל שכל כתובים קדש ושיר השירים קודש קדש יר השיריםבו ש

 כך נחלקו וכן גמרו:      ן עזאיכדברי ב ' עקיבאא"ר יוחנן בן יהושע בן חמיו של ר .קהלת

 מהפירושמטמאיןאתהידים?כיצדקדושהיוצרתטומאה? .ב

האםניתןלחשובעלהסבריםאחרים:–הסברטכניההגמראמביא

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף יד עמוד א

פר מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה? אמר רב משרשיא: שבתחלה היו מצניעין את אוכלין דתרומה וס 

 אצל ספר תורה, ואמרו: האי קדש והאי קדש. כיון דקחזו דקאתו לידי פסידא, גזרו ביה רבנן טומאה.

 שםרש"י 

 עכברים מצויין אצל אוכלין ומפסידים את הספר -לידי פסידא 

 –סדרהדורותקשה לבריהםוקובער' מגבי הואכאילו שלכלהדובריםהראשונים. עקיבאהוארבן

שהיתהמחלוקת עזאי בן של שיכתובההיטוריהנועד–קביעלכאורההיסטוריתשנוגדתאתקיבעתו

ישלשאולמודענלחםר'עיקבאדווקאעלשירהשיריםולאעלספריםאחרים?–לשלולאתהדעה.

חלוקת:ישלהביןמהטיבהמ

נשאלתהשאלהמודענלחםר"ערקעלשה"ש.–האםלהכניסאותםלכתביהקדש–הסברמקובל-

הקדש- המחלוקתהיאפנימיתבתוךכתבי או–ע"פהרןבסוףהמאההראשונההקורפוסהיהסגור.

בכתביהקדשהיושנאמרושרוחהקדשוהיושלא.דרגותקדושהביןהספרים.

גדולביוםכיפורהסבראחר- הואשהטומאהתובעתטהרהמחזרהמקדושהלעולםשלחולכךכהן

ביציאתומקדשהקדשים. שטובל

רמב"ם  הלכה ב הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב
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כל עת שישנה הבגדים ויפשוט בגדים ולובש בגדים אחרים טעון טבילה, שנאמר ופשט את בגדי הבד 

, ונכנס ...., כיצד בתחלה פושט בגדי חול שעליו ....וש ולבש את בגדיו, ורחץ את בשרו במים במקום קד

לקדש הקדשים, ומוציא משם את הכף ואת המחתה, ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי לבן, וטובל 

ועולה ומסתפג, ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו, ומקטיר קטרת של בין הערבים של כל יום ומטיב את 

 ין הערבים ומקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי זהב ולובש בגדי חול ויוצאהנרות ב

 הקדושהחטאמחייבתקידושגםביציאה מעולםהקדשאל–אפשרהקרבהבין חזור הנסיון כלומר

בעיסוקשבירהשיריםהדבר–העולםהרגילמחייבהטהרותשהריתרגוםהקדשלוליכוללהיותחטא.

הכמעטאירוטיםבהקשרשלקדושהנעלהאבלהחזרהמהםלעולםשלחולהעיסוקבפסוקים–פשוט

מחייבטקסמעברלאפחותמהכניסה.

וכךגםבפרדסר'עקיבאלארקנכנסבשלוםאלאיצאבשלום.

 שיר השירים רבה )וילנא( פרשה א

מא אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, בן הביאני המלך חדריו, תמן תנינן ארבעה נכנסו לפרדס בן עזאי ובן זו

ר'  ..., אלישע בן אבויה קצץ בנטיעות, כיצד קצץ בנטיעות, ..., בן זומא הציץ ומת, ...עזאי הציץ ונפגע, 

עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, ואמר, לא מפני שגדול אני מחברי, אלא כך שנו חכמים במשנה מעשיך 

 אני המלך חדריו.   יקרבוך ומעשיך ירחקוך, ועליו נאמר הבי

הצליחלהיכנסלמערהאבללאהצליחלצאת–ר'שמעוןתלמידושלר'עקיבא–היציאהגםמחייבת

זוהיפרפרזהעלמשלהמערהשגםשםהבעיההיאלצאת.–וחזר

עודעלר'עקיבא:

.שמחירהמוות–ינהמתממשתשאאהבה–ההשתוקקותלאהבתה'היאמיסודותאמונתו

שלאלחבראתהדבריםלעובדהשחיבריחוקמאשתוקשה

 הלכה י תוספתא מסכת סנהדרין )צוקרמאנדל( פרק יב

ר' עקיבא או' המנענע קולו בשיר השירים בבית המשתאות ועושה אותו כמין זמר אין לו חלק לעולם 

 הבא

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא עמוד ב

א וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיב

וחבשוהו אצלו. אמר לו: פפוס! מי הביאך לכאן? אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, 

אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, 

, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל

אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי  -עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך 

 יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד.

 

 סב עמוד ב תלמוד בבלי מסכת כתובות דף

ר"ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה, חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי, אמרה ליה: אי מקדשנא לך אזלת לבי 

רב? אמר לה: אין. איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה. שמע אבוה אפקה מביתיה, אדרה הנאה מנכסיה. אזיל 

 שמעיה לההוא סבא דקאמר  יתיב תרי סרי שנין בבי רב. כי אתא, אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי.

קא מדברת אלמנות חיים? אמרה ליה: אי לדידי ציית, יתיב תרי סרי שני אחריני. אמר: ברשות קא 

עבידנא, הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב. כי אתא, אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי 

לי מאני לבוש ואיכסאי, אמרה תלמידי. שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה, אמרו לה שיבבתא: שאי

להו: +משלי י"ב+ יודע צדיק נפש בהמתו. כי מטיא לגביה, נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה, הוו 

קא מדחפי לה שמעיה, אמר להו: שבקוה, שלי ושלכם שלה הוא. שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא, 

דגברא רבה מי נדרת? א"ל: אפילו פרק אמר: איזיל לגביה, אפשר דמפר נדראי. אתא לגביה, א"ל: אדעתא 

 אחד ואפי' הלכה אחת. אמר ליה: אנא הוא, נפל על אפיה ונשקיה על כרעיה, ויהיב ליה פלגא ממוניה.

 –ראושמותכולג-קדשהקדשיםקדשומהפירושהדימוי .ג

שמות  פרק כו
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ִמֵבית ַלָפֹרֶכת ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוִהְבִדיָלה ַהָפֹרֶכת ָלֶכם  )לג( ְוָנַתָתה ֶאת ַהָפֹרֶכת ַתַחת ַהְקָרִסים ְוֵהֵבאָת ָשָמה

ָדִשים:  ָדִשים: )לד( ְוָנַתָת ֶאת ַהַכֹפֶרת ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ְבֹקֶדש ַהקֳּ   ֵבין ַהֹקֶדש ּוֵבין ֹקֶדש ַהקֳּ

 , וזה קדש קדשים. קדש שיריםשכל ה בנוסחא"יקדוםשלהמדרשמסתיימיםדבריר'עקיבאכך: .ד

 מהביןנוסחזהלנוסחהדפוס?

מתןתורהוישעודארבעמקבילות–בדבריחז"ליוםהנתינההואאחד–הדימויכיוםשניתנהבושה"ש

גםקריאתואתהתורההיא–ר"עמעלהאתשה"שלתורתתורה.–המשוותדבריםליוםשניתנהתורה

 לא[שטיתדרשתכלקוצושלי'.

 דעלמיהכניסאתשה"שלתנ"ךעו .ה

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד עמוד ב

ומי כתבן? משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב; יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה; שמואל 

כתב ספרו ושופטים ורות; דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים: ע"י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, 

ועל ידי שלשה בני קרח; ירמיה כתב ע"י משה, ועל ידי הימן, וע"י ידותון, ועל ידי אסף,ועל ידי אברהם, ו

ספרו וספר מלכים וקינות; חזקיה וסיעתו כתבו )ימש"ק סימן( ישעיה, משלי, שיר השירים וקהלת; אנשי 

ס של כנסת הגדולה כתבו )קנד"ג סימן( יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר; עזרא כתב ספרו ויח

 דברי הימים

 

 אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק א

היו מתונין בדין כיצד מלמד שיהא אדם מתון בדין שכל המתון בדין מיושב בדין שכן מצינו באנשי כנסת 

הגדולה שהיו מיושבין בדין שנאמר גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה ולא 

 אבא שאול אומר לא שהמתינו אלא שפרשו: שהעתיקו אלא שהמתינו בדין.

 

 השוואתמסקנתמשלושלר'אלעזרבןעזריהאצלינולנוסחבתנחומא: .3

 מדרש תנחומא )בובר( פרשת תצוה סימן א

אמר ר' אלעזר בן עזריה למה הדבר דומה, למלך שנטל סאה של חטים ונתנה לנחתום, ואמר לו הוצא לי 

 , כך וכך סובין, כך כל הכתובין קודש ושיר השירים קודש קדשיםממנה כך וכך סולת, כך וכך מורסן

שניהבדלים:

שה"שמופק–ישהדרגה–הסלתיוצאתמתוךהקמחשמעולהמןהחיטההדרגתיתהליךבש"הש .א

מגלהאתפנימיותה.–מתוךהתורה

 .ב  הקדש. למחלוקתהראשונה–בשה"שמובחרמחכמתשלמהולאמשארכתבי אותנו עלמחזיר

 משלישלמהוימשיךלסוףלפירושהמלךשלמה.

4.  

כיצדהמחלוקתמתקשרתלמחלוקותקודמות-מהפשרהמחלוקתבפירושהמלךשלמה–7בסעיף .5

 במדרש.

המדרשמתחילבשישרהשיריםומסייםבדרשתהמילהשלמה.

וצריםשדרשהועלהואנחלתושלישראלולאנחלתושלהנ–גדולתהשירביוחסולישראל–אםנספיק

ישווהכנסיה.

במשלישמשמעותלפשט.בניגודלפירושינוצריםשפירשוהכלכמטפורה!–עמוסחכם

שהואהסברשלמדוענבחרדווקאהמשלהנ"ל.כלורמהאתגר–ישלהדגישאתמשמעותטעמושלמשל

מדו הבנה גם אלא בנמשל ועיסוק משל זהו כי בהבנה רק אינו שה"ש עולםבקריאת דווקא נבחר ע

הדימוייםהמיניעלכלפרטיולשמשמשל.
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