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  'ּבִַּקׁשְּתִי ֵאת ׁשֶָאֲהבָה נַפְׁשִי'
  על החיפוש בשיר השירים

  יעל שלוסברג
  
  
  
  

  ּדֹוִדי יַָרד לְגַּנֹו לֲַערּוגֹות ַהּבֹׂשֶם '
  )ב, שיר השירים ו(' לְִרעֹות ּבַּגַּנִים וְלִלְקֹט ׁשֹוׁשַּנִים

  , לגנו זה העולם, ה"דודי זה הקב
  ,  אלו ישראל�לערוגת הבושם 

  אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות �בגנים לרעות 

  .' לסלק את הצדיקים שבישראל�וללקוט שושנים 

  ).ח, שיר השירים רבה  ו(

  המאמר מוקדש לעילוי נשמת
  בן חיים וגילה מאירסון ד"נעם יעקב הי

  .ו"ג באב התשס"שעלה בסערה השמימה ביום י

  

  : תי במילי� הבאו"את דברי הקדמתו למגילת שיר השירי� מסיי� רש

  
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 

ולא שילוחיה , אשר בהם נקשר עמה באהבה עזה להודיע כי לא מלבו ענה
  .ן כי עוד היא אשתו והוא אישה והוא עתיד לשוב אליהשילוחי

  

י את כל עומק הטלטלה העוברת על גיבורי "במילי� ספורות אלה מתאר רש

ה " הקב–והדוד ;  משתוקקת ומתרפקת על דודה– כנסת ישראל –הרעיה : המגילה

ולא 'וא� שהוא אומר לה ,  נקשר עמה באהבה עזה ועל כ� צר לו בצרתה–

ה� כה רחוקי� זה מזו עד שכל שנותר לה הוא להתנח� בכ! ' חי�שילוחיה שילו

  .'עתיד לשוב אליה'שדודה 
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 אי אפשר שלא לחוש בדינמיקה 1,א� שאי� בשיר השירי� עלילה במוב� המקובל

,  בבית וברחוב–התוססת של האירועי� המתרחשי� במקומות שוני� ומגווני� 

בסתיו ,  ביו� ובלילה– שוני� בזמני�; בארמו� המל! ובשדות המרעה, בג� ובשדה

בנות ירושלי� , המל! וגיבוריו,  הדוד והרעיה–במכלול של� של דמויות ; ובאביב

, צבעי�, ובתו! טבע עשיר בבעלי חיי� וצמחייה; ֵא� הרעיה ואחיה, ובנות ציו�

הציר , דומה כי דינמיקה זו מתרחשת כולה סביב מוטיב מרכזי אחד. ריחות וקולות

 השאלה א� יניב החיפוש 2.מוטיב החיפוש:  סובבת המגילה כולההמרכזי שסביבו

, לבירור משמעויות החיפוש. לא מרפה מאיתנו, ואיזה תוצאות יניב, תוצאות

הסיבות המאפשרות אותו או המונעות את מימושו והדרכי� המיוחדות לעיצוב 

  .נקדיש מאמר זה, כל אלה בשיר השירי�

  

  פרק ה פרק ג ו–שני חיפושים ליליים . א

 הנחת היסוד לדיוננו תהיה זו 3,א� שישנ� אופני� שוני� לקרוא את שיר השירי�

הרואי� בתיאור מערכת היחסי� שבי� הדוד לרעיה סמל למערכת , ל"של חז

 כמו כ� נניח את קיומ� של סדר השירי� ורצ� 4.ה"היחסי� שבי� כנסת ישראל לקב

   

 .35' עמ, ב"ירושלי� תשס, מסכת מגילות, רוזנסו�' כדבריו של י   1
 .37-35' עמ, על מקומו המרכזי של החיפוש כתהלי� בשיר השירי� ראו רוזנסו� לעיל   2
-תל, מקרא לישראל, זקובי�' י: ו לשיר השירי�ראו לדוגמה דברי יאיר זקובי� במבוא לפירוש   3

, )3' עמ(' אוס" שירי אהבה'רואה זקובי� במגילה ) Herder(בעקבות הרדר . ב"אביב תשנ

פרשנות , פולחנית-פרשנות ליטורגית: וסוקר בקצרה את סוגי הפרשנות על שיר השירי�

וא" , שתהפרשנות המזהה בשירי המגילה שירי חתונה שהושמעו בשבוע המ, דרמטית

כמו כ� מוצא זקובי� במגילה אוס" שירי� מסוגי� ). 37-32' עמ(ל "הפרשנות האליגורית של חז

לאופ� ). 10-6' עמ(שיח ועוד �שירי דו, שירי חידה, שירי תיאורי גו", שירי חלו�: שוני� כגו�

לשיר ל ופירושי אוריגינס "דרשות חז, 'א אורב�"א: ל את שיר השירי� עיינו ג�"שבו דרשו חז

המונה את דר� האליגוריה , 170-148' עמ, )א"תשכ( ל, תרביץ', נוצרי-השירי� והויכוח היהודי

  .את דר� הפירוש המיסטי ואת הדרשות האסכאטולוגיות, ההיסטורית
ירושלי� , עיונים בחמש המגילות, ח כה�"על ההבדל שבי� סמל לאלגוריה בשיר השירי� ראו ג   4

א� אי� הוא , יש ממשות ג� לתיאור עצמו, בניגוד למשל, בסמל ',לדבריו. 37-32' עמ, 2006

ל "על תפיסת חז). 35' עמ(' מבטא את הנאמר בו בלבד אלא הוא ג� רומז למישור שמעבר לו

ל "והסבר מדרשי חז' כמפתחות למנעולי התורה') �"וג� את שאר ספרי הנ(את שיר השירי� 

ראו במאמרו ', ולא חידות הטעונות פתרו�המשלי� של שלמה ה� כלי� פרשניי� לתורה 'כ� ש

בעיקר , 500-479' עמ, )ז"תשמ(ד , נו, תרביץ', שני מבואות למדרש שיר השירי�, 'בויארי�' של ד

 .491-479' עמ
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ובמהל! המאמר נידרש , להולפיכ! א� את ממד ההתקדמות בעלי, הגיוני ביניה�

   5.לעתי� להוכחתו

  

  :כנקודת מוצא לדיו� נעמיד שתי חטיבות פסוקי� זו מול זו

  

 פרק ה פרק ג
ַעל ִמְ(0ִָבי ַ,ֵ.יל-ת ִ,ַ+ְ(ִ'י ֵאת ) א(

  :ֶ(3ֲהָבה ַנְפִ(י  ִ,ַ+ְ(ִ'יו ְולֹא ְמָצאִתיו

  

  

  

  

  

  

  

  

 ַ,7ְָוִקי� 3ק6ָמה 5ָא ַוֲאס-ְבָבה ָבִעיר) ב(

6ָבְרחֹב-ת ֲאַבְקָ(ה ֵאת ֶ(3ֲהָבה ַנְפִ(י 

  :ּבִַּקׁשְּתִיו וְֹלא ְמצָאתִיו

   ְמצָאּונִי ַהּׁשְֹמִרים ַהּסֹבְבִים ּבִָעיר) ג(

  :ֵאת ֶ(3ֲהָבה ַנְפִ(י ְרִאיֶת�

  

0ְִמַעט ֶ(ָעַבְרִ'י ֵמֶה� ַעד ֶ(8ָָצאִתי ) ד(

ְזִ'יו ְולֹא :ְר659ֶ ֵאת ֶ(3ֲהָבה ַנְפִ(י ֲאַח

ַעד ֶ(ֲהֵביאִתיו ֶאל ֵ,ית ִא8ִי ְוֶאל ֶחֶדר 

  :ה-ָרִתי

   ִהׁשְּבְַעּתִי ֶאתְכֶם ּבְנֹות יְרּוׁשָלַם) ה(

ִ,ְצָבא-ת א- ְ,:ְיל-ת ַהָ;ֶדה ִא� ָ'ִעיר6 

 ְוִא� ְ'ע-ְרר6 ֶאת ָה:ֲהָבה ַעד ֶ(ֶ'ְח9ָ>

ִ,י ֵער ק-ל =-ִדי ד-ֵפק ֲאִני ְיֵ(ָנה ְוִל) ב(

9ְִתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי י-ָנִתי ַת8ִָתי 

  :ֶ(רֹאִ(י ִנְמָלא ָטל ְק6?<-ַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה

ָ'ְנִ'י ֵאיָכָכה ֶאְלָ,ֶ(5ָה ) ג( 9ַָ(ְטִ'י ֶאת 0?

  :ָרַחְצִ'י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַט5ְֵפ�

- ִמ� ַהחֹר 6ֵמַעי ָהמ6 =-ִדי ָ(ַלח ָיד) ד(

  :ָעָליו

ַקְמִ'י ֲאִני ִלְפ'ַֹח ְלד-ִדי ְוָיַדי ָנְטפ6 ) ה(

מ-ר ְוֶאְצְ,עַֹתי מ-ר עֵֹבר ַעל 90ַ-ת 

  :ַה8ְַנע6ל

9ַָתְחִ'י ֲאִני ְלד-ִדי ְוד-ִדי ָחַמק ָעָבר ) ו(

ּבִַּקׁשְּתִיהּו וְֹלא ַנְפִ(י ָיְצ3ה ְבַדְ,ר- 
  : ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִנייהּוְמצָאתִ

   ְמצָֻאנִי ַהּׁשְֹמִרים ַהּסֹבְבִים ּבִָעיר) ז(

ִה60ִני ְפָצע6ִני ָנְ@א6 ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי 

  :(ְֹמֵרי ַהחֹמ-ת

  

  

  

  

   ִהׁשְּבְַעּתִי ֶאתְכֶם ּבְנֹות יְרּוׁשָלִָם) ח(

ִא� ִ'ְמְצא6 ֶאת =-ִדי ַמה ַ'Aִיד6 ל- 

 : :ֲהָבה 3ִניֶ(ח-ַלת
   

 בשיר זה –אי� לחפש בשיר השירי� 'הטוע� כי , )63' עמ(זאת בניגוד לתפיסתו של כה� לעיל    5

אלא רק צירו" שירי� על סמ� ,  או כרונולוגי מוצק מבנה הגותי–שכלולי� בו שירי� הרבה 

  'עמ, )3הערה , לעיל(וכ� סובר ג� זקובי� . 'עקרונות לשוניי� ספרותיי� ורעיוניי� כלליי�

23-20. 
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 בשתיה� החיפוש 6.המשות� לשתי החטיבות הוא שהרעיה מחפשת את הדוד

 ובמהלכו היא נתקלת בשתי, עובדה המעצימה את המתח 7מתרחש בלילה

שני האירועי� א� מסתיימי� בהשבעת בנות ירושלי� ועל כ! . הפעמי� בשומרי�

וד בפרק ג השומרי� בע: א! שתי החטיבות שונות זו מזו בתכלית. נרחיב בהמש!

פוצעי� אותה ומפשיטי� את ,  בפרק ה השומרי� פוגעי� בה8,חפצי� לסייע לה

.  ג� תוכ� שבועת� של בנות ירושלי� שונה בכל פרק לחלוטי�9.רדידה מעליה

בעוד . ההבדל הבולט ביותר בי� פרק ג לפרק ה הוא בתוצאות החיפוש, ואול�

ומרגע זה היא ' ָצאִתי ֵאת ֶ(3ֲהָבה ַנְפִ(יַעד ֶ(8ָ ':בפרק ג הרעיה מוצאת את הדוד

ֲאַחְזִ'יו ְולֹא :ְר659ֶ ַעד ֶ(ֲהֵביאִתיו ֶאל ֵ,ית ִא8ִי ': מצהירה שלא תרפה ממנו עוד

ד-ִדי ָחַמק ָעָבר ': נפש- הרי שבפרק ה מסתיי� החיפוש במפח–' ְוֶאל ֶחֶדר ה-ָרִתי

  .'ה6 ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִניִ,ַ+ְ(ִ'יה6 ְולֹא ְמָצאִתי[...] 

  

התבוננות מדויקת בפסוקי� מגלה כי נקודת המוצא לשני ? ממה נובע ההבדל

בפרק ג הרעיה היא : וממנה נגזרות התוצאות ההפוכות, החיפושי� שונה לחלוטי�

 ,)'יַעל ִמְ(0ִָבי ַ,ֵ.יל-ת ִ,ַ+ְ(ִ'י ֵאת ֶ(3ֲהָבה ַנְפִ('(היוזמת את החיפוש אחר הדוד 

ק-ל =-ִדי ד-ֵפק 9ְִתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי י-ָנִתי '(בעוד בפרק ה הדוד הוא היוז� 

כאשר הרעיה עצמה מתעוררת לחפש את דודה מתו! תחושת חסר ודח� . )'ַת8ִָתי

   

',  זווית פרשנית חדשה במגילת שיר השירי�–" שימני כחות� על ליב�", 'שטרנברג' עיינו י   6

הדוד המחזר 'אשר מציגה זווית פרשנית חדשה לפיה , 120-95' עמ, )ג"תשרי תשס(לו , מגדים

לפי . ואילו הרעיה הנחשקת מייצגת את השכינה, )ודרכו ג� את ע� ישראל(מייצג את שלמה 

וסיפור המגילה , פרשנות זו הנשי� הרבות במגילה ה� האלוהי� הזרי� שאליה� פנה שלמה

א" ). 100' עמ(ה  השכינ�מסמל בעצ� את חזרתו של שלמה לרעייתו האחת והיחידה 

ל "שבהמש� מביאה שטרנברג דוגמאות המוכיחות כי זר� פרשני מעי� זה היה קיי� ג� בחז

 .  אי� זה הזר� המקובל�ודווקא בספריו של שלמה , ובנביאי� ובכתובי�
לוי ' אמר ר[...] על משכבי בלילות  ':הלילה מסמל את הגלות המתמשכת, ל"על פי תפיסת חז  7

בי� ליל� של . ע לשעבר היית מאיר לי בי� לילות ללילות"רבש: ה"לפני הקבאמרה כנסת ישראל 

ובי� , ובי� ליל� של מדי לליל� של יו�, בי� ליל� של בבל לליל� של מדי, מצרי� לליל� של בבל

 'ועכשיו שישנתי לי מ� התורה ומ� המצות נסמכו לי לילות ללילות. ליל� של יו� לליל� של אדו�

פרשנות , 'שמואלי' א: ל ראו" עוד על תפיסת שיר השירי� בעיני חז.)א,  גשיר השירים רבה(

  .278-277' עמ, )ח"תשל(כג , בית מקרא, 'עולמות של סמלי�: שיר השירי�

 .' משה ואהרו�–מצאוני השומרי� ': ג, י לפסוק ג"רש   8
קו� נקמתו  לנ�הסובבי� בעיר .  נבוכדנאצר וחיילותיו�מצאני השומרי� ': ז,  לפסוק הי"רש   9

 א" מלאכי השרת שהיו שומרי� �שומרי החומות .  בית המקדש�נשאו את רדידי . של מקו�

ה� הציתו בו את האור כעני� ' על חומתי� ירושל� וגו) ו, ישעיה סב(חומותיה כעני� שנאמר 

 .''ממרו� שלח אש וגו) יג, איכה א(שנאמר 
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בשווקי� וברחובות ,  בתו! נפשה פנימה–היא מגיעה לכל דר! ולכל מקו� , פנימי

א! כאשר הדוד הוא הדופק על . ה בסופו של דבר תוצאות ולכ� היא מביא–חוצה 

9ַָ(ְטִ'י ֶאת '(התגובה הראשונית היא סירוב והתחמקות , דלתה ומבקש להיכנס

ָ'ְנִ'י ֵאיָכָכה ֶאְלָ,ֶ(5ָה מהבדל . והמוטיבציה לחיפוש מתעוררת מאוחר מדי, )'0?

, מנוח על משכבה בלילותבפרק ג אי� לרעיה : בסיסי זה נגזרי� ג� הבדלי� נוספי�

 בפרק ג מכנה הרעיה את הדוד בביטוי החוזר ארבע פעמי� 10;ובפרק ה היא היֵשנה

המציי� ג� כ� ' דודי'ובפרק ה הוא מכונה ', שאהבה נפשי'ומציי� קרבת נפש יתרה 

  .  ִקרבה א! לא כמו זו המופיעה בפרק ג

  

התשובה ? רק המה מעורר את הרעיה בפרק ג ומה לעומת זאת מרדי� אותה בפ

 פרק ב המקדי� את החיפוש של פרק ג –נעוצה בפרקי� המקדימי� כל חיפוש 

נעיי� . ופרק ד המקדי� את החיפוש של פרק ה ומהווה הכנה לו, ומהווה הכנה לו

 :בפסוקי� מפרק ב
  

  :ק-ל =-ִדי ִה5ֵה ֶזה ָ,א ְמַדֵ.ג ַעל ֶהָהִרי� ְמַק9ֵ> ַעל ַהAְָבע-ת) ח(

ה ד-ִדי ִלְצִבי א- ְלעֶֹפר ָה:Eִָלי� ִה5ֵה ֶזה ע-ֵמד :ַחר 0ְָתֵלנ6 ַמְ(Aִיַח ִמ� =-ֶמ) ט(

  :ַהֲח.ֹנ-ת ֵמִצי> ִמ� ַהֲחַר0ִי�

  :ָעָנה ד-ִדי ְו3ַמר ִלי ק6ִמי ָלְ! ַרְעָיִתי ָיָפִתי 6ְלִכי ָלְ!) י(

  : ל-0ִי ִה5ֵה ַהFְָתו ָעָבר ַהAֶֶ(� ָחַל� ָהַלְ!) יא(

  :ַה5ִָ<ִני� ִנְרא6 ָב3ֶר> ֵעת ַהGִָמיר ִהAִיַע ְוק-ל ַה'-ר ִנְ(ַמע ְ,:ְרֵצנ6) יב(

ַהְ'ֵאָנה ָחְנָטה ַפAֶיָה ְוַהAְָפִני� ְסָמַדר ָנְתנ6 ֵריַח ק6ִמי ָלְ! ַרְעָיִתי ָיָפִתי 6ְלִכי ) יג(

  :ָלְ!

 ַה8ְַדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְר:ִיְ! ַהְ(ִמיִעיִני ֶאת י-ָנִתי ְ,ַחְגֵוי ַהFֶַלע ְ,ֵסֶתר) יד(

  :ק-ֵלְ! 0ִי ק-ֵלְ! ָעֵרב 6ַמְרֵאיְ! ָנאֶוה

  :ֶאֱחז6 ָלנ6 (6ָעִלי� (6ָעִלי� ְקַט5ִי� ְמַחְ,ִלי� 0ְָרִמי� 6ְכָרֵמינ6 ְסָמַדר) טו(

  :=-ִדי ִלי ַוֲאִני ל- ָהרֶֹעה ַ,7-ַ(5ִי�) טז(

ַעד ֶ(Eָפ6ַח ַהE-� ְוָנס6 ַהְ<ָלִלי� סֹב ְ=ֵמה ְלָ! ד-ִדי ִלְצִבי א- ְלעֶֹפר ָה:Eִָלי� ) יז(

 :ַעל ָהֵרי ָבֶתר
  

הוא , וכדברי הספורנו, דומה לצבי או לעופר האילי�, הדוד בפרק ב מגיע בדילוג

ריחוק את הדוד מאפיינת מידת מה של . ' שלא אשב בצילומרחוקכממהר לעמוד '

   

 .ה"על הקב) פסיקתאבעקבות ה(י " דורש רש–' ולבי ער'את המש� הפסוק    10
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'; מצי> מ� החרכי�'ו' משגיח מ� החלונות', 'אחר כתלנו'הוא עומד : והסתתרות

נראה ': וכדברי המדרש, נוכח ולא נוכח, נמצא בפני� ובחו>, מתקרב ומתרחק

ג�  11.'עי� אחת פתוחה ועי� אחת עצומה', 'נראה וחוזר ונכסה, וחוזר ונכסה

ַהְרִאיִני ֶאת ַמְר:ִיְ! 'בקש ממנה מעד שהוא ' ְ,ֵסֶתר ַה8ְַדֵרָגה'הרעיה מסתתרת 

  .'ַהְ(ִמיִעיִני ֶאת ק-ֵלְ!

  

שבה� פונה הדוד לרעיה המסתתרת מבטאות אמנ� ִקרבה ' רעייתי יפתי'המילי� 

הדוד לא . 'ָלְ!ּולְכִי ... ק6ִמי ָלְ!': א! בה בעת ה� מקפלות בתוכ� ג� את הריחוק, רבה

המהווה רקע , זאת לעומת פרק ד. תקורא לרעיה לבוא אחריו אלא קורא לה ללכ

: שיח שבי� הדוד לרעיה-א בדו"שבו חוזר השימוש בפועל בו, לחיפוש של פרק ה

 �ב�ִאיע6ִרי ָצפ-� ': טז' ושוב בפס, )ח' פס(' ּתָבֹוִאיִאִ'י ִמְ.ָבנ-� 0ַָ.ה ִאִ'י ִמְ.ָבנ-� '

 ולאחריה '- ְויֹאַכל 9ְִרי ְמָגָדיו ד-ִדי ְלַג5יָבֹא': וכ! היא ג� תשובת הרעיה' ֵתיָמ�

  ).א, ה('  ְלַג5ִי ֲאחִֹתי ָכָ.הּ ָאתִיב ':היענותו של הדוד

  

בפרק ד : שוני� עד מאוד, בפרקי המבוא לחיפושי�, ג� תיאורי הדוד והרעיה

שדיי! , צוואר!, שפתותיי!, שיניי!, עיניי!: מתאר הדוד את הרעיה בתיאור מפורט

, כשושנה בי� החוחי�:  ב הרעיה מתוארת באופ� כללי ביותרואילו בפרק; וכדומה

 בפרק ב מוש� דגש מיוחד על 12.יונתי, יפתי, רעייתי: ובהמש!, כחבצלת השרו�

' 0ִי ִה5ֵה ַהFְָתו ָעָבר ַהAֶֶ(� ָחַל� ָהַלְ! ל- ַה5ִָ<ִני� ִנְרא6 ָב3ֶר> ֵעת ַהGִָמיר ִהAִיַע'הזמ� 

יע באביב עת הטבע אוצר בתוכו את כוחות הפריחה  הדוד מג–) יגIיא' פס(

  . זמ� המגלה טפח ומכסה טפחיי�; והצמיחה

  

הבדל . גלוי ומפורט, ובפרק ד הכול ישיר, חבוי ומרומז, בפרק ב א� כ� הכול נסתר

הוא המעורר את הרעיה . זה הוא היוצר את שתי נקודות המוצא ההפוכות לחיפוש

בפרק  .וממנו נגרמות ג� התוצאות ההפוכות, בפרק ג והוא המרדי� אותה בפרק ה

הוא מסתתר ומאפשר לה לבחור א� . ב הדוד מותיר לרעיה את מרחב הבחירה

היא תצטר! לעמול על מנת לגלותו כשהוא , וא� כ�, ברצונה לראותו ולחוש בו

היא המאפשרת לה ) כנסת ישראל(החירות הניתנת לה לרעיה . 'עומד אחר כתלנו'

דווקא הריחוק יוצר . לחפש ולבקש את שאהבה נפשה, )אלוהיה(לערוג אל דודה 

ַעד ֶ(8ָָצאִתי ֵאת ֶ(3ֲהָבה 'זו שלא מוותרת , את בקשת הִקרבה האינטנסיבית

   

 .יט,  חשיר השירים רבה   11
 .טו, יא�י' ג� בפרק א מופיעי� מעט מאוד תיאורי� מפורטי� של הרעיה כגו� פס   12
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ֲאַחְזִ'יו ְולֹא :ְר659ֶ ַעד ֶ(ֲהֵביאִתיו ֶאל ֵ,ית ': ומשהיא מוצאת היא לא מרפה', ַנְפִ(י

  .'ִא8ִי ְוֶאל ֶחֶדר ה-ָרִתי

  

. השבועה של פרק ג מעמידה את בנות ירושלי� מחו> למעגל החיפוש, כיוו� שכ!מ

ִהְ(ַ,ְעִ'י ֶאְתֶכ� ְ,נ-ת ְיר6ָ(ַל� ִ,ְצָבא-ת א-  ':מחו> למעגל הִקרבה אל ה� נדחות

ק אחרי ור, )ז, ב(' ְ,:ְיל-ת ַהָ;ֶדה ִא� ָ'ִעיר6 ְוִא� ְ'ע-ְרר6 ֶאת ָה:ֲהָבה ַעד ֶ(ֶ'ְח9ָ>

ק-ל =-ִדי ִה5ֵה ֶזה ָ,א ְמַדֵ.ג ַעל ֶהָהִרי� ': שה� נדחות על ידי הרעיה יכול הדוד להגיע

אלא א� , לא זו בלבד שהגורמי� המפריעי� מסולקי�). ח, ב(' ְמַק9ֵ> ַעל ַהAְָבע-ת

הדוד מגיע בעת שהטבע כולו רק מתחיל : עיתוי הופעת הדוד נבחר בקפידה

עדיי� אוצר בתוכו את שיא , הטבע כאמור. 'ָ<ִני� ִנְרא6 ָב3ֶר>ַה5ִ' –בלבלובו 

משל חש ג� הוא צור! להסתתר קמעה על מנת לאפשר את המפגש בי� , פריחתו

אפילו השועלי� הקטני� המחבלי� בכרמי� מורחקי� והאינטימיות . הדוד לרעיה

  .   '6ְכָרֵמינ6 ְסָמַדר '–ע� הדוד נשמרת 

  

בפרק ב ופרק ג השבועה . עה השבעת בנות ירושלי� במגילהארבע פעמי� מופי

ִהְ(ַ,ְעִ'י ֶאְתֶכ� ְ,נ-ת ְיר6ָ(ַל� ִ,ְצָבא-ת א- ְ,:ְיל-ת ַהָ;ֶדה ִא� ': זהה לחלוטי�

: ודומה מאוד לזו המופיעה בפרק ח', ָ'ִעיר6 ְוִא� ְ'ע-ְרר6 ֶאת ָה:ֲהָבה ַעד ֶ(ֶ'ְח9ָ>

. 'י ֶאְתֶכ� ְ,נ-ת ְיר6ָ(ָל� ַמה ָ'ִעיר6 6ַמה ְ'עְֹרר6 ֶאת ָה:ֲהָבה ַעד ֶ(ֶ'ְח9ָ>ִהְ(ַ,ְעִ''

ִהְ(ַ,ְעִ'י ֶאְתֶכ� ְ,נ-ת ': נוסח השבועה של פרק ה שונה לגמרי, לעומת זאת

  .'ְיר6ָ(ָלִ� ִא� ִ'ְמְצא6 ֶאת =-ִדי ַמה ַ'Aִיד6 ל- ֶ(ח-ַלת :ֲהָבה 3ִני

  

.  מלוות אותה במסעות החיפוש אחר דודהI בנות ירושלי� Iחברותיה של הרעיה 

ְ(ח-ָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְ,נ-ת ְיר6ָ(ָל� 30ְֳהֵלי ֵקָדר ': בתחילת המגילה היא פונה אליה�

א! הא� ה� אכ� רואות את ההתרחשויות עי� בעי� ִאתה ). ה, א(' 0ִיִריע-ת ְ(לֹמֹה

שבע פעמי� מופיע הביטוי ?  הרעיה באמת מעוניינת בקרבת�הא�? ומסייעות לה

.י כמתייחס לאומות העול�"ולרוב מפרש אותו רש, במגילה' בנות ירושלי�'
13 

פרשנות זו פותחת פתח להבי� את המאבק הסמוי המתרחש לאור! המגילה סביב 

כנסת ישראל נאבקת בשאלה זו , ל"בהתא� לתפיסת חז. השאלה מי תזכה בד-ד

   

, ה(במקו� אחד ; ד,  ח;ח,  ה;ה,  ג;ז,  ב;ה, א: ראו. כ� הוא מפרש בחמש מתו� שבע הפעמי�   13

כמו ג� את , א מפרש אותוהו, בתיאור חתונת שלמה, ובמקו� אחר, הוא מתעל� ממנו) טז

י וגישות "על גישת רש. וכ� עיינו מצודות וצרור המור. כמתייחס לישראל', בנות ציו�'הביטוי 

 .81-75' עמ, )4הערה , לעיל(נוספות לעניי� זה ראו אצל כה� 



  על החיפוש בשיר השירים
 

192 

ג Iמטרת השבעת� של בנות ירושלי� בפרקי� ב ו,  וא� כ!14,מות העול�ע� או

היא להרחיק את אומות העול� ולא לאפשר לה� לחדור למעגל הִקרבה האינטימי 

החיפוש שהוכתר בהצלחה בפרק ג . והייחודי ההול! ונבנה בי� הרעיה לבי� דודה

הרעיה מסתיי� באותה לשו� שבועה התוחמת מעגל סגור ואינטימי שבתוכו 

   15. אומות העול�I ומחוצה לו בנות ירושלי� – כנסת ישראל ואלוהיה Iוהדוד 

  

דופק על , כא� הדוד הוא המתעורר. ההתרחשות בפרק ה שונה בתכלית, כאמור

: דלת הרעיה ומתחנ� תו! שהוא משתמש במרבית כינויי הרעיה המופיעי� במגילה

הדוד . 'ִתי ֶ(רֹאִ(י ִנְמָלא ָטל ְק6?<-ַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה9ְִתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי י-ָנִתי ַת8ָ'

 – טל הבוקר ממלא את ראשו Iחפ> לבשר לה על סו� הלילה ועל בוא הגאולה 

א! הרעיה לא . י"כדברי רש'  אל תגרמו לי שאסתלק–פתחי לי ': והוא מבקש

ַ(ְטִ'י 9ָ': 16ולשו� הפסוק צועקת את הקינה על החמצת השעה, ממהרת לפתוח
   

מופיע בלשו� ' בנות ירושלי�'חיזוק נוס" לפרשנות זו נית� לדעתי למצוא בעובדה שהביטוי    14

� הוא מופיע "במקומות אחרי� בתנ. �"בשיר השירי� ולא בשו� מקו� אחר בתנרבי� רק 

ייתכ� כי שיר השירי� . וברור שהוא מתייחס לישראל', בת ציו�'ובמקביל לביטוי , בלשו� יחיד

אשר נרמזת בשימוש , �" מהמשמעות המקובלת שלו בתנמשמעות הפוכהמעניק לביטוי זה 

  . היחידאי בלשו� רבי�

ַע5,ָדיו ָע4ָה ֶכֶס" ְרִפיָדת- ָזָהב ֶמְר1ָב- +ְרָ/ָמ� .-כ- ָרצ," +ֲהָבה ': י, י ג� את פרק גנראה לי כ  

נית� לפרש כמתייחס , י באופ� חריג כמתייחס לישראל"אותו מפרש רש', ִמ8ְנ-ת ְיר,7ָָל�

מועד על אוהל (שוב מבקשות האומות להתקרב למל� ולהיות חלק מחתונת שלמה : לאומות

 ּבְנֹות צִּיֹוןְצֶאיָנה ,ְרֶאיָנה ': ומתו� רצו� להרחיק� קורא המל� לבנות ישראל ורק לה�, )י"פי רש

9ָת- ,ְבי-� 4ְִמַחת ִל8- ,  תענית ד,משנהראו ג� . '5ֶ8ֶַלְ� 7ְלֹמֹה 8ֲָעָטָרה 7ִֶעְ>ָרה ;- ִא5- 8ְי-� ֲחת:

. יא מובע דווקא ריחוק של הרעיה מהדוד�ז, ר החתונה בפרק געוד נראה לי לומר כי בתיאו. ח

תיאורי הגיבורי� אחוזי החרב . אי� בפסוקי� אלו שו� כינויי חיבה של הדוד לרעיה או להפ�

בכ� . ומלומדי המלחמה מחד והפאר של האפיריו� מאיד� יוצרי� א" ה� פחד וריחוק

בגלל הישירות , המבטא, רק המתקשרי� פסוקי� אלו לפרק ד המקדי� את החיפוש של פ

 . דווקא ריחוק, והגילוי שבו
', דודי חמק עבר'ח אחרי ש,  בפרק ה–בפעמיי� הנוספות בה� תופיע השבעת בנות ירושלי�    15

בצבאות או 'לא מופיעות המילי� ' ..מי יתנ� כאח לי'ד כשהרעיה מביעה משאלה , ובפרק ח

ה� מסמלי� . שת הרעיה לתיאור הדודהצבי והאיל ה� הדימוי בו משתמ. 'באילות השדה

כשהרעיה מוצאת את הדוד מתו� .  עי� פקוחה ועי� עצומה–חופש והשגחה מרוחקת קמעה 

 –ובש� הדוד ...  השבעתי אתכ�–החיפוש שלה היא מרחיקה ממנו את בנות ירושלי� בשמה 

ושלי� א� כשהיא רחוקה מהדוד לא נותר לה אלא לדבר אל בנות יר. בצבאות ובאילות השדה

 טבע עלילה ;שיר השירים, פליקס' י: עוד על הבחירה בדימוי ייחודי זה ראו. בשמה בלבד

 . 18-13' עמ, �"ירושלי� תש, ואליגוריה
. 77-76' עמ, ח"ירושלי� תשכ, איש האמונה, יק'ד הלוי סולובייצ"ראו על ההחמצה אצל הרב י   16

ר השני "האדמו, 1905-1847, ב אלתררבי יהודה אריה לי(' שפת אמת'וכ� עיינו בדברי בעל ה
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ָ'ְנִ'י  ! איככה). ג, ה(' ֲאַט5ְֵפ�ֵאיכָכָה ָרַחְצִ'י ֶאת ַרְגַלי ,  ֶאְלָ,ֶ(5ָהֵאיכָכָהֶאת 0?

זהו בעצ� הרגע שבו .  פעמיי� במלעיל כפי שקוראי� בעלי הטעמי�I! איככה

' :ְלָמָנה ָיְ(ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָ,ִתי ָע� ָהְיָתה 0ְֵאיכָה': ה לבכות את עמו"מתחיל הקב

  '!?איי0ה'ה לאד� הראשו� "בכי שבתוכו מהדהדת ג� קריאת הקב, )א, איכה א(

  

ורק מחור , רק יד ולא הופעה שלמה: ושוב Iרק כאשר היד נשלחת מ� החור 

א! ', 6ֵמַעי ָהמ6 ָעָליו':  נוצר בה שוב הגעגוע–המנעול ולא בפתח הדלת כולה 

לאחר שהרעיה מפנימה , ורק אז. ' ָחַמק ָעָברד-ִדי': ההתמהמהות היא קריטית שכ�

נַפְׁשִי ': את האובד� ואת ההחמצה היא שבה להשתמש בשפת הגעגוע של פרק ג
  ). ו, ה('  ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִניּבִַּקׁשְּתִיהּו וְֹלא ְמצָאתִיהּוָיְצ3ה ְבַדְ,ר- 

  

ת היא שוב מוצאת א, כאשר יוצאת הרעיה לחפש את שאהבה נפשה, עתה

הניתוק . כא� ה� מכי� בה ופוצעי� אותה, א! בניגוד לאלו בפרק ג, השומרי�

הרעיה בייאושה . מהדוד פותח פתח לאויבי� להיכנס וג� לבנות ירושלי� להתערב

ִהְ(ַ,ְעִ'י ': א! כעת תוכ� השבועה שונה לחלוטי�, פונה אליה� ומשביעה אות� שוב

פסוק (' ְצא6 ֶאת =-ִדי ַמה ַ'Aִיד6 ל- ֶ(ח-ַלת :ֲהָבה 3ִניֶאְתֶכ� ְ,נ-ת ְיר6ָ(ָלִ� ִא� ִ'ְמ

 ומנסה 17היא מזהה שחולת אהבה היא, אחרי שדודה חמק עבר, רק עתה). ח

וה� אכ� נענות לה .  אומות העול�–לשלוח מסר זה לד-ד באמצעות בנות ירושלי� 

-ד ַהEָָפה ַ,5ִָ(י� ַמה =-ֵדְ! ַמה =-ֵדְ! ִמ=' :מיד ומבקשות עוד אינפורמציה אודותיו

הרעיה עונה תשובה מפורטת וארוכה המתארת ). פסוק ט(' ִמ=-ד ֶ(0ָָכה ִהְ(ַ,ְעָ'נ6

 הא� נועד תיאור זה לאוזניה� הערלות של בנות I ) טזIפסוקי� י(את הדוד 

  ? ירושלי�

  

 ַהEָָפה ַ,5ִָ(י� 3ָנה 9ָָנה ד-ֵדְ! 3ָנה ָהַלְ! =-ֵדְ!': ה� מציד� מציעות לה בלשו� חלקלקות

 דבריה� המפורשי� מחלצי� את הרעיה ממעגל הייאוש I) א, ו(' 6ְנַבְקֶ(65 ִע8ְָ!
   

גאולות ' וזה שורש הד': שאומר, ד"פרשת שמות תרס, לספר שמות) רי גור"בשושלת אדמו

מתאר את התהלי� כתהלי� ' שפת אמת'בעל ה. 'כשמתעורר קול דודי ודופק הנשמה בגו"

 . הרעיה בורחת מדפיקות נשמתה שלה: פנימי
חולי האהבה שעליו מצהירה הרעיה . ה, ל פרק בוא" כא� היא משתמשת בלשו� האהבה ש   17

אי� היא , שעוצמת הקשר ע� הדוד חזקה מדי בשבילה'כהבנה ) מילוא(מוסבר על ידי אפרת רז 

, א� באופ� שונה, ולכ� מבקשת רפואה והיא הבעת אהבה בשפתו של הדוד. בשלה לעוצמותיו

עבודת , ן המרחב בשיר השיריםארגו, )מילוא(רז ' א: ראו. בעוגת אשישות ותפוחי�: ר� יותר

א� את , ואכ� היא אינה בשלה לעוצמת הקשר. 49' עמ, ד"ירושלי� תשס, מת�, מוסמ�

 . כ� ראו בחלק השני של המאמרעל. היא מבקשת דווקא בשפתה היא' רפואה'ה
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והיא מתארת באוזניה� את מקומו של הדוד בערוגות , וגורמי� לה להתעשת

). ב, ו(' י� ְוִלְלקֹט (-ַ(5ִי�=-ִדי ָיַרד ְלַג5- ַלֲער6ג-ת ַה,ֶֹ@� ִלְרע-ת ַ,5ִAַ': הבוש�

ל לשמוע בתיאור זה את כל עומק הטרגדיה "בשמיעת� המדויקת היטיבו חז

 אלו Iלערוגות הבוש� ,  זה העול�I לגנו , ה" זה הקבIדודי ': והחמצת השעה

 לסלק 5וללקוט שושנים ,  אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותIלרעות בגני� , ישראל
 הא� התרחקות הרעיה מדודה היא המביאה את 18.'את הצדיקים שבישראל

ואולי הבעיה היא בהכנסת בנות ?  לסלק את הצדיקי�–ה ללקוט שושני� "הקב

ג השיי! רק לכנסת Iירושלי� לתו! המעגל האינטימי והמקודש של פרקי� ב

המפגש ע� השושני� המסולקי� מתו! ישראל מחזיר , כ! או כ!? ישראל ואלוהיה

ֲאִני ְלד-ִדי ': בה ומוציאה את בנות ירושלי� אל מחו> למעגלאותה לעצמה והיא ש

, ואי� להתפלא על שובו של סגנו� פרק ב לכא�). ג, ו(' ְוד-ִדי ִלי ָהרֶֹעה ַ,7-ַ(5ִי�

נענה ,  כאשר שבה האינטימיות ובנות ירושלי� מסולקות19.הנוקט לשו� קרבה
   

דימוי השושנה : ל זה מיוסד על עיו� מדוקדק בפשט הכתובי�"מדרש חז. ח,  ושיר השירים רבה   18

 1ֵ� ּכְׁשֹוׁשַּנָה ּבֵין ַהחֹוִחים' :דברי הדוד:  בשיר השירי� שבע פעמי� תחילה בסדר קבועמופיע

: דברי הדוד; )טז, ב(' ָהֹרֶעה ּבַּׁשֹוׁשַּנִים?-ִדי ִלי ַוֲאִני ל- ': תשובת הרעיה; )ב,ב(' ַרְעָיִתי 8ֵי� ַה8ָנ-ת

ְלָחָיו 1ֲַער,ַגת ': תשובת הרעיה; )ה,ד(' ָהרֹוִעים ּבַּׁשֹוׁשַּנִיםAָה 7ְֵני 7ַָדִיְ� 7ְ1ִֵני ֳעָפִרי� ְ.א-ֵמי ְצִב'

 וכא� היא הפע� –) יג, ה('  נְֹטפ-ת מ-ר עֵֹברׂשִפְתֹותָיו ׁשֹוׁשַּנִיםַה�4ֶֹ8 ִמְגְ?ל-ת ֶמְרָקִחי� 

ָיַרד ְלַג9- ?-ִדי ': ובו מופר הסדר ושוב אנו שומעי� את הרעיה, החמישית שבה מופיע דימוי זה

אלא ג� ,  לא רק סדר הדברי� מופר�) ב, ו(' וְלִלְקֹט ׁשֹוׁשַּנִיםַלֲער,ג-ת ַה�4ֶֹ8 ִלְרע-ת 8ַַ/9ִי� 

. שכ� לראשונה מדובר בלקיטה וקטיפה של השושני�, משמעות הדימוי משתנה לחלוטי�

וא ג� הפע� פעולה חריגה וקשה זו מובילה את הרעיה לקריאה מחודשת בפסוק הבא שה

והפע� ; )ג, ו(' ָהֹרֶעה ּבַּׁשֹוׁשַּנִיםֲאִני ְלד-ִדי ְוד-ִדי ִלי ': השישית שבה מופיע  דימוי השושנה

סּוגָה 7ְָרֵרְ� +ַ/� ַהBַַהר +ל ֶיְחַסר ַה5ֶָזג 8ְִטֵנְ� ֲעֵרַמת ִחִ>י� ': האחרונה היא תשובת הדוד

  ). ג, ז(' ּבַּׁשֹוׁשַּנִים

, לעיל(ל הרואה בשושנה ובחבצלת השרו� סמל לכנסת ישראל ראו אורב� " חזלדיו� במדרש  

דימויי השושנה בשיר השירי� מכווני� , )15הערה , לעיל(לדעת פליקס . 164-163' עמ, )3הערה 

 ).28'  עמ, ש�(' הגדולי� והריחניי� ביותר שבפרחי האר�, לשוש� הצחור שהוא מ� היפי�'
ג מופיעה כמעט כלשונה , ב והקריאה של פרק ו�א' ע בפרק ב פסדימוי הרעיה כשושנה מופי   19

בפרק ו מגיעה , בהתא� למהל� ששרטטנו. '?-ִדי ִלי ַוֲאִני ל- ָהרֶֹעה C8ַ-9ִ7ַי�': בסו" פרק ב

הרעיה אחרי תהלי� ארו� לנקודה בה היא שבה ויוזמת את הקשר ולכ� הסדר הפו� מאשר 

  . 'ודודי לי '–כ� -ק אחרור'  לדודיאני'קוד� : בפרק ב

לבי� ,  האומות–ג מובאי� דברי רבי עקיבא הרואה בדיו� בי� בנות ירושלי� "י פ"במכילתא דר  

רבי ': את ניסיונ� שלה� להתקרב לאלוהי ישראל ודחיית� על ידי ישראל,  כנסת ישראל–הרעיה 

העול� ה שאמר והיה העול� שהרי אומות "עקיבא אומר אדבר בנבואתו שבחו של הקב

מה דוד� מדוד שככה השבעתנו שכ� את� מתי� לעול� עליו ) ט, ש ה"שה(שואלי� את ישראל 

וישראל , הרי את� נאי� הרי את� גבורי� בואו והתערבו עמנו[...] וכ� את� נהרגי� עליו 

דודי צח ואדו� כיו� ) י, ש ה"שה(אומרי� לה� מכירי� את� אותו נאמר לכ� מקצת שבחו 
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[...] ְעָיִתי 0ְִתְרָצה ָנאָוה 0ִיר6ָ(ָל� ָיָפה :ְ' ַר' :הדוד ומשמיע דברי נחמה ואהבה

  ).טIד, ו. (' ְלִאL8ָ ָ,ָרה ִהיא ְלי-ַלְדָ'Lַאַחת ִהיא י-ָנִתי ַת8ִָתי ִהיא ַאַחת

  

: בפסוק האחרו� של המגילה מפתיעה הרעיה בקריאתה לדוד לברוח ולא להישאר

בחלק , ואכ�). יד, ח(' Eִָלי� ַעל ָהֵרי ְבָ@ִמי� =-ִדי 6ְדֵמה ְלָ! ִלְצִבי א- ְלעֶֹפר ָה:ּבְַרח'

, מקהילות ישראל לא מסיימי� את הקריאה בפסוק זה אלא חוזרי� לפסוק שלפניו

כי הרעיה , לאור קריאתנו עד כה,  א! ייתכ�20.על פי המסורת שלא לסיי� בדבר רע

שהרי , לוהיה-אIקוראת לדוד לברוח כדי לאפשר לה להתעורר ולחפש את דודה

רק הסתתרותו מאפשרת לה מרחב בחירה ומעוררת בה את הגעגוע והרצו� 

ה ניעור בה דווקא מתו! הריחוק "הרצו� הפנימי לגאולה ולִקרבה ע� הקב. לחפש

והמגילה לכל אורכה מתארת מעגלי� חוזרי� ונשני� של התקרבות , ובאמצעותו

אמנ� מבקשת . בי� אד� לקונו ובי� האומה לאלוהיה, וריחוק בי� הרעיה לדודה

שכ� היא מבקשת , א! אי� מדובר בבריחה המבטאת ניכור, הרעיה את בריחת הדוד

 בית Iה לעמו "ממנו לברוח אל המקו� המבטא את הקשר הגדול ביותר בי� הקב

תשוב לבקש את עד ש,  ש� ימתי� לה עד שתתעוררI' ַעל ָהֵרי ְבָ@ִמי�'המקדש 

  . שאהבה נפשה

  

  יב הריח ומשמעותו מוט�' על הרי הבשמים'. ב

: רפרו� במגילת שיר השירי� מצי� אותנו בריחות משכרי� משני סוגי� עיקריי�

וריחות פרחי� ; )קינמו� ועוד, קנה, כרכו�, כפר, נרד, לבונה, מור(ריחות בשמי� 

מהו מקומ� של ). גפני� ועוד, דודאי�, תפוחי�, חבצלת השרו�, שושני�(ופירות 

   ? הבשמי� בשיר השירי�

  

היא של ניחוחות , ובעיקר ריחות הבשמי�, סוציאציה הראשונה של הריחהא

היא אינה נטולת משמעות כלל , וכפי שנראה בהמש!, הקטורת בבית המקדש

בפרק זה ננסה לבדוק מה� המשמעויות השונות של מוטיב הריח בשיר . ועיקר

� של ומה הקשר בי� מוטיב זה למוטיב החיפוש שבו עסקנו בחלקו הראשו, השירי�

  . המאמר

   

אנה הל� דוד� היפה ) א, ש� ו(ו אומרי� לישראל נלכה עמכ� שנאמר ששומעי� שכ� שבח

) טז, ש� ב(בנשי� אנה פנה דוד� ונבקשנו עמ� וישראל אומרי� לה� אי� לכ� חלק בו אלא 

 . 'אני לדודי ודודי לי הרועה בשושני�) ג, ש� ו(' דודי לי ואני לו וגו
 ,משנהעובדיה מברטנורא ל' נו בדברי רועיי', אל תעמד בדבר רע': ג, על פי הפסוק בקהלת ח   20

 .ח ועוד,  ידי� ד,משנה, ט, מועד קט� ג
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  :במגילהדומי� נפתח את עיוננו בהשוואה בי� שני פסוקי� 

  

 פרק ד פסוק ו פרק ב פסוק יז
 ַעד ֶ(Eָפ6ַח ַהE-� ְוָנס6 ַהְ<ָלִלי� ַעד ֶ(Eָפ6ַח ַהE-� ְוָנס6 ַהְ<ָלִלי� 

 ֵאֶ.ְ! ִליסֹב ְ=ֵמה ְלָ! ד-ִדי ִלְצִבי א- ְלעֶֹפר ָה:Eִָלי� 
 .ֶאל ַהר ַה8-ר ְוֶאל Aְִבַעת ַהְ.ב-ָנה .  ָהֵרי ָבֶתרַעל
  

כתשובה , והפסוק בפרק ד נאמר על ידי הדוד, הפסוק בפרק ב נאמר על ידי הרעיה

 עד שתתפשט –עד שיפוח היו� ': בשניה� הפתיחה זהה ומתארת זמ�. לרעיה

מש במרו� הש.  היו� בעיצומו21.' הוא עת שרב וחו� היו�–ונסו הצללי� . החמה

, עד שתגיע השמש לשיאה, בפרק ב הרעיה מבקשת מ� הדוד להמתי� לה. השמי�

 היא שולחת את הדוד 22.'חלוקה והפלגה'י "המצייני� כדברי רש', על הרי בתר'

 עד שתגיע –למקו� שמסמל חלוקה ופירוד שכ� עד שיפוח היו� וינוסו הצללי� 

הרעיה . אפשרית בעיניה מציאות של חיבור אינה – 23מציאות ברורה ובהירה

 על הרי –מציעה כי עד שתגיע הגאולה הדוד ישהה באופ� מפורד ומחולק ממנה 

  24.בתר

  

א! מציעה אופציה הפוכה , תשובת הדוד להצעתה בפרק ד חוזרת על אות� מילי�

הוא יל! לא למקו� , אולי רגע הגאולה, עד לרגע הבהירות, לדבריו: בתכלית

' הר המור וגבעת הלבונה': מקו� המסמל חיבורהמסמל היפרדות אלא דווקא ל

א! ש� הוא ימתי� עד , )'ליאל! '(אמנ� לבדו הוא יל!  . הלא הוא בית המקדש

  .לבוא ניחוח הקטורת המקשרת בי� חלקי הע� ובינ� לבי� אביה� שבשמי�

  

  ?ה"מדוע דווקא הבשמי� מהווי� את נקודת החיבור לקב

קטורת התמיד שהוקטרה במקדש : ורתשני שימושי� עיקריי� מוכרי� לנו בקט

 וקטורת הסמי� שהוקטרה רק ביו� הכיפורי� ורק 25;פעמיי� ביו� ומכא� שמה

   

) יט, מלאכי ג(לרוח היו� וכ� ) ח, בראשית ג( הוא השמש וכ� �היו� ': ומוסי". ו, י לפרק ד"רש   21

 .'כי הנה היו� בא בוער כתנור
 .' כלומר שיתפרד ממנו.מ� ויבתר אות� בתו�,  הרי נדוד–הרי בתר ': וכ� ג� מפרש האב� עזרא   22
ַהּגָדֹול ' יֹום הִה9ֵה Dנִֹכי 7ֵֹלַח ָלֶכ� ֵאת ֵאִלAָה ַה9ִָביא ִלְפֵני 8-א ': כב, גאולה על פי מלאכי ג   23

 . ד, וכ� ביואל ג', וְַהּנֹוָרא
 .' גרמתי לו להסתלק מעלי על הרי� המופלגי� ממני–סב דמה ל� דודי ': י"כדברי רש   24
 .ח�ז, שמות ל   25
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קטורת התמיד הוקטרה על מזבח הזהב שנועד למטרה זו . על ידי הכה� הגדול

רק ע� הקרבתה ירדה , ועל פי המדרש,  ונחשבה לחביבה מכל הקורבנות26,בלבד

 שכ� הריח הוא 27',תיה� איני רוצה אלא הריחמכל קרבנו': שכינה על המשכ�

  28.'דבר שהנשמה נהנית ממנו ואי� הגו� נהנה ממנו'

  

  : מתוארת במדרש תנחומאקטורת יו� הכיפורי�

). ט', משלי כז(ה שמן וקטרת ישמח לב 'ועשית מזבח מקטר קטרת זש
בשעה שהיה כהן גדול נוטל ? כיצד. ה ובישראל'הכתוב הזה מדבר בהקב

 באותה מחתה ביום הכפורים ונכנס לפני ולפנים בבית קדש את הקטורת
? מהו וכסה) יג', ויקרא טז(וכסה ענן הקטרת [...] הקדשים שכן כתיב 

  [...] לשון מחילה הוא 
 היה ונעשה כאשכולוכשהיה ענן הקטרת מתמר ועולה ופונה למעלה 

 אשכול הכופר): יד, שיר השירים א(יודע שנתכפרו עונות ישראל שנאמר 

 היה יודע – אם נעשה ענן הקטרת כאשכול והיה מתמר ועולה – דודי לי
ואם לא כסה ענן הקטרת היה יודע , שנתכפר לישראל ושנתקבלו מעשיו

נמצאת אומר שכהן גדול וכל ישראל מרתיתים בשעה [...] שהוא מת 
כיון שהיה יוצא . שכהן גדול נכנס לפני ולפנים עד שהיה יוצא בשלום

שמן וקטרת ישמח : לה בישראל שנתקבל ברצון שנאמרהיתה שמחה גדו
   29.לב

  

   

' קטרא'המונח קטורת נגזר ג� מלשו� ': 169' עמ, ב"אביב תשס-תל, ספר הקטורת, עמר' ז   26

שהרי א" המור , ומטרתה היתה לקשור את כלל ישראל ולאחד�', קשר'שפירושו בארמית 

כל תענית שאי� : והחלבנה שריחה רע נכללו בקטורת יחדיו שנאמר, שהוא ראש לכל הבשמי�

 תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב ע� סממני הקטורת בה מפושעי ישראל אינה

מכא� שהחלבנה שנמשלה לפושעי ישראל לא רק שאינה פוגמת באיכות ). ב"ע, כריתות ו(

, 32-31' ראו ג� בעמ. 'הקטורת אלא מוסיפה לשלמותה כמו המור ושאר סממני הקטורת

37-36. 

 מוכחת חביבות הקטורת דווקא באמצעות וכ� ראו פרק טו ש�.  תצוה פרק יד,תנחומאמדרש    27

 . פסוקי� משיר השירי�
כש� ': תקצה' עמ, א"ירושלי� תשמ,  ד,אנציקלופדיה תלמודית', ברכת הריח'עיינו בער�    28

. שאסור לאד� ליהנות במאכל או במשתה קוד� ברכה כ� אסור ליהנות מריח טוב קוד� ברכה

איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו . ה-לל יכל הנשמה תה: שנאמר? ומני� שמברכי� על הריח

 .'הוי אומר זה הריח? ואי� הגו" נהנה ממנו
 . טו, תצווה, מדרש תנחומא   29
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 כ! ג� תיאור ,כפרת� של ישראל מתוארת באמצעות פסוקי הריח משיר השירי�

 מלכי –רבי מאיר אומר עד שהמל! [...] עד שהמל! במסבו ': קלקלת� במדרש אחר

) ד, בשמות ל(ישראל ריח רע ואמרו לעגל נתנו ,  ברקיע–ה במסבו "המלכי� הקב

   30.'אלה אלהי! ישראל

  

 במגילה מופיעי� 31,עשר סממני הקטורת הידועי� לנו מבית המקדש-מבי� אחד

חטא , ריחוק וִקרבה: ה לעמו"ודרכ� מתוארת מערכת היחסי� שבי� הקב, שישה

  : וכפרה

  

  .תיאור החטא והקלקול  –    נְִרִּדי נָתַן ֵריחֹוַעד ֶ(ַה8ֶֶלְ! ִ,ְמִס,- 

  32.ה"תיאור התרצות הקב  –  -ִדי ִלי ֵ,י� ָ(ַדי ָיִלי�  =צְרֹור ַהּמֹר

  תיאור כפרת� של ישראל באמצעות  –   =-ִדי ִלי ְ,ַכְרֵמי ֵעי� Aִֶדיֶאׁשְּכֹל ַהּכֹפֶר

  ).לעיל(הקטורת     

  

אלא א� לזמ� מוקד� , א! מתברר כי לא רק לבית המקדש מכווני� אותנו הריחות

וַּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְנִי ּכְֵריַח ׂשֶָדה ַוAַEִ( ַו7ַEִק ל- ַוEַָרח ֶאת ֵריַח ְ,ָגָדיו ַוְיָבֲרֵכה6 ': יותר
הריח המיוחד שחש יצחק אצל יעקב , י"לדברי רש). כז, בראשית כז( 'ֲאׁשֶר ּבֲֵרכֹו ה

כריח ': ש ולפי התרגו� הירושלמי הוא ששימש אחר כ! ג� במקד33היה ריח ג� עד�

  . ' למקרבא בטור בית מוקדשאדעתידיןקטורת בוסמי� טבי� 

  

   

אמנ� בהמש� מציג המדרש גישה הפוכה להבנת . י על אתר"וכ� רש. נו, א, שיר השירים רבה   30

� שיר אי� דורשי� שיר השירי� לגנאי אלא לשבח שלא נת'יהודה ' שכ� לשיטת ר, הפסוק

 .עיינו ש�. 'השירי� אלא לשבח� של ישראל
, ל"ך וחז"עצי בשמים יער ונוי צמחי התנ, פליקס' י. 108, 95 'עמ) 26הערה , לעיל(עמר   31

 –הבוש� הוא הֳצרי , )58' עמ(לפי עמר . יד, י  א"וכ� רש. 79-76' עמ, ב, ז"ירושלי� תשנ

 .הראשו� מבי� סממני הקטורת
  דודי נעשה לי כמו שיש לו צרור המור בחיקו ואמר לי הרי–ר המר דודי לי צרו': י לפסוק יג"רש   32

ה נתרצה לישראל על מעשה העגל "ל� צרור זה שית� ריח טוב מ� הראשו� שאבדת כ� הקדוש ב

בי� שדי . ומצא לה� כפרה על עונ� ואמר התנדבו למשכ� ויבא זהב המשכ� ויכפר על זהב העגל

 .' בי� שני בדי הארו�–בי� שדי .  לשכו� ש� א" לפי שמעלתי בו אמר–ילי� 
. 'מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדןאלא ?  והלא אי� ריח רע יותר משט" העזי��וירח ': י"רש  33 

 . יא,  תולדותמדרש תנחומאכד ו, ד  שיר השירים רבהוראו 
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שכ� חוש הריח הוא ,  ש� הוא מצוי בטהרתוIהריח א� כ� מתגלגל והול! מג� עד� 

ועוד לפני ,  ומש� ליעקב–החוש היחיד שלא היה שות� בחטא ולכ� לא נפג� 

  : מת� תורה–שיגיע למקדש ילווה את העול� בנקודת זמ� נוספת 

  

כל דיבור ? מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם: ואמר רבי יהושע בן לוי

וכיון . ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים
הוציא הקדוש ברוך הוא ? שמדיבור ראשון נתמלא דיבור שני להיכן הלך

שנאמר ) לגן עדן: י"רש(הרוח מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון 
  34.אל תקרי שושנים אלא ששונים. שושנים נוטפות מור עוברשפתותיו 

  

שהנשמה נהנית ממנו ' אותו דבר I של העול� ' ב� הלוויה הרוחני'והריח שהוא 

 מלווה את מהל! ההיסטוריה כולה וממשי! ומותח חוטי� –' ואי� הגו� נהנה ממנו

  : בלתי נראי� מג� העד� ועד הגאולה העתידה

  

' כמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת הרוח ח' ונחה עליו רוח ה
דמורח ודאין דכתיב ולא :   רבא אמרI...] ['והריחו ביראת הוכתיב ' וגו

  35.למראה עיניו ישפוט ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ
ושופט שמריח באדם  Iדמורח ודאין ?  מאי והריחוIרבא אמר : י"רש

 עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו שנאמר לא למראה, מי החייב ויודע
  .ואפילו הכי ושפט בצדק דלים כגון על ידי הרחה, יוכיח

  

  בין ריח לריחוק. ג

, על המתח שבי� ריחוק וקרבה', רצוא ושוב'בחלק הראשו� עמדנו על תהלי! ה

תהלי! . תחושת חיסרו� וגעגוע ותחושת מלאות ושביעות רצו�, חיפוש ובריחה

  .ילה כולה ג� באמצעות מוטיב הריחכפול זה מתואר לאור! המג

  

ע-ֵמד ' Iהחיפוש של פרק ג נובע כפי שראינו מ� ההסתתרות של הדוד בפרק ב 

ג� הריחות , מכיוו� שכ!. ':ַחר 0ְָתֵלנ6 ַמְ(Aִיַח ִמ� ַהֲח.ֹנ-ת ֵמִצי> ִמ� ַהֲחַר0ִי�

: פירותאלא רק ריח פרחי� ו, ואכ� בפרק ב אי� ולו ריח בשמי� אחד, מסתתרי�

כמו שאי� הרעיה מסוגלת . הגפני� סמדר נתנו ריח, תפוח, שושנה, חבצלת השרו�

   

 .ב"ע, שבת פח, בבלי   34
 .ב"ע, סנהדרי� צג ,בבלי   35
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כ! אי� היא מסוגלת להכיל את , לעמוד בהופעה המלאה והישירה של הדוד

. הריחות המבטאי� את הקרבה החזקה ביותר הלוא ה� ריחות הקטורת

ו בפרק ב התקרבותה מותנית בהסתתרות אות� ריחות ולכ� כאמור ה� לא יופיע

  36.בו מתואר החיפוש המסתיי� במציאת הדוד והתקרבות אליו

  

הריחות גלויי� ומתפרצי� כפי , פרק ההחמצה הגדולה, בפרק ה, לעומת זאת

מופיע , בפרק ד המקדי� את הופעת הדוד בפרק ה. שתיאור הרעיה גלוי ומפורט

יִּזְלּו  ֵתיָמ� ָהִפיִחי ַג5ִי ע6ִרי ָצפ-� 6ב-ִאי '37:הריכוז הגדול ביותר של תיאורי הבשמי�
 3ַכְלִ'י ַיְעִרי ִע� ָאִריתִי מֹוִרי ִעם ּבְׂשִָמיָ,אִתי ְלַג5ִי ֲאחִֹתי ָכָ.ה ; ')טז', ד(' בְׂשָָמיו

שהוא , הדוד מבקש ללמד את הרעיה את סוד הבשמי� והקטורת). א', ה(' ִ=ְבִ(י

הוא מציע . ה"ת ישראל לקבבי� כנס) קשר=בארמית קטרא(סוד החיבור והקישור 

 ,ולחבר אותה לריחות ג� העד�,  למלא את העול� בבשמי�I להזיל את בשמיו 

שלא מסוגלת לעמוד בעוצמת ההופעה ,  אבל הרעיה38.מת� תורה והמקדש

  39.בורחת, הישירה והמלאה של הדוד

  

ופותחת את הדלת ועל , רק כשהדוד שב ומסתתר היא חוזרת ומתגעגעת אליו

 ַעל 90ַ-ת מֹור עֹבֵר ְוֶאְצְ,עַֹתי נְָטפּו מֹורְוָיַדי ': המור בצורתו הנוזליתידיה בוש� 

אחרי שדודה חל� עבר היא מבינה את סוד הבשמי� ומנסה , רק עתה. 'ַה8ְַנע6ל

  ...המור הוא מור עובר: אבל מאוחר מדי, להגיע אליו באמצעות�

   

בפרק זה . יד�יב, הבשמי� דווקא בדברי הרעיה בפרק אבפע� הראשונה במגילה מופיעי�    36

הפותח את המגילה מופיעי� דיאלוגי� המכילי� רבי� מ� היסודות שיפותחו במהל� המגילה 

יחסי , יחס הדוד לרעיה ולהפ�, רעיית הצא�, נטירת הכר�, הרעיה ביחס לשאר הבנות: כגו�

בהמש� .  באמצעות הבשמי�במסגרת זו א" מתארת הרעיה את הדוד. הרעיה ואחיה ועוד

ואילו הרעיה תשוב לתאר את הדוד במונחי� אלו , יתאר הדוד את הרעיה באמצעות הבשמי�

 .'רק אחרי שהיא תחמי� את בואו בפרק ה
7ְָלַחִיְ� Fְַרֵ?ס ִר5-ִני� ִע� Fְִרי ְמָגִדי� 1ְָפִרי� ִע� ': יד�יג' ראו פס. לא פחות משמונה סוגי�   37

 . 'ְרְ? ְוַכְר1ֹ� ָקֶנה ְוִק9ָמ-� ִע� 1ָל ֲעֵצי ְלב-ָנה מֹר ַוֲאָהל-ת ִע� 1ָל ָרא7ֵי ְב4ִָמי�ֵנ: ְנָרִדי�
מנת להגיע למצב המתוק� -שיר השירי� מציע את הדר� על'): 17הערה , לעיל) (מילוא(לפי רז    38

בהקשר . 140-137' עמ. 'אותו מקו� של אד� הראשו� וחוה כפי שהיו לפני החטא, של הבריאה

 .זה אי� היא מתייחסת לריח
ו אחרי שהרעיה מוצאת את שאהבה נפשה ומרחיקה את בנות , הבשמי� מופיעי� בפרק ג   39

ֶ>ֶרת מ-ר ,ְלב-ָנה '): ה, ג(ירושלי� על ידי השבעת�  ִמי זֹאת עָֹלה ִמ� ַה5ְִד8ָר 1ְִתיֲמר-ת ָע7ָ� ְמק:

ואז התיאור המפורט של , מופיע תיאור החתונה) יא�ז, ג(כ� מיד אחר . 'ִמ1ֹל +ְבַקת ר-ֵכל

לדעתי מסמ� תיאורו של הדוד את הרעיה באמצעות הבשמי� בפסוק זה את . הרעיה בפרק ד

 .ג�ב, תחילת ההתרחקות המגיעה לשיאה בפרק ה
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כולל את כל ,  פונה בייאושהאליה� היא, תיאור הדוד באוזניה� של בנות ירושלי�

ְלָחָיו 0ֲַער6ַגת ַה,ֶֹ@� ִמְגְ=ל-ת ֶמְרָקִחי� ִ@ְפת-ָתיו (-ַ(5ִי� נְֹטפ-ת ': סוגי הריחות

', ו('  ִלְרע-ת ַ,5ִAַי� ְוִלְלקֹט (-ַ(5ִי�לֲַערּוגֹות ַהּבֹׂשֶם=-ִדי ָיַרד ְלַג5- '). יג', ה(מ-ר עֵֹבר 

סוד החיבור , את סוד הקטורת, ברגע של חולשה, א חושפת בפניה�האי� הי). ב

  ?המיוחד בינה לבי� דודה

  

 לסלק את –וללקוט שושני� ': רק כאשר היא מבינה את המחיר, כפי שכבר הזכרנו

דוחה מעליה את בנות ירושלי� ומותירה ,  היא מתעשתת–' הצדיקי� שבישראל

, כמו בפרק ב). ג, ו(' י ִלי ָהרֶֹעה ַ,7-ַ(5ִי�ֲאִני ְלד-ִדי ְוד-ִד': במעגל רק שניי�

שכ� זהו , מתקרבת הרעיה לדוד באמצעות השושני� ולא באמצעות הבשמי�

זהו ריח המותיר לה את מרחב הבחירה שלו היא . הריח שאותו היא יכולה להכיל

  .כה זקוקה

  

מרמזת ,  לכאורה40). אפסוק(' (6ִבי (6ִבי ַה67ַל8ִית': בפרק ז קורא הדוד לרעיה

ה ומבית "ריחוק של כנסת ישראל מהקב, הקריאה על  הריחוק של הרעיה מהדוד

ולכ� לא מופיעי� בפרק זה ריחות הבשמי� המסמלי� את הקרבה אלא , המקדש

נראה שהיעדר ,  ואול�41.דודאי�, סמדר, תפוחי�, שושני�: הריחות האחרי�

ות לדר! שבה נית� ליצור מחדש הבשמי� כא� מסמל לא ריחוק אלא הבנה ומודע

, כעת יודע הדוד כי השולמית יכולה לשוב אליו רק בחסות ההסתר. את הקרבה

א! לא הריח החזק והישיר המבטא קרבה חזקה מדי ולא מאפשר , באמצעות הריח

3ַמְרִ'י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר אֲֹחָזה ': א� הדוד מבי� זאת ועונה לה. לה לעמוד מולו

   ).ט ,ז('ִיְהי6 ָנא ָ(ַדִיְ! 0ְֶאְ(0ְל-ת ַהAֶֶפ� ְוֵריַח :9ְֵ! 0ַַ'69ִחי�ְ,ַסְנִס5ָיו ְו
  

, יכולה הרעיה להיענות לקריאתו, כשהדוד מופיע ומסתתר ג� יחד, עתה, ואכ�

  : לפתוח את דלתה ולצאת לקראתו

  :ֲאנִי לְדֹוִדי וְָעלַי ּתְׁשּוָקתֹו
ִ   :ינָה ּבַּכְפִָריםלְכָה דֹוִדי נֵצֵא ַהּׂשֶָדה נָל

  נַׁשְּכִיָמה לַּכְָרִמים נְִרֶאה ִאם ּפְָרָחה ַהּגֶפֶן ּפִּתַח ַהְּסָמַדר 

   

ההתקרבות המחודשת בי� הדוד לרעיה בסו" פרק ו מתרחשת ג� היא באותה עונה המגלה    40

ֶאל ִ/9ַת ֱאג-ז ָיַרְדִ.י ִלְרא-ת 8ְִא8ֵי ַה9ַָחל ִלְרא-ת ֲהָפְרָחה ַהֶ/ֶפ� ֵהֵנצ, ': ה טפחיי�טפח ומכס

7,ִבי 7,ִבי ַהC,ַל5ִית 7,ִבי 7,ִבי ': ומיד לאחר מכ� נשמעת הקריאה לרעיה, )יא, ו(' ָהִר5ִֹני�

 ).א, ז(' ְוֶנֱחֶזה 8ְָ�
 .יד בפרק ז, יג, ט, ראו פסוקי� ג   41
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Uֵָהנֵצּו ָהִרּמֹונִים ׁשָם ֶאּתֵן ֶאת ּדַֹדי ל:  

  ַהּדּוָדִאים נָתְנּו ֵריַח וְַעל ּפְתֵָחינּו ּכָל ְמגִָדים 

Uָיא, ז (:ֲחָדׁשִים ּגַם יְָׁשנִים ּדֹוִדי צָפַנְּתִי לIיד.(  

  

היא נענית בלשו� מוצפת ריחות שוני� שאינ� , משנשמר המרחק הנכו�, כעת

אל הרימוני� , וקוראת לדודה לצאת עמה אל השדה ואל הכרמי�, ריחות הבשמי�

ֶאְנָהֲגָ! ': להביאו אל בית אמה, בדיוק כמו בפרק ג, עתה היא יכולה. ואל הדודאי�

  .)ב, ח(' ֲאִביֲאָ! ֶאל ֵ,ית ִא8ִי

  

ובכ! מתאפשר התהלי! הזהיר של , מפרק ו ועד לסיו� המגילה הבשמי� נעלמי�

ְ,ַרח =-ִדי ': רק בפסוק האחרו� חוזרי� הבשמי�. התקרבות הדדית בי� הדוד לרעיה

בכ! נשל� התהלי! שהחל . 'ַעל ָהֵרי בְׂשִָמים6ְדֵמה ְלָ! ִלְצִבי א- ְלעֶֹפר ָה:Eִָלי� 

ַעל ָהֵרי סֹב  ְ=ֵמה ְלָ! ד-ִדי ִלְצִבי א- ְלעֶֹפר ָה:Eִָלי� ': וק יזבדברי הרעיה בפרק ב פס
הרעיה כאמור שולחת את הדוד אל הרי בתר א! הוא בוחר להמתי� ). יז, ב ('בָתֶר

  . לה על הר המור ועל גבעת הלבונה

  

אנוס הדוד לחכות במציאות של הסתרה , עד שיפוח היו� ויתאפשר החיבור המלא

אלא על הרי , ול� לא על הרי בתר שאליה� שלחה אותו הרעיה בפרק בא. ואיפוק

שני האוהבי� למדו את . בסיו� המגילה, הבשמי� שאליה� היא שולחת אותו כעת

, הרעיה מבינה שג� א� החיבור אינו אפשרי כיו�: סוד הריחוק המאפשר קרבה

נוז את והדוד לומד לג, הדוד יכול לחכות לה על הרי בשמי� ולא על הרי בתר

  .בשמיו ולהמתי� ליו� שבו תוכל הרעיה לשאת את התגלותו המלאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


