בעזרת מלך יחיד א-ל חי העולמים

שיר השירים
סיכום פשט שיר השירים משל ונמשל

ניסן תשע"ו
מסוכם מתוך שיעורי הרב אליקים
תורת החיים

שיר א  -דברי הרעיה לדוד
משל

ֹלמה שחיברו שלמה ( :ב) אומרת הרעיה לדוד:1
שר לִּׁ ְׁש ֹֽ
ירים המובחר שבשירים אֲ ִׁ֥
שיר הַ ִּׁש ִּׁ ִ֖
[פרק א] (א) פתיחה לספרִׁ֥ ִּׁ :
י־טֹובים ד ִ֖דיָך אהבתך (כמו ידידּות) יותר
ִּׁ ִׁ֥
יקֹות ִּ֔ ִּׁפיהּו פה לפה  -המבטאת קירבה גדולהֹֽ ִּׁ ,כ
ְׁש ֣
יִּׁשָּׁ קֵ֙נִּׁיֵ֙ תנשק אותיִּׁ 2מנ ִּׁ
ּתּור֣ק ְׁש ֶ֑מָך כששמך מורק
שמן ַ -
טֹובים ריח הבשמים שלך הוא ריח טוב ִ֖
יח ְׁ -שמָּׁ נ֣יָך ִִּּׁ֔
משכרות הבאה ִּׁמיָּׁ ָֹּֽֽ ִּׁין( :ג) ְׁל ֵ֙ר ַ ֵ֙
ל־כן הרבה ֲעל ִָּׁׁ֥מֹות נערות אֲ ה ֹֽבּוָך ,אך
מהפה (כשמזכירים את השם שלך) אני כבר מריחה את השמן המבּוׂשם שלך עַ ִ֖
יאנִּׁי ַה ֶּ֜מלְך הדוד,
רק אני זכיתי לאהבתך האמיתית( :ד) מָּׁ ְׁש ִ֖כנִּׁי תוביל אותי ואז ַאחֲ ר֣יָך נ ֶָּׁ֑רּוצָּׁ ה ביחד אל ביתך הֱ ִּׁב ַ֨ ַ
ירה אזכיר 3ואשבח דדֵ֙יָךֵ֙ אהבתך ,הטובה
ִּׁש ְׁמחָּׁ ֵ֙ה ִּ֔ ָּׁבְך .נַזְׁ ִּׁ ִ֤כ ָּׁ
שבשבילי הוא כמלך ,אל חֲ ָּׁד ָּׁ ָ֗ריו חדר לפנים מחדר ,נ ִָּּׁׁגִ֤י ָּׁלה וְׁ נ ְׁ
ִּׁמ ִַּ֔ייִּׁ ן .מישָּׁ ִּׁ ִ֖רים ביושר אֲ ה ֹֽבּוָך אני אוהבת אותך :4ס
נמשל

כנסת ישראל מבטאת געגועים לה' ,למתן תורה (פה אל פה דיבר ה' עמכם) ,למשכן (הביאני חדריו) ,ומבקשת שה'
יוציא אותה מהגלות (משכני אחריך) .ולבסוף יהיה טוב כימי מתן תורה.

שיר ב  -הרעיה לבנות ירושלים
משל

ְׁרּוש ָּׁלִִֶָּׁ֑֑ם .בחיצוניות אני
חֹורִ֤ה אֲ ִּׁניֵ֙  -אני גם ְׁ ֹֽונָּׁא ִּ֔ ָּׁוה יפה ְׁבנִ֖ ֹות י ָּׁ
(ה) פונה הרעיה לבנות ירושלים ואומרת :למרות ש ְׁש ָּׁ
שחורה כְׁ ָּׁאהֳ ל֣י ק ִּ֔ ָּׁדר אוהלי שבט קדר (מבני ישמעאל) שהיו עושים את האוהלים מצמר עיזים שחור .אך בפנימיותי
ל־ּת ְׁראֵּ֙ו ִּׁנ ֵ֙י בבוז שאֲ ִּׁנ֣י ְׁש ַח ְׁר ִּ֔חרת שחורה מאוד .כיוון
ֹלמה יריעות יפות ולבנות של מלך( :ו) ַא ִּׁ
אני יפה כִּׁ ִּׁיריעִ֖ ֹות ְׁש ֹֽ
רּו־בי כעסו עלי ,ןלכן ָּׁשמֵ֙נִּׁ יֵ֙ נט ָּׁר֣ה
שמש ולכן נהייתי שחורה .וזה קרה לי כיוון ש ְׁבנֵ֧י ִּׁא ִּׁ ֣מיִּׁ 5נֹֽחֲ ִָּׁ֗
ששֱ זָּׁ ַ ִ֖פ ְׁתנִּׁי שהביטה עלי ַה ָּׁ ֶ֑
֣ידה לִָּׁ֗ י אמור לי אתה
ָּׁט ְׁר ִּּׁתי לא שמרתי( :ז) פניה לדודַ :ה ִּׁג ָּׁ
שומרת את־הַ כְׁ ָּׁר ִּ֔ ִּׁמים שלהם ,ואפילו את כ ְַׁר ִּׁ ִׁ֥מי ש ִּׁ ִ֖לי ִׁ֥לא נ ָּׁ ֹֽ
יכה איפה ַּת ְׁר ִּׁ ֣ביץ את הצאן ַ ֹֽבצָּׁ הֳ ָּׁ ֶ֑ריִּׁםַ .ש ָּׁל ָּׁ ִ֤מה אשר למה ,במשמעות של 'פן'
יכ֣ה איפה ִּׁת ְׁר ִּ֔עה? א ָּׁ ִ֖
ש ָּׁאהֲ בָּׁ ֵ֙ה אותך נַפְׁ ִּ֔ ִּׁשי .א ָּׁ
ִ֤
ֹֽא ְׁהיהֵ֙ כְׁ ֣ע ְׁט ִּ֔ ָּׁיה פרוצה ,שדרכה להתעטף ,שכל פעם אבקשך ַעִ֖ל אצל ע ְׁדרִׁ֥י חֲ ב ֹֽריָך?! ולא כך דרכה של נערה ,ולכן יחשבוני
ָּׁשים בשבילי את עדיין יפה למרות
ם־לא ת ְׁדעִּׁ יֵ֙ ִָּּׁ֔לְך אם לא תדעי איפה אני ַהי ָּׁ ִָּׁ֖פה בַ נ ִּׁ ֶ֑
לפרוצה( :ח) עונה הדוד לרעיהִּׁ :א ִ֤
שאת שחורהֹֽ ְׁ ,צ ִּׁאי־ ָָּׁ֞לְך בְׁ עִּׁ ְׁקב֣י הַ ָ֗צאן תתחילי גם את לרעות את הצאן ְּׁורעִּׁ ֵ֙י את־גְׁ ִּׁדי ִּ֔ ַת ִּׁיְך ַעִ֖ל ב ִּׁמ ְׁשכְׁ נִׁ֥ ֹות ָּׁהר ִּׁ ֹֽעים המקום
בו הרועים מרביצים את הצאן .ואז תוכלי לראות אותי :ס
נמשל

כנסת ישראל פונה לחברותיה ,ואומרת להם שלא לזלזל בה (אל תראוני) למרות שמלוכלכת בעוונות (שחרחורת) כיוון
שצער הגלות הוא זה שגרם לעוונות (בני אמי ...שמוני וכו') .ומבקשת מה' שיתגלה אליה כי היא לא רוצה להתבזות
בעיני העולם (שַׁ לָּמָּ ה אהיה כעוטיה) .ועונה לה ה' שבאמת הוא לא מסתכל על החיצוניות (היפה בנשים) ,וכדי למצוא
אותו היא צריכה ללכת אחר המורים והרבנים (צאי לך בעקבי הצאן)  ,וכך לחנך גם את הדורות הבאים( .ורעי את
גדיותיך).

שיר ג  -דברי חיבה בין הרעיה לדוד ,ובין הדוד לרעיה
משל

(ט) א הדוד משבח את הרעיה ואומר :לְׁססָּׁ ִּׁת ֵ֙י לאחת הסוסות 6ש ְׁב ִּׁרכְׁ ב֣י פ ְַׁר ִּ֔עה במרכבה של פרעה  -סוסה אצילה
רּוזים עם חרוזים:
ארְך יפה בַ חֲ ִּׁ ֹֽ
יתיְך ַרעְׁ י ִּׁ ָֹּֽׁתי( :י) נָּׁאוִ֤ ּו ְׁל ָּׁח ֵ֙ ַייִּׁ ְֵ֙ך בַ ּת ִּׁ ִּ֔רים הלחיים שלך יפות עם שורות תכשיטים ,וגם צַ ּוָּׁ ִ֖
ִּׁד ִּׁמ ִּׁ ִ֖
(יא) אך תכשיטייך עשויים ממתכות זולות ,וראוי שאעשה לך ּתֹורִ֤י שורות תכשיטים העשויים ז ָָּּׁׁהבֵ֙ ַנעֲשה־לִָּּׁ֔ ְך ,וכן
־ש ַהמֵ֙לְךֵ֙ ִּׁב ְׁמ ִּׁס ִּ֔בֹו מסב
נעשה לך ִּׁ ִ֖עם נְׁק ִׁ֥דֹות הַ ָּׁ ֹֽכסף כנגד החרוזים( :יב) ומשבחת הרעיה את עצמה ואומרת :עַ ד מקום ִ֤
יחֹו הריח שלי מגיע עד מקום סעודת המלך ,למרות המרחק( :יג)
ָּׁתן ר ֹֽ
לסעודה עם חביריו  -נ ְִּׁׁר ִּׁ ִ֖די בושם הנרד שלי 7נ ַ ִׁ֥
 1דוד פירושו אהוב .וכן דודים פירוש אוהבים .כנראה מלשון ידידות ,וכן בכל הספר.
 2מדברת בנסתר מצניעות וכן בהמשך מדברת בצורת נסתר ובצורת רבים וכל זה מצניעות.
 3נסתר כצניעות.
 4רבים כצניעות.
 5למרות שהם אמורים להיות האחים המגנים והאוהבים שלה.
 6סיומת ת"י לא באה כשייכות אלא כחביבות ,דהיינו לא הכוונה "הסוסה שלי" ,אלא "אחת הסוסות".
 7הנרד גדל בהרי טיבט.

דֹוד ֵ֙י ִִּּׁ֔לי בשבילי הוא כמו בושם .בִׁ֥ין ָּׁש ַ ִ֖די על צאוורי
וממשיכה הרעיה ומשבחת את הדוד :צְׁ ַ֨רֹור שקיק הַ ִ֤מר׀ סוג בושםִּׁ 8
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דֹוד ֵ֙י ִִּּׁ֔ליְׁ .בכ ְַׁר ִ֖מי עִׁ֥ין ֹֽג ִָּּֽׁדי דודי בשבילי
ִּׁ
 כתליון בשרשרת י ִּׁ ָֹּֽׁלין יהיה( :יד) א ְׁש ַ֨כל הַ ִ֤כפר׀ כאשכול של בושם הכופריֹונֹֽים עיניך
כאשכול הכופר הגדל בכרמים של עין גדי :ס (טו) במשבח הדוד ואומרִּׁ :הנָּׁ ְִָּֽ֤ך ָּׁי ָּׁפ ֵ֙ה ַרעְׁ י ִִָּּּׁׁ֔תיִּׁ ,הנָּׁ ְִָּֽׁ֥ך י ָּׁ ִָּׁ֖פה עינַ ִָּֽׁ֥יְִּׁך ִּׁ
שנּו גם
דֹוד ֵ֙י֣ ַ ,אף נ ִּ֔ ִָּּׁׁעים וגם נעים להיות איתך ַאף־עַ ְׁר ִ֖
( :טז) ועונה הרעיהִּׁ :ה ְׁנ ֵָ֙ך יָּׁפִ֤ה ִּׁ
מושלמות כצורת יונים -
יטנּו קורות
מיטתנו ַר ֲענָּׁנָּׁ ֹֽה מקושטת בצמחים רעננים( :יז) ק ִ֤רֹות בָּׁ ּתֵ֙ינ ֵּ֙ו עשויים מעצי אֲ ָּׁר ִִּּׁ֔זים משובחים {רחיטנו} ַר ִּׁה ִ֖
רֹותים עשויים מעצי ברוש - 10וכתוצאה מכך הבית מבושם ורענן ,וכך האחדות שלנו טובה ובריאה[ :פרק ב]
הבית בְׁ ִּׁ ֹֽ
(א) וממשיכה הרעיה בשבחה :אֲ ִּׁנ ֵ֙י כמו חֲ בַ ֣צלת הַ שָּׁ ִּ֔רֹון פרח לבן( 11כנגד 'שחורה אני ונאווה') ,ואומרת הרעיה שוב
חֹוחים
ֹוש ָּׁנ ֵ֙ה פרח הגדל בקיץ 13ב֣ין ַה ִִּּׁ֔
ֹושנַ ִ֖ת הָּׁ עֲמָּׁ ִּׁ ֹֽקים עוד פרח לבן( :12ב) ג עונה הדוד :כְׁ ֹֽש ַ
שהיא לבנה ונקיה כמו ֹֽש ַ
דֹודי מיוחד
ֵּ֙וח מתוך כל בַ ע ֲ֣צי ַה ִַּ֔יעַ ר כִׁ֥ן ִּׁ ִ֖
בזמן שגדלים קוצים .כִׁ֥ן ַרעְׁ י ִּׁ ִָּׁ֖תי מיוחדת בִׁ֥ין הַ בָּׁ נֹֽ ֹות( :ג) ועונה הרעיה :כְׁ עץ ה ַתפ ַ ֵ֙
ָּׁשבְׁ ִּּׁתי רציתי לשבת ּופִּׁ ְׁריִ֖ ֹו פרי התפוח ָּׁמ ִׁ֥תֹוק לְׁ ִּׁח ִּׁ ֹֽכי בעל טעם הערב לחיך:
ב֣ין הַ בָּׁ נִּׁ ֶ֑ים .בְׁ צִּׁ ל ֵֹ֙ו של עץ התפוח ִּׁח ַ ֣מ ְׁד ִּּׁתי וְׁ י ִּ֔ ַ
נמשל

פירוט של רגעי חיבה בין כנסת ישראל לה' :קריעת ים סוף (רכבי פרעה); מתן תורה (נאוו לחייך בתורים); בדי הארון
שנראו מעבר לפרוכת (בין שדי ילין); ניסוך היין (כרמי עין גדי); מקדש שלמה (קורות בתינו) .והבחנת ה' בישראל בין
אומות העולם (כשושנה בין החוחים) והבחנת ישראל בה' בין שאר האלילים (כתפוח בעצי היער).

שיר ד  -דברי חולת האהבה
משל

יא ִּׁנ ֵ֙י הדוד אל־ב֣ית הַ ִּ֔ ָּׁי ִּׁין אל ביתו ,שבשבילי הוא כבית היין וְׁ ִּׁדגְׁ לִׁ֥ ֹו מבטו עָּׁ ַ ִ֖לי ַ -אהֲ ָּׁ ֹֽבה כשהוא
(ד) אומרת הרעיה :הֱ בִּׁ ַ ֵ֙
ישֹות תביאו לי
מסתכל עלי אני רואה שהוא אוהב אותי( :ה) ומרוב אהבתו אני עומדת להתעלף ,ולכן ַס ְׁמכֵּ֙ו ִּׁנ ֵ֙י ָּׁ ֹֽבאֲ ִּׁש ִּ֔
פּוחים ע"י שתביאו לי לאכול מתפוחים
גביעי יין שאשתה משהו כדי שלא אפול ַרפְׁ ִ֖דּונִּׁי וכן רפדו את הנפילה שלי בַ ַּת ִּׁ ֶ֑
ימינִ֖ ֹו וכן יד ימינו
אשי וִּׁ ִּׁ
י־חֹולִׁ֥ת ַאהֲ ָּׁ ִ֖בה ָּׁ ֹֽאנִּׁי ועומדת להתעלף( :ו) ותוך כדי עלפונה היא מדמיינת :יד ְׁשמאל ֵֹ֙ו ַ ּ֣ת ַחת לְׁר ִּ֔ ִּׁ
ַ
כִּׁ
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ם בִּׁ צְׁ בָּׁ ִּ֔אֹות ריבוי של צביה ִ֖אֹו ְׁב ַאיְׁל֣ ֹות ַה ָּׁשדֶ֑ה שהם חיות
ְּׁתחַ בְׁ ֹֽקנִּׁי( :ז) לפני העילפון ִּׁה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ ִּּׁתי א ְׁת ֶּ֜כם בְׁ נִ֤ ֹות יְׁרּושָּׁ ַ֨לַ ִּׁ ֵ֙
מפוארות ומבטאות חופש ואהבה ,וכך היא מדמה את האהבה שלה ושל דודה לפאר ולחופשיות .תוכן השבועהִּׁ :אם
־ּת ִּׁ ֵ֧עירּו׀ ְׁ ֹֽו ִּׁאם־ ושמא ְּׁתעֹֽ ְֹׁור ֛רּו תעירו 15את־ חולת הָּׁ ַאהֲ ָּׁ ִ֖בה ַעִׁ֥ד שּת ְׁח ָּׁ ֹֽפץ עד שתתחזק מעצמה .בעצם היא לא רוצה
שמא ָּׁ
שיעירו אותה מהעילפון ,כיוון שהיא רוצה להמשיך לחלום על דודה :ס
נמשל

כנסת ישראל מבטאת את עומק אהבתה לה' עד כדי עילפון ,אך היא מעדיפה את העילפון הזה על פני מציאות של
ריחוק.

שיר ה  -קריאת הדוד לרעיתו ותשובתה
משל

ל־ה ָּׁה ִּׁ ִּ֔רים וכן ְׁמ ַק ִ֖פץ מדלג
דֹודיִּׁ ,הנה־זִ֖ה ָּׁבֶ֑א במהירות ,כאשר ְׁמ ַדל ֵ֙ג עַ ֣
(ח) הרעיה יושבת בביתה ושומעת֣ :קֹול צעדת ִִּּׁ֔
דֹוד ֵ֙י ל ְִּׁׁצ ִִּּׁ֔בי ִ֖אֹו לְׁ ֣עפר ָּׁ ֹֽה ַאי ִָּּׁׁלֶ֑ים מצד מהירותם ִּׁהנה־זִ֤ה
דֹומה ִּׁ
עַ ל־הַ גְׁ בָּׁ עֹֽ ֹות הרים( :ט) וכיוון שמדלג על ההרים במהירות ִ֤
יח צופה ִּׁמן־ ַ ֹֽה ַחֹּלנִּ֔ ֹות מ ִּׁ ִ֖ציץ מסתכל
ותוך רגע משמיעת קול צעדיו עֹומ ֵ֙ד הדוד ַא ַ ֣חר ָּׁכ ְׁת ִּ֔לנּו קיר בית משפחת הרעיהַ ,מ ְׁש ִּׁ ֵ֙ג ַ ֵ֙
י־לְך
ּומי ָּׁלְ֛ך ַרעְׁ י ִּׁ ִָּׁׁ֥תי ָּׁיפ ִּׁ ִָּׁ֖תי רעייתי היפהּ ,ולְׁכִּׁ ָּׁ ֹֽ
דֹודי הרים הדוד את קולו וְׁ ָּׁ ֣אמַ ר ִּׁלֶ֑יִׁ֥ :ק ִּׁ
ן־החֲ ַר ִּׁ ֹֽכים סוג חלונות( :י) עָּׁ נָּׁ ִׁ֥ה ִּׁ ִ֖
ִּׁמ ַ ֹֽ
י־הנִׁ֥ה הַ ְׁס ָּׁ ִ֖תו החורף עָּׁ ָּׁבֶ֑ר ,ולכן הַ ֶּ֕גשם ָּׁח ַ ִ֖לף הָּׁ ַלְִׁ֥ך לֹֽ ֹו כבר אין גשם( :יב) ַה ִּׁנצָּׁ נִּׁיםֵ֙ הפרחים שצצים
בעיקבותיי( :יא) ִּׁ ֹֽכ ִּׁ
פתאום נ ְִּׁׁר ֣אּו בָּׁ ִּ֔ ָּׁארץ ,וגם עִׁ֥ת הַ ז ִּׁ ִָּׁ֖מיר זמן זימרת הציפורים ִּׁה ִּׁגֶ֑יעַ וְׁ ִׁ֥קֹול ַה ִּ֖תֹור קול ציפור נודדת הנקראת תור נִּׁ ְׁש ַ ִׁ֥מע
ְׁטה הוציאה פ ִַּ֔גיהָּׁ פירותיה הקטנים וְׁ ַהגְׁ פ ִָּּׁׁנִׁ֥ים׀ הוציאו ְׁס ָּׁמ ַ ִ֖דר גפנים
בְׁ ַא ְׁר ֹֽצנּו ולכן זה זמן טוב לצאת( :יג) הַ ְּׁתא ָּׁנ ֵ֙ה ָּׁ ֹֽחנ ָּׁ ֣
י־לְך אחרי :ס (יד) ואחר
ּומי {לכי} ָּׁלְ֛ך ַרעְׁ י ִּׁ ִָּׁׁ֥תי ָּׁיפ ִּׁ ִָּׁ֖תי רעייתי היפה ּולְׁכִּׁ ָּׁ ֹֽ
בתחילת פריחתם ,ופירות הסמדר נָּׁ ְׁ֣תנּו ֶ֑ריחַ ִׁ֥ ,ק ִּׁ
סתרֵ֙
שהרעיה לא עונה לו ,הוא ממשיך ומנסה לדבר איתה יֹונ ִָָּּׁׁ֞תי אשר ְׁב ַחגְׁ ו֣י ַה ָ֗סלַע נקיקי הסלע ,אשר מסתתרת ְׁב ֵ֙
יעי ִּׁני את־קֹולְֶ֑ך ,כִּׁ י־קֹולְִׁ֥ך עָּׁ ִ֖רב קולך נעים בעיניי
הַ מַ ְׁדר ִָּּׁ֔גה מדרגת סלע ,הַ ְׁר ִּׁ ֵ֙אי ִּׁנ ֵ֙י את־מַ ְׁר ִּ֔ ַאיְִּׁך מהחלון ,או לפחות הַ ְׁש ִּׁמ ִּׁ ִ֖
 8יש מחלוקת מהו המור או שזה בושם מהצומח ,והוא מגיע כשרף אילן .או שמקורו כבלוטת זיעה של אייל.
 9צמח החינה.
 10מין עץ ארז.
 11חבצלת החוף.
 12נרקיס.
 13שושן צחור ,גדל בקיץ בזמן שגדלים קוצים.
 14וכן שתי השבועות האחרות באות כשהרעיה ישנה או מעולפת (על משכבי בלילות ,מי יתנך).
 15כפילות הבאה לחזק.

ּומַ ְׁר ִׁ֥איְך נָּׁאוֹֽה ואת נראית יפה בעיניי :ס (טו) וכעת מגיבה הרעיה בסירוב להצעתו ואומרתֹֽ :אחֱ זּו־לַָּׁ֨ נּוֵ֙ ֹֽשּועָּׁ לִִּּׁ֔ ים תיפסו
לנו את השועלים ֹֽשּועָּׁ ִּׁלִׁ֥ים ְׁקטַ נִּׁ ִ֖ים ְׁמחַ בְׁ ִּׁל֣ים כְׁ ָּׁר ִּׁ ֶ֑מים ההורסים את הכרמים ּוכְׁ ָּׁר ִ֖מינּו ְׁס ָּׁמ ַ ֹֽדר והכרם שלנו עדיין סמדר
ולכן הוא צריך שמירה .הרעיה בעצם אומרת לדוד שבשבילה העובדה שעכשיו התחילה עונת הפריחה ,זו לא סיבה
לטייל אלא לשמור על הכרמים ,ולכן אומרת לו שמה שמעניין אותה עכשיו זה שיתפסו את השועלים ולא שיצאו
דֹודי ִּׁל ֵ֙י אהובי שמור עבורי וַאֲ ִּׁנ֣י
לטייל( :טז) ולמרות שלא נענית לבקשתו ויוצאת איתו לטייל מכריזה הרעיה ואמרת ִּׁ ִׁ֥
ִּ֔לֹו ואני שמורה עבורו ,ודודי הוא הָּׁ ר ִ֖עה במקומות בַ שֹושַ נִּׁ ֹֽים עם פריחה( :יז)וממשיכה הרעיה :נִ ָּש ֵאר בריחוק ַעִ֤ד
ָּׁפֵּ֙וח שתנשוב הרוח החמה של הַ יִּ֔ ֹום ,וְׁ נָּׁ ִ֖סּו הַ צְׁ ל ִָּּׁׁלֶ֑ים ולא יהיה צל ,שהשמש בחצי השמים סב תסתובב ותחזור ְׁדמה־
שי ַ ֵ֙
דֹודי לִּׁצְׁ ִָּׁ֗בי ֛אֹו ל ְִׁׁ֥עפר ָּׁה ַאי ִּׁ ִָּׁ֖לים תחזור לדרכך במהירות באותה דרך שבאת כמו צבי או עופר המדלג עַ ל־ ָּׁ ִׁ֥הרי ָּׁ ֹֽבתר על
לְָׁךֵ֙ ִֶּּׁ֜
הרים המבותרים על ידי עמקים וואדיות ,המבטאים ריחוק :ס
נמשל

ה' קורא לכנסת ישראל (קומי לך ולכי לך) להכין עצמה לגאולה בבחינת "אחישנה" (מדלג על ההרים[במהירות])
וכנסת ישראל דוחה את הצעתו ותולה את הבעיה ברשעי ישראל או באומות העולם (שועלים קטנים) וטוענת שעכשיו
זה לא זמן מתאים (עד שיפוח היום).

שיר ו  -חלום הרעיה
משל

ילֹות בחלום שהיה לי בלילה ִּׁב ֶּ֕ ַק ְׁש ִּּׁתי חיפשתי ִׁ֥את ש ָּׁאהֲ ָּׁ ִ֖בה
ל־מ ְׁש ָּׁכ ִּׁב ֵ֙י בַ ל ִּ֔
[פרק ג] (א) מספרת הרעיה לחברותיה :עַ ִּׁ
ּוב ְׁ֣רח ִּ֔בֹות
ם ברחובות העיר ָּׁ
סֹוב ָּׁב֣ה בָּׁ ָ֗ ִּׁעיר בַ ְׁשו ִָּּׁׁקי ֵ֙
אתיו( :ב) ָּׁא ַ֨קּומָּׁ ה ֶּ֜ ָּׁנא בחלום וַאֲ ְׁ
שי דודי  -אהוב נפשי ִּׁב ַק ְׁש ִּׁ ִּ֖תיו וְׁ ִׁ֥לא ְׁמצָּׁ ִּׁ ֹֽ
נַפְׁ ִּׁ ֶ֑
אתיו( :ג) ְׁמצָּׁ אֵּ֙ו ִּׁנ ֵ֙י ַה ֣ש ְׁמ ִּׁ ִּ֔רים ַהס ְׁב ִּׁ ִ֖בים בָּׁ ִּׁ ֶ֑עיר
שיִּׁ ,ב ַק ְׁש ִּׁ ִּ֖תיו וְׁ ִׁ֥לא ְׁמצָּׁ ִּׁ ֹֽ
ברחבות המרכזיות אֲ בַ ְׁק ֶּ֕ ָּׁשה ִׁ֥את הדוד ש ָּׁאהֲ ָּׁ ִ֖בה נַפְׁ ִּׁ ֶ֑
ט רגע קטן חלף מאז שעָּׁ ַב ְׁ֣ר ִּּׁתי מ ִּ֔הם
יתם?( :ד) כִּׁ ְׁמעַ ֵ֙
בלילה כדי לשמור על העיר ,ושאלתי אותם֛ :את ש ָּׁאהֲ ָּׁבִׁ֥ה נַפְׁ ִּׁ ִ֖שי ְׁר ִּׁא ֹֽ
יאתיוֵ֙ אל־ב֣ית ִּׁא ִִּּׁ֔מי
ד־שהֲ ב ִּׁ
שי ,וכשמצאתי אותו  -אֲ ַחזְׁ ִּּׁתי ֵ֙ו וְׁ ֣לא ַא ְׁר ִּ֔פנּו לא נתתי לו ללכת עַ ִ֤
אתי ִׁ֥את ש ָּׁאהֲ ָּׁ ִ֖בה נַפְׁ ִּׁ ֶ֑
שמָּׁ ִּ֔ ָּׁצ ִּׁ
ַע֣ד ֹֽ
ם ִּׁב ְׁצבָּׁ ִּ֔אֹות ריבוי של צביה
רּוש ַ֨ ַל ִּׁ ֵ֙
הֹור ִּׁ ֹֽתי הבית של הוריי( :ה) לפני החלום ִּׁה ְׁש ַ֨ ַבעְׁ ִּּׁתי א ְׁת ֶּ֜כם ְׁבנִ֤ ֹות ְׁי ָּׁ
ל־חדר ָּׁ
לבית שלי וְׁ א ִ֖
ִ֖אֹו בְׁ ַאיְׁל֣ ֹות ַה ָּׁשדֶ֑ה שהם חיות מפוארות המבטאות חופש ואהבה ,וכך היא מדמה את האהבה שלה עם דודה לפאר
־ּת ִּׁ ֵ֧עירּו׀ ְׁ ֹֽו ִּׁאם־ ושמא ְּׁת ֹֽע ְֹׁור ֛רּו תעירו את־ חולת ָּׁה ַאהֲ ָּׁ ִ֖בה ַעִׁ֥ד שּת ְׁח ָּׁ ֹֽפץ עד
ולחופשיות .ותוכן השבועה הואִּׁ :אם שמא ָּׁ
שתתחזק מעצמה .בעצם היא לא רוצה שיעירו אותה מהחלום ,כיוון שהיא רוצה להמשיך לחלום על דודה :ס
נמשל

הלילה הוא סמל לגלות והסתר פנים (על משכבי בלילות) ,השוטטות ברחובות מבטאת את הנדודים בגלות מגוי אל
גוי (אסובבה בעיר) ,כנסת ישראל מבקשת בגלות את ה' גם שהיא בגלות (אבקשה את שאהבה נפשי) ולבסוף היא
תמצא אותו ותשיב אותו למקדש (עד שאביאך אל בית אימי)

שיר ז  -חתונת המלך שלמה
משל

שן גבוהה וזקופה,
(ו) פותחות ושואלות בנות ירושלים֣ ִּׁ :מי ָ֗זאת ע ָּׁלהֵ֙ לירושלים ִּׁמן־הַ ִּׁמ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר מקום המרעה כְׁ ִּׁ ֹֽתימֲ ִ֖רֹות עָּׁ ָּׁ ֶ֑
רֹוכל? שאלה רטורית המופנית לרעיה( :ז)
ְׁמק ִ֤טרת בעלת ריח טוב של מֹו ֵ֙ר ּולְׁבֹו ִּ֔ ָּׁנה המריחים טוב יותר ִּׁמ ִ֖כל ַא ְׁב ַ ִׁ֥קת ֹֽ
יִּׁש ָּׁר ֹֽאל:
שים גִּׁ ב ִּׁ ִ֖רים ָּׁס ִּׁ ֣ביב ָּׁלֶּ֑ה ִּׁמגִּׁ ב ִ֖רי ְׁ
ֹלמה ִּׁש ִּׁ ִׁ֥
ִּׁש ִּ֔
ועוברות הבנות לתיאור ההגנה והביטחון של שלמהִּׁ :ה ָ֗נה ִּׁמטָּׁ ת ֵֹ֙ו של ְׁ
ם אֲ ח֣זי אוחזי ִּ֔חרב ְׁמל ְׁמ ִ֖די ִּׁמלְׁחָּׁ ָּׁ ֶ֑מה מאומנים לקרב ִּׁ ִ֤איש חַ ְׁרב ֵֹ֙ו עַ ל־יְׁר ִּ֔כֹו להגנה ִּׁמ ַ ִ֖פ ַחד מדברים מפחידים שיכולים
(ח) כלָּׁ ֵ֙
֣שה
מּודי ֵ֙ו עמודי האפריון ָּׁע ָּׁ
ֹלמה מע ֲִ֖צי ַהלְׁבָּׁ נֹֽ ֹון( :י) עַ ָּׁ
לבוא בַ לילֹֽ ֹות :ס (ט) ַאפִּׁ ְׁריָ֗ ֹון חופת חתנים קבועה ָּׁעִ֤שָּׁ ה ל ֵֹ֙ו הַ ֣מלְך ְׁש ִּ֔
כָּׁבֹו מושבו
ציפה ִּ֔כסףְׁ ,רפִּׁ ידָּׁ ֣תֹו את השטיחים והמרבדים המכסים את הרצפה והקירות עשה עם רקמת ז ִּ֔ ָָּּׁׁהב ,מ ְׁר ִ֖
ְׁרּוש ִָֹּּֽׁׁלִָ֑ם כנראה שכל בנות ירושלים רקמו את
ָּׁמןּ ,תֹוכ ֵֹ֙ו תוך האפיריון ָּׁר ֣צּוף מרוצף ַאהֲ ִּ֔ ָּׁבה ִּׁמבְׁ נִ֖ ֹות י ָּׁ
המוגבה עשוי מ ַא ְׁרג ָּׁ ֶ֑
תוך האפריון ולכן אהבתן מובעת בעצם הרקמה( :יא) ממשיכות הבנות וקוראותְׁ :צ ֵ֧אינָּׁה׀ ֹּֽו ְׁר ֛אינָּׁה ְׁבנִׁ֥ ֹות ִּׁציִ֖ ֹון לראות
ֹלמה וכן בָּׁ עֲטָּׁ ָּׁ ָ֗רה תכשיט לראש שעִּׁ ְׁט ָּׁרה־לִ֤ ֹו ִּׁאמ ֵֹ֙ו כנראה בזמנם היה מנהג בו ֵאם החתן מעטרת את ראש בנה
בַ ֣מלְך ְׁש ֶ֑
ביום חתונתו בְׁ י֣ ֹום חֲ תנ ִָּּׁ֔תֹו שהוא ּובְׁ יִ֖ ֹום ִּׁש ְׁמ ַ ִׁ֥חת ל ִֹּֽׁבֹו :ס
נמשל

הברית בין ה' לעמו נמשלה לנישואי חתן וכלה .וכן אצלנו הנמשל הוא לגבי מתן תורה .ולפי זה המדבר  -הינו מדבר
סיני .כתימרות עשן  -נגד "והר סיני עשן כולו" .מקוטרת מור ולבונה  -נגד הקטורת .מיטתו שלשלמה  -קה"ק.
אפיריון  -בהמ"ק .הגיבורים  -הכהנים והחכמים הלוחמים מלחמתה של תורה.

שיר ח  -שבחי הדוד לרעיה
משל

 .אלו
[פרק ד] (א) פותח הדוד ואומרִּׁ :ה ַ֨ ָּׁנְך י ָָּּׁׁפִ֤ה ַרעְׁ י ִָּּׁׁת ֵ֙י ִּׁהנָּׁ ְָּֽ֣ך ָּׁי ִָּּׁ֔פה עינַ ָּֽ֣יְִּׁך יֹו ִּ֔ ִּׁנים עיניך מושלמות כצורת יונים -
העיניים הנראות ִּׁמ ַ ִ֖בעַ ד לְׁצַ ָּׁמ ֶ֑תְך מעבר להינומה או לקבוצות שער מהמצח ַשעְׁ רְךֵ֙ נראה כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽהעִּׁ ִִּּׁ֔זים שחור עָּ ז ופרוע
צּובֹות כבשים גזוזות ומסודרות שעָּׁ לִ֖ ּו ִּׁמן־הָּׁ ַר ְׁח ָּׁ ֶ֑צה לבנות
ָּׁלְׁשּו שירדו בערבוביה מ ַ ִׁ֥הר גִּׁ ל ָּׁ ְֹֽׁעד( :ב) ִּׁש ֵ֙ ַנ ִּׁי ְֵ֙ך כְׁ ע֣דר הַ ְׁק ִּ֔
שג ִ֖
ימֹות בקצב אחיד וְׁ שַ כ ָּׁ ִ֖לה כבש שכולה שנפטר וולדה ,שכאשר חסר וולד נראה כאילו יש חלל בעדר
ם מַ ְׁת ִּׁא ִּ֔
ונקיות שכ ָּׁל ֵ֙
ּומ ְׁדבָּׁ ִ֖ריְך דיבורך נָּׁאוֶ֑ה נעים
 ִׁ֥אין בָּׁ ֹֽהם וכן אין חלל בשינייך( :ג) כְׁ ִ֤חּוט הַ ָּׁש ִּׁנ ֵ֙י ִּׁשפְׁ ת ִּ֔ ַתיִּׁ ְך שפתייך אדומות כחוט השני ִּׁכְׁ פִ֤לַח ָּׁ ֹֽה ִּׁרמֹו ֵ֙ן ַר ָּׁק ִּ֔תְך הלחיים שלך אדמומיות ועגולות כרימון מפולח וחצוי .הנראות ִּׁמ ַ ִ֖בעַ ד לְׁצַ ָּׁמ ֹֽתְך מעבר להינומה או
ָּׁארְך גבוה ויציב  -בָּׁ נִ֖ ּוי ְׁל ַת ְׁלפִּׁ יֶ֑ ֹות בצורה מושלמת ,בלי סדקים ,או
לקבוצות שער מהמצח( :ד) כְׁ ִּׁמגְׁ ַדִ֤ל כמצודת דָּׁ וִּׁ ידֵ֙ צַ ּו ִּ֔
בֹורים סוגי המגינים של כל הגיבורים ,והכוונה
ְׁטי ַהגִּׁ ִּׁ ֹֽ
נראה למרחוקִ֤ .אלף הַ מָּׁ ג ֵ֙ן אלף מגנים ָּּׁתל֣ ּוי עָּׁ לִָּּׁ֔ יו על המגדל ִ֖כל ִּׁשל ִׁ֥
רֹועים
אֹומי ְׁצ ִּׁביָּׁ ֶ֑ה שנראים אותו דבר ָּׁה ִּׁ ִ֖
שיש על צווארה תכשיטי מתכת( :ה) ְׁשנִׁ֥י שָּׁ ַ ֛דיְִּׁך תואמים כִּׁ ְׁשנִׁ֥י ֳעפ ִּׁ ִָּׁ֖רים ְּׁת ֣
לָּׁלֶ֑ים ולא יהיה
ֵּ֙וח שתנשוב הרוח החמה של ַהיִּ֔ ֹום וְׁ נָּׁ ִ֖סּו ַה ְׁצ ִּׁ
בַ שֹושַ נִּׁ ֹֽים במקומות עם פרחים ,ואז ריחם נודף( :ו) ַעִ֤ד ש ָּׁיפ ַ ֵ֙
ל־הר ַה ִּ֔מֹור וְׁ אל־גִּׁ ְׁב ַעִ֖ת ַהלְׁבֹונָּׁ ֹֽה( :16ז) כ ָּׁלְִ֤ך יָּׁפָּׁ הֵ֙
צל ,שהשמש בחצי השמים ,כשאתפנה מרעיית הצאן ִ֤אלְך ִּׁל ֵ֙י לטיול א ַ ֣
ֹואי ומהלבנון חזרה ָּּׁת ֣ש ִּּׁורי׀ תסתכלי מ ֣ראש
ּומּום ִׁ֥אין ָּׁ ֹֽבְך :ס (ח) בואי ִּׁא ִּׁ ִּ֤תי ללבנון ִּׁמלְׁבָּׁ נֹו ֵ֙ן ַכ ִָּּׁ֔להִּׁ ,א ִּׁ ִּ֖תי ִּׁמלְׁבָּׁ נ֣ ֹון ָּּׁת ֶ֑ב ִּׁ
ַרעְׁ י ִִָּּּׁׁ֔תי ִ֖
הר אֲ מָּׁ ָ֗ ָּׁנה ,וכן תסתכלי מ ִ֤ראש הר ְׁשנִּׁ י ֵ֙ר והר וְׁ ח ְׁר ִּ֔מֹוןִּׁ .מ ְׁמענ֣ ֹות אֲ ָּׁריִּ֔ ֹות נגיע למגורי אריות ֹֽמ ַה ְׁר ִ֖רי נְׁמ ִּׁ ֹֽרים ומגורי נמרים:
(ט) לִּׁבַ בְׁ ִּׁ ִּ֖תנִּׁי שבית את ליבי אֲ ח ִּׁ ֣תי ידידתי כ ַָּׁלֶ֑ה ,לִּׁבַ בְׁ ִּׁ ֵּ֙ת ִּׁנ ֵ֙י שבית את ליבי {באחד}רק ְׁב ַא ַ ֣חת מעי ִּ֔ ַניְִּׁך ואפילו ְׁב ַא ַ ִׁ֥חד עֲנָּׁ ִ֖ק
ה־טבּו ד ַדֵ֙יִּׁ ְךֵ֙
כַלֶ֑ה ַמ ִ֤
ִּׁמצַ ּוְׁ רנָּׁ ָֹּֽֽיְִּׁך באחד מהשרשראות שעל צווארך( :י) קריאת התפעלותַ :מה־י ִָּׁׁ֥פּו ד ַ ִ֖דיְִּׁך אהבותיך אֲ ח ִּׁ ֣תי ָּׁ
תֹותיִּׁ ְך
ל־ב ָּׁש ִּׁ ֹֽמים( :יא) ֛נפת דבש נוזלי ִּּׁת ִׁ֥טפְׁ נָּׁה ִּׁשפְׁ ַ ִ֖
אהבותיך ,יותר ִּׁמ ִּ֔ ַי ִּׁין ,וְׁ רִׁ֥יחַ ְׁשמָּׁ נַ ִָּֽ֖יְִּׁך שאת מתבשמת בהם ,יותר ִּׁמ ָּׁכ ְׁ
ִׁ֥יח עצי לְׁבָּׁ נֹֽ ֹון :ס (יב) ַ ִׁ֥גָּֽן׀ של
ִׁ֥יח ַשלְׁמ ַ ִ֖תיְִּׁך בגדייך כְׁ ר ַ
שֹונְך ,וְׁ ר ַ
נוטף משפתיך כ ַָּׁלֶ֑הְׁ ,ד ַבִ֤ש וְׁ חָּׁ לָּׁ ֵ֙ב משקאות משובחים ַ ּ֣תחַ ת לְׁ ִּ֔
ָּׁח ִּׁי ְֵ֙ך תעלות ההשקיה שלך
עצי פרי נָּׁעִ֖ ּול אֲ ח ִּׁ ֣תי כ ַָּׁלֶ֑ה גַ ִׁ֥ל סוג של נביעה נָּׁעִ֖ ּול ,מַ עְׁ יָּׁ ִָּֽׁ֥ן חָּׁ ֹֽתּום משבח את צניעותה( :יג) ְׁשל ַ ֵ֙
משקות פ ְַׁרד֣ס ִּׁרמֹו ִּ֔ ִּׁנים ִּׁ ִ֖עם וגם פְׁ ִּׁ ֣רי ְׁמג ִּׁ ֶָּׁ֑דים פירות מתוקים ,וגם כְׁ פ ִּׁ ִָּׁ֖רים עִּׁ ם־נ ְָּׁׁר ִּׁ ֹֽדים עצי בושם( :יד) נ֣ ְָּֽׁר ְׁד׀ שיבולת נרד
כַר ָ֗כם פרחי הכרכום ָּׁקנ ֵ֙ה קנה בושם וְׁ ִּׁקנ ִָּּׁ֔מֹון ,ביחד ִּׁ ִ֖עם כָּׁ ל־ע ֲ֣צי לְׁבֹונָּׁ ֶ֑ה עם ֹ֚מר ועם ַואֲ ָּׁה ִּ֔לֹות סוג בושם .ביחד ִּׁ ִ֖עם כָּׁ ל־
וְׁ ְׁ
אשי בְׁ שָּׁ ִּׁ ֹֽמים הבשמים המובחרים( :טו) מַ עְׁ יַ ָּֽ֣ן המשקה את ה ַג ִּ֔ ִּׁניםְׁ ,ב ִ֖אר ומעיין ַ ֣מיִּׁם ַח ִּׁיֶ֑ים .ועוד דמיון למים  -וְׁ נזְׁ ִּׁ ִ֖לים
ָּׁר ִׁ֥
יחי תנשבי בעצי ג ִַּׁנִ֖י ואז יִּׁ זְׁ ל֣ ּו ְׁב ָּׁש ָּׁ ֶ֑מיו
ימן דרום ָּׁה ִּׁ ִׁ֥פ ִּׁ
ֹואי רוח ת ִּ֔ ָּׁ
ּוב ִּׁ
ִּׁמן־לְׁבָּׁ נֹֽ ֹון( :טז) ואומרת הרעיה :עִ֤ ִּּׁורי התעוררי רוח צָּׁ פֹו ֵ֙ן ֣
֣אתי לְׁ גַנִּׁי הגעתי
אכל פְׁ ִּׁ ִׁ֥רי ְׁמג ָּׁ ָֹּֽׁדיו פירות מתוקים מהגן[ :פרק ה] (א) ועונה הדודָּׁ :ב ִּׁ
דֹוד ֵ֙י ְׁלגַנִּ֔ ֹו אלי וְׁ י ַ ִ֖
ינדוף ריחם י ִָּׁ֤בא ִּׁ
מֹור ֵ֙י את בושם המור שלי עִּׁ ם־בְׁ שָּׁ ִּ֔ ִּׁמי שמן האפרסמוןָּׁ ,א ַ ִ֤כל ְִּּׁׁתי יַעְׁ ִּׁר ֵ֙י יערת דבש עִּׁ ם וגם
יתי אספתי ִּׁ
ה ָּׁא ִּׁ ִ֤ר ִּׁ
אלייך אֲ ח ִּׁ ֣תי ַכלָּׁ ֒
דֹודים אוהבים:
יתי יינִּׁ ִ֖י עִּׁ ם־חֲ ל ִּׁ ֶָּׁ֑בי עם שאר משקאות משובחיםִּׁ .אכְׁ ל֣ ּו ר ִּ֔ ִּׁעים אורחי החתונה ְׁש ִׁ֥תּו וְׁ ִּׁשכְׁ ִ֖רּו ִּׁ ֹֽ
את ִּׁ־דבְׁ ִּ֔ ִּׁשי .שָּׁ ִּׁ ִׁ֥ת ִּׁ
נמשל

ה' מקלס את ישראל במעשיהם הטובים (כל פרטי הגוף שמתאר) ומבטיח לשוב איתם מגלותם (איתי מלבנון תבואי),
משבח את צניעות בנות ישראל (גן נעול) ומבטיח לקבל את הקורבנות (אכלתי יערי עם דבשי).

שיר ט  -נסיון ביקור הדוד את הרעיה
משל

דֹופק בדלת ,ואומר :פִּׁ ְׁת ִּׁחי־לִָּׁ֞ י אֲ ח ִּׁ ִ֤תי ַרעְׁ י ִָּּׁׁתיֵ֙
דֹודי ָ֗
(ב) אֲ נִּׁ ִׁ֥י ְׁישנָּׁ ִ֖ה וְׁ ל ִּׁ ִּׁ֣בי עֶ֑ר ואני חולמת שאני שומעת את ה ֣קֹול׀ שנשמע כש ִּׁ ֣
צֹותי קבוצות שערי התמלאו ְׁר ִּׁ ִׁ֥סיסי ָּׁ ֹֽליְׁ לָּׁ ה טל( :ג) ועונה
א־טל והוא רטובְׁ ,קו ַ ִ֖
אש ֵ֙י נ ְִּׁׁמלָּׁ ִּ֔ ָּׁ
יֹונ ִּׁ ָּׁ֣תי ַתמָּׁ ִִּּׁ֔תי מושלמת  ,כיוון שר ִּׁ
ת־רגְׁ ַ ִ֖לי מעפר
שנָּׁה שעכשיו זה הרבה טורח ָּׁר ַ ִׁ֥ח ְׁצ ִּּׁתי א ַ
יככָּׁה איך אלְׁבָּׁ ֶ֑
ָּׁש ְֵׁ֙ט ִּּׁת ֵ֙י את־כ ָּּׁת ְׁנ ִִּּּׁ֔תי ואני כבר במיטה א ָּׁ ִ֖
הרעיה :פ ַ
ן־ה ִּ֔חר מהחור שבדלת ּומ ַעִ֖י חלל גופי
דֹודי אהובי ָּׁש ַלִ֤ח יָּׁד ֵֹ֙ו ִּׁמ ַ
יכִׁ֥כָּׁה אֲ טַ ְׁנ ֹֽפם איך אבוא אליך ואלכלך את רגליי( :ד) ִָּׁ֗
א ָּׁ
פּו־מֹור המור שסכתי לפני
ְׁדֹודי וְׁ י ַ ָּׁ֣די נָּׁ ְֹֽׁט ָ֗
הָּׁ ִׁ֥מּו עָּׁ ָּׁ ֹֽליו התרגשתי שהוא בא אליי( :ה) בסופו של דבר ַ ִׁ֥ק ְׁמ ִּׁ ֹּֽתי אֲ נִּׁ ִ֖י ִּׁלפְׁ ּ֣ת ַח ל ִּׁ ֶ֑
דֹודי
לְׁדֹודי אבל וְׁ ִּׁ ִ֖
ִִּּׁ֔
ָּׁת ְׁח ִּׁ ֹּֽתי אֲ ִּׁניֵ֙
השינה וְׁ אצְׁ בְׁ ע ַת ֵ֙י נטפו ֣מֹור שריחו ע ִּ֔בר לשמן שבו סכתי ַ ִ֖על ַכפִׁ֥ ֹות שני חלקי ַה ַמנ ְֹֽׁעּול( :ו) פ ַ ִ֤
כבר חָּׁ ַ ֣מק הסתובב עָּׁ ָּׁבֶ֑ר והלך ,נַפְׁ ִּׁש ֵ֙י יָּׁ ֹֽצְׁ ָּׁ ֣אה בְׁ דַ בְׁ ִּ֔רֹו עכשיו כשהוא אינו ,היא מרגישה שהוא חסר לה ִּׁב ַק ְׁש ִּׁ ֵּ֙תיהּוֵ֙ חיפשתי
אתיו קראתי לו וְׁ ִׁ֥לא עָּׁ נָּׁ ֹֽנִּׁי( :ז) ְׁמצָּׁ ֵ֧אנִּׁי הַ ש ְׁמ ִּׁ ֛רים ַהס ְׁב ִּׁ ִׁ֥בים בָּׁ ִּׁ ִ֖עיר בשעות הלילה ִּׁה ֣כּונִּׁי פְׁ צָּׁ ֶ֑עּונִּׁ י
אתיהּו ְׁק ָּׁר ִּׁ ִ֖
אותו וְׁ ֣לא ְׁמצָּׁ ִִּּׁ֔
יד ֵ֙י הצעיף שלי ֹֽמעָּׁ ִַּ֔לי אותם השומרים
ת־ר ִּׁד ִּׁ
ָּׁש ִ֤אּו א ְׁ
שחושדים אותה לשודדת ,שלא ראוי לנערה להסתובב לבד בלילה נ ְׁ
ה־ּת ִּׁג֣ידּו ִּ֔לֹו? תגידו
ת־דֹודי ַמ ַ
ִִּּׁ֔
שהם ש ְׁמ ִ֖רי הַ ח ֹֽמֹות חומות העיר( :ח) ִּׁה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ ִּּׁתי א ְׁת ִ֖כם בְׁ נ֣ ֹות יְׁרּושָּׁ ָּׁלִִֶָּׁ֑֑ם ִּׁ ֹֽאם כאשר ִּׁ־ּת ְׁמ ְׁצא ֵּ֙ו א
ָּׁשים?
חֹולִׁ֥ת ַאהֲ ָּׁ ִ֖בה ָּׁ ֹֽאנִּׁ י( :ט) עונות הבנות :מַ ה־דֹודְ֣ך ִּׁמ ִּ֔דֹוד איך נזהה את אהוביך בין שאר האוהבים? ַהי ָּׁ ִָּׁ֖פה בַ נ ִּׁ ֶ֑
לו ש ַ
דֹודי צַ חֵ֙ וְׁ ָּׁא ִּ֔דֹום אדמוני
מַ ה־דֹודְ֣ך ִּׁמ ִּ֔דֹוד ומה כל כך מיוחד בו ש ָּׁ ִ֖ככָּׁ ה ִּׁה ְׁשבַ עְׁ ָּׁ ֹּֽתנּו?( :י) ועונה הרעיה ומתארת את דודהִׁ֥ ִּׁ :
אשֹו פניו כ֣תם ָּׁפֶ֑ז סוגי זהב ,שפניו מאירות
דָּׁ גִ֖ ּול ניכר למראה ובולט אפילו מ ְׁרבָּׁ ָּׁ ֹֽבה בין עשר אלף בחורים( :יא) ר ִ֖
יֹונִ֖ים הרוחצות עַ ל־אֲ ִּׁ ֣פיקי
ָּׁעֹורב( :יב) לובן עי ֶּ֕ ָּׁניו כְׁ ִּׁ
צֹותי ֵ֙ו קבוצות שערו ַּתלְׁ ַּתלִִּּׁ֔ ים תלים תלים ,או סלסולים ְׁשח ִ֖רֹות כ ֹֽ
ְׁקו ָּׁ
ל־מ ֹֽלאת
שלוחות ָּׁ ֶ֑מיִּׁם ,והם יוצאות לבנות כאילו הן ֹֽרחֲ צֹותֵ֙ ֹֽב ָּׁח ִָּּׁ֔לב שהוא לבן ,והעיניים י ְׁש ִ֖בֹות בארובות העין עַ ִּׁ
 16למרות שביטוי זה לא ריאלי כיון שמור ולבונה לא גדלים יחד ,כוונתו היא שילך למקומות טובים ,וכן בהמשך הספר אין הכוונה שיגיעו
בטיולם לכל פרט שמתאר הדוד אלא הכל בא כמשל שיהיה להם טוב ביחד.

תֹותיוֵ֙
במילואותם( :יג) לְׁ חָּׁ ָּׁי ֵ֙ו וזקנו ַכעֲרּוגַ ֣ת שיח הַ ִּ֔בשם אשר ִּׁמגְׁ ְׁדלִ֖ ֹות גדל בו מ ְׁר ָּׁק ִּׁ ֶ֑חים דברי מרקח משובחים ,צורת ִּׁשפְׁ ָּׁ
זָּׁהב ש ְׁממלָּׁ ִּׁ ִ֖אים
כשפת עלי ה ֹֽשֹושַ ִּ֔ ִּׁנים ,וכן שפתיו נ ְׁטפִ֖ ֹות ִׁ֥מֹור שריחו ע ֹֽבר לשמן שנוטף( :יד) י ָָּּׁׁדי ֵ֙ו זרועותיו גְׁ לִּׁיל֣י ִּ֔ ָּׁ
ירים אבנים
שיש אבן טובה מעָּׁ י ֵ֙ו ביטנו עשויה כע֣שת גוש ִּ֔שן שנהב (שרירית) ְׁמע ִ֖לפת מכוסה ַספִּׁ ִּׁ ֹֽ
משובצים בַ ַּת ְׁר ִּׁ ֶ֑
י־פֶ֑ז בסיסי זהב ַמ ְׁר ֵ֙אהּוֵ֙ כַ ארזי הלְׁבָּׁ נִּ֔ ֹון
ל־א ְׁדנ ָּׁ
שֹוקי ֵ֙ו רגליו כעַ ֣מּודי ִּ֔שש שיש יציבים ְׁמיסָּׁ ִּׁ ִ֖דים שביסודם עַ ַ
ָּׁ
טובות( :טו)
בָּׁ ִ֖חּור מובחר מכולם כָּׁ אֲ ָּׁר ִּׁ ֹֽזים כמו ארזים הנבחרים משאר העצים( :טז) ִּׁחכֹוֵ֙ ַ ֹֽמ ְׁמ ַת ִּ֔ ִּׁקים חלל פיו מלא מתיקות וְׁ כלִ֖ ֹו
רּוש ִָֹּּֽׁׁלִָ֑ם[ :פרק ו] (א) ממשיכות
דֹודיֵ֙ וְׁ ז֣ה ר ִּ֔ ִּׁעי ְׁבנִ֖ ֹות יְׁ ָּׁ
ובתוכו מַ חֲ מַ ִּׁ ֶ֑דים חמדה ורצון .אחר סיום התיאור אומרת להם :זִ֤ה ִּׁ
שנּו נחפש אותו עִּׁ ָּׁ ֹֽמְך:
דֹודְך ,וכשנדע ּונְׁבַ ְׁק ִ֖
ָּׁשים ֹ֚ ָּׁאנָּׁה פָּׁנָּׁ ֣ה לאן הסתובב ִּ֔
דֹודְך הַ י ָּׁ ִָּׁ֖פה בַ נ ִּׁ ֶ֑
הבנות ושואלותָּׁ ֹ֚ :אנָּׁה לאן ָּׁה ַלְ֣ך ִּ֔
לִּׁלְׁקט לאסוף
דֹוד ֵ֙י י ַָּׁר֣ד ְׁלגַנִּ֔ ֹו לגן הבשמים שלו ַלעֲרּוגִ֖ ֹות הַ ֶ֑בשם ,ל ְִּׁׁרעֹו ֵ֙ת את עצמו ,לטייל בַ ַג ִּ֔ ִּׁנים וְׁ ִ֖
(ב) עונה הרעיהִּׁ :
שֹוש ִּׁנֹֽים :ס
ַ
דֹודי רק ִִּּׁ֔לי דודי הָּׁ רעִ֖ה בַ
ְׁדֹוד ֵ֙י וְׁ ִּׁ ֣
ֹֽשֹושַ נִּׁ ֹֽים בגן( :ג) אך בסוף  -רק אֲ נִּׁ ִ֤י ל ִּׁ
נמשל

ישראל מחמיצים עיתות רצון לתשובה וגאולה (דודי חמק עבר) ,ודוחים אותו בטענות כאלו ואחרות (פשטתי את
כתנתי וכו') ,אבל למרות זאת הם כן שומרים נאמנות לה' וכן כוספים אליו (נפשי יצאה בדברו) ,מצד אחר האומות
תמהות מה כל כך מיוחד בה' שישראל כל כך כוספים אליו (מה דודך מדוד) ,ואחר ששומעות את כל השבחים (דודי
צח ואדום וכו') רוצות גם הם להצטרף לחיפוש ולכיסופים ,מתוך קנאה מסויימת בישראל (ונבקשנו עימך) ,וישראל
משיבים להם בדחיה עדינה שהם העם הנבחר(אני לדודי ודודי לי).

שיר י  -ייחודיות הרעיה מכל הנשים
משל

ירּושלָּׁ ִִֶָּׁ֑֑ם ,אֲ י ָּׁ ִ֖מה
ָּׁ
ָּׁאוִ֖ה נאה כִּׁ
(ד) פותח הדוד בשבח רעייתו ואומרָּׁ :י ַָּׁ֨פה ַ ִ֤א ְּׁת ַרעְׁ י ִָּּׁׁת ֵ֙י כְׁ אזור נחל ִּׁת ְׁר ִּ֔ ָּׁצה בירת השומרון ,נ ָּׁ
ש ִ֖הם
מכובדת ומטילת מורא ַכנ ְִּׁׁדגָּׁלֹֽ ֹות כמחנה המסודר על ידי דגלים( :ה) ָּׁה ִ֤ס ִּׁבי עי ֵ֙ ַנ ִּׁי ְֵ֙ך סובבי את עינייך ִּׁמנגְׁ ִִּּׁ֔די ממני ִׁ֥
לְׁעד( :ו) ִּׁש ֵַ֙ניִּׁ ְֵ֙ך
ְׁשּו שירדו בעירבוביה ִּׁמן־ הר ַהגִּׁ ָּׁ ֹֽ
יבנִּׁי הלהיבו אותי ,שַ עְׁ ר ְֵ֙ך נראה כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽהעִּׁ ִִּּׁ֔זים שחור עָּ ז ופרוע ש ָּׁגל ִ֖
ִּׁה ְׁר ִּׁה ֶ֑
ימֹות בקצב אחיד וְׁ ַשכ ָּׁ ִ֖לה כבש שכולה שנפטר
ם מַ ְׁת ִּׁא ִּ֔
ן־ה ַר ְׁח ָּׁ ֶ֑צה לבנות ונקיות שכ ָּׁל ֵ֙
כְׁ ע֣דר ָּׁ ֹֽה ְׁרח ִִּּׁ֔לים כבשים שעָּׁ לִ֖ ּו ִּׁמ ָּׁ
וולדה ,שכאשר חסר וולד נראה כאילו יש חלל בעדר ִׁ֥אין בָּׁ ֹֽהם וכן אין חלל בשינייך( :ז) כְׁ ִ֤פלַח ָּׁה ִּׁרמֹוןֵ֙ ַר ָּׁק ִּ֔תְך הלחיים
שלך אדמומיות ועגולות כרימון מפולח וחצוי .הנראות ִּׁמ ַ ִ֖בעַ ד לְׁצַ מָּׁ ֹֽתְך מעבר להינומה או לקבוצות שער מהמצח( :ח)
שים נשים בדרג פחות ַועֲלָּׁ ִ֖מֹות ִׁ֥אין ִּׁמ ְׁס ָּׁ ֹֽפר מרוב כמותן כבר לא סופרים
ּושמנִּׁ ִ֖ים ִּׁ ֹֽפילַגְׁ ִּׁ ֶ֑
שים הֵ֙מָּׁ הֵ֙ ְׁמל ִָּּׁ֔כֹות וישנן ְׁ
ישנן ִּׁש ִּׁ ִׁ֥
אותן( :ט) מתוך כולם ַא ַ ִׁ֥חת ייחודית ִּׁהי ֵ֙א יֹונ ִּׁ ָּׁ֣תי ַתמָּׁ ִִּּׁ֔תי מושלמת ַא ַ ִׁ֥חת ִּׁהי ֵ֙א ְׁל ִּׁא ִּ֔ ָּׁמּה אמא שלה היא היחידה שזכתה לבת
לָּׁכֹות
ּוה יאשרו את ייחודה ְׁמ ִׁ֥
ּוה בָּׁ נֹותֵ֙ ַ ֹֽוָּֽי ְַׁא ְׁש ִּ֔ר ָּׁ
כזו מיוחדת בָּׁ ָּׁרִׁ֥ה מובחרת ,נבחרה אחרי בירור ִּׁ ִ֖היא ְׁליֹֽ ֹול ְַׁד ָּׁ ֶּ֑תּהָּׁ ,ר ִ֤א ָּׁ
ש ַחר 17י ָָּּׁׁפ֣ה כַלְׁבָּׁ ָ֗ ָּׁנה
ִּׁש ָּׁק ָּׁ ִ֖פה נראית כְׁ מֹו־ כוכב ה ָּׁ ֶ֑
י־זאת הרעיה ַהנ ְׁ
ּופילַגְׁ ִּׁ ִ֖שים ַ ֹֽוָּֽיְׁהַ לְׁלֹֽ ּוהָּׁ ישבחו אותה :ס (י) וממשיך הדודִּׁ :מ ִׁ֥
ִּׁ ֹֽ
בָּׁ ָּׁרהֵ֙ זכה ונקיה ַ ֹֽכחַ ִּ֔ ָּׁמה אֲ י ָּׁ ִ֖מה מכובדת ומטילת מורא ַכנִּׁ ְׁדגָּׁלֹֽ ֹות כמחנה המסודר על ידי דגלים ,כצבאות השמים :ס
(יא) ואומרת הרעיה :אל־גִּׁ נַ ִ֤ת אֱ גֹו ֵ֙ז גינה שבעיקרה עץ אגוז שהוא יציב ומפואר י ַ ִָּּׁ֔ר ְׁד ִּּׁתי ל ְִּׁׁר ִ֖אֹות ְׁב ִּׁאב֣י ַהנָּׁ ֶַ֑חל הצמחיה
הירוקה והרטובה שסביב לנחל ,וכן ירדתי ל ְִּׁׁראֹו ֵ֙ת הֲ ָּׁ ֹֽפ ְׁר ָּׁ ֣חה הַ ִּ֔גפן ,הנִ֖צּו התחילה פריחת ָּׁה ִּׁרמ ִּׁנֹֽים( :יב) ֣לא י ִּ֔ ַָּׁדעְׁ ִּּׁתי מה
שי שָּׁ ִּ֔ ַמ ְׁתנִּׁי שמתי עצמי כ ַמ ְׁרכְׁ ִ֖בֹות לעַ ִּׁמי־נ ִּׁ ָֹּֽׁדיב דודי הנדיב שבעם:
קרה לי בגינת האגוז ,והנה נַפְׁ ִּׁ ֣
נמשל

משבח ה' את עמו שאין כמותו בכל העמים (אחת היא לאמא וכו') ,וישראל משיבים בקילוס לה' שהוא מלכו של עולם
(אל גינת אגוז ירדתי) ומבטאים את ההתבטלות של כנסת ישראל לה' (מרכבות עמי נדיב).

שיר יא  -כיסופי הדוד לרעיה ודחיית הרעיה
משל

חלק א
[פרק ז] (א) תוך כדי שבנות ישראל רוקדות לפני הכלה ההולכת לקראת דודה בשני מחנות ,פותחות הבנות וקוראות
ה־בְֶ֑ך תשארי לרקוד איתנו .ועונים לבנותֹֽ ַ :מה־ּתחֱ זּוֵ֙
שּובִּׁ ֵ֙י הַ ֣שּול ִּ֔ ִַּׁמית השלמה מכל מום ִׁ֥שּובִּׁ י ִ֖שּובִּׁ י וְׁ נחֱ ז ָּׁ
לרעיהִ֤ :שּובִּׁ י ֵ֙
ּולַמית? כך אתם רואים את הרעיה המושלמת? כִּׁ ְׁמח ַ ִ֖לת ַ ֹֽהמַ חֲ נָּׁ ָֹּֽֽיִּׁם? כאחת הרוקדת עם הבנות במחניים? הרי עכשיו
בַ ֣ש ִּ֔ ִּׁ
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היא הכלה!( :ב) פותח הדוד בשבח ואומר :מַ ה־יָּׁפֵ֧ ּו קריאת התפעלות פְׁ עָּׁ ַ ֛מיְִּׁך כפות רגלייך בצעדי הריקוד בַ נְׁעָּׁ ִּׁ ִ֖לים
מּוקי גלילי יְׁרכִַּ֔ יְִּׁך רגלייך המעוגלות יפות כְׁ ֣מֹו חֲ לָּׁ ִִּּׁ֔אים סוג
בנעליים בַ ת־נ ִּׁ ֶָּׁ֑דיב בת עשירים ,שרק לעשירים היה נעליים חַ ֣
ֲשה יְׁדִׁ֥י ָּׁא ָּׁ ֹֽמן( :ג) שָּׁ ְׁרר ְֵ֙ך טבורך כ ַאגַ ֣ ָּֽן כלי קיבול הנמצא באזור ַה ִּ֔ ַס ַהר מכלאת הצאן ַאל־י ְׁח ַ ִ֖סר ַה ָּׁ ֶ֑מזג המלא
תכשיט מַ ע ִ֖
שֹוש ִּׁנֹֽים
ַ
סּוגִ֖ה המגודרת במקום קוצים בַ
חלב מהצאן ,ובעצם משבח את טבורה בגוונו הבהיר בִּׁ ְׁטנ ְֵ֙ך כעֲר ַ ֣מת ִּׁח ִּ֔ ִּׁטים ָּׁ
 17כוכב נוגה.
 18בניגוד לשבח הקודם (בשיר ח) ,כאן משבח אותה מלמטה למעלה ,כנראה כיון שרוקדת.

ָּׁארְך מושלם כְׁ ִּׁמגְׁ ַד֣ל
המפיצים ריח טוב( :ד) ְׁשנִׁ֥י שָּׁ ַ ֛דיְִּׁך תואמים כִּׁ ְׁשנִׁ֥י ֳעפ ִּׁ ִָּׁ֖רים ָּּׁתאֳ ִׁ֥מי צְׁ בִּׁ יָּׁ ֹֽה שנראים אותו דבר( :ה) צַ ּו ִ֖
ת־ר ִִּּׁ֔בים" ַאפְךֵ֙ מצחך
ל־שֵ֙עַ ֵ֙ר מקום הנקרא "בַ ַ
שן העשוי שנהב עי ֶּ֜ ַניְִּׁך כחולות כבְׁ רכ֣ ֹות המים שבְׁ עיר ח ְׁש ָ֗בֹון שנמצאות עַ ַ
הַ ֶ֑
כַכַר ִּ֔מל המתנשא
אשְך עָּׁ ַַ֨ל ִּׁי ְֵ֙ך על גופך ְׁ
צֹופה ממנו רואים את פְׁ נִׁ֥י העיר ַד ָּׁ ֹֽמשק( :ו) ר ִ֤
כְׁ ִּׁמגְׁ ַד֣ל כפסגת הר הַ לְׁבָּׁ נִּ֔ ֹון הגבוהה ש ִ֖
ָּׁמן סגול אדמדם ,19וכן שערך נמשל ל ִ֖מלְך לפיסת
אשְך כ ַָּׁא ְׁרג ָּׁ ֶ֑
לגובה מרשים מגובה פני הים וְׁ דַ ַלִׁ֥ת שערות ,הקלוע כאריג ר ִ֖
ּומה־נ ִּ֔ ַָּׁע ְׁמ ְּׁת תענוג ה ַאהֲ ָּׁ ִ֖בה -
אריג מלכותית ָּׁא ִׁ֥סּור הקשורה בָּׁ ְׁרהָּׁ ִּׁ ֹֽטים בקורות האריגה( :ז) מַ ה־יָּׁפִּׁ י ֵ֙ת קריאת התפעלות ַ
ֲנּוגים בין כל תענוגי העולם:
בַ ַ ֹּֽתע ִּׁ ֹֽ
חלק ב
(ח) ִ֤זאת הנה ֹֽקֹומָּׁ תְךֵ֙ ָּׁ ֹֽד ְׁמ ָּׁ ֣תה לְׁ ָּׁת ִּ֔ ָּׁמר עץ גבוה וישר וְׁ שָּׁ ַ ִ֖דיְִּׁך לְׁ ַא ְׁשכלֹֽ ֹות כפות התמרים( :ט) ָּׁא ַמ ְֵׁ֙ר ִּּׁת ֵ֙י ביקשתי :אעֱל֣ה ְׁב ָּׁת ִּ֔ ָּׁמר
ִׁ֥יח
אבוא אל קומתה שנמשלה לתמר ֹֽאחֲ זָּׁ ִ֖ה בְׁ סַ נ ְִּׁׁסנָּׁ ֶ֑יו אשכולות התמרים וְׁ ִּׁ ֹֽי ְׁהיּו־נָּׁ ִ֤א ָּׁש ַ ֵ֙ד ִּׁי ְֵ֙ך משכרים כְׁ א ְׁשכְׁ ל֣ ֹות הַ ִּ֔גפן וְׁ ר ַ
יש ִּׁ ֶ֑רים ישר בלי הפרעה
ְׁדֹודי בא אלי לְׁמ ָּׁ
פּוחים( :י) וְׁ ִּׁח ֶּ֕כְך נשיקות פיך יהיו כְׁ יִׁ֥ין הַ ֛טֹוב הֹולְִׁ֥ך ל ִּׁ ִ֖
ַא ִ֖פְך נשימתך ַכריח ַּת ִּׁ ֹֽ
שּוק ֹֽתֹו והוא משתוקק אלי :ס (יב)
ְׁדֹודי וְׁ עָּׁ ַ ִ֖לי ְּׁת ָּׁ
דֹובב המעורר אפילו ִּׁשפְׁ ִׁ֥תי יְׁ שנִּׁ ֹֽים( :יא) משיבה הרעיה :אֲ נִּׁ ֣י מסורה ל ִִּּׁ֔
ִ֖
ֵ֙ימ ֵ֙ה לַכְׁ ָּׁר ִּ֔ ִּׁמים נ ְִּׁׁר ָ֞אה ִּׁאם ָּׁ ֹֽפ ְׁר ָּׁ ִ֤חה ַה ֵ֙גפןֵ֙ פִּׁ ַ ּ֣תח
ַש ִּׁכ ָּׁ
דֹוד ֵ֙י נ ֣צא הַ שָּׁ ִּ֔דה נ ִּׁ ִָּׁ֖לינָּׁה בַ כְׁ פ ִּׁ ָֹּֽׁרים תחת עצי הכופר( :יג) ובוקר נ ְׁ
לְׁכִ֤ה לך ִּׁ
ָּׁ
אם התפתח הַ ְׁסמָּׁ ִּ֔ ַדר .אם הנִ֖צּו הָּׁ ִּׁרמֹונִּׁ ֶ֑ים במילים אחרות אומרת לו שצריך לבדוק אם הבשילו התנאים ואם הגיע
נּו־ריחַ
דּוד ִּׁ ֣אים התפתחו ונָּׁ ְֹֽׁת ָ֗
שם אז א ִּׁ֥תן את־ד ַ ִ֖די אהבתי ָּׁ ֹֽלְך( :יד) ובאמת אומרת לו שאכן הגיע הזמן ֹֽ ַ -ה ָּׁ
הזמן ,ו ָּׁ ֛
ל־מג ִִָּּּׁׁ֔דים פירות מתוקים חֲ ָּׁד ִּׁ ִ֖שים פירות טריים גַם־
התנאים הבשילו וְׁ עַ ל־פְׁ ָּׁת ֵ֙חינּוֵ֙ פתח הסוכה שאנו נישן תחתיה כָּׁ ְׁ
דֹודי צָּׁ ַ ִׁ֥פנ ְִּּׁׁתי שמרתי ָּׁ ֹֽלְך אומרת לו שהיא שמרה לו את נאמנותה ואהבתה:
יְׁשָּׁ נִּׁ ֶ֑ים ופירות שכבר הבשילו ִּׁ ִ֖
נמשל

חלק א
ה' קורא לעמי לשוב מארבעת הגלויות (ד' פעמים שובי) ,וכן מקלס את כנסת ישראל בין שאר העמים ,בקילוס הוא
מדמה את יופיה לקבוצות של דברים שונים :חפצים  -נעליים; חלאים; אגן; מלך אסור ברהטים .צמחים  -חיטים;
שושנים .בעלי חיים  -עופרים; צביה; השן (שן הפיל) מקומות  -חשבון; בת רבים; כרמל .צבעים  -לובן אגן הסהר;
תכלת הברכות; אדמומיות הארגמן.
חלק ב
ה' מבקש להתייחד עם כנסת ישראל ולהשרות את שכינתו על ישראל (אמרתי אעלה בתמר) ,וכנסת ישראל משיבה לו
בבקשה להשיבה אל ארצה ,שהיא רוצה קודם לעלות לארץ ישראל (לכה דודי נצא השדה).

שיר יב  -געגועי הרעיה לדוד
משל

[פרק ח] (א) פותחת הרעיה בתיאור דמיונה ואומרתִ֤ ִּׁ :מי יִּּׁת ְׁנ ֵָ֙ך הלוואי ותהיה כְׁ ָּׁ ֣אח ִִּּׁ֔לי ,יֹונִ֖ק ְׁשד֣י ִּׁא ִּׁ ֶ֑מי אח מהאם
ש ְׁק ִָּ֔ך אנשק אותך ,כיון שאתה כמו אחי אז אני לא מתביישת
מבטא קרבה יותר חזקה ,ואז גם אם ֹֽא ְׁמצָּׁ אֲ ָךִ֤ בַ חּו ֵ֙ץ  -א ָּׁ ֣
ְׁהג ֲָָ֗ך אוביל אותך אֲ ִּׁ ֹֽביאֲ ָך֛ אל־בִׁ֥ית ִּׁא ִּׁ ִ֖מי ושם ְּׁתל ְַׁמ ֶ֑דנִּׁי מה רצונך  -ואעשה
וגַ ִ֖ם לא־י ִָּׁׁ֥בּוזּו ִּׁ ֹֽלי כי נהיה כמו אחים( :ב) אנ ָּׁ ֹֽ
אותו .שם ַא ְׁש ְׁק ֵָ֙ך ִּׁמיַ ָּֽ֣ ִּׁין הָּׁ ִּ֔ר ַקח יין מרוקח עם דברים אחרים ומע ִּׁ ֲִ֖סיס ִּׁרמ ִּׁנֹֽי מיץ פרי הרימון שלי( :ג) יד ְׁשמאלֹוֵ֙ של
־ּת ִּׁ ֵ֧עירּו׀ ֹּֽו ַמה אל ְׁ־ּת ֹֽע ְׁר ֛רּו את
ְׁרּוש ָּׁלִִֶָּׁ֑֑ם ַמה אל ָּׁ
ימינִ֖ ֹו וכן יד ימינו ְּׁתחַ ְׁב ֹֽקנִּׁי( :ד) ִּׁה ְׁש ַבִׁ֥עְׁ ִּּׁתי א ְׁת ִ֖כם ְׁבנ֣ ֹות י ָּׁ
אשי ִּׁ ֹֽו ִּׁ
הדוד ַ ּ֣תחַ ת ר ִּ֔ ִּׁ
חולת ־הָּׁ ַאהֲ ָּׁ ִ֖בה ַעִׁ֥ד שּת ְׁח ָּׁ ֹֽפץ עד שתתחזק מעצמה .בעצם היא לא רוצה שיעירו אותה מהדמיון ,כיוון שהיא רוצה
להמשיך לדמיין את דודה :ס
נמשל

שיר געגועים של כנסת ישראל (מי יתנך) אל השראת השכינה עליה בגלוי (אמצאך בחוץ אשקך) ,ואל ההתאחדות עם
ה' (אנהגך וכו') כנגד כל באי עולם (גם לא יבוזו לי).

שיר יג  -הצדדים הקשים שבאהבה
משל

דֹודֶּ֑ה אהובה? ,ואומרת
(ה) פותחות הבנות ואומרות֣ ִּׁ :מי ָ֗זאת ע ָּׁל ֵ֙ה ִּׁמן־הַ ִּׁמ ְׁד ִּ֔ ָּׁבר מקום המרעה ִּׁמ ְׁת ַר ִ֖פקת נשענת עַ ל־ יד ָּׁ
ֵּ֙וח  -עֹֽ ַֹור ְׁר ִִּּּׁ֔תיָך הערתי אותך משנתךָּׁ ֹ֚ ,ש ָּׁמה תחת התפוח ִּׁח ְׁב ַל ְׁ֣תָך הרתה אותך ִּׁא ִּ֔מָך
הרעיה :אחר שנולדת ַ ִּ֤תחַ ת הַ ַּתפ ַ ֵ֙
חֹותם טס שכותבים עליו דברים חשובים ,ותולים על הצוואר עַ ל־
ימנִּׁי ַ ֹֽכ ֶּ֜ ָּׁ
שמָּׁ ה ִּׁחבְׁ ָּׁלִׁ֥ה יְׁ ל ַ ָֹּֽׁד ְׁתָך אימך ילדה אותך( :ו) ִּׁש ַ֨
ָּׁ ִ֖
שה כִּׁ ְׁש ִ֖אֹול קבר ִּׁקנ ָּׁ ְֶׁ֑אה קנאת האהבה
ַמו ֵ֙ת ַאהֲ ִּ֔ ָּׁבהָּׁ ,ק ָּׁ ִׁ֥
רֹועָך כצמיד ִּׁ ֹֽכי כיון ש־עַ זָּׁ ִ֤ה כ ָּׁ ֵ֙
ם עַ ל־זְׁ ִּ֔
חֹות ֵ֙
לִּׁבָך כתליון בשרשרת ַ ֹֽכ ָּׁ
ָ֗
ְׁהב ְׁתיָּׁ ֹֽה שלהבת גדולה( :ז) ַ ֣מ ִּׁים ַר ִָּׁ֗בים זרמי מים
ְׁרשָּׁ ֶּ֕פיהָּׁ הניצוצות של קינאת האהבה הם ִּׁר ְׁש ֶּ֕פי ִ֖אש ניצוצות שהם שַ ל ִׁ֥
 19כנראה צבעה את שערה מצבעו השחור בצמח הכופר.

ָּׁל־הֹון ביתֹוֵ֙ בָּׁ ַאהֲ בִָּּׁ֔ ה
ּונְׁה ִ֖רֹות ֣לא יוכלו ִּׁי ְׁש ְׁטפֶ֑ ּוהָּׁ לסחוף אותה ִּׁאם־י ִַּּׁ֨תן ִֶּּׁ֜איש את־כ ִ֤
ת־ה ַאהֲ ִּ֔ ָּׁבה ָּׁ
אדירים ִ֤לא יֹֽ ּוכְׁ לּוֵ֙ ְׁל ַכ ֣בֹות א ָּׁ ֹֽ
כדי לקנות אותה ִ֖בֹוז י ִָּׁׁ֥בּוזּו לֹֽ ֹו יצחקו עליו כי אהבה אינה נקנית בכסף :ס
נמשל

בשיר זה בא לידי ביטוי גם הצד הקשה שבאהבה ,וכנסת ישראל מביאה את מסירות נפשה בנאמנותה ,שכל אמצעי
כפיה (מים רבים; נהרות) ופיתוי (כל הון ביתו) לא יוכלו לחבל באהבה.

שיר יד  -הרעיה עצמאית ושמחה בחלקה
משל

(ח) פותחים האחים ושואליםָּׁ :א ִׁ֥חֹות ַָּׁ֨לנ ֵּ֙ו ְׁקטַ ִּ֔ ָּׁנה ,הרעיה וְׁ שָּׁ ַ ִ֖דיִּׁם ֣אין ָּׁלֶּ֑ה עוד לא הגיע לפירקה ,אבל למרות זאת אנו
ם־חֹומה ִִּּׁ֔היא
ָּׁ ֣
ר־בּה שתהיה מוכנה לחתונה?( :ט) ועונים האחיםִּׁ :א
צריכים לדון ֹֽ ַ -מה־ ַנעֲש ֵ֙ה לַ אֲ ח ִּ֔תנּו בַ יִ֖ ֹום שיְׁדבַ ָּׁ ֹֽ
יה נקיף אותה לִׁ֥ ּוחַ
ירת מגדל ָּׁכֶ֑סף ,נכסה אותה תכשיטים .ועוד וְׁ ִּׁאם־ד֣לת ִּ֔ ִּׁהיא האחות נ ִָּׁׁ֥צּור עָּׁ ִ֖ל ָּׁ
האחות ִּׁנ ְׁבנִׁ֥ה עָּׁ ִ֖ליהָּׁ ִּׁ ֣ט ַ
ָּׁ ֹֽארז ,נכין לה בית ארזים ,וכשתהיה נדוניה משובחת  -יירבו הבחורים שיחפצו בה( :י) עונה הרעיה בלעג :אם אֲ ִּׁנ֣י
חֹומה  -אני לא אצטרך טירה כי וְׁ שָּׁ ַ ִ֖די כ ִַּׁמגְׁ דָּׁ לֶ֑ ֹות אני מוכנה לחתונה כבר מזמן ,אני מסודרת בעצמי ָּׁ ֛אז וזה מכבר
ִּ֔ ָּׁ
ִׁ֥יתי בְׁ עינָּׁ ִ֖יו בעיני אהובי כְׁ מֹוצְׁ ִׁ֥את ָּׁשלֹֽ ֹום כמישהי שמצאה את השלמות  -והוא לא צריך בית וכסף :פ (יא) כ֣רם ָּׁהיָּׁ ִ֤ה
הָּׁ ִּׁי ִּׁ
ָּׁתן את־הַ ִ֖כרם לַנ ְׁט ִּׁ ֶ֑רים אריסים העובדים בכרם ושומרים עליו ,וכל ִּׁ ֛איש
ישנו לִּׁ ְׁשֹלמ ֵ֙ה בְׁ מקום הנקרא " ַב֣עַ ל 20הָּׁ ִּ֔מֹון" נ ַ ִׁ֥
מהאריסים י ִּׁ ִָּׁׁ֥בא לשלמה בְׁ פִּׁ ְׁריִ֖ ֹו בעבודתו השנתית ִׁ֥אלף ָּׁ ֹֽכסף זו תנובת הכרם( :יב) לעומתו כ ְַׁר ִּׁ ִׁ֥מי ש ִּׁ ִ֖לי לְׁ פָּׁנָּׁ ֶ֑י ואתה יכול
אתיִּׁם כשכר לְׁנ ְׁט ִּׁ ִׁ֥רים את־פִּׁ ְׁריֹֽ ֹו ואומרת לו הרעיה שהיא מעדיפה להיות עם כרמה
ֹלמה ּומָּׁ ַ ִ֖
להשאר עם הָּׁ ִ֤אלף כסף ְׁלָךֵ֙ ְׁש ִּ֔
לבד ולהרוויח כמה שתרוויח מאשר להעסיק אריסים ולשלם להם חומש:
נמשל

בניגוד לתחילת שיר השירים שם האחים כעסו על הרעיה כאן הם דואגים לה ,כנסת ישראל מגיבה בלעג (מה נעשה
לאחותינו) על דאגתם המאוסה של אומות העולם לה (אני חומה וכו') ,אולי הכוונה היא שזה יהיה המצב בהגיע קץ
הגאולה שאז כל הגויים יבקשו גם הם להיות כחלק מכנסת ישראל .וכן כנסת ישראל שהיא כרמו של ה' (כרם היה
לשלמה) ,נמסרה לאומות העולם (בני אימי ניחרו בי) ,והם עבדו בה יותר ממה שהגיע לה (שמוני נוטרה) ,ולכן הם
עתידים לשלם חומש כדין האוכל קודש (האלף לך שלמה).

שיר טו  -נאמנות הרעיה לדודה
משל

קֹולְך אך
יבים לְׁ ִ֖
יֹושבת בַ ַג ָ֗ ִּׁנים גם חֲ ב ִּׁ ֛רים ַמ ְׁק ִּׁש ִּׁ ִׁ֥
(יג) הדוד מטייל עם רעיו בגנים ,ולפתע פוגש את רעייתו ואומר להַ :ה ֣
לְׁעפר
לִּׁצ ִּׁביֵ֙ ֹ֚אֹו ֣
דֹודי בגלל החברים שאיתך ֹּֽו ְׁדמה־לְָׁךִ֤ ְׁ
יעי ִּׁני השמיעי את קולך רק לי( :יד) ועונה הרעיה :בְׁ ַר֣ח׀ ִָּׁ֗
הַ ְׁש ִּׁמ ִּׁ ֹֽ
ָּׁ ֹֽה ַאיָּׁלִִּּׁ֔ ים במהירותך ַעִ֖ל הָּׁ רִׁ֥י בְׁ שָּׁ ִּׁ ֹֽמים ולא הרי בתר המבטאים ריחוק:
נמשל

שיר השירים נחתם בשיר המבטא נאמנות וכיסופים בין כנסת ישראל לה' (השמיעיני את קולך) שכנסת ישראל רוצה
להתייחד עם ה' לבדה בלי אף אחד אחר (ברח לך דודי).

בריך רחמנא
דסייען

 20כנראה על שם ע"ז.

