'בִּקַּ שְׁתִּי אֵת שֶׁ ָא ֲהבָה נַפְשִׁי'
על החיפוש בשיר השירים
יעל שלוסברג

'דּוֹדִי יַָרד לְג ַנּוֹ לַעֲרוּגוֹת ַהבֹּשֶׂם
ל ְִרעוֹת בַּגַּנּ ִים וְלִלְקֹט שׁוֹשַׁנּ ִים' )שיר השירים ו ,ב(
דודי זה הקב"ה ,לגנו זה העולם,
לערוגת הבושם  אלו ישראל,
לרעות בגנים  אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות
וללקוט שושנים  לסלק את הצדיקים שבישראל'.
)שיר השירים רבה ו ,ח(.
המאמר מוקדש לעילוי נשמת
נעם יעקב הי"ד בן חיים וגילה מאירסון
שעלה בסערה השמימה ביום י"ג באב התשס"ו.

את דברי הקדמתו למגילת שיר השירי מסיי רש"י במילי הבאות:
ויסד ספר זה ברוח הקודש בלשון אשה צרורה אלמנות חיות משתוקקת
על בעלה מתרפקת על דודה מזכרת אהבת נעוריה אליו ומודה על פשעה.
אף דודה צר לו בצרתה ומזכיר חסדי נעוריה ונוי יפיה וכשרון פעליה
אשר בהם נקשר עמה באהבה עזה להודיע כי לא מלבו ענה ,ולא שילוחיה
שילוחין כי עוד היא אשתו והוא אישה והוא עתיד לשוב אליה.
במילי ספורות אלה מתאר רש"י את כל עומק הטלטלה העוברת על גיבורי
המגילה :הרעיה – כנסת ישראל – משתוקקת ומתרפקת על דודה; והדוד – הקב"ה
– נקשר עמה באהבה עזה ועל כ צר לו בצרתה ,וא שהוא אומר לה 'ולא
שילוחיה שילוחי' ה כה רחוקי זה מזו עד שכל שנותר לה הוא להתנח בכ!
שדודה 'עתיד לשוב אליה'.
מסכת • חוברת ז • תשס"ח 2007
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א שאי בשיר השירי עלילה במוב המקובל 1,אי אפשר שלא לחוש בדינמיקה
התוססת של האירועי המתרחשי במקומות שוני ומגווני – בבית וברחוב,
בג ובשדה ,בארמו המל! ובשדות המרעה; בזמני שוני – ביו ובלילה ,בסתיו
ובאביב; במכלול של של דמויות – הדוד והרעיה ,המל! וגיבוריו ,בנות ירושלי
ובנות ציוֵ ,א הרעיה ואחיה; ובתו! טבע עשיר בבעלי חיי וצמחייה ,צבעי,
ריחות וקולות .דומה כי דינמיקה זו מתרחשת כולה סביב מוטיב מרכזי אחד ,הציר
המרכזי שסביבו סובבת המגילה כולה :מוטיב החיפוש 2.השאלה א יניב החיפוש
תוצאות ,ואיזה תוצאות יניב ,לא מרפה מאיתנו .לבירור משמעויות החיפוש,
הסיבות המאפשרות אותו או המונעות את מימושו והדרכי המיוחדות לעיצוב
כל אלה בשיר השירי ,נקדיש מאמר זה.
א .שני חיפושים ליליים – פרק ג ופרק ה
א שישנ אופני שוני לקרוא את שיר השירי ,הנחת היסוד לדיוננו תהיה זו
של חז"ל ,הרואי בתיאור מערכת היחסי שבי הדוד לרעיה סמל למערכת
היחסי שבי כנסת ישראל לקב"ה 4.כמו כ נניח את קיומ של סדר השירי ורצ
3

1
2
3

4

כדבריו של י' רוזנסו  ,מסכת מגילות ,ירושלי תשס"ב ,עמ' .35
על מקומו המרכזי של החיפוש כתהלי בשיר השירי ראו רוזנסו לעיל ,עמ' .37-35
ראו לדוגמה דברי יאיר זקובי במבוא לפירושו לשיר השירי :י' זקובי ,מקרא לישראל ,תל-
אביב תשנ"ב .בעקבות הרדר ) (Herderרואה זקובי במגילה 'אוס" שירי אהבה' )עמ' ,(3
וסוקר בקצרה את סוגי הפרשנות על שיר השירי :פרשנות ליטורגית-פולחנית ,פרשנות
דרמטית ,פרשנות המזהה בשירי המגילה שירי חתונה שהושמעו בשבוע המשתה ,וא"
הפרשנות האליגורית של חז"ל )עמ'  .(37-32כמו כ מוצא זקובי במגילה אוס" שירי מסוגי
שוני כגו  :שירי חלו ,שירי תיאורי גו" ,שירי חידה ,שירי דושיח ועוד )עמ'  .(10-6לאופ
שבו דרשו חז"ל את שיר השירי עיינו ג :א"א אורב' ,דרשות חז"ל ופירושי אוריגינס לשיר
השירי והויכוח היהודי-נוצרי' ,תרביץ ,ל )תשכ"א( ,עמ'  ,170-148המונה את דר האליגוריה
ההיסטורית ,את דר הפירוש המיסטי ואת הדרשות האסכאטולוגיות.
על ההבדל שבי סמל לאלגוריה בשיר השירי ראו ג"ח כה  ,עיונים בחמש המגילות ,ירושלי
 ,2006עמ'  .37-32לדבריו' ,בסמל ,בניגוד למשל ,יש ממשות ג לתיאור עצמו ,א אי הוא
מבטא את הנאמר בו בלבד אלא הוא ג רומז למישור שמעבר לו' )עמ'  .(35על תפיסת חז"ל
את שיר השירי )וג את שאר ספרי הנ"( 'כמפתחות למנעולי התורה' והסבר מדרשי חז"ל
כ ש'המשלי של שלמה ה כלי פרשניי לתורה ולא חידות הטעונות פתרו ' ,ראו במאמרו
של ד' בויארי ' ,שני מבואות למדרש שיר השירי' ,תרביץ ,נו ,ד )תשמ"ז( ,עמ'  ,500-479בעיקר
עמ' .491-479
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הגיוני ביניה ,ולפיכ! א את ממד ההתקדמות בעלילה ,ובמהל! המאמר נידרש
5
לעתי להוכחתו.
כנקודת מוצא לדיו נעמיד שתי חטיבות פסוקי זו מול זו:
פרק ה
פרק ג
ד-פק
=-די ֵ
וְל ִ,י ֵער ק-ל ִ
ְ)נָה ִ
)א( ַעל ִמ ְ) ִָ 0בי ַ.ֵ ,יל-ת ִ'ִ )ְ +ַ ,י ֵאת )ב( ֲאנִ י י ֵ
ָתי ַת ִָ 8תי
ָתי י-נ ִ
ְִ 9ת ִחי ִלי ֲאח ִֹתי ַר ְעי ִ
אתיו:
ַפ ִ)י ִ'ִ )ְ +ַ ,יו ְולֹא ְמ ָצ ִ
ֲבה נ ְ
ֶ)3ה ָ
יסי ָלי ְָלה:
?>-תי ְר ִס ֵ
ֹא)י ִנ ְמ ָלא ָטל ְקַ 6
ֶ)ר ִ
יכ ָכה ֶא ְל ָָ5)ֶ ,ה
?' ְנ ִ'י ֵא ָ
)ג( ְָ )ַ 9ט ִ'י ֶאת ָ 0
יכ ָכה ֲא ַט ְֵ 5פ:
ָר ַח ְצ ִ'י ֶאת ַר ְג ַלי ֵא ָ
6מ ַעי ָהמ6
=-די ָ) ַלח יָדִ -מ ַהחֹר ֵ
)ד( ִ
ָע ָליו:
ָטפ6
ָדי נ ְ
ד-די וְ י ַ
)ה( ַק ְמ ִ'י ֲאנִ י ִל ְפ' ַֹח ְל ִ
ְא ְצ ְ,ע ַֹתי מ-ר ע ֵֹבר ַעל ַ-90ת
מ-ר ו ֶ
ַה ַ8נְ ע6ל:
ְד-די ָח ַמק ָע ָבר
ד-די ו ִ
ָקי )ו( ַָ 9ת ְח ִ'י ֲאנִ י ְל ִ
ס-ב ָבה ָב ִעיר ַ7ְ ,ו ִ
ַא ְ
3ק6מה ָ5א ו ֲ
ָ
) ב(
ַפ ִ)י י ְָצ3ה ְב ַד ְ,ר -בּ ִ ַקּשְׁתִּיהוּ וְֹלא
ַפ ִ)י נ ְ
ֲבה נ ְ
6ב ְרחֹב-ת ֲא ַב ְק ָ)ה ֵאת ֶ)3ה ָ
ָ
אתיו ְולֹא ָענָנִ י:
ְמצָאתִיהוּ ְק ָר ִ
שׁתִּיו וְֹלא ְמצָאתִיו:
בּ ִ ַקּ ְ
)ז( ְמצָ ֻאנ ִי ַהשֹּׁמְִרים ַהסֹּבְב ִים בָּעִיר
)ג( ְמצָאוּנ ִי ַהשֹּׁמְִרים ַהסֹּבְב ִים ָבּעִיר
ידי ֵמ ָע ַלי
ָ@אֶ 6את ְר ִד ִ
ע6ני נ ְ
ִה60נִ י ְפ ָצ ִ
ית:
ַפ ִ)י ְר ִא ֶ
ֲבה נ ְ
ֵאת ֶ)3ה ָ
) ְֹמ ֵרי ַהחֹמ-ת:
אתי
)ד( ְִ 0מ ַעט ֶ) ָע ַב ְר ִ'י ֵמ ֶה ַעד ֶ) ָָ 8צ ִ
:ר ֶ659
ַפ ִ)י ֲא ַחזְ ִ'יו ְולֹא ְ
ֲבה נ ְ
ֵאת ֶ)3ה ָ
יאתיו ֶאל ֵ,ית ִא ִ8י וְ ֶאל ֶח ֶדר
ֲב ִ
ַעד ֶ)ה ֵ
ה-ר ִתי:
ָ
שׁל ִָם
שׁ ַבּ ְעתִּי ֶאתְכ ֶם בְּנוֹת יְרוּ ָ
)ח( ִה ְ
)ה( ִהשְׁבַּ ְעתִּי ֶאתְכ ֶם בּ ְנוֹת יְרוּשָׁל ַם
=-די ַמה ַ' ִAיד 6ל-
ְִ ,צ ָבא-ת א:,ְ -יְל-ת ַה ָ; ֶדה ִא ָ' ִעירִ 6א ִ' ְמ ְצאֶ 6את ִ
ֲבה 3נִ י:
ח-לת :ה ָ
ֶ) ַ
ֲבה ַעד ֶ) ֶ' ְח ָ<9
ע-ררֶ 6את ָה:ה ָ
ו ְִא ְ' ְ

5

זאת בניגוד לתפיסתו של כה לעיל )עמ'  ,(63הטוע כי 'אי לחפש בשיר השירי – בשיר זה
שכלולי בו שירי הרבה – מבנה הגותי או כרונולוגי מוצק ,אלא רק צירו" שירי על סמ
עקרונות לשוניי ספרותיי ורעיוניי כלליי' .וכ סובר ג זקובי )לעיל ,הערה  ,(3עמ'
.23-20
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המשות לשתי החטיבות הוא שהרעיה מחפשת את הדוד 6.בשתיה החיפוש
מתרחש בלילה 7עובדה המעצימה את המתח ,ובמהלכו היא נתקלת בשתי
הפעמי בשומרי .שני האירועי א מסתיימי בהשבעת בנות ירושלי ועל כ!
נרחיב בהמש! .א! שתי החטיבות שונות זו מזו בתכלית :בעוד בפרק ג השומרי
חפצי לסייע לה 8,בפרק ה השומרי פוגעי בה ,פוצעי אותה ומפשיטי את
רדידה מעליה 9.ג תוכ שבועת של בנות ירושלי שונה בכל פרק לחלוטי.
ואול ,ההבדל הבולט ביותר בי פרק ג לפרק ה הוא בתוצאות החיפוש .בעוד
ַפ ִ)י' ומרגע זה היא
ֲבה נ ְ
אתי ֵאת ֶ)3ה ָ
בפרק ג הרעיה מוצאת את הדודַ ' :עד ֶ) ָָ 8צ ִ
יאתיו ֶאל ֵ,ית ִא ִ8י
ֲב ִ
:ר ֶַ 659עד ֶ)ה ֵ
מצהירה שלא תרפה ממנו עודֲ ' :א ַחזְ ִ'יו וְ לֹא ְ
ד-די ָח ַמק ָע ָבר
ה-ר ִתי' – הרי שבפרק ה מסתיי החיפוש במפח נפשִ ' :
ְאל ֶח ֶדר ָ
וֶ
אתיו ְולֹא ָענָנִ י'.
אתיהְ 6ק ָר ִ
]'ִ )ְ +ַ ,ִ [...יהְ 6ולֹא ְמ ָצ ִ
ממה נובע ההבדל? התבוננות מדויקת בפסוקי מגלה כי נקודת המוצא לשני
החיפושי שונה לחלוטי ,וממנה נגזרות התוצאות ההפוכות :בפרק ג הרעיה היא
ַפ ִ)י'(,
ֲבה נ ְ
היוזמת את החיפוש אחר הדוד )' ַעל ִמ ְ) ִָ 0בי ַ.ֵ ,יל-ת ִ'ִ )ְ +ַ ,י ֵאת ֶ)3ה ָ
ָתי
ָתי י-נ ִ
ד-פק ְִ 9ת ִחי ִלי ֲאח ִֹתי ַר ְעי ִ
=-די ֵ
בעוד בפרק ה הדוד הוא היוז )'ק-ל ִ
ַת ִָ 8תי'( .כאשר הרעיה עצמה מתעוררת לחפש את דודה מתו! תחושת חסר ודח

6

7

8
9

עיינו י' שטרנברג"' ,שימני כחות על ליב" – זווית פרשנית חדשה במגילת שיר השירי',
מגדים ,לו )תשרי תשס"ג( ,עמ'  ,120-95אשר מציגה זווית פרשנית חדשה לפיה 'הדוד המחזר
מייצג את שלמה )ודרכו ג את ע ישראל( ,ואילו הרעיה הנחשקת מייצגת את השכינה .לפי
פרשנות זו הנשי הרבות במגילה ה האלוהי הזרי שאליה פנה שלמה ,וסיפור המגילה
מסמל בעצ את חזרתו של שלמה לרעייתו האחת והיחידה  השכינה )עמ'  .(100א"
שבהמש מביאה שטרנברג דוגמאות המוכיחות כי זר פרשני מעי זה היה קיי ג בחז"ל
ובנביאי ובכתובי ,ודווקא בספריו של שלמה  אי זה הזר המקובל.
על פי תפיסת חז"ל ,הלילה מסמל את הגלות המתמשכת' :על משכבי בלילות ] [...אמר ר' לוי
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה :רבש"ע לשעבר היית מאיר לי בי לילות ללילות .בי ליל של
מצרי לליל של בבל ,בי ליל של בבל לליל של מדי ,ובי ליל של מדי לליל של יו  ,ובי
ליל של יו לליל של אדו .ועכשיו שישנתי לי מ התורה ומ המצות נסמכו לי לילות ללילות'
)שיר השירים רבה ג ,א( .עוד על תפיסת שיר השירי בעיני חז"ל ראו :א' שמואלי' ,פרשנות
שיר השירי :עולמות של סמלי' ,בית מקרא ,כג )תשל"ח( ,עמ' .278-277
רש"י לפסוק ג ,ג' :מצאוני השומרי – משה ואהרו '.
רש"י לפסוק ה ,ז' :מצאני השומרי  נבוכדנאצר וחיילותיו .הסובבי בעיר  לנקו נקמתו
של מקו .נשאו את רדידי  בית המקדש .שומרי החומות  א" מלאכי השרת שהיו שומרי
חומותיה כעני שנאמר )ישעיה סב ,ו( על חומתי ירושל וגו' ה הציתו בו את האור כעני
שנאמר )איכה א ,יג( ממרו שלח אש וגו''.
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פנימי ,היא מגיעה לכל דר! ולכל מקו – בתו! נפשה פנימה ,בשווקי וברחובות
חוצה – ולכ היא מביאה בסופו של דבר תוצאות .א! כאשר הדוד הוא הדופק על
דלתה ומבקש להיכנס ,התגובה הראשונית היא סירוב והתחמקות )' ְָ )ַ 9ט ִ'י ֶאת
יכ ָכה ֶא ְל ָָ5)ֶ ,ה'( ,והמוטיבציה לחיפוש מתעוררת מאוחר מדי .מהבדל
?' ְנ ִ'י ֵא ָ
ָ0
בסיסי זה נגזרי ג הבדלי נוספי :בפרק ג אי לרעיה מנוח על משכבה בלילות,
הישנה; 10בפרק ג מכנה הרעיה את הדוד בביטוי החוזר ארבע פעמי
ובפרק ה היא ֵ
ומציי קרבת נפש יתרה 'שאהבה נפשי' ,ובפרק ה הוא מכונה 'דודי' המציי ג כ
ִקרבה א! לא כמו זו המופיעה בפרק ג.
מה מעורר את הרעיה בפרק ג ומה לעומת זאת מרדי אותה בפרק ה? התשובה
נעוצה בפרקי המקדימי כל חיפוש – פרק ב המקדי את החיפוש של פרק ג
ומהווה הכנה לו ,ופרק ד המקדי את החיפוש של פרק ה ומהווה הכנה לו .נעיי
בפסוקי מפרק ב:
=-די ִהֵ5ה זֶה ָ,א ְמ ַד ֵ.ג ַעל ֶה ָה ִרי ְמ ַק ֵַ <9על ַה ְָ Aבע-ת:
)ח( ק-ל ִ
יח ִמ
:חר ְָ 0ת ֵלנַ 6מ ְ) ִַ A
ע-מד ַ
ד-די ִל ְצ ִבי אְ -לע ֶֹפר ָהִָ E:לי ִהֵ5ה זֶה ֵ
=-מה ִ
)ט ( ֶ
ַה ֲחֹ.נ-ת ֵמ ִצי< ִמ ַה ֲח ַר ִ0י:
6ל ִכי ָל ְ!:
ָפ ִתי ְ
ָתי י ָ
ק6מי ָל ְ! ַר ְעי ִ
ְ3מר ִלי ִ
ד-די ו ַ
)י( ָענָה ִ
ֶ) ָח ַל ָה ַל ְ! ל:-
)יא( ִ0י ִהֵ5ה ַה ְָ Fתו ָע ָבר ַהֶ A
:ר ֵצנ:6
יע וְק-ל ַה'-ר ִנ ְ) ַמע ְְ ,
ָמיר ִה ִַ A
3ר< ֵעת ַהִ G
)יב( ַהִ >ָ ִ5ני נִ ְראָ 6ב ֶ
6ל ִכי
ָפ ִתי ְ
ָתי י ָ
ק6מי ָל ְ! ַר ְעי ִ
יח ִ
ָתנֵ 6ר ַ
ֶיה וְ ַה ְָ Aפנִ י ְס ָמ ַדר נ ְ
)יג( ַה ְ' ֵאנָה ָחנְ ָטה ַפָ A
ָל ְ!:
יעינִ י ֶאת
ָתי ְַ ,ח ְגוֵי ַה ֶַ Fלע ְֵ ,ס ֶתר ַה ְַ 8ד ֵרגָה ַה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְר:י ְִ! ַה ְ) ִמ ִ
)יד( י-נ ִ
י! נָאוֶה:
6מ ְר ֵא ְ
ֵ! ָע ֵרב ַ
ֵ! ִ0י ק-ל ְ
ק-ל ְ
6כ ָר ֵמינְ 6ס ָמ ַדר:
)6ע ִלי ְק ַט ִ5י ְמ ַח ְִ ,לי ְָ 0ר ִמי ְ
)6ע ִלי ָ
)טו( ֶאחֱזָ 6לנָ 6
 ִ5)-7י:
ַא ִני לָ -הר ֶֹעה ַַ ,
=-די ִלי ו ֲ
)טז( ִ
ד-די ִל ְצ ִבי אְ -לע ֶֹפר ָהִָ E:לי
ָלי סֹב ְ= ֵמה ְל ָ! ִ
ָפ6ח ַהְ -Eונָסַ 6ה ְ>ל ִ
)יז( ַעד ֶ)ַ E
ַעל ָה ֵרי ָב ֶתר:
הדוד בפרק ב מגיע בדילוג ,דומה לצבי או לעופר האילי ,וכדברי הספורנו ,הוא
'כממהר לעמוד מרחוק שלא אשב בצילו' .את הדוד מאפיינת מידת מה של ריחוק

10

את המש הפסוק 'ולבי ער' – דורש רש"י )בעקבות הפסיקתא( על הקב"ה.
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והסתתרות :הוא עומד 'אחר כתלנו'' ,משגיח מ החלונות' ו'מצי< מ החרכי';
מתקרב ומתרחק ,נמצא בפני ובחו< ,נוכח ולא נוכח ,וכדברי המדרש' :נראה
וחוזר ונכסה ,נראה וחוזר ונכסה'' ,עי אחת פתוחה ועי אחת עצומה' 11.ג
הרעיה מסתתרת ' ְֵ ,ס ֶתר ַה ְַ 8ד ֵרגָה' עד שהוא מבקש ממנה ' ַה ְר ִא ִיני ֶאת ַמ ְרִ :י ְ!
ֵ!'.
יע ִיני ֶאת ק-ל ְ
ַה ְ) ִמ ִ
המילי 'רעייתי יפתי' שבה פונה הדוד לרעיה המסתתרת מבטאות אמנ ִקרבה
ק6מי ָל ְ! ...וּלְכ ִי ָל ְ!' .הדוד לא
רבה ,א! בה בעת ה מקפלות בתוכ ג את הריחוקִ ' :
קורא לרעיה לבוא אחריו אלא קורא לה ללכת .זאת לעומת פרק ד ,המהווה רקע
לחיפוש של פרק ה ,שבו חוזר השימוש בפועל בו"א בדו-שיח שבי הדוד לרעיה:
באי
ִ
ע6רי ָצפ-
' ִא ִ'י ִמ ְָ .בנ.ָ 0ַ -ה ִא ִ'י ִמ ְָ .בנ -תָּבוֹאִי' )פס' ח( ,ושוב בפס' טזִ ' :
ָדיו' ולאחריה
ֹאכל ְִ 9רי ְמג ָ
ד-די ְלגַ -5וְ י ַ
ימ' וכ! היא ג תשובת הרעיה' :יָבֹא ִ
ֵת ָ
היענותו של הדודּ ' :בָאתִי ְלגַ ִ5י ֲאח ִֹתי ָכ ָ.ה' )ה ,א(.
ג תיאורי הדוד והרעיה ,בפרקי המבוא לחיפושי ,שוני עד מאוד :בפרק ד
מתאר הדוד את הרעיה בתיאור מפורט :עיניי! ,שיניי! ,שפתותיי! ,צוואר! ,שדיי!
וכדומה; ואילו בפרק ב הרעיה מתוארת באופ כללי ביותר :כשושנה בי החוחי,
כחבצלת השרו ,ובהמש! :רעייתי ,יפתי ,יונתי 12.בפרק ב מוש דגש מיוחד על
יע'
ָמיר ִה ִַ A
3ר< ֵעת ַהִ G
ֶ) ָח ַל ָה ַל ְ! לַ -ה>ָ ִ5נִ י ִנ ְראָ 6ב ֶ
הזמ ' ִ0י ִהֵ5ה ַה ְָ Fתו ָע ָבר ַהֶ A
)פס' יאIיג( – הדוד מגיע באביב עת הטבע אוצר בתוכו את כוחות הפריחה
והצמיחה; זמ המגלה טפח ומכסה טפחיי.
בפרק ב א כ הכול נסתר ,חבוי ומרומז ,ובפרק ד הכול ישיר ,גלוי ומפורט .הבדל
זה הוא היוצר את שתי נקודות המוצא ההפוכות לחיפוש .הוא המעורר את הרעיה
בפרק ג והוא המרדי אותה בפרק ה ,וממנו נגרמות ג התוצאות ההפוכות .בפרק
ב הדוד מותיר לרעיה את מרחב הבחירה .הוא מסתתר ומאפשר לה לבחור א
ברצונה לראותו ולחוש בו ,וא כ ,היא תצטר! לעמול על מנת לגלותו כשהוא
'עומד אחר כתלנו' .החירות הניתנת לה לרעיה )כנסת ישראל( היא המאפשרת לה
לערוג אל דודה )אלוהיה( ,לחפש ולבקש את שאהבה נפשה .דווקא הריחוק יוצר
ֲבה
אתי ֵאת ֶ)3ה ָ
הקרבה האינטנסיבית ,זו שלא מוותרת ' ַעד ֶ) ָָ 8צ ִ
את בקשת ִ

11
12

שיר השירים רבה ח ,יט.
ג בפרק א מופיעי מעט מאוד תיאורי מפורטי של הרעיה כגו פס' ייא ,טו.
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יאתיו ֶאל ֵ,ית
ֲב ִ
:ר ֶַ 659עד ֶ)ה ֵ
ַפ ִ)י' ,ומשהיא מוצאת היא לא מרפהֲ ' :א ַחזְ ִ'יו וְ לֹא ְ
נְ
ה-ר ִתי'.
ִא ִ8י וְ ֶאל ֶח ֶדר ָ
מכיוו שכ! ,השבועה של פרק ג מעמידה את בנות ירושלי מחו< למעגל החיפוש.
ְרַ )6ל ְִ ,צ ָבא-ת א-
הקרבהִ ' :ה ְ) ְַ ,ע ִ'י ֶא ְת ֶכ ְ,נ-ת י ָ
ה נדחות אל מחו< למעגל ִ
ֲבה ַעד ֶ) ֶ' ְח ָ) '<9ב ,ז( ,ורק אחרי
ע-ררֶ 6את ָה:ה ָ
ְ:,יְל-ת ַה ָ; ֶדה ִא ָ' ִעיר 6ו ְִא ְ' ְ
=-די ִהֵ5ה זֶה ָ,א ְמ ַדֵ.ג ַעל ֶה ָה ִרי
שה נדחות על ידי הרעיה יכול הדוד להגיע' :ק-ל ִ
ְמ ַק ֵַ <9על ַה ְָ Aבע-ת' )ב ,ח( .לא זו בלבד שהגורמי המפריעי מסולקי ,אלא א
עיתוי הופעת הדוד נבחר בקפידה :הדוד מגיע בעת שהטבע כולו רק מתחיל
3ר<' .הטבע כאמור ,עדיי אוצר בתוכו את שיא
בלבלובו – ' ַה>ָ ִ5נִ י נִ ְראָ 6ב ֶ
פריחתו ,משל חש ג הוא צור! להסתתר קמעה על מנת לאפשר את המפגש בי
הדוד לרעיה .אפילו השועלי הקטני המחבלי בכרמי מורחקי והאינטימיות
6כ ָר ֵמינְ 6ס ָמ ַדר'.
ע הדוד נשמרת – ' ְ
ארבע פעמי מופיעה השבעת בנות ירושלי במגילה .בפרק ב ופרק ג השבועה
ְרַ )6ל ְִ ,צ ָבא-ת א:,ְ -יְל-ת ַה ָ; ֶדה ִא
זהה לחלוטיִ ' :ה ְ) ְַ ,ע ִ'י ֶא ְת ֶכ ְ,נ-ת י ָ
ֲבה ַעד ֶ) ֶ' ְח ָ ,'<9ודומה מאוד לזו המופיעה בפרק ח:
ע-ררֶ 6את ָה:ה ָ
ָ' ִעיר 6וְ ִא ְ' ְ
ֲבה ַעד ֶ) ֶ' ְח ָ.'<9
6מה ְ'ע ְֹררֶ 6את ָה:ה ָ
ְרָ )6ל ַמה ָ' ִעירַ 6
' ִה ְ) ְַ ,ע ִ'י ֶא ְת ֶכ ְ,נ-ת י ָ
לעומת זאת ,נוסח השבועה של פרק ה שונה לגמריִ ' :ה ְ) ְַ ,ע ִ'י ֶא ְת ֶכ ְ,נ-ת
3ני'.
ֲבה ִ
ח-לת :ה ָ
=-די ַמה ַ' ִAיד 6לַ )ֶ -
ְרָ )6לִ ִא ִ' ְמ ְצאֶ 6את ִ
י ָ
חברותיה של הרעיה  Iבנות ירושלי  Iמלוות אותה במסעות החיפוש אחר דודה.
ְרָ )6ל ְֳ 30הלֵי ֵק ָדר
ח-רה ֲאנִ י ְונָאוָה ְ,נ-ת י ָ
בתחילת המגילה היא פונה אליהָ )ְ ' :
יריע-ת ְ)לֹמֹה' )א ,ה( .א! הא ה אכ רואות את ההתרחשויות עי בעי ִאתה
ִִ 0
ומסייעות לה? הא הרעיה באמת מעוניינת בקרבת? שבע פעמי מופיע הביטוי
13
'בנות ירושלי' במגילה ,ולרוב מפרש אותו רש"י כמתייחס לאומות העול.
פרשנות זו פותחת פתח להבי את המאבק הסמוי המתרחש לאור! המגילה סביב
השאלה מי תזכה בד-ד .בהתא לתפיסת חז"ל ,כנסת ישראל נאבקת בשאלה זו

13

כ הוא מפרש בחמש מתו שבע הפעמי .ראו :א ,ה; ב ,ז; ג ,ה; ה ,ח; ח ,ד; במקו אחד )ה,
טז( הוא מתעל ממנו ,ובמקו אחר ,בתיאור חתונת שלמה ,הוא מפרש אותו ,כמו ג את
הביטוי 'בנות ציו ' ,כמתייחס לישראל .וכ עיינו מצודות וצרור המור .על גישת רש"י וגישות
נוספות לעניי זה ראו אצל כה )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .81-75
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ע אומות העול 14,וא כ! ,מטרת השבעת של בנות ירושלי בפרקי ב וIג
הקרבה האינטימי
היא להרחיק את אומות העול ולא לאפשר לה לחדור למעגל ִ
והייחודי ההול! ונבנה בי הרעיה לבי דודה .החיפוש שהוכתר בהצלחה בפרק ג
מסתיי באותה לשו שבועה התוחמת מעגל סגור ואינטימי שבתוכו הרעיה
15
והדוד  Iכנסת ישראל ואלוהיה – ומחוצה לו בנות ירושלי  Iאומות העול.
כאמור ,ההתרחשות בפרק ה שונה בתכלית .כא הדוד הוא המתעורר ,דופק על
דלת הרעיה ומתחנ תו! שהוא משתמש במרבית כינויי הרעיה המופיעי במגילה:
יסי ָלי ְָלה' .הדוד
?>-תי ְר ִס ֵ
ֹא)י נִ ְמ ָלא ָטל ְקַ 6
ָתי ַת ִָ 8תי ֶ)ר ִ
ָתי י-נ ִ
' ְִ 9ת ִחי ִלי ֲאח ִֹתי ַר ְעי ִ
חפ< לבשר לה על סו הלילה ועל בוא הגאולה  Iטל הבוקר ממלא את ראשו –
והוא מבקש' :פתחי לי – אל תגרמו לי שאסתלק' כדברי רש"י .א! הרעיה לא
ממהרת לפתוח ,ולשו הפסוק צועקת את הקינה על החמצת השעהְ )ַ 9ָ ' :16ט ִ'י
14

15

16

חיזוק נוס" לפרשנות זו נית לדעתי למצוא בעובדה שהביטוי 'בנות ירושלי' מופיע בלשו
רבי רק בשיר השירי ולא בשו מקו אחר בתנ" .במקומות אחרי בתנ" הוא מופיע
בלשו יחיד ,ובמקביל לביטוי 'בת ציו ' ,וברור שהוא מתייחס לישראל .ייתכ כי שיר השירי
מעניק לביטוי זה משמעות הפוכה מהמשמעות המקובלת שלו בתנ" ,אשר נרמזת בשימוש
היחידאי בלשו רבי.
ֲבה
ָמ -.כָ -רצ+ ",ה ָ
+רָ /
ָהב ֶמ ְר ָ1בְ -
ידת -ז ָ
ֶס" ְר ִפ ָ
,5דיו ָע ָ4ה כ ֶ
נראה לי כי ג את פרק ג ,יַ ' :ע ָ
ְרָ 7,ל' ,אותו מפרש רש"י באופ חריג כמתייחס לישראל ,נית לפרש כמתייחס
ִמ ְ8נ-ת י ָ
לאומות :שוב מבקשות האומות להתקרב למל ולהיות חלק מחתונת שלמה )אוהל מועד על
,ר ֶאינָה בּ ְנוֹת צִיּוֹן
פי רש"י( ,ומתו רצו להרחיק קורא המל לבנות ישראל ורק לה ְ ' :צ ֶאינָה ְ
,ביְ 4ִ -מ ַחת ִל .'-8ראו ג משנה ,תענית ד,
ֲט ָרה ִֶ 7ע ְ< ָרה ;ִ -א8ְ -5יֲ -ח :תָ9תְ -
ֶ ְ7לֹמֹה ָ8ע ָ
ַ5ֶ 8ל ְ
ח .עוד נראה לי לומר כי בתיאור החתונה בפרק ג ,זיא מובע דווקא ריחוק של הרעיה מהדוד.
אי בפסוקי אלו שו כינויי חיבה של הדוד לרעיה או להפ .תיאורי הגיבורי אחוזי החרב
ומלומדי המלחמה מחד והפאר של האפיריו מאיד יוצרי א" ה פחד וריחוק .בכ
מתקשרי פסוקי אלו לפרק ד המקדי את החיפוש של פרק ה ,המבטא ,בגלל הישירות
והגילוי שבו ,דווקא ריחוק.
בפעמיי הנוספות בה תופיע השבעת בנות ירושלי – בפרק ה ,ח אחרי ש'דודי חמק עבר',
ובפרק ח ,ד כשהרעיה מביעה משאלה 'מי יתנ כאח לי '..לא מופיעות המילי 'בצבאות או
באילות השדה' .הצבי והאיל ה הדימוי בו משתמשת הרעיה לתיאור הדוד .ה מסמלי
חופש והשגחה מרוחקת קמעה – עי פקוחה ועי עצומה .כשהרעיה מוצאת את הדוד מתו
החיפוש שלה היא מרחיקה ממנו את בנות ירושלי בשמה – השבעתי אתכ  ...ובש הדוד –
בצבאות ובאילות השדה .א כשהיא רחוקה מהדוד לא נותר לה אלא לדבר אל בנות ירושלי
בשמה בלבד .עוד על הבחירה בדימוי ייחודי זה ראו :י' פליקס ,שיר השירים; טבע עלילה
ואליגוריה ,ירושלי תש" ,עמ' .18-13
ראו על ההחמצה אצל הרב י"ד הלוי סולובייצ'יק ,איש האמונה ,ירושלי תשכ"ח ,עמ' .77-76
וכ עיינו בדברי בעל ה'שפת אמת' )רבי יהודה אריה ליב אלתר ,1905-1847 ,האדמו"ר השני
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?'נְ ִ'י אֵיכָכ ָה ֶא ְל ָָ5)ֶ ,הָ ,ר ַח ְצ ִ'י ֶאת ַר ְג ַלי אֵיכָכ ָה ֲא ַטֵ ְ5פ' )ה ,ג( .איככה!
ֶאת ָ 0
איככה!  Iפעמיי במלעיל כפי שקוראי בעלי הטעמי .זהו בעצ הרגע שבו
:ל ָמנָה'
ְתה ְְ 0
ָ) ָבה ָב ָדד ָה ִעיר ַר ִָ ,תי ָע ָהי ָ
מתחיל הקב"ה לבכות את עמו' :אֵיכ ָה י ְ
)איכה א ,א( ,בכי שבתוכו מהדהדת ג קריאת הקב"ה לאד הראשו 'איי0ה?!'
רק כאשר היד נשלחת מ החור  Iושוב :רק יד ולא הופעה שלמה ,ורק מחור
6מ ַעי ָהמָ 6ע ָליו' ,א!
המנעול ולא בפתח הדלת כולה – נוצר בה שוב הגעגועֵ ' :
ד-די ָח ַמק ָע ָבר' .ורק אז ,לאחר שהרעיה מפנימה
ההתמהמהות היא קריטית שכִ ' :
את האובד ואת ההחמצה היא שבה להשתמש בשפת הגעגוע של פרק ג' :נַפְשִׁי
אתיו וְ לֹא ָענ ִָני' )ה ,ו(.
שׁתִּיהוּ וְֹלא ְמצָאתִיהוּ ְק ָר ִ
י ְָצ3ה ְב ַד ְ,ר -בִּ ַקּ ְ
עתה ,כאשר יוצאת הרעיה לחפש את שאהבה נפשה ,היא שוב מוצאת את
השומרי ,א! בניגוד לאלו בפרק ג ,כא ה מכי בה ופוצעי אותה .הניתוק
מהדוד פותח פתח לאויבי להיכנס וג לבנות ירושלי להתערב .הרעיה בייאושה
פונה אליה ומשביעה אות שוב ,א! כעת תוכ השבועה שונה לחלוטיִ ' :ה ְ) ְַ ,ע ִ'י
ֲבה 3נִ י' )פסוק
ח-לת :ה ָ
=-די ַמה ַ' ִAיד 6לַ )ֶ -
ְרָ )6לִ ִא ִ' ְמ ְצאֶ 6את ִ
ֶא ְת ֶכ ְ,נ-ת י ָ
17
ח( .רק עתה ,אחרי שדודה חמק עבר ,היא מזהה שחולת אהבה היא ומנסה
לשלוח מסר זה לד-ד באמצעות בנות ירושלי – אומות העול .וה אכ נענות לה
=-ד ְ!
ָ)י ַמה ֵ
ָפה ִַ 5,
=-ד ְ! ִמ=-ד ַהָ E
מיד ומבקשות עוד אינפורמציה אודותיוַ ' :מה ֵ
ִמ=-ד ֶ) ָָ 0כה ִה ְ) ְַ ,ע ָ'נ) '6פסוק ט( .הרעיה עונה תשובה מפורטת וארוכה המתארת
את הדוד )פסוקי יIטז(  Iהא נועד תיאור זה לאוזניה הערלות של בנות
ירושלי?
ד-ד ְ!
ָ)י 3נָה ָ9נָה ֵ
ָפה ִַ 5,
=-ד ְ! ַהָ E
ה מציד מציעות לה בלשו חלקלקות3' :נָה ָה ַל ְ! ֵ
ְ6נ ַב ְק ֶ)ִ 65ע ָ) '!ְ 8ו ,א(  Iדבריה המפורשי מחלצי את הרעיה ממעגל הייאוש

17

בשושלת אדמו"רי גור( לספר שמות ,פרשת שמות תרס"ד ,שאומר' :וזה שורש הד' גאולות
כשמתעורר קול דודי ודופק הנשמה בגו"' .בעל ה'שפת אמת' מתאר את התהלי כתהלי
פנימי :הרעיה בורחת מדפיקות נשמתה שלה.
וא" כא היא משתמשת בלשו האהבה של פרק ב ,ה .חולי האהבה שעליו מצהירה הרעיה
מוסבר על ידי אפרת רז )מילוא( כהבנה 'שעוצמת הקשר ע הדוד חזקה מדי בשבילה ,אי היא
בשלה לעוצמותיו .ולכ מבקשת רפואה והיא הבעת אהבה בשפתו של הדוד ,א באופ שונה,
ר יותר :בעוגת אשישות ותפוחי .ראו :א' רז )מילוא( ,ארגון המרחב בשיר השירים ,עבודת
מוסמ ,מת  ,ירושלי תשס"ד ,עמ'  .49ואכ היא אינה בשלה לעוצמת הקשר ,א את
ה'רפואה' היא מבקשת דווקא בשפתה היא .על כ ראו בחלק השני של המאמר.
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וגורמי לה להתעשת ,והיא מתארת באוזניה את מקומו של הדוד בערוגות
) ִ5)-י' )ו ,ב(.
ַ
ָרד ְלגַַ -5לעֲר6ג-ת ַהִ @ֶֹ ,ל ְרע-ת ַ ִ5ַA,י ו ְִל ְלקֹט
=-די י ַ
הבושִ ' :
בשמיעת המדויקת היטיבו חז"ל לשמוע בתיאור זה את כל עומק הטרגדיה
והחמצת השעה' :דודי  Iזה הקב"ה ,לגנו  Iזה העול ,לערוגות הבוש  Iאלו
ישראל ,לרעות בגני  Iאלו בתי כנסיות ובתי מדרשות ,וללקוט שושנים  5לסלק
את הצדיקים שבישראל' 18.הא התרחקות הרעיה מדודה היא המביאה את
הקב"ה ללקוט שושני – לסלק את הצדיקי? ואולי הבעיה היא בהכנסת בנות
ירושלי לתו! המעגל האינטימי והמקודש של פרקי בIג השיי! רק לכנסת
ישראל ואלוהיה? כ! או כ! ,המפגש ע השושני המסולקי מתו! ישראל מחזיר
ד-די
אותה לעצמה והיא שבה ומוציאה את בנות ירושלי אל מחו< למעגלֲ ' :אנִ י ְל ִ
 ִ5)-7י' )ו ,ג( .ואי להתפלא על שובו של סגנו פרק ב לכא,
ְד-די ִלי ָהר ֶֹעה ַַ ,
ו ִ
19
הנוקט לשו קרבה .כאשר שבה האינטימיות ובנות ירושלי מסולקות ,נענה
18

19

שיר השירים רבה ו ,ח .מדרש חז"ל זה מיוסד על עיו מדוקדק בפשט הכתובי :דימוי השושנה
מופיע בשיר השירי שבע פעמי תחילה בסדר קבוע :דברי הדוד' :כּ ְשׁוֹשַׁנּ ָה בֵּין הַחוֹחִים ֵ1
ַאנִי ל -הָֹרעֶה בַּשּׁוֹשַׁנּ ִים' )ב ,טז(; דברי הדוד:
?-די ִלי ו ֲ
ָתי ֵ8י ַה ָ8נ-ת' )ב,ב(; תשובת הרעיהִ ' :
ַר ְעי ִ
א-מי ְצ ִבָAה הָרוֹעִים בַּשּׁוֹשַׁנּ ִים' )ד,ה(; תשובת הרעיהְ ' :ל ָחיָו ַ1עֲר,גַת
ֳפ ִרי ְֵ .
' ְ7נֵי ַָ 7די ְִ ִ7ְ 1נֵי ע ָ
שׁנּ ִים נ ְֹטפ-ת מ-ר ע ֵֹבר' )ה ,יג( – וכא היא הפע
ַהִ 4ֶֹ 8מ ְג ְ?ל-ת ֶמ ְר ָק ִחי שִׂפ ְתוֹתָיו שׁוֹ ַ
ָרד ְלגַ-9
?-די י ַ
החמישית שבה מופיע דימוי זה ,ובו מופר הסדר ושוב אנו שומעי את הרעיהִ ' :
ַלעֲר,ג-ת ַהִ 4ֶֹ 8ל ְרע-ת ַ ִ9ַ/8י וְלִלְקֹט שׁוֹשַׁנּ ִים' )ו ,ב(  לא רק סדר הדברי מופר ,אלא ג
משמעות הדימוי משתנה לחלוטי  ,שכ לראשונה מדובר בלקיטה וקטיפה של השושני.
פעולה חריגה וקשה זו מובילה את הרעיה לקריאה מחודשת בפסוק הבא שהוא ג הפע
ְד-די ִלי הָֹרעֶה בַּשּׁוֹשַׁנּ ִים' )ו ,ג(; והפע
ד-די ו ִ
השישית שבה מופיע דימוי השושנהֲ ' :א ִני ְל ִ
ֵמת ִח ִ<י סוּג ָה
ֵ עֲר ַ
ֶח ַסר ַה ָ5זֶג ְִ 8טנ ְ
האחרונה היא תשובת הדודְ 7ָ ' :ר ֵר ְ ַ /ַ +ה ַַ Bהר +ל י ְ
בַּשּׁוֹשַׁנּ ִים' )ז ,ג(.
לדיו במדרש חז"ל הרואה בשושנה ובחבצלת השרו סמל לכנסת ישראל ראו אורב )לעיל,
הערה  ,(3עמ'  .164-163לדעת פליקס )לעיל ,הערה  ,(15דימויי השושנה בשיר השירי מכווני
'לשוש הצחור שהוא מ היפי ,הגדולי והריחניי ביותר שבפרחי האר' )ש ,עמ' .(28
דימוי הרעיה כשושנה מופיע בפרק ב פס' אב והקריאה של פרק ו ,ג מופיעה כמעט כלשונה
 ִ97-Cי' .בהתא למהל ששרטטנו ,בפרק ו מגיעה
ַאנִ י לָ -הר ֶֹעה ַַ 8
?-די ִלי ו ֲ
בסו" פרק בִ ' :
הרעיה אחרי תהלי ארו לנקודה בה היא שבה ויוזמת את הקשר ולכ הסדר הפו מאשר
בפרק ב :קוד 'אני לדודי' ורק אחר-כ – 'ודודי לי'.
במכילתא דר"י פ"ג מובאי דברי רבי עקיבא הרואה בדיו בי בנות ירושלי – האומות ,לבי
הרעיה – כנסת ישראל ,את ניסיונ שלה להתקרב לאלוהי ישראל ודחיית על ידי ישראל' :רבי
עקיבא אומר אדבר בנבואתו שבחו של הקב"ה שאמר והיה העול שהרי אומות העול
שואלי את ישראל )שה"ש ה ,ט( מה דוד מדוד שככה השבעתנו שכ את מתי לעול עליו
וכ את נהרגי עליו ] [...הרי את נאי הרי את גבורי בואו והתערבו עמנו ,וישראל
אומרי לה מכירי את אותו נאמר לכ מקצת שבחו )שה"ש ה ,י( דודי צח ואדו כיו
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ירָ )6ל ][...
ָתי ְִ 0ת ְר ָצה נָאוָה ִָ 0
ַ ':ר ְעי ִ
ָפה ְ
הדוד ומשמיע דברי נחמה ואהבה' :י ָ
י-ל ְד ָ') .'Lו ,דIט(.
ָתי ַת ִָ 8תי ַאחַת הִיא ְל ִא ָָ ,ָ L8רה ִהיא ְל ַ
ַאחַת הִיא י-נ ִ
בפסוק האחרו של המגילה מפתיעה הרעיה בקריאתה לדוד לברוח ולא להישאר:
6ד ֵמה ְל ָ! ִל ְצ ִבי אְ -לע ֶֹפר ָהִָ E:לי ַעל ָה ֵרי ְב ָ@ ִמי' )ח ,יד( .ואכ ,בחלק
=-די ְ
'בּ ְַרח ִ
מקהילות ישראל לא מסיימי את הקריאה בפסוק זה אלא חוזרי לפסוק שלפניו,
על פי המסורת שלא לסיי בדבר רע 20.א! ייתכ ,לאור קריאתנו עד כה ,כי הרעיה
קוראת לדוד לברוח כדי לאפשר לה להתעורר ולחפש את דודהIא-לוהיה ,שהרי
רק הסתתרותו מאפשרת לה מרחב בחירה ומעוררת בה את הגעגוע והרצו
ולקרבה ע הקב"ה ניעור בה דווקא מתו! הריחוק
לחפש .הרצו הפנימי לגאולה ִ
ובאמצעותו ,והמגילה לכל אורכה מתארת מעגלי חוזרי ונשני של התקרבות
וריחוק בי הרעיה לדודה ,בי אד לקונו ובי האומה לאלוהיה .אמנ מבקשת
הרעיה את בריחת הדוד ,א! אי מדובר בבריחה המבטאת ניכור ,שכ היא מבקשת
ממנו לברוח אל המקו המבטא את הקשר הגדול ביותר בי הקב"ה לעמו  Iבית
המקדש ' ַעל ָה ֵרי ְב ָ@ ִמי'  Iש ימתי לה עד שתתעורר ,עד שתשוב לבקש את
שאהבה נפשה.
ב' .על הרי הבשמים'  מוטיב הריח ומשמעותו
רפרו במגילת שיר השירי מצי אותנו בריחות משכרי משני סוגי עיקריי:
ריחות בשמי )מור ,לבונה ,נרד ,כפר ,כרכו ,קנה ,קינמו ועוד(; וריחות פרחי
ופירות )שושני ,חבצלת השרו ,תפוחי ,דודאי ,גפני ועוד( .מהו מקומ של
הבשמי בשיר השירי?
האסוציאציה הראשונה של הריח ,ובעיקר ריחות הבשמי ,היא של ניחוחות
הקטורת בבית המקדש ,וכפי שנראה בהמש! ,היא אינה נטולת משמעות כלל
ועיקר .בפרק זה ננסה לבדוק מה המשמעויות השונות של מוטיב הריח בשיר
השירי ,ומה הקשר בי מוטיב זה למוטיב החיפוש שבו עסקנו בחלקו הראשו של
המאמר.

20

ששומעי שכ שבחו אומרי לישראל נלכה עמכ שנאמר )ש ו ,א( אנה הל דוד היפה
בנשי אנה פנה דוד ונבקשנו עמ וישראל אומרי לה אי לכ חלק בו אלא )ש ב ,טז(
דודי לי ואני לו וגו' )ש ו ,ג( אני לדודי ודודי לי הרועה בשושני'.
על פי הפסוק בקהלת ח ,ג' :אל תעמד בדבר רע' ,ועיינו בדברי ר' עובדיה מברטנורא למשנה,
מועד קט ג ,ט ,משנה ,ידי ד ,ח ועוד.
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נפתח את עיוננו בהשוואה בי שני פסוקי דומי במגילה:
פרק ד פסוק ו
פרק ב פסוק יז
ָפ6ח ַה -Eוְ נָסַ 6ה ְ> ָל ִלי
ַעד ֶ)ַ E
ָפ6ח ַה -Eוְ נָסַ 6ה ְ> ָל ִלי
ַעד ֶ)ַ E
ֶ! ִלי
ד-די ִל ְצ ִבי אְ -לע ֶֹפר ָהִָ E:לי ֵאְ .
סֹב ְ= ֵמה ְל ָ! ִ
ֶאל ַהר ַה-8ר וְ ֶאל ְִ Aב ַעת ַה ְ.ב-נָה.
ַעל ָה ֵרי ָב ֶתר.
הפסוק בפרק ב נאמר על ידי הרעיה ,והפסוק בפרק ד נאמר על ידי הדוד ,כתשובה
לרעיה .בשניה הפתיחה זהה ומתארת זמ' :עד שיפוח היו – עד שתתפשט
החמה .ונסו הצללי – הוא עת שרב וחו היו' 21.היו בעיצומו .השמש במרו
השמי .בפרק ב הרעיה מבקשת מ הדוד להמתי לה ,עד שתגיע השמש לשיאה,
'על הרי בתר' ,המצייני כדברי רש"י 'חלוקה והפלגה' 22.היא שולחת את הדוד
למקו שמסמל חלוקה ופירוד שכ עד שיפוח היו וינוסו הצללי – עד שתגיע
מציאות ברורה ובהירה – 23מציאות של חיבור אינה אפשרית בעיניה .הרעיה
מציעה כי עד שתגיע הגאולה הדוד ישהה באופ מפורד ומחולק ממנה – על הרי
24
בתר.
תשובת הדוד להצעתה בפרק ד חוזרת על אות מילי ,א! מציעה אופציה הפוכה
בתכלית :לדבריו ,עד לרגע הבהירות ,אולי רגע הגאולה ,הוא יל! לא למקו
המסמל היפרדות אלא דווקא למקו המסמל חיבור' :הר המור וגבעת הלבונה'
הלא הוא בית המקדש .אמנ לבדו הוא יל! )'אל! לי'( ,א! ש הוא ימתי עד
לבוא ניחוח הקטורת המקשרת בי חלקי הע ובינ לבי אביה שבשמי.
מדוע דווקא הבשמי מהווי את נקודת החיבור לקב"ה?
שני שימושי עיקריי מוכרי לנו בקטורת :קטורת התמיד שהוקטרה במקדש
פעמיי ביו ומכא שמה; 25וקטורת הסמי שהוקטרה רק ביו הכיפורי ורק

21
22
23
24
25

רש"י לפרק ד ,ו .ומוסי"' :היו  הוא השמש וכ )בראשית ג ,ח( לרוח היו וכ )מלאכי ג ,יט(
כי הנה היו בא בוער כתנור'.
וכ ג מפרש האב עזרא' :הרי בתר – הרי נדוד ,מ ויבתר אות בתו .כלומר שיתפרד ממנו'.
ָביא ִל ְפנֵי -8א יוֹם ה' ַהגּ ָדוֹל
ֵח ָלכֶ ֵאת ֵא ִלָAה ַהִ 9
גאולה על פי מלאכי ג ,כבִ ' :הֵ9ה Dנ ִֹכי ֹ7ל ַ
וְהַנּוָֹרא' ,וכ ביואל ג ,ד.
כדברי רש"י' :סב דמה ל דודי – גרמתי לו להסתלק מעלי על הרי המופלגי ממני'.
שמות ל ,זח.
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על ידי הכה הגדול .קטורת התמיד הוקטרה על מזבח הזהב שנועד למטרה זו
בלבד 26,ונחשבה לחביבה מכל הקורבנות ,ועל פי המדרש ,רק ע הקרבתה ירדה
שכינה על המשכ' :מכל קרבנותיה איני רוצה אלא הריח' 27,שכ הריח הוא
28
'דבר שהנשמה נהנית ממנו ואי הגו נהנה ממנו'.
קטורת יו הכיפורי מתוארת במדרש תנחומא:
ועשית מזבח מקטר קטרת זש'ה שמן וקטרת ישמח לב )משלי כז' ,ט(.
הכתוב הזה מדבר בהקב'ה ובישראל .כיצד? בשעה שהיה כהן גדול נוטל
את הקטורת באותה מחתה ביום הכפורים ונכנס לפני ולפנים בבית קדש
הקדשים שכן כתיב ] [...וכסה ענן הקטרת )ויקרא טז' ,יג( מהו וכסה?
לשון מחילה הוא ][...
וכשהיה ענן הקטרת מתמר ועולה ופונה למעלה ונעשה כאשכול היה
יודע שנתכפרו עונות ישראל שנאמר )שיר השירים א ,יד( :אשכול הכופר
דודי לי – אם נעשה ענן הקטרת כאשכול והיה מתמר ועולה – היה יודע
שנתכפר לישראל ושנתקבלו מעשיו ,ואם לא כסה ענן הקטרת היה יודע
שהוא מת ] [...נמצאת אומר שכהן גדול וכל ישראל מרתיתים בשעה
שכהן גדול נכנס לפני ולפנים עד שהיה יוצא בשלום .כיון שהיה יוצא
היתה שמחה גדולה בישראל שנתקבל ברצון שנאמר :שמן וקטרת ישמח
29
לב.

26

ז' עמר ,ספר הקטורת ,תל-אביב תשס"ב ,עמ' ' :169המונח קטורת נגזר ג מלשו 'קטרא'
שפירושו בארמית 'קשר' ,ומטרתה היתה לקשור את כלל ישראל ולאחד ,שהרי א" המור
שהוא ראש לכל הבשמי ,והחלבנה שריחה רע נכללו בקטורת יחדיו שנאמר :כל תענית שאי
בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב ע סממני הקטורת
)כריתות ו ,ע"ב( .מכא שהחלבנה שנמשלה לפושעי ישראל לא רק שאינה פוגמת באיכות
הקטורת אלא מוסיפה לשלמותה כמו המור ושאר סממני הקטורת '  .ראו ג בעמ ' ,32-31
. 37-36

27
28

29

מדרש תנחומא ,תצוה פרק יד .וכ ראו פרק טו ש מוכחת חביבות הקטורת דווקא באמצעות
פסוקי משיר השירי.
עיינו בער 'ברכת הריח' ,אנציקלופדיה תלמודית ,ד ,ירושלי תשמ"א ,עמ' תקצה' :כש
שאסור לאד ליהנות במאכל או במשתה קוד ברכה כ אסור ליהנות מריח טוב קוד ברכה.
ומני שמברכי על הריח? שנאמר :כל הנשמה תהלל י-ה .איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו
ואי הגו" נהנה ממנו? הוי אומר זה הריח'.
מדרש תנחומא ,תצווה ,טו.
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כפרת של ישראל מתוארת באמצעות פסוקי הריח משיר השירי ,כ! ג תיאור
קלקלת במדרש אחר' :עד שהמל! במסבו ] [...רבי מאיר אומר עד שהמל! – מלכי
המלכי הקב"ה במסבו – ברקיע ,נתנו ישראל ריח רע ואמרו לעגל )שמות לב ,ד(
30
אלה אלהי! ישראל'.
מבי אחד-עשר סממני הקטורת הידועי לנו מבית המקדש 31,במגילה מופיעי
וקרבה ,חטא
שישה ,ודרכ מתוארת מערכת היחסי שבי הקב"ה לעמו :ריחוק ִ
וכפרה:
ֶ! ְִ ,מ ִס -,נ ְִרדִּי נָתַן ֵריחוֹ – תיאור החטא והקלקול.
ַעד ֶ) ַה ֶ8ל ְ
– תיאור התרצות הקב"ה.
די ִלי ֵ,י ָ) ַדי י ִָליצְרוֹר ַהמֹּר = ִ
ֶדי – תיאור כפרת של ישראל באמצעות
=-די ִלי ְַ ,כ ְר ֵמי ֵעי ִ A
ֶאשְׁכֹּל ַהכֹּפֶר ִ
הקטורת )לעיל(.
32

א! מתברר כי לא רק לבית המקדש מכווני אותנו הריחות ,אלא א לזמ מוקד
ֲכה 6וַיֹּאמֶר ְראֵה ֵרי ַח בּ ְנ ִי כּ ְֵרי ַח שָׂדֶה
ָדיו ַוי ְָבר ֵ
יח ְ,ג ָ
ָרח ֶאת ֵר ַ
ִ7ק לַ -וַ E
יותרַ ' :ו ִַ )ַAEוַ E
ֲאשֶׁר בֲֵּרכוֹ ה' )בראשית כז ,כז( .לדברי רש"י ,הריח המיוחד שחש יצחק אצל יעקב
היה ריח ג עד 33ולפי התרגו הירושלמי הוא ששימש אחר כ! ג במקדש' :כריח
קטורת בוסמי טבי דעתידין למקרבא בטור בית מוקדשא'.

30

31

32

33

שיר השירים רבה ,א ,נו .וכ רש"י על אתר .אמנ בהמש מציג המדרש גישה הפוכה להבנת
הפסוק ,שכ לשיטת ר' יהודה 'אי דורשי שיר השירי לגנאי אלא לשבח שלא נת שיר
השירי אלא לשבח של ישראל' .עיינו ש.
עמר )לעיל ,הערה  (26עמ'  .108 ,95י' פליקס ,עצי בשמים יער ונוי צמחי התנ"ך וחז"ל,
ירושלי תשנ"ז ,ב ,עמ'  .79-76וכ רש"י א ,יד .לפי עמר )עמ'  ,(58הבוש הוא הצֳרי –
הראשו מבי סממני הקטורת.
רש"י לפסוק יג' :צרור המר דודי לי – דודי נעשה לי כמו שיש לו צרור המור בחיקו ואמר לי הרי
ל צרור זה שית ריח טוב מ הראשו שאבדת כ הקדוש ב"ה נתרצה לישראל על מעשה העגל
ומצא לה כפרה על עונ ואמר התנדבו למשכ ויבא זהב המשכ ויכפר על זהב העגל .בי שדי
ילי – א" לפי שמעלתי בו אמר לשכו ש .בי שדי – בי שני בדי הארו '.
רש"י' :וירח  והלא אי ריח רע יותר משט" העזי? אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן'.
וראו שיר השירים רבה ד ,כד ומדרש תנחומא תולדות ,יא.
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הריח א כ מתגלגל והול! מג עד  Iש הוא מצוי בטהרתו ,שכ חוש הריח הוא
החוש היחיד שלא היה שות בחטא ולכ לא נפג – ומש ליעקב ,ועוד לפני
שיגיע למקדש ילווה את העול בנקודת זמ נוספת – מת תורה:
ואמר רבי יהושע בן לוי :מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם? כל דיבור
ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים .וכיון
שמדיבור ראשון נתמלא דיבור שני להיכן הלך? הוציא הקדוש ברוך הוא
הרוח מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון )רש"י :לגן עדן( שנאמר
34
שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר .אל תקרי שושנים אלא ששונים.
והריח שהוא 'ב הלוויה הרוחני' של העול  Iאותו דבר 'שהנשמה נהנית ממנו
ואי הגו נהנה ממנו' – מלווה את מהל! ההיסטוריה כולה וממשי! ומותח חוטי
בלתי נראי מג העד ועד הגאולה העתידה:
ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'
וגו' וכתיב והריחו ביראת ה'] I [...רבא אמר :דמורח ודאין דכתיב ולא
35
למראה עיניו ישפוט ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ.
רש"י :רבא אמר  Iמאי והריחו? דמורח ודאין  Iשמריח באדם ושופט
ויודע מי החייב ,שנאמר לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו
יוכיח ,ואפילו הכי ושפט בצדק דלים כגון על ידי הרחה.
ג .בין ריח לריחוק
בחלק הראשו עמדנו על תהלי! ה'רצוא ושוב' ,על המתח שבי ריחוק וקרבה,
חיפוש ובריחה ,תחושת חיסרו וגעגוע ותחושת מלאות ושביעות רצו .תהלי!
כפול זה מתואר לאור! המגילה כולה ג באמצעות מוטיב הריח.
ע-מד
החיפוש של פרק ג נובע כפי שראינו מ ההסתתרות של הדוד בפרק ב ֵ ' I
יח ִמ ַה ֲחֹ.נ-ת ֵמ ִצי< ִמ ַה ֲח ַר ִ0י' .מכיוו שכ! ,ג הריחות
:חר ְָ 0ת ֵלנַ 6מ ְ) ִַ A
ַ
מסתתרי ,ואכ בפרק ב אי ולו ריח בשמי אחד ,אלא רק ריח פרחי ופירות:
חבצלת השרו ,שושנה ,תפוח ,הגפני סמדר נתנו ריח .כמו שאי הרעיה מסוגלת

34
35

בבלי ,שבת פח ,ע"ב.
בבלי ,סנהדרי צג ,ע"ב.

200

על החיפוש בשיר השירים

לעמוד בהופעה המלאה והישירה של הדוד ,כ! אי היא מסוגלת להכיל את
הריחות המבטאי את הקרבה החזקה ביותר הלוא ה ריחות הקטורת.
התקרבותה מותנית בהסתתרות אות ריחות ולכ כאמור ה לא יופיעו בפרק ב
36
בו מתואר החיפוש המסתיי במציאת הדוד והתקרבות אליו.
לעומת זאת ,בפרק ה ,פרק ההחמצה הגדולה ,הריחות גלויי ומתפרצי כפי
שתיאור הרעיה גלוי ומפורט .בפרק ד המקדי את הופעת הדוד בפרק ה ,מופיע
יחי גַ ִ5י יִזּ ְלוּ
ימ ָה ִפ ִ
6ב-אי ֵת ָ
ִ
ע6רי ָצפ-
הריכוז הגדול ביותר של תיאורי הבשמיִ ' 37:
ַע ִרי ִע
3כ ְל ִ'י י ְ
אתי ְלג ִַ5י ֲאח ִֹתי ָכ ָ.ה אִָריתִי מוִֹרי עִם בְּשָׂמִי ַ
בְשָׂמָיו' )ד' ,טז(; ' ִָ ,
ִ= ְב ִ)י' )ה' ,א( .הדוד מבקש ללמד את הרעיה את סוד הבשמי והקטורת ,שהוא
סוד החיבור והקישור )בארמית קטרא=קשר( בי כנסת ישראל לקב"ה .הוא מציע
להזיל את בשמיו  Iלמלא את העול בבשמי ,ולחבר אותה לריחות ג העד,
מת תורה והמקדש 38.אבל הרעיה ,שלא מסוגלת לעמוד בעוצמת ההופעה
39
הישירה והמלאה של הדוד ,בורחת.
רק כשהדוד שב ומסתתר היא חוזרת ומתגעגעת אליו ,ופותחת את הדלת ועל
ָדי נָטְפוּ מוֹר וְ ֶא ְצ ְ,ע ַֹתי מוֹר עֹבֵר ַעל ַ-90ת
ידיה בוש המור בצורתו הנוזלית' :וְ י ַ
ַה ַ8נְ ע6ל' .רק עתה ,אחרי שדודה חל עבר היא מבינה את סוד הבשמי ומנסה
להגיע אליו באמצעות ,אבל מאוחר מדי :המור הוא מור עובר...

36

37
38

39

בפע הראשונה במגילה מופיעי הבשמי דווקא בדברי הרעיה בפרק א ,יביד .בפרק זה
הפותח את המגילה מופיעי דיאלוגי המכילי רבי מ היסודות שיפותחו במהל המגילה
כגו  :הרעיה ביחס לשאר הבנות ,נטירת הכר ,רעיית הצא  ,יחס הדוד לרעיה ולהפ ,יחסי
הרעיה ואחיה ועוד .במסגרת זו א" מתארת הרעיה את הדוד באמצעות הבשמי .בהמש
יתאר הדוד את הרעיה באמצעות הבשמי ,ואילו הרעיה תשוב לתאר את הדוד במונחי אלו
רק אחרי שהיא תחמי את בואו בפרק ה'.
ָדי ְָ 1פ ִרי ִע
לא פחות משמונה סוגי .ראו פס' יגידָ 7ְ ' :ל ַחי ְִ ְַ Fר ֵ?ס ִר-5נִ י ִע ְִ Fרי ְמג ִ
א7י ְב ִָ 4מי'.
ַא ָהל-ת ִע ָ1ל ָר ֵ
ֲצי ְלב-נָה מֹר ו ֲ
ְנ ָר ִדיֵ :נ ְר ְ? ו ְַכ ְרָ ֹ1קנֶה ו ְִקָ9מִ -ע ָ1ל ע ֵ
לפי רז )מילוא( )לעיל ,הערה ' :(17שיר השירי מציע את הדר על-מנת להגיע למצב המתוק
של הבריאה ,אותו מקו של אד הראשו וחוה כפי שהיו לפני החטא' .עמ'  .140-137בהקשר
זה אי היא מתייחסת לריח.
הבשמי מופיעי בפרק ג ,ו אחרי שהרעיה מוצאת את שאהבה נפשה ומרחיקה את בנות
,לב-נָה
ירושלי על ידי השבעת )ג ,ה(ִ ' :מי זֹאת עֹלָה ִמ ַה ְִ 5ד ָ8ר ְִ 1תי ֲמר-ת ָע ְָ 7מ :ק ֶ<רֶת מ-ר ְ
ר-כל' .מיד אחר כ )ג ,זיא( מופיע תיאור החתונה ,ואז התיאור המפורט של
+ב ַקת ֵ
ִמֹ1ל ְ
הרעיה בפרק ד .לדעתי מסמ תיאורו של הדוד את הרעיה באמצעות הבשמי בפסוק זה את
תחילת ההתרחקות המגיעה לשיאה בפרק ה ,בג.
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תיאור הדוד באוזניה של בנות ירושלי ,אליה היא פונה בייאושה ,כולל את כל
) ִ5)-י נ ְֹטפ-ת
ת-תיו ַ
סוגי הריחותְ ' :ל ָחיָו ַ0עֲר6גַת ַהִ @ֶֹ ,מ ְג ְ=ל-ת ֶמ ְר ָק ִחי ִ@ ְפ ָ
)5ִ )-י' )ו',
ָרד ְלגַ -5לַעֲרוּגוֹת ַהבֹּשֶׂם ִל ְרע-ת ַ5ִַ A,י וְ ִל ְלקֹט ַ
=-די י ַ
מ-ר ע ֵֹבר )ה' ,יג(ִ ' .
ב( .האי היא חושפת בפניה ,ברגע של חולשה ,את סוד הקטורת ,סוד החיבור
המיוחד בינה לבי דודה?
כפי שכבר הזכרנו ,רק כאשר היא מבינה את המחיר' :וללקוט שושני – לסלק את
הצדיקי שבישראל' – היא מתעשתת ,דוחה מעליה את בנות ירושלי ומותירה
 ִ5)-7י' )ו ,ג( .כמו בפרק ב,
ְד-די ִלי ָהר ֶֹעה ַַ ,
ד-די ו ִ
במעגל רק שנייֲ ' :אנִ י ְל ִ
מתקרבת הרעיה לדוד באמצעות השושני ולא באמצעות הבשמי ,שכ זהו
הריח שאותו היא יכולה להכיל .זהו ריח המותיר לה את מרחב הבחירה שלו היא
כה זקוקה.
67ל ִ8ית' )פסוק א( 40.לכאורה ,מרמזת
)6בי ַה ַ
)6בי ִ
בפרק ז קורא הדוד לרעיהִ ' :
הקריאה על הריחוק של הרעיה מהדוד ,ריחוק של כנסת ישראל מהקב"ה ומבית
המקדש ,ולכ לא מופיעי בפרק זה ריחות הבשמי המסמלי את הקרבה אלא
הריחות האחרי :שושני ,תפוחי ,סמדר ,דודאי 41.ואול ,נראה שהיעדר
הבשמי כא מסמל לא ריחוק אלא הבנה ומודעות לדר! שבה נית ליצור מחדש
את הקרבה .כעת יודע הדוד כי השולמית יכולה לשוב אליו רק בחסות ההסתר,
באמצעות הריח ,א! לא הריח החזק והישיר המבטא קרבה חזקה מדי ולא מאפשר
ֹחזָה
ֱלה ְב ָת ָמר א ֲ
3מ ְר ִ'י ֶאע ֶ
לה לעמוד מולו .א הדוד מבי זאת ועונה להַ ' :
69חי')ז ,ט(.
ִ 'ַ 0ַ !ְ 9:
יח ֵ
וְר ַ
ֶפ ֵ
ְַ ,ס ְנ ִסָ5יו ְוי ְִהי 6נָא ָ) ַדי ְִ! ְֶ 0א ְ) ְ0ל-ת ַהֶ A
ואכ ,עתה ,כשהדוד מופיע ומסתתר ג יחד ,יכולה הרעיה להיענות לקריאתו,
לפתוח את דלתה ולצאת לקראתו:
אֲנ ִי ל ְדוֹדִי וְ ָעל ַי תְּשׁוּקָתוֹ:
שּׂדֶה נָל ִינ ָה בַּכְּפִָרים:
לְכ ָה דוֹדִי נֵצֵא ַה ָ
נַשְׁכּ ִימָה לַכּ ְָרמִים נ ְִראֶה אִם פְָּרחָה ַהגֶּפֶן פִּתַּח ַה ְסּ ָמדַר
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ההתקרבות המחודשת בי הדוד לרעיה בסו" פרק ו מתרחשת ג היא באותה עונה המגלה
ֶפ ֵהנֵצ,
ֲפ ְר ָחה ַהֶ /
ָחל ִל ְרא-ת ה ָ
ָר ְד ִ.י ִל ְרא-ת ְִ 8א ֵ8י ַהַ 9
טפח ומכסה טפחייֶ ' :אל ִַ9/ת אֱג-ז י ַ
,7בי
,7בי ִ
,Cל ִ5ית ִ
,7בי ַה ַ
,7בי ִ
ָה ִרִֹ 5ני' )ו ,יא( ,ומיד לאחר מכ נשמעת הקריאה לרעיהִ ' :
ְו ֶנ ֱחזֶה ָ) 'ְ 8ז ,א(.
ראו פסוקי ג ,ט ,יג ,יד בפרק ז.
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הֵנ ֵצוּ הִָרמּוֹנ ִים שָׁם ֶאתֵּן אֶת דֹּדַי ל ָ:U
תחֵינוּ כּ ָל ְמגָדִים
הַדּוּ ָדאִים נָתְנוּ ֵרי ַח ְועַל פְּ ָ
ֲח ָדשִׁים גּ ַם ְישָׁנ ִים דּוֹדִי צָפַנְתִּי ל ָ) :Uז ,יאIיד(.
כעת ,משנשמר המרחק הנכו ,היא נענית בלשו מוצפת ריחות שוני שאינ
ריחות הבשמי ,וקוראת לדודה לצאת עמה אל השדה ואל הכרמי ,אל הרימוני
ֲ!
ואל הדודאי .עתה היא יכולה ,בדיוק כמו בפרק ג ,להביאו אל בית אמהֶ ' :אנְ ָהג ָ
יא ָ! ֶאל ֵ,ית ִא ִ8י' )ח ,ב(.
ֲא ִב ֲ
מפרק ו ועד לסיו המגילה הבשמי נעלמי ,ובכ! מתאפשר התהלי! הזהיר של
=-די
התקרבות הדדית בי הדוד לרעיה .רק בפסוק האחרו חוזרי הבשמיַ ,ְ ' :רח ִ
6ד ֵמה ְל ָ! ִל ְצ ִבי אְ -לע ֶֹפר ָהִָ E:לי עַל הֵָרי בְשָׂמִים' .בכ! נשל התהלי! שהחל
ְ
ד-די ִל ְצ ִבי אְ -לע ֶֹפר ָהִָ E:לי עַל הֵָרי
בדברי הרעיה בפרק ב פסוק יז' :סֹב ְ= ֵמה ְל ָ! ִ
בָתֶר' )ב ,יז( .הרעיה כאמור שולחת את הדוד אל הרי בתר א! הוא בוחר להמתי
לה על הר המור ועל גבעת הלבונה.
עד שיפוח היו ויתאפשר החיבור המלא ,אנוס הדוד לחכות במציאות של הסתרה
ואיפוק .אול לא על הרי בתר שאליה שלחה אותו הרעיה בפרק ב ,אלא על הרי
הבשמי שאליה היא שולחת אותו כעת ,בסיו המגילה .שני האוהבי למדו את
סוד הריחוק המאפשר קרבה :הרעיה מבינה שג א החיבור אינו אפשרי כיו,
הדוד יכול לחכות לה על הרי בשמי ולא על הרי בתר ,והדוד לומד לגנוז את
בשמיו ולהמתי ליו שבו תוכל הרעיה לשאת את התגלותו המלאה.

